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Olağanüstü Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 30 Nisan 2022 günü saat 11.00’de Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret 
Salonu’nda yaptığı olağanüstü toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Saygıdeğer hazirun, Divan Kurulumuzun olağanüstü toplantısına hoş geldiniz. Başlamadan 
önce telefonlarımızı lütfen sessize alalım. Bir de önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Salon 
kapasitemiz, tarihi bir salonda olduğumuz için, balkonu teknik imkânlar nedeniyle açamıyoruz, 
yani salonun yıpranmaması konusunda belli bir angajmanımız var. Bu yüzden okul girişindeki 
İnan Kıraç Salonuna canlı yayın düzeneği kuruldu. O salon da 200 kişi kapasitelidir. Arzu eden 
Kulüp üyelerimiz şeye geçebilirler. İnan Kıraç Salonumuza geçebilirler. Oturma düzeninde 
izleyebilirler.  
Okul ana giriş kapısından gelen bilgiye göre şu an itibariyle 122 Divan üyemiz katılmış 
bulunuyor. Dolayısıyla açılış nisabımız mevcuttur. Toplantımızı açıyorum. 
Şu anda yine gelen bilgiye göre 83 Kulüp üyemiz ve 27 değerli basın mensubu giriş yapmış 
durumdalar.  
Müsaadenizle kürsüye geçiyorum. 
Değerli Divan üyelerimiz, Kulüp üyelerimiz, bizleri ekranları başında ve Galatasaray 
mecralarında takip eden sevgili Kulüp ve Divan üyelerimiz, hayatlarını armaya adamış, kıymetli 
taraftarlarımız ve değerli basın emekçileri. 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş 
kahraman şehitlerimiz, Kulübümüzün 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları için sizleri 
saygı duruşuna davet ediyorum. 
(Saygı duruşu yapıldı.)  
Buyurun. Ruhları şad olsun. Müsaadenizle yerime geçiyorum. 
Galatasaray youtube kanalını kontrol edebilir miyiz?  
Sevgili Galatasaraylılar, normalde seçim sürecimiz mahkeme kararlarıyla akamete, kesintiye 
uğramasaydı, bugün burada kulüp üyeleri tarafından bir Galatasaray şenliği halinde cereyan 
edecek bir seçimi icra edecektik ve Kulübümüzün 39’uncu Başkanını seçecektik. Fırsatımız 
olmadı. Canla başla çalışan Kulüp görevlilerimiz, , seçim setup’ını oluşturdular. Bu sandıklar da 
bu seçim setup’ının bir parçası olarak, yani genel kurul açılıp, Başkanlık Divanı oluştuktan sonra 
sandık mahalli olan sınıflarımıza gönderilecekti.  
Değerli Galatasaraylılar, başlamış olan seçim sürecimiz iç ve dış baskılarla, açık olarak ifade 
etmek lazım, karnımızdan konuşmaya hiç gerek yok, kesintiye uğradı. Bugün burada normalde 
Galatasaray’ımızın önünü açacak, yönetimde tazelenme sağlayacak, bir seçim sürecini, seçimi 
icra edecektik. Ancak bu olmayınca, dün akşam saatlerinde son itiraz yolları da tükenince, bu 
Olağanüstü Divan Toplantısını koymak mecburiyetinde kaldık. Ki süreci değerlendirelim hep 
birlikte, saygıdeğer Divan ve Kulüp üyelerimizle bir ortak aklı harekete geçirelim. 
Ben çok fazla konuşmak istemiyorum ama Türkiye Cumhuriyetinin kurucu felsefesinde yer 
almış büyüklerimiz, Cumhuriyetin kurucu kadrolarının fikri temelini oluşturmuş, büyük 
Galatasaray camiasının temsilcilerinin, yeni kuşak temsilcileri olarak burada Galatasaray’ın, 
büyük Galatasaray camiasının birlik, beraberlik ve gücünü, hem içe, hem dışa göstermek 
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durumundayız. Bu konu çok nettir. Biz Divan Başkanlık heyeti olarak bu konuda son derece 
içimiz, vicdanımız rahat. Bu süreçte seçimin yapılabilmesi için, camiamızdaki gerek kulüp 
profesyonelleri, gerek camiamızın bütün hukukçularıyla çok büyük bir hukuki mücadele verdik. 
Burada bunun şahitleri var. Bizzat bu sürece katılan insanlar var. Çok değerli iki Başkan 
adayımız var. Seçim iptal edilmiş olsa da bunu, bu insanların ve Kulüp çalışanlarının hakkını 
teslim etmek durumundayız. 
Bu benim vicdani bir borcumdur. Şimdi Divan Kurulu gündemini okumak için Sayın Yazmanımız 
Nilüfer Sanvar’dan rica ediyoruz. Buyurun. 
 
Divan Yazmanı Nilüfer Sanvar 
30 Nisan 2022. Divan Kurulumuzun Olağanüstü Toplantı Gündem maddesi. 

• Seçim genel kurulu sürecinde gelişen hukuki durumun değerlendirilmesi. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. Gördüğünüz gibi olağanüstü bir genel kurul icra ediyoruz. Dolayısıyla bütün 
olağanüstü genel kurullarda malumunuz, Olağanüstü Divan toplantılarında da genel kurula 
kıyasen, gündeme bağlılık prensibi esastır. Yani bundan sonraki konuşmacılar da özellikle hem 
seçim genel kurulu ve bu süreçte gelişen hukuki durum dışında herhangi bir gündemden, 
gündeme bağlı kalmalarını hassaten rica ediyoruz. 
Bu hatırlatmadan sonra, ben Sayın konuşmacılara söz vereceğim.  
 
....... 
Sayın Başkan, Sayın Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu nerede? Kaçtılar mı?  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Lütfen. Şu, şöyle, onlar kendileri, mutlaka makul bir gerekçeleri vardır, onu açıklayacaklardır. 
Ben sadece burada şunu belirtmekle yetineyim.  
Galatasaray’ın en yüksek danışma kurulu olan Divan Kurulu, bağımsız seçilen, otonom, özerk, 
kendi kararlarını kendi veren ve Galatasaray’ın senatosu niteliğinde bir kuruldur. Dolayısıyla 
herhangi bir izne ve kendi iradesiyle bu olağanüstü toplantıyı icra etmekteyiz. Dolayısıyla 
saygıdeğer yönetimimizin de mutlaka katılmama konusunda belli gerekçeleri vardır. Ama ben 
onlara, onların yerinde olsam, bu toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını, Divan üyelerimizi, 
Kulüp üyelerimizi ve büyük Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim. Bu tabii benim 
fikrim. 
Şimdi ... 
 
...... 
Başkanım yukarısı niye kapalı, ayakta kaldık. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Toplantının düzeni anlamında, bir kez daha belirteyim. Özellikle tarihi bir salondayız ve 
toplantının düzeni anlamında da üst kat çok elverişli olmadığını tespit ettiğimiz için bu kararı 
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aldık. Sadece ışık ve ses ve görüntü olarak Galatasaray TV kameraları çalışıyor. Arzu eden 
üyelerimiz giriş salonu olan, okul girişindeki İnan Kıraç salonunda canlı yayın olarak, perdeye 
yansıtılmaktadır. Ama kimseyi zorlayamayız tabii, kendi takdiriniz.  
Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sayın Turcan Bolayır hocamı davet etmek istiyorum. 
 
Turcan Bolayır 
Efendim Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Divan üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer 
medya mensupları, hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. 
Fazla uzun konuşmak istemiyorum bugün, üzgünüm, hatta biraz da kızgınım. Galatasaray öyle 
bir tarih ki, bu tarih içinde bazı çalkantılar olabilir ama şimdiye kadar böylesine rastlanmadı. 
Neden? Hani bir birlikteydik, hani biz kol kırılır, yen içinde kalırdık? Birbirimizin yardımına 
koşardık? Nasıl bir şey bu? Anlamı çok güç. Şunu unutmamak lazım. Kritik günde böyle bir 
toplantıya balta vurmak, biraz amiyane, belki kaba bir şey, Galatasaray çınarına o balta girerse, 
yukarıdaki tomruklar, o dallar birdenbire insanların kafasına da boşalabilir. Çok kötü bir durum 
oldu. Şöyle, bir gün evvel herkes hazırlanıyor. Galatasaray’a yeni bir ufuk açılacak, Yönetim 
Kurulları ortaya çıkacak, Başkan ortaya çıkacak ve hazırlıklar başlayacak. Bu sene kötü bir sene 
geçirdik. Maalesef çok beklenmedik olaylar oldu. Bunu covid’le, movid’le izah etmek mümkün 
değil. Demek ki su uyuyor ama düşman uyumuyor diyeceğim. Askeri bir terim ama, burada 
bunu acaba kalkabilir miyiz, neden böyle oluyoruz biz, niye birbirimizi çekemiyoruz da 
bitirmiyoruz bu işi biz. Benim anlamadığım bir şey daha var, hukukçular var burada. Dava 
dosyaları, mahkemelerde sonuca erdikten sonra, istinaf mahkemelerinde 3, 4 ay bekliyor 
dosyalar. Bir günde nasıl oluyor, 100 bin lira yatırıp da bir istinaf mahkemesinden karar 
çıkarmak. Çok acı bir şey bu. O 100 bin lirayı acaba bir yardımlaşma kurumuna verip de 
Galatasaray adına bir şey yapsalardı daha iyi olmaz mıydı? Bugün buna ihtiyacı olan bir sürü 
insanlar var. O imza nasıl atılıyor? Yani fazla detaya girmek istemiyorum. Çirkin bir olay. Asalet 
vardır Galatasaray’ın her tarafında. Onun, o asaletin yanına yaklaşmak için de önemli şeyler 
bilmek lazım. Galatasaray’ın tarihini okumak lazım bir defa. Galatasaray’daki kişiler kimlerdi, 
nasıl meydana geldi? Galatasaray olmasaydı, bu Beyoğlu caddesi de olmazdı, İstiklâl caddesi 
de olmazdı. Tevfik Fikret olmasaydı yahut hepiniz biliyorsunuz bazı şeyleri, söylemekte 
sıkılıyorum. Fazla da konuşmak istemiyorum ama hazırlık yapılmış, buradaki bütün sandıklar 
hazır olmuş ve bu arada Sayın Başkanlar da davetlileri çağırmış, güzel kokteyller verilmiş, güzel 
yemekler yapılmış. Bunlara günah değil mi, yazık değil mi yani, bunlar bir anda kenara mı 
bırakılacak? Üzücü şeyler var. Asıl burada planımızı eksik yapacağız biz. Buradan Başkanlarımız 
seçilmiş olsaydı, yeni Yönetim Kurulları gelecekti, toplantılarını yapacaklardı, planifiye 
edeceklerdi her şeylerini. Diğer kulüpler şu anda gelecek transferlerini filan uygulamaya 
başladılar, hepsi çalışıyorlar, karınca gibi. Biz yine bu sene hüsrana uğrayacağız bu yüzden. Ama 
bunun vebali herhalde buradaki kişiler değil. Bunu hazırlayanlardır. Ben fazla konuşmak 
istemiyorum. Çünkü belki hata da yaparım konuşursam. Ama şurada, şunu söylüyorum. Kapalı 
kapılar ardında bulunan artık kişiler varsa ortaya çıksınlar, erkekliklerini göstersinler, başka bir 
şey söylemiyorum. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
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Sevgili Turcan hocama teşekkürler. Çok önemli noktalara değildi. Kendisine müteşekkiriz. 
Sıradaki konuşmacımız, Sayın Işın Çelebi. Buyurun. Ondan sonra da Sayın Ömer Tümay 
konuşacak. 
 
Işın Çelebi 
Değerli arkadaşlarım, ben Divan toplantılarında çok nadir konuşan bir insanım, fakat bugün 
buraya gelip bu konuşmayı yapmamızın gerektiğini düşündüm, Galatasaray’ın tarihine uygun 
ve atalarımıza uygun bugün çok önemli bir gün ve Galatasaray’ın geleceğini belirleyecek 
değerli bir gün. İsterdim ki, mevcut Yönetim Kurulu da buraya katılsın ve hep birlikte meseleleri 
tartışalım. Bu boşluğu görünce, hakikaten bugün çok üzgünüm. Çünkü Trabzonspor’a 
bakıyorum, şampiyon olmuş, gazetelerde resimler. Fenerbahçe ikinci sırada, Konya, 
Başakşehir arkadan geliyor, biz 12’nci sıradayız. Bu durumda üzülmemek mümkün değil. 
Bugün gerçekten çok üzgünüm. 2011 Mart’ında biz ibra olmadık. 2 yıl ben Yargıtay’da 
murafaalara katıldım, mahkemelere ve Yargıtay genel kurulu 52 hâkim, bu ibrasızlığın geçersiz 
olduğunu ve bu ibrasızlığın yanlış olduğunu belirtti. Görüyorum ki, daha sonra Mustafa Cengiz 
ibra edilmedi, sonra şimdiki yönetim ve Galatasaray’da bu ibrasızlık bölünmüşlüğü 
derinleştiren ve bölünmüşlüğü artıran bir uygulama olarak, bir silah olarak kullanılmaya 
başlandı. Bu yüzden çok üzgünüm. Haziran 2021’de Galatasaray’daki bölünmüşlüğü görerek, 
Mart 2011’deki kongrede bize el sallayan bir arkadaşımız vardı. Kendisi Galatasaray 
Üniversitesinde öğretim üyesiydi. Sonra kısmet oldu, iktisat profesörü olarak ben de 
Galatasaray Üniversitesinde 4 yıla yakın ders verdim. Galatasaray öğrencilerinin, üniversite 
öğrencilerinin o parmak sallayan arkadaşa karşı düşünceleri şuydu, Galatasaray’da birlik, 
beraberlik bozuluyor, bu çok büyük bir tehlike ve nitekim geldiğimiz noktada, şu anda seçim 
yapacağız, ama seçim yapamıyoruz. El sıkışamıyoruz, birlikte Galatasaray’ın geleceğini 
konuşamıyoruz. 2021 Haziranında dedik ki bakın eğer bu Galatasaray’da tek bir liste olmazsa, 
tek bir birlik beraberlik sağlanamazsa, Galatasaray’ın bu borç yapısı içinde, geleceği, sıkıntıları 
çok büyük. Bırakalım kişisel taleplerimizi, duygularımızı, Galatasaray’ın geleceği için çalışalım. 
Ama biz bunu sağlayamadık, bunun için de çok üzgünüm. Ve bugün istemeye, istemeye, herkes 
kendi egosunu ön plana aldığı için, Galatasaray çok ciddi bir darboğazın içinde kaldı. Neden 
kaldı? Bakın mali tablolara, Galatasaray ilk 3 en yüksek borcu olan takım arasında, 
federasyonun hazırladığı bilgileri ben inceledim. Galatasaray bu sorunu kolay kolay aşamaz, 
bu sorunu aşabilmenin yolu, Galatasaray’da birlik beraberlikten geçiyor. Bir tek listeden 
geçiyor. Galatasaray yeni çıkan spor yasasını hepinizin incelediğini düşünüyorum. Gördüğüm 
kadarıyla o spor yasası, 1982 anayasasının yasakçı mantığının bir devamı. Her şeyi yasaklıyor, 
şunu yapmazsan 3 yıl hapis olursun, bunu yapmazsan şöyle hapis olursun, ama o spor 
yasasında, hiç şunu söylemiyor. Gençleri alt yapıyı kuvvetlendirmek için şu yatırımı yaparsan 
seni şöyle teşvik ederim, takımda basketbolda, olsun futbolda olsun, voleybolda olsun, şu 
kadar genç insanı yetiştirip oynatırsan sana böyle bir ikramiye veririm demiyor. 
Mükafatlandıran ve teşvik eden bir spor yasası yok. Cezalandıran bir yasa var. Yasayı 
okuduğunuz zaman, Başakşehir’in, Alanyaspor’un teşvik edildiğini görüyorsunuz. Zaten şu 
anda fikstüre bakın, 3‘ncü sırada Konyaspor var, 4’üncü Başakşehir ve Alanyaspor filan ön 
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planda. Bu mantık içinde biz bölündükçe, sıkıntı çekeceğiz. Birlik, beraberlik bugün 2022 
Mayısında çok ve çok daha önemli hale geldi. Sürem var mı konuşmak için?  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Buyurun Sayın Bakanım. 
 
Işın Çelebi 
Şu anda hepimiz Galatasaray için fedakârlık yapmak zorundayız. Ben temenni ederim ki, 
mevcut adaylar aralarında el sıkışsınlar, seçime gidecekler bir Başkan etrafında, diğeri Başkan 
yardımcısı olsun, listelerini birleştirsinler, burada hepimiz imza verelim, seçim için 2 bin imzayı 
toplayalım. Ben bunu rica ediyorum ve tek liste gidelim. Bütün Türkiye'ye de örnek olsun. Tek 
liste. İki Başkan adayımız el sıkışsınlar, birleştirsinler, tek liste ile gidelim. Ne sakıncası var? Ve 
seçimi de hemen yapalım. 2000 imzayı toplayıp yapalım. Bunu şunun için söylüyorum. Ben 
kimim, ben bir hiçim. Ama bir Galatasaraylıyım, bir hiç olarak, Galatasaraylıyım. Bu ülkeye 
hizmet etmiş bir adamım, 15 yıl milletvekilliği yaptım, 5 yıl ekonomi bakanlığı yaptım. Ben 
iktisat profesörüyüm, bunu kasten söylüyorum, ama ben sonuçta bir hiçim. Birey olarak bizler 
bir hiçiz. Gelin el sıkışalım, şu kavgayı bitirelim. Burada ya bir Başkan adayında anlaşalım, bir 
tek liste ile gidelim. Bir büyüğümüz Başkan olsun, onun etrafında toplanalım. Şu birlik, 
beraberliği sağlayalım. Ben sonuçta sizden rica ediyorum. Lütfen kavgayı bitirelim. Keşke 
burada bu mevcut arkadaşlarımız da burada olsalardı. Bütçemiz bile yok. Bütçenin olmaması 
ne demek biliyor musunuz? Yönetememek demek. Bütçenin olmaması demek, mesela Hayri 
Kozak’ın Başkanlığında yeni bir liste yapalım. Hep beraber birleşelim. Yani hepimizin sayıp 
seveceği bir insanın etrafında toplanalım. Okan beyin Başkanlığında liste yapalım. Hani, bunu, 
şunu kasten söylüyorum. Aramızda çok arkadaşımız var. Lütfen ben Eşref beyden de Metin 
beyden de fedakârlık rica ediyorum. Bir tek liste yapsınlar aralarında, bir liste ile gidelim. Şimdi 
benim ricam şu. Lütfen buradan 2 bin imza ile çıkalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar 
sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Işın Çelebi’ye teşekkürler. Dışarıda çok sayıda kıdemli Divan üyemiz ve yaş almış üyemizin 
ayakta kaldığını ve koridorda olduğunu bildiriyorlar. Benim genç üyelerimizden hassaten 
ricam, giriş salonunda da yayın var. Müsaade ederlerse, kendileri gönüllü olurlarsa, İnan Kıraç 
Salonuna geçebilirler mi acaba, biraz salonu rahatlatalım. 
Şimdi Sayın Işın Çelebi, İkinci Başkanlarımızdan konuştu. Yine konuşma talebi olan, İkinci 
Başkanlarımızdan Sayın Mehmet Helvacıya söz vermek istiyorum. Sonra Ömer Tümay 
konuşacak. Sayın Ömer Tümay’dan ben özür diliyorum. Affına sığınıyorum. Buyurun Sayın 
Mehmet Helvacı. 
 
Mehmet Helvacı 
Sayın Divan Başkanım ve heyeti, değerli Galatasaraylılar, hanımefendiler, beyefendiler, bizi 
izleyen tüm Galatasaraylılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birkaç teşekkürle konuşmama 
başlamak istiyorum. Bunlardan birincisi, Sayın Divan Başkanıve heyetine, hızlı bir şekilde 
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refleks gösterdiler, bu toplantıyı organize ettiler ve bugün bizim burada yasal bir şekilde 
bulunmamızın yolunu açtılar. Biz Galatasaraylılar bu toplantı olmasaydı da bugün burada 
olacaktık. Ama zeminimiz yasal olmayacaktı. İçinde bulunduğumuz süreçlerde, yasal 
davranışları tercih etmek, Galatasaray’ın lehinedir. O yüzden de Sayın Divan Başkanı ve 
heyetine, buradaki toplantının, bu buluşmanın yasal zeminini hazırladığı için teşekkür 
ediyorum. 
Ayrıntıdır, ilgisizdir, ama gördüğüm bir şeyi de teşekkürle neticelendirmek istiyorum. 
Toplantının açılmasını beklerken, sevgili Nilüfer Sanvar kardeşim, dakikalarca Galatasaray 
bayrağını düzeltti. Belki başkaları da dikkat etmiştir, görmüştür. Galatasaraylıların 
Galatasaray’a gösterdiği özen, ölçüsü budur. Bu ölçünün, bu ölçünün anlaşılmasını ve herkesin 
de bu çerçevede hareket etmesini beklediğimi bilmenizi isterim. Bir teşekkür de Yönetim 
Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerine. Onu da ihmal etmemek lazım. Onlar bugün 
muhtemelen, tabii tahmin benimki, ama şunu göstermek için burada değiller. Dediler ki, 
gitmeyelim de Galatasaray’ın gerçek sahibinin Galatasaraylılar olduğu anlaşılsın. 
O yüzden de kendilerine teşekkür borçluyuz. Eleştiriyi bence hak etmiyorlar. Teşekkür etmek 
lazım. Değerli Galatasaraylılar, gündem hukuki durum diye ilan edildi. Ben tanıyorsunuz 
söylemeyeceğim sıfatlarımı. Bu çerçevede konuşacak bir şey olmadığını söylemek istiyorum. 
Yani eğer hukuki durumu konuşacaksak, kürsüden inmem lazım. Çünkü konuşulacak bir şey 
yok. Galatasaraylılar biliyorlar ki, Galatasaray Başkanı olmak için, seçilmek gerekiyor. Bu şart. 
Ama Galatasaray Başkanı kalmak için, seçilmek yeterli değil, olmuyor. Bunu da bugünlerde çok 
net bir şekilde görüyoruz. İbra ile ilgili çok şey söyleniyor, çok şey söylendi. Mevcut Başkanımız 
ve yönetimimiz de söyledi. Anlayamadıklarını belirttiler. Çok arkadaşımız da anlayamadığını 
belirtiyor ama gelinen tablo, anlaşılmaz değil. Demek ki ibra etmeyenlerin ibra etmemekte 
haklı sebepleri varmış. Bu bugün net bir şekilde ortadadır. İbra, Yargıtay ne derse desin, ibra 
bir güven oylamasıdır. Kelimelerin arkasına sığınarak onları çarpıtmak doğru değildir. İbra 
edilmeyenler, önce kendi davranışlarına bakmak zorundadırlar. Ne için ibra edilmediklerini 
anlamak zorundadırlar. Eğer bunu yaparlarsa, ibra edilmemelerinin sebeplerinin olduğunu 
zaten net bir şekilde göreceklerdir. 
O yüzden de bu konuda daha fazla bir şey söyleyip sizi sıkmak istemiyorum. Nihayet bizim 
açımızdan meselenin hukuki durumuna bakmak gerekirse, dediğim gibi mahkeme kararı 
açısından, hukuki bir durum yoktur. Gerekçeler oldukça yüzeyseldir. Örnek bugün hava kötü 
onu da beklerdim, mahkeme kararında yazmasını, hava kötü Galatasaraylılar üşümesinler diye 
seçimi iptal ettik de diyebilirlerdi. Bu da iyi bir gerekçe olurdu. Ama biz ne yapmalıyız 
meselesine gelince, bizim elimizde birden fazla imkân var. Ama imza toplamak elbette bir 
imkân, fakat bu imkânın kullanılması halinde buna nasıl engeller çıkarılabileceğini, imzaların 
sıhhatinin nasıl kontrol edilebileceğini ve bu sürecin nasıl uzatılabileceğini hepimiz biliyoruz. 
Dolayısıyla burada aslında kullanılması gereken imkân, bir, Başkanımızın istifa etmesi ve bu 
yolla seçime gidilmesi. İki, tüzüğümüzün açık hükmüdür, Denetim Kurulumuzun yazılı bir 
talepte bulunması, 28/2 bunu söyler. Yani burada bağımsız olduğunu düşündüğümüz Denetim 
Kurulumuz bir karar alarak, Galatasaray’ı seçime götürme imkânına sahiptir. Kendilerinden 
bunu beklemeye hakkımızın olduğunu düşünüyorum. O yüzden onlara da buradan bir çağrı 
yapıyorum. Diyorum ki bir an evvel bu yazılı kararı alınız ve Galatasaray’ı seçime götürmek için 
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gerekeni yapınız. Bir diğer imkânımız mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz toplantı nisabı ve 
karar nisabını etkileyecek derecede istifa ederlerse, o da bir seçim zarureti ortaya çıkarır. 
Başkanımız istifa etmeyeceğini açıkça beyan ettiğine göre, artık herhalde bizim yine Yönetim 
Kurulu üyelerimizden, Galatasaray’ı seven, sayan, saygı gösteren, Galatasaray iradesine saygı 
gösteren Yönetim Kurulu üyelerimizden istifalarını bekleme hakkımız da var diye 
düşünüyorum. 
Bunları yapmaları, onları küçültmeyecektir. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. İdari olarak ibra 
edilmemek de hiç kimseyi küçültmez. İdari olarak ibra edilmemenin bizim tüzüğümüze bir tek 
müeyyidesi vardır. O da yeni bir seçimin yapılmasıdır. Yani aslında bu bir demokrasi talebidir. 
Demokrasi talebi, bugün Türkiye'de hoş karşılanmıyor olabilir, ama Galatasaray’da her zaman 
hoş karşılanmak zorundadır. O yüzden de ibra edilmeyenlerin bundan bir sıkıntı duymasını 
gerektirecek bir şey yoktur. Galatasaraylılar kendilerinin artık Galatasaray’ı yönetmelerini 
istemediklerini beyan etmişlerdir. Bunun bir mali yükümlülüğü, sorumluluğu sonucu 
olmadığına göre, tek yapmaları gereken, Galatasaraylılara yeni seçimin yapılmasının yolunu 
açmaktır. İbra edilmemekten yani idari olarak ibra edilmemekten, bu kadar rahatsızlık 
duyulması yanlıştır. Ben de bu kişilerden biriyim, idari olarak ibra edilmeyen kişilerden biriyim. 
Ama bunu hiçbir zaman mesele etmedim, hiçbir zaman bunun kaldırılmasının peşinde 
koşmadım. Bundan sonra da koşmayı düşünmüyorum. Değerli Galatasaraylılar, hukuken 
önerebileceklerimiz, yapılması gerekenler, bundan ibaret. Mahkeme üzerinden bir sonuca 
ulaşmaya çalışmanın çok yararlı olmadığını hep beraber süreci yaşayarak gördük. Mahkeme 
üzerinde bir şekilde oluşan, etki, baskı, bir mahkemede olmasa bile, bir başka mahkemeden 
kararın engellenmesinin yolunu açıyor. Öyleyse yapmamız gereken şey, sonucu mahkemeden 
almak veya beklemek değil. Galatasaraylı olarak içimizde çözmektir. İmza toplama meselesine 
karşı olmadığımı, imzanın toplanmasının iyi bir şey olduğunu ama buna engel 
çıkarılabileceğinin altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla diğer yöntemleri de hızlı bir şekilde 
Galatasaraylılar kendi aralarında bunu konuşarak, çünkü Yönetim Kurulunda bulunan 
Galatasaraylıların, Denetim Kurulunda bulunan Galatasaraylıların arkadaşları, sınıf arkadaşları, 
tribün arkadaşları, çeşitli arkadaşları yine aramızdadır. Onlar gerekli ilişkileri kurarak, bu 
sonuçların elde edilmesini sağlayabilirler. 
Bugün bize düşen görev budur diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Mehmet Helvacı’ya çok teşekkürler. Şimdi ilk 3 konuşmacımız konuşmalarını bitirdi. 
Gayet de akıcı gidiyoruz. Bir, Divan Başkanlığına gelen bir önerge var, müsaadenizle onu 
okutmak istiyorum. Yazmanımız Nilüfer Sanvar okuyacak.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar 
30 Nisan 2022 Divan Başkanlığına, toplantı sırasında, hatiplerin yapacağı değerli konuşmaların 
5 dakika ile sınırlandırılmasını, görüş ve onayınıza arz ederiz. İsmini okuyayım mı Başkanım?  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
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Yok, hayır. İlk önerge sahibini okusanız yeterli. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar 
7310 Okan Böke. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. Saygıdeğer hazirun, bizim tüzüğümüzün 50’nci maddesi, konuşma sürelerinin 
sınırlandırılmasını düzenliyor. Burada 3 üye konuştuktan sonra, ancak yazılı önerge üzerine, 
dolayısıyla onu okuttuk. Şimdi lehte ve aleyhte birer konuşmacıya eğer konuşmayı arzu 
ediyorlarsa, söz vermek istiyorum. Direk oylamaya mı geçelim? Şimdi bizim sıradaki 6 
konuşmacımız var. Dolayısıyla bu konuşmacılar bu sınırlamaya tabi değiller. Ancak ondan 
sonrakiler, Sayın Abdurrahim Albayrak konuşma talebinde bulunuyor, kaydedelim lütfen. Ben 
herhangi bir fikir beyan etmiyorum ama, toplantı akıcı gidiyor, yani konuşmacılar açıkçası, 
seyrinde gidiyor. Direk oylamaya geçelim.  
 
Hayri Kozak 
Bir dakika Başkanım. Ben de mademki söz hakkı kısıtlaması neden istendi ben anlayamadım. 
Galatasaray’ın en önemli toplantısını yapıyoruz. Burada kısıtlama olmamalı. Peşinen 
söylüyorum. Ben de söz istiyorum. Süresi olmayan. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Oylamadan önce söz istediği için Sayın Hayri Kozak’ı kaydedelim. Hocam müsaadenizle 
oylamaya geçiyorum. Bir lehte, bir aleyhte konuşma, söz alındı. Süre kısıtlama önergesini kabul 
edenler? Kabul etmeyenler? Süre kısıtlama önergesi kabul edilmiştir. Ancak önergeden önce, 
oylamadan önce isimlerini yazdıran saygıdeğer üyelerimiz, bu kısıtlamanın kapsamının 
dışındadır. Teşekkürler. 
Şimdi Sayın Ömer Tümay’ı davet etmek istiyorum. Sizi çok beklettik Sayın Ömer Tümay. Ben 
Sayın Ömer Tümay kürsüye gelirken, 11.38 itibariyle 269 Divan üyemiz ve 200 kulüp üyemiz 
toplantıya katılmış durumdadır. Bu rekor bir sayıdır. Duyarlılıkları, Galatasaray’a bağlılıkları için 
teşekkür ederim. Buyurun Sayın Ömer Tümay. 
 
Ömer Tümay 
Evet. Sayın Divan Başkanım, Divan heyeti üyeleri ve değerli Galatasaraylılar. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Galatasaray için çok acı bir gündeyiz, resmen Galatasaray sırtından hançerlendi. 
Hem de haince hançerlendi. Bu kadar kritik bir dönemde, iki tane Başkan adayımız var, bir 
planlarını yaptılar, programlarını yaptılar, süratle Galatasaray için bir şeyler üretmek için kolları 
sıvadılar. Biz tam bir ay kaybediyoruz, en iyi ihtimalle. Bir ay kaybediyoruz. Bir ay sonra, takım 
zaten meydanda, ne olduğu. Hocanın durumunda bir belirsizlik var. Bunların toparlanması 
nasıl olacak? Hakikaten düşünmek istemiyorum. Çok zor günler bekliyor Galatasaray’ı. Şimdi 
şu hazin tabloya bakıyorum, boş masaya. Buraya gelmeye, maalesef belki de neyse söylemek 
istemiyorum, ağır kaçacak biraz, konuşmak istemiyorum. Fakat Burak Elmas için hakikaten 
söyleyeceklerim var. Şimdi birinci günden itibaren, mali kongreden sonra, hemen istifa 
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ediyoruz dedi. Ondan sonra devamlı böyle konuşmalarında bir belirsizlik hakim. Dün de mesela 
dinliyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlaşılmıyor yani, boş konuşuyor, ortada 
kalıyoruz. Ortada her şey. Sayın Burak Elmas, herhalde televizyondan seyrediyorsunuzdur, 
buradan size seslenmek istiyorum. Ya çıkın, ben istifa etmeyeceğim deyin, bakalım çaresine, 
yada çıkın ben istifa ediyorum deyin, istifa edin. Daha ne diyelim yani artık? Yok tüzüğün şu 
maddesi, bu maddesi, şöyle olursa böyle olur, böyle olursa, şöyle olur. Hayır, çıkın istifa edin. 
Süratle. Bu kulüp seçime gitsin. Süratle Başkanını belirlesin ve aksiyon alsın. Yoksa önümüzdeki 
sezonu da kaybedeceğiz. Durum son derece dramatik. Şimdi bakıyorum Başkan diyor ki, 
Galatasaray Başkansız kalmaz. Arkasından, bütçemiz yok diyor. Bütçeniz yoksa zaten 
Galatasaray Başkansız demektir. Hiçbir şey yapamazsınız ki, böyle sürekli bir ikilemler var. 
Dönüyor Galatasaray için biz şöyle yaptık, böyle yaptık. Tamam. Ama durum da meydanda, 
mal meydanda. 11’inci sıradayız. Yani buraları süratle geçmemiz lazım, yoksa hakikaten her 
geçen gün büyük bir zarar oluyor. Burak Elmas’ın süratle kararını vermesi lazım ve açık açık 
mertçe çıkıp, evet ben devam ediyorum desin, yada hayır etmiyorum desin. Şimdi kalkıp koca 
koca insanlar, kuyruklara girerek imza topluyorlar. Buna ne gerek var? Çıkın istifa edin ya, bitsin 
bu iş, niye uzatıyoruz yani, nereye gideceğiz? Evet teşekkür ederim beni dinlediğiniz için, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ömer Tümay’a teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Eşref Hamamcıoğlu. Ondan 
sonra da Sayın İkinci Başkanlarımızdan Abdurrahim Albayrak’a söz vereceğim.  
 
Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Divan Kurulu Başkanım, değerli Divan Kurulu, saygıdeğer Divan Kurulu üyelerimiz, çok 
kıymetli üyelerimiz ve bizleri televizyonları önünde izleyen değerli Galatasaraylılar, açıkçası 
bugün bu kürsüye bambaşka amaçla çıkmayı planlamıştım. Fakat 12 yaşında girdiğim bu Tevfik 
Fikret’te, bu kadar üzücü bir manzara ile karşılaşmadım bu zamana kadar. Boş sandıklar ve 
genel kurulun iradesiyle seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinden hiç kimse yok. Galatasaray bunu 
hak etmiyor, ama bunun altında kalmayacağız genel kurul üyeleri olarak, çok üzücü durumu, 
yine güçlü bir genel kurul iradesiyle, Galatasaraylıların kenetlenerek çözeceğinden %100 
eminim, buna da en ufak şüphem yok. Ancak birkaç şeyi de hatırlatmadan geçemeyeceğim.  
Son Divan toplantımızda ve seçim süresinde yapmış olduğum birtakım konuşmalarda, 3, 4 tane 
önemli öğeyi vurgulamıştım, hatırlayacaksınız. Galatasaray’daki eksikler ve psikolojik 
sermayenin erozyona uğraması ile ilgili. Samimiyet eksikliğinden bahsetmiştim. Sayın Burak 
Elmas’ın şahsında ve ona omuz veren Yönetim Kurulu, değerli diğer kurul üyeleri nezdinde 
bunu çok net yaşıyoruz. Samimi değiller. Güven eksikliğinden bahsetmiştim. Güven 
duymadığımızı görüyoruz. Boş sandıklar, boş Yönetim Kurulu masası. Şeffaflık dedik, benden 
önceki bütün konuşmacılar ve benim izlediğim bütün konuşmalarda görüyoruz ki, Sayın Burak 
Elmas konuşmalarında şeffaf değil, bir illüzyonist gibi davranıyor, ne söylediği anlaşılmıyor, 
arkasından ne çıkacağı belli değil. Dün katılmış olduğumuz değerlendirme toplantısında, 
kendisinin daveti üzerine 21-28 Mayıs tarihlerini önerdik, kendisi de prensipte olur, Yönetim 
Kurulu üyeleriyle değerlendirip size haber vereceğim dedi, bize yarım saat bir bekleme süresi 
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verdi. Şimdi soruyorum, hangi Yönetim Kurulu üyeleri, bizim önermiş olduğumuz 21 ve 28 
Mayıs tarihlerine hayır dediler ki, Sayın Burak Elmas bunu kabul edemedi? O arkadaşların 
buraya gelip bunun hesabını vermeleri lazım, çünkü genel kurulu kandırarak seçildiler. İşte bu 
güven eksikliğidir, işte bu güven eksikliğidir, bunun hesabını, genel kurul üyeleri olarak biz 
soracağız. Şu utanç verici manzarayı unutmayalım, unutturmayalım lütfen. Çok önemli bir 
tarih, tarihi gün yaşıyoruz bugün. Biz diyoruz ki, Galatasaray batıya açılan penceredir. Tevfik 
Fikret’e atıfta bulunuyoruz. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hürüz diyoruz. Bu nasıl bir hürriyet? Bir 
de şunu hatırlatmak isterim. Galatasaray’da bir adaylı seçim filan olmaz. Galatasaray 
demokrasisi, adayların yarışıdır, yarış rekabettir, husumet değildir. Bunu önerenler, 
Galatasaray’daki tabloyu hâlâ okuyamamışlardır, hâlâ geçmiş ibrasızlıkları gündeme 
getiriyorlar. Hep ne dedik, ibrasızlık, iyi bir şey değil. Ama ibra etmeyenler kadar, ibra 
edilmeyenleri de sorgulamamız lazım. Buyurun manzara burada. Buyurun, ibra edilmeyenler, 
buradalar? Neredeler? Boş sandalyeler. Bundan herkesin bir ders çıkartması lazım. Şimdi bir 
seçim sürecine girmiştik değerli hazirun, 23-30 Nisan tarihleri, hukuki süreç başladı, 23 Nisanda 
çoğunluk sağlanamadığı için tutanakla, Divan Kurulu üyelerimiz, kurulu tarafından tespit edildi 
ve seçim bugün yapılacaktı. Ancak harici müdahalelerle, Galatasaray’ın genel kurulun 
iradesine, ipotek konmuştur. Bunun başka tarzı yoktur. Şimdi bunda altta yatan sebepler 
nedir? Acaba bu seçim süreci, bir kere daha uzatılarak, bir üçüncü veyahut başka adaylar için 
mi hazırlık yapılıyor? Bu adayların önünü kesmek doğru olmaz elbette, ama bu adaylar şaibe 
altında kalacaklardır. Bunu şimdiden bilsin, her kim ise. Çok net. Galatasaray böyle hukuken 
labirentlerinde dolaşılarak yapılmış düzenlemeler, organizasyonlara taviz vermez, biz bunun 
altında kalmayacağız. Bu karara imza atanlar, genel kurul üyelerimiz olsun, ipotek altına alan 
Yönetim Kurulu üyeleri olsun ve yandaşları olan diğer arkadaşlar, bunun hesabını önce 
onlardan sormalılar, sonra da genel kurula hesap vermeliler. Galatasaray kişilerin elinde esir 
kalmayacaktır, bundan herkes emin olsun lütfen. Gelinen yere bakacak olursak şimdi, aziz 
Atatürk demiş ki, gençliğe hitabesinde, dün akşam onu cemiyette yaptığım konuşmada da 
kısaca atıfta bulundum. Vatanın bütün kaleleri, tersaneleri işgal edilmiş olabilir diyor. Bunun 
sebebi de dahili ve harici düşmanların olabilir diyor. Bunlar hıyanet içinde bulunabilirler diyor. 
Aynen eğer Galatasaray camiası bizim kalemiz ise, aynen bununla karşılaşıyoruz bugün. Dahili 
ve harici düşmanlarımız var. Hıyanet ile karşı karşıyayız bugün itibariyle. Bunu çözecek olan 
yine bizleriz. Mutlaka ve mutlaka önümüzdeki süreçte, bir araya gelmemiz lazım, birlikte 
olmamız lazım, bütün fikir ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı birleştirip, bundan bir enerji ve kuvvet 
yaratmamız lazım, Galatasaray’ımız için. Hiç kimse bizi demokrasi uğruna, genel kurullarda söz 
almaktan, fikirlerimizi beyan etmekten alıkoyamayacaktır. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. 
Hukuk ne karar verirse, versin. Bugün Türkiye'de hukuka en saygılı olan camia, Galatasaray 
camiasıdır. Ama hukuku farklı kullanarak, bu duruma hiç kimsenin de bizi düşürmeye hakkı 
yoktur. Şimdi huzurunuzda buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Sayın Başkan Burak Elmas ve 
değerli arkadaşları, hepsi arkadaşımız, yıllardır tanırız her birini. Bu kadar istifa çağrısına ve 
genel kurulun sizi istememesine rağmen, burada kalmayı neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? 
Eğer dahilde ve hariçte bir taahhütleriniz varsa, bu taahhütlerinizi bizimle paylaşın, biz genel 
kurul olarak bu taahhütlerinizi yerine getirir, sizi darda bırakmayız. Ama lütfen bunları bizle 
şeffaf olarak paylaşınız, kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz? Bugün, bugün 



11 
 

Galatasaray için bir dönüm noktası, bugün Galatasaray için bir dönüm noktası, ben süre 
kısıtlamasının da çok talebini anlayamıyorum. Biz dertlerimizi, problemlerimizi bugün 
konuşmayacaksak, ne zaman konuşacağız? Buraya katılan herkes kendi konuşma süresini 
sınırlayabilecek bilinçtedir ve bu aklıselime sahiptir, kimsenin önergesine ihtiyacımız yok bizim 
bu konuda. Son olarak da değerli Divan Kurulumuza almış olduğu bu inisiyatiften dolayı çok 
teşekkür ediyorum. Divan Kurulu Galatasaray’ın bağımsız ve en üst düzeydeki istişare 
kuruludur. Dolayısıyla şimdi istişare için toplandık. Bu bir aile toplantısıdır. Maalesef bugün 
yaşadığımız süreç, görmüş olduğumuz manzara, benim ve Divan Kurulu arkadaşlarımın da, 
özellikle Divan Kurulu Başkanlığı yaptığım zamanda tam da mücadele ettiğimiz zihniyetin 
tezahürüdür. Galatasaray kimsenin oyuncağı olamaz, olmayacaktır, lütfen sorumluluk alanlara 
güveniniz. Güçlü bir genel kurul iradesiyle, güçlü bir yönetim seçmek için, yeniden organize 
olacağız. Lütfen bizleri destekleyiniz, çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Eşref Hamamcıoğlu’na çok teşekkürler. Sıradaki konuşmacımız, Sayın Abdurrahim 
Albayrak, buyurun. Ondan sonra Sayın Okan Böke. 
 
Abdurrahim Albayrak 
Sayın Divan Başkanım, evet bütün Divandaki değerli üyelerimiz, hepinize saygılar sunuyorum. 
Sevgili Galatasaray Divan Kurulu üyeleri ve kongre üyeleri, hepinizi saygıyla muhabbetle 
selamlıyorum. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Biraz önce Eşref 
Başkanımız da söyledi. Manzara burada, her şey ortada. Bu sıkıntılı dönemde, bir ay içerisinde 
ben özel teşekkür etmek istediğim, Divan Başkanım ve yönetimdeki arkadaşları çok büyük bir 
çaba sarf ettiler, her gün toplandılar ve bizleri bilgilendirdiler, toplantılar yaparak. Başka bir 
teşekkürümü de o günkü Divanı yöneten, sevgili Metin Sinan Aslan’adır. Ona da çok teşekkür 
ediyorum. Her gün aşağı yukarı beraber olduk, konuştuk, ettik. İstişarelerde bulunduk. Ama 
maalesef hiçbir şeyi engelleyemedik ve bugünlere geldik. 
Arkadaşlar, dün Başkanımızı hepimiz üzüntü ile dinledik, izledik. Başkanımız diyor ki, bu kaosu 
ortadan kaldırmadan seçime gitmek istemediğini ifade etmek istiyor. Sevgili Burak Başkanım, 
bu kaosa, bu camiayı, bu kulübü siz soktunuz, siz getirdiniz. Diyor ki, bütçemiz onaylanmadı 
diyor. Sevgili Başkanım, bütçe onaylanması için yönetim salonda olması lazım. Salonda hiçbir 
yönetici bir tek arkadaşımız vardı. Hatırlıyorsan, ismini söyleyeceğim. Hiç kimse yoktu, hiç 
kimse bütçeyi çıkıp da açıklamadı. Hiçbir konuşmacı olmadı. Hiçbir şey söylemedi. Herkes 
gitmiş, yönetim yok. Ya arkadaşlar bu nasıl bir şey olabilir ya, siz bütçeyi onaylatacaksınız, 
Galatasaray yönetimi ortada yok. Hiç kimse yok. Ondan sonra tutacaksınız, bizleri 
suçlayacaksınız, geçmiş yönetim şey yapmamış diye suçlayacaksınız. Mustafa Cengiz ve ekibini 
suçlayacaksınız, her seferinde işte ben mali ve idari yönde ibra etmediğimi iddia ediyor. Ben 
mali yönde arkadaşlar ibra ettim. Bana o yakışırdı, ama idari yönden ibra etmedim. O da bana 
yakışırdı. Çünkü kendisi de intikam için yapmadı mı, kendisi de bizim dönemlerimizde havaya 
kaldırıp sallarken, başka arkadaşlarımız da vardı, ama ben hiç kimseye gidip de bizi niye ibra 
etmedin demedim. Diyemem de. Ama Başkanımızın babası, salonda geldi bana niye ibra 
etmedin diye hesap sordu ya, olacak iş mi bu? Yani bu olabilir mi böyle bir şey, Galatasaray 
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Başkanının babası gelecek, biz sizi geçmiş dönemde ibra etmiştik, sen bizi ibra etmedin. Ben 
endişeliyim. Şu bir ay içerisinde endişeliyim. Sevgili Başkanımız diyor ki, ben bu işlerden diyor, 
hiçbir haberim yok. Sevgili Galatasaraylılar, dakika dakika, isim isim, mekân mekân, hepsinden 
haberim var. Hepsinden haberim var. Yapma sevgili Başkanım, biraz önce Eşref ağabey de 
söyledi. Manzara burada. Her şey burada. Bütün Galatasaraylılar görüyor, herkes, her şey 
burada, ortada.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Konuşmacıya müdahale etmeyelim. 
 
Abdurrahim Albayrak 
Şimdi bakın arkadaşlar, burada konuşulacak şeyler var, konuşulmayacak şeyler var. Ben, 
Galatasaray’ın zarar görmemesi lazım arkadaşlar. Buradan hep beraber bu işi çıkartacağız, 
çıkartmalıyız. Mecburuz. Mecburuz, bu çatı altında olan herkesin bir görevi vardır. Hepimizin 
görevi vardır. Ben elimi de, taşımı da koyacağım. Ama bu seçime de iki tane değerli Başkan 
adayımız girecek. İkisi girecek. Onların hakkıdır arkadaşlar, onların hakkıdır. Söylemek 
istediğim çok şeyler var. Pazar günü, buradan ayrıldıktan sonra nerelere gidildiğini, nerelere 
telefon edildiğini, zamanı gelince, bir basın toplantısı yapıp bunları açıklayacağım. Hiç kimse 
merak etmesin, bir ara bu işi benim engellediğimi, benim üzerime gitmek istediler. Ben bunu 
seçimi şey yapmak istiyorum diye mahkemelere, ama ama her şey ortaya çıktı. Daha da 
çıkacak. Daha da çıkacak. Bu böyle çamur atmakla olmaz. Olmaz bu. Burası Galatasaray 
Kulübüdür. Burada istediğinizi, bakın geçen sene bana da çoğunuz kızdınız. Niye? Ben istifa 
etmedim. Çoğu arkadaş, istifa et, istifa et, istifa et dediler. Ben o zaman istifa edemezdim. 
Çünkü Başkanımız ölüm döşeğindeydi. Ben Mustafa Cengiz’e buradan rahmet diliyorum, 
mekânı cennet olsun, mekânı cennet olsun. Ben onu yapamazdım, ben öyle bir insan değilim. 
Ben yıllarca Mesut Yılmaz’la beraber oldum. Hiç bırakmadım, iyi günde de, kötü günde de, 
dostluklar burada meydana ortaya çıkar. Ama bugün de Galatasaraylıların bir olacağını, birlik 
olacağını, beraber olacağını, ama biz bu işin içerisinden çıkacağız. Kim seçilirse seçilsin, bana 
söylüyor, hangi arkadaşımız seçilirse seçilsin, Galatasaraylıdır, Galatasaray aşkıyla, hizmetiyle 
gelecektir. Ben iki tane, hem Eşref Başkanımızı, hem de Metin Başkanımızı tebrik ediyorum. 
Hiç kaçmadılar, geldiler aslanlar gibi ekiplerini kurdular, hazırlıklarını yaptılar. Geldiler buraya, 
seçime hazırlandılar. Biz onları destekleyeceğiz. Ama bizim birinci vazifemiz, Başkanım. Siz 
bugüne kadar çok çaba sarf ettiniz. Seçime kadar endişeliyim. Huzursuzum, bu bir ay içinde mi 
olur, iki ay içerisinde mi, 20 gün içerisinde mi, bunu denetleyecek bir mekanizmaya 
Galatasaray Divanının buna müdahale etmesi lazım. Müdahale etmesi lazım. Transfer dönemi 
geliyor, ne olacağı belli değil, geçen sene bu kulüp, Galatasaray takımı 1 golle şampiyonluğu 
kaybetti arkadaşlar, bu sene bir ara bütün hepimizi yukarıdaki iki takımı, üç takımı takip 
ederdik, bu sene öyle bir duruma geldik ki, alttaki iki tane, üç tane takımı takip etmeye, düşme 
hattındaki takımların maçlarını kaybetmesini takip etmeye başladık. Öyle bir duruma getirdiler 
bizi, Galatasaray’da olabilir mi böyle bir şey. Ben söylemek istediğim çok şey var. Burada tekrar 
bu sıkıntılı dönemde, hem Divan Başkanıma ve bütün ekibine çok çok teşekkür ediyorum ve o 
gün Mali Kongreyi yöneten Metin Sinan Aslan’a özellikle de çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi 
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ile çok her gün üç, beş sefer telefonla görüştük. Onun, bu çabalarını hiçbir zaman 
unutmayacağım, kendisine Galatasaraylının, ne kadar iyi bir Galatasaraylı olduğunu bir kez 
daha kanıtlamıştır. Kendisine de ayriyeten teşekkür ediyorum. Sizlere de beni dinlediğiniz için 
teşekkür ediyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim. Teşekkür 
ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Abdurrahim Albayrak’a teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Okan Böke. Ondan 
sonra Sayın Reşit Ömer Kükner konuşacak. 
 
Okan Böke 
Değerli Divan Başkanı, değerli Divan (Yönetim) Kurulu üyeleri ve değerli Divan üyeleri, gönül 
isterdi ki, Yönetim Kurulu da burada olsun, biraz paylaşalım. Ama bu iş dönüp dolaşıp yine bize 
gelir, bizim de bazen gelmediğimiz zamanlar olmuştu, Divana. Ama ben artık buralara 
girmekten sıkıldım. Her şeyden önce konuşmama başlamadan önce, Işın Bakanıma saygılarımı, 
hürmetlerimi sunuyorum. Beni de bu göreve layık gördüğü için, her Galatasaraylının bir gün 
Galatasaray’a Başkan olma emeli vardır, ama bazen işte erken oluyor. Erken olunca da 
sonuçlar böyle oluyor. Çok da ne demek istediğimi herhalde herkes anladı. Galatasaray 
Başkanlık mertebesi, benim gözümde Türkiye'de ulaşılabilecek olan en son mertebedir. Kim 
gelirse gelsin de, oraya saygımız, hürmetimiz sonsuz olmalıdır. Hep de şimdiye kadar oldu. 
Bakanım affınıza sığınarak, ben de Galatasaray’ın şunu en demokratik ortam olduğunu ve bu 
iki değerli adayın başından beri çalıştığını ve kazananın, demokratik bir seçim yapılabilirse eğer, 
Galatasaray olacağına bir kere inancım, tamamen sonsuz. 
Şimdi gelelim şu geçtiğimiz hukuki sürece, yahut da yapılanlara. Evet Galatasaray Başkanlık 
makamı gerçekten yoruyor. Ben bunu rahmetli Mustafa Cengiz Başkanımda da gördüm, öyle 
ya da böyle, sağlığına kadar mal oldu. Ben bazı olumsuz tezahürleri de sevgili Burak’ta 
görüyorum. Bir sürü ikilem çıkıyor ortaya, bazılarını söylemek gerekirse mesela, ben dedi hiçbir 
şekilde, bizi göstererek, sizin gittiğiniz gibi mahkemelere gitmeyeceğim dedi, 3 gün sonra 
mahkemede kararın geri alınmasıyla şimdi uğraşıyorlar. Galatasaray’da hiç tanımadığım, 
şimdiye kadar, bunca zamandır işin içinde olan biri olarak, hiç tanımadığım bir üye, yürütmeyi 
durdurma, genel kurula durdurma kararı aldırıyor, o karardan sonra, Kulüp canla başla çalışıp 
ona tedbir koyduruyor. Bir günde istinaf kararı çıkıyor. Buna da Yönetim Kurulu tümden 
herhalde zannedersem, itirazlarını yapacaklar mahkeme indinde, ki yapabilirler zaten ama bu 
Galatasaray’ı mahkemeye verdik olmuyor. Bu belli bir şekilde bizim tüzük garabetlerinin, 
Mehmet abi de burada, tenzih ederek söylüyorum. Tüzüğün bazı garabetlerinin doğal 
sonuçları oluyor. Kendi dedi Mehmet ağabeyin, o da ibra edilmemiş biri, biz de ibra edilmemiş 
biriyiz. Bunun sonunda ne ölüm var, ne bir şey var. Bunu karşılayacaksanız, isterseniz 
mahkemede gider hakkınızı ararsınız, ama geldiğimiz noktada, artık her şeyin dışına çıktık. 
İkinci bir şey ise bence en çarpıcısı, bugün burada herkes bir imza topluyor. Ben de bahçede 
attım o imzayı, atmaktan da gurur duyuyorum. Nasıl olsa, Galatasaray’da artık bir kelimenin 
yanına imza geldiği takdirde, hiç kimse hiçbir şeye güvenmiyor. İşte sahte imzalar, sahte 
paraflar, başkası atmış, o atmış, bu atmış, yakalanır, bulup, tespit eder atarız filan, bunlar hep 
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bizim işimiz. Yaparız. Ama şimdi bu imzaları filan, buraları bir geçelim. Zaten bunu biz yapsak 
dahi, işte yok diyecekler, bunlar noter önünde atılmadı, genel sekreter önünde atılmadı, 1800 
imzadan konuşuyoruz, zaten bir hayal. Ama dün ben sevgili Burak Başkanımı dinlerken, ben de 
imza atacağım dedi. Ya imzanın ne olduğunu anlamadı Başkan, yordu Galatasaray. Ya sevgili 
Başkan sana buradan sesleniyorum. Senin imza atacağın bir tek yer var. Yönetim Kurulu karar 
defteri. Onun üzerine de istifa yazacak. Yönetim Kurulu karar defterine sen imzanı atarsan, 
1800 kişi, imza mimza derdine koşmayacak. 
Diğer taraftan, yani ben öbür kulüplerin adını filan söylemem, onlar zaten çok ayrı yerlerdeler, 
bize rakip, makip olamazlar hiçbir yerde de, ama bazı yerlerde geçiyoruz. Ürkütücü şekilde 
geçiyoruz. Ben küçükken hatırlardım, ismini vermeyeceğim kulüplerin, bazı gruplar filan vardı. 
Biz beterine gidiyoruz, yavaş yavaş beterine gidiyoruz. Hiç olmazsa onlar mahkemeye 
gitmeden, kavga dövüş çözüyorlardı. Biz artık onu da becerememeye başladık. Genel kurul, 23 
Mart mıydı, neydi? Burada kürsüde, Başkan, sevgili Başkan, şeyde, Lütfü Kırdar’da seçime 
gidiyoruz dedi. Bir ay dedi, en kısa zaman, işte bugün olacaktı, gel gör ki bir hadise çıktı. Dün 
değerli iki Başkan adayını çağırmış, onlar da lütfedip gitmişler. Lafonten’i dinleyip gelmişler 
işte. 21-28 Mayıs denmiş, akşama biz bekledik hep beraber 21-28 Mayıs teyit olsun diye. 
Arkadaşlarımla teyit edeceğim diyor. Bak bir defa daha altını çiziyorum. Galatasaray 
Başkanlıkla idare edilen bir yerdir. O Yönetim Kurulu kendi kendine oluşmadı, doğuştan filan 
kimse gelmedi. Başkan kendi kendine seçtiği arkadaşlarından oluşturdu. Eğer 7 kişiyi ikna edip 
de seçime götüremiyorsa Galatasaray’ı ve bunun için yaklaşık 1 ay düşüneceklerse, vay bu işin 
haline. Ya o zaman zaten işleyiş durur. Ha bütçe yok. Zaten o hikâye. Ben mesela dün bir tweet 
attım, dedim ki, önümüz transfer dönemi, şimdi bakın insanlar art niyetli çekebilir. Ben burada 
diyorum ki, buraya gelecek olan ya Eşref abi, ya Metin, Başkan olarak. Onların kurduğu yada 
kurmadığı takımlarla uğraşmak zorunda kalacaklar. Ben voleyboldan bizatihi biliyorum. Sağ 
olsun Burak Başkan iki tarafa da yazdı, beraber yapalım diye. Bence bunun, benim yazdığım da 
bu zaten. Eğer biz bu kritik seçim dönemine giremiyorsak bile ve demin de Ömer’in dediği gibi, 
çıkıp da ben istifa ediyorum, ya da kalıyorum. İstifa ediyorum diyorsa Burak, elzem şekilde 
yapılacak olan bütün görüşmelerin iki tane adayın da onayından geçmeli. Ya neden? Evet çok 
zor bir şey ama Galatasaray tarihinde ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Daha önce 
böyle bir garabeti hiç yaşamadık. Ya bakın benim tanıdığım en azından 200 kişi, yurt içi, yurt 
dışı ya, bilet aldılar, otellerini yaptılar, dün saat akşama kadar bir kişinin dudağı arasında seçim 
olup olmayacağını bekledi bu insanlar ya, ya bunların maddi manevi kayıpları yok mu? Ya 
Türkiye'nin şu ekonomik şartlarında Belçika’dan buraya uçak bileti alıp, otelde kalmak, ondan 
sonra geldiğin seçimin olmadığını duyup, geri gitmek, sizce acayip bir şey değil mi ya? Ya bunun 
hesabını kim verecek? Benim demem şu. Hakikaten ben 40 yıldır Galatasaray’ın içerisindeyim. 
Gördüğüm en kötü zaman ve bakın bir de böyle menajerlik oyunları çıktı, bizim rahmetli 
Başkana kadar falan giden. İşte öyleymiş da, şöyleymiş de, buna şu kadar para harcanmış da, 
matematik anlayan her insan bilir, biz 4 sene görevde kaldık. Senelik ödenen menajerlik 
paralarına bakın, yıl başına, yaklaşık bu yönetimin harcadığı kadar. Ama bizim zamanımızda en 
kötü bir golle şampiyonluk kaybettik. Hiçbir zaman ben bu hafta Rizespor kimle, Altay kimle, 
Göztepe kimle oynuyor diye bakmadım.  
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Ya biz kendi kendimize burada kavga ederken, transfer dönemi filan bitiyor. Voleybol zaten 
bitti, basket sağ olsun, NEF inşallah götürecek, basketbol ayrı bir mecra, orada transfer her an 
devam edebiliyor. Ama voleybolda ben iki Başkanın teveccühünü de biliyorum. Voleybolda 
şimdi bakan arkadaşlarım da gayet iyi çalışıyorlar. Ama gel gör ki, futbol. Ne olacak abi. Ben 
kendim verdiğim önergeyi geçmek istemiyorum. İki tane Başkanla, her yolu bundan sonra 
istişare ederek karar alsınlar, saygılarımla. Ha bir de neden 5 dakika istedim. Hayri ağabey, her 
insanın kendi iradesi var ya, pardon Eşref Başkan, evet tam bu iradeden dolayı, 26 saat Lütfü 
Kırdar’da kaldık. Saygılarımla. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Okan Böke’ye teşekkür ederiz. O, neyse o 5 dakikalık kısıtlama önergesinden önce 
yazdırmıştı. Ondan sonrakileri ateşe attınız yani. Anons ettiğim gibi daha önce Sayın Reşit 
Ömer Kükner’i kürsüye davet ediyorum. 
 
Reşit Ömer Kükner 
Değerli Galatasaraylılar, önce bir teşekkürle başlamak istiyorum. Sayın Aykutalp Derkan ve 
Divan Kurulu heyeti, mükemmel bir adım atarak, Galatasaray’ın kapkara gecesine bir aydınlık, 
bir ışık umudu oldular. Çok teşekkür ediyorum sizlere. İki tane sosyolojik kavramla başlamak 
istiyorum. Bir fetret devri. İkincisi topal ördek. Galatasaray ne fetret devrine mahkum 
edilebilir. Ne bir topal ördeğin bundan sonra alacağı kararlarla yönetilebilir? Galatasaray en 
kısa zamanda seçime gitmeli ve içinde bulunduğumuz karanlık günlerden bizi çıkarmalıdır. 
Geçen seçimde de bir erteleme oldu ve ben çok sevdiğim insanlar olmasına rağmen, 
kıramayacağım insanlar olmasına rağmen, ilk seçimde aday olmayan kimselere ilke olarak oy 
veremeyeceğimi söyleyerek kendilerinden özür diledim. Şimdi de aynısını söylüyorum. Ben 
kendim bile, Başkan adayı olsam, kendime oy vermeyeceğim. Galatasaray genel kurulu 
dürüstlük olarak, alicenaplık olarak, Eşref Hamamcıoğlu, ya da Metin Öztürk dışında herhangi 
bir adaya oy vermemelidir. Ben ikisinden birine vereceğim. Kendim aday olsam bile. 
Galatasaray’ı bu karanlık günlerden çıkarmak için bunu yapmamız lazım.  
Mehmet Helvacı hocam, mükemmel bir hukuki yol gösterdi, hepimize. Denetim Kuruluna yol 
gösterdi, Yönetim Kuruluna yol gösterdi, bir yol daha var. Dün Başkan, hepimiz izledik. Dedi ki, 
yarın ben de gelip imza atacağım. Okan kardeşim söyledi biraz önce, bizim 2000 imzamıza 
karşılık, şundan 2000 tane imza atacak insana karşılık, bir tane imza var. Burak Elmas 28/1’den 
mahkemeye daha sonra latan olarak gittiğini bilmediğimiz, 87/22’den değil, 28/1’den 
Galatasaray’ı genel kurula götürmek zorundadır. Bunu beklemek hepimizin hakkı, çünkü 
geçecek her gün, Galatasaray’ın geleceğine vurulmuş bir kettir.  
Son olarak şunu söylemek istiyorum. Mitomani çok kötü bir şeydir, yaşasın Galatasaray. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Reşit Ömer Kükner’e, süresini çok verimli kullandığı, önemli noktalara temas ettiği için 
teşekkür ederiz. 
Sıradaki konuşmacımız Sayın Metin Öztürk. 
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Metin Öztürk 
5569 Metin Öztürk, Divan Başkanım ve heyeti, kıymetli hazirun, ses tonlarımızdan da 
görüyorsunuz ki, gayet enerjimiz düşük, moralimiz bozuk. Kendimizle ilgili değil, Galatasaray’la 
ilgili. Müstafi Başkan biliyorsunuz bugün saat 10 itibariyle kulübümüzü rehin almıştır. Çünkü 
bugün biz saat 10’da buraya gelip, oyumuzu kullanacağız, Kulübümüzün 39’uncu Başkanını 
seçecektik. Ben öncelikle iyi niyetimden dolayı, yanlış anladığımdan dolayı, kamuoyunu yanlış 
yönlendirdiğim için özür diliyorum. Çünkü ben 3 haftadır, Ali Sami Yen Başkanımızın 
koltuğunda oturan kişinin sözlerine inandım. O yalanlara kandım, o vücut diline kandım. İyi 
niyetle, bu oyunların içinde olmadığını düşündüm, Başkanlığı bırakmayı planladığını 
düşündüm. Dün kendisi Sayın Eşref Hamamcıoğlu ile beraber katıldığımız toplantıda, 
Başkanlığı asla bırakmayacağını, vücut diliyle söylemleriyle, bize dile getirdi. Bugün saat 09.59 
itibariyle kendisinin Başkanlığı hukuken olmasa da bizim nezdimizde düşmüştür. Bugün 
müstafi Başkandır kendisi.  
Kulübü rehin almıştır, ister hukuk içinde olsun, ister hukuk dışında olsun. İki Başkan adayı, dün 
iyi niyetle 21 Mayıs birinci tarih, 28 Mayıs ikinci tarihi önerdi. Zaten bu tarihi de kendisi bize 
sordu. Uyacağını söyledi. Eski Divan Başkanımız Sayın Eşref Hamamcıoğlu da biraz önce bunları 
dile getirdi zaten. Orada topu çevirdi, belli ki bu koltuğu bırakmak istemiyor, gizli bir ajandası 
var. Bilmediğimiz bir ajandası var. Bu ajandadan Galatasaray zarar görüyor. Dün istifa etseydi, 
istifa etmeyeceğini söylüyor. Galatasaray’a büyük hizmet ederdi. Bunu ertelediğiniz zaman, 
biliyorsunuz tüzük gereği, 18 gün içinde en yakın seçime gidebiliyorsunuz, o birinci tarih, bu da 
21 Mayısa geliyor, 18 gün sonra hafta arasına geldiği için, 28 Mayıs ikinci tarih. Ondan sonra 
burada seçim yapmak mümkün değil, LGS sınavı var. Takip eden hafta. Demin çok net söylendi. 
Seçilecek yönetim hangi hoca ile, hangi transfer politikası ile gideceğini tespit ederse, bu kulüp 
şampiyonluğa gider. Bir önceki yıl, bir gol averajla ikinci olmuş takımın, bugün düştüğü rezalete 
bakınca, gerçekten büyük üzüntü duyuyoruz. Üstümüze 25 milyon Euro’luk daha ek bir kambur 
binmiştir. Ve bu iki hafta içinde de, iki ay içinde de inanılmaz bir ödeme yükü bekliyor. Neyi 
planlıyorlar, bilmiyorum ama Galatasaray’ın geleceğini planlamadıkları, net ve aşikâr. Bu 
ahlaksızlığın içinde, bu kötü niyetin içinde, şahsen ben olmayacağım, bu saatten sonra, müstafi 
Başkanın söylediği hiçbir şeye inanmayacağım. Saygılarımla. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Metin Öztürk’e teşekkür ederiz. Saygıdeğer hazirun, yeri gelmişken, 29 Nisan 2022, yani 
dün saat 13’te stadyumda, Yönetim Kurulu toplantı odasında, yapılan toplantıya atıfta 
bulundu. Ben de bir iki kelam etmek istiyorum. Toplantıya Sayın Başkan Burak Elmas, Yönetim 
Kurulu yedek üyemiz, Sayın Avukat Polat Kalafatoğlu, bendeniz, Divan Başkanı sıfatıyla, Sayın 
Eşref Hamamcıoğlu ve ekibinden Sayın Osman Kocaman, Avukat Sayın Ahmet Bağlıca ve Utku 
Dönmez, Sayın Metin Öztürk ve ekibinden, Sayın Rıza Tevfik Morova ve Avukat Can Natan ve 
son genel kurulumuzu yönetmiş olan, Sayın Metin Sinan Aslan katıldık ve orada söylendiği gibi, 
21-28 Mayıs, 28/1’e göre alınacak, 28 Mayıs ikinci gün olmak üzere, yeni seçim tarihi üzerinde 
bir mutabakat sağlandı. Sayın Başkan, Yönetim Kurulu üyeleriyle bir mutabakat sağlaması için 
izin istedi, biz de Yönetim Kurulu toplantı odasından, zoomla, zoom düzeneği o odada olduğu 
için ayrıldık. Başka bir salona geçtik. Daha sonra saat 15’e gelirken, görüşmelerinin sürdüğünü 
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ve 17’de, hatta kulüp mecralarından saat 15’te Sayın Başkanın bir basın toplantı yapılacağı 
duyuruldu, daha sonra 17 olarak revize edildi. Ben o toplantıyı biraz tansiyonum çıkmış olarak 
ve üzüntü ve şaşkınlıkla izledim. O toplantıdan sonra dedim ki, herhalde benim istifa etmem 
lazım. Samimiyetle söylüyorum yani. Vicdanım çok rahat, burada şahitlerim var. Sayın Başkan 
adayları ve ekipleri. Baştan beri bu süreci biz Divan Başkanlığı olarak, Sayın Başkanlar, onların 
kıdemli hukukçuları, son genel kurul Divanımızı yönetmiş olan Sayın Metin Sinan Aslan ve onun 
Başkan vekilleri, Galatasaray’ın profesyonel hukuk departmanı, baş hukuk müşaviri Sayın 
Avukat Doktor Petek Aslan ve onun ekibi ile bir koordinasyon içinde ve neredeyse 24 saat 
koordineli olarak yürütmeye çalıştık. Sonuçta çıkan sonuç, boş sandıklar. Ama ben bu ekibe 
huzurunuzda teşekkür etmek isterim. Çünkü insanüstü bir gayret sarf ettiler. Mahkemelerde, 
15 dakika, yarım saat içinde verilen hukuki mütalaalarla, dilekçelerle, karşı dilekçelerle ve bu 
süreçte Galatasaray’ın çok değerli entelektüel sermayesini gördük. Buna inanın, bu süreçte 
ben Divan Başkanı olarak gurur duydum, bizim en büyük zenginliğimiz gayrimenkullerimiz 
değil. Bizim en büyük sermayemiz, her alanda en yetkin, hukukçular, iktisatçılar, diplomatlar, 
sayamadığım birçok meslek grubundan, doktorlar, cerrahlar, pozitif ayrımcılık yapalım, sevgili 
Divan heyetimizde, kıdemli Başkan yardımcımıza, mühendisler, bu süreçte hakikaten 
Galatasaray’ın büyük gücünü görüyorsunuz. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Galatasaray 
ağır taştır. Kimse Galatasaraylıların total zekâsı ile alay etmesin, total zekâsını hafife almasın, 
bunu hafife alanlar, tarihin çöplüğünde gömüleceklerdir. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Saygıdeğer hazirun, konuşmacılarımızla devam ediyoruz. Sayın Hayri Kozak’ı çok beklettik. 
Buyurun Sayın Hayri Kozak. 
 
Hayri Kozak 
Değerli Divan Başkanım, ekip arkadaşları, değerli Divan Kurulu, zannediyorum son yılların en 
yoğun ve ilgili, koridoru saymıyorum, bir Divan topluluğu ile karşı karşıyayız. Güzel tarafı, pek 
çok deneyimli üyemizi de, Divan üyesi olmamalarına rağmen, burada bulunduklarını ve 
koridorda bulunduklarını görmüş bulunuyorum. Bu çok sevindirici bir durum, inşallah devamlı 
olur. Şimdi bir gerçeği bir cümlede ortaya koyalım. Öyle, bugün, dün filan değil. Galatasaray 
Kulübü, tarihinin en vahim günlerini yaşıyor. Öyle son bir ay, iki ay değil. 1905’te kurulmuş olan 
bu kulüp, en vahim günlerini yaşıyor. Efendim vahim günleri, takım 13’üncü olmuş, küme 
düşmüş, onlar değil. Vahim durum, bizim kendi halimiz. Hepiniz eminim buradaki ilgiye göre, 
son genel kurulda, Tevfik Fikret’te (Lütfi Kırdar demek istiyor)yerlerinizi aldınız, orada 
yaşananları, 12 sonrası herkes gördü. Orada yaşanan rezaletler, her tarafı içine koyuyorum. 
Okullusu, okulsuzu, taraftarı, hepsini aynı potaya koyarak söylüyorum. Galatasaray’ın 
rezilliğiydi, bütün sorumluluğunu alarak söylüyorum. O, bu, olmaz. Onun için aman birleşelim, 
bir arada olalım. Bırakalım bu lafları. Öyle 3, 5 lafla bir arada olunmaz. Olunamaz. Şimdi biz 
dağılacağız, hepimiz bir tarafa gideceğiz. Yok öyle bir şey. Prensip net, kesin, definitif birtakım 
resmi kararlarla belki bir adım atabiliriz. Onu birazdan önereceğim size. Şimdi bu, şu boş, her 
arkadaşımız, bütün arkadaşlarımız söyledi. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Yani ne 
söyleyeyim, yeterince ben söyledim, sizi de bıktırdım. Ne gerekeceğini de söyledim, çok 
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söyledim, radyolara bağırdım, çağırdım, her yerde, adam dinlemiyor. Dinlemiyor. İnat ediyor. 
Şimdi bir defa bir, sevgili Başkan adaylarımız, geçen sene de her ikisi de adaydı, bu senede, 
geçen sene de uğraştılar emek verdiler, ne için yaptılar? Galatasaray için yaptılar. Kendileri için 
yapmadıklarına eminim, tanıyorum onları. Bu sene de yaptılar. Ne oluyor bu ya? Ne oluyor 
kardeşim. Bu sadece onların kişiliği, onların isimleri değil. Galatasaray’ın da prestiji değil mi ya, 
o bir arkadaş çıktı, ismi, Develioğlu mu nedir? Buralarda var mı, civarda gören var mı onu. 7000 
üye numaralı. Yılların Divan üyesi, genel kurul üyesi, astı, kesti, adam tek başına geliyor, tek 
başına geliyor, ne hallere soktu bizi ya. Ve hâlâ o halin içindeyiz, düşünebiliyor musunuz? Bu 
nasıl oluyor ya? Bunun bir önlemi, peşinen önlemek mümkün değil mi, onlarca hukukçumuz, 
onlarca şey, çok acil olarak bir şeyler yapıp, bunların, bu tipin önünü kesemiyor muyuz biz ya. 
Bir tek kişi. Hepimizle alay etti. Alay etti hepimizle. Bugün burada bu halde, bunları 
konuşmamızın sonucu bu. Hiç sonuç da henüz almış değiliz. Yapmayalım bunu, yapmayalım ve 
şimdi ben bir defa şunda mutabık olalım, böyle bir iki şeyle, aman kardeş el ele filan bunları 
bırakın şimdi. Biz şimdi geçen sene, şu gün futbol takımı bilmem nerede, bunları da bırakalım. 
Biz önümüzdeki seçime bakalım. Bu seçim yapılacak. Efendim buna Başkan mı engel oluyor, 
efendim Başkanın engel olmasına engel olalım, engel olalım. Ya koca Galatasaray, tek başına 
bir adam, yönetimini de hiçe sayarak, az önce Başkanımın söylediği toplantıda o kadar kişinin 
önünde, cevap vermeyip, ben geri gelip, karar vereceğim diyerek bu laubaliliği de gösteren bir 
Başkan, zaten benim Başkanım değildir o andan itibaren de, ama bunun Başkanlığı eğer 
vermiyorsa, ben kendisinden tam 3500 sayıyla söylüyorum. Değişik, değişik, 4 ayrı seferde, 
adeta yalvardım ya, istifa et, hepiniz biliyorsunuz bunu, bıktırmayayım sizi, ya çekil kenara, gel 
tekrar seçime gir dedik adama, olmadı, kabul etmedi. Sonra ibra olmadı, oturdu kenara, şimdi 
neler yapıyor. Söylemiyor arkadaşlar, nereye gitti bayrak, bizim Bayraktaroğlu (Albayrak 
demek istedi) nereye gitti. Niye söylemiyorsun kardeşim, niye söylemiyorsunuz. Niye 
söylemiyorsunuz. Böyle söylemek daha mı doğru oluyor. Yazarak sonra anlatmanız, basın 
toplantısı yapmanız daha mı doğru, işte Galatasaray’ın en saygın kişileri burada kardeşim, 
söyleyin gereğini yapalım. Alkışlamayın. Bugün, bugün sevgili kardeşim, aramızdaki ilişkinin 
düzeyini de bilirsiniz. Siz delikanlı adamsınız, buraya çıkıp bunları açıklayacaksınız. Şart. Sonra. 
Sevgili üyeler haddimi aşmak istemiyorum ama, şunu düşünüyorum. Öyle, o, bu, değil. Bir defa 
bizim iki tane Başkan adayımız bu seçime girecekler. Bu seçim yapılacak. Kaç dediniz Sayın 
Başkan, yani o toplantıda, 21-28’de bu seçim yapılacak. Kusura bakmayın, o teşebbüsü geçen 
arkadaşlarım da beni affetsinler. Bu öyle kapıda çocukları toplayıp, imza toplamakla olacak bir 
şey değil. Onların hepsi, ikisi de taahhüt edenlerin ikisi de deneyimli insanlar. Sen orada, 
muhatabın kim belli değil, amacın ne belli değil. Yani böyle bir imza toplama ne oluyor ya. Gelin 
burada derdinizi anlatın. Şimdi büyük bir bütün halinde bu salon, bugün. Çok ciddi bir bütünlük 
var. Aramızda Mehmet Helvacı da dahil olmak üzere, her zaman takdir ederim, başka da çok 
değerli hukukçu arkadaşlarımız var. Bugün bu toplantı bittikten sonra bir araya gelsinler, Divan 
Kurulu ile de bir araya gelsinler, benim size önerim şu, eğer lütfederse Divan da, sizler de biz 
lafla değil, Hayri efendi çıkmış buraya 10 defa söylemiş, kim? Kimim ben ya. Ama Divan Kurulu 
çok, pozisyonu olan, yılların en az, en az yönetimler kadar yetkili organları. Kimse de 
hırpalamaya kalkmasın bu arkadaşları, size sonuna kadar teşekkür ediyorum. Sonuna kadar 
gurur duyuyorum, tarihe imza attınız. Tebrik ediyorum arkadaşlarımızı. Şimdi, şimdi bu 
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yapacağımız şey şu, Başkana, yani şuraya gelmeyen, tenezzül etmeyen Başkana, Divan kanalı 
ile Divan Kurulunun resmi kararı olarak şu tarihte Divan Kurulu seçim yapma kararı almıştır. 
Ne yazmak gerekiyorsa hukuken onu avukatlarımız çok iyi bilirler. Adeta Divan Kurulumuz, bu 
beylere ve şürekâsına, evet şürekâsına resmen tebliğ edecek bunu. Ve o gün, orada 
bulunmasını, o gün orada bulunmasını sağlayacak. Sağlamadığı takdirde, gidip evinde 
oturacak. Bir, af edersiniz, bir serbesti koyacağız kendisine, onu mutlaka koymamız lazım. 
Kabul görüyorsa benim bu önerim. O serbesti de seçime girmekte de serbestsin diyeceğiz. 
Güveniyorsan kendine, ver kararını arkana da al çeten midir, nedir o, sana o söylenmeyen 
lafları, gel o seçime de gir, işte bizim Başkan adayları burada. İkisi de burada. Sen da al yerini, 
onların yanında al. Göster bakayım kendini, hadi, öyle sen bir defa son genel kurulda en az 
dikkat edin, bu arkadaş 5 kere konuştu, fark ediyor musunuz onu, ben o gün arkada şeye 
giderek, kulise giderek, kendisine son yalvarışımı yaptım. Yapma, etme dedim. Bunu da bilin, 
bunu da kabul etmedi. Bugün de burada yok. Bana ne ya. Ama bana şu, ben Galatasaraylıyım, 
Galatasaray da bizim. Bir tane adamın, yok ben eskiden burada yöneticilik yaptım filan diye, o 
laflara da gelmeyiz, biz kimin nerede ne yöneticilik yaptığını da iyi biliriz. Onun için aklını başına 
alsın ve size hakikaten büyük önemiyle, büyük önemiyle önereyim bunu, ama tabii bir toplantı 
yapması lazım. Burada bir toplantı. Onu siz organize edersiniz. Biz son bir çağrı yapalım ve 
resmi kanaldan, noterden yapalım bunu. Onu avukatlarımız daha iyi bilirler. Tarihi de belirtmek 
suretiyle ve hep beraber seçime hazırlanalım. Arkadaşlarımız da çalışmalarını kesmesinler, o 
beyefendi, hatta başka aday da katılabilir mi Sayın Başkan o zaman? Yani bu dediğimiz 
tahakkuk ederse, süre var. Süre de var. Yani süre de var.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Ben o konuda açıklama yapacağım. Sayın Hayri Kozak, lütfen bitirin, toparlayın. 
 
Hayri Kozak 
Ben bitiriyorum. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Bir de günlük hayatla, bir iki bir şey 
söyleyeceğim. Şimdi bir panik içinde insanlar, ya Mayıs geldi. Transfer yapamayacağız. Ya 
transferi yapmayalım zaten. Bu nasıl iş. Ya paramız yok. Size bir şey söyleyeyim mi, 
Galatasaray’ın şu anda kaç tane futbolcusu var. 29 tane futbolcusu var. 15’i yabancı, 14’ü Türk. 
Maliyetleri de belli, o diyor ya, maliyeti düşürdük filan, hepsi burada var. Rakam 
okumayacağım bugün. Hepsi, kuruş kuruş var. Taş gibi takım var şimdi. Adam gibi bir 
antrenörün elinde, kıran kırana gelecek sene ligde şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Ben 
bunu iddia ediyorum. Burada eliminasyonlar olacak, mutlaka olacak, onlarla da 3, 5 yıl. Ama 
zannetmeyin ki bugünkü Başkanlara da ifade ediyorum. Sizin hiçbir sıkıntınız yok. Bu açıdan, 
bu açıdan yok. Aynı kadro ile çıkacağınızı ilan edin. Bu günden itibaren, ne önemi var. Ne, ne 
olacak yani, en kötü ihtimalle 10’uncu oluruz. Takımı inceleyin, var olan gücü de bilin. Ve o 
takım şampiyonluğa oynar diyorum birtakım değişiklikleri yapar, ukalalık etmeyeyim. Şimdi, 
bir de bizim meşhur bir, bunu söylemeye mecburum. Bir de bizim bir şey meselemiz var yani, 
şu bütçe meselemiz var. Şimdi hepiniz içindesiniz, yıllardır. Özellikle Divan üyeleri, en 
deneyimli olan arkadaşlarıma da hitap ediyorum. Kulüp rakamlarıyla aşina arkadaşlarıma da 
ilan ediyorum. Yahu, o hani diyorlar ya, 50, 60 kişi geliyor, kimse kalmıyor. Ya orada ne 
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oylanıyor biliyor musunuz? Ne oylanıyor orada, yani bütçede. Galatasaray kulübünün 
muhasebesi, yıllardan beri, konsolide bütçelerle gider. Yani Sportif AŞ’de içine girer, diğer 
bütün kurullar da içine girer. Konsolide olarak çalışır sistem, yani mali raporlar hepsi sonuçlar, 
konsolide bütçe olarak çıkar. Bu yeni bir şey değildir, yıllardır. Ayrıca halka açık olan sportif a.ş. 
de yine o konsolidasyona dahil olur. Fakat ona rağmen, ayrıca, ayrı bir mali yıla tabi olduğu 
için, yine o ayrıca genel kurulunu yapar, o kendi kendine gider. Ama konsolidasyona o dahildir. 
Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. En son rakamı söyleyeyim. Geçtiğimiz sene, yani 2021 yıl 
sonu bilançosunda, bizim giderimiz zannediyorum 1.600, yani bütçe ağırlığımız, 1 milyar 500 
ile 1 milyar 600 arasında değişiyor. Yani bizim çevirdiğimiz para hacminden bahsediyorum, 
borcu, şu hepsi. Peki, Galatasaray’ın derneği, yani bütçeye esas teşkil eden bir tane bilen var 
mı? Kaç paradır? Kaç para ya, yani aman bütçeyi yapamadık, aman dün akşam da söylüyor. 
Bütçe bile çıkmadı, adım atamayız. Ne adım atacaksın, lan bütçenin kaç para olduğu belli. 
Bütçenin hacmi ile tek bir yerli futbolcu bile alamazsınız.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Hayri abi, gündem dışına çıkıyoruz. Hayır ama olağanüstü toplantılarda gündeme bağlılık 
biliyorsunuz.  
 
Hayri Kozak 
Hayır, hayır mecburum bunları söylemeye de onun için. Özür dilerim. Tabi, tabii, özür dilerim. 
Yani bunun bütçe rakamlarına siz bakın lütfen, göreceksiniz ne demek istediğimi, şimdi ben 
teklifimi de yaptım, yeterince açıktı da zannediyorum. Ben size tekrar teşekkür ediyorum. 
Çünkü siz bir ihtilal yaptınız, inşallah devamlı olur. Şükranlarımı sunuyorum. Efendim beni 
sabırla dinlediğiniz için de sizlere de teşekkür ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Hayri Kozak’a teşekkür ederiz. Şimdi burada bir tüzüğümüzün 102’nci maddesi, Divan 
Kurulunda oylama ve karar yeter sayısını düzenliyor. 102/2 maddesini aynen okumak 
istiyorum. Divan Kurulunun genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırılmasının önerileceği 
toplantılar, Divan Kurulu üye tam sayısının en az 5 te 1 inin katılmasıyla yapılır. Bu konudaki 
kararlar, hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.  
Şimdi 2795 saygıdeğer Divan üyemiz var. Bunun 1/5 i, 559 üye ediyor ki, şu anda bizim 315 
Sayın Divan üyemiz var. 286 henüz Divan üyesi olmamış kulüp üyemiz var. 315 üzerinden 
geçersek, şu anda bizim aldığımız tavsiye kararının hiçbir şeyi yok. Yani karar nisabı yok. Ama 
ben şeklen bir oylama yapıp, buradan güçlü bir şekilde o tavsiye çıkıyor mu onu bir görelim 
derim. 28/1’e göre, Yönetim Kuruluna olağanüstü seçimli genel kurul, 21-28 tarihlerinde 
düzenlenmek üzere, öneren Sayın üyelerimiz, yalnız sadece kırmızı kart taşıyan Divan 
üyelerimiz el kaldırsın lütfen. Görebilir miyim? Bu tavsiye kararını kabul etmeyenleri görebilir 
miyim? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  
Saygıdeğer hazirun, eminim ki ekranları başında bizi izleyen, veyahut youtube’dan izleyen, 
saygıdeğer Yönetim Kurulu üyelerimiz de bu güçlü mesajı almışlardır. Bunu temenni ediyorum. 
Şimdi gündemimizle devam ediyoruz. 
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Sıradaki konuşmacılarımızı anons ediyorum. Sayın Ömer Saim Oğuz, ondan sonra Sayın Rıza 
Tevfik Morova söz alacak. Buyurun Sayın Ömer Saim Oğuz. 
 
Ömer Saim Oğuz 
Saygıdeğer Divan Başkanım ve saygıdeğer üyeleri, değerli hazirun, öncelikle Divan Başkanımıza 
bu tarihi toplantıyı tam zamanında organize ettiği için ben de teşekkürlerimi ifade etmek 
istiyorum.  
Değerli üyeler, şu anda oturduğunuz iskemlelerden, binlerce, Galatasaraylı geldi geçti. 
Bunların büyük bir çoğunluğu da ebediyete intikal etti ve şu anda aramızda yok. Ama eminim 
ki, onlar bizleri yukarıdan izliyorlar ve nasıl bir oyun oynanmaya çalışıldığını anlamaya 
çalışıyorlar. Evet, Galatasaray’da bir oyun ortaya kondu.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ömer Saim Oğuz, salonda bir hareketlilik var. Lütfen Sayın konuşmacıyı dinleyelim. 
Çıkacak olanlar, isterseniz bir dakika bekleyebilirseniz, çıksınlar. Veya sessizce yerlerine 
otursunlar. Buyurun devam edin. 
 
Ömer Saim Oğuz 
Evet. Galatasaray’da bir oyun oynanıyor. Ama bu oyunun yazarı belli değil, sahneye koyan belli 
değil, kurgulayan belli değil. Bizler de oyunun içerisindeyiz ama figüran olarak yer alıyoruz. 
Oyunu izleyen de taraftarlarımız var. Ama hiçbirimiz bu oyunun gerçek yüzünü bilmiyoruz, 
nedir, nasıl oynanıyor?  
Bu oyunun bana göre adı nefrettir. Bu oyun tamamen Galatasaray’ı yıpratmaya ve yıkmaya 
çalışan bir oyundur. Bunu benden önceki konuşmacılar net olarak da ifade ettiler.  
Şöyle tarihe bir göz atacak olursak, büyük önderimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Atatürk 
yapan neydi? Birinci dünya savaşıydı, eğer bu savaş olmasaydı, Sevr anlaşması olmasaydı. Ülke 
işgal edilmiş olmasaydı, Mustafa Kemal Atatürk olmayacaktı. Demek ki bu karamsar tabloyu 
bir lider ortaya çıktı ve bu karamsar tabloyu fırsata döndürdü.  
Galatasaray’ın da durumu aynı şu anda, ortada bir fırsat var. Karamsar olmayalım ve bu fırsatı 
yeniden Galatasaray’ı küllerinden ortaya çıkartmak için değerlendirelim. Bunun için iki Başkan 
adayımız, her şeylerini ortaya koyarak soyundular. Ben onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Bu zor ortamda Galatasaray’ın Başkanlığına talip olmak çok kolay bir iş değil. Tabloyu hepimiz 
biliyoruz, burada tekrar etmemize de gerek yoktur. 
Ama şunu unutmayalım ki, fırsatlar, liderleri doğurur. Onlar için de çok iddialı bir durum. Ümit 
ediyorum, tüm kalbimle inanıyorum ki, onlar bizlerin liderleri olacaklar ve biz de onların 
arkasından onların neferleri olarak gideceğiz.  
Taraftarlardan üyelere kadar tüm camianın bilmesi gereken tek bir şey vardır. O da her 
Galatasaraylının, Galatasaray’ı hisseden her Galatasaraylının, muhakkak ama muhakkak 
Galatasaray için yapacağı bir şey vardır. Ben buradan bizleri izleyen, tüm taraftarlara da bu 
çağrıda bulunmak istiyorum. Herkes kendi kendine sorsun, ben Galatasaray için ne yapabilirim 
diye, bakın ben Galatasaray için ne yapabilirim diye sorsun. Ve inanıyorum ki, yapacakları 
şeyleri bulacaklardır. Siz üyeler için de aynı şey söz konusudur. Yani yarın seçim olacak, 
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inanıyorum. Bizler tribüne, oyuncular sahaya, biz Galatasaray’ı bu şekilde götüremeyiz. 
Herkesin sahaya inmesi lazım, herkesin bu oyuna iştirak etmesi, katılım göstermesi 
gerekmektedir.  
Evet, oyunun ilk yarısı bitiyor. Nefreti görüyorum. Dedi, Başkanımız da böyle dedi. Ama sevgi 
ile yaklaştığı bir Başkanlık dönemini, nefretle bitireceğini söyledi. Bakın, nefretle, nefret 
çözümlenmez. Bunun karşısında sevgiyi inşa etmemiz gerekir. Bu sevgi bizim damarlarımızda 
sarı kırmızı akan Galatasaray sevgisidir. Eğer biz bu Galatasaray sevgisini öne çıkarırsak, zaten 
bu nefreti aşarız. Yeter ki, kaybedilen bu sevginin farkına varalım. Tüm ortaya çıkan biraz önce 
bahsettiğim değerleri düzenlemek, sahiplenmek ve bizleri yönetmek de tabii ki bundan sonraki 
liderimizin işi, bir kez daha onu vurgulamak istiyorum. Bizler, kendini Galatasaraylı hisseden, 
yıllardan beri bu renkler için her şeyiyle fedakârlık yapmaya hazırlıklı olan bizler, bir kez daha 
liderlerimizin arkasında olduğumuzu beyan ederiz. Her şey Galatasaray için, teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal  
Evet, Sayın Ömer Saim Oğuz’a teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Rıza Tevfik 
Morova. Daha sonraki konuşmacımız Sayın Teoman Kadıoğlu.  
 
Rıza Tevfik Morova 
Saygıdeğer Galatasaraylılar, Divan heyeti, tam 50 yıl evvel şu kapıdan içeri girdim. 8 sene bu 
lisede eğitim gördüm ve fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir birey olarak buradan ayrıldım. 
Ayrıldığım gün, bana bu değerleri kazandıran Galatasaray’a hizmet etme kararı verdim ve 
kısmet beni 2018’de sevgili Dursun Başkanımla beraber bu yarışa girmeye itti. Daha sonra 
sevgili Metin Başkanımla beraber geçen seneki seçime katıldık ve bugün olması gereken 
seçimle de kaldığımız yerden devam edelim dedik.  
Geçen sene bana sordular, senin Galatasaray’ın nedir diye. Güzel bir klip hazırlamıştık hep 
beraber, orada ben kendime göre Galatasaray’ımı anlattım. Benim Galatasaray’ım demin de 
demiştim, fikri hür, vicdanı hür düşüncelere sahip olan bireyler. Dürüstlük, şeffaflık, rakiplerine 
saygı duyan ve camia içinde hoşgörüye sahip olan bir Galatasaray’dır dedim. Bugün geldiğimiz 
noktada, fikri ve vicdanı hür olması gereken bir yönetimin fikrinin, vicdanının hür olmadığını 
gördük ve sayın konuşmacılar ve sevgili Başkan adaylarımız, Eşref ağabeyimiz ve Metin 
Öztürk’ün de bahsettiği gibi, şu andaki sayın olmayan Yönetim Kurulunun, fikrinin ve 
vicdanının birileri tarafından ele geçirilmiş ve onların bir piyon olarak kullanıldığını görüyorum 
ve çok üzülüyorum. İnşallah bu seçim yapılacaktır. 28 Mayısta ısrarlıyız, 28 Mayısı her geçen 
gün, aslında bugünü de her geçen gün taksimetre çalışmaya başlamıştır ve her geçen gün daha 
zor oluyor bunu kurtarmak. Ama biz bir yola çıktık. Bunu hep birlikte, sizlerle birlikte, 
başaracağımıza eminiz. Kim kazanırsa, kazansın, Eşref ağabey de kazanabilir, biz de 
kazanabiliriz. Bu seçimin sonucundan sonra, seçilecek Yönetim Kurulunun diğer adaylardan ve 
özellikle de siz bütün Galatasaray üyeleri ve taraftarlarından hep birlikte el ele bu badireden 
çıkacağımıza inanıyorum. Durum çok karanlık, ama inanırsanız, hayal kurarsanız, bunu 
başarırsınız. Biz bu inanç ve hayalle buraya geliyoruz. Lütfen bundan sonraki dönemlerde, 
gelecek yıllarda, hayali, vizyonu ve inancı olan, ekip ve Başkanların önünü açmaya gayret 
edelim, hep birlikte. Çünkü bugün geldiğimiz bu nokta, hepimizin hatası, inşallah hatalardan 
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ders alırız ve bir daha bunları yaşamayız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. En büyük 
Galatasaray, sağ olun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Rıza Tevfik Morova’ya teşekkürler. Anons ettiğimiz için gibi, Sayın Teoman Kadıoğlu’nu 
davet ediyoruz. Evet geldiniz. 
 
Teoman Kadıoğlu 
Değerli Galatasaraylılar camiası, 5619 Teoman Cem Kadıoğlu, ben de eski bir üyeyim, bu salonu 
ilk 48 sene önce gördüm. 18 sene Divan Kurullarına, sıkça katıldım, ama 40 küsur senedir de, 
neredeyse bir çocukken, bu salona gelip arkalarda Divan konuşmalarını dinlerdim. Burada bir 
usulün, buranın ağırlığının, buranın Galatasaray için öneminin farkındayım. Bugünkü durum, 
şu boş sandıklar, şu boş sandalyeler, az önce bu kürsüde konuşulanlar, Divanın belki de ilk defa 
oybirliği ile aldığı, yönetime seçime gitme yönündeki karar, hiç yaşanmadı, 48 senedir ben 
böyle bir şey görmedim. Bir daha da görmemeyi umuyorum. Çünkü içimiz acıyor. Ben 8 saatlik 
bir uçak yolculuğu ile oy vermeye geldim buraya. Bu hali görmek için gelmedim ve geri 
döneceğim. 
Burada Başkan adaylarının olsun, konuşmacıların olsun, mevcut bir Başkan adayımızın 
ifadesine göre, müstafi Başkan hakkında sarf ettiği sözler, çözümlenirse, esasında hepsi 
disiplinlik suça girer, ama kimse yadırgamıyor. Başkan ortada yok. Bu en önemli anında 
Galatasaray’ın, yok. Diyecek bir şey yok. İçimiz acıyor, hali hepimiz görüyoruz. Bundan sonra 
yapılması gerekenlerin yapılması için bir aksiyon planı alınmalı, iki değerli Başkan adayımız, 
Divan Başkanımızla beraber, bir heyet olup, hukukçularla beraber yapılabilecek her şeyi 
yapmalı, bu toplantı demin alınan oybirliği ile alınan kararın önemini asla küçümsemiyorum 
ama bir aksiyon planı ile devam etmek zorunda. Galatasaray’ın geleceği için, şu çok önemli 
anda, iki Başkan adayımız ve Sayın Divan Başkanımızın mutlaka ve mutlaka gerekiyorsa, şu 
sıralarda olması gerekenlerle, orada disiplin kurulunda, Alp ağabey var. Sanırım biraz evvel 
gördüm. Denetim Kurulunda değerli Galatasaraylılar var. Bunlarla teke tek konuşulup, 
hepsinin gerekeni yapması için ricacı olunmalı, kendilerinden istirham edilmeli. Galatasaray şu 
anda rehin alınmış durumda. Başkanımız marifetiyle Galatasaray camiası şu anda rehin alınmış 
durumda. Kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Başka Galatasaray’ımız yok bizim. 
Hepinize saygılar efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Teoman Kadıoğlu’na çok teşekkürler. Şimdi, özür dileyerek demin bir acil telefon 
görüşmesi yaptım. Sayın İkinci Başkan, Polat Bengiserp ile kendisi bugün 16’da, Yönetim Kurulu 
olarak statta acilen toplanacaklarını, ben de kendisine yazılı olarak bana gönderirse, mesajını 
iletebileceğimi, yani şu anda bu toplantımıza ulaşamayacağını, katılamayacağını, stada 
geçtiğini beyan etti. Ben gelince, onun mesajını da izninizle sizlere ileteceğim.  
Şimdi sıradaki konuşmacımız Sayın Mehmet Kamil Erişen. Ondan sonra Sayın Mehmet Bilen. 
Feragat etti. Kendisine kuvvetli bir alkışla teşekkür edelim. Sayın Mehmet Bilen’i kürsüye davet 
ediyorum. 
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Mehmet Bilen 
Sayın Divan Başkanı, çok değerli Divan üyeleri, Galatasaray Spor Kulübünün üyeleri, gerçekten 
yıllardan beri Divanı, genel kurulu, seçimleri takip eden bir üyeyim, tabii böylesi bir durumla 
ilk defa karşılaşıyorum. Şahsen hepimiz böyle. Bundan tabiatıyla büyük bir üzüntü duyuyoruz. 
Ancak bu olay, basit bir vaka değildir. Bu olaya, böyle sade bir kişinin, bir başvurusu diye 
bakmamamız lazım. İnşallah bunu kısa bir süre içinde Galatasaray camiası öğrenir.  
Demin seçimlerde tek liste yapılmasının Galatasaray açısından şu anda faydalı olacağı ifade 
edildi. Evet bu bir görüştür, ancak seçimlerde farklı listeler olması, çok daha seçim mantığına 
uyar. Ancak bir husus var. Listelerin güçlü olması lazım. Başkanlara bir sözümüz yok. Yani tek 
liste değil, sorun, güçlü listededir. İşte geçen sefer 5 aday vardı, 4’e indi, tam demokratik bir 
seçim oldu. Ne oldu gördük? 32 puan fark oldu. Ajitasyon deniyor, bu bir gerçek. Neden oldu? 
Listenin zayıflığından oldu. Yani tek liste arzumuz, güçlü liste istemi. Yoksa herkesin hakkı var, 
seçime girmeye tabiatıyla, ancak kaldırılacak yük ve Galatasaray’ı bekleyen sorunlar için de 
onu kaldırabilecek yapıda bir listenin olması lazım. Şimdi şunu belirteceğim, koskoca 
Galatasaray camiası, milyonlar, on binlerce üye, pek çok kişi Avrupa’dan geldi, bir kişinin, bir 
dilekçesi ile bu hale geldik. Bu tabiatıyla hukuktan kaynaklanan bir hak. Medeni kanuna göre 
doğru, bir şey demiyoruz, meclisten çıkıyor. Bir kişi vatandaşlık hakkını, üyelik hakkını 
kullanıyor. Ancak bunun öbür tarafı var. Bu kişi bizim üyemiz. Hepimiz biriz, bir çatının 
altındayız. Bu kişi, bu hakkı, bu yetkiyi kendisinde nasıl buluyor? Bunu bir kere bizim kendimiz 
sorgulamamız lazım. Nasıl üyelerimiz var. Bir kişi, bu kadar binlerce insan, İstanbul'da bekliyor, 
diğer şehirlerden gelmiş, seçim olacak. Bütün taraftarlar bekliyor. Bir ay sonra efendim lig 
bitiyor. Bunun maddi birtakım zararları var. Bir kişi kendi istemiyle gidiyor. Bu kadar insanı 
durduruyor. Nasıl oluyor? Kimdir bu kişi? Ombudsman mıdır, nedir? Demek ki bu noktada çok 
büyük bir zafiyet var. Evet şüpheleniyoruz bu kişinin de belki tavsiye eden arkasında başka 
kişiler vardır, ancak demek ki bizim işte üye yapımızda da neticede bir zafiyet var ki, böyle bir 
durumla karşı karşıya geliyoruz. Şimdi bugün fazla bir şey tabii söylemeyelim, seçim ortamı. 
Ancak biz bu duruma pat diye öyle bir anda gelmedik. Son 20, 30 yılın birtakım erozyonlarının 
birikiminin sonunda geldik. Ne bu işin müsebbibi bir kişidir, ne de bugün yaşadığımız kaostur. 
Bu birtakım soruların üst üste gelmesi ve bizim bu sorunları da görmezden gelmemizdendir. 
Şu son genel kurulu, Allah rızası için, hangimiz içimize sindiririz, sabah 8’de evinden çık, ertesi 
gün, bilmem saat 8’e, 9’a kadar bir genel kurulda kal. Bu olacak iş midir, en sonunda buna 
dernekler masası, vilayet el koymuş, hakikaten de haklılar. Yani bu perişanlıklar, niye? Birtakım 
içimizdeki üyelerin birtakım hesapları var. Biz bunları burada konuşmuyoruz. Bu gerçekleri, 
bakın görmediğimiz, bu gerçekleri kendimizi yönlendirmediğimiz sürece, bu sorun devam 
eder. Maalesef bu üzüntülü durumdan da hiç tabii memnun olmadığımız bir duruma geliriz. 
İnşallah seçimi elbirliği ile bu zorluğu aşar, en kısa zamanda seçimi yaparız, sevgi ve 
saygılarımla. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Şimdi Kulüp İkinci Başkanımız Sayın Polat Bengiserp bir mesaj attı. Ben de bu mesajı 
paylaşabilir miyim şeklinde iznini alarak, aynen okumak istiyorum:  
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‘Herkes kadar yönetim kurulumuz da bugün yapılması engellenen seçimden son derece 
rahatsızdır. Konuşmalardan anladığım kadarıyla, dün Burak Elmas’ın konuşmasında yapılacak 
dediği, 21-28 Mayıs seçimleri, tarihleri kastediyor. Net algılanmamış. Bu tarihte yeni yapılacak 
olan seçimle ilgili bir endişe bulunmamaktadır. Bu doğrultuda Burak Başkan sabahtan itibaren 
önümüzdeki bir ay içinde yapılması gerekenler konusunda görüşmeler yapmaktadır.’ Lütfen 
dinleyelim, lütfen sessizlik. ‘Ben de bu akşam saat 16’da Yönetim Kurulu yapılması konusunda 
çalışmaktayım. Seçimin Mayıs ayı içinde yapılması konusunda hiçbir engel veya aksi irade 
bulunmamaktadır.’ Biliyorsunuz Galatasaray’da Başkanlık sistemi olmakla birlikte, Yönetim 
Kurulunda ikinci Başkanın ayrı bir ağırlığı vardır yani, temsil yetkisi vardır. Ben herhangi bir 
yorum yapmıyorum ama anladığım kadarıyla, bizim buradan vermek istediğimiz, verdiğimiz 
güçlü mesaj, yerine ulaşmıştır, ben bunu olumlu olarak değerlendirmek istiyorum. 
İsim yazdıran son 3 konuşmacımız olduğunu görüyorum. Sayın Ali Demir’i kürsüye davet 
ediyorum. Buyurun hocam. Kalan konuşmacılarımız Sayın İbrahim Göknar ve Sayın Ahmet 
Özdoğan, son iki konuşmacımız. 
 
Ali Demir 
Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Kurulu, kıymetli hazirun, diğer konuşmacıların da söylediği 
gibi, bu tarihi görevde, çok güzel bir olumlu hareketle, Galatasaray Kulübünün sahibi olduğunu 
gösterdiniz, sizleri kutluyorum. 
Ben diğer arkadaşlar da konulara değindi, çok kısa konuşacağım. Spor kökenliyim, şubeden 
geliyorum, Galatasaray’ın judo şubesinin kuran kişiyim ve Galatasaray’ın ilk judoda 1971 
Akdeniz oyunlarında madalyasını alan bir judocuyum, yani federasyon, kulüp, eğitimi, bu 
konulardan geldiğimiz için konuşmayı uygun gördüm. Buraya gelişimizin sebebi, Mehmet 
arkadaşımız da söyledi, Eşref Başkanımız da, diğerleri de söyledi. Birincisi idari hatamız var, 
hep beraber. Çünkü bu Divan Kuruluna gerekli tadilatları yapıp da, tüzükte, merkez çatıda, tabii 
ki kanuna ters düşmemek kaydı şartıyla, bazı yetkiler verilseydi, bugün kendisi yetkisini 
kullanmış olurdu, bu hale düşmezdik. Mademki bir idari yetkisizlik, ibrasızlık olduğu zaman, 
seçime kadar Divana hak verilir, Divan götürür bu işi. O mahkemeye gider, bu mahkemeye 
gitme ile bu işler olmaz. Zaten işin esası orada. Hepiniz de biliyorsunuz ki, yetkisizlik, ibrasızlık 
malidir. Yani zapta dayalı, belgeye dayalıdır. İdari yetkisizlik, şekle dayalıdır. Düşünceye 
dayalıdır. Benim, randevu aldım Başkan beyden, Başkan bey bana randevu vermedi, iyi 
yönetici değil, ben bunu ibra etmiyorum. Böyle bir şey olmaz. Ama şube yöneten, Yönetim 
Kurulu üyelerinin de kendi şubelerinde, idari olarak hataya düştükleri durumlar var. Bunu da 
bilmiyorlar. Nedir? Şubenin sporcularının bonservis tarihini geçirirsen, yönetmeliklere aykırı 
hareket edersen, kulübü zarara düşürürsen, zapta geçer. Hakkında tahkikat açılır, bu idari 
ibrasızlığı gerektirir, ama böyle bir şey olmuyor. Bunlar çok yapılıyor. Mesela bizim olimpiyata 
gidecek olan judocumuzun bonservisi geçti, farkında değil Yönetim Kurulu üyesi ve şube, ne 
oldu? Hem olimpiyata bizden gidemedi, bonservisi geçtiği için başka şube aldı, bedavaya hem 
paralar kulübe yatmadı. İşte budur idari yetkisizlik, ama hiç işlem yapılmıyor. Şimdi bunlar 
tüzükte güzelce düzeltilirse, Divana da bu yetki verilirse, 2, 3 gün kongre de uzamaz, onlara da 
bir müeyyide konursa, bu işler düzelir. İkincisi, mental. Evet, Mehmet arkadaşımız söyledi, bir, 
üç, beş kişi değil, 10, 15 senedir birikimi var. Düşünce, Galatasaray mentalinden, Galatasaray 
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yapısından, Galatasaray’ın teorisinden, ananesinden ve geleneğinden ayrılıyoruz. Bu 
ayrıldığımız zaman da Eşref Başkanımızın dediği gibi, harici ve dahili düşmanlar da türemiş 
oluyor böylece. Onlarla baş edemiyorsun, yani kapıyı aralıyorsun, Galatasaray’da hizmet eden, 
şubelerde hizmet eden, yönetimlerde hizmet eden, kurullarda hizmet edenlerin, bu konuları 
çok iyi bilmesi gerekiyor. Galatasaray’ın ananesine, geleneğine, hangi şartlar altında olursa 
olsun, kim tarafından olursa olsun, müdahale edilmeye kaldığı zaman, o kişiler Galatasaray’ı 
savunuyorsa, onlar küçük şubeyse, basının önünde değilse, hemen vazgeçiliyor onlardan. 
Galatasaraylılık bitiyor burada. Olay burada başladı, hep sarı öküzleri, verdik, verdik. Bugüne 
geldik. Şimdi niye bu haldeyiz? Biraz kendimize bakalım, geçmiş yönetimlerin de geçmiş 
Başkanlarımızın yaptıkları, bilmeyerek de olsa, tecrübesiz arkadaşlarımızın yaptığı, hele hele 
de Galatasaray’a hizmet edenlerdeki bu sarı öküz verme yüzünden geldiğimiz nokta, bizleri bu 
hale getirdi. Bu kadar konuşmama burada son veriyorum. Önümüzde bayram var, hepinize iyi 
bayramlar diliyorum. Galatasaray en kısa zamanda inşallah bu kötü durumdan kurtulur. 
Saygılar sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Mikrofon da dayanamadı herhalde. Sayın Ali Demir hocama teşekkürler. Sayın İbrahim 
Göknar’ı davet ediyorum.  
 
İbrahim Göknar 
Sayın Divan Başkanım, değerli Divan heyeti, değerli hazirun, herkesi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. Efendim Galatasaray söz konusu ise, gerisi teferruat olmalıdır. Bu bir gerçek 
olmalıdır. Samimiyet de bu işin düsturu olmalıdır. 
Şimdi bugün burada Yönetim Kurulu bulunmuyor. Bu elbette son derece üzücü bir durumdur. 
Ancak diğer taraftan belki tenkit edeceksiniz ama şunu da söylemekten geçemeyeceğim. 
Burası Galatasaray’ın çimentosu, en değerli Divan Kuruludur. Divan Kurulu her zaman tarafsız 
olmak mecburiyetindedir. Eğer Divan Kurulu sonuç itibariyle, en yüksek istişare ve danışma 
kurulu ise, öncelikle her anlamda adaleti sağlamak için, her anlamda adaleti sağlamak için 
tüzüğün de kendisine verdiği yetkileri harfiyen uygulamalıdır. Bunu niçin söylüyorum. Her ne 
kadar Yönetim Kurulu bu yanlışı yaptıysa da bizim de özür dilerim ama bu şekilde sandıkları 
ortaya koyup, basına açıkça zaten basın burada, toplantıya katılan üyelerimizin neresinde, hem 
başlangıç olarak söylüyorum, yarısı kadar basın vardı. Bunu bu şekilde göstermemiz yanlış 
olmuştur. Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra, müsaadenizle süreç hakkında kısaca konuşmak 
istiyorum. 
Süreç belli. Bugün şu ana kadar tek bir Galatasaraylının Galatasaray’ı mahkemeye verdiğinden 
ve sonucunu bu halde yaşadığımızdan bahsedildi. Biz buna alıştık. İlk defa bir Galatasaraylı, 
Galatasaray’ı mahkemeye vermiyor. Çok yaşadık bunları. Bu ayıpları çok yaşadık, hep beraber. 
Zaten buralara bugün de gelmedik, biraz önce değerli konuşmacı bahsettiler, Mehmet beydi 
zannediyorum. Uzun yılların hikâyesidir bu. Ben şahsen hiç şaşırmıyorum. Çünkü tehlikeleri biz 
buralardan bahsederken, maalesef özür dilerim bunu da söylemekten ama burada sadece 
konuşup, ondan sonra çıkıp sosyal medya sayesinde acaba ben ne demişim diye takibe geçen 
üyelerimiz de var. Hâlbuki saygı, başından sonuna saygı olmalıdır. Bugün burada söylenildiği 
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gibi tarihi bir toplantı yapıyoruz. Şu anda salon yarısı boşaldı. Şimdi ben sizin müsaadenizle 
önümüzdeki iki ay içinde, kısaca Galatasaray’ın ajandasını söyleyeceğim. Bir. Galatasaray 
önümüzdeki iki ay içinde, seçim 28’inde olsa da, 3 gün sonra da olsa, bütçe genel kurulunu 
yapmak zorundadır. Ayrı ayrı. İki, Galatasaray önümüzdeki iki ay içinde, tüzük genel kurulunu 
ayrıca yapmak zorundadır. Üç. Galatasaray ayrıca önümüzdeki iki ay içinde yine ayrıca genel 
kurulunu toplayıp, gayrimenkuller üzerindeki projeler üzerindeki görüşmelerini genel kurulda 
yapmak zorundadır. Dört. Galatasaray bütün bunları yaparken, kabaca 600 milyon liraya yakın 
bir Türk Lirasını da kasasına koymak zorundadır. Matematik gerçekler bunlardır. Şimdi buradan 
müsaade buyurursanız, tüzük dedim. Açıkça ifade edeyim. Galatasaray’ın mevcut tüzüğü, bana 
göre son derece yeterlidir. Sadece birkaç küçük istisna dışında. Galatasaray’ın tüzüğü daha 
önce bahsetmiştim, hiçbir zaman Galatasaray’a yeni üyeler yapılsın diye tüzük 
değişmeyecektir. Birçok madde vardır orada. Onlara da girmeyeyim, çünkü süreci konuşuyoruz 
sadece. Ancak bakın biraz önce haber geldi, Yönetim Kurulundan. Çok büyük bir ihtimalle, 
zaten çok istenilen bu seçim 28’inde yapılacaktır. Dolayısıyla artık çok büyük bir ihtimalle bu 
bahis kapanmıştır. Ha bu arada neler oldu, neler olmadığı, eğer bunların isimlerini şahıslarını 
bilen varsa, Allah aşkı için geceleri sabahlara kadar sosyal medyanın nimetinden faydalanarak 
üstelik yönetici vasıflarıyla oralarda konuşmasınlar. Buraya gelsinler, burada açıkça ifade 
etsinler. Burası Galatasaray Divanı. Şimdi Mehmet Helvacı beyefendi, her zamanki zerafetiyle, 
aslında orada 27.1, 28.1, 87.1, 87.2 den bahsetti. Aslında tüzükte hiç istifaya bile gerek 
kalmadan, başka maddeler de var. Tüzüğü iyi okumak lazım. Kulaktan dolma bilgilerle, Allah 
aşkına yorum yapmayalım artık. Tüzüğü iyi okumak lazım. Denetim Kurulundan bahsetti 
Mehmet bey, evet doğru, çok doğru, çok basit. Denetim Kurulu olağanüstü toplantıya tek bir 
yazıyla çağırır. Bu, bugün için değil, geçmiş yönetim için de böyleydi. Bunları da ifade ettik. Hiç 
yapılmadı. Hiç yapılmadı. Dolayısıyla o kadar önemli teknik konuları maalesef ıskalıyoruz. İbra 
konusuna geleceğim. O salonda ben de vardım. Bahsedildiği gibi, 8’den, ertesi sabah 8’e kadar. 
O salonda neler olduğunu, gözlerimle gördüm, kulaklarımla işittim. Galatasaray’ın resmi büyük 
resmi o salondadır. Sabahleyin saat 6,5 ta teker teker salonu saydım, kimi uyuyordu, kimi 
konuşuyordu. 850 kişi vardı. Bu neyin merakıydı? Bu neyin merakıydı? Bu sadece orada sabit 
olanlardan bahsediyorum. Maaile oradaydı herkes. Bu neyin merakıydı? Bunları konuşmamız 
gerekecek, daha sonraları. Dolayısıyla ayrıca bütçeden bahsedildi. Evet, doğru. Bütçe 
onaylanmadı. Ama aslında onaylanmayan neydi biliyor musunuz? Daha doğrusu şöyle ifade 
edeyim, o sabah bütçe sunulmadı ve sunulmayan bütçeye onay istendi. Bu ne demektir? Şimdi 
kim kimi haklı, haksız buluyor? Biz çok büyük bir hata yaptık. Çok büyük bir hata yaptık. Eğer 
bütçemiz yok deniliyorsa da şunu da ifade edeyim. Biz zaten 3 senedir bütçesiz, bütçe onaysız 
devam ediyoruz. Pandemi demeyelim, pandemi demeyelim sakın lütfen. Biz geçtiğimiz 2 yıldır 
genel kuruldan öyle ya da böyle toplanamayıp, toplanamayıp, bütçeyi o şekilde idare ettik. 
Dolayısıyla sevgili Başkanımızın dün basın toplantısında bahsettiği gibi, bütçe bizi kilitledi 
ifadesine hiç katılmıyorum. Hiç mi hiç katılmıyorum. Çünkü gerçekler ortada. Diğer taraftan 
özür dilerim, bitiriyorum Sayın Başkanım. Şimdi efendim, sonuç itibariyle sanıyorum Eşref 
Başkan yok ama Metin Başkan buradalar, Başkan adayımız. Ben bugün eğer Burak Başkan da 
burada olsaydı, çok açıkça hepimizin huzurunda şu soruyu kendilerine yöneltecektim. Burak 
Elmas Başkan, seçim yapacağım dedi. Adaylarımızdan Metin Öztürk beyefendi, zaten seçim 
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istiyordu. Eşref Hamamcıoğlu beyefendi, zaten seçim istiyordu. Bu soruyu soracaktım, üç taraf 
da seçim istiyor. Peki, verin burada kararı, seçimi yapalım diyecektim. Ama maalesef Burak 
Başkan huzurlarımızda yok. Şimdi benim buradan naçizane kim seçilirse seçilsin, hemen altını 
çizerek de kişisel görüşümü ifade edeyim. Seçim zaten kesinlikle yapılmalıdır. Yapılmaması 
mümkün müdür? Tabii ki yapılacak seçim. Ama başka bir şey daha var. Sevgili Metin Öztürk, 
Eşref Hamamcıoğlu beyefendilere söylemek istediğim. Kim seçilirse seçilsin, efendim 
Galatasaray sonuç itibariyle kendi kendini, kendi kendine göz göre göre, kulaklar işite işite 
büyük bir krizin içine sokmuştur. Çözüm var mıdır? Elbette vardır. Burası Galatasaray. Hangi 
yönetim olursa olsun, bana göre Galatasaray’ın acilen bu kriz ortamında, bu tarihi kriz 
ortamında ne olursa olsun bir kriz yönetimine ihtiyacı vardır. 
Hangi Başkan adayımız veya hangi ekipleriyle birlikte, bir kriz. Bunun anlamı küçülme değildir. 
Sakın yanlış anlaşılmasın. Bunun anlamı hiçbir şekilde küçülme değildir. Ama bu krizin içinden, 
biz ancak ve ancak, şimdiye kadar çoktan yapmamız gereken kriz yönetimiyle çıkabiliriz. Benim 
görüşüm, net olarak budur. 
Galatasaray çünkü sadece mali olarak değil, onları geçtik, çok konuştuk. Manevi anlamda da 
kriz yaşıyor. Sevgili Eşref Başkan daha önceleri Metin Bey de, ifade etmişlerdi. Takip ediyoruz. 
Fabrika ayarlarımız. Çok haklılar. Ama özür dilerim. Fabrika yok. Ortada fabrika yok. Sizler bu 
fabrikayı yeni baştan kurun. En başta ben bir Galatasaray üyesi olarak dişliye girmeye razıyım. 
Ortada fabrika filan kalmadı, bunu da hep beraber yaptık. Dolayısıyla son bir not olarak, şunu 
da üzülerek ifade edeyim. Galatasaray demokrasinin beşiğidir. Ancak demokrasi en zor 
sistemdir. Her gelenin demokratım ben diye ağzına göre söylediği, konuşacağı, fikir yürüteceği 
bir sistem değildir. Bir kurallar çerçevesinde, disiplinleri olan bir sistemdir. Şu anda 
Galatasaray’ın taraftarı, Galatasaray’ın Divanı, Galatasaray’ın yönetimi, Galatasaray’ın üyeleri, 
öbek öbek durumlardan vazife çıkartıp, ben daha iyi biliyorum, şunu şöyle yapın, bunu böyle 
yapın diye herkesin görev alanına girme uğraşı içindedirler. En büyük yanlış budur. Yönetim 
orkestra şefidir. Bunu birleştirmek, bu harmoniyi kurmak, bunu yönetmek de gelecek olan 
yönetimin işidir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın İbrahim Göknar’a teşekkürler. Sayın Ahmet Özdoğan’ı kürsüye davet ediyorum. Son 
konuşmacımız, en son konuşmacımız da Sayın Yusuf Günay.  
 
Ahmet Özdoğan 
Sayın Divan Başkanlığı, saygıdeğer Galatasaray Divan üyeleri, maalesef bugün Yönetim Kurulu 
ve Yönetim Kurulu Başkanı diyemiyorum ve değerli Galatasaraylılar, şimdi sayın, ilk önce bazı 
teşekkürlerim var, onları söyleyeyim. Bir kere bu toplantıyı yapan, bu toplantıyı bugün 
organize eden, Sayın Divan Başkanıma ve değerli kuruluna huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 
Bu yetmez. 15 günden beri, çok ciddi bir hukuki mücadele verildi. Bu hukuki mücadele de, 
Divanımızı yöneten, Sayın Metin Sinan Aslan’a ve Kulüp avukatı Sayın Petek hanımefendiye, 
Sayın Metin Sinan Aslanla birlikte Divanımızı yöneten değerli üyelere ve ayrıca birisine daha 
teşekkür etmem lazım.  
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Eleştirebilirim, ama bazen de hakkını teslim etmem lazım. O da Sayın Abdurrahim Albayrak’tır. 
Çünkü Sayın Abdurrahim Albayrak çok iyi biliyorum. Çok seçimin olması için elinden ne 
geliyorsa yapmıştır. Bunu Galatasaraylıların bilme hakkı vardır. Onu söyleyeyim. Şimdi Sayın 
Başkan, Sayın İkinci Başkanın mesajını okudu. Ben de size Sayın Başkanın mesajını okuyacağım. 
Ajanslara düşen mesajını, şu anda. ‘Bu kadar kısa bir sürede, olağanüstü toplantı yapılmasını 
doğru bulmuyoruz. Dikkat edin, bulmuyorum değil. Bulmuyoruz. Divan Kurulumuzun bu kararı 
alma hakkı olduğu kadar, kısa zaman içerisinde istişare yapmadan, organize edilen bir 
toplantıya katılmama kararı da bizim hakkımızdır.’  
Saygıdeğer Galatasaraylılar, Sayın Başkan değerli Hayri ağabeyim, bundan önceki Divan Kurulu 
toplantılarında, özellikle bir şeye vurgu yaptı. Dedi ki yaşanmışlık ve tecrübe dedi. Çok 
doğruydu. Eğer sizin yaşanmışlık ve tecrübeniz de yeteri kadar ona kendi içinizde destek 
alamadıysanız, kendi iç huzurunuzda bunu göremediyseniz, işte bunu yaparsınız. Çünkü şunu 
söyleyeyim size, ben 1980’lerden beri Divanları takip ederim, bazı saygıdeğer Divan 
Başkanlarımız rahmetli oldu. Ama bir şeyi çok iyi bilirim, bize bir şeyi çok iyi öğrettiler. Neyi 
öğrettiler, biliyor musunuz? Divanın tamamen bağımsız bir kuruluş olduğunu. Evet istişare 
kurulu, ama bağımsız ve siz değerli Divan Kurulu üyeleri, sizlerin tecrübenizden her zaman 
yararlanmamız gerektiğini öğretti bize büyüklerimiz. Ama maalesef 38’inci Başkanımız bunu 
öğrenememiş.  
Şimdi burada milyonlarca insan,  çok gariptir, şöyle bir düşünün, geriye yaslanın, geçmiş 2 yıl 
önce, bu önümüzde olan çok değerli büyüklerimizin, resimleri çekilip, sosyal medyalarda 
yayınlanıp, işte Divan bu deniyordu, bazıları tarafından. Ya bazı kötü niyetliler tarafından, bizi 
bölmeye çalışanlar tarafından. Ama bütün Türkiye, bütün Galatasaraylılar, bugün bu Divandan 
çıkacak kararları bekliyor. İşte Divan Kurulumuzun önemi burada ortaya çıkıyor ve Galatasaray 
çok özgür bir toplumdur. Bakın Sayın Metin Ünlü’nün bir lafını çok beğenirim, der ki, Yönetim 
Kurulları genel kurullar adına görev yapar ve vekâlet alırlar der. Yani genel kurullar isterse, o 
vekâleti alabilirler. Nasıl alırlar? Bırakın hukuki taraflarını, o hukuki taraflarını da isteyenle, 
istediği yerde tartışırım. Ama şunu unutmayın, idari ibrasızlık eşittir, güvenoyu alamamadır. 
Bunu artık kabul etmemiz lazım. Bunu çünkü siz vekâletini veriyorsunuz, sonra da 
oturuyorsunuz bunu bir şekilde diyorsunuz ki ben bu vekâleti geri aldım. Ha burada yapılması 
gereken şey, Yönetim Kurulunun kendini sorgulaması ve diğer Galatasaraylıların da bundan 
örnek alması. Bu yaşanmışlıklardan ve tecrübeden örnek almasıdır. Ama biz öyle yapmıyoruz. 
İşte, inşallah önümüzdeki günlerde bunu yaparız. Şimdi değerli Hayri ağabeyim bir öneri 
sundu. Sayın Divan Başkanı da o öneriye karşı bir tavsiye kararı aldı. Çok doğru bir şey. Ama 
dışarıda toplanan imzalar var. Bu imzalar da çok ciddi bir sayıya ulaşıldı. Çok ciddi bir sayı, 
zamanı gelince açıklarız onu. Ama ben size şunu söyleyeyim. Gencecik insanlar, dün geceden 
beri, her şeyini koyarak o, gece gündüz çalışarak, fotokopiler çekerek bu işi yapıyor. Bu beni 
1990’lara götürdü. O insanları hepinizin önünde saygı, sevgi ile anıyorum bir kere, bu hem 
bana bunu öğretenleri, hem de bu genç kardeşlerimizi, inanın Galatasaray’ın geleceği çok iyi 
olacak. Buna inanın. İkinci hakkımız da madem Divan Kurulunun hukuki bir şeyi yok. Ben 
buradan bir hocama seslenmek istiyorum. Çünkü o hocamın böyle bir hakkı var ve Türkiye'nin 
en saygın, en kıymetli, en iyi hocalarından bir tanesi, namuslu, şerefli, dürüst, her şeyiyle 
Türkiye için önemli bir insan, Sayın Asaf Savaş Akat. Sayın Asaf Savaş Akat, lütfen tüzüğün size 
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gösterdiği hakla, gereğini yapın. Galatasaray’ımızı olağanüstü kongreye götürün. Gelin, bunu 
ancak birlik, beraberlik içinde böyle yapabiliriz. 
Efendim hepinize saygılar sunuyorum, sağ olun, var olun, teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Prof. Dr. Ahmet Özdoğan hocamıza teşekkürler. Yusuf Günay Bey, Sayın Yusuf Günay, 
buyurun. 
 
Yusuf Günay 
Saygıdeğer Divan Başkanım, Divan heyeti, saygıdeğer Galatasaraylılar, sizleri en derin sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum. Bütün konuşmacıların yaptığı gibi ben de öncelikle sizlere teşekkür 
ederek, konuşmama başlamak istiyorum. Divan Kurulu Başkanı ve Divan heyeti, gerçekten 
seçildiği günden bu tarafa, Galatasaray’a yakışır bir tutum ve davranış içerisinde faaliyetlerini 
devam ettirmişlerdir. Bu da bizler için gurur vesilesi olmuştur. 
Ben üç konuda siz değerli görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Bir tanesi, seçimin durdurulmasına 
ilişkin tedbir kararı hakkında. Aslında bugün bu çok incelenmedi, burada. Ya da konuşulmadı. 
Şimdi bu karar, iki yönden baktığımızda, hem şekli yönden, hem de esas yönünden açık ve net 
bir şekilde hukuka aykırı bir karar olduğu görülmektedir. Bunu ben bu ülkenin bir numaralı 
Genel Müdürlüğü, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünü 5 yıl yapmış bir insan olarak, daha 
sonra da müsteşar düzeyinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı yapmış ve bu 
görevde emekli olmuş bir bürokrat olarak söylüyorum. Resmen, aleni bir şekilde hukuka aykırı 
bir karardır. Nasıl aykırıdır? Öncelikle şekli yönden baktığımızda, konunun istinaf 
mahkemesine taşınırken, dosya tekemmül etmeden, bu itiraz yapılmıştır. İstinaf mahkemesi 
de usul hukukuna uygun davranmadan bu kararı vermiştir. Yani Galatasaray Spor Kulübünün 
savunması alınmamıştır. Bu ciddi bir eksikliktir, kesinlikle bu kararı sakatlayacak bir eksikliktir. 
Esas yönünden baktığımızda, davayı açan kişinin burada hukuki yararı yoktur. Davacı ne 
seçimde adaydır, ne Yönetim Kurulunda üyedir, ne de herhangi bir kurulda üyedir. Tabii ki 
Galatasaray Spor Kulübü üyesi sıfatıyla, genel kurulun kararlarına karşı iptal davası açabilir. 
Buna kimse bir itiraz edemez. Ama seçimin durdurulmasını istemek, ne demek? Ya da 
mahkeme bunu nasıl muhatap olarak kabul edebiliyor? Dolayısıyla işin şekli yönünden 
aykırılıklar mevcuttur. 
Diğer nokta, bu konuda Yönetim Kurulumuzun tutum ve davranışı. Aleni bir şekilde hukuka 
aykırı bu karar karşısında Yönetim Kurulunun yapması gereken gerçekten Galatasaray’a yakışır 
bir şekilde derhal istifa etmesiydi. Eğer bu yapılsaydı, bütün camia hep birlikte ayakta 
alkışlardık. Maalesef bu olmamıştır. Zaten bugün burada bulunmamızın nedeni de budur.  
Üçüncü konu aslında konuşmama yazmak için karar verdiğim konu, tekrar üzülerek burada 
bütün arkadaşlarımız, Galatasaray çatısı altında, Galatasaray’a sahip çıkmak için, koşa koşa 
geldiğimiz bir ortamda, duyduğum bir cümle, beni bu konuşmayı yapmaya zorladı. O da şu. 
Sayın Eşref Hamamcıoğlu, birlik ve beraberlik çağrısı yaparken, kardeşlik sevgisinden, 
Galatasaray sevgisinden bahsederken, ben de görev yaparken, bu zihniyetle mücadele ettim 
dedi. Bunu gerçekten o kadar üzüntüyle karşılıyorum ki, o yüzden bu konuşmayı yapıyorum. 
Eğer kastettiği zihniyet şuysa, biz de dava açtıysak, niye dava açtığımızı tekrar size açıklamak 
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istiyorum. Biz Mart 2019 genel kurulunda ibra edilmediğimiz zaman, üst salonda, bütün 
Yönetim Kurulu toplandık. Takım lider ve şampiyonluğa gidiyor. Bir hafta sonra, UEFA’ya 100 
milyon TL ödenerek, UEFA lisansı alınması lazım. UEFA ile yeni bir settlement agrement 
yapılmış, daha sürecin başındayız ve o an hep birlikte aslında şu kararı verdik. Bizim istifa edip 
ayrılmamız, aslında bizim lehimizeydi, fakat bunun Galatasaray’ın aleyhine olacağı o kadar 
açıktı ki, ya bir anlamda bunu Galatasaray’a ihanet gibi, kendimiz bu şekilde düşündük ve 
rahmetli Başkanımıza da dedik ki siz dava açmayın, biz bu davayı açalım ve kamuoyuna da 
duyurduk, net bir şekilde, aleni bir şekilde, arkadan dolanmadan, başka birilerine bu davaları 
açtırmadan ve bugünkü durumda çok farklı bir durum ama, o gün takım şampiyonluğa gidiyor, 
lider durumda. Biz bu sene neredeyse acaba diye bazı korkulu rüyaları gördük. Alttaki 
takımlarla mücadele ettik. Aynı şey değil. Tabii ki bırakıp gitmek bizim için kurtuluştu. Ama 
kesinlikle bu Galatasaray’a bir zarar verecekti. 3,5 yıl boyunca, ben şahsen arkadaşlarımın da 
hepsi burada, koşa koşa geldiler. Sabah 9,5, akşam 10, Galatasaray’ın sorunları için mücadele 
ettik. Çok şükür ki şunu düşünüyorum, tekrar sizinle paylaşmak istiyorum. Florya’nın geri 
alınması, Ada davasının çözülmesi, borçların döviz bazında azaltılması, yani bir fan token gibi 
anlaşma, kulübe 80 milyon dolarlık bir gelir sağladık 3 yıl içerisinde, Galatasaray stadının 
üzerine, bütün dünyadaki spor kulüplerine örnek olabilecek, Guiness rekorlar kitabına giren 
bir yatırım yaptık, 20 yılda 1 milyar TL kulübe gelir sağlayacak. İki şampiyonluk, bir 
şampiyonluğu tek golle kaybettik. Bütün buna rağmen, ben bu zihniyetle mücadele ettim 
derken, ben öğrenmek istiyorum. Eşref Beyin zihniyeti ne, bizim zihniyetimiz ne? Şu ortamda, 
şu barış ortamda, böyle bir konuşmanın anlamı nedir? Ben şahsen çok üzülüyorum. Ben Sayın 
Hamamcıoğlu’nun gelmesini burada, bizim zihniyetimizin ne olduğunu anlatmasını istiyorum 
ve ben cevap cevap onun karşılığını vereceğim. Madde, madde.  
Yani ben şunu söyleyeyim biz Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, hastanedeyken, son dönemde 
bütün Kulüp Başkanlarını ziyaret etti. Bütün kulüplerin Divan Başkanları ziyaret etti, ben şimdi 
şunu mu söyleyeyim. Siz niye gelmediniz? Galatasaray Spor Kulübü Başkanı. Kanserle 
mücadele etti. Siz de Divan Kurulu Başkanısınız. Ya da her toplantıda bizi niye küçümsediniz. 
Bizi niye küçümseyici dil kullandınız. Bunu mu anlatayım. Ben bu zihniyeti burada bilmek 
istiyorum. Mademki Galatasaray’sa eğer bizim ortak değerimiz, başka bir değer, evet neyse, 
bunu aykırı olan neyse, bunu bizimle paylaşsınlar. Bütün ekip burada, bütün arkadaşlarımız. 
Hâlâ şu ortamda, koşa koşa Galatasaray’a bir zarar gelmesin diye bütün ekip, hepimiz 
buradayız veya bize birisi eski yönetimin zihniyetini anlatsın. Ne yapmışız? Ben eski bir 
bürokrat olarak açıkça ilan ediyorum. Hatta şunu da söylüyorum. Bu mahkeme kararını 
verenler hakkında, hâkimler savcılar kurulunda suç duyurusunda bulunabiliriz. Çünkü aleni 
aykırılık var. Başka birisi varsa, gelsin o da söylesin. Sayın Başkan, sizden de rica ediyorum. Yani 
bugünkü bu ortamda, eski yönetimin zihniyetinden bahsetmek doğru mudur?  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Yusuf Günay, usul hukuku anlamında çok önemli bir katkıda bulundunuz. Bundan sonraki 
mahkeme sefahati konusunda sizin çünkü uzman olduğunuz bir konu, Kanunlar 
Kararnamelerde çok, Türkiye'deki en önemli isimdiniz. Bu konuda ben Kulüp hukukçularından, 
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özellikle dava esastan yürüdüğünde, bu konu üzerine. Çünkü 15 günlük süre beklenmeden, 
kulübün şey yapıldı ve bu süreç kitlendi. 
 
Yusuf Günay 
Anladım, sizden savunma istediler mi? Başkanım, müsaadenizle şu bile olabilir. Bizim bugün 
seçim yapmamızın önünde bence bir engel de yok.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Tebligat.  
 
Yusuf Günay 
Tebligat yapıldı mı bize? E o zaman niye seçim yapmıyoruz? Seçimi niye yapmıyoruz? Seçimi 
yapalım bugün. Bize bir engel yok ki, eğer tebligat yapılmadıysa, burada olması gereken 
seçimin yapılmasıdır.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Şimdi bu konuda bir açıklama, sabahleyin, bu sabah saat 10’da Sayın kulüp profesyonellerimiz, 
Sayın Genel Sekreter Selçuk İren ve Kulüp baş hukuk müşaviri avukat Dr. Sayın Petek hanımla 
birlikte bir tutanak tuttuk ve istinafın kararına istinaden bu seçim sürecinin durdurulduğunu 
ve müsaadenizle onu okumak istiyorum. Yani sizi de kürsüde tutuyorum. Özür dilerim ama 
bugün tarihli tutanak, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin 30 Nisan 2022 tarihinde 
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonunda yapılması gereken olağanüstü seçim genel kurulu 
toplantısının, ikinci oturumunun icrası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk 
Dairesinin 2022/1330 esas, 2022/1242 karar ve 29 Nisan 2022 tarihli kararı ile tedbiren 
durdurulmuş olduğundan, toplantı gerçekleştirilememiştir. Altında da 6 imza.  
 
Yusuf Günay 
Başkanım bu bence yanlış olmuş. Yani bize bir tebligat yapmadan, yapılmadan, usulüne uygun 
bir tebligat olmadan. Bence bu seçimi yapmamak yanlış olmuş, benim görüşüm. Hukukçular 
gelip söyleyebilir. Olsun, hayır, usulüne uygun bir tebligat olacak bize. Gelecekler bu tebligatı, 
kuruma tebliğ edecekler. Çünkü onun için bir süreleri yok. Onu yapamayacaklar. Yani ama siz 
kamuoyu vasıtasıyla bunu duydunuz, yani sanmıyorum ki, sonuç itibariyle insanlar duydular, 
geri gittiler. Bu bir sürü tartışma doğurur ama bugün hukuken seçim yapmamızın önünde engel 
yoktur. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Gerçekten, tekrar ve tekrar üzüldüğümü 
söylüyorum. Barış, kardeşlikten bahsedenler, maalesef kendi üsluplarıyla, kendi dilleriyle 
birilerini, ötekileştirip, barışın ve kardeşliğin önüne en büyük engel koyuyorlar. Ben buna itiraz 
ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Yusuf Günay’a teşekkürler. Yalnız ben Sayın Yusuf Günay’ın konuşması için resen Divan 
Başkanı yetkimi kullandım. Çünkü henüz Divan üyesi olmadığından, ancak şimdi daha önce 
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yapmış olmam gereken oylamayı müsaadenizle yapalım. Sayın Yusuf Günay’ın konuşabilmesi 
için kabul edenler? Teşekkürler, kabul edilmiştir. 
Atlamadık. Ben Kulüp İkinci Başkanı, İkinci Başkanı değil, Başkan Yardımcısı sıfatıyla şey yaptım 
ama bunu mevcut Yönetim Kurulu üyeleri için uyguluyoruz. O yüzden özür dilerim Saygıdeğer 
hazirundan.  
Şöyle söyleyeyim, aslında Sayın Burak Elmas Başkanın böyle bir toplantının işte yapılması 
konusundaki çekincesi, o onun fikridir ama ben özellikle okul salonlarını ve her iki salonu, 
çünkü burada görmüyoruz ama lise girişindeki İnan Kıraç, Sayın İnan Kıraç’ın adını taşıyan 
salonda da bir perde üzerine bu yayın aktarıldı. Geceli, gündüzlü bu her iki salonu, önce seçim 
toplantısı, sonra da Divan toplantısı için hazırlayan, Sayın Genel Sekreter Selçuk İren 
yönetimindeki Genel Sekreterlik, Sicil ve Divan sekretaryasına, bu yayını Galatasaray 
mecralarından ulaştıran, Sayın Bahri Havadır ve ekibine ve bunun bütün teknik alt yapısını 
hazırlayan Galatasaray Bilgi Sistemlerinden Sayın Fatih Özcan ve ekibine, teşekkürü borç 
bilirim. 
Bu Galatasaray Spor Kulübünün ve Galatasaray Divanının en süratli bir şekilde 
toplanabileceğinin ve çok hayati bir toplantı yaptığının bir kanıtıdır. Ben Sayın yöneticilerimin 
yerinde olsam, bundan gurur duyardım, ben Divan Başkanı ve Başkanlık heyeti olarak, bütün 
Kulüp çalışanlarından gurur duyuyorum. Teşekkürler.  
Divan Kurulumuzun Olağanüstü toplantısı burada bitmiştir. Katılımınız ve katkılarınız için 
yürekten teşekkürler. 
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