Divan Kurulu Toplantı Tutanağı
Divan Kurulu’nun 29 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 13.30’da video konferans olarak yaptığı
toplantının tutanağıdır.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Saygıdeğer katılımcılar, divan kurulumuzun Ocak ayı toplantısına hoş geldiniz. Giriş
kapılarımızdan gelen bilgiye göre şu anda 62 divan üyesi var, hazirunumuzda, 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?
3597 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında kulübümüzün
başkanlığını yapmış olan, efsane başkanımız Selahattin Beyazıt, 3791 sicil numaralı Divan
Kurulu üyemiz Kerim Özcan, 4086 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, 2014-2018 dönemi
Yönetim Kurulu üyemiz Murat Atay’ın babası, Dr. Kemal Atay, 4466 sicil numaralı Divan Kurulu
üyemiz, Mete Arıkök, 4791 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, Falih Kaya Önder, 6214 sicil
numaralı Divan Kurulu üyemiz Atilla Sümer, 7927 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, Ayşe Vafi,
9642 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Haldun Er, 10382 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz
Hakan Turan, kulübümüzün 4599 sicil numaralı üyesi Vakur Kember, kulübümüzün 15600 sicil
numaralı üyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu eski başkanı, milli yüzücü ve sutopçu, Doç. Dr.
Ahmet Mazhar Bozdoğan, kulübümüzün 18357 sicil numaralı üyesi Ümit Dalga, eski
futbolcumuz elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Ahmet Çalık, Galatasaray spor kulübü
Yönetim Kurulu muhasip üyesi, Burçak Emre Zorlu’nun babası Ferit Zorlu, 1981-1983 yılları
arasında Galatasaray formasını terletmiş olan eski futbolcumuz Mustafa Turgat, Türk Yahudi
Toplumunun onursal başkanı 13749 sicil numaralı üyemiz Halim Pinto’nun babası, Sayın
Bension Pinto ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizleri saygı duruşuna davet
ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) Ruhları şad olsun. Buyurun, yerimize oturabiliriz.
Saygıdeğer katılımcılar müsaadenizle gündemimize geçmeden önce Divan Kurulumuz adına
kısa bir açıklamada bulunmak istiyoruz. Değerlerimiz slaytını koyabilir miyiz acaba? Bu slaytı
özellikle seçtik, bugünkü durumumuza da çok uygun. Aslında her daim ölümsüz bir slayt. Bir
Galatasaray efsanesi olan Baba Gündüzü görüyoruz. Galatasaray bir his takımıdır. Galatasaray
bir halatı hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin
takımıdır.
Şimdi aslında dönüp kendimize baktığımızda geçtiğimiz bu günlerde acaba biz bu halatı herkes
bir başka tarafından çekiştirmeyip, aynı yönde hep birlikte çekebiliyor muyuz? Divan Başkanlığı
olarak camiamızın bütün bileşenlerini, paydaşlarını, sükûnete, sağ duyuya ve enerjimizi iç
çekişmelere değil, hep birlik olup dışa yöneltmemizi tavsiye ediyoruz. Teşekkürler, slaytı
alabiliriz.
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Gündemimizle devam edecek olursak, online toplantı gündemimizi okumasını Sayın
Yazmanımız Öner Kılıç’tan rica ediyoruz.
Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç
Gündem:
1. Aralık ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması.
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması.
3. Tüzüğümüzün 87/14 üncü maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül
2021 tarihi itibariyle düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali
tablolar ile, özet, yönetsel, sportif, faaliyet raporlarının Yönetim Kurulunca sunulması.
4. Tüzüğümüzün 96/8 inci maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıkların 30 Eylül 2021
tarihi itibariyle düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş, konsolide mali tablolar
ve özet, yönetsel, sportif faaliyet raporları ile ilgili olarak Denetim Kurulunun tespit ve
incelemeleri.
5. Gündemimizin 3 ve 4 üncü maddesinde ele alınan raporlarla ilgili genel görüşme.
6. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi.
7. Kapanış.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Sayın Öner Kılıç’a teşekkür ediyoruz. Şimdi okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Oylamayı
alabilir miyiz acaba? Okunan gündemi onaylıyor musunuz? Evet ve Hayır. Lütfen oy
kullanırsanız, bir 30 saniye yeterlidir tahmin ediyorum. Kapatıyoruz. Ekranda sonuçları alabilir
miyiz? Bir karşıt oya karşı, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Alabiliriz ekrandan.
Gündemimizle devam ediyoruz. Galatasaray stadımızda rahmetli Özhan Canaydın
başkanımızın adını taşıyan salonda yaptığımız Aralık ayı toplantımızın gündemi deşifre edilip,
kontrol edildikten sonra gsdivan.com internet sitemize yüklenmiştir. Yüklendiği şekliyle
gündeminizi oylarınıza sunuyoruz. Buyurun oylamayı açalım. Toplantı tutanağını. 30 saniye
yeterlidir. Kapattığımız Aralık ayının son divan toplantısıydı malumunuz. Süre yeterli midir
acaba? Oylamayı kapatıp, sonucu alabilir miyiz acaba? Evet, gördüğüm kadarıyla 1 karşıt oya
karşı, evet 101 oyla. Evet. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir tutanak oylaması.
Saygıdeğer hazirun, malumunuz sportif a.ş. nin 1 Haziran – 30 Kasım dönemine ilişkin mali
tabloları, 19 Ocak akşamı itibariyle kamu aydınlatma platformuna yüklenmişti. Bağımsız
denetim şirketimizin, kulübümüzün, sadece kulübümüzün solo, bireysel raporları ise 15 Aralık
itibariye kulübümüze teslim edilmişti. Şimdi bunlar Bağımsız Denetim şirketi, Ernst and
Young’dan Grant Thorntona bağlı Eren bağımsız denetim şirketine geçtiği, biliyorsunuz
malumunuz. Bu sportif a.ş. nin yapılan Genel Kurulunun da oylandığı bağımsız denetçi firma.
Şimdi bu iki raporu içeren bir yönetim sunumu, mali sunum ve bununla birlikte bizim kulübün
Denetim Kurulumuzun Bağımsız Denetim Kurulu raporu ve yönetim raporlarını da inceleyerek
oluşturduğu, kulübün denetim raporu sunumu yapılacak.
Kulübümüzün 87/14 ve 96/8 maddeleri uyarınca, şimdi buna geçmeden önce, Sayın Burak
Elmas’ı başkanımızı bağlamak istiyorum. Kendisi de Başkanlık ofisinden toplantımıza
bağlanıyor. Başkanımızı bağlayabilir miyiz, belki kısa bir hoş geldin konuşması yapmak ister.
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Kulüp Başkanı Burak Elmas
Sayın Başkanı, Kıymetli divan kurulu üyeleri, yönetime, saygıdeğer Galatasaraylılar, hepinize
iyi bir Cumartesi diyorum ve güzel bir divan toplantısı diliyorum. Hepiniz bu online yapılan
pandemi sebebiyle Divan Kurulu toplantımıza hoş geldiniz. Dün bildiğiniz üzere üyelerimizle
birincisini gerçekleştirdiğimiz, üye bilgilendirme toplantısı yaptık. Sabah Sayın Divan
Başkanımızla ve Divan Yönetimimizle yaptığımız istişarelerle de bu dün yapmış olduğumuz
toplantının son derece faydalı ve verimli geçtiğini, bunun devam ettirilmesi gerektiğini istişare
ederek karar verdik. Bugün divan kurulu toplantısının online olması sebebiyle, sizlerin de affına
sığınarak gelen soruları, önerileri ve eleştirileri, toplu bir şekilde yanıtlamak üzere divanın
akışını bozmamak için, eğer başkanımız uygun görürlerse, toplantının sonlarına doğru bir
cevap hakkı kullanmayı arzu edebiliriz. Bu arada zaten Yönetim Kurulundan arkadaşlarımız da
Sayın Başkanımızın dile getirdiği üzere, sizlerle gerekli finansal verileri paylaşacaklar, eminim
ki sizlerin de bunların üzerine yorum ve soruları olacaktır. Bunları da büyük bir keyifle
cevaplamak için burada hazır bekliyor olacağız.
Sayın başkanımız tekrar bana söz verdiğiniz için teşekkür ederim, sizlere iyi bir toplantı
diliyorum. Tüm Galatasaraylıları da saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Başkanımız Sayın Burak Elmasa çok teşekkür ederiz. Daha sonra toplantının akışına göre toplu
olarak kendisi ifade ettiği gibi soruları cevaplayacak. Şimdilik hoş çakalın saygın başkan.
Kulüp Başkanı Burak Elmas
Sağ olun.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Şimdi Yönetim Kurulumuzun mali raporunu sunmak üzere, kulüp başkan yardımcımız Sayın
Bikem Ardakoç Kanık’ı bağlayabilir miyiz lütfen? Kendisi hazır mı acaba? Sayın Bikem Kanık.
Kulüp Başkan Yardımcısı Bikem Ardakoç Kanık
Başkanım beni duyabiliyor musunuz?
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Ekranda görüyorum. Hoş geldiniz.
Kulüp Başkan Yardımcısı Bikem Ardakoç Kanık
Hoş bulduk. Duyabiliyor musunuz?
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Aslında hoş bulduk demem lazım. Buyurun, söz sizde.
Kulüp Başkan Yardımcısı Bikem Ardakoç Kanık
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Sayın Divan Başkanım, Divan Kurulu üyeleri, Saygıdeğer divan üyelerimiz ve Galatasaraylılar,
öncelikle online da olsa, hepimiz hoş geldik. Tüzüğümüz gereği, bildiğiniz bilgilendirmeleri
yapacağız. Aslında bu rakamsal bilgilendirmeleri, tabloları, gerek sportifle ilgili, sportifin KAP
açıklamalarında sunduğumuz raporlarla, gerekse elimize geçtikten sonra, Bağımsız
Denetçiden, 15 Ocak akşamı geldikten sonra, divan kuruluna da teslim ettiğimiz, kulübün solo
tabloları ile de ilgili üyelerimizin detaylı incelediğinden eminim. O yüzden de rakamlarla ilgili
zaten Denetim Kurulumuzun da rakamlarla ilgili detaylı bir sunumu olacak.
Ben bazı temel konularla ilgili bir sunum yapmak istiyorum. Ama konuşmak istediğim
saygıdeğer divan hazirunu ile de bazı konular var tabii ki. İçinde bulunduğumuz, kulübümüzün,
ülkemizin içinde bulunduğu finansal durumda, gidebileceğimiz çok fazla alternatif yol yok
aslında. Galatasaray camiası olarak bunun çok iyi farkında olmamız lazım. Şahsen ben, biz
yönetime geldikten sonraki ilk divan kurulu toplantısında söz verdiğimiz üzere, kulübümüzün
imzaladığı Finansal Yeniden Yapılandırma anlaşması ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptım. O
anlaşmanın bizleri ne gibi yükümlülükler altına soktuğu ile ilgili. Önümüzdeki dönemden
itibaren hayatımızın nasıl akacağı ile ilgili, kulübümüzün önümüzdeki yıllarda ne gibi risklerle
karşı karşıya olduğu ile ilgili. Olabildiğince şeffaf, SPK nın ve bankaların izin verdiği detayla
anlaşmanın bütün maddelerini siz saygıdeğer üyelerimizle paylaştım. Hâlâ da bu kayıt bildiğim
kadarıyla youtube’da vardır, divanın sitesinde. Ama çok ilginçtir ki, ondan sonraki gündemde,
o günden bugüne bana bununla ilgili, herhangi bir üyemizden, herhangi bir yorum, bir soru,
bir fikir teatisi, bir öneri, hiçbir şey gelmedi. Aylarca biz Galatasaray camiası olarak bu finansal
yeniden yapılandırma anlaşması genel kurula getirilmedi, bize sorulmadı, biz bunu imzaladık,
nasıl bir yükümlülük altına giriyoruz demekle birlikte, bununla ilgili bilgilendirme yapıldıktan
sonra bir anda bu unutuldu ve olay bambaşka yerlere, bambaşka konulara geçti. Tabii ki
gündemi Galatasarayın çok yoğun. Ama biraz önce Sayın Divan Başkanımızın gösterdiği
saygıdeğer Gündüz Kılıç’ın sözü gibi, biz farklı farklı yönlere bakmamalıyız. Hepimiz tek bir yöne
bakmalıyız, Galatasaraylı olarak tek bir yöne bakmalıyız. Bu bakmamız gereken yönde de
önümüzdeki dönemde, finansal olarak, geçmişten gelen, yıllardan gelen bazı sorunlar, kronik
sorunlar nedeniyle ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu finansal durum nedeniyle, ciddi risklerle
karşı karşıya olduğumuzdur.
Bununla ilgili yapılacak şeylerle ilgili de bir fikir teatisi açmak istiyorum tabii ki. Önce rakamları
ve sunumu paylaşayım sizinle. Ondan sonra da bazı konu başlıklarını isterseniz kısaca vaktinizi
alarak paylaşmak istiyorum.
Ben sunumu şey açayım, tamam. Görebiliyoruz değil mi?
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Gayet iyi görünüyor.
Kulüp Başkan Yardımcısı Bikem Ardakoç Kanık
Tamam. Öncelikle sayın divan başkanımın hatırlattığı bir konu var. Bu Galatasaray kulübünün
ivedilikle çözmesi gereken bir konu. Kısa bir, iki hafta evvel yaptığımız başka bir toplantıda da
tüzükle ilgili önerilerimizi siz sayın üyelerimizle paylaşmıştık. Bu yıllardır, biz bu finansal
tablolarla uğraşan, bu finansal tabloları inceleyen kişilerle ilgili, yaşadığımız çok ciddi bir
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problem aslında. Kulübün bireysel mali tabloları ile kulübün iştiraklerinin mali yıllarının farklı
olması. Biraz önce de sayın divan başkanımızın söylediği gibi, bizleri sizlere net bir resim
çizebilmekte bile zorlanıyoruz aslında. Farklı mali yıllar olduğu için. Bir tüzük değişikliği ile
hiçbir şey olmasa bile, bunun artık Galatasaray gündeminden kalkması ve dönemlerimizi net
bir şekilde görebilmemiz gerekiyor. Umarım önümüzdeki kısa vadede Galatasaray spor kulübü
üyeleri olarak bu sorunun çözümü için hepimiz bir eylem alırız.
Öncelikle kulübün solo, kulüp solo Eylül gerçekleşen rakamlarını vermek istiyorum. 9 aylık
gerçekleşen rakamlardır. VUK hesabına göre yapılmıştır. Burada zaten sunduğumuz
bütçelerden çok daha büyük bir sapmalar yok aslında, yıl sonu itibariyle de çok büyük bütçeden
büyük bir sapma olmayacak. Kronik bir sorun var burada aslında, amatör şubelerde. Ben
aslında bunlara basketbola nasıl amatör diyoruz bilemiyorum ama ciddi anlamda profesyonel
şubeler, oyuncularının giderleri olsun, genel bütçeleri olsun. Bu sadece bu 9 ayın bir problemi
değil, yıllar üren Galatasaray futbol kulübünün problemi. Özellikle ama şu anda bunu
düşünmemiz gereken bir dönem. Biz sadece bir futbol kulübü değiliz, biz bir spor kulübüyüz.
Ve bunun için de bu sporları yaşatmak için, buradaki sporculara destek olmak için de, ne
yapmamız gerekiyor onu ciddi bir şekilde çözümler bulmamız gerekiyor. Çünkü finansal
yeniden yapılandırma ile birlikte kulübe artık borçlanma yasağı geldi. Kulüp hiçbir şekilde
borçlanamıyor. Bu gibi şubelerin finansmanı için borç alamıyor. Diğer şirketlerindeki nakitlerini
aktaramıyor. O yüzden, kulübün, şubelerinin, amatör branşlarının kendi içinde, denk
bütçelerle gitmesi gerekiyor.
Bunun için de belli bir finansal sağlam yapıyı oturtana kadar, belli bir nakit giriş yapısını
oturtana kadar, olabildiğince, yarışmacı takımlarla bu dönemleri geçirmemiz gerekiyor. O
yüzden de ciddi bir amatör sporlarda eski sporcularından tutun da, kulüp üyelerinden tutun
da, Galatasaraylıların desteğine ihtiyaç duyulan bir dönem. Özellikle amatör sporlar için.
Burada şubelerin tek tek yaptıkları 9 aylık gerçekleşen zararlarını görebilirsiniz, basketbolun,
voleybolun, su sporlarının ve diğer şubeler bazında. Diğer şubeler bazında, farkın artı olmasının
nedeni, aslında burada çok ilginç bir en yeni şubemiz e-spordan kaynaklanan çok ciddi bir talep
var oraya, hem sponsorlar bazında, gelir getiren bir şubemiz olduğu için, burada diğer
şubelerde e-sporun katkısı ile bir artı vermiş durumda.
Buradaki diğer kalemlerde söyleyebileceğim tek şey, üzerine çok konuşulan faiz gideri. Sportif
a.ş. faiz gideri. Eminim ilerleyen dakikalarda bununla ilgili tekrar konuşacak arkadaşlarım
olacaktır. Onlara daha detaylı bilgi veririm ama, sportif a.ş. nin faiz gideri, yeniden
yapılandırma anlaşmasından sonra, 28 Mayıs 2021 de 20.18 e fikslendi. Bütün kulüplere
uygulanan şey bu, bu borçla ilgili 20.18 e fikslendi. Farklı, farklı faizler işlemiyor, farklı farklı
hesaplar işlemiyor, tek bir yük üzerine bu faiz işleniyor. Kulübün sportif a.ş. ye olan borcuna.
Bununla da ilgili evvelki yıllarda çok fazla farklı faizler vardı. İşleyen adat faizleri vardı. Ama
bugün itibariyle bu faiz 20.18 e fikslendi.
Bir de isterseniz kulüp soloyu, geçen Eylülle, 9 aylıkla, bu Eylül arasında karşılaştıralım. Burada
bir bakalım. Şimdi buradaki en önemli olay, ikisi arasındaki karşılaştırmada dikkati çekmemiz
gereken konu. Pandemi etkileri. Geçen sene özellikle amatör şubelerde % 30 feragat alındığı
için ücretlerden KCK dolayısıyla, burada hem de bazı seyahat ve maç masrafları düştüğünden
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dolayı, bu pandemi efektinde ciddi bir küçülme var giderlerdi. Aynı zamanda da bu sene tabii
ki bir kurların etkisi var.
Bu nedenle buradaki fark bu şekilde gerçekleşmiş, 9 aylıklarda. Şimdi bir diğer kulübümüzde
çok fazla üzerine konuşulan konu. En azından artık konuşulmayacak diye düşünüyorum. Çünkü
finansal yeniden yapılandırma ile zaten Galatasaray adası dışındaki bütün gayrimenkullerimiz,
hisselerimiz, teminat altında, ipotek, teminat ve rehin altında. Yine aynı şekilde, 28 Mayıs 2021
de imzalanan anlaşma ile tamamına yakını, ipotek, teminat ve rehin olarak verilmiş durumda.
Bundan sonra kısa vadeli finansal borçlarda, herhangi bir teminat, rehin olmayacak. Bu şey de
havuz da değişmeyecektir. Bu şekilde devam edecek. Tabii nakitte bazen bankalar da, kendi
hesabımızda durmuyor artık, artık bankaların havuz hesabında duruyor nakidimiz, bütün akan
nakitler oraya gidiyor. Oradan bizim kullanımımıza açılıyor, orada tabloları çektiğimiz
dönemlere göre değişiklikler görebilirsiniz.
Dediğim gibi çok zor aslında, farklı dönemler olduğu için, bağlı ortaklıklarla kulübü eşleştirmek.
Ama en azından buradaki hazirunun bir bilgisi olması maksadıyla en son sportifin, yetişen iki
yılını karşılaştırdık, yıl sonlarını, 31 Mayıs’ta bitiyor biliyorsunuz Sportif a.ş.nin yıl sonları. En
son iki yılın karşılaştırması var. Bir sonraki slaytta da sportifin ilk çeyreklerini karşılaştırdık, ilk
çeyrekler dediğim, 1 Hazirandan, 31 Ağustostur. Burada tabii ki bu rakamları tek tek
inceleyebiliriz, üstüne de konuşabiliriz. Sorduğunuz sorular olursa bunlarla ilgili detaylı
mizanlar, ya da tablolardan da yanıt verebilirim ama burada bu iki yılın diğer yıllara pek fazla
fikir vermemesi gerekiyor, bazı açılardan aslında. Çünkü çok ciddi bir pandemi efekti var
burada. Hem maç gelirlerindeki sapmalarda, hem yıl sonuna sapmalarda, bazı maçlar, sezon,
Mayısta bitecekken, Temmuzda biten bir 2019 yılı var. O nedenle bazı gelirlerin sapması var.
Bunun dışında sıfırla oynanan, seyirci alınmayan maçlardan dolayı, loca gelirlerinin düşmesi
var. Storelarda yapılmayan satışlar var. Konfor gelirlerinde düşmeler var. O yüzden geçtiğimiz
yönetimin iki dönemi olan bu karşılaştırmayı yine de hazirunun dikkatine sunmak için buraya
koyduk. Ama dediğim gibi bütün sektörlerde ve şirketlerde olduğu gibi burada da ciddi bir
pandemi efekti söz konusu.
Şimdi gelelim finansal borç stoğumuza, burada finansal borç stoğunda biraz evvel anlattığım
gibi 28 Mayıs 2021 de imzalanan finansal yeniden yapılandırma anlaşması ile birlikte, birincisi
artık hiç döviz cinsi borcumuz kalmadı. Son kalan bir Denizbank döviz cinsi borcumuz vardı, o
da finansal yeniden yapılandırma ile birlikte TL ye dönmüş durumda. Kısa vadeli bir finansal
borcumuz kalmadı. Tamamı finansal yeniden yapılandırma kapsamında, 9 yıllık Ziraat Bankası
ve Denizbanka olan yükümlülüğümüz olmuş durumda. Bu da bugün itibariyle aslında bu 31
Mayıs olarak çekilmiş 223 milyon, faizleri ile birlikte biraz üstüne çıkmış durumda.
Demin söylediğim gibi, Sportif a.ş. de fikir vermesi amacıyla bir de sportif a.ş.nin ilk çeyreklerini
karşılaştırmak istedik. Geçtiğimiz senenin ilk çeyreği ile bu senenin ilk çeyreği, pardon, özür
dilerim, 2020 nin ilk çeyreği ile 2021 in ilk çeyreğini. Burada satışlarda bir yükselme var. Tabii
ki pandeminin bitmiş olması ve satışların yükselmesi burada en önemli efekttir. Burada bir brüt
kâr var. Faaliyet giderlerini de düştükten sonra, aslında bir kâr elde etmiş sportif a.ş. bir faaliyet
kârı elde etmiş. Bu faaliyet kârı, benim önümüzdeki dönemde en çok önemsememiz gereken
konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Bizim bir sürü problemimiz var bilançomuzda, geçmiş
borçlardan kaynaklanan. Onlarla ilgili kısa bir üstünden geçeceğim ama esasında hem finansal
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fair play doğrultusunda, hem finansal yeniden yapılandırma doğrultusunda, verdiğimiz
taahhütlerin hepsinde, bizim sportif a.ş. de aslında esas faaliyet kârını hedeflememiz
gerekiyor. Esas faaliyet kârını hedefledikten sonra, yapacağımız ya da bulacağımız alternatif
çözümlerle, bu borcun kapatılması için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ama her halükârda
kendi içinde döndürülebilir bir yapıyı sağlamamız ve bunu sürdürülebilir hale getirmemiz
gerekiyor. Yani bir sene kâr etmiş, iki sene zarar etmiş, bir sene kâr etmiş bir şirketle, uzun süre
devam edemeyiz. Bir de borçların ödemesi zaten mümkün değil. Onlar için başka seçenekler
bulmamız gerekiyor.
Buradan biraz konsolide mali tabloları vermek istiyorum sizlere, kulübün konsolide mali
tabloları, IFRS olan, yine ilk 9 aylık, geçen senenin ilk 9 ayı ile, evvelsi senenin ilk 9 aylığı ile
geçen senenin ilk 9 aylığını, burada karşılaştırdığımızda ebittada, faaliyet zararında bir düşüş
görüyoruz. Konsolide de bir evvelki dönem kadar fazla zarar etmemişiz. Ama dediğim gibi,
buradaki asıl hedef daha az zarar etmek değil. Burayı kâra geçirmek olmalı.
Sunumum aslında bu kadar kısa, ama bunun dışında sizlerle paylaşmak istediğim birkaç ufak
bilgi var. Sonrasında da Denetim Kurulumuzun detaylı sunumundan sonra, başkanımızın dediği
gibi, sorulara eğer sayın divan başkanımız da izin verirse, en sonunda sizlerin izniyle toplu bir
cevap vermek isterim. Burada söylemek istediğim bazı şeyler var. Şimdi biliyorsunuz bizim
dünyamızda, kulübün çok ciddi bir Sportif a.ş. ye borcu var ve kulübün bu sportif a.ş.ye borcu
üzerinden de ciddi bir faiz işliyor. Demin de söylediğim gibi ve bu faiz artık öyle bir rakamlara
geldi ki, yaklaşık 1.5 milyarın senelik faizi ile birlikte, yaklaşık 300 milyonluk faizle birlikte,
katlanarak da artacak. O yüzden bizim ivedilikle, önümüzdeki bu, bu sene içinde, bu borçla ilgili
çözümler bulmamız gerekiyor. Mesela hep söylenen bazı çözümler var. Bunlarla ilgili çalışmalar
yapıldı. Mesela söylenen konulardan, hep gündeme getirilen konulardan bir tanesi, Florya
tesislerini, antrenman tesislerini ve kulüpteki yönetim binalarının, kulübün uhdesinde olduğu
ve bunun sportif a.ş. ye kiralanarak bir kira geliri elde edilmesi gerektiği, bununla ilgili SPK
onaylı Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının gayrimenkul değerleme şirketine bir çalışma
yaptırıldı. İstediğimiz an kulüple sportif arasında bu kira kontratını imzalayabiliriz. Fakat bu
kiranın geliri, ne yıllık faiz giderimizi götürecek, ne başka bir şey ama bunun yanında biz tek
taraflı düşünemiyoruz. Finansal fair play doğrultusunda UEFA ya verdiğimiz bazı sözler var. Bu
sözlerle de 3 yıllık bilançosunda bizim sportif a.ş. yi zarar ettirmememiz gerekiyor. Şu anda o
kadar küçük bir marjımız var ki, bu sene yazabileceğimiz zarar olarak, inanın üstüne bu kira bile
gelse, biz bu marjı aşıyoruz. Şimdi buradan finansal fair play doğrultusunda Avrupa kupalarında
oynamamak gibi bir ceza almak mı UEFA dan yoksa bu kira kontratını bir 5 aylık dönem sonra
başlatmak mı? Bu karar var önde, bu mesela bir tanesi. İkincisi, hep söylenen loca devir
sözleşmesi ile ilgili konu var. Bu loca devir sözleşmesi ile ilgili konular da çok ilginçtir, burada
tek taraflı biz artık sportife bu borcunu, kulüp olarak ödemeyelim, kulüp olarak bunu silelim,
bu gibi bir, 2014 te yapılan bu anlaşmadan sonra, o zaman verilen UEFA ya, SPK ya bazı
yükümlülüklerimiz ve bazı anlaşmalarımız var. 2014 ten kaynaklanan, loca devirde, aldığımız
miktarlardan kaynaklanan.
Bunları bozmamıza birincisi SPK karşı çıkıyor, ikincisi de tabii ki UEFA karşı çıkıyor. Bunların
hepsine bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. Yani teker teker, birer birer çözümler yaparak,
ne buradaki borcu tamamen eritebiliyoruz, ne de bizim paydaşlarımız olan yetkili kurumları
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ikna edebiliyoruz. Burada bir diğer konu daha var. Mesela biz sayın başkanımızla, geçtiğimiz
Eylülde çok yoğun bir çalışma yaptık. Çok da heyecanlandıktan aslında, devletimizin sunduğu
bir tane, alacakların yeniden yapılandırılması, bağlı ortaklıklarda, işletme kayıtlarının
düzeltilmesi ile ilgili. Bir vergi düzenlemesi vardı. Bizim bu vergi düzenlemesine girebilme
şansımız vardı, 1.5 milyarlık borcumuz ile, kulübün sportife olan. Burada tek kerelik ödememiz
gereken yüklü bir miktar vardı, ki kulübün öyle bir nakidi yok. Hadi o nakti bulduk diyelim,
ödedik çıkmak istiyoruz desek bile, bunun silinmesine birincisi UEFA şiddetle karşı çıktı. Çünkü
bizler yıllardır kulübün olan borcundan gelen bu faizi UEFA yı bir şekilde sportif a.ş. nin zararını
silmek için, zararını daha küçük göstermek için ikna etmekte kullanıyoruz. Aynı şekilde SPK
karşı çıktı, hem SPK ya, hem UEFA ya danıştık bu süreçte. SPK da kesinlikle izin vermeyeceğini
söyledi. Burada da yani bu kavramlar çok kolay ikna edilmesi gereken kavramlar değil. Bizler
iki şapkamızla bakıyoruz olaya, hem kulübü bu borçtan kurtarmak, hem kulübü sürdürülebilir
hale getirmek, hem de sportif a.ş. nin ve ana işlerimiz olan futbol endüstrisinde zarar
görmememiz için yapılması gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Bir tarafı düzeltirken, bir taraf
zarar görüyor devamlı. O yüzden toptan bir çözüm bulmak gerekiyor. Ondan sonra da bu gibi
ufak etki eden etmenleri çözerek ilerlememiz gerekiyor. Bunlarla ilgili toptan nasıl bir çözüm
buluruzla ilgili, önümüzdeki dönemlerde belki tekrar bir bilgilendirme toplantısı ile belki de
olağan genel kurulda anlatacağımız detaylı çalışmalarla başkanımız bazı projeler sunacak.
Bunlarla da ilgili Galatasaraylıları bilgilendireceğiz. Ama son bir bilgi vermek istiyorum. Son
dönemde çok fazla sorulan bazı sorular var. Menajer hesapları gibi, sponsorluk gelirleri gibi,
bunlarla ilgili çok kapsamlı bir çalışma hazırladık. Geçtiğimiz yıllarda, bundan önceki yıllarda,
Galatasaray kulübü hangi menajerlerle çalışmış, bu menajerlere neler ödenmiş, ne gibi
yüzdeler ödenmiş? Bu yeni yönetim geldikten sonra, hangi menajerlerle çalıştık, bunların
hepsinin detaylı çalışmasını inşallah genel kurulumuzda sunacağız sizlere. Hatta belki de ondan
hemen denk gelirse, o ayki divan toplantımızda da sunabilirim aynı şekilde sponsorluk
gelirleriyle de ilgili. Çok fazla bilgi kirliliği var. Bunlarla ilgili de geçtiğimiz sene neydi sponsorluk
gelirimiz, kaç tane tekil sponsorumuz vardı? Ne gibi katkı sağladılar? Bu sene kaç tane
sponsorumuz oldu? Ve nasıl bir gelir yarattıkla ilgili de bir çalışmayı yine olağan genel
kurulumuzda hazirunun dikkatine sunmayı düşünüyoruz.
Şimdilik çok teşekkür ederim. Sorularınız olursa, başkanım ben cevaplamak için buradayım.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Kulüp Başkan Yardımcımız Sayın Bikem Kanık’a çok teşekkürler. Kendisi son 3 yılda özellikle
bütün divan toplantılarımızda istisnasız bu kulübün dernek kısmı ile sportif arasındaki borçalacak ilişkisinin tasfiyesi nasıl olacağı konusunda gayet detaylı açıklamalarda bulundu.
Gerçekten işin tek tarafı yok. Yani biz hani iki cebimiz var, bir cepten bir cebe aktaralım dersek,
bir yandan UEFA bir yandan düzenleyici olan SPK, bu konularda şey olacak. Yani dolayısıyla
bizim hesap vermek zorunda olduğumuz otoriteler var. Hem futbol yani Avrupa futbol
otoritesi, hem halka açık sportif a.ş.mizin bağlı bulunduğu Sermaye Piyasası Kurulu, dolayısıyla
bu zor denklem konusunda, camiamızda bir konsensüse varılması konusunda yönetimimiz belli
ki bir aksiyon planını başlatmış, bu konuda da yani somut bir şeyler nihayet duyabildik, o
yüzden de ben şahsen, şahsım adına, divan başkanlık heyeti adına mutlu oldum, ama zor ve
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dikenli bir yol bu. Öyle anlaşılıyor ki, şükür, üyelerimizden şöyle bir beklenti vardı yani, işte bir
15 yıl geçmişe yönelik bir borç-alacak ilişkisini bir seferde tasfiye edebilir miyiz ama
dönemsellik anlamında anlaşılıyor ki bu konuda otoritelerden bunun uygun olmadığı
görülüyor. Dolayısıyla bu konuda tekrar detaylı açıklamaları için Sayın Bikem Kanık’a çok
teşekkürler. Müsaade ederseniz, bununla bağlantılı Denetim Kurulu raporumuz da sunulsun.
Ondan sonra daha rahat bir fikir sahibi olabiliriz, mali görünümümüz konusunda, teşekkürler
Bikem hanım.
Kulüp Başkan Yardımcısı Bikem Ardakoç Kanık
Ben teşekkür ederim sayın başkanım, buradayım. Bekliyorum soruları.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Sayın Denetim Kurulu üyemiz Sayın Emre Şehsuvaroğlu’nu bağlayabilir miyiz? Bağlanırken şu
anda konuşma arasında 150 katılımcıyı gördüm ama, şu anda 145 katılımcı görüyorum.
Denetim Kurulu Üyesi Emre Şehsuvaroğlu
Başkanım merhabalar.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Buyurun Sayın Emre Şehsuvaroğlu, Denetim Kurulu adına sunumunuza bağlandığınız için
teşekkürler. Buyurun mikrofon sizin.
Denetim Kurulu Üyesi Emre Şehsuvaroğlu
Merhabalar, değerli başkanım, değerli hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ben de lafı fazla uzatmadan, Bikem hanımın bıraktığı yerden, finansal durumu anlatmak üzere
sunumuma geçiyorum. Ekranım geliyor mu acaba şu anda?
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Şu anda sadece sizi görüyoruz. Ekranınız gelmedi henüz. Evet, şimdi geldi.
Denetim Kurulu Üyesi Emre Şehsuvaroğlu
Gecikme için özür dilerim. Herkesi tekrar saygıyla selamlıyorum. Denetim Kurulu olarak divan
bilgilendirme sunumumuzu yapıyoruz şu anda. 30 Eylül 2021 itibariyle kulüp solo mali tablolar
hakkında bilgi vereceğim. Bu mali tablolarda öncelikle bilanço ile başlamak istiyorum.
Bilançoda 30 Eylül itibariyle kulübümüzün döner varlıkları, geçtiğimiz yıl sonu olan, yani 2020
yıl sonuna göre, 30 Eylül 2021 de 60 milyon liradan 50 milyon liraya inmiştir. Burada da nakit
ve benzerlerinde 8.9 milyon lira gibi bir artış olmuş, fakat finansal yatırımlarımızda 17.5 milyon
liradan 5 milyon liraya bir azalma olmuştur. Bunun yanı sıra, ticari alacaklarımızda da 17 milyon
liradan 6.5 milyon liraya bir azalma olmuştur.
Buradan devam edecek olursak, kulübümüzün mali tablolarında duran varlıkları, geçtiğimiz yıl
sonu olan, 31.12.2020 den 2 milyar 276 milyon liradan, 2 milyar 28 milyon liraya inmiştir.
Buradaki en büyük azalış, finansal yatırımlarda olmuştur. Bunu biraz sonra anlatacağız. Onun
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dışında maddi duran varlıklarımız 259 milyon lira gibi benzer bir seviyede kalmış,
sözleşmelerimiz 318 milyon liradan 337 milyon liraya yükselmiştir. Mali tabloların ve
bilançonun diğer yani sağ tarafına geçtiğimizde, yükümlülükler ve öz kaynak tarafını
incelediğimizde, kulüp solo olarak 2020 yılı yıl sonundan 30.9.2021 e kısa vadeli
yükümlülüklerimizin 257 milyon liradan 153 milyon liraya indiğini görüyoruz. Burada da
özellikle diğer borçlar tarafında 109 milyon liradan 23 milyon liraya bir iniş var. Burada ticari
borçlarımızda 99 milyon liradan 10 milyon liraya bir iniş göze çarpmaktadır.
Uzun vadeli yükümlülüklerimize bakıldığında, bu rakamımızın 1.5 milyar liradan, 1 milyar 837
milyon liraya arttığını görüyoruz. Burada da en büyük artışımızın ilişkili taraflara olan borçlar,
yani kulübümüzün sportif a.ş. ye olan borçlarındaki artışı görüyoruz. Bu da 1 milyar 179 milyon
liradan 1.5 milyar liraya yükselmiş durumda.
Tüm bunlarla birlikte, 30.9 itibariyle kulübümüzün solo öz kaynaklarının 570 milyon liradan 87
milyon liraya inerek, burada öz kaynaklarımızın 483 milyon lira azalarak 100 milyon liranın
altına indiğini görüyoruz. 30 Eylül itibariyle kulüp solo mali tablolarda. Buradaki öz
kaynaklardaki kaybın en önemli kısmı, 263 milyon lira ile dönem içerisinde Türk lirası bazında
% 20 lik değer kaybı yaşayan Galatasaray Sportif a.ş. hisselerimizden kaynaklanıyor.
Dönemimizin başı olan yani 2020 yıl sonunda sportif a.ş. nin hisse senedi 4 lira 5 kuruş iken,
30.9 sonu itibariyle bu rakam 3 lira 24 kuruşa iniyor ve buradaki değer kaybı 263 milyon lira
olarak gerçekleşiyor. Bu sunumu hazırladıktan kısa bir süre sonra bir güncelleme yaptığımızda,
7 Ocak itibariyle Galatasaray sportif a.ş. nin toplam piyasa değerinin 1.8 milyar TL, yani o günkü
kurla da 132 milyon lira olduğunu tespit ettik. Bunu da üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.
Buradan önemli bir diğer mali tablo olan gelir tablosuna geçmek istiyorum. Az önce Sayın
Başkan Yardımcımızın da anlattığı gibi, geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda,
hakikaten de kâr-zarar rakamında, brüt zararda bir azalma var. Bu geçtiğimiz yıldaki tabii 2020
nin ilk 9 ayındaki pandemi koşullarının daha sert gerçekleşmesinden kaynaklanıyor. Genel
itibariyle. Bu anlamda da 87 milyon lira olan zararımızın 56 milyon liraya indiğini, görüyoruz,
kulüpte.
Yine burada çok özet olarak mali tabloları okuduğumuzda, dönem zararımızın da hemen
hemen aynı seviyede kaldığını, kulüp bazında 2020 ile 2021 in ilk 9 ayında yaklaşık 220 milyon
liralık bir zarar olduğunu görüyoruz.
Buradan ben bağımsız denetim raporuna, az önce bahsedildi, geçmek istiyorum. Burada bir
screen shutını koyduk ama, şimdi raporun detaylarına gireceğim. Bağımsız denetçimiz bu yeni
dönemde Grant Thornton oldu ve kulübün solo mali tabloları üzerinde bir denetim
gerçekleştirdi. İlk 9 ay olduğu için bu, bu kapsamlı bir bağımsız denetim dilinde, sınırlı denetim
olarak yapılıyor. Bu her şirkette böyledir, yani 12 aylık değil, 9 aylık rakamlar üstünden kulübe
bakılıyor. Dolayısıyla bu, bağımsız denetçi burada, sınırlı bir güvence verdiğini söylüyor ve
bunun kesinlikle bir kapsamlı bir bağımsız denetim olmadığını söylüyor. Bu dediğim gibi
standart bir paragraf.
Daha sonra bağımsız denetçi, kulüple ilgili olarak söylediği, bunun bu mali tablolar üstünde bir
şartlı görüş. Bu şartlı görüşün de, tipi olarak da sınırlı olumlu sonuç veriyor. Yani bağımsız
denetim raporlarında, bağımsız denetçilerin verdiği görüşler birkaç tane oluyor. Bunlardan bir
tanesi, şartsız görüş, ikincisi şartlı görüş ki, bunun bir versiyonu da sınırlı olumlu görüştür. Ya
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da olumsuz görüş. Bizim mali tablolarımızda şu anda sınırlı bir olumlu görüş verilmiş. Bunun
sebeplerini anlatmış daha sonra bağımsız denetçi. Mali tablolar tabii çok kapsamlı, hepsini
koyamıyoruz buraya, çok uzun sürer onu anlatmak ama mali tabloların önemli bir parçası,
ayrılmaz bir parçası olan dipnotların 9 unda verildiği üzere, SPK tarafından lisans verilmiş
bağımsız bir değerleme şirketine yaptırılan bir değerleme, ki bunun da tarihi Şubat 2021. Çok
da yeni bir tarih de değil aslında. Burada Kuruçeşme adamızın 136 milyon 800 bin lira şeklinde
bir değerden taşındığını göstermişler ve bunun şu anda söz konusu taşınmazın konumlu
olduğu bölgede yapılan araştırmalar sonucunda emsal teşkil edebilecek bir arsa bulunmadığı
bilgisi de yer aldığı için takdir edilen değerin doğruluğu üzerinde yeterli ve uygun denetim
kanıtı elde edilememiştir. Yani bağımsız denetçi diyor ki, senin mali tablolarında bir tane
taşınmazın var. Bu en son Şubat 2021 de değerleme tabi tutulmuş ama biz buna ilişkin bir rayiç
değer belirleyemedik. O yüzden görüşümüzün bu da çok önemli bir tutar olduğu için senin mali
tablolarında, görüşümüze ilişkin bir sınır getiriyor bu. Onu hepinize belirtmek istiyoruz diyoruz.
Bu mali tabloları okuyanlara. Bu görüşlerini tabii şirket yönetimiyle de paylaşıyorlar ve şirket
yönetimi ve piyasadaki uzmanlarla yapılan müzakerede bu değerin aslında 136 milyonun çok
daha üstünde olabileceği de belirtilmiş durumda. Kuruçeşme adamızın ama söyledikleri biz
bunun değerini tespit edemedik, o yüzden bunu mali tablo okuyucularının dikkatine sunmak
istiyoruz diyor. Diğer bir bağımsız denetçinin dikkat çekmek istediği husus, birtakım özellikle
Spor Genel Müdürlüğü tarafından açılmış davalar. Bunların 2019, 2020 ve 2021, 9 aylık
dönemlerinde henüz kesinleşmemiş olması sebebiyle bu davaların yaratacağı risklerin bu mali
tablolarda yer almadığı, dolayısıyla bu risklerle ilgili belirsizliğin de bu mali tabloyu okuyanların
dikkatine sunulması gerektiğini söylüyor.
Dolayısıyla bu iki büyük konu haricinde, bağımsız denetçinin görüşünü olumsuz yönde
etkileyen herhangi bir husus yok. Buradan bağımsız denetimden ben kulüp Denetim Kurulu
olarak yaptığımız faaliyetlere geçmek istiyorum. Bu faaliyetlerin biz hepsini Yönetim
Kurulumuzla birlikte eşgüdüm içerisinde sürdürmekteyiz. Burada bu dönemde en çok
çalıştığımız konulardan bir tanesi, bu transfer ve onay süreçleri oldu. Transferlerin geriye
dönük takip edilebilirliğini sağlamak amacıyla, teknik ekip, scout, yönetici, sağlık ekibi, imzaları
bulunan tüm gerekli onayların alındığı ve sporcuya yönelik de motivasyonun aktarıldığı bir
transfer formu, yani biz bu sporcuyu neden transfer etmek istedik. Buna kimler onay verdi,
hangi kriterlerde onay verdi, nelere bakıldı şeklinde bir transfer onay süreci denetimi
gerçekleştiriyoruz.
Futboldu bu dosya bize teslim edildi. Bunu inceliyoruz, incelemeye devam ediyoruz.
Transferlerin tamamına baktık. Basketbolda şube yetkililerimizde görüştük, yakın zamanda,
yeni transfer döneminde onlar da bu uygulamaya başlayacaklar.
Bir diğer güncel uygulamamız, iç denetim departmanı. Bu departmanın sportif a.ş. özellikle
nezdinde, tekrar geçmişte olan bu departmanımızın daha sonra çeşitli sebeplerle kapatılan bu
departmanın tekrar canlandırılması ve buraya bir istihdam yapılması yönünde çalışmalarımız
oldu. Yönetim Kurulu burada bir organizasyon çalışmasını tamamladı. 2 kişilik kadroyu tespit
etti, bu gereksinimi. Ve şimdi yönetmeliği de var aslında hazır bunun, bu yönetmeliğin
güncellenerek, buraya bir işe alım yapılıp, Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulumuz
tarafından bu sürecin tamamlanması gerekiyor.
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Denetim Kurulu olarak yaptığımız bir diğer iş, Yönetim Kurulu karar defterleri takibi. Biz bu
Yönetim Kurulunda alınan kararların defterlere güncel bir şekilde işlendiğinin de takipçisiyiz.
Bu kurumsallık açısından çok önemli bir şey, sorumluluk ve hesap verilebilirlik açısından, biz
bunun da sürekli takipçisiyiz. Ayrıca tüzüğümüz gereği, Yönetim Kurulu toplantılarına katılım
hakkımız var. Bu hakkımızı da her toplantıya istisna, en az bir veya iki üyemizin katılmasıyla
gerçekleştiriyoruz. Sponsorluklarla ilgili olarak sözleşmelerin, özellikle büyük sponsorluk
anlaşmalarının sözleşmelerinin imza takibine varsa bu sözleşmeler yeteri kadar büyükse, KAP
bildirimleriyle uyumunu ve Yönetim Kurulu kararıyla da uyumunu sürekli olarak takip ediyoruz.
Arada spesifik denetimler yaptığımız da oluyor. Bunlardan bir tanesi, Binicilik Şubesi denetimi
oldu. Tesislerin kiralanması ile mevcut durumu tespit ettik. Tesislerin işletilmesiyle ilgili mevcut
durumu tespit ettik ve önerilerimizi Yönetim Kurulumuza sunduk. Onun dışında bildirimler
oluyor üyelerimizden, spor kulübümüzün üyelerinden gelen soru ve bildirimlerin araştırılarak
cevaplanması. Bu da sürekli olan bir şey. Şu an itibariyle, elimizde yine bir iki tane dosya var
ama bunların da çok sıkı bir şekilde takipçisiyiz ve bitirip, tamamlayıp, üyelerimize geri dönüşü
sağlıyoruz.
Yönetim Kuruluna katılıyoruz demiştim. Burada dönem dönem Yönetim Kurulumuzun, sayın
başkanımızın bizden talepleri oluyor. Taslaklarla ilgili, yönetmelik taslaklarıyla ilgili, biz de
bunlarla ilgili görüş bildirip kendilerine dönüş yapıyoruz yazılı olarak. Bunun dışında sportif
a.ş.nin borsa değer takibi ve divana sunulması. Bunu Kasım 2021 de yapılan divanda sunduk.
Biraz önce de bahsettiğim gibi, sportif a.ş. kulübün en önemli varlıklarından bir tanesi,
bilançosundaki denge ile ilişkin, çok büyük önem arz ediyor. Bunu da Borsa İstanbul hisse
fiyatlaması baz alınarak, değer takibi yapıyoruz Galatasaray Sportif a.ş. nin ve diğer borsaya
kote spor kulüpleri ile kıyaslayıp, divanlarda sunmaya devam ediyoruz.
Gayrimenkullerle ilgili denetimlerimiz, incelemelerimiz oldu. Riva projesinde, Kemerburgaz
arazisinde ve Atlı Spor Tesislerinde bilgilenme ziyaretleri gerçekleştirdik. Tüzük ve
organizasyon çalışmalarına katıldık, izledik ve bunlara da katkıda bulunduk, bulunmaya da
devam ediyoruz. Kulübümüzde bir özel inceleme yapıldı. Bu az önce başkan yardımcımın da
bahsettiği konularla ilgili. Bir dış denetim firması ile bu çalışmaların kapsamının
oluşturulmasında bizler de görüş bildirdik. Bu kapsamın oluşturulmasında destek olduk ve
bizden önceki Denetim Kurulumuzda denetimde süreklilik anlamında ilk görevi aldığımızda da
bir görüşme yaptık ve konuları kendilerinden devraldık. Özetle Spor Kulübü Denetim Kurulu
olarak görüşümüz, incelemelerimizde Galatasaray Spor Kulübü tüzüğü, yönetmelikleri ve
Dernekler Mevzuatına aykırı herhangi bir duruma rastlamadık. Derneğimiz öz kaynaklarında
yaşanan düşüşe, herkesin, tüm üyelerimizin dikkatini çekiyoruz. Değerli divan kurulu
üyelerimizin bilgilerine sunarız. Bize ulaşmak isteyenler için de adresimiz Denetim Kurulu @
Galatasaray.org, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Biz teşekkür ederiz, Denetim Kurulu adına söz alan Sayın Emre Şehsuvaroğlu, gayet detaylı
açıklamalarda bulundu. Size tekrar teşekkür ederiz.
Denetim Kurulu Üyesi Emre Şehsuvaroğlu
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Rica ederim başkanım, görüşmek üzere.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Şimdi gündemimizle devam etmeden önce, kısa bir konuyu açıklamak istiyorum. Bugün online,
çevrimiçi ortamda, yeni yılın, 2022 yılının ilk toplantısını 29 Ocak bugün itibariyle icra ediyoruz.
Mali gündem ağırlıklı olarak görüşüyoruz, görüşeceğiz. Şubat ayının olağan divan toplantısı ise,
fiziki ortamda Galatasaray lisemizde, eğitim kurumlarımızın yetkilileriyle görüştük ve gerekli
izinleri aldık. 5 Şubat Cumartesi yani önümüzdeki Cumartesi günü, okul girişimizdeki İnan Kıraç
salonunda yapılacak. Yine 13.30 da. Biz kulüp divan yönetimi ve kulübün ilgili operasyonel
birimleriyle o salonun tekrar divan toplantısı için daha önce bir kere kullandık. Ses, görüntü ve
gerekli canlı yayın ortamının oluşturulması için bizim yapacağımız ev ödevlerimiz var. Onu
önümüzdeki hafta içinde şey yapacağız. Ama izinler alınmış olarak, tekrar hatırlatıyorum,
ajandalarınıza not edersiniz. 5 Şubat Cumartesi 13.30, İnan Kıraç salonu.
Şimdi gündemimizde nasıl ilerleyeceğiz? Şimdi bizim gündemimizin 5 inci maddesinde,
yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile ilgili genel görüşme yer alıyor. Akabinde de serbest
gündem maddemiz, yani önemli güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. Şimdi biz
şunu yapabiliriz. Konuşmacılardan hangi konuda konuşmak istiyorsunuz diye sorarız ama
sonuçta konuşmacılarımız genel şöyle bir teamül oluştu. Başlıyorlar mali konularla ama diğer
önemsedikleri diğer konulara giriyorlar. Bu da toplantıda birden fazla söz alma ve toplantının
insicamını açıkçası biraz bozuyor, üyelerimizde de bir yük oluşturuyor, iki kere el kaldırmak ve
söz almak gibi. O yüzden müsaadenizle 5 inci maddedeki bu genel raporlarla ilgili görüşme ile
güncel konular arasındaki görüşmeyi birleştirip, ilerleyelim. Zaten pratikte böyle oluyor,
dolayısıyla toplantının bundan sonraki seyrini bu şekilde icra edeceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi
sayın konuşmacılarımız, konuşma talebinde olanlar bize nasıl oluştular? Divan kanallarından
ulaştılar. Ancak zoom toplantısının düzeni açısından, hâlâ konuşma talebi devam eden
üyelerimizin bu el kaldır veya Türkçe versiyonu kullanılıyorsa, parmak kaldır butonuna
basmalarını rica ediyoruz.
Şimdi bize gelen şu anda 10 kişi mi? Evet. 10 kişi görüyorum ama bir cihaz ismi ile bir sayın
konuşmacımız cihaz ismi ile görüşüyor. Ondan arka planda ad, soyad ve sicil numarasını
alabilirsek çok memnun olacağım. Şimdi konuşmacılardan daha önce ikinci başkanlığımızı da
yapmış olan, Sayın Ahmet Şenkal’ı bağlayalım lütfen, ondan sonraki konuşmacımız da, Sayın
Mesut Ertürk. Kendileri hazırlanabilirse, ilk konuşmacıyı anons ettim. Sonra diğerlerine
geçeceğiz. Bu arada katılımcı listemizde 156 kişi olduk. Sayın Ahmet Şenkalı bağlanmış
görüyorum.
Ahmet Şenkal
Sesim geliyor mu sayın başkan?
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Gayet güzel geliyor. Sayın Ahmet Şenkal, buyurun mikrofon sizin.
Ahmet Şenkal
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Şimdi Sayın Başkan, ben mali konuda görüşmeyeceğim. Konuşmayacağım. Hani toplantının
insicamı diyorsunuz, benden sonra tekrar mali konulara dönünce bir bozulma olacaksa,
şimdiden özür diliyorum.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Hayır, hayır. Siz, hayır özür, ben baştan belki biraz karışık açıkladım. Biz mali tablolarla başlasak
da, sonunda karıştığı için, siz buyurun, rahatlıkla mikrofon sizin.
Ahmet Şenkal
Peki, ben sayfa değiştiriyorum. Efendim Yönetim Kurulumuzun sayın başkanı ve çalışma
arkadaşları, Divan Kurulumuzun Sayın Başkanı ve çalışma arkadaşları, değerli divan kurulu
üyelerimiz, bizi izleyen kulüp üyelerimiz, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bendeniz 4581 Ahmet Şenkal. İzninizle en çok 8, 9 dakikanızı
alacağım ve yıllardır yılan hikayesine dönmüş bir konuda naçizane görüşümü ileteceğim.
Ancak başlamadan önce camiamızın çok değerli mensubu, kulübümüzün unutulmaz başkanı,
Selahattin Beyazıt büyüğümün vefatından duyduğum üzüntüyü belirtmek istiyorum. Nurlar
içinde yatsın, mekânı cennet olsun.
Değerli Galatasaraylılar, şu an en güncel konuları olan, işte demin bahsedilen mali konular,
futbol branşımızdaki gelişmeler, futbol takımımızın durumu, federasyonla yaşanan
olumsuzlukları, çok değerli ve bilgili hatipler muhakkak ki anlatacaklar ve bizleri
bilgilendireceklerdir. O konulara ben değinmeyeceğim. Ben başlarken de söylediğim gibi, tam
8 yıldır yılan hikayesine dönmüş bulunan, meşhur tüzük tadilatı konusunda birkaç söz
edeceğim müsaadenizle.
Değerli Galatasaraylılar, her zaman hepimizin ifade ettiğimiz gibi, tüzük bizim anayasamızdır.
Yol gösterenimizdir. Tüzük, istisnasız tüm üyelerin üzerinde mutabık kalacakları, hükümlerine
riayet edecekleri, çeşitli yorumlarla eğip bükmeyecekleri bir metin olmalıdır. Bu özellikleri
dolayısıyla da üzerinde bir konsensüsün olması gereken bir metindir. Yalnız kabul etmeliyiz ki,
bu konsensüs kolay sağlanabilen bir şey değildir.
Çok çalışmayı, istişareyi kapsadığı camianın tüm bireylerinin, kurullarının, organlarının,
görüşlerini dinlemeyi, deneyimlere, birikimlere değer vermeyi, saygı göstermeyi gerektirir.
Dolayısıyla ve hele hele Galatasarayın tüzüğünü yapmaya daha mevut tüzüğün tadilini
gerçekleştirmeye soyunanların, bütün bu gereksinimlere kesinlikle riayet etmeleri şarttır.
Nitekim 2010 yılı sonunda yürürlüğe giren ve halen de yürürlükte olan mevcut tüzüğümüzün
günün koşullarına uygun olarak güncellenmesi için 2013 yılı sonunda divan kurulu başkanımız,
Sayın İrfan Aktar tarafından oluşturulan komisyon, tam 27 ay süren çalışmaları süresince, tam
41 toplantı yapmış, görüşmüş, konuşmuş, 200 saatin üzerinde mesai harcamış, zamanın dikkat
buyurun, disiplin, sicil, Denetim Kurullarıyla yüz yüze görüşmüş, 60 ya yakın üyemiz ile de yüz
yüze konuşarak, değerli görüşlerini almış, bu görüşleri dosyalamış ve hazırladığı tasarıyı 2016
yılı Mart ayı divan toplantısı arifesinde divan başkanımıza sunmuştur. Daha sonra 2018 yılı
sonunda bu kez yine divan kurulu başkanımız Sayın Eşref Hamamcıoğlu’nca oluşturulan bir
diğer tadil komisyonu, yine aylar süren, ama kendilerinden önce aynı göreve emek harcayan
halefleriyle irtibatı sıcak tutan titiz bir çalışma sonucu, bir önceki taslağı güncellemiştir. Nihayet
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2019 yılı sonunda bu tüzük konusu, daha bir ciddiyet ve aciliyet kazanmış ve zamanın yönetimi,
bu kez bizzat Yönetim Kurulu başkan yardımcısı başkanlığında oluşturduğu bir komisyon
marifetiyle, zaten hazır bekleyen ilk iki tasarıyı süratle gözden geçirerek genel kurula arz
edilecek nihai şekle getirmiştir. Ancak yönetimlerdeki sürekliliğe gönülden inanan biri olarak,
en azından bendeniz bu nihai tasarının genel kurula götürülmesini beklerken, malumunuz
olduğu üzere, Sayın Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetimimiz, yine en azından bendenizin
kıt aklı ile anlayamadığı bir nedenle, yeni bir komisyon oluşturma gereğini duymuş ve
geleneksel yılan hikayesinde yeni bir sayfa açarak hikayeyi başa döndürmüştür.
Ben bu komisyonun oluşturulduğunu ve bir iki toplantıda ellerindeki hazır metni yeniden
hazırladığını öğrendiğim gün, sayın başkanla temas ettim. Sayın kulüp başkanımızla, bu işin yön
değiştirmiş olmasının şık olmayacağını ihsas ettim. Senelerin emeğiyle hazırlanan tasarının
zaten elde mevcut olduğunu, tadili istenen maddelerin zaten, dikkat buyurun, motomod elde
mevcut tasarıda bulunduğunu, yeni bir komisyon oluşturarak neyin hedeflendiğini
anlayamadığımı ifade ettim. Daha sonra istişare toplantısında aynı görüşümü dile getirdim. O
toplantıya yeni tasarının koordinatörü olarak katılan ve bize yeni bir taslak hazırladık, yakında
genel kurula getireceğiz diyen genç arkadaşıma tamam da neden bu işte yıllarca yoğurulan
ağabeylerinizi, ablalarınızı aramak, en azından bir görüşlerini lüzumunu bile hissetmediniz
acaba diye sordum. Yanıt alamadım. Israrla ve ısrarla. Herkesin görüşlerini, öyle alel usul,
ekrandan, telefondan değil, konuşarak, tartışarak almadan bu işin emekçileri ile görüşmeden
hazırlanan tasarının akıbetinin hayırlı olmayacağını belirttim. Aynı kaygımı divan başkanımıza
da ilettim. Ama maalesef kendim söyledim, kendim dinledim. Şimdi tasarının genel kurula
acilen getirileceği laflarını duyuyorum. Ben buna pek ihtimal vermiyorum ama yine de hayırlı
olsun diyorum. Yalnız bitirirken bir şey daha, altını çizerek (ses kesildi) yaşıma, bu kulüpteki
kıdemime, tüzük tadili konusunda, yıllar yılı verdiğim emeklere, edindiğim bilgilere ve tabi
affınıza sığınarak söylüyorum. Ben güncel komisyonu oluşturan değerli Galatasaraylılarla, bir
temasta bulunmadım, hiç görüşmedim, hiç konuşmadım. Bu değerli üyeler, biz akademisyeniz,
biz titr sahibi kişileriz, en doğruyu, en iyiyi, en süratle biz yaparız, Galatasarayın tüzüğünü
yapmak da herkesten çok bize yakışır diyebilirler. Bunda haklı da olabilirler. Ama ben de derim
ki, hem o komisyonun oluşmasına vesile olanlar, hem o komisyonda görev alanlar, kendilerince
kendilerinden önce aynı görevi üstlenen onlarca kişiye ilgisiz kalarak, benim ölçülerime göre,
altını çiziyorum, kendi, benim ölçülerime göre emeğe saygısızlık etmişlerdir. Lütfen
alınmasınlar, kırılmasınlar. Ama bu söylemimi de biraz düşünsünler. Değerli Galatasaraylılar,
sabrınıza teşekkür ediyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoş çakalın.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Sayın Ahmet Şenkala teşekkür ederiz. Tüzük konusu bugünkü konumuzda bir gündem maddesi
olarak yok. Ancak bu doğrultuda komisyondaki raportör arkadaşları daha sonra toplantının
seyrine göre bağlayıp ne aşamada, nereye gelindi, o konuda bir, kısa bir 10, 15 dakikalık bir
bilgilendirme sunumu için, kendilerine söz vermeyi düşünüyorum. Bu konuda aslında
söyleyeceğim çok şey var ama bu toplantının seyri ve gündemi açısından o görüşleri kendimde
saklı tutmak istiyorum. Sadece şunu belirtmek istiyorum, hazirunun bilgilenmesi açısından, bu
2011 yılından itibaren en son 2010 yıl sonu itibariyle bizim 10 uncu tüzüğümüz yürürlüğe girdi.
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Dolayısıyla bu 4 üncü, benim de içinde olduğum ve benim divan başkanlığı sırasında kurulmuş
olan bu son komisyon, diğer 3 komisyondaki çok görev alan çok değerli üyelerimizin,
emeklerini yok saymamış, aksine, kulüp arşivinde olan o üç metin üzerinden gitmiştir, onu
güncellemiştir. Yoksa bizim kesinlikle sıfırdan bir tüzük yazmak gibi bir niyetimiz de, gayretimiz
de olmamıştır. Şimdilik ben bu kadar ifade etmek istiyorum. Kendimle ilişkin, yani emeğe
saygısızlık sayın Ahmet Şenkalın görüşüne de saygı duyuyorum. Yani cevap vermek
istemiyorum. Yani o, kendisi, serbest görüşüdür. Hür iradesiyle bir beyanda bulunmuştur.
Kendisine tekrar teşekkür ederim. Şimdi sıradaki konuşmacımızı alalım, Sayın Mesut Ertürk.
Sayın Mesut Şeker, ondan sonra da Sayın Merih Tüzünü bağlayabilir miyiz? Sayın Mesut Şeker,
yurt dışından bağlanıyorsunuz.
Mesut Şeker
Teşekkür ederim başkanım, çok teşekkür ederim. Sayın başkanım, sayın divan kurulu üyeleri
ve Galatasaray ailesinin bütün fertlerine Belçika’dan merhaba diyorum. Yeni yılın ilk
toplantısına katılmam nedeniyle, hepinizin, biraz geç olsa da yeni yılınızı kutlarım, sağlıklı,
mutlu ve başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum.
Efendim Galatasaray ailesinin başında yer alan çok iki önemli yapı, Galatasaray Yönetim Kurulu
ve Galatasaray divan kurulunun ahenk içinde çalışması, birbirleriyle saygı ve sevgi içerisinde
olması, bütün Galatasaray ailesi üyelerine örnek teşkil etmektedir. Bunu son birkaç ayda bize
gösterdiniz. Ben kendim adına size çok teşekkür ederim. Bu arada dün akşamki, Sayın
Başkanımız Burak Elmasın toplantısına da katıldım. Kendisi çok, şöyle diyeyim yani, zorlu bir
dönemde ama her kuruluşun, her takımın başına gelebilecek bir zorlu dönemden geçiyor ve
bütün çok meşgul bir acendası olmasına rağmen, bizlerle gece hemen hemen 9 da başlayıp,
pardon saat farkını iyi söylememiş olabilirim, ama gece ayrılarına kadar devam eden, kendi
saatiyle, bir toplantı yaptı. Çok bilgilendik, teşekkür ediyoruz. Bunların devamını diliyorum.
Şunu söylemek istiyorum, ben 45 yıldır yurt dışında çalışıyorum. Çok büyük kuruluşlarda
çalıştım. Son çalıştığım şirket de Lockheed Martindir. Galatasaray ailesinde çıkan bazı
yazışmalar, dedikodular, insanların birbirleriyle çekişmesi, kişisel acendalar, bunların bir
kenara bırakılması lazım. Ben Lockheed Martinde çalışırken, 4 genel başkanla çalıştım ve
bunların çalışma süreleri, 5 ila 7 yıl arasında, maksimumdu. Yani bir kan değişikliği, yeni fikirler,
yeni kuruluşlar, yeni kişiler, yeni takımların başa gelmesi çok doğal. Hiçbir görev ilelebet değil.
Bu yapılan görevlerin yapılan başarıların ulaşılan başarıların küçümsenmesi değildir. Fakat
hayat devam ediyor ve yeni fikirlere, genç insanlara, genç teşebbüslere ihtiyacımız var. Ben
Galatasaray yönetim kurulunun bugüne kadar göstermiş olduğu hareket biçimi, divan kurulu
ile çok uyuşarak çalışması ve üyelere çok transparan, çok açık bir davranış biçiminde olduğunu
görüyorum. Bunun devamını dilerim bir de bir arzum var efendim. Sayın divan kurulu başkanı
ve üyelerinden. Yurt dışında olduğumuz zaman, işlerimiz bazı ailevi nedenlerle, bilhassa
pandemi nedeniyle katılamadık. Ama yakında bu pandemi sona erecek. Kişisel yapılan
toplantılara bazı mazeretler yüzünden katılamamamız halinde, bu zom toplantısı da acaba ek
olarak bu servis devam edebilir mi? Çok teşekkür ederim, hepinize iyi günler diliyorum
efendim.
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Sayın Mesut Şekere çok teşekkür ederiz, aslında bizim ekip olarak seçim beyannamemizde,
hibrit model vardı. Yani fiziki katılım, ama onun online çevrimi araçlarla desteklenmesi, bu
konuda bizim de divan üyeleri için, yalnız bunun tabii kişisel verileri koruma kanunu ve birtakım
yasal prosedürler dolayısıyla bizim, bunun elektronik alt yapısını oluşturup, o hibrit modelde
fiziki katılım ama onun zomdan konuşmalarla uzaktan erişimle nasıl destekleyebiliriz, bunun
prosedürleri, dernekler yönetmeliğine yasal prosedür olarak yeni pandemi şartlarında girdi
fakat bunun uygulama talimatları, yönetmelikleri henüz çıkmadı. Bunun için akredite
kuruluşlar vesaire bu konuda ama Sayın Mesut Şekere divan heyeti olarak söz verebiliriz.
Bunun takipçisi olacağız. Özellikle sizi görmekten de çok mutlu olduk, bir dostunuz olarak. Çok
teşekkürler.
Mesut Şeker
Teşekkür ederim efendim, iyi günler.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
İyi günler. Sayın Merih Tüzün’ü bağlayabiliyor muyuz acaba? Ondan sonraki konuşmacımız da
Sayın Hayri Kozak. Sayın Merih Tüzün, kameranızı düzeltir misiniz acaba? Sesiniz de kapalı.
Merih Tüzün
Açıldı sanıyorum ama, görüntüyü düzeltemiyorum. Ben onu düzeltene kadar, bir sonraki
konuşmaya geçebilir misiniz?
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Tabii. Tabii. Tekrar bağlayacağız. Sayın Hayri Kozak’ı bağlayabilir miyiz? Şu anda 157
katılımcımız olduğunu görüyorum. Sayın Merih Tüzün düzeltti. Ne yapalım? Sayın Hayri Kozak’ı
bağlayabiliyor musunuz? Sayın Merih Tüzünle devam ediyoruz o zaman. Buyurun Sayın Merih
Tüzün.
Merih Tüzün
Canlı görüntü veremeyeceğim, kusura bakmayın lütfen. Onun için özür diliyorum. Görüntüye
geçtiğim zaman, ters çıkıyor ne yazık ki, 6451 Merih Tüzün. 40 yılı aştım sanıyorum sicilimden
de anlayacağınız üzere ama ilk kez söz alıyorum bir divan toplantısında. Öncelikle hepinizi en
içten, en sıcak, en sarı kırmızı sevgilerimle selamlıyorum.
Birkaç güncel konuyu paylaşmak için söz aldım. Öncelikle bilmiyorum yönetimden kimler var?
Sayın başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinden katılım sağlandı mı? Bikem’i görüyorum ama,
başka kimseyi ne yazık ki göremiyorum. Dün akşamki toplantı ile ilgili söyleyeceklerim var. Çok
yararlı bir toplantı olduğunu düşünüyorum iletişim kurmak açısından, divan dışında bütün
üyelerle. Böyle içinden geçtiğimiz zorlu şartlarda, yönetimi böyle bir toplantıya cesaret ettikleri
için de hakikaten yürekten kutluyorum. Kolay değildi dün akşam sorulara cevap vermek. Ama
şunu da söylemek durumundayım. Başından sonuna neredeyse hiç kalkmadan izledim. Tatmin
oldum mu? Ne yazık ki hayır. Yani Galatasaray futbol takımı gibiydi ne yazık ki toplantı. Sürekli
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yan pas, arada geri pas. Ama belki işin doğasında da bu olsa gerek. Bir türlü beklediğimiz
yanıtlar gelmedi. Üstelik bu sabaha da bir KAP bildirisi beklerken, bambaşka bir KAP bildirisi ile
uyandık. Sayın Hande Ocak Başev görevinden istifa etmiş. Yani sanıyorum ciddi bir yapılanma
sorunu yönetimimizde, onun için de belki son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Bir an önce güven
oyu gerektiriyor bu durum diye düşünüyorum. Dün akşamki toplantıya gelince, size de sayın
başkanım defalarca yazdım, siz istemediniz mesela TC Kimlik No, hiçbir toplantıda, TC Kimlik
No istenmesi ve bir dış governid midir nedir, öyle bir kuruluşa bu bilgilerin verilmesi, birçok
üyemizi rahatsız etti ve size de ilettim. Çok insan bu gerekçe ile katılmaktan vazgeçti. Dün
akşamki 600 civarında katılım olduğunu öğrendim. Bildiğim kadarıyla kaydı açık üyemiz 9 bine
yakın. 600 daha önce 1100, 1200 olarak açıklanmıştı. Niye düştü bu sayı? Onu da merak
etmiyor değilim.
Birincisi bu. İkincisi, toplantıya katılanlar, yani lütfedip de isimlerini, adlarını, soyadlarını üye
numaralarını doğru dürüst yazsalardı, hiç olmazsa kimin konuştuğunu, ne konuştuğunu daha
iyi izleyebilirdik. Bir sonraki toplantı yapılacaksa, bu nitelikte. Adlarını, soyadlarını üye
numaralarını bile yazamayanların, ya da yazmayanların söz hakkının olmaması gerektiğini
düşünüyorum. Ama daha vahim neydi biliyor musunuz? Çok değerli bir üyemize ailesine
hakaret eden bir başka üye ne yazık ki susturulamadı. Ne yazık ki susturulamadı. Sonuna kadar
konuştu, sonra özür dilemek zorunda kaldı, söz verildi. Ama yani yayından alınması gerekmiyor
muydu Allahınızı seversiniz. Biz bu duruma, bu hadi sözümü esirgemeyeyim, utanca ne kadar
katlanmak zorundayız. Utanç diyorum. Çünkü bir tane daha utanç yaşadık yakınlarda, Sayın
Işıtan Gün’ün Beyaz TV ye bağlanması. Dedim ki o akşam kendime keşke küme düşseydik de,
şu rezaleti yaşamasaydık. Yani belki ağır geliyor sözlerim ama, böyle yüreğimin dibinden
fışkırıyorlar. Hâlâ da ense kökümde o acıyı, o ağrıyı hissediyorum. Yani olacak iş değil. Nasıl bir
akıl tutulmasıdır, nasıl bir basiret bağlanmasıdır. O programı nasıl bilmez de nasıl bağlanır ve
kendinizi ve kulübünüzü, camianızı kepaze edersiniz. Kim izin verir, hani iletişim? Bunlara
diyecek, divan olarak bir lafımız olmayacak mı? Yok mudur? Toplantı iletişimi iyileştirmek için
yapıldı dün akşam, iletişimden sorumlu sayın üye, çok sevgili kardeşim, çok değer veririm, çok
önemserim. Ne yazık ki Remzi toplantıda değildi. Nasıl bir iletişim kurgusudur. Anlayamıyorum.
İletişimin teslim edildiği kişi görevden ayrıldı, sayın başkan dedi ki, bilmiyorum toplantıda mı,
dinliyor mu bizi? Evet bir stratejik kurgu hatası yaptık, iletişim konusunda. Hem Remzinin
dilinin, hem de iletişim konusunda bu görev temsil edilen kişinin, yanlış olduğunu bizzat kendisi
itiraf etti. Yani şimdi ben güven oyu istemeyeyim de kim istesin, olacak şey midir?
Birkaç tane daha söyleyeceğim şey var. Bir tanesi çok önemli bence. Yine sayın başkan dün
akşam dedi ki, 6-2 kaybettik Tuzlaya, hazırlık maçıdır. Hazırlık maçı olduğu için de gayet
doğaldır. Galatasaray büyük bir camiadır, Galatasaray her maça kazanmak için çıkar.
Kaybedebilir, ama hazırlık da olsa kazanmak için. Dostluk maçına çıktık, ezeli rakibimizden
kadınlarda 8 tane yedik. Yani olacak iş değil ya, yani Galatasaray bunlara layık mı? Hazırlık
maçıdır, dostluk maçıdır. Yani ondan sonra dalga geçilince de, işte yok olur bu. Yani oluyor ne
yazık ki, siz izin verirseniz ne yazık ki oluyor. Sporda yenmek de var, yenilmek de var. Ama
Galatasaray gibi bir organizasyon, bir camia, bir takım yenilgiyi kabul ederek sahaya çıkmaz,
çıkmamalı. Çıkarsa ben güven oyu isterim. Başkana katıldığım ender konulardan bir tanesi, dün
akşamki toplantıda, federasyonla ilgili geçen divan toplantısında, Aralık ayında, statta yapılan
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toplantıda, bazı büyüklerimizin kendisini eleştirdiği, federasyona takınılan tutumla ilgili burada
% 100 yürekten katılıyorum sayın başkana, bir pozisyon alındıktan sonra, sizin az önce
dediğiniz gibi, o halatı hepimiz, başkanın arkasına dizilip birlikte çekmeliyiz. Çekmeyeceksek
de, öyle ulu orta çıkıp, başkanı, kulübü, camiayı zor duruma düşürecek, açıklamalarda bence
bulunmamalıyız.
Aslında söyleyeceğim birkaç şey daha var ama ilk katılımım, beni bağışlayın, heyecanlıyım.
Çünkü Galatasarayı çok seviyor ve önemsiyorum. Yüreğimden taşacak birtakım yanlış
sözcükleri de bu anlamda bu duygu ile engelleyeceğim ve burada izninizi isteyeceğim. Bana
söz verdiğiniz için çok teşekkür eder, saygılar sunarım.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Sayın Merih Tüzüne çok teşekkür ederiz. Divan başkanlık heyeti olarak. Şimdi burada dile
getirdiği konular arasında tabii ki sayın yönetimimiz gerekli kendileriyle ilgili dünkü
bilgilendirme toplantısı ağırlıklı ve diğer iletişimle ilgili konulara onlar cevap verecektir. Sadece
bu divan toplantılarının yani çevrimiçi yapılan divan toplantıları konusunda, geçmişte bu
toplantıların resmi divan toplantısı taşıyıp taşımadığı, sohbet toplantısı olarak addedilebileceği
konusunda bir dizi değişik görüşler sayın üyelerimizden bize iletildi. Neredeyse her hafta bir
bu konuda hukuk departmanı ile birlikte, kulüp birimleri yani bilgi sistemleri, divan başkanlığı
ve hukuk departmanının yaptığı çalışmalar, istişareler sonucu biz bir hukuki görüş aldık. Bu
doğrultuda da kişisel verileri koruma kanunu çerçevesinde, bu third parti firma ile paylaşmaya
açık rıza metinleri ve özellikle şunu ifade edeyim. Kendi yönümüzden, kendi divan heyeti
anlamında, divanın zom toplantısı veya çevrimiçi toplantısı bakımından TC kimlik numarasının
da yani niçin TC kimlik numarası alınıyor, üye sicil numarası yeterli olmuyor şeklide de birtakım
kıymetli üyelerimizden birtakım serzenişler ve eleştiriler geldi. Ama bu konudaki hukuki görüş
net olarak, kişisel verileri koruma kanunu çerçevesinde, TC kimlik numarasının özellikle
alınması şeklindeydi. Ama şunu ifade edeyim, sizlere gönderilen bilgilendirme metninde, kayıt
metninde, 2022 yılında divan heyeti olarak düzenleyebileceğimiz bütün online toplantılarda
bir kere kayıt oldunuz ve bilgilerinizi verdiniz, artık ilk defa kayıt olanlardan bu bilgiler
istenecek, yani tekrar tekrar online toplantılarda verileriniz istenmeyecek. Çünkü bunlar
sistemde özellikle KVKK kapsamında alınması zorunlu bilgiler. Ben şimdilik bu kadar ifade
etmekle yetiniyorum. Sıradaki konuşmacımız Sayın Hayrettin Kozak. Bağlayabiliyor muyuz?
Hayrettin Çaycıyı bağlayabilir miyiz? Hayrettin Çaycıyı alalım, Sayın Hayrettin Çaycı. Ondan
sonra da Sayın Gürkan Eliçin, hazırlanması açısından. Sizi görüyorum, buyurun mikrofon sizin.
Hayrettin Çaycı
Sayın Başkan, sesim geliyor değil mi?
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Geliyor, gayet net geliyor.
Hayrettin Çaycı
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Sayın Başkanlar, sayın kurul üyeleri, sayın hazirun, ben de senelerden sonra, divan toplantısına
ilk defa katılıyorum. Bu vesileyle herkese corona virüsten uzak, sağlıklı günler diliyorum.
Kaybettiğimiz büyük başkan Selahattin Beyazıt’a da rahmet diliyor, mekânı cennet olsun
diyorum. Şimdi efendim ben de senelerden beri, 75 senelik Galatasaraylıyım, 30 seneden beri
de kongre üyesi, 8 senelik de divan kurulu üyesiyim ve 8755 de sicil numaram. Ben aslında
zamanında Yıldırım Akbulut’un, sayın başbakanın aday gösterildiği rahmetli başkan Ali Tanrıyar
zamanında, Alp Yalmanın as başkan olduğu dönemde, sayın başbakanla peş peşe iki üyeyiz.
Yani ben aslında Galatasaray lisesinden mezun olmadığım için, dışarıdan giren nadir üyelerden
biriyim. Ama gerçek bir Galatasaraylıyım, şimdi ben burada, dün akşam da katıldım. Sayın
başkana da bir şeyler söylemeye çalıştım. Bugün zannediyorum çok daha rahat
söyleyebileceği. Şimdi efendim ülkenin en büyük sıkıntısı nedense sebep araştırılmadan sonuç
tartışılıyor. Biz nedense hep neticeye bakıyoruz, neticelerin üzerinde duruyoruz. Biraz önce de
sayın Yönetim Kurulu üyelerinin bilançolarla ilgili yaptıkları sunumları da izledim. Ben de şirket
yönetiyorum, o konularda da bir hayli bilgim var. Orada da ben görüyorum ki, aslında,
Galatasarayın en büyük yükü futbol kulübü üzerinde. Ancak futbol kulübünün yani şu anda son
senelerdeki başarısızlığı tabii, bu bilançoları da negatif etkiliyor. Yani biz ne dersek diyelim,
gayrimenkul değerlendirmesi de desek, şu da, bu da desek. Takımın yani şu anda başarılı
olması, şahsi kanaatim bu şeyleri bir hayli etkiler. Düzeltir. Düşünelim ki, son 11, 12 maçtır hiç
maç alamamış bir takımın kulübe de bir katkısı olmuyor. Yani federasyona ödediği katkılar da
yani tabii şey yapılmıyor. Buna ilaveten benim ilgimi çeken, şu andaki Galatasarayda maalesef
Yönetim Kurulu bir türlü istikrarlı bir şekilde yoluna devam edemiyor. O kadar çok istifa oluyor
ki, başından beri şu ana dek düşünürsek, neredeyse dörtte biri ayrıldı. Halbuki eski Galatasaray
yönetimlerinde bu böyle olmazdı. Yani gerçekten birisi ayrıldığı zaman, aa niye ayrıldı diye
herkes ayağa kalkardı. Şimdi daha önceki konuşmacılar da aynısını bahsettiler. Ve her gün birisi
ayrılıyor, yani olmaz, yani bir yerde, bir süreklilik lazım. Devamlılığı sağlamak, başarının en
büyük efendim kaynağı. Yani şu anda bir taraftan da ben ilk defa şey yapıyorum. Danışma
kurulu üyesi Emre bey dediler ki, efendim biz transferlerde işte aracıların, transfer ücretinin,
transferin nasıl yapıldığının incelemesini yapıyoruz. Ya şimdi transfer yapıldıktan sonra bunlar
yapılıyorsa, bu benim demin söylemiş olduğum, sebep araştırılmadan, sonucun tartışılmasının
kimseye faydası yok. Örneğin ben buradan bir bağlantı yapmak istiyorum. Yani şey olduğu gibi,
transferlerde böyle bir husus varsa, e peki acaba, kiraya verilen futbolcuların kararını kim
veriyor? Verdikten sonra bunun bir şeyi olmuyor mu, irdelenmesi yapılmıyor mu? Şimdi şu
anda Galatasaray futbolcu alıyor, aman kaleye kimi koyayım, aman şuraya nereye koyayım
filan, gönderdiğimiz adamlara bakıyoruz, hepsi gittikleri takımların lideri durumunda, adamlar
neredeyse gol kralı olacak, biz de en iyi golcü diye aldığımız kişiler, transfer ettiğimiz kişiler,
para vererek, kiralı olarak da olsa, aldığımız kişi, 3 gol atmış, gönderdiğimiz adam 7 gol atmış,
birisi. Biri de 6 gol atmış, aranan kişiler ve üstelik milli takıma seçiliyorlar. Ya şimdi acaba biz
burada gerçekten Galatasarayda bir yerde futbolcu mühendisliğinde bir şey başladı, meslek
körlüğü başladı. Bu meslek körlüğünü nasıl yenecek, yani ben hep futbol, futbol diyorum. Şimdi
diğer şeyler, şubelere değer vermediğim için söylemiyorum. Lokomotif futbol her takımın, her
kulübün kesinlikle lokomotifi futbol kulübü. Futbol takımı. Şimdi bir yerde, bir yerde biz tutup
da kendi elimizdeki imkânları dışarıya servis yapıyoruz. Kendimiz meydanda kalıyoruz. Okan
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gelsin de kaleye geçsin. Yok işte efendim şunu da getirebilsek, bunu da getirebilsek
derdindeyiz, yani şimdi burada, sayın başkanı bir yerde takdir ediyorum, Yönetim Kurulu
başkanını, bence 3 seneden beri başarısız olan bir teknik direktörü göndermekte çok doğru bir
şey yaptı. Hiç hissiyatçı olmayalım. Bize şunu kazandırdı, bunu kazandırdı, geçmişle kimse bir
noktaya gelemez. Geçmişiyle övünmek yanlıştır. Bugüne bakacaksınız. Bugün. Bugün eğer
bana faydalı olamıyorsa, faydalı birini getirmek bence çok doğruydu. Şimdi bu Torent doğru
bir tercih mi? O tartışılır. Torent bana göre şu anda Türkiye'deki daha hem şey ortasında
gelecek, mevsim ortasında, hem de sezonun ortasında gelmiş olan bir teknik direktör,
Türkiye'deki şeyi bilmiyor, takımları tanımıyor, şunu yapmıyor. Ben kişinin şu andaki başarı
veya başarısızlığını kesinlikle tenkit etmiyorum. Edemem. Galatasarayı tanıyan, Türk şeyini
tanıyan, futbolunu tanıyan, takımları tanıyan, ne değerli, bizim kendi bünyemizden çıkmış
kişiler vardı, neden bunlardan birisi tercih edilmedi. Gelecek sene yapılsaydı, böylesine eğer
dışarıdan köklü bir değişiklik yapılacaksa. Bence çok daha yerinde olurdu. Kaldı ki biz gerçekten
şu anda çok yanlış transferler de yaptık. O transfer acaba nasıl efendim Denetim Kurulu,
denetledi. Ghezzal, Ghezzal 4 milyon Euro değerindeydi onun için alamadık. Ghezzal’a 4 milyon
Euro vermediniz, Cicaldau’ya 4.5 milyon Euro verdiniz. Ya Allah için ikisini de seyrediyoruz. Ben
haftada 20 tane maç seyrederim. Bu takımın lideri yok. Takımda şu anda bir tane lider
diyeceğiniz futbolcu yok. Nedir bu, adamları kim aldı? Nant nasıl getirdi, neden geldi bunlar?
Hangisine baksanız, hiçbirisi lider olabilecek bir futbolcu değil. Yani şimdi dolayısıyla
Galatasarayın kendini toparlayabilmesi için gerçekten önce Yönetim Kurulunun istikrarlı bir
kadro ile yoluna devam etmesi gerekir. İkincisi de yani bu efendim yanlış transferlerden doğru
transferlere, faydalı transferlere, bir tane alınsın, doğru dürüst bir şey alınsın, bunlar
düzeltilmediği sürece, biz günlerce tartışırız, tartışırız. Bizim tartıştığımız şey şudur. Şeyi sebebi
araştırmıyoruz. Sadece sonucu tartışıyoruz. Sebep, önce sebep araştırılacak. Bu noktaya nasıl
geldik? Bu noktaya getirenler çok belli. Bu noktaya bu kulübü bu takımı getirenler belli. Onların
önce sorgulanması gerekir. Ondan sonra şu neticenin tartışılması gerekir. Evet, çok teşekkür
ediyorum, dinleme zahmetinde bulunduğunuz için, sağ olun.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Sayın Hayrettin Çaycı’ya çok teşekkürler. Kendisi Türkiye'nin en önemli sanayicilerinden biridir.
Aynı zamanda da Doğu 114 ama bir iki yıldır kullanamadığımız pandemi nedeniyle divan
tribününde müdavimlerindendir. Sevgili büyüğümüze, sayın büyüğümüze çok teşekkürler.
Kendisini daha sık konuşmacı olarak aramızda görmek isteriz. Tekrar saygılar sunuyorum.
Hayrettin Çaycı
Çok teşekkür ederim sayın başkan, sağ olun.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Biz teşekkür ederiz. Sayın Hayrettin Kozağı bağlayabiliyor muyuz? Ses. Sayın Hayrettin Kozak,
sesinizi, evet sesiniz de geliyor herhalde. Buyurun, mikrofon sizin.
Hayrettin Kozak
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Değerli adaşımdan sonra söz almaktan büyük memnuniyet duydum. Neden? Çünkü ben
kendisini beni affetsin, ilk defa tanıyorum, böyle bir adaşım olduğu için de Galatasaray
anlayışında büyük memnuniyet duydum, onu söylemek isterim.
Şimdi ben fazla uzatmayacağım, fazla detaya da girmeyeceğim. Bazı şeyleri hızlı söyleyeceğim.
Bir iki cevap rica edeceğim ama ben bu şeyi, hem beceremiyorum, zaten zor ite kaka girdim
ben bu programa. Biz eski insanlar olduğumuz için adapte olamıyoruz. Dolayısıyla gecikmem
de filan olmadı ama beni mazur görsünler, inşallah müteakip divan toplantısında yönetimle
çok daha uzun görüşmeler yapacağız.
Şimdi evvela ben çok sevgili Bikem kardeşime bir şey söyleyeceğim. Sevgili Bikem kardeşim,
özellikle ben kendi adıma konuşayım. Ben sizlerin elinden çıkmış, yani Galatasaray kulübü, mali
kadrolarının elinden fiilen çıkmış olan, mali raporlar şahsen elime geçmeden ben hiçbir kelime
söylemem bu konularda. Şimdi siz de anladığım kadarıyla divana da sunulmuş durumda. Sizin
söylediğiniz, çok resume olarak söylediğiniz şeyleri ben inceleyeceğim ve önümüzdeki fazla
uzak olmayan divan toplantısında, sizinle karşı karşıya birazcık flört de ederiz, uygun
görürseniz.
Şimdi çünkü çok basit şeyler değil. Cidden içeri girilmesi çok zor. İçinde bulunduğumuz
kulübümüzün ortamında hep beraber bu konuda çok titiz olmamız gerektiğine inanıyorum.
Şimdi az önce Merih Tüzün kardeşimizin dediği iki konuya, disipline yönelik olan konuya % 100
katılıyorum. O iki ayrı kişi, ben de ismini vermeyeyim. O kendisi değindi, herkes anladı. Ona %
100 katılıyorum. Mutlaka ve mutlaka başkanın bu konuda en kısa zamanda, en kısa zamanda
bir önlem almasını bekliyorum, bekliyoruz. Çok ciddi adette Galatasaraylı da bunu bekliyorlar,
bunu da kendisine iletmek isterim.
Şimdi Merih Tüzünün son söylediği, bu başkanın şeyle, federasyonla mücadelesi konusunda
ben kendisine eğer lütfederse, orada bulunursa, önümüzdeki divan toplantısında yüz yüze
mikrofonda konuşmak suretiyle cevaplandırmayı tercih ediyorum.
Şimdi bir iki şey var, onlara hızlı hızlı cevap vermenizi rica edeceğim. Bir, şimdi şunu
atlamayalım. Denetim şirketinin temsilcisi kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Bu kadar
doyurucu, bu kadar sakin, güzel bir şekilde bize onları, etiketleyip konuları anlattı. Galatasaray
yönetmeliği konusunda da, transfer önlemleri konusunda da geriye dönük yıllara yaptıkları
çalışmalardan da bahsetti. Burada sadece fikir olarak söylüyorum. Haddim değil, denetim
çalışmalarına fikir vermek, haddim değil ama şunu söylemek isterim. Şimdi bunların hepsi
yapılmış, tarihe karışmış transferlerdir. Esas olan, onu tetkik etsinler, durmasınlar. Ben yanlış
anlamasınlar. Dursunlar, netice alabiliyorlarsa, alsınlar. Ama esas olan Galatasaray kulübünde
uzun yıllardır olmayan, uygulanmayan bir büyük eksiklik var. Nedir o? Galatasaray
kulübümüzün birazdan söyleyeceğim mali felaketine sebebiyet veren, transferlerin ve
futbolun ne denli önünü kesebilecek bir çözüm olarak yine öneririm kendisine. Bir, mutlaka ve
mutlaka Denetim Kurulunun hazırlayacağı bir transfer yönetmeliği, bir prosedürü uygulamaya
alınsın. Öyle tek kişi gidecek avrupaya görüşecek, evvelce çok oldu bunlar. Tek başına
futbolcuyla anlaşacak, gelecek, buradan işte şu gidecek, bu gidecek, o geldi, bu gitti. 3 tane
yabancı gelecek, dostlarını tavsiye edecek. Yok böyle bir şey. Bir transfer komisyonu olur, bu
kulübün. Hayati bir kuruldur o. Her gelen şey, onların beşinin de, üçünün de, dördünün
imzasından geçtikten sonra, onayından geçtikten sonra forma giyebilir. Bu yola getirirse
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Denetim Kurulu, yönetimleri de ikna ederse, tarihinin en önemli faydasını altına imza atmış
olur, denetçi arkadaşlarımız. Bu benim çok acizane bir görüşüm. Şimdi denetimi konuştuk,
gelelim tüzüğe. Tüzüğe neden aceleci davranıyoruz anlamıyorum. Şimdi bakın tüzük bizim her
şeyimiz, ben de hasbelkader iki kere o kurulda bulundum. Sakın ha, aman sakın ha, yanlış
anlaşılmasın. Ben niye yokum demiyorum ben, asla. Ama şunu söyleyeyim. Bizim öncelikli
konumuz değil.
Büyük, büyük meseleleri var Galatasaray kulübünün. Yani bir divan toplantısını veya bir genel
kurulu, sadece tüzük için harcayacak durumda değiliz biz. O çalışmalar devam etsin, eksikleri
tamamlansın, hazır beklesin. Nerede bir iki hayati sorunumuzu hallettikten sonra, buna iki gün,
üç gün uğraşalım nihai şeklini verelim. Orada bir şey var, bir konu var. Ona değinmeden
geçemeyeceğim. Biliyorsunuz, bizim Bikem kardeşimiz de değindi. Zaten benim, benim şahsen
açıkça söyleyeceğim. Yıllardır dile getirdiğim bir konudur bu. Çift mali yıl, çift mali yıl. Yani halka
açık şirketlerin zorunlu olarak uyguladığı, Mayıs sonunda sona eren mali yıl, Mayıs sonunda
sona eren mali yıl, bir de bizim dernek statülerinin önüne geçilmez şekilde vazgeçemediğimiz,
1 Aralık işte 1 Ocak-31 Aralık mali yılları. Bunları tek mali yıl haline getirmek, olmazsa olmaz
bir gerektir. Ama ben Bikem kardeşime şunu hatırlatmak isterim. Biz uzun yıllardan beri, bu
kulüp kurulduğundan beri ve sportif a.ş. de kurulduğundan, olaya geçtikten sonra, biz hep, tek
konsolide mali raporlarla hesaplarımızı yaptık, kontrollarımızı yaptık, kararlarımızı aldık. Bunu
kendisine önemle hatırlatmak isterim. Yani bu ortak, mali yıl, zaten bir karma bir şey oluyor
bu. Sizin de farkında olduğunuz gibi. Doğru muydu? Hayır. Ama başka çare yoktu. Şimdi onları
bir kenara atamayız. Dolayısıyla bugün ne yapacağımıza karar vermemizde, tüzüğün gerekli
olduğunu bilerek söylüyorum. Ona rağmen, tüzükte aceleci davranmayalım. Bunca yıl biz böyle
gelmişiz, bir yıl daha idare ederiz ama, tüzüğü yaz aylarında bir tarihe bırakalım diyorum. Eğer
lütfederseniz.
Şimdi bir enteresan bir şey var elimizde bizim, bunun şu sonuca konuların cevaplarını sayın
başkan lütfederse, bugün verirse sevinirim, yoksa yerine görevlendirdiği kimse arkadaşım,
benim çok merak ettiğim bir şey var. Efendim bizim kulübümüz değil, amatör spora şey böyle
bir kulüp, bize dost olarak, dost kulüp. Hayır, bizim kendi kulübümüz gibi bir durumda bu.
Parayı başkaları vermiş hiç mühim değil. Farz edelim... Bir Niğde Anadolu futbol kulübü altında
bizim bir ve sarı, logosunu değiştirmiş, bizim sarı kırmızı logomuzu kullanmaya başlamış. Her
tarafta yazıldı, çizildi. Kulübümüz, Galatasaray orada bir kulüp aldı. Şimdi kimse kimseyi
aldatmasın. Bu kulüp Galatasarayın kulübüdür. Ha durumunu biliyorsunuz herhalde. Bilmeyen
olursa söyleyeyim. Şu anda ikinci profesyonel lig, kırmızı grubunda, sonuncu durumda ve
zannediyorum yakın tarihte de küme düşmeye adaydır. En sonuncudur, tek galibiyetle, 19
mağlubiyet gibi bir şeyle, en dibinde çöreklenmiş oturuyordur bu kulüp, neden alındı? Neye
yarıyor? Anlamıyorum. Şunu bilmesini isterim kamuoyunun, biz de bilmiyoruz. Yahu bizim
akademinin tam 250 tane genç futbolcumuz çalışıyor, bunların hepsi tabii 18, 19 yaşında değil.
12 yaşından başlıyor, yukarıya kadar gidiyor. Ama böyle bir bizim böyle bir tarlamız varken,
İstanbulun ve Türkiye'nin en fazla futbolcu yetiştiren semtlerinin civarında, tesisimiz varken,
tutup da Anadolunun bağrında, hele hele Altınordu gibi, sahibi cin oğlu cin, bir futbol adamının
bize sattığı kulübü niye alıyoruz kardeşim. Onun işine yarasaydı, o satar mıydı acaba? Bunu bu
kulübün alınmasına ve işletmesine karar vermiş, arkadaşlarımız, akıllarını başlarına alıp
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düşünsünler. Bu son sorduğumu düşünsünler. Neden Altınordu bunu sattı? Bunu bilme, bunun
cevabını başkandan da istiyorum. Ne işinize yarıyor bu? Şimdi diğer bir konu. Futbol
akademisini söyledik. Tuzla maçı, o soruldu. Nasıl olur? Bizim televizyonumuz her maçı veriyor,
en sıradan maçı veriyor, yahu biz zaten merak içinde, bu takım ne olacak diye, bütün
Galatasaraylılar olarak merak içinde bekleyen hepimiz, ya bir maç yapıyor, hazırlık maçı.
Liglerin başlamasına 3 gün, 5 gün var. Biz seyredemiyoruz bunu. Nedir bu? Neyi kimden
saklıyorsunuz? Yani 6 gol yediğini ertesi gün gazeteden okumamız daha mı doğru? Neyi
saklıyorsunuz? Niye her şeyi lüzumlu, lüzumsuz nakletmeye, Galatasaray televizyonu bunu
vermiyor. Bunun cevabını lütfederlerse bugün, sebebiyle, ben rica ediyorum. Benim gibi bunu
bekleyen çok sayıda, çok Galatasaraylı olduğundan da transferleri, şeyleri, şüphesi kimsenin
olmasın.
Şimdi benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Benim değerli vakitlerinizi aldıysam, ama benim
ricam, Bikem kardeşime ben soru sormuyorum, sadece teşekkür ediyorum sunumu için. Ama
gelecek ilk şeyde, bir randevu veriyorum kendisine, inceledikten sonra belki bir el sıkışırız
kendisi ile o toplantı esnasında diyerek aranızdan ayrılıyorum. İlk defa da premier yaptım
burada, divan kardeşlerime, bütün kadroya çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı organize
edip, yapılabilir hale getirmek için de, görüyorum ben, birtakım yazışmalar okuyorum. Ne
kadar uğraştıklarını, yasal hale getirmek için ne kadar emek sarf ettiklerini ve üzüldüklerini ben
yakinen biliyorum. Merak edenler, bana da sorabilirler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, iyi
günler.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Sayın büyüğümüz, Hayri Kozaka çok teşekkür ederiz. Ben bu tüzükle ilgili, işte bu mali
raporlarla bağlantılı olarak, bir konuşma yapacağım, ondan sonra müsaadenizle bu toplantının
bütün teknik alt yapısını hazırlayan, kulübümüz üyesi, değerli kardeşim, ama aynı zamanda
kulüp bilgi sistemleri departmanının başında olan, teknik açıklamalar için Sayın Fatih Özcan’a
sözü vereceğim. Müsaadenizle ben şöyle söyleyeyim, yani bu tüzük değişikliğinde aslında bizim
zorunlu, değişmesini düşündüğümüz iki konu var. Ama bir sürü bağlantı maddesi var.
Yansımaları var. Aslında çok basit bir şekilde kulüple, kulübün dernek kısmıyla, spor şirketleri
arasındaki mali yılı uyumlulaştırma. İkinci konu da denetim kurulumuzun zorunlu olan organ
Denetim Kurulumuzun bağımsız seçilmesi. Ama tabi tüzüğün yazım şekli itibariyle bir yerine
dokunduğunuzda bu mali yıl, mali takvim, kurumsal takvim aşağı yukarı 60, 70 maddeye
dokunuluyor. Bununla ilgili, tüzükle ilgili raportörlük görevini üstlenen değerli hukukçu
arkadaşlara ben toplantının müsait bir anında, kısa bir sunum için şey yapacağım. Söz
vereceğim. Ha şu anda dokunmazsak ne olur? Bu ay özellikle yaşadığımız olayı, çok canlı olarak
tekrar yaşarız. Malumunuz, şu anda elimizde konsolide olmayan iki tane mali rapor var. Nedir
bunlar? Kulübün dernek kısmının 1 Ocak – 30 Eylül tarihi ile kapanmış, 9 aylık solo raporu,
sadece kulübe ait. İkincisi de sportif a.ş.nin futbol ve mağazacılık faaliyetini içeren, sportif
a.ş.nin 1 Haziran – 30 Kasım yine 2021 yılının 6 aylık kapanmış, ayın 19 unda KAP a bildirilmiş
raporu. Fakat bu iki rapor konsolide değil. Bugün bunlar sunuldu. Fakat hem dönem kaymaları
var, hem de konsolide edilememiş durumda. Yani tam bir kulübün şirketleriyle birlikte, bağlı
şirketlerle birlikte, mali görünümünü göremiyoruz, finansal tablolarını göremiyoruz. Ha ne
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zaman göreceğiz? Derneğimizin 26 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan yıllık olağan genel
kurulunda, neyi göreceğiz? Yine 3 ay geriden, yani 1 Ocak 2021, 31 Aralık 2021 tarihine ilişkin
bütün raporları 400 küsur sayfalık içinde bağımsız denetçi raporları ile birlikte, kulübün,
yönetsel, mali, sportif, hukuk raporlarını da içeren ve 2022 bütçesini de içeren raporunu
görebileceğiz. Ama ne zaman görebileceğiz konsolide olarak? Mart ayı sonunda göreceğiz.
Eğer tüzüğe el süremezsek, benim şu endişem var. Bizim 10 numaralı tüzüğümüz, yani şu anda
yürürlükte olan tüzüğümüz, 2010 Kasım tarihinde değişti, yani biz 11 yıldır 4 ayrı komisyon,
henüz bu tüzük değişikliğini gerçekleştirememiş durumdayız. Önceki tüzüğümüz, 9 numaralı
tüzüğümüz ise, 1980 ile 2010 arasında 30 yılda değiştirebildik. Nice komisyonda, bir sürü
değerli üyelerimiz, birçoğunu da rahmetle yad etmek lazım, rahmetle anmak lazım. Bir sürü
değerli hukukçumuz, vefat ettiler bu süre içinde. Rahmetli Oğuz İmregün hocamızı, rahmetli
Kemal Onar büyüğümüzü de bu arada anmış olalım, bu komisyonlarda çok değerli katkılarda
bulunan. Yani biz acilen bu tüzüğe el süremezsek, korkarım ki, kulübün karışık gündeminde,
bir 10 yıl daha süremeyebiliriz. Yani benim samimi görüşüm bu. Çünkü zamana bırakalım, daha
sakin zamana bırakalım derken, işte en son Adnan Polat başkanımız zamanında değişmiş olan,
2010 sonunda değişmiş olan tüzüğü, biz hâlâ değiştiremedik. Ve 4 ayrı taslak üzerinde de hâlâ
müzakerelerimiz sürüyor.
Ben şimdilik bu kadar söylemekle yetiniyorum. Sözü çok değerli kardeşim bilgi sistemleri
departmanının başında olan Sayın Fatih Özcana vermek istiyorum. Bu KVKK ve şey konuları,
teknik konuları, sen daha iyi açıklayabilirsin. Buyur. Buyurun Sayın Fatih Özcan.
Fatih Özcan
Değerli başkanım, değerli üyeler, toplantının bu aşamasında söz verip, görüşlerimi dinleme
lütfunda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Ben Fatih Özcan, 9 yıldan bu yana
kulübümüzün bilgi sistemlerinin yöneticiliğini yapmaya gayret ediyorum. Bu değerli
toplantının tesis edilmesinde, iki farklı teknoloji tedarikçisi, değerli iş ortağımızdan hizmet
almaktayız. Bunlardan birincisi, hepinizin de bilmekte olduğu ve artık nihayetlenmesini çok
arzuladığımız bu pandemi sürecinde, önem arz eden uzaktan erişim ve toplantı imkânlarının
tesis edilmesinde kullanılan birtakım teknolojiler var. Hepinizin çok iyi bildiği gibi, günlük
hayatımızda bu teknolojilerin içerisinde birtakım güvenlik açıkları, kurumları, birtakım
tedbirler almaya zorlamakla beraber, kanunun emrettiği şekilde de kişisel verilere saygı
çerçevesinde, bu kişisel verilerin itina ile tutulması konusunda, kurumlara bazı ödevler
düşüyor. Bizler de Galatasarayımızın değerli üyelerinin, verilerini, güvenli bir ortamda tutmak
ve aynı zamanda bu tesis edilen toplantılara erişimlerde kulüp üyelerinin güvenli bağlantılar
kurması için bazı bilgiler toplamak zorunda kalıyoruz ve kulüp üyelerimizin de kanunun bize
emrettiği ölçüde verilerini muhafaza edebilmemiz için açık rızalarının dijital ortamda alınması
için bir arayüzü sizlere toplantı öncesinde sunmak zorunda kalıyoruz. Burada TC kimlik
numarası alma konusundaki mecburiyetimiz, bir, kanunun bize emrettiği bir şekilde olmaktan
öte, aynı zamanda sizlerden topladığımız bilgilerin, kendi veri tabanımızda var olanlarla, doğru
bir şekilde örtüştüğünü tespit etmek ve sizlere gönderilecek olan toplantı linklerini, sizlere
göndermeden önce, gerçek verilerin doğrulanması açısından, önem arz etmesinden dolayı bu
verileri bu şekilde topluyoruz. Bu veriler, TC kimlik numaraları, asla ve kat’a hiçbir şekilde
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tedarikçilerimizle paylaşılmamaktadır. Sizlere gönderilmekte olan toplantı linkleri de, sadece
bizlere emanet ettiğiniz, e-posta adreslerinizi kullanıyoruz ve toplantıların akabinde ekip
arkadaşlarımızın gözetiminde bu veriler, bu veri tabanlarından silinmekte ve bir daha da
kullanılmamaktadır.
Dolayısıyla bu ve bundan sonraki toplantılarda bizler bu verilerin toplanması ve verilerin
kullanılması konusundaki benzer hassasiyeti sizlere bir miktar günlük rutininiz, günlük işleriniz,
günlük yaşamınız içerisinde biraz külfet oluşturacak şekilde sizlere sunmaya devam edeceğiz
ve tabii ki bu platformların daha kullanılabilir ve daha esnek olabilmesi açısından geliştirmeler
ve değerli önerilerinizi de her zaman toplamaya devam edeceğiz. Bu konularda bizlere
ilettiğiniz bütün olumlu geri dönüşlerin hepsini not edip, bundan sonraki toplantılarda da
sizleri daha hızlı, daha esnek bir şekilde bu toplantılarla buluşturmak için, gerekli tüm teknik
alt yapıları ben ve ekibim, arkadaşlarıma beraber hayata geçirmeye çalışacağız. Bu vesileyle,
bu ifade imkânını bana sağladığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. En derin saygılarımı,
kabulünü istirham ediyorum. Çok teşekkürler.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Biz de Sayın Fatih Özcana çok teşekkür ederiz. Değerli açıklamaları için. Umarım kafalarınızdaki
soru işaretlerini büyük ölçüde giderebilmiştir. Şimdi sayın Gürkan Eliçini bağlayabiliyor muyuz?
Buyurun Sayın Gürkan Eliçin.
Gürkan Eliçin
Sayın başkan, değerli divan başkanlık heyeti üyeleri, duyuyorsunuz değil mi efendim? Sayın
başkan, değerli başkanlık heyeti, sevgili hazirun ve tüm Galatasaraylılar, ben 7593 Gürkan
Eliçin, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
İki ayrı gündem, serbest gündemle, mali gündem birleşince, ortaya çıkan sonuç, gördüğünüz
gibi sadece serbest gündemin konuşulması oluyor ve biz şu ana kadar çok az, Hayri ağabeyin
ucundan değinmesi haricinde, henüz bize sunulan mali değerlerle, rakamlarla, raporlarla ilgili
hiçbir şey söylemedik. Zaten Galatasarayın bugün içine düştüğü durum, genelde bizim bu mali
tablolara ve bütçelere olan kayıtsızlığımızdan kaynaklanıyor maalesef. Tüm değerli üyelerin
ama özellikle divan üyelerinin Galatasarayın mali durumunu yakından izlemek gibi bir
sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Herkes finansal okur yazar olmayabilir, ama bunu talep
etme hakkı divan kurulu üyelerindedir. Bu talep çerçevesinde de şimdiye kadar her sene
konsolide olarak önümüze gelebilen rakamların, niye şimdi konsolide olarak gelemediğini de
anlayamıyorum. Doğrudur, çok emek gerektiriyor, iki ayrı mali yıl var. Ama bu, bu seneye özgü
bir şey değil ki, yani senelerdir bu böyle ve biz konsolide raporları alıyorduk. Konsolide raporlar
üzerinden Hayri ağabeyin de söylediği gibi, değerlendirmemizi yapıyorduk, kararlarımızı
alıyorduk. Bugün niye yapamıyoruz, açıkçası. Ve bunu niye tolere ediyoruz, bunu bilmiyorum
ve bunu sormak istiyorum.
Sevgili Bikem Kanık sayın başkan yardımcısı, bahsederken çok kez dile getirilen işte kulüple
sportif arasındaki borç, işte efendim kira, şu, bu dile getirildi derken, onları en çok dile getiren
üyelerden birinin ben olduğumu zannediyorum, kendisinin de beni kastettiğini zannediyorum.
Dolayısıyla oradan yola çıkalım istiyorsanız. Birincisi, kira durumu. Evet, Galatasaray sportif a.ş.
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yıllardır Galatasaray spor kulübüne fatura keser, adat faturaları, yani faiz faturaları, fakat
taşınmazlarını kullandığı kulübe bir kuruş kira ödemez. Ödemedi. Şimdi geriye dönük olarak
bilanço düzeltmesi yapılmasına, elbette ki SPK karşı çıkıyor. Elbette ki UEFA karşı çıkıyor.
Bunları anlıyorum, anlayışla karşılıyorum. Ancak fatura kessek ne olur anlayışını, anlayışla
karşılayamıyorum. Geriye yürütülemeyen faturalama, ileriye yürütülebilir. 10 senelik, 20
senelik ileriye yönelik fatura kesme şansımız var. Belli bir discount modelle bunu ciddi anlamda
borcu düşürmek için kullanabiliriz. Tabii ki o zaman sayın başkan yardımcısının söylediği gibi,
maalesef sportif a.ş. nin bilançosu çok olumsuz etkilenir. O yüzden orada da kendisi haklıdır.
Sportif a.ş. bir an evvel büyük kontratlarından çıkmalı, büyük futbolcu kontratlarından çıkmalı,
açılan boşluklarda da kulübün yani derneğin, kira kesebilme potansiyelini yaratmalıdır ki, bu
borç küçülebilsin, yoksa bu borç küçülmüyor, sevgili Galatasaraylılar. Bakın 30 Kasım itibariyle
KAP a yayınlanan sportifin mali tablolarında, şu anki kulübümüzün sportife güncel borcu, 1
milyar 644 milyon. 3 ay öncesine göre, 188 milyon arttı. 3 ayda 188, yani 3 ay önceki raporda,
1 milyar 456 milyon idi.
Şimdi bu kartopu şeklinde gidiyor ve bunun sonucu ne olur? Bakın ısrarla, anlatamıyorum ama
söylemek istiyorum. Bizim şu anda B grubu hisselerimiz rehin, % 35 idir. % 40 ı da halka açık,
% 25 i de biliyorsunuz A grubu. A grubu hisseler şirket ana sözleşmesi gereği, rehnedilemiyor,
devredilemiyor, hamiline yazılmış hisseler ve imtiyazlı hisseler, yani % 25 ile şirketi
yönetebiliyorsunuz. Daha fazla Yönetim Kurulu üyesi atayabiliyorsunuz. Fakat, bu imtiyaz,
siyasi otoritenin bir aracının, iki dudağının arasındadır. Bu kadar çok zarar ederseniz, bu kadar
çok üçüncü kişiye, ilişkili taraf işlemi babında borç yaparsanız, bir gün biz bu imtiyazı kaldırdık
diyebilirler. % 35 iniz zaten rehin, 3 lira 24 kuruş hisseniz var. % 16 da borsadan toplasalar, size
beş kuruş vermeden, sportif a.ş.niz elinizden gider. Bu kadar ciddi bir konu. Lütfen ilgi gösterin.
Lütfen. Yani beka sorunudur diyorum Galatasaray için. Evet, beka sorunudur. Bu borç,
dernekle, sportif arasındaki bu borç, Galatasaray için bir beka sorunudur. Şimdi anlayamadığım
bir şey ifade etti Sayın Kanık. Dedi ki, biz bunu fiksledik. Bankalar birliği anlaşmasıyla birlikte,
20.18 den artık % 20.18 den fatura kesiyoruz, adat faturası kesiyoruz derneğe. İyi de bizim
bankalar birliği anlaşmamızdaki faiz oranımız floating, yani değişken rait, değişken oran. Biz
Türk lirası referans faizi, artı % 1, ya da % 1.5 duruma göre, yani Türk lirası referans faizi, % 20
nin üstündeyse, biz artı % 1, % 20 nin altındaysa, artı % 1.5 veriyoruz. Bugün Türk lirası referans
faizi, % 14.23, dolayısıyla bizim 3 ayda bir tahakkuk eden, sportif a.ş. ye gelen faiz faturası,
14.23 ün üstüne artı 1.5, yani 15.73 şeklinde. 15.73 faiz öderken, biz niye kendi ana
hissedarımıza % 20.18 den kesiyoruz? Borç stoğunun büyüklüğü 1.644 e ulaştığına göre,
aradaki 4, 4.5 puanın, yılda 60, 65 milyon TL kulübün aleyhine olduğunu görmüyor muyuz, bu
borç zaten dağ gibi büyüyor, kar topu gibi, çığ gibi büyüyor. Biz bir de neden buna izin
veriyoruz, yani bunu benim aklım almıyor. Gerçekten. Lütfen açıklayabiliyorlarsa alalım. Sonra
Sayın Kanık dedi ki, doluluk protokolünü iptal etmek mümkün değil. Ya kimse size iptal edin
demedi ki. Bu konuda ilgili, siz göreve geldikten sonra, ilk divandaki konuşmayı ben yaptım,
dedim ki, bakın daha evvel de stat protokolünü, doluluk protokolünü oluşturan ve Deniz
yatırım tarafından hazırlanmış, iskonto modeli revize edilmiş. Şu anki model şu şekilde,
belgesini koydum ve burada 3 tane değişken parametre var. Bu parametreler yanlış. Nedir?
Bir, işte malların yani mal nedir? Loca, işte kombine, vip koltuk vesaire, dolar bazından
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değerlendirildiği rakam günün koşullarına uygun değil, bugün dolar bazında o ederi
karşılamıyor. İki, bunun iskonto modelinde uygulanan oran çok yüksek, günümüz koşullarına
uygun değil, güncellenmesi lazım. Üç, doluluk oranı olarak verilmiş yüzdeler çok yüksek, hele
hele pandemi koşullarında buna ulaşmak imkânsız. Dolayısıyla bunun revize edilmesi lazım.
Yani bizim önerimiz veya benim önerim. Hiçbir şekilde bu protokol iptal edilsin, SPK ile gidin
bunu müzakere edin değildi. SPK ile bu protokolün özünü oluşturan iskonto modelinin günün
gerçekleriyle uyuşmadığı için revize edilmesini müzakere edilmekti. 7 ay geçti, biz bunun
müzakeresini yapamadık ve hâlâ kar topu şeklinde büyüyor. Kusura bakmayın ama bu kabul
edilebilecek bir şey değil.
Şimdi gelelim Sportifin açıkladığı Kasım sonu rakamlarında, Sportif a.ş.nin finansman gelirleri
145 milyon lira. Finansman geliri, yani kestiği faiz faturaları muhtemelen. Bu 6 aylık 145 milyon,
bölerseniz 6 aya, ayda 24 milyon gibi bir rakam ediyor. Oysa biraz evvel kulüp solonun 9 aylık
açıklanan rakamlarında 179 milyon faiz faturasıyla karşı karşıya olduğu yazıyordu, kulübün.
Bunu da bölersek, 19.8 eder. Yani 179 milyonu 9 aya bölersek, 19.79, arada 4 milyondan fazla
fark var. Ya Sportif a.ş. nin finansman geliri yaratan başka kalemleri var. Yani kulüpten
başkasına kesilen finansman geliri yaratan kalemi var. Ya da bu rakamlar arasında bir
uyuşmazlık var. Bununla ilgili bir açıklama gelirse sevinirim. Şimdi çok uzun olduğunu
biliyorum, sıkıldığınızı da biliyorum ama söylemek zorundayım, Sayın Kanık dedi ki, ben bir
sunum yaptım bankalar birliği ile ilgili kapsamlı dedi. Ben izleyenler arasındaydım. Açıkçası
bizim açık kaynaklardan bildiğimizden farklı, yeni öğrendiğimiz bir şeyin söylendiği bir sunum
değildi. Ve ondan sonra bir daha bana dedi ki, kimse bankalar birliğini sormadı, oysa bu bizim
en büyük sorunumuz. Kesinlikle en büyük sorunumuz, kesinlikle en büyük sorunumuz ve şimdi
ben sormak istiyorum gerçekten. Faiz ödemesiz dönem, Mayıs sonunda bitiyor, ondan sonra
3 aylık bir tahakkuk dönemi daha var ve 31 Ağustos itibariyle önümüze 15 aylık faiz gelecek.
Bu tutarın ne kadar olduğunu düşünüyorsunuz, ben 400 milyonun üstünde, belki 450 milyon
TL civarı bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu anda bankalar birliğinin havuzunda, bizim
gelirlerimizden faizi süpürmek için ne kadar para birikti? Ve 31 Ağustosa kadar ne kadar
birikeceğini öngörüyorsunuz, aradaki oluşacak açığı nasıl kapatmayı ve 31 Ağustosta bu faiz
ödemesini nasıl gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? Yanıt verirseniz sevinirim. Mali konularla
ilgili bunları söyledikten sonra, hazır Hayri ağabey yolu açtı. Şu Niğde sporla ilgili ben de bir iki
şey öğrenmek istiyorum. Tamam, Galatasarayın kendi yatırımı değil anladık, 9 tane yatırımcı
belli miktarda paralar koymuşlar ve Türkiye'nin en önemli futbol aklının yönetemediği, yani
Altınordunun yönetemediği işi almışlar, mutlaka bir şey gördüler, bunlar girişimci, iş adamı
insanlar bunlar, iş insanları. Dolayısıyla bildikleri bir şey vardır. Fakat bize madem bizim
futbolcularımız kiralanıyor ve Niğde sporda oynayacak. Bu mekanizmanın nasıl işlediğini
anlatırlarsa, lütfedip, çok mutlu olurum. Yani bizim futbolcularımız oraya bedelli mi gidiyor?
Bir kira bedeli ödeniyor mu, ödenmiyor mu? Ödenmiyorsa. Niye böyle bir imtiyazı var, Niğde
sporun yani neden Galatasaray Spor Kulübünün ihtiyaç fazlası futbolcularını bedelsiz
kullanabiliyor? Bunun karşısında Galatasaray ne kazanıyor? Galatasarayın bu işten kazancı
nedir? Üçüncüsü, olası bir başarı halinde, Niğde spor gerçi sonuncu durumda ama, diyelim ki,
ligde yükseldi. Ve eğer bedelsiz kullandıysa oyuncularımızı, bizim oyuncularımız da yükseldi.
Alacağı gelirden, Galatasaray bir şey alıyor mu, almıyor m? Yani bu mekanizma ile ilgili bizi
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bilgilendirebilirler mi acaba ve madem böyle bir yatırım yapılacak, neden sadece yönetime en
yakın veya yönetimde bulunan isimlerin yatırımı haline getirildi bu? Tamam, kulüp bunu
yapmak istemedi, yatırım olarak. Niye daha geniş bir tabana yaymak istemedi? Eğer bir
olumluluk varsa bu işte.
Yani Niğde sporla ilgili üyelerin aklında bir sürü soru var. Bunun da nedeni, bu konuyla ilgili,
net bilgilerin aktarılmamış olması. Yanlış bildiğim şeylerden dolayı, bu yorumları da yapıyor
olabilirim ama yanlış biliyorsam, ya da eksik biliyorsam, bu benim kabahatim olduğu kadar, bu
bilgilerin paylaşılmaması da bir başka eksikliktir diye düşünüyorum.
Evet, bana söz verdiğiniz için ve beni dinleme zahmetine katlandığınız için çok teşekkür ediyor,
hepinize saygılarımı sunuyorum.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Sayın Gürsan Eliçine teşekkür ederiz. Başkanlık divanı olarak. Şimdi Sayın Hayri Kozağı
bağlayabilir miyiz? İlave bir açıklama yapmak istiyor. Evet buyurun Sayın Hayri Kozak.
Hayri Kozak
Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, arkadaşlarımız, dostlarımız, beni affedin ama çok önemli
olduğu için tekrar söz almak durumunda kaldım. Bana göre çok önemli. Yanlış anlamalara
sebebiyet vermememiz lazım. Yani hayati konuları konuştuğumuzun da hepimiz bilincindeyiz
herhalde. Şimdi bakınız, bu kulüp kurulduğundan itibaren Galatasaray Spor kulübünü
konuşuyoruz. İlk defa mali tablo çıkarmıyor, her zaman bir mali tablolarla genel kurula geliyor.
Ne zaman ki kulüp halka açık şirket sahibi oldu, ki altını çiziyorum, dikkatlerinize önemle
çiziyorum. Halka açık şirket olunca, mali yıl bugün konuştuğumuz gibi, 1 Haziran 31 Mayıs
olarak, 12 ay hesaplanıyor. Ama biz Galatasaray Spor Kulübü olarak bugüne kadar halka açık
şirketlerimiz de dahil olmak üzere, dikkatinizi çekiyorum, bakın altını 10 defa çiziyorum. İlk
halka açık, işte sportifin, a.ş. nin ilk hali, daha önce Futbol a.ş. vardı, sonra da Sportif a.ş. 11
yıldan beri solo, halka açık tek şirketimiz olarak, o da 11 yıldan beri. Ama bizim halka açıklığımız
birkaç yıl daha evvel de vardı. Bütün bunların varlığına rağmen, varlığına rağmen, biz daima,
Galatasaray Spor Kulübü ve şirketlerinin konsolide hesapları adı altında tek bilanço ile mali
kongrelere gittik, işte üzerinde konuşmalarımızı yaptık, yani bu böyle geldi, böyle gidiyor,
bugün de öyle gidiyor. Yani kimse yeni icat etmeye kalkmasın. Ta ki, mali yıllar konuştuğumuz
şekle gelinceye kadar, çok özür dileyerek söylüyorum. O mali yılların yenilenmesi, zorunlu
olduğunu da ortaya atan benim. Bunun şahitleri kendilerini biliyor, sağ olsunlar, Hüsamettin
bey, bir de başkan, şey Dursun bey, beraberce bakanlığa gidip bunun olurunu, ön olurunu
aldılar, tüzüğümüzün maddelerinde adapte olmak kaydıyla bunu yapabiliriz dediler bize. Onun
için tüzükte bu değişikliği biz yapma noktasına geldik. Ama yahu uzun yıllardır biz bunu böyle
süregelmiş bu. Niye apar topar kendimizi geriyoruz. Az önce sevgili divan başkanı, benim
kardeşim, çok da sevdiğim kardeşimdir. Katılmıyorum ona. Biz bugün hâlâ aynı durumda
gidiyoruz. Çünkü neden? Neden ben bu talepte bulundum, onu da ifade edeyim, hepiniz de
lütfederseniz, dinlerseniz. Hiçbir zaman bu konsolide, yani eski haliyle, bugünkü haliyle, bu
konsolide hesaplar kesin, birebir oturtacak bir sonuç vermiyordu ve kulüp muhasebesi, uzun
çabalar, sarf ediyordu. Bunu biz biliyoruz. Bu işlerle ilgilenen, ilgi duyan bütün arkadaşlarımız
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da bilir bunu. Bir mutabakat sağlanıyordu ve hesaplarımızı tek bilanço altında, tek mali yıl
altında biz kapatıyorduk. Yıllarca böyle geldik. Bugün de öyleyiz. Şimdi ne acelemiz var? Ben
bunu söylemeye çalışıyorum. Onun için hiçbir şeyi yok. Yapmayın, etmeyin. Sırf onun için böyle
apar topar koşturmaya gerek yok. Tekrar ediyorum. Bunu, hayır katılmayanlar, soruştursunlar,
etsinler. Bu kulüp kurulduğundan bu yana konsolide, Galatasaray Spor Kulübü bilançosu ile
yürüyor. Kulübün dışında, yani derneğin dışında diğer şirketler oluşmuş da olsa, halka açık
olmadıkça, zaten onda problem yoktu. Halka açık şirketler devreye girince, az önce bugün de
konuştuğumuz ihtiyaç ortaya geldi. Ama hâlâ öyle gidiyoruz biz, 15 yıldır da böyle gidiyoruz.
Bunu ilgisi olmayan bütün arkadaşlarımın, Galatasaraylıların bilmesini özellikle rica ediyorum
ben. İki, şimdi bu az önce Gürkan kardeşimin ifade ettiği, her zaman, yıllardan beri dile
getirdiği, şu dernek, sportif a.ş. borç-alacak meselesi, çok ciddi bir konu olarak hâlâ ortada
duruyor. Aynen katılıyorum ben. Bu hallolmadı. Şimdi benim bütün iyi niyetimle, bütün
samimiyetimle. Bikem kardeşimden bir ricam var. Bir gayri resmi, bir üçlü toplantı yapması. O
kimler? Bir, Gürkan Eliçin, iki, Bikem kardeşim, üç, Kaan Kançal, çok önemli. Çok önemli. Kaan
Kançal yani bu 4, 3 sene boyunca, bu kulübün bütün mali işlerini ve bayağı da işini bilen bir
kardeşimdir, hepimiz biliyoruz zaten. Bu üçü bir araya gelsinler, bu problemi aralarında
paylaşsınlar, fikir tartışmalarını yapsınlar, ne karar verirlerse, hepimiz onlara uyalım. Bunu
büyük önemle, tavsiye ediyorum, Gürkana da, Bikem kardeşime de, Kaan Kançala da. Kaan
Kançal buna hayır demeyecektir, Gürkan da demeyecektir. Herhalde Bikem kardeşim de buna
itiraz etmez. Mantık sahibi, aklı selim sahibi kardeşimdir benim. Ben bunun için katıldım, ayrıca
Gürkana bu narin, işte bu bizim çocuğumuz olan, yeni çocuğumuz olan bu değişik sahipli,
kulüple ilgili söylediklerine de ben sonuna kadar katılıyorum. Ama bir şeyi eksik söyledi. Şu
anda biz Galatasarayımız küme düşebilir mi diye korkarken, her şeyiyle bizim bir çocuğumuz
olmuş, bu üvey çocuk mu neyse işte. O zaten kümeye düşmüş yani, sonuncu olarak kaderini
bekliyor.
Vaktinizi aldım, haddimi aşarak ikinci defa da söz aldım, hepinizden divan kurulu dahil, özür
diliyorum. İyi günler diliyorum.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Estağfurullah sayın Hayri Kozak, gayet cevap hakkınızı ve ilave açıklamanızı, cevap hakkı da
değil, ilave açıklamalarınızı şey yaptınız. Gayet açıklayıcı oldu. Herhangi bir sorun yok. Serbest
kürsü malum. Size teşekkür ederiz, başkanlık, divan başkanlığı heyeti olarak. Şimdi Taner Aşkını
bağlayabilir miyiz acaba? Sayın Taner Aşkın ekrana tam girmiyorsunuz, biraz geri çekilmeniz
mümkün mü acaba? Galatasaray TV rejisinden uyardılar. Şu anda çok iyi evet, buyurun,
mikrofon sizde.
Taner Aşkın
Teşekkür ediyorum sayın başkan. 5924 Taner Aşkın. Ben sözlerime başlamadan önce, gerek
sizin heyetinizi, gerek Galatasarayda şu anda televizyonları başında olanları, ekranı başında
olanları veya olmayanları, tüm Galatasaray camiasını saygıyla selamlıyorum, hürmetlerimi arz
ediyorum. Öncelikle şunu söylemeliyim, epey bir bekledim. Herhalde ufak tefek benim çok
fazla alakadar olmadığım bir sistem olan bu yeni bağlantılarla, birtakım şeyleri yeniden
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öğrenmem gerekiyor. O kursu bugün herhalde tamamladım. Bir yarım saatlik, 45 dakikalık bir
kursa ihtiyacım varmış, onu da almış olduk bu vesileyle. Ayrıca bunun için de bir değer kattı o,
ona da seviniyorum kendi adıma. Müsaadenizle ben sözlerime sizin konuşmanızla başlamak
istiyorum. Galatasaray beraber halat çekenlerin hissi bir kulübüdür dediniz. Daha doğrusu bu
öyle Baba Gündüz tarafından söylenmiş bir laftır, ama Galatasarayın ananeleri içerisinde yer
alıyor. Ben bunu bizzat yaşamış bir insan olarak söylemek istiyorum sizlere. Önce biz bazı
şeyleri kendi içimizde düzeltmek zorundayız. Niye bizler kendi içimizde birbirimizle de
dargınız? Niye, sebep ne? Ne var, neyi pay edemiyoruz, neyi alıp, neyi veremiyoruz? Bakın bu
sizin söylediğinizi şöyle bir açıklayayım ben. 1955 senesi, çok kuvvetli bir yağış var İstanbul'da,
Dolmabahçe stadında, Galatasaray – Adalet maç yapıyor. Acayip bir futbol oynuyor Adalet,
kalede Ömer tutuyor, ileride Tatar Necmi atıyor. Devre bitti, 2-0, Galatasaray sporcuları,
soyunma odasına girdiler. Herkes hüzün içerisinde, herkes sıkıntı içerisinde, göz yaşları olan
var, ağlayanlar var. Birbirlerini teselli etmeye çalışan insanlar var. Baba Gündüz kapının
kenarına sırtını dayamış, olanları seyrediyor. İlk verdiği talimat, üzerinizdeki formaları
çıkarıyorsunuz, yeni formaları giyiyorsunuz. Tosun ver yeni formaları oradan, evet herkes
üzerindeki formaları çıkarıyor, giyiyor. Şimdi iyice beni dinliyorsunuz, Baba Gündüzün sözleri
aynen böyle. Arkadaşlar, devreye 2-0 mağlup girdik. Biz Galatasaraylıyız, hava ne olursa olsun,
şartlar ne olursa olsun, siz çıkıyorsunuz, bu maçı kazanarak bu odadan içeri giriyorsunuz,
hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. İçin çaylarınızı, çıkın dışarı. Takım çıktı. 15, 16 ncı dakikada
bir gol attık, 2-1 oldu. 30 uncu dakikada bir gol daha attık, 2-2 oldu. O arada maalesef Allah
rahmet eylesin Ergun Erciyes, santraf oynayan arkadaşımız, bir sakatlandı, o zaman böyle
yedek oyuncu filan yok. 11 le başlıyorsun, 11 le bitiriyorsunuz. Ergun’u sol tarafa attı, sen
sadece orada dur, ayağına gelirse, topu ileri vur dedi. Kulaklarımla duyduğum şeyler, aynen
bugün şu an hâlâ, hâlâ hissederek söylüyorum. Evet yani, Ergun sol tarafa geçti, kapalı tribünün
önünde, maçın bitmesine 5 veya 6 dakika var. İsfendiyar abi geldi, sağ taraftan bir top attı
ileriye, ama kime, nereye gideceği belli değil. Adalette oynayan Selahattin beye çarptı top,
Selahattin ağabey vardı, ona çarptı top. Ergunun önüne düştü. O sakat olan bacağıyla, hareket
etmesi mümkün olmayan bacağı ile Ergunun vurduğu top gol oldu beyler. Ve biz o maçı 3-2
bitirerek, soyunca odasına girdik. İşte Galatasaray buydu. Ama buydu derken, şuydu. Bir alt
yapı vardı. Bugün öyle veya böyle, Niğde spor bilmem ne spor, falan, filan, bunları geçelim.
Sonra söyleyeceğim ne olduğunu. Ama çok önemli bir şey vardı. O takımda, o takımda
Galatasaray lisesi futbol takımında oynayan 4 tane asıl, 4 tane yedek futbolcu vardı.
Unutmayalım, bak altını çiziyorum. 4 tane yedek, 4 yedek. Sayayım mı? Turgay ağabey, Coşkun
ağabey, Rober abi, İsfendiyar abi, bunların hepsi Galatasarayda, aynı zamanda mektep
takımında oynayan Galatasaray A takımının futbolcularıydı, yedekleri de vardı. Onların da
isimlerini sayabilirim. Ama şunu söyleyeyim, bizde birçok şey ortadan kalktı. Niye kalktı?
Profesyonel, ya yapmayın, şimdi şu anda söyleyeyim, bir sıkıntı içerisindeyiz, kulüp almaya
çalışıyoruz, sistem değiştirmeye çalışıyoruz, oyuncu işte şöyle yapalım, böyle yapalım. Alt yapı,
bugün mekteplerde hâlâ var. Biz bir şeylerle uğraşıyoruz, bakın, milli takımın antrenörü yeni
daha dün, dün bir beyanat veriyor. Diyor ki eğer eğitim sisteminizin içerisinde sporla entegre
değilseniz, bu işlerle boşuna uğraşıyorsunuz demektir diyor. Ya böyle bir sistem yok ortada. Biz
neyin peşinde koşuyoruz? Neyin peşindeyiz? Takımı gençleştireceğiz. Nasıl gençleştireceksiniz
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beyler? Nasıl gençleştireceksiniz. Gençleştireceğim dediğin insanların hepsinin belirli bir
düzeyde okuması lazım. Çünkü artık futbol eskisi gibi değil, öyle oynanmıyor artık. Bir sürü
teferruat var bu işin içerisinde. Bunları hem oynayan öğrenecek, hem de oynatan öğrenecek,
öğretecek aynı zamanda. Bunlar hepsi birbirine entegre sistemler. Ha sayın başkan bir şey
söylüyor, karşısında da çok saydığımız, çok sevdiğimiz, haber bültenlerinin teke tek
programının, adı da kusura bakmayın, burada geçti programın artık, neyse. Sürçü lisan eyledik
herhalde bu noktada. Neyse söylemek istediğim şu, futbol aklı olan Galatasarayda 5 kişi var, 6
kişi var. Bir elin parmaklarını geçmez. Biri söylüyor, biri tasdik ediyor. Ya yapmayın allahını
severseniz ya, çok komik oluyor ya, çok komik oluyor. Yakışmıyor arkadaşlar. Galatasaray
camiasının üyesi, Galatasaray spor kulübünün üyesinin sayısı 20 bin kişi. 20 bin kişi. Bırakın 5
kişiyi, arkadaşlar. Burada futbol aklı çok, çok, çok üstün olan 5 bin kişiden fazla insan var
arkadaşlar, burayı 5 kişiye kilitlemeyin. Galatasarayın kalitesini düşürmekten başka bir şey
yapmıyorsunuz. Bu yakışmıyor sizlere, yakışmıyor. İçinde bulunduğunuz, idare ettiğiniz
toplumun ne olduğunun farkında bile değilsiniz. Yapmayın, arkadaşlar kusura bakmayın, yani
buraya kadar filan değil, tepeye kadar doluyum, o kadar çok yanlış işler var ki, yani bunların
hepsini, ben çünkü bir evvelki toplantıda sıhhatim dolayısıyla, Özhan Canaydın, izin aldım
divandan ve ayrıldım. Orada söylemek istediğim çok şey vardı. Bakın bugün ortaya bir şey
geliyor. Nedir? Florya. Floryada yeni bir proje. Çok güzel, harikasınız. Harikasınız. Ama
Floryanın bonusları ne, bunları konuşalım. Floryanın bonuslarını bir öğrenelim, açık açık bir
bilelim. İşin sonu nereye varıyor? Genel kurula getireceksiniz, ben şahsım adına söylüyorum,
eğer tek tek madde madde, bakın global demiyorum. Hepsini bir çırpıda çıkarmaya çalışırsanız,
madde madde, tek tek genel kurula gelmeyen, genel kurula gelmeyen, tek tek madde halinde,
herkesin anlayacağı şekilde, genel kurula arz edilmeyen bir genel kurul toplantısının, gündem
maddesinde olan oylamada ben asla evet oyu, kabul oyu vermem, veremem. Verilsem ellerim
kırılsın. Bakın bu kadar net söylüyorum. Yapmayın arkadaşlar. Bu kadar panik, eskiden olmuş,
eskiden gelmiş, şuradan gelmiş, buradan gelmiş. Buraları karıştırmayalım isterseniz ya,
buralara bakmayalım yani, olan olmuş, torba dolmuş. Daha önce konuşan değerli
arkadaşlarımız da aynı şeyi söylediler. Biz geriye dönersek, önümüzdekileri göremeyiz. Çok şeyi
var, geriden ders almamız gereken. Biraz evvel bahsetmiş olduğum anektod gibi. Ama, ama
işin en önemli noktası, bundan sonrası. Önümüze bakmamız lazım. Floryayı sattık, verdik.
Florya 22 dönüm, diyelim ki, diyelim ki imar değişikliği oldu. Aşı kaldıramaz, sayın
cumhurbaşkanının açık beyanı var. 4 katlı, 5 katlı binadan yukarı bir şey yapamazsınız. Tamam.
Peki, imar durumunuz çıktı. Onu da kabul edelim ki, % 90 aldık. % 90 imar durumu verdiler.
Beyler 18 bin metrekare kullanım alanımız çıkar. 18 bin metrekare kullanım alanı çıkar. Kaç
paradan satacaksınız ki, bu derde deva olacak. Ha, bunu bana şöyle açıklayabilirsiniz, hâlâ
geldiğiniz günden beri, 7 aydan beri bunu özellikle başkana söylüyorum, kaç kere de söyledim.
Hiçbir bütçe takdim etmediniz. Ettiniz bir şey, ama kadük oldu, sonradan değişen şartlardan
dolayı, şimdi iyice kadük oldu. Bazı arkadaşlar, bir geçici bütçe getirin, bir şey getirin, bir
görelim. Bundan sonrası için neler olacak, nereden gelir gelecek, nereden nakit akacak,
nereden akmayacak, nereden kaynak bulacağız, bunları tek tek bir görelim. Öyle yani dipsiz
kuyu, boşalma, nereye gitsek bulamıyoruz sonunu, yok böyle bir şey, yok böyle bir şey, yani
saymakla bitmez, benim önümde şu anda 20 tane madde var, 20 tane. Ama bu 20 tane
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maddenin yani buralarda konuşulması en doğru hal. Bir iletişim toplantısı yapılıyor. Bu olaylar
çok tehlikelidir. Denenmiş olaylardır. Eğer siz uzaktan kumanda ile bu işleri yapmaya
çalışırsanız, günün birinde birileri çıkar, çok acayip şeylerle karşınıza dikilir. Nitekim dün akşam
oldu böyle bir şey, çok lüzumsuzdu, yaşlı bir arkadaşımız, öyle kabul edelim. Ama oldu, belki
birine hakim olamadık, tamam eyvallah. Ama bizde olmaması gereken şeyler bunlar, bakın
Tüzün arkadaşımız çok ciddi bir şey söyledi, çok ciddi bir şey söyledi. Keşke takım küme
düşseydi de, ben bu halle muhatap olmasaydım dedi. Arkadaşlar biz bunları görmek
istemiyoruz, biz böyle şeyler yaşamadık, böyle şeyler yaşamadık. Yani burada önce, önce
benim için en önemli olan şey şu. Galatasarayda önce birbirimize inanıp, güvenip ve sevmeliyiz,
bu işin en başlangıcında gelen kısmı güvence. En başlangıçta gelen kısmı. 7 aylık dönem
içerisinde 3 tane Yönetim Kurulu üyesi, 2 tane bilmem profesyonel adam istifa etmiş, yahut 3
tane ne ise. Şimdi bunlarla biz yani az havalı lastikle arabayı kullanmaya çalışıyoruz. Olmaz
arkadaşlar ya, 4 çeker bir arabada bir tane havalı lastik, lastiğin biri hava kaçırıyorsa, o araba
eninde sonunda, eninde sonunda yoldan çıkmak zorunda kalır. Nitekim çıkıyor. Bakın, o şimdi
bir gündem oluşturuluyor. Günün havası, Florya satışı, peki Riva ne olacak? Arkadalar Rivadan
gelir uzun vadede gelecek, gelsin uzun vadede gelsin. Onların pazarlığını yapın, onları getirin
ortaya onları konuşalım. Eğer uzun vadede gelecekse şu anda ben şöyle, global bir tahmin
yapıyorum, yani ne gelebilir diyerekten, geri kalan kısmından, yaklaşık 1 milyar, 650, 700
milyon liraya bugünün kuruyla, bakın 13.50 kuruştan bahsediyorum. Dolar üzerinden oradaki
değerlendirme, nereye 2 milyara yakın para gelir. 2 milyara yakın. 9 sene orada süre var.
Bırakın, bağlayın oraya, orayı ödesin. Siz bu tarafa, başka taraflara bakın, Floryayı niye
satıyorsunuz arkadaşlar? Satalım, ama değerine satalım. Ama şöyle söyleyeyim, bir şey
yapamayız, biz şu anda Floryaya bir şey yapamayız, Floryanın imarı, imarı bir şekilde çıkar.
Herhalde alt yapısı hazırlandı, gündem de şimdi oluşturuldu. Bir süre sonra genel kurula gelir,
şöyle veya böyle kaldırın, indirin elleri, bitti bu iş denir, geçilir. Yok arkadaşlar, kusura
bakmayın. Kusura bakmayın, bu sefer eğer yaşıyor olacaksam şayet, Allah ömür verirse, o
genel kurulda benden kimse net anlaşılmayan, global bir toplam oylamada benim reyimi alma
şansına sahip olamayacaktır. Net ve açık ifade ediyorum. Bu kadar da açık söylüyorum. Şimdi
güncel konulardan bir tanesine daha gelelim. Çok önem verin, bakın bu Niğde spor olayını, ilk
defa divan toplantısında dile getiren adam benim. Üzülerek söylüyorum, benim lafım, hiç
sevmediğim bir şey ama açan, konuyu açan benim. Şimdi söylemek zorundayım. Bu kulübü
sayın Ural Aküzüm arkadaşımız, ki o zaman Galatasaray Spor Kulübü sportif a.ş. de Yönetim
Kurulu üyesiydi kendisi. Belirli bir bedelle Altınordunun başkanından satın almış, şu anda da
kulübün tek sahibi, tek ortağı, diğer o 9 ortaktan bahsediliyor. Onların hiçbirisi yok. Yalnız şunu
söyleyebilirim ki, başkanla bir konuşmamız esnasında, kendinin de orada payı olduğunu
söyledi. Hatta kendinin orada olmasını istemediği için, bir başka arkadaşını finanse ederek
onun kendi adına bu işi, bunu açık olarak söylüyorum bakın, hiç eğrisi, gayrısı yok bu işin. Her
şey ortada. Şimdi bu kulüp niye alınıyor? Evet küme düşen bir kulüp, Altınordunun sahibi
buradan bir şey beklemedi. Bekleyemedi daha doğrusu, daha doğrusu beklediklerini bulamadı,
onun için satmak zorunda kaldı.
Bizim bir alt yapımız var mı? Evet, bir alt yapımız var. Bizden çıkan insanlar orada, burada top
oynuyorlar mı, oynuyorlar. Hem de ciddi anlamda, biz acaba niye bunları gönderdik diye bizi
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de düşünceye sevk ederek oynuyorlar. İşin doğrusu, şurada şu. Bu kulüp her halükârda bir
stepne olarak alındı. Bir yerde duracak bu kulüp. Olabilecekleri de söyleyeyim. Bu kulübün yani
fonksiyonu ne olabilir onu da söyleyeyim. Siz hiçbir futbolcunuzu buradan oraya götürüp,
orada oynatarak buraya kazandıramazsınız. Ancak bunu bir istasyon olarak kullanırsınız.
Dışarıdan bir futbolcu alırsınız, getirirsiniz o kulübe, o kulüpte 10 liraya aldığınız futbolcuyu, en
rahat şekilde, en rahat şekilde, bakın altını çizerek söylüyorum. Şeytanın avukatlığını
yapıyorum. İstediğiniz fiyata Galatasaraya satarsınız. Kimse size bir şey demez. Hiç kimse bir
şey demez. Sizin mevcut kulübünüzden geliyor olur. Alt yapınızdaki, işte Niğde spordan geliyor
olur. Bu da oradan yukarıya çeker, çıkar gider. Ama ne olur? Parayı kim kazanır? Niğde spor
kazanır. Parayı Niğde spor kazanır. 10 liraya aldığı adamı, 11 liraya satsa dahi, o 1 lira, Niğde
sporun olur.
Bunun tersi olabilir mi? Olabilir. Kadronuzda oynatmak istemediğiniz adamları, Niğdespora
yollarsınız, Pazar açarsınız. Optride size verilmiş bu adamlar, bir şekilde, öyle veya böyle.
Bunları açık konuşuyorum bakın, ben bunları divanda da söyledim. Bunlarla oynamayın, ateşle
oynarsınız dedim. Siz o ateşi söndürmek isteseniz dahi, o ateşe benzin döken o kadar çok insan
var ki, o kadar çok insan var ki, asla, asla havadan uçakla müdahale etseniz dahi, o yangını
söndüremezsiniz. Öyle bir gücünüz yok arkadaşlar, boş şeylerle uğraşmayın, bakın.
Galatasarayın bir alt yapısı var. Gelin o alt yapıda devam edin. Basketbol takımı, yılların
basketbol takımı, % 95 oyuncusu, mektepten çıkıyordu arkadaşlar, bugün mektepte bir şey
değişmedi, yine beden eğitimi hocaları var, yine beden eğitimi dersleri yapılıyor. Arkadaşlar
buradan çıkanların birçoğu da gelip Galatasarayımıza üye oluyorlar, zaten tabii üyelikleri var
arkadaşların. Niye bunları geriye kazanmaya çalışmıyoruz? Niye boş işlerle uğraşıyoruz.
Florya’da koca bir tesis var, adı Akademi. Kaç tane arkadaş çıktı oradan da akademiden mezun
oldu arkadaşlar? Soruyorum. Eğer bir kulüp idare edilecekse, her şeyi ile idare edilmek
zorunda. Bir antrenörle çalışıyorsunuz, başka bir antrenörle de çalışabilirsiniz. Ama soruyorum
bugün Galatasaray camiası içerisinde, bana ikinci veya üçüncü adamı sayabilir misiniz, pro
lisansı olan? Yok arkadaşlar. Yok. Galatasaraydan futbolcu olarak yetişmiş, ikinci veya üçüncü
bir adamın pro lisansı yok. Varsa da ben bilmiyorum, lütfen aydınlatın. Ama ben olmadığını
biliyorum.
Şimdi bütün bunları bir kenara bıraktık. Hepsi bir kenarda duruyor. Pardon. Afedersiniz. “Şunu
kapatsana”. Şimdi bütün bunları, bir kenara bırakalım. Benim acizane tavsiyem şu. Galatasaray
şu anda seçim ortamında değil, zorlamayalım. Yanlışları arka arkaya getirmeyelim. Mümkün
mertebe şu andaki yönetime, ikazlarda bulunalım. Eğer dinleyeceklerse tabii,
dinlemeyeceklerse kendi bilecekleri şey. Onun takdiri onlara ait. Ama lüzumsuz bir telaş
içerisinde olmayalım. Bugün gelecek yönetim de, mevcut yönetim de, gelecek yönetimde, aynı
şeylerle karşı karşıya kalacak. Önce çözümleri bulalım. Neyi, nasıl halledebiliriz? Benim şimdi
ciddi tereddüdüm var. Soruyorum. Florya da bir proje var. Arkadaş bu projenin maliyeti ne?
Bu projenin finansmanını nasıl bulacaksınız? Bu finansman Galatasarayın borçlarından neyi
karşılayacak? Yani şimdi diyorum ki ben kendi kafama, ya işte bir 300 milyon, 400 milyon lira
bir kâr kalabilir buradan. Yani Galatasaraya, e ama benim, kulübe borcum, yani kulübün
pardon, afedersiniz şirkete borcum 1 milyarın üstünde. Ee, ne olacak, ne işime yaradı benim
bu para? Onu kaldıramadığım sürece, o problem ortadan kalkmıyor. O zaman başka bir şeyler
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bulmam lazım. Onu takviye edecek bir şeyler bulmam lazım. Kaldı ki onun yanında, ne bonus
vereceğim, bakın tekrar soruyorum. Tek başına orası olmaz. Bunun arkasında bonusu var.
Gelin konuşalım, ne varsa, biz de bilelim, en azından şöyle söyleyelim. Bilerek, isteyerek size
yardım etmeye çalışalım. Bu hepimizin problemi. Özetle söylemek istediğim o kadar çok şey
var. Sırayla. Bir tek şeye daha gelmek istiyorum. Bir tüzük olayı var. Evet ben Hayri kardeşime
katılıyorum. Ama öbür taraftan doğrusunu isterseniz, bir de gerçek var ortada. Uzatmayalım,
bana bir Galatasaraylı ağabeyimin söylediğini söylemek istiyorum. İsim vermeyeceğim.
Galatasarayda can çıkar, tüzük çıkmaz dedi bana. Bunu ne zaman söyledi biliyor musunuz?
2010 senesinde, biz tüzüğü değiştirmeye çalıştığımız zaman, ben o yönetimde görev
alıyordum, o zaman söylediler. Ama öyle veya böyle o yönetimin büyük gayreti ile, camianın
da büyük desteği ile o tüzük çıktı, o tüzük, bugünkü tüzük. Şimdi burada fazla ısrarcı olmayalım.
Devletin yapmak istediği, devletin uygulamak istediği yeni çıkan son yasayla ilgili bazı şeyler
var. Bunların bizim tüzüğümüzde olmazsa olmaz, zorunlulukları var. İlanihaye bunu tutamayız,
bir ay, iki, üç ay, beş ay filan sallayabiliriz. Belki Haziran sonuna kadar da sallanabilir diye
düşünüyorum ama, burada eğer mesele, mesele Yönetim Kurulu, pardon Denetim Kurulunun
üyeler tarafından genel kurulda müstakil seçilmesi ise serbest olarak, bunu koyalım. Birinci
maddeye, ikinci maddede, şirketin ve kulübün mali yıllarının birleştirilmesini koyalım. Sadece
bu iki maddelik veya üçüncü bir madde daha varsa, bunu açalım, müzakere edelim, koyalım,
mevcut tüzüğe bunları, 70 madde varmış, 80 madde varmış, bırakın beyler. Galatasarayın
tüzüğü öyle bir tüzük ki, hangi maddeyi kaldırırsanız kaldırın, bir önceki veya 10 sonraki madde
birbirinin içerisinde var. Onun için bunun içerisinden çıkılmaz. Zaten o üye arkadaşımızın,
ağabeyimin daha doğrusu bana söylediği, o laf, bu laf. Buradan çıkılmaz. Biz bir şekilde, eksik
olmasın. O günkü Yönetim Kurulundaki arkadaşların büyük gayreti ile öyle veya böyle karşı
koyanların da büyük anlayışı ile, büyük desteği ile öyle bir tüzüğü çıkarttık. Tamam, ama bunu
şu anda, ana sistemini oturtmak için bu yeterli değil. Öncelikle lafımın başına dönüyorum. Biz
niye birbirimizle anlaşamıyoruz. Neyi pay edemiyoruz? Galatasarayda bir başkanlık seçimi
yapılıyor. Beyler yani kusura bakmasın kimse, katılan arkadaşlarımın hepsine sonsuz saygı
sunuyorum. Yani öyle bir sıkıntım yok Allaha şükür, kimseye de bu konuda en ufak bir şey
söyleyecek durumda da değilim. Ama şunu Galatasaray menfaatleri açısından söylemek
zorundayım. Bugün veya yarın, şartlar ne olursa olsun, Galatasarayı idare edecek insanların,
Galatasaray idare heyetinin ve Galatasaray başkanının ciddi bir genel kurul desteği alması
lazım. Ciddi, bu % 32 seçimle, % 32 lik bir oranla olmaz. Galatasarayda eğer taşlar yerine
oturacaksa, bu camianın sesi duyurulacaksa, her taraftan duyurulacaksa, o zaman yapılması
gereken bir şey var arkadaşlar, biz her şeyi bir tarafa bırakıp, bu birliği, bu tesanüdü, sağlamak
zorundayız. 5 tane aday, buyurun. 5 tane aday. Ama erk olmak başka. O 5 tane adayın almış
olduğu 40 oy farkla olmuyor beyler. Bir tanesinin almış olduğu 40 oy farkla olmuyor. Kimseyi
suçlayamayız. Evet 7 ay geçmiş, ben bakıyorum yönetim neler yapmış? Yapabildiği şeyler var,
yapamadığı şeyler var. Hocayı göndermiş, yani hocayı göndermiş ama, hocayı göndermekle
Galatasaray kurtulmuyor. Tamam hoca bir devirdi, yapacağını yaptı, teşekkür ederiz, karşılığını
da aldı. Anlaşmazlık tamam. Yönetim yönetiyor burayı. Hoca profesyonel bir arkadaşımız, ama
divan üyesidir, kulüp üyesidir, bugün gelir, iştirak edebilir toplantılara. Bir sıkıntı yok. Ama öyle
gerekiyordu o an için, öyle bir karar alındı. O karar artık alanların kararı, biz neticesine
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bakacağız. Fakat şunu söylemek zorundayım. Ne olursa olsun, ne olursa olsun, bakın istisnasız,
her türlü şey için söylüyorum bunu. Artık bırakın bunu. Galatasaray sadece Galatasaray.
Arkadaşlar bölmeyin, parçalamayın, zaten bizi bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar. Biz
Galatasaraylılar, buna elbirliği, aynı şekilde bakın, o halatı hep beraber çekmeye devam
edelim. Ellerimiz yırtılsa da, kan aksa da, o halatı çekmeye devam edelim. Çünkü samimiyetle
söylüyorum. Herkesin iyi niyetine ben inanıyorum. En azından kendim kadar iyi düşündüklerini
herkesin biliyorum, bütün camia olarak, tanıdıklarım dahil veya hariç. Lütfen artık buna bir
nokta koyalım. Bizim çıkışımız, birlik, beraberlik ve tesanüddür. Bunun dışına borç, bir şekilde
çaresi bulunur, ödenir veya ödenmez. Ödenmezse ne olur? Onları da tartışalım. Bitiriyorum.
Lütfen, şunu da söylemek istiyorum. Sayın başkandan özellikle rica ediyorum. Lütfen en kısa
zamanda, en kısa zamanda, bakın Marta kadar da olsa bize bir geçici bütçe, en azından, en
azından geçici bir bütçe takdim edin ya, ne olursunuz, allahınızı severseniz, neyi alıyoruz, neyi
veriyoruz? Neyimiz var. Ne yapmamız lazım, hep beraber bir bakalım. Bilgisizlik içerisindeyiz,
bilgisizlik unutmayın, bilgisizlik daima başka şeyler yaratır. Herşeyi, herkes istediğini
söyleyebilir. O ortamı halen şu anda yaşıyoruz. Ben sözlerimin burasında herkese çok teşekkür
ediyorum. Galatasaray için geleceğin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet beni
dinleyenlerin sağlıklar içerisinde, sağlıklı günler geçirmesini temenni ediyorum. Saygı ve
hürmetlerimle herkesi selamlıyorum. Hoşçakalın, iyi akşamlar.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Sayın Taner Aşkına duygusal ve taci anektodu için özellikle teşekkür etmek isterim. Hakikaten
camiamızın önünde bir fırsat var, tarihi fırsat var. O da vurguladı ama ben bir kez daha şey
yapayım. Biz bu halatı bir yöne çekecek miyiz, yoksa farklı yönlere çekiştirecek miyiz? Buna
camianın bütün bileşenleri, paydaşları olarak bir ortak irade ile karar vermemiz lazım. Bu
aşamada bu kadar söylemekle yetiniyorum. Şimdi başkanımız Sayın Burak Elmas cevap hakkını
ve konuşulanlara bir şey yapmak istiyor. Bağlanmak istiyor. Başkanımızı bağlayabilir miyiz?
Buyurun Sayın Başkan.
Kulüp Başkanı Burak Elmas
Saygıdeğer divan başkanım, saygıdeğer divan kurulu üyeleri, izninizle ben birtakım yorumlara
cevap vermek istiyorum kısaca. Üyelerimizin hakikaten heyecanını ve eleştirideki heyecanını
da, veya hassasiyetlerini de anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Çünkü hepimiz Galatasarayı çok
seviyoruz ve Galatasarayın iyi olmasını istiyoruz. Bu konuda Galatasaray sevgisi, bu heyecanı
göstermeyi doğal kılar. Buna çok büyük saygım var. Her türlü eleştiriye de dediğim gibi, çok
saygım var.
Şimdi burada birtakım şeylerin etrafında her divanda dönüp dolaşıp, sayın Taner Aşkın
büyüğümüz, Sayın Hayrettin Kozak ağabeyimiz de söylediler. Dönüp, dönüp aynı şeyleri
konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu sorunları birlikte halletme iradesi, tavsiyesine % 100
katılıyorum. Sayın Taner Aşkın dedi ki, bir Galatasarayda bir yönetim gelirse, hakikaten
üyelerin çoğunluğunun desteğini alarak gelmeli. Ve o desteklere beraber Galatasarayın bu
sorunlarını çözmeli. Sayın Taner Aşkın çok haklı. Bunu herhalde aday olan herkes arzu eder.
Biz aday olurken, ekibimle beraber, zaten bu şeyle, bu iradeyle, bu arzu ile ortaya çıktık, hatta
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dedik ki, bütün potansiyel başkan adaylarına gittik, Galatasarayda takdir edilen bir yönetimde
yer alması arzu edilen kişilere gittik. Fakat resim pek öyle olmuyor. Çünkü bu ateşten gömleği
giymeye herkes sırada değil, bunu kabul etmek lazım. Yani bu da gelip, herkes hazır, aday
olmayı bekliyor. Herkes başkan adayı olmayı, istiyor. Herkes bu dönemde, ailesini, çoluğunu,
çocuğunu bırakarak, Galatasarayın geleceğini kurtarmak için, bu zor mücadeleyi ki, bugün
benim yerimde kim olsa fark etmeyen, o zorlukları, yani aday ve başkandan fark etmeyecek o
zorlukları yaşayacaktı. Bu zorlukları yaşayacak, herkes sırada değil. Bu gerçeği ortaya
koymamız lazım. Bugün ben ve diğer aday olan başkanlar ve Yönetim Kurulundaki
arkadaşlarımızın hepsi, bu zor dönemde, Galatasaraya çözüm üretmek için aday olduk. Genel
kurulumuz teveccühü ile biz ben başkan seçildim ve Yönetim Kurulumda kurullarımıza
seçildiler. Bundan sonra zaten ortak olarak tüm Galatasaraylıları masaya oturtma, yani
sorunları çözme iradesi göstertmeye davet ettik. Belki bunun yöntemi, frekansı tartışılabilir
ama, böyle bir irademizi var. Zaten seçim dönemimde de çok açık söyledim. Galatasaraydaki
mevcut sorunlar, yani aslında hepimizin, tekrar tekrar söyleyeyim, Galatasaraya bir şey olmaz,
denilerek getirdiğimiz kar topu gibi büyüttüğümüz ve bugün nasıl çıkacağımızı tartıştığımız
finansal durum Galatasaraylıların birlikte ancak çıkabileceği bir durum. Yani bir Yönetim
Kurulu, kim olursa olsun, kaç üye olursa olsun, bu durumdan tek başına çıkamaz. Camianın
bütün dinamiklerini bir araya getirmesi lazım. Fakat camiamızda da maalesef son senelerde
oluşmuş bir alışkanlık var. Tabii ki hep tekrar tekrar söylüyorum. Konular bazında değil, kişiler
bazında konuları tartışıp, bunu hep söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Çünkü bu
çok önemli bir tespit, zaten Taner bey de bunu bahsetti. Konular ve çözümler üzerinden değil,
kişilere zarar vererek veya kişileri ortadan kaldırarak, konuları çözdüğümüzü ve çözüm
geleceğini öngörüyoruz. Fakat maalesef kişiler belki gelip geçiyorlar, fakat Galatasarayın
sorunları çözümsüz olarak devam ediyor ve her geçen gün biraz daha büyüyor. Eğer bu konuda
herhangi bir sorunda çözüm iradesi varsa, biz yönetim kurulunda olduğumuz müddetçe,
masada bu çözüm iradeleri her zaman masamız açık, her zaman bu çözüm iradelerini masaya
koyabiliriz ve bu çözüm iradelerini de dinleyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Şimdi Sayın Merih Tüzün birtakım konulardan bahsetti. Serzenişlerini de anlıyorum. Bir, 1500
e yakın üyemiz burada kayıt yaptırdılar. Bu kayıt yapan üyelerimizden bizim bu hukuki
sebeplerden dolayı birtakım verileri, bunun organizasyonunu yapan, yani bu vebinarın
organizasyonunu yapan şirkete birtakım bilgileri aktarmamız gerekiyor. Burada da bir aracı
şirket kullanmak zorundayız. Bu aracı şirketin önemi de zaten üyelerimizin bilgi güvenliğini
korumaktır. Yani sadece bizim için değil, bunun gibi birçok organizasyonu, bu veri gizliliğini
sağlayan arada bir önlem alan bir kuruluş var. Dolayısıyla bizim verilerimizi üye bilgilerimizi çok
önemsiyoruz. Ne kendimizin, ne de üyelerimizin, kendi bilgimiz sayılır onlar da, verilerinin
ortalıkta dolaşmayı veya başkaları tarafından kullanılmasına asla izin vermemek üzere güvenlik
sistemlerini en şıkı şekilde kuruyoruz. Burada üyelerimizin bunu yaptığımıza dair hiçbir
tereddüdü olmasın. Aynı şekilde bunda da hukuki tüm alt yapıyı da kuruyoruz. Bundan sonra
da kurmaya devam edeceğiz. Katılan üye sayımız da, tabii kayıt yapılan her üyemiz dün akşam
katılmadılar ama bir ara 750, 800 e varan üyemiz vardı. Onlara da katılımı için teşekkür ederiz.
Ümit ediyorum ki, bir sonraki yaptığımız toplantılarda, daha da fazla üyemiz buraya katılım
gösterirler. Çünkü bizim amacımız üyelerimizle bir araya gelip, tartışıp, onları dinleyerek,
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kendimizi anlatmak, çünkü biz üyelerimiz adına buradayız ve üyelerimizin de her konuyla ilgili
görüşlerini belirtmesi ve eleştirilerini de bizlerle paylaşması için bir platform oluşturmak
mecburiyetindeyiz. Şimdi dün hakikaten ilk üye toplantımızı, zaten üye toplantımız, bizim
organize ettiğimiz online üye toplantımızdı. Maalesef başında da söylemiştim, burada birtakım
handikaplar olabilir. Bunları düzelteceğiz diye, maalesef bir üyemiz, çok kıymetli Süleyman
beyle ilgili, hakikaten hiç Galatasaray ortamına yakışmayan bir takım cümleler kurdu. Tabii
takdir edersiniz ki, biz o anda bir şeyler yapmaya çalıştık ama, sonra da yani o akışta, ilk defa
da yaptığımız bir toplantı için, belki bir gecikme olmuş olabilir ama, özellikle ben şahsen bunu,
bunun çok yanlış olduğunu, Sayın Süleyman Öztürk’ün çok büyük hizmetler vermiş ve
Galatasaraya büyük emekleri geçmiş bir insan olduğunu söyledim. Ama yani artık bunu
söyledikten sonra hâlâ yani gereği varsa da üyelerimiz tarafından talepler gelirse, bunları da
konuşuruz ama yani bu güzel geçen üye bilgilendirme toplantısında, bu konuşmaya indirgeyen,
maalesef bu tatsız ve talihsiz olayı indirgememek lazım. Burada da gereken konuşmayı da ben
Galatasaray spor kulübünün seçilmiş başkanı olarak, orada yaptım. Ama sanırım söylediğim de
tatmin etmemiş, çünkü gelen bazı tepkiler bu yönde. Ama ben şahsen doğruyu ifade etmeye
ve bu yanlışın altını çizmeye çalıştım. Dün Yönetim Kurulunda yine şöyle bir yorum geldi.
İletişimden sorumlu Remzi bey ve Remzi beyin iletişiminin orada olmadığının ve Remzi beyin
iletişiminden memnun olmadığımıza dair birtakım iddialar geldi. Bu kesinlikle böyle değil.
Herhalde orada konuştuklarımız veya söylediklerimiz yanlış anlaşılmış. Dün bu normalde geçen
hafta yapılacaktı biliyorsunuz, bu üye bilgilendirme toplantısı, çok değerli başkanımız, rahmetli
Selahattin Beyazıt’ın hakkın rahmetine kavuşması sebebiyle, erteledik Cumaya, Yönetim
Kurulumuzda bazı arkadaşlarımızın uluslar arası birtakım toplantılarından dolayı, o toplantılar
sebebiyle seyahat etmesi gerekiyordu. Masada oturamayan 4 arkadaşımız da, o sırada
yayındaydı, biz onları görebiliyorduk. Siz onları göremiyor olabilirsiniz ama, çoğunluk, Yönetim
Kurulunun çoğunluğu oradaydı, masada oturmayan Yönetim Kurulu üyelerimizin de bir tepki
ile orada oturmamayı tercih ettikleri algısı da tamamen yanlış ve doğru olmayan bir yargıdır.
Bunu da düzeltmek isterim. Zaten öyle bir tepkisi olan üyemiz varsa, bunu da açıkça paylaşırdı.
Sadece işleri dolayısıyla, bazıları da kendi şirketlerinden veya yurt dışından bağlantılar. Remzi
bey konusuna gelince, bu iletişim konusu çok yanlış anlaşılmış. Orada başka bir şey söyledim.
Remzi beyin lisanından, Galatasarayı Yönetim Kurulu sözcüsü olarak temsilen, hem ben, hem
Yönetim Kurulu arkadaşlarımız son derece memnunuz. Üslubundan çok memnunuz ve
üslubun kullandığı kelimelerin ve Galatasarayın sorunlarını dile getiriş şeklinin de gerçekten
Galatasaraya toplumuna çok yakıştığını düşünüyoruz. Burada bahsettiğimiz sıkıntı, başka bir
sıkıntıydı. Maalesef Galatasarayın kabul ettiği ve Galatasaraya yakıştığını düşündüğümüz lisan
ve iletişim tarzı, Galatasaray dışında aynı etkiyi yaratmadığı gibi, bazen de tepki ile karşılanıyor.
Bizim söylemek istediğimiz buydu. Bu lisana da, ihtiyaç duyulan lisana da bir opsiyon
yaratmamız gerektiğine, cevap vermek için bir çalışmamız gerektiğini ve o lisana, Galatasaray
o lisana tamamen inemez kültürü ve değerleri açısından ama, biraz daha sert, biraz daha farklı
bir lisanla cevap verme gerekliliğini gördüğümüzü söyledim. Orada da bir yanlış anlaşılma
olmamasını diliyorum ve onun için de bunları söylemek istedim.
Transferler konusunu, Denetim Kurulumuz söyledi. Nasıl yapıldığını zaten sık sık anlatıyorum.
Transfer tabii herkesin kendi görüşü olabilir. Futbol biliyorsunuz, genelde spor yani, herkesin
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çok bilgili olduğu bir yer, herkesin kendi görüşünün olduğu yer, sonuçları da ancak sahada
oyuncuların sonuçlarıyla değerlendirebileceğiz. Umarım bundan sonraki performansımızda da
farklı bir görüş oluşur.
Bunun üzerine bir konu daha, güvenoyu ihtiyacı dile getirildi. Tabii kime göre, neye göre? Bunu
güvenoyu her zaman talep edilebilir. Tüzüğümüz bellidir, biz elimizden geldiği kadar tüm
camiamızın çözüm önerileri ile beraber, Galatasarayı bu zor durumdan cesaretle çıkarmayı,
sadece Galatasaray değil aslında, Türk futbolunda bütün kulüplerin içerisinde olduğu bu zor
durumdan, Galatasarayı çıkarmaya çalışıyoruz. Burada da tek başına değil, camiamızın desteği
ile yapmayı arzu ediyoruz. Kolay bir dönemde olmadığımız da çok aşikârdır, ama en azından
bu irademiz var ve elimizden geldiği sürece, vakit verildiği sürece, bunları yapmaya devam
edeceğiz. Eleştiriler, farklı görüşler, bunlar Galatasarayın zenginliğidir, olacak. Biz de bunları
dinleyerek en iyi şekilde beslenerek sonuç elde etmeye çalışıyoruz.
Florya konusunda Sayın Taner Aşkının verdiği birtakım rakamlar var, Riva ile ilgili de birtakım
rakamlar var. Bu rakamlar konusunda, özellikle çok hassas davranmamız lazım. Çünkü bu
rakamlar, doğruyu, gerçeği yansıtmıyor. Bir, Florya ile ilgili bir proje zaten genel kurula gelirse,
genel kurula sunacağımız bu Florya ile ilgili proje, çok detaylı, çok finansal olarak da çok detaylı
olarak çalışılmış, hatta da bağımsız bir kuruluş tarafından da finansal şeyler, planları
onaylanmış şekilde genel kurulumuza gelecek. Genel kurulumuzun da sonunda alacağı karar,
hepimizin zaten kabul edeceği ve saygı duyacağı bir karar olacak. Ama şimdiden daha
görmediğimiz bir finansal yapı, görmediğimiz bir proje ile ilgili, sizlerden ricam, lütfen bir görüş
bildirmeyelim, çünkü ortada bir proje yok henüz, sunmuş olduğumuz. Detayları çalışılıyor. Çok
pozitif şekilde de farklı bilgiler görebilirsiniz.
Riva konusunda da tekrar bir rakam şey yapıldı, telaffuz edildi. Bahsedilen rakamlar ortada
yok. En azından bizim emlak konutla yaptığımız ve gördüğümüz şeylerde, bu rakamlar da bazen
camiamızı maalesef yanlış yönlendiriyor. Onun için doğru rakamları konuşmak lazım. Burada
da kendimize bir görev alıyorum. Ben acil olarak denetleme kurulumuzdan, bu riva projesi ile
ilgili, mevcut durumla ilgili bir denetleme raporu yazmalarını ve üyelerimize sunmalarını rica
edeceğim ki, rivadaki gerçek durumu, Florya işi bozulduğu zaman da dün aslında üye
toplantımızda belirtmiştim. Çok büyük bir gelir gelme potansiyelini bir kenara bırakıyorum.
Rivada şu anda aldığımızın dışında nakit akışı sebebiyle, ödediğimiz faiz sebebiyle, bu gelirin
hiç gelmeme, hatta üstüne borçlu kalma riskimiz var. Uzun bir sürede, bunları da denetleme
kurulumuzdan, bugün gelen yorumların sonucunda, bir rapor yazarak, üyelerimizle direk
olarak paylaşmasını rica edeceğim ki, hepimiz doğru rakamlar üzerinde konuşalım.
Ayrıca da Denetim Kurulumuzdan madem bu kadar büyük bir hassasiyet var. Niğde spor ile
Galatasaray sportif a.ş. ilişkisini de, Galatasaray takımı ilişkisini de detaylı olarak denetlemesini
rica edeceğim. Onlar da sizlere bunu sunar.
Tüzük konusuna gelince, tüzükte zaten sizin belirtmiş olduğunuz gibi Sayın Aşkın, iki, üç madde
bizim için öncelikli. Bu 3 madde dışında, 3 maddenin de maalesef takvimsel olarak dokunduğu
bazı konular var. O konuların dışında zaten biz tüzükte bir fazla değişiklik istemiyoruz. Bu
maddeler de Galatasarayın yönetilmesi ve daha uygun denetlenmesi için gereken maddeler.
Yani o daha geniş bir tüzük değişikliği için hakikaten daha büyük bir konsensüs lazım. Bunlar
acil olan ve acil olduğunu düşündüğümüz ve Galatasaraylıların Galatasarayın finansallarını
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daha rahat analiz edebileceği, dönemsel olarak birlikte görebileceği ve sezonların bitimine
yakın bir kulüp, sportif a.ş. finansalının daha anlam teşkil edeceği için, senelerdir
konuştuğumuz, sevgili Hayri ağabeyin de özellikle birkaç kere dile getirdiği bir tüzük değişikliği,
bunu daha önce de üyelerimize anlatmıştık. Bunun dışında zaten hani bir farklı şekilde bir
madde ile oynama niyetimiz yoktu. Bunu da divan başkanımız ve kurulan heyetle, komisyonla
değerlendirildi. Bu Yönetim Kurulunun bir tüzüğü değil, üyelerimizin tüzüğüdür. Onların takdiri
ile de oylanır. Bu arada geçmiş tüzük komisyonlarımızla ilgili şunu da söylemek isterim ki,
defaatle, tabii ki çok fazla kişinin emeği var. O emekler kenara atılmış değil, fakat hızlı ilerlemek
istedik. Geçmiş tüzük komisyonlarımızda yer alan çok değerli büyüklerimiz ve Galatasaray Spor
Kulübü üyelerine teşekkür ettiğimiz gibi, tüm arkadaşlarımız ve komisyon üyelerimiz de
geçmişte yapılmış bu değerli çalışmaları önlerine koyarak birtakım değişiklik önerileri yaptı,
yani geçmişteki çalışmalar asla yok kabul edilmedi. Sayın divan başkanımız da sanırım bunu
onaylayacaktır. Orada da bir endişe olmasın. Yönetim Kurulundan ayrılanlar üzerinden de bir
spekülasyon yapmamak lazım. Bu ilk defa olmuyor, tekrar anlattım. Yönetim Kurulunda
Galatasarayın özellikle bu döneminde çalışmak çok kolay bir şey değil. Bazı arkadaşlarımızın
çalışırken ki görüşleri fikirleri, farklı olabilir. Buna saygı duymak lazım ve ayrılırken de düzgün
ayrılmak lazım. Biz buradayız, görevimizin başındayız, mevcut yönetimden kalan arkadaşlarım
da benimle birlikte çalışıyorlar, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu arada da camiama
tek ricam, son zamanlarda kişiler üzerinden yönetilmeye çalışılan, dışarıdan ve bu
dışarıdakilere de destek veren maalesef ufak bir kesim de olsa, üyelerimiz oluyor. İspatı
olmayan konular üzerinden, kişiler üzerinden ciddi bir manipülasyon ve kişisel itibar suikastı
gerçekleştiriliyor, bunun da Galatasaraya hiçbir faydası yok. Geçmişte de yapıldı. Zaten eğer
kanıtlı ve belgesi olan bir şey varsa, bu denetleme kurulumuza başvurarak, onların
denetlemesini isteyerek, gerekli hukuki girişimler, disiplin girişimleri, net olarak yapabilir, ama
lütfen bu tür spekülasyonlarla Galatasarayın çalışmasını ve yönetimlerin çalışmasını
engellemeyelim, engelleyenlere de izin vermeyelim. Çünkü bu bizim yönetimimizde değil,
sonraki yönetimler için de olacak. Kişiler de belki, kişisel husumetler üzerinden bir kavga
götürülebilir ama burada amacımız, kişilerin başarısı veya başarısızlığından ziyade, kişilerin
Galatasarayın sorunlarını çözebilme kabiliyeti göstermesi, çalışan insanları da, biraz çalışma
yaptıkları konular ve sonuçlarıyla değerlendirmek lazım diyerek, hepinize saygılarımı
sunuyorum. Biraz uzun oldu, özür dilerim sayın divan başkanım, birkaç konuya yanıt vermek
istedim. Tekrar bana söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Tüm Galatasaraylılara saygılarımı
sunuyorum.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Sayın Başkana çok teşekkür ederiz, detaylı açıklamaları için, şimdi ben Sayın Bikem Kanığa söz
vermeden önce bir üyelerimizden gelen bir kısım üyemizden gelen konuşma sürelerinin
sınırlandırılması ile ilgili, 5 dakika ile sınırlandırılması ile ilgili bir öneri var. Ben buna tüzük
gereği ve bizim divan iç tüzüğümüz, iç yönetmeliğimiz gereği bunu yapamıyoruz. Çünkü
konuşma süresinin sınırlandırılması tüzüğümüzün 50 nci maddesine dayanıyor. Burada da çok
net bir şekilde, önerge ile oylanarak kısıtlanabilir, 5 dakika ile ancak önceden söz almış
olanların süresi bakidir diyor. Şu anda da gördüğüm 4 sayın konuşmacımız var. Dolayısıyla bu
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önergeyi biz oylasak bile, ancak bundan sonraki 5 inci konuşmacıya bunu uygulayabiliriz.
Galatasaray demokrasisi gereği de ben açıkçası kürsüde serbest kürsüde bu kısıtlamaya çok
sıcak bakmıyorum şahsen, tabii bu benim düşüncem. Ama işte yazılı önerge, usul tartışması
açacağız. Bence sayın konuşmacılardan hani benim ancak rica edebileceğim olay, kurul
sözcüleri dışında, zamanı ekonomik kullanmaları, aşağı yukarı 13.30 da başladık, 16.47,
herhalde bir 4 saatlik süre sonunda 17.30 da bitirmemiz uygun olabilir, bilemiyorum tabii, o
benim düşüncem.
Bunu da açıklamak istedim, şimdi sayın Bikem Kanığı bağlayalım. Buyurun Sayın Bikem Kanık.
Kulüp Başkan Yardımcısı Bikem Ardakoç Kanık
Başkanım, teşekkür ederim. Başkanımızın cevap verdiği konuşmacılar daha fazlaydı. Benim
kendi ilk sunumumda yaptığım hafif serzenişteki gibi, finansal olarak bana soru soran sevgili
Gürkan arkadaşım oldu sadece. Onunla ilgili konuları biz tabii diğer gündem konularında finans
yine biraz kaynağı, onun da dediği ve benim de işaret ettiğim için, en azından teşekkür ederim.
Birkaç kişi çalışıyoruz. Ayrıca Hayri ağabeyciğim randevunu da not aldım. Görüşürüz, 5
Şubattaki divanda, detaylarını konuşuruz.
Şimdi birkaç soruya cevap vermek istiyorum. Konsolide raporlar neden yapılmadı dedi Gürkan,
ben bunu anlamadım, çünkü sunumumun ikinci yarısı tamamen konsolide raporlar üzerineydi
ve biz zaten hem soloyu sunduk, hem de konsolideyi sunduk. Niye böyle bir şey söyledi, onu
anlamadım. İkimiz konsolideden farklı bir şey mi anlıyoruz bilmiyorum.
İkincisi, bir sürü şey söyledi, onların hepsine cevap vereyim. Öncelikle genel olarak
konuşmacılardan, bazı ifadelerde anlamakta zorluk çekiyorum, yani gerçekten anlamakta
zorluk çekiyorum. Biz Galatasaraylılar belagatı yüksek insanlarız, hepimize ben kibarca
demagoguz derim. Konuşurken heyecanlanıyoruz herhalde. Bazı ithamlara varan ifadelerle
söylüyoruz. Mesela Gürkan benim 40 yıllık arkadaşım, 7 aydır niye bir şey yapmadınız, bu
konuyu niye çözmediniz, bunu görmüyor musunuz dedi. Yani görmemem mümkün mü, seninle
6 ay evvel konuştuk, bunların hepsinin üstünden geçtik. Tabii ki görüldü. Yani bu ifadeler
buraya nasıl yükseliyor, ben bunu anlayamıyorum. Kimsenin Galatasaray özelinde buraya kötü
bir şey yapmaya niyetlenerek geldiği yok. Bunu sadece kendim için söylemiyorum. Bundan
evvelki yönetimler de, biz de, bizden sonra gelecekler de, eksiklikler, yanlışlıklar her dönem
oldu, her dönem olacak. Ama baştan niye insanları yüksek seslerle itham ediyoruz. Mesela
Taner abi, tabii ki Riva ile ilgili, ya da gayrimenkullerle ilgili bir şey, detaylarıyla gelmeli, genel
kurula, tabii ki onun onayına gelmeli. Ama bu onay olmadan evvel niye getirmiyorsunuz,
detaylarıyla deyip kızmanın bir anlamı yok. Öyle bir şey yapılmadı. Ya da menajerlerle ilgili
diğer ithamlarla, diğer kurumlarla ilgili ithamlar, yani geçmişten gelen bazı kötü alışkanlıkların
devamlı takip edildiğine ve bundan sonra gelenlerin de aynı şeyleri yaptığına dair bir ön yargı
var. Birincisi Taner ağabeyin dediği gibi, biz hepimiz bu önyargılardan kurtulalım. Bizim
özelimizde söylemiyorum. Hepimiz birbirimize biraz kredi vermeliyiz. Biraz daha iyi niyetli
yaklaşmalıyız. Niye her zaman kötüyü düşünerek cümlelere koyuyoruz.
Transfer komitesi ile ilgili konuya başkanım cevap verdi. Burada iki Hayri ağabeyimin de
söylediği konuyu aslında bir yorum yapmak istiyorum. Şu anda getirmeye çalıştığımız sistem,
diyorsunuz ki yapıldıktan sonra denetleme kurulu denetlese ne olur? Zaten denetimin amacı
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geçmiş bir şeyi denetlemektir. Ötekisi risk yönetimi olur. İlerideki şeyin, süreçlerini belirlemek.
O yüzden birinci olan kurumsal şirketlerde denetimlerin düzgün oturmasıdır. Geçmişlerin
düzgün denetlenmesidir ki, bundan sonra gelecek hareketlerde, insanlar yanlış yapmaktan
imtina etsinler. İleriye dönük süreçleri de risk yönetimi bakış açısıyla önden düzenlemek ise
başka bir sistem. İşte bu yüzden transferlerle ilgili bir prosedür, bir süreç oturtmaya çalışıyoruz.
Burada iki Hayri ağabeyimin de söylediğini yapmaya çalışıyoruz aslında ama hepimiz ayrı
cümlelerle, ayrı bir Türkçe ile mi konuşuyoruz, gerçekten bunun bir sürece, bir prosedüre, bir
yönetmeliğe oturması için artı her transferde rapor isteniyor scouttan, doktordan,
futbolcunun motivasyonu ile ilgili, genel ahlakı ile ilgili, teknik direktörden, kim istedi, hangi
menajerle konuştu, ki bu, bundan sonra da bir yol olacak. Bundan sonra da geçmişe dönük bu
denetlemeler doğru yapılabilecek. Bu sürece giren aktörler de bu sürece uymak zorunda
kalacaklar. Hareketlerini buna göre düzenleyecekler. Yani aslında hepimiz aynı şeyi istiyoruz
ve aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Burada eksik yaptığımız bir şeyler varsa, lütfen her türlü
öneriye açığız. Biz olabildiğince anlatalım, ki anlatmaya da çalışıyoruz sorulduğunda, siz de bize
ön yargısız bakarsanız, eksik bir yerler varsa, düzeltirseniz ayrıca seviniriz. Küçük bir şey
söyleyeceğim Hayri ağabeye, denetim şirketinin temsilcisi dedi Sayın Emre Şehsuvaroğlu için,
hayır Emre Şehsuvaroğlu bizim denetleme kurulu üyemiz, sağ olsun, çok yoğun çalışıyorlar,
Asaf ağabeyimizin başkanlığında.
Buradan rakamsal bazı sorulara geçmek istiyorum. Diyor ki, Sayın Gürkan Eliçin. Niye şu anda
14.5 faiz, üstüne de 1.5 TL ref, 16 olması varken, siz 20.18 diyorsunuz. Şimdi burada aynı
konuya dönüyorum. Bir de burada güzel bir kinaye yaptı, Bikem hanım çok güzel açıkladığını
söyledi, finansal yeniden yapılandırmayı ama bu hepimizin bildiği şeylerdir, hiç ilginç bir şey
söylemedi, bana göre ilginç değil diye getirdi. Ben onun ne demek istediğini anladım tabii ama
pek de iyi dinlememiş, ya da o gün orada hatırlarsa, ben o sunumu yaparken, sahneye kadar
gelip, resim çekebilir miyim deyip resim çekiyordu, demek ki yeni bir şeyler söylemişiz.
Söylediklerimin içinde de bazı şeyleri atlamış. Şimdi finansal yeniden yapılandırmada, değişken
faiz oranı var, doğru. Fakat, kredi sözleşmelerinde, bütün kredi sözleşmelerinde olduğu için,
bir faiz dönemi var. Bu faiz dönemi başlarken ki, bu 28 Mayıs 2021 de imzalanan kontratta, o
dönemin faizi ne ise, onun üstüne 1.5 ekleyerek TL ref, 20.18 e ben fiksledi derken bunu demek
istiyorum. Bu sene için yani bir sonraki faiz oranı, 28 Mayıs 2022 de belirlenecek, onun üstüne
eklenecek, 1 ya da 1.5 yeni faiz dönemi olacak. Biz de bu sene için 20.18 ödüyoruz ve kendi
faizimize de bunu işletiyoruz. Yani burada bunu nasıl görmüyorsunuz, bu aradaki 4.5 puanı
niye ödüyorsunuz diye, serzenişte bulunuyorsun ya, yani tabii ki böyle bir parayı niye ödeyeyim
ben kendi cebimden, kulüpten, sportife. Ama sözleşme gereği, kontrat gereği, bunun böyle
olması gerekiyor. İkincisi, kira kesilse ne olur, ben bunu anlamadım. Belli bir discount modelle
bunu kullanabiliriz. Çok haklı, hem kirada böyle bir proje var, ki ben sana bunu birkaç süre önce
de detaylı anlattığımı düşünüyorum. Hem de aynı şekilde...
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Özür dileyerek çok kişisel diyemez, lütfen haziruna hitap edin. Heyecanınızı da çok iyi
anlıyorum. Gayet detaylı. Lütfen devam edin.
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Kulüp Başkan Yardımcısı Bikem Ardakoç Kanık
Tamam. Tamam. Özür dilerim başkanım. Kira, Flopi a.ş.nin ve sportif binadaki yönetim
ofislerinin toplam olarak kiralanması dolayısıyla, bununla ilgili evet bir değerleme çalışması
yaptırdık. Bir kira bedeli belirledik. Bununla ilgili ön hazırlık kontrat çalışmalarını yaptık. Ama
28 Mayıs – 30 Mayıstaki sportif a.ş. nin yılı dönene kadar bunu imzaladığım takdirde, bu seneki
vermem gereken zarar limitini aşma riskim var. Ben de konuşmamda dedim ki bunu yapalım,
ama izin verin, bunu Mayıstan sonra yapalım. Çünkü bunu yaparken de Sportif a.ş. ye zarar
vermeyelim. Tamam mı? Bu konuda hemfikiriz. Bunu yapalım. Ayrıca bunun gibi başka gelir
modelleri de var. Yani yıllar evvel kulübün kullandırttığı markalarla ilgili gelir modeli de 2030
da bitiyor. Bununla da ilgili bazı çalışmalar yapılabilir. Bununla da ilgili camiada konuşabilir,
bunu da yapabiliriz.
Şimdi sportif a.ş. büyük futbolcu kontratlarından çıkmalı. Sonra da bu borç düşürülmeli.
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Aynı şeyi söylüyoruz ilk günden beri. Zaten o nedenle, geçen sene
bazı yüklü futbolcu kontratlarından çıkmak için bu kadar çaba harcadık. Bu nedenle de
önümüzdeki dönem, yani şu anda elimizde hâlâ yüklüce olan, 2, 3 tane futbolcu kaldı. Onların
da kontratlarından çıktığımızda, önümüzdeki dönemden itibaren, hem finansal yeniden
yapılandırma, onun bizden istediği, futbol aile gelirlerinin % 20 altına düşürülmesi, hem de
finansal fair playın bizden talep ettiği kurallar silsilesine uyacak hale geleceğiz. Yani biz şu anda
futbol ailesi giderlerini 30, 35 milyon Euro bandına çekmek için ön çalışmalarımızı,
geldiğimizde yaptık. Bu sene sonu biten kontratlarla da yeni futbolcularımıza da buraya
gidiyoruz.
Burada Sayın Hayrettin Çaycının söylediğine değinmek istiyorum. Ghezzal 4 milyon Euro iken,
Cicaldau’ya niye 4.5 milyon verdik. Orada bir elma ile armut var. Ghezzal yıllık ücret olarak 4
milyon alıyor. İşte bu yıllık ücret olarak çok para verdiğimiz futbolculardan biz hiçbir zaman
kurtulamadığımız için, bence ne yazık ki Beşiktaşın da başına aynı şey gelecek. Futbolcular
gitmiyorlar. Bizdekiler de geçmiş dönemdeki futbolcularımız olduğu gibi.
O yüzden biz futbolcu kontratlarının hiçbirini 1 milyon Euro seviyelerinin üstüne geçmeyecek
yıllık ücretlere koyduk ki, diğer bir yerden teklif geldiklerinde bunlar gidebilsinler. Yoksa kimse
buradan aldığı 4, 4.5 milyon euroyu bırakıp gitmiyor. Bizim Cicaldau’ya verdiğimiz bonservistir,
o da 5 yıla yayılmış ödemedir. Cicaldau’nun yıllık aldığı ücret çok çok daha altındadır 1 milyon
euronun.
Burada iskonto modeli, loca ve protokolde, şimdi bu loca konusu çok hassas bir konu. Loca
devir sözleşmesi, 2014 de sevgili başkanımız Ünal Aysal zamanında yapılan bir olay ve burada
bir sermaye artırımı gerekiyordu. SPK o dönem nakit sermaye artırımına izin vermediği için,
ayni sermaye olarak, bu loca devir sözleşmesi yapıldı ve bu loca devir sözleşmesinin
karşılığında bu değerler girildi. Ve o zamanki sözleşmede yer alan iskonto oranlarının
değişmesine SPK tabii ki izin vermiyor. Bunu o zaman sermaye olarak koyduk diye, bununla
ilgili görüşme yapmadınız demeyin, çok fazla görüşme yaptık SPK ile, hem de UEFA ile
görüşmelerimiz de devam ediyor. Başka öneriler sunuyoruz. Eninde sonunda kesinlikle sizinle
hemfikirim, bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Çünkü bu Galatasarayın üzerinde çok büyük bir
yük. Aynı zamanda dolar kontratları, dolar kontratları ile ilgili de çok fazla hukukçudan görüş
aldık. Ben de eski Kaan beyden de, Kaan Kançal’da aynı fikirdeydi, ben de aynı fikirdeydim,
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geldiğimden beri, bu dolar kontratlarının TL ye dönmesi konusunda. Fakat bunda da çok
zorlanıyoruz. Çünkü hukukçular ve SPK hukukçularının verdiği görüş, bunun bir kira kontratı
olmadığı, bir pazarlama hakkının devri olduğu ve o zamanki kontrat imzalandığı tarihteki
sözleşme, hasılat paylaşım sözleşmesi ekindeki bir taahhütten dolayı olduğu için, hukuksal
olarak mümkün olmadığı dolayısıyla. O yüzden diyorum, bunların hepsini çerçeve olarak başka
bir şekilde çözümlememiz gerekiyor. Hepsi çok zor. 31 Ağustosta faiz tutarı ne olacak? 31
Ağustosta faiz tutarı şu olacak, ilk faiz ödememiz 31 Ağustos, doğru. O günkü sunumda da
yapmıştım. İlk sene, sadece ilk sene bizim sabit gelirlerimizin % 25 i havuzda tutulan paradan
verilecek. Sadece ilk sene. Ondan sonraki seneler değişecek. Bu da yaklaşık benim şu anki tam
olarak 31 Ağustosta ne olacağını, sabit gelirlerini sportif a.ş. nin bilemiyorum ama bu
sponsorluk, bilet, yayın ve mağaza gelirleri oluyor sabit gelirler, yaklaşık 150 milyon TL
civarında olacağını düşünürsek 3 aylık, onun % 25 i olacak. İlk sene faiz uygulaması. Bu
aşamada başka bir soru var mı bilmiyorum. Başkanımız diğerlerine cevap verdi, Niğde ve
Tüzükle olanlara. Ama B grup hisselerimizle ilgili, Gürkan beyin söylediği şeyi, ben de
konuşmamın başında söyledim. Sadece sportif a.ş. değil, kulüp olarak da çok büyük bir risk
altındayız. Hepimizin bunu artık önceliklendirmesi gerekiyor. Diğer konulardan çok daha büyük
öncelik. Sportif a.ş. deki hisselerimizin, B grubu hisselerimizin dışında, kulübümüzün de
gayrimenkulleri bu finansal yeniden yapılandırma ile rehin altında. Buraya aynen Gürkan beyin
dediği gibi, bir Yönetim Kurulu üyesi ya da istedikleri kişiyi atamak gibi olduğu gibi, çok farklı
eylemler de olabilir. O yüzden elimizdeki camiamızın getirdiği öneriler, bizlerin sunacağı
camiamıza önerilerle yapılabilecek finansal mühendislik ya da çalışmalar ne ise, bir an evvel
birlikte bu yolda ilerlememiz gerekiyor ki, bu riskleri yaşamayalım, önümüzdeki dönemde.
Çok özür dilerim başkanım, kişisel konuştuğum için, heyecanımdan bir de arkadaşım
olduğundandır. Ama hazirundan da özür dilerim. Genel olarak bu konularda bilgi vermek
istedim.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Başkan yardımcımız Sayın Bikem Kanığa çok teşekkür ederim, nezaketi için. Özür değil ama
bazen tabii ki soruları kişiselleştirme, divan toplantılarında o genelde o kişiselleştirmeden
haziruna hitap şeyini hatırlattım. Anlayışınız için çok teşekkürler. Çok detaylı açıklamalarda
bulunduğunuz için başkanlık heyeti adına da teşekkür ederim. Şimdi sayın Gürkan Eliçin
görüyorum, cevap hakkını kullanacak. Söz vereceğim ancak önce ben bir yansı göndermiştim,
geçmiş seçim son 30 yılın geçmiş seçim sonuçlarıyla ilgili, belki kısa bir bilgi tazeleme, bir ufuk
turu yaparız.
Onu biraz büyütmek mümkün mü? Aslında ben sizin kıdemli üyelerin çok iyi hatırlayacağı bir
tarihten başlamak istiyorum. 21 Nisan 1984. Çok iyi hatırlıyorum, çünkü ben 1983 yılında üye
olmuştum. İlk katıldığım seçimde rahmetli Sayın Prof. Dr. Ali Uras başkanla, Semih
Haznedaroğlu büyüğümüzün yarıştığı seçimdi. Çok enteresan bir seçim sonucu vardı. 754 e
750 olarak rahmetli Ali Uras başkan kazanmıştı. Sonuçlar o kadar yakındı ki, çok değerli 3
rahmetli üyemiz, Ali Uras başkanın listesini delip, asli üye olmuşlardı, onları da rahmetle anmak
isterim ismen. Sevgili taçsız kral, Metin Oktay, Selçuk Uygur rahmetli yine ve hukuk dünyasında
bir üstat olan, hem Borçlar Hukuku, hem Medeni hukuk olarak anımsıyorum. Prof. Dr. Necip
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Kocayusufpaşaoğlu, yani çok yakın bir seçim sonucuydu, şimdi burada da belki bende bir
mesleki deformasyon var divanda. Bu seçim sonuçlarını bir hobi olarak hangi renkte liste ile
kazandığına dair şey yapıyorum. Orada sarıyla işaretli seçimler var. Orada sayın Adnan Polat
başkanın kazandığı 2010 seçimi, nitekim 2010 tüzük değişmişti, 2013 yılına kadar bir süre
almıştı. Adnan Polat, Adnan Öztürk seçimi, % 70 lik bir katılım vardı, oldukça yüksek bir yüzde.
Ve oy oranı da 2 adaylı seçimde, % 56 ya % 44 dü. Ama ancak 2011 yılında detayına
girmiyorum, yönetim seçim kararı almak durumunda kaldı, kendi iradesiyle ve 14 Mayıs 2011
de de, yine 3 aday, bu sefer 3 adaylı bir seçim. Sayın Ünal Aysal başkan, yüzdeye bakabilirsek,
% 75 ile kazandığını hatırlıyoruz çok iyi.
O da 2011 den 2014 e kadar seçilmişti ama yine Yönetim Kurulu kendi iradesiyle tek adaylı
girdiği seçimde, daha sonra 3 yıllık süreyi bitirmeden, bir seçim kararı aldı, ekibini yeniledi. Yine
tüzük gereği 3 yıllığına seçildi. Yani normalde 2014 te pardon 2013 ten 2016 ya kadar süresi
vardı. Ama 2014 yılında başkan istifa etti ve yine merhum Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
başkanımız ile, şu andaki disiplin kurulu başkanımız ve eski başkanlarımızdan efsane
başkanlarımızdan Alp Yalmanın yarıştığı bir seçim. Onun da oy oranına bakarsak, % 53 e % 47
olarak hatırlıyorum. Evet, Duygun başkan rahmetli, hemen önümüzdeki Mayısta seçim
yapacağını taahhüt etti ve biz 2015 yılında, yani 2014 Ekiminde seçilmişti. 2015 te, ki sevgili
Dursun başkanımızın, Dursun Özbek başkanımızın 3 adaylı bir seçimdi. O da % 74 le seçildi.
Yani şurada şöyle bir yanılsama olmasın istedim. Yani bizim çok az oy farkı ile kazanan, yönetim
listelerimiz olduğu gibi, 2800, 3000 lü rakamlarla kazanan başkanlarımız ve listeleri var. Ancak
bu onların 3 yıllık süresini bitirmeye kafi gelmiyor. Çünkü buradan söylemek isterim. Bizim
tüzük taslağında şöyle bir öneriler oldu. Fransa’daki belediye seçimleri ve başkanlık seçimleri,
bazı ülkelerde olduğu gibi, veya bizim başkanlık, cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi, iki turlu seçim
yapalım, yani 5 aday girdi, ikisi ikinci tura kalsın.
Bu tabii kulübün yönetilmesini son derece güçleştiren, genel seçim veya yerel seçimlerde
uygulanan bir olay, derneklerde fazla teamül olarak uygulanan bir model değil. Sonra devam
ediyoruz. 2018 seçimiydi, 2018 Mayısında süresi dolacak Dursun Özbek başkanımız 2018
Ocağında tekrar bir olağanüstü seçime gitti ve Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim göreve
geldi. Bu da % 51 e 49 gibi, 77 oyla kazanılmış bir seçimdi.
Ondan sonra Mustafa Cengiz başkan da, rahmetli, merhum başkanımız, 2018 mayısında tekrar
söz verdiği gibi seçime gitti ve 3 yıllık süreyi tekrar kazandı. Bundan mevcut 2021 seçimi yok,
yani bizim 19 Haziranda icra ettiğimiz ve sayın başkanımızın mevcut yönetimi ile kazandığı, 5
adaylı seçim. 1541 oyla kazanmıştı. İkinci olan aday, 1501, 41 deniyor ama 1 beyaz oy daha
sonra detay sayımlarda şey yapıldı. 40 ay farkla diğer şey, süreyi ekonomik kullanmak
anlamında, yani bizim yönetimlerin, güvenoyu alması seçilmesi, aritmetik rakamlardan
bağımsız, konjonktüre, yönetimlerin yönetim becerisine, bir sürü faktöre bağlı. Ben bu ufuk
turunu yapmak istedim, belki vaktinizi aldığım için de kusura bakmayın diyorum. Bunu
kapatabiliriz. Ben konuşmamı sonlandırıyorum. Cevap hakkını kullanmak için de Sayın Gürkan
Eliçini bağlayalım lütfen.
Gürkan Eliçin
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Sayın Başkan, değerli üyeler, tekrar karşınızdayım, fazla vaktinizi almayacağım, söz verdiğiniz
için teşekkür ediyorum. Doğrudur biz Sayın Kanıkla 40 yıllık arkadaşız, dolayısıyla kendisi ile
sevgili Bikem diye cemiyette oturup, uzun uzun konuşurum, ama burada kurumsallık gereği,
Galatasaray Spor Kulübünün başkan yardımcısı olduğu için, o benim için Sayın Kanıktır veya
sayın başkan yardımcısıdır. Dolayısıyla burada bu şekilde konuşmaya devam edeceğim kendisi
ile, konsolideden kastım, elbette ki aynı şeyi kastediyoruz. Yani az çok finans eğitimi görmüş
olan herkes aynı şeyi kasteder. Ancak bir tabloda 4 tane rakamı konsolide diye benim önüme
getirmenizi ben sadece yadırgadığımı belirttim. Oysa konsolide olarak ben bilançoyu da
konsolide olarak görmek isterim, sadece bağlı ortaklıklarıyla değil, kulüp dahil olmak üzere,
gelir gider tablosunu da keza konsolide olarak görmek isterim ki, biz bunları görüyorduk daha
evvel. Dolayısıyla konsolideden kastım, daha geniş bir tablolama, daha geniş bir finansal
raporlama, çok emek gerektiriyor, bunun farkındayım. Ancak şimdiye kadar olduğu gibi, kulüp
profesyonelleri, bundan sonra da bunu üretebilirler, ta ki gerekli tüzük değişikliği yapılana
kadar. Bu, bu ana kadar da bunu sağlamış olan değerli profesyonellere, burada tüm divan
kurulu üyeleri önünde bir kez daha teşekkür etmek istiyorum, emekleri için ve bizim önümüzü
daha net görmemizi sağlayacak finansal tabloları bize üretebildikleri için.
Şimdi kira ile ilgili zaten aynı şeyi söyledik. Ben de dedim, kesinlikle katılıyorum, kendisine Sayın
Kanığın. Şu anda iki şapka var, öteki tarafı bozmamak lazım. Ve fakat zorunlu olarak yapılması
gereken şey, bir an evvel büyük kontratlardan çıkmak ve oradan boşalan yerlerden, boşalan
potansiyeli kira faturası ile kullanmak, dolayısıyla burada da herhalde farklı bir şey söylemedik.
Ancak faiz oranı ile ilgili böyle bir anlaşma yapılmış olabilir. Fakat biz sportif a.ş. olarak 3 ayda
bir tahakkuk ettiriliyorsa bize, faiz dönemimiz 3 aydır. 3 ayda bir o tahakkuk gerçekleşiyor,
nitekim şu anda da gerçekleşiyor. Biz ödemesek de gerçekleşiyor. Biz 31 Ağustosta 150 milyon
da ödesek, borcumuz 300 milyon artacak demektir. Çünkü tahakkuk edecek faiz, 150 milyon
değil. Süpürülen faiz kısmı 150 milyon olacak anlaşma gereği. Dolayısıyla kavramları net ortaya
koymalıyız. Yanlış anlaşılmasın, bizim 150 milyon faiz ödememiz yok. Biz tahakkuk eden
faizimizin sistem gereği, yani bu sene uygulanacak bankalar birliği sistem gereği, belki 150
milyonunu ödeyeceğiz. Ama kalan rakam borcumuzun üstüne eklenecek ve ondan sonra da
nihayette bunu bizden tahsil edecekler. Yani bunu net bir ortaya koymamız lazım. Dolayısıyla
ben anlamıyorum, sportif a.ş. 3 ayda bir faiz tahakkukuna maruz kalırken, niye Sportif a.ş. ana
hissedarına yıllık bir faiz dönemi öngörüp, bunu yıllık olarak fikse ediyor? Sırf bunun yaratacağı
50, 60 milyon TL nin bile sportif a.ş. kulüp, yani dernek ilişkisinde ne kadar önemli olduğunu
anlatmaya çalıştım. Bunun altını çizdim. Yapılabilecek bir şey varsa, bununla çalışalım dedim.
Bunu hatırlatmaya çalıştım, muhtemelen kendileri de düşünmüşlerdir. Ancak bunu
değiştirmek ya mümkün olmadı, ya öncelikler arasına girmedi. Şimdi stat doluluk protokolü,
nasıl olduğunu çok çok iyi biliyorum. Çünkü bir tane de sermaye artırışı değil orada, üstelik
primli sermaye artırışları söz konusu, yani 1 e 22, 1 e 18 falan gibi sermaye artışları var. Sonuçta
biz nakdi olarak bunu karşılayamadığımız için ayni sermaye artırımına bir şekilde ikna etmişiz,
bir mucizevi bir karardır bu. Ve bir model var önümüzde, bir iskonto modeli. Bu iskonto
modelini eleştiriyorum. Eminim ki onlar da eleştiriyorlar, çünkü günümüz gerçeklerinden çok
uzaktalar. Hele hele pandemi ile birlikte, yeni bir dünya kuruldu. Bundan sonra hiçbir şey eskisi
gibi olmayacak, dolayısıyla bunun sıkı bir şekilde negotiation edildiğini düşünüyorum, en
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azından umuyorum. Söylemek istediğim de buydu. Altını dolduran şeyler de bunun, dolar
bazında değerledirilmiş işte localar, kombine koltuklar, vip koltukları, iskonto oranının çok
ciddi bir risk primi ile artırılmış olması ve doluluk oranı olarak verilen rakamların artık
erişilebilecek rakamlar olmamış olması gibi. İfa imkansızlığı diye hukuksal bir kavram var.
Bence bu model artık ifa imkânsızlığı içerisinde bir model. O yüzden sonuna kadar Galatasaray
tüm bileşenleriyle bunun mücadelesini vermeli, çünkü 2030 yılına kadar bu model işliyor. Bakın
2030 yılına kadar biz bunu sırtımızda taşıyacağız demektir. O yüzden şimdiden buna dikkat
çekmek benim için bir sorumluluk.
Diğer konularla ilgili zaten büyük ölçüde hemfikir kaldık, Niğdespor konusunda ben hâlâ detaylı
bir mekanizmanın nasıl çalıştığını bize açıklamalarını yönetimin, beklerim. Yani evet, biz şu
futbolcuları şu şekilde belirliyoruz, şu şekilde kiraya veriyoruz, istediğimiz zaman çağırabiliriz
veya çağıramayız gibi. Detayları, 3 cümlede bizimle paylaşırlarsa, Niğde spor konusu için çok
uzun bir denetleme kurulu çalışmasına bence gerek yok. Mekanizmanın nasıl çalıştığını
üyelerimizle paylaşırsanız sevinirim. Söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Sayın Gürkan Eliçin bir divan üyesi sorumluluğu ile cevap hakkını kullandı ve bazı önemli
konulara tekrar parmak bastı. Ancak başkan, sayın başkan orada denetleme kurulu, dolayısıyla
denetleme kurulunun bunu incelemesi konusunda bir irade koyduğu için, ben bu safhada, yani
o kurulların takdiridir, yani hani.
Gürkan Eliçin
Sayın Başkanım, ben kendi görüşümü ifade ediyorum. Tabii ki irade, yöneticilerindir. Ama
bence o kadar uzun bir çalışmadan daha önemlisi, bize bu mekanizmanın nasıl çalışacağını 3
kelimede anlatmaktır. Çok da basit bir iletişimdi bence. Bu biraz komisyona havale gibi oldu.
Onu belirtmek istedim. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Biz teşekkür ederiz. Sıradaki, sırada 5 konuşmacımız var. Sayın Güldener Sonumut, Sayın
Nedret Yayla, Sayın İbrahim Göknar, Sayın Enis Buldanlıoğlu, Sayın Emir Kıvırcık. Süre
kısıtlamasına gitmiyoruz. Fakat şu anda maalesef bir 40 katılımcımız biraz toplantının uzadığını
herhalde düşünüp şey yaptılar veya programları nedeniyle ayrıldılar. Şu anda 113 konuşmacı
görüyorum. Süreyi verimli kullanabilirlerse, kendi şeylerine bırakıyorum, yani inisiyatifleriyle,
buyurun ilk konuşmacımızı alalım, Sayın Güldener Sonumut. Bu vesile ile 2 numaralı
kurucumuz, rahmetli Asım Tevfik Sonumutu da anmış olduk.
Güldener Sonumut
Sağ olun değerli başkanım, çok teşekkür ederim. Merak etmeyin, mesleki açıdan özet
konuşacağım ve siz de zaten arkanızda albümü açtınız. İlk futbol takımımızı ve omuzunuzun
hizasında da büyük babamı görüyorum, dün de değerli başkan Sayın Burak Elmas da konuşma
esnasında, sizin bulunduğunuz aynı toplantı odasında geniş perspektifinden bakıldığı vakit,
büyükbabamı arkada görüyorduk, onu da rahmetle anıyoruz, ben de zaten o çerçevede
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konuşacağım. Yani değerler çerçevesinde konuşacağım, son bu sadece sayın başkan Burak
Elmasın seçimi değil, bundan önceki seçimlerden beri ve Galatasarayda maalesef, önce bu
şekilde söyleyeceğim bunu, sosyolojik bir erozyonla karşı karşıya kalıyoruz ve önümüzde şu
anda bir magazinleşme, bir efendime söyleyeyim, değerlerimizin yitirildiğine yönelik olarak
çok aşikâr bir görüntü sergileniyor. Bu son derece üzücü ve maalesef bizlerin şu anda içinde
bulunmuş olduğu, son 10 yıldan beri içinde bulunmuş olduğumuz sorun da buradan
kaynaklanıyor. Galatasaray bir spor kulübü, sadece bir futbol kulübü değil. Ben hemen sayın
başkana Almancacı olduğu için, ben Shinef föyde değilim, yani insanların asla düşmüş olduğu
durumdan dolayı, zevk alan değil, aksine her zaman destek olmaya çalışan bir kişiyimdir ve bu
çerçevede de son dönemde Galatasarayımıza katılan yeni hazirun, yani genel kurul
üyelerimizin niteliği ve niceliği konusunda sorun yaşıyoruz. Bu Galatasaraylılar arasında, liseli,
lisesiz diye bir ayırım yok. Dün bir liselinin sergilemiş olduğu tutum, uzun uzadıya konuştu, ona
maalesef şahit olduk. Zaman zaman genel kurul üyelerimizin de sosyal medya, space
housemuş, space meş ya da clup house gibi yerlerde çok korkunç konuşmalar, korkunç
davranışlar teşkil ediyorlar ve işte Witkenstaynın dediği gibi, insanların dünyası, kelimelerle
sınırlı. Dünyamızı futbolla son dönemde sınırladığımız için, maalesef bütün kaynaklarımız da
oraya yanlış bir şekilde harcandı. O yüzden de şu anda gelinen nokta bu. Bu yüzden de belki
tüzük tadili son derece önemli olabilir. İki sebepten dolayı. Bunlardan bir tanesi, 3 veya 3 ten
fazla adayın bulunduğu ortamda, belki bundan sonra iki turlu seçim düşünülebilir, iki adayın
olduğu bir dönemde, tek turlu seçim olabilir. Bunu belki düşünmek gerekiyor. İkincisi, belki
Galatasaray dünyasının dışından gelen insanlara yönelik olarak da belki bir balotaj sistemi
düşünmek gerekiyor, tüzükte yeni katılacak olan adaylarla ilgili olarak, yani genel kurul üyesi
olmak üzere aday kişilerle ilgili, tahtaya askı süresi 7 günle sınırlı, oysa sicil 2 aylık bir
değerlendirme yapıyor. Ben nasıl 7 günde değerlendireceğim. Sicil 2 ay değerlendirecekken,
yani aday olan kişilere yönelik olarak bilgilendirmeyi genel kurul üyelerine daha saydam bir
şekilde yapılırsa, çok çok daha iyi olabilir. Ekseriyetli olarak bu taraftar grubundan katılan
insanların çoğu futboldan olduğu için, ben taraftar grubundan, basketbol, voleybol, yüzme,
kürek, yelkenden katılan insan görmedim, spor dışında. Buna dikkat çekmek isterim ve buna
da mutlaka bir çözüm bulmamız gerekiyor. İletişim konusu, magazinleştiğiniz vakit, doğrusu
fısıltı gazetesi de yer alıyor ve böyle aslı astarı olmayan, ülkemizde de bilgisizlikten dolayı,
bilgisi az olan topluluklarda, komplo teorilerine çok çok inanılıyor. Ben herhangi bir şekilde bu
ve bundan önceki yönetimlerin hiçbir zaman Galatasarayı batırmak amacıyla bir çaba
içerisinde olduğunu görmedim. Sadece son seçimlerde ikinci başkan olup da 5 inci listeye
katılan kişilerin, Galatasarayı satmaya yönelik olarak bir çabaları olduğunu gördüm ama en
azından saydam, niyetleriyle yapıyorlar ve bu çerçevede birinci, bir başka sorum daha olacak.
Abdurrahim Albayrak 5 başkan adayına kulübün mali durumu ile ilgili bilgi vermişti, acaba
göreve geldiğiniz vakit o bilgiler örtüştü mü, örtüşmedi mi? Onu çok çok merak ediyorum ve
bu fısıltı gazetesine, dedikodulara son vermek için, Galatasaray Spor Kulübümüzün güzel bir
televizyon kanalı var, kendi imkânlarıyla işlemeye çalışıyor, belki haftada bir burada iddialara
cevap vermek üzere, Remzi Sanver sözcü sıfatıyla oraya gelip, sosyal medya da basında yer
alan söylemler, söylentiler, ya da dedikodulara yönelik olarak, aslı astarı olmadığına yönelik
olarak belki bunun çok daha etkin bir şekilde kullanılabileceğine yönelik bir düşüncem var, yok
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değil. Bunun daha iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Ben Sayın Özhan Canaydın, Alp Yalman
döneminde şöyle uygulamaları hatırladım. Yani yine Yönetim Kurulu üyelerinin, İstanbul,
Ankara’da, bizim dernek değil de başka ortamlarda içeride ne olup bittiğine yönelik olarak,
haftanın belirli günü, zaten diğer genel kurul üyeleriyle sohbet edip, o sayede bize her zaman
doğru bir bilgi geliyordu. Maalesef merhum Mustafa Cengiz döneminde bu tür uygulamalara
son verildi. Zaten kendisini divanda göremedik. Sizi divanda görmenin de büyük şerefine nailiz.
O hususun altını çizmek istiyorum. Yani bilgilendirmeye yönelik olarak elinizde var olan imkânı
kullanın diye son olarak da sayın divan kurulu başkanım, bunu yarı mizahi şekilde
söyleyeceğim. Aykutalp ağabeyime, efendime söyleyeyim hatırlatmada bulunmak istiyorum.
Onun video kaydı da var olduğu için gönül rahatlığı ile söylüyorum. Efendim 2020 yılında
pandemiden dolayı, beratlarımızı alamadık bir ve bu çerçevede Eşref başkanla birlikte sizin
elinizden hem beratımızı alıp, hem de oturup böyle bir şarap etrafında bir kokteyl yapacaktık.
Bu hâlâ baki, her divan kurulu toplantısında da bunu mizahi bir şekilde hatırlatacağım. Ama
bizlerin rozeti ve efendime söyleyeyim, beratları posta yoluyla da gelmediği için, bir Cumartesi
günü, bu 5 Haziran, 5 Şubat sonrası bir cumartesi düzenlerseniz, hem geliriz kucaklaşırız, hem
efendim beratımızı alırız, hem efendim iki kadeh bir şey içeriz. Ha bir de Galatasaray hiçbir
zaman batmadı, onu da söyleyelim. Yani bize büyük babamızın, babamızın öğrettiği bir unsur
var, Baba Gündüz ile ilgili bir atıfta bulundunuz. Evet, Baba Gündüzden de, babamdan ve büyük
babamdan duyduğum, o da zaman zaman kapris yapan, Hasnun Galipte ofis isteyen, başkanın
yanında ofis isteyen, nitelikte talebi vardı zaman zaman, bu hubris kompleksi zaman zaman
oluyor, onu çok değerlendirmemek lazım. Ancak bizler her zaman iki yıllık bir hazırlığın
sonucunda geldiniz, sizlerin zaten bunları düşündüğünüzü düşünerek yardım teklifinde
bulunmadık ama her zaman yardıma sizler için hazırız, yeter ki bunu dile getirin ve sözü iade
ediyorum, sevgiyle.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Çok teşekkür ederiz, bizim sözümüz baki. Önümüzdeki Mart genel kurulunda pandemi biraz
daha rahatlamış olacağını tahmin ediyoruz. Davetimiz bakidir. Siz değerli üyelerimize,
beratlarını bir tabii, seramonial olarak vermemiz de bizim boynumuzun borcu olsun. Çok
mersi.
Sıradaki konuşmacımız sayın Enis Buldanlıoğlu. Nasıl? Nedret beyi aldık mı, tabii çok beklettik.
Nedret bey buyurun.
Nedret Yayla
Merhabalar sayın başkanım, sayın divan, sayın Yönetim Kurulunun değerli üyeleri, sayın
başkanım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmama başlamadan evvel de rahmetli
başkanlarımız Mustafa Cengiz ve yakın zamanda kaybettiğimiz Selahattin Beyazıt başkanımızı,
minnet, öz ve özlemle anıyorum.
Sayın başkanım, ben şimdi tabii iki önemli konu saptadım bu görüşmeler sırasında. Bir tanesi,
mali durum. Ki hepimizi uzun zamandan beri düşündüren ve üzen bir durum. Diğer bir konu,
belki geçmiş yıllarda bu kadar önemli değildi ama, şu an için futbol takımımızın, ki bütün
kulübün lokomotifidir. Bu şekilde olduğuna inanıyorum. Düştüğü durumdur.
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Ben benzer görevler yapmış bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak, Galatasaray Yönetim
Kurullarının çok da fazla eleştirilmesinden yana değilim. Çünkü kendileri bu işi yaparken,
ailelerinden, işlerinden, zamanlarından büyük fedakârlıklar yapıyorlar ve bu işi hepimiz adına
yapıyorlar ama maalesef ben içinde olduğumuz durumdan dolayı, biraz eleştiri getirmek
durumundayım üzülerek. Şimdi sayın başkanımızı son günlerde, son bir hafta içinde 3 kere
izleme şansı elde ettim. Bir tanesi, Sayın Fatih Altaylının Teke Tek programında, diğeri dün
akşam, ki dün akşamki toplantı için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten ilk defa
yapılan ve bize büyük bir fırsat bir toplantıydı.
Ve bugün de yine açıklamalarını dinledik. Şimdi Fatih Altaylının programında, sayın başkanımız
bir söz söyledi. Ki Taner Aşkın büyüğümüz de buna işaret ettiler. Sayın başkanımız dediler ki
Galatasarayda futbol aklı olanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. 5, 10 taneden fazla
değildir. Aşağı yukarı böyle bir şey söyledi. Ben sayın başkan için ya da başkanımız kadar
kötümser değilim. Ben en azından 500 tane futbol aklı olan kişinin bu kulüpte, en azından
bulunduğuna inanıyorum. Ama mademki sayın başkanımız bu sözü etti. Ben de şunu söyleme
hakkını kendimde görüyorum ki, bu yönetimin içinde maalesef futbol aklı olan bir kişi bile yok.
Üzülerek söylemek zorundayım. Neden derseniz? Matematik yalan söylemez. Sayılar yalan
söylemez. Toplantıdan evvel puan durumuna baktım, Trabzonsporun topladığı puan 54,
Galatasaray’ınki 27, tam arada 27 puan fark var. Ve küme düşme hakkı ile aramızda 3 puan
fark var. Yani biz geçmiş yıllarda, hani şampiyonluktan uzaklaşıyorduk ama hiçbir zaman bu
kadar kötü bir duruma düştüğümüzü hatırlamıyorum. Eğer sayın yönetimin içerisinde futbol
aklı olan kişiler olsaydı, en azından bir kişi olsaydı bu duruma düşmeyeceğimizi düşünüyorum.
Şimdi sayın başkan, şunu diyebilir. İşte biz kötü bir takım aldık diyebilir ama öyle değildi, geçen
sene Galatasaray şampiyonluğu sadece iki gol farkıyla kaybetti. Yani iki gol fazla atsak, ya da
işte rakibimiz 1 puan kaybetse, ya da biz bir puan fazla alsak, şampiyon olacak bir takımdı ve
de bildiğiniz gibi, şampiyonlar liginde ön eleme oynadı ve sayın başkan bu takımı teslim aldı.
Teslim aldığında, kendisine çok .... Galatasarayın Fatih Terimi, özellikle seçim kampanyası
sırasında ön plana çıkaran da yine kendisiydi. Ama bir süre sonra, ani bir şekilde, takımın da
kötü gidişatından dolayı, Fatih Terim’le, Sayın Terimle yolları ayırdı. Şimdi bu konuda bir şey
diyemeyeceğim. Çünkü hakkı hakkıdır, sonuçta yönetim sorumluluğu onda, bu tip tasarruflar
da yapılabilir ama herkes şunu bilir ki, futbol aklı olan herkes şunu bilir ki, bu tip durumlarda
takımın başına, o camia içinden yetişmiş, camiayı ve Türk futbolunu çok iyi tanıyan kişiler
getirilir. Mesela bunun uygulamasını Başakşehir kulübü yaptı, son sıralardayken, kendi
içlerinden yetişmiş bizim eski oyuncumuz Emre Belözoğlu’nu getirdi, roket gibi fırladı. Aynı şeyi
hatta Kasımpaşa yaptı, yine Türk futbolunu tanıyan, yetişmiş bir teknik direktör aldı ve o da
roket gibi fırladı, ki küme düşmenin en büyük adaylarından biriydi. Şimdi Sayın Başkan ne
yaptılar? Sayın başkan, Dominic Torent diye, adı sanı duyulmamış, işte birilerine yardımcılık
yapmış bir teknik adamı getirdiler. Getirirken kime danışmışlar? Ben sayın başkanın ifadelerini
izlemeye çalıştım, diyor ki ben bu kararı kendim aldım, kendim verdim, ben görüştüm, ben
getirdim. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Eğer bir Yönetim Kurulu varsa, bir başkan, bu kadar
rahat hareket edebilir mi? Nitekim bunun faturasını bütün Galatasaray camiası hep birlikte
ödedik. 4 maç, biri özel, 3 maç, lig maçı. Sıfır puan ve dün tam bir skandal. Galatasaray
kulübünün futbol takımı, ne sebeple olursa olsun, ister hazırlık maçı, ister resmi maç, birinci
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ligden, yani aslında ikinci kümeden bir takımdan 6 gol yiyemez. Böyle bir şey olamaz.
Dolayısıyla benzer bir şeyi de zaten sayın başkan, Galatasaray kadın futbol takımını,
Fenerbahçe karşısına çıkarıp, 7 gol yedirerek, yine çok büyük bir bizi üzen bir şey yaptı. Hiçbir
hazırlık olmadan, araştırmadan böyle bir işi yaptı.
Şimdi ben sadece tenkit etmek istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Ben 1968 den beri
Galatasaray futbol takımını izliyorum. Yani benim izlediğim takımda, Metin Oktay bile hâlâ
oynuyordu. Daha büyüklerimiz de var tabii, Mustafa Taner Aşkın ağabeyimiz gibi, 50 li yılları
hatırlayan ağabeylerimiz, büyüklerimiz de var ama ben en azından 50 yılı aşkın bir süredir bu
takımı izliyorum.
Şimdi ben şunu gördüm, belki bu söyleyeceğim isimleri, Yönetim Kurulundaki genç arkadaşlar
bilmez bile, Galatasarayda her zaman futbol şubesinde, ya da çoğunlukla futbol şubesinden
sorumlu bir Yönetim Kurulu üyesi bulunmuştur. Bu Yönetim Kurulu üyesi bir noktada
antrenörler üzerinde olmuştur. Örnek vereyim, Halil Burnaz. Halil Burnazın ismini belki çok kişi
bilmeyebilir, büyük ağabeylerimizin dışında. Halil Burnaz, en ekonomik, en faydalı transferleri
Galatasaray için yapardı ve Galatasaray o zamanlar bu tip mali sıkıntılar içine düşmezdi.
Nitekim o 70 li yılların efsane takımı, 3 yıl üst üste şampiyon olmuş takımın kurulmasında da
Halil Burnazın çok büyük emekleri olduğunu ben düşünüyorum. Keza sonra Turgan Ece dönemi
başladı. Turgan Ece yıllarca Yönetim Kurulundan sorumlu, futboldan sorumlu Yönetim Kurulu
üyesi olarak bu futbolla ilgili işleri yönetti, yakın zamanlarda Ali Dürüst beyefendi bu işi yaptı
ve yine Abdurrahim Albayrak bey de bu işi yaptılar. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Benim
amacım burada sadece yaptınız, iyi yaptınız demek değil ama, kendi aklımın yettiğince, bir
öneride bulunmak istiyorum. Hatta istirham ediyorum sayın yönetimden, lütfen bu camianın
içerisinde futbol aklına inandığınız bir kişiyi, illa sizin seçilmiş yönetiminizden olmuş olması şart
değil. Futbol takımının ve hatta Dominic Torentin başına yönetici olarak atayın. Çünkü siz, sayın
başkanımız diyor ki, ben kendim gidiyorum Floryaya filan. Bu iş, sayın başkanın yapacağı bir iş
değil. Ben hatırlıyorum, Abdurrahim Albayrak kardeşimiz maçlarda amigoluk bile yaptı, yani
bir Milan maçıydı, hatta İtalyan gazeteleri yazdı. Yani bu kadar kendini futbola veren, ben tabii
illa Abdurrahim bey olsun demiyorum ama, futbol aklı olan, futbolu bilen, sözü dinlenen bir
yöneticiyi lütfen futbol takımının başına getirin. Çünkü çocuklar şaşkın, futbolcular şaşkın,
yönetici zaten şaşkın, Türkiye'yi tanımıyor, Türk futbolunu tanımıyor, Türk futbolcusunu
tanımıyor, eğer böyle bir şey yapmazsanız, gerçekten sıkıntıların çok uzun süre süreceğini
düşünüyorum.
Şimdi bu konuda da bunu söylemekle birlikte, çok da ümitli değilim. Çünkü dün de sayın
başkanımızı dinledim ve hatta aynı öneriyi dün de yaptım. Sayın başkanımız ısrarla diyor ki, biz
istişare komitesi kurduk, olabilir. Herkese kapımız açık. Yardım almaya açığız. Sayın başkanım,
siz başkansınız, sorumluluk ve yetki sizdedir. Siz kimsenin kapısını çalmasını lütfen beklemeyin,
istirham ediyorum. Siz görev verin, eğer görev verdiğiniz kimse bunu kabul etmiyorsa, biz de
bilelim.
Bu durumdan çıkarmanın yollarından bir tanesi, mutlaka ve mutlaka, yüksek futbol aklı olan,
sayılan ve sevilen bir yöneticiyi bu takımın başına bir yönetici olarak getirmektir. Ben bu
önerimi yapmak için değerli zamanınızı aldım. Ümit ediyorum ki küçük de olsa çorbaya bir tuz
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katma imkânım olmuş olabilir. Beni dinlemek lütfunda bulunan, başta Sayın yönetim, sayın
divan ve değerli hazirun olmak üzere herkese selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Sayın Nedret Yayla’ya, kendisi şu anda Bursada olduğunu biliyorum. Teşekkür ederiz. Bir divan
üyesi sorumluluğu ile değerli vaktini ayırıp katıldı ve görüşlerini ifade etti. Zaten bu online
toplantıların da güzelliği o, çünkü herkes fiziki olarak, pandemi şartlarında da seyahat ve şey,
kısıtlama, her ne kadar yasal kısıtlama olmamasına rağmen, birtakım yine de birtakım
mahzurlar var. Kendisini dikkatle dinledik, eminim yönetimimiz de gerekli düşüncelerini
dikkate alacaktır. Çok teşekkür ederiz.
Nedret Yayla
Teşekkürler başkanım.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Biz teşekkür ederiz tekrar. Sayın Ayhan Yeğinsunun bağlantısında bir problem olmuştu. Lütfen
onu bağlayalım. Buyurun Sayın Ayhan Yeğinsu.
Ayhan Yeğinsu
Sayın başkan teşekkür ederim. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlarım.
Bu geç vakitte, çok fazla zamanınızı almadan, birkaç şeyi çok hızlı bir şekilde söyleyeceğim.
Daha sonrasında artık kalan konuları, bir sonraki divan toplantısı olan, gelecek haftaki divan
toplantısında konuşurum diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi, şimdi bu takım satın alma
konusu. Biz Beylerbeyi örneğinden acaba ders almadık mı da şu anda yeni bir deneyimin
içerisine giriyoruz. Bunun altını çizmek isterim. Böyle bir deneyimi, bundan önce yaptık ve
satıncaya kadar çok ciddi bir tekrardan satıncaya kadar çok ciddi sıkıntı çektik ve bize ciddi bir
mali yükü oldu.
Bir diğer konu, hemen kısaca, tüzük tadil komisyonu ile ilgili olarak, arkadaşlar birtakım
çalışalar yapmışlar. Ondan sonra bir üyelere mesaj gönderdiler. 15 gün içerisinde bize geri
dönün diye. Eğer ciddi bir tüzük tadilinden bahsediyorsak, bunun 15 gün içerisinde herkesin
üyelerin, bütün bu önerilen tadil komisyonunun önerdiği bütün maddeleri inceleyip, fikirlerini
beyan edip, tekrardan dönmesi mümkün değil. Bu biz yaptık olduya getirme diye
düşünüyorum.
Bunun dışında hemen çok kısaca bir başka konu, sayın başkan işte istifaların üstünde
durmayın, işte istifa her şeyde olabilir diyor da, ben bir şeyi anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi
Sayın Epözdemir, istifa etti mi, etmedi mi? Çünkü Sayın Epözdemir, noterde ihtarname
göndermiş kulübe ve bu bütün internet sitelerinde, her tarafta dolaşıyor. Demek ki burada bir
farklı durum var. Hukuki yönü nedir bilemem. Ama bunun da açıklığa kavuşması lazım. Bir kişi
eğer kendisi, kendi iradesiyle istifa etmediyse, bunun başka şekilde bir yerden verildiğinin de
üyelere bildirilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Bir başka konu, çok kısaca o da dün akşam yapılan üye bilgilendirme toplantısı. Üye
bilgilendirme toplantısı diye algıladığımız ve anladığımız toplantının daha çok farklı bir
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formatta, soru cevap şeklinde olduğunu anladık. Ben şahsen birçok konuda bilgilenemedim,
yönetimden beklediğim bilgilerin hiçbirisini alamadım. Bir diğer konuya hemen gireceğim. O
da Sayın Işıtan Gün ile ilgili olarak, şimdi Işıtan Gün çeşitli televizyon programlarına bağlanarak,
birtakım konuları kendine göre açıkladı. Ve bunlardan bir tanesi de, ben hiçbir şekilde
Galatasaraydan bu yaptığım alışverişle ilgili olarak bir kazancım olmadı dedi. Bence Işıtan Gün,
Sayın Işıtan Gün tekrardan Galatasarayla imzalamış olduğu kontrata bir bakarsa, herhalde
unuttu diye düşünüyorum. Nasıl bir rakamı kazanacağı orada yazıyor. Bunu da herkesin
dikkatlerine sunarım.
Bir diğer konu ise, sayın başkan düne kadar Hande hanımla ilgili olarak çok güzel söylemlerde
bulunuyordu ve demişti ki, biz kendisinin arkasındayız, kendisine çok ciddi saldırılar yapılıyor,
bu konuda da çok rahatsız diyordu, ne oldu da dün Hande hanım istifa etti. Bunu da herhalde
açıklarlar diye düşünüyorum. Son olarak söyleyeceğim de şu, şimdi sayın başkan çok üzerinde
durduğu konulardan bir tanesi, bu gayrimenkul geliştirme konusuydu, seçim öncesinde böyle
çeşitli broşürler yayınladılar, çeşitli broşürlerde birtakım isimleri gördük, fakat o isimleri bugün
etrafta görmüyoruz.
O isimler genelde bazı gayrimenkul geliştirme veyahutta inşaat şirketlerinin yöneticilerinden
oluşuyordu. Bir anlayamadığım taraf da şu, bu gayrimenkul konusunda, yıllarca
mikrofonlardan dilimin döndüğü kadar bir şeyin altını çizmeye çalıştım. Maalesef 2003 yılıydı
diye hatırlıyorum herhalde, bir eski belediyeci üyemizin, Toki, Toki demesiyle birlikte biz
devlete elimizi bir kaptırdık, şu anda kolumuzu kurtaramıyoruz. Hâlâ niye ısrarla Emlak
Konutun arkasından gidiyoruz, bu Florya işini söylüyorum. Artık anlamamız lazım ki, statta
başımıza gelenler, ondan sonra Riva’da yaşadıklarımızdan sonra, hâlâ devletle iş yapmanın bize
hiçbir faydası olmayacağını artık anlamış olmak lazım. Israrla aynı yanlışları da yapmamak lazım
diyorum.
Son dedim ama özür dilerim unuttuğum bir şey daha var. Onu da söyleyeceğim. Dünkü
bilgilendirme toplantısı denen, toplantıda. Bir Yönetim Kurulu üyesi olan Sayın Vahap
Tanrıverdi, Mağazacılıkla ilgili birtakım şeyler söyledi. Ben kendisine şunu tavsiye ediyorum.
Lütfen Mağazacılığın geçmişini bir inceleyin, hangi safhalardan geçilmiş ve hangi problemler
bugüne kadar halledilmiş ve nasıl buraya geldiğimizi bir görelim, ondan sonra daha önce
birtakım şeylerin yapılmadığına dair, serzenişlerde bulunun. Mağazacılık çok ciddi bir sıkıntıydı,
bu sıkıntı hallolduğu için bugün siz o mağazacılığı herhalde daha görmedik rakamları ama kâra
geçirdiğinizi söylüyorsunuz. Olduysa da bundan önce yapılan birtakım çalışmalar neticesinde,
bu işin buraya geldiğini bilmek lazım, araştırmak lazım. İncelemek lazım, ondan sonra birtakım
şeyleri söylemek lazım diye düşünüyorum. Bana söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese
saygılar sunuyorum.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Sayın Ayhan Yeğinsu’ya biz teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımızı bağlayabilir miyiz? Deniz
Buldanlıoğlu vardı, herhalde vazgeçti.
Emir Kıvırcık
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Herkese iyi hafta sonları dilerim, sayın başkanım, değerli divan kurulu üyeleri, değerli
Galatasaraylılar, son konuşmacı benim, son zamanlarda kısmetim son konuşmacı olmak.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal
Son konuşmacı değilsiniz, ben el kaldırma talepleri görüyorum. Siz buyurun devam edin.
Emir Kıvırcık
Tamam. Pardon, özür dilerim. Ondan sora, benim biliyorsunuz yine aynı şeyleri konuştuk. Sayın
Yönetim Kurulu üyemiz Bikem hanım bir sunum yaptı. Taner ağabey, o sunumla ilgili çeşitli
yorumlarda bulundu. Hep mali problemlerden bahsediyoruz, ben de hep mali problemlere
çeşitli Galatasarayın kurtulabileceği şeyler, projeler söylüyorum. Futboldan para kazanmayı
becerebilmek gibi, Mağazacılığa değer kazandırmak gibi ve bildiğiniz üzere, özellikle de yabancı
bir dünya devinin yaptığı araştırmaya göre, 15-25 yaş arası yaş grubunun % 43 ünün futboldan
tamamen uzaklaştığı için, onların olduğu yere bir an önce girip, Galatasarayın geleceğini
garanti altına alabilmek için, taraftar sayısının geleceğini garanti altına almak için, onların
bulunduğu dijital dünyaya, metaverse dünyasına, dijital oyun sektörüne girmesini ve burada
da çok büyük değerler yakalayabileceğini hep iddia ediyorum ve söylüyorum.
Bununla ilgili de bence Galatasarayın kurtuluşu, evet Florya da olabilir. Başkanımız söylediği
üzere, bir proje getirecek, hazır olduğu zaman genel kurula. Ve biz Galatasaray başkanına tabii
inanıyoruz, güveniyoruz. Ve biz orada oylayacağız o geldiği zaman, ama ben Galatasaraylıların
dikkatini bir kez daha çekmek istiyorum ki, dijital oyun dünyası, Galatasarayın sadece
borçlarından kurtulması değil, çok, çok daha fazlasını Galatasaraya sağlayacak bir dünya ve
hazır milyonlarca taraftarımız, varken, buraya zaman kaybetmeden girmemiz lazım. Bir aklımın
karıştığı bir nokta var. Burada bir yönetime eleştiri getirmek istiyorum ve bir soru sormak
istiyorum beraberinde. O da şu, yani az önce Sayın Ayhan Yeğinsu, dedi ki, Galatasaray daha
önce takımı aldı, biz bir tecrübe yaşadık, sonra kurtulmak için de ciddi bir şey yaptık, ne derler
adına, epeyi uğraştık dedi, Beylerbeyini kastederek, onun da ismini zikrederek. Ve Niğdesporu
ima etti ama benim de burada aklım karıştı, yani eleştirim de yönetime burada zaten. Yani
şimdi Galatasaraydaki bir divan üyesi ve yakından takip eden divan üyesi Sayın Ayhan Yeğinsu
Galatasaray bir takım satın aldı diye söylüyor, Galatasaray bir takımdan kurtulmak için böyle
söylüyor. Yani demek ki camiada birçok kişi, bu Niğdesporla ilgili tam anlamadı ve kafası karışık.
Yani Galatasaray mı bunu satın aldı, yoksa bir konsonsiyum, bir Galatasaraylılar mı satın aldı,
bunun amacı nedir? Oradakiler bundan bir menfaat elde edecek mi, Galatasaray üzerinden,
etmeyecek mi? Bununla ilgili mesela Ural Aküzüm, oranın başkanı, bildiğim kadarıyla, yani ben
rica ediyorum, kendisi bağlansın. Burada çok netlik kazandırsın. Çünkü benim bildiğim şu,
Galatasaray bir spor kulübü satın almadı, her ne kadar, mesela Hollanda’da, Eğrediviziyi örnek
alırsak, en yukarıdaki 5 tane takım, işte PSV, Ajax, Alkmar, Frenort, bunların hepsinin LC
Divizide birer tane pilot takımı var. Büyük takımların pilot takımları var. Neden? Çünkü alt
yapıdan gelen oyuncuların tamamını A takıma taşıyamayacakları için, yetiştirdikleri ve birçok
zaman ve emek harcadıkları birçok değerli şeyi, değeri, yeteneği, başka takımlarda alt
takımlarda, kendilerine ait olan alt takımlarda kullanarak, onlara istatistiki değer
kazandırıyorlar. İstatistiki değer ne demek? Biz birine veriyoruz kiralık, oradaki antrenöre diyor
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ki, kardeşim sen bunu aldın da, yani kusura bakma, bu oyuncu benim oyun şeyime pek
uymuyor, adam vakit alamıyor, oynamıyor, bu sefer bizim yetiştirdiğimiz, belki de 10 sene
boyunca alt yapıda emek verdiğimiz bir kişi, kiralık olarak verdiğimiz yerde oynayamadığı için
biz oradan bir değer yaratma yerine, o değeri maalesef mahvetme yoluna gidebiliyoruz.
Elimizde olmadan, çünkü o takıma müdahale edemiyoruz. Halbuki bizim müdahale
edebileceğimiz bir takım olsa, aynı işte Hollanda örneğini verdiğim gibi, bütün takımların pilot
takımları var, en tepedekilerin. Bu pilot takımlarda siz istediğiniz gibi oynatabilirsiniz. Mesela
ben bir yerde de şunu duydum, ya arka arkaya yenilgiler alıyor Niğdespor, benim yani,
herhalde Ural bey, bağlanır ve açıklar, yani benim düşündüğüm, biz oraya alt yapımızdan
yeteneklerimizi verip, 90 dakika oynamalarını sağlamak amacıyla bunu yapıyorsak, o takımın
biz şampiyon olmasından çok, bizim için önemli olan ve değerli olan o oyuncuların yeteri kadar
süre alıp, tecrübe kazanmaları ve bizim de istatistikleri önümüze alıp bu çocuğun başarılı mı
olup olmadığını, gelecekte bundan bir değer yaratıp, bunu satıp satamayacağımızı, net bir
şekilde görebilmemizdir. Ama ben rica ediyorum kendisinden, sayın Ural Aküzüme söz hakkı
doğdu bence, hem Ayhan beyin söylediği, hem benim söylediğim şeylerden dolayı, bağlanıp
bu konuyu açıklarsa, çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal
Sayın Emir Kıvırcığa teşekkür ediyoruz bu konuşması için, sayın biraz evvelki Emir beyin yaptığı
teklifle ilgili olarak, onu değerlendiriyoruz. Sayın Ural Aküzüm biliyorsunuz divan üyemiz değil,
sayın yönetimle değerlendirdikten sonra bununla ilgili bilgilendirme yapacağız. Sıradaki
konuşmacımız İbrahim Göknar, el kaldırdı, indirdi. Acaba tekrar, içeride mi? Peki, o zaman
Sayın İbrahim Göknar’a söz verelim lütfen. Sesiniz geliyor efendim, buyurun, buyurun, görüntü
de var, buyurun.
İbrahim Göknar
O zaman herkese iyi akşamlar. Sevgili İbrahim hocam, değerli divan başkanı, değerli divan
komite üyeleri, divan komite üyeleri, herkese iyi akşamlar. Açıkçası ilk defa bu kadar uzun süre
bekledim. Burada küçük bir serzenişimi lütfen kabul buyurursanız çok mutlu olurum.
Bunu defalarca görüşüyoruz, bu konuşmaları kıdem sırasına göre yapmak belki çok daha uygun
olur, hem bizim divanlarımızda, hem de genel kurullarımızda, süre zaten artık herkesin
takdirinde, gerçekten bu sürelerin kısalması, tüzüğümüzde her ne kadar öyle yazsa da kendi
içimizdeki samimiyet ve anlaşmalarımızla sanıyorum bu konuyu çözebiliriz.
Efendim samimice bir şey söylemek istiyorum. Galatasarayda sanıyorum artık ne yapılacağının
anlatımlarının yerine, pozitif yapılan gerçeklerin ya da işlerin anlatılma zamanı gelmiştir. Zira
galiba, konuşa konuşa biz Galatasarayı kaybedeceğiz, futbolda da sanıyorum o yüzden bu
haldeyiz. Şimdi müsaade ederseniz divan heyetimizden bir şey söylemek isterim. O da şu.
Hepimizin bildiği gibi, aylık divan toplantılarımız arasında takvim elverdiği sürece, 4 haftalık bir
süre vardı. Bir süre vardır. Bugün Ocak toplantısını yapıyoruz, Şubat toplantısını ise bir hafta
sonra yapacağız. Divan heyetimizden gelen bilgi bu yönde, açıklama bu yönde. Buradaki bir
tereddüdümü müsaadelerinizle bildirmek isterim.
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Maalesef hepimizin bildiği gibi, korona vakaları ülkemizde de diğer ülkelerde olduğu gibi pik
yapmış durumdadır. Böyle bir dönemde Şubat toplantısının fiziki olarak yapılması da
planlanmış durumdadır. Çok değerli sevgili Prof. Dr. İbrahim hocam da divanımızda yerini
alıyor, divan heyetimizde, şimdi açıkçası, ben şöyle bir espri ile devam ediyorum. Sanıyorum
önümüzdeki Cumartesi günü, biz 5, 6 maske takarak toplantıya katılacağız. Acaba bunun
herhangi bir sakıncası olmayacak mı? Bu bana göre son derece önemli konuda görüşlerinizi
bilahare bildirirseniz çok memnun olurum.
İkinci konuya geldiğimizde, değerli Bikem hanımın konuşması ile ilgili ben de birkaç konuya
girmek istiyorum. Efendim ondan önce son günlerde Galatasaray başkanı, çeşitli
konuşmalarında sürekli kayyum kelimesini kullanıyor. Aslında bu bizlere yabancı bir kelime
değil. Zira bu kelimeyi bundan önceki iki başkanımız da zamanında sürekli kullanmışlardır.
Ancak bugünkü konuşmalardan finans yönünden açıklamalardan iyice anlaşıldığı gibi, galiba
bu sefer tehlike gerçekten büyük.
Şahsım ve Galatasarayın 24 saatine ilgi gösteren, az sayıdaki Galatasaray üyeleri olarak,
özellikle Bankalar Birliği ile o şartlarda yapılan anlaşmanın ok yanlış olduğunu, her platformda
ve divan kürsüsünden de defalarca ifade ettim. Hatta neler oluyor, biz nereye gidiyoruz diye,
özel bir kapalı divan toplantısı da düzenledik hatırlarsınız. Tüm zabıtlar Galatasaray kulübünün
arşivindedir, hatta internette de açıktır. Dolayısıyla seçimlerden önce her şeyin netleşmesi için
öncelikle mali genel kurulların yapılmasını ısrarla talep etmiştim. Ve şunu da eklemiştim.
Seçime giren tüm adaylarımız, bu mali tablonun farkındalar ve seçime bu haliyle girmekle,
sorumluluğu da almak zorundadırlar demiştim, haddimi de aşarak, naçizane bir şekilde bu
beyanlarda bulunmuştum. Tüm bunlar dolayısıyla, çok değerli Bikem hanımın konuşmasında,
yanlış anlaşılmasın ama, Galatasarayda bu gerçek umursanmadı, kimse bizi aramadı gibi, bir
ifadenin en azından benim kabul etmem mümkün değildir. Eminim birçok üye de bu şekilde
düşünüyordur.
Açıkçası ne olursa olsun, Bikem hanımı tenzih ederek söylüyorum, fakat bu bizde alışkanlık
haline geldi. Özellikle son yıllarda birbirimizi, birbirimize şikayet ederek hiçbir doğru sonuca
ulaşamayız. Daha önce de bu tür davranışları maalesef çok gördük. Şimdi dolayısıyla birazdan,
biraz önce ifade ettiğim gibi, Galatasaraydaki bu durumdaki sorumluluk, açıkçası, şu anda yeni
yönetimimize aittir. Benim naçizane tavsiyem şudur. Gerçi iki ayda bir yeni dönemde istişare
kurulları toplantıları yapılıyor. Ancak burada Galatasaray bu hayati problemini bir an önce
çözebilmek için, hayati problem derken, mali durumumuzu kastediyorum. Bankalar birliğini
kastediyorum, kayyum tehlikesini bahsediyorum. Her şey çok açık, çok samimi konuşmalar.
Şimdi burada istişare kurulumuzdan bahsettim. Aslında Denetim Kurulumuzun da, ondan da
sürekli bahsediliyor. Her dönemde çok önemli bir iş görüyorlar. Biraz önce yine Bikem
hanımefendi kendi konuşmasında, denetimlerin geçmiş hesapların denetimini yaptığından
bahsetti. Doğrudur, finans dünyası öyledir. Ama tüzüğümüzü iyice okursak, bizim denetim
kurulumuzun aslında çok önemli bir vazifesi daha var. Ve maalesef uzun yıllardır bu mali
durumun böyle olmasına rağmen, orada yanlış hatırlamıyorsam, 96/2 dir, o maddelerin bir
satırında şu yazar, Denetim Kurulu eğer kulüpteki tüzüğe uygun olan, olmayan işlerde bir
tehlike görürse, çok açıkça kulübü olağanüstü toplantıya, genel kurula çağırır, üyeleri
olağanüstü genel kurula çağırır. Ben bunun böyle olmasını hiç istemem tabi, ancak Denetim
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Kurulunun aslında çok önemli böyle bir sorumluluğu var ve orada hiçbir zaman, sadece geçmiş
değil, şu anda ben çok açıkça, Denetim Kurulunun mevcut denetim kurulumuzun Galatasarayın
yarını için gösterilen projeksiyonları da bilerek, ne durumda olduğunu da üyelerine, en azından
açıklamasını beklerim. Çünkü en çok güveneceğimiz nokta budur. Kişilerle, hiçbir şekilde alakalı
bir serzenişte, ya da konuşmam zaten olamaz. Ama sistem olarak bu, budur ve tüzükte de
yazıyor. Acaba Denetim Kurulumuz biraz önce bahsedilen finansal konularda, yarına yönelik
finansman konularında Galatasaray için ne düşünüyor ve nasıl bir yön veriyor, nasıl bir yön
gösteriyor? Bunu da söyledikten sonra, naçizane tavsiyem şu efendim. Galatasaray bu hayati
problemini bir an önce çözebilmek için çok acil, ama çok acil bir fahri çalışma grubu
oluşturmalı. Ancak bu grup, lütfen tavsiyeler üstüne olmamalıdır. Yani bir nevi, atanmışların
değil, seçilmişlerin bir grubu olmalıdır.
Bu hususta Galatasarayın kendi yönetimiyle bir ahenk içinde, çok acil, eğer yönetim kabul
ederse, gönüllü adaylar belirlenebilir, onu da üyelerimizin seçimine sunulur ve birlikte
çalışarak, gerçekten matematiği en ön plana alarak, sağ duyuyu en ön plana alarak, böyle bir
efendim çalışmayı, tüm Galatasaraylılara yönetimin kabulü ile sunabiliriz.
Söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Sayın İbrahim Göknar’a teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Başkan Yardımcımız, İbrahim Ziyal, Prof.
Dr. İbrahim Ziyal, açıklamada bulunacak. Buyurun hocam.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın İbrahim Göknar öncelikle teşekkürler. O konuya
değindiği için, bize bir açıklama fırsatı verdiği için. Biz de divan yönetimi olarak her zaman
toplantılarımızı zamanında ve yüz yüze yapmaktan taraftarız. Bunu da şiddetle arzu ediyoruz.
Ancak şartlar buna her zaman uygun olamıyor maalesef. Son dönemlerdeki Korona virüsle ilgili
olan hasta sayısı ve yoğunluğu belli zaten, resmi kurumlar tarafından açıklanmakta. Biz divan
toplantılarıyla ilgili tarihimizi ve yeri genellikle ekstra bir durum olmadığı müddetçe bir ay
evvelden bildirmekteyiz ve Aralık ayında toplantımızı Ocak ayında, Ocak ayının 12 sinde,
stadyumumuzda, salonumuzda yapacağımızı açıklamıştık. Ancak 7 Ocakta stadyumda
yaptığımız görüşmeler esnasında, son derece yoğun bir pozitif oran olduğunu stadyumdaki
personelimiz arasında belirlemiş olduk. Bunun üzerine 10 u Pazartesi günü yeni bir toplantı
yaparak, durumu değerlendirmeye karar verdik. 10 unda yaptığımız toplantıda da yine
yoğunluğun çok devam ettiğini, neredeyse, yarıdan fazla personelimizin Korona pozitif
olduğunu testlerde görmek üzerine, bunu ivedi olarak bu toplantıyı, 12 sinde yapacağımız
toplantıyı yüz yüze yapmayı özellikle stadyumda iptal etmeye karar verdik ve ileri bir tarih
belirleyeceğimizi sayın üyelerimize duyurduk. Bununla ilgili online çalışmalara başladık ve 29
unda, o ay içindeki toplantıyı ay bitmeden, 29 una yetiştirebileceğimizi düşünerek, 29 tarihini
vererek, size bunu duyurduk. Diğer taraftan Şubat ayı toplantısı ile ilgili de kararımızı, yine bu
iki hafta içinde yüz yüze mi, online mı yapabileceğimiz konusunda ve yer konusunda
bildireceğimizi de tekrar vurguladık. Üyelerimizden çok yoğun talepler geliyor, devamlı. Yüz
yüze yapmak konusunda. Bununla ilgili çekincelerimiz olduğunu defalarca size belirtmiştik ve
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bundan yaklaşık 2,5, 3 ay evvel, sayın üniversite rektörümüz ve sayın lise müdürümüzle
yaptığımız toplantıda, yapmış olduğumuz toplantıda, sayın başkanımız ve ekibimiz olarak, tüm
yönetim olarak, Mart ayına kadar yüz yüze okulda toplantı yapma konusunda kendilerinin
çekinceleri olduğunu bize belirtmişlerdi. Ama talepler de yoğunlaşınca, biz de daha Şubat
toplantısı ile ilgili kararı vermemişken, bunu tekrar lise müdürümüz ve sayın rektörümüzle
görüşerek, bu toplantının Şubat ayında yapılabilirliği konusunda bir görüş almayı, resmi görüş
almayı planladık. Tabii bu kararı verirken, üyelerimizin yoğun taleplerinin bunda olmasının da
bir yolu, yönü var ama sorumluluğu da hep beraber paylaşarak, bunu da vurgulamakta yarar
var. Sayın lise müdürümüz ve rektörümüzle bu konuda Şubat ayında ancak İnan Kıraç
salonunda yapmak kaydıyla, böyle bir toplantının yapılabileceği ile ilgili bir olur alınca, bunu da
tekrar size burada duyurduk. Ama söylediğim gibi, bunun riskleri yok mu? Tabii ki var. Ama
bunu hep beraber birlikte, kabullenmek kaydıyla bu riskleri, bu toplantıyı yapabileceğimizi de
size burada deklare ediyoruz ve duyuruyoruz. Umarım böyle bir toplantı Şubat ayında
maskelerinizle birlikte, mesafe ile birlikte sıkıntı olmadan yapılabilir ve oradan hepimiz sağlıklı
bir şekilde çıkabiliriz. Sayın başkanın da ekleyeceği bir şey varsa, bu konuyla ilgili. Ben teşekkür
ederim.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Hayır, gayet net bir açıklama. Çünkü İbrahim Ziyal hocamız bunu yani ön cephede, çünkü bizim
Marmara üniversitesindeki görevleri dolayısıyla, bu rakamları hani biz belki akşamleyin
istatistiki olarak görüyoruz ama onlar yoğun bakımlardaki durumun aciliyetini ve işin
vehametini ön cephede görüyorlar, yani o anlamda özellikle onun bu açıklamayı yapmasını
düşündük, çünkü kendisi de tıp otoritesi olduğu için, özellikle daha işin daha rahat ve daha çok
özlü bir şekilde ifade etti.
Şimdi bu toplantıda gelen Niğde futbol yatırımları a.ş. 1481 Futbol, Niğde Futbol Kulübü, EFKA
konusunda, bir yönetim adına yani sportif a.ş. bağımsız üyesi, Sayın Ural Aküzüm söz alacak.
Kendisi bu konuda gelen çünkü yoğun konuşmacılarımızdan yoğun gelen talepler vardı, bilgi
talepleri. Divan üyelerimizin ve Galatasaray kamuoyunun bilgilenme talebi doğrultusunda,
Sayın Ural Aküzümü bağlayalım lütfen. Sayın Ural Aküzüm, buyurun mikrofon sizde.
Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm
Kravatsız, ceketsiz durumdayım, ben divan kurulu üyesi değilim biliyorsunuz. Önce siz
başkanımızdan ve heyetimizden özür diliyorum. Böyle çıktım. Kısaca arz edeyim, bazı sualler
gelmiş, bir bölümünü dinledim, dinleyemedim. Bir kere Niğde Anadolu Futbol Kulübü bir
anonim şirkettir. Bu şirketin sahibi, 1481 Futbol Yatırımları a.ş. dir, Galatasaray Spor kulübü
derneği ve iştiraklerinin şu ana kadar kasasından bir kuruş, bu şirket için, bu satın alma için ve
bu süreç için para çıkmamıştır. Bu birincisi, ikincisi 1481 Futbol Yatırımları a.ş. kimdir? Bunun
ortakları kimdir? Benim de içinde olduğum, 8 tane Galatasaray Spor Kulübü üyesidir, bu
şirketin ortakları. Bu şirketin ortakları arasında, isimlerini zikretmekte beis görmüyorum. Şu
anda halihazırda Galatasarayda iştiraklerde yönetimde olan, spor kulübü derneğimizin
yönetiminde olan arkadaşlarımız var, hepimizin yakından tanıdığı, camiamızın içinde olan
kişiler, onların isimlerini de izin verirlerse açıklarız, ama 8 tane Galatasaraylıdır. Bu şirketin
58

satın aldığı, Niğde Anadolu Futbol Kulübü, ikinci ligde oynayan, profesyonel, Türkiye'deki 83
tane profesyonel futbol takımından biridir. Burada bu bir a.ş. olmasına rağmen, buna yatırım
yapan kişiler, tabii ki buradan bir gelir elde etme amacında olan kişiler değildir. Aksine
Galatasarayın pilot takım uygulamasına destek olmak için yapılmıştır ve başkanımız Burak
Elmas tarafından görevlendirilmiş kişilerdir. Niğde Anadolu FK, şu anda ikinci ligde oynuyor, şu
anda burada 4 tane Galatasaray Spor Kulübünün U19 takımından futbolcu var. Bu futbolcuların
maaşları, Niğde Anadolu FK tarafından yatırılmaktadır. Bu oyuncular Galatasarayın malıdır,
kiralık olarak ikinci dönem Niğde Anadolu FK’da oynamaktadırlar, bu oyuncuların ve
Galatasaraydan gelen herhangi bir oyuncunun, o takım tarafından bir Avrupa kulübüne, bir
Türkiye kulübüne satılıp, bir gelir elde edilmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Öyle olsa dahi,
bu gelir Galatasaraya ait olacaktır. Burada maksat, bütün Avrupa futbolunda olduğu gibi,
Galatasarayın pilot takım uygulamalarına başlamasıdır.
Demin örnek verdi değerli büyüklerimiz, vermiş. Galatasarayın geçmişte bu konuda bir
tecrübesi oldu evet Beylerbeyi spor tecrübesi oldu. Rahmetli Özhan Canaydın başkanımız
döneminde alındı, daha sonra Adnan Polat başkanımız döneminde ücretsiz bir şekilde bir
başka gruba devredildi. Bu takım 3 üncü ligde olan bir takımdı, Profesyonel değildi ve bununla
Niğde Anadolu projesini karşılaştırmak pek uygun olmaz. Olympique Lyon kulübü, bizim de
zaman zaman Avrupa kupalarında karşılaştığımız, artık alt yapı kategorilerini lağvedip,
tamamen pilot takımlarla uygulamaya geçiyor. Başkanımız Burak Elmas’ın seçim döneminde
söylediği konulardan bir tanesiydi. Niğde Anadolu FK, eğer başarılı olma amacı güden bir takım
olursa, U19 da, alt yapıdaki oyuncuları oynatmaması gerekir. Bu takım yarışmacı bir takım
değil, futbolculara oynama garantisi veren bir takımdır. Nitekim Galatasarayın geçmişinde
maalesef önceki başkanlarımız döneminde, benim de yöneticilik yaptığım dönemlerde, 20
yıldır heba olan onlarca futbolcumuz var. Cem Sultan, Mülayim, Özgür Can, Cafer Can, o
jenerasyon, o 86 jenerasyonu denilen jenerasyon, bu oyuncuların tamamının kariyerlerinde
yukarı gidememesinin sebebi, işte bu oynama, maç eksikliğini giderme, bu konulardaki
eksikliklerdir. Bu Galatasaraya hizmet etmek için yapılmış bir anlaşmadır. Tabii ki ve tabii ki, bu
takım Niğde Anadolu veya herhangi bir başka pilot takım başarılı olup bir üst lige çıktığında,
tabii ki bu futbol takımının geliri de artacaktır. Başarılı olacaktır, ama şu anda takım mücadele
ediyor, 4 tane Galatasaray spor kulübüne ait olan, bonservisi Galatasaraya ait olan oyuncumuz
var. Ve bu takımın ileride bu oyuncuların 18 maç oynayıp, kişisel gelişimlerine, fiziksel
gelişimlerine katkı sağlayacak bir süreç olacak. Anladığım kadarıyla, başkanımızın tam 4 kere,
bunun bir özel iştirak olduğu, Galatasaray spor kulübü derneği ve iştiraklerinin satın aldığı bir
şirket olmadığı açıklamalarına rağmen, yine de iyi anlaşılmamış, daha çok anlatmak lazım, daha
iyi anlatmak lazım. Tekrar söylüyorum. Bu kulübümüzün Galatasaray spor kulübü derneği ile
bir ilgisi yoktur. Galatasaray spor kulübü derneği ve sportif a.ş. den bir kuruş buraya para
geçmemiştir. 4 oyuncu şu anda oynuyor, bu oyuncular inşallah gelişip, Galatasaraya
döndüklerinde oralarda yetişmiş, fiziksel olarak daha düzgün hale gelmiş şekilde,
Galatasarayın faydasına oynayacaklardır diye düşünüyoruz. Başka sorusu, suali olan bir telefon
uzaklığındayım, konuşan ağabeylerimizin de hepsini tanırım. Aslında bu konuları bana
istedikleri zaman sorabilirler, tabii ki bütün Galatasaray mecralarında da sorabilirler. Eğer izin
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verirseniz bu konuyla ilgili daha teferruatlı bilgiyi de ileride divan toplantılarında veya uygun
gördüğünüz bir mecrada bilgilendirebilirim sayın başkan.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan
Sportif a.ş. bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ural Aküzüme detaylı açıklamaları için
teşekkür ederiz. Umarım sayın konuşmacılarımızın dile getirdiği, Niğde sporla ilgili şeyleri yani
bu detaydaki açıklamalar yeterli geldiğini umuyorum ama, kendisi de bir açık çek verdi.
Kendisine ulaşılıp sorulabileceği konusunda.
Saat 13.30 da başladığımız toplantıyı, şu anda saat 18.13, bitiriyoruz. Başka konuşmacı
olmadığını görüyorum. Şimdi bu yayının bize ulaşmasında çok değerli katkıları olan bir ciddi bir
ekip arka planda var. Bu konuda bilgi sistemlerinden Sayın Fatih Özcan’a, onun ekibine, Umut
Ulutaş, Gürkan Yetiş, Ümit Eğrioğlu, Emircan Şenol ve Ayhan Çakmak’a, sicil kurulu
personelimiz Sayın Derya Gazioğlu ve Ecem Batmaz’a, Galatasaray TV’nin çok değerli yöneticisi
ve sayın Bahri Havadır’a, yönetmenimiz Hayati Karagülle’ye ve Galatasaray TV ve youtube
kanallarındaki çok değerli Galatasaray TV emekçilerine ve son olarak da divan kurulumuzun
asistanı Sayın Ebru Özçetin’e başkanlık heyeti olarak teşekkürü borç biliriz. Ocak ayının 29 unda
yaptığımız bu oturumunu kapatıyorum. Şubat ayı toplantımız daha önce söylediğimiz gibi, fiziki
olarak 5 Şubat Cumartesi gün, mektebimizin girişindeki İnan Kıraç salonunda yapılacaktır.
Gerekli gündem duyurusu da hafta içi kendilerine e-mail ve SMS olarak iletilecektir. Katılımınız
için teşekkürler. İyi ve sağlıklı günler dileriz.
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Başkan

İbrahim Ziyal (6329)
Başkan Yardımcısı

Sonay Kale (9001)
Başkan Yardımcısı

Öner Kılıç (8177)
Yazman

Z. Nilüfer Sanvar (7167)
Yazman
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