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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulu’nun 15 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 13.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi 
Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır.  

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Saygıdeğer Katılımcılar, Divan Kurulumuzun Aralık ayı toplantısına hoş geldiniz. Giriş 

kapılarımızdan gelen bilgiye göre şu anda 62 Divan üyesi var hazırunumuzda, dolayısıyla açılış 

nisabımız mevcuttur. Her zaman olduğu gibi, müsaadenizle kürsüye geçeyim.  

 

Tekrar hoş geldiniz. Değerli Divan Üyelerimiz, bizleri ekranları başından takip eden Sevgili 

Kulüp Üyelerimiz, Galatasarayımızın sarı kırmızı renklerine gönül vermiş, hayatlarını armaya 

adamış, Kıymetli Taraftarlarımız.  

 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş, 

kahraman şehitlerimiz, Kulübümüzün kurucusu 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları ile 

geçtiğimiz toplantıdan bu yana geçen süre içinde ebediyete intikal etmiş üyelerimiz için sizleri 

saygı duruşuna davet ediyorum. Vefat listesini yansıtabilir miyiz? 

 

10649 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz ve Kulübümüzün 37’nci başkanı, Sayın Mustafa 

Cengiz; Kulübümüzün 4742 sicil numaralı üyesi Ahmet Metin Özen; yine Kulübümüzün 10405 

sicil numaralı üyesi Osman Tacettin Necipoğlu ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için 

sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı). 

 

Ruhları şad olsun. Buyurun. Müsaadenizle yerime geçiyorum.  

 

Saygıdeğer hazırun, gündemimize geçmeden önce ben kısa kısa birkaç konuyu gündeme 

getirmek istiyorum. Öncelikle, önceki dönem yönetimimiz Sayın Mustafa Cengiz, merhum 

Sayın Mustafa Cengiz başkanımız zamanında başlamış olan, 7’nci davamız, Ada konusundaki 

7’nci davamız sonuçlanmıştı, ama istinaf süreci vardı. Kulübün sürekliliği ve kurumsal 

yönetimin devamlılığı anlamında da mevcut yönetimimiz, şu anda görevde olan yönetimimiz, 

dün itibariyle yani dün açıklandı ama, 2 Aralık itibariyle de bu davanın istinaf süreci 

tamamlanmış durumda. Bu müjdeli bir haber, bu konuda Sayın Başkan Burak Elmas mutlaka 

açıklamalarda bulunacaktır. Ben şimdilik bu kadar söylemekle yetiniyorum.  

 

Yine sevindirici bir haber, kadın judo takımımız, Avrupa şampiyonu oldu. Paris’te düzenlenen 

Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde, Galatasaray’ın sadece bir futbol kulübü değil, bir spor kulübü 

olduğunu hatırlatan, genç kadınlarımıza buradan Divan Kurulu üyeleri adına teşekkürü borç 

biliriz. 

 

Yine kısaca belirtmek istediğimiz Divan yönetimi olarak bir konu var. Malumunuz 

kulübümüzde, kulüp ve bağlı şirketlerine bir CEO ataması yapıldı. Ben bu konudaki detaylarda 



2 
 

Sayın Başkan, Sayın Başkanımız Burak Elmas açıklamalarda bulunacaktır, ama ben bir konuyu 

gündeme getirmek istiyorum. 

Bizim tüzüğümüzün 94’üncü maddesi ve Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği, kulüplerin 

yürütme birimlerini düzenlemektedir ve bu konuda genel sekreterlik şeklinde bir sekreterya 

tanımlaması yapmıştır. Bu konuda KAP’ta yapılan açıklamanın bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet 

vereceğini düşünüyoruz Divan yönetimi olarak. Bu konuda Sayın Başkan’la yaptığımız 

görüşmede, bu Sportif AŞ’ye bağlı şirketler bünyesinde yönetim bütünlüğünü sağlamak için ve 

yönetim etkinliğini sağlamak için böyle bir tasarrufa gittiklerini belirtti ve bu konuda 

endişelerimizi, anladığını belirtti. Ama bu konuda Sayın Başkan yine gerekli açıklamayı 

yapacaktır. Ben bu kadar söylemekle yetiniyorum.  

 

Çok önemli bir konu, ben biraz Türkiye'de futbolun tarihçesine baktım, gelmeden önce. 1922-

23 yıllarında kurulan eski başkanlarımızdan merhum Yusuf Ziya Öniş tarafından Futbol 

Encümeni olarak kurulan, 1923’te de Futbol Heyeti Mütteidesi adı altında kurulan, 1927-1931 

yılları arasında Türk Federasyonu adını alan, 1931-1989 arasında Futbol Federasyonu olarak 

isimlendirilen ve 1989 yılında 3461 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 

Hakkındaki Kanun’la şekille ve Türkiye Futbol Federasyonu adında Türkiye'de futbolu 

düzenleyen kuruluş.  

 

Açıkça belirtmek lazım, Türkiye'de futbolun oynandığı şekliyle, düzenleyici kurul tarafından, 

adilane, eşitlik ilkesine ve kamu vicdanına ve Türk spor kamuoyunu tatmin etmeyen birtakım 

kararlar mevcuttur. Biz Divan olarak bu konuda taraf değiliz, ama ben Divan Başkanı olarak 

bunu özellikle belirtmek durumundayım. 

 

Bu konuda Sayın Başkan’a daha sonra söz vereceğiz, o gerekli, detaylı açıklamaları yapacaktır. 

Sadece adalet herkese lazım. Galatasaray Spor Kulübü bir ayrıcalık talep etmemektedir. Zaten 

Galatasaraylı olmak başlı başına bir ayrıcalıktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.  

 

Şöyle bir tarihe baktığımızda, 69 ayrı dönemde atanmış veya seçilmiş 43 ayrı federasyon 

başkanının görev aldığını görüyoruz. Mevcut görevdeki başkan dahil, dolayısıyla bu koltuklar 

emanet koltuklardır. Türk futbol kamuoyu adına, Türk spor camiası adına futbolu o koltuklarda 

oturanlar, Türk futbolunu, eşitlik, adalet ilkeleri çerçevesinde ve centilmence yürütmekle 

yükümlüdürler. 

 

O koltuklar kimsenin tapulu malı da değildir. Bunu da özellikle belirtmeyi bir borç bilirim. 

Şimdi bugünkü gündemimizi tüzük tadil ağırlıklı olarak ilan etmiştik. Ancak gündeme 

geçmeden önce son günlerde gelişen olaylar, Galatasaray Spor Kulübü ile Türkiye Futbol 

Federasyonu arasındaki ilişkilerin seyrini ve önümüzdeki dönemki yol haritası, muhtemel yol 

haritası konusunda gündemde bir öncelik kayması oldu. 

 

Dolayısıyla biz herhangi bir olağanüstü yani durumda ilave bir gündem çıkmadık. Zaten 

gündemi de Pazartesi öğleden sonra çıkmıştık, gelişmeleri bekleyip. Dolayısıyla bu konuda 
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özellikle saygıdeğer hazırun karar verirse, bunu oylayacağız. Gündemde bir değişiklik 

öneriyoruz. Sizlerin de aynı şekilde düşündüğünü tahmin ediyoruz. Galatasaray Spor Kulübü 

ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki ilişkiler ve önümüzdeki dönem yol haritası biçiminde 

ve bu konuyu tartışmaya açacağız, Sayın Başkan Burak Elmas söz alıp açıklamalarda 

bulunduktan sonra. Dolayısıyla bizim mevcut gündemimizde iki maddemiz var. Gündemi 

alabilir miyim? 

 

Gündemimizin 3’üncü maddesi, üyelik işlemlerinin dijitalizasyonu konusunda yeni geçilecek 

platformla ilgili olarak bilgi verilmesi. 

 

4’üncü maddesinde de Tüzük Tadil Komisyonu çalışmasında Divan Kurulu’na bilgi sunumu ve 

genel görüşme açılması. Bu 3 ve 4’üncü maddeyi çıkartıp, demin bahsettiğim, Türkiye Futbol 

Federasyonu ile ilişkiler konusunu gündem maddesi olarak önermeyi düşünüyoruz. Bu konuda 

lehte, aleyhte söz almak isteyen var mı? 

Bir dakika, buyurun. 

 

..... 

Sadece önümüzde bir tüzük, olağanüstü tüzük genel kurul takvimi var mı? Varsa... 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Onu tekrar, onu tekrar. Tabii. 

 

..... 

Yok. Şundan dolayı diyorum. Eğer Ocak ayında böyle bir şey varsa, bugün bunu konuşmak için 

fırsatımız olabilir. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Gerekirse olağanüstü tüzük tadili için bir Divan genel kurulu yaparız, dolayısıyla bugünün 

gündemi daha acil olarak şeye kaymıştır. Buyurun. Tabii. 

 

İbrahim Göknar: 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Kulüp Başkanım, Değerli Hazırun, Sevgili Galatasaraylılar, herkesi 

selamlıyorum. 

 

Efendim Sayın Divan Başkanı’nın bu önerisini, bizatihi bir üye olarak çok olumlu bir öneri olarak 

gördüğümü ifade etmek isterim. Tüzük konusu, elbette Galatasaray’ın anayasası, yıllardır o 

konu konuşuluyor. Hep üstündeyiz, takip ediyoruz. Ancak Türkiye'de gündem, geceden sabaha 

değişiyor. Şu anda Futbol Federasyonu ve Galatasarayımız arasındaki bu son derece hassas 

konu, bana göre her şeyin önüne geçmiş durumda, dolayısıyla bu konuyu tartışmamız, 

Galatasaray’ın vakuruna yakışacak şekilde sakinlik ve serinkanlılıkta buradan fikirlerimizi ifade 

etmemizin çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. 
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın İbrahim Göknar’a teşekkürler. Bu konudaki görüşme yeterlidir. Ben değiştirilmiş 

gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Şimdi gündemimizle devam ediyoruz. Değiştirilmiş gündemi yeni şekliyle okuması için Sayın 

Öner Kılıç’tan rica ediyoruz. Buyurun Öner Kılıç. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç: 

Gündem: 

1. Kasım ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması. 

2. Divan Başkanlığı’na gelen evrakın okunması. 

3. Kulübümüzle TFF arasındaki ilişkiler ve önümüzdeki dönem yol haritası. 

4. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. 

5. Kapanış. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Teşekkürler. Değiştirilmiş gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

Şimdi gündemimizle devam ediyoruz. Kasım ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi, oya 

sunulması. Ses kayıtları çözümlenmiş, gündemi yazıldığı ve çözümlendiği ve gsdivan.org divan 

resmi sitesine yüklendiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiştir. 

 

Gündemimizin ikinci maddesi, Divan Başkanlığı’na gelen evrakın okunması. Yeni Divan 

üyeliğine hak kazanan üyeler, aramıza yeni katılan üyelerimizle ilgili Sicil Kurulu’ndan gelen bir 

evrak var. Müsaadenizle onun üye isimlerini belirtmeden, başkan yardımcımız Sayın Sonay 

Kale okuyacak. Buyurun Sonay Bey. 

 

Divan Kurulu Basşkan Yardımcısı Sonay Kale: 

Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanlığı’na, Sicil Kurulumuzun 14 Aralık 2021 tarih ve 17 

sayılı toplantısında almış olduğu kararla, tüzüğümüzün ilgili 118/5 maddesi gereğince, Divan 

üyesi olmaya hak kazanan 214 üyemizin isim listesi ekte takdim edilmiştir. 

Evet Başkanım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Teşekkürler. Aramıza 214 yeni Divan üyemiz katıldı. Kendilerine bu bildirim SMS ve e-mail, 

güncel e-mail ve SMS adreslerine gönderilecek. Saygıdeğer üyelerimizden bir ricamız olacak. 

Eğer adreslerinde bir değişiklik varsa, lütfen Sicil sekreteryasına ve Divan sekreteryasına 

bildirmeleri yararlı olacaktır. İletişim bilgilerinin güncelliği anlamında. 

 

13.41 itibariyle 72 divan üyemiz, 12 kulüp üyemiz ve 10 da misafirimiz var. Bunu da bilgi olarak 

vermiş olalım. 
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Şimdi gündemle ilgili devam ediyoruz, Sayın Başkanımız, Sayın Burak Elmas’ı kürsüye davet 

ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. 

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas: 

Sayın Divan Başkanım, Saygıdeğer Divan Kurulu Yönetimi, Saygıdeğer Galatasaraylılar, 

Galatasaray Spor Kulübü Üyeleri, sizleri saygı ve sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. 

 

İzninizle Sayın Divan Başkanım, çok fazla kürsüyü rahatsız etmemek adına, dün gelişen 

camiamız adına, önemli bir konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu hakkında konuşmamı 

yapmadan önce sizleri bilgilendirmek istiyorum. 

 

Sanırım okumuşsunuzdur, bildiğiniz üzere, Kulübümüz mülkiyetinde bulunan, Galatasaray 

Adası’na ilişkin ilk derece mahkemede lehimize sonuçlanan tahliye kararı verilen davada, 

davalı olan Mels turizmin yapmış olduğu istinaf başvurusu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 

tarafından reddedilmiştir. Galatasaray Adamızın bu önemli davasının takibinde, hizmet eden 

merhum başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu başta olmak üzere, daha sonra 

da istinaf aşamasında bu davayı takip eden Başkan Yardımcısı Sayın Rezan Epözdemir ve 

Yönetim Kurulu arkadaşlarıma ve bundan daha da önemlisi, fedakârca iki yönetim döneminde 

de bu davaların peşinde koşturan ve bu sonuçları alan fedakârca çalışan hukuk müşavirimizin 

avukatlarına huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim. 

 

Henüz tabii ki bunun Yargıtay süreci var. Bunu da bilginize sunarım. Henüz sonuçlanmış bir 

süreç değil. Ama Yargıtay’daki süreci de en az istinaftaki süreci takip ettiğimiz kadar yakından 

takip ederek, hakkımız olan Adamızı tekrar geri kazanma yolunda elimizden gelen tüm çabayı 

sarf edeceğimize emin olabilirsiniz. 

 

Kıymetli Galatasaraylılar, içerisinden geçtiğimiz durumun vahameti ve hassasiyeti tahtında ve 

ayrıca söylediklerimizin kötü niyetlilerce çekiştirilerek nasıl tahrip edilebileceğine dair son 

dönemde yaşadıklarımızdan dolayı, izninizle bugün size irticalen değil, dün hazırlamış olduğum 

notlar üzerinden hitap edeceğim. 

 

Ben ve arkadaşlarım, birlikte çok şey başaracağız sloganı ile yola çıktığımızda, bizleri motive 

eden tek husus vardı. Paylaştığımız Galatasaray aşkı ve sorumluluk duygusu. Henüz seçim 

süreci devam ederken, Galatasaray aşkımızın ve sorumluluk duygumuzun gereği olarak, 

üslubumuzun çerçevesini çizen ilkeyi de net biçimde ilan ettik. Galatasaray değerleri. 

 

Bu değerler hafife alınamaz. Galatasaraylılık ruhu, sıradan davranış kalıplarını kaldırmaz. 

Galatasaray konuştuğunda, sözünün ağırlığını, sesinin yüksekliğinden değil, camiasının 

büyüklüğünden ve Türk sporunun taşıyıcı asli unsuru olmaktan alır. Bu nedenledir ki, yekvücut 

olmuş Galatasaray camiasının önünde, sporu zehirlemeyi amaçlayan, hiçbir art niyetli odak 

duramaz. Galatasaray şanlı bir tarih yazar, bu odaklar ise, her zaman olduğu gibi, tozlu raflarda 
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unutulur ve kaybolurlar. Sizlere hitap ettiğim şu anda, işte tam da bu türden bir mücadelenin 

içerisine giriyoruz ve girdik. Üstelik bu mücadele, art niyetli odakların kendi kirli hırslarının bir 

parçası olarak bizi içerisine çekmeye gayret ettikleri, düzeysiz ve adaletsiz bir oyun. 

 

Kıymetli Galatasaraylılar, bizler hep belirttiğimiz üzere, sizlerden aldığımız vekalet ile sizler 

adına Galatasarayımızı yönetiyoruz. Sizlerin verdiği desteğe ve güce, bugün dünkünden daha 

fazla ihtiyacımız var. Sadece yönetim olarak bizim değil, Galatasaray’ın buna ihtiyacı var. 

Sözünü ettiğim odakların meseleyi şahsım ve yönetimim üzerinden kişiselleştirmeye çalıştıkları 

bu kötü niyetli oyundan, Galatasaray’ı son nefesimize kadar koruyarak çıkmanın tek yolu, tüm 

camiamızın kenetlenmiş gücünü, onlara net bir biçimde hissettirebilmektir. Bu odakların Türk 

sporunun, futbolun önüne koydukları şahsi çıkarlarının küçüklüğünün altında kalmaları, 

Galatasaray’ın aziz ve büyük ağırlığını tüm kararlılığıyla üzerlerinde hissetmeleri ile 

mümkündür. Bugün sizlere bu ağırlığı kullanma irade ve kararlılığımızı açıkça iletmek için 

buradayım. 

 

Galatasaray’ın Türk sporunun gelişiminde aktif olması, bu gelişimde birleştirici bir rol oynama 

çabası, bazı kesimlerde büyük rahatsızlık yarattı. Biz bu mevcut, çarpık federasyon yönetim 

modelinde kendimiz adına dönemsel bir avantaj veya ayrıcalık talep etmedik. Tek talebimiz, 

Türk sporunun, tüm bileşenlerinin menfaatlerini göz önüne aldık. Zira oyun adil olduğunda, 

Galatasaray kiminle ve hangi koşullarda oynarsa oynasın, kazanmayı hedefleyecektir. Zira biz 

biliyoruz ki, Galatasaray’ın genetiğinde kazanmak vardır. 

 

Zira biz biliyoruz ki, oyun adil oynandığında, Galatasaray şanlı tarihimizin sayfalarının tanıklık 

ettiği gibi kazanacaktır. Ancak bugünkü şartlarda oyun adil değil. Ve bugünkü şartlarda sahada 

verilen emek, kendi makam ve mevkilerinden başka hiçbir şey düşünmeyenlerin menfaatlerine 

alet edilmek isteniyor. Ben 25 yıla yakın bir süredir, futbol dünyasının içerisindeyim ve futbol 

seyretmeye, izlemeye büyük bir keyifle devam ediyorum. İlk defa beş maç üst üste kasıtlı 

olarak bir camiaya, net bir biçimde bir operasyon yapıldığına şahit oldum. İşte bu nedenle 

Galatasaraylılar, Türk sporu ve Galatasaray için Galatasaray tarih için çok önemli bir misyon 

yüklenmek mecburiyetindedir. 

 

Bu kirli koltuk kavgasının birden fazla yüzüne ve elbette bu iki değil, binbir yüzlülüğe de 

Galatasaray’ın verecek cevabı var. Kitaplarından utancı çıkarmış olanların artık utanma ve 

yüzlerinin kızarma vakti gelmiştir. Fikri, vicdanı hür Galatasaraylılar olarak, değerlerimiz için bu 

mücadeleyi bugüne kadar verdik ve yolumuzda tek başımıza kalsak da vereceğiz. Bizlerle aynı 

samimiyeti ve ortak spor kültürünü benimseyen tüm spor kulüplerini de Türk sporu adına 

verdiğimiz bu mücadelede ayrılmaz birer ortak ve paydaş olarak görüyoruz. Geçtiğimiz 

haftalarda verdiğimiz pozitif mesajların ve doğru üslupla verilen mücadelenin karşısında 

duranların bizleri çeşitli vesilelerle nasıl kendi bataklıklarına çekmeye çalıştıklarını gördük ve 

yaşadık. 
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Bu üsluba tabii ki misliyle karşılık verebilirdik, sadece yapıcı olmak adına, özünde 

Galatasaray’ın en büyük unsurlarından ve değer yaratıcılığından biri en önde geleni olduğu 

futbol yara almasın, mevcut uygulamalarla ve zor şartlarla kaybettiği kıymet daha da fazla 

zarar görmesin diye, bunları ortalığa dökmedik. Zira oynanan oyunun yapısını, taraflarını, bizi 

kendi makam mücadeleleri ve koltuk sevdalarının bir argümanı olarak kullanmak isteyenleri 

gördük. 

 

Biz bu oyuna gelmedikçe, adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da artırdılar. 

Özellikle camiamızın sinir uçlarıyla oynamayı ve camiamızı içerisinde bölmeyi hedeflediler. 

Odağımızın olan Galatasaray’ın meselelerinden uzaklaştırarak, göreve geldiğimiz günden bu 

yana hızla mesafe kat ettiğimiz kurumsallaşma hamlemizden, projelerimizi hayata geçirmek 

noktasında vermiş olduğumuz sözleri gerçekleştirmekten, Galatasaray’ı alıkoymaya çalıştılar. 

Galatasaray bu ufak hesapların aleti olmayacak kadar büyük ve değerlidir. Galatasaray’ın 

değerleri bu tarz seviyesiz mücadelelerden ziyade, yapıcı, ileriye götüren ve çözüm odaklı bir 

yaklaşım gerektirir. Bataklıkta yapılacak mücadele, tüm tarafları aşağıya çeker. Asıl 

Galatasaray’ın mücadelesi, o bataklığı kurutmaktır. Göreve geldiğimiz andan itibaren, tüm 

federasyon ve spor bileşenleriyle, çözüm odaklı, pozitif erişimle, onlara ve Türk sporuna bir 

şans verdik. Geldiğimiz noktada, karşımızdaki manzara şudur. Türkiye Futbol Federasyonu 

yöneticileri, sadece bu bataklık düzenini sürdürme zihniyetinde değiller. Aynı zamanda ve daha 

vahimi, Galatasaray’ın bu bataklığı kurutma isteğine, şeffaflık ve adalet talebine de karşı 

durmaktadırlar. 

 

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, hazin bir koltuk sevdası trajedisinin aktörleri olarak 

davranmakta, sporun değer kaybetmesi pahasına geçmiş alışkanlıklarla çözüm ve ilerleme 

kaydettirecek sonuçlardan ziyade, Galatasaray’ı hiç parçası olmadığı bir mücadeleye 

çekmekte, bu mücadeleden de şahıslarına güç devşirmeye çalışmaktadır. Zira onları bu 

pozisyonda tutan, bugüne kadar çözümsüzlük ve çözümsüzlüğü düzeltmek isteyenlerin birbiri 

ile vermiş oldukları mücadeledir. Ben ve arkadaşlarım Türk sporunun Galatasaray’ın yarınlarını 

düşünen zihniyetinin karşısında olduğumuz sürece koltuklarındaki günlerini sayanların, koltuk 

telaşı var. Artık Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içinde, bu mücadelemiz, 

ülkemiz ve ülkemizin yurt dışında en başarılı şekilde temsil edilmesi içindir. 

 

Bu mücadelemiz, ülkemizde futbolun değerini yükseltme mücadelesidir. Çünkü söz konusu 

değerin asli yaratıcıları ve en büyük pay sahipleri dendiğinde de ilk akla gelen rahmetli 

kurucumuz Ali Sami Yen’in kurduğu Galatasaray Spor Kulübü’dür. Futbolun değerini düşüren 

her yanlış, o yanlışı işleyen her kifayetsiz muhteris, futbolun ve doğrudan Galatasaray’ın 

değerlerinden çalmaktadır. Neden bizim sesimiz bugün gür çıkıyor diye merak edenlere 

vereceğim cevap şudur. Cevap; Avrupa'da son 16 takım arasına kalarak Türk sporuna hizmet 

eden Galatasaray’ın açık ve ortadaki performansıdır. Cevap, Türk olmayan takımları yenmek 

olarak, Ali Sami Yen Bey tarafından seslendirilmiş olan vizyonun ve iradenin ta kendisidir. 
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Sizin kıymetli huzurlarınızda taahhüt ediyorum ki bu cevabın yılmaz takipçisiyiz, bu takipte 

cüssemizi değil, aklımızı kullanacağız. Mücadelemizin her adımının zamanı ve zeminini biz 

seçeceğiz, kendi aralarında girdikleri dalaşın yerini onlar seçebilir, ancak biz Galatasaray’ı o 

sokakların çamurlarına sokmayacağız. Bu minvalde yarından tezi yok, Türkiye Futbol 

Federasyonu’nda bu işlerin ortağı ve paydaşı olan, tüm kurullardaki her bir üyenin ya silkinip, 

kendine gelip, o koltukların temsil ettiği ağırlıkla mütenasip davranmasını, bu olmayacaksa ki, 

ihtimalin zayıf olduğunu düşünüyorum. Bunu da tecrübe ettik, acil olarak o koltukları terk 

etmelerini Galatasaray olarak talep ediyoruz. 

 

Unutmasınlar ki, makamlar şereflidir. Ancak esas olan makamdan şeref almak değil, ona şeref 

katmaktır. Yapamıyorsanız gideceksiniz. 

 

TFF ise yönetmeyi beceremediği açık olan bu kurulları, kurulların istifalarını müteakip ve TFF 

seçimleri en acil biçimde yenilenmeden önce, en azından kamuoyunun denetimine açmak 

suretiyle kendisine bir iyilik, Türk futboluna ise bir hayır yapmaya çağırıyorum. Bu çağırıyı iyi 

niyetle hâlâ görev yapan, azınlık olan, ancak kifayetsiz muhterislerin kendi aralarında 

giriştikleri koltuk savaşının teessürle izlediklerini zannettiğim bir avuç temiz vicdanlı üyeye 

buradan sesleniyorum. Tüm bu yapılanlara rağmen, orada oturmayı tercih etmeye devam 

edecek olan Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan arkadaşlara da bir çağrım var. Artık sizin için 

seçim zamanı. Bugün önünüzde o koltuklarda devam etmek veya Galatasaray Spor Kulübü’nün 

şerefli bir üyesi olarak hayatınıza devam etmek dışında bir seçenek bulunmuyor. 

 

Bu seçimi Ali Sami Yen’in ruhuna ve Galatasaray değerlerine uygun biçimde yapacağınıza 

inanıyorum ve Başkanınız olarak sizlere yaptığım açık ve son çağrıdır. 

 

Galatasaray’ın bu pozitif ve tüm kulüplerin faydasını gözeten iradesini zarara uğratmak ve 

yaralamak adına, farklı söylemler ve dedikodular vasıtasıyla, burası çok önemli Saygıdeğer 

Üyelerimiz, lütfen tekrar üstüne basarak söylüyorum. Galatasaray’ı gönülden bağlı olduğu ve 

hizmet ettiği Türkiye Cumhuriyeti devleti ile karşı karşıya getirmeye çalışanlara sesleniyorum. 

Geçmişte oynamış olduğunuz bu tarz oyunlar, başka camialarda ve kişilerde karşılık bulmuş 

olabilir. Fakat bu oyunu Galatasaray camiasına oynayamazsınız. Kuruluşundan bu yana, 

devletine sonsuz bir sadakat ve yurtseverlikle hizmetler vermiş, milletinin iradesine sonsuz 

saygı duymuş, siyasetle asla ilgisi olmayıp, kesinlikle taraf olmamış, devletine her daim bağlı 

olmuş Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Galatasaray Spor Kulübü, sizin bu 

oynamak istediğiniz oyunlara büyük gelir. Galatasaray bu tür oyunlara gelmez, bizim bir tek 

cumhuriyetimiz var, o da Türkiye Cumhuriyeti’dir. 

 

Çanakkale Savaşı’nda, Kurtuluş Savaşı’nda şehitler vermiş bir camiayı, devletle karşı karşıya 

bırakmak, aklınız sıra tezviratla, hile ve desise ile baskı altına almak haddiniz değil. Dediğim 

gibi, Galatasaray’la mücadelenizle adaletsiz uygulamalarla ortamı kirletebilirsiniz. Sistematik 

ve kategorik Galatasaray düşmanlığı görüyoruz ve Galatasaray’ı affetmediğinizi biliyoruz, zaten 
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bunu da söylediniz. Ama biz sporcuyuz, çıkar oynarız, koşullar ne olursa olsun oynarız ve siz 

hangi tezgâhla karşımıza çıkarsanız çıkın, sonunda kazanan Galatasaray olur. 

 

Aziz Galatasaraylılar, Türk futbolunun değerini, yönetemeyerek günden güne eriten bu 

Federasyon’un ve kurullarının devamı halinde, önümüzde yaklaşmakta olan naklen yayın 

ihalesinde değerli markamızın onlar tarafından ihalenin içerisine sokularak satılmasını kabul 

etmeme konusunda hazırlıklarımızı yaptığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Gerekirse, tüm 

kulüplerle de konuşarak Federasyon’un yönetme iddiasında olup, yönetmediği, naklen yayın 

havuzundan çıkma irademizi ve kararlılığımızı huzurunuzda tekrar açıkça ifade ediyorum. Bizler 

verdiğimiz bu kararda ve giriştiğimiz her eylemimizde âşığı olduğumuz Galatasaray’ın 

bugünlerine ve yarınlarına sorumluluklarımızı önceliklendiriyoruz. Camiamızı anlık, kendilerini 

tatmin edecek reaksiyonlarla yönlendirenlerin esas bu sorumluluğu hissetmediğini veya 

taşımadığını düşünüyoruz. Galatasaray’ın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından içine 

çekilmeye çalışıldığı oyun, geçmişte olduğu gibi, basit bir Galatasaray-Federasyon anlaşmazlığı 

olarak değerlendirilemez ve siz de böyle değerlendirmeyin. Buna benzer birçok konuyu, yakın 

zamanda yaşadık. Örnek olarak Kerem ile Marcao arasında geçen tartışmayı yaşadık. O günkü 

konuyu aile içerisinde halletmek yerine, oyuncumuzun lisansını iptal ettirmeye kadar giden, 

hatta bazı üyelerimizin de maalesef desteklediği türden kavgalara girmedik, Galatasaray için 

doğru bildiğimizi yaptık, sonucu da hepinizin malumudur. Galatasarayımızı düşünerek 

davrandık, bugün Avrupa'da Mart’ı bekliyoruz. Camiamızın kıymetli temsilcileri, bugün erkek 

futbol ve erkek basketbol branşlarımızda Avrupa'da son 16’ya kalmış takımları yöneten bir 

Kulübün Başkanı olarak sizinle konuşuyorum. 

 

Seçilirken Galatasaray’ı taşımayı planladığımız aydınlık gelecekten her ne pahasına olursa 

olsun, geri adım atmayacağız, tüm bunların yanında, hizmet ederken, Başkan ve Yönetim 

Kurulu gibi bizler de bazen hata yapabiliyoruz. Diğer başkanlar gibi. 

 

Fakat bu hatalarımızı, savunmak yerine, doğrularla değiştirecek kadar hızlı bir biçimde 

amacımıza doğru ilerliyoruz, çünkü Galatasaray’ı çok seviyoruz. 

 

Zira yöntem olarak güçlü olduğumuz havasını değil, doğru eylemlerin, dürüst 

değerlendirmelerin ve Galatasaray’a yakışır bir açık yürekliliğin bizi gerçekten 

güçlendireceğine inanıyoruz. Her zaman gibi söylediğim gibi, bir sözü son kez burada 

söyleyerek konuşmama son vermek istiyorum. Ben ve arkadaşlarım bu görevde olduğumuz 

sürece, bilaistisna, tüm kararlarımızı, kendi popülaritemiz için değil, âşığı olduğumuz 

Galatasaray’ın geleceğini düşünerek vereceğiz. Buradan da kim ne derse desin, asla geri adım 

atmayacağız. Zira biz büyüklerimizden Galatasaray’ı böyle öğrendik, böyle yaşadık, böyle 

taşıdık. Bugün bize dayatılan bu mücadeleyi de böyle yöneteceğimizden hiçbirinizin ve 

Galatasaray’ın büyük taraftarının hiçbir şüphesi olmasın. Tekrar beni dinlediğiniz için hepinize 

teşekkür ediyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 
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Başkanımız Sayın Burak Elmas’a teşekkürler. Derli toplu ve süreci özetleyen sunumu için, 

bilgilendirmesi için. Şimdi öncelikle bu konu olmak üzere katılımcılara söz vereceğiz. Geçen 

toplantıda Alpaslan Karagülle büyüğümüzün cenazesine katıldığı için, konuşma talebi vardı, 

ama orada bir bizim bir atlamamız oldu. Sayın Metin Öztürk’e söz verememiştik, cenazeye 

katıldığı için, toplantı başladıktan sonra gelebilmişti. Şimdi Sayın Metin Öztürk buyurun, 

sonraki konuşmacımız Sayın Hayri Kozak. 

 

Metin Öztürk: 

Sevgili Divan Başkanım ve Yönetimi, Kıymetli Kulüp Başkanım ve Yönetimi, Kıymetli 

Ağabeylerim, Kardeşlerim, Kıymetli Galatasaraylılar. Başkanımız özetledi, tabii ki tüm kulüp 

yönetimi, tüm kulüp üyeleri seçilmiş başkanların yanındayız, bu arada üye numaram 5569. 

Ama bizim bir de taraftar şapkamız var. Ben burada Divan üyesi değil, taraftar şapkamla 

konuşuyorum. En azından kendi eylemimden bahsetmek istiyorum ve taraftarımızı da bu 

eyleme çağırmak istiyorum. 

 

Federasyon ve hakemlere taraftar olarak, bizler somut tepki göstermeliyiz. Zirveden 16 puan 

geride bırakıldık. Hocamıza ceza üstüne ceza yağıyor. Belli ki bu yıl da şampiyon olmamızı 

engelleyecekler. Üstüne üstlük Muslera da maalesef sezonu kapattı gibi. Başakşehir maçına 

tüm taraftarlarımız, siyah giyinsin gelsin, 19.05’e kadar, yani toplam beş dakika, sırtımızı 

dönelim, protesto için, hem burada yönetimi bağlamamış oluruz, taraftar olarak yapmış 

oluruz. Bu tepki hareketine siz ne derseniz, ben aslan kükremesi diyorum. Saygılarımla. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Metin Öztürk’e teşekkürler. Süreyi çok verimli kullandı. Kısa konuştu, her zamanki gibi 

kısa konuşması için teşekkürü borç bilirim. Sayın Hayri Kozak, buyurun. 

 

Hayri Kozak: 

Değerli Birkaç Tane Büyüğüm, Değerli Divan Üyeleri, Sevgili Dostlarım, hayatımın çok zor değil, 

çok kolay bir konuşmasını yapacağım. 

 

Şimdi, çıkartayım mı? 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Çıkartın lütfen. 

 

Hayri Kozak: 

Şimdi bunu rahat söyleyeceğim. Hiç çekinmiyorum. Zaten biliyorsunuz, bazı beni sevmeyenler 

kabul etmez ama ben Galatasaray, benim canımdır, ailemdir, hayatımın en önemli maddesidir. 

En önemli kuruludur ve ben karnımdan konuşmam. Bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Onun 

için Galatasaray’ın, benim sevdiğim Galatasaray’ın içinde olduğu sürece, Galatasaray’la ilgili 

her konuda, sadece ve sadece bugüne kadar kendi doğrularımı söyledim. Bana ait olan 

doğruları söyledim. Bugün de öyle yapacağım.  
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Sevgili Başkan Burak Kardeşimi çok severim ve bilir o da, keza yakınları olan büyüklerimiz de 

bilir. Hayatımda ilk defa, Galatasaray başkanlarını çok eleştirdim, hepiniz biliyorsunuz, çok 

antipatik işler de yaptım, çok doğru işler de yaptım. Ama bugün yüzde 100 en ufak tereddüdüm 

olmadan, Sevgili Başkanıma karşı olduğumu hepinizin huzurunda söylüyorum. Bunda birinci 

amil, Galatasaray’a olan realist sevgim ve Galatasaray’ın geleceğini hiç kimseye taviz 

vermeden düşünen bir insan olmamdır. 

 

Şimdi, anlatmayacağım. Daha önce anlattım çünkü. Bu olayın nasıl geliştiğini hepiniz izlediniz. 

İsterseniz tekrarlarım, özeti burada. Yani Sayın Başkan’ın geldiği, seçimle geldiği günün ertesi 

günden başlayıp, hâlâ sürdürdüğü bu mücadeleyi ve sonra vermeyeceğini de öğrendiğimiz ve 

bunun yanında bize de ... çok ciddi sorumluluklar ve çağrılar yaptığı konuşmasını ben kabul 

edemiyorum. Bu konuda her şekilde, her düşünceye, her antipatiye ve Başkan’ın nefretine 

dahi hazırım. Hiç tereddüdünüz olmasın. Şimdi biz neyin peşindeyiz, serbest konuşacağım. 

Kusuruma bakmayın Başkan. Çünkü Galatasaray’ı konuşuyoruz. Günlük heyecanlarla 

Galatasaray yaşamaz. Günlük heyecanlarla yaşamaz, uzun vadeli düşüncelerle, doğru 

görüşlerle, asil düşüncelerle ve dürüst olarak yaşanır. Asla onun dürüst olmadığını 

söylemiyorum. Her insan hata yapar. Onun bugün yaptığı gibi, bana göre. Gayet açık 

söylüyorum. Ne istiyoruz biz ya? Ne istiyoruz biz? Bir düşünün bunu. Yani şimdi ne yapacağız 

biz, tek başımıza bir kavgaya girmişiz. Galatasaray tarihinde böyle bir kavga olmamış. 

Galatasaray tarihinde onlarca defa şampiyon olmuş, milyonları peşine takmış, hiçbir başkan, 

en iyi, en kötü günlerde, hiçbir surette böyle bir savaş açmamış ve tek başına bir savaş, açık 

söylüyorum. Başkanın üyesi ve lideri olduğu, son yıllarda veyahut son günlerde, son aylarda, 

sözde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la pek ortada görünmese de, bir yanında, bir değil gibi, bir 

hava içinde. Şimdi de tek başına bir savaş veriyor. Başkanımız yönetime geldikten sonra, 

hepiniz hatırlıyorsunuz. Aynı Federasyon Başkanı görevdeydi ve Haziran ayıydı yanlış 

hatırlamıyorsam bir genel kurul oldu, TFF genel kurulu. Biliyorsunuz TFF’de 91 üye yüzde 91’ i 

delegelerin tamamen profesyonel, gerek Süper Lig, gerek diğer profesyonel liglerin 

başkanlarının ve yedişer kişilik üyelerinin oylarıyla delegelerin oylarıyla seçilir. 

 

Yani öyle hakemlerin şunun, bunun filan değil. Şimdi o gün o seçim yapıldı. Bunca eleştiriye, 

bunca konuşulanlara rağmen, bugünkü başkanı hiç babamın oğlu değil, tanımam da adamı. 

Seçimi aldı. Bir kişi, müstenkif kaldı. Bir kişi. Keşke 50 kişi olsaydı, iki kişi de olmadı. Benim 

başkanım müstenkifti, dürüsttü, karşı olduğu için müstenkif kaldı. Müstenkif kaldı. Şimdi ve 

ibra olarak geçti. Ondan sonra tartışma devam etti. Devam ettikçe, çıkmaza gitti. Karşılıklı 

gittiler, konuştular. Adam şimdi ilk şeyde adam bir açıklama yaptı. 8 Temmuz 2021’de Kulüpler 

Birliği bütün bugün konuşulanları tam anlamıyla olmasa da önemli ölçüde içeren bir yazı yazdı, 

konu önemli, onun için bana izin verirseniz, bir 10 dakikada okuyayım şunu.  

 

Şimdi aşağıdaki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na, aşağıda yer alan başlıklarda, Türkiye 

Futbol Federasyonu tarafından alınan kararların ve yapılmakta olan uygulamaların, yeniden 

gözden geçirilerek, bu hususlarda alınmış kararlardan, aşağıda imzası olan kulüplerimizin talebi 
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doğrultusunda, geri dönülmesi ve yine kulüplerimizin isteği doğrultusunda yeniden karar 

alınması talebimizi bilgilerinize sunarız. Bu talepler beş tane talep var. Bildiğiniz talepler, onu 

uzatmayacağım. Türk futbolunun sürdürülebilir olması, artık imkânsız kalmıştır diyor, bunlar, 

Kulüpler Birliği. Fenerbahçe Başkanı ve bizim Başkanımızın başını çektiği Kulüpler Birliği. Kaç 

tane imza var bilmiyorum ama Kulüpler Birliği’nin en az çoğunlukla alınmış bir kararı. Tüm bu 

gelişmelerden ötürü, yazı devam ediyor, yani Kulüpler Birliği’nin yazısı, aşağıda imzası bulunan 

Süper Lig kulüpleri olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Kulüpler Birliği’nin uygunluğu 

olmadan, kararları, kabul etmeyeceğimizi bildiririz. 

 

Bu taleplerimizin kabul görmemesi halinde, çok net bir tablo, Türk futbolunun 

sürdürülebilirlikten uzak olacağı gerçeği göz önüne alınarak, aşağıda imzası olan kulüpler 

olarak, müsabakalara çıkmama dahil, tüm seçenekleri değerlendireceğimizi, bilgilerinize arz 

ederiz. 

 

Yukarıda talep edilen yani Kulüpler Birliği’nin o gün imzalayanlar tarafından talep edilen 

isteklerinin hiçbiri yerine gelmedi, hiçbiri. Hemen de arkadan da bir tek aynı mücadeleye tek 

başına, solo devam eden Sevgili Kardeşim Burak Başkanım var. 

 

Ama solo diyorum, dikkat edin, koskoca Türkiye futbolunun işte amatör kulüpler, o yüzde 91, 

delegelerinin yüzde 91’ini teşkil eden profesyonel futbol başkan ve yöneticilerinin içinde 

bulunduğu, yüzde 91 delege çoğunluğundan, sadece bir kişi, müstenkif oy vermiş kişi. Buna da 

cevabı şimdi başkan veriyor. Federasyon başkanı veriyor. O federasyon bu yazıya 10 gün 

üzerinde çalıştıktan sonra bir cevap verdi. Hemen okuyorum, dört satır okuyacağım. Sakın 

paniğe kapılmayın, sonuç olarak Federasyon Başkanı söylüyor. 

 

Göreve başladığımız ilk günden itibaren ben ve Yönetim Kurulum, aldığımız tüm kararları, 

UEFA ve FİFA normları, Türkiye Futbol Federasyonu kanun, statü ve talimatları doğrultusunda 

ve şeffaf şekilde, sadece Süper Lig kulüplerimizi değil, diğer alt liglerin, amatör liglerin ve 

futbolun diğer paydaşlarının menfaatlerini gözeterek aldığımızı belirtir, müsabakalara 

çıkmamak gibi, futbol tarihinde yeri bulunmayan, FİFA ve UEFA nezdinde kabul görmesi 

mümkün olmayan, eylem ve söylemlerin Süper Lig markasına zarar vereceği ve Türk futbol 

kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatır, yeni sezonda 

kulüplerimize başarılar dileriz diyor, yani net şekilde refüze ediyor, Federasyon. Bunun üzerine 

bu tür girişimler, savaş, özellikle savaş Başkanımızla, kararlı şekilde, inanmış o. Ben ona bir şey 

diyemem zaten, devam ediyor. Ama onun savaşını devam ettirmesi, sizi bilmiyorum tabi. Beni 

Galatasaray’ın menfaatleri göz önünde olduğu zaman asla ilgilendirmez, dolayısıyla Sevgili 

Başkanımın, demin bizlere de bir anlamda rica ederek, tabii o, o kadar kibar ve nadide bir 

kardeşimizdir, bizden istediği desteği ben vermiyorum. Ona saygısızlığımdan ve 

sevgisizliğimden asla değil, ama Galatasaray’a olan aşkımdan dolayı. Biz böyle bir kararla, 

Galatasaray’ı eğer, eğer kamuoyuna da bunun peşinde giderek, birtakım hareketlere, 

operasyonlara da başlayacak olursak, yalnız Galatasaray’ı değil, Türk futbolunu da işte o zaman 

mahvederiz. 
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Türk futbolunun, o federasyonun 60 küsur yıllık mazisi var. Hepsinin bende listesi var. Saygılar. 

Hepsi tabii saygın başkanlar değil. Babamın oğlu değil bu adam da, ama resmen hukuken, 

kanunla, tüzüklere uygun olarak adam gelmiş, adaylığını koymuş ve o delegelerin, şu yazıya, 

deminki yazıya imza atan, profesyonel lig kulüplerinin yöneticilerini, diğer bir deyimle Futbol 

AŞ’nin üyelerinin de imzasının bulunduğu, olduğu oylarla adam ibrasını almış. 

 

Yani bu korkunç olayları yapan adamı nasıl bunlar ibra ediyorlar? Gelelim şikâyetlerimize. Ya 

Sevgili Başkan, tabii sen de benden yaşça küçüksün, ben de 40 sene maçları takip etmiş bir 

insanım, son beş yıldan beri gitmiyorum. Zor geliyor bana, yani lokasyonu filan, şu, bu. Ama 40 

yıl ben iyi bir Galatasaraylı olarak bütün futbol maçlarını, deplasmanların birçoğu da dahil, 

takip ettim, Galatasaray’ın. Galatasaray’ın ne zaman kazandığını, ne zaman kaybettiğini de 

gördüm. 14 yıl boyunca şampiyon olamadığı günlerde de ben tribünlerdeydim. Hiçbir surette 

böyle şeyler görmedim ben. Hakem hataları, tabii oldu. Her zaman oluyor. Ama her zaman 

oluyor, ne soytarılıklar oluyor. Ben hakemin satın aldığını biliyorum. Geçmiş yıllarda, bar 

köşelerinde konuşuyorum. Eskiler bilir, bana yakın, benden daha büyük ağabeylerim bilir. 

 

Neler oluyordu. Yani bugün tamam, haksızlığa uğramışız, olabilir, olabilir. Ben o derece 

olduğunu düşünmüyorum. Hata, hata vardır. Mesela en son hakem, en son Fenerbahçe 

maçını, yöneten hakem. Beş tane maçımızı yönetmiş kardeşim, yanılmıyorsam dördünde de 

galibiz. Ya o dört maçta bize düşman değildi de, bu maçta mı düşman oldu bize? Uzatmıyorum. 

Bunu da okudum. Benim daha önemli, bana göre daha önemli söyleyeceklerim vardı, onu üç 

cümlede söyleyeceğim ve sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Rahatsız etmeyeceğim 

diyorum. Çünkü sizin rahatsız olmadığınızı düşünüyorum. Gayet açık, gayet samimi. Beni 

affedin. 

 

Şimdi, Galatasarayımızın durumu vahim. Şu anda Galatasarayımızın cebinde kaç para 

olduğunu dahi, biz üyeler olarak bilmiyoruz. Onun sebebi var. Yani bu bir eleştiri değildir, aman 

yanlış anlamayın. Çünkü neden? Dokuz aylık mali raporlar hâlâ çıkmadı, bu özel denetleme 

kurulunun çalışmalarını tamamlaması dolayısıyla, Sevgili Bikem Kardeşim ile konuştum, 

inşallah 15 Ocak’ta, raporlar ellerine geçecekmiş, Galatasaray’ın mali tablosunu sizlerin ve 

Galatasaray camiasının bilmesi lazım, mali ve sosyal durumundaki hadiseleri. Birçok şeyler var 

içinde. Şimdi Sevgili Yönetim Kurulumuzun yaptığı çalışma sonucu, üç aylık yaptığı çalışma 

içinde, bir plan verdi bize. 76 projenin planını. Ben de huzurunuza geldim, bu konudaki 

memnuniyetimi ve kendileriyle gurur duyduğumu, başkanın da huzurunda söylediğim, bu 

Galatasaray’ın geleceğine, müthiş, müthiş örnek olacak bir çalışma diye düşünüyorum dedim. 

Şimdi o günden bugüne ne olduğunu göremiyorum. Ama şunu görüyorum. Orada yatırım 

olarak yani yatırım derken, Kemerburgaz, işte bizim altımızdaki spor salonu, işte benzeri, 

gayrimenkule yönelik hiçbir şeyde, daha çivi çakılmadı, olabilir. Olabilir. Ama aradan şimdi üç 

ay değil, altı ay geçti. Bu, bu da eleştiri değil, çünkü öyle bir, Türkiye, Türkiye feci durumda. 

Bunu hepimiz biliyoruz, Ahmet, Mehmet, o, bu, beni ilgilendirmez. Türkiye feci bir durumda. 

Her şey batmaya aday, her şey krize girmeye aday. Bizim krizde olmamamız zaten sürpriz olur. 
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Şimdi biz de geldi Ocak ayı, Fatih Hoca herhalde vermiştir listeyi, Başkan’ın eline. Ne olacak? 

Ne olacak? Söyler misiniz? Var mı cebimizde bir şey? Bikem Hanım burada mı acaba? Yok. 

Görmüyorum. Evet. Yani ben bunu da söylüyorum, şu anda bir şey daha ilave edeceğim, 

burada mecburum söylemeye. Bir detay, biraz sufli olacak ama, üç maçımız var, Adana 

Demirspor, Bahçeşehir ve Antalya, bu üç takım da zıpkın gibi futbol oynayan, daha doğrusu, 

lokal, lokal maçlarda altını çiziyorum. Bizden iyi oynayan takımlar. O üç maçı da kaybedersek, 

halimizin ne olacağını puan cetveline bakarak iyice düşünün.  

 

Rakiplerimiz iyi puan aldıkları takdirde, şimdi bunlara mı bakacağız, çünkü bütün bunlar, sevgili 

başkanımın birinci derecede sorumluluğu olan, bakmayın Fatih Hoca’ya görev vermiş, Fatih 

Hoca’nın umurunda mı? Şampiyon olamadı, bir tek şeyi aldı, bilmem ne kupasını aldı, o gitti 

evine, Başkan burada. Şampiyonluk yok. Seneye para da yok. Var mı para, bir yerden gelecek 

para var mı? Olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Çünkü o parayı istihsal edecek yatırımları da 

yapamaz durumdayız. Normal. Normal, bugün. Ben diyemem ki niye yapmıyorsunuz, günün 

şartları belli. Yani şunu demeye çalışıyorum, bu son yaptığım ilavelerle, ya halimiz bu. Şu ne 

idüğü belirsiz, affedersiniz böyle bir kelime kullanıyorum, adamla ilgili. Federasyon’un Başkanı 

ile benim ne işim var ya? Ne işim var benim? Ben işime bakarım. Tertemiz bir ekibi var, genç 

adamlardan ibaret, bütün güçlerini, geceli gündüzlü çalışmaya versinler. Boş versinler şeyi, 

nasıl takip edeceksiniz adamı, nasıl bu mücadeleyi, Başkan’ın söylediği mücadeleyi nasıl 

vereceksiniz? Bana anlatsın biri. Nasıl? Pratiğe nasıl dökeceğiz onu. Ben şunu adım gibi 

biliyorum, adım gibi biliyorum ben, camiamı da bilirim. Buna taraf olan, camiadaki taraftar 

adedi de, yani taraf olan üye adedinin de çok, çok, çok çoğunlukta olduğunu ben 

düşünmüyorum. Ama ben söylerim, herkes söylemez. Malum artık son yıllarda Türk milletinin 

alışkanlığı haline geldi, hepimiz sessiz sedasız otururuz. Ben oturmam. Ben söyledim. Sevgili 

Başkanım kusura bakma. Ben yine seni seviyorum. Ben sana karşı olacağım, karşı mücadele 

etmeyeceğim. Sakın yanlış anlama, ama bu senin dediğin bu herifle ben o mücadeleyi vermem, 

çünkü menfaatlerimize aykırı. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Hayri Kozak’a teşekkürler. Sayın Başkan buyurun. 

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas: 

Çok kısa bir cevap vereceğim. Genelde biliyorsunuz, dışarıda yapılan bazı konuşmalarda Hayri 

Ağabey’in biraz önce yaptığı konuşmalar gibi konuşmalarda, maalesef. Hayri Ağabey gibi 

değerli ağabeylerimize ciddi anlamda sosyal medyada, Galatasaray’ı çok iyi tanımayan bazı 

kesimler tarafından ciddi saldırılar yapılıyor. 

 

Bu konuşmaya da cevap vermeyi o sebeple seçtim. Nefret kelimesinden bahsetti Hayri Ağabey, 

asla böyle bir şey olamaz. Konuşmamda fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür dedim, bunu da 

kalbimden söyledim. Yaptığımız yolu, gittiğimiz yolu ve gündemi desteklememenizi son derece 

büyük bir saygıyla karşılıyorum. Bu aynı fikirde olmamamız demek de, size saygımda herhangi 

bir eksilme, herhangi bir Galatasaraylıda eksilme olacağına da inanmıyorum. Dolayısıyla bu 
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konuda sizinle anlaşmamak üzerine anlaşıyoruz. Bu arada, asla biz görüşmeden yapamayız ki, 

biz bir aileyiz. Dolayısıyla, izninizle de şunu söyleyeceğim. Ben bugün yaptığım konuşmanın 

metnini size ayrıca yollayacağım, bazı bahsetmiş olduğunuz konuların cevabını belki konuşma 

uzun olduğu için kaçırmış olabilirsiniz, ama orada bulabilirsiniz. Ben de sizin gibi Galatasaray’ı 

canım gibi korumaya çalışan bir başkanım, dolayısıyla Galatasaray’ın asla zarar göreceği bir 

mücadeleye Galatasaray’ı sokmam, tekrar söyleyeyim, sizi seviyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Başkan’a teşekkürler. Galatasaray’da malumunuz ileri demokrasi vardır. Farklı görüşlerin 

zenginliği vardır. Biat kültürü yoktur. Bu yüzden, bütün, yani şu ana kadarki bütün 

konuşmacılara Divan heyeti olarak teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Sami 

Çölgeçen, buyurun. Sami Abi arkaya geçmiş. Tebdil-i mekânda fayda vardır dedi herhalde.  

 

Sami Çölgeçen: 

Efendim hazırunu saygıyla selamlıyorum. Benim bir sualim olacak, ama o sualin bir prelüdü 

var, evvela oradan başlayayım, ben profesyonel hayatımın bir safhasında, bir yabancı içinde 

bulunduğu bir yatırım yönetiyordum ve kredi ihtiyacımız çıktı ortaya. Bu kredi ihtiyacını 

ararken, kredi ararken, IFC’ye müracaat ettik, International Financial Cooperation malum, 

Dünya Bankası’nın bir yan kuruluşu, Üçüncü Dünya ülkelerine yardım için kredi veriyor. O 

tarihlerde de IFC’nin başkanı, buradaki adamı Bay Supseng isimli bir Taylandlıydı, adamla 

ahbap olduk bu görüşmeler esnasında. Beraber tenis filan da oynadık, çok sevdik birbirimizi. 

Bir gün beni evine “brunch”a davet etti. Gittim, gayet tabii. Gayet informal, herkes blucinli, 

orada o brançta Türkiye'de ne kadar yabancı banka varsa, hepsinin genel müdürü davetliydi, 

blucinlerle ben de onlara, aklımı hep kurcalayan ve cevabımı bulamadığım bir suali sordum. 

Üçüncü Dünya ülkelerinin borçları. O zamanlar hatırladığım kadarıyla, Türkiye'nin dış borcu 30 

milyar dolar civarındaydı, Brezilya’nın 80 milyar dolar civarındaydı, hepsinin vardı. Fakat bu 

ülkeler, bu borçlarına rağmen, hâlâ borçlanabiliyorlardı ve borçları da artıyordu. Bunlara 

dedim ki, bunun sırrı nedir, nasıl oluyor da, borcunu ödeyemeyen bu ülkeler hâlâ bu borçları 

büyüyor. Bana güldüler içlerinden herhalde, dediler ki, sen çok safsın. Parayı isteyen kim? Allah 

muhafaza bir mucize olsa da bu ülkeler borçlarını ödeseler, dünya kaosa girer. O paraya nereye 

gideceğini bilmez, felaket olur. Ee, dediler ki mesele burada borçların ödenmesi değil. Faizlerin 

ödenmesidir. Sen o borçları oraya yapılmış bir fabrika yatırımı gibi gör. Biz faizleri aldıkça 

hayatımızdan memnunuzdur, bir şey olmaz. Peki dedim, faizler ödenemezse ne olur? Ha 

dediler işte o zaman felaket olur. O memleketlerde isyanlar çıkar, millet ekmek kuyruklarında 

sürüklenir, halk aç kalır. Hükümetler devrilir, harp bile çıkar. O felaket. Ama o paralar alınır bir 

şekilde. 

 

Şimdi ben bunları öğrendikten sonra bugün bakıyorum Galatasarayımızın haline, bizim beş 

milyar dolar mı, Türk lirası mı? Ben de karıştırıyorum. Bir borcumuz var. İki kere ikinin dört 

olduğunu bilen herkes, Galatasaray’ın bu borcu ödeyemeyeceğini biliyor. Mümkün değil, bu 

borcu ödeyemeyiz. Peki, şimdi sualim şu. Aklı başında, bende o kadar akıl yok, finansman 

üzerinde aklı başında arkadaşlarıma soruyorum. Yarın bankalar anlaşması iki sene sonra gelip, 
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tekrar ortaya çıktığı zaman, faizleri ödeyemezsek ne olur? Ben bunun cevabını çok merak 

ediyorum. Benim sualim bu. Hepinizi de bunun üzerinde düşünmeye davet ediyorum.  

 

Bir husus daha var, bu finansmanla, kıt bilgimle konuşmam bundan ibaret. Bir şey daha var. 

Bu üç televizyondan naklen yayınlanan, 7-0 ve “cincon”la sonuçlanan Fenerbahçe-Galatasaray 

maçı bana o kadar koydu ki, o kadar koydu ki, konuşma yapmaya karar verdim, bu hususla 

ilgili. Ama sonra düşündüm, bununla ilgili istediğim gibi bir konuşma yaparsam, kendimi 

Disiplin Kurulu’nun önünde bulurum. Onun için yapmayacağım, beni dinlediğiniz için teşekkür 

ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Sami Çölgeçen’e teşekkürler. 1 Haziran’da başladığımız yeni sportif sezonda, aslında 

bütün önceki yönetimlere bir teşekkür borçluyuz. Bütün bizim banka borçlarımız istisnasız 

TL’ye sabitlendi ve yapılandırıldı. Ancak yabancı sporcular üzerinden ciddi kur riski 

taşımaktayız. Dolar ve eurodan oluşan, dolar sepetinde, yaklaşık yüzde 60 yani 1 Haziran, 14 

Aralık dün itibariyle, Merkez Bankası gösterge kurlarında yaklaşık yüzde 60’lık bir kur oynaklığı 

var ve neredeyse, dolar. Yarın Para Politikası Kurulu var. Dolayısıyla onu bir, onun için bir 

yoruma girmiyorum ama dün itibariyle, yani 14 Aralık itibariyle kur sepetinde yüzde 60’lık ciddi 

bir kur riski taşıyor, sadece biz değil, bütün spor kulüpleri ve Türkiye ekonomisi. Ben buna da 

bir dikkat çekmek istiyorum. Şimdi sıradaki konuşmacılarımız, sırasıyla Sayın Taner Aşkın, sonra 

da Sayın İbrahim Göknar. Sayın Taner Aşkın buyurun.  

 

Taner Aşkın: 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Kulüp Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Çok Değerli Divan 

Hazırunu, Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Aslında bugün benim konuşma talebim oldu, gündem değişikliği dolayısıyla belki sonra 

değinmem gereken birtakım hususlara, şimdi değinmem gerekiyordu ama biraz evvel Sayın 

Hayrettin Kozak Bey konuştu, söylediklerinin noktasına, virgülüne kadar hepsine imza atarım, 

hepsine, istisnasız. Kim olursak olalım, bir kere saygın olmak zorundayız. Biz Galatasaraylıyız. 

Kime karşı ne yapıyoruz? Devlete karşı savaş açıyoruz. Yanlış. Yanlış. Galatasaraylılığın en 

büyük saygısı devletinedir. Futbol Federasyonu, öyle veya böyle, şahıslarla mukim değil, bugün 

onlar var, yarın başkaları gelir. Ama armasında Türk bayrağı var. Adında Türkiye Futbol 

Federasyonu diye geçiyor. Biz böyle hissi, duygularla ve başkan söyledi, kin yok. Ben de 

inanmıyorum öyle bir şey olmadığına, ama gündem yaratmak diye tabir edeyim, en ucuz tabiri 

bu olsun, en basit tabiri bu olsun, böyle şeylerle Galatasaraylı bağlayamayız, bakın. Bunlar çok 

önemli şeyler. Ben fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Ama Sayın Başkan’a bir kere 

daha itidal rica ediyorum. Otursunlar, Yönetim Kurulu olarak, evet doğrudur, bir haksızlık var. 

Var ama biraz da iğneyi kendimize batıralım kardeşim, yani düşünelim, çuvaldızı batıracağız 

birisine de önce iğneyi kendimize batıralım. Haksızlık, hukuksuzluk, tamam eyvallah, eyvallah. 

Peki bir şey söyleyeyim, peki, biz ne kaybettik geçen sene beyler? Şöyle bir geri dönelim. Ne 

kaybettik? Bir golle, bir golle şampiyonluk kaybettik. Neden kaybettik. Takımın hocası 10 maç 

başında değil. Parasını aldı mı? Aldı. Cezayı kim ödedi. Galatasaray ödedi. Niye hesabı 
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sorulmuyor, niye hesap sormuyoruz. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey, soruyorum hakem suçlu, 

bilmem gözlemci suçlu, o suçlu, bu suçlu. Federasyon suçlu. Ya biz suçluyuz arkadaşlar, 

yapmayın. Yapmayın. Böyle bir şey olmaz. Olmaz böyle bir şey. Bakın yine ceza aldı, yine ceza 

aldı, yine maç kaybetmeye başladık. Nerelere geldik? Dokuzunculuğa kadar düştük, önemi yok. 

Futbol bu, kazanırsınız, kaybedersiniz. Ama bakın bir şey çok önemli. Hele şu aşamada çok 

önemli. Eğer paranız varsa, başarınız olur. Futbolda özellikle söylüyorum. Paranız varsa, 

başarınız olur, paranız yoksa, o para olmadığı sürece, o başarıyı elde edemezsiniz. O parayı 

elde edebilmek için, sizin özellikle, futbolda para getirici unsurları ortaya getirmeniz lazım. Bu 

nedir? Şampiyonluktur. Bu şampiyonluk için sizin çok büyük fedakârlıklar yapmanız lazım. O 

fedakârlığın en başında geleni de, o mesuliyet kime verildiyse, ne olursa olsun, ismi ne olursa 

olsun, mazide ne kazandırdıysa, kazandırmış, onların hepsi bir kenara, ama bugün başında 

bulunduğu yerin hakkını vermesi lazım. Ceza alıyorsunuz, gidiyorsunuz, kime bırakıyorsunuz. 

Arkadan adam mı yetiştirmişsiniz. Yok. Öyle bir şey de yok. Ee, o takım şampiyon olmuş iki 

sene arka arkaya, tamam, peki. Bu sene de bir sürü masraf yapıldı o takıma, nereden 

bakarsanız bakın, ama yakın ödemeli, ama uzak ödemeli, ama peşin ödemeli, 400-500 milyon 

lira da masraf yapıldı. Peki ne oluyor bunlar? Burada hiçbir suçumuz yok. Federasyon suçlu, 

hakem suçlu, gözlemci suçlu, basın suçlu. Beyler bakın, biz burada kimseyi Galatasaray Spor 

Kulübü Yönetim Kurulu olarak, Başkan olarak, Sayın Başkan kusura bakmayın şahsınızla alakalı 

değil, hiçbir zaman, hiçbir zaman Galatasaray’da böyle hareketli unsurların içinde olsun diye 

seçmedik. Yöneticilik, yöneticilik, özellikle liderlik çok başka bir vasıftır. Siz kriz 

yaratmayacaksınız, siz krizi yöneteceksiniz. Krizleri yöneteceksiniz. Bu tecrübeyle olabilecek bir 

şey, ben Sayın Başkan’ın tecrübesi olduğuna da inanıyorum. Tam olmasa dahi var. Ama bunu 

bazı şeylerin tesiri altında kalarak uygulaması, Galatasaray menfaatlerine değil. Hayri Bey çok 

doğru bir şey söyledi. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bakın söylüyorum tekrar. Noktasına, 

virgülüne kadar imza attığımı söylüyorum söylediklerine, uzatmamak için konuşuyorum. Ama 

lütfen, rica ediyorum bakın, her şeyden önce, bir kendi bahçemizin önüne bir bakalım. Neler 

var, neler yok? Biz bunu, bu puanları kaybedersek, ya burada Federasyon gelse, hakem düdüğü 

çalsa, git orada beş tane penaltı at dese, netice yine değişmez. Siz atamadığınız penaltılarla, 

bilmem yaptığınız yanlışlarla, sahadaki takımı yalnız bırakmakla zaten bu hale gelmişiz. Bundan 

sonrası ne olur? Orasını Allah bilir. Ben şunu da söyleyeyim, yani Fatih Hoca’nın belki bu kulübe 

çok büyük hizmetleri olmuştur, belki değil, muhakkak ki var. Ama şöyle söyleyeyim, her şeyin 

bir devri var arkadaşlar, tamam, bu iş burada, Fatih Hoca’nın iyice bir düşünmesi lazım. İyice 

bir düşünmesi lazım. Adam yetiştirdi mi? Hayır. Bugüne kadar ben Fatih Hoca’nın yetiştirdiği 

bir adayı görmüyorum. İsim söylüyorum bakın, Fatih Hoca diye söylüyorum. Galatasaray’ın 

geleceği oralarda, biz kalkıyoruz, Niğdespor’u satın alıyoruz. Ya yapmayın beyler, yapmayın. 

Galatasaray o ayaklara inmemeli, Galatasaray oraların camiası değil. Galatasaray futbol takımı 

oraların takımı değil. Oralar bambaşka yerler. Biz çok başka yerdeyiz. Bakın kendi kendimizi 

aşağıya çekmeye çalışmayalım. 

 

O kadar büyük tecrübeye sahibim ki üstüne basarak söylüyorum. Oralarla oynamak, ateşle 

oynamaktan beter beyler. Bakın altını çizerek, üstüne basarak söylüyorum. Oralarla oynamak, 

ateşle oynamaktan beter. Net ve açık söylüyorum. Onun için biz bazı şeylerde çok dikkatli, çok 
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hassas ve inanın, samimi söylüyorum, camia olarak birlik içerisinde olabileceğimiz şeylerin 

peşinden gitmek zorundayız. Olmayacak şeylerle bir şey yapmayalım. Bugün ne olursa olsun, 

ne olursa olsun, oradaki insanların babasının malı değil, yarın çeker gider. Ben şimdi Sayın 

Başkan’a bir şey söyleyeyim, bana şu andaki Futbol Federasyonu’nda, kulübün mevcut üyeleri 

hakkındaki, biraz evvel siz söylediniz, söylediniz. Yani niye söylesin bir başkan bunu, ya arkadaş 

orada bir görev aldıysanız şayet, o göreve layık olan şeyleri yapın orada, siz Galatasaray’ı temsil 

ediyorsunuz, neredesiniz arkadaşlar, niye bu hale geliyor? Neredesiniz? Sırf orada olmak için, 

sırf orada konuşmak için, yahut orada bulunmak için, başka bir şeyi söylemeyeyim, aklıma 

getirmek bile istemiyorum. Neredesiniz ya? Neredesiniz? Bakın bugün Galatasaray’ın Başkanı 

çıkıyor, arkadaşlar diyor, size son ihtarım, ya çekin gidin, ya da görevinizi yapın. Yapmadılar. 

Ne oldu? İşte iş bu noktalara geldi. Onun için öyle yerlere öyle adamlar seçilirken. Lütfen liyakat 

çok önemli bir şey. Çok, çok, çok önemli bir şey. 

 

Ben bir şeye daha değinmek istiyorum. Sayın Başkan, bir şey söyledi. Divan Başkanı, Sayın 

Aykut Başkan, bu CEO ile alakalıydı bu söylediği. Sayın Başkan buradan dikkatinizi özellikle celp 

ediyorum. Lütfen çok rica ediyorum. Kulüple şeyi karıştırmayalım, yani şirketi birbirine 

sokmayalım, dernek ile şirket çok ayrı şeyler, statüleri de farklı, lüzumsuz yere tekrar böyle 

şeylerin peşinde koşmayalım. Biz değil, başkaları bizi oradan itelemesin bir taraflara. Benim 

özellikle üzerinde durduğum konu bu. Bir de şunu söyleyeyim, yani siz benden daha iyi 

biliyorsunuz. Bütün muhakkak ki CV’sini filan okudunuz ama çok genç bir hanımefendi 

arkadaşımız. Enteresan bir şey söyleyeyim, altı aylık veya sekiz aylık kulüp üyemiz, ona da bir 

şey demiyorum. Çalıştığı şirketlere şöyle baktığım zaman, ben internetten inceledim, baktım 

yani. Eşinin şirketinde danışmanlık yapmış, Galatasaray gibi bir camianın başına getireceğimiz 

insanlarda biraz liyakat arayalım, bu camianın içerisine şunu söyleyeyim, ben hanımefendiyi 

çok iyi tanımadığımı itiraf ediyorum. İtiraf ediyorum ama hiç değilse, bir sürece ihtiyacı 

olduğuna inanıyorum. Yani bunun Galatasaray’ın içerisindeki dengeleri ne şekilde 

etkileyeceğini, nerelere işlerin gelebileceğini, muhakkak ki siz düşünmüşsünüzdür. Muhakkak 

ki yönetimdeki arkadaşlarınızla müşterek bu kararları almışsınızdır. Ama ben sadece bir şey 

söylemek istiyorum. Bu bir ikaz sadece, şey değil, yanlış anlamayın, ama takdir sizin, mesuliyet 

de sizin ayrıca, dolayısıyla ben sadece hatırlatmam babından söylüyorum. Benim, benim 

Divan’dan bir ricam var. Burada hepimiz kürsüye çıkıyoruz. Hep bir şeyler söylüyoruz. Şöyle 

kötüyüz, böyle kötüyüz, öyle kötüyüz, böyle kötüyüz. Ya burası kusura bakmayın, ağlama 

duvarı değil. Eğer biz bu kötü durumun içerisinden çıkabilecek projeleri, çıkabilecek birtakım 

imkânları bu kürsüde tartışmazsak, buralardan yönetime birtakım şeyler vermezsek, 

yönetimin yapacağı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Açık açık burada borcu var ya, kâinat biliyor, 

herkes biliyor, borcu var. İşte Asaf Bey de çıktı buraya, koskoca profesör, parmağını bastı. 

Problem burada dedi. Neresi problem? Paranın olduğu yer problem. Ha, peki, cevap. Nasıl 

düzelteceğiz bu işi? Hiç kimsede ses yok, ama her tarafta konuşma var. Her tarafta bitmeyen 

dedikodu var. Şöyle oldu, böyle oldu, şöyle olacak, böyle olacak. Ya biraz evvel Sami bir şey 

söyledi, çok doğru. Tamam. Bu paralar ödenmez mi, ödenmez. Zaten istenen ödenmemesi. 

İstenen ödenmemesi. Kimse size isteyin diyen yok. Mart ayında geliyor, Ocak ayından sonra, 

faizler başlıyor, ödeyeceğiz o paranın faizlerini. Bugünkü konjonktürde, biz de değil sadece, 
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dünyanın içinde bulunduğu bugünkü konjonktürde, hangi gelirlerle biz bunları ödemeye 

çalışacağız. Çok acil başka projelere ihtiyacımız var. Ciddi tasarruf tedbirlerine ihtiyacımız var. 

Ama bunları camia olarak hep beraber el ele verebilirsek, çok rahatlıkla karşılayabiliriz. 

Yönetime destek olmamız lazım. Evet lazım. Ama yönetime öneri getirmemiz lazım. Devamlı 

tenkit etmek doğru bir olay değil beyler.  

 

Doğru değil. Burada bir problem varsa, çözümü de burada olmalı. Çözümü benim kafamda 

ama ben söylemiyorum. Yok öyle bir şey ya yapmayalım. Bu doğru bir şey değil yani, bize hiç 

yakışmayan bir şey. Paylaşalım ama eğridir, ama doğrudur, ama kabul görür, ama görmez, 

kararı genel kurul verir ama en doğrusu, bunları çıkıp da söyleyelim, tartışalım.  

 

Ben birkaç şey daha söylemek istiyorum, ama herhalde sonra bir daha söz almak olacak. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Zaman, toplantı verimliliği anlamında, toparlarsanız memnun oluruz.  

 

Taner Aşkın: 

Toparlıyorum. Evet. Ben sözlerime burada son veriyorum, hepinizi saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. Beni dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar bir söz alacağım, onu da 

söyleyeyim. Galatasaray’da birtakım daha söylemem gereken bazı şeyler vardı. Onlar için 

tekrar buraya gelmeyi düşüneceğim, eğer imkân olursa, Sayın Başkan söz verirse, hepinize 

saygılar sunuyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Taner Aşkın’a teşekkürler. Sıradaki konuşmacımız Sayın İbrahim Göknar. 

 

İbrahim Göknar: 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Kulüp Başkanım, Değerli Galatasaraylılar, tekrar saygılarımı 

sunuyorum. Efendim gündemi değiştirdik, federasyon konusu konuştuk, konuşuluyor. Ancak, 

daha önce konuşan iki değerli büyüğüm, Hayri Bey ve Taner Bey’in, mali konu ile ilgili 

bahsettikleri konuları, konulardaki son durumu çok basit, çok gerçekçi bir şekilde, bir tabloda 

bilginize sunmak istiyorum ve Sevgili Başkanımıza da o tablonun ardından naçizane bir üye 

olarak bir öneride bulunmak istiyorum. 

 

Umut Bey o transfer tablosunu koyabilir miyiz? Evet, sanıyorum gözüküyor. Efendim 

Türkiye'deki ekonomide son durum dedim burada. İrticalen konuşacağım kusura bakmayın, 

şey yapamıyorum. Ekonomide son durum dedim. Çok basit bir şekilde, şu tabloyu lütfen bir 

düşünelim. 10 Kasım 2021 de biz bundan önceki Divan Kurulu toplantımızı yaptık, bir ay önce, 

o tarihte bir euro, 11.26 kuruştu. Ben 10 Aralık efektif kura baktım, buraya yazdığım gibi, bir 

euro 15.62 kuruş. Yarım saat önce incelediğimde, şu anda buradan da daha yüksekte idi, kur. 

Euro konuşuyorum. Niçin euro konuşuyorum? Zira hepimizin bildiği gibi, bizim transferlerimiz 

yabancı oyuncularımız euro cinsinden. Bunun birleştiriyoruz tabii, Galatasaray futbol takımının 
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2021 yılı toplam sanıyorum Başkanım beni düzeltir eğer yanlışsam, teknik ekip de dahil olmak 

üzere, 48.2 milyon euro olarak yıla başladık, bu Başkanımızın Eylül ayı toplantısında kürsüden 

verdiği ifadeden bunu gördüm. Şimdi basit bir matematikle, 48.2 milyon euroyu biz çarptığımız 

zaman, o tarihte bir ay önceki Divan’da, 543 milyon liraydı maliyetimiz. Bugün 10 Aralık’ta, 

bugün daha da arttı da, bugün 750 milyona çıktı. Yani aradaki fark 210 milyon lira. Bir ayda. 

Şimdi daha da beteri var tabii. Bunu böyle hesaplamamız gerekir. Haziran’da başlıyor, mevsim, 

sezon, haziranda bitiyor. O tarihte bu euro daha da aşağıda. Buradan gelmek istediğim konu 

şu. Şimdi hani nasıl ödeyeceğiz, nasıl yapacağız? Mutlaka bu anlamda da çok fazla eleştirel 

olmayalım. Eğer nasıl ödeyeceğimize dair bizlerin de bir fikirleri varsa, buradan açık açık ifade 

edelim. Yönetimlerin de mutlaka, nasıl ödeneceğine dair, mutlaka bir çalışmaları, var. Ve 

bunlar aslında açık, neyin nasıl ödenebileceği, ödenemeyeceği açık. Ödenemeyeceğini hepimiz 

de biliyoruz. Bu bir süreç. Şimdi Ocak ayı, önümüzdeki ay, transfer mevsimi geldi. Bütün 

medya, ben toplantıya gelirken, arabanın radyosunda, bir genç yorumcu arkadaş 

konuşuyordu. Her şeyi anlatıyor. Gedson geliyor, Fernandes gidiyor, o gelecek, bu gelecek, bu 

gidecek, keyifle bütün Galatasaray taraftarlarımız, bütün camiamız da merakla bunu bekliyor. 

Çünkü alışılmış düzen bu. Alışılmış düzen bu. İlk defa olmuyor. Çok konuştuk burada biz 

bunları. Altı ayda bir takım değiştirmeleri. Onu da geçtik, şu anda zaten, her hafta başka 

rotasyonla maça başlayıp, maç içinde beş oyuncu ilave etmeleri, hep bunların hepsini 

görüştük. Ama şimdi mali durumun felaketini göstermeye çalışıyorum. Naçizane, dolayısıyla 

Sevgili Başkan, buradan önerim, bir üye olarak şudur. Bu Ocak ayında, tasarruf, kesin tasarruf, 

her kalemde tasarruf, başka bir çaremiz zaten yok. İlk önceliğimiz, her birimiz her anlamda 

tasarruf, ama en büyük tasarruf burada, Ocak ayında eğer biz konuşulan konuşulmayan, 

bunların hepsi sizin uhdenizde, sizin bilgilerinizde, sizin yetkilerinizde elbette. Bir oyuncu 

satamayacak isek, lütfen ama lütfen, herhangi bir transfer girişiminde bulunmayalım. 

Taraftarlarımız da bundan hiç gocunmasınlar, hiçbir şekilde gocunmasınlar. Başka bir 

problemimiz var çünkü, biz Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı kulübüyüz. Hep bununla 

övünüyoruz ve bu bir gerçek. Ama diğer tarafta başka bir gerçek daha var. Biz şampiyon ola 

ola sıfırı tüketmiş bir bütçeye sahip kulübüz. Bunu da lütfen hep beraber bir kez daha 

düşünelim, lütfen. Şimdi Sevgili Başkanımız göreve yeni başladı, altı ay sonra biz yine bu 

kürsüden tenkitlere başladık, eleştirilere başladık. Dolayısıyla lütfen bu transfer konusundaki 

hassasiyetinizi önemle rica ediyorum sevgili başkanım. 

 

Efendim, şimdi federasyon konusunda değerli büyüklerimin hassasiyetine elbette yüzde 100 

katılıyorum, ben de naçizane her zaman için camiamıza serinkanlı olmayı, sağduyulu olmamızı, 

efendim Galatasaray’ın vakuru içinde, centilmence, haksızlıklara karşı mücadele etmemizi 

savunan bir Galatasaraylıyım, iyi de bir Galatasaraylıyım. En iyi Galatasaraylıyım diyemem, hiç 

kimse en iyi Galatasaraylı değildir. 

 

Hepimiz Galatasaraylıyız, hepimiz Galatasaray aşkıyla yaşıyoruz. Dolayısıyla lütfen burada hiç 

kimse kendine bir paye çıkarmaya kalkışmasın. Şimdi efendim lütfen o slaytı koyabilir miyiz? 

Bu son durumu hepimizin iyice bilmesi gerekiyor. Buradaki konu farklı bir boyuta gitmiş 

durumda. Şimdi Lazio-Galatasaray maçı oynandı, ertesi gün ben tesadüfen ofisimde internette 
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dolaşırken, Futbol Federasyonu’nun, Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde bu ifadeyi 

gördüm. Okuyorum. Siz okuyorsunuz zannediyorum, pardon. UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu 

üçüncü tamamlayan ve UEFA Konferans Ligi’nde, pardon, bu Fenerbahçe’ye başarılar dileriz. 

İfade aynen böyle. UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu üçüncü tamamlayan ve UEFA Konferans 

Ligi’nde play-off turuna kalan temsilcimiz Fenerbahçe’ye, Avrupa'da bundan sonraki turlarda 

başarılar dileriz.  

 

Çok güzel. Ülke puanımıza, değerli katkıları için, sarı lacivertli oyunculara, teknik heyete, 

başkan, sayın Ali Koç nezdinde yönetim kuruluna ve tüm camiaya teşekkür ederiz; Türkiye 

Futbol Federasyonu. Çok güzel. Şimdi lütfen öteki şeyi koyalım. Evet, aynı sayfada, aynı anda, 

diğer tarafta, Başlık: Lazio-Galatasaray: 0-0, okuyorum müsaadenizle. Temsilcimiz Galatasaray, 

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndaki altıncı ve son maçında, İtalya ekibi Lazio ile deplasmanda 0-0 

berabere kalarak, grubunu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Roma Olimpiyat 

Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, golsüz eşitlikle sonuçlandı, bu sonuçla E Grubu lideri 

olarak namağlup tur atlayan temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi son 

16 turunda devam edecek. 

 

Aynı sayfada, iki açıklama. Şimdi ben bu iki açıklamayı görünce, bunları hemen sosyal 

medyadan eşime, dostuma herkese gönderdim. Anında gönderdim ve tabii sosyal medya 

böyle bir şey, hemen yayılıyor. Tabii ki her tarafa bu haber gidiyor. Aradan iki-iki buçuk saat 

sonra, Futbol Federasyonu bu yazılar sabit kalmak kaydı ile Fenerbahçe’ye yazılan yazının 

aynısını bu sefer Sayın Burak Elmas’ı da tebrik ederek ve Yönetim Kurulumuzu tebrik ederek, 

bire bir copy paste gibi, yani aynı şekilde bu sefer Galatasaray’ı yazıyor. Şimdi efendim, 

müsaadenizle. Böylece durum eşitlenmiş oluyor, onu yazmışım notuma. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Yani bir yas ilanı vermedikleri kalmış. 

 

İbrahim Göknar: 

Evet efendim, şimdi efendim müsaadenizle madem her şeyi çok açık konuşuyoruz, boynumuzu 

da her şeye uzatmamamız lazım. Benim aklıma üç tane soru geldi. Bu niye, neden olabilir bu 

diye? Birinci sorum şu. Federasyon Galatasaray’ı mı kıskanıyor. Bu normal. Bence kıskanmalı 

da zaten, orada hiçbir beis yok. Galatasaray’ı herkes kıskanıyor. Övünmüyorum, çünkü 

başarılar ortada. Kıskanılan taşlanır. Galatasaray buna alışkın bir camia. Meyve veren ağaç 

taşlanır. Burada bir problem yok bence. İkinci tarafta, ikinci sorum, kendi kendime, deli 

saçması sorular bunlar. Kendi kendime soruyorum, sizinle de paylaşmak istiyorum. Efendim 

Galatasaray ısrarla, ısrarla, siyasetin içine mi çekilmek isteniyor? Bu da anlaşılabilir. Çünkü 

maalesef ülkemizde siyaset her şeyin içinde. Bu bir gerçek. Kendi hayatlarımızda da bunu 

yaşıyoruz. Açık konuşalım. Siyaset her şeyin içinde. Bu da anlaşılabilir bir şey. Ancak tabii ki 

kesinlikle anlaşılamayacak bir şey var. O da Galatasaray hiçbir şekilde bir vesayetin içine 

giremez. 

 



22 
 

O zaman dimdik ayakta durmasını da biliriz. Bunu huzurlarınızda, gıyabınızda, üyeler olarak da 

ifade etmek istiyorum. Çok naçizane bir şekilde. Zira çizgimiz bellidir, kurulduğumuzdan 

bugüne kadar ve Galatasaray kendisinden sorumludur. 

 

Üçüncü sorum çok tehlikeli. Bu son derece tehlikeli. Bakın burada başka bir şey daha var. 

Lütfen iyi düşünelim. Acaba o web sitesi, sadece onun üstüne konuşuyorum. O web sitesindeki 

yayınlarla, Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine mi düşürülmek isteniyor. Hiç bu aklınıza geldi 

mi, benim geldi. Benim geldi. Hayır, bir saniye her şeye giriyoruz. Bir saniye, müsaade buyurun. 

Hiç problem değil. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Lütfen konuşmacıya müdahale etmeyelim. 

 

İbrahim Göknar: 

Lütfen konuşmaya, lütfen müdahale. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Efendim, evet doğrudur. 

Galatasaray ile Fenerbahçe, ezeli rekabetin içindedir. Ben bir Galatasaraylı olarak 

Fenerbahçe’nin başarısını ancak tebrik ederim, ancak hoşuma gitmez. Eminim bir Fenerbahçeli 

için de aynı şey söz konusudur. Rekabet, sahanın içinde olursa güzel. Bunu eğer biz uçlara 

çekersek, işte o zaman, o zaman tehlikenin en büyüğü burada. Eğer biz bunu bütün 

taraftarlarımız içinde, rakip kulübümüzün taraftarları için de geçerli bir şey. Bunu sakın, ama 

sakın ha yapmayalım, etmeyelim. Kıyasıya yarışalım. Haklı olan kazansın. Şimdi söz hakkı 

doğmasın diye bir şey söyleyeceğim. Ama bahsetmek durumundayım. İsmini vermeyeyim, 

rakip kulübümüzün değerli bir üyesi, efendim  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Lütfen isimlendirmeyelim, herkes anlıyor. 

 

İbrahim Göknar: 

Evet, çok değerli bir üyesi, evet, maçtan sonra, maçtan sonra, bizim kadın maçımızdan sonra, 

o talihsiz skordan sonra, yanlış bir, talihsiz bir ifadede bulunmuştur. Efendim şöyle yapalım 

isterseniz.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Lütfen konuşmacıya müdahale etmeyin. 

 

İbrahim Göknar: 

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ben, herkesin ayıbı kendisinedir, haklısınız. Bunu çok rahat 

söyleyebilirim. Ama biz eğer bu şekilde gidersek, her şeyin bir cevabı olur. Şimdi şunu 

söylemeye çalışıyorum, o zaman “cincon”, Roma’da, cimbom olarak ortaya çıkar işte. 

Dolayısıyla.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 
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Lütfen bir dakika, bu ifadeyi Divan tutanağından müsaadenizle çıkartacağız.  

 

İbrahim Göknar: 

Hangi ifadeyi. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Son kullandığınız ifadeyi. Tarihe not düşüyoruz çünkü. 

 

İbrahim Göknar: 

Tabii. Tabii. Peki. Benim bakış açım şudur. Birbirimize, bakın olayları çok da büyütüyoruz. 

Birbirimize espriler yaparız, gayet doğaldır. Birbirimize takılırız, onu yaparız, bunu yaparız, ama 

buradan çıktıktan sonra, hep beraber birlikte hareket ediyoruz. Dolayısıyla bunlar işin bir 

anlamda da tadı tuzudur. Evet, biz Galatasaray’da kendi hatalarımızı hiç çekinmeden, 

birbirimizle, tartışır, kıyasıya eleştiririz, fakat müsaade buyurursanız bunlar bizim iç 

meselelerimizdir.  

 

Ancak şartlar ne olursa olsun, eğer Galatasaray’a dışarıdan gelebilecek en ufak bir tehlikede, 

ki bize bu söyleniyor. Bunu düşünmemiz lazım, iyice düşünmemiz lazım. O zaman hep beraber 

lisan-ı münasiple, kavga ederek değil, küfür ederek değil, öfke ile değil, serinkanlı olarak, 

dimdik ayakta durmasını da biliriz. Daha önceden ben çok bu kürsüden söyledim. Galatasaray 

bir siyaset kulübü değildir. Galatasaray siyaset üstüdür. Galatasaray bir ekoldür. Burada değerli 

büyüklerimiz de oturuyor.  

 

Galatasaray Türkiye'nin bir kere daha söylüyorum, gelmiş geçmiş en başarılı kulübüdür. Öyle 

ya da böyle Galatasaray’ın içine karıştırmaya yeltenmek de intihar etmek demektir. Bunu eğer 

bu şekilde düşünenler varsa, lütfen ikinci defa düşünsünler. Şundan da… 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Lütfen toparlayalım Sayın Göknar. 

 

İbrahim Göknar: 

Topluyorum Başkanım, kimsenin şüphesi olmasın. Bu camia dışarıdan gelebilecek her türlü 

tehdide kendi vakur kimliği ve Galatasaray etikleri çerçevesinde gerektiği şekilde sadece 

yönetimi ile değil, benim inanışıma göre, tüm üyeleri ve taraftarları ile de bir bütün olarak en 

doğru şekilde duruşunu gösterir. Bunu anlamı, onu istifa, bunu istifa demek değildir. Ben 

değerli büyüklerimin tam aksine, bu konuya son derece üzüldüğüm için birey olarak, bir 

öneride bulunmak istiyorum. Siz Divan üyelerimizden, eğer uygun görürseniz, bu 

Federasyon’un en son resmi web sayfasında, burada gösterdiğimiz bu yazılarla ilgili küçük bir 

paragraf hazırlayıp, bu yapılan şeyin yanlışlığını belirten gayet nazik bir yazıyı Federasyon’a, bu 

yazıyı çok üzüntüyle karşıladığımızı bildiren, Divan üyeleri olarak imzalayıp bir yazı 

göndermemizin çok uygun olacağını düşünüyorum. Dinleme sabrınız için çok teşekkür ederim 

efendim. 
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın İbrahim Göknar’a teşekkürler. Divan Kurulu, bırakalım onları kendi nezaketsizlikleriyle ve 

sığlıklarıyla baş başa bırakalım. Yani bu da tarihe not düşüldü. Ayrıca Galatasaray üyeleri sosyal 

medyası, taraftarlarımız bu konuda tabii gerekli şeyleri yapabilirler yani, bizim Divan’da daha 

önemli işlerimiz var. Onlara konsantre olalım. Sayın Ergun Öztürk, buyurun. Geliyormuş, 

uzakta olduğu için görmedik. Buyurun Sayın Ergun Öztürk. 

 

Ergun Öztürk: 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, 6360 sicil numaralı Ergun Öztürk. Kulübümüzün Başkan ve 

Divan Kurulu Başkanları, Saygıdeğer Ağabeylerim, Sevgili Kardeşlerim, sözlerime başlarken 

Kulübümüzün başkanlarından Sayın Mustafa Cengiz başkanımıza rahmet, kederli ailesine ve 

camiamıza baş sağlığı diliyorum, ayrıca Teknik Direktörümüz Fatih Terim’e ve tüm spor 

camiasının kalbinde taht kuran sevgili Muslera’ya tez elden şifalar diliyorum. Futbol takımımızı 

Avrupa'daki başarılarından dolayı, kutluyorum. Fakat, Süper Lig’deki durumundan dolayı da 

üzüntülerimi belirtiyorum. 

 

Geçen sezon şampiyonluğu altın tepsi ile rakibimiz Beşiktaş’a teslim ettik. Denizli maçında, 

Babel ilk penaltıyı fişek gibi ağlara göndermesine rağmen, ikinci penaltının Emre Akbaba’ya 

attırılmasının nedenini anlamış değilim. Böylece şampiyonluğu ve kalben Galatasaray sevgisi 

dolu Emre Akbaba’yı kaybettik. Son maçta sahaya çıkarılan kadronun yanlış olduğunu, 

nedenini yine anlamış değilim. Böylece bir gol averajla 50 milyon euro kayba uğradık. 

Futboldaki durumumuz, yürekler acısı, basketbolda rezil durumdayız, Fenerbahçe’nin futbol 

takımı, kadın futbol takımının. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Bir sportif mücadele bu, spor, sporcu ruhuyla bağdaşmayan şu “rezil” ifadesini lütfen 

düzeltelim. 

 

Ergun Öztürk: 

Hangisini pardon. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Rezil ifadesini. 

 

Ergun Öztürk: 

Tamam o zaman, yerlerde sürünüyoruz diyelim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Olabilir. Sizin takdiriniz. 

 

Ergun Öztürk: 
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Tenzih ettim. Özür diliyorum. Fenerbahçe kadın futbol takımının ne kadar kuvvetli olduğunu, 

durumunu bildiğimiz halde, sahamızda özel maç teklif ediyoruz ve 7-0 yeniliyoruz. Futboldaki 

başarısızlığın en başta geleni teknik direktörümüzün sürekli ceza almasıdır. Ceza almasının 

sebebi ise hakem kararlarına daima itiraz edip, tepki göstermesidir. Hakemler de insandır. Hata 

yapabilirler. Bunu hoş görüp, futbolumuzla onları da sahada yenmemiz gerekiyor. İstisnalar 

dışında hiçbir hakem kararından vazgeçmemiştir. Bu istisnalardan misal vermek gerekirse, 

Hakan Şükür futbolcumuz, top oynarken hakemin yanlış verdiği kararı, hakeme söylemesi 

üzerine, hakem kararından dönmüştür. İkincisi ise geçen hafta Beşiktaş maçındaki, sanıyorum 

futbolcumuz aynı şekilde hakemin yanlış kararına söylemesi üzerine hakem de bu 

futbolcumuzu tebrik etmiştir.  

 

Hakem kararlarına karşı, futbolcularımızla, sürekli itiraz etmektedirler. Bir teknik direktör 

olarak, Sayın Terim’in futbolculara hakem kararına itiraz etmemelerini ve Metin Oktay, 

rahmetli Metin Oktay futbolcumuzu örnek göstererek, onları bu şekilde sahaya sürmesidir. 

Rahmetli Metin Oktay kardeşimiz, bütün futbol süresince bir tek kırmızı kart görmüştür. Ve 

ben o maçta da seyirci olarak bulunmaktaydım, Fenerbahçe-Galatasaray maçında 3-0 

mağlubuz. O zamanki Yılmaz, Fenerbahçe’nin, Metin Oktay diyor ki, açıklama yaptı zira, Yılmaz 

diyor, 3-0 galipsiniz, ben de senin gibi, ayağımdan ekmek yiyorum. Bana bir daha sert girme 

diyor. Hiç söylememiş gibi, hayır, daha fazla bir sertlik gösterince, sonuçta o da insan, sabrı 

taşmıştır ve kafa atıp, Metin Oktay kardeşimiz, tek gördüğü kırmızı kart budur. Sahadan 

çıkarken, Fenerbahçeli futbolcular dahi kendisini alkışlamışlardır.  

 

Galatasaray’ın teknik direktörü Mustafa Denizli gibi, sinirleri alınmış olmalıdır. Mustafa Denizli 

kardeşime buradan, sevgiyle selamlarımı gönderiyor, başarılar diliyor, gözlerinden öpüyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Ergun Öztürk, toparlar mısınız lütfen? Lütfen toparlayın. 

 

Ergun Öztürk: 

Efendim. Affedersiniz anlayamadım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Lütfen. 

 

Ergun Öztürk: 

Kimseye bir iftira, bana geliyor, ben hazırlanmış değilim ki, lütfen.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Buyurun devam edin. 

 

Ergun Öztürk: 



26 
 

Hayri Ağabeyin dediği gibi, bu savaşı bırakalım, zira savaşta kazanan taraf yoktur. 

Kulübümüzün yanlış transferlere devam edilirse, kulübümüz telafisi zor durumlara maruz 

kalabilir. Sayın teknik direktörümüz, bir önceki dönemde 18 milyar lira almaktayken, şimdiki 

yönetimle üç milyon euroya anlaşılıyor, bunun da şu andaki tutarı 50 milyar TL’ye tekabül 

etmektedir. Sevgili Galatasaraylılar, beni üzen diğer bir husus da, rakiplerimiz Fenerbahçe ve 

Beşiktaşlı hukukçular, hukukçular derneği kurmuşlar, Galatasaraylı hukukçular bizim de bir 

derneğimiz olsun diye düşüncesiyle Galatasarayımıza gönül veren hukukçular bir araya 

gelerek, Galatasaraylı hukukçular derneğini kurmuşlardır. Bu derneğin kuruluş amacı, 

Galatasaray’dan bir menfaat temin etmek değil, Galatasaraylılığı yaşam ve mutluluk kaynağı 

olarak gören altında, toplanarak Galatasarayımıza yarar sağlamaya, yönelik bir davranıştır.  

 

Bu derneğin 80 tane genel kurul üyesi olan bir derneği bir kenara atamayız, ben de bu derneğin 

bir üyesiyim. Yönetim Kurulu’nda bu olayın bir an önce çözümlenmesini istiyor ve bekliyorum. 

Bakınız, daha geçen gün bir Yargıtay üyesi, bu derneğe üye oldu. Neden biz insanlardan 

faydalanmıyoruz? Galatasaraylı hukukçular kurulunun 11 yönetim kurulu üyesinin, dokuzu da 

genel kurul üyemizdir. Sevgili Galatasaraylılar, bu nasıl bir iştir? Burada bir hata bir ihtimal var 

ise, derneğin başkanı ve yetkilileri çağırılır ve onlarla görüşülerek sulh olunur. 

 

Bu durum, bu yol varken, Galatasaraylılar derneğine ihtarname çekilmesi, beni cidden çok 

üzdü. Başkanımız Sayın Burak Elmas, bu derneğin 20 Mayıs’taki toplantısına katılmış ve 

kendilerini desteklemelerini istemiştir. Böylece derneğin varlığını kabul etmiştir. Sevgili 

Galatasaraylılar, bu tip fuzuli işleri bir kenara bırakıp, Galatasarayımızın başarısı için, hep 

birlikte var gücümüz ile bir araya gelelim, biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda, hiçbir 

güç ve kuvvet başarılarımıza engel olamaz.  

 

Sevgili Galatasaraylılar, bu yılın son toplantısıdır. 2022 yılında hepinize sağlık, mutluluk ve 

başarılar diliyorum. Derin sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Ergun Öztürk’e teşekkürler. Yalnız bir cevap hakkı doğdu. Sayın Başkan buyurun. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak Elmas: 

Divan tutanaklarına geçtiği için cevap verme zorunluluğu hissettim. Sayın Öztürk’ün söylediği 

bir toplantıyı bu dernekte ben yapmadım. Bu dernek Galatasaray tarafından kabul edilen bir 

dernek olmadığı gibi, bu dernek geçmişte çok çok yanlış şeyler yaptığı için de Galatasaray’ın 

bundan sonra da kabul etmeyeceği, en azından benim dönemimde kabul etmeyeceği bir 

dernektir. Dolayısıyla ben bu derneğin, Galatasaray’ın resmi derneği olarak kabul etmiyorum. 

Sebeplerini de burada anlatmam şık olmaz, daha sonra anlatırım, ama bu derneği ben 

tanımadım, böyle bir toplantıya da bu dernekle oturmadım. Dolayısıyla onu düzeltme gereği 

duydum. Teşekkür ederim.  
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Bir konu da şu, Sevgili Ağabeyim Galatasaray devletle kavga ediyor diye bir söylemde bulundu. 

Böyle bir şey asla yok, zaten konuşmamızın esası bu. Asla böyle bir şey olamaz. Taner Ağabey 

söyledi galiba. Böyle bir şey, asla niyetimiz yok. Yani bizim aslında konuşmamda söylemeye 

çalıştığım olayın tersini söylüyorsunuz, niyetinizden hiç şüphem yok ama, bunu Futbol 

Federasyonu’nun futbolu iyi yönetmesini isteme çabamızı başka sizin dediğiniz yere çekmeye 

çalışıyorlar.  

 

Galatasaray’ın asla böyle bir niyeti olmaz, sonuçta biz devletine bağlı, bu işlere hiç karışmayan, 

bu işlerle de alakası olmayan, sadece sporu düşünen bir kulübüz. Onu da buradan yanlış 

anlaşılmaya mahal vermemek adına düzeltmek istedim. Teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Başkan’a, açıklaması için ve cevap hakkını kullandığı için teşekkürler. Buyurun Sayın 

Ayhan Yeğinsu. 

 

Ayhan Yeğinsu: 

4840 Ayhan Yeğinsu. Galatasaray Spor Kulübü’nün Divan üyesi. Değerli Hanımefendiler, 

Beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım.  

 

Gündem neredeyse bir maddeye indiği için, ben tüm konuları Başkanıma da Divan Başkanıma 

da danıştım, hepsini birden konuşacağım. Öncelikle benden önce konuşma yapmış Sayın Hayri 

Kozak ve Sayın Taner Aşkın’a tamamıyla katıldığımı belirtmek isterim. 

 

Onlar imza attı, ben çift imza atıyorum. Çünkü Sayın Taner Aşkın’ın söylediği, iğneyi kendimize 

önce bir batırmamız ve görmemiz lazım. Sizi hocanız, maç oynanırken ayağını sahaya uzatacak, 

sizin hocanız, hakeme neler söylediğini bilmiyoruz, ama bir şeyler söylediği pek de iyi bir şeyler 

söylemediği çok belli. Sizin hocanız yine tribünlerde ve ondan sonra biz hakemlere kabahat 

buluyoruz, ona buna kabahat buluyoruz. Amiyane tabiriyle onlar da sütten çıkmış ak kaşık değil 

belki ama, biz önce kendimize bakalım. Biz kendimizi düzeltelim. Bakınız, şu gözlerle, şu 

kulaklarla duyduğumu, sizlerle paylaşacağım. Geçen sene yine hoca tribünlerde, ceza almış, 

tribünde bir locada oturuyor, sahada maç oynanıyor, sahada maç oynanırken, ceza almış 

olmasına rağmen, kendi yardımcılarıyla birlikte sahaya müdahale ediyor. Söylediklerini bu 

mikrofonlardan ben söyleyemem. Artık hocamızın kendisine bir çekidüzen vermesi lazım. Ben 

Ağustos ayında bu konuyla ilgili geniş konuştum, başka da bir şey şu anda söylemeyeyim. 

 

Değerli Galatasaraylılar, son dakika haberi diye verilen şu Galatasaray Adası konusu ile ilgili de 

birkaç şey söylemek istiyorum. Galatasaray Adası’nda sporcu olarak yetişmiş, Galatasaray 

Adası’nda çok uzun zamanlar geçirmiş bir kişi olarak, tabii ki Galatasaray Adası davasının, 

istinafla lehimize sonuçlanmış olması çok sevindirici, ancak bu konuda şunu söylemeden 

geçemeyeceğim. Rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz ve onun yönetim kurulu, ayrıca emeği 

geçmiş olan Galatasaray’ın bütün profesyonellerine şükranlarımı arz ederim. Var olsunlar, sağ 

olsunlar. 
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Ancak görüyorum ki, Sayın Başkan Yardımcısı Epözdemir, maşallah herkesin önünde. 

Epözdemir her şeyi o yapıyor, her şeyi o biliyor. Bakıyorsunuz devamlı gazetelerde o var, sosyal 

medyada o var, televizyonda o var. Halbuki bu Yönetim Kurulu göreve geldiğinde demişti ki, 

bizim bir sözcümüz var, o sözcümüz bizim yerimize görüşmeleri, konuşmaları ve basınla 

ilişkileri yürütecek demişti. Ama Epözdemir’e bakıyoruz her yerde. Açıklama yapmış, bakın 

diyor ki, göreve gelir gelmez, Ada davası ve hukuki süreçlerine ilişkin ciddi bir bilimsel ve 

akademik çalışma yapıldı. Göreve gelir gelmez, hukuki süreçlerle ilişkin ciddi bir bilimsel ve 

akademik çalışma yapılmış. Altını çizerek bunun ne olduğunu bir anlatılmasını rica ediyorum. 

Neymiş bu akademik çalışma? Sayın Epözdemir acaba profesör olmak için bir akademik 

çalışma mı yapmakta, nedir bu?  

 

Değerli Galatasaraylılar, aslında Sayın Epözdemir’i en doğru cevabı Rizespor başkanı vermiş, 

demiş ki show yapma, gerçekleri anlat. Yakında korkarım Sayın Epözdemir, CAS davasını da 

ben kazandım, futbolda 21’inci, 22’nci şampiyonlukları da biz kazandık derse hiç şaşırmamak 

lazım. Değerli Galatasaraylılar, esas konuşmama geçeceğim, bu gündemin özel maddesi ile. 

Sayın Başkan, çok uzun konuşanlar oldu. Fazla sabırları zorlamayacağım merak etmeyin. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Onu siz Divan üyesi olarak kollayın, çünkü salonda ilgi dağılmaya başladı sonlara doğru. 

 

Ayhan Yeğinsu: 

Başkanım vallahi saat genelde üç buçuktan sonra, bazı ağabeylerimiz haklı olarak 

dayanamıyorlar, gidiyorlar. Çünkü yemekten sonra olduğu için bu toplantılar haliyle yemek 

sonrası biraz rehavet çöküyor. Değerli Galatasaraylılar, 2010 yılında yeni bir tüzük yaptık ve bu 

tüzük genel kurulda kabul edilerek yürürlüğe girdi ve bütün üyelere dağıtıldı. 2010 yılında bu 

dağıtıldı. 2010 yılından sonra da üye olan herkese, üyelik beratları verilirken, bu verildi. 

Bununla birlikte verilen bir şey daha vardı, bakın şurada gösteriyorum, herkes bir baksın. 

Bunun adı Galatasaray Temel Değerler Bildirisi. 

 

Değerli Galatasaraylılar, bu törenlerde kıdemli üyelerimizden birkaçı konuşma yapar ve hem 

yeni üyelere hoş geldiniz derler, hem de Galatasaray’ın önemli birtakım konularını söylerler. 

Bunlardan bir tanesi ise Galatasaray’da her şeyin yazılı olmadığıdır. Galatasaray’da yıllardır 

süregelmiş âdetler, gelenekler, görenekler vardır. Şimdi değerli Galatasaraylılar, bakın bu 

yönetim Galatasaray değerleri diye diye yönetime geldi. Çok güzel. Ama Galatasaray değerleri 

sisteminde, birbirleriyle etkileşim içerisinde olan ve birbirlerini tamamlayan, 10 temel direk 

maalesef çok ciddi şekilde erozyona uğradı. Bu kısa zamanda, altı aylık zamanda. Galatasaray 

değerleri dediler, bu değerleri her gün ayaklar altına aldılar. Bakınız, biraz önce bahsettiğim 

başkan yardımcısı bir maçta sahaya giriyor, yetkililer uyarıyor. El cevap, parası neyse öderiz. 

Nasıl bir şeydir? Nasıl bir sözdür? Hakem koridorlarında dolaşıyor, yakışıksız sözler sarf ediyor, 

Değerli Galatasaraylılar, biz yıllarca burada bir rakip takımın başkan ve yöneticilerinin 
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yaptıklarını eleştirdik, yıllarca. Biz de bu duruma geliyoruz, Galatasaray bu durumlara mı 

gelecek? 

 

Bir futbolcu, biraz önce Sayın Başkan da değindi. Kendi takım arkadaşını, kameralar ve 

seyirciler önünde, 50 metre koşarak gelip darp ediyor. Bu karakterdeki futbolcu, hâlâ bizim 

kulübümüzde. Darp edilenin psikolojisi ne olur demiştim, bundan önceki bir konuşmamda, 

Sayın Başkan dedi ki, ben dedi dört sene Florya’da yöneticilik yaptım, ben bilirim dedi. Sayın 

Başkan, eğer yönetici, sporcu ayrımını yapmıyorsanız, yapamıyorsanız, ben bir şey 

diyemeyeceğim. O çok farklı bir şeydir, sporculuk çok farklı bir şeydir. Sporculuk yaşadığınız 

zaman, onun içerisinde bunu ancak sporcu olursanız yaşamışsınızdır, anlarsınız. Daha da 

enteresanı, Sayın Fatih Terim hocamız, iki ayrı basın toplantısında, aynen şöyle söyledi. “Bizim 

sporcumuza sekiz maç ceza verdiler, sesimizi çıkartmadık.” Değerli Galatasaraylılar, bakınız 

burası Türkiye, Türkiye olduğu için sen sekiz maç ceza aldın. Sen bunu Avrupa'da, herhangi bir 

başka ülkede yapsan, altı ay oynayamaz o adam, altı ay. Altı ay oynayamazdı. Bu sporcu hâlâ 

bizim içimizde. Galatasaray değerleri.  

 

Değerli Galatasaraylılar, çok sıkıntılı bir konuyu söylemek mecburiyetindeyim. Defalarca 

söyledim, ancak anlatamadım. Önlenmesi için çok uğraştım. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu 

anlamamak için dinlememek için onlar da çok uğraştılar. Ama şunun altını çizerek bir kere daha 

söylüyorum. Siz Galatasaray başkanı ve yönetim kurulunu tüzüğü ihlal ederek, tüzüğü ihlal 

ederek, disipline yolladınız. Sırf bir algı yaratmak için, Mustafa Cengiz yönetimini küçük 

düşürmek, onur ve saygınlığına zarar vermek için.  

 

Genel kurulda son yapılan genel kurulda, bir üyemiz, bu konuyu gündeme getirdi. Konu 

kapandı dediler. Konu nerede kapandı? Konuyu aslında bundan sonra çok duyacaksınız. Bu 

konu sizleri mezara kadar kovalayacak. Böyle bir şey Galatasaray tarihinde yok. Kara bir 

lekedir. Ayrıca Galatasaray başkanına düşman diyen bir profesyonelle de üç yıllık sözleşme 

yaptınız. Evet Galatasaray değerleriymiş? Aynen şaka gibi. Sayın Başkan, eski yönetimleri 

Twitter hesabından devamlı eleştiriyordu, Galatasaray’ı temsil edemiyorsunuz, işte 

yumruğunuzu masaya vuracaksınız, şudur, budur. Vallahi Rizespor başkanı çıktı, bir basın 

toplantısı yaptı, ses yok. TFF başkanı açıklamalar yaptı, ses yok. Hani nerede yumruk? Yumruğu 

biz de bir görelim bakalım. Değerli Galatasaraylılar, 16-17 Ekim tarihlerinde iki gün üst üste 

genel kurul yapıldı, Galatasaray tarihinde bir ilk. Böyle bir şey görülmemiş.  

 

Bu genel kurullarda başta bahsettiğim, biraz önce bahsettiğim, âdet, gelenek ve görenekler 

çiğnendiği gibi, bazı üyelerin ve Galatasaray hukuk departmanının yaptığı uyarılara rağmen, 

tüzük ihlalleri ve hukuki ihlaller oldu. Tabii ki, tabii, ki bunlar hukuki yollardan geri dönecek. Bu 

çok net.  

 

Bu genel kurulda, genel kurullarda daha doğrusu, çünkü her iki günde de oldu bu. Bir üyenin 

yaptığı yakışıksız, maksadını aşan, Galatasaray etik ve manevi değerlerini hiçe sayan 

konuşmaları ise, genel kurullara damgasını vurdu. Neyi ima etmeye çalıştığı ve nasıl bir algı 
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yaratmaya çalıştığı son derece açık, bu çirkin konuşmayı yapan üye, bununla da kalmayıp, bir 

de genel kurul salonuna dönerek, parmak sallayarak, o sol tarafa dönüp, parmak sallayarak, 

çeşitli maksadını aşan söylemlerde bulundu.  

 

Bu Galatasaray genel kuruluna yapılmış çok büyük bir saygısızlıktır. Ayrıca yine bu üye sol 

tarafa dönerek diyor ki, bakınız, burası hakikaten çok önemli. “Bak Abdürrahim Albayrak, eğer 

çıkar buradan, bu kürsüden Falcao transferinde ödenen parayı cebimden öderim dersen, ibra 

edeceğiz, yoksa ibra etmeyeceğiz.” Hoppala. Hoppala. Bakınız değerli Galatasaraylılar, bir, 

burada çok ciddi bir itiraf var. Nedir bu? Bindirilmiş kıtalarla genel kurulun dizayn edildiğinin, 

manipüle edildiğinin bir itirafı var. İki, resmen bir tehdit var. O parmak sallanıyor hâlâ, her 

konuşmanın her anında sahnesinde. İzlemeyenleriniz varsa, Youtube’a girin, bütün o konuşma 

Youtube’da var, izlersiniz. 

 

Bu üyeye sormak lazım. Sen kendin yönetim kurullarında bulunduğunda, o dönemlerde 

yapılan hatalı transferleri acaba cebinden ödedin mi? Bu üyeyi kınıyorum. Umarım bundan 

sonra, bu mikrofonlarda çok daha dikkatli olur, hatta herhalde konuşmasa daha iyi olur. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Ayhan Yeğinsu, genel kurul bu konuda iki gün boyunca bütün herkesi dinledi ve 

sağduyulu olarak kararını verdi. Eleştirilerinize katılabilirim, ama tekrarda geçmişte ayak 

sürtmenize neden olan ve kulübün önünü açacak bir şey görmüyorum bu dediğinizde.  

 

Ayhan Yeğinsu: 

Sayın Başkan çok net olarak söylüyorum. Kulübün önünü açacak çok net bir şey var. O da şu 

genel kurullar dizayn edildiği takdirde, sıkıntılı sonuçlar elde edersiniz, bunun altını çizmeye 

çalışıyorum. Bunu da üyelerin değerlerine bırakıyorum 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Galatasaray genel kurulunu dizayn etmek bile, Galatasaray değerlerine başlı başına 

saygısızlıktır. 

 

Ayhan Yeğinsu: 

Sayın Başkan siz öyle düşünebilirsiniz. Ben fikrimi söylüyorum. Ben fikrimi söylüyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Buyurun, buyurun toparlayın lütfen. 

 

Ayhan Yeğinsu: 

Bakınız bu genel kurula taraf olan bir divan başkanı ve divan başkanı yardımcısı tarafından 

yönetilmiştir. Tüzük ihlalleri ve hukuki ihlaller olmuştur. Bir üyenin de itiraf ettiği gibi, daha 

önceden başkanlık divanı teşkil edilmesinin oylamasına kadar da birtakım manipülasyonlar söz 

konusudur. Son söz. Bu manipülasyonlara bazı disiplin afları da dahildir. Ancak hukukun 
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üstünlüğü tartışılamaz. Bilhassa Galatasaray sicilde yaşanan olaylar, hukuka taşınmıştır. 

Elbette mali polisle savcılık karşısında bazıları bülbül gibi konuşacaktır. Er ya da geç, adalet 

tecelli edecektir. Ben hiç sıkılmam, yorulmam, iki sene, üç sene, gerekirse beş sene takip 

ederim. Sonuna kadar da bu adalet tecelli edinceye kadar da takip edeceğim. Bazıları yağmur 

yağarken şemsiye açabilir. Ben ise kar yağınca şemsiye açacağım. Saygılar diliyorum.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Ayhan Yeğinsu’ya teşekkür ederim. Sayın Rezan Epözdemir, bir dakika müsaadenizi 

alabilir miyim? Bir açıklama yapmam lazım. Şimdi baştan toplantının başından beri, 

konuşmaları sabırla dinliyorum. Tabii ki en önemli şey dinlemektir. Burada sevgili Fatih Terim 

Hocamızı, kulüp profesyonelidir doğru. Ancak bir vasfı daha var. Aramızdan biri. 7446 sicil 

numaralı Divan Kurulu üyemiz.  

 

Türk futbol tarihinin uzak ara en başarılı, sadece Türkiye'de aldığı kupalar, yani Avrupa UEFA 

Kupası’nı saymıyorum. Kariyeri boyunca Galatasaray’da sadece sekiz lig şampiyonluğu, 22 

şampiyonluğun sekizi, eleştirebilirsiniz. Eleştirebiliriz. Sevmek zorunda da değiliz. Fakat 

UEFA’nın bir temel sloganı, şeyi vardır. Mottosu vardır: Respect. Saygı duyacağız. Ben bu 

konuyu özellikle kimseye sahip çıkmak benim haddim de değil, zaten tarih o kararı vermiş. 

Ancak Divan Başkanı olarak bir Divan üyemiz konusunda bu tespiti yapmak istedim. Teşekkür 

ederim. Kusura bakmayın Sayın Rezan Epözdemir. Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı. 

Cevap hakkını kullanacak. Buyurun. 

 

Kulüp Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir: 

Sayın Başkan, Kıymetli Divan Üyeleri, Sayın Başkanımız, Sayın İkinci Başkanımız, Sayın Yeğinsu 

biraz önce birkaç hususa atıf yaptı, ama ne yazık ki onların tamamı gerçek dışı, hukuki değerden 

de yoksun, şöyle ki benim bir defa hakem gözlemci ve temsilci raporlarına göre, hiçbir şekilde 

parası ne ise veririz gibi yakışıksız, bir hukukçuya, akademisyene yakışmayan bir ifadem 

olmadı. Aksi ispat edilirse, gereğini yapmaya hazırım. Nitekim, gözlemci, temsilci ve hakem 

raporları açık, ortada, tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikâr.  

 

İkincisi benim akreditasyon kartım var. Kulüpte bazı arkadaşlarımızın da var. Olur bir hukuki 

mesele olur da müdahale edelim diye. Orada da bir tedbire aykırılık olmasın diye aşağıya 

indim. Akreditasyon kartım olduğu için. Disiplin Kurulu’nun bana göre hasmane tavırlarla ve 

kötü niyetle bana karşı vermiş olduğu üç ay 21 günlük hak mahrumiyeti cezasını da Tahkim 

Kurulu kaldırdı. Sizin bahsettiğiniz gibi bir ihlal olsaydı, bu ceza zaten kalkmazdı. Dolayısıyla 

böyle bir ihlal de söz konusu değil. Bu ifade yok. Ha, biz yönetim olarak şu bakış açısı ve 

perspektife sahibiz. Kişisel hatalarımız nedeniyle bir mali yükümlülüğü asla kendi kulübümüze, 

bizim için çok kıymetli olan kulübümüze sirayet ettirmeyiz. Zaten böyle bir mali yükümlülük 

varsa, ben kişisel olarak katlanıyorum, katlanırım, bütün yönetici arkadaşlarımız da bu 

hassasiyetle yaklaşır. Kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray’a ölçüsüz bir yük getirmeyiz. Bunu 

kendimize yakıştıramayız, çünkü bize göre Galatasaray yalnızca bir spor kulübü değil. 

Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Genetik kodları, kültürel müktesebatı, geçmişi, 
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sosyalleşmesi ve değer yargıları ile Türkiye'nin en önemli eğitim ve kültür kurumlarından bir 

tanesidir. 

 

İkincisi, bu konuya açıklık getirdiğimi düşünüyorum. Bir tane sosyal medya tweet’i üzerinden 

sansasyonel kaygılarla, kişisel çıkarla, gerçek dışı resmi raporlarda olmayan bir ifadenin 

kullanılması, en hafif tabiriyle büyük bir haksızlık bana. Dolayısıyla bunun özellikle 

Galatasaray’ın vicdanı olan siz Divan üyelerinin, genel kurul üyeleri ve Galatasaraylıların 

dikkatine sunmak istedim. Affınıza sığınıyorum, vaktinizi aldığım için. 

 

İkinci konu da şu, bilimsel ve akademik çalışma deniliyor. Şu anda yayındayız, onun verdiği 

hassasiyetle cümlelerimi kurmaya dikkat edeceğim. Ada ile ilgili açılmış yedi dava var. 2015 

yılından beri açılmış, iki tanesi kesinleşmiş ve reddedilmiş. Bunlar sözleşme süresinin sona 

ermesi ve temerrüt nedeniyle açılan davalar. Her iki dava da zaten bizim yönetimimiz göreve 

geldiğinde, kesinleşmiş ve reddedilmişti. Derdest beş dosya var. Bir tanesi işletmecinin yapmış 

olduğu imara aykırılık nedeniyle devam eden tahliye davası derdest, yürüyor şu an. Bir tanesi 

havuza giriş ve şezlong ücretlerinin üyelerimizden alınması sebebiyle, açılmış sözleşmeye 

aykırılıktan ötürü tahliye davası, o da yürüyor. 2015’ten beri bunlar yürüyor. Bir tanesi ihtiyaç 

sebebiyle tahliye davası, yürüyor. Bir diğeri imara aykırılık nedeniyle açılan tahliye davası, 

yürüyor. Yalnızca yedinci dava kazanılmış, o da temerrüt, yani kiracı tam ve gereği gibi 

zamanında kira borcunu ödemediği için, bizce bir icra marifetiyle takip yapmışız, yasal süre 

verilmiş 30 gün, borcunu ödemediği için de tahliye davası açmışız. Bu dosya biz geldiğimizde 

karara çıkmıştı. 17.11.2020’de açılmış bir dava, 18 Mart’ta karar verilmiş, Nisan ayında kiracı 

bunu istinaf etmiş, Haziran ayında da istinafa gitmiş bu dosya. Bunlar bizim davacısı olduğumuz 

dosyalar, bir de kiracının açtığı yedi tane, menfi tespit ve alacak davaları var. Yani toplam 14 

davadan bahsediyoruz, paket halinde bakarsak, kümülatif olarak ve her birinin birbiri ile hukuki 

fiili bağı var. Biz göreve gelir gelmez, sadece Ada dosyasında değil, o günkü koşullarda da 

açıkladık, Riva’da da, Bankalar Birliği anlaşmasında da, Ada dosyasında da, ibra dosyalarında 

da 12 kişiden oluşan bir bilimsel akademik heyet oluşturduk, Koç Üniversitesi’nden, 

Galatasaray Üniversitesi’nden akademisyen meslektaşlarımız vardı, uygulamacı avukat 

arkadaşlarımız ve hukukçular vardı. Onlarla birlikte bir rapor tanzim ettik ve onu da Yönetim 

Kurulumuzun onayına da sunduk. Sayın Başkan’a da arz ettik, Yönetim Kurulumuza da ifade 

ettik bu raporu. Buradaki kastın akademik ve bilimsel çalışmadan kasıt budur.  

 

Bu rapor sonucunda alacağımız aksiyon planına karar verdik ve o rapora göre, bu istinaf 

dosyasına üç ayrı dilekçe sunduk, ekleriyle birlikte, Yargıtay’ın yerleşmiş, kemikleşmiş müstakil 

içtihatlarını da sunduk. Daha sonra bir öne alma dilekçesi verdik ve geldiğimiz noktada, altı ay 

gibi kısa bir sürede istinaf mahkemesinden bu kararı aldık ve dava esastan reddedildi. 

Dolayısıyla orada akademik ve bilimsel perspektifli çalışma yapan bir kurul vardır. Hepsi de çok 

değerli hukukçu meslektaşlarımız ve akademisyenlerden teşekkül etmektedir. Bilabedel 

Galatasaray’a hizmet için yapılan bir çalışmadır. Bir mali külfeti de kesinlikle yoktur ve bu 

kurulun hazırlamış olduğu ve tanzim etmiş olduğu bu bilimsel rapor çerçevesinde, dosyaya 
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hukuki aksiyon planı ile ilgili dilekçeler ikame edilmiştir. Bu açıklamadaki kasıt da budur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Kulüp Başkan Yardımcımız Sayın Rezan Epözdemir’e değerli hukuki açıklamaları için 

teşekkürler. Cevap hakkını kullandı. Sıradaki konuşmacımız Sayın Fethi Demircan, Hocam 

buyurun, sizi beklettik, biraz. 

 

Fethi Demircan: 

Değerli Divan Kurulumuz, Yönetim Kurulumuz ve Çok Değerli Divan Kurulu Üyelerimiz, hepinizi 

saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben 5696 sicil numaralı, Türk futbolunda 20 sene birinci ligde 

teknik direktörlük yapmış, aynı zamanda İngiltere’de West Ham United’da antrenörlük, resmi, 

Arsenal takımında da scout olarak görev yapmış, Selahattin Beyazıt Başkanımızın ısrarları 

sonucu, West Ham United takımından Galatasaray Kulübü’ne gelmiş ve üç sene, bir sene 

antrenörlük, iki sene de teknik direktörlük yapmış bir şahısım.  

 

Kalbim Galatasaray’la doludur. Hayatım boyunca Galatasaray’ın sayesinde Türkiye'de 

tanındım ve bu mevkiye geldim. Benim söylemek istediklerim çok basit. Birincisi, oyuncu 

seçimi. Galatasaray futbol takımı ben 20 senedir, birinci ligde hocalık yapıyorum. Bana 

Kulübümüz tarafından hiçbir zaman, hocam şu futbolcu nedir, bu futbolcu nedir diye bir soru 

sorulmamıştır.  

 

Diğer kulüpler bana sormuşlardır. İkinci konu, bayan takımını ben Futbol Federasyonu’nun 

ısrarı ile bayan milli takımının teknik direktörü oldum. 10-0, 15-0 yenilen takımı, ben iki sene 

içerisinde Şili’de yapılan Dünya Gençler Futbol Şampiyonası’nda, takımımız Brezilya ve İtalya’yı 

yenerek ikinci olmuştur. Bayan milli takımımız ve bugün bayan milli takımında oynayan bütün 

oyuncular, benim oyuncularımdır ve ben o süre içerisinde hocalık yaptığım zaman, o genç 

çocuklara, bana verilen beş bin lirayı eğitimlerine vermişimdir ve bu bayan takımı 

profesyonelliğe yöneldiği zaman, Fenerbahçe takımı, Beşiktaş takımı beni arayarak, hocam 

bize yardımcı olur musunuz, ifadesini kullanmışlardır ve ben de yardımcı olmuşumdur, 

antrenörüne kadar. Maalesef Galatasaray takımı bu konuda bana hiçbir soru sormamıştır ve 

sormadığı için de, ben de herhangi bir şey yapmamışımdır. 

Üçüncü bir konu şu, Galatasaray Kulübü’nde üye olunuyor. Üye olunuyor. Maalesef dört sene 

müracaat eden var, beş sene müracaat eden, devletin çok üst kademesinde görev yapmış olan 

şahıslar var. Geliyorlar, söylüyorlar. Bir bakıyorum bir müddet sonra, bir vatandaş üye olmuş. 

Ya nereden sen oldun diyorum, diyor ki 10 bin dolar verdim, üye oldum diyor. Veyahut da 

başka bir yönetici de arasına, arama girdi, o beni üye yaptı diyor. Bu beni son derece üzüyor. 

Ben Galatasaray Kulübü’ne üye olduğum zaman, iki sene yedek bekledim, iki seneden sonra 

oldum ve sırasıyla olunuyordu. Maalesef bugün Galatasaray Kulübü’nde, yani tabiri caizse, 

parayı veren yahut da adamı olan Galatasaray Kulübü’ne üye oluyor. Bu son derece acı bir olay, 

benim gördüğüme göre. Ben Kuleli Askeri Lisesi’nde okurken, Galatasaray Spor Kulübü batıya 
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açılan penceredir ifadeleri geçerdi ve hepimiz de Galatasaray’ı hasretle beklerdik, maçlarına 

gelirdik. Bu Galatasaray camiasına bana göre hiç uygun düşmüyor.  

 

Diğer bir konu, futbolcu seçimi, bakın şurada görmüş olduğunuz arkadaşımız, Öner Kılıç, 

Kırklareli takımında oynuyordu, ben de Galatasaray takımında antrenördüm. Öner Kardeşimizi 

ben gittim, iki kere izledim ve Galatasaray Kulübü’ne geldi. O zaman Metin Kurt Galatasaray 

Kulübü’nden ayrılıyordu ve geldi Öner Kardeşimiz 10 sene Galatasaray Kulübü’nde en üst 

düzeyde futbol oynadı. Ayrıca, ben tavsiye ettim, ısrarla. Kocaelispor’da oynayan Yusuf vardı. 

Sonra Galatasaray’da Rambo ismiyle geçti, çok uzun süre stoper oynadı ve o öyle oldu. Ayrıca 

Beşiktaş’a giden Metin. Metin, ben Kocaeli’de de yaptım yani hocalık, onu ısrarla tavsiye ettim, 

almadılar. Beşiktaş’a gitti ve durumu ortada. Müfit’i ayrıca, Müfit, Gürcan, Şükrü ve özellikle 

de Müfit’i ben 17 yaşındayken, Trabzonspor, Galatasaray kupa finalinde sağbek olarak oynadı. 

Bu bakımdan, şimdi bir kulübün yürüyebilmesi için bana göre genç oyunculara yönelmesi 

lazım. Gözlemci olan insanların araştırması lazım. Bir konuyu özellikle belirtmek istiyorum. Bir 

gün Galatasaray maçında oturuyordum, bir adam geldi benim yanıma. Hello dedi, hello. Az çok 

İngilizce bilirim, dedim ne? Dedi Kabak kim, Kabak? Ben dedim West Ham United takımından 

geldim, işte sana selamları var, şudur, budur. Ben dedim Kabak mı? Ben bilmiyorum dedim, 

Kabak kim ya? Sordum oradaki adamlara. Ya Kabak kim dedim. Dediler ki ya işte sağbek 

oynayan oyuncu. Bu soyadını biliyor dediler. Adını bilmiyor. Ben dedim ona, ben bilmiyorum 

dedim. “Tanımıyorum, good futbolcu değil, iyi futbolcu değil” dedim ve gitti ve nereden nereye 

geliyor, araştırıyor ve sonunda onu diğer takımlar aldı. 

 

Şunu sonuç olarak şunu bağlamak istiyorum. Galatasaray büyük camiadır, ancak ve ancak 

kendi içimizdeki değerlere kıymet verirsek, kendi içimizdeki değerleri, hakkı olduğu yere 

getirirsek, büyüyeceğine ve yürüyeceğine inanıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize saygı ve 

sevgilerimi sunuyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sevgili Fethi Demircan Hocama çok teşekkürler. Kendisi Türk futbolunun en saygın teknik 

direktörlerindendir. Protokol tribününde de keyifle maç izliyoruz kendisi ile.  

 

Sıradaki konuşmacımız Sayın Emir Kıvırcık, ondan sonra Sayın Gürkan Eliçin ve Sayın Ömer Saim 

Oğuz. Son üç konuşmacımız. 

 

Emir Kıvırcık: 

Sayın Divan Kurulu Başkanım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, ben biliyorsunuz son bir senedir 

yani 2010 senesinde 30 senemi tamamlayıp, Divan Kurulu üyesi oldum. 11 senenin 10 senesi 

takip ettim Divan Kurulu üyesi olarak ve 41’inci yılda konuşmaya başladım ve konuşmamı hep 

aynı çizgide yaptım, Galatasaray bu duruma nasıl düştü, çok kısa özetledim ve arkasından da 

Galatasaray bu durumdan nasıl kurtulurun, hep bir vizyonunu ortaya koymaya çalıştım. 

Dolayısıyla hani diyorlar ya artık ağlama duvarı değil, proje konuşalım, proje yapalım. Ben onu 

bir senedir söyleyen bir kişiyim, teessüf edecektim, Taner Aşkın Ağabeyime, kendisine de 
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söyledim, teessüf edeceğim dedim ama sonra güzel bir şey söyleyeceğim sakın şey yapmayın, 

kırılmayın dedim. 

 

Taner Ağabeyim doğru söylüyor, Galatasaray havuzu çok zengin ve bu havuzdan faydalanmak 

lazım. Şimdi neden bu duruma düştük? Bünyat Abi demin, Emir anlatıyor bunları dedi. Sayın 

Göknar konuştuğunda, çünkü kendisi dedi ki, İbrahim Abi, biz hep şampiyon olduk ama bu 

duruma geldik, evet yani biz neredeyse son 18 senede, neredeyse iki senede bir, neredeyse iki 

senede bir şampiyon olmamıza rağmen, şu anda milyar, milyar TL borcumuz var. Bir kere bu 

net bir şekilde herkesin bu gerçeği kabul etmesi lazım. Demek ki neymiş? Sadece biz o sene 

şampiyon olmaya, şampiyon olmayı hedefliyorsak, bu Galatasaray’la ilgili, Galatasaray’ın 

borcu ile ilgili herhangi bir bize katkı sağlamıyor. Dolayısıyla bizim o sene şampiyon olma 

vizyonu haricinde bir vizyon ve çeşitli başka şeyler ortaya koymamız lazım. Sadece şampiyon 

olarak, neredeyse her iki senede bir şampiyon olarak geldiğimiz nokta, borç batağı. 

 

Bu sebepten dolayı, üç ana başlık, Galatasaray kurtulur mu? Bu borçları ödeyebilir mi? 

Ödeyebilir. Galatasaray’ın böyle bir potansiyeli var. Bu potansiyeli mühim olan ortaya 

çıkarabilmek çok önemli. Ben Burak Başkan’a güveniyorum, bu potansiyeli ortaya 

çıkarabileceğine inanıyorum. Bu projeleri de yapabileceğine inanıyorum. Bu sebepten dolayı 

da bir kez daha kısaca anlatacağım. Kısaca değil aslında, ben de konuşmak istiyorum biraz. 

 

Çünkü biz Galatasaray’a sahip çıkanlarız. Galatasaray’ın genel kurul üyeleri var. Evet. 12 bin 

yanılmıyorsam, yaşayan hazırun var. Doğru mudur Sayın Divan Başkanım? 12 bin civarında bir 

yaşayan hazırun var. Ancak bakın bir kurumun sahibi, 12 bin kişi olmasına rağmen, esas 

kurumun sahibi, o kuruma sahip çıkanlardır. Biz bu kuruma sahip çıkanlarız. Niye? Bugün hâlâ 

buradayız, şuradaki 70 kişi, 80 kişi hâlâ burada. Galatasaray’la ilgili emek veriyor. Vaktini 

harcıyor, kalkıyor burada fikrini söylüyor. Başka bakış açıları ortaya koyuyor. Keza genel 

kurulda da bunu yapan kişiler ve genel kurulda da saatlerce bitimine kadar oturan birkaç yüz 

kişi, aslında o kurumun sahibi. Dolayısıyla ben şu anda kurumun gerçek sahiplerine doğru 

konuştuğumu hissediyorum. 

 

Bir, Galatasaray futboldan para kazanmayı becerebiliyor hale gelmesi lazım. Bu da ikiye 

ayrılıyor. Bir, altyapımızı bizim artık kendi elimize almamız lazım, altyapımızı kontrol edebilir 

hedefli ve denetlenebilir hale getirip, hesap soruyor olmamız lazım. Diyeceksiniz ki Emir 

Kıvırcık ne diyorsun sen? Şunu diyorum. Soruyorum size, 15 senede son 15 senede, 

Galatasaray, Ozan Kabak hariç, parantez açıyorum, hakkında A takımda oynayamaz raporu 

verilen Ozan Kabak hariç, hocaları tarafından, biz herhangi bir ciddi ele, dişe dokunur gelir elde 

edebildik mi? Edemedik. 15 senede bir futbolcu, o da Fatih Hoca o gün keşfediyor. O sayede 

sadece dört ayda vitrine çıktığımız Avrupa'da biz 11 milyon euro kasamıza gelir sağlıyoruz. 

 

Ya adama sorarlar, 15 senede senin altyapında sadece bir tane futbolcudan doğru dürüst gelir 

sağlıyorsan, bu altyapıyı kim ele alıyor, altyapının hedefi var mı? Kontrol ediliyor mu, 
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denetleniyor mu? Ben Altınordu’nun beş senede 42 milyon euro altyapısından satış yapıp para 

kazanmasını, bir Galatasaraylı olarak tebrik ediyorum, ama hazmedemiyorum. 

 

TFF Birinci Lig’de oynayan bir şey, takım, milyonlarca taraftarı yok, ama bir vizyonu var. Bir 

adamın vizyonu var. O bir adamın vizyonu sayesinde, 42 milyon euro, beş senede para kazandı. 

42 milyon euroyu bugün çarpın, Galatasaray böyle bir satış yapsaydı, biz şu anda borcun üçte 

birini, dörtte birini ödemiştik ki Galatasaray olarak bizim çok daha büyük potansiyelimiz 

olduğuna inanıyorum bu arada. 

 

Dolayısıyla altyapı çok önemli. Şimdi güncel söyleyeyim, Muslera sakatlandı. Ben altı tane ya 

da yedi tane değişik Galatasaray grubuna, whatsapp grubuna üyeyim, takip ediyorum. Herkes 

şunu konuşuyoruz, kimi alalım, onu alalım, bunu alalım. Ya bir kişi de demiyor ki, bizim 

altyapımızda Ahmet var, Mehmet var, şu var, bizim bir aslanımız var. Bunu söyleyen yok. Bunu 

konuşan yok. Niye? Altyapıda bizim gerçekten böyle bir aslanımız var mı yok mu bilmiyoruz. 

Altyapımızda ne oluyor bilmiyoruz. 15 senede sadece bir başarıya imza atmış bir altyapıdan 

bahsediyoruz. 

 

Bizim Başkanımızın altyapımızı hedefli, denetlenebilir ve hesap sorulabilir bir hale getirmesi 

lazım, yoksa bu borçta, altyapının katkısı korkarım ki çok çok düşük olacak. İkincisi, futbol ikiye 

ayrılıyor, altyapı. Dediğim gibi, ikincisi, futboldan para kazanmanın ikinci bölümü, sene 

başındaki takım değeri ile sene sonundaki takım değeri. Evet iki futbolcumuz arasında kavga 

yaşandı, evet etik olarak Galatasaray değerleri olarak yapılması gereken belli bazı şeyler vardı. 

Ama bir de hayatın gerçekleri var. Nedir o? Her cuma günü ödeme geliyor tahminim Başkanın 

önüne. Yani Burak Başkan değil de Ahmet Başkan, Mehmet Başkan olsa da fark etmeyecek. 

Her cuma Galatasaray Başkanının önüne, doğru mu Sayın Başkanım? Yani ödeme geliyor ve 

imzalıyorsunuz. Kardeşim bu paraları biz nereden bulacağız? Bakın bugün Marcao ile ilgili 20 

milyon euro konuşuluyor. Kerem Aktürkoğlu ile de ilgili biraz daha fazla konuşuluyor, 

gönlümüzden minimum 30 milyon euro geçiyor. Henüz bu iki kavga eden oyuncuyu, 

cezalandırsaydık o gün, bu 50 milyon civarı yapma potansiyeline sahip ciroyu belki 

yapamayacaktık. Dolayısıyla ben günün gerçeklerine göre davranılmasının şu an için böyle bir 

borç yükü altındayken, Mayıs ayında faiz ödemesi minimum 200 küsur milyon gelmekte iken, 

yani “winter is coming”, Mayıs ayında gerçekten çok ciddi bir kış geliyor. Gürkan Eliçin diyor ki, 

kaç 200 milyon? Dolayısıyla bizim biraz aklımızla ve matematikle davranmamız gerekmekte. 

Şimdi bu futboldan para kazanma konusunun ikinci bacağı. Dediğim gibi, sene başında ve sene 

sonunda, Avrupa vitrinine çıkanlar. Belki beni takip edenler olmuştur Divan’da. Salzburg 

örneğini ve Valencia örneğini vermiştim, 40 milyon euro ile sene başında başlayıp, 140 milyon 

euro ile sene sonunda kendi takım değerlerini getirdikleri yeri, Salzburg’un senede 80 milyon 

euro altyapıdan satış yapıp, son beş senede ortalama 80 milyon euro her sene kazandığı, 

Haaland’ın Salzburg’dan çıktığını. Keita’nın Salzburg’dan çıktığını, Sadio Mané Liverpool’da, 

Salzburg’dan. Bunların hepsini anlatmıştım hatırlarsanız. 
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Dolayısıyla bizim vitrine çıkıp, yani Avrupa vitrinine çıkıp bu işi başarmamız lazım. Başka 

çaremiz yok. 

 

Burada küçük, TFF ile ilgili bir parantez açmak istiyorum. Şimdi bakıyoruz, 10 maç oynadık 

beyler, St. Johnstone’la oynadık, Randers’le oynadık, doğru mu? Lazio ile oynadık. İkişer maç 

hepsi. Lokomotif Moskova ile oynadık, Marsilya ile oynadık. 10 maç oynadık. Evet. 10 maçta 

10 tane hakem vardı. Hakemlerin hiçbiri Türk değildi, bir tane bile mağlubiyet almadı 

Galatasaray. Beş galibiyet, beş beraberlik, kimse Galatasaraylı futbolcuların moralini ve 

motivasyonunu bozamadığı maçlarda, Galatasaraylı futbolcuların oynadığı top ve aldığı 

neticeler belli. Yani bir miktar iğne, çuvaldız diyoruz ya, ya bardağın yarısı da dolu diye de 

bakmamız lazım. 

 

Yani bu da bir bakış açısı. Biz Avrupa'da çok iyi oynuyoruz. Evet oynuyoruz, çok iyi oynuyoruz. 

Bazıları diyor ki, maç seçiyor, hayır seçmiyorlar. O maçlarda doğru dürüst hakemler olduğu 

için, o maçlarda muhteşem bir oyun ortaya koyabiliyorlar, motive oluyorlar ve motivasyonları 

kırılmıyor. Bir de böyle bir bakış açısından bu olaya baktığınız zaman, aslında TFF’nin ve 

Türkiye'de bizim yaşadıklarımızın ne kadar aleyhimize çalıştığını daha net görebilirsiniz. 

 

Galatasaray’ın şeyine geri dönersek, üç ana başlık, biri futboldan para kazanma, biri değer 

yaratma, değer yaratma konusunda hatırlarsanız Mağazacılık AŞ’de Nike ürünleri haricindeki 

bölümün, minimum 250, hatta 500 milyona getirilip, oradan Ebitda’dan minimum 50 milyon 

yakalayıp, onun 600 milyon şirket değeri, 900 milyon teminat değeri gibi rakamlara 

ulaşabileceğini, dolayısıyla bunun da bir konsept model çerçevesinde yapılması gerektiğini 

anlatmıştım. Bizim Zara, haftada iki koleksiyon sokarken, LC Waikiki, Cotton, DeFacto gibi 

firmalar her ay yeni koleksiyon sokarken, bizim senede iki koleksiyonla, şimdi de bir öncekine 

göre daha iyi tabii ki, tebrik ediyorum. Dört koleksiyon sokarak, o gitmemiz gereken, 

yaratmamız gereken değerlere, gitmemiz zor. Dolayısıyla lütfen Mağazacılık AŞ ile ilgili, 

hikâyeye dayalı, çünkü biz his satıyoruz. Biz eşofman satmıyoruz, kazak satmıyoruz, biz his 

satıyoruz ve şu güç hiç kimsede yok. Bir müşteri düşünün, bir dükkâna giriyor, içinizde ticaret 

yapan, yapmış olan vardır, markası olmuş olan vardır. Olan vardır. Dükkâna giriyor, dükkâna 

girdiğinde beynini bir kenara koyuyor, kalbi ile hareket. Ya böyle bir güç hiçbir markada yok. 

Bizde var. Adamın başka alternatifi de yok. Beğenmiyorsan git, Fenerium’dan al kardeşim. 

Adam Fenerli değil ki, nasıl alsın? Adam Galatasaraylı. Adamın seçme hakkı da yok. Madem ki 

adamın seçme hakkı yok. Oraya geliyor. Galatasaray’a bir katkı yapmak için ve bir Galatasaray 

ürünü almak için geliyor. Kusura bakmayın, senede dört tane koleksiyonla bu iş olmaz. Biz her 

ay hikâyeye dayalı, bizde hikâye inanılmaz çok var. Metin Oktay’dan tutun, Only You’dan 

tutun, bahsetmiştim, hikâyeye dayalı, her ay yeni bir koleksiyon sokabiliriz ve her soktuğumuz 

koleksiyonda da içeri bunun karşılığı var, alacaklardır. Bulamadıklarından dolayı almayanlar, 

bulup alanlardan bin kat daha fazla dışarıda. 

Üçüncü konu, dijital oyun sektörü. Dijital oyun sektörü, Galatasaray’ın ödenemez diye 

düşündüğünüz borcun tamamını ödeyebilecek potansiyelde bir sektör. NFT satışından 

bahsetmiyorum. Dijital oyun sektöründen bahsediyorum. Hatırlarsanız bir kafa topu şeyi 
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anlatmıştım, iki genç çocuk, 23, 24 yaşında, bir topla vuruluyor, 50 milyon kullanıcıya 

ulaşıyorlar, 23 ayda, iki seneden daha az, 100 milyon dolara şirketlerini satıyorlar. Geçen hafta, 

çok önemli, Türkiye'nin en büyük dijital oyun şirketlerinden birinin sahibi ile beraberdim. 500 

küsur tane, yazılımcı çalışıyor şirketlerinde. Bana dedi ki Emir Bey siz neden bahsettiğinizi 

bilmiyorsunuz. Dedim ya bildiğimi zannediyorum, iyi de inceledim. Bilmiyorsunuz dedi. Neden 

bahsettiğinizi bilmiyorsunuz. Bir, ODTÜ’lü bir profesör ayrılmış altı ay önce, çünkü dijital oyun 

sektöründe şirketler o kadar büyümüş ki, artık çok sevdiğim bu sektörde şey yapacağım diye 

işini de bırakmış.  

 

Bana kendi yanında yetişen, son üç senedeki altı tane öğrencinin dijital oyun yaparak, hangi 

şirket değerlerine taşıdığını anlattı. 100 milyon dolarla, 380 milyon dolar arası. Bir talebesi de 

üç milyar dolarlık bir şey yapmış, başarıya ulaşmış.  

 

Emir Bey bilmiyorsunuz dedi, inanın bana bilmiyorsunuz. Bakın dedim ben şunu biliyorum. Biz 

bir dijital oyun yaparsak, şimdi diyeceksiniz, dijital oyunla Galatasaray’ın ne alakası var. Ya biz 

hamburger satıp para kazanıyoruz. Biz Wooper menüden para kazanmıyor muyuz? 

Galatasaray anlaşma yapmadı mı? Wooper menüden para kazanıyor. Biz bebek giysisinden 

para kazanıyoruz. Doğru mu? Biz birçok sektörden para kazanıyoruz. Ama hiçbir sektörden 

dijital oyun sektöründeki kadar çabuk ve hızlı bir değer yaratıp, satış yapıp, belki de 

Galatasaray’ı kurtaracak kadar para kazanma şansımız yok. Halbuki o sektörde var. Ve o 

sektörde düşünün ki, yaptığınız bir dijital oyunu, duyurma gücünü düşünün, Galatasaray’ın 

duyurma gücünü düşünün. Galatasaray’ın duyurma gücünü düşünün. 10 milyon İnstagram, 10 

milyon Facebook, 10 milyon. Her tarafta, milyon milyon bizim takip edenimiz var. Dolayısıyla 

bizim bunu çok ciddiye alıp, bir an önce de harekete geçmemiz lazım. Bu sebepten dolayı lütfen 

ümitli olup, eğer doğru hamleleri yaparsak, Galatasaray olarak, karşılığı var, bu insanlar alıyor. 

Keza Galatasaray’ın kurtulması yönünde de bunun yapılması farz. O sebepten dolayı, ben bir 

senedir, Taner Aşkın Ağabeyimin kulakları çınlasın, gitmek zorunda kaldı. Ben bir senedir bu 

tip projeleri detaylandırarak anlatmaya çalışıyorum. Hatta Allah kısmet ederse, o profesörle 

beraber, o 500 küsur yazılım şeyiyle, yazılımcısı olan şirketleri olan profesörle beraber, 

Galatasaray önüne de bir proje getirip koyma hedefim var. İnşallah gerçekleşir. Ama 

Galatasaray’ın insan havuzu çok büyük. 

 

Şimdi birçok önemli konu benim için, son Başkanım müsaade ederseniz. Ben Galatasaray 

Adası’nda büyümüş biri olarak söylüyorum. Benim babam, büyük babam, babamın büyük 

babası, üç nesil mektepliydi, ben dolayısıyla Galatasaray Adası’nda doğdum, orada büyüdüm. 

Zaten Bebek’te oturuyorduk, hemen Kuruçeşme’de, biz her gün oradaydık, beni Ada’da olup 

da tanımayan yoktur. Sapsarı bir çocuktum, kıvırcık derlerdi zaten bana, yüzücüydüm, ondan 

sonra. Yani terimi de damlattım forma için, masa tenisi olarak da kanımı da damlattım. Ada 

bizim camiamız için, bizim camiamızdan da, düşündüğümüzden de çok değerli. Niye? 

Galatasaray Adası bizi camia yapan, bugünlere biz hâlâ dağılmadan gelebildiysek, Galatasaray 

Adası’nın bunda inanılmaz bir etkisi vardır. Çünkü o potada bütün Galatasaray Lisesi 

mezunlarının ağırlıklı olarak olması ve o kültürle yoğurulmamızdan dolayı, biz çok ciddi 
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değerlere sahip olduk. Yaptığımız yanlışlıklar o potada düzeltildi. Kol kırıldı ama yen, 

Galatasaray Adası’nda, içinde kaldı. Ama hepimiz bir Galatasaray değeri sahibi olduk ve kültürü 

aldık. Dolayısıyla Galatasaray Adası, Galatasaray camiası için, camianın çoğunun belki 

bilmediğinden çok daha değerli bir şey ifade ediyor. Sadece gidip denize gireceğimiz bir yer 

hiçbir zaman olmadı. Öyle göründü, ama aslında orada camia bir araya geldi, Divan Kurulu ayda 

bir kere bir araya geliyordu ama orada her akşam bir Divan Kurulu vardı. Doğru mu Bünyat 

Abi? Dolayısıyla Ada’nın önemi sonsuz. Bu sebepten dolayı da şunu söylemek istiyorum. İstinaf 

mahkemelerinde normalde üç bin, dört bin dosya var her bir dairede. Üç bin, dört bin dosya 

her bir dairede ve sıraya girdiğiniz zaman siz dört sene sonraya veriyorlar. Yani ben burada 

Rezan Epözdemir’in yaptığı başarıyı, kusura bakmayın kimse gölgeleme hakkına sahip değil. 

Bizim Adamızla ilgili çok ciddi bir emek sarf edildi orada ve bu dört sene bekleme, altı ay gibi 

bir sürece düşürüldü ve lehimize de sonuçlanarak, camiaya güzel bir haber ve bir Ada’nın 

kıymetini bilenlere de müthiş bir müjdeli haber geldi. Sayın Başkanımız da kendisine teşekkür 

etti, ben de Rezan Epözdemir’e çok teşekkür etmek istiyorum, Başkan Yardımcısına. 

 

Tabii ki rahmetli başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu’na da teşekkür ediyoruz. 

Burak Başkanımıza ve Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyoruz. Ama hukuki konuda burada emek 

sarf eden kişinin de özel bir yeri var. Bir Galatasaray Adası hastası olarak, kendisine çok 

teşekkür ediyorum.  

 

Başkanım kusura bakmayın biraz uzun konuştum, ama dediler ki burası ağlama duvarı değil, 

projelerin konuşulması lazım. Müsaade ettiniz, teşekkür ederim. Ben yine biraz projelerden 

bahsettim. Herkese teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Rica ederim, Sayın Emir Kıvırcık’a vizyoner konuşması ve somut önerileri için teşekkür ederim. 

Umarım kulüp birimleri gerekli notları almışlardır. Bunu bir aksiyon planı halinde yapabiliriz, 

bugün bakın bizden çok daha Avrupa'da başarılı, yani bir Barcelona örneği var. Messi’nin 

kontratından çıkmak durumunda kaldı. Yani 1 milyar euro ciroyu yakalamış bir Barcelona 

kulübü, pandemi döneminde 300 ile 400 milyon eurolarda bir ciro kaybına uğradı. Dolayısıyla 

bu bütün dijital varlıklara ve futbol dışı gelirlere yönelmiş durumdalar. Bizim de burada ön 

almamız lazım. Bunun için Sayın Emir Kıvırcık’a teşekkür ederim. Son iki konuşmacımız Sayın 

Gürkan Eliçin, sonra Ömer Saim Oğuz. Sayın Gürkan Eliçin buyurun. 

 

Gürkan Eliçin: 

Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Divan Kurulu Başkanlık Heyeti, Sayın Yönetim Kurulu, 

Kulüp Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı demek istemiyorum. Kulüp Başkan 

Yardımcısı, tabii ki Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, burada olanlar ve siz Değerli Divan Kurulu 

Üyeleri ve tüm Sevgili Galatasaraylılar,  
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Ben Gürkan Eliçin, 7593. Çok uzun konuşmayacağım çünkü çok yoruldunuz bu saate kadar. 

Ama benim için çok önemli ve bizler için de çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu 

açmak istiyorum.  

 

Çok kısa bir şekilde şunu özetlemek istiyorum. Biliyorsunuz kulübümüz Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’na bir geçtiğimiz günlerde bir duyuru yayınladı. Duyuruda, Galatasaray Spor Kulübü 

ve bağlı ortaklıklarına bir hanımefendinin CEO olarak, yani üst yönetici olarak atandığı 

bildiriliyordu. Galatasaray Spor Kulübü’nün bağlı ortaklıklarında uzun zamandan beri bir üst 

yönetici yok. Özellikle de amiral gemisi diyebileceğimiz Sportif AŞ’de böyle bir şey yok. Bu bir 

eksiklikti. Ben bu hanımefendiyi tanımıyorum dolayısıyla liyakatli bir atama mıdır, değil midir? 

Bu konuda bir yorum yapmam mümkün değil. Umuyor ve diliyorum ki, umuyor ve diliyorum 

ki, Galatasaray camiasını tanıyan, Türk spor camiasında tanınan ve kendisinin de o camiayı 

tanıdığı, özellikle futbol camiasına hâkim ve hatta mümkünse uluslararası spor 

federasyonlarında etkinliği ve tanınırlığı olan bir insan olsun. Umuyor ve diliyorum. 

 

Fakat başka bir durum var. O başka durum da şu. Duyuruda Galatasaray Spor Kulübü’ne de bir 

CEO atandığı yazıyor ve bu duyuru sadece KAP’a yapılmadı, aynı şekilde bizim kendi web 

sayfamızda da benzer duyuru yapıldı ve hâlâ da duruyor. 

 

Şimdi bu başlığı koymamın nedeni de tam da bu oldu. Tüzük ve mevzuat açısından, genel 

sekreter ne? Dolayısıyla üst yönetici CEO ne? Bir sonraki slaytı rica edeceğim. Bizim zaten 

tüzüğümüzün 94’üncü maddesinde bir kulüp yürütme biriminin olduğunu, bu kulüp yürütme 

biriminin başının genel sekreter olduğu söyleniyor ve kulüp yürütme biriminin başı olan genel 

sekreterin mali ve idari konulardaki yetkilerini belirleme görevini de Sayın Yönetim Kurulu’na 

veriyor. Yönetim Kurulu çıkaracağı yönetmeliklerle bunu halledecek. Çünkü yönetmelik 

çıkarma hakkı var, bakın 87/2, tüzüğümüzün. Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkilerini 

tanımlayan 87’nci maddede böyle bir şey var. 

 

Tabii bu çok net gelmiyor bize. Biz tüzel kişilik olarak, Galatasaray Spor Kulübü Derneği tüzel 

kişiliği olarak, üst normlara doğru giden bir mevzuatla bağlıyız ve buna uymakla mükellefiz. 

Tabii ki en başta Medeni Kanun var, onun altında Dernekler Kanunu var. Onun altında 

Dernekler Yönetmeliği var. Fakat çok fazla söz edilmeyen, biz bir spor kulübü olduğumuz için, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da yayınladığı bir Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği var. Şimdi 

sonraki slaytı koyacak olursak eğer, bu yönetmeliğin 17’nci ile 19’uncu maddeleri arası, yani 

17, 18, 19 maddeleri. Kulüplerde spor kulüplerinde ve gençlik kulüplerinde, buradan sonrasını 

spor kulübü olarak anlayın, ben kulüp dediğimde. Nasıl bir yürütme birimi olacağını tasarlıyor. 

Yürütme biriminin başının genel sekreter olduğunu koyuyor. Bunun bir profesyonel olduğunu 

anlatıyor. Kulüp üyesi olmasına dahi gerek olmadığını söylüyor. Arkasından da kimlerin ona 

raporlama yapacağını, ona karşı sorumlu olduğunu ve kendisinin de kime karşı sorumlu 

olduğunu söylüyor.  
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Kulüp yürütme biriminin başı genel sekreter, uymakla mükellef olduğumuz, zorunlu 

olduğumuz mevzuata göre, pratikte zaten Galatasaray Kulübü’nün CEO’sudur. Üst 

yöneticisidir. Ve rapor ettiği yer, sorumlu olduğu yer de, doğrudan doğruya, yine bu 

yönetmeliğe göre, Yönetim Kurulu’dur. 

 

Bu kadar net bir durum varken, hem tüzüğe hem ilgili mevzuata aykırı bir şekilde, Galatasaray 

Spor Kulübü’ne CEO atanmış mıdır? Sayın Yönetime, Sayın Başkan’a sormak istiyorum. 

Atandıysa, Yönetim Kurulu’nda bu kadar açık tüzük ihlaline ve yönetmelik ihlaline rağmen, 

hangi Yönetim Kurulu üyeleri olumlu, hangi Yönetim Kurulu üyeleri olumsuz oy kullanmıştır, 

veya olumsuz oy kullananlar kimlerdir? Belki de oyçokluğu ile değil, oybirliği ile alındı, o zaman 

daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız ve daha da önemlisi bence, çok değerli hukukçularımız 

var. Bir tanesi, daha evvel mikrofona da geldi, hayranlıkla dinledim. Yönetim Kurulu üyemiz 

de, Yönetim Kurulumuzda, Yönetim Kurulumuzun hukukçu üyeleri bu konuda ne 

düşünmektedir? Böyle bir Yönetim Kurulu kararı varsa, bu açık tüzük ihlalidir. Ve bu karara 

imza atan Yönetim Kurulu üyeleri hem tüzüğü, hem de ilgili mevzuatı ihlal ettikleri için, bunun 

sorumlulukları ile karşı karşıyadırlar. Bunun çok önemli olduğunu düşündüğüm, Galatasaray’ın 

anayasası olan tüzüğü bu kadar kolay ihlal etmememiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili yönetimin 

açıklama yapmasını bir Divan Kurulu üyesi olarak naçizane talep ediyorum. Sizlerin de talep 

etmenizi rica ediyorum. 

 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Gürkan Eliçin’e bu benim açılış konuşmamda dikkat çektiğim kulüp ve bağlı şirketlere, 

CEO, üst düzey yönetici atanması konusunda, o biraz daha açtı ve somut sorularını yöneltti. Bu 

konu bizim Derneğimizin işleyişi anlamında hayati önem taşıyan bir konu. Umarım Yönetim 

Kurulu üyelerimiz şu an Rezan Bey, konuşmak mı istiyorsunuz? Pardon. Tabii. Şu anda cevap 

vermek ister misiniz veya daha sonra da yazılı olarak cevap verebilirsiniz. Yani. Evet. Sayın İkinci 

Başkanımız Polat Bengiserp, bu konuda bilahare açıklama yapacaklarını belirtti. Kendilerine 

teşekkür ederiz. 

 

Son konuşmacımız Ömer Saim Oğuz, buyurun. Son konuşmacı olmak zordur. Sürprizlerle 

dolusunuz, Sayın Mehmet Bilen.  

 

Ömer Saim Oğuz: 

Değerli Danışma ve Üst Akıl Başkanım ve Değerli yine Danışma ve Üst Akıl Üyeleri, neden üst 

akıl dediğimi biraz sonra açıklayacağım. Bunu açıklamadan önce, bugünün gündem maddesi, 

hepimiz tarafından malumdur. Başkanımız burada birtakım açıklamalarda bulundu. Benim 

gönlüm isterdi ki, bu açıklamaları tartışalım, gündem dışına çıkmayalım. Çünkü çok değerli ve 

önemli bir karar aşamasında Başkanımız. 
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Konuşmamı biraz soru sorarak devam etmek istiyorum müsaadenizle. Salona baktığım zaman, 

salondaki tüm üyelerin yaş ortalaması, belirli bir yaşın üstünde. Yani bunları sessiz çoğunluk ve 

“baby boomers” olarak nitelemekteler. Peki başkanımız ne? Başkanımız ise, X grubu. Şimdi 

sorum şu. Başkanımızın, Başkanımız sizin oğlunuz olsaydı, nasıl onunla iletişim kurardınız, 

oğlunuza neler söylerdiniz bu konuda? Birinci sorum bu.  

 

Dünya, Sayın Üyeler, dünya çok hızla değişiyor, dünyaya ayak uydurmamız lazım. Bizim 

zamanımızda biz babalarımıza yaklaşırdık. Ama artık öyle bir dünya yok. Çocuklarımıza, 

torunlarımıza bizim yaklaşmamız lazım. Çok çabuk değişiyorlar. Bunları anlatmamdaki tek 

neden şudur. Başkanımız Fenerbahçe maçından sonra, bir beyanat vermiştir. Beyanatını ben 

de büyük bir heyecanla izledim. Evet doğrudur, yapılan haksızlıklar, haksızlıklar demeyeceğim, 

onu da biraz sonra parantez içerisinde açacağım. 

 

Yapılan haksızlıklar ve hatalar, bunun adı ne ise, o heyecanla konuşmuştur. Beyanat vermiştir. 

Ama ne gariptir ki, ben de aynı heyecanı duydum ve destekledim. Ama iki saat sonra, benim 

bu heyecanım geçti. Neden? Çünkü ben baby boomer’ım, o biraz önce söylediğim akıl ön plana 

geçti. Artık heyecan yoktu. Başkanım böyle konuşuyor, ama sonunda ne olabilir diye 

düşünmeye başladım. Deneyimlerimi ortaya koydum ve sonucu tahmin etmeye çalıştım. 

 

İşte Sayın Üyeler, şu anda geldiğimiz nokta budur. Üst akılın heyecanı sağduyu ve mantıkla 

birleştirdiği bir kurul olmamız lazım. Başkanımızın da bizden beklediği budur. Başkanımız yüzde 

100 haklı olmayabilir. Sevgili Konuşmacılar, Hayri Ağabey çok net ve ifade etti birtakım şeyleri. 

Katılıyorum, katılmadığım tarafları da var. Bu bir savaş değil, bakın. Bu bir savaş değil. Bu bir 

hak arama. Neden hak arama? Artık günümüzde spor o eskisi gibi değil, bakın spor diyorum, 

futbol değil. Artık dakika ve saliselerle ölçülmüyor, burun farkıyla, saç teli farkıyla ölçülebilen 

sistemler var. Öyle değil mi? İşte ofsaytları görüyoruz, şunu görüyoruz, bunu görüyoruz 

vesaire. Bir maçın kaderi hakemin hatalı verdiği kararlar sonucunda aslında çok basit kararlar 

sonucunda değişebiliyor. Yani basit, üçüncü sahada, üçüncü bölgede olan bir faulle o maçın 

kaderi değişebiliyor. Bakın hafif bir penaltı ile veyahut da hafif bir faulle ceza sahasında 

değişebiliyor. Şimdi burada şunu sormamız lazım kendimize. Bu gerçekten bir hata mı, çünkü 

hakemlerin işi çok zor bakın bunu söylüyorum. Öyle kolay bir iş yapmıyor hakemler. Acaba, bir 

kasıt var mı? Şimdi bu soruyu soralım. Ne kadar hata var? Ne kadar kasıt var? Ve bu kasıt, eğer 

kasıt varsa, bu kastın arkasında neler var? Bunu işte buradaki üst akılın sorgulaması, takip 

etmesi, neler yapacağımıza karşı karar vermemizdir. 

 

Sonuçta, sonuçta tabii ki bize çok şeye mal oluyor. Şimdi ben, Sayın Başkanıma tabii ki, biraz 

daha sabır ve sükûnet diliyorum. Öyle olmasını istiyorum. Çünkü öyle bir şey ki, biz aklımızla 

ve mantığımızla, yani onun heyecanını bir noktada, bir yerde frenlememizle, ama heyecanını 

durdurmayacağız bakın. Bu bir mücadeledir, mücadeleye girilecek. Bu mücadele politika 

yoluyla yapılabilir. Politika derken, siyasi politikadan bahsetmiyorum. Bu bir politikadır. Bu bir 

harekettir. Bizim kuvvetli olan yönlerimiz, Sayın Başkan dedi ki, biz yayınlardan çekileceğiz 

veyahut da girmeyeceğiz Digitürk yayınlarına. Şimdi bakın, bana göre bu yanlış Başkanım. 
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Neden yanlış? Bu bizim elimizde en son kullanacağımız, restleşeceğimiz bir olay. Ondan önce 

elimizde çok daha değerli, neler var: Kuvvetli olduğumuz taraflar var. Bizim arkamızda 

zannedersem Metin Bey bahsetti, Başakşehir maçında şunu yapalım dedi. Doğrudur. Bakın bu 

sessiz bir protestodur. Bakın ben öneri yapıyorum. Galatasaray’ın 30 milyon taraftarı var. O 30 

milyon kişi, hepsi bir yazılı dilekçe versin. Buradan Ankara’ya kadar o dilekçe olur. Bakın eğer 

sesimizi duyurmak istiyorsak, biz bunu taraftarlarımıza, niye? Şimdi burada izliyor 

taraftarlarımız bizi, yarın Başakşehir maçında, siz hakemin durumunu düşünebiliyor musunuz? 

Vereceği en ufak yanlış bir harekette, ayağa kalkacaklar, başlayacaklar. Yani taraftarımızı da 

kontrol etmemiz lazım. Bakın bu da çok önemli. Bunu buradaki üst akıl yapacak, Değerli Üyeler, 

yani eğer üst akıl bunu yapamazsa, biz gerçekten çok zor durumda kalırız.  

 

Danışma kurulu üst akıl kurulu benim ifademle bu bakımdan çok çok önemli. Ben çok fazla 

uzatmak istemiyorum. Çok konuşacak şeylerimiz var. Ama her şeyden önce sağduyu, 

gerçekçilik ve mantık doğrultusunda dengeyi kurarak hareket etmeyi, sayın başkanımla 

istiyorum, yolu doğrudur, hedefi doğrudur, ama izlediği yol bana göre biraz daha yumuşak 

olması lazım, esnek olması lazım, biz de onun arkasından bu yolda gitmemiz gerekir. Son bir 

söz Sayın Başkanım, unutmayın ki, biraz önce yine konuşmacılardan birisi söyledi, bu bir 

kavgadır, siz dediniz ki devletle kavga etmiyorum. Hayri Abi. Doğrudur. Zaten o söz konusu 

olamaz. Ama neticede yine bir kavgadır. Siz her ne kadar onların çekmek istediği yere 

gitmeseniz bile, kavga bir meydanda yapılır, yine gireceksiniz oraya. Bir şekilde sizi sokacaklar. 

Ve yıpratacaklar. Sizin üzerinizde şu anda çok büyük sorumluluklar var, yapmanız gereken. 

Lütfen, lütfen bu tuzağa düşmeyin, lütfen potansiyeliniz sizin yapmak istediklerinizi, 

engellemesin. Potansiyelinizi engellemesin. Ben sizlerden bunu rica ediyorum. Bu çok çok 

önemli. Bunun için biz üst akıl her zaman oturup konuşabiliriz. Konulu olarak konuşabiliriz, 

çünkü öyle bir şey ki, bugün gündem çok karıştı. Ben son konuşmacı olarak salonun büyük bir 

kısmı boşaldı, ama ekranları başında olan binlerce, milyonlarca Galatasaraylı var, ben onlardan 

da rica ediyorum. Bu olay bir akıl işidir, duygu işi değildir. Lütfen tüm taraftarlarımız, aklı ile 

hareket etsin, duyguları ile hareket etmesin. Teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Ömer Saim Oğuz Bey’e teşekkür ederiz. Burak Başkanım, Mehmet Bilen ve Ayhan Yeğinsu 

konuşsun, son iki konuşmacımız, kısa konuşacaklar. İsterseniz ondan sonra şey yaparsınız.  

 

Mehmet Bilen: 

Sayın Divan Başkanı, Çok Değerli Divan Üyeleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Gündeme bakıp tüzükle ilgili konuşmak için geldim, baktım ki ondan sonra, tüzük yok. Ortada 

kaldık. Giderayak dedik bari aldığımız notlarla birkaç değerlendirme yapayım. 

 

Şimdi neticede biz, bu yönetim, eski yönetim, hepsi biriz, beraberiz. Bir Ada davasını kazandık. 

Asıl olan kazanmamız. Tabii burada şezlonga kadar 12 tane dava var. Ben hukukçu değilim, 

ancak bir gerçek var. Esas davanın kazanılmasının ve tahliyenin nedeni, kiranın ödenmemesi 

ve temerrüt. E şimdi bu da hukukta da benim çocuk hukukta okuyor, ben de onun kitaplarına 
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bakıyorum. Bir özel hukuk diye bir bölüm var. Yani şimdi laf arasında, parantez içinde bu davayı 

biz özel hukuki çabalarla kazandık. Bu bir gerçek, ama ondan sonra sizler de mutlaka katkıda 

bulundunuz. Ancak tabii Cengiz döneminin buradaki rolü hiç göz ardı edilmemeli. Hepimiz 

biriz, beraberiz. Mühim olan Adamıza inşallah 2022 yılında adım atmamız. 

 

Ondan yana bir sorunumuz yok. Sayın Başkanımız tabiatıyla bir bakış açısı gösterdi. Hayri Kozak 

ve Taner Aşkın da bir değerlendirme yaptı. Vallahi ben şahsen, yani başkanımıza karşı bir 

sempati olmasına rağmen, Hayri Ağabey’le aynı görüşleri paylaşıyorum. Bu arada Ayhan 

Yeğinsu’nun tabii bazılarının duymak istemediği gerçekleri dile getirmesi de önemlidir. 

 

Bu noktada da şu değerlendirmeyi yapacağım. Divan Başkanı daha önceki dönemde bu çok 

oldu. İrfan Abi zamanında bu kadar olmuyordu. Hamamcıoğlu zamanında bu konuşmacılara 

çok müdahale oldu. Zaman zaman Sevgili Kardeşimiz Aykut da böyle bazı hani, farklı 

düşünceler olunca, ona böyle bir yorum yapıyor. Çünkü başlangıçta Hayri Ağabey’in 

konuşmasına çok güzel, işte Galatasaray, fikri hür derken, Ayhan’ın konuşmasına gelince, 

hemencecik oradan bir hık, bık oldu. Yani o konularda biraz daha ferah ve geniş olmakta yarar 

var ve konuşmacılara çok önemli, yani burada bir ağır bir laf filan olmadıktan sonra, müdahale 

alışkanlığını bırakmakta da artık bir yarar var. 

 

Futbolda da şunu söyleyeyim, fazla tabii, lig gidiyor. Şimdi isim misim şey yapmayalım ama, 

özeleştiri yapmalıyız. Yani bir gerçek var. Bunu herkes görüyor. Biz geçen yıl boşu boşuna 

şampiyonluk kaybettik, bir didişme sonucunda, gereksiz yere. Yani 8-10 puan önde olacakken, 

gol farkıyla verdik, fuzuli verdik, kendimiz verdik. Yani saha içini göz ardı etmeyelim, tabii 

Altınordu gerçeği var. 120 yıllık kulübüz, biz Altınordu’nun çok önünde olmalıydık, ama 

maalesef demek ki bazı şeylerde atlamışız. Altınordu bu işte altyapıdan neler yetiştirip, para 

kazanıyor. Biz de inşallah yaparız, onu da zamanla gerçekleştiririz. 

 

Divan’daki gündem maddeleriyle de şu üç ile dördü önerim, ya çok karışıyor, yani üçe gelen, 

sonra bir de dörde gelecek, edecek, yok tüzükte konuşacak. Ya bu soruları, şeyleri 

konuşmacılara bir keresinde bir söz verilsin. Adam ama tüzükte konuştu, ama orada konuştu, 

iki kere gidip gelmesin, çok orada bir karışıklık oluyor. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Zaten öyle yaptık. Yani toplantı ekonomisi anlamında. 

 

Mehmet Bilen: 

Evet, evet. Doğal olarak o oluyor ama orada yazarken şeye, gündeme, orada iki tane sanki 

konuşma oluyormuş gibi, bir de tabii benim arzum, benim temennim. Ya asıl olan Divan 

üyelerinin konuşması. Bunu ön plana koymalıyız. Tabiatıyla Kulüp Başkanımız önce konuşacak 

ama buradaki şu ders işlerini, bu ders verme olaylarını, Divan üyelerinden sonrasına koyalım. 

Gözünüzü seveyim, yani önce Divan üyeleri konuşsun, bu dershane gibi olay olmasın. Önce 
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Başkanımız konuşsun, yönetimden kim konuşuyorsa konuşsun, ama ondan sonra hemen Divan 

üyeleri konuşsun. Dershane kısmı ondan sonra başlasın.  

 

Sözlerimi de bitirirken, geçen ay kaybettiğimiz Mustafa Cengiz Başkanımızı saygıyla anıyorum. 

Galatasaray’a çok faydalı hizmetleri oldu. Dürüst insandı, iyi insandı, nur içinde yatsın 

Başkanımız diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Mehmet Bilen’e teşekkürler. Sayın Ayhan Yeğinsu buyurun, kısa bir açıklama vereceğinizi 

ilettiniz. 

 

Ayhan Yeğinsu: 

Başkanım teşekkür ederim. Değerli Galatasaraylılar, sadece kayıtlara geçmesi için iki kısa şey 

söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi, Ağustos ayında Fatih Terim hakkında konuştuğum zaman, 

kendisine teşekkürlerimizi, Galatasaray’a bugüne kadar yapmış oldukları karşısında ne kadar 

minnettar olduğumuzu, alın terine, emeğine, her şeyine sağlık diyerek noktalamıştım. 

Dolayısıyla hoca ile bir problemim olduğunu düşünenler, düşünmesin. Sadece ben işin şu 

günkü performansına bakıyorum. O beni ilgilendirir, bir Galatasaray üyesi ve taraftarı olarak. 

Son sözüm ise, bu Ada davası ile ilgili. Lütfen burada esas emeği geçenlerin emeklerini de 

lütfen yani hani söz bulamıyorum söyleyecek. Lütfen göz ardı etmeyelim, esas emeği geçenleri, 

lütfen ve lütfen bu mikrofonlarda hem teşekkür ederim, hem bir Galatasaraylı olarak onlara 

bu emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarım. Teşekkür ederim Başkanım, sağ olun. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Ayhan Yeğinsu’ya teşekkür ederiz. Son konuşmacımızdı. Şimdi Sayın Burak Elmas 

Başkanımız, belki cevap vermek istediği hususlar var. Buyurun Sayın Başkan. 

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas: 

Çok fazla tutmayacağım, birkaç tane, öncelikle özür dilerim, yukarıda bir toplantım vardı. Geri 

dönmek zorunda kaldım. Tekrar özür diliyorum. Hızlı geldim. 

 

Şimdi geldiğimiz günden beri, özellikle geçmişle kavga etmenin bir Galatasaray’a faydası 

olmadığını söyleyerek, özellikle geçmişle ilgili herhangi bir şey söylememeye, geçmişimizle 

kavga etmenin, önümüzdeki yapacaklarımıza bir faydası olmadığını söylüyorum. Bunları 

sizlerden de defalarca rica ettim. Yani şimdi burada ben çıktım, Galatasaray Spor Kulübü’nün 

seçilmiş başkanı olarak, zaten bu teşekkürü ettim. En üst seviyede yapılan teşekkürü 

kabulünüzü rica ederim. Yani Galatasaray Başkanı çıkmış, çünkü unutmayın ki, ben dahil 

hepimiz geçiciyiz. Galatasaray baki. Bir sorun hallolduysa, Galatasaray halletmiştir. Ayrıca 

geçmişe dönmeyeceğim özellikle, çünkü bazı Ayhan Bey’e de vereceğim cevaplar var. Çok 

hoşuma gitti, değerler kitapçığı ile buraya gelmesi. Ama işte hepimizin şöyle bir problemi var. 

Konulara dönemsel bakıyoruz. Ya doğrusunu konuşalım burada, ne yapmak gerektiğini 

konuşalım, tamam mı? Ne yapalım yani bize geçmişte şöyle yapmıştı, ben bunu yapmamaya 
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çalışıyorum, yapıyorsam da lütfen beni uyarın. Bu kavganın içerisine de Galatasaray’ı 

düşürmemek adına, mümkün olduğu kadar da hassas davranmaya özen gösteriyorum. Bundan 

emin olabilirsiniz. Hata yapar mıyım? Tabii ki, ben de insanım. Yapabilirim. Ama hedefim bu. 

Lütfen artık şu geçmiş kavgasını bırakalım. Bir seçim geçti. Zaten haklıya hakkını teslim 

ediyoruz ve ben bu kürsüde başkan seçildikten sonra şunu da söyledim. Benim bulunduğum 

konum, kişisel, sevgi, sevgisizlik ve kişisel kavgalarımı buraya taşımama sorumluluğu veriyor 

bana, dolayısıyla ben bütün Galatasaraylıyı sevmek ve Galatasaraylı olduğu sebebiyle birlikte 

olmak mecburiyetindeyim. Onun için hiçbir kişisel kavgamı, Galatasaray başkanlık makamına 

taşımıyorum, geçmişte bilaistisna, her başkanın yapmış olduğu artılar ve eksilerden ders 

alarak, gelecekte daha doğru bir başkanlık yapma üzerine bir hedefim var. Onun için sizden 

ricam, artık birbirimizle, o öyle yapmıştı, bu böyle yapmıştı demeyelim. Ben çıktım burada, 

hakkıdır, evet doğru, yani. Sayın Mustafa Cengiz ve ekibi çok ciddi emek vermiştir, çıktım 

başkan olarak kendisine ilk önce teşekkür ettim. Bizim ekibimizde de emek verenler var. 

Onlara da teşekkür ettim. Sonuçta ne olmuştur? Galatasaray için çok güzel bir karar çıkmıştır. 

İnşallah yine beraber çalışırız. Ocu, bucu olmaz, Galatasaray Spor Kulübü üyesi oluruz hepimiz, 

Yönetim Kurulu üyesi de olmasın, herkesin çabası ile bunu Yargıtay’ın önüne çıkartır, bir 

sonraki yaz güzel Adamıza kavuşuruz.  

 

Şimdi Sayın Eliçin, Sevgili Gürkan Eliçin, toplantıdayken televizyon açıktı, hemen geleyim cevap 

vereyim dedim. Bir kere tüzük ihlali olmadı. Yani sorunuza cevap vereyim. Yönetim Kurulu’nda 

henüz böyle bir karar alınmadı. Ama burada amacı bir tartışalım. Yani sizin de söylediğiniz gibi, 

buradaki amaç, zaten biliyorsunuz. Galatasaray’ın yöneticilerinin her birinin bir profesyonelle 

konuştuğu, kendi işleriyle ilgili günde 10 kişinin bir CFO ya bir finansçıya veya bir hukukçuya 

veya diğer arkadaşlarımıza gittiği sistemde, işler yavaş yürüyor. Bu işte bu arkadaşımız da 

benimle altı aydır beraber çalışıyor. Son derece benim başkan olarak çok güvendiğim bir 

arkadaşım. Yani birtakım kriterler söylediniz. Yani inşallah o kriterlerden birçoğuna haizdir 

arkadaşım. Ben zaten Galatasaray’ı tanıyarak ve çalıştığım arkadaşımı izleyerek bu görevi 

kendisine teklif ettim. Sağ olsun kabul etti. Yani burada amaç yani tüzük ihlal edelim, oradan 

delelim, birine fazla güç verelim, Galatasaray’da işlerin daha hızlı yürümesidir. İster buna genel 

sekreter, ister CEO deyin, ister hiçbir şey demeyin, fark etmez. Yani amacı söylemek istiyorum 

burada. 

 

Bununla ilgili bir karar alınmadı, mevcut genel sekreterimiz görevine devam ediyor. 

Biliyorsunuz kulüple, siz çok daha iyi biliyorsunuz. Kulüple iştirakleri arasında zaten birçok 

ortak hizmet var. Yani herkes kendi bir kurumsal şeyi yok. Finansı beraber kullanıyorlar, 

hukuku beraber kullanıyorlar. Yani bu model, ismini söylemeseniz de Galatasaray’a ben 

faydalı, Galatasaray’a derken, Galatasaray’da işlerin doğru ve hızlı yürümesi adına faydalı bir 

model olduğunu düşünüyorum. Tüzüğü tabii ki şey yapmayacağız, aksi bir şey yapmayacağız 

ama, yani burada amaç tüzük vesaire değil, Galatasaray’ın işi yürüsün. Bizden sonra gelenlerin 

de işleri hızlı yürüsün. Yani böyle bir kurumsal yapı kurmaya çalışıyoruz.  
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Bir de şunu rica ediyorum. Yeni gelen arkadaşımız gibi, birçok, geçen hafta söyledim, birçok 

profesyonel arkadaşımız gelmişti, geliyor, gelecek. Bulmaya ve ikna etmeye çalışıyoruz. Siz 

Galatasaray ortamını çok iyi biliyorsunuz. Maalesef bir profesyonel öğütme makinesi olduğu 

için Galatasaray ve bir performans değerlendirme sistemi olmadığı için, geçmişte çok fazla 

profesyonel öğüttüğümüz için de, kariyeri olan profesyoneller Galatasaray’a gelirken, biraz 

soru işaretleri, taşıyorlar. Hatta gelmeye imtina ediyorlar. Spor kulübü olur, bu diğer rakipler 

için de geçerlidir. 

 

Onun için sizlerden burada, hani bizi eleştirin de, profesyonellerle ilgili seve seve size bilgi 

verebiliriz, hiç problem yok. İşte Taner Abi çıktı, çok maalesef eksik bir bilgi verdi. Şimdi daha 

işe başlamış, şevkle buraya hizmet edecek bir insanın veya diğer insanların, diğer 

arkadaşlarımız da gelecek, bunları birbirimizin içerisindeki bu alışkın olduğumuz bu model 

konuşmalara sokmak yerine, bırakalım işlerini yapsınlar. Sırtlarını sıvazlayalım, işlerini 

yaptıktan sonra değerlendirelim. Ondan sonra da zaten herkes gösterdiği performansa göre, 

biz dahil, burada kalacak veya gidecek. Bu bilaistisna, profesyonel yönetici, hepimiz için geçerli. 

Yani daha henüz Yönetim Kurulu kararı alınmadı ama, alınmasına da gerek yok. Yani şöyle 

söyleyeyim, fiili olarak amaç burada Galatasaray’ın işlerinin hızlı yürümesi, yöneticilerin tek tek 

her profesyonel arkadaşımıza gidip vakit almak yerine, bir kişi tarafından uygulamanın hızlı 

şekilde yapılabilmesi. Zaten burada Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluklarını tüzükten 

aldığı için herhangi bir değişiklik olması, hiçbir şeyde mümkün değil. Sorumluluk yine Yönetim 

Kurulu’nundur. Mali sorumlulukla alınan kararlarla ilgili. Bu devam edecek. Onu bir anlatmak 

istedim. Yani samimiyetle anlatıyorum. Burada bir niyeti öne koymak istedim. Yani bir tüzük 

delme, veya işte genel sekreterlik makamını zedeleyelim, vesaire gibi bir şey yok. Yani ismi fark 

etmez, benim tek derdim, iş görülsün. Yani isim de koymayabiliriz bu pozisyona. Başka bir isim 

de koyabiliriz. İsimler değil, iş önemli. Bu kadar yetkin insan bulmakta zorlandığımız bir 

ortamda da bulduğumuz yetkin insanları, Yönetim Kurulu için söylemiyorum. Orada çok aday 

olabilir, çok alternatif bulabiliriz ama profesyonellerimizi en azından koruyalım, hep beraber 

ki onlar devam etsinler yönetimlere rağmen, onu da sizlerden rica ediyorum. 

 

Şimdi siz öncelikle üslubunuz ve kıymetli önerileriniz için teşekkür ederim. Üslubunuz çok 

Galatasaray’a yakışır bir üslupla tavsiyelerde bulundunuz. Şundan emin olmanızı isterim ki, 

bütün bu alınan kararların arkasında bir anlık bir reaksiyon değil, yaşanan bir süreç var. Yaklaşık 

altı aydır birebir görüşmeler yapıyoruz, birtakım nezaketle Galatasaray üslubuna yakışır 

şekilde, diyalogla ve buradaki en büyük rahatlığımız da Galatasaray için bir avantaj istemiyor 

oluşumuz. Baştan beri biz ne dedik, karşı taraftaki rakiplerimizin haklarını kendi hakkımız gibi 

görmediğimiz zaman, bir seferlik sistem bizim lehimize dahi olsa, bozulduğu zaman, o sistem 

başkasının lehine de bozulabilir. Dolayısıyla burada adil bir mücadele peşindeyiz. Bu geldiğimiz 

noktada bunları konuştuk, her konuşmamın arkasında başka bir bilgi var. O bilgileri takdir 

edersiniz ki, burada da açıklamak çok doğru olmayabilir. Mesela hakemlerle ilgili bir şey 

söylediniz. Ben size başka bir soru soracağım. Galatasaray maçında hata yapan hakem, 7 maç 

veya 8 maç ceza alırken, hata yaptığı iddia edilen, Galatasaray maçında bizim aleyhimize hata 
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yaptığını iddia ettiğimiz hakeme ertesi hafta maç verildiği zaman, bir sonraki maça çıkan 

hakem ne düşünüyor?  

 

Yani burada birçok bunun gibi denge var. Aynı fiilden, çarpı üç ceza alan Galatasaraylı oyuncu 

veya hocası, aynı fiilden bir maç ceza alan veya sevk dahi olmayan oyuncu olduğu zaman, 

kendisini sahaya çıkarken nasıl bir baskı altında hissediyor gibi birçok denge var. Ama emin 

olun ki, dediğim gibi biz bu görevi yaparken, görevin getirdiği sorumluluğu fazlasıyla 

omuzumuzda hissediyoruz, koskoca Galatasaray’ı da gerçekten duygularımızla bir mücadeleye 

sokmayacak kadar da, bu işi biliyor ve bu işin önemini anlıyoruz. Burada bir şey de önemli, 

tekrar üzerinde durmak istiyorum. Dikkat ederseniz konuşmamda hiç savaş demedim. Yani bu 

bir savaş değil. Bu bir ortak hak arama mücadelesi. Hak arama mücadelesi, yani bunu savaşa 

götürürsek, yanlış olur. Hak arama mücadelesi. Bu federasyonla kavga etmeyin. Kavga da 

etmiyoruz. Biz hak arıyoruz, hak teslim edildiği zaman, bizim bir problemimiz yok. Fakat 

defalarca bunu aradık. Bir kere, iki kere, üç kere. Kapıdan çıktığınız zamanla, konuştuklarınızla, 

hak arayışı ile ilgili. Kapıdan çıktığınızın ertesi gün yapılanlar birbirini tutmuyor. Dolayısıyla 

böyle bir mekanizmanın varlığını bilmenizi isterim ki, şimdi içeride neler konuştuğumu, kişileri 

tanımıyorsunuz, biz de tanımaya çalıştık. Altı ay sonra tanıdık. Yani nasıl bir sistem olduğunu 

ve de şöyle tanıdık, şöyle bir avantajla tanıdık. Kendilerine kredi vererek tanıdık, yani geçmiş 

herkesin bir kavgası var. Bizim bir kavgamız yok. Masaya oturduk, bakalım dedik bir şeyleri 

düzeltebilecek miyiz? Avantaj istemediğimiz için çok rahattık. Fakat bugün geldiğimiz noktada, 

bunun mümkün olmadığını gördüğümüz için, hak arayışımızdaki stratejiyi değiştiriyoruz. Bu 

hak arayışını da tek kendimize ararsak da bunun haksızlık olacağını bilerek, herkes için arıyoruz. 

Umarım açıkladım. Bu bir savaş değil, savaş çok büyük bir şeydir. Dediğiniz gibi meydanda 

yapılır. Ama hak arama mücadelesinin birçok platformu vardır. Bizler Yönetim Kurulu olarak, 

ben çok genç yaşlardan beri buradayım. Bu hak mücadelesinin Galatasaray’da nasıl verilmesi 

gerektiğini çok defa gördüm. Hatalarıyla ve artılarıyla oradan örnek alarak, kendi bilgilerimizle 

de en uygun şekilde Galatasaray’ı temsil etmeye çalıştığımızdan emin olabilirsiniz. 

 

Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Tüzüğümüzdeki ve divan iç yönetmeliğimizdeki son söz üyeye aittir maddesi uyarınca, bir söz 

alma talebi görüyorum. Sayın Gürkan Eliçin buyurun. Son konuşmacı, ondan sonra da 

oturumumuzu kapatacağız. 

 

Gürkan Eliçin: 

Sayın Hazırun, ikinci kez zamanınızı alacağım için çok özür diliyorum. Öncelikle Sayın Başkan’a 

teşekkür etmek istiyorum. Hem nezaketi için, yanıt verme nezaketini gösterdiği için, hem de 

içten paylaşımları için. Aynı içtenlikle, şurada bir yanlış yok mu Sayın Başkanım? Yani Yönetim 

Kurulu kararı almadıysak eğer, bunu KAP’a bildirmemiz sakıncalı değil mi? Keşke böyle 

yapmamış olsaydık, yani benim söylemek istediğim aslında buydu. Elbette ki, profesyonellere 

ihtiyacımız var. 500 milyon dolarlık bir şirketler topluluğu yönetiyoruz. Dolayısıyla buradan 
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yana bir şey yok. Liyakat konusu da benim konum değil. Çünkü tanımıyorum. Ve fakat bırakın 

tüzüğü, mevzuatın bize, genel sekretere kim raporlayacak, genel sekreter kime raporlayacak 

dizgesini sırf işler hızlı yürüsün diye bozarsak, bir, kanun dışı bir şey yapmış oluruz. Hukuk dışı 

diyeyim, kanun dışı değil. İki, başka çatışmalara yol açarız ki, o yavaş giden işlerden 

zannettiğimizden daha büyük zararlar görebiliriz. Benim korkum budur. Bu konuda dikkatinizi 

çekmek ve bu konu üzerine tekrar düşünmenizi, sizden bir üye olarak rica ettim. 

Düşüneceğinizi de biliyorum. Çünkü zaten bu paylaşımları yapmak için buradayız. Saygılar 

sunuyorum, tüm hazıruna ve Sayın Başkan’a. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Saygıdeğer Hazırun, 2021 yılının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu yılın son Divan Kurulu 

oturumunu kapatırken, 2022 yılının Galatasarayımıza huzur ve başarı, camiamızın tüm 

bileşenlerine de sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz. 

Divan Kurulu Başkanlık heyeti olarak, hoşça kalın. 
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