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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 5 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi İnan Kıraç 
Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Tekrar hoş geldiniz. Değerli divan üyelerimiz, bizleri ekranları başında takip eden sevgili kulüp 

ve divan 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 1 haftalık süre içinde ebediyete intikal etmiş üyelerimiz 

için sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. 

Vefat listesini yansıtabilir miyiz lütfen. 

5849 sicil numaralı divan kurulu üyemiz Arif Hikmet Evgin, 6070 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz Yasemin Dümer ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizleri saygı duruşuna 

davet ediyorum. Ruhları şad olsun, müsaadenizle yerime geçiyorum. 

Gündemimize geçmeden önce, kısa bir açıklamada bulunmak istiyoruz. Slaytı yansıtabilir 

miyiz? Malumunuz Samsun’da menfur bir olay cereyan etti, Galatasaray spor kulübü olarak ve 

Galatasaray spor kulübü divan başkanlığı olarak laik, demokratik, cumhuriyet ilkelerine bağlı 

olduğumuzu bir kez daha güçlü bir sesle ifade etmek isteriz. Şimdi gündemimizle devam 

edebiliriz. 

Gündemin okunması için Divan yazmanımız Sayın Öner Kılıç’tan rica ediyoruz. Buyurun Öner 

bey. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 

Teşekkürler başkanım. 

Gündem: 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. 

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

4. Kapanış 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Teşekkürler. Şimdi gündemi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler: 

Etmeyenler: oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Gündemimizin 1 inci maddesinde Ocak ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya 

sunulması yer alıyor. 1 hafta önce yaptığımız toplantının tutanakları ham olarak deşifre edilip 

geldi, ama henüz kontrol safhasında olduğu için bu maddeyi yani Ocak ve şu anda yaptığımız 

Şubat ayı olağan toplantı, iki toplantının tutanağını Mart ayında icra edeceğimiz divan 

toplantısında oya sunacağız. Sisteme yükleyeceğiz. Dolayısıyla gündemin birinci maddesini 

geçiyoruz. 
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Gündemimizin ikinci maddesinde divan başkanlığına gelen evrakın okunması yer alıyor. Sonay 

bey, divan başkan yardımcımız Sonay bey, size bir sayın üyemizden gelen evrakı okuyacak. 

İkincisinde ben okuyacağım. 

 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Sonay Kale 

Galatasaray Kulübü divan kurulu başkanlığına, öncelikli olarak seçilmiş olduğunuz günden 

bugüne kadar herkese eşit mesafede, yapıcı, birleştirici yönetim anlayışınız için başkanlık 

kurulunuzu tebrik ederim. Bir konuda görüşümü bildirmek isterim. Bildiğiniz üzere Covid-19 

pandemisi günlük sonuçlarına baktığımızda, 100 bin rakamının üzerine çıktığı şu günlerde 

divan toplantısının fiziki olarak yapılması yönünde almış olduğunuz kararı saygıyla 

karşılamama rağmen, doğru bulmamaktayım. Bulaşıcılığın bu kadar yoğun olmasına rağmen, 

bazı üyelerimizin bu konudaki baskısını da anlamış değilim. 

Tabii ki fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir Galatasaraylı divan kurulu üyeniz olarak, bu kadar 

önemli günler geçirdiğimiz sırada, toplantıya katılamayacağımı üzülerek belirtmek isterim.  

Ümit ederim ki, bu toplantı yeni covid vakalarına sebep olmaz. Saygılarımla. Süleyman 

Müdüroğlu, 9003. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Teşekkürler. 

İkinci evrağı ben okuyorum. 7521 sicil numaralı divan üyemiz Recai Faruk Gürbüzer tarafından 

gelen, kendisi Antalya’da yaşadığı için uzun bir mektup, ben bunu özetleyerek okuyacağım, 

kendi müsaadesini alarak.  

Galatasaray Spor Kulübü divan başkanlığına, sayın divan başkanım, divan heyeti, değerli 

Galatasaray divan kurulu üyeleri, ben özetleyerek okuyorum. Kendisi Sayın Başkan Burak 

Elmas ve Yönetim Kurulu, başında bulunduğu Yönetim Kurulu için birtakım eleştirilerde 

bulunuyor ve sportif başarısızlık yaşandığını vurgulayarak, divan başkanlığımız ve divan 

üyelerimiz tarafından Yönetim Kurulumuza bir erken seçim önerisinde bulunulması konusunu 

bilgilerimize arz ediyor ve tüm Galatasaray ailesine saygılarını sunuyor. Başarılar dileyerek. 

Değerli Galatasaraylılar, tüzüğümüzün divan başkanlığına verdiği görevler arasında, özellikle o 

maddeyi okumak istiyorum. 102/2, genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasının 

önerileceği toplantılar, divan toplantıları için bahsediyor. Divan kurulu üye tam sayısının en az 

beşte birinin katılmasıyla yapılır. Bu konudaki kararlar, hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu 

ile alınır. 

Bizim aktif üyemiz 2795, 31 Aralık 2021 itibariyle, dolayısıyla böyle bir nisabı bizim divan 

toplantılarında yakalamamız maalesef mümkün değil. O yüzden ama ben kendisinin bu fikrini 

hiç şey yapmadan özetleyerek okudum.  

Şimdi gündemimizle devam edecek olursak, gündemimize geçmeden önce, kulüp başkanımız 

Sayın Burak Elmas’a söz vermek istiyorum. Sayın başkan şu anda konuşacak mısınız? Ben 

müsaadenizi alarak önümüzdeki tüzük tadili ile ilgili bir iki şey ifade edeyim, bir komisyon üyesi 

olarak. Biz çok değerli divan üyeleri ve kulüp üyeleri ve Yönetim Kurulundan da sayın 

katılımcıların oluşturduğu divan tüzük tadil komisyonunda bir yeni bir takvim belirledik. Bu 

takvime göre de Mart ayındaki genel kurul olağan yıllık genel kurul öncesi yapılması planlanan 
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divan olağanüstü tüzük tadil genel kurulunu daha sonraya bıraktık. Yani yıllık mali genel kurul 

sonrasına bıraktık. Onunla ilgili bilgi vermesi için, tüzük tadil komisyonundan Sayın Divan 

üyemiz Bünyat Balabanı kürsüye davet etmek istiyorum. Sonra da tüzük tadil komisyonu üyesi 

ve Yönetim Kurulu üyesi Avukat Polat Kalafatoğlu, kısa açıklamalarda bulunacak. Bu çünkü 

camianın çok merak ettiği bir konuydu. Sıkışık bir takvim söz konusu, onun için yeni takvim ve 

tüzük tadil çalışmalarının geleceği konusunda bu bilgilendirmenin yararlı olacağına biz 

komisyon olarak karar verdik.  

Buyurun Sayın Balaban 

 

Bünyat Balaban 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Kulüp başkanım ve Yönetim Kurulu, divan 

kurulumuzun değerli üyeleri, bizleri izleyen sevgili Galatasaraylılar, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 

Şimdi biraz sonra bu tüzük tadil komisyonunda yer alan kıymetli arkadaşlarımız size daha 

detaylı bir özet sunum yapacaklar, ondan evvel ben biraz da geriye giderek, biraz bugüne 

gelerek bu süreçlerde yaşananları, bazı hatırlatmaları, bazı bilgilendirmeleri yapmak istiyorum. 

Şimdi ya bir sürü konumuz var, bunun da sırası mı diye eleştiriler de olabilir. Ama biraz sonra 

göreceğiniz gibi biz üyelerimizden bir kez daha görüş ve önerilerini rica ediyoruz, göreceğiniz 

takvim çerçevesinde. Bunu yapmadan da biraz daha bilgi sahibi olmalarını, onlara bir saygı 

gereğidir diye düşünüyoruz. Bu kadar önemli bir konuda da birkaç dakikanızı daha ayırmanızın 

da kimseye bir mahzur yaratmayacağına inanıyoruz. 

Şimdi önce camiada çok bilinmeyen, geçmişteki bir konudan bahsetmek istiyorum. 2010 

senesinde bu halen yürürlükteki tüzüğümüz hazırlanırken, biz de bir başka alternatif çalışma 

yapmıştık. Tabii sayın başkan Adnan Polat’ın bilgisi ve talebi doğrultusunda, kıdemli 

üyelerimizin gayet iyi tanıyacağı, bu konudaki tecrübesi, yetkinliği malum, Sayın Levent Yücel 

ağabeyimizin önderliğinde, benim de içinde bulunduğum bir ekip, çok yoğun bir çalışma 

yapmıştık. Orada şundan yola çıktık. Malum tüzükte en ufak bir değişiklik yapmak için 

toplanması her zaman da çok kolay olmayan bir olağanüstü tüzük tadil komisyonu toplamak, 

genel kurulu toplamak gerekiyordu. Biz dedik ki bunu böyle yapmasak, tüzük bu kadar uzun, 

ayrıntılı olmasa, biz değişmesini hiç istemediğimiz, temel kavramları, tüzükte uygulamaya 

yönelik olan şeyleri de bu tüzüğe bağlı yönetmeliklerde yapsak, çok daha pratik bir çözüm olur. 

Tabii yönetmelik deyince yanlış anlaşılmasın, mevcut tüzüğümüzdeki 163 üncü madde gibi 

sadece yönetim kurulunun yetkisine bırakılmış bir yönetmelikten bahsetmiyoruz tabii. 

Biliyorsunuz orada Yönetim Kurulu isterse divana danışır, isterse genel kurula danışır, isterse 

resen yapar. Buradaki konu o değil tabii, yine genel kuruldan geçmesi şart olan, yine belli 

katılım ve oy nisapları olacak, adına ne derseniz deyin, yönetmelik, yönerge, vesaire. Böyle bir 

kavram yaptık ve bu çerçevede bir komple taslak hazırlayıp sunduk. Tabii bunun avantajı ne? 

Uygulamada bir konu değiştireceğiniz zaman, sadece o yönetmelikte değişiklik yapma imkânı 

tanıyor size. Ve o günleri hatırlayanlar bilir, o günlerde yaşanan, hatta son gece yaşanan bazı 

görüşmeler vesaire sonucu, maalesef bu taslak bu alternatif hiç gündeme bile alınamadı. 

Ben tabii, biz muhteşem bir şey yaptık, hiç başka çalışmaya gerek yok, alın bunu kullanın filan 

demiyorum. Onun da üzerinden çok zaman geçti, ben sadece bu yaklaşımın, bugün değil, orta 
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ve uzun vadede dikkate alınabileceğini ve Galatasaraya daha yararlı olabileceğini ifade etmeye 

çalışıyorum. 

Şimdi maalesef biz tüzük deyince, pek çok üyemiz, sadece üye olma maddelerine odaklanıyor. 

Halbuki tüzüğümüzde uygulama ile ilgili, kulübün faaliyetleriyle ilgili pek çok hüküm var, pek 

çok madde var. Bunlar da zaman içinde, teknolojinin değişmesi, mevzuatın değişmesi, yaşanan 

tecrübelerden alınan dersler vesaire, değişme ihtiyacı gösteriyor. 

Üye olma konusu önemli, tabii, peki üye olma konusunda fikir birliği sağlamak kolay mı? 

Kesinlikle değil. Birçok üyemizin bu konuda farklı, hatta birbirleriyle tamamiyle çelişen fikirleri, 

önerileri, beklentileri var. Bu hususta eğer yapılacaksa, yapılabilecek bir düzenlemenin, çok 

daha geniş kapsamlı, katılımlı, herkesi tatmin etmeyeceği kesin, ama en azından asgari 

müştereklerde buluşulabilecek bir noktada olması lazım. 

Burada esas önemli olan bu konunun tüzükte yapılması gereken değişiklik, zorunlu, yararlı 

değişikliklere engel teşkil etmemesi. Bu nedenle, bu komisyonda biz üyelik maddesine hiç 

değinmemeyi özellikle tercih ettik. Buna göre çalışmalarımızı yaptık. Şimdi çok kısaca 2010 

sonrası yaşanan bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum, kısaca. 

2013 yılında o zamanki divan başkanımız Sayın İrfan Aktar döneminde bir tüzük tadil 

komisyonu kuruldu. Bu birçok üyenin kendi gönüllü talip olduğu bir heyetti. Sayın İrfan Aktar 

da, Sayın Mehmet Helvacıyı resen bu komisyona davet etmişti. Bu komisyon çok uzun süre, 

çok fedakârca, birçok toplantı yaptı. Üyeler davet etti, yazılı, sözlü öneriler aldı. Bunları 

değerlendirdi. Sonunda bir rapor yazdı. Bu raporda belki birçoklarınız bilmeyebilirsiniz, 3 tane 

muhalefet şerhi vardı. Rahmetli Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz, Sayın Taner Aşkın 

ağabeyimiz ve Sayın Ahmet Şenkal ağabeyimiz, tahmin edin bu muhalefet şerhleri hangi 

konudaydı? Tabii ki sadece üyelik konusunda. 

Şimdi bu kadar süre birlikte çalışan birikimli, donanımlı, birikimli donanımlı derken de boşuna 

söylemiyorum. Bu ekibin içinde, muhtelif zamanlarda başkan, ikinci başkan ve başkan adayları 

çıktı. Bu kişiler dahi bu kadar uzun süre çalıştıktan sonra, üyelik konusunda bir fikir birliğine 

varamadılar.  

Sonra 2019 yılında Sayın Eşref Hamamcıoğlu’nun divan kurulu başkanlığı döneminde, kendi 

koordinasyonunda bir başka heyet kuruldu. O heyet de geçmişten alınan dersle, üyelik 

konusuna girmeden, sadece uygulamaya yönelik değişiklikler yapma kararı aldı ve buna göre 

çalıştı. Aynen bizim şimdi düşündüğümüz gibi. Onlar da çok değerli çalışmalar yaptılar, bir 

taslak hazırladılar ve divan kurulu başkanlığına sundular. 

Bendeniz de başka bazı çok değerli üyelerimiz gibi, bu her iki komisyona, gerek sözlü olarak, 

gerek yazılı olarak toplantılara katılarak katkıda bulunmaya, görüş ve öneriler sunmaya gayret 

ettim. En sonda rahmetli başkanımız Sayın Mustafa Cengiz döneminde, onun talebi üzerine 

divan kurulu başkanlığından bağımsız olarak, yine bir heyet teşkil edildi. Bu ekip de çok yoğun 

bir çalışma yaptı, diğerlerinin tersine kimseyi birebir görüşmeye davet etmeyi tercih etmedi. 

Mevcut taslaklar üzerinde, birleştirme, güncelleme çalışmaları yapıp, onları da başkanlığa 

teslim etti.  

Şimdi geçmişi aşağı yukarı böyle, ben bütün bu çalışmalarda yer almış, görev almış veya katkıda 

bulunmuş bütün üyelerimize, canı gönülden teşekkür ediyorum, emeklerine büyük bir saygı 

duyuyorum. Tabii olağanüstü tüzük tadil genel kurulu düzenleme yetkisi Yönetim Kurulunda, 
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bu 3 taslak da çeşitli nedenlerle öyle görmüşlerdir, kendi takdirleridir. Bir genel kurulun önüne 

getirilemedi. 

Şimdi çok kısaca bugüne gelmek istiyorum. Önce şunu ifade edeyim, bildiğiniz üzere, benim 

halen ne kulüp, ne divan yönetiminde, ne şirketlerde hiçbir görevim yok. Bana böyle bir 

çalışma yapılacağı, benim de katkıda bulunmamın yararlı olduğu, hatta gerekli olduğu 

söylenince, bunu görev olarak kabul edip, tereddütsüz evet dedim. Çünkü benim inancıma 

göre bu bir yönetime, bir gruba, bir kişiye, falan hizmet değil. Bu Galatasaraya yapılan bir 

hizmet. Bu tüzük taslağı da bir yönetimin, bir divan başkanlığının veya bir grubun taslağı 

olmayacak, eğer genel kurula gelir ve genel kuruldan tasvip görürse, Galatasarayın tüzüğü 

olacak. 

Bu çalışmada biz bu bahsettiğim üç taslağı da mevcut tüzüğümüzü de hatta ondan önceki 

tüzüklerimizi de, bununla da yetinmedik, başka kulüp ve derneklerin tüzüklerini de ve tabii ki 

gerekli kanun ve içtihatları da dikkatle inceleyip, becerebildiğimiz kadar bir sentez yapmaya 

gayret ettik.  

Burada bir konuyu daha vurgulamak durumundayım, bazen yanlış anlaşılmalara sebep 

olabiliyor, izninizle. Özellikle yaşadığımız bu pandemi döneminde, bazı komisyon üyesi 

arkadaşlarımız dahi fiziken gelmek yerine online elektronik ortamda bağlanırken, çok değerli, 

daha evvel çok katkıda bulunmuş bazı üyelerimizi, saygı duyduğumuz bazı üyelerimizi, bizzat 

davet etmeyi uygun bulmadık, daha önce de yapıldığı gibi. Onun yerine, bence çok daha 

katılımcı, çok daha demokratik bir yol izledik. Günün teknik şartlarını da kullanarak tabii, 

yaptığımız taslağı, bak biz ne güzel yaptık, bu böyle olacak demedik. Bütün üyelerimizin 

erişimine sunduk, hatta gerekçeleriyle sunduk. Bunun da ne kadar faydalı olduğunu gördük. 

Çünkü memnuniyetle söylüyorum. Şahsen tanışma fırsatını henüz bulamamış olduğumuz bazı 

üyelerimiz dahil, pek çok üyemizden titiz çalışmalar, son derece yapıcı öneriler geldik. Bunların 

bu aşamada kullanılabilecek olduğunu düşündüklerimizi, taslağa dahil ettik. Çeşitli 

düzenlemeleri yeniledik ve bunu da önümüzdeki hafta tekrar sizin bilgilerinize arz edeceğiz ve 

o konuda bu değişiklikler üzerinde de önerileriniz varsa, onları da memnuniyetle alıp 

değerlendirmeye gayret edeceğiz.  

Şimdi bu taslakta 3 tane ana hedef bulunmakta, çok kısa bitirmeye çalışıyorum. Bu üyelerimizin 

büyük bir çoğunlukla, mutabık kalarak, genel şikayetleri, beklentileri, talepleri doğrultusunda 

3 konu, birincisi, kulüp ve sportif a.ş. nin mali yıllarının, mali takvimlerinin birleştirilmesi, 

senkronize edilmesi. Bunun gereğini, yararını burada anlatmaya gerek görmüyorum. Hepiniz 

biliyorsunuz.  

İkincisi, denetim kurulunun, Yönetim Kurulundan bağımsız olarak seçilip, bu çerçevede görev 

yapması, bu da çok dile getirilen bir husustur. Üçüncüsü de yıllık olağan genel kurulların yapısı, 

uzaması, oylama yöntemleri, sonlara kimsenin kalmaması vesaire gibi, yaşanan sıkıntıların 

giderilmesi. 

Tabii bunlara bir tanesine dokunduğunuz zaman, domino etkisi ile birçok başka maddeyi de, 

takvimi de, içeriği de değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Biz bunları yapmaya çalıştık. Ayrıca 

tabii bunu yaparken, bence son derece en nazik ifadesiyle söylüyorum. Garip, kendi içinde 

çelişkiler barındıran, mevcut, kanun, yönetmelik, içtihatlara da uymak mecburiyeti var. Bunları 

da dikkate almak zorundasınız.  
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Şimdi gelen önerilerde, bunu söyleyerek bitiriyorum müsaadenizle, ya tamam bu 3 maddeyi 

söyledin de, başka bir yerlere de dokunmuşunuz, onun ne gereği vardı gibi eleştiriler, yorumlar 

da aldık. Şimdi benim ve bizim inancımız şu, tüzükte olması gereken bazı şartlar var. Bunlardan 

bir tanesi, maddeler arasında çelişki olmamalı. İkincisi, tüzüğe koyduğunuz maddeler, 

hükümler uygulanabilir olmalı. Uygulayamayacaksanız koymayın. Uygulayacaksanız, 

uygulanabilecek bir ifadeyle oraya koyun. Şimdi bunun çeşitli örnekleri var. Vaktinizi almak 

istemiyorum. Üçüncüsü de mümkün olduğu kadar, her zaman tam mümkün olmayabilir ama, 

mümkün olduğu kadar maddeler, ifadeler, net, farklı yorumlara yer bırakmayacak kadar 

anlaşılır biçimde olmalı. Biz bu kapsamda gördüğümüz başka bazı maddelere de bu aşamada 

da olsa değinmeyi gerekli gördük. Gerekçelerde de zaten sizlere arz edilecektir. Bizler 

elimizden geldiği kadar, gerekli gördüğümüz, kulübe yararlı olacağını düşündüğümüz bir 

çalışma yapmaya gayret ettik. 

Bunu yaparken de en geniş anlamda bir katılımın olmasını tercih ettik. Sağ olsun birçok üyemiz 

de emek sarfederek buna katıldı. Şimdi bunu olağanüstü genel kurul düzenleyip, onun 

huzuruna getirmek tamamiyle Yönetim Kurulunun yetkisi ve takdiridir. Eğer bu gerçekleşirse, 

bunu değerlendirmek ve kararlaştırmak da genel kurulun takdiridir. Ben bu sürecin ve sonucun 

kulübümüze faydalı, hayırlı olmasını diliyorum. Beni dinlemek sabrını gösterdiğiniz için de çok 

teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Tüzük tadil komisyonu üyesi sevgili Bünyat Balaban’a çok teşekkür ediyoruz. Ben 13.46 

itibariyle 85 divan üyesi ve 14 kulüp üyesi salonumuzda var. Bu bilgiyi vermiş olayım, 

konuşmacı listesini de isterseniz hazırlık yapabilmesi için sayın konuşmacıların aktarayım. 

Konuşmacı sıralaması şöyle. Sayın Metin Öztürk birinci sırada, Sayın Hayri Kozak ikinci sırada, 

Sayın Taner Aşkın üçüncü sırada, Sayın Ayhan Özmızrak 4 üncü sırada, Sayın Sami Çölgeçen 5 

inci sırada, Sayın Merih Tüzün 6 ncı sırada, Sayın Mehmet Bilen, kendisi bir arzu etmişti, 7 nci 

sırada. Sayın Ayhan Yeğinsu 8 inci sırada. Bize aktarılmış olan mail, telefon, whatsapp 

üzerinden gelen talep bu şekilde. Bu konuda söz almak isteyenler, tabii konuşmaların seyrine 

göre, tabii ki konuşma talep etme hakları mevcuttur. Şimdi sevgili Bünyat Balabanın bahsettiği, 

tüzük tadili ile ilgili kısa bir yaklaşık 10 dakikalık bir sunum olacak. Hem tüzük tadil komisyonu 

üyemiz, hem de Yönetim Kurulumuzdaki hukukçu üye Sayın Polat Kalafatoğlu’nu davet 

ediyorum. Buyurun Polat bey. 

 

Yönetim Kurulu Üyesi Polat Kalafatoğlu 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Kurulunun değerli üyeleri, Sayın Başkanım, Sayın Yönetim 

Kurulu üyeleri ve değerli divan kurulu üyeleri ve tüm Galatasaraylılar, değerli Galatasaraylılar, 

ben 2022 tüzük tadil tasarısı hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Burada da 

bilgilendirmeyi yaparken de mümkün olduğu kadar, biraz önce Bünyat ağabeyimizin yaptığı 

açıklamalarda tekrara düşmemek, zaten üşüdüğümüz, herhalde bu salonda daha da fazla 

zaman geçirmemek için, en azından biraz süreyi kısabilmek için, mümkün olduğu kadar hızlı 

konuşacağım.  



7 
 

İlk olarak Bünyat ağabeyimiz 2010 yılından itibaren aslında tüzük çalışmaları hakkında bahsetti, 

biraz tarihçeyi, yani 2022 yılına kadar geldik. Ben sadece, ismen de aslında daha önce de bu 

çalışmalara emek veren büyüklerimizin isimlerini saymak istiyorum. Onların emekleri, 

çalışmaları için teşekkür etmek adına, büyüklerin ve hatta küçüklerin de var arada, çünkü 

aşağıda sevgili Necdet’i de gördüm. 2013 tüzük tadil komisyonunda çalışan, emek harcayan 

Sayın Prof. Dr. Mehmet Helvacı, Sayın Ahmet Şenkal, Sayın Metin Öztürk, Sayın Taner Aşkın, 

Sayın Aslı Makaracı, Sayın merhum başkanımız Mustafa Cengiz, Sayın Arkın Obdan, 2019 tüzük 

tadil çalışma grubunda yine görev almış olan Sayın Eşref Hamamcıoğlu, Sayın Ömer Tümay, 

Sayın Aykutalp Derkan, Sayın Hüsamettin Kavi, Sayın Prof. Dr. Murat Derelioğlu, Sayın Necdet 

Uzel ve 2019 tadil, tüzük tadil çalışma grubunda yine görev yapmış olan Sayın Yusuf Günay, 

Sayın Ahmet Şenkal, Sayın Dinç Üner, Sayın Begüm Dermancıoğlu, Sayın Hacı Hüseyin Toprak. 

Sonrasında da 2022 yılında bizim tüzük tadil komisyonu üyelerini sadece yine ismen 

hatırlatmak istiyorum. Biraz önce de konu hakkında bilgilendirme yapan Sayın Bünyat Balaban 

ağabeyimiz, sonrasında Prof. Dr. Celal Erkut, Sayın Aykutalp Derkan, ikinci başkanımız, Kulüp 

İkinci Başkanımız Sayın Polat Bengiserp, Sayın Hüsamettin Kavi, Sayın Remzi Sanver, kulüp 

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Başkanımız Sayın Burak Elmas, Prof. Dr. Murat Develioğlu, Sayın 

Mehmet Selim Yavuz, ben Polat Kalafatoğlu, istifa tarihine kadar Sayın Rezan Epözdemir de 

görev almıştı ve son olarak da Sayın Ali Uzun bu komisyonda 2022 tüzük tadil komisyonunda 

görev aldılar. Ben tekrar bu çalışmalarımızda bizim faydalandığımız, 2010 yılında mevcut 

tüzüğümüzü hazırlayan büyüklerimiz, 2010 yılından itibaren, 2013, 2016, 2019 yıllarında bu 

alanda çalışma gösteren tüm büyüklerimize, kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum 

çalışmaları için. Biz de kendi taslağımızı, tasarımızı, önerimizi hazırlarken, faydalandık. 

Mümkün olduğu kadar faydalandık ve hatta orada yapılan, getirilen önerilere ilave önerilerimiz 

de oldu. 

Ben bugüne ve önümüze takvime biraz, takvimden biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle biz 

Ekim ayında çalışmalarımıza başlamıştık. Sonrasında bildiğiniz gibi, tasarı metnini 13 Ocak 2022 

tarihinde tüm üyelerimizle elektronik ortamda paylaştık ve ondan sonra hemen akabinde, 15 

Ocak 2022 tarihinde yine çevrimiçi ortamda tasarı metni hakkında bir bilgilendirme toplantısı 

yaptık, o bilgilendirme toplantısında aslında çok yoğun bir katılım oldu. Birçok yorum aldık, 

birçok soru aldık, birçok eleştiri ve görüş geldi, onların hepsini tabii ki bilgilendirme toplantısı 

sırasında cevap verme imkânımız olmadı, süre kısıtlaması sebebiyle ama sonrasında biz kendi 

yaptığımız komisyon toplantılarında tüm bu yorumları dikkate aldık. Benzer şekilde 

üyelerimize 24 Ocak 2022 tarihine kadar da bize yazılı olarak görüşlerini sunabilme imkânını 

sunduk, eleştirilerini, görüşlerini, yorumlarını sunabilme imkânlarını sunduk ve yaklaşık olarak 

da 35 üyemiz, son derece detaylı yorumlar da vardı, biraz önce Bünyat ağabeyin de belirttiği 

gibi, bize yazılı olarak da görüşlerini bildirdiler ve bugün de divan kurulunda kısa bir 

bilgilendirme toplantısı yapıyoruz, 5 Şubat 2022 tarihinde, biz aslında çalışmamızı böylelikle 

ikiye ayırmış olabiliriz. Birinci aşamada birinci versiyonda, tasarı metninin birinci versiyonunu 

aslında tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonraki aşamada planımız şu, veya öncesinde amacı 

aslında söyleyebiliriz. Amacımız tabii ki, mümkün olduğu kadar bu metni üyelerimizle 

paylaşabilmek ve üyelerimizin katılımlarını alabilmek, mümkün olduğu kadar katılımcı bir 

çalışma yapabilmek. Bu amaçla da aslında şunu da söyleyebiliriz. Tabii ki bu çalışma biraz önce 
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Bünyat ağabey de söyledi, aslında hepimizin tüzüğünü, bir şekilde, elbirliğiyle ortak bir şekilde 

yaratmaya çalışıyoruz. Bir yandan da tabii ki herkesin tamamen memnun olacağı bir metin 

yaratmanın da mümkün olmadığının da bilincindeyiz. Ancak en azından üyelerimizin 

benimseyebileceği ve sorunsuz çalışan bir mekanizma aslında oluşturmak istiyoruz. 

Tüzüğümüzde. 

Bir yandan da tabii şunu da unutmamak lazım. Derneklerin olduğu gibi, aslında tüzükler de 

yaşayan bir organizma olarak değerlendirmek lazım. Yani o günün ihtiyaçlarıyla veya 

gelişmelerle, örneğin teknolojik gelişmelerle, aslında değişikliklere konu olabilecek bir 

metinden bahsediyoruz. Biz de bugünün ihtiyaçlarına ve bugünün sorunlarına cevap 

verebilecek bir çalışma yapmaya çalıştık. 

Bu ilk aşamasıydı, şimdi ikinci aşama şunu yapacağız, şunu yapmayı planlıyoruz ikinci aşamada. 

Üyelerden gelen tüm bu yorumlar neticesinde biz aslında değerlendirdik o yorumları ve 

yorumlardan birçoğunu da aslında bizim tasarı metnimize işledik ve önümüzdeki hafta bu 

revize tasarı metnini yine üyelerimizle paylaşmayı planlıyoruz ve hemen üyelerimizle bu revize 

tasarı metnini paylaştıktan sonra da yine bir tane daha bilgilendirme toplantısı düzenlemek 

istiyoruz. Yine online ortamda bunu düzenlemeyi tercih ediyoruz ve bu online bilgilendirme 

toplantısında aslında birinci versiyondan ikinci versiyona yaptığımız değişiklikleri, neden 

yaptığımızı gerekçeleriyle anlatmak istiyoruz ve bazı önerileri de neden benimsemediğimizi 

açıklamak istiyoruz. O yüzden de bir bilgilendirme toplantısı daha düzenlemek istiyoruz. 

Sonrasında da bu bilgilendirme toplantısından sonra 28 Şubat tarihine kadar yine üyelerimizle 

elektronik ortamda bu metni paylaşacağız. Yazılı olarak üyelerimizden yorumlarını, görüşlerini, 

eleştirilerini sunma imkânı sağlayacağız ve tüm tabii ki üyelerimizin katılımını bekleriz, 

yorumlarını sunmaları suretiyle ve nihayetinde de tasarı metnine son halini vermek için de 

üyelerin yorumları geldikten sonra, yani 28 Şubat tarihinden sonra da 14 Marta kadar yaklaşık 

2 haftalık bir sürede komisyon toplantılarını yine yapmayı planlıyoruz ve metne son halini 

vermeyi hedefliyoruz, ondan sonra da bildiğiniz gibi tüzüğümüzde genel kurul duyurularının 

yapılması için bir süre var. O süreye uyarak da 14 Mayıs haftasında bu kararın alınması, yani 

tüzük tadil genel kurulu veya olağanüstü genel kurul kararının yapılması, duyurunun yapılması 

ve ondan sonra da ilk toplantı günü olarak 9 Nisan, ikinci toplantı günü olarak da 16 Nisanda 

tüzük tadil genel kuruluna davet etmeyi aslında üyelerimizi hedefliyoruz. 

Ben burada çok kısa bilgi vermek istiyorum. Biz, biraz önce Bünyat ağabeyin de yaptığı 

açıklamada da olduğu gibi, iki aşamalı aslında bir çalışma düşünmüştük. Bu çalışmanın birinci 

aşaması, aslında derneğimizin işleyişi açısından, belli bir aciliyet veya üyelerimizin genel bir 

mutabakata varabileceği konular hakkında bir çalışma yapılması. Şu an o çalışmayı aslında size 

sunduk ve ikinci versiyonda, ikinci versiyonu metnin ikinci versiyonunu size bu kapsamda 

sunacağız. İkinci aşama ise daha kapsamlı, belki daha bütünsel bir çalışma diyebiliriz ve hatta 

bunu daha geniş bir katılımla belki bir çalıştaylar serisi düzenlemek suretiyle yapılabilecek daha 

geniş bir tüzük çalışması olacaktır. Bu ancak ileride yapılması planlanan bir çalışma olacak, 

ikinci çalışma olarak adlandırdığımız. 

Ben çok fazla açıklama yapmak istemiyorum, burada genel gerekçe açısından ama, Bünyat 

ağabeyin yaptığı açıklamalara tamamlayıcı olarak şunları söyleyebilirim. Biraz da istatistiki bilgi 

vermek adına. Aslında toplamda biliyorsunuz bizim tüzüğümüz 167 maddeden oluşuyor ve bir 
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de geçiş hükmü var. Bizim yaptığımız değişiklikler 17 maddede kurumsal takvimin yeni mali 

yıla uyumuna ilişkin değişiklik önerisi getiriyoruz. 17 madde Denetim Kurulunun bağımsız 

seçimine ilişkin getirilen maddeler ve diğer değişiklikler de 52 maddede yer alıyor. Bu diğer 

değişiklikler başlığı altında, aslında bazı örnekler verebiliriz. Mesela işte mali takvimle beraber, 

üyelik takviminin de değiştirilebileceği, yani üyelik başvuru takviminin de değiştirilebileceğini 

düşündüğümüz için orada değişikliklerin olması veya örneğin genel kurullarda elektronik 

oylama yapılabilme imkânına ilişkin bir değişiklik önerimiz var. Örneğin hazır el atmışken, biraz 

oralara da bakıyoruz, disiplinde, disiplin sürecinde gördüğümüz problemlere ilişkin bazı 

değişiklik önerilerimiz de var ve netice itibariyle değişiklik önerilmeyen madde sayısının da 103 

olduğunu, 103 maddede herhangi bir değişiklik önermediğimizi de belirtmek isterim. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu tasarı metninin aslında temel amacı, kulüp ile sportif a.ş. 

arasındaki mali yıl farkını ortadan kaldırmak ve kulübün yani derneğin mali yılını, bizim asli mali 

faaliyetlerimizin yürütüldüğü, Galatasaray sportif a.ş. nin mali yılına uyumlu hale getirilmesi. 

Aslında temel amacımız, çıkış noktamız buydu. Ancak bununla beraber tabii ki bu mali yıl 

değişikliğiyle bağlantılı olarak da kulübün faaliyet yılında yer alan başka tarihlerde de değişiklik 

yapılması gündeme geldi. Bunlar arasında mesela olağan genel kurul toplantısının tarihinde 

değişiklik yapılması. Üyelik başvuru, üyelik değerlendirme süreci ve üyelik kabul sürecinde bazı 

değişiklik önerileri yapılması, birazdan da geleceğim, takvimi çünkü bir sonraki slaytta 

görebileceksiniz. Seçimli toplantının yapılacağı tarihte bir değişiklik önerisi getirdik ve benzer 

şekilde mesela üyelik aidatının ödeme tarihi gibi konularda, değişiklik önerilerimiz bulunuyor. 

Ben burada yine zamanınızı çok fazla almamak için iki tane temel konuda açıklama yapmak 

istiyorum. Bu konulardan bir tanesi, takvime ilişkin konu. Burada bazı, radikal aslında 

diyebileceğimiz değişiklik önerilerimiz de var. O konular hakkında biraz açıklama yapmak 

istiyorum. Sonrasında da ikinci yine bir tartışmalı konulardan bir tanesi, çünkü üyelerimizden 

gelen yorumlarda ve hatta gelen sorularda, bu konunun biraz daha detaylı açıklanması 

gerektiğini düşündüğümüz için, bu ibra ve güvenoyu meselesi hakkında biraz daha detaylı 

açıklama yapmak istiyorum. İlk olarak takvimde mevcut tüzüğümüze göre bazı değişiklik 

önerilerimiz var. Bunlardan bir tanesi, biraz önce belirttiğimiz gibi, faaliyet yılı başlangıcına 

ilişkin. Çünkü mevcut takvimimizde, derneğimizde, faaliyet yılımız 1 Ocakta başlarken, 

değişiklik önerisi ile bu faaliyet yılının 1 Haziran’a çekilmesi öngörülüyor. 

Sonrasında ise yine burada her türlü tarihi burada detaylıca anlatmayacağım ama zaten bizim 

metnimizin, üyelerimizle paylaştığımız metnin ilk sayfalarında bu takvimi görebilirsiniz. Burada 

özellikle belirtmek istediğim bir başka değişiklik önerisi, olağan genel kurul toplantının tarihi, 

çünkü bildiğiniz gibi biz olağan genel kurul toplantılarımızı mevcut takvimimizde mart ayının 

ikinci yarısında yaparken, bizim değişiklik önerimiz de, bu takvimin veya pardon olağan genel 

kurul toplantısının Ekim ayının ilk yarısında yapılmasını, öneriyoruz, değişiklik önerisi olarak. 

Sonrasında işte biraz önce de söylediğim bu radikal değişiklik olarak adlandırabileceğimiz 

değişiklik, seçimli genel kurul toplantısı tarihi ile alakalı. Çünkü bildiğiniz gibi, biz seçimli genel 

kurul toplantılarını, mevcut takvimimizde Mayıs ayının ikinci yarısında yapıyoruz. 

Biz tasarımızın ilk versiyonunda seçimli genel kurul toplantısını, Ocak ayında yapmayı aslında 

önermiştik. Üyelerimize. Ancak gelen yorumlar, gelen görüşler doğrultusunda, seçimli genel 

kurul toplantısının mevcut tüzükteki Mayıs ayı yerine ve bizim tasarımızın ilk versiyonundaki 
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Ocak ayı yerine, Kasım ayının ilk yarısında yapmayı önereceğiz. Kasım ayının ilk haftasında, 

Kasım ayının ilk yarısında yapmayı önereceğiz. Burada tabii ki şunu da belirtebiliriz. Neden 

Mayıs ayı değil de, Kasım ayı, veya neden Mayıs ayını değiştiriyoruz. Bu konuda da çok soru 

geldi ve eleştiri de geldi. Burada temel gerekçemiz aslında, temel gerekçemiz aslında, hukuki 

gerekçelerden çok, sportif gerekçeler. Yani hukuki mecburiyetlerden çok, bir noktada sportif 

mecburiyetler. Burada seçimleri, Mayıs ayından önceye çekmekteki amaç, yeni seçilecek 

başkanın, Yönetim Kurulunun sonrasında, yaz dönemine gelecek, yaz transfer dönemine 

hazırlanabilmesi. Bunu hem futbol takımı açısından düşünebilirsiniz, hem de amatör şubeler 

açısından düşünebilirsiniz. Yaz transfer dönemine ve hatta ara transfer dönemine de hazırlık 

sağlanacak yeterli zamanı bırakabilmek amacıyla, bu seçimlerin biz Kasımda yapılmasını daha 

faydalı olacağını düşünüyoruz. Bir başka takvimde yapılan değişiklik, yeni üyelik başvuru 

dönemine ilişkin, burada bildiğiniz gibi yeni üyelik başvuruları, mevcut tüzüğümüzde, 1 

Hazirandan 31 Ağustos tarihine kadar yapılıyor. Biz değişiklik önerimizde bu başvuru sürecini, 

1 Ocaktan 28 Şubata kadar yapılmasını öneriyoruz. Hatta tasarımızın ilk versiyonunda, 

tasarımızın ilk versiyonunda 1 aylık bir süre, devam ediyorum. Çok fazla konuşma olduğu için, 

ben acaba dinlenmiyor mu diye durdum ama tamam devam ediyorum. 

Tasarımızın ilk versiyonunda üyelik başvurusu için 1 aylık bir süre düşünülmüştü, Ocak ayı 

içerisinde başvuru yapılması öngörülmüştü, ancak gelen yorumlar doğrultusunda, gelen 

görüşler doğrultusunda, yeni üyelik başvuru döneminde 1 Ocaktan, 28 Şubata kadar yani 

başvuru sürecinin 2 aya çıkarılması düşünüldü. Sonrasında sicil kuruluna, biliyorsunuz mevcut 

tasarıda pardon mevcut tüzüğümüzde 1 aylık bir değerlendirme süresi vardı, sicil kurulunun. 

Bu değerlendirme dönemini de 3 aylık bir süreye çıkarmayı yine öneriyoruz. Sonrasında belki 

bu yine radikal olarak değerlendirebileceğimiz değişikliklerden bir tanesi, çünkü ne mevcut 

tüzüğümüzde bu vardı, ne de üyelerimizle paylaştığımız birinci versiyonda bu vardı. 

Bir, bütçe genel kurul toplantısı şeklinde ayrı bir genel kurul toplantısı yapılmasını öneriyoruz. 

Bu bütçe genel kurul toplantısında Mayıs ayının ikinci yarısında yapılmasını, yine ikinci 

versiyonumuzda tasarımızın göreceksiniz. Bu da tamamiyle aslında, daha önceki çalışmalardan 

ve üyelerimizden gelen görüşler doğrultusunda benimsediğimiz, tasarımıza aktardığımız bir 

değişiklik önerisi olacak. Yani Mayıs ayının ikinci yarısında bir bütçe genel kurul toplantısı 

yapılması, Mali yılımız başlamadan önce. Böylelikle de Mayıs ayında da üyelerimizin bir araya 

gelebileceği ayrı bir toplanma imkânı bir araya gelme imkânı olacağını da düşünebiliriz. 

Takvim açısından söyleyebileceklerim bunlar, tabii ki sorularınız varsa sonrasında 

cevaplayabilirim. Benim biraz daha detaylı bilgi vermek istediğim ikinci konu ise yine tasarıdaki 

önemli değişikliklerden ve üye yorumlarından da anladığımız kadarıyla, çok da iyi 

gerekçelendirmediğimiz veya çok gerekçelerimizi çok iyi anlatamadığımız, değişiklik 

önerilerinden bir tanesi. O da ibra ve güvenoyu konuları. 

Bildiğiniz gibi mevcut tüzüğümüzde, 24 üncü maddenin 9 uncu fıkrasında, Yönetim Kurulu ve 

Denetim Kurulunun raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunun mali ve yönetsel bakımdan 

aklanmasını ayrı ayrı görüşerek karara bağlamak ve Denetim Kurulunun aklanmasını görüşerek 

karara bağlamak şeklinde kaleme alınmış, tüzüğümüz. 

Bizim önerimiz, tasarıda şu şekilde yer alıyor. Öncelikle ben tasarıda getirdiğimiz öneriyi 

müsaadenizle okuyacağım, ondan sonra gerekçeler hakkında biraz daha detaylı bilgi 
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vereceğim. Mevcut tasarıda, pardon tasarımızın madde 24 e 9 unda şu şekilde bir öneri 

getiriyoruz. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunun 

ibrasını görüşerek karara bağlamak ve Denetim Kurulunun ibrasını görüşerek karara bağlamak. 

Yani Yönetim Kurulunun mali ve yönetsel olarak iki ayrı ibra oylaması yerine, sadece bu ikisini 

de kapsayacak bir tane ibra oylaması yapılması Yönetim Kurulunun ibrasının görüşülerek 

karara bağlanması. 

Yine tasarı madde 24/10 da Yönetim Kurulunun görev süresinde gerçekleşecek, ikinci olağan 

genel kurul toplantısında Yönetim Kurulunun yönetsel bakımdan güven oylamasını görüşerek 

karara bağlamak. Bu da aslında ibradan farklı olarak ayrı bir mekanizma sunuyoruz. Birazdan 

bu mekanizma hakkında biraz daha detaylı bilgi vereceğim ama ibra oylamasından farklı 

olarak, çünkü orada biz artık ibrayı bir bütün kabul ettiğimiz için mali ve idari ibranın oylanması 

söz konusu olacak bir bütün olarak, tek bir ibra oylaması ve ondan sonra da ibra oylamasından 

farklı olarak da yönetim kurulunun ikinci, görev süresinde gerçekleşecek, ikinci olağan genel 

kurul toplantısında bir güvenoyu oylaması yapılmasını öneriyoruz. Son olarak da tasarı madde 

87/22 yi bin okumak istiyorum. Orada da şunu, şu öneriyi getiriyoruz. Genel kurulca, Yönetim 

Kurulu veya Denetim Kurulunun kullanılan oyların salt çoğunluğunu alamayarak ibra 

edilmemesi, yani ibra oylamasında aslında herhangi bir farklılık yok. Kullanılan oyların salt 

çoğunluğunun alınması gerekiyor veya Yönetim Kurulunun ikinci görev yılının sonunda yapılan 

olağan genel kurul toplantısında, katılım için giriş kaydını yaptırmış üyelerin salt çoğunluğu ile 

güvenoyunun reddedilmesi durumunda, yani burada oy nisabı hakkında aslında bir farklılık 

görüyoruz, hatta birinci versiyonda, birinci versiyonda bizim 2/3 nisap olarak önerdiğimiz 

orandan da gelen yorumlar neticesinde bir değişikliğe giderek, genel kurul toplantısına katılım 

için giriş kaydını yaptırmış üyelerin salt çoğunluğu ile güvenoyunun reddedilmesi durumunda, 

sonucu ne olacak? Sonucun aslında olağanüstü seçim olması, en geç 21 inci gün ibra edilmeyen 

kurul veya güvenoyu reddedilen Yönetim Kurulu için olağanüstü seçim genel kurulunu 

toplantıya çağırmak ve ibra edilmeme veya güvenoyu reddi sonucu çıkan genel kurul 

toplantısından itibaren en geç 60 ncı gün olağanüstü seçim genel kurul toplantısını 

düzenlemek ve son olarak da tasarıda da geçici maddelerde de, Mart 2022 olağan genel kurul 

toplantısı ve sonrasındaki genel kurullar açısından geçiş düzenlemeleri olduğunu 

görebileceksiniz. 

Burada dediğim gibi ibra ve güvenoyu açısından biraz daha gerekçelerden bahsetmek 

istiyorum. Aslında neden böyle bir gerekçe, değişiklik önerisi getiriyoruz? Birincisi, mali ve idari 

ibranın birleştirilmesi ve tek bir ibra oylamasının yapılması. Şimdi bildiğiniz gibi geçmiş yıllarda 

genel kurullarda ibrasızlık kararlarına karşı açılmış davalar vardı ve mahkemelerin bu davalarda 

iptal kararları söz konusu oldu. Özellikle bu kararlarda biz okuduğumuzda bu kararları, şunu 

görüyoruz. Mahkemelerin mali ibranın idari ibrayı da kapsadığı şeklinde hüküm kurduğunu 

görüyoruz. Bu hukuken tartışmalı olsa da bence mahkemelerin bu şekilde hüküm kurduğunu 

görüyoruz ve biz de bu yargı kararlarını da gözeterek aslında mali ve yönetsel ibrayı kaldırıp, 

tek bir ibra oylaması yapılması gerektiğini öneriyoruz tasarı metnimizde. Mali ve idari ibranın 

birleştirilmesi ve tek ibra oylaması. İkincisi, neden güvenoyu ve neden bu güvenoyunun sadece 

ikinci yılda yapılmasını öneriyoruz? İlk olarak burada şunu söyleyebiliriz. Güvenoyu 

mekanizmasını aslında, ibra oylamasından bağımsız bir konu olarak düşünmek gerekiyor.  
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İkincisi tüzüğümüze göre bildiğiniz gibi görev süresi kurulların 3 yıl ve bu kurulların görev 

sürelerinin de devamının sağlanabilmesi amacıyla ve bir yandan da aslında güvenoyu imkânı 

da sunarak, genel kurulumuza, Yönetim Kurulunun iki yıllık görev süresi sonunda, iki yıllık 

performansının değerlendirilebilmesi amacıyla bir güvenoyu oylaması yapılması imkânını 

sunuyoruz. Burada belki de şu şekilde de yorumlayabilirsiniz. Yani Yönetim Kurulunun iki artı 

bir yıl için göreve geldiği düşünülebilir veya ben aslında şu şekilde yorumluyorum. Bizim 

üyelerimizin 3 yıl için seçtiği kurulların iki yıllık görev süreleri sonunda, hatta 2 yıldan da kısa 

bir süre, yani 1 yıl 11 ay, eğer seçimin Kasım ayında yapılması ve ondan sonra olağan genel 

kurulların Ekimde yapılması düşünüldüğünde 1 yıl 11 ay süre sonunda güvenoyu alamamaları 

durumunda olağanüstü seçime gidilmesi gerekecek ve burada da yine mevcut tüzüğümüzde 

de olan ibradan da farklı olarak biliyorsunuz çünkü ibrasızlık kararında bir ay içinde seçime 

gidilmesi gerekiyor ve ibrasızlık kararı alan kurulların tekrar seçime girmesinin imkânı maalesef 

tüzüğümüzde mümkün değil. Burada da ibradan farklı olarak da güvenoyu alınamaması 

durumunda, başkan veya diğer üyelerin tekrar aday olabilmeleri, yani bir sonraki seçimde, 

takip eden seçimde aday olabilmeleri ve bir açıdan da sandıkta tekrar bir güven tazeleme 

imkânları da olabileceğini düşünüyoruz ve bu açılardan da dediğim gibi, hem mali, hem idari 

ibra açısından değişiklikleri önerdik, hem de güvenoyu açısından bu değişiklikleri öneriyoruz 

deyip sözlerime son vermek istiyorum. Teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Polat Kalafatoğlu’na tüzük tadil komisyonu adına yaptığı konuşma, derli toplu sunum için 

teşekkür ederiz. Şimdi gündemimizle devam ediyoruz. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve 

güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. Konuşmacı listemizi ilan etmiştim. 9 uncu 

sıraya Deniz Gül Enönü ilave ettim. Bu arada 14.06 itibariyle 92 divan ve 18 kulüp üyemiz var 

salonumuzda. Sayın Metin Öztürk, ilk konuşmacımız buyurun. Sayın Metin Öztürk gelirken 

pandemi koşullarında yaptığımız bu toplantıda maskelerin takılı tutulmasını, eğer maskesi 

olmayanlar varsa da divan asistanımız Ebru hanımdan alabileceklerini ifade etmek isterim. 

Teşekkürler. 

 

Metin Öztürk 

Kıymetli divan başkanım ve ekibi, kıymetli kulüp başkanım ve ekibi, kıymetli hazirun, 5569 

Metin Öztürk. Biliyorsunuz en uzun konuşmam 3 dakika, kısaca toparlayacağım. Öncelikle 

rahmetli babam Süleyman Öztürk’le ilgili geçen tatsız geçen bir konuşmaya anında tepki veren 

divan başkanım Sayın Aykutalp Derkan, geçmiş dönem divan başkanım Sayın Eşref 

Hamamcıoğlu, kulübümüzün geçmiş dönem başkanı Dursun Özbek ve anında disipline sevk 

eden Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. 

Ben sadece önümüzde bir mali kongre var, tüzükten bahsedildi. Kendi şu an yaşadığım, sizlerin 

de yaşadığı üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Burada inanılmaz başarılara imza atan Faruk Süren 

başkanımız da burada, Faruk Süren başkanımın yıllar önce net bir demeci var. Galatasaray 

sıralamada 3 üncü ise, sonuncudur. Bugünkü durumu anlatmak bile istemiyorum. Seçilirken 5 

tane aday seçime girdi. Herkes kendi projelerini anlattı ve genel kurul bu projeler 

doğrultusunda yönetimi seçti. Ama bugün 7 ayda geldiğimiz nokta, 3 yıllığına gelen hoca 7 nci 
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ayda kovuldu. Maliyetleri azaltmak için gençleştirme operasyonu yapıldı. 25 milyon Euro 

harcandı. Kulübün mali gücü arttı ve sonra kümede kalabilmek için tornistan yapıldı. Şu an 

şahsen üzülerek söylüyorum. Sahada sıfırız, masada sıfırız, parada sıfırız. Bir 140 milyon 

Eurodan bahsediliyordu ne oldu bilmiyorum. Şu an herhalde önümüzdeki ay açıklanacak, 

Florya’dan gelen para ile 4 milyar borcumuz tamamen silineceği söyleniyor. Ümidim odur. 

Daha kızım üye olamadı, inşallah kayyuma gitmeden üye olmayı becerir. Saygılarımı 

sunuyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Metin Öztürk’e zamanı ekonomik kullandığı için özellikle teşekkür etmek isterim. İkinci 

konuşmacımız Sayın Hayri Kozak, buyurun. 

 

Hayri Kozak 

Efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu boğucu sıcakta sizi bunalttığımız için yani cidden 

üzüntü halindeyiz. Bu anlamda değerli divan başkanımız ve ekibine sınırsız sevgi ve saygılarımı 

sunarak başlayacağım. Şimdi, tabii, tabii bu, şunu da söylemem lazım. Benim onları ara sıra 

korumam lazım. Şimdi bu, onların işi değil. Şurası var ya benim çıktığım okul. Onların halt 

yemesinden başka da bir şey değildir yani ama olacak iş değil. Merak etmeyin şimdi ben 

salonun dörtte birini ısıtacağım. 

Dörtte üçü bilmiyorum. Şimdi divanımızdan açılmışken, biraz divandan bahsetmek istiyorum. 

Konuyu değiştirelim. Biraz fazla uzadı, hakikaten sıkıldım ben. Ben bu tüzük komisyonlarında 

iki defa görev yaptım. Vallahi ben çalışırken bıkmıştım zaten, Allah yardımcıları olsun. Daha 

çok buralara gelecekler onlar. Şimdi bir defa kaç kişi biliyor bizim divanımızın hangi yılda 

kurulduğunu: bilmezsiniz. Ben de bilmiyordum. Bugün öğrendim. Bakın kuruluş 28 Mart 1936. 

86 yıl önce kurulmuş. Adı yüksek murakabe heyeti. Bugünün üye adedi de sevgili başkan 

söyledi az önce, 2795. Katılımlar malum. Divan toplantılarımızın, bizim divan toplantılarımızın 

çok önemli bazı özellikleri var. Bunu lütfen önemle üzerinde duralım. Bir defa her ay 1, toplam 

yılda 11 toplantı yapıyoruz. Bu hiçbir kulüpte, dernekte var olan bir şekil değildir. Divan 

toplantılarına katılanlar, bugün önemli özellikleri Galatasaray yaşanmışlıkları yüksek 

insanlardır. Farklı insanlardır. Divan kurulu üyelerini benim gençliğimden beri Galatasarayda 

duyarım. Sonradan içine de girdik. Şöyle bir ifade kullanılır. Ya orada işte ihtiyar ağabeylerimiz 

giderler uyuklarlar, kimisi şey eder diye. Şimdi ne olduğunu ben size biraz bahsedeceğim 

buradan. Beni affedin, yani saatlerce konuşmayacağım ama bunun üzerinde duracağız. Burada 

yaşanmışlık vardır. Burada konuşmak, konuşmamak mühim değildir. Bu salona giren, yani 

divan kurulu toplantı salonlarına giren insan, bir önemli özelliği vardır. Galatasaraya ilgisi 

vardır. Konuşmak için gelmez, ama dinler. Mutlaka kulağına bir şeyler duyar. Burada palavra 

konuşulmuyor. Az önce uzun süren şey, onu bence evlere yollasalardı daha pratik olurdu. Ama 

teşekkür ederiz kendisine. Şimdi burası çok önemli, bunun üzerinde lütfen duralım.  

Yaşanmışlık diyorum, evet. Bir yıl boyunca 11 defa gelip burada divan toplantılarına katılmış, 

bir üye, divan üyesi olmuş veya olmamış işte bu bugün 18, 19 tane genel kurul üyemiz 

aramızda, çünkü Galatasarayla ilgililer. Ama milyonlar ve binler ilgileri milgileri yok. Bırakın 

divanı, genel kurula bile gelmiyorlar. Şimdi bu, bunun üzerinde duralım ve bizim 
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Galatasarayımız konularını, sadece ve sadece divanda tartışabilir. Bunu çok net söylüyorum. 

Sokak aralarında kuru, öyle hale geldik ki, ya her köşe başında bir Galatasaray grubu var. Onun 

grubu, kırmızı grup, siyah grup, ya her taraf Galatasaray grubu doldu. Her biri kendi aralarında 

konuşuyor, bir bütünlük yok. Hani çağırıyorlar ya bazı arkadaşlarımız, başkanlarımız, birlik, 

beraberlik. Nasıl bir birlik, beraberlik olacak kardeşim? Nasıl? Nerede? Burada. Evet, burada. 

Çünkü burada Galatasaray yaşanılıyor, öğreniliyor ve her şey buradan doğuyor. Bunu ben 

büyük önemle ifade ediyorum. Katılırsınız, katılmazsınız tabii sizin takdirinizdir. Ama benim 

tavsiyem yaş söz konusu değil. Galatasaray hakkında yaşanmışlık almak isteyenler, bu 

salonlara gelsinler. Zaten, yaşanmışlık olmaksızın göreve gelenler, görev alanlar veya 

düşünenler, onun için problemli oluyorlar. Galatasarayı bilmeden, bu kulübü yönetmek kolay 

iş değildir. Galatasaray kulübü, Fenerbahçe. Bunlar şirket yönetmeye benzemez. Bunu gayya 

kuyusudur buralar. Yönetenler bilir, bizim yöneticilerimiz de bilmiyorlarsa öğreniyorlar. Ama 

her burada, burada tecrübe edilir. Tecrübe, tecrübe şarttır, yaşanmışlık şarttır diyorum.  

Ben gayet samimi konuşacağım, hepsi kardeşimiz, sizler, ağabeyim var, kardeşlerim var. Biz 

bugün bu sıkıntıyı yaşıyoruz, yaşanmışlıklar az olduğu için, diyorum ben. Şimdi yüksek istişare 

kurulumuz, çalışmaları var biliyorsunuz. Sevgili başkan gayet iyi niyetle, kulübün eski 

başkanlarını, başkan yardımcılarını, divan kurulu üyelerini, çok afedersiniz, çok özür dilerim. 

Eski divan başkanlarını davet etmek suretiyle, divan kurulunun yapılacağı günlerden önce, bir 

yüksek istişare kurulu katılımları ve toplantıları yapıyor.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Hayri ağabey, komite üyesi olarak şey yapalım. Çünkü bu tüzükte tanımlanmış bir kurul 

olmadığı için. Hayır, hayır ben özür dilerim, müdahale ettiğim için. 

 

Hayri Kozak 

Özür dilerim. Rica ederim, rica ederim. Şimdi tamam da. Şimdi bakın çok önemli bir şey 

söyleyeceğim. Katılımcılar eski kulüp başkanlarımız, başkan yardımcıları, eski divan 

başkanlarımız ve burada. Şimdi neden yapılıyor bu? Başkan haklı. Kulüp çok, biraz uzun 

konuşacağız onu. Kulübün durumu hakkında konuşacağız. Alabildiğine konuşacağız. Çünkü 

konuşmamız lazım. Şimdi neden çağırıyor başkan? Haklı. Sıkıntıda, sıkıntıda. Söylüyor zaten 

kendisi de. Delikanlı adam söylüyor, açık açık, gazetelerde de söylüyor, çareleri kendisi de 

öneriyor veya ne diyor, yüksek istişare kurulunu topluyorum diyor. Kimi, başka kimi 

toplayacak? Eski başkanlar, acaba onların yaşanmışlıkları var mı? Bilmem. Neden soruyorum 

biliyor musunuz? Ben bazı başkanlar tanıyorum, hayatı boyunca başkan oluncaya kadar bir tek 

genel kurula, ne olağan, ne olağanüstü genel kurula gelmemiş ama Galatasaraya başkan olmuş 

arkadaşlarımız var, ağabeylerimiz var. Bunları biliyorsunuz değil mi? Bu kadar yaşanmışlığı 

olmayan bir kişi, ya Allahınızı severseniz söyleyin bana, ne şirket, ne dernek, ne de spor kulübü, 

ne yapabilir ya, tesadüfen olursa olur. Yoksa başarı mümkün değildir. Kolay değildir spor 

kulübünü yönetmek. Her bela var, her güzellik var. Ama işler kötü gittiği zaman, belaların alası 

var. Şimdi bakınız, yüksek istişare kurulu, bundan, bundan bahsedeceğim. Hepsinden 

bahsedeceğim. 3 tane yüksek, sayın başkan kusura bakma alışamıyorum vallahi. Yüksek 

istişare şeyi, komitesi miydi? Komitesi. Şimdi Ekim, Aralık ve dün yapıldı, bu 3 toplantı. Birinci 
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toplantıda, davetler 26 kişi davet ediliyor, 19 kişi gelmiş, 7 si gelmemiş. İkinci toplantıda 25 

davetli var, 16 sı gelmiş, 9 u gelmemiş. Dünküne bir değişiklik olmuş, belki hava soğuktu. 24 

kişi davetli. 13 kişi gelmiş, 11 kişi gelmemiş. Şimdi katılım giderek azalıyor. Başkan bunu dikkate 

al, yani devam ettiğinde, en sonunda sen tek başına yapacaksın bu toplantıyı. Biz şimdi bu 

katılımcılardan, kulübü kurtarmalarını istiyoruz beyler. Var mı itirazı olan? Öneriler bekliyoruz. 

Evet. O da öneri bekliyor, onun için istiyor. Samimiyeti ile ya, ihtiyacı var. Var. E, be kardeşim 

ben şimdi, hepsi beni affetsinler, hepsini tanıyorum, dostum, arkadaşım, sevgili kardeşim. 

Kardeşim, yahu kulüp darda siz de biliyorsunuz, ben dibine kadar biliyorum. Anlatacağım da 

size, açık açık anlatacağız burada. Yahu bu kadar başkan kaç saat toplanıyorlar? Ben takip 

ettim, en fazla 3 saat. Neyi konuşuyoruz? Galatasaray mali yönden çökmüş. Futboldan çok 

kritik kurumlara gelmişiz. Borçlar belli. Birçok sıkıntı var. İnsanlar üzgün, herkes birbirine, taksi 

ile geliyoruz, abi ne olacak Galatasarayın hali? Bir tek soru var. Aldığımız tek soru, sizler de aynı 

durumdasınız biliyorum. Ya ne olacak Galatasarayın bu hali derken, bizim o yüksek bilmem ne 

kurulu, geliyor bir defa yarısı arada gidiyor, diğerleri de sonradan gidiyor. Ama hiç kimse aktif 

şekilde 3 saat, üst üste çalışmıyor. Bu toplantılar sabaha kadar sürmesi lazım bugün. Eğer 

Galatasarayı kurtarmak istiyorsak. Öyle palavradan yardım yok. Başkana bütün samimiyetimle 

soruyorum, çıkarsa eğer lütfederse, bilmek istiyorum ben, siz de öğrenin. Bu toplantılardan 

bugüne kadar spesifik olarak işine yarayacağı ve hakikaten verimli olacağı inancı, hangi öneri 

geldi acaba? Hangi öneriyi aldılar? Ben merak ediyorum. Herhalde siz de merak ediyorsunuz, 

çünkü hâlâ çağırılar var, beraber olalım, birlik olalım. Hangi birlik, hangi beraberlik ya? Biz el 

ele tutuşunca Galatasaray daha mı iyi olacak? Hangi birlik. Kim kimle birlik?  

Eğer divan kurulunda olmuyorsa, başka yerde olmaz. Çok önemli burası. İnanın çok önemli. 

Şuradaki 80 kişi, eğer fikir üretecekse, verimli bakacaksa, düşünecekse, burada düşünür. Onun 

için benim size hepinize tavsiyem, kendim de öyle. Asla bu yönetime, yani bunlara övgü filan 

diye söylemiyorum. Bütün geriye dönük divan kurulları ve bundan sonra gelecekler için 

söylüyorum. Burası bizim, bu konuları, bu dertleri görüşme ve çözüm bulma yuvamız, burası 

olmasını ben size teklif ediyorum. Bütün diğer, saygısızlık ediyorum ben o bir sürü Galatasaray 

işte, kırmızı sarı bir sürü şeyler, onlardan hiçbir şey çıkmaz söyleyeyim ben size. Boş laf çıkar. 

Öyle değil mi Ömerciğim? İyi, sen gel olmadığını anlat burada, kanıtla. Zevkle dinleyeceğim 

seni. Şimdi biraz, biraz sevgili kardeşim izin verirse, biraz para konuşalım. Şimdi ciddi ciddi 

konuşmak istiyorum. Mali durumumuza bir göz atacağız. Okuyacağım bütün rakamlar, resmi, 

konsolide, Galatasaray spor kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle bu 

önemli. Özet konsolide finansal durum tablosudur, yani resmi tablodur. Tartışılmayacak 

tablodur. Bunun bir önceki dönemle karşılaştırmalı rakamlarını size sunacağım. Burada bana 

biraz, uzatmayacağım hiç, merak etmeyin. Şimdi sırayla gideceğiz. Bir defa bizim mali 

tablomuzun çarpıcı verilerini içeren rakamlardan bahsedeceğim size, bir defa öz 

kaynaklarımıza bakacağız değil mi? En değerli işimiz bizim, öz kaynaklarımız. Bir önceki sene 

1.1 milyar iken, bu sene 1.5 milyar olmuş. Öz kaynaklarımız. Herhalde tatlı bir durum değil. 

Toplam yükümlülüklerimize bakalım. Yükümlülüklerimizin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz, 

ona girmeyelim. Bir önceki sene 2.7 milyarmış. Bu sene 3.6 milyarcık oluvermiş. Bunlar 

denetim geçmiş, resmi-gayri resmi denetimden de geçmiş rakamlarımız, değil mi? Hepsi 

geçmiş. Şimdi bir de bakalım, şöyle bir gelir-giderlere hızlıca bakalım. Bir önceki sene 977 
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milyon gelir sağlanmış. Bu sene afedersiniz gider yapılmış, 977 milyon gider yapılmış bir önceki 

sene. Yine aynı dönem, hep aynı dönemi konuşuyoruz. Bu sene gider 1.230 milyara çıkmış. 

Yani 1.2 milyara çıkmış, 977, 1 milyar diyelim, 1 milyarken, pardon 900 milyonken, 1.2 milyara 

gider çıkmış ve bir önceki sene 490 milyon zarar etmişiz, bu sene de 444 milyon zarar etmişiz. 

İki senede zarar etmişiz. Şimdi bizim önümüzde bir sıkıntı var. Herkes biliyor, malum bir, bizim 

başkan zaten geldiğinden beri, gelmeden önce de şikayetçiydi. Bu yeniden yapılanma 

sözleşmemiz var ya, meşhur. Bunun birinci şeyi, bayramı, Ağustos ayında geliyor. İlk faizi 

ödeyeceğiz değil mi başkan? Aşağı yukarı 300 milyon civarı. Pek büyük bir para da sayılmaz 

ama, yani daha mı az? Ne ise. Ben 200 milyon diyeyim, anlaşalım. İyi. Şey de geliyor, bu faiz. 

Ama bir de bunun sonrası var tabii. Pardon. Borçlarımıza bakıyoruz. Bir önceki sene, 1.6 milyar 

olan toplam finansal borçlar, toplam derken, kısa vadeli ve uzun vadelileri söylüyorum. Bu sene 

2.3 milyar. 1.6 milyardan 2.3 milyara çıkmış. Lütfen konuşmazsanız memnun olurum. Yani 

Ömer, Ömer, orada çıktığında söyleyeceğin programı hazırlıyorsan, şey et ne olur, ben rahat 

konuşmak istiyorum. Çok ses oluyor da onun için. Kusura bakmayın. Şimdi borçlar da bu 

durumda. Farkındaysanız, orada da tatsız rakamlar var. Şimdi borçların karşılığında verdiğimiz 

teminatlar var malum, en az borçlar kadar, çok önemli, çok önemli bir kalem. Şimdi bir defa 

toplam olarak, bir grup tarafından verilen teminatlar, bir de bağlı ortaklıklar tarafından, bunu 

uzatmayacağım size, toplamını söyleyeceğim. Genel toplam geçen sene 3.4 milyar iken, bu 

sene 6.8 milyar oldu. Dikkat edin, 3.4 milyarken, bu sene 6.8 milyar oldu. Bunların içinde, 

teminatlar var, temlikler var, rehinler var, ipotekler var, nakit blokajları var. Bunların hepsi 

burada yazıyor, ayrı ayrı size okumama hiç gerek yok. Bu raporu alın, evinizde uzun uzun 

okuyun, ama okuyun, okuyun. Şimdi bakınız farklı bir boyutta bakalım. Bizim personel 

adedimiz ve görevleri diye bir tetkikim var. Bizim kulübümüzde geçen sene 1668 çalışanımız 

varmış, bu sene 1595 e düşmüş. Toplam 2271 geçen sene 2360, 2271 birinci söylediğim 

sporculardı. Bizim 1595 sporcumuz var. Bütün sporcuları kapsıyor bu. Şimdi çalışanlara şöyle 

bir baktığımız, maliyetlerine bakacağız. Çalışanlara sağlanan kapsamdaki borçlar, yani borç 

bunlar. Bütün çalışanlara, değişik, vergi, şu, bu filan, geçen dönemde, aynı dönemde 186 

milyonken, bu sene 251 milyona çıkmış. Şarta bağlı teknik kadro filan, bu şarta bağlı rakamlar, 

muhasebede işlenmez ama borçtur, Ayhan gayet iyi bilir bunu. 415 milyon, bu sporculara 

borçlardır. Yeni oluşan borçlardır. Bir önceki sene 415 milyon olan, bu sene 463 milyona çıkmış 

başkan. Yani 15, 63 e bir 50 milyon kadar bir fark gelmiş. Şimdi kulübümüzün mali durumunu 

sağlıklı bir şekilde görebilmek için, incelediğim ve sizlere sunmaya çalıştığım temel göstergeler, 

az önce bahsettiğim, çok basit bahsettim farkındaysanız. Ama net bahsettim sanıyorum. Çok 

olumsuz bir tablo oluşturuyor arkadaşlar. Açık söylememiz gerekirse, durumumuz hiç ama hiç 

iç açıcı durumda değil. Mutlaka ama mutlaka ciddi önlemlerin alınmasını gerektiren bir 

manzara, ciddi önlemler alınacaksa, ben de ne olduğunu bilmiyorum ama, şunu biliyorum. 

Başkanları toplamakla olmuyor başkan. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Başka çareler 

hep beraber aramamız lazım. Bizler de yardım etmemiz lazım. Ama herhalde aramızda para 

toplayarak olmayacak bu. Aklın yolunu bulmamız lazım. Çok vahim durumdayız, sportif 

faaliyetlerimize baktığımız zaman, basketbol, voleybol, kız takımlarımız aynı şekilde bütün su 

sporları takımlarımız bayağı başarılı gidiyorlar. Bayağı başarılı ve içinde o yeni organizasyonlar 

yapılmış, çok, çok doğru gidiyorlar. Zaten basketbol, voleybol, gerek kız takımı, gerek şey, her 
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zaman, şimdi artık ilk dörde oynuyorlar gibi görünüyor bana. Yanılıyorsam düzeltirsiniz ama 

orada iyi bir gelişme var. Tüm üyelerimiz ve taraftarlarımızın göz bebeği olan futbolda 

grubumuzda birinci olarak, Avrupa liginde 16 ya girmek suretiyle çok büyük bir başarıya imza 

atmış olmamıza rağmen, maalesef süper ligde fevkalade başarısız bir sezon gecikmekteyiz. 

Öylesine ki, hiç akla gelmeyecek şekilde, alınan çok kötü sonuçlar, takımımızı küme düşme 

sınırına getirdi arkadaşlar.  

Bunun hepimiz farkındayız ama ifade edemeyiz. Burada aile toplantısında edebiliriz. O 

sınırdayız, yarın düşünebiliyor musunuz? Hayati bir maç oynuyoruz biz yarın, hayati bir maç. 

Bir sonraki de öyle, Konyaspor geliyor, hepsi artık bizim için canavar gibi geliyor arkadaşlar. 

Çok tehlikeli durumdayız, Allah yardımcımız olsun, bütün samimiyetimle söylüyorum. 

Kulübümüzün içine düştüğü bu olumsuz durumları, 19 Haziran 2000 tarihinde göreve gelen ve 

8 aylık bir süreyi tamamlayan yönetimimizle ilgili bazı görüşlerimi de sizlerle paylaşacağım. Bu 

bilgi alışverişine de hepimizin, hepimizin ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Şunu da söyleyeyim. 

Şimdi mesela ben burada konuşuyorum. Görüldüğü gibi zorunlu olarak eleştiriyorum veya 

doğruları söyleyeceksek, bunun yanına eleştiri gelecek. Şimdi bundan bazı yöneticiler rahatsız 

oluyor. Şimdi ben burada geliyorum, bir nevi hainlik yapıyorum. Yani moral vereceğime, ben 

eleştiri yapıyorum. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Yaparım. Hepimiz doğruyu söylemeye 

mecburuz. Tetkik etmemiz kaydıyla, çok özür dilerim, kaba bir laf edeceğim. Haybeden, 

karnından konuşarak değil. Dokümana bağlı olarak, gerçeklere bağlı olarak, tenkit etmemiz 

gerekiyorsa, ederiz kardeşim. 

Sayın başkanımız adaylığını açıkladığı günlerde, sizlerin de hepinizin hatırlayacağı gibi, 

aşağıdaki iddialı sözleri, seçim öncesi, çeşitli platformlarda ifade etmişti ve çok da ümit vermişti 

ve o günlerde de biraz detayını duyuyorum, biliyorum. Bu dediğini yapmaya başlamıştı. Şimdi 

okuyacağım size, başlamıştı. Hatırlarsanız seçimden önce, Allah rahmet eylesin Cengiz başkan 

adaylığını açıkladı. O seçim sonra iptal olmuş filan ama, hemen aynı akşam zannediyorum, 

değil mi başkanım? Aynı akşam bir sonraki, siz de aynı şeyle, Metin kardeşimizle diğer başkan, 

onlar da aynı gün veya ertesi gün başkanlıklarını açıkladılar. O günlerde sevgili başkan şunları 

söyledi. Aynen. 9 aydır, geniş bir ekiple aralıksız çalışıyoruz. 9 aydır. Adaylığını ilan ettiği 

günlerin sözü, inanıyoruz ve hazırız, köklü, kadim Galatasaray değerlerini, çağdaş ve dinamik 

yönetim prensipleriyle birleştirmek için yola koyulduk. Galatasaray kazanacak ve birlikte çok 

şey başaracağız. Buna sonuna kadar kalbiyle söylediğine adım kadar eminim. Bundan en ufak 

şüpheniz olmasın. Bunu az önce söylediğimi telafi etmek için söylemiyorum bunu. Ben 

biliyorum. Sonuna kadar samimi söyledi, ama olmadı. Niye olmadı, işte bunları konuşmamız 

lazım. Niye olmadı? Çünkü kadro pırıl pırıl çocuklardan oluşuyor, kimisi genel müdürler, şirket 

sahipleri, başarılı iş hayatlarında, eğitimleri üst düzey, ama ne eksik biliyor musunuz çocuklar? 

Çok açık söylüyorum. Yaşanmışlıkları eksik. Kulübü tanımıyor. Kulüp ayrı bir dünya. Apayrı bir 

dünya, hepsi başarılı çocuklar, bunu önemle, tekrar tekrar söylemeye mecburum, mecburum 

arkadaşlar. Şimdi dikkat ediniz. Bu güzel sözler, yani sevgili başkanın söylediği sözler, adaylık 

döneminde söylendi. Yani üzerinden en az 1 yıl geçti. Ancak ayrıca seçim sonrası 13 Ekim 2021 

de hepiniz hatırlayacaksınız, 100 günün projeleri adı altında divan toplantısında, 79 adet 

projeyi, her birinin termin programını da peşinen belirterek açıkladılar. 13 Ekim 2021 divanı, 

hatırlayın. Ben de arkadan çıktım, teşekkür ettim kendilerine. Bütün kalbimle. O günkü çalışma 
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itibariyle söylüyorum. Ve dedim ki, bu öyle bir çalışma ki, proje düzeni ki, önümüzdeki gelecek 

yönetimlere de örnek edecek bir çalışma. Tebrik ediyorum arkadaşları dedim. Ben dedim 

bunu. Şimdi bugün aynı ekibi ben eleştiriyorum. Hain oluyorum yani. Şimdi gelecek 

yönetimlere örnek olacak bir çalışma diye takdirlerimi belirttim. Şimdi izninizle kulübümüzün 

geleceği sizlere ısrarla paylaşmakta kararlı olduğum birkaç noktayı değinerek, 

inanmayacaksınız ama bitireceğim. 

Mali konular, kulübümüzün çok ciddi, özetliyoruz. Kulübümüzün çok ciddi bir ekonomik sıkıntı 

içinde olduğu şüphesizdir. Diğer bazı kulüplerin de bizimle aynı durumda olması, tabii ki bizi 

asla ilgilendirmez. Bugün sizlere ana başlıkları ve rakamları sunduğum mali bilgiler, ki tamamen 

denetimden geçmiş raporlara dayanmaktadır ve bu bütün gerçekleri ortaya koymaktadır. 

Yönetimimizin en az, en az 1 yıllık nakit akış tablosunu hazırlayarak, açıklaması şarttır başkan. 

En az 1 aylık. Tabii siz daha az, kısa ama bunu üyelerin bilmesi lazım başkan. Yani burada 

bulunan bütün üyeler, bana, beni seven, sevmeyen hiç mühim değil. Bir gerçek var ortada, 

burada şu salonun içinde bulunan her üye, Galatasarayla sonuna kadar ilgili arkadaşlarımızdır. 

Dolayısıyla onların bunları bilme hakkı vardır. Dışarıdan yapılan toplantılar beni ilgilendirmiyor. 

Böyle samimiyetimle size ifade ediyorum. Bankalar birliği ile kredi sözleşmesine göre, son 

ödeme tarihi, malum, konuştuk. 300 milyon lira olduğu tutarda, onun içinde yapılacak olan bu 

bankalar birliğine, yapılacak faiz ve ana para tutarları için, gelecekler için de yönetimimizde bir 

ödeme planı mevcut mudur? Mutlaka mevcuttur da, artık bunun gizli kapaklı bir tarafı kalmadı. 

Başkan bunu bizim camiamıza açıklayın Allahınızı severseniz. İşte bu sene Ağustosta bu geliyor 

ama, gelecek sene şu geliyor, görelim önümüzde, hangi belalar var. Görelim. Var başımızda 

bela. Hiç olmazsa bir fikir uyandır. Ya şunu şurada hallederiz birtakım insanlar. İlk 100 günün 

79 projesine gelince, bu projelerin az önce bahsettiğim takdirle, son durumunu gösteren bir 

bilgilendirmeyi tekrar divan üyelerimizle paylaşacak mısınız diye soruyorum. Mutlaka 

yenilenmesi lazım başkan, o güzel şeyi, ama bugün nerede? Ama bugün nerede? Benim 

gördüğüm bunu da bütün içtenliğimle söylüyorum. En fazla merak ettiğim konu da, 

gayrimenkullerle ilgili bu. Bu projelerden büyük önem taşıyan, Kemerburgaz, Florya, Ali Sami 

Yen Spor Kompleksinin kapalı salonu, Mecidiyeköy oteli, projelerinde hiçbir faaliyet olmadığını 

biz biliyoruz, görüyoruz. Yani bu kadar geçen sürede, o kadar önce hazırlıklı olduğunuz 

projelerde, hiçbir gelişme yok. Bunun mutlaka sebepleri vardır. Mutlaka vardır. Kimi 

finansmandır, kimi işte bir izin gecikmiştir, şudur, budur. Ama hiçbir faaliyet şu anda 

görmüyoruz. Varsa ben teşekkür ederim. Bunların büyük önemi dolayısıyla önceliklerinin 

olduğu da muhakkaktır. 

Şimdi ben Galatasaray spor kulübümüz yani dernek ve bağlantıları, bir de sportif a.ş. Yönetim 

Kurulları hakkında sizlerle çok içten yine görüşlerimi paylaşacağım. Tabii başta yönetimimiz 

olmak üzere. Galatasaray Yönetim Kurulu genel sekreteri Şükrü Köksal Ünlü, hukuktan 

sorumlu başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve iletişim sorumlusu Ahu Özyurt, CEO ve İcra 

Kurulu Başkanı, Hande Ocak Başev, yönetimin daha 8 inci ayında bu arkadaşlar istifa ettiler.  

Buyurun. İstifa etmek aynı şeye gelmiyor mu? Hayır bir dakika, bir dakika hayır, hayır, 

konuşalım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
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İkinci başkanım. Konuşma şey. Hayır, hayır. Kayıtlara zaten geçmiyor. Diyalog gibi geçiyor.  

 

Hayri Kozak 

Hayır tabii, ikinci başkanımız, saygı duymam lazım. Başkanımız. Çok rica ediyorum. Bütün 

söylediklerimi zaten cevaplandırmanızı bekleyeceğim ben. Burada soru soruyorsam ben aklı 

başında bir insanım. Cevaplarınızı beklediğim için soruyorum. Gelirsiniz burada anlatırsınız. 

Ben size yardımcı olmaya da çalışıyorum bunun farkında olun.  

Şimdi bu doğru bir durum değildir. Bu kadar kısa sürede, bu kadar sorumluluklarla çalışan, bu 

kadar yüklü iş hacmi içinde bulunan ekipten bu kadar sürede bu tür ekiplerin arka arkaya 

ayrılmaları, pek normale gelmez. Bu, bu bir şey ifade eder. Bu kadar çok kısa sürelerde 

ayrılmalar, her şirket için önemli bir olaydır. Burada iş adamı olmayan yok. Kendi şirketlerinizde 

böyle bir durum olsa, bunun sıkıntısını çekmez misiniz ve nedenini bulmaya çalışmaz mısınız? 

Bu ayrılışlar Galatasaray yönetimlerinde bir huzursuzluğun var olduğunun işareti midir diye 

soruyorum. Soruyorum. Yönetimimize soruyorum. Böyle bir huzursuzluğun var olduğu işareti 

var mı? Eğer varsa, ki böyle söylentiler var ama bunlara itibar etmemek lazım, tabii. Çünkü 

bunlar olduktan sonra her türlü dedikodu çıkıyor. Yönetim çatladı, patladı. Yok. Çalışıyorlar. 

Ama bunu eski yıllarda da yaşadık biz. Bu kadar yoğun çalışmada ve istifa eden arkadaşlar, çok 

önemli görevlerde. Durup dururken ve başkanın, sayın başkanın, daha önce, seçimden önce 9 

ay boyunca biz çalıştık dediği grupların içinde olan arkadaşlar, dün içeriden gelmiş arkadaşlar 

değil. Ne oldu, ne oluyor? Bunu işte bu sizin, benim halledeceğimiz mesele değil. Ama bunu 

başkan fiilen kendisi halledecektir. Yani bu, bu demoralizasyon varsa, varsa diyorum çünkü 

hepsi bizi ilgilendiriyor. Sizleri, beni ve 10 milyon genel kurul üyesini ilgilendiriyor. Şimdi bunu 

soruyorum ben ve son söyleyeceğim şu. Çok iddialı bir laf edeceğim, çok tepki alacağımı da 

gayet iyi biliyorum. Ama ben bunu söylemeye mecburum. Asla ve asla bunu bütün içtenliğimle 

söylüyorum. Burak kardeşimin başkanlığına karşı asla değilim. Tekrar ediyorum. Asla değilim, 

ama, ama böyle benzer bir olayı ben 2011 yılında ben yaşadım. 3 tane yönetici istifa etmişti o 

gün, hepiniz hatırlayacaksınız. İstifa etmişlerdi. O günün başkanının sol tarafında prensip kararı 

almışlardı. Biz hiçbir karara imza atmayız, ama yönetimden de istifa etmeyiz diyorlardı. 

Hatırlayanlar var mı, yok mu? Hepsi. İsim söylemeyeceğim ve o gün sevgili başkan o gün ben, 

ben ve iki tane de büyüğüm benimle beraber. Bir tanesi de çok iyi tanıdığınız bir kişi. O günün 

başkanına şunu dedi. Daha önünde bir senelik yönetim dönemi var. Asli listenden 3 tane ve 

önemli görevleri olan 3 tane yönetim olmazsa, bu iş yürümez. Ve teklif şuydu, gel kardeşim ver 

istifanı, istifanı değil, bir genel kurul topla, yönetimini yenile. Yani bir nevi gel hem güvenoyu 

al, hem de yönetimini yenile. Bir kişi, bir tek kişi çıkıp da o gün, 2011 in o gününde bir tek kişi 

çıkıp da 1900 kişinin bulunduğu o toplantı salonundan seni ibra etmiyoruz demedi. İstifa et, 

ayrıl demedi. Bu teklifi yaptı, inanın bu teklifi yaptı. Yukarıda Allah var, çünkü ben o gün dedim 

ki o arkadaşa, ismini söylemediğim o başkana, bugünlerde hep sağda solda, hiç, hiç alakası 

bulunmadığı, sadece son seçimde gelip büyük destek verdiği, bu adam, sağda solda gelip, bana 

kalleşlik yapanlar, bilmem neler, hâlâ dedikodu yapıyor. Bu benim eski başkanım. Ben ona, ben 

ona arkadaşlar işlerini bitirsinler de, ben orada o arkadaşa şunu dedim, yalvarıyorum sana 

dedim, bunun orada 900 kişi, 1900 kişi şahidi vardır. İddia ile söylüyorum. Kabul etmedi. 

Sonunun ne olduğunu biliyorsunuz. Şimdi, dolayısıyla sevgili başkan, bütün kalbimle 
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söylüyorum. Bizim ikimizin ilişkileri, sevgi bağı var, yok, ikimizi biliyoruz. Onun için söylemeye 

bile gerek yok. Bir ağabey, bir arkadaş olarak söylüyorum. Asla görevi bırakmak demiyorum. 

Ama sevgili başkan, sen sıkıntıdasın, senin kendini yenilemeye ihtiyacın var, kimse sana git 

demiyor, bak bunu rica ediyorum dikkatle dinle. Bir karar al, düşün sabaha kadar, reddedersin, 

hiç problem yok. Kırılmam. Ama yadırgarım. Çünkü sen, bunu, bunda mantık var, ben mantığı 

anlatıyorum. Bugünkü yönetimden arkadaşlara takviyeler yap. İşte kurtuluşun yolu evvela 

buradan başlar, başkan. Çünkü bunu yap ki, biz oturup yeniden başkan da aramayalım. Ne 

demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Başkan hazır var. Onun takviye ettiği, yenilediği 

yönetime bakalım, edelim, eğer bizim genel kurul üyelerinin mantığına uyuyorsa, ha başka 

birisi aday oldu. Ama böyle bir, bugünkü Galatasarayımızın böyle bir evreden geçmesi 

zorunludur. Bunu seni ancak sevmeyenler sana bunu yapma der. Bak bütün samimiyetimle 

söylüyorum. Hiçbir kaybım yok. Ama çok acil bir karar alacaksın ve hemen seçime gideceksin 

ki, malum, ne senin, ne Galatasarayın kaybedecek zamanı yok. Bütün kalbimle bunu senden 

huzurda rica ediyorum. Benim için en değerli topluluk olan şu divan kurulunun huzurunda 

senden bunu rica ediyorum başkan. Arkadaşlarına, yönetim arkadaşlarına, beni affetsinler. 

Asla ve asla bu onları hakir görmek, şöyle görmek, böyle görmek değildir. Senin Yönetim 

Kurulunun kalite olarak, insan profili olarak ne kalitede insanlar olduğunu ben kaç kere 

kürsülerde söyledim. Bunu da biliyorsunuz. Aynı düşüncelerim hâlâ da varittir. Hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Hayri Kozağa teşekkürler. Donmuş ses tellerimi açabilirsem, kısa bir konuşma talebi oldu, 

Sayın Ömer Tümay bir beklerseniz bir dakika, önceki dönem ikinci başkanımız Sayın 

Abdurrahim Albayrak’a kısa bir söz vermek istiyorum. Bankalar birliği anlaşması ile ilgili kısa bir 

açıklama yapacaklar. Buyurun Abdurrahim bey. Sonra da Ömer Tümay’a söz vereceğim. 

 

Abdurrahim Albayrak 

Sevgili Divan Başkanım, divandaki değerli arkadaşlarım, Galatasaray Spor Kulübü başkanımız 

ve yönetimdeki arkadaşlarımız, sevgili hazirun, divan kurulu değerli üyeleri, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 

Bankalar Birliği bazı konuşmalarımızdan alınganlık gösteriyorlar haklı olarak. Şu anda 

Galatasarayımızın borcu bu seviyelerde ise sabahın 5 ine kadar rahmetli Mustafa Cengiz 

başkanımız ve bütün Yönetim Kurulundaki birçok arkadaşımızla beraber Ziraat Bankasında 

sabahladık, sadece biz değil, başka kulüpler de sabahladı. Şu anda bizim borcumuz bu 

seviyelerde ise bizim yönetimimizin göstermiş olduğu büyük çaba sayesinde olmuştur. Euro 

bazında olan borcumuzu, TL ye çevirmişizdir ve biz o zaman çok doğru bir iş yaptığımızı 

düşünüyorum. Florya’daki araziyi TL bazında 120 milyon TL ye geri almışızdır, şu anda Florya’yı 

kurtarıcı olarak görüyoruz, bunu da gözden kaçırmamak lazım. 

Bankalar Birliği bütün kulüpler için çok faydalı olmuştur, herkes Euro borcundan TL ye 

dönüşmüştür. Biz döndüğümüz zaman dolar 7 liraydı. 7.5 liraydı. Şu anda 15 lira, demek ki 

borcumuz ikiye katlanacaktı. Bunu sizlerin bilgilerine arz etmek istedim. Hepinizi saygıyla 

selamlıyorum efendim. 
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Teşekkürler sevgili Abdurrahim Albayrak’a, Sayın Ömer Tümay buyurun.  

 

Ömer Tümay 

Sayın Başkanlarım, değerli divan azaları, bugün bir konuşma yapmayacaktım ama sevgili Hayri 

ağabeyin ismimi vererek yaptığı bir tanımlama üstüne izahat vermek için, buraya huzurlarınıza 

çıktım. 

Sevgili Hayri ağabeyi çok severim, kendisi de gayet yakınımdır, hiçbir zaman da saygıda kusur 

etmedim bugüne kadar, hiçbir büyüğüme de etmediğim gibi. Gruplardan bahsetti, kırmızı, mor 

filan diye, böyle bir isimleri de öyle bir geçiştirerekten, bunu açıkçası kabul etmem mümkün 

değil. Evet bizim bir grubumuz var, ismi de kırmızı inisiyatif. Bu grup 2.5 senedir faaliyette. Bu 

böyle bir şer odağı gibi lanse edilmesini kabul edemem, arkadaşlarımın adına da kabul 

edemem. Bu grup 2.5 senedir çalışıyor, kimdir bunlar? Bunlar aynı pencereden bakınca 

Galatasarayda aynı manzarayı gören insanların bir araya geldiği, aynı endişeleri, Galatasarayın 

geldiği noktalarda aynı endişeleri yaşayan insanların görüş alışverişinde bulunduğu bir gruptur. 

Bir iletişim grubudur. Öyle bir muhalefet grubu, öyle bir ortalığı karıştıran filan bir grup asla 

değildir. Son derece değerli arkadaşlardan, değerli Galatasaraylılardan oluşur, dolayısıyla 

böyle mor grup, mavi grup, kırmızı grup filan gibi adlandırılmasını açıkçası yadırgadım. Bu 

konuda bir bilgi vermek istedim. Teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Ömer Tümay, cevap hakkınızı kullanacaksınız. Buyurun. Şimdi bu toplantılarda, en zor 

konu budur. Çünkü konuşmalarda cevap hakkı ve karşılıklı cevap hakkı ve düelloya dönüşmesi, 

ben bütün konuşmacılardan özellikle rica ediyorum, divan başkanlığı heyeti olarak.  

 

Hayri Kozak 

Sadece, sadece iki dakika konuşacağım. Ömer benim onu sevip sevmediğime kendisi karar 

versin. Asla, asla bende o söylediği grubun 71 kişilik listesi de var. Bilin. Asla kendisine sen bir 

muhalefet yapıyorsun, bir şey yapıyorsun diye ima etmedim ve söylediğim doğrudur. Ama ben, 

inan senin grubunun kırmızı bilmem ne olduğunu bile bilmem, ama duyarım ben. Ben sana 

konuştuğun için burada başvurdum, yani çok gürültülü konuşuyordunuz. Ama şu anda 

Galatasarayda hepiniz biliyorsunuz, bir yığın grup var. Sayarsanız en az 30 tane grubu ben yarın 

yazar yollarım size. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben diyorum ki ya bunlar bir şekilde bir araya 

gelsin, her köşede, öbek öbek Galatasarayın şeylerine çare bulunamaz diyorum. Görüşüm bu. 

Yanlışsam, yanlış benimdir. Ama benim sana saygım her zaman vardır. Sevgim vardır, senin 

gıyabında, burada olmayan arkadaşların adına da beni onlara aynı lafı söylemiş konumuna 

sokuyorsun. Buna müsaade etmem, onların hepsini ben tanıyorum, haberin olsun. Teşekkür 

ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
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Ben bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünmek istiyorum. Teşekkürler Sayın Hayri Kozak. Özür 

dileyerek Taner Aşkını, Sayın Taner Aşkını beklettik. Buyurun Sayın Taner Aşkın.  

 

... Sayın Başkan bu cevaplandırmaları en sona bıraksanız. .... 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Hayır, estağfurullah ama, anında, evet. Karşılıklı soru cevaba dönmemesini özellikle rica 

ediyorum.  

 

....... Biz de onlara buradan cevap verirsek, akşam 7 ye kadar burada oluruz. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Haklı serzenişinizi dikkate alacağız.  

 

Taner Aşkın 

Evet, müsaade eder misiniz, başlayabilir miyim? 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Buyurun Sayın Taner Aşkın, mikrofon sizin. 

 

Taner Aşkın 

Teşekkür ederim sayın başkanım. Muhterem divan üyeleri, sayın divan kurulu başkanımız, 

sayın Yönetim Kurulu başkanımız, değerli Galatasaraylılar, muhterem hanımefendiler, 

beyefendiler, Galatasaray camiasının bugünkü divan kuruluna sizlerle beraber bazı şeyleri 

paylaşmak istiyorum.  

Bugün için söyleyeceklerim belki muhalefet gibi gözükebilir, zaten biraz da, biraz da temsilci 

olarak o şekilde bakılıyorum. Ama bir gerçek var ki, burada konuşulması gereken şeylerin, biraz 

evvel Hayri kardeşim de söyledi. Buranın dışında konuşulduğu zaman, çok farklı mecralara 

gittiği, Galatasarayın gerçeklerinden uzaklaştığı ve Galatasarayın aleyhinde olmayacak 

derecede birtakım olumsuzlukların meydana geldiği hususlara bizzat şahit olduğumdan dolayı, 

bunlara açık açık değinmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim bir yönetimimiz 

var. (Öner bir su rica edebilir miyim? Pardon beyler.) Bizim bir yönetimimiz var ve şu anda 

yönetimimiz iş başında. Bir ciddi bütün dünyanın çektiği bizim de içinde beraber yaşadığımız 

bir ortamda, her memlekette, şu anda bir sıkıntı var. Özellikle ekonomik konularda, ciddi 

anlamda bir sıkıntı var. Bütün dünyada yaşanıyor bu. Kendi işlerimizde de görüyoruz, 

yaşadıkça. Böyle bir ortamda bizim şu anda içinde bulunduğumuz pozisyon, temaşa sporu 

yapıyoruz biz. Biz bir nev’i eğlence sporu yapıyoruz, buradan bir gelir toplamaya çalışıyoruz. 

İnsanlar şu anda evlerinden dışarı çıkmak istemiyorlar. Korkuyorlar. Hele şu birkaç günü iyice 

değişti işler.  

Tabii göreve geldikleri andan itibaren, bu sıkıntı zaten vardı. Şu anda var ve daha da devam 

edecek. Ama bunlarla ilgili birtakım tedbirlerin alınması lazım geliyorken, ben şöyle 

söyleyeyim, biz çok başka yerlerde başka şeyler arıyoruz. Yani bu acaba doğru mu? Bence 



23 
 

doğru değil. Doğru değil. Ama bir kere oldu. Bir yerlere geldi bu işler. Şimdi Hayri bey izaha 

etti, sonuna kadar söyledi. Her şeyi de anlattı. Ben mali konuya hiç girmek istemiyorum. Çünkü 

mali konuyu hepimiz biliyoruz. Galatasarayın bir borcu var, borçları var. Bunların ödenmesi 

lazım, söylüyoruz, söylüyoruz ama nasıl ödeyeceğiz, nasıl ödememiz lazım? Ne yapmamız 

lazım? Bunları tartışıp neticeye bağlamaya getirmeye bir türlü gönlümüz mü razı olmuyor? 

Dilimiz mi yetmiyor? Nefesimiz mi yetmiyor? Bir türlü anlamıyorum. Boyuna söylüyoruz, borç, 

borç, borç. Evet borç tamam, var. Ben yaptın, sen yaptın, o yaptı. Bunları geçelim. Geçelim. Bu 

borç bizim borcumuz. Nasıl öderiz, şöyle öderiz, böyle öderiz. Faizin faizini de ödüyoruz şu 

anda, o da doğru. Tamam. Ama eğer bunları çözeceksek bakın, Galatasarayın şu anda yegane 

ihtiyacı olan, yegane ihtiyacı olan güven, güven, güven. Her şeyden önce güven. Her şeyin başı 

güven. Eğer burada bir güven yoksa, bir güvensizlik şeyi, havası hakimse, biz istersek ne 

yaparsak, yapalım. Açık söylüyorum. Ne yaparsak yapalım, o güveni sağlayamadığımız sürece, 

bu dertlerden kurtulamayız. Net ve açık. Bu kadar. Başka bir şey söylememe gerek 

görmüyorum bu konuda. Ama birtakım şeylerde de çok akılcı davranmamız lazım, çok dikkatli 

davranmamız lazım. Yani 3, 5 gündür, bir haftadır, on gündür bir şeyler var. İşte şimdi de eksik 

olmasın Yönetim Kurulumuz bir Emlaklarla ilgili gayrimenkullerle ilgili bir açıklama yapacağını, 

sayın başkanın ve Yönetim Kurulumuzun önümüzdeki günlerde tebliğ ettiler. Tamam, güzel 

ama ortada bir Florya lafı var. Şimdi bu Florya lafını ben geçen dönem şeyde de söyledim, 

divanda da söyledim. Konuştuk. Evet bir Florya var orada, duruyor. Geri geldi. 120 milyona geri 

aldık orayı. Ama şimdi ne yapacağız? Floryayı vereceğiz, evet. Güzel. Verelim. Ve biz bu 

bunalımdan çıkacağız. Nasıl çıkacağız? Yani, Florya’nın bir değeri var. Florya’nın hangi değeri 

ile neyi çarpıyoruz da çıkıyoruz beyler? Lütfen. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bugünkü fiyatla, 

söylüyorum. Ben bugünkü fiyatla 600 milyon lira civarında filan bir para var Florya’da diyelim, 

tamam. Ama bu 600 milyon lirayı bana adam verecek, ben kendi alacaklarımdan 

vazgeçeceğim. Nasıl vazgeçeceğim. Nasıl vazgeçeceğim. Riva’daki alacaklarımın hepsini 

bırakacağım. Öyle mi? Arkadaşlar Riva’daki alacaklar 3 sene içerisinde gelecek. Eğer siz bu 

hesabı böyle yaparsanız, yanlış yaparsınız. Bugünkü % 26 faizden hesaplıyorsunuz, o güne 

götürüyorsunuz. O gün acaba faiz % 26 mı olacak? Cumhurbaşkanı bas bas bağırıyor, ben bu 

faizi indireceğim aşağı diyor. O gün faiz ya % 1 ise, ya % 1 ise, o gün dolar kuru, o gün dolar 

kuru, ya bugünkü dolar kuru değilse, hangi garantiyi bana veriyorsunuz? Benim iki milyar liramı 

nereye atıyorsunuz. 2 milyar liramdan nasıl vazgeçiyorsunuz, hangi haklarla vazgeçiyorsunuz, 

elinizde böyle bir yetki var mı? Genel kurula gelip bunu arz ettiniz mi? Arz ettiniz mi? Böyle bir 

yetkiniz var mı soruyorum, açık açık soruyorum. Ama efendim, ha tamam. Tamam. Tamam. 

Hayır, hayır. Efendim. Ha, sayın başkan bakın şimdi olmadı. Şimdi olmadı. Şimdi olmadı, bakın, 

olmadı. Olmadı. O zaman şöyle bir söyleyeyim. Bakın ben yanıldım o zaman, şöyle bir şey 

söyleyeyim. Yanıldım. Tamam. Ama bir dakika. Bir dakika. Şimdi o zaman şöyle bir şey 

söyleyeyim. Siz o toplantıyı bu toplantı başlamadan evvel gelip birtakım şeyleri burada 

açıklayacaktınız, sona kalmayacaktınız. Açıklayacaktınız. Yani programınızda var veya yok. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Taner Aşkın, Sayın Taner Aşkın, lütfen. Şimdi Yönetim Kurulu hangi safhada açıklama 

yapacağı konusunda bir serbestisi var. Ya mutlaka herhalde bir tasavvurları var, siz de onları 
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duydunuz ama demek ki net bir proje yok. Siz buyurun devam edin ama kişisel bir yola 

geçmeyelim. Tutanaklara da geçmeye başladı.  

 

Taner Aşkın 

Aykut başkanım bakın ben bir şey söyleyeyim. Ben bu prosedürü biliyorum. Müsaadenizle 

şunu söyleyeyim. Benim söylemek istediğim, tabii ki istediği zaman yönetim hak talep edebilir 

ve söz alabilir. Bir sıkıntı yok orada. Ama burada bir yanılgı var. Baştan beri konuşulan bir şey 

var, bakın şimdi. Bu duyuluyor, bunu ben duyuyorum gelip bu kürsüde söylüyorum. Yeri burası 

olduğu için söylüyorum. Ben bunu gidip kapıların arkasında konuşmuyorum. Açık açık burada 

söylüyorum bunları. Bunda çekinilecek bir şey de yok. Ben Burak başkanla saatlerce konuştum 

bunu, açık açık da söyledim. Yani benim burada söylemek istediğim şey şu, gelecekteki asetleri 

iyi saklayalım. Onlar Galatasarayın gelecekleri. Kolay elde edilmedi. Onları kimse bize çıkarıp 

hibe etmedi. Allah rahmet eylesin Selahattin ağabeyimizin nur içinde yatsın, bahşettiği, 

lütfettiği bir eser orası. Orada biz sadece mali haklarımızı vermekle kalmayız, orada bizim başka 

haklarımız da var. Orada sosyal tesislerimiz de var. Orada okulumuz olacaktı, Galatasaray 

ilkokulu, veyahut Galatasaray eğitim sistemi oraya kayacaktı. Bunların hepsi o projenin 

içerisinde var. Vazgeçtiğiniz zaman, hepsinden vazgeçersiniz. Ben bunları ikaz olarak 

söylüyorum bakın yine de, yine de ısrarla söylüyorum. Alacağımız para taş çatlasa, 150, 200 

milyon lira. Biz neden vazgeçiyoruz? Riva’daki haklarımızdan vazgeçiyoruz. Florya’yı 

kaybediyoruz, 150, 160 milyon lira için. Bu para bulunur mu, bulunmaz mı? Bulunur arkadaşlar. 

Galatasaray, Galatasaray her zaman için, bu sıkıntılardan çıkmaya, kendi imkânlarıyla çıkmaya, 

hakikaten sahip bir kuruluş, öyle bir kurum. Türkiye değil, dünyaya mal olmuş bir kurum. Ama 

yeter ki, söylüyorum. En başta gelen şey, şu anda, sadece ve sadece güven. Ha burada bir 

sıkıntı var. Arkadaşlar geldiler, ben mesela birkaç kere de söyledim. Bikem hanımdan da rica 

ettim. Bir bütçe istedim. Bakın ortalık karma karışık oldu. Dolar 6, 7 lirayken siz geldiniz. 9 lira 

oldu, 10 lira oldu. Şimdi 13 liralarda devam ediyor. Bir ara 18 liraya çıktı. Yani bu ara bir bütçe 

verseniz, biraz evvel Hayri bey söyledi. Bir bilgi aktarsanız bizlere. Deseniz ki bakın nakit akışı 

şu, şurada bu kadar borcumuz var. Burada bunu ödeyeceğiz. Ödememiz lazım. Yanlış 

anlamayın biz size muhalefet etmek, katiyen böyle bir niyetimiz yok. Çünkü bakın ben açık 

söylüyorum. Hayri bey anlattı. İbrasızlık veya şu bu, onlardan o gadre uğrayanlardan bir tanesi 

de benim, girdik. Tamam eyvallah. Oldu. Ama bir daha olmasın. Bir daha böyle şeyler tekerrür 

etmesin. Hakikaten samimi söylüyorum, bunlar Galatasaraya ciddi zarar veren unsurlar. Ciddi 

zarar veren unsurlar. 

Biz birbirimize kitlenelim diyoruz, kitleneceğiz. Ama nasıl kitleneceğiz? Böyle kitlenemeyiz 

arkadaşlar, bakın olmaz bu. Benim Hayri beye, sanki ben Hayri beyle hiç konuşmadım. Ama 

ben akşam Burak beyle konuştum ve dedim ki, benim senden ricam, senden istirhamım. Hayri 

bey sizin bundan haberiniz yok. Geç saatte ben kendisini aradım, telefonla konuştum. Dedim 

ki sizden rica ediyorum lütfen, 28/1 i kullanın. Galatasarayın en önemli şeyi, bir anda 

göreceksiniz sayın başkan, ben kalben inanıyorum, inanın bütün yelkenler inecek. Bütün 

dedikodular bitecek, her şey bitecek. Biz başkan aramıyoruz sayın başkan, biz güven, güven 

tazelemenizi istiyoruz, yanlış anlamayın. Bu şu ana kadar gelmiş, şu ana kadar yaşanmış, her 

iktidarın başına gelebilecek bir olay, siz doğru da devam ediyorsunuz. Birtakım şeyler yaptınız, 
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yapamadınız. Onları da şu an için tartışmıyoruz. İçinde bulunduğumuz durumu çok iyi biliyoruz. 

Ama istirham ediyoruz, ben kendi şahsım adına söylüyorum. Galatasarayın geleceği ile ilgili 

konularda ve yetkili olmadığınız konularda, lütfen, lütfen ama lütfen hani müsaade ederseniz 

ben sözlerimi bitireceğim daha çok uzatmak istemiyorum. Zaten burası soğuk, bir hayli de 

üşüdük hepimiz, bir an önce bitirelim, gidelim diye bakıyoruz. İçimizden de öyle geliyor. Yani 

şunu söylemek istiyorum. Çok kısa bir süre içerisinde, biz bir karar vermek zorundayız. Buradan 

çıkmak çok kolay, çok kolay sayın başkan, merak etmeyin, siz o aradığınız paraları da 

bulacaksınız. Hepsi sizin elinize de gelecek o paralar. Ama şöyle söyleyeyim, lütfen bizi 

aydınlatın, bakın hâlâ söylüyorum, tekrar ediyorum. Zorunlu tekrar ediyorum. En önce ilk başta 

yapmamız gereken şey bu güveni sağlamak. Bu güveni sağlamak. Siz bir şekilde 3 sene süreyle 

buraya seçilmiş bir yönetimsiniz. Olabilir, bu bir yol arızasıdır. Hiç şey değil, olabilir. Yol 

değiştirmiyorsunuz, yola devam edeceksiniz ama ne var? 4 lastikle devam edeceksiniz. Bütün 

camia sizden bunu bekliyor şu anda, bu dedikoduların filan hepsi bitecek, hepsi çökecek 

aşağıya, inanın buna. Bu kadar samimiyetle söylüyorum. Niye ibra? İbrasızlık ne demek ya 

Galatasarayda? Bir oldu, iki oldu, üçüncüsü olmasın arkadaşlar. Olmasın. Kan kaybediyoruz. 

Kimseye yaramıyor. Açık açık söylüyorum, ne bana yarar, ne size yarar. Ama olan Galatasaraya 

olur. Oluyor da nitekim. Kusura bakmayın biraz sesimi yükselttim. Sonuna doğru, şunu 

söylemek istiyorum. Ben Hayri beyin söylediklerine katılıyorum ve samimiyetle itiraf ediyorum. 

Lütfen bu kararı düşünün, en kısa zamanda Galatasarayın çıkış yolu olarak görün, bir yanlışlık 

olmayacak burada. Herkes bu ibrasızlık, şimdi sizi de sıkıştırıyor açıkçası, söyleyeyim. Böyle bir 

haleti ruhiye içerisinde burayı idare etmek o kadar kolay değil. Çok zor. Her taraftan bir baskı 

var. Bir de ben bu işleri yaptım ama sonunda bir ibraya gideceğim, ne olacak mali kongrede? 

Bu düşünce ile yönetemezsiniz. Rahat edemezsiniz. Kendi kendinizin randımanını 

durdurmayın, önünüzü açın. Sayın başkan. Benim esasında söylemek istediğim bazı şeyler var, 

fakat salon o kadar soğuk ki, yani benim sözlerimin ısıtması mümkün değil burayı, dolayısıyla 

ben affınıza sığınarak sözlerime son veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür 

ediyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Taner Aşkına teşekkürler. Sıradaki konuşmacımız Sayın Ayhan Özmızrak, ondan sonra 

Sayın Sami Çölgeçen. Hatırlatıyorum. 

 

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar, hepinize saygılar sunarım. Konuşmama başlamadan önce sayın divan 

başkanlığının en başta bir cevap vermesini beklediğim bir konu vardı. O vermeyince kendim 

cevap verme ihtiyacı hissediyorum. O da şu, sabahleyin bir başka kulübün divan toplantısı, 

yüksek divan toplantısı gibi bir şey vardı. Onun başkanı nereden gerekti, niye gerekti, niye icap 

etti bilmiyorum ama bizim divana da laf söyledi. Öncelikle bizim divanımızın farklı olduğunu 

anlaması için bir iki divanımızı hiç olmazsa canlı yayında takip etmesini tavsiye ederim. Buranın 

yapısı, işleyişi, eleştirisi farklıdır. Burada bazen belki hata da olur ama, hiçbir zaman bu divan 

başına rakı kadehi koyanı, başkan, divan başkanı o kadehi koyanı da kulüp başkanı seçmez.  
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Geçen hafta yapılan online divan toplantısında Bikem hanım bir sitemde bulundu. Ona cevap 

vereyim kısaca. Bu Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili olarak daha önce epey dile getirdiniz, 

bunu talepte bulundunuz. Genel kurula gelsin dediniz. Her türlü bilgiyi verdim, kimse bir şey 

sormuyor artık dedi. Doğru, çünkü biz testi kırılmadan, araba devrilmeden getirin de 

söyleyeceğimiz varsa, buradaki ehil insanların katkısı varsa, o olsun istedik ama artık 

imzalandıktan sonra yapılacak bir şey yok. Ha, yeni bir alternatif o proje ile ilgili başka bir 

görüşünüz var da getirirseniz, elimizin yettiğince, aklımızın erdiğince, yardımcı olmaya çalışırız. 

Yine geçen divanda konuşulan bir konu. Aslında bence çok ciddi bir konu. Bir yaklaşmakta olan 

dev bir meteordan bahsediyorum. O da derneğin sportif a.ş. ye bir 1.7 milyara gelen borcu. 

Şimdi diyebilirsiniz ki, ya işte ekmek istemiyor, su istemiyor. O işte yıllardır öyle oluyor. Yıllardır 

öyle olmuyor, yıllardır katlanarak büyüyor ve bu bir yerde patlayacak. 1.7 milyar dediniz 

zaman, senelik faizi kabaca 300 milyon. Ve bu yani elimizde bir tane yama, iki tane büyük delik, 

hangisini kapatırsak, öbürü açık kalıyor. Yani derneği kurtaralım dersek, sportif zarar ediyor. 

Sportifi kurtaralım dersek, dernek borçlu kalıyor ve bu bir anlamda hem TFF, hem de UEFA’nın 

finansal fair play nedeniyle başımıza sıkıntı açacak. Hele ki şu an görüşülmekte olan daha 

doğrusu meclise geldi de öyle hâlâ duruyor, bir geçenlerde bize de dağıttınız. Spor yasası 

gündeme gelir de yasallaşırsa. O zaman dernekle sportif arasındaki ilişki çok daha sıkılaşacak, 

artı orada bir başka bir şey daha var. Onu hiç konuşmuyoruz. Bizim A grubu hisselerin artık 

olmaması da söz konusu. Bunu da bir göz önüne almak lazım. Bu konu bence çok ciddi bir konu. 

Yaklaşmakta olan bir meteor. Benim ricam, yönetimin sadece bu konu üzerinde bir çalışma 

yapıp, bizleri aydınlatıp, ne yapacağımızı beraber, yani iki delik de bizim delik, tek yama da 

bizim. Hep beraber ne yapacağız? En az riskle bu işin içerisinden nasıl çıkacağımızı oturup 

tartışalım, destek verelim. Sonra aniden ah olmayalım. 

Bu yönetim gençleştirme politikası güttü. Doğru bir adım, doğru bir yaklaşım. Tabii 

gençleştirme derken, buradaki amaç, takımın yaş ortalaması, yüksek kondüsyonu, 70 te 

düşüyor değildi. Genç, gelişmeye açık oyuncuları alalım ve bunların satışından da para 

kazanalımdı. Eh, doğru bir şey. Hatta yani bu yolda teknik direktörümüz, Fatih Terim’le yolları 

ayırmak gibi riskli, çok ciddi bir kararı da aldık. Fakat bu arada mesela enteresan bir şey oldu. 

İstikbal vaat eden, geliştireceğimiz ve daha sonra daha çok para kazanacağımızı 

düşündüğümüz bir futbolcu olarak, Mustafa Muhammed’in daha bugünlerde opsiyon parasını, 

satın almasını gerçekleştirirken, onu belki de iki sene yedek kulübesinde tutacak Gomis’i 

transfer ettik.  

Yani bu biraz dediğimizle, yaptığımız arasında çelişki gibi geliyor ki, bu arada Semih Kaya 

transferinden hiç bahsetmiyorum. Gençleştirme dedik, daha Mustafa Kapı örneği bir iki yıl 

önce yaşamışken, şimdi Bartuğ Elmaz’ı yaşadık. Biliyorum Bartuğ için, hem sayın başkanımız, 

hem zamanında Fatih Terim belki başkaları da çok araya girdi, çok ısrarlı davrandı, gereken her 

şeyi yaptı, eminim. Ama olmadı. Ama yani Bartuğ’u suçlamak kolaycı bir yaklaşım ama ne olur 

bir de hafif bir empati, böyle full empati demiyorum. Ama biraz bir empati yapalım. Bakın bu 

çocuk işte iyidir diyoruz filan, Darıca Gençler Birliği Kupa Maçında, sahanın kenarında daha 

oyuna girmeden maç bitti, oyuna giremedi, böyle yan hakemin yanında kaldı. Marsilya 

maçında son bir dakika oyuna girdi. Diğer lig maçlarında kadroya bile alınmadı. Bir kendinizi 



27 
 

düşünün, hele önünüzde, Ali Yavuz Kol, Celil, Atalay ve Yunus gibi örnekler olunca ne 

düşünürsünüz?  

Takımda gençleştirme adına, Ümit Milli Takımın Yıldızı, Barış Alper, uğruna yalnız Rize sporla 

değil, çok büyük bir kitle ile, perspektifle savaştığımız Oğulcan dururken, kurtarıcı diye Babel 

sahaya giriyorsa, o zaman Bartuğ’un yerinde ne düşünürsünüz? Görüldüğü gibi, Niğde spor 

projesi, pek işe yaramıyor. Bu konuda çok güzel analizleri olan epey fikir yürüten değerli 

Galatasaray genel kurul üyesi ve sevgili arkadaşım Ertuğrul Ülgen’in bir konuda bir analizi vardı, 

müsaadenizle onu sadece son paragrafını okumak istiyorum. 

Şöyle diyor Ertuğrul, büyük emeklerle yetiştirilen yıldız adaylarının, zamansız ve buruk 

vedalarını engellemek için öncelikle menajerlerin bol keseden sundukları rüya gibi kariyer 

vaatlerine üstün gelecek bir güven ortamı yaratmak gerekiyor. Alt yapıdan gelen genç 

değerleri tatmin edici bir geliştirme ve kariyer planlaması sunulması ve peşlerinden gitmeye 

özenecekleri güzel örnekler yaratılması da şart. 

Öyle olmayacaksa, alt yapı ve proje söylemlerinin ve bunlara ayrılan bütçelerin giderek anlam 

ve inandırıcılığı kalmayacak maalesef. Ben de bunun altına imzamı atıyorum.  

Şimdi biraz önce bahsettiğim oyuncular için, diyebilirsiniz ki, bunlar Galatasaray forması 

giyebilecek düzeyde olmadığı için, sanıyorum biraz da seçmede bir sorunumuz, bir 

problemimiz var. Bu yalnız sporcu seçiminde değil, profesyonel seçiminde, yönetici seçiminde 

de yaşıyoruz. Bakın çok kısa sürede 3 tane önemli profesyoneli biz seçtik, daha 6 ay 

doldurmadan yolladık. Bunlardan biri Fatih Terim, biri Ahu Özyurt, biri Hande Ocak Başev. 3 

değişik ama 3 önemli isim. Biz seçtik, biz getirdik. Bu arada Yönetim Kurulu’ndan da iki istifa 

var. Şimdilik. Ya baştan doğru seçim yapmasını, ya da sonradan beraber yürümesini 

beceremiyoruz galiba. Buradan çıkılır mı? Buradan çıkılır.  

Buradan Yönetim Kurulu çıkar. Nasıl çıkar? Yönetim Kurulu ve başkan, birlik ve beraberlik 

içinde, dayanışarak, bir sinerji yaratarak, yekvücut halinde, tek ses halinde hareket edebilirse 

çıkar. 

Bir orkestra gibi olunması gerekiyor. Ama maalesef şu an duyduğumuz nameler, sadece kulak 

tırmalıyor.  

Sorun orkestra şefinde mi? Yoksa enstrümantalistlerin kifayetsizliğinde mi onu bilemiyorum. 

Bir an evvel eserinize bakın ve sizce gereken neyse, yapın lütfen diyorum. Kaybedecek vakit 

biliyoruz ki artık hiç yok. Saygılarımla. 

 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Sonay Kale?  

Sayın Ayhan Özmızrak’a çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki konuşmacımız Sayın Sami 

Çölgeçen. Burada mısınız Sami bey?  

 

Sami Çölgeçen 

Sayın hazirun, ben de biraz çektim, uzun konuşmaları dinlerken, size bir şey çektirmeyeceğim. 

Benim konuşmam herhalde 4.5 dakika sürecek. Şimdi efendim bir ibra meselesi var. Benim 

duyumlarıma göre, bir hareket var. Bu yönetim kurulunu, önümüzde gelecek olan genel 

kurulda, mali genelde ibra etmeyelim. Bu filmi biz daha evvel gördük. Ben 45 senedir 

Galatasarayın üyesiyim. Bu yeni çıktı, bu ibra etmeyelim modası. Bunu biz, bu ayıbı, Adnan 
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Polat’a yaptık. Çok yakından tanıdığım bir arkadaşımdır. Çok büyük hizmetleri olmuştur 

Galatasaraya. Buna rağmen ısrarla onu ibra etmemek üzere çalışmalar yapıldı ve ibra etmedik 

ve bu arkadaşımız, artık Galatasaraya küstü, toplantılara bile gelmiyor. Elimizden kaçırdık? Bu 

stadın yapılmasında çok büyük rol almış olan bir başkanımızdır. O yetmedi. Ondan sonra 

müteveffa başkanımız Mustafa için aynı şeyi yaptık, arkasından hançerleyerek, tuzağa 

düşürerek, onu da ibra etmedik, adamcağızı perişan ettik, kalbi kırık, geçti gitti. Ne kazandık? 

Hiçbir bok kazanmadık yani. Şimdi aynı şeyi, kalkıyoruz Burak başkana yapıyoruz. İbra 

etmeyelim. E ne yapalım, etmeyince ne olacak? Efendim seçime gidilsin. Seçim mi şimdi 

Galatasarayın problemi, Allah rızası için, şimdi sırası mı seçime gitmenin?  

Güvenoyu tazelemesini istiyorsak Sayın Burak Elmas’ın ve Yönetim Kurulunun bundan sonraki 

icraatlarıyla o güvenoyunu alsın. Ben bu ibrasızlık propagandasının son derece zararlı 

buluyorum Galatasaraya. Buna tevessül etmeyelim. Gelelim küçük gruplardan bahsettiler. İşte 

kırmızı grup, beyaz grup, sarı grup. Ben bu grupları hiçbir tanesine dahil değilim, ne olduklarını 

da bilmiyorum ama benim görüşüme göre, yanılıyor olabilirim. Bu gruplar Galatasaraya 

dinamizm getiren gruplardır. Divan evet, divan çok önemli ama, bu önemli divan maalesef 

2700 üyeden 170 tanesinin bile gelmediği bir şey, olmuyor. Divan Galatasarayın büyüklüğüne 

cevap vermiyor ve yetişmiyor. Bu grupları da dışarıdan Galatasaray için bu grupları da 

küçümsemeyelim, benim maruzatım bundan ibaret. Teşekkür ederim efendim. 

 

Divan Kurulu Başkan Yardımcı İbrahim Ziyal 

Sayın Sami Çölgeçen çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konuşmacımız Sayın Merih Tüzün.  

 

Merih Tüzün 

Sayın Başkanlarım, sayın divan heyeti, sayın Yönetim Kurulu üyeleri, değerli hazırun, 6451 

Merih Tüzün. Ben de 40 yılı aştım, 113 burası, 1981 mezunuyum Galatasaray lisesinden. İkinci 

defa söz alıyorum divanda. Bundan önceki konuşmayı geçen hafta online toplantımızda 

yaptım. Biraz heyecanlaydım, oysaki çok alışkınım, topluluklara hitap etmeye, çünkü 10, 15 

sene kadar farklı ülkelerde, farklı düzeylerde yöneticilik yaptım, büyük toplantılara katıldım 

ama buranın heyecanı bir başka, çünkü buraya hepimiz bu soğukta yürekten bağlı olduğumuz 

için geldik, titreyerek birbirimizi dinliyoruz, sevgiyle, saygıyla dinlemeye gayret ediyoruz. 

Hepimizin ortak tutkusu, sevdası, sarı kırmızı Galatasaray, ben bunu işte babama borçluyum. 

1900, herhalde 60 ların sonunda filan hissetmeye başladım. Sonra da okulda pekişti.  

Her kim geliyorsa yönetime başımızın tacıdır. Çünkü biz seçtik. Bazen işte yalan yanlış ibrasızlık, 

oralarda da uyarılar olduk. Sayın Hayrettin Kozak ifade ettiler. Aman gözünüzü seveyim, gidin 

bir güvenoyu isteyin, devam edin denmişken, o olmayınca, Galatasaray camiası biraz reaktif 

olsa gerek, bunu cezalandırıverdi, ben şimdi yine aynı iyi niyetle, sevgili ve saygı değer 

başkanımızdan aynı hataya düşmemesini özellikle rica ediyorum. 

Çünkü ciddi bir, bir ağabeyim söyledi. Güven sorunu oluşmuş gibi duruyor. Bu sadece burada 

dile getirilmedi, birçok farklı ortamda, siz de sosyal medyayı mutlaka takip ediyorsunuzdur. 

Dillendiriliyor ve ne yazık ki yıpratıyor da herkesi. Bundan biz üyeler de payımızı düşeni 

alıyoruz. Ben hesap vermekte, Galatasaray sevenlerine, üye olmasalar da 25, 30, 35 milyon 

artık sayısını bilemiyorum ama Türkiye'nin herhalde en büyük sportif camiası. Bir üye olarak 
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şimdi mesajlar geldi. Konuşacak mısın, ne söyleyeceksin, nereye gidiyor? Hakikaten hepimiz 

buna maruz kalıyoruz. Dolayısıyla içinden çıkmak için de, el birliği, güç birliği, yürek birliği lazım. 

Öncelikli olarak bunu söylüyorum. Yani başkanım, birçok ağabeyim, birçok değerli üye söyledi. 

Muhalefet olarak algılamayın, siz de zaten öyle algılamıyorsunuz, bundan da eminim.  

Bunları lütfen gerekli ikazlar olarak kabul ediniz. Ben sizinle belki gözünüzden kaçmıştır. Birkaç 

hafta öncesinin şöyle kocaman bir röportajını paylaşmak istiyorum. Burada çok ilginç laflar var. 

Oksijen gazetesi, haftalık kocaman bir röportaj var. Yazılı da üstelik, yani bu sefer uçmuş, 

kaçmış değil. Yazılı. Buradan birkaç defa okudum, altını çizerek okudum. Buradan birkaç tane 

şey paylaşmak istiyorum. Lütfeder de sonra dikkate alır yanıtlarsanız çok mutlu olurum. 

Şimdi sayın başkana soruyorlar, 3 büyük İstanbul takımı, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, 

neden kötü gidiyor? Tek sorun mali tablo mu? Hepimizin maddi problemleri var. Kulüp birliğine 

sordum, üzerinize düşen her şeyi yaparsanız şampiyon olabileceğinize inanıyor musunuz, 

sportif açıdan? Hepsi hayır dedi. Yani buradan başlarsanız biz neyi konuşuyor, neyi 

tartışıyoruz?  

Aslında mali sorunlar, teknik kadrolar ötesinde ne yaparsak yapalım, bu yönetim anlayışıyla 

yol alamayız mı diyorsunuz? Bana bunu şöyle sordular. Hedeflerini tehdit eden en büyük risk 

nedir diye, en büyük risk Türk futbolunu yönetenlerdir dedim. Şimdi hakikaten sayın başkan 

sert açıklamalarda bulunduğunu söylüyor, en sonda yanlış duymadıysam, hatırlamıyorsam, 

geçen haftaki toplantıda bağışlayın lütfen, ama benim kulağımda, ben küstüm gibi bir şey kaldı, 

konuşmuyorum TFF ile gibi bir şey kaldı.  

Eğer bu sert açıklamalar bizi bunlarla birlikte oraya getirdiyse, vay halimize. Yani Galatasaray 

başkanı TFF ile konuşmamazlık bence etmemeli. Çözüm eğer bu çerçevede oralardaysa. Çok 

şey söyleyebilirim, bu röportajla ilgili. Eğer bulup okursanız, mutlaka sizin de söyleyeceğiniz 

çok şey mutlaka çıkar. Ama çok vaktinizi almayacağım, çünkü ben de hem heyecandan, hem 

de soğuktan titreyerek konuşuyorum burada. Üşüdük hepimiz. Birazcık daha da herhalde 

burada olacağız. Birkaç noktaya da izninizle dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi, yine üye 

bilgilendirme toplantısında, ilk üye bilgilendirme toplantısında, ne yazık ki üzücü olan olay, 

onunla ilgili ben çok dert edindim kendime, yani Galatasaray camiasına hiç yakıştıramadım. O 

akşam kahroldum, neyse ki Sayın Metin Öztürk’ün de ifade ettiği gibi reaksiyon gelmekte 

gecikmedi ve ilgili üye bildiğim kadarıyla, tedbirli olarak disiplin kurulunda, ben bunu dert 

edindim ve hem divan başkanına, hem de ilgili o toplantının moderatörü olduğunu 

düşündüğüm kardeşime, Yönetim Kurulu üyemize bir 5, 6 maddelik eğer bu toplantılar devam 

edecekse ki, anlaşılan o ki edecek. Yanılmıyorsam Salı günü gayrimenkul bilgilendirme 

toplantısı var. Çarşamba. O toplantıda uygulanmak üzere, bir 5, 6 maddelik, kurallar 

manzumesi yazdım, yolladım. Bununla ilgili bir hafta oldu. Hiçbir geri dönüş olumlu, olumsuz, 

ya olur, olmaz, tüzükte yeri vardır, yoktur. Henüz bana gelmedi. İsterseniz o önerdiğim 

maddeleri teker teker size okuyabilirim ki, tahmin edebilirsiniz neler olduklarını. Bu birincisi. 

Aynı şey tekerrür edebilir. Çünkü o online toplantılar ne yazık ki buna çok müsait. Buna bir 

dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum ve yönetimden de, divandan da bununla ilgili 

lütfederlerse, cevap bekliyorum.  

Beni yaralayan, fazla oldu. Üzen başka bir konu, yine bu istifalar. Yine yanlış hatırlamıyorsam, 

aklımda yanlış kalmadıysa, sayın başkan, seçim kadrosu başka, yönetim kadrosu başka dedi, 
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bir ara sanki. Bundan sonra acaba bütün başkanlarımıza bu seçime girdiğiniz kadro ile devam 

edecek misiniz mi diye soracağız, sormamız mı lazım? Bu da düşündürücü geldi bana. Kaldı ki 

biraz şey daha söyleyeceğim. Bu başkanlık için yanlış hatırlamıyorsam 100 imza gerekiyordu. 

Benden de isteyenler oldu o dönemde. Dedim ki kadronuzu görmeden, o imzaları, kusura 

bakmayın ben vermem size. Yani sadece başkan adayı, kadrosuz bence yeterli değil o imzayı 

alabilmek için. Bunu da takdirlerinize sunuyorum. Bir konum daha var. Biraz uzattım 

farkındayım ama önemli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray camiasının değerli üyelerinin 

profesyonel olarak görev almaları. Şimdi çok sevdiğim, çok güvendiğim, çok takdir ettiğim bir 

kardeşim, yanılmıyorsam alt yapının başına getirildi. Getirilir getirilmez Sayın Hayrettin 

Kozak’ın eleştirdiği o gruplarda o arkadaşımız hakkında, kardeşimiz hakkında inanılmaz bir 

karalama kampanyası başlatıldı. İşte yok ücretsiz çalışsın, yok şöyle yapsın, yok böyle yapsın. 

Bununla ilgili bizim kuralımız yazılı ya da yazılı değil. Var mıdır? Nasıldır? Nedir? Çünkü mesela 

bu sabah da şeye uyandık. Bir başkan, eski bir yöneticimize ve kulüp üyemiz bildiğim kadarıyla, 

Lütfi Arıboğan’a dava açıyor, dava edeceklermiş, başka bir hikâye, neyse uzun hikâye 

anlatmayayım, oralara girmeyeyim. Şimdi bu insanlar Galatasaraylı olarak yönetimlerde 

profesyonel olarak çalışmış ve bunlara maruz kalırlarken, bir de daha göreve başlar başlamaz 

biz eleştirmeye başlıyoruz. Yok işte efendim maaşını bağışlasaymış da öyle çalışsaymış da, o 

arkadaşım eğer hakikaten ehliyetli ise, liyakatli ise yapacağı tek bir operasyon ile belki maaşının 

yüzlerce katını Galatasaraya kazandırabilir. Ben mesela Emir kardeşimden onu bekliyorum. 

Dolayısıyla bu eleştirilerin de haksız ve yersiz olduğunu düşünüyorum. Ama bunlara da yine 

zemini hazırlayan ne yazık ki biziz, çünkü kuralımız, kaidemiz yazılı ya da sözlü, yok. Bunu da 

lütfen netleştirip hayata geçirirseniz, çok değerli olacağını düşünüyorum. Bu sefer son 

söyleyeceğimi son söyleyeceğim. Ciddi bir güven erozyonu oldu, ben sizi çok sevmeme, çok 

takdir etmeme rağmen bu bende de oldu ne yazık ki, çünkü bazı tercihlerinizin geç kaldığını 

düşünüyorum. Dolayısıyla Mart ayında nasıl olur, önce mi olur, sonra mı olur? Ama önce 

olmasında yarar var. Bir güvenoyu tazelemenizde ve devam etmenizde, böyle devam 

etmenizde sonsuz fayda görüyorum. Hepinizi saygılarımla, en içten sarı kırmızı duygularımla 

selamlıyorum. Teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Merih Tüzün’e teşekkür ederiz. Ben bir iki kelam etmek istiyorum. Yani bize bir anlamda 

bu zom toplantıları ile yani online çevrimiçi dediğimiz toplantılar, çünkü biz de divan bazı divan 

toplantılarımızı gerek gördüğümüz takdirde, pandeminin seyrine göre, şartlara göre çevrimiçi 

yapma durumumuz var. Orada özellikle ben kendisinin özellikle kulüp üye bilgilendirme 

toplantısı ile ilgili, bana da atmış olduğu, yani divana da atmış olduğu maili açtım. Orada çok 

doğru bir şey söylüyor. Her katılımcı toplantıya bağlanırken, ad, soyad, unvanı, eksikse doğru 

yazmak zorundadır. Biz de aşağı yukarı bir 13, 14 tahmin ediyorum divan toplantısını 

pandeminin çok yüksek seyrettiği durumlarda yaptık, orada da çok fazla nickname, yani girenin 

divan üyesi olduğunu biliyoruz. Çünkü ancak şifreli platformda yayınlanmış, yani link 

gönderilmiş ama genelde bazı üyelerimiz, kendi bazen şey oluyor, çocuklarının tabletlerinden 

ya da bilgisayarlarından bağlanıyorlar. Dolayısıyla orada üye numarası ve ad soyad, 

görmediğimiz durumlar oluyor. Çok fazla yapmış olmamıza rağmen, yani üyelerimiz de 
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acemiliklerini gidermiş olmasına rağmen hâlâ rastlıyoruz. Bundan sonrakilerde o çok haklı bir 

uyarı. Ben onu tekrarlamış olayım, görüntülü söz alacakları, kılık kıyafet ve bulundukları 

ortamın, çevrenin toplantı adabına uygun olmasına dikkat etmeleri beklenir, gereklidir diyor. 

Bu da çok haklı bir durum. Yani nasıl biz burada bir dress code tarzında kılıç kıyafet, asgari 

kürsü adabına dikkat ediyorsak, her ne kadar evlerinden ya da ofislerinden bağlansalar da, illa 

ben kravatlı olsun demiyorum ama, yani Galatasarayın adabına uygun şey yapmalarında yarar 

var. Yani biz bunu divan heyeti olarak, ben yönetim adına kesinlikle bir konuşma yaptığımı 

düşünmeyin yani, onlar kendileri not alıp değerlendirirler, biz kendi toplantımız, divan 

toplantıları için söylüyoruz. Çok fazla kişinin konuşması anlamında, bir 5 dakika süre 

sınırlamasını Sayın Merih Tüzün öneriyor. İlave bir 3 dakikalık, şimdi kulüp başkanlığı, kulüp 

Yönetim Kurulu kendi moderasyonundaki üye bilgilendirme toplantılarında herhangi bir 

kısıtlamaya tabi değil. O anlamda onlar ne yapar bilmem. Fakat bizim şöyle bir şeyimiz var. Biz 

tüzüğümüzü ve iç yönetmeliğimizi uygulamak zorundayız. Çünkü divan toplantısı, kulüp 

toplantıları, bütün kulüp genel kurullarında olduğu gibi kıyasen şöyle uyguluyoruz. Kürsüye 

çıkan konuşmacıya hiçbir süre kısıtlaması uygulamıyoruz. Süre kısıtlaması önergesi verildiğinde 

ancak 5 dakika ile sınırlanabiliyor. Fakat bu esnada zaten şurada bakıyorum. İlk 9 konuşmacı, 

şu anda bu kısıtlamaya tabi değil. Dolayısıyla şu anda bir 5 dakika ile sınırlayalım konuşmaları 

diye bir önerge verilse, bu ancak 10 uncu konuşmacıyı, yani eskilerin konuşma süresi baki, 

kendi inisiyatiflerinde, salonun sabrını zorlamayacak şekilde ama ancak 10 uncu konuşmacıdan 

itibaren uygulayabiliyoruz. Bu tüzüğümüzün genel kurullarında da çok rastladığımız bir gri 

alanıdır. Dolayısıyla 50 kişi baştan zaten yazdırıyor. Bu süre kısıtlaması divan toplantılarında, 

kulüp genel kurullarında da 51 inci, 60 ıncı kişiyi etkiliyor, yani pratikte uygulanamıyor. Bununla 

ilgili de ben açıkçası kişilerin inisiyatifine bırakmayı düşünüyorum. Zaten başka, öbür kısıtlama 

hem üye haklarına aykırı olur. Hem Galatasaray demokrasisine aykırı olur. Bu şekilde benimle 

ilgili yani bizimle ilgili konuları cevaplandırmış olayım. Yine söz alan üyelerin Galatasaray ör ve 

ananelerine uygun ve saygılı davranmaları, başka üyelere söz hakkı doğuracak kişisel 

sataşmalardan kaçınmaları esastır. Bu nitelikte sataşmalar olduğu takdirde, ilgili konuşmacı 

hiçbir uyarıya gerek kalmadan yayından alınacaktır, disipline dahi sevk edilebilir şeklinde bir 

yine önerisi ve yazısında belirttiği bir şey var. Bu konuda zaten mümkün mertebe karşılıklı soru 

cevaba döndürmemeye çalışıyoruz. Bizim zom toplantılarında divan üyelerinin katıldığı yani 

daha kıdemli üyelerin katıldığı toplantılarda bu tarz olaylar pek olmadığı için, yani bir direk 

yayından alma, yani sözünü kesme şeklinde bir şeye başvurmuyoruz. Kendisine olursa bir 

uyarmakla, yani önce bir uyarmakla yetiniyoruz. Ben şahsen divan toplantılarında da kürsü 

dokunulmazlığı prensibini uygulayıp, disipline sevklere geçmişte de çok karşı çıktım. Yani divan 

kürsüsündeki bir konuşmanın özellikle yönetimler tarafından üyelerin disipline sevk 

edilmesine karşı olduğum için bu görüşümü muhafaza ediyorum. Yani bizim bunu kendi 

içimizde tolere etmemiz lazım, tabii ki ağır hakaret, küfür ve birtakım sataşmalar bunun 

dışında.  

Şimdi sıradaki konuşmacımız Sayın Mehmet Bilen. Yalnız bir, biz her ay toplantı yaptığımız için, 

diğer kulüpler belki 3 ayda bir yapabilirler ama biz divanımız, kulüp konularını çok yakinen 

üyelerimiz takip ettiği için, senede bir toplantıyı oylayarak şey yapıyoruz, yapmıyoruz. 

Dolayısıyla olağan 11 toplantı, bu da bizim bütün geleneksel ve bütün bundan sonraki 
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tüzüklerimizde de yer alacaktır. Mevcut tüzükte de onu uyguluyoruz. 9 Mart aylık olağan 

toplantımız konusunda, kısa bir görüşelim diyoruz divan heyeti olarak. Bizim ikinci Çarşamba 

rutinimizde, 9 Marta denk geliyor. Dolayısıyla bu 9 Mart Çarşamba günü, şimdi hafta sonuna 

ben baktığımda, derbi maçımız, Beşiktaş’la oynayacağımız maçın 12 veya 13 ünde olacağını 

ben Türkiye Futbol Federasyonunun futbol sezon takviminden gördük. Dolayısıyla bunu hafta 

sonuna bırakmadan, 9 Mart günü icra etmekte yarar görüyoruz biz başkanlık divanı olarak. 

Bunun da statta olmasını düşünüyoruz. Aksi yönde görüşü olanlar, olabilir.  

Bunu da belirtmekte ve oylamaya ben şu anda gerek görmüyorum ama, aksi yönde görüşü 

olanların da belirtmesini isteriz yani, bir o anlamda. Kısa bir görüşme açabiliriz yani.  

Buyurun, Sayın Ayhan Yeğinsu, eğer Sayın Mehmet Bilen’in izni olursa, çıkmışken, sizden 

sonraki konuşmacı Sayın Ayhan Yeğinsu, konuşmasını da yapsın. Buyurun.  

 

Ayhan Yeğinsu 

Başkanım pardon, o zaman şeyimi de alayım.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Tabii ki. Buyurun, kürsü sizin. 

 

Ayhan Yeğinsu 

4840 Ayhan Yeğinsu. Divan kurulunun değerli üyesi, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi 

saygıyla selamlarım. Öncelikle bu kısa konu ile ilgili olarak söz alayım, iki şey söyleyeyim dedim. 

Fakat devamını da konuşmamın devamını da yapacağım.  

Evet bugün çok üşüdük, bu salon soğuk ama, soğuk olmadığı takdirde bu divan toplantılarının 

burada yapılması, bence çok uygun. Çünkü bizim kulübümüz burada kuruldu. Dolayısıyla 

mekânımızda bu toplantıyı yapmamız çok doğru olur diye düşünüyorum. İkincisi de buraya 

ulaşım, herkes için çok daha kolay. Stada gitmek, gelmek oldukça da problemli. Bu nedenle, 

bu salonda eğer yapabiliyorsak, tabii gününe, divan kurulu karar versin, Çarşamba mı, olur 

Cumartesi mi olur, ama bu salonda yapmanın daha doğru olacağı kanaatindeyim.  

Şimdi ikinci konu olarak da tabi buyurun.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Okul için gerekli izinlerin de alınması söz konusu, bir de bu önümüzdeki yani 9 Mart gününde 

o zaman mutabıkız Çarşamba olarak, biz, saati de belli. 13.30. Biz statta mı, bu salonda mı 

olacağı konusunda gerekli istişareleri yapıp, size bilgilendirme yapacağız. Onunla ilgili rektörlük 

ve sayın müdürümüzle görüşme yapmamız lazım. Bize önerdikleri Nisandan önce mevsimsel 

griple pandeminin birlikte seyretmesi dolayısıyla hafta sonu okulu kullanmaları yönünde biz 

mutabık kalmıştık. Ama bunu tekrar bir görüşürüz, süratle. Hafta içi okul salonlarının 

kullanılmasında bir sıkıntı var. Yani farklı yaş grubundan üyelerimizle, eğitimi zaten anladığımız 

kadarıyla, sıkıntılı. Yani Milli Eğitim okullar açık olduğu için ve bu pandemi, Kovid 19 un yeni 

varyantı, Omicron çok nezle, grip tarzı çok hızlı yayıldığı ve benzer belirtileri gösterdiği için, 

birtakım çekinceler var. Biz o konudaki müsaade ederseniz, istişareleri yapıp, salona karar 

verelim, başkanlık heyeti olarak, sizleri de bilgilendirelim. 
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Sayın Ayhan Yeğinsu buyurun. 

 

Ayhan Yeğinsu 

Teşekkür ederim başkanım, konulara şuradan devam edeceğim. Öncelikle divan online 

toplantısı ile ilgili olarak, şunu söylemek istiyorum. Evet, online toplantı yapıyorum, KVKK ile 

ilgili gördüğüm kadarıyla yapılması gereken şeyler, yapılmış gibi görünüyor, ancak ben 

toplantının şeklinde, şöyle bir şeklin olması gerektiğini düşünüyorum. O da bütün alt yapı 

gördüğüm kadarıyla var. Zaten çok becerikli, bilgili bir IT departmanına sahibiz. Fatih Özcan’ın 

sayın Fatih Özcan’ın önderliğinde. Biz bu toplantılarda kimlerin katıldığını görmemiz lazım. Ben 

bugüne kadar online birçok toplantıya katıldım. 2020 Martından beri, çeşitli konularda ve 

yüzlerce kişinin hatta binlerce kişinin katıldığı toplantılara katıldım. Bu toplantılarda çok 

rahatlıkla bu toplantıya katılanları görüyorsunuz, o toplantılarda istediğiniz kişilerle 

yazışabiliyorsunuz. Başkanlık divanına gerekirse mesaj gönderebiliyorsunuz, bunların da bu alt 

yapıda olması gerekir diye düşünüyorum ki, bunun o zaman şurada yüz yüze yaptığımız 

görüşmeler gibi bir görüşme şekline dönüşmüş olsun. 

Bu konudan sonra şunu belirtmek istiyorum. Şimdi Galatasarayda konuşulamayanları, 

konuşmaya ben başladığımdan beri bazı gruplarda veyahut da kişilerde birtakım rahatsızlıklar 

söz konusu olmaya başladı. Bu olabilir. Rahatsız olabilenler olacaktır. Ancak ben ısrarla 

birtakım konuları, bugüne kadar hiç konuşulmamış konuları, sırası geldikçe, zamanı geldikçe 

konuşmaya devam edeceğim.  

Bunlar Galatasaray için önemli konulardır, üyelerin birtakım şeyleri bilmesi, hepimiz için ileriye 

dönük olarak faydalı olacaktır. Bunlar genel kurul meseleleridir. Sicil meseleleridir, gibi. 

Değerli Galatasaraylılar, geçtiğimiz günlerde bir üye bilgilendirme toplantısı yapıldı. Hiç kimse 

kusura bakmasın, ciddi bir fiyasko ile sonuçlandı. Bir kere günü ve saati yanlış. Cuma günü, 

koştura koştura insanlar, ekranının başına gelmeye çalıştılar, baktık ki toplantı bir saat 

ertelendi. Arkasından o toplantıda yaşananlar, toplantı saatinin ne kadar yanlış olduğunu 

gösterdi. Dolayısıyla eğer online toplantılar yapılacaksa, gününün ve saatinin doğru seçilmesi 

gerekir diye düşünüyorum. Bu toplantının neticesinde çıkan olayın da disipline intikalini de ben 

anlayabilmiş değilim. Nasıl, hangi tüzüğün, hangi maddesine uyarak bunu yaptılar? Yönetim 

Kurulu bu konuda da cevap verirse, müteşekkir kalırım. Çünkü daha önce de benzer yaptıkları 

bir tüzük ihlalini ben bu mikrofonlardan açıkladığım zaman herhangi bir cevap alamamıştık, 

veyahut da cevaplar tatminkâr değildi. 

Değerli Galatasaraylılar, futboldaki durumumuz malum. Bundaki en büyük sebeplerden bir 

tanesi, maalesef başlandığı gibi gidilemedi, gençleştirme dendi, gençleştirmenin olmadığını 

gördük. Hoca ile ayrılık oldu. Ondan sonra transferlerde birtakım karmaşalar söz konusu oldu, 

Gerson Fernandes dendi, Erick Pulgar ile iş bitti. Erick Pulgar bu kadar iyi bir oyuncuyduysa 

acaba Fiorentina niye sezon ortasında bu oyuncuyu bıraktı? Onun dışında, büyük iddialarla 

alınan iki tane Romen, Morutan ve Cicaldau, bugüne kadar neler kazandırdılar bu kulübe, 

orada da bir şey göremedik. Demek ki transferlerde çok ciddi yanlışlar yapıldı. Bu yanlışlar 

nedeniyle de geldiğimiz durum malum. Eğer bu hafta sonu da puan alamazsak, çok acı bir 

durumla karşı karşıya kalacağız. Allahtan dün Giresun spor yenildi de onların altına düşme 

ihtimalimiz yok. 
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Şimdi değerli Galatasaraylılar, bu bankalar birliği anlaşması devamlı yönetim tarafından sanki 

çok doğru bir anlaşma değilmiş gibi sunulmaya çalışılıyor. Ama ben yönetime şunu sormaya 

çalışırım, bu bankalar birliği anlaşması olmasaydı, borçları nasıl çevirecektiniz? Bugün biraz 

önce çıkan hatiplerin söylediği gibi, Türk lirasına döndü borçlar. Eğer bu borçlar dövizde 

kalsaydı, bugün içine düşeceğimiz durumu düşünebiliyor musunuz? Bunların altından nasıl 

kalkabilecektik? Değerli Galatasaraylılar, bunun dışında sayın başkanın yaptığı birtakım gerek 

basın toplantılarında, gerekse televizyon görüşmelerinde, hep işte dış güçler, sosyal medya 

gibi birtakım şikayetleri söz konusu oluyor. 

Bu dış güçler nedir, bizlere açıklamasını dilerim. Sosyal medya dendiği zaman da, sosyal 

medyayı sayın başkanımız kendisi de çok kullanıyor. Ancak şunu söylemekte fayda var. Sizlerle 

çok uyumlu bir divan kurulumuz var. Gayet uyumlu olarak çalışıyorsunuz. Daha önceki 

dönemlerdeki gibi, sizi azarlayan, size kızan, başkana veyahut da Yönetim Kurullarına kızan bir 

başkanla ve heyetiyle çalışmıyorsunuz, dolayısıyla iç güçler de nelerdir, onları da söylemenizde 

veyahut da açıklamanızda fayda olur diye düşünüyorum. 

Ben şu şey konusuna da değinmeden geçemeyeceğim. Sayın Işıtan Gün, televizyon 

programlarına bağlanıp, birtakım söylemlerde bulundu. Bu söylemlerden bir tanesi de 

Galatasaray Mağazacılıkla ilgiliydi, benim hiçbir bu konuyla ilgili gelirim olmayacak diyordu, 

kendisinden açıklama bekliyorum, nasıl geliri olmayacaktı. Yapmış olduğu anlaşmada 

kendisinin bir komisyon beklentisi var, daha doğrusu komisyon var o anlaşmada, nasıl bir gelir 

gelmeyecekti? Bunu da herhalde kendisi bir şekilde açıklar diye düşünüyorum. 

Son söyleyeceğim konu, gelecek Çarşamba günü gerçi bir gayrimenkul konusunda bir toplantı 

düzenliyor yönetim ama seçim öncesinde bu gayrimenkul geliştirme grubu diye bir grup vardı. 

O grupla ilgili bugüne kadar ne yaptıklarına dair de hiçbir şey görmedik. Bu konuda da bir bizleri 

aydınlatma olursa, belki bugün, belki önümüzdeki toplantıda faydalı olur diye düşünüyorum. 

Benim söylemek istediklerim bu kadar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize saygılar 

sunuyorum.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Ayhan Yeğinsu’ya teşekkürler. Bizim de kulağımızı, kulaklarımızı çınlattı. Ben 

şahsileştirmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Divan şu andaki başkanlık heyetinin en eskisi 

benim, yani 43 yıllık bir, 43 yıllık üye ve 2012 de divan heyetine katılmış bir sizin içinizden biri 

olarak, ben yazmanlığımda da başkan yardımcılığımda da divan başkanlığında da bütün 

istisnasız bütün başkanlarla, kulübün menfaatleri doğrultusunda, hep eşit mesafede herhangi 

bir üye olduğu kategoriden ayrı olarak yani mektepli, mektepsiz, sporcu kökenli, hiç şey 

olmadan, Galatasarayın menfaatleri ve tek Galatasaray olduğunun herkesin farklı algıladığı, 

farklı Galatasaraylılar yok. Arkadaşlar yani ben burada kimseye etik Galatasaraylılık dersi 

vermek haddime de değil. Ama o baba gündüzün halatı aynı yöne, bir Galatasaray bir his 

takımıdır diye başlayıp, geçen toplantıda gördüğüm yansıdaki bir hatırlarsak, farklı yönlere 

çekiştirdiğimizde, ortada senin benim Galatasaray’ım da kalmıyor. Çünkü tek Galatasaray var. 

Ben çok samimiyetle ifade ediyorum. İstisnasız bütün başkanlara, eşit mesafede durmaya ve 

divanın danışma kurulu olduğunun istişare kurulu olduğunun farkındalığı ile yardımcı olmaya 

çalıştım. Ha bazı başkanlarımız bunu algıladılar, bazıları yeterince belki algılayamadılar. Onda 
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da onların değil, belki ben kendimi yeterince anlatamamış, ifade edememiş olabilirim. O 

anlamda da bu açıklamayı özür dileyerek ifade etmek durumunda kaldım. Teşekkür ederim. 

Sayın Mehmet Bilen’i daha fazla bekletmeyelim. Buyurun Sayın Mehmet Bilen. Deniz Gün 

Enön, bir konuşmacımız, son konuşmacımız var. Konuşma talebiniz varsa, alabiliriz.  

 

Mehmet Bilen 

Sayın divan başkanı, çok değerli üyeler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Salonun 

soğuğu nedeniyle oldukça hızlı konuşacağım. Aykut başkanın demin ifade ettiği divanla, 

Yönetim Kurulunun bir uyum içinde çalışması tabii istenilen, arzu edilen bir şeydir. İrfan abi 

zamanında da zaten bu felsefe güdülüyordu. Ancak, ondan sonraki olan dönem, pek öyle 

unutulacak bir şey değil. Neredeyse bir muhalefet divanı ile bir bilmem yönetim 3 yıl boyunca, 

Galatasaraya son derece zarar veren bir tabloyu hepimiz birden izledik. Onun için bugünkü 

dönem bir problem değil ama geçmiş dönem Galatasaray divan tarihinde hiç de iyi bir dönem 

değildir. Onu belirteyim. 

Divan burada tabii bu covidden endişe edenler var ama, kovidi ben bıraktım. Bu gidişle ya grip 

ya zatürre olacağız. Onun için kovid ikinci plana kaldı. Şimdi bu divanın canlı yapılması veya 

zom yapılması. Artık bu hastalık her yerde artık olağan bir hale geldi. Peki, diyelim ki biz bunu 

zom yaptık, bir ay sonra genel kurulumuz var. Genel kurulu da mı zom yapacağız? Genel kurula 

en az 1000 kişi katılacak. O ne olacak? Yani buradan bir kaçış bir kurtuluş yok. Zaten divana da 

isteyen geliyor, kimse zorla getirilmiyor. Daha önceki konuşmacılardan bir iki hususa 

değineceğim bu tüzükle ilgili. 

Birkaç şeyin altını çizeyim. Tüzük adil olmalı. Eşitlik ilkesi zorlanmamalı. Sporcular üye olurken, 

önlerine engel konulmamalı. Bir örnek vereceğim konuşmamın içinde ve 2022 tüzük tadil 

komisyonunun 12 üyesi içinde de ben bir tane sporcu göremedim. Bunların da altını çizmekte 

yarar görüyorum.  

Şimdi gelelim çok kısa değerlendirmeme, evet yönetim kurulumuzun,  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Pardon, göremedim dediniz ama sunumda katılan ben iki tane Sayın Bünyat Balaban ve Sayın 

Polat Bengiserp, özellikle Sayın Bünyat Balaban  

 

Mehmet Bilen 

Ha ben bilmiyorum, onların, tamam sporcu geçmişlerini 12 de 2 olabilir. Tamam bir sözüm yok.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Hayır, hayır ben düzeltmek adına söyledim. Kürsü sizin. 

 

Mehmet Bilen 

Tamam, tamam. Yani ama burada gönül, Galatasaray spor kulübünde şunu söyleyeyim, en az 

bir 3, 4 tane kendini kanıtlamış sporcunun olmasını gerektirir. Onu da söyleyeyim. O 

arkadaşların da başımızın üstünde yeri var. Yani müsabakalarda gördüğümüz kişiler olsun, 

isteriz. Yani yoksa böyle 12 tane hep bir kesimden olması, pek bir mantıklı değil. 
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Ben şimdi konuşmama geçiyorum. Evet Yönetim Kurulumuzun bu 8 aylık performansı iyi değil, 

doğrudur. Ancak burada şunu açıkça söyleyeyim. Seçim oyuncak değildir. Bu yönetimi genel 

kurulumuz seçti. Dolayısıyla ikide bir de erken seçim olması filan lafları, bunlar geçerli değildir. 

Bu Yönetim Kurulu görevine devam etmelidir. Benim kendi şahsi kanaatimce. Buna karşılık biz 

seçimlerde titiz olmalıyız. Kulübün böylesine zor bir döneminde 5 başkan adayına, kusura 

bakmayın ne gerek vardı? Yani iki başkan adayı olsaydı da daha fonksiyonla, daha güçlü listeler 

yapsaydık, kulüp için daha faydalı olmaz mıydı? Ne gerek vardı 5 tane, 6 tane, 7 tane listenin 

yapılmasına? İşte bunun sonucunda bu olur. Ondan sonra serzenişte bulunuruz. 

Şimdi esas bunun arkasındaki olay, birtakım grupların oylarını organize eden, artık bunu 

biliyoruz, ismi lazım değil. 3, 5 tane arkadaşımız üye bu meydanı boş bulup, yıllardan beri bu 

seçimleri yönlendiriyorlar. Bu sistem, değişmediği süreç, önümüzdeki seçimlerde de bundan 

daha farklı bir sonuç elde edemeyiz. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Kendilerini düşünen maalesef 

bazılarının da kongre mimarı olarak adlandırdığı kişilerin bu çalışmaları sonucunda bakın bir 

golle şampiyonluğun eşiğinden döndüğümüz birinci sıradaki bir sıralamadan, bugün 27 puan 

fark olan bir yere geldik.  

Bunu yapan bizleriz. Ve o kongre oyunlarıyla bugüne geldik. Geleyim ibra olayına, o da bunun 

bir benzeri. İbra yönetimlere bir baskı unsuru olmamalı. Bu ayıbın ötesinde, kulübe zarar 

veren, yönetimleri tehdit eden bir husustur. Gelir kişi, kendisi ibra eder veya etmez. Bu serbest, 

ama bu önceden organize edilip, biz sizi ibra etmeyeceğiz gibi bir ifade kullanılamaz. Bunları 

yapanlar da aynı kişilerdir merak etmeyin. Bunları hepimiz biliyoruz. Onun için çok kendimizi 

bazı şeylerde kandırmayalım diyeyim. 

Bir de son 20 yılda genel kurullarda, gerçekten bir virüs gibi bir negatif söylem ortaya çıktı. 

Sadece yönetime değil, kulübe de bu zarar veren bir şey. Bu noktada da rahmetli başkanımız 

Mustafa Cengiz, bu konuda çok büyük haksızlığa uğradı. Onun da altını çizmek lazım. O kadar 

mali, müspet adımlarına, sportif başarılarına karşı, hiç hak etmediği ibrasızlık olayının 

karşısında bir de üstüne üstlük, bu yönetim tarafından disipline verildi. Hem de daha tarihte 

görülmemiş bir şekilde, bir kulüp başkanı, kulüpten ihraç edilmek üzere verildi. Bunlar olacak 

şeyler değildi, ancak maalesef oldu. İşte bunlar da negatif örneklerin bir şeyidir. Sakın yönetim 

biz bunu vermedik demesin, veren kişiler, onlarla paslaşan kişilerdi. Biz bunları biliyoruz. 

Buyurun. Evet.  

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas 

Yönetim Kurulu disipline vermedi. Yönetim Kurulu kendisine tüzükte verilen görev gereği, 

kendisine gelen bir disiplin dilekçesini, disiplin kuruluna direk görüş için sevk etmiştir. Lütfen 

doğru konuşalım. Yanlış anlaşılma olmasın. Biz disipline vermedik. Ayrıca da disipline verdiğini 

söylediğiniz kişilerle de bu bahsetmiş olduğunuz ilişki, hiçbir şey yok. Tamamen gerçek dışıdır. 

Bunu doğru anlatalım ki, sonra yanlış anlamasın Galatasaraylılar. 

 

Mehmet Bilen 

Olabilir, saygımız var sizin görüşünüze ama, ben de benim de gördüğüm, sizinle paslaşan bir 

ekiptir, ama sizin takdiriniz bu, ben ona bir şey söylemem.  
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Şimdi sayın Mehmet Bilen, kapanmış bir konu. Hayır, hayır bu kapanmış bir konu ama, karşılıklı 

cevap hakkı doğuracak şekilde lütfen devam edelim. 

 

Mehmet Bilen 

Bunlar gerçekler, bunları söyleyelim biz burada. Bu arada, bu arada geçen gün merhum ada 

müdürümüzle ilgili bir üyenin yakışıksız sözlerini de burada kınıyorum. Yönetimin de bu ne 

dediğini bilmez kişiyi disipline vermesi nedeniyle son derece isabetli bir iş yaptığını belirtip 

kendilerine de o yönden teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum. 

Şimdi geçen zom toplantısında Hayri ağabey, Hayri Kozak, futbolla ilgili bir transfer komitesi 

hususundan bahsetti. Bu çok doğrudur. Sadece bizim kulübümüzü değil, tüm kulüpleri bugün 

batıran olay, dediğim, hep söylediğim gibi, amatör şubeler değildir. Basketbolda bal gibi bir 

profesyonel şubedir. Ama esas kulüpleri batıran, profesyonel futbol, futbol da değil, 

transferlerdir. 

O transferlerin böyle gizli, kapaklı, bugünü kastetmiyorum. Yıllardan beri, teke tek kişilerle otel 

odalarında filan yapılmasından kulüpler artık batma noktasına gelmiştir. Gerçekten Hayri 

Kozak’ın dediği gibi, transfer komiteleri olmalı ve bu bizim büyük kaybımıza ve zararımıza 

neden olan, efendime söyleyeyim, futbolcu transferlerine bir çözüm bulunmalıdır. 

Bu arada beni dün Emir Turgan aradı. Kürekçimiz, eski divan başkan yardımcımız, dedi ki 

Mehmet dedi ya, Derya Büyükuncu, babası aradı, işte kulübe üye olmak istiyor. İçimden bir 

güldüm dedim ki, bu tüzükle, Derya birazcık bu kulübe zor üye olur dedim. Burada bu kadar 

tüzük filan anlatıyoruz. Deryayı bilmeyen herhalde yoktur ama şöyle söyleyeyim. 6 kere 

olimpiyatlara katılmış, bizim kursiyer yüzücü olarak Galatasarayda yetişmiş, yılmaz hocamız 

tarafından ortaya çıkarılmış ve hakikaten efsane denilecek rekorlara, Türkiye'ye, Galatasaraya 

pek çok şampiyonluk kazandırmış bir sporcumuz. Türkiye'ye mal olmuş, 6 kere olimpiyatlara 

katılmış, hadi bakalım şimdi bu çocuk Galatasaray kulübüne üye olacak. E tabii biz bunu 

söyledikten sonra, yönetim de esicileri söyler, olabilir. Ancak bunun benzeri pek çok sporcu 

maalesef olamıyor. Niye olamıyor? Çünkü önünde engel var. Ne engeli var? Efendim işte sen 

bilmem şuradan 110 engel atlayacaksın gibi. Adam Derya Büyükuncu iki sene içinde 

başvurmazsa, o hakkını kaybetti, hadi git öbür gruba. Öbür grupta bin kişi var. Rica minnet, bir 

de üstüne para önemli değil, 20 bin lira para verecek. Versin. Peki, peki. Canım başkan 

kontenjanı var. Ben onun için tabii söylemiyorum ama bir kişi yok ki, bu şekilde onlarca sporcu 

var. Adam sporunu yapmış, gitmiş. Bir tanesi Atatürk hava limanına kaç yaşına gelmiş, mimar 

olmuş, orada çalışıyor, bir üye olayım dedi, olamıyor. Ha öbür yandan bakıyorsunuz. İşte benim 

o söylediğim eşitsizlik ilkesi, her kuruma saygımız var ama, adam okulu bitirmiş, 50 yıl geçmiş, 

50 yıl. 70 yaşına gelmiş. Biz sicil kurulundayken geldi. 70 yaşındaki kişi, neredeyse bedavaya 

üye oluyor. Böyle bir kusura bakmayın, adaletsizlik olmaz, tüzük filan derken, bunları da göz 

önüne almak gerekir. 

Şimdi en son bir de Florya konu, ha bu arada Yılmaz hocamız da sordu. Ya dedi Ada ne oldu, 

Mehmetçiğim bir soruver dedi. Evet o da adayı hakikaten çok soranlar var ama anladığım 

kadarıyla, hukuk süreci devam ediyor. O konuda da hani üyeler bir ferahlar, ada ile ilgili hani 

bir kısa vadeli bir plan var mı? Hakikaten çok makbule geçer. Şimdi Florya hususuna geleceğim. 
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Sayın başkan, Florya ile ilgili yapılacak bir proje ile kulübün borçlarının büyük bir kısmının 

üstesinden gelineceğini açıkladı. Güzel bir şey, bu proje için de kendilerini tebrik ediyoruz. Ve 

herhalde üstesinden gelinebileceğine de inanıyoruz. Ancak aynı Florya konusunda daha önce 

Florya’nın geriye alınmasını, kulübe bir yük olduğu belirtildi. Birkaç kişi tarafından. Şimdi benim 

aklım çelişti, karıştı. Ya bu Florya’nın verdik, rahmetli Cengiz imarlı olarak geriye aldı. Bir 

arsanın imarlı alınması demek, tamam bunları da açıklarsınız, peki, ben bilmem. Bildiklerimi 

söyleyeyim. Peki, ben imarlı diye biliyorum. Bu imarlı diye 10 kere söylendi. İmarsız olsun. 

Velev ki imarsız oldu. Sonuç ne? Sizin yapacağınız projeyle bu borç ödenecek. Yani bu 

Florya’nın alınması, iyi mi, kötü mü? Bir de, bir de şu negatiflikten, serzenişte bulunan Yönetim 

Kurulu üyelerimiz de var. Ben de varım. Bir pozitif davranışla, rahmetli başkanımız Mustafa 

Cengiz’e hiç olmazsa şu Florya’nın geri alınması için yönetim kurulumuzun bir teşekkür 

etmesini ben buradan beklerim. Hepinizi sözlerimi bitirirken, sevgi ile saygı ile selamlıyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Mehmet Bilen’e teşekkürler. Bu tüzük konusunda sporcuların, sporcu üyelerin önündeki 

engellerden bahsetti ama burada farklı bir konuya girdi. Diğer grup dediğiniz, mektepli 

kontenjanı, A grubunda, bu konu anayasanın, anayasalarımızda eskiden olan bir madde vardır 

ya hep, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif bile edilemez maddelerinden biri ile aynı statüdedir. 

Sadece hatırlatmada, bir polemik veya tartışma açmak istemiyorum. Sadece kulüp 

tüzüğümüzün birinci maddesini okumak istiyorum. 

Üyelik maddeleri olan 7 nci ve 8 inci maddelere gelmeden, Galatasarayın kurucu babaları ve 

kurucu iradesi şu maddeyi koymuş. Madde 1, Galatasaray lisesi öğrencileri ile bu tüzük 

hükümlerine göre kaydedilmiş bulunanların, sportif gelişmelerini sağlamak vesaire, İstanbul 

Beyoğlu, Hasnun Galip sokak, 9/11 adresinde Galatasaray Spor Kulübü adında bir dernek 

kurulmuştur. Şimdi dolayısıyla daha üyelik maddeleri olan 7 nci, 8 inci maddelere geçmiyoruz. 

Daha kulübün bu kulüp, bu tüzüğe göre başvurmuş ve kaydedilmiş bütün üyeler, parprensip 

bu maddeyi kabul etmiştir. 

Yani burada farklı noktalara gider, farklı ayrışmalara gider. Ben divan kurulu toplantılarında 

buna asla ve kat’a müsaade etmem. Yani bu konu tartışılamaz. Çok net. Şimdi devam edebiliriz. 

Sayın Deniz Gün Enön. 

 

Deniz Gün Enön 

Sayın divan, değerli divan kurulu üyeleri, ben çok kısa bir şeyler söyleyeceğim. Aslında daha da 

kısa bir şeyler söyleyecektim ama benden bir önce ve ondan bir önceki konuşmacılar, direk 

polemik yaratabilecek konuşmalardı. Nitekim beklediğimi yaptılar, Sayın Mehmet Bilen, Sayın 

Ayhan bey, yani gece yarıları twitter ortamında jurnalcilerin yaptıkları jurnallerle, bir gün 

sonra, milleti disipline verip, dünya kadar ceza yağdıran bazı kişiler, tüzüğün direk hak verdiği, 

hatta belki imza bile istenmeyen kardeşlerimizi, haksızca kulübe üye yapmayan başka bir kurul 

üyesi arka arkaya çıktılar. Yani bu hiç heyecanlı değildim, bunları aslında söylemeyecektim ama 

yani ve bu polemiğe yol açtılar. Şimdi, eğer yapmamışlarsa, bunları yapmadık derler. Yani o 

sicil heyetinin üyelerinden biri çıkıyor burada bu sporcular nasıl üye olamadılar diyor, demiyor 

ki, bu mezun çocuklar yıllardır, evet direk A grubundan gelip üye oluyorlarken, biz bunları 
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neden üye yapmadık demiyorlar yani, bu kabul edilemez ve bu kürsüde de bunları 

konuşmamanız lazım sizin aslında.  

Bu bir. Şimdi benim aslında diğer konularla ilgili çok kısa söyleyeceklerim, iki dakika filan. O da 

tüzük komisyonunun, ya da komite miydi başkanım, pardon. Tüzük komitesi miydi, komisyon. 

Peki, tüzük komitesinin ben kompozisyonu ile ilgili gerçekten bilgi sahibi olamadım. Yani nasıl 

oluşturuldu? Bence hangi, mutlaka kompetansları çok şeydir ama hangi kompetanslarına 

dayanarak, çok sayıda Yönetim Kurulu üyesi oldu. Yönetimden üye olduğunu bilemiyorum, 

yani mutlaka kendine göre herkesin bu komisyonda yer almak için gerekli şeyleri vardır. 

Argümanlar vardır. Objektif anlamda.  

Öte yandan kulübe üye kabulünde özellikle son 5 yılda benim gördüğüm kadarıyla bu üye berat 

törenlerinde filan naklen verilmeye başlandıktan sonra özellikle, gözle görülür şeklinde 

hissedilmeye ve genel kurullarda da yani gerek mali, gerekse seçimli genel kurullarımızda ben 

en azından hissediyorum, ben de 42 yıllık yani, 41 yıllık üyeyim, 1981 de üye oldum. Divan 

toplantılarına da sıklıkla geliyorum ve hiç genel kurulu da kaçırmadığımı söyleyebilirim. 

Galatasarayın üye yapısında ülkedeki seviyeyi aşağıda eşitlemeye dönük, genel politikanın 

etkisi olabilir tabii bunda, bunu söyleyebilirim. Ciddi bir düşme var. Bunu burada kimseyi itham 

etmek için söylemiyorum. Çünkü divan üyesi olmayan birçok kulüp üyesi genç kardeşimiz de 

var burada. Ama bir zaman hangi başkanımızdı çok iyi hatırlıyorum. Siz de hatırlarsınız. 

Galatasaray Türkiyedir, ya da Türkiyedir Galatasaray demişti. Galatasaray Türkiye değildir, 

olmamalıdır da. Galatasarayı biz hak ettiği yerde, Türkiye'deki geri kalanlar da onun yanına 

gelsin diye, yukarıda bir yerde tutmaya çalışmalıyız. Türkiyedir Galatasaray diye dediğimiz 

zaman, işte o zaman yeni bir üye profiliyle Galatasaray gelir hale geliyor ve bu da Galatasarayı 

çok özür diliyorum, kimse üstüne alınmasın ama bugünkü birçok iç çekişmelere, yönetsel 

sıkıntılara vesaire bunlara gömüyor. O bakımdan benim yeni tüzükte kesinlikle söz konusu 

edilmediğini biliyorum ama yeni tüzükte bence E grubu ve hatta belki de D grubunda da aday 

üyelik pozisyonu oluşturulması. Aday üyelikte belki E grubunda iki sene, üç sene, D grubunda, 

bir sene, iki sene aday üyelik pozisyonunda bekletildikten sonra aday üyelerin, yeniden 

oluşturulacak bir balotaj sonucunda asıl üyeliğe gelmelerini öneriyorum. Bunu tüzükte bir 

öngörüdür. Yani siz bunu neticede, onlineda, vesairede tekrar herkesin fikrini alacaksınız ama, 

en azından ben bu divanın tutanaklarına geçmesi açısından burada söylemek istedim. Lafı fazla 

uzatmıyorum. Kimsenin de kalbini kırmak istemedim. Ama bunlar da bu kürsüde söylenmesi 

gereken gerçekler. Bazılarının da duyması gereken gerçeklerdi. Teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Deniz Gün Enön’e teşekkür ederiz. Bu 12 kişilik ekibin kompozisyonu konusunda sadece 

şunu söyleyebilirim. Bizim bu bir sıfırdan yeni bir tüzük yazımı komisyonu değildir. Mevcut 

daha önceki 3 taslağı sürekli revize edip, günün şartlarına uygun, uyarlayarak ve kulübün 

ihtiyaçlarına uyarlayarak ve yeni mali yıl uyumlulaştırma, çünkü dernekler yönetmeliğine bu 

eklendiği için, bunun da uyumlulaştıracak şekilde süratle divanın ve yönetimin müşterek 

kurduğu bir komisyondur. Sadece yani şöyle söyleyeyim, kamu idare hukukundaki, 

Türkiye'deki en önemli otoritelerden, otorite olan benim de Galatasaray Lisesinden devre 

arkadaşım olan Prof. Dr. Sayın Celal Erkut yer almıştır ve yine sevgili müdürümüz, daha önceki 
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komisyonda da birlikte çalıştığımız Galatasaray Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 

Başkanı, Murat Develioğlu hocamız yer almıştır. Yine burada sevgili Bünyat Balaban, hem 

sosyal tesisler, hem sporcu geçmişi, birçok şapkası ile özellikle divan başkanı olarak benim 

önerdim ve en çok en yoğun katkılarda bulunmuştur. Yani ben bu konuda bir herhangi bizim 

bir şöyle söyleyeyim, tamamen Galatasarayın bütün bileşenlerini kucaklayıcı, yine belirtiyorum 

sıfırdan bir tüzük yazan değil, mevcut daha önceki genel kurullara getirilmemiş, üç taslağın 

süratle üzerinden geçen bir komisyon olmuştur. 

Sevgili Bünyat Balaban’a söz vermek istiyorum. 

 

Bünyat Balaban 

Tekrar söz alıyorum, sabrınıza sığınarak, çok kısa bir şey söyleyeceğim sevgili Deniz kardeşime. 

Bizim dönemimizde üye olanlar çok net hatırlarlar. Biz üye olduğumuz zaman, sadece o grup, 

bu grup değil, bütün yeni üyeler aday üye olurduk. İki sene vakit geçtikten sonra, asıl üye 

olurduk. Benim ilk Galatasaray üyelik kartımda aday üye yazıyor. 

Sonra maalesef biz bunun çok doğru ve uygun bir uygulama, bir yöntem olduğunda hemfikiriz 

ama maalesef dernekler kanunu böyle bir şeye müsaade etmediği için bizim zamanında 

yaşadığımız ve doğru olduğumuz bir şeyi maalesef gerçekleştiremiyoruz. Ben Deniz kardeşimin 

önerisi üzerine bu bilgiyi paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Katkınız için teşekkürler Sayın Bünyat Balaban. Sayın Ayhan Yeğinsu, Deniz Gün Enön son 

konuşmacımızdı. Bir disiplinle ilgili bir küçük bir açıklama verecek. Ondan sonra sözü Sayın 

Yönetim Kuruluna, sayın başkana bırakacağım. Buyurun Sayın Ayhan Yeğinsu. 

 

Ayhan Yeğinsu 

4840 Ayhan Yeğinsu. Değerli üyeler, Galatasaray spor kulübünün şu halen geçerli olan 

tüzüğünde, 110 uncu madde, disiplin kuruluna başvuruyu çok net olarak açıklar. Burada da 

eğer bir üye kendisi hakkında bir konu varsa, disiplin kuruluna müracaat edebilir. Bu konu çok 

açıktır. Sayın başkan ve Yönetim Kurulu bir önceki başkanın ve Yönetim Kurulunun disiplin 

kuruluna verilmesinde yanlış yapmıştır ve tüzük ihlali vardır. Bunu ben daha önce de gündeme 

getirdim ve söyledim. Çok net. Sonra sayın başkan verdiği cevapta dedi ki, madde 111 e göre 

biz göndermek durumundaydık. Hayır siz 110 uncu maddeye göre bu yapılan başvurunun 

yanlış olduğunu görüp, bunu reddetmeniz ve disipline göndermemeniz gerekirdi. Çok açık. 110 

uncu madde 1, 2, 3 fıkraları. Bunu lütfen, lütfen aynı yanlışı çünkü şimdi tekrar yaptınız. 

Disipline verdik diye bir kamuoyu açıklaması yaptınız. Bu son toplantıda olan şeyden dolayı. 

Bunu lütfen hukukçularınızla ve danışmanlarınızla tekrar oturun iyice irdeleyin ve tüzüğe göre 

lütfen hareket edin. Teşekkür ediyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Ayhan Yeğinsu’ya teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Polat Kalafatoğlu, 

açıklama yapacak bu konuda. 
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Yönetim Kurulu Üyesi Polat Kalafatoğlu 

Sayın Divan Başkanım, değerli divan üyeleri, teşekkür ederim tekrar söz alma ihtiyacı hissettim. 

Çünkü ikinci kez Sayın Ayhan bey değerli üyemiz bir tüzük ihlali olduğunu söyledi. Daha önceki 

toplantılarda da bunu söylemiştiniz ama şimdi 110 uncu maddeye ilişkin bir açıklama yapmak 

istiyorum. Öncelikle genel bir bilgi vermek lazım, o da şu. Hukuki metinlerin hukukçular 

tarafından yorumlanması gerektiğini düşünüyorum ve hukuki yorum yöntemlerine uygun 

olarak yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. 

Şimdi 110 uncu maddeye baktığınızda orada diyor ki, disiplin kuruluna başvurunun ne şekilde 

yapılacağı. Bu tüzüğe göre disiplin yaptırımlarının uygulanmasını gerektiren söylem, eylem ve 

davranışlardan birinin yapılması halinde, disiplin kuruluna başvuru, aşağıda yazılı kişi ve 

kurullarca belirtilen usulle de yapılır diyor ve 110 uncu maddenin birinci fıkrası diyor ki, üye 

ancak kendisini ilgilendiren bir olay hakkında, Yönetim Kurulu aracılığı ile disiplin kuruluna 

başvuru yapabilir diyor. Şimdi en son bilgilendirme toplantısında yapılan, gerçekleşen o kötü 

olay hakkında bir açıklama yapmayacağım. Çünkü disiplin kurulu, disiplin süreci devam ediyor. 

Şu aşamada bir açıklama yapmak doğru olmayacak. Ancak daha önceki başvuru açısından bir 

şey söylemek istiyorum. Şimdi 110 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında 

değerlendirdiğimizde, orada üyeler tarafından yapılan bir başvuru vardı. Sebep neydi, iddia 

neydi? Bir üyemiz disiplin kuruluna başvuru yapıyordu, sebebi de seçimlerin iptal edilmesi. 

Peki ben size şimdi şu soruyu sormak istiyorum. Bir üyenin en temel hakkı nedir? Bir dernek 

üyesinin. Seçme ve seçilme hakkıdır öyle değil mi? Seçme ve seçilme hakkı. Peki bir üyemiz bu 

okuyacağım, okuyacağım tüzüğü. Bir saniye, bu hakkın, bir üyemiz bu hakkının engellendiği 

iddiasıyla bir başvuru yaptığında, disiplin kurulu başvurusu yani disiplin başvurusu yaptığında, 

sizce bu seçme ve seçilme hakkının engellenmesi üyenin kendisini ilgilendiren bir olay değil 

midir? Tamam o yüzden de diyorum ki, hukuki metinlerin hukukçular tarafından yorumlanması 

lazım. Siz farklı şekilde yorumluyorsunuz, biz hukukçular olarak bu şekilde yorumluyoruz. 

Herhangi bir tüzük ihlali olduğunu düşünmüyoruz. Teşekkür ederim.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Konuşmacı listemizi tamamladık. Sayın Ayhan Yeğinsu lütfen, ifade ettiniz. Sayın Yönetim 

Kurulu üyemiz de ifade etti. Ben eski tüzük olsaydı, tüzüğün tefsir ve fetva makamı divan 

kurullarıydı, daha önceki. Dolayısıyla ben bu topa girmiyorum müsaadenizle, girmek isterdim 

ama giremiyorum. Sayın başkan buyurun.  

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas 

Sayın Divan Başkanım, saygıdeğer divan kurulu, saygıdeğer Galatasaraylılar, günün bu 

saatinde, bu soğukta, Galatasarayla ilgili görevinizi yerine getirdiğiniz ve burada son dakikaya 

kadar kaldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. 

Birçok yorum, soru geldi. İlk önce onları bir cevaplayıp, sonra da sizlere bazı not ettim, sonunu 

bekledim. Sevgili Hayri ağabey, geçmişte bazı konularda fikir söyleyenlere hain muamelesi 

yapıldığı konusunda haklısınız. Ama bizde yok. Yani her türlü eleştiriye, her türlü Galatasarayla 

konu ilgili, konu bazlı her türlü teklife açığız, zaten Galatasaray spor kulübü üyelerinin adına 

burada olduğumuzu ve onların Galatasaray spor kulübü sahibi olduğunu unutmadan bu kulübü 
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yönetmeye çalışıyoruz, onun için gerek siz, gerek diğer üyelerimizin hiçbirinin kafasında böyle 

bir düşünce olmasın, lütfen. Aklınıza öyle bir şey getirmeyin. Tamam. Öyle hain diyecekler 

bana dediniz, onun için söyleyeyim dedim. 

Şimdi yaşanmışlıklar eksik dediniz, e Galatasarayı buraya yaşanmışlıklar getirmedi mi? Yani çok 

tecrübeli büyüklerimizin bize bıraktığı bugün miras, Galatasarayı kurtarmak zorundayız. 

Galatasaray şu anda bir kurtuluş mücadelesi vermek zorunda. Buraya alkışlarla ve 

yaşanmışlıklarla gelmedik mi? Neye göre yaşanmışlıkların olmadığına karar veriyoruz. Bu da o 

yaşanmışlıkla konusuyla ilgili yorumumdur. 

Nakit akışı tablosu istediniz. Haklısınız, bunları paylaşmamız lazım. Bütçe konusunda da, onları 

da paylaşmamız lazım. İlk 100 gün projesinin devamını da sizinle, diğer üyelerimizle 

paylaşmamız lazım. Zaten burada bir eksikliğimiz olduğundan bahsettik. İletişim konusunda 

maalesef öyle bir mücadelenin ve çalışmanın içerisine girdik ki, iletişimimizde eksikler yaptık, 

özellikle üyelerimizle dedik. Onun için biliyorsunuz bir üye toplantısı yaptık, bunların devamını, 

yani ikinci gayrimenkul konusunda, önümüzdeki hafta yapacağız. Daha sonra da bu toplantıları 

sıkça yapıp, üyelerimizin görüş, önerilerini alıp, kendilerine de Galatasarayda neler olup 

bittiğini anlatmaya çalışacağız. Bu bizim için çok önemli bir öncelik. 

Ayhan abi söyledi, Ayhan Yeğinsu galiba. Pardon Ayhan Özmızrak. Şimdi abi biz gençleştirme 

projesi demedik, yeni bir futbol stratejisi, bu da genç oyuncular, bonservis değeri getirecek 

oyuncular. Bunun yanında da tabii ki tecrübeli oyuncular olacak. Yani tamamen genç bir ekip 

kuracağız demedik. Özellikle son dönemdeki ihtiyaçlarımız için, ikisi bedava kiralanmış olmak 

suretiyle, Şili milli takımının bir oyuncusunu ve Barselona’nın da yedek, ikinci kalecisini transfer 

ettik, bunların hepsi kısa vadeli kontratlardır. Gomis konusu da Türkiye'yi çok iyi bilen, 

Mustafa’nın hâlâ şeye, finalde oynamak üzere, Afrika kupasında olduğu bir dönem, üstüne 

üstlük de Diagne’nin sakat olduğu bir dönemde bunun uygun olduğunu düşünerek 

Galatasaraya en uygun maliyetli, en iyi oyuncuları, kadromuzu güçlendirmek adına transfer 

etmeye çalıştık. Burada projemizden herhangi bir geri dönüş yoktur. 

Şimdi Sayın Metin Öztürk çıktı, kısa konuştu, keşke uzun konuşsaydı. Çünkü birkaç bir şey 

söyledi. Sahada sıfırız, masada sıfırız dedi. Sahada sonuçların iyi olmadığı muhakkaktır ama 

bunları düzelteceğiz. Masada sıfır olduğumuz da sizin algınızdır. Her yerde çok güçlü şekilde 

masadayız. Sponsorlukları sordunuz. Sponsorluklarla ilgili 12 tane yeni sponsor getirmişiz, 30 

milyon TL buradan senelik ilave gelir gelmiş, 62 mevcut sponsorumuzdan da toplam senelik 

131 milyon lira ilave gelir gelmiş. Ben sizinle seçimden önce, sponsorlarınızı bize 

devredeceğinizi söylediniz. Projelerinizi, sizinle toplantı yaptık, hatırlarsanız orada, 

sponsorluklarınızla ilgili siz koltuk karşılığı sponsorluk verdiğinizi ve salma usulü yaptığınızı bu 

masada şahitler vardır, bu sponsorları biz koltuk veremeyeceğimiz için bize gelmeyeceklerini 

söylediniz. Her şeyi konuşalım, samimiyetle. Dün alt yapıya atamış olduğumuz Emir Kıvırcığı 

arayıp, alt yapı koordinatörü olarak atamış olduğumuz Emir Kıvırcığı arayıp, başarılar dileyip 

yakında seçim var, ben seçilince sen orada kalacaksın dediniz. Hepsini açık konuşalım. Yani 

samimi olalım artık, Galatasarayın ciddi problemleri olduğunu söyledik. Özellikle birleştirme 

çabası ile geçmişe dönük, hiçbir kişiyi, hiçbir yönetimi, başkanı eleştirmek istemiyorum. 

Eleştirmemeye devam edeceğim. Galatasaray normal bir dönemden geçmiyor. Evet, bankalar 

birliği kötü demiyorum, imzalandı ama bir gerçeği var. Ödemezseniz, bankalarla ortak hesap 
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toparlanan paralar var. İsterlerse bankalar bunu yönetimlere kullandırmazlar, isterlerse şunu 

başkan seçmezsen bunu yönetici seçmezsen, sana gelirlerini kullandırmıyorum diyebilirler.  

Galatasaray bu gerçeklikle karşı karşıyadır. Bütün bilaistisna gayrimenkullerinde problem 

vardır. Bunları da zaten anlatacağız, anlatmaya devam ediyoruz. Üstüne üstlük, bu büyük 

ayrışma sebebiyle, içeride hâlâ benim yöneticilerimi, ben kendimi geçtim. Hadi başkan bu 

görevin otomatik sonucu diyebilirsiniz. Profesyonel çalışanlarımıza, tek tek yöneticilerime 

Galatasaraylılar tarafından itibar suikastı yapılıyor. Sosyal medyada şimdi geçen gün sevgili 

Deniz Gün Enön biraz önce görüşme yaptı, mesela bir örnek vereceğim, bu itibar suikastına 

örnek değil, başka bir şey daha vereceğim. Çok saygıdeğer bir üyemiz. Sosyal medyada birisi 

yolladı bana, Gomis’in kontratında 250 milyon lira küme düşmeme bonusu olduğu söyleniyor, 

eğer böyle bir şey varsa, çok çok yanlıştır. Ya şimdi olmayan şeyle ilgili bir haber çıkıyor, 

doğruymuş gibi üyemiz tarafından kabul ediliyor ve hesap soruyor. Bunun gibi yüzlerce artık 

krizle uğraşıyoruz. Biz hiçbir şey saklamıyoruz. Her şey açık, her şeyi sokabilirsiniz. 

Galatasarayın bilgisini Galatasaraylıdan saklayacak halimiz yok. Fakat şunu unutmayın. Biz 

zaten gelirken, pembe, Galatasaray müthiş bir tablo içerisinde seneye şampiyonlar ligi 

şampiyonu olacağız demedik. Galatasarayın önünde ciddi problemler var. Burada yıpranmayı 

göze alıyoruz. Burada her şeyi çözmek üzere, gerekli her şeyi yapacağız. Yönetim Kurulu üyesi 

ve arkadaşlarıma da bunun sonucunda takdir edilmemeyi baştan kabul edin, çünkü 

Galatasaray için sempatik olmayan önlemler ve kararlar almak zorunda kalabiliriz. 

Galatasarayın geleceğini kurtarmak için dedim. Rakiplerimiz kötü yönetiyor diye veya daha 

öncesinde böyle gelmiş, böyle gidecek diye zaten Galatasaray bugün buraya geldi. Hepimizin 

söylediği çok güzel, Hayri ağabey dedi ya, hepimiz söylüyoruz, bu kadar borcumuz var, bu 

kadar borcumuz var. Galatasaray daha borcunu ödeyecek nakiti üretemez durumda. İlk önce 

bir oraya gelelim. 30 milyon Euro, 35 milyon Euro bandına ücretlerimizi çekmemiz lazım. Ha 

bu arada transferde hatalar yapılmış, hiçbir transferde hata yapılan takımın da Avrupa'da 

grubundan birinci çıktığını ben görmedim. Ha bazı hatalar vardır, onun da gereği neyse 

önlemini aldık, onlar da toparlanacak düzelecek. Galatasaray sahada bu kadar arzu 

etmediğimiz düzeyde, hepimizi rahatsız eden, beni de çok fazla rahatsız eden sorumluluğu da 

kabul ettiğim sonuçlardan buradan toparlanarak çıkacak, orada da kimsenin şüphesi olmasın. 

Nasıl bir Galatasaraydan geliyoruz, onu size bir hatırlatmak isterim. Şimdi her şey toz pembe 

konuşmaları var ya, hiçbir şey olmamış gibi. Galatasaray lisesi öğrencilerinin hafta sonu 

izinlerinin kalktığı, üye başvurularının sosyal medyada dolaştırıldığı, çocukların ailelerinin linç 

edildiği, divan kurulu üyelerinin her toplantıdan sonra linç edildiği bir Galatasaray teslim aldık. 

Ve bugün, bugün, bugün Galatasarayda Galatasaray değerlerine, Galatasarayın kurumlarının 

birlikteliğini, Galatasaray üyelerinin ayrışmamasını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. 

Fakat bunu üyelerimize rağmen yapmayacağız. Tabii ki bizi seçen üyelerimiz gerekli her kararı 

verirler. Biz de onların verdiği her karara saygılı oluruz ama bu görevde kaldığınız son ana kadar 

Galatasarayın değerlerini, haklarını ve birlikteliğini savunmaya, Galatasarayı da içinde 

bulunduğu bu durumdan çıkarmak için azami gayreti göstermeye ve bunu da camiamızla 

birlikte yapmaya devam edeceğiz. 

Biz birlikte çok şey başaracağız derken, kendi ekibimizle birlikte çok şey başaracağız demedik. 

Bütün Galatasaraylılarla başaracağız dedik. Bunu da söyledim. Galatasarayın bugün içinde 
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olduğu durum, herhangi bir yönetimin tek başına çözebileceği bir durum değildir dedim. 

Birlikte çözebiliriz dedim. O masayı da herkese ben ve arkadaşlarım açtık. Herkesin fikirlerine, 

herkesin önerilerine, çalışmak isteyen varsa da herkesin iş gücüne, beynine, zekasına 

ihtiyacımız var. Hepimiz de bu konuya son derece açığız. Neye açık değiliz? Galatasarayda 

seçimden seçime gitmek için arkada yapılan dedikodulara, Yönetim Kurullarını eksik hale 

getirmek için yapılan itibar suikastlarına, arkada Galatasarayın bir şey olmaz diyerek, seçimden 

seçime aynı, aslında bazı noktalarda sizlerle ortak şeyler söylüyoruz, ona da şaşırıyorum bazen 

ama aynı şeyi yaparak farklı sonuç beklemeye çalışanlara, Galatasarayın sabah akşam 

değerlerinden bahsedip, bu değerlerin aksine davranmaya ömürleri boyunca devam etmiş ve 

bu değerleri sadece oyuncak haline getirmiş insanlara karşı durmaya devam edeceğiz. 

Ben ve arkadaşlarım burada olduğum sürece bunu yapacağız. Ama Galatasaray bir karar 

verecek. Bakın bu, biz zaten bugün, (bir su alabilir miyim, şurada var mı? Özür dilerim.) çok 

özür dilerim. Evet. Ben bir Galatasaraylıyım. Baştan beri söylüyorum, arkadaşlarım da 

Galatasaraylı. Bizim için burada bulunmanın bazı şeyleri düzeltebiliyorsak anlamı var ve belki 

de düzeltilmesi gereken en zor dönemde bu göreve talip olup, görev bize verildi. Bunu da 

yapmaya devam edeceğiz. Ya ne olur? Zaten buradan kalktıktan sonra da biz hesap verilebilir 

insanlarız. Sizlerin aralarında oturmaya devam edeceğiz. Bugün yaptıklarımızın, önümüzdeki 

günlerde yapacaklarımızın hepsinin hesabını bize burada sormaya devam edeceksiniz. Biz aday 

olup, sonra kaybolan başkan ve yöneticiler olmayacağız. Yine aranızda oturacağız. O bakımdan 

biz sizler gibi buranın bir parçasıyız, bunu unutmuyoruz ve sizlerin adına burada olduğumuzu 

da biliyoruz. 

Ama Galatasaray bir karar verecek, çünkü biliyorsunuz bu alışkanlık uzun zamandır devam 

ediyor. Biz gelirken göreve ne dedik? Galatasarayda Galatasarayı bölmüş, kutuplaşmadan güç 

devşirmiş ve Galatasarayın alkışlarla bu içinde bulunduğumuz duruma gelmesine sebebiyet 

vermiş kişileri, kutup yapıp, ortada Galatasaray değerleri konusunda tüm Galatasaraylıları 

birleştirerek, Galatasarayın sürdürülebilir başarısına birlikte gitme hedefimiz var dedik. Bu 

hedefimizden vazgeçmedik. Lütfen dedikodularla, itibar suikastlarıyla Galatasarayın geleceğini 

köreltmeye çalışanlara izin vermeyin. Biz Galatasaray genel kurulunun Galatasarayın en üst 

kurulu olduğunun bilinciyle Galatasarayı yönetiyoruz. Ondan da hepiniz emin olunuz. Eğer 

Galatasaray adına bir şey yapmak gerekirse, Galatasaray sevgisi ile de bunu yapabilecek her 

zaman bir başkan ve Yönetim Kurulunuz var. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Teşekkürler sayın başkan. Sayın Metin Öztürk cevap hakkını kullanmak istiyor. Buyurun Sayın 

Metin Öztürk. 

 

Metin Öztürk 

Çok doğru bir laf atma var. Başkandan sonra söz alınmaz. Fakat  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Ben burada rahmetli Kemal Onar olsaydı, tüzüğün ilgili maddesini, son söz üyeye aittir olarak 

dediğini defalarca hatırlıyorum.  
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Metin Öztürk 

Evet, şimdi çok sevdiğim, saygı duyduğum bir başkanımız var. Bir seçim yarışı olur, bunlar biter. 

Sonrasında asıl olan Galatasaraydır. Kendisi tabii benden yaş olarak çok küçük olmasına 

rağmen, politikada benden çok daha usta, geçmişi de var. Ustaları var. Dolayısıyla bir kuyuya 

çekmeye çalışıyor. Kendi başarısızlıklarına bizi alet etmesin. Biz 7 ayda bu kadar sözünden uzak, 

bu kadar dağılan bir yönetim ben şahsen görmedim. Benim kendisinden hiçbir randevu 

talebim olmamasına rağmen, 4, 5 defa Sayın Köksal Ünlü beyin, başkanın görüşme talebi 

olduğunu ifade etmesiyle kendisiyle görüştüm. Başkan talep ederse, tabii ki biz üyeler olarak 

bunu görev addederiz, kendisinin yanına gideriz. Sadece Sayın Emir Kıvırcığa değil, çünkü Emir 

Kıvırcık benim çocukluk arkadaşım. Sayın Sabit Sır’a da, sayın Nihat Kırmızı’ya, Sayın Emir Aral’ı 

da arayıp, Galatasaray yolculuklarında başarı diledim. Yapabileceğimiz bir şeyler varsa 

söyledim. Emir benim çocukluk arkadaşım, abisi Orhan da öyle. Olabilir, o anın heyecanıyla 

özel bir konuşmayı, dayanamayıp başkanına yetiştirmiş olabilir. Sayın başkan zaten bu ibralar 

bir güvenoyudur. Ben şahsi fikrimi söyledim. Siz zaten twitter’da bundan evvel gerek Dursun 

Özbek başkanı, gerek Mustafa Cengiz başkanı ibra etmediğinizi, paşa gönlünüzün böyle 

çektiğini ifade eden tweetler atmışsınız. Ben de ikili bir görüşmede bundan bahsettim. Benim 

bundan evvel övünerek söylüyorum. İbra etmediğim tek başkanım yok. Söz veriyorum, merak 

etmeyin, bir oy da benden. Ben de sizi ibra edeceğim. Saygılarımla. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Metin Öztürk’e teşekkür ederiz. Divan kurulumuzun Şubat ayı olağan oturumunu 

kapatıyoruz. Hepinize sağlıklı ve iyi ve sağlıklı günler dileriz.  
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