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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 16 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi Tevfik 
Fikret Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Değerli hazirun, toplantımıza başlamadan önce, telefonlarımızı lütfen sessize alalım. Ses 
geliyor mu şimdi? Şu anda değerli hazirun, okul giriş kapılarımızdan gelen kayıtlara göre 13.29 
itibariyle, yapılmıştı. Değerli hazirun, okul giriş kapılarımızdan gelen kayıtlara göre, 13.29 
itibariyle saygıdeğer 140 Divan üyemiz ve 32 kulüp üyemiz bulunuyor. Nisabımız mevcuttur. 
Toplantımızı açıyorum. 
Müsaadenizle kürsüye geçeyim. 
Değerli Divan üyelerimiz, bizleri ekranları başında takip eden sevgili Kulüp ve Divan üyelerimiz, 
değerli basın emekçileri, Galatasarayımızın sarı kırmızı renklerine gönül vermiş, hayatlarını 
armaya adamış, kıymetli taraftarlarımız.  
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş 
kahraman şehitlerimiz, Kulübümüzün kurucusu 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları ile 
geçtiğimiz toplantıdan bu yana geçen süre içinde ebediyete intikal etmiş üyelerimiz için sizleri 
saygı duruşuna davet ediyorum. 
Vefat listesini yansıtabilir miyiz lütfen? 
4830 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Süleyman Latif İnan, 5467 sicil numaralı Divan Kurulu 
üyemiz Erol Akdoğu, 8026 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, Sutopu şube kaptanlığımızı 
yapmış olan ve Kulüp Yönetim Kurulunda birçok kez görev yapmış, Galatasaraylılar Derneği 
eski Başkanlarından merhum Kayıhan Uraz’ın eşi Özen Uraz, 8122 sicil numaralı Divan Kurulu 
üyemiz, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk kadın dekanı, Türk Medeni Hukukunun 
duayen ismi ve İkinci Başkanlarımızdan Prof. Dr. Mehmet Helvacı’nın eşi, Prof. Dr. Serap 
Helvacı. 10572 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, Ahmet Levent Bayraktar ve aramızdan 
ayrılmış tüm Galatasaraylılar için saygı duruşuna davet ediyorum. 
(Saygı duruşu yapıldı.) Ruhları şad olsun, çok acı kayıplarımız oldu, hepsine Allahtan rahmet 
diliyoruz. Müsaadenizle yerime geçiyorum. 
Sevgili Mehmet Helvacı hocamızı görüyorum. Kürsüye buyurun lütfen.  
 
Mehmet Helvacı 
Sayın Başkan teşekkür ederim. Değerli Galatasaraylılar, huzurunuzda zor bir görevin ifası için 
bulunuyorum. O yüzden izin verirseniz size söyleyeceklerimi okumak istiyorum. Söylemeye 
gücümün yetip yetmeyeceğini bilmiyorum. Bir şeyler karaladım, müsaade ederseniz onu 
sizinle paylaşayım. 
Sayın Divan Başkanım ve heyeti, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım ve heyeti, değerli 
Galatasaraylılar, hanımefendiler, beyefendiler, çok zor bir mücadelenin ardından maalesef 
Serap’ı kaybettik. Sizler kardeşinizi, ablanızı, ben ise diğer yarımı, devredaşımı, en iyi 
arkadaşımı, sevgili eşimi kaybettim. Burası, bu bina, bu salon, Serap’ın belki hayatta en sevdiği, 
kendini en iyi hissettiği yerlerden biriydi. 
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Bu binada tanıştık, bu binada önce arkadaş, dost olduk. Sonra koca bir hayatı birlikte geçirdik. 
Maalesef devam edemedi. Çok uğraştık, Serap çok çaba gösterdi, son ana kadar kendini hiç 
bırakmadı. Bütün kalbimle söylemeliyim ki, bu zor zamanlarda, Serap da, ben de iyi ki 
Galatasaraylıyız dedik. Serap bunu her gün söyledi, çünkü çevremizi saran büyük kardeşlik, 
bizim için en büyük güç oldu. 
Hastalığını duyduğu ilk andan, cenaze törenimize kadar geçen her anımızda, büyük bir 
camianın mensubu olduğumuzu hissettik. Serap hayatındaki başarılarında, yetiştiği okulun ve 
Galatasaraydan aldığı değerlerin çok payı olduğunu, her ortamda cömertçe söyledi. Hastalığı 
sırasında da Galatasaray camiasının sevgisinden çok beslendi. Bu sevgi sayesinde 
direnebileceği kadar direndi. 
Maalesef bu kadarmış, olmadı. Tek tesellim, kendi ailesi bildiği Galatasarayın ve 
Galatasaraylıların sevgisini doyasıya hissettiği, sevdiği ve sevildiği bir yaşam sürmüş olmasıdır. 
Onun adına, kendi adıma, oğullarımız Sinan Helvacı ve Selim Helvacı adına sizlere teşekkür 
etme ihtiyacı duydum. Hepinize gerçekten sonsuz teşekkür ederim. Yüce Allahtan hepinize 
sağlıklı bir ömür diliyorum. Teşekkür ederim Başkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sevgili kardeşim Mehmet Helvacı hocamıza, duygu dolu konuşması için çok teşekkürler. 
Müsaadenizle ben kısa bir iki noktaya değineceğim. Sonra gündemimizle devam edeceğiz. 
Değerlerimizi alabilir miyiz acaba, slayt olarak? Dilimize pelesenk olmuş, hep bildiğiniz bir, evet 
burada Baba Gündüz ve Kral Metin Oktay’ı görüyoruz. Diğer slaytta ise, Galatasaray bir halatı 
hep birlikte çekenlerin diye devam eden meşhur anekdot. 
Saygıdeğer hazirun, sevgili Galatasaraylılar, biz tarihini bilemiyorum ama uzunca bir süredir, o 
halatı hep birlikte çekmeyi değil, bir yerlere ayrı ayrı yönlere çekiştirmeye başladık ve halat 
yorgun ve halat bitkin ve halat kopmak üzere. Haddim değil, ama bunları söylemek zorunda 
hissediyorum. Bizim bir an önce aklımıza başımıza devşirip, Galatasaray camiasının bütün 
paydaşlarının birlikteliğini ve gücüne, hem kendi camiamız içinde, hem dışa karşı göstermek 
zorundayız. 
Galatasaray Divan Başkanlığı heyeti adına bunları söylemek zorunda hissediyorum ve bundan 
da hicap duyuyorum. Normalde bunun aksi düşünülmemesi lazım. Ancak önümüzde bir fırsat 
var. Genel Kurula değinmeyeceğim, yeterince konuşuldu. Uzunca, yorucu bir genel kurul. Ama 
sonucunda, genel kurulda bir irade ortaya kondu ve saygıdeğer Yönetim Kurulumuz ve 
Başkanımız 30 Nisan tarihli bir Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ilan etti. Şimdi bu seçim aslında 
bizim için bir fırsat. Malumunuz seçimler Galatasaray camiasında bir şenliktir. Bu süreci bütün 
paydaşlarımızla birlikte, hep birlikte sükunet içinde ve rekabet içinde götürüp, 30 Nisan 
tarihinde yeni bir yönetim dönemi başlatacağız. Ancak biz bu kafayı değiştirmezsek ve seçilen 
yönetimlere herhangi bir yönetimi kastetmiyorum. Yani 2011, 2010 yılında yaptığımız tüzük 
değişikliğinden sonraki gelen bütün yönetimler iyi kötü bu şeye maruz kaldılar. Sürelerini 
tamamlamadılar, tamamlayamadılar. Artık önümüze bakalım ve Galatasaray camiasının büyük 
gücünü birlik, beraberlik halinde, tek yumruk, tek vücut olarak yansıtalım diyorum.  
Bu kısa konuşmamı dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
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Uzunca bir süreden sonra, özlediğimiz Tevfik Fikret Salonumuza nihayet kavuştuk. Geçtiğimiz 
yani 6 ay önce Divan Başkan Yardımcımız İbrahim Ziyal hocamızla birlikte Sayın Rektörümüzü 
ziyaret ettik ve dedik ki, bir program dahilinde, okul salonlarının kullanımı konusunda bir 
mutabakata varalım. Ve orada şu şeyi aldık, pandeminin çok civcivli olduğu zamanda ve 
mevsimsel griple birlikte küresel pandeminin birleşmesi, okulda eğitimin de sürdüğü 
düşünülürse, özellikle Tevfik Fikret Salonuna Nisan ayında geçelim şeklinde bir prensip kararı 
verdik, bunu da Sayın Rektörümüz ve bu konuda Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ertuğrul Karsak’a 
ve Lise Müdürümüz Sayın Murat Develioğlu’na teşekkürlerimizi borç biliriz ve bugün burada 
hep birlikte bu oturumumuzu icra ediyoruz. 
Şimdi gündemimize geçecek olursak. Gündemimizi okumak üzere, Divan Kurulu Yazman 
üyemiz Sayın Nilüfer Sanvar. Buyurun. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar 
Divan Kurulu Gündemi: 

1. Mart ayına ait olan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması. 
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. 
3. Divan Kurulu Başkanlığında boşalan Yazman üyelik için seçim yapılması. 
4. Kurulmuş olan Divan Kurulu Araştırma komisyonu hakkında bilgilendirme. 
5. 23 Nisan, 30 Nisan 2022 tarihli Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla 

Kulüp Başkan adaylarının arzu ettikleri takdirde Divan Kuruluna açıklamalarda 
bulunması. 30’ar dakika. 

6. Kulübümüzü ilgilendiren önemli, güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi.  
7. Kapanış. 

 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Şimdi gündemin 1’inci maddesinde yer alan Mart ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi 
ve oya sunulması maddesinde, toplantı tutanağımız 5 saat 15 dakika olarak çözümlenmiş, 
Divan internet sitesine yüklenmiş ve parsiyel olarak Sayın konuşmacılarımıza kesilip 
gönderilmiştir.  
Ayrıca, bu bant çözümü çözümlendiği şekliyle yine Divan internet sitemize yüklenmiştir, tapesi. 
Bu çözümlemeyi, bu tutanağı çözümlendiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 
Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
2’nci maddemiz, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Gelen bir evrak yok. Ancak bu 
olağanüstü seçimli genel kurul duyurusunu okutmak istiyorum. Nilüfer hanım buyurun. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar 
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Olağanüstü Seçim Genel Kurul toplantısına 
çağrı.  
Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde 
Kulübümüzün Olağanüstü seçim genel kurul toplantısı, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü, saat 
10.00 da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonunda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde, ikinci 
toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. 
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Üyelere duyurulur. Saygılarımla, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu. 
Gündem: 

1. Açılış. 
2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması. 
3. Saygı duruşu ve istiklâl marşının söylenmesi. 
4. Seçimler. a) Kulüp Başkanı, b) Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, c) Denetim Kurulu 

Asil ve Yedek Üyeleri, d) Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, e) Sicil Kurulu Asil ve 
Yedek üyeleri. 

5. Kapanış 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. Dolayısıyla seçimler burada belirtildiği gibi toplantı 23-30 Nisan tarihlerinde, ikinci 
toplantı günü olan 30 Nisan tarihinde Cumartesi günü yine Tevfik Fikret Salonunda ve okul 
dersliklerinde yapılacaktır. 
Bununla ilgili hukuki süreçle ilgili sorular yöneltilirse, cevaplamaya hazırız ama, ancak bu 
konuda şunu belirtmek isterim.  
Saygıdeğer Yönetim Kurulumuz ve sevgili Başkanımız Burak Elmas bu süreçte Divan Başkanlığı 
olarak bizden şunu rica etti; ‘Biz sonuçta seçime girmeyeceğimiz için camiamızın bütün 
bileşenlerini bir masa etrafında toplayalım ve bu hukuki süreci birlikte yürütelim’ ve biz de bu 
doğrultuda Divan Başkanlığı olarak biz, saygıdeğer iki Başkan adayımız ve değerli hukuk 
müşavirleri ve yine günü birlik, yıllık genel kurul toplantısını yöneten Sayın Metin Sinan Aslan 
ve ekibinden değerli Başkan yardımcıları bir masa etrafında ve bu hukuki sürece gerektiğinde 
müdahil olmak üzere, çok değerli kulüp baş hukuk müşavirimiz Avukat Dr. Sayın Petek Aslan’ın 
ve onun ekibinin katılımıyla, ciddi bir hukuki süreç yürütüyoruz. 
Bizim için kıvanç verici olan camiamızdaki çok değerli hukukçuların ne denli etkin, bu konuya 
ağırlık koymasıdır. Bu konuda da kulüp birimlerinin bu konuya katkısını sağlayan, saygıdeğer 
Başkanımız Burak Elmas’a ben teşekkürü borç bilirim. 
Gündemimizin 3 üncü maddesine devam edecek olursak, malumunuz Divan Kurulumuzda 
yazman üyeliğimiz boşaldı. Değerli çalışma arkadaşımız sevgili Öner kaptan, nam-ı diğer Arap 
Öner, bir istifa mektubunu vererek, bu seçime giremeyen, özetle seçime giremeyen adaylar 
konusunda vicdanen rahatsız olduğunu belirterek, Divan Kurulunda sürdürmüş olduğu yazman 
üyelikten istifa etti. Biz bir 24 saat bekledikten sonra, bu istifa dilekçesini işleme koyduk. 
Dolayısıyla malumunuz diğer kurulların aksine, Divan Başkanlığında yedek üyelik yok.  
Birçok ardışık tüzük taslağında, en az 3 tüzük taslağının da ben ikisinde de bulunduğum için 
biliyorum. Bir yedek üyelik mekanizmasını tüzüğe koymak istiyoruz, fakat şu andaki 
tüzüğümüze göre bir yedek üyelik olmadığından, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca, yazman 
üyelik için bir seçim yapmak durumundayız ve ilk Divan toplantısında yapmak durumundayız.  
Bununla ilgili maddeyi isterseniz okuyayım.  
Divan Kurulumuzun çalışma yöntemi, tüzüğümüzün 101 inci maddesinde düzenlenmektedir. 
101/1 maddesini olduğu gibi okuyorum. Divan Kurulu çalışmaları, Divan Kurulu Başkanı, 
Başkan yardımcıları ve yazmanlar tarafından yürütülür. Boşalmalar halinde yerlerine ilk 
toplantıda yenileri seçilir ve yeni seçilenler eskilerinin sürelerini tamamlarlar. 
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Bu doğrultuda, bu madde uyarınca, biz Başkanlık, Divan Başkanlık heyeti olarak yine çok 
değerli bir Divan üyemizi Aday olarak sizlere sunmak istiyoruz. CV’yi yansıtabilir miyiz lütfen?  
Divan Kurulu üyemiz Sayın Ali Tüzmen’i kendisi 2011-2018 dönemlerinde 3 ayrı Başkan 
döneminde sicil kurulumuzda görev yaptı ve kendisi Divan üyemiz, Galatasaray Lisesi ve 
Boğaziçi Üniversitesi Kimya Fakültesi mezunu. Özel sektörde orta ve üst düzey kademede 
yöneticilikler yaptı. Ben çok detaylı olarak okumak istemiyorum. Kendisini oylarınıza 
sunuyoruz. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Sayın Ali Tüzmen, lütfen 
Başkanlık Divanındaki yerinizi alır mısınız? 
Değerli hazirun, gündemimizin 4’üncü maddesiyle devam ediyoruz. 
Kurulmuş olan Divan Kurulu Araştırma Komisyonu hakkında Divan Başkan Yardımcımız Prof. 
Dr. İbrahim Ziyal hocamız bilgi verecek. Buyurun mikrofon sizde. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal 
Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulunun değerli üyeleri, bilindiği üzere, Divan Başkanlığı ivedi 
olarak 5 Nisan 2022 tarihinde bir araştırma komisyonu kurmaya karar vermiştir. Daha doğru 
bir deyimi ile mecburiyetinde kalmıştır. Görevde bulunan Sayın Yönetimin seçim kararı alması 
ve seçim sürecine girmemiz sonrasında, Galatasarayımız için önemli bir takvimin başladığı 
aşikârdır. Nitekim son gelişmeler bu sürecin ciddiyetini ortaya koymuştur. 
Araştırma komisyonunun kurulma kararının verilmesi öncesindeki süreçte, bazı üyelerimizden 
ancak özellikle de yönetimlerde görev almış, almakta olan ve yakın zamanda görevi bırakmış 
yöneticilerimizden, kulüp organları, toplantıları dışı basın ve sosyal medya iletişim 
organlarında herhangi bir kanıt göstermeden kulübümüz ile ilgili ifşa ve ihbar niteliği 
taşıyabilecek iddialar ortaya atılmıştır. 
Yönetimler arası değişim süreci ve seçim döneminin huzur içinde geçirilebilmesi, özellikle de 
muhataplarına Divan Başkanlığınca uyarı niteliğinde mesaj verilmesi ve tabiidir ki, asıl görevi 
olan iddiaların araştırılması amacıyla Divan Başkanlığı, 16 Nisan günü yapılacak Divan 
toplantısına kadar inisiyatif alarak komisyonu önce geçici olarak oluşturmaya, daha sonra 16 
Nisan’da yapılacak Divan toplantısında şekillendirmeye karar vermiştir. 
Özellikle tekrar vurgulamak açısından bu çıkışı Sayın Divan Başkanı ve Başkan yardımcıları 
tarafından muhataplarına ivedi bir uyarıda bulunulmuş, etkisi de görülmüştür. İvedi olarak 
hareket edilmesindeki diğer bir sebep, ihbar niteliği taşıyabilecek bu iddiaların Galatasaray 
Spor Kulübünün kendi iç sistemlerinde araştırılıp, çözüme varma kararlılığında olduğumuzu, 
tüm üyelerimiz ve camiamızın tüm bileşenleriyle birlikte göstermektir. 
Özellikle son gelişmeler ve Divan Başkanlığı olarak aldığımız bazı bilgiler neticesinde, söz 
konusu süreç ile ilgili olarak son derece dikkatli olmamızın gerekliliği aşikârdır. 
Bilindiği üzere, sportif a.ş. ile ilgili özellikle finansal ve diğer bilgilerin Divan Başkanlığı 
tarafından kurulmuş olsa dahi, komisyon üyelerince paylaşılması konusunda ciddi hukuki 
sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sebeple sadece Sayın Divan Kurulu Başkanımızın gizlilik 
sözleşmesi imzalamak suretiyle 5-16 Nisan tarihleri arasındaki ilk Divan toplantımıza kadar 
olan süreçte bu rapor ve evrakları inceleme fırsatı kazanmasının sağlanması da amaçlanmıştır. 
Bu süreci bundan sonraki dönemde, Sayın komisyon üyelerinin ne şekilde devam 
ettirebilecekleri tekrar hukuken değerlendirilecektir. 



6 
 

Araştırma komisyonunun kurulmasına karar verdiğimiz 5 Nisan 2022 tarihindeki Divan 
Yönetim Kurulu toplantımızda kararlaştırılmış olduğumuz üzere, Divan yönetiminin 3 üyesi, 
Sayın Divan Başkanımız ve Sayın Divan Başkan yardımcılarımız, geçici olarak sürdürdükleri 
komisyon üyeliği görevini tarafınıza teklif edilecek 3 Divan üyemize devredecek ve bugün 
komisyonun 5 üyesi siz Divan Kurulu üyelerimiz tarafından onaylanıp, görevine devam edecek. 
Komisyonun hazırlayacağı raporun mümkün olan en kısa sürede, Divan Başkanlığına takdim 
edilmesi beklenecektir. 
Bu bilgilendirmeden sonra, bir iki not eklemek istiyorum. Özellikle belirtmek isterim ki, 
komisyonun asıl kurulma hedefi ve amacı, son dönemdeki, özellikle bu 7, 8 ay içindeki olan 
iddialar üzerine ağırlıklı olacaktır. Diğer taraftan bu bir araştırma komisyonudur, tabii ki bir 
soruşturma ya da bir mahkeme, ya da hukuki bir merci değildir. Komisyon raporunu 
hazırladıktan sonra, Divan Başkanlığına sunacak, Divan Başkanlığı o anda görevde bulunan 
Sayın Başkan ve Yönetim Kuruluna takdim edecek, daha sonra değerlendirmek Sayın 
yönetimin tamamen uhdesinde olacaktır. Ben Sayın Aykut Başkana sözü bırakmak istiyorum 
bundan sonra. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler Sayın İbrahim Ziyal. Ben önce bu araştırma komisyonunun tüzüğümüzün hangi 
maddesine göre bir meşruiyetini şey yapmak istiyorum. Ortaya koymak istiyorum. Malumunuz 
tüzüğümüzün 99’uncu maddesi Divan Kurulunun görevlerini düzenlemektedir. İlgili maddeyi 
aynen okumak istiyorum.  
Divan Kurulu kulübün en yüksek danışma kuruludur dendikten sonra, 99/2, Yönetim 
Kurulunun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulundan bilgi istemek, gerek 
gördüğünde inceleme yapmak, gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını görüşleriyle birlikte 
Yönetim Kuruluna bildirmek. 
Ve yine Divan iç yönetmeliğinde de Divan Kurulu çalışmaları, Divan Başkanlık heyeti çalışmaları 
için komisyonlar kurabilir denmektedir. Ben şimdi çok değerli isimlerini belirlediğimiz 
araştırma komisyonu üyelerini size bildirmek istiyorum. Sayın Mustafa Ekeman, 5066 sicil 
numaralı Divan Kurulu üyemiz. 50 nci yıl beratını almaya, 2 yıl önce hak kazandı ama pandemi 
nedeniyle o törenler malumunuz yapılamadı. Sayın Ayhan Özmızrak, 6889 sicil numaralı Divan 
Kurulu üyemiz. Yine Divan Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Ufuk Bakkal, İstanbul üniversitesi, 
İktisat Maliye Anabilim dalı öğretim üyesi. Hukukçu üyemiz, Avukat Mehmet Dedeoğlu, 8993 
sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz. Bir bankacılık, finans ve denetim, teftiş kurulu kökenli bir 
Kulüp üyemiz var. Sayın Hakan Eken, 12418 sicil numaralı Kulüp üyemiz. Bu 5 kişilik heyet, bu 
sabah Divan Başkanı olarak benim ve Başkan Yardımcılarımızın katılımıyla ilk toplantılarını, yan 
taraftaki Abdurrahman Şeref Efendi Salonunda yaptılar. Biz daha sonra ayrıldık. Ayrılmadan 
önce, Kulüp hukuk departmanımızın hazırlamış olduğu gizlilik beyanını imzaladılar ve daha 
sonra biz salondan ayrıldık. Kendileri, kendi çalışma programları için toplantıya devam ettiler. 
Ben şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bununla ilgili programlarını, kendileri takip 
edecekler. Bizim Divan heyeti olarak görevimiz burada onlara bir anlamda kolaylaştırıcı, yani 
facilitator olarak katkıda bulunmak. Kulübün, kulüpten bize aktarılacak, kulüp birimlerinden 
aktarılacak bilgi ve belgeleri onlara ulaştırmak olacak. 
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Ben şimdi müsaadenizle bu çok değerli üyelerimizden oluşan komisyonu, onayınıza 
sunuyorum. Divan Başkanlığının oluşturduğu araştırma komisyonundaki 5 üyemizi, oylayanlar. 
Olumlu oy kullananlar? Kabul edenler? İndirebilirsiniz. Etmeyenler? Ben bir ret, olumsuz oy 
görüyorum. Buyurun. Bir karşı oya karşı, bir ret oyuna karşı, çoğunlukla kabul edilmiştir. Oy 
çokluğu ile kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 
Şimdi müsaade ederseniz, gündemimizin 5’inci maddesinde yer alan aday listeleri tanıtımına 
geçmeden önce, ben sözü Saygıdeğer Kulüp Başkanımız Burak Elmas’a vermek istiyorum. Sayın 
Başkan buyurun. 
 
Kulüp Başkanı Burak Elmas 
Sayın Divan Başkanım, saygıdeğer Galatasaraylılar, öncelikle görev aldığımız dönem içerisinde 
birlikte çok şeffaf bir şekilde çalıştığımız, kavga etmeden de, tartışmadan da yönetim 
tarafından Galatasarayın en yüksek istişare organı olan Divan Kurulu ile çalışılabileceğine, 
Galatasaray’ın doğrusunun da bu olduğunu gösterdiğimiz için, bu konuda da bize son derece 
samimi davranan, bizimle birlikte çalışmayı önemseyen ve bizle birlikte koordineli şekilde bu 
istişare görevini Divan Kurulu üyeleriyle birlikte yerine getiren başta Sayın Divan Başkanımız 
ve Divan Kurulu yönetimine sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. 
Attila İlhan’ın söylediği gibi, ayrılıklar da sevdaya dair, çünkü ayrılanlar hâlâ sevgili, bugün 
huzurlarınızda yaklaşık 9 ay önce, yine bu Galatasaray için manevi önemi çok önemli olan 
salonda teşekkür konuşması yaptıktan, 9 ay sonra, son Divan toplantımızda yine bu salondan 
size 38’inci Başkan olarak son konuşmamı yapıyorum. 
Galatasarayda biliyorsunuz birçok olağan genel kurul oldu, birçok ayrışmalar oldu. Size şunun 
teminatını verebilirim ki, her ne olursa olsun, en son gerçekleşen olağan genel kurulumuzun 
bizim tarafımızdan Galatasarayda ileriye dönük tamiri zor bir yara açmasına, ileride 
Galatasarayın birleşmesini engelleyecek herhangi bir Galatasarayın önünde sorun olmasına 
izin vermeyeceğiz. 
Olan oldu, olan oldu, artık ileriye bakmak lazım. Çünkü hakikaten Galatasaray, hep söyledik, 
ne anlaşıldığı tartışılabilir, ne kadar hissedildiği tartışılabilir. Ama çok çok çok kritik bir 
dönemden geçiyor. Galatasarayın en önemli unsuru olan değerleri ve aile bütünlüğü, uzun 
zamandır, tehdit altında. Bunu sürekli konuşuyoruz, Divan Başkanımız bugün birkaç önemli 
slayt koydu burada. Bunu herhalde 3 üncü kez, ikinci veya 3 üncü kez koyduğunuz değil mi 
Sayın Başkanım? Ama şunu görüyoruz ki, ağızda değil, gönülde hissederek, Galatasarayın 
içinde bulunduğu bu tehlikeli durumu, hissederek bir mücadele vermek şart. 
Bugün 30 Nisanda birbirinden değerli iki Başkan adayı, Sayın Eşref Hamamcıoğlu, Sayın Metin 
Öztürk ve çok değerli arkadaşları, ekip arkadaşları, Galatasarayda önemli bir hizmet yarışına 
girdiler ve taşın altına ellerini soktular. Sizlere garanti ediyorum. Onlar da bizim yaşadıklarımızı 
yaşayacaklar. Bu kişiye mahsus bir muamele değil artık Galatasarayda. Galatasarayda 
Galatasarayı kendisine hafta sonu eğlencesi yapmış, Galatasarayda eleştiriyi, geleceğe birlikte 
gitmek için değil, kendini tatmin için yapan, arkadaşlarıyla, kişilerle intikamını, Galatasaray 
üzerinden alan, Galatasarayı ailesi, yaşadığı değerler olarak değil, bir amaç uğruna kullanılan 
bir araç olarak görenler, onlara da bunları yapmaya devam edecekler ve bu insanlar arasında 
hepiniz ortak kişileri Başkan, Yönetim Kurulu, kim olursa olsun görmeye devam edeceksiniz. 
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Onun içindir ki, sizlerden çok önemli bir ricam var. 30 Nisanda kim Başkanımız seçilirse seçilsin, 
kim yöneticimiz olursa olsun, azınlıkların sesiyle onların yıpratılmasına değil, çoğunluğun 
sesiyle onlara Galatasaraya hizmet etmelerini, onların da Galatasarayı ileriye taşımalarına izin 
verin. Görevlerinin, süresini tamamlamalarına izin verelim ve eleştirilerimizi kişi bazlı değil, 
konu bazlı yapalım. Bu Galatasarayın geleceği için çok önemlidir. 
Bugün tekrar bu önemli salonda, Sayın Başkanımızın bahsetmiş olduğu araştırma komisyonu 
ile ilgili de birkaç kelime etmek istiyorum. Sayın Divan Başkanımız bir araştırma komisyonu 
kurdular. Ben bunun bir araştırma komisyonunun hedefinin tekrar paylaşmak istiyorum. Bir 
cadı avı değil, birinin yaptığı yolsuzluk, hırsızlık vesairenin tespiti kesinlikle değil. Galatasarayı 
adli olarak buraya getirmiş olan yanlışların tespiti ve bunların bir daha Galatasaraylılar 
tarafından tekrar yapılmaması, Galatasarayın da tekrar böyle bir duruma gelmemesi için 
önemsiyorum. 
Lütfen tekrar söylüyorum, kişisel kavgaları öne koyarak, kişileri öne koyarak, sorunları kişilere 
zimmetlemekten ve kişilerden, kavgadan sonuç alındığı zaman sorunların ortadan kalktığını 
düşünmekten vazgeçelim. Burada olan yanlışların tespiti ve bu yanlışların tekrar yapılmaması 
için kontrol mekanizmalarını kurarak, bu araştırma komisyonunun ve ondan çıkacak sonuçların 
Galatasaraya faydalı olması için biz üyeler olarak elimizden geleni yapalım. 
Olağan genel kurulumuzda alınan karar sonrası, bizler çok şeffaf bir şekilde, üyelerimizin aldığı 
kararı duyduk, gereğini yaptık, tüm adaylarımıza, tüm ekiplerine, Galatasarayın tüm iletişim 
kanallarını, bu iletişim kanallarının yönetimlerin değil, Galatasarayın iletişim kanalları olduğu 
bilinciyle sonuna kadar şeffafça açarak, onların Galatasaray Spor Kulübünün ve stadın 
içerisinde gerekli açıklamaları yapmalarına izin vererek, Galatasaraya yakışan şekilde bu seçim 
yarışının geçmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. 30 
Nisan tarihine kadar da, hiçbiriniz merak etmeyin, Galatasaray yönetimi ve Başkanı, 
Galatasaray’ı temsiline devam edecek, Galatasarayda bir boşluk olmayacak, ondan sonra da 
en iyi şekilde yeni seçilen Başkan ve Yönetim Kuruluna Galatasarayı devredeceğiz. 
Burada hiçbirinizin bir şüphesinin olmamasını rica ediyorum. Tüm bu konulardan bahsettikten 
sonra, Sayın Divan Başkanımızla daha önce konuşmuştuk. Şimdi asıl bugün yaptığımız Divan 
Kurulu özel bir Divan Kurulu toplantısı, bugün birbirinden kıymetli adaylarımız, kendilerini, 
ekiplerini tanıtarak, kendilerini anlatacaklar. Muhakkak ki bizim dönemimizle de ilgili 
eleştirileri olacaktır. Bu çok doğaldır. Bu eleştirileri rahatça yapmaları için karşılıklı bir soru 
cevaptan ziyade kendilerini tanıtma toplantısı olabilmesi için, sizlerin izinleriyle bizler, ben 
konuşmamı yaptıktan sonra, ben ve arkadaşlarımız Divan Başkanımızın da tasvibi ile bu Divan 
toplantısından ayrılıp, sizlerle yeni adaylarımızı baş başa bırakacağız. 
Birlikte çalıştığım arkadaşlarım, ismini bilmediğiniz ama geri planda çalışan, Galatasaraya 
hizmet veren birçok genç arkadaşıma, şubelerde takdir beklemeksizin ve göz önünde olmadan 
birçok problemle savaşarak, Galatasarayı ileriye taşımaya çalışan bütün ekip arkadaşlarıma, 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca dönemimizde birleştirme çabalarımıza destek veren, 
kurumlar arası iletişimde, tüm kurum Başkanları olarak, yönetimle beraber büyük bir ahenkle 
çalıştıkları için Galatasaray’ın tüm kurum Başkanlarına, Divan Başkanlığımıza ve ekibine olduğu 
gibi huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ama son sözümü söyleyeceğim. Galatasaray bundan 
sonra bence dışarıdan daha da önemli bir iç fikir mücadelesi vermek zorunda.  
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Galatasaray aile yapısını, değerlerini, çok bahsettiğimiz, herkesin bahsettiği, fakat yaşamadığı, 
değerlerini, savunacak mı? Galatasaray Galatasarayın üzerinde, Galatasarayı paylaşma, 
iktidarını paylaşma, Galatasaraydan güç devşirme savaşını, geleceğine teslim edecek mi? 
Etmeyecek mi? Galatasaray bu fikir mücadelesini vermeden ve ortak bir karar vermeden bunu 
yönetimler için de söylüyorum. Çünkü hiçbir yönetim Galatasaraylı bu iradeyi göstermediği 
müddetçe bu birlikteliği kolay kolay sağlayamaz. Onun için yeni yönetimlerimize destek olmak 
için bu fikir mücadelesini Galatasaray olarak içimizde vermek zorundayız.  
Saygıdeğer Divan Kurulu üyeleri, dönemimizde bize gösterdiğiniz saygı, bize göstermiş 
olduğunuz, sabır ve bize vermiş olduğunuz tekrar destek için, huzurlarınızda hepinize teşekkür 
ediyorum ve son Divan konuşmamda da hepinize saygı ve hürmetlerimle veda ediyorum. 
Hepinize teşekkür ederim, sağ olun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Başkan Burak Elmas, Divana Başkan olarak bir anlamda bir veda konuşması yaptı ama 
ben kendisi Divan Kurulumuzun zaten üyesi olduğu için ben bu vedayı kabul etmiyorum. 
Kendisinin önümüzdeki süreçte katkılarını, Divana katılımını özellikle hassaten rica edeceğim. 
Teşekkürler Sayın Başkan. 
Gündemimizin 5’inci maddesinde saygıdeğer Başkan adaylarımızın ve aday listelerinin tanıtım 
programı yer alıyor. Şimdi bu konuda bizim uzunca bir süredir devam ettirdiğimiz bir, genelde 
UEFA regülasyonlarını uyguluyoruz. Sevgili Başkan Eşref Hamamcıoğlu’nun döneminde 
başlamıştık. Zarf usulünden top çekme usulüne şey yapmıştık. Ben açıkçası bu süreçte bir hak 
geçmemesi için müsaade ederseniz, şimdi bizim bir kavanoz içinde iki tane topumuz ama 
burada dolduracağız. Bir ve iki, konuşmacı sırasını belirleyeceğiz. Hazırlayabilir miyiz acaba? 
Ama bir ve ikiyi gösterelim. İki tane bir çıkmasın yani.  
 
Eşref Hamamcıoğlu 
Galatasaray Spor Kulübünün değerli Divan üyeleri, kıymetli üyelerimiz, değerli basın 
mensupları ve televizyonları karşısından bizleri izleyen ve Galatasaraya gönül vermiş, değerli 
taraftarlarımız, Galatasaray sevdalıları. Sayın Divan Kurulu Başkanımız, bu topların çekilişi ile 
ilgili beni refere etti ama ben böyle bir şey yapmamıştım. Seçimde renk çekilişi için 
kullanmıştık, onu bir düzeltmek isterim ama fena bir uygulama olmadığı kendisine de bu 
yenilik için teşekkür ediyorum ayrıca.  
Muhterem hanımefendiler, beyefendiler, Galatasaray olağanüstü bir seçim dönemine girdi 
yine, her anlamda olağanüstü, çünkü alışılmış tarihin dışında yapılıyor ve ortam olağanüstü. 
Sayın Başkanımız Burak Elmas’ın da ifade ettiği gibi, zor bir dönemeçteyiz, çok engebeli bir yola 
girmek üzereyiz. 
Ben bugünkü konuşmama başlamadan önce, her şeyden evvel, mutlaka ki çok eleştirilecek 
şeyler olmuştur, icraatın içinde eleştiri olur. Hatalar olur. Sayın Burak Elmas’a, ekip 
arkadaşlarına, tüm kurullarında görev alan arkadaşlara, gıyaplarında teşekkür ediyorum. 
Çünkü gerçekten bu iş, zaman ayırmayı gerektiriyor, ailenizden, işinizden fedakârlık 
ediyorsunuz, her türlü eleştiriye rağmen bu sorumluluğu alan herkes bir teşekkürü, bir alkışı 
hak eder diye düşünüyorum. Ben de Burak Elmasa ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.  
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Ben kendimi anlatmayacağım, çünkü ben kendimi bildim bileli, ait olduğum, hissettiğim bu 
camiada, çeşitli görevler aldım, çeşitli kademelerde çalıştım. Hatırlayacaksınız, bunun son 6 
yılının ilk 3 yılı, Divan Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. Son 3 yılında ise bu müstesna 
kurulun Divan Başkanlığını yaptım.  
Bu süre içinde ve önceki yıllarda bir sürü tecrübe edindim, deneyim biriktirdim, gözlemler 
yapma fırsatı buldum. Bunların en önemlileri de ekip arkadaşlarımla birlikte, gerek Divan 
Kurulunda çalıştığım ekip arkadaşlarım, gerek çeşitli komisyon ve komitelerde veyahut 
camianın diğer derneklerinde, vakıflarında görev alırken, bir sentez yapma fırsatını buldum ve 
bunların sonunda da bugün camiamızın içinde bulunduğu temel sorunları tespit etme fırsatına 
eriştim. Bunların bir kısmını son genel kurulda söz aldığım zaman bahsetmiştim. Bunlar, 
eksiklerimiz nedir: Tutarlılık, samimiyet, şeffaflık, kurumsal hafıza, hesap verilebilirlik, itibar 
yönetimi ve marka değeri. En büyük eksikliğimiz bugün itibariyle bunlardır. Bu eksikliklerden 
dolayı da kulübümüz ve camiamız içine düştüğümüz durumdadır, maalesef. 
İçine düştüğümüz durum nedir? Akılcılık, gerçekçilik ve fedakârlığın içinde olmadığı bir stratejik 
yaklaşım eksikliği vardır. Günlük popülist yaklaşımlarla, tabiri caizse, tribünlere oynayarak, 
pembe rüyalar vadederek, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunarak 
kulübümüzün bir yere gideceği yok. Bunu son senelerde hep beraber yaşıyoruz. Benim de 
edindiğim en önemli deneyim ve gözlemlerin başında bu geliyor. Artık Galatasaray Spor 
Kulübünün siz değerli üyelerin, biz değerli üyelerin, mutlaka ve mutlaka bu gerçeklerin farkına 
varıp, ayaklarımızı yere basma zamanımız geldi de geçmek üzeredir. 
Pembe tablolar maalesef bizi pembe hayallere götürüyor. Ve beklentilerimiz çok artıyor. Bu 
beklentiler arttıkça da kulüp içindeki, üyeler arasındaki ilişkiler son derece sertleşiyor. O kadar 
sertleşiyor ki, kişisel yaralamalara kadar gidiyor bu. Sosyal medyanın da etkisi ile bir linç kültürü 
başladı. İnsanları sevmeyebilirsiniz, ama saymak zorundasınız. Yaptıklarını eleştirebilirsiniz, 
ama hakaret ve küfür etme şansımız yoktur. Maalesef, maalesef son genel kurulda da bunları 
yaşadık. Galatasarayın en büyük zenginliğinin farklılıklar olduğunu unutmuş görünüyoruz. 
Farklı oy kullananlar, farklı tercih kullananlar, cep telefonu resmedilerek, sosyal medyada linç 
edildiler. Bu bize yakışmaz. Galatasaraylılar madem ki biz geldiğimiz zaman burada, Tevfik 
Fikret’e bakıp, irfanı hür, fikri hür, vicdanı hür sloganını her zaman kullanıyoruz, mottoyu, o 
zaman yaşamımızda da bunları dikkate almamız lazım diye düşünüyorum, en azında birlikte 
olduğumuz zamanlarda, bu büyük eksiklik, maalesef ayrışmalara sebebiyet vermiştir. 
Şimdi birlik olma zamanı, beyaz bir sayfa açma zamanı. Bu Galatasarayı güçlü kılacaktır. 
Galatasaray kendi içindeki çekişmelerden dolayı dışarı karşı zayıf düşmektedir. Bazen bu 
birleşmeyi sağlamak için, kangren olan organları da kesmek zaruridir. Bu radikal kararları 
olmakta da çekinmemeli Galatasaray genel kurulu. Bunun hesabını da herkes verir. 
Galatasarayda bugün sorumluluk alan herkes, baş üzerinde taşınmalıdır diye düşünüyorum. 
Buna geçmiş yönetimde olanlar da dahil, şu anda böyle bir sorumluluk almak üzere yarışa 
girmek, Sayın Metin Öztürk, ekibi ve ben ve arkadaşlarım da bunu istiyoruz. Biz sorumluluk 
alıyoruz, bu zor durumda, dolayısıyla bizleri sosyal medyada veya herhangi bir medya önünde 
linç etmeye, parçalamaya kimse kalkışmasın. En azından ben kendi adıma ve arkadaşlarım 
olarak, buna kesinlikle taviz vermeyeceğiz, vermeyeceğiz. Bunun da böyle bilinmesi lazım. 
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Bu tespiti yaptıktan sonra Galatasarayın şu anda sıkıntı çektiği en temel eksiklik ne biliyor 
musunuz? Galatasarayda her zaman mali sorunlar vardı, hep konuşulurdu. Galatasaray bugün 
Türkiye'nin en büyük markası olduğu için en çok Galatasarayın mali sorunları konuşuluyor. 
Ama emin olun artık mali sorunlarımızı halletme imkânına sahip olmamaya başladık, kendi 
aramızdaki idari eksiklerden, dayanışma eksikliğinden dolayı, şu anda Galatasaray, diğer 
kulüpler gibi, sermayesinden kaybetmiş olabilir, ama asıl kaybettiğimiz en önemli sermaye ne 
biliyor musunuz? Kurumlarda olmazsa olmaz olan psikolojik sermayemizi kaybettik. Bu 
psikolojik sermaye nelerden oluşuyor? Öz yeterlilik, veyahut özgüven. İyimserlik, umut, 
motivasyon ve dayanıklılık. Camiamız bugün itibariyle bunları maalesef kaybetmiştir. Şimdi 
bizlere düşen, bu psikolojik sermayenin saymış olduğumuz elemanları tekrar bir araya 
getirmemiz lazım. Bunun için de ne ben ve arkadaşlarım yeterli oluruz buna, ne de dışarıdan 
bize destek verecek diğer çalışma grupları. Topyekûn bu camianın konsolide olarak, güçlü bir 
genel kurul iradesiyle bu sefer Başkan ve Yönetim seçmesi kaçınılmazdır, değerli Divan Kurulu 
üyeleri. Geldiğimiz dönemeç çok zor bir dönemeç. Çok popüler bir tabirle, köprüden önceki 
son çıkışı geçmek üzereyiz. Bu Galatasaray camiasının kurtuluşu için son fırsattır. Bunun için 
de diğer detaylara girmeden konuşmamda, lütfen ve lütfen, bütün genel kurul üyelerimizi 30 
Nisanda bu sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Lütfen tatile bir gün sonra 
çıkalım ama eğer yapılanları veyahut olmayanları eleştirme hakkına sahip olmak istiyorsak, 
lütfen 30 Nisanda burada sandık başında buluşalım. Tercihiniz kimin için olursa olsun. Ama bu 
demokratik hakkınızı kullanmazsanız, Galatasaray elimizden kaymak üzere. Sadece sportif 
başarı olarak söylemiyorum bunu, sadece mali başarısızlık olarak da söylemiyorum. 
Son zamanlarda yaşanmakta olan hukuki süreci hepiniz takip ediyorsunuzdur herhalde. Artık 
o aşamaya geldik ki, Galatasaray genel kurullarının iradesine müdahale safhasına gelinmiştir. 
Bunun için de güçlü genel kurul, güçlü yönetim şart. Eğer bu bölünmüşlüğümüzü biz sandığa 
da yansıtırsak, bütün yönetimler çok zora düşer ve biraz evvel Sayın Burak Elmas Başkanımızın 
bahsettiği, hazır olan ekiplere, sosyal medya ekiplerine fırsat vermiş oluruz. 
Şimdi ben bu kadar kötümser bir tablo çizmek istemiyordum ama gerçekleri de sizle 
paylaşmadan edemeyeceğim. Gelelim seçimlerde, bu seçimlerle ilgili veyahut bizim 
yapacaklarımızla ilgili olarak, sizleri rakamlara boğmayacağım kesinlikle, herkes kulübün mali 
durumunu biliyor, bu tespitlerden sonra, ben arkadaşlarımla birlikte bu yola çıktım. Sizlerle 
kısaca muhtelif paragraflardaki vizyonumuzu paylaşmak istiyorum. Onun dışında da eğer sonra 
gündem uygunsa, soru cevap olursa, onları da cevaplamaya gayret ederiz. 
Bir defa ana başlıklar nedir, gündemi oluşturan. Finansal durum ve basındaki tabirle, kasa 
kolaylığı. Bu çok konuşulan bir konu, çok sorgulanan bir konu. Adayları da cazip kılan yıllardır 
budur. Bu cazibenin sonunda bu kulüp, bu duruma gelmiştir. Kulübün içinde bulunduğu 
durum, kasa kolaylığıyla geçiştirilemeyecek kadar vahim ve radikal çözümler beklemektedir, 
değerli Divan üyeleri. Artık, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından geçici olarak kulübe enjekte 
edilen paraların sarhoşluğundan kurtulmamız lazım. Galatasarayın en büyük sorunu budur. O 
zaman ne oluyordu? Artık olmayacak. Enjekte eden veya parayı veren düdüğü çalar hale geldi. 
Transferleri yapma keyfiyetini kendine tanıdı ve bugün geldiğimiz durumun da sorumlusu 
onlardır. Çok net.  
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Kulübe sportif başarının dışında veyahut kulübün kendi imkânlarının dışında enjekte edilen 
para, maalesef, maalesef bir şeker etkisi yaratmaktadır. İlk yediğiniz zaman çok tatlı, çok zevk 
veriyor. Ondan sonra da aşırı şeker, overdoz bünyenizi tahrip etmektedir. Aynen içinde 
bulunduğumuz durum budur. Onun için, hiç kimse, her kim ki, gerçek dışı beyanlarda, popülist 
yaklaşımlarla, ben şu kadar parayla geliyorum, bu kadar para getireceğim diyorsa, inanmayınız, 
bunu çok kısa süre önce yaşadık. Bu artık ekonomik olarak da mümkün değil, kanunen de 
mümkün değil. 
Şu anda taslak olma aşamasını biraz geçmiş bir spor yasası var. Bankalar birliğiyle imzalanmış 
olan, yeniden yapılandırma sözleşmesi var. Buralarda kasa kolaylığı, yani Yönetim Kurulu 
üyelerinin geçici de olsa, para enjekte etmesi yasak. Verebilirsiniz, 9 ay sonra geri alabilirsiniz 
bunu. 9 yıl pardon, özür dilerim. Yani uzun bir süre diye toparlayalım o zaman.  
Dolayısıyla böyle bir imkân yok. O zaman ne yapılması gerekiyor? Bir, gerçekleşecek 
sponsorluk sözleşmeleri yapmak lazım, ama en önemlisi, vizyon olarak, ekip arkadaşlarımla 
birlikte, benim çalıştığım. Mutlaka ve mutlaka artık Galatasaray Spor Kulübünün sportif 
başarıyı satın alma gayreti içinde olmaktan vazgeçmesi lazım. Galatasaray her branşta kendi 
yıldızlarını kendisi yaratmak zorunda. Eğer sportif başarıyı almaya kalkarsanız, paranız boşa 
gidebilir. Bunları görüyoruz. Yapılması gereken sportif başarıdan finansman yaratmak. 
Finansmanla sportif başarıyı sağlamak değildir. Futbol şubesi özüne dönecek olursak, bir örnek 
vermek. Galatasaray kısıtlı imkânlarıyla, her şubede olduğu gibi, her branşta olduğu gibi, 
futbolda da yarışmacı ruhunu kaybetmeden, ama kısıtlı ve sınırlı imkânlarını verimli kullanarak 
başarıya ulaşmak zorundadır. Bu bir acı reçete olabilir, ama gerçek budur. Galatasaray artık 
mutlaka ve mutlaka, özellikle futbolda alt yapıya yatırım yapmak zorundadır. 
Sportif a.ş. nin bünyesinde bulunan sporcular, sportif a.ş.nin sporcusu olduğu gibi bir 
yatırımıdır. Bunu böyle kabul etmek lazım. O bakımdan da eğer Galatasarayın DNA sına uygun, 
etik değerlerimizi, moda tabiriyle fabrika ayarlarımıza çabuk adapte olabilecek sporcuları 
bünyemizde barındırabiliyorsak, yetiştirebiliyorsak ve zamanı geldiği zaman ederine 
satabiliyorsak, bundan kaçınmamak lazım. Her şeyden önce Galatasarayın futbol şubesi 
profesyonel bir şubedir. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Amatör şubelere gelecek olursak, 
amatör şubeler, Galatasaray Spor Kulübünün bir sivil toplum örgütü olarak, halkla 
bütünleşmesinin en önemli araçlarından bir tanesidir. Atletizm olsun, yüzme olsun, yelken, 
kürek, su topu olsun, voleybol olsun, her ne kadar amatör olduğu söylense de basketbol de 
bunların içine dahildir. 
Bu şubelerin hepsinin sponsorla yönetileceğinin sözünü verebilirim size burada. Zaten 
basketbolda iyi giden bir organizasyon, iyi giden bir düzen ve başarılı bir sponsorumuz var. 
Sayın Erden Timur’a teşekkür ediyorum. Kendisiyle de geçen hafta konuştum. Biz de sizin 
teveccühünüze mazhar olup eğer görev başına gelirsek, başarılı sponsorlarımızla çalışmaya 
devam edeceğiz, en ufak bir kurumsal kesintiye uğramasına kulübün imkân vermeyeceğiz. 
Bizim listemizde yer alan iş adamlarının dışında, hasbelkader 40 yıldır iş dünyasında, çeşitli 
pozisyonlarda görev alan bir iş insanı olarak, bize destek verecek, verme sözü veren ve yıllardır 
Galatasarayı ve Galatasaraylılığı, iş dünyasında çok iyi temsil eden gruplar var arkamızda. 
Bunları buradan sıralamak istemiyorum, ama bir kısmını tahmin ediyorsunuzdur diye 
düşünüyorum. O bakımdan sponsorluk anlamında da hiçbir rakam telaffuz etmeksizin, 
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basketbolda zaten var sponsorumuz, voleyboldan başlayarak diğer amatör şubelere, bütün 
sponsorlarımız hazırdır. Bunun buradan teyidini sizlere verebilirim.  
Bir başka konu, finansman kaynakları nasıl yaratılacak? Madem ki kasa kolaylığı yok. 
Finansman nasıl yaratılacak? Şimdi Galatasarayın en önemli varlıklarından bir tanesi, sahibi 
olduğumuz gayrimenkullerimiz. Bundan önceki Başkanlarımız, bundan önceki yönetimlerimiz, 
son derece vizyoner davranarak, bunları kulübümüze kazandırmışlar. Hep konuştuğumuz gibi, 
bunların başında Riva geliyor. Ondan eskisi, Florya var, Kemerburgaz var, işte Büyükçekmece, 
Adamız, Hasnun Galip’teki bina ve Mecidiyeköy’deki otel. Bunlar bizim en önemli asetlerimiz 
olmakla beraber, maalesef ve maalesef, yönetimlerin vakti olmadı bunları ayağa kaldırmaya. 
Çünkü biraz evvel saydığım nedenlerden dolayı, hem sorumluluk alma, hem geleni eleştir, 
mantığından dolayı, bu arkadaşlarımız bunları yerine getirme fırsatı bulamadılar. Oysa biz, 
kurumsal hafızaya dayanarak, bundan önce iyi yapılan her işi, bu işleri iyi yapanlarla işbirliği 
içinde olacağız. Bugün itibariyle başladık. Nedir bunlar? Eğer Kemerburgaz, Florya ve Riva, 
birbirinden ayrılmaz bir üçlü, gayrimenkul paketi ise, burada aktiviteyi sağlayan, bu inisiyatifi 
olan, Sayın Dursun Özbek’ten yardım isteyeceğiz. Kendisi bu desteği vereceğine bize söz verdi. 
Sayın Ünal Aysal’la görüştük. Kürek ve yelkene sponsor olmaya söz verdi. Sürekli görüşüyoruz 
kendisi ile. Sayın Burak Elmas’ın ekibinde yer alan arkadaşlarımızdan, şirketlerde Yönetim 
Kurulu üyeleri var. Onların kurumsal hafızaya ne yaptıklarını takip etme anlamında, 3 arkadaş, 
bizimle devam etmeye karar verdi. Dolayısıyla bir ayrımcılıktan ziyade, faydalı olan herkesi, 
vakit ayırması kaydıyla, özveri ile çalışması kaydı ile ortak aklı kullanmak üzere, bünyemize 
kattık, katmaya devam edeceğiz. Riva 2023 sonunda bitmesi planlanıyor. Biliyorsunuz orada 
Emlak Konut önemli aktör. Florya’da yapmış olduğumuz, kulüp olarak yapmakta olduğumuz iş, 
bir kesintiye uğradı, sekteye uğradı. Bunu tekrar imarının düzeltilmesi, bize kazandırması söz 
konusu. Bu konuyla ilgili olarak ön görüşmelerimiz başladı. Sayın Dursun Özbek de bu konuda 
bize ilişki yönetiminde destek verecek. Bunun dışında bizim ekibimizde gayrimenkul 
konusunda uzman arkadaşlarımız var. Bunlardan bir tanesi Sayın Nizam Hışım’dır. Hem ilişki 
yönetimi bakımından, hem de gayrimenkul geliştirme anlamında çok tecrübeli bir iş insanı, 
kendisinden destek alacağız, dolayısıyla ilk yapılacak işlerden bir tanesi, Florya’nın imarını 
tekrar eski haline çevirip, bir gayrimenkul yatırım ortaklığı, tercih edilen veya davet usulü 
yapılacak çağrılacak müteahhitlerle bu işi kotarmak ve bunun yine hasılat paylaşımı şeklinde, 
gelirini bir an önce tercihen kırdırılarak, bankalara olan borcumuzun bir kısmının kapatılarak, 
yeni bir kreditline açılmasını tasarlıyoruz. Bu müteahhit kim olacaktır bilmiyorum şu an 
itibariyle, ondan alınacak avansla da, Kemerburgaz’daki mobilizasyon başlayabilecektir. Bu ana 
hatlarıyla, bu üç temel gayrimenkule bakış açımız. 
Bir başka konu, Mecidiyeköy’deki otel, biliyorsunuz bu otel çok uzun zamandır atıl duruyor ve 
eskimeye başladı. Bununla ilgili olarak, benim bundan önce arkadaşlarımla beraber katılmış 
olduğumuz seçimdeki görüşümüz halen geçerlidir. Eğer hayırlı bir kısmet bulursak kiraya 
verelim diyoruz, fakat kiralama imkânı olan segmentlerdeki kriz, buna imkân vermiyor. Biz de 
o zaman yurda kiralamayı düşünmüştük, fakat üniversitelerde yapılmakta olan hibrit eğitim 
nedeniyle, artık İstanbul'da yurtta kalacak öğrenci pek gelmiyor. Online devam ediyorlar. O 
bakımdan yurt imkânı pek kalmadı. Bir sağlık grubuyla o zaman biz de görüşmüştük, Sayın 
Burak Elmas ve ekibi de aynı grupla görüştüler fakat ilerleme olmadı. Düşüncemiz bugün 
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itibariyle, eğer iyi bir kısmet bulursak, ederine, genel kurulun onayına vareste olmak üzere, 
buranın satışını planlıyoruz ki, biraz taze para kulübe girebilsin. 
Bir diğer önemli asetlerimizden bir tanesi, veri, datalar, bugün biliyorsunuz dünyadaki 
teknoloji şirketlerinin en büyük varlığı, bigdata, Galatasaray’ın elinde bugün, bütün teknoloji 
şirketlerinin peşinden koşması gereken veyahut koşabilecekleri önemli bir potansiyel var. 
Taraftarlarımız ve üyelerimiz. 
Bugün dijitalleşen dünyada, dijital iş yapan firmaların büyük bir çoğunluğu operasyonel olarak 
para kazanmıyorlar. Ama ellerindeki datayı doğru kullandırarak hepsi kârlı durumdalar. 
Galatasarayın da böyle bir imkânı var. Biz 19 Hazirandaki seçimden önce, bütün zoom 
toplantılarımızda bunu prezante etmiştik size, dijitalizasyon sürecini yaşaması lazım mutlaka 
Galatasarayın. Bu konuyla ilgili olarak, Sayın Burak Elmas ve ekibi çalışmalarına başladılar. Biz 
de seçimi kazandıktan sonra, inşallah kaldıkları yerden devam edeceğiz. Bizim de bu konuda 
ekibimizde çok kuvvetli arkadaşlarımız var. Eğer dijitalleşmeyi iyi başarırsak, olması gereken 
yere getirebilirsek, bununla ilgili olarak pazarlama faaliyetlerimizi bunların içine entegre 
edebiliriz. 
Galatasaray neyi pazarlamalı? Galatasaray artık süratle atkı ve forma pazarlamaktan 
vazgeçmeli. Bu Galatasaray gibi büyük bir camianın, büyük bir markanın işi değil. Galatasaray 
kendi işi olmayan her şeyi outsource etmeli. Dış kaynak kullanmalı. Ama akıllı ve ederini 
bulduktan sonra, burada yapılması gereken de Mağazacılıkta bir reform yapılması lazım. Artık 
bütün dünya online ticarete geçmişken, e-ticarete geçmişken, bizim hâlâ bayilikler verip, stok 
peşinde koşmamız ondan sonra buradaki stok eksik çıktı, çalındı diye bunun spekülasyonunu 
yapmaktan süratle vazgeçmemiz lazım. Süratle ürün yelpazemizi yenilememiz lazım. 
Galatasaray storelarda satılan malların, sadece statta giyilecek mallar olmaktan çıkması lazım. 
Normal yaşamımızda da gururla taşıyabileceğimiz ama bir taraftar gibi dolaşmamızı 
gerektirmeyecek ürünler lazım. Bunların çalışmalarını yapacak kalitede arkadaşlarımız var. 
Başladılar, bizim bu konudaki Yönetim Kurulundaki arkadaşımız, sevgili Boğaç Göncü’dür. 
Kendisi Türkiye'nin ilk 10 pazarlamacısı arasında seçilmiş ve Avrupa'da ilk 20 arasına girmiş, 
ödüllü bir pazarlamacı arkadaşımızdır. Dolayısıyla bu fonksiyonu kendisine emanet edeceğiz. 
Mağazacılıkla, perakende konusunda, sevgili Arda Nal arkadaşımız, bizim A.Ş.’mize destek 
verecek, Sevgili Nizam Hışım arkadaşımız, bu konuda Yönetim Kurulumuzda görev alacaktır. 
Dijitalleşme konusunda ise geçen dönemde de bizimle birlikte olan Ecem Tezel Aldanmaz, 
Sayın Burak Elmas ekibinde çalışan Hüseyin Yazıcı ve gayrimenkul a.ş. de çalışan Ozan Sevindik, 
bizlerin ekibine katılmıştır. Dolayısıyla bu birleşmenin, birleştirici olmanın en güzel 
örneklerinden bir tanesini vermeye gayret ediyoruz.  
Galatasaray neyi pazarlamalı? Galatasaray marka değerini pazarlamalı. Galatasaray 
gayrimenkullerini de pazarlayabilir. Ama bütün bunları bir pazarlama stratejisi, vizyonu altında 
birleştirmeyi tasarlıyoruz. Bunun da benim kontrolümde sevgili Boğaç Göncü ile yapacağız. 
Eğer Galatasaray şu anda kendi portföyünde, iştirakinde bulunan ve atıl gibi duran a.ş.leri tek 
çatı altında konsolide edebilirse, yeni gelirler yaratarak, bunların değerlendirilmesi dünya 
standartlarına çok kısa sürede ulaşabilir. Pazarlama a.ş., dijital a.ş., emlak a.ş., biz kendi 
gayrimenkullerimizi de pazarlayabiliriz. Bugün bizim müteahhidimizin en büyük sıkıntısı ne? 
Riva’daki? Galatasaray Spor Kulübü ve camiası bana hiç yardım etmiyor diyor. Oysa ortaklığın 
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temel nedenlerinden bir tanesi buydu. Dolayısıyla bunları taze bir gözle, yeniden gündeme 
getirip, gelir kaynağı yaratmasına gayret edeceğiz. 
Bir başka konu, camiamızı çok yakından ilgilendiren, 30 Nisandan itibaren, teveccühünüzü 
kazanıp eğer görev başına gelirsek, bizim görev süremiz, Sayın Burak Elmas’ın tamamlaması 
gereken süre ile sınırlıdır. Bunu Divan Kurulu Başkanımıza da beyan ettik. Yani 2 sene 1 ay, 
fakat bu süre içinde hemen yapmamız gereken iş, çok süratli bir bütçe genel kurulu 
toplayacağız. Çünkü şu anda bütçe yok. İkincisi de derhal ve derhal bir tüzük genel kurulu 
toplamayı taahhüt ediyoruz sizlere. Çünkü bugün yaşanmakta olan en büyük sorun budur. 
Eğer kabul edilebilir, günün gerçeklerine uygun bir tüzüğümüz olsaydı, bu sıkıntıları yaşamıyor 
olacaktık, hiç kimse de bize dışarıdan müdahale etme rolünü kendisine biçmeyecekti. Bugün 
Galatasarayın mali durumu ortada. Bankalar birliği ile sözleşmemiz var. Bankalar birliği ile olan 
sözleşmemizde, bütün kulüplerin olduğu gibi, bazı şartların yeniden gözden geçirilmesi 
zaruridir. Bunun başka kaçışı yok. 
Başka kaçışı yok, gerek vadesi gelen faiz ödemeleri, gerek ondan sonraki şartlar. Ama şu 
gerçeği de kabul edelim. Sayın rahmetli Mustafa Cengiz ve ekibi tarafından, Türk lirasına 
çevrilen tüm döviz borçlarının bugün çok büyük faydasını görüyoruz. Hakkını yememek lazım. 
İkincisi, o zaman bankalar birliği sözleşmesinin bazı şartları, o günkü konjonktüre uygun 
değildi. Ama bugün geldiğimiz enflasyonist ortama bakınca, referans faizi artı 1 veya 1,5 
dedikten sonra, 16, 16,5 a gelen bir TL maliyeti var. % 50 yi geçen enflasyonist ortama bakınca, 
bu büyük avantajdır. Dolayısıyla bundan akıllı olarak faydalanmak lazım. Fakat bir gerçek var 
ki, bankalar birliğinin, konsorsiyumun, biçimde içinde bulunduğumuz tüm kulüplere mutlaka 
bir can suyu veyahut bir işletme sermayesi vermesi şart. 
Biz ekibimizi buna göre dizayn etmeye gayret ettik. Ne kadar daha vaktim var bilmiyorum ama 
bitirmek üzereyim Sayın Başkan. Sizlere ekibimi tanıtmadan önce, burada olan arkadaşlarım 
var, onları tanıtmadan önce tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen ve lütfen Galatasarayın 
farklılıklardan zengin olduğunu, farklılıklardan beslendiğini ve bunun bizim diğer camialara 
göre en büyük avantajımız olduğunu ne olur unutmayalım, bu hepimiz için geçerlidir. Farklı 
orijinlerimiz olabilir, farklı fikirlere sahip olabiliriz, ama peşin fikirli olarak, hiç kimse birbirini 
ne yargılasın, ne yaralasın. Bu çok büyük zarar veriyor bize. Ondan sonra herkes ayrışmadan 
bahsediyor. Evet, eleştirelim, ama ayrışmayalım. Madem ki bizim kuruluş değerlerimizde 
bunlar var. Değil mi? Hürriyet, eşitlik, kardeşlik diyoruz. Tevfik Fikret’e bakıp, sıkıştığımız 
zaman mottoyu söylüyoruz, veyahut Gündüz Kılıç’ın halatını çıkartıyoruz ortaya. O zaman buna 
uygun davranmamız ve yaşamamız şart diye düşünüyorum. 
Ben ve arkadaşlarım, 30 Nisana kadar kendimizi sizlere emanet ediyoruz, umarım 30 Nisan’da 
da sizler Galatasarayı bize emanet edersiniz. Çok teşekkürler, hepinizi sandık başında görme 
ümidiyle, arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. 
Çok teşekkür ederim teveccühünüze efendim.  
Sayın Başkan, nasıl bir yöntem uygulayayım, buraya mı davet edeyim, yoksa herkes yerinde mi 
kalksın? Nasıl uygun görürsünüz? 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
İsterseniz kürsü önüne dizilsinler, yani arkadaşların da şeyi olursa, çünkü rahat görüntü alınsın. 
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Eşref Hamamcıoğlu 
Peki, herhangi bir hiyerarşi gözetmeksizin davet ediyorum. Tüm kurul arkadaşlarım, Yönetim 
Kurulu arkadaşlarım, disiplin ve sicil kurulu arkadaşlarım burada olacaklar. Ben de kısaca 
kendileriyle ilgili bir, burada moderasyon yapacağım. Özet vermeye gayret edeceğim. Sayın 
Osman Kocaman. Osman Kocaman, Bandırma kökenli, Galatasaray Liseli bir iş insanı. Yıllardır 
da camianın içinde olan bir arkadaşımızdır. Ekimizde de ikinci Başkanlık görevini ifa edecek.  
Sayın Boğaç Göncü. Sevgili Boğaç da biraz evvel bahsettiğim gibi, bizim bütün marketing 
fonksiyonumuzun başında olacak. Türk Telekom, Turkcell gibi kurumlarda bu görevi yapmıştır, 
çok uzun yıllardır da Galatasaray bünyesinde çeşitli komitelerde görev yapmaktadır. Eski bir 
sporcumuzdur. Yüzücü ve basketbolcu. 
Sayın Murat Uysal. Murat Uysal, kulübümüze biz göreve geldiğimiz zaman, finansal, mali 
konularda yardımcı olacaktır. Eski Merkez Bankası Başkanıdır. Bu aralar çok gündemde ama, 
eski Merkez Bankası Başkanı.  
Sayın Mehmet Emre Mısırlı. Yetişebildi mi bilmiyorum.  
Sayın Levent Apaydın. Ben bir yandan söylüyorum. Sayın Emre Mısırlı da, Robert Kolej ve 
Boğaziçi üniversitesini bitirdikten sonra, bitirerek, makine mühendisidir. Seçilmemiz anında, 
basketbol şubesiyle özellikle ilgilenecektir. İş insanı, gayrimenkul ve demir çelik sektöründe 
çalışıyor.  
Sevgili Levent Apaydın. Geldi mi? Levent Apaydın burada. Levent Apaydın da turizm 
sektöründe iş hayatına atılmış, şu anda da ağırlıklı olarak yurt dışı temsilcilikleri ve savunma 
sanayii ağırlıklı olarak çalışıyor. İş insanı, uzun yıllar Türkiye-Belçika Ticaret Odası Başkanlığı 
yapmıştır.  
Sevgili Nizam Hışım, yetişebildi mi? Evet. Nizam bey, iş insanı, biz kendimizi Beyoğlulu 
zannederiz ama Nizam bey çok uzun yıllardır, Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği 
Başkanı. Nike, Lacoste gibi firmaların Türkiye distribütörü, perakendeci ve gayrimenkulcü. 
Sevgili Cevat Genç, gelecekti. Geldi, fakat kapıdan almamışlar, Divan üyesi değil diye. 
Dolayısıyla bakmak lazım.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Öyle bir şey söz konusu olamaz. Otoparkta mı bir problem oldu? Nasıl oldu? 
 
Eşref Hamamcıoğlu 
Sevgili Cevat Genç, iş insanı, süt endüstrisinde ve perakendede faaliyet gösteriyor. O da 
Amerika’da Arizona üniversitesinden mezun olduktan sonra, işletme tahsil etmiş, o da uzun 
yıllardır Galatasaray camiasının içinde.  
Sevgili Utku Dönmez, mazereti dolayısıyla yok aramızda. Hukukçu, avukat üyemiz. 
Sevgili Murat Karaman, kulak, burun, boğaz profesörü.  
Sevgili Tamer Saka, maalesef yurt dışında. Tamer de uzun yıllar enerji ve çimento sektöründe, 
hem Sabancı grupta, hem Kibar Holdingde üst düzey yöneticilik yapmış, bizim de ekibimize iş 
geliştirme, gelir yaratma konularında, destek olacaktır. 
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Yedek üyelerimizden sevgili Burçin Tunçel burada. Burçin turizm sektöründe denilebilir, 
kendisi organizasyonlar ve kongre turizmi alanında, Türkiye'nin en büyük firmalarından bir 
tanesi, hem İngiltere’de, hem Türkiye'de sahibidir. Bize de tesisler yönetimi konusunda destek 
verecektir.  
Sevgili Metin Tutçuoğlu, Metin de insan kaynakları konusunda üst düzey yöneticilik 
yapmaktadır. Paşabahçe, Şişecam grubunda, dolayısıyla da kulübümüze seçilmemiz halinde, 
insan kaynakları konusunda bilgilerini aktaracaktır. Bunun dışında amatör sporlarla da 
ilgilenecek. 
Sevgili Suat Sarı. Suat daha önce çeşitli Galatasaraylı kuruluşlarda görev almıştı. Bir dönem 
yanlış hatırlamıyorsam, rahmetli Özhan Canaydın zamanında Denetim Kurulu üyesiydi. Şu 
anda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi. 
Kaan Artukoğlu, Bodrumda olduğu için gelemediler. O da genç arkadaşlarımızdan.  
Efendim Denetim Kurulu. Celal Canoğuz ağabeyimiz. Celal Canoğuz da uzun yıllar özel sektörde 
özellikle elektronik sektöründe, çok başarılı genel müdürlükler, CEO’luklar yapmış, kulüpte de 
son dönemde Sayın Dursun Özbek zamanında danışman olarak başlamış, sonradan da CEO’luk 
görevini üstlenmiştir. 
Ahmet Mert Yılmaz, maalesef bugün annesini kaybettiği için Zincirlikuyu’da şu anda defin 
töreninde, dolayısıyla aramızda değil. Kendisi British Petrol ve Mobilde, hem yurt içinde, hem 
yurt dışında uzun süreler üst düzey yöneticilik yapmıştır. 
Kemal Martı. Kemal de genç Galatasaraylılardan, çok ilgili, hem teknoloji ile hem finansla, 
Sorbonne üniversitesi mezunu, birçok startup’ın sahibi ve yatırımcısı. Bize mali konularda genç 
beyin olarak destek verecek.  
Değerli Murat Özer. Burada mı? Murat Özer geldi. Murat Özer de, bankacılık sektöründe 
tecrübeli bir arkadaşımız. Bize Denetim Kurulunda destek vereceği gibi, zaman zaman 
kendisine finans konusunda elbette ki danışacağız.  
Kamer Rodoplu arkadaşımız, Ankara’da, 
Bahadır Kılıç arkadaşımız, İş Bankası kökenlidir. Şu anda İş Bankasında çalışıyor ve teftiş 
kurulunda 8 yıllık tecrübesi var. Ama ailece Covid geçirdikleri için bizimle değiller.  
Sevgili Çağatay Aras Uçkun. Burada mı Çağatay? Gelememiş galiba. Genç avukatlarımızdan, 
çok başarılı bir genç avukat. Galatasaray Lisesine derece ile girmiş, Galatasaray Lisesinden 
derece ile mezun olmuş, hukuk fakültesinden de onur ödülü ile mezun olmuş bir kardeşimiz. 
Bu arkadaşlarımızı da camiaya kazandırıp, geleceğin yöneticilerini hazırlama vizyonu ile 
kendilerine görev verdik. 
Sonra disiplin kuruluna geçiyorum. Sevgili Ahmet Bağlıca. Avukat.  
Ömür Yarsuvat, seyahatteydi, dönemedi galiba. Ömür Yarsuvat, önemli bir hukukçu, onun 
dışında, değerli eski Başkanlarımızdan ve Divan Başkanlarımızdan merhum Duygun Yarsuvat’ın 
oğlu. 
Cemil Dönmez üstadımız burada. Kendisi uzun yıllar futbol federasyonunda temsilcilik görevini 
yürütmüş, tecrübeli bir kardeşimiz. 
Yusuf Bülent Pozam, sağlık sorunu nedeniyle aramızda değil. 
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Serol Acarkan. Buralardaydı. Serol Acarkan da Divan Kurulu üyemiz ve camiada tecrübeli 
arkadaşlarımızdan. Sanayici, kendi işinin sahibi, dolayısıyla bize de farklı bir görüş açısı 
getirecektir diye düşünüyorum. Umarım kimseyi unutmadım.  
Evet, yedek üyelerimiz. Yüksel Dinçer, Günaydın Özcebe, Haluk Pepeyi, Erdan Çokay ve Vedat 
Gürer. Buradalarsa teşrif etsinler ama, yoklar diye hatırlıyorum. Tamer Erkal, evet, seni 
gördüm ama, gözümden kaçtı. Ve sicil kurulu üyelerimiz, sevgili Esat Tansev, Sezai Enis Tulca, 
Deniz Gün Enön, Nihal Özfırat, Ömer Faruk Dak, Esra Arslan, Erdal Katmer. Bu arkadaşlarımız 
Galatasaraydaki en tecrübeli sicil kurulu üyeleri diyebilirim. Tarafsızlıklarıyla ve Galatasaraylı 
değerlerini savunacaklarından %100 emin olduğum için, kendileriyle yola çıktım. Yedek 
üyelerimiz, Utku Çağatay Aksoy, Jano Kasal ve Mehmet Yaşar Asal. Mehmet Yaşar Asal, sağlık 
nedeniyle gelemiyor. Utku arkadaşımız burada. 
Biz böyle bir ekiple yola çıkıyoruz, bu ekibi oluştururken, birtakım kriterler koydum kendime. 
Bu kriterlerin başında da şu geliyordu. Galatasaray değerlerine sahip olduğuna inandığım ve 
sahip çıkmasına, çıkmaya devam edeceğine inandığım arkadaşlar ve formasyonları itibariyle 
Galatasarayın ihtiyacını karşılayacağına inandığım arkadaşlarla yola çıktım. Onun dışında da en 
ufak bir ayırım yapmadım, yapmamaya da devam edeceğim. Ekibimle gurur duyuyorum. 
Lütfen siz de bize desteklerinizi esirgemeyiniz. Dediğim gibi, 30 Nisana kadar biz size emanetiz, 
lütfen 30 Nisan akşamı Galatasarayı bize emanet ve teveccühünü gösterin, bize inanınız. Çok 
teşekkürler bizi dinlediğiniz için. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Eşref Hamamcıoğlu ve ekibine teşekkürler. Sayın Metin Öztürk listesini tanıtmak üzere 
Sayın Çetin Öztürk’ü kürsüye davet edebilir miyim? Buyurun Çetin bey.  
 
Çetin Öztürk 
Sayın Divan Başkanım, saygıdeğer Divan Kurulu, değerli hazirun, hanımefendiler, beyefendiler, 
değerli Galatasaraylılar, 6827 Çetin Öztürk. 
Konusu amacı, yapısı ne olursa olsun, Türkiye'deki tüm kurum ve kuruluşlar içinde Galatasaray 
kadar sağlam bir tabana oturmuş, onun kadar saygınlık kazanmış başka bir müessese yoktur. 
Yeter ki, birlik ve beraberlik içinde olalım. Kaynağını içinde bulunduğumuz bu ulvi noktadan 
alan, batıya, çağdaşlığa açılan pencere olarak bilinen mektebimiz ve gücünü buradan 
Galatasaray Spor Kulübü, her zaman ileriye, aydınlığa, uygarlığa dönük bir kişilik içinde olmuş 
ve olmak zorundadır. 
Elbette ki kaynağından aldığı bu güçle, bugün bu öncü, ilerici, aydın, her zaman başarıya dönük 
kişiliğini, bugüne kadar yaşayan veya hakkın rahmetine kavuşmuş yönetimlerde görev alan 
veya görev almaksızın, Galatasarayımıza hizmet eden tüm kulüp üyelerimize borçluyuz. 
Hepsini saygı ve minnetle anıyoruz ve şimdi yine bu hizmet bayrağını taşımak için, görev aşkıyla 
yanıp tutuşanlar var. Onları destek alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. 
İlk olarak Galatasaray Spor Kulübü Başkan adayımız, Metin Öztürk’ün aday disiplin kurulundan 
başlıyorum. 9248 sicil numarası ile Sayın Günran Çalın, evet, sahnenin önünde rica edeceğim. 
Günran hanım, 1968 İstanbul doğumlu, Saint Benoit mezunu. Marmara Üniversitesi İktisat 
Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisansını bitirdi. Renault Mais ve 
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otomotiv sektöründe uzun yıllardır çalışıyor. Mehmet Sadun Bozok, 7944, 1969 İstanbul, Karan 
Anadolu Lisesi, Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü, Yapı Merkezi Pazarlama bölümünde 
yöneticilik yaptı. Divan üyemiz. 
7656 Sencer Seren, 1965 İstanbul doğumlu, Galatasaray Lisesi, 116’ ncı devre mezunu, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Seren&Seren Hukuk bürosunda görev yapıyor. 9667 ben 
tabii. Evet. Tamam. 6731 Bora Ebussuutoğlu, 50’nci Tarhan lisesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi. 5660 Faruk Algür, 1951 İstanbul doğumlu, Haydarpaşa Lisesi, Bursa Üniversitesi, 
Paşabahçe Cam sanayiinde çalıştı, milli kürekçimiz, Galatasaray Spor Kulübünde yöneticilik de 
yaptı. Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 
4475 Fazıl Hortaçsu, 1944 Karşıyaka, İzmir doğumlu, İzmir Maarif Koleji, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunu. Baran Öztürk. Şu anda aramızda değil, 1975, İstanbul doğumlu, Saint 
Benoit ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.  
7656 Sencer Seren. Burada. Evet, demin erken anons ettik. 1965 İstanbul doğumlu, 
Galatasaray Lisesi, 116’ncı devre, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 
7316 Lemi Öke. Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı. Lemi Öke, Pernevniyal Lisesi ve 
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu.  
6733 Haluk Yaşar Yücel. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Haluk Yaşar Yücel, uluslar 
arası ilaç firmasında üst düzey yöneticiliği yaptı. 
5495 Remzi Tan. 1947 İstanbul doğumlu, Remzi Tan. Hepinizin tanıdığı ağabeyimiz, emniyette 
çeşitli kademelerde üst düzey yöneticilikler yaptı. Galatasaray Spor Kulübü milli lisanslı 
kürekçisi, ayrıca dünya şampiyonasına katılan ilk milli kürekçilerimizden. Ayrıca 2 dönem 
Türkiye Kürek Federasyonu Başkanlığı da yaptı. 
Ali Güray Kızılay, aramızda değil, şehir dışında. 1958 Almanya doğumlu, Alman Lisesi mezunu. 
Evet. Ferit ağabeyimiz, Hüseyin Ferit Volkan, 4689, 1941 İstanbul doğumlu, Galatasaray Lisesi, 
92’nci devre mezunu. Kendisini tanımayan yok.  
Evet, sicil kuruluna geçtik. Yakup Peker. 1964 İstanbul doğumlu, Yakup Peker. Makine 
mühendisi, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu. Almanya’da yaşıyor, Köln Galatasaraylılar 
Derneği Başkanı, ayrıca Galatasaray World Başkanı.  
Gonca Sarış, o da şu anda şehir dışında. 1968 İstanbul doğumlu, Galatasaray Lisesi 119’uncu 
devre mezunu. Eğitim koçu. 
Ahmet Mert Gülşen, 9253, 1970 İstanbul doğumlu, Saint Joseph mezunu. Emlak ve reklam 
işleriyle uğraşıyor. Evet. 
Berat Uygur. 11537, rahmetli yöneticimiz Selçuk Uygur’un oğlu, Berat Uygur.  
Ozan Bingöl Yurtsever, Galatasaray Lisesi 128’nci devre, mezunu.  
Murat Demircan, 1969 İstanbul doğumlu, Galatasaray Lisesi 120 nci devre mezunu, İstanbul 
üniversitesi, batı dilleri edebiyat bölümünden mezun.  
Okan Güngör, Galatasaray Lisesi 121’inci devre mezunu. 
Faruk Gürbüzer, 7521  
Yalçın Kaya, 1962 Zonguldak doğumlu, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi mezunu. O da milli 
kürekçi, defalarca Türkiye şampiyonluğu ve Federasyonlarda yöneticiliği mevcut. Şu anda da 
Sporcular Derneği Genel Sekreteri.  



20 
 

Evet, Çağatay Altınlı. 5537. Galatasaray Lisesi 110’uncu devre mezunu. Hasan Can Külahçıoğlu, 
genç bir kardeşimiz, aramızda. Denetim Kurulunda. Genç ama CV’si çok kalabalık, gördüğünüz 
gibi. Galatasaray Lisesi 142’nci devre mezunu, Hasan Can Külahçıoğlu kardeşimiz. 
Yine bir genç kardeşimiz daha. Merve Deniz Örken. Galatasaray Lisesi, 144’üncü dönem 
mezunu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Örken&Karanfiloğlu hukuk 
danışmanlık bürosunda. 
Mehmet Erdem Aybay, yine bir hocamız geliyor. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
mezunu, Okan Üniversitesinde öğretim üyesi.  
Sayın Cihan Vural, 14996. Bulgan Bankta, iç denetim ve kontrol grubu genel müdür yardımcısı.  
Sayın Turgut Şavlı. GSYİAD Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde bulunuyor. 
Sayın Hasan Mehmet Tirali, 5948. Galatasaray Lisesi 108’inci devre mezunu, Marmara 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun. 
Evet yine genç bir üyemiz, Saltuk Buğrahan Budak, 17391, Marmara Üniversitesi Dış Ticaret 
mezunu, iş adamı.  
Sayın Hacı Güçlü, şu anda aramızda değil, 1972 Samsat Adıyaman doğumlu.  
Sayın Hasan Aslan, 16001, Kahramanmaraş doğumlu. Dış ticaret firması var. 
Evet yine genç bir arkadaşımız. Lara Yılmaz. Tanur Lara Yılmaz. 1991 İstanbul doğumlu, 
Galatasaray Lisesi, 142’nci devre mezunu. 
12610 Mustafa Manav. 1956 İstanbul doğumlu, Pertevniyal Lisesi mezunu, Marmara 
Üniversitesi İşletme mezunu.  
17022 Ethem Baturalp Pamukçu. Diyarbakır doğumlu, Kadıköy Anadolu Lisesi mezunu, Türk 
Nippon Sigorta Genel Müdürü. 
Yönetim Kurulunda muhasip üyemiz, muhasip aday, muhasip üye, Fabrizio Casaretto. Fabrizio 
hem Galatasaray’da lisanslı yelken sporcusu, hem de finans konusunda iki adet kitabı var. 
Sayın Emir Aral, 14281. Aral Games Yönetim Kurulu üyesi, Hometech Bilgisayar Yönetim Kurulu 
üyesi ve Genel Müdürü. 
Başkan Yardımcımız Sayın Dikran Gülmezgil. 1950 Sivas doğumlu. Çağdaş Faktoring, Meliks 
inşaat, kozmetik ve medikal şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı. Karagözyan Yetimhanesi Vakfı 
Başkanı, Sev Sağlık Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, 3 dönem de GSYİAD Başkan Yardımcılığı 
yaptı. 
Binnur Doğançe Zaimler, 12290. Galatasaray Lisesi 120’nci devre mezunu.  
Sayın İsmail Sarıkaya, 11671. Başkan Yardımcısı adayımız İsmail Sarıkaya. İTÜ İnşaat 
Mühendisliği mezunu, 3 dönem, GSYİAD Başkanlığı yaptı, Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek 
Başkanlarımız döneminde Yönetim Kurulu üyeliği ve muhasip üyeliği görevlerinde bulundu. 
Sayın Adil Emecan, 11285. 1961 Giresun doğumlu Adil Emecan. Haydarpaşa Lisesi mezunu, 
doktor, göğüs hastalıkları uzmanı, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevlerinde ve Adnan 
Polat Başkanımız zamanında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde de 
bulundu. 
Sayın Can Natan. 10753, Can Natan. 1977 İstanbul doğumlu, Galatasaray Lisesi 128’nci devre 
mezunu. 
İkinci Başkanımız, Rıza Tevfik Morova. 1961 İstanbul doğumlu, Rıza Tevfik Morova, Galatasaray 
Lisesi 112’nci devre mezunu. San Marino Cumhuriyeti, Türkiye Fahri Başkonsolosu.  
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Bora İsmail Bahçetepe, 7240, Bora İsmail Bahçetepe, aday yönetimin genel sekreteri, 
Galatasaray Lisesi 115’nci devre mezunu ve şimdi son olarak konuşmasını yapmak üzere, 
kürsüye adını Galatasaray tarihimizde altın harflerle yazılı, taçsız kralımız Metin Oktay’dan 
alan, Galatasaray Spor Kulübü Başkan adayımız, 5569 sicil numaralı Sayın Metin Öztürk’ü 
kürsüye davet ediyorum. 
 
Metin Öztürk 
5569 Metin Öztürk. Kıymetli Divan Başkanım ve değerli heyeti, kıymetli Galatasaraylılar, bu 
saatte artık sizi daha fazla yormayacağız, söylenecek şeyleri zaten 8 ay önce söylemiştik. Bugün 
biraz daha derinleşti. Sağ olsun Burak Elmas Başkanımız, her iki Başkan adayına da gerek mali 
raporları, gerek yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntıları anlattı. Tablo çok parlak değil. Gördüğünüz gibi 
iki ekipte de çok kıymetli Galatasaraylılar var. Konusuna çok vakıf insanlar var. Eşref 
Hamamcıoğlu Başkanımız zaten bizim için çok değerli, her zaman her yerde söylüyoruz. Kim 
kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sevgili Metin Öztürk’e ve ekibine çok teşekkürler. Saygıdeğer hazirun, saygıdeğer hazirun, 
salondaki hareketlilik bitince, güncel olaylar konusunda, katılımcılara söz vereceğiz.  
Sesi ayarlayabilir miyiz lütfen. Saygıdeğer katılımcılar, saygıdeğer katılımcılar, gündemimizin 
son maddesi ile devam ediyoruz.  
Şayet arzu ederlerse, güncel olaylar konusunda Divan üyelerimize söz vereceğiz. Konuşma 
talebi olan var mı acaba? Sayın Ömer Tümay burada mı acaba? Sayın Ömer Tümay, buyurun. 
Salondaki hareketlilik bitince, saygıdeğer Divan üyelerimize söz vereceğim sırayla. Değerli 
hazirun, toplantımız devam etmektedir. Değerli hazirun, toplantımız devam ediyor, lütfen 
yerlerinize oturun. Arzu edenler, tabii ki salonu terk edebilir. Lütfen yerlerimize oturalım, 
toplantının insicamı bozulmasın. 
Sayın Ömer Tümay buyurun. 
 
Ömer Tümay 
Sayın Divan Başkanım, Divan heyetinin kıymetli azaları ve değerli Galatasaraylılar, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. Ben 6081 Ömer Tümay. 
Şimdi Başkan adaylarımızı dinledik, bir de bizim gözümüzden bir analiz yapalım, bir 
değerlendirme yapalım. Bildiğiniz gibi 15 gün sonra seçim var. İki Başkan adayına da aldıkları 
sorumluluk için tebrik ve teşekkür ediyorum. Aynı şekilde listelerinde bulunan bütün 
Galatasaraylılara da başarılar diliyorum. 
Şimdi listeleri inceledim. Metin Öztürk’ün ekibi, güzel başarılı bir çalışma yapmış. Instagrama 
yüklemiş, bütün listelerde görevli kişileri. Hepsini tek tek okudum, inceledim, baktım. Sayın 
Eşref Hamamcıoğlu’nun listesini, büyük bir çoğunluğunu tanıyorum. Onlara da baktım, 
inceledim. Gayet eğitimli, kendi kariyerleri olan, kendi alanlarında başarılı isimler. Ancak 
maalesef sportif olarak, sportif ilişkilerde, sporcularla ilişkilerde, sportif konulara hakim 
kişilerde bir eksiklik gördüm. Burada deneyimli kişileri görmek isterdim. Şimdi 43, 43 daha 86 
kişiyi incelediğimde, gözüme çarpan birkaç tane sporcu var. Bunlardan bir tanesi, bize sayısız 
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madalyalar, kupalar kazandırmış, sevgili Yalçın Kaya, Remzi ağabey, keza Faruk ağabey, hepsi 
de kürekçi. Bir de bakıyorum yine listelerde Erdan Çokay’ı görüyorum. Bizim başarılı 
voleybolcularımızdandır. Vallahi diğer isimleri ben tanımıyorum, varsa da tanımıyorum. Var 
olduğunu da gördüm, bir iki yelkenci var galiba.  
Şimdi bu önemli bir eksikliktir. Bu eksikliğin giderilmesi için bir önerim var Başkan adaylarına, 
lütfen ihtiyaç duyduğunuzda, bu camiada spor üstüne, bütün branşlarda deneyimli isimler var. 
Bu isimlerde başvurun, mutlaka koşa koşa size geleceklerdir. Yoksa birtakım sıkıntılar yaşanır. 
Eğer sporun içinden gelmiyorsanız, bu sporcularla ilişkileri, keza federasyonlarla ilişkilerde çok 
zorlanırsınız. Bunu iki federasyon kuruluşunda aktif rol almış biri olarak söylüyorum ve 
yönetimlerde bulunmuş biri olarak söylüyorum. 
Siz orada zor durumda kalabilirsiniz, dolayısıyla bu isimlere mutlaka müracaat edin. Çok 
faydasını göreceğiz Galatasaray olarak, hem de bu Galatasarayda bir bütünleşmeyi, 
kaynaşmayı da sağlayacaktır. Buna da ihtiyacımız var. Lütfen bu önerimi dikkate almanızı rica 
ediyorum. Şimdi bütün bu söylediklerimi bir kenara bırakalım, bir kenara koyalım. Gelelim 
genel kurula, maalesef son birkaç yıldır Galatasarayda, kötü bir alışkanlık çıktı ortaya, seçime 
giren, ekipler ve onların destekçileri, seçimi kaybettikleri zaman, bir blok halinde, yönetimin 
aleyhinde çalışmaya başlıyorlar ve sürekli eleştiri, sürekli eleştiri, maalesef yönetim, Başkan ve 
yönetimler, enerjilerini kulüp içerisinde harcıyorlar. Bu da dışarı karşı bizi zayıf gösteriyor. 
Sevgili Galatasaraylılar, bu Galatasaraya yapılan en büyük kötülüklerden biri maalesef.  
Çünkü biz kendi içimizde bir bütün olamazsak, herkes bunu konuşmaya başlıyor. Elimiz, yani 
yönetimin eli zayıf kalıyor. Ne demek eli zayıf kalmak? Sponsorlar. Evet önemli sponsorlarımız 
var ve bunların bir çoğu, çok iyi Galatasaraylılar ve çok iyi Galatasaraylı oldukları için sponsorlar 
zaten. Öte yandan diğer yeni sponsorlar, hep böyle bir ya bunlar bugün var, acaba yarın 
gidecek mi? Kendi camialarıyla kavgalı diye bir tabiri caizse, dudak büküyorlar. Bakın bunlar 
Galatasaraya hep kaybettiren şeyler.  
Dolayısıyla biz kendi aramızda tartıştığımız zaman, dışarı karşı zayıf bir görüntü veriyoruz. Keza 
futbol federasyonu, bugün darmaduman, hatta ortada olmayan bir Futbol Federasyonu ile biz 
önemli bir tartışmaya giriştik. Ve burada ne oldu? Biz kaybettik. Evet, biz kaybettik. Çok açık 
ve net. Bugün Galatasaray en az 8, 9 basamak daha yukarıda olabilirdi, hakem hataları 
olmasaydı. Bunu da bir kenara koyalım. Gelelim kulüpler birliğine, kulüpler birliğinde hep bir 
sıkıntı yaşıyoruz, hiç bakıyor muyuz aynaya acaba biz ne yaptık diye? Başkan adaylarından biri 
çıktı, Nuri Şahin dedi. Yıl sonu görüşeceğiz. Bu Nuri Şahin 5.5 senelik sözleşmesi olan bir adam, 
artı Antalyaspor’un bu konuda önemli bir projesi var. Dışarıdan başka yabancı hoca da 
getirdiler. Biz sözleşmesi devam eden bir prolisansı bile olmayan bir kişiye, evet konuşacağız 
demek son derece yanlıştır. Kusura bakmayın. Bunlar daha evvel de işledik biz bu hataları, 
yaptık. 
Karabük gibi bir yerden, hoca Tudor’u getirdik. E, ne oldu? Yakıştı mı Galatasaraya? 
Galatasaray Türkiye'de herhangi bir takımın hocasına musallat oluyormuş gibi kalkıp da ona 
yönelmesi yakışır mı Galatasaraya? Biz de eğer yerli hoca alacaksak, şu an çalışmayan hocalara 
bakarız. Yabancı hoca alacaksak da, gideriz Avrupa’dan istediğimizle konuşuruz. Ama ne oldu? 
Böyle olmuyor. Oğulcan yüzünden Rize ile gırtlak gırtlağa geldik. Sonunda adamı oynatamadık, 
parasını verdik, ondan sonra adam zaten formdan düştü, gitti ikinci kümeye. Bunlar hatadır, 
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bunları yapmayalım, lütfen. Keza, bir Başkan adayımız, hem Torrent’le ayrılacağız diyor, bunu 
ifade ediyor, hem de bir dakika yılsonuna kadar kalacak. E, şimdi biz bu adamla nasıl 
faydalanacağız? Kaldı ki yılsonunda biz Torrent’le masaya oturacağız. Çünkü adamın elinde bir 
sözleşme var, negotiation yapacağız. Diyeceğiz ki bak arkadaş senin şeyin bu kadar, alacağın 
bu kadar, ama biz sana gel şunu bir sene sen çalışmayacaksın, şurada bir şeyleri düşür filan 
diyeceğiz. Ama bu iyi niyetle olur. Siz eğer kalkıp da adamı şey yaparsanız, kapının önüne 
koyarsanız, ben zaten bununla çalışmayacağım filan dediğiniz vakit, o da dibine kadar hakkı 
olan parayı isteyecek. Sözleşmede var çünkü. Bu da böyle. Bir kez daha biz eğer bu camiadaki 
futbol aklı olan kişilerden faydalanırsak, faydasını görürüz. Bakın bir önceki yönetim, tuttu 
Fatih hocayı gönderdi, tamam, peki, kendi tasarrufu. Yerine Torrent’i getirdi. Eğer biraz 
futbolla bilgisi olan kişilerle danışsaydı, Galatasaraya böyle bir yardımcı hocanın olmayacağını 
bilirdi, yada öğrenirdi. Biz düşünün bir hastaneniz var, hastanenin başhekimi var profesör. Siz 
başhekimi görevden alıyorsunuz, yerine sağlık memurunu koyuyorsunuz. Eğer siz o başhekimi 
görevden alıyorsanız, başka bir profesör koyacaksınız oraya. Koymayıp da sağlık memuru 
koyarsanız, işte bu olur. Hastane batar.  
Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Başarılar 
diliyorum her iki takıma da. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ömer Tümay’a teşekkürler. Sayın konuşmacılar, konuşma talebinde bulunan, devam 
ediyoruz. Sayın Serhat Özalemdar, sonra da Sayın Dr. Ali Demir hocamıza söz vereceğim.  
 
Serhat Özalemdar 
Sayın Divan Başkanım ve üyeler, Sayın üyeler, hepinize saygı ve hürmetlerimi sunarım. Aslında 
adaylarla ilgili bir sorum olacaktı ama ondan evvel yine duramayacağım. Şu voleybolla ilgili bir 
iki laf söyleyeyim. Bu Pazartesi günü bir kupa maçı oynadık. Kupa final maçında ilk sette durum 
19-17 lehimize. Karşı taraf bir puan kazanıyor. 19-18 olması gerekirken, tabela 19-19 
gösteriyor ve devam ediyor. Antrenör, 4 tane yardımcı antrenör, bir istatistik tutan kişi, 
uyuyor. Devre, set bitince, dışarıdan gelen, seyreden, maçı takip edenlerin uyarmasıyla itirazda 
bulunuyorlar. Bir sayımız karşı tarafın bir sayısı fazla yazıldı diye, tabii o anda yapılmadığı için 
itiraz kabul edilmiyor ve 3-2 mağlup olduk, kupayı kaybettik. Hatırlıyorsanız mali kurulda bir 
konu söylemiştim. 8 senedir bir sürü branşta bütün antrenörler değiştiği halde, bu voleybol 
şubesinde 8 senedir aynı antrenörler hâlâ devam ediyor. İşte sonucunu da görüyorsunuz. Bu 
kadar beceriksizlik, bu hemen bu işten uzaklaştırılması gereken bir hata yapıyorlar yani, böyle 
bir hata yok. Sonuç itibariyle yeni gelen iki Başkan adayına da tavsiyem, lütfen şu voleybol 
şubesinin 10 seneden fazladır giden bu kepazeliğine bir son versinler, ayrıca da araştırma 
komisyonuna da rica ediyorum. Araştırma konusuna, voleybol şubesinin de şu şeyini bir 
araştırsınlar, çünkü altından çıkacak çok şeyler var. Gereken bütün yardımları gösterebiliriz, 
sağlarız kendilerine. Benim bu arada iki Başkan, Yönetim Kurullarına şimdiden çok başarılar 
dilerim. İnşallah gönüllerindeki yere ulaşırlar ve Galatasarayı iyi bir şekilde yönetilir bir şekle 
getirirler. Bu konuyu, soracağım soru da yalnız hiçbir kimse, ben çoğu arkadaşı da tanıyorum. 
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Aday olanların. Yanlış anlamayın, sadece merak ettiğimiz, arkadaşlarımız ve bizim bazı 
üyelerin, bir soruyu iki Başkan adayına da sormak istiyorum. 
30 Nisan seçimine katılacak olan iki Başkan adayının Yönetim Kurulu listelerinde dikkat çeken 
birçok üyemizin merak ettiği bir konu var. O da şu, 9 ay evvel yapılan seçimde, adaylardan 
Sayın Eşref Hamamcıoğlu’nun listesinde %80’lik bir değişim oldu. 14 kişinin 11 kişisi yok şu 
andaki listede. Sadece 3 kişi devam ediyor. Sayın Metin Öztürk’ün listesinde de durum aynı 
gözüküyor. 14 kişinin 9’u yeni listede yok. Sadece 5 kişi devam ediyor. İki adaya da soruyorum, 
bu kadar kısa sürede ve hiçbir görev yapmamış, faaliyette performans göstermemiş bu kişiler, 
ne oldu da şimdi yoklar? Başkan adayları bu kişilere tekrar teklifte bulundular mı? Ve bu kişiler 
hangi sebeplerden dolayı bunu kabul etmediler veya bu kişilere tekrar bir teklifte bulunulmadı 
mı? Bunların sebepleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını, çoğu üyemizin ortak şekilde merak 
ettiğimiz için öğrenmek istiyoruz. Sadece sorum budur. Diğer şu andaki adayların hiçbirisi de 
alınmasın, sadece biz bir gözlem yaptık, bunu merak ettik. Teşekkür ediyorum, saygılar 
sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Serhat Özalemdar’a teşekkürler. Saygıdeğer Başkan adayları, arzu ederlerse, cevaplarlar. 
Sıradaki konuşmacımız Dr. Ali Demir hocamız. Hocam buyurun.  
 
Ali Demir 
İyi günler diliyorum. Sayın Başkan, Divan, kıymetli Divan Kurulu üyeleri, bugün beratımı aldım 
Sayın Başkanın elinden, bir sene gecikme ile, covidden dolayı, Divan Kurulu üyesi oldum, ilk 
konuşmamı yapıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 
Ben Marmara Üniversitesinde 30 yıl öğretim üyeliği yaptım, spor yöneticiliği bölümünde, şu 
anda da Rumeli Üniversitesindeyim, Makine Mühendisliği kökenliyim, Milli Sporcu olduğum 
için sporda akademisyen oldum. Galatasaraya 1983 yılında rahmetli Kayıhan Uraz ağabeyimle 
judo şubesini kurduk, o zamandan beri de şubeyi, son 6 yıl hariç, yönettik. Avrupa 
şampiyonlukları kazandık, kazandırdık. Ama bunların hepsi fahri olarak çalıştım. 29 yıl fahri 
görev yaptım. Galatasaray Kulübü çok büyük camia, bizim koordinasyon kurulu toplantılarında 
bir araya gelen şube sorumluları arkadaşlarımızla diyoruz ki, işte şurası gençlik ve spor genel 
müdürlüğünün alternatifi, Türk sporunu daha iyi yönetir. Galatasaray böyle bir değerde. Ama 
son zamanlarda maalesef Galatasarayın bu değerlerine sahip özverili çalışan Galatasarayın 
adabı muaşeret prensip doğrultularına çok saygı gösteren kişileri, bazı yönetim politikaları 
veya yukarıdan gelen istenmeyen telefonlardan dolayı, bu kişilere haksızlık yapıldı. İşte bir 
tanesi burada oturuyor, Nilüfer Sanvar, diğerini söylemeye lüzum yok. Çok ciddi boyutlarda, 
mücadeleler veriliyor ama hâlâ da verilecek. Galatasaray yöneticilerinin en önemli dikkat 
etmesi gereken konusu, Galatasaraya hizmet edenlere gerekli değerleri vermek, bir iki 
telefonla, hemen zikzak yapmamak. Şimdi biz spor kökenliyiz, deminki arkadaşımız, konuşmacı 
arkadaşımız bir şeye değindi, ben de ona değinecektim. Kulübe kaç Başkanla çalıştığımı 
hatırlamıyorum, yönetim geliyor, genç arkadaşlarımız, gelsinler, güzel. Ama bir şey bilmiyorlar, 
kulüp disiplini, kulüpte hangi şube var, şube nasıl idare edilir, federasyon nedir? GSGM ile ilişki 
nedir? Sporun eğitimi nedir? Hiç bihaberler. Kulüpte kaç tane branş var, onları da bilmiyorlar 
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ama Yönetim Kurulu üyesi olunca bir havaya giriliyor. Öğrenene kadar süre doluyor, bir sürü 
olumsuzluk oluyor. Bu olumsuzluklar sonra, buralara kadar geliyor. Şimdi bu Sayın Başkan 
adaylarımızın ikisine de başarılar diliyorum.  
Zaten diğer adayımız burada, hep bizim sporcular derneği ağırlıklı, o sıkıntı yokmuş gibi 
gözüküyor. Diğer Başkan, grupta da çok güzel, spor kökenli birkaç kişi var, ona da memnun 
olduk. Bir defa şubeyi bilecek, şube disiplinini bilecek, bu ilişkileri çok iyi bilecek. Kulüp ile 
federasyon arasını, spor bakanlığı arasını bilen, tecrübesinden faydalanmak lazım. Ha 
yönetimde de olmayabilir. Ama hiç olmazsa bunları meydana getirecek bir kuruluş yapın ya 
senelerdir rica ettik. Şu kuruluşların dışında, fahri olarak bu ilişkileri sürdürecek gönüllü 
insanları bir araya getirin, çok büyük faydaları olur dedik, ki olurdu ve oldu da. Bu tür 
çalışmalarla. Bunu yaparsa Galatasaray Kulübü, çok büyük bir avantaj yakalar. İkincisi, naçizane 
tavsiyem. Şubelerde bir sorunlar var, zaten maddi sorunlar var. Sıkıntı oluyor. Hemen efendim 
kemer sıkma politikası yapacağız, tüm şubelerden %30 indirim yaptık.  
Bakıyorsunuz şubelere, bir şube 5 milyon harcamış, Avrupa'da birinci ligde, elenmiş. Bir şube 
1 milyon bile harcamamış, Avrupa şampiyonu olmuş, ikisinin bütçesine birden %30 indirim. 
Birisini zaten öldürdün. O şube bitti zaten. O zaman bunu performansa göre değerlendirin, 
başarıya göre. Başarılı olan şubelerin şeyini kesmeyin veya az kesin. Başarısız olanları kesin. 
Şubeler arasında uçurum var. Yönetim kadroları arasında, skalalar, maaş skalaları arasında. Bir 
standart yok. Bu standardı da getirmek lazım. Hatta ve hatta benim önerim şudur ki, 
Galatasaray şu anda zor dönem yaşıyorsa, Galatasaray büyük camia, her şubeden, her 
branştan bu Galatasaray Spor Kulübünü, dışarıdan fahri olarak yönetecek bir sürü insan var. 
Hatta profesyonel olanlardan daha iyi yönetir. Neden? Profesyonel olanlar, alt üst ilişkisi 
oluyor, fahri yönetimin, Yönetim Kurulunun dışında, genel kurul üyesi olduğu için bir saygınlığı 
oluyor. Daha çok dikkat ediyor, daha çok ilişkilere dikkat ediyor, daha çok başarılı oluyor.  
Biz bunu yaptık, denedik. Artı bu disiplinlerden gelen insanlar, özverili çalışıyor. Diğer 
arkadaşlara bir şey dediğim yok. Herkes Galatasaray için burada, hiç kimse alınmasın, ama bir 
de Divandan benim istirhamım, bu seneye kadar, bu yıllara kadar çok projeler geliştirildi. Bu 
projeler eğer Galatasaray Kulübün de ciddi anlamda ele alınsa da, değerlendirilseydi, üç, dört 
tane şube şu anda kendi parasını kazanmış olurdu. Biz, bizim meslek icabı, bütün Gençlik Spor 
Genel Müdürleri, Muavinleri, Federasyon Daire Başkanları, Federasyon Başkanları, İl 
Müdürleri talebelerimiz. Bana telefon ediyor. Hocam bir yazını okudum. Kaç dönem evvel, isim 
vermeyeyim. Hemen bize bir kulüp, bir yer tahsis ederse, size 4-4’lük salonda, içinde 
misafirhaneli, şubeye yer yapalım. Başkana geldik, bir sürü yer de var, müsait, Taçsporda da, 
hukuken müsait değil dedi, bir ay sonra başka şubeye hukuken müsait oldu. E, para veriyorlar 
bize. Bu para gitti. Bunun gibi ne projeler geçirilemiyor, geçirilse bile çok kısa bir dönem sonra 
yapılamıyor. Paramız yok deniliyor. Şimdi Galatasaray camiası büyük camia, ben tanıyorum. 
Dışarıdan burada olmayan insanları da tanıyorum, eğer Divan Kurulu kendi bünyesinde, bu 
benim özlemim ve istirhamım, bir projeler kurulu kurup, fahri olarak Galatasaray Spor 
Kulübünün şubelerini, mali yönden sıkıntıdan kurtaracak, veya bunun politik iş insanı veya 
kulüp ayaklarını da idare edebilecek, insanları da bir araya getirerek, böyle bir projeler kurulu 
kurulursa, Galatasaray Kulübü, 2 veya 3 yıl sonra, bütün amatör branşlarını kalkındıracak, 5 
kuruş bir para harcamayacak bir sinerjiden dolayı, bu işi yakalar, böyle projeler var ve kulüpten 
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de 5 kuruş çıkmaz. Futbolla ilgili bir şey demiyorum. Yeni çıkan spor yasası ile ilgili çok çalışma 
yaptık, görevimiz itibariyle, maalesef bu yasa Türk sporunun hiçbir tarafını düzeltecek, hele de 
amatör branşları düzeltecek hiçbir şeye haiz değil. İleride bu işi bilenler, daha güzelini yapacak 
ve kulüpler çok daha ivmeli bir şekilde başarıya ulaşacaklardır. Çok daha başka şeyler söylemek 
istiyordum ama diğer arkadaşlarımızın sırasını almayalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür 
ediyorum, sağlıklar diliyorum. Ayın 30’unda başarılar diliyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ali Demir hocamıza çok teşekkürler. Şu anda salonda konuşma talebinde ısrar eden, hâlâ 
ısrar eden Sayın üyelerimizden Sayın Murat Gönenç, salonda mı acaba? Buyurun. 
 
Murat Gönenç 
Sayın Başkan, değerli hazirun, ben iki tane adaya da başarılar diliyorum. İnşallah 
Galatasaray’ımızı bundan sonra böyle kısa süreli seçimlere götürmeyiz. Hepsinin başarılı 
olmasını canı gönülden istiyorum. Benim burada söylemek istediğim. Duyuluyor mu? Benim 
burada söylemek istediğim iki şey var. Birincisi, benim 8 senedir kızımı üye yapamadım, geçen 
sefer de üye olacaktı, olmadı. Oğlanların demek ki, kızıma göre daha büyük özellikleri var. Bu 
bir, ikincisi de yurt dışından diyaloglarım neticesinde, sponsorlar getirecektim, fakat hiçbir 
şeye ulaşamıyorum, yönetimle. O yönetimdeki odanın havasından mı, ambiyansından mı, 
ulaşılmıyor. İnşallah bu seçilecek olan yönetimdekilerden hangisi seçilirse hayırlı olsun, ulaşılır 
olsun, üyelerin lütfen sözlerini dinlesinler. En azından bize itibar göstersinler, ulaşılabilir 
olsunlar. Saygılarımla, hayırlısı olsun. En büyük Galatasaray. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Murat Gönenç, saygıdeğer Başkan adaylarımızdan ve sicil heyetlerinden şimdiden bir 
rezervasyon yaptırdı öyle anlıyorum. Sıradaki konuşmacımız, Sayın Mehmet Teoman Alemdar. 
Buyurun. Sayın Okan Onaran burada mı acaba?  
 
Mehmet Teoman Alemdar 
Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Divan Kurulu üyeleri, önemli bir gün, belki de 
Başkanlarımızın da, Başkan adaylarımızın da belirttiği gibi, Galatasaray için dönüm noktası 
olabilecek bir zamandayız. Her iki Başkan adayına da başarılar diliyoruz. Ama her ikisini de 
bekleyen, önlerinde ciddi bir finansal, mali sıkıntı var. Bu sözle ifade edildiğinde, çok basit gibi 
gözüküyor. Eğer 4 milyar, 5 milyar civarında bir rakamdan bahsediyorsak, biz 10 bin ortalama 
genel kurul üyesi olarak, sorumsuz dernek olmasından dolayı, buralarda oturuyoruz, genel 
kurullarda karar veriyoruz. Size sormak istiyorum. Muhtemelen çoğunuz, iş insanı, yada üst 
düzey kurumlarda görev yapmış insansınız. Hanginiz kendi şirketinin yada içinde bulunduğu 
şirketin, bu kadar borca batmasına imkân verirdi, kabul ederdi, bu güne kadar sürdürürdü? Bu 
acı tabloyu görmeden, sürekli olarak yönetim kurullarımıza sorumluluğu devrederek, çok 
rahatlıkla kendilerini eleştiriyoruz. Bundan sonra da muhtemelen benzer şeyler olacak. Ama 
ümidimiz, hiç olmazsa biraz spor yasasında bir şeyler olursa, burada ilerleme söz konusu 
olabilir.  
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Yine tekrar vurgulamak istiyorum. Bu borç, bizim hepimizin ortak borcu olsa idi. Bu salon ne 
kadar dolardı, bu salonda hop oturup, hop kalkılmaz mıydı ve sonuç olarak, Galatasaray bu 
duruma getirilir miydi?  
Başkanlardan, Başkan adaylarımızdan şöyle bir beklentim var. 9 yıllık bir bankalar birliği 
anlaşması var. Hangi Başkan adayımız Başkan olursa olsun, önümüze en kısa sürede bir on yıllık 
bir nakit akışı koysunlar. Bu nakit akışı sadece yıllık faaliyet raporları değil, yatırımlarımız da 
dahil, ödemelerimiz de dahil ve bunu yaparken de her yıl bütçede her branş için bir hedef 
koysunlar. Bu faaliyet raporlarını ondan sonra biz değerlendirelim ve artık eskiye dönmeyelim. 
Bir sene sonra, birbirimizden öç almak için, bir gün, iki gün süresince, mali kongrelere zaman 
ayırmayalım, başka bir şeye ayıralım. Buradaki grup, Divan, çok genel kurul gördünüz, çok 
seçim gördünüz. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun, kaç taneniz, son dakikaya kadar bütçe için 
beklediniz ve bir sene sonraki bütçeyi kabul ettiniz, yada reddettiniz, yada bunu sorguladınız? 
Sonuç olarak Galatasaraylılar, Galatasaraylılığını yapmadı bugüne kadar. Ondan dolayı 
Galatasaray buralara geldi. Bundan sonraki yıllarda inşallah, uzun süre bir sonraki bütçe için 
çalışırız. Ve bu bütçeden gerçekten bizim yönetim kurulumuzu ve Başkanımızı sorumlu tutarız. 
Ve ümit ediyorum ancak bu şekilde bir yerlere belki varabiliriz. Bana sorarsanız, sınırlı finans 
bilgimle, mevcut gelirlerimizle ve hatta yapılacak katkılarla bu borcun ödenmesi mümkün 
değildir. 
Biz bütün bunları bırakıyoruz, başka yerlere bakıyoruz. Bir de diğer şeylerimize bakalım. 
Branşlarımıza bakalım. Futbol branşımız zaten bizim amiral gemimiz. Nerede olduğumuz şu an 
zaten belli. Hiç ondan bahsetmiyorum. Ama özelleşen yapıda, bu kulüplerle baş edebilecek 
miyiz? Erkek basketbolumuza bakalım. Anadolu Efes kadar güçlü bir takım kurabilecek miyiz? 
Bütçe olarak, ya da Fenerbahçe kadar, ya da Darüşşafaka kadar, ya da Pınar Karşıyaka, ya da 
Tofaş kadar bütçeli bir takım kurabilecek miyiz? Artık eskisi gibi Galatasaraylılık yok. Para var. 
Parayı verdiğiniz zaman, oyuncuyu alıyorsunuz. Oyuncu geliyor. Para için oynuyor, sizinle, 
Galatasaraylı olduğu için değil. Bunu nasıl yöneteceğiz, buna karar vermemiz gerekiyor. Kadın 
basketbolda Fenerbahçe ve kurumlardan oluşan, karşımızda farklı bir yapı var. Bunlarla 
yarışabilecek miyiz? Erkek voleybola bakalım, Halkbank, Ziraat Bankası, Spor Toto, Arkas, 
arkalarına bir kısmı şirketi almış, bir kısmı devleti almış. Bunlarla nasıl yarışacağız? Sürekli 
olarak Galatasaray laf olsun diye mi bu alanlarda bulunacak? Yoksa gerçekten belli hedeflere, 
kitlenerek bir şeyler yapabilecek mi? 
Kadın voleybola bakıyoruz, yine Vakıfbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Türk Hava Yolları, PTT, 
Karayolları, karşımızda devlet var, Sayın Divan üyeleri. Buradan çıkış dediğim gibi, çok sıkı bir 
bütçe çalışmasıyla ve zamanımızın büyük bir kısmını buna ayırarak bir yıl sonra da 
performanslarına bakarak, Yönetim Kurullarımızı desteklemektir, yermek değil. Mümkün 
olduğu kadar yapıcı olarak, yol göstermektir. Ümit ediyorum bu şekilde Galatasaray yavaş 
yavaş bir yerlere ulaşır. Saygılarımla, beni dinlediğiniz için, her iki Başkan adayımıza tekrar 
başarılar diliyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Teoman Alemdar’a teşekkür ederiz. Salondaki hareket, ayakta olanlar oturursa veya 
dışarı çıkarsa, sıradaki konuşmacımızla devam edeceğiz. Bir bilgi vereyim, 14.53 itibariyle 200 
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Divan üyesi ve 48 Kulüp üyesi giriş yapmıştı. Sayın Okan Onaran, Sayın Serol Acarkan burada 
mı acaba? Sıradaki konuşmacı sizsiniz. Bundan sonraki konuşmacı. Sayın Okan Onaran 
buyurun. 
 
Okan Onaran 
Sayın Divan Başkanım, Divan heyeti, saygıdeğer Divan Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri, 
genel kurul üyeleri pardon, Divandaki ilk konuşmam, heyecanımı mazur görün. 26 Mart’taki 
genel kurulda bir konuşmam vardı. Ukrayna’daki savaşa dikkat çekmiştim. Orada herhalde 
biraz salon da dağılmıştı, çok fazla ilgi görmedi konuşmam. Buradan onu tekrar etmek 
istiyorum. Onun üzerine ben tekrar bir dilekçe vermiştim. O dilekçeme de cevap gelmedi. 
Mevcut yönetim zaten yoğun olduğundan dolayı, sanıyorum şey yapamadılar, geri dönüş 
yapamadılar. Büyük problem değil. Ukrayna’daki savaşla alakalı, oradaki insanların çektiği 
zorluklara dikkat çekmiştim. Onun üzerine bu Dinamo Kiev maçı oynandı. Perşembe günü ben 
de gittim maça, maalesef son anda duyuru yapıldığı için, bilet satışı son gün olduğu için çok 
büyük bir ilgi olmadı, sanırım 6 bin küsur kişi bilet alıp maçı seyretti. Benim yani bu maçta 
organizasyonda yardımı geçen herkese çok teşekkür ediyorum, Ukrayna halkı adına 
müteşekkiriz.  
Bundan sonraki seçilecek yönetimin de daha organize bir şekilde, belki ligler tamamlandıktan 
sonra, daha büyük bir kulüple olabilir, Manchester United gibi, Paris Saint-Germain gibi, 
Barcelona gibi, daha çok seyircili güzel bir organizasyon yapılırsa, çok memnun oluruz. Yeni 
yönetimden, kendilerinden bu yardımı, insan yardımını bekliyoruz. Seçimlerle alakalı da 
mümkün mertebe, seçimlere katılım gösterelim, kulübümüze sahip çıkalım, her kim seçilirse, 
sonuna kadar destek olalım. Ben kendi adıma bunu söz veriyorum. Birlik, beraberlik olmayı 
diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Okan Onaran’a çok teşekkür ederiz. Serol Acarkan, Sayın Serol Acarkan, buyurun. 
 
Serol Acarkan 
Teşekkür ederim, Sayın Başkanım, değerli hazirun, ben de birkaç dakikanızı alacağım sizlerin 
ve bir hem genel kurulun özeleştirisini yapmasını istiyorum, hem de yeni yapılacak bu seçimde 
de genel kurulun çok dikkatli davranmasını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray artık çok ciddi 
sorunları olan, yönetilmesi zor bir pozisyona girdi. Şimdi şöyle bir şeye dikkatinizi çekmek 
istiyorum. Son 20 senede, ortaya çıkan bu tablonun sorumlusu kim. Bu kadar büyük borç, 
yönetilmesi zor bir kulüp. Şimdi ben kendi adıma diyorum ki, bunun sorumlusu aslında seçilen 
yönetimler değil, seçen kişiler olarak görüyorum.  
Çünkü düşünün şöyle, son 20 senede 250 milyon Euro’nun üstüne bir borç çıkartıyorsak, 
gelirlerimizi artıramıyorsak, şovenist yaklaşımlarla, onu alacağız, bunu alacağız diyorsak ve biz 
de bunların çoğuna el kaldırıyorsak, o zaman biz sorumluluğu üstümüze almamız lazım, 
yönetimlere değil. Şimdi önümüzdeki seçimlerden önce, 9 ay önce yaşadığımız bir tecrübe var. 
Şovenist yaklaşım, popülist yaklaşım, onu alacağız, bunu alacağız, şunu yapacağız, bunu 
yapacağız. Harcanan para, 30 milyon Euro. Sonuç; 13’üncülük, zaten Galatasaray formasıyla 
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sahaya çıksa, ilk 5’te bitirir, hiç para harcamasa. Biz bunu da beceremedik. Dolayısıyla 
umuyorum ki, bu seçimler bir milat olacak. Popülist yaklaşımları bir kenara bırakacağız ve 
sadece Galatasarayın ayarlarına, fabrika ayarlarına dönmesini sağlayacağız ve sağlamamız 
gerekli. Bunu yapmazsak, maalesef artık değil yönetmek, yanından bile geçemeyeceğiz. Bakın 
bir örnek daha vereceğim. Benim çok içimi acıtıyor. İki tane futbolcuya, 25 milyon Euro’nun 
üzerinde para verdik. Bir tanesini, sadece papazın çayırında çimlerde kaydığı için ödedik, bir 
tanesine de anormal bir bonservis fiyatı ödedik ve şu anda lisansını askıya aldık. Benden önceki 
hatibin konuşmaları aslında benim bütün dileklerimi veya düşüncelerimi aksettirdi. Ama ben 
de bir kez daha söyleyeceğim. Acaba kendi şirketinizde bu kadar hoyratça para harcar mısınız? 
25 milyon Euro, iki futbolcu ve sonuç. Dolayısıyla bizim artık bunları yapacak ne takatimiz var. 
Ne paramız var, ne de enerjimiz var. Dolayısıyla bundan sonra yapacağımız tek şey, 
Galatasaray’ın uhuletle ve suhuletle yönetimini sağlamak, sakin, birlikte ve güçlü olarak, kim 
seçilirse, seçilsin. Ama biz buna dikkat etmezsek, yine har vurup, harman savurursak, 
sonucumuz artık yönetilemeyecek şekle gelir ve bundan da hepimiz çok büyük üzüntüler 
duyarız.  
Yani sonuç olarak şunu demek istiyorum ki, son 20 senede yapılan her şeyin sorumlusu aslında 
bizleriz. Bundan hepimizin bir ders çıkartması gerekiyor. Yani hepimiz hatalar yaptık, hepimiz 
şampiyonluklara sevindik, doğal olarak sevineceğiz. Ama bazı şeyleri unuttuk. Önce dostluğu 
unuttuk, kardeşliği unuttuk, birlikteliği unuttuk ve en önemlisi, geleneklerimizi unuttuk, yani 
en son olağan genel kurulda da gördük ki, Galatasaray bu değil, gerçekten değil. Biz köklerine 
bağlı, geleceği teknolojiyle birleştirebilen çok büyük bir insan kaynağına sahibiz, hem 
büyüklerimiz, hem şu andaki genç arkadaşlarımız, pırıl pırıl işte listelere bakıyoruz. Pırıl pırıl 
arkadaşlar var. Şimdi bunları da yeni görevlerinde aslında şey, üzmemek lazım. Yani 
dönemimizi bitirelim, şampiyon olduk. Ama sonuç, hep ben şunu söylüyorum. Tabii ki 
şampiyon olmak isteyeceğiz, başarılara koşmak isteyeceğiz. Ama bunu minimum rakamlarla 
yapmamız lazım. Bizim geleneklerimizden koparılmadan, geleceğe uygun bir şekilde 
yönetilmemiz lazım. Umuyorum ki, ben de bir listedeyim, şu anda Divan Kurulu üyesi olarak 
konuşuyorum. Her iki Başkan adayımız da bunu dikkate alacaktır. Çünkü biz kendi grubumuzla 
aynı şekilde konuşuyoruz, artık deniz bitti, çok dikkatli davranmamız lazım. Umuyorum ki Sayın 
adayımız, değerli Başkan adayımız Metin Başkanımız da buna dikkat edecektir. Ve Galatasarayı 
tekrar hep birlikte düzlüğe çıkartacağımızı umuyorum. Bu sefer genel kurulun çok ciddi 
yaklaşım yapacağını düşünüyorum, düşünerek ve adaylara güç vererek, bu seçimi huzurla 
atlatacağız ve kazanan tabii ki Galatasaray olacak, umuduyla, hepinize saygı ve hürmetlerimi 
sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Serol Acarkan’a teşekkürler. Sıradaki konuşmacımız Sayın Mehmet Kamil Erişen. 
Buyurun. Söz alma talebi olan üyemiz olmadığını görüyorum başka. Ondan sonra Nisan ayı 
oturumumuzu kapatacağım. 
 
Mehmet Kamil Erişen 
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Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan heyeti, değerli Galatasaraylılar, Sayın Divan Kurulu üyeleri 
ve bizi televizyonları başında izleyen değerli Galatasaray taraftarı, öncelikle bu salonda 
olmamızı sağlayan ve tekrar yıllar sonra benim bu kürsüye çıkmama vesile olan, değerli yetki 
sahiplerine ve büyüklerime çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. 
Sayın Divan heyetinden bir istirhamım olacak. Eğer mümkünse, bu araştırma komisyonunun, 
çok büyük, çok fevkalâde olumlu bir gelişme olarak gördüm, hatta hazırladığım konuşmada da 
bunun üzerine bir teklifim olacaktı ama siz zaten böyle bir çalışmaya başladığınız için gerek 
duymadım. Ancak şöyle bir eksiklik demeyeyim de, şöyle olsa belki daha içime sinerdi. Tam 
olarak kapsamını, nereden nereye denetleneceği ve ödeneği nasıl olacak? Bu konularda biraz 
daha netlik gerekiyor ve bu konuda da eğer Sayın iki Başkan adayımız da uygun görürlerse, 
belki seçimden sonra değerli Divan heyeti ile konuşup, bu kapsamı daha sonu, başı belli, hangi 
dönemlerin, çünkü biz bunu Sayın, burada yoklar ama Sayın Burak Elmas yönetiminin yapmış 
olduğu bir sunum vardı. Çok merak ettik, niye o yılları seçtiniz, hani paramız yok gibi de bir 
cevap vermişlerdi. Böyle olmasın, madem bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma daha başı sonu belli 
olur. Şimdi bir soru geldi. Çok da aslında sevindim böyle bir soru geldiğine. Başkan aday listeleri 
niye farklı diye. Değerli büyüklerim, Başkan adayları mutlaka cevap vereceklerdir ama benim 
görüşüm şöyle. Galatasarayda seçimler Türkiye seçimleri gibi, çeşitli siyasi partilerin seçimlere 
girip, daha sonra aynı parti içinde tekrar bir daha seçime girdiği oluşumlar değillerdir. Her 
seçimin mevsimi farklıdır, oluşumları farklıdır ve ben bu farklılığı Galatasarayda aslında olumlu 
bir gelişme olarak görüyorum. Bu bakımdan da her iki Başkan adayına da teşekkür ederim. 
Böyle listeler yaptıkları için. Hazır sözü gelmişken, Sayın Divan Başkanım ben çok uzun yoldan 
geldim. Beni bu kadar beklettiğiniz için de bu konuda teessüflerimi size iletmek istiyorum. 
Şimdi bu tüzükle ilgili bir iki şey konuşmak istiyorum. Çok tartışılıyor tüzüğümüz. Geçtiğimiz 
yönetim zamanında, bir taslak çalışması yapıldı ve bu taslak çalışmasında, ibra ile ilgili birtakım 
şeyler de vardı. Mali ibranın teke düşürülmesi ve bir güven oyu gibi, ama ne hikmetse biz 
yapamadık o genel kurulu ve sonra onların da yönetim süresi bitti. Tabii şöyle bir şey var, yani 
yeni tüzük yapılana kadar mevcut tüzük bizim tüzüğümüzdür. Belki herkes diyor ki, kanunda 
iki tane tüzük yok, hep çeşitli yargı şeyleri gösteriliyor, ama Türkiye Futbol Federasyonu da 
sanıyorum, hem idari, hem mali aklanıyor. Yani ve Sayın Remzi Sanver aynı zamanda, bizim 
sınıf arkadaşımız da olur. Çok güzel bir konuşma yaptı zaten, yönetimin sözcüsü olarak yaptı. 
Şöyle söyledi. Galatasaray tüzüğünün bize tanımadığı bir hakkı, mahkeme zoru ile alacak 
değiliz. Kendileri burada oturmuyorlar ama bu Galatasaraylılığı ve dik duruşlarından dolayı 
Sayın Burak Elmas ve Sayın yönetimine teşekkürlerimi bir üye olarak belirtmek istiyorum. Çok 
teşekkür ederim ve bana çok ironik geliyor ki, ibra edilmemiş bir yönetimin mensupları, bu 
kürsüye çıkıp, ellerinde tüzük sallayarak, sizler Galatasaraylılar Derneğinde değilsiniz, burası 
Galatasaray Kulübü diyerek, bizlere yer bildiriyor. Bugün Galatasaraylılar Derneği diye 
bahsettiğiniz kurum, 1908 senesinde Abdurrahman Şeref Efendi tarafından kurulmuş ve 
neredeyse, üyelerinin tamamı Galatasaray Spor Kulübünün potansiyel üyeleri olan bir 
dernektir. Biz orada kötü bir şey yapmıyoruz, bizim de tüzüğümüz var. Bu konuda da hatiplerin 
daha dikkatli olmalarını istirham ediyorum. 
Son olarak da Sayın basın emekçilerinden, kusura bakmayın telefonumu açıyorum, buradan 
kopya çekiyorum çünkü. Genel kurulla da ilgili bir şey söylemek istiyorum. Genel kurul 
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açılırken, basına açık yada kapalı olunmasıyla ilgili bir önerge verildi, yada bir dilekçe verildi ve 
onaylandı. Ve ben çok üzülerek söylüyorum ki, orada söz aldım, bir dakikalık bir süre boyunca, 
Galatasaray televizyonunun aslında Galatasarayın toplantılarının yayıncı kuruluşu olması 
konusunda fikir belirttim. Çok büyük hayal kırıklığıdır ve bence olmaması gereken bir şeydir. 
Kim karar verdi, nasıl gelişti, bunu bilmiyorum. Ama siz eğer Galatasaray televizyonu bu genel 
kurulu yayınlayacak, hem üyelere, hem taraftara söz verdiyseniz, çok özür dilerim ama 
kafanıza göre, istediğiniz yerde bu yayını kesip, sansür uygulayamazsınız. Galatasaray 
televizyonu Pravda değildir. Eğer siz bu sözü verdiyseniz genel kurula, sonuna kadar bu sözü 
tutmanız gerekir. Bu sözüm hem Sayın Divan Başkanı, değerli hukukçu Metin Arslan beye, hem 
de Sayın Başkanımadır. Kim karar verdi bilmiyorum çünkü. Eğer bu sözünüzü tutamayacaksanız 
maalesef genel kurulu basına açmak zorundasınız. Bana tahammül ettiğiniz için hepinize 
teşekkür ederim. Sarı kırmızı, saygı ve selamlarımla efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Mehmet Kamil Erişen’e teşekkürler. Değerli hazirun, ben seçimlerle ilgili bundan sonraki 
süreç konusunda kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. 
Listeleri kabul ettik. Kesinleştirdik, yayınladık. Şu andaki süreçte önümüzdeki pazartesi günü, 
18 Nisan Pazartesi saat 18.00’de, Maslaktaki Binicilik Tesisimizde, statta maç olduğu için, bir 
zorunlu yer değişikliğimiz oldu, Saygıdeğer Başkan adayları ve ekiplerinin renk çekimi var. 
Dolayısıyla ondan sonra da birleşik, o renklere göre de, çekilen renklere göre de, birleşik oy 
pusulasını bastırtacağız ve seçim sürecinde bir merhaleyi daha aşmış olacağız. 
Katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederek, Divan Kurulumuzun Nisan ayı toplantısını 
kapatıyorum. 
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