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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi İnan Kıraç 
Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Değerli hazirun, Mayıs ayı olağan Divan toplantımıza başlamadan önce lütfen telefonlarımızı 
sessize alalım. Ses geliyor herhalde. 
Okul giriş kapımızdan gelen kayda göre, Divan üyesi olarak 90 kişi gözüküyoruz. Dolayısıyla 
açılış nisabımız mevcuttur. Toplantımızı açıyorum. 
Müsaadenizle kürsüye geçeyim. 
Değerli Divan üyelerimiz, bizleri ekranları başında takip eden sevgili kulüp ve Divan üyelerimiz, 
değerli basın emekçileri, Galatasarayımızın sarı kırmızı renklerine gönül vermiş, hayatlarını 
armaya adamış, kıymetli taraftarlarımız. 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş 
kahraman şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları ile 
geçtiğimiz toplantıdan bu yana geçen süre içinde ebediyete intikal etmiş üyelerimiz için, sizleri 
saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) Vefat listesini yansıtabilir miyiz lütfen. 
4053 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Yalçın Demiralay, 4553 sicil numaralı Divan Kurulu 
üyemiz Dr. Saadet Yener Bilal, 5915 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, Levent Özcan Orlu, 
6124 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, eski Yönetim Kurulu üyelerimizden Dr. Doğan 
Sarıbeyoğlu, 6243 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Nüket Yalçın, 7576 sicil numaralı Divan 
Kurulu üyemiz Müjdat Mandal, 9449 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Ahmet Melih 
Kanburoğlu, 9638 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, Aliye Dörtler Altınışık, kulübümüzün 
11022 sicil numaralı üyesi Ahmet Vaner, kulübümüzün 14249 sicil numaralı üyesi Didem 
Okutman Taş. Buyurun. Ruhları şad olsun. Çok acı kayıplarımız oldu, hepsine Allahtan rahmet 
diliyoruz. Müsaadenizle yerime geçiyorum.  
Giriş kapısı, okul giriş kapısından, bunda tutukluk mu var? Değişelim mi? Okul giriş kapısından 
gelen kayda göre şu an 13.31 itibariyle 106 Divan üyesi ve 22 kulüp üyemiz toplantıya iştirak 
etmiş durumdadır.  
Şimdi müsaadenizle gündemi okutuyorum. Sayın Nilüfer Sanvar, yazmanımız, buyurun lütfen. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar  
Gündem.  

1. Nisan ayına ait olağan ve olağanüstü toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması.  
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. 
3. Divan Kurulunun, kuruluşu, işlevi ve çalışma esasları konusunda bilgi sunumu. 
4. 4 Haziran – 11 Haziran 2022 tarihli Olağanüstü Seçim Genel Kurul toplantısı dolayısıyla 

Kulüp Başkan adaylarının arzu ettikleri takdirde Divan Kuruluna açıklamada bulunması, 
30 ar dakika, her aday için. 

5. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. 
6. Kapanış. 
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Nilüfer hanıma teşekkür ederiz.  
Şimdi gündemimizin ilk maddesinde, tutanak oylamamız yer alıyor. 16 Nisan tarihinde 
yaptığımız olağan ve 30 Haziran tarihinde yaptığımız olağanüstü toplantı tutanakları, bant 
çözümlemeleri yapıldıktan sonra, çözümlenmiş olarak, gsdivan.com, divan internet sitesine 
yüklenmiştir. 
Şimdi bu tutanakları oylamaya sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul 
edilmiştir. 
Şimdi Divan Başkanlığına gelen evrakı okutuyorum. Bu 4-11 Haziran seçimimizle ilgili Genel 
Kurul ilamını okuyabilir miyiz lütfen? Nilüfer hanım buyurun. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar 
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulundan, Olağanüstü Seçim Genel Kurul 
toplantısına çağrı.  
Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, kulübümüzün olağanüstü seçim genel kurul toplantısı, 
4 Haziran 2022 Cumartesi günü, saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonunda, 
yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte 
yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim 
Kurulu.  
Gündem: 

1. Açılış. 
2. Genel Kurul Başkanlık divanının oluşması. 
3. Saygı duruşu ve İstiklâl marşının söylenmesi. 
4. Seçimler 

a. Kulüp Başkanı, 
b. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, 
c. Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, 
d. Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri, 
e. Sicil Kurulu asil ve yedek üyeleri. 

5. Kapanış. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. Ben kısaca burada şu açıklamayı vermek istiyorum. İlk toplantısını 4 Haziran, 
ikincisini 11 Haziranda icra edeceğimiz Olağanüstü Seçim Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak, 
Divan Başkanlığımız seçim sürecini başlatmış ve 20 Mayıs Cuma günü, geçtiğimiz Cuma günü, 
her iki saygıdeğer başkan adayımızın listelerini kabul etmiştir.  
Listelerden birinde bir yedek üyelikte feragat dilekçesi geldiğinden dolayı, vakit kaybetmemek 
için onu okutmuyorum. Bir liste 44 kişi, diğer liste Sicil Kurulu 2 yedekli, 3 yedek yerine, 2 
yedekli olarak, 43 olarak basılacaktır. Onun dışında önümüzdeki gündemde 30 Haziranda bir 
renk seçimi tüzüğümüze göre gözüküyor. Ancak her iki saygıdeğer başkan adayımız da mevcut 
renklerinden yani Sayın Eşref Hamamcıoğlu, sarı liste, Sayın Dursun Özbek kırmızı liste ile sözlü 
olarak beyan ettiklerinden dolayı, biz bunu 30 Haziran yani önümüzdeki hafta pazartesi günü, 
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pardon, 30 Mayıs Pazartesi günü 18.00 de bir tutanağa bağlayacağız ve ayrı bir renk çekimi 
yapmayacağız, çünkü aday listeler önemli ölçüde maddi, manevi bir emek sarf ettiler bu seçim 
sürecinde, şu anda seçimle ilgili, ona göre de biz Divan Başkanlığı olarak, birleşik oy 
pusulalarını, Divan Başkanlığı mührü olmuş olarak, üzerinde basılı olarak bastırtacağız. Yine 
aynı şekilde bu oy pusulalarının yerleştirileceği zarfları da bastırıp 4 veya 11 Haziranda 
yapılacak seçimde sandık mahallerine koyacağız. 
Şimdi gündemimizin 3 üncü maddesi, Divan Kurulunun, kuruluşu, işlev ve çalışma esasları 
konusunda bilgi sunumu yer alıyor. Ben müsaadenizle bununla ilgili 15 dakikayı geçmeyecek 
şekilde bir sunum yapacağız. 
Malumunuz, kulübümüzün en yüksek danışma kurulu olan Divan Kurulu, tüzüğümüz gereği, 
kulübün etkinliklerini, gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konuların mevzuat, tüzük 
hükümleri ve bütçe esaslarına uygunluğunu Genel Kurul adına izlemekle görevlidir. Yönetim 
Kurulunun tüm etkinliklerinin ve tasarruflarının takibi, görüşülmesi, tartışılması için, gerekli 
platform Divan Kuruludur. Divan Kurulu, bağımsız, seçim ve değerlendirmelerde tarafsız, 
yönetim olarak özerk bir kuruldur. Bu özellikleri dolayısıyla da Genel Kurul adına iç denetim 
hizmetlerini üstlenmektedir.  
İlgili tüzük maddelerini zaten biliyorsunuz. Daha önce 30 yıl olan Divan üyeliği için gerekli süre, 
2010 sonunda tadil edilen tüzüğümüzle 25 yıla indirildi. Bununla ilgili bazı istatistiki bilgileri 
kısaca vermek istiyorum. 31 Aralık 2021 itibariyle kulübümüzün aktif üye sayısı; 10147 kişidir. 
Yine 25 yılı doldurmuş, minimum 25 yılı doldurmuş kıdemli üyelerimiz ise, aktif üye, aktif Divan 
üyesi olarak 2795 kişidir. Yani, her 4 kişiden biri, biraz da fazlası, %27,5’u hazirunun aktif üye 
sayımızın, Divan üyelerimizden oluşmaktadır. Sizlerden oluşmaktadır. 
Bu aktif üyelerin arasında, kadın üye oranımız %16’dır. Yaş ortalamamızsa, 30 yıldan 25 yıla 
düştüğü için, 66 yaşa şu anda düşmüş durumdadır. Bunlardan sonra gerekli yansıları 
gösterebilir miyiz acaba? 
Malumunuz 1936 yılında 4’üncü tüzüğümüzle kurulan Yüksek Murakabe Heyetinden, yıllar 
içinde günümüz Divan Kuruluna evrilen bir yapı söz konusu. Bu sene Nisan ayı itibariyle Divan 
Kurulunun 86’ncı yılını kutlamış bulunuyoruz. İdrak etmiş bulunuyoruz. 
Bütün bu dokümantasyon, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu internet sitesinde 
mevcuttur. Bununla ilgili olarak ben kabaca özetlemeye çalışacağım. 1936’da ateş-güneş 
bölünmesi dolayısıyla, kurulması elzem olan bir yapı söz konusu, bir üst akıl olarak kuruluyor, 
bir senato mahiyetinde ve kurulan Yüksek Murakabe Heyetinin yapısı şöyle; umumi heyet, yani 
şu andaki Genel Kurul, 4 yılda bir Yüksek Murakabe Heyetini seçiyor. Bu yılda iki kez olağan 
olarak, Mart ve Eylül aylarında toplanıyor. Seçiciler kurulu olarak adlandırabileceğimiz bu yapı, 
62 kişiyi seçiyor. Buna Yönetim Kurulu üyeleri, Başkaptanlar ve şube kaptanları da ilave 
edildikten sonra, 80 kişilik bir yapı seçiliyor. Seçilmiş oluyor. 
Bu yapı iki senede bir İdare Heyeti adı altında Yönetim Kurulunu seçiyor. O zamanki dernek ve 
cemiyetler kanunu buna elverişli. Daha sonra bu yapı yıllar içinde Haysiyet Divanına evriliyor. 
1949’da yürürlüğe giren 6 numaralı tüzüğümüzle ve kıdem yılı 15 yıla, 15 yıl olarak 
öngörülüyor. Yine 1954’te 7 numaralı tüzüğümüzle görev süresi 2 yıla indiriliyor ve 15 yıllık 
kıdemli üyelerden oluşuyor. 1973’e gelindiğinde, 8 numaralı tüzüğümüz devreye giriyor ve 
Kulüp Divanı adını alıyor ve yine 2 yıllık görev süresi ve 30 yıl kıdemli üyelerden oluşuyor. 
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1980’den 2010’a kadar 30 yıl yürürlükte kalan tüzüğümüzle, 9 numaralı tüzüğümüzle, Kulüp 
Divanı adı altında yine 2 yıllık görev için seçiliyor. 2010 yılına geldiğinde ise, Kulüp Divan Kurulu 
adını, şu andaki adımızı alıyor ve 3 yıllık süreye çıkartılıyor görev süresi ve 25 yıl kıdemli 
üyelerden oluşuyor.  
Şu anda 10 numaralı tüzüğümüz yürürlükte, 11 numaralı tüzüğümüzün de 4 ayrı, yıllar içinde 
yani aşağı yukarı 12 yılda da 4 hatta, 5 ayrı tüzük taslağı da yeni seçilecek Yönetim Kurulumuzu 
bekliyor. Bu tüzüğün de bir an önce yürürlüğe girmesi elzem. Çünkü başımıza bu süre içinde 
birçok sıkıntı yaratıyor, bazı tüzük maddelerimiz. Sağlıklı işleyiş anlamında da bu tüzüğün 
benim Divan üyelerinden ve yeni seçilecek Yönetim Kurullarımızdan, Kurulumuzdan ve 
kurullarımızdan beklentim de açıkçası bu tüzüğü bir an evvel, bu yıl çıkmadan yürürlüğe sokup, 
kulübün ileriki günlere, yarınlara daha sağlıklı bir şekilde gidebilmesini sağlamak olacaktır. 
Ben bu konuda daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Çünkü burada salonumuzda 
önümüzdeki 4-11 Haziran seçiminin aktörleri, esas aktörleri olacak olan çok değerli iki başkan 
adayımız ve çok değerli ekipleri bulunuyor. Bununla ilgili gündem maddesi ile devam edeceğiz. 
Şimdi bizim uzun süredir yaptığımız bir uygulama var. Yani en azından ben başkan, Divan 
Başkanlığına seçildikten sonra, adaylar arasında eşitlik ve hakkaniyet anlamında, bir UEFA 
regülasyonlarına göre bir konuşmacı sırası belirliyoruz. Bununla ilgili şeyi alabilir miyiz? Kıdem 
sırasına göre, önce Sayın Dursun Özbek başkanımız top çekecek. Karıştıralım lütfen. Nasıl arzu 
ederseniz Sayın Başkan. İlk konuşmak ister misiniz, yoksa çekime göre mi hareket edelim? 
Başkanım makas kesmiyor.  
Sayın Eşref Hamamcıoğlu ilk sırada konuşacak. Yalnız ben müsaadenizle Sayın Burak Elmas 
Başkanımıza bir konuşma arzu eder misiniz? Veda konuşmanızı da yapmıştınız. O yüzden, sizin 
takdirinizdir. Tabii ki, söz hakkınız bakidir. Sayın Eşref Hamamcıoğlu’nu kürsüye davet 
ediyorum. 
 
Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Kurulu, muhterem Divan Kurulu üyeleri, sevgili 
Galatasaraylılar ve bizleri televizyonları karşısından izleyen, sarı kırmızı renklere ve armaya 
gönül vermiş değerli Galatasaraylılar, 
Bendeniz 7102 Eşref Hamamcıoğlu. Hep aynı Eşref Hamamcıoğlu. 30 Nisandan önce de sizlere 
seslenmiştir. Bugün 11 Haziran seçimlerine hazırlanırken yine sizlere seslenme fırsatı buldum. 
Bu memnuniyet verici olduğu kadar da üzücü bir durum aslında. 
Bugün sizlerle paylaşmak istediğim önemli konular var. Galatasaray için önemli olduğuna 
inandığım konular var. Beni ve arkadaşlarımı bundan önceki 30 Nisan seçimleri sürecince 
yapılmış Divan toplantılarında ve yapmış olduğumuz çeşitli üye toplantılarında, zoom 
toplantılarında yeteri kadar tanıttık. O bakımdan bugün yüksek huzurlarınıza ekibimi tekrar 
sahneye davet ederek sizleri meşgul etmek ve yormak istemiyorum. Ancak değişmeyen 
ekibimi sizlerle yansıtarak paylaşmak istiyorum. Ekrana yansıtır mısınız Ebru hanım? Veyahut 
kim? Tamam. 
Yönetim Kurulumuzda bundan önceki sürece göre sadece iki değişiklik oldu. Sayın Murat Uysal 
ve Sayın Tamer Saka. 30 Nisanda yapmış olduğumuz olağanüstü Divan toplantısı sonrasında 2 
Mayıs tarihinde her ikisi de bana müracaat ederek, iş kariyerlerinde önemli gelişmeler 
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olduğunu ve vakit ayıramayacaklarını ifade edip, mazeretlerini bildirdiler. Ben de hem 
mazeretlerine saygı göstererek, hem de camiamızın çeşitli konularda göstermiş olduğu 
hassasiyete duyarsız kalmayarak, kabul ettim. Her ikisiyle de karşılıklı mutabık kalarak, 
listelerden yollarımızı ayırdık, ama hemen hemen her gün kendileriyle konuşarak, bilgilerinden 
ve tecrübelerinden yararlanmaya devam ediyorum. Aynı şekilde de devam edeceğiz. Bu 
listenin bu şekilde kalması bir irade ve istikrarın sembolüdür. Tam da Galatasaray’da ihtiyacın 
had safhada olduğu bir durum. Daha sonraki listeye geçebilir miyiz? Evet. Burada da kendi 
içimizde değişiklikler yaptık. Asillerden, yedeklerden asilere çıktı. Bazı kurullarda kendi içinde 
değişiklikler oldu. Ama iskeletimiz aynı şekilde durmaktadır.  
Disiplin ve asil, yedek üyelerimiz hemen hemen aynı. Bu son haftalarda yaşanmış olan seçim 
sürecinde dışarıdan gösterilen bütün çabalara rağmen, listemiz gördüğünüz gibi iskeletini 
tamamen korumaktadır. Dolayısıyla yaratılmış olan çeşitli algıya da en güzel cevabı bu listelerin 
aynı kalması ile vermiş olduğumuzu, hem tahmin ediyorum, hem de temenni ediyorum, 
Galatasaray’a bir örnek olması ve Galatasaray’ın selameti açısından. 
Disiplin Kurulumuz ve Sicil Kurulumuz da aynı şekilde devam ediyor. Sicil Kurulumuz, 
Galatasaray’ın kalesidir. Hangi yönetim gelirse gelsin, Sicil Kurulu bu zamana kadar hiç önemli 
olmadığı kadar önem arz etmektedir. Bozulmakta olan ve Genel Kurullara az ilgi duyan üye 
profilini göz önüne aldığımızda, Sicil Kurulu, mutlaka ve mutlaka bundan sonra olabildiğince 
daha objektif, ahbap-çavuş ilişkisine dayanmayacak ve hiçbir çıkar ilişkisine dayalı olmayan bir 
şekilde üyelerini belirleyecek ve bunları şeffaf olarak paylaşacaktır. 
Bunun dışında biliyorsunuz Galatasaray Spor Kulübünün iştirakleri olan çeşitli anonim 
şirketlerimiz var. Bunlarla ilgili olarak yine liyakate göre, motivasyona göre ve Galatasaray’ın 
ihtiyaçlarına göre belirlemeye başladığımız Yönetim Kurulu üyelerimizden bazıları bellidir. 
Bunları da sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Tabii ki daha eksiklerimiz var. Ama 
üzerinde çalışıyoruz. 
Sayın Adnan Öztürk, Galatasaray Sportif A.Ş. de başkan vekili olarak görev almanın yanında, 
Galatasaray’da bundan sonra, kasa kolaylığı, zengin başkan, gayrimenkul satışlarının artık 
konuşulmasının bitmesi için büyük Galatasaray projelerini doğrudan başkanlık makamına bağlı 
olarak gerçekleştirmek üzere liderlik yapacaktır. Yönetim Kurulumuzdaki diğer arkadaşlarla 
birlikte. Bir diğer arkadaşımız Bora Yargıç, Sportif A.Ş. de mali işlerden sorumlu Yönetim Kurulu 
üyesi olarak görev yapacaktır. Kendisi KPMG de çalışmaktadır. Hatırlayacaksınız KPMG uzun 
yıllar, Galatasaray Spor Kulübünün ve Sportif A.Ş. nin özellikle bağımsız denetleme işlerini 
yapan şirketti. Bora arkadaşımız da bu ekibin başındaydı. Sevgili Arda Nal, Mağazacılık A.Ş. de 
görev alacak. Tecrübeli bir perakendeci. Ozan Sevindik arkadaşımız, şu anda Sayın Başkan 
Burak Elmas’ın ekibinde yer alıyor. Gayrimenkul ve emlak konularında görev alan şirketlerde, 
Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Aynen bizde devam etme iradesini göstermiştir. Değerli 
Cem Oruç, tecrübeli bir emlakçı, İlbak Holdingde Yönetim Kurulu üyesidir. Bize de hem 
gayrimenkul konusunda, hem de amatör şubelere sponsorluk konusunda destek verecek olan 
İlbak Holdingin Yönetim Kurulu üyesidir. Bizde de Gayrimenkul A.Ş. de görev yapacaktır. 
Melih Tavukçuoğlu, önemli bir finans ve inşaat sektörü iş insanı, aynı zamanda Büyük Kulüp, 
ikinci başkanlığı yapmaktadır. Bizde de gayrimenkul konusunda yönetimimize ve bu şirkete 
destek verecektir. Erhan İşözen, mimar. Uzun yıllar Şişli Belediyesinde başkan yardımcılığı 
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yapmıştır. Bizdeki görevi de projelendirme ve imar işlerinin düzenlenmesi konusunda destek 
verecektir. Ecem Tezel Aldanmaz arkadaşımız, geçen dönem benim Yönetim Kurulu aday 
üyelerimizdendi. Bu defa kendi iradesiyle Dijital A.Ş. de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev 
alma isteğini bildirmiştir. Biz de memnuniyetle kabul ettik. Son olarak Mustafa Yazıcı 
arkadaşımız, o da Sayın Burak Elmas Başkanın ekibinde yer alan kardeşlerimizden birisi, Dijital 
A.Ş. de görev alacaktır. Şimdilik ekibimle ilgili sizinle paylaşmak istediklerim bunlar. 
Kesinleşenler bunlar. Burada şuna dikkatlerinizi çekmek isterim. Ben ekibimi oluştururken, 
liyakate göre, Galatasaray’da iş yapma hırs ve motivasyonuna göre ve de Galatasaray’da artık, 
Galatasaray siyasetinin içinde çok fazla yıpranmamış isimlerden seçtim, seçmeye gayret ettim. 
Tek kriterim bu oldu. Öncelikle Galatasaray’ın neye ihtiyacı olduğunu belirledim. Ve bu 
ihtiyaçları giderecek kalitedeki insan kaynağını birebir kendim mülakatlar yaparak belirledim. 
Tek kriterimiz, budur. 
Liyakatten söz etmişken, kurucumuz ve 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen beyin liyakatle ilgili bir 
sizlere deyişini paylaşmak istiyorum. Bu herkese örnek olması gereken ve özellikle kulübü 
yönetmeye aday olan listelerin oluşturulmasında ışık tutması gereken bir deyiş diye 
düşünüyorum. 
Ali Sami Yen şöyle diyor; Asım’ı muhasebeciliğe, Cevdet’i ikinci reisliğe seçmiş, kendim de reis 
olmuştum. Asım her hafta arkadaşlarından birer kuruş toplamakta mahir olduğu için kendisini 
muhasebeci yapmıştık. Ben reisliği, topu yağlayıp, şişirmekle almıştım. Topumuza evladım gibi 
bakardım. Zaten varımız, yoğumuz da toptu. Mektebe gelirken, Domuz sokağından geçer, 
domuz yağı alırdım. Topu onunla yağlar, şişirirdim. Yamasını yeni pabucumdan kesmiştim. 
Bunu gören arkadaşlar, bana hepimizden fazla paye vermişlerdi. Yani o zaman reisliğe ve diğer 
vazifelere payeyi en çok çalışan kazanırdı. Cevdet de ikinci reisliği formaları yıkadığı için almıştı. 
Umarım bu deyişle ne demek istediğimi çok net olarak ifade etmişimdir ve bundan 
Galatasaray’ın selameti için herkesin ders çıkartması lazım diye düşünüyorum. Bugün içinde 
bulunduğumuz en büyük eksiklik. Budur. Samimiyet, şeffaflık, liyakat ve güven. Bundan önceki 
bütün konuşmalarımda aşağı yukarı, sizlere Galatasaray’ın psikolojik sermayesini yitirdiğinden 
bahsetmiştim, hatırlayacaksınız ve en büyük eksiğimizin samimiyet olduğunu söylemiştim. 
Bugün bunu çok net olarak yaşıyoruz maalesef. 30 Nisanda seçimin ne şekilde iptal edildiğini 
hepimiz şahit olduk, gördük. 30 nisanda seçim yapılması gerekirken, hatırlayacaksınız, Tevfik 
Fikret salonunun duvarları arasında, o kutsal mekânda, boş sandıkların önünde konuştuk. O 
kadar önemli bir günde aramızda olmayanlar, bugün Galatasaray’ı yönetmeye talip oluyorlar. 
Daha önce yapılmış olan Genel Kurullarda iradesini beyan etmekten çekinenler, salonda 
kalmayanlar, bugün Galatasaray’ı yönetmeye talip oluyorlar. İşte bu samimiyetsizliktir, güven 
eksikliğidir. Bunu mutlaka tamir etmemiz lazım. 11 Haziran seçimleri bunun için çok önemli bir 
tarihtir. Özellikle ve özellikle vurgulamak isterim ki, lütfen bütün üyelerimiz 11 Haziranda kendi 
hür iradelerini beyan etmek üzere sandık başına gelsinler. Galatasaray’ın çıkışı, bu seçimdedir. 
Bunu bir vesile ile hatırlatmak isterim. İçinde bulunduğumuz sürece bakacak olursak, şimdi 
görüyoruz ki, 11 Haziranda seçimler, 30 Nisanda yapılması gereken seçimler, neden 11 
Hazirana ertelendi. Bunun aktörleri kimlerdir ve ne için beklenmiştir, 11 Hazirana yetiştirilmek 
üzere. Bunun değerlendirilmesini de siz değerli Divan üyelerine ve Genel Kurul üyelerimize 
bırakıyorum. Görüyorum ki Galatasaray’ın büyük potansiyeli, maddi ve manevi potansiyeli, 
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gayrimenkul varlıkları, üyelerinin entelektüel seviyesi, dışarıdan birtakım insanların ve güçlerin 
hevesini kabartmıştır ve bununla ilgili bir hazırlık yapılmıştır. Malum kişinin aldığı inisiyatif ile 
bir oya gibi işlenerek hazırlanan bu senaryo bugün uygulamaya konulmak istenmektedir. Buna 
tepkiyi gösterecek olan kalitesinden hiçbir zaman şüphe etmediğimiz, fikri hür, vicdanı hür, 
irfanı hür Galatasaray Genel Kurulu üyeleri olacaktır. Bunun için de en önemli tarih 11 
Hazirandır.  
Galatasaray geçmişinden ders almazsa, tarihinden ders almazsa, sürekli tarih tekerrürden 
ibarettir diyeceğiz. Bu büyük hata olur. Artık Galatasaray’da çatı aday arayışı bitmelidir. Çünkü 
içinde bulunduğumuz durum, camiamızda önemli bir parçası olan Galatasaray Spor Kulübünde 
temelin hasar görmesidir. Önce temeli düzeltmemiz lazım, ondan sonra çatı adaylar aday 
olarak çıkabilirler. Eğer kendi listesini yapamayacağı için, veyahut tek başına girmesi söz 
konusu olan seçimi kaybedeceğinden emin olan adaylar bir koalisyon yaparak Galatasaray spor 
kulübü içinde pozisyon belirlemeye çalışıyorlarsa, bu Galatasaray’ın makus talihi olamaz. Buna 
hep birlikte tepki göstermemiz lazım. 
Galatasaray bir spor kulübüdür değerli üyeler, Galatasaray bir gayrimenkul şirketi değildir. 
Hayatta herkes, iş hayatında kendine bir konfor alanı bulabilir. Comfort zone. Değerli hocamın, 
Turcan hocamın kontrolünde de ‘zone de confort’ diyeyim ki, Fransızca da esinlenmiş olalım. 
Bu konfor alanında, kulübü yönetmek büyük hata olacaktır. Bugün büyük bir algı yaratılarak, 
sanki başka çözüm veyahut çare yokmuş gibi. Bütün gayrimenkul projelerini sadece o yapabilir, 
bütün ilişkileri sadece o kurabilir, çatı aday sadece o olabilir paranoyasından mutlaka 
vazgeçmemiz lazım. Galatasaray’ın bitmez, tükenmez insan kaynağına güvenmek, geleceğe 
güvenmek şarttır. Bu bizim hepimizin boynunun borcudur. Galatasaray Spor Kulübünün 
gayrimenkulleri, Galatasaray Spor Kulübünün varlığıdır. Kimseye miras kalmamıştır. 70 yıldır 
görev yapan başkanlarının hepsinin emeği vardır, göz nuru vardır, entelektüel gayretleri vardır 
bunun içinde. Şimdi birden bire çıkıp bu gayrimenkulleri ben şu şekilde pazarlayacağım, bu 
şekilde paraya çevireceğim demek bir çözüm değildir. Çözüm olsaydı bu paraları kasaya 
koyarak, Galatasaray’ı yönetmek çözüm olsaydı, o zaman derdim ki, ben de yaptıklarımız 
yapacaklarımızın teminatıdır. Diyebiliyor muyuz? Diyebilenler çıkıp konuşurlar burada, 
sunumlarını yaparlar. Herkesin arkasında bir referans vardır, hepimizin arkasında bir geçmiş 
vardır. Ama Galatasaray bölünmez bir bütündür, kimsenin de birleştirici çatı aday emaresi 
altında bunlara gayret göstermemesi lazım. Aksine bunlar camiamızı bölmektedir. Bugünkü 
seçim ortamına bakacak olursak, bu seçimde, 11 Hazirandaki seçimde, arkadaşlarım ve ben ile 
bir koalisyon yarışa girmiştir. Bu koalisyonlar Galatasaray’da alışılmış şeyler değildir. Önce 
bunları bugün gözden geçirmemiz lazım. Hiçbirimiz balık hafızalı değiliz, hiç kimse birbirinin 
hafızasını, geçmişini zorlamasın. Yapılan işler artısı ile eksisi ile ortadadır. Lütfen bunları 
objektif olarak değerlendirmenin yollarını arayalım. Hiç kimseyi suçlamıyorum. Hiç kimseyi 
eleştirmiyorum. Ama Galatasaray çaresiz değildir. Her şeyden önce, her şeyden önce, şu algı 
yaratılan Galatasaray’daki zengin, fakir edebiyatını bırakmamız lazım. Bu nedir? Bu nasıl bir 
görgüsüzlüktür? Galatasaray’ın buna ihtiyacı mı var? Bugün Galatasaray’ın ihtiyacı olan, 
görüyoruz ki bu seçimlerin nasıl ertelendiğini, kimler tarafından ilmek gibi işlendiğini gören bir 
senaryo ile zengin, fakir edebiyatından ziyade, kimin para koyacağından ziyade, ihtiyacımız 
olan paradan ziyade, ahlak ve etiktir, değerli Galatasaraylılar. Önce gelen bu parayı 
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yönetmesini bileceğiz. Geçmişte kasaya para sokan kişilerin, bu paraları nasıl yöneterek, 
borçları nasıl artırdığını çok iyi analiz etmemiz lazım. Bunun için, son 10 yılın, son 8 yılı faaliyet 
raporlarına bakmak yeterli olacaktır. Buradaki rakamlar, gerçeği göstermektedir. Dolayısıyla 
gerek gayrimenkul konusunda, gerek diğer konularda Galatasaray çaresiz değildir. Benim de 
ekibimde son derece ahlaklı işinin erbabı, Galatasaray’a hizmet etmekten başka gayesi 
olmayan, hiçbir siyasi otoriteyle veyahut da kamu otoritesi ile ilişkisi olmayan insanlar 
mevcuttur. Gelelim, gayrimenkul konusuna. Bugün Galatasaray’ın gayrimenkullerinin 
envanteri hepimizin elinde var. Bu envanteri nasıl değerlendireceğiniz önemli. Bu bir nükleer 
bilgi değil, sır da değil. Bugün Türkiye'de eğer gayrimenkullerinizi değerlendirmek istiyorsanız, 
başta kamu otoritesinin güvenini alarak, yani TOKİ veyahut Emlak Konut, onun dışında 
modeller bellidir. Satış, kiralama, hasılat paylaşımı ve gayrimenkul yatırım ortaklığı. Ha birisi 
bunu 3 günde yapar, başkası 13 günde yapar. Ama hadise, Galatasaray’ın elindeki varlıkları 
çıkartmadan bu işin altından kalkmaktır. Galatasaray’ın varlıkları daha önce elimizden çıktı. 
Hatırlayın yapılan Genel Kurulları, hatırlayın Riva ile ilgili Genel Kurulu, basit bir excel 
tablosunda 500 milyon dolar hasılat beklentisi vardı. Gelinen yerde, neredeyiz, nerede bu 
para? İşte bu parayı getirenler ve devamı, bu parayı yönetmesini bilmediler ki, borcumuz 
giderek artıyor, faiz yükümüz giderek artıyor. Bu Riva’nın kuvveden, fiile çıkartıldığı dönemde, 
finansman borçlarımız 3 misli artmıştır. Sportif A.Ş.’nin zararı iki misli artmıştır. Lütfen bunları 
gözden kaçırmayalım, dolayısıyla fizibilitesi olmayan veyahut da inandırıcı fizibilitesi olmayan 
gayrimenkul projelerine temkinli yaklaşalım, katkıda bulunalım, o projelerin daha iyi olmasını 
sağlayalım. 
Benim bu dönemle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Gelelim yeni dönemde bizler neler yapacağız? 
Deniyor ki bu ekip, vasıfsız. Bize bu vasıfsız etiketini vuran arkadaşımız, bu Genel Kurulu çeşitli 
hukuki dolambaçlı yollarla iptal eden arkadaşımızdır. Birine vasıfsız diyebilmeniz için tanımanız 
ve en az onlar kadar o vasfa sahip olmanız lazım. Bunun herkes tarafından bu şekilde bilinmesi 
gerekir. Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray kavgadan, çekişmeden usanmıştır. Ama bu 
demek değildir ki, bu maske altında birilerine haksızlık yapacağız, ellerindeki hakkı alacağız ve 
onları peşinen basın desteği ile yargılayarak algı yaratacağız. Galatasaray’ın böyle bir şeye 
ihtiyacı yok. Galatasaray’da birleştirici olması gereken bugün itibariyle Sayın Genel Kurul 
üyeleridir. Galatasaray artık mali ve idari bağımsızlığına kavuşmak zorundadır. Bununla ilgili, 
objektif, gerçekleştirilebilir ve popülist olmayan projeleri gerçekleştirmek zorundadır. Bir 
haftadır aşağı yukarı, çok yoğun zoom toplantıları yapıyoruz, çeşitli gruplarla, bunlar seçim 
tarihine kadar da devam edecek. Bu zoom toplantılarımızda sportif başarıya bağlı olmayan 
gelir kalemlerimizi ve gelir projelerimizi paylaşıyoruz. Artık Galatasaray taşıma suyla 
dönmemeli. Dönemediğini gördük. Başka kulüpler de dönemiyor zaten taşıma suyla. Bu taşıma 
suyu getirenler, Galatasaray’ın geleceğini ipotek altına alıyorlar. Galatasaray’da one man show 
zamanı bitmeli. Ali Sami Yen’in koltuğu, ne kiralıktır, ne satılıktır. Bunun herkes tarafından 
böyle bilinmesi lazım. Bizim projelerimiz arasında, en temel vizyonumuz, bir defa kendi 
kaynaklarımıza dönmemiz, alt yapıya yatırım yapmamız. Önce alt yapıya yatırım ve bu vizyonu 
gerçekleştirmek, kafada, beyinde başlıyor. Benim bütün arkadaşlarım, gerek listemde yer alan 
arkadaşlarım, gerek çalışma gruplarımdaki arkadaşlarım bu vizyona sahip kişilerdir. Biz bu 
radikal değişimi yapma cesaretine sahibiz ve yapacağız. Bize görev vermeniz halinde. Bir ikinci 
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önemli gelir kalemi, dijital transformasyon, burada detaylara boğmak istemiyorum sizi ama, 
Galatasaray’ın diğer kulüplerin olduğu gibi, çok önemli dijital varlıkları vardır. Bu dijital varlıklar 
bir şemsiye altında toplanarak, pazarlanabilecek tüm varlıklarımız gibi, Mağazacılık A.Ş. 
perakendecilik, dijital asetlerimiz, yayıncılık ve gayrimenkullerimiz toplanıp, bir iqo yapılarak 
Galatasaray’a kazandırılabilir.  
Bunun üzerine ciddi çalışmalarımız var. Ben bundan önceki dönemde de bu konuda değerli 
arkadaşlarla çalıştım, çalışmıştım, sevgili Uğur Arpalı, sevgili Ecem Tezel Aldanmaz ve değerli 
Gürkan Eliçin, şu anda yarıştığımız listenin değerli üyelerinden birisidir. O bakımdan 
Galatasaray çaresiz değildir.  
Bir başka konu da gayrimenkul konusu. Çokça konuşuluyor bugün. Galatasaray, 
gayrimenkulleri satarak bir yere varamaz. Bu iş bitti. Bir Florya’dır konuşuluyor. Florya, Riva 
sözleşmesinin bir kısmıdır. Hepiniz hatırlayacaksınız. Fakat bu Riva sözleşmesinin yapıldığı 
dönemde, şunu bilmeniz gerekir diye düşünüyorum. O dönemdeki Yönetim Kurulu 
üyelerinden hukukçu arkadaşın bile haberi yoktu sözleşmeden ve Florya sözleşmesi, Riva 
sözleşmesi ile birlikte toplam 5 sayfadır. Florya karşılığında Kemerburgaz tahsis edildiği 
söylenmiştir Sayın Başkan Dursun Özbek tarafından, fakat o Genel Kurulu hatırlayınız. 
Kemerburgaz’ı bize tahsis eden kamu iradesi, Kemerburgaz’ı bize yaparak teslim edeceğini 
söylemişti. En azından böyle ifade edilmişti. Şimdi görüyoruz ki, Kemerburgaz nasıl yapılabilirin 
finansmanı peşinde koşuluyor. Bizim yapacağımız şudur. Kemerburgaz evet Florya’ya 
alternatif bir arazidir ama Galatasaray’ın gücü, Galatasaray’ın Türkiye'deki konumu, 
Galatasaray’ın marka değeri, logosunun değeri ve geçmişi, daha iyi arazilere sahip olmaya 
muktedirdir, böyle bir imkânımız vardır. 
Bunu seçimden önce sizlerle paylaşacağız. Galatasaray’ın elinden bir arazi çıkmaksızın, 
Florya’yı nasıl gelir kaynağına çevireceğimizi önümüzdeki 10 gün içinde sizlerle paylaşacağız. 
Bütün projelerimiz hazır, fizibilitesi hazır. Ama bugün itibariyle erken bulduğumuz için sizlerle 
paylaşmıyorum. Bunun şimdiden size garantisini verebilirim. Galatasaray’ın Florya’dan çıkması 
lazım. Kesin. Ama her ne pahasına olursa olsun çıkmaması lazım. Bugün Florya bölgesinde 
özellikle havaalanındaki pistlerin yıkılması veyahut ortadan kaldırılması nedeniyle, havaalanı 
kalkması nedeniyle, buralardaki kat müsaadesi artmıştır. Dolayısıyla Florya bölgesi bir sürü 
müteahhidin ağzının suyunu akıtmaktadır. Galatasaray’ı kullanarak hiç kimse burayı 
hedeflemesin lütfen. Çok net. Buna izin vermeyeceğiz. Galatasaray bugün itibariyle mutlaka 
ve mutlaka bağımsızlığına kavuşarak yönetilmelidir. Gayrimenkul projelerine kısaca dönmek 
isterim. Gayrimenkul projelerini eğer Galatasaray’ın menfaatine geliştirmek istiyorsak, 
olmazsa olmaz iki tane şartımız var değerli Galatasaraylılar, bir, bu konuda deneyimli bir ekibin 
ortak akla ve Galatasaray çıkarlarına uygun çalışması. Bu çalışma ertesinde, Genel Kurula 
eksiksiz, güncel ve doğru bilgilerle yetki alınması. Bugün Florya’nın müzakeresi yapılıyor. Ama 
yetkiler tartışılabilir. Genel Kuruldan alınan yetkiler. Genel Kurul tutanaklarına bakmanızı 
şiddetle öneririm sizlere. İkinci, Kulüp Başkanının devletle ve kamu sektörüyle herhangi bir 
alışverişi olmayıp, yalnız Galatasaray çıkarlarına en uygun seçeneğe imza atması 
beklenmektedir. 
Burada hiç kimseyi kastetmiyorum ama uygun profil ve uygun iş modeli bu olmalıdır. Son 
olarak şunu söylemek istiyorum sizlere, daha fazla vaktinizi almayacağım. Galatasaray’a dair 
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son sözü, bize haricen yol gösterenler değil, her seçimde kulüp içi pozisyon kovalayanlar değil, 
Galatasaray’ın maddi ve manevi varlıkları üzerine rüya görenler hiç değildir. 
Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür Galatasaray spor kulübü üyeleri söyleyecektir son sözü. Yani 
sizler söyleyeceksiniz. Biz Genel Kurul üyelerinin sesi, nefesi, temsilcisi olmaktan başka bir gaye 
taşımıyoruz. Hep böyleydik, böyle olmaya devam edeceğiz. 30 Nisandan önce de böyleydik. 
Bugün de aynı yerde duruyoruz. Onlara inanıyor ve geleceğe güvenle bakıyoruz Genel Kurul 
üyelerimizle, Galatasaray’ın geleceğini belirleyecek olan sadece Genel Kurul üyelerinin hür 
iradesidir, değerli Galatasaraylılar. Yolumuz belli, rotamız net. Elbette ki yükümüz çok ağır. 
Allah bizi milyonlarca Galatasaraylılara karşı mahcup etmesin diyerek sizlere sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler hepinize. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Eşref Hamamcıoğlu’na teşekkür ederiz. 30 dakikalık süresinin 24 dakikasını kullandı. 
Saygıdeğer hazirun bugün 25 Mayıs, 25 Mayıs 2017’de kaybettiğimiz Spor Ali büyüğümüz 
efsane Başkanımız Ali Tanrıyar’ın vefat yıldönümü, 5’inci seneyi devriyesi. Kendisini rahmet ve 
minnetle anıyoruz. Sporcu kişiliği ile devlet adamlığı ile hepimize çok unutulmaz anılarımız oldu 
kendisi ile, tekrar camiamıza, tekrar baş sağlığı diliyorum, kendisini anıyoruz ve arıyoruz. 
Şimdi konuşmasını yapmak ve ekibini arzu ederse tanıtmak üzere, Sayın Dursun Özbek Başkanı 
davet ediyorum. Buyurun. 
 
Dursun Özbek 
Evet. Sayın Divan Başkanı, değerli Divan Kurulu üyeleri, çok değerli Kulüp Başkanım, değerli 
hazirun, hepiniz hoş geldiniz, hepinize saygılarımı sunuyorum. Değerli basın mensupları, siz de 
hoş geldiniz. Değerli Galatasaraylılar, bizi izleyen Galatasaraylılar, hepinize saygımı ve 
selamlarımı gönderiyorum.  
Eşref kardeşimin de yaptığı gibi, ben de önce Galatasaray’a hizmet etmek üzere beraber yola 
çıktığımız çalışma arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Evet, ben 6602 Dursun Özbek. İş 
adamıyım, 36’ncı dönem Galatasaray Başkanlığını yaptım, 35’inci dönemde başkan 
Yardımcılığını yaptım. Yaklaşık 3 sene toplamda kulübüme hizmet ettim.  
Evet, geçelim bunu. Ahmet Gülşen, değerli hazirun isterseniz isimleri zaten orada 
görüyorsunuz. Konuşmama daha fazla yer ayırmak için, tek tek ekranda geçelim. Orada zaten 
gerekli notlar var. Oradan izleyin, konuşmama daha fazla yer ayırmak istiyorum. Evet, takip 
edelim. Evet. Disiplin Kurulunda Ahmet Gülşen, ondan sonra Günran Çalın, o ismini okuduğum 
arkadaşlar ayağa kalkarsa, değerli kurul üyelerimiz de görür kendisini. Sencer Seren, Nuri Bora 
Ebussuutoğlu, Ali Güray Kızılay, bunlar disiplin yedek üyelerimiz. Disiplin asil üyelerimiz, Ali 
Baran Öztürk, Ahmet Murat Canaydın, Aydın Önder, Hasan Mehmet Tirali, Muharrem Remzi 
Tan, Mithat Can Baydarol ve Hakkı Akil.  
Sicil Kurulu yedek üyelerimiz; Yakup Peker, Ozan Bingöl Yurtsever ve Asil üyelerimiz; Burçin 
Aslan, Berat Uygur, Özcan Karamahmutoğlu, Okan Güngör, Hayri Gürkan Eliçin, Kenan Altıntaş, 
Mehmet Çağatay Altınlı. 
Denetim Kurulu üyelerimiz; Canan Dilara Kızılyalın, Hasan Can Külahçıoğlu, Merve Deniz 
Örken. Denetim Kurulu asil üyelerimiz, Ethem Baturalp Pamukçu, Fabrizio Casaretto, Ömer 
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Çirkin. Yönetim Kurulu üyelerimizin isimlerini okuyorum şimdi. Yedek listemiz, Cem Soylu, 
Tanur Lara Yılmaz, Cansu Ak, Emir Aral, Can Natan. Yönetim Kurulu asil listemiz. Dikran 
Gülmezgil, Mehmet Saruhan Cıbara, Mehmet İsmail Sarıkaya, Levent Yaz, Eray Yazgan, Rıza 
Tevfik Morova, Bora İsmail Bahçetepe, Ahmet Cemal Özgörkey, Niyazi Yelkencioğlu ve Metin 
Öztürk. 
Şimdi değerli Galatasaraylılar, tabii eleştiriler oluyor. Çok doğal. Eleştirilerle ilgili söylemek 
istediğim birkaç şey var. O da şu. Geçmişte elbette ki yönetimde olan kişiler, hatalar olabilir. 
Dolayısıyla icraatın içinde oldukları için de bu çok doğaldır. Fakat bugün bizim geçmişte 
yaptığımız yönetimden bazı dersler alarak geliyoruz. Bunun çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Onun için şu ana kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak eleştirilerin 
bazılarına alınabilirim, bazılarına sevinebilirim. Ama şunu söylemek istiyorum değerli hazirun, 
hepsinin başımın üstünde yeri var. Ben ve arkadaşlarım, önceki yönetimlerde de bulunduk ve 
demin ifade ettiğim gibi geçmişten ders alarak geliyoruz. Şimdi değerli hazirun, Türkiye'deki ve 
dünyadaki ekonomik koşullar belli. Son yıllarda Türkiye ve dünya, önce pandeminin etkisinde 
kaldı. Hâlâ az da olsa etkisi devam ediyor. Dolayısıyla pandemi koşulları ticareti, sporu ve bütün 
yaşantımızı etkiledi. Dolayısıyla geride bıraktığımız 2 yıl, bu bakımdan her şeyin ters döndüğü, 
her şeyin mecrasından çıktığı bir dönem olarak tarihe geçti. Bu yetmedi. Bir de üstüne bir 
savaşın içine girdik. Bu nükleer bir savaş mı olacak, efendim konvansiyonel bir savaş mı olacak, 
yoksa bir dünya savaşı mı olacak gibi tartışmalar ışığında hâlâ gidiyoruz. 
Ekonomik koşullar, son derece doğal olarak, spor aktivitelerini de etkiliyor. Düşünün ki bir 
dönem seyircisiz oynadık. Bugün hâlâ etkisini devam ettiriyor. Maçlara, statlara, salonlara 
korkarak gidiyoruz. Bugün burada olduğu gibi, yarısı maskeli değerli hazirunun, yarısı maskesiz, 
yani biz bile ne olup ne bittiğini anlamadık. 
Değerli hazirun, sevgili kardeşlerim, ekonomik koşulları daha fazla tarif etmeye gerek yok. Peki, 
bizim canımız, Galatasaray Spor Kulübü bu koşullardan nasıl etkileniyor? Aslında bunu 
konuşmak lazım. Galatasaray elbette ki görsel olarak, bir dünya markası olarak taraftarlarını 
geçtiğimiz dönemde sahalarda göremedi. Bundan büyük ölçüde etkilendi. Ekonomik durumun 
bozulması, Galatasaray kulübünü bazı mecburiyetlere itti. Nedir? Bunlardan birincisi, Bankalar 
Birliği anlaşması. Bankalar Birliği anlaşması nedir değerli hazirun? Size kısaca ve öz olarak tarif 
edeceğim.  
Bankalar birliği anlaşması, bir ihtiyaçtan dönem olarak imzalanmış, ama etkisi nedir, neyi 
emrediyor, nasıl emrediyor? Örnek veriyorum. Galatasaray kulübü yüksek seviyede geliri olan 
bir kulüp. Bu anlaşma gereği, Galatasaray’ın bütün girdileri, bütün gelirleri, konsorsiyumun 
liderliğini yapan bir bankada toplanıyor. Toplanıyor. Bütün para sizin bankalardaki hesabınıza 
1 lira dahi gelmiyor. Konsorsiyum bu gelen paranın, önce devlete ait vergileri buradan tahsil 
ettikten sonra, geriye kalan paranın, kulübün emrine şöyle geçiyor. Diyor ki kulübe arkadaş 
kime ödeme yapacaksan bana bildir, IBAN numarası ver. Biz oraya havalesini yapalım. Şartlar 
bu. Peki. Değerli hazirun, bu nasıl bir şey, nasıl bir anlaşma. Siz hür olduğunuzu zannettiğiniz 
bir seviyede, birileri sizin yapacağınız gelir ve harcamalarını yönetiyor. O da kalmadı. Bildiğim 
kadarıyla, sevgili Başkanım burada. Ama bildiğim kadarıyla, federasyonda da konsorsiyumun 
bir temsilcisi var. Lisans işlerinde, neyi ne yaptığınızı, lisans alıp almama konusundaki 
taleplerinizi değerlendiren birisi var. Yani sizin nakit akışınız, sizin banka hesaplarınız 
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başkasının emrinde. Değerli hazirun, Allah aşkına biz hürriyetine düşkün bir camiayız. Size 
soruyorum şimdi, nasıl karşılıyorsunuz bunu, yani nasıl bunu kabul ediyor musunuz Allah 
aşkınıza. Söyleyin, bir şey söyleyin, yani bu kabul edilir bir şey mi? Lütfen. Bu şartlarda, masada 
da, sahada da başarılı olmak mümkün değil. Domino etkisi yapıyor, oradan etkileniyorsunuz. 
Ondan sonra federasyonda başka bir şey var. Bu giderek sıralaması mümkün, içinden çıkılmaz 
bir hal alıyor.  
Bir spor kulübü olmamız gereğiyle, bir spor kulübü olmamız hasebiyle. Bu şekilde baskı altında, 
bu şekilde etki altında kaldığımız zaman camia kendi içinde parçalanma yaşıyor. Başarısızlık 
geliyor, farklı etkenler geliyor. Camia bölün Allah bölün. Bugün Galatasaray içinde kaç parça 
var diye baktığınız zaman, sayması mümkün değil. Onun için diyorum ki, Galatasaray bu 
parçalanmışlıktan vazgeçmesi lazım. Galatasaraylıların birbirini sevmesi lazım. Allah aşkına 
birbirimizi sevmemiz için ne lazım ya? Neye ihtiyacımız var? Birlikte hareket etmemizin önünde 
ne mania var? Ben sizlerden hepinizden rica ediyorum. Birbirimizi sevelim, buna Galatasaray’ın 
ihtiyacı var. Şimdi değerli Galatasaraylılar, ekonomik koşullar böyle. Peki, bu ekonomik koşullar 
bildiğim kadarıyla bankalar birliği anlaşması, sevgili başkanım 7 sene mi kaldı, 8 sene mi, kaç 
sene kaldı bilmiyorum. Devam edecek. Ve Allah aşkınıza buna tahammül edebilir misiniz, bu 
tahammül edilecek bir şey mi? Bu kadar uzun bir zaman böyle bir baskı altında, böyle şey 
altında kalabilir miyiz? Gerçekler bu değerli Galatasaraylılar, gerçekçi olmamız gerektiğini 
biliyorum, çok yerde de konuşuyoruz, diyoruz ki gerçekçi olalım, gerçekçi olalım. Evet, gerçekçi 
olmak, gerçeklere boyun eğmek değildir. Evet vizyonumuzda, anayasamızda da olduğu gibi, 
gerçeklere katlanmayacağız. Ne diyor kitabımız? Diyor ki katlanma eyleme geç. Onun için ben 
tekrar Galatasaray Başkanlığına aday oldum, eyleme geçmek için Galatasaray Başkanlığına 
aday oldum, değerli Galatasaraylılar. Unutmayalım ki biz 1481’den geliyoruz. Bizim 
ananelerimiz, bizim etik değerlerimizin hepsi 1481'den beri yazılmış, bugüne kadar gelmiş 
değerler. Unutmayın ki, şunu iyi vurgulamak istiyorum. 1481’de Amerika yoktu. Onun için 
camiamızın değerini, camiamızın nasıl bir camia olduğunu iyi anlamamız lazım. Tekrar 2000 
ruhuna dönmemiz lazım, sportif faaliyetlerde. 2000 ruhu nedir? Maddi olanakların eksik 
olduğu zaman bile, sportif başarılardan geri kalmayan, Avrupa'da yarattığı başarılarla, mazlum 
devletlere çare olan, onların umudu olan bir takımımız var. Dolayısıyla bizim hemen birleşerek, 
birbirimizi severek, 2000 ruhuna geri dönmemiz lazım. Her şeyi buradan çıkış için, her şeyi 
birlikte yapacağız. Değerli hazirun, birbirimizi seveceğiz, sürekli tekrarlıyorum ve birlikte 
hareket edeceğiz. Hiç korkmayınız. Hiç de endişe etmeyin. Çünkü büyük Atatürk’ün dediği gibi, 
ihtiyaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur ve kanımızın rengi de sarı 
kırmızıdır, eminim ki herkes bu şekilde düşünüyor. 
Birlikte yapacağız, birlikte yapacağız, nasıl yapacağız? Eşref kardeşim de bahsetti. Projelerimiz 
var. Evet projelerimiz var. Bunlar özellikle gayrimenkul projelerimiz var. Fakat projelerimizin 
başında, Ada geliyor. Galatasaray Adası Galatasaray’ın en önemli, en başta gelen projelerinden 
biridir. Size buradan söz veriyorum. Biz Yönetim Kurulu arkadaşlarımla konuştuk. En hızlı 
şekilde adayı değerli üyelerimizin kullanımına açacağız ve bu yönetimin de bir elbirliği ile 
bütçesini karşılaması, size verilmiş olan bir sözüm olarak dikkate alın. Değerli hazirun. Şimdi 
ada ayrı, hepimizin beklentisi olan bir proje. Peki, buradan çıkış için projeler var dediğimiz 
zaman, neyi kastediyorum? Projelerimiz içinde, 8, 9 tane proje var. Bu projelerin tanıtımını 
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ilerleyen günlerde yapacağımız lansmanlarla size duyuracağız. Teferruatlı olarak size 
aksettireceğiz, bunların içinde işte Riva, pardon Florya, Kemerburgaz spor salonu ve bildiğiniz 
onun gibi bir sürü proje.  
Değerli Galatasaraylılar, bu projelerden elde edeceğimiz pay da, tahminlerin ötesinde. Size 
sunumunu yaparken bu projelerin hiç merak etmeyin, biz Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına 
yapılan denetlemenin sonucunda, Genel Kurulu getirilen detaylarla beraber önce sizin 
onayınıza sunacağız. Bu bir şart. Genel Kuruldan alınan yetki çerçevesinde getirdiğimiz 
projenin şekli itibariyle, yolumuza devam edeceğiz. Tabii sadece gayrimenkul değil, Colombus 
gibi çok önemli bir projemiz daha var. Bunun yaratıcısı olan değerli kardeşim Cemal Özgörkey, 
projenin hakimidir, projeyi en iyi şekilde yapmak, Galatasaray’a bu konuda yardım edecek, en 
iyi, en çok projeyi bilen kişidir. 
Şimdi projelerden gelecek paranın hiç kılına dokunmadan, değerli hazirun, yapılacak şey, bu 
projenin gelen, akan parayı, kanayan yaramız olan, bankalar birliği ile olan borcumuzun 
ödemesine göndereceğiz. Kabul edin ki, günde 1 milyon TL ye yakın faiz ödüyoruz. Ne 
yaparsanız yapın, böyle bir realizasyon yapmadan bundan kurtulamazsınız. Yok bir sene 
öteleyeceğiz, yok bilmem ne. Bunlar çözüm değil. Bu sarmaldan çıkmamız lazım. Günde 1 
milyon lira, senelik 360 milyon. Ne yaparsan yap, çalıştığının hepsi faize gider. Projelerden elde 
edilecek rakam, Bankalar Birliğinden, Bankalar Birliğine olan borcumuzun üzerindedir. 
Sözlerime başlarken ifade ettim. Geçmişten ders aldım, değerli Galatasaraylılar, geçmişten 
ders alarak geliyoruz. 
Öyle har vurup harman savurma yok. Projelerimizin içinde, buralardan elde edilecek paraların, 
kurulacak fonlarla, nedir bunlar? Alt yapı fonları, yeniden gayrimenkul edindirme fonları gibi 
fonların altında toplanarak, Galatasaray’ın önümüzdeki 25 yılını veya 30 yılını garanti altına 
alacak fonlar olacak. Alt yapı yatırımları da bunun içinde. 
Ayrıca bu fonların sağlayacağı etki ile tesisleşme de ön planda tutulacaktır. Şimdi sözlerimin 
sonuna geliyorum. Değerli hazirun, bu projelerin yapılması, bir şekilde mümkün. Eğer biz 
sevgiyi ve beraberliği sağlayamazsak, yerin dibine batsın bu projeler. Biz hiçbir şeyde muvaffak 
olamayız. Birbirimizi niye sevemiyoruz anlamıyorum ki, bu sevgisizlikte ne var, kulübe kaç 
kuruşluk fayda var? Allah aşkınıza, bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Belki bu sevgisizliğin 
eksikliği kadınlarımızın, içimizde daha az oranda bulunmasındandır. Bundan ben kendimi de 
suçluyorum. Dolayısıyla diyorum ki, kadınlarımız daha aktif olsunlar ve diyorum ki, bunun bir 
başlangıcı olarak 11 Hazirandaki seçimli Genel Kurulumuzun Divan Heyetini, sadece 
kadınlarımızdan oluşturalım. Onaylarınıza sunuyorum, değerli hazirun.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Başkan, Sayın Başkan, müsaade edin biz Divan Başkanlık Heyeti, buradaki oylamaları, biz 
bizim moderasyonumuzda yürür, siz sakin olun lütfen.  
 
Dursun Özbek 
Ne oldu, Aykut bey? Hoşuna gitmedi mi?  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
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Hayır, hayır. Bir mutabakat sağlarız, burada Divanın, Sezarın hakkını Sezara verelim.  
 
Dursun Özbek 
Ben öneriyorum Sayın Divan Başkanım, sen gereğini yaparsın. Ben bunu bir amaca yönelik 
öneriyorum. Ya biz parça parça olmuşuz. Bir şey var yani, bir ihtiyaç hissediyorum ya ve 
eksikliğini de başta kadınlarımızın bizim aramızda az sayıda bulunması, gelmemesi, yani 
bundan, kendimi bundan ayrıştırarak söylemiyorum. Bu gerçek bir eksiklik. Nasıl olsa o gün 
oylanacak. İlk öneriyi veren benim. Kadınlarımız artık bizim aramızda olsun, onların değerlerini 
çok iyi kanıksayalım ve onlardan faydalanmaya yönelelim. 
Değerli hazirun, deminden beri bir şeyin üzerine basarak ifade etmek istiyorum. Size 
yalvarıyorum ya, biz dışarıda birbirimizi severken, kol kola giderken, oturup karşılıklı yemek 
yerken, ne oluyor da Galatasaray çatısının altına geldiğimiz zaman kavgacı oluyoruz, 
birbirimize sataşıyoruz. Birbirimizi sevemez miyiz ya, Allah aşkınıza. Galatasaray’ın buna 
ihtiyacı var, değerli Galatasaraylılar, ben size tekrar tekrar yalvarıyorum. Son çıkıştayız. 
Birbirimizi sevelim, birlikte hareket edelim. Hiçbir projenin ehemmiyeti yok. Eğer bu birlikteliği 
sağlayamazsak, hiçbir projeden de fayda üretemeyiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Beni 
dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Dursun Özbek Başkana teşekkürler. Konuşmalara geçince değerlendireceğim. Tabii, 
sıkıntı yok. Şimdi değerli hazirun, saygıdeğer başkan adaylarımızın sunum ve tanıtımlarını 
bitirmiş bulunuyoruz. Dördüncü gündem maddesini. Şimdi 5 inci maddemize geçiyoruz. 
Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. 
Pozitif ayrımcılık yapalım, Sayın Asena Yılmazkaya Dinçbaylı’yı kürsüye davet ediyorum. 
Sıradaki konuşmacımız, ondan sonra Sayın Hayri Kozak, ondan sonra da Sayın Turcan Bolayır 
hocamız konuşacak. 
 
Asena Yılmazkaya Dinçbaylı 
Teşekkür ederim Aykut abi. Sayın Divan Başkanım, sevgili Aykut abi, Başkanlık Divanı, değerli 
Divan Kurulu üyeleri, sevgili ablalarım, abilerim, kardeşlerim. 
Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 10401 Asena Yılmazkaya, sözlerime 
değerli Dursun Özbek Başkanımın kadınlara gösterdiği değer için çok teşekkür ederek 
başlamak istiyorum. Ben bu yıl 25’inci yılımı doldurarak, Divan Kurulu üyeliğine hak kazandım. 
Yani karşınızda çiçeği burnunda bir Divan üyesi olarak ilk konuşmamı yapıyorum bu kürsüden, 
çok, çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Ben bu konuşmayı yapmak için tam 25 yıl bekledim. 
Çok kısa konuşacağım. Söylemek istediklerim de gayet net. Sürçü lisan edersem de affola. Biz 
Galatasaraylı kadınlar olarak, daima bu kulübün üyesi, bu büyük camianın bir ferdi olmaktan 
onur duyduk. Ancak ne yazık ki, dengimiz erkek üyeler kadar aktif görevlere yeterince dahil 
olmadık, yada edilmedik. Galatasaray’ın en önemli hazinesinin insan kaynağı olduğu söylenir. 
Bu insan kaynağının önemli bir bölümü de en az erkek meslektaşları kadar, mesleğinde, sosyal 
yaşamda ve kariyerlerinde başarılı, Galatasaraylıları onlar kadar benimsemiş ve onlar kadar 
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bağlı kadın üyelerinden oluşuyor. Hal böyle iken, maalesef Galatasaray bu kaynağı 
kullanamıyor. Yada kullanmaktan imtina ediyor diyelim. 
Sadece başkan adaylarının seçim listelerinde yer alan kadın sayısına bakarak bile bu çıkarımı 
yapmak mümkün. Bundan kadınlar nasıl etkileniyor, bu durum bizi Galatasaray Spor Kulübü 
üyesi kadınlara, bizlere nasıl yansıyor? Bir an için durup düşünmenizi istiyorum. Bir an için 
durup düşünün.  
Ne mi oluyor? Biz bu duruma çok ama çok içerliyoruz, kadınlar olarak. Çok içerliyoruz. Ama biz 
Galatasaray’a küsmüyoruz. Çünkü Galatasaray’a küsülmez. Biz yolumuza devam ediyoruz. Biz 
Galatasaray’a hizmet etmek için yolumuza devam ediyoruz. İşte bu nedenle de önümüzdeki 
ay 11 Haziranda gerçekleşecek seçimli Genel Kurulu, sadece kadınlardan kurulu bir liste ile 
yönetmeye talibiz, biz buna adayız, hepinizin de desteğini bekliyoruz. Galatasaray’da kadınlar 
vardır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Asena Yılmazkaya’ya teşekkürler. Bir farkındalık yarattığı için. Sıradaki konuşmacımız 
anons etmiştim. Sayın Hayri Kozak. Buyurun. 
 
Hayri Kozak 
Sayın Divan başkanım ve ekip arkadaşları, değerli Galatasarayımızın bence çok, çok değerli 
Divan üyeleri, beraberlerinde Genel Kurul üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili 
kardeşimin az önce hanımlar adına yaptığı konuşmayı, yıllar önce de dinlemiştim. Bugün daha 
güçlü geliyorlar. Onu da çok memnuniyetle izliyoruz. Kadınlara söylüyorum, bizden hiçbir hayır 
beklemeyin. Az önce başkan adayları da konuştu. Onları da konuşacağız onları da, biraz 
konuşayım bırakın beni. Ama yarım saati geçmem, panik yapma başkan. Şimdi bunca senedir 
biz erkekler hiçbir halt yiyemedik. Öyle sevelim birbirimizi, ben sizi seviyorum. Hadi neyi 
hallettik? Siz de bana seslenin. Ben size sesleneyim. Ne oluyor ya? Sevelim birbirimizi. 
Yapmayın. Dursun başkan, yapmayın hayal görmeyin. Eşref başkan hayal görmeyin, ne sevgisi 
ya, bizim aramızda sevgi var mı? Bunca yıldır olmamış, tamam. Herkes biliyor ne olduğunu. 
Bana itiraz edin, etmeyin. Şimdi bugün niye huzurunuzdayım. Bugün yani gündem biraz değişti 
de onun için böyle başladım. 
Şimdi 11 Haziran seçimlerinin kulübümüz için hayati önem taşıdığını, hepimiz biliyoruz. 
Kulübün çok uzun süreden beri içinde bulunduğu, ekonomik, sportif ve sosyal yönlerden 
fazlasıyla sıkıntılı, dönemler sonunda yeni bir seçimin arifesindeyiz. İnşallah ulaşabilirsek. 
Öncelikle bu kritik dönemde, yönetime aday olan hakikaten cesaret meselesi. İki başkan 
arkadaşımı, kardeşimi ve onun beraber olduğu ekipleri, tek tek tebrik ediyorum.  
Divan kulüp ve üyelerimiz, merakla beklediği açıklamaları, ki burada var olan insanlar, 
televizyonlarda bizleri dinleyen, yüzlerce, belki de binlerce kişi, iki başkanımızın müstakbel 
yönetimleriyle ilgili açıklamalarını dinlemek için bir araya geldi. Ve dinledik. Şimdi hepimizin 
bildiği gibi, müstakbel yönetimin görev süresi, 3 yıl gibi uzun bir süre. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
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Sayın Hayri Kozak, daha önce biz iptal edilen seçimde mahkeme kararı ile 2 yıl 1 ay, dolayısıyla 
2 yıl üzerinde mutabakat sağlanmıştı.  
 
Hayri Kozak 
Bu döneme mahsus mu?  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Evet. 
 
Hayri Kozak 
Tereddüt ettiniz. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Hayır, hayır. Şimdi burada. Hayır, hayır burada bir şey yok. Sizin dediğiniz, sizi bir dakika 
bekleteceğim. Normalde bu tartışma tüzük değişikliğinden sonra, 2010 yılında, 2011 yılında biz 
ilk seçimimizi yaptık ve 14 Mayıs tarihinde Ünal Aysal Başkanımız riyasetindeki heyeti seçtik. 
O süresini tamamlamadı, 3 yıllık süresini. O dönem 3 yıla çıktı. Orada dernekler masası bir 
görüş verdi. Elimizde yazılı bir görüş var. Biz tamamlama seçimini, yeni tüzüğümüzde ortadan 
kaldırdığımız için, gelen herhangi bir yönetim 3 yıl kalabilir. Ancak yönetimlerimiz, tüzükte 
olmamasına rağmen, o tamamlama maddesini sanki varmış gibi uygulamaya koyup, 2 yıl olarak 
şey yaptılar. Bu yönetimlerde yani aksi görüşü olan varsa tabii burada söylesin. Başkan 
adaylarımızdan, saygıdeğer başkan adaylarımızdan, yani biz seçim takvimini normalleştirmek 
anlamında 2 yıl olarak yapacağız. Aksi takdirde dernekler kanununun amir bir hükmü vardır, 
medeni kanunda. Üst üste iki olağan toplantı yapamayan dernek kapanır. Kapanma noktasına 
gelir. Dolayısıyla bizim normalleştirme anlamında seçim takvimini saygıdeğer başkan 
adaylarımız 2 yılı telaffuz edecektir diye düşünmekteyim. 
 
Hayri Kozak 
Anladığım kadarıyla, çok faydalı bir işi. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Hayır, bu çok önemli. Derneğimiz zaman zaman kapanma noktasına gelmiştir. Bu benim 
yorumum değil. Dernekler masasında çünkü. 
 
Hayri Kozak 
Bana, bana teşekkür borçlusunuz. Ben söylemeseydim, biz seçime gittiğimiz zaman, yönetim, 
başkanlar da dahil, kaç yıl görev yapacaklarını bilmeyeceklerdi. Çok mutluyum, çok teşekkür 
ederim. Şimdi efendim. Bu zorlu 3 yıl dedim. Onu değiştiriyorum. Bu zorlu 2 yıl için, daha 
kolaylaştı işiniz. Bunu da yine bilin. Şimdi ben buraya gelirken, uzun zamandan beri süre gelen 
bir beklentinin sonucu, 2 başkan adayımız, salimen aday oldular. Kendi irade ve arzularıyla. Bir 
tanesi bir önceki dönem de aday olduğu için onun yetişmiş birikimi de var. O günlerin 
hazırlıklarının da mirası bugüne yansıyor tabii. Dursun Özbek kardeşime deyince, geriye dönük 
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yönetim olarak, başkan olarak çok ciddi onun da tecrübeleri var. Dolayısıyla her ikisi de bu 
işleri, 2 yıl da, 3 yıl da olsa, tamamlayacak nitelikte arkadaşlar. Ancak, ben acizane bazı şeyleri 
söylemeye mecburum. Ben bir kıdemli Genel Kurul üyesi, Divan üyesi olarak, bazı şeyler 
bekledim, her iki başkan adayından da, yani bir biz başkan adayıyız, şunları, şunları yapacağız 
diye, isimleri değil, yapacaklarını düzenli bir şekilde sunmalarını bekledim. Bir tanesi gelecek 
hafta yapacağız dedi, diğeri de biraz.  
Şimdi bakın birkaç madde söyleyeceğim. Nakit akışı tablosu diye bir olay var. Devasa bir borçlar 
içinde, sıkıntılar içinde, bir ortama geliyor iki başkanımız, tabii arkadaşları da. Kaç para var 
kasada? Biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Bir nakit akışı tablosu lazım bize. Bugünün tarihinden 
başlayıp, yani seçim tarihinden başlayıp, en azından bu senenin sonuna kadar ne durumdayız, 
bu resmi görmemiz lazım. Hepsini bir kenara atın. Ama bunu mutlaka görmemiz lazım. 
Yok. Ben size belki yardım edebilirim. 31.12.2021 tarihi itibariyle Galatasaray Spor Kulübünün 
konsolide olarak rakamı ve diğer taraftan da Sportif A.Ş.’nin konsolide olarak rakamı, diğeri 
2022 de Sportif A.Ş., toplamı 246 milyon. Ne kadar azaldıysa, tabii artmadı o. Şimdi dolayısıyla 
bizim bir de bazı kesin ödemelerimiz var. Olmazsa olmaz ödemelerimiz var. Malum, Ağustosun 
22’sinde 250 milyon Dursun Başkanın şikayetçi olduğu beylere ilk faiz ödememizi yapacağız. 
Ondan sonra her 3 ayda bir aynı bedeli yine ödeyeceğiz. Bu rakam da bizim mevcut şu günkü 
paramızın tamamı, 246 milyon. Biz ayrıca birikmiş borçlar, futbolculara, şuraya, buraya 
tahayyül edebilirsiniz neyle karşılaşacaklarını. Sanırım ki herhalde geçtiğimiz yönetim, 
başkanımız da burada. Bir devir teslim yaparken, bunları net bir şekilde alacak bizim başkan 
adaylarımız ve bizlere de yansıtacaklar diye ümit edelim. Şimdi bir nakit akış konusu eksik. Bir 
de gayrimenkuller büyük önem taşıyor. Profesyonel futbol ve akademi büyük önem taşıyor. 
Dijital pazarlama konusu büyük önem taşıyan konularıydı, geçmişten bize yansıtılan ve bugün 
muhakkak el atılması gereken. Ben bekledim ki, sizler adına da, kendim adına da, Galatasaray 
adına da bunlar hakkında aydınlatıcı, doyurucu birtakım şeyler alalım. Hiçbir şey yok. Samimi 
söylüyorum. İkisi de benim dostum, kardeşim. Hiçbir şey yok. Dursun bey daha önceden 
dokunduğu, ki doğru, elinden çok geçti. O şey, gayrimenkullerle çok uğraştı. Tamam, ama 
ortada bir şey yok. Bugün nerede, bugün neredeyiz? Tek tek, bakın gayrimenkullerden 5, 6 
tanesi var ki, sizlerin benim, Galatasaray camiasının mutlaka bilmesi lazım bunları. Bir, 
Mecidiyeköy binası, otel olarak yapıldı, şöyle olacak, böyle olacak. Bina bitmiş, çürümek üzere. 
Hâlâ ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bugün de öğrenemiyoruz. Yeni yönetimler de şunu yapacağız 
demiyor. İki, Kemerburgaz arazisi, 101.107, Dursun Özbek zamanında, 30 yıllığına üst hakkı 
alındı. Tamam. Peki, ne zaman olacak. Hangi proje ile yapacak? Kim yapacak? Yok. İktidar 10 
gün, 15 gün sonra başlıyor, kazanacaklar için. Riva. Riva, uzun ince bir romandır. Bunu özel 
olarak, özellikle Dursun Özbek Başkanın, bütün detayıyla, ama bütün detayıyla, kısmen ben 
biliyorum. Topluma, Galatasaraylılara, anlatması lazım. Mutlaka anlatması lazım. Ama şu anda 
durumunu, basit bir bilgi vereyim size. Şu anda 624 villa satılmış durumda. Halen inşaatı devam 
eden 1352 farklı tipte ve büyüklükte villa, 68’i de ticari olmak üzere, toplam 1400 villa da 
yapımı devam ediyor. Şimdi bunlar hareketli bir çalışma var orada, onu biliyorum şahsen. Ben 
6 kere filan gittim oraya, merak ettiğim için gittim. Devam ediyor ama ne, ne zaman yetişir, ne 
zaman biter. Herhalde Dursun Özbek de bilmiyor, ben de bilmiyorum. Eşref kardeşim de, doğal 
olarak bilmeyecek. Bunlar çok önemli. Hepimiz için, Galatasaray için çok önemli. Önümüzü 
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görmemiz için. Florya, bu Riva projesinin ikiz kardeşiydi biliyorsunuz. İki, iki arazi birlikte, aynı 
sözleşmede yer verilmek suretiyle bir anlaşma yapıldı. Ondan sonra birtakım değişikliklere 
uğradı. Şu oldu, bu oldu. Uzatmayayım, o da bir karmaşa içinde duruyor ve bu arada yeni bir 
proje olarak Florya’da az önce Dursun Başkanın da değindiği, eğer, eğer o hayal gerçekleşirse, 
hakikaten olağanüstü bir gelir sağlayacak bir olay var. Fakat olayın ne olduğunu biz bilmiyoruz. 
Bunu, varsa vardır, yoksa yoktur. Varsa çıkın anlatın. Projenizi de koyun oraya. Çok değerli 
mimarlar var ekibin içerisinde. Ama olmaz böyle. Yani bu, bu, benim duyduklarım, sizin de 
duyduklarınız, tahakkuk ederse bu Riva ile, pardon, Florya ile, yani Riva’nın ikiz kardeşi, Florya 
ile, Galatasarayımızın istikbali bu projede yatıyor diyebilirim ben. Rahat rahat diyebilirim. Ama 
ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Sizin de, benim de, bütün Galatasaraylıların da. Taçspor diye 
bizim bir arazimiz var. Arazinin üstünde bir ben yokum. 40 dönüm arazi. Bize ait değil. Bir 
anlaşma yapmışız, oranın 3 dönem sahipleriyle, 4, 5 senedir de oradayız biz. Yahu, olmayan 
spor yok. 6 Tenis kortu, açık, 7 kapalı, açık-kapalı havuz, 1500 seyirci kapasiteli, kapalı salon. 
Efendim 52 yataklı misafirhane, yüzme havuzları filan, olmayan yok. Misafirhane de var 38 
kişilik. Ne oluyor bilmiyorum. Biliyor musunuz, bilmezsiniz. Ya biz, tamam sevelim birbirimizi 
de, ya hep beraber gidelim orada bari sevişelim beraber. Yani bir araya gelerek, orada müthiş 
bir tesis var orada. Bunu söyleyen de yok. Yani geçmiş yönetimler de kimseye söylemiyor. Ya 
bizim orada böyle, gelsenize üyeler de diyen yok. Orada duruyor. Ha bir müdürle, yöneticisi 
var, atladım onu.  
Şimdi futbol demiştim hatırlarsanız, bu tüm camianın merakı, yani bugün mutlaka bir 
aydınlatma, aydınlatıcı bir bilgi, başkan adaylarımız tarafından bana göre mutlaka verilmeliydi. 
Eşref kardeşim çok güzel bir şekilde alt yapıya yöneleceğine dair bir havadis verdi. Bana göre 
çok doğru. Ondan ibaret. Şimdi transfer politikasının bilinmesi lazım. Paramız yok. Hâlâ 
transferler şunlar, bunlar. Bir arkadaşları satacağız, filan. Bakınız, arkadaşlar burada herkes 
aşağı yukarı futbolla ilgili. Yunus Akgün, Emre Akbaba, Okan Kocuk bizim evlatlarımız. Geçen 
sezonun, yani biten sezonun en formda oyuncuları. Bir saniye durmadan onları geri alacağız 
ve kadromuzu koruyacağız. Zıpkın gibi çocuklar var kadroda, adam gibi bir seçme, kim 
gelecekse, onu da bilmemiz lazım. Artık yarın seçim oluyor, 15 gün sonra, bir arkadaşın başkan 
ve yönetimi gelecek. Biz bugünden hangi teknik direktörle ve teknik ekiple çalışacaklarını 
duymalı mıyız, duymamalı mıyız? Bunlar, bunlar hepsi bir hazırlıksızlığın ifadesi diye 
düşünüyorum. 15 bin kişilik NEF kapalı salonu. Bu roman haline geldi artık, hâlâ başlamadı. 
Proje hazır, her şey hazır. Tıs yok. Niye yok? Soran da yok. NEF çatısı üzerine bir kurulacak 
enerji sistemi, müthiş bir şey, rakamsal olarak bunu baş eden, o konunun peşinde koşan yetkili 
arkadaşımızın ifadesiyle defalarca dinledik. Muazzam rakamlar ifade ediliyor. Tamam ama yani 
bunu net olarak rakamlarıyla bilmemiz lazım. Yani şunu söyleyeceğim. Ben olsam, 
başkanlarımızın, aday başkanlarımızın adına konuşuyorum, önümüzde 15 gün var. Ben şahsen 
rica edeceğim. Siz de katılırsanız, siz de rica edersiniz. Bu günkü sunumlar, beni zerre kadar 
tatmin etmedi. Karşılıklı birtakım şeyler de oldu. Şakalaşmalar da oldu filan. Oldu tamam. Ben 
olsam onlarla hazırlıklarımı yaparım, zaten Eşref kardeşim geçen döneme hazırlanırken, yaptığı 
10’larca çalışmanın varlığına eminim ben. Çok küçük bir oy farkıyla kaybetti biliyorsunuz. Onun 
bir sermayesi var. Dursun başkanın zaten eskiden beri var olan sermayesi. Çıksınlar karşımıza, 
şu söylediklerinden bazı şeyleri katarak, şunlar hakkında, net rakamlarla, net projelerle, 
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çıksınlar. 10 gün de otursunlar, yoğun bir çalışma yapsınlar, tekrar biz gelelim. Bilmem nereye 
gidelim, büyük bir salona gidelim. Ama gidelim. Koca Galatasaray camiası, bugün geldi, şimdi 
televizyonlar dahil, ben hiçbir şey bilmeden ayrılıyorum. Bilmiyorum siz bildiniz mi? Ricam bu, 
yapabilirlerse, hem kendilerine, hem de camiaya çok büyük bir yardım yaparlar.  
Kolay mı? Değil. Ama 10 gün yoğun çalışma ile bu işin bitmemesi mümkün değil. Kadrolarınıza 
bakıyorum. Bir sürü zehir gibi adam var orada, onlar bir haftada bu işi bitirirler. Zaten 
birçoğunun alt tarafı, ince şeyleri hazır. Bakalım görebilecek miyiz? Göremeyecek miyiz? 
Göremezsek, sağ olun. Kusura bakmayın, saati aştım mı Sayın Başkan?  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Saati aşma diye bir şey yok ama toplantının daha seri yürümesi anlamında, toparlarsanız çok 
memnun olacağız. 
 
Hayri Kozak 
Bitirdim canım, müjde veriyorum. Bitirdim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Hazirun takdir ediyor. Sayın Hayri Kozak’a teşekkür ederiz. Sayın Turcan Bolayır, buyurun. 
 
Turcan Bolayır 
Sayın Divan Başkanlığı, saygıdeğer Divan üyeleri, eski Başkanlarımızı saygıyla selamlıyorum 
aynı zamanda. Yeni başkan adaylarına da şimdiden yolları açık olsun. Ateşten gömlek 
giyiyorlar. Galatasaray’da 2, 3 yer vardır ki, ateşten gömlektir. Bunlardan bir tanesi, 
Galatasaray Lisesi Müdürlüğüdür. Teşekkür etmek lazım, kabul edenlerin. İdarecilikler, zaten 
idareci doğru dürüst yetişmiyor memleketimizde. Onlar bu görevi üstleniyorlar. Ben 
kendilerini kutluyorum ama şu var ki, sevgi, saygı bağları şeyden gelir, aileden gelir zaten. Ana 
baba çocuğuna telkin edecek. Hocana dikkat et diyecek, mektebe gittin mi saygısızlık 
etmeyeceksin diyecek, hürmet böyle başlar. Bizim babalarımız, büyüklerimiz, mektebe gittiği 
zaman, eti senin, kemiği benim derlermiş, hoca tokat attığı zaman, baba bana tokat attı. Bir 
tokat da o atarmış. Tabii bunların hepsini ben beğenmiyorum ama bunlar var bizde. Bazen 
iyidir. Bazen sözler eğer hedefe ulaşamıyorsa, ufacık bir çıtlan böyle yanağına dokundu mu 
çocuğa, etki yapar ona. Sevgi, anne sevgisi ile başlar, aile sevgisi ile. Çocuk bunlardan 
mahrumsa, biraz pedagoji yapıyorum, çünkü ben bunun imtihanını geçtim daha evvel. O çocuk 
sevgisiz büyür. İnanın bana, idareciliğim sırasında teker teker çocukların mektepteki 
dosyalarını alırdım. Ailevi durumlarına bakardım, bunları açık, yani şöyle, o çocuk çünkü kuzu 
gibidir karşınızda. Şöyledir. Öğretmen bir kitapta şöyle derler. Bu aynı zamanda antrenör için 
de geçerlidir. Alaka var, dinleyeceksin kardeşim öğreneceksin. Bir dinle bakalım ne diyorum, 
öğretmen aktördür. Menajer aktördür, antrenör aktördür. Yani ne demek bu? Orada topa 
vurmasını, penaltı atmasını bilmiyorsa, ilk evvela onu öğretecek. Kırmayacak onu. Sen 
atamadın, vuramadın, gelecek sefer takıma koymayacağım seni. O adam menajerini sever mi, 
antrenörünü sever mi? Yetiştir onu. Fazla girmek istemiyorum yalnız şu var. Sevgiler, saygılar, 
insanların konuşmalarını dinledikten sonra belirir. Nasıl konuşuyor? Bu adam konuşuyor, 
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filanca da konuşuyor. Ben bıktım ya bu mali şeyler, rakamlardan. Ne yapmanız lazım? Sizin bir 
şeyiniz yok. Ticarethane değilsiniz, gelmiyor. Şöyle bir şey yine teklif ediyorum. Olmuyor. Ben 
zengin bir adam değilim. Hadi hepimiz 20 Euro verelim. 25 milyonla çarpın ne eder? Yardım 
edebiliyor muyuz, buna Galatasaray’a. Ben 10 dolar demiştim. Şimdi Euro’ya çevirdim. Hadi, 
karar alalım. Alamıyoruz. Sonra başkanlarımıza, toplantılarda hakaretler ediliyor. Ne olursa 
olsun, yapmamamız lazım bunu. Olmaz. Bunu kesinlikle bir defa yok etmemiz lazım. Ateşten 
gömlek giyerek geliyorlar. Hiçbir gayeleri de yok. Menfaatleri de yok yani. Onun için, o sevgi 
saygı bir defa şeyde fuayeden gelir, fuayeden, çocuk sevgisiz, saygısız büyüyorsa zaten, ileride 
ondan bir şey bekleyemezsiniz. Geçelim başka şeye. Hatırlayacaksanız çok eski konuşmalarda, 
Fatih Terim hocaya teşekkür etmiştik ve artık bir gün o da bırakabilir. Yerine bir yerli hocayı, 
şimdiden alsın, yetiştirsin. Maalesef olmadı, tahakkuk etmedi. Şimdi rakiplerimiz, yerli 
antrenörlerle, birisi birinci, öbürü ikinci oldu. Niye biz de yerli antrenörlere dönmeyelim. 
Mösyö Torrent tamam, güzel. Muvaffak olamıyor değil. Muvaffak olmak sadece antrenörle 
olmaz. Çalışan futbolcularla, amatör zihniyetli insanlarla olur. Kendisi sevecek mesleğini, ben 
bundan ekmek yiyorum diyecek. Tribüne oynamayacak. Tribündeki futbolcu, futboldan zevk 
alan kardeşim, medyalarda bu sosyal şeylerde, korporasyonda, bunların hepsi var. Yerli 
antrenör de istiyorlar ve 3’üncü ligden, 2’nci ligden futbolcu da istiyorlar. Çok büyük, derya 
çocuklar var. Bunlar tıkır, tıkır. Şimdi şeyden bahsediyoruz. Adana Demirspor’a verdiğimiz o 
kardeşimizden. Onu beğenmediler, o çocuğu, alt yapıdan yetişmiş bir sürü adam var. 
Beğenmiyorsun, yolluyorsun. Sevmemişsiniz siz o adamı daha evvel, gitti öbür tarafta kendine 
meydan buldu. Bizde ne oluyor, efendim rakip takım bir futbolcu aldı, şey aldı, ismi yukarılarda. 
Ya doymuş adam o, dolara, milyonlarca dolara, Euro’ya doymuş adam. Burası son durak. Daha 
evvel söyledim. Leyleklerin de son durağı vardır. Burada dururlar, İstanbul boğazından sonra 
Arabistan’a göç ederler. Bunların da çoğu öyle. Fazla yormak istemiyorum sözlerimi 
bitireceğim az kaldı. Amatör zihniyetli futbolcularla bir yer ileri gider, muvaffak olur. Yarın öbür 
futbolcularımızın çoğu, sakatlanıyor, niye, sakat geliyorlar, sakat. Bu olay çok önemli. Bunları 
kim alacaksa, transfer ederken bir komite kurulsun, bunların geçmişine bakılsın. Menüsküsü 
mü geçmiş, çapraz bağları mı geçmiş, ameliyatlar mı olmuş? Buraya geliyor oh, öyle bir kontrat 
yapıyorlar ki, kurtaramazsın canını. Ayrılmak da istiyor mahsus, geriye kalan paramı da alayım, 
gideyim diyor. Fazla yormayacağım, hepinize sevgilerimi, hürmetlerimi arz ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Turcan Bolayır hocama teşekkürler. En son Falcao konusunda uyardığını hatırlıyorum. 
Fakat yeterince dinlenmedi ve sonuçlarını da gördük yani. Sayın sıradaki konuşmacımız, Sayın 
Ayhan Özmızrak, ondan sonra da Sayın Mehmet Bilen. 
 
Ayhan Özmızrak 
Değerli Galatasaraylılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce sunumları dinlerken, 
kusura bakmayın biraz rahatsız oldum. Sanki birisi bana, balık hafızalı olduğumu, her şeyi çok 
çabuk unuttuğumu, hiçbir şeyi doğru değerlendiremediğimi, zaten söylediklerimi de 12 
Haziranda unutacaksın dediğini hissettim. Doğru. Hafızayı beşer, nisyan ile maluldür derler, 
yani insanoğlu unutur. Unutmak kötü bir şey de değil. Bazen affetmek için unuturuz. Bazen 
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unutmak için affeder. Bazen barışmak için unuturuz. Bunlar kişilerin kendi tercihleridir. Sebep 
ve sonuçlarına kendileri katlanır. Ancak, kurumsal hafıza diye bir şey vardır. Kurumlar 
unutmaz, unutamaz, unutmamalı. Bunu niye söylüyorum? Daha önce denediğimiz sevgili 
Dursun Özbek Başkanımın dönemini bir hep beraber kısaca hatırlayalım istiyorum, önce bir 
kere bir teşekkürü borç bilelim, onu söyleyelim. Kurduğu takım, iki sene şampiyon oldu. Bir 
Galatasaraylı olarak teşekkür ederim, oradan satılan oyuncuların gelen parası ile Galatasaray 
belirli nakit zorlukları aştı, onun için de teşekkür edelim, herhalde zaten sonraki yönetim Sayın 
Dursun Özbek’e bu konuda teşekkür etmiş midir, bilmiyorum. Başka bir nokta daha var, belki 
orada da ödeşmişlerdir. 
Bunlar oldu da, mesela başka şeyleri de hatırlıyorum. Bir zamansız baskın seçim yaptık. Hem 
de en kötü zamanda. Niye en kötü zamanda? Öyle bir zamanda seçim sonucu açıklandı ki, ara 
transferin bitmesine 5 gün kalmış, bu arada yeni teknik direktörle imza da atılmış, teknik 
direktör, doğru yada eğri demiyorum. Ama yeni seçilen yönetime milim kımıldama payı 
bırakılmamış şekilde, bir baskın seçim yaptık. Şimdi Dursun başkanım, sizi yeniden seçersek, 
yine aynı şey başımıza gelecek mi? Şimdi hâlâ kulaklarımda, ben 5 milyon dolar diye 
biliyordum. Bugün bir arkadaşıma sordum, o da teyit etti. Mecidiyeköy’deki binamız için kimse 
tutmazsa ben tutarım dediniz. Vallahi kimse tutmadı, siz dahil. Orası hâlâ boş. Bunlar sizin 
sözlerinizdi. Florya’yı bir paket halinde bize sundunuz, kabul ettik. Edenlerin içinde ben de 
vardım, açıklayacağım. Sonra Florya’nın teslim anlaşmasını, sevgili Sedat Doğan arkadaşım 
sundu. Yorum yapmasam daha iyi. Bir Galatasaray karşıtlığı ancak böyle bir anlaşmayı imzalar 
dersem, belki biraz fazla olacak, abartı olacak ama yalan olmayacak. Çok kısa bir süre içinde 
Florya’yı teslim etmeyi taahhüt ediyoruz. Daha Kemerburgaz’daki mandıra ve maden sahası 
için dava bile açmadan. O kadar sürede o davaların sonuçlanması bile mümkün değilken, 
Florya’yı teslim etmek durumunda kaldık. Allahtan sonra bazı gelişmeler ve ilişkiler ve 
görüşmeler sonucu, biz yeniden kaybettiğimiz eşeği bulmuş gibi olduk, çok sevindik, Florya 
bizim dedik. E, zaten bizimdi. Riva’da bize bir sunum yaptınız. 2, 3 senede her şey bitiyordu, o 
sunumdan sonra sizin o proje çerçevesinde iş hâlâ yürüyor, farklı bir şey değil. O önerdiğiniz, 
sunduğunuz nakit akımı ile şu anki nakit akımını ya mevcut yönetim, ya siz bir sunun, bir 
karşılaştıralım, bir bakalım. Biraz sapabilir, bu hep kabul edilebilir bir şeydir, belirli oranlarda 
sapması. Ama bunda sapma filan yok. Benzerlik yok. Öyle hissediyorum ki, seçilirseniz, bir 
Olağanüstü Genel Kurulla, yine ucu açık çok geniş yetkiler isteyeceksiniz. Vermezsek eh suçlu 
biz olacağız. Verirsek zaten gaye hasıl olacak, Florya da istenene gitmiş olacak. Bu proje ve yeni 
yatırımlar, Bankalar Birliği anlaşması ve yeni spor yasası çerçevesinde, nasıl yapılabilir? O da 
ayrı bir tartışılacak konu ama daha projeleri görmediğimiz için bir şey diyemiyorum. Bir şey 
daha var, beni esas rahatsız eden, bazı tercihleri yanlış yapabilirsiniz, bazı adımlar yanlış 
atılabilir. Ama şu söyleyeceğim, kusura bakmayın benim unutmam mümkün olmayan bir şey. 
Seçimi kaybettiğiniz Cumartesi günü, Pazar günü bir muhasebe işlemi yapıldı. Yakıştı mı? 
Yakıştı mı? Eski tarihli senet işleme koyup, eski tarihli muhasebe kaydı oluşturup, alacağınızı 
belgelemek yakıştı mı? Bakın şuna hiç itiraz etmem. O senedi aldınız, icraya koydunuz, dibine 
kadar gittiniz, son kuruşa kadar parayı aldınız, vallahi itiraz etmem. Alacağınız paradır, 
koymuşsunuz. Ayhan sen hiç o kadar parayı bir arada gördün mü derseniz. Görmedim. Hiç 
itiraz etmem. Başka konuda itiraz ederim ama bu, bu çirkin iş, yakıştı mı bir Galatasaray 
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Başkanına. Dursun Özbek’e değil, herhangi bir Galatasaray’a yakışır mı, bunu bizim unutmamız 
mümkün mü? Galatasaray ayrı bir kültür diyoruz, Riva, Florya projesine oy verdim, evet dedim. 
Niye dedim? Nurlar içinde yatsın, ışıklar içinde uyusun. Oğuz İmregün ağabeyimin şu Tevfik 
Fikret’teki bir Genel Kurulda, değerli bir üyenin Kulüp Başkanının bir mali taahhüdü karşısında 
senet versin demişti. Oğuz abim demişti ki, Galatasaray Başkanının sözü senettir. Senet 
istenmez. O nedenle ben o gün o tabloyu veren Dursun Başkanımın sözü benim için senetti. 
Doğru kabul ettim. Evet dedim. Elim kırılaydı, o başka.  
Bu kadar hazırlıklısınız, bu kadar Galatasaray’ı düşünüyorsunuz. Şimdi bu kadar bölünmüşlüğe 
de karşısınız. 30 Nisanda neredeydiniz Sayın Başkanım. 30 nisandan bu yana ben size bir şey 
söyleyeyim mi, bölünme artmadı, tam tersine 30 Nisan süreci diyeceğimiz süreçle birçok şey 
meydana çıktı. Bazı şeyler daha da anlaşılır oldu ve daha bir ülkü birliği var Galatasaray’da. 30 
Nisanda niye yoktunuz? Değerli ortağınız Metin Öztürk bey için de bir iki bir şey söylemek 
isterim onda da herhalde biraz unutkanlık var. 3’üncü aday çıkarsa diye bir tanımlama yaptınız. 
O tanımlamayı hatırlatayım mı size, gerek var mı? Unuttuysanız hatırlatayım. 
Hatırlatmayacağım biliyorsunuz, bilmiyorsanız, bilene sorun. Peki, Sayın Levent Nazifoğlu’nun 
30 Nisan seçimleri öncesinde açıkladığı ve sizin o seçime girerken, yaptığınız program ve 
vaatlerinizin tamamen tersini sizin ağzınızdan ifade ettiğini de hatırlatmam gerekiyor mu? 
Onlar da a’dan z’ye boşmuş. Onları hatırlatmama herhalde ihtiyaç yok.  
Bir vefa eksikliği de görüyorum. Kusura bakmayın siz de. Birlikteliğinizin çimentosu Sayın Fırat 
Develioğlu’nu aranızda görmek isterdim. Yok. Ona da bir vefa gösterseydiniz keşke. Burada 
mı? Aaa. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ben sizi yönetimin arasında beklerdim. Bu seçim 
köprüden önce son çıkış değildir. Bu seçim uçurumdan önceki son çıkıştır. Ya Galatasaray’ın 
anahtarlarını açık veya örtülü şekilde bazı güçlere teslim edeceğiz, ya da Galatasaray’ın 
yönetilebilir hale gelmesi için bir fırsat daha yaratacağız. Diyebilirsiniz ki Ayhan sen bir senaryo 
yazıyorsun, lütfen ben hukukçu değilim. 15 kadar hukukçu ile konuştum. Böyle bir şey 
görmediklerini, duymadıklarını, olabileceklerini de tahmin etmediklerini söylediler. 
Söyledikleri olay şu, dernekler masası diyeyim daha kolay anlaşılsın, sivil toplum örgütü ile 
ilişkiler masası, bizim Genel Kurulumuzdan sonra seçimin durdurulması ihtiyati tedbir kararı 
ile bir dava açtı. Derhal müdahale ettik. Hakim durdurulmasına gerek yoktur dedi, ihtiyati 
tedbir kararı vermedi ve kararının istinafa açık olduğunu söyledi. Yani İdare kaybetti. İstinafa 
gidebilir. Hemen ertesi gün istinafa gittiler. Sonra Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde olan 
bir ilk yaşandı. O istinafa giden avukatlar ertesi gün, ertesi gün istinaftan o davayı çektiler. 
Bunun bir şeyleri bize çok açık anlatıyor olması lazım. Lütfen bunu doğru değerlendirelim. Son 
olarak, 11 Haziranda gelip seçimde oy vermek, tüm Galatasaraylılar için bir görev değil, bir 
mecburiyettir. Hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ayhan Özmızrak’a teşekkürler. Sevindirici bir haber vermek istiyorum. Alt yapımızda iyi 
bir alt yapımız var. Biliyorsunuz U21 ligi kapatıldı. Şu andaki en üst düzey alt yapı ligimiz, 
Türkiye'deki U19. U19’da bugün Beşiktaş’ı 4-1 yendik. En yakın rakibimiz. Evvelsi hafta da 
deplasmanda diğer rakibimiz, bu sene pek rakip olamadılar, yani Beşiktaş, biz birinci, Beşiktaş 
ikinciydi. Deplasmanda ise, oldukça sert geçen bir maçta, Fenerbahçe’yi kendi sahalarında 2-1 
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yendik. Bitime de gördüğüm kadarıyla, fikstürden, bir 3 hafta daha var. İnşallah şampiyon 
olacak alt yapımız, dolayısıyla sevgili başkan adaylarına, saygıdeğer başkan adaylarımıza da alt 
yapımıza daha alıcı bir gözle bakmalarını, biz Başkanlık Divanı olarak önermek istiyoruz. Şimdi 
sıradaki konuşmacımız Sayın Mehmet Bilen. Anons ettim. Halit bey sizi gördüm. Sayın Mehmet 
Bilen’den sonra versek olur mu? 
 
Mehmet Bilen 
Sayın Divan Başkanı, çok değerli Divan üyeleri, bu sıcak günde, konuşmama sizleri biraz 
serinletecek güzel bir paragrafla başlamak istiyorum. Sutopu, sutopu şubemiz, sutopu erkek, 
A takımımız bir süreden beri şampiyon olamıyordu. Bu sene geçtiğimiz günlerde, son derece 
gerekten güçlü bir rakibi olan Enka’yı 3-2 playoff’larda yenerek, Türkiye şampiyonu oldu. Bu 
gerçekten kıymetli bir şampiyonluktur. Ben bu şampiyonlukta emeği geçen şube yöneticileri, 
Halil Beşkardeşler, bunlar sutopunun içinden gelmiş insanlardır, Hakan Aral ve Mehmet Denli 
ile antrenör ve tüm sporcularımızı kutluyorum. Tabii bu arada bir de bir şeyin altını çizmek 
lazım. Bu başarılar baştan gelir. Yani yönetimden gelir. Kulüp Başkanından gelir. Burada demek 
ki o kadar isabetli bir şube tayini olmuş ki, biz zaten bunu hissetmiştik, hiçbir şey söylemedik. 
En sonunda hiç olmazsa Sayın Elmas gitmeden bunu güzel bir şekilde ifade etme fırsatını 
buldum. O tayin bu başarıyı getirdi. Bu nedenle ben Sayın Elmas’ı ve bu kararı yönetimde 
kimler almışsa, onları da canı gönülden kutluyorum ve gelecek yönetimlerin de yani bir 
sutopçu olarak bu başarılı ekibi, mümkün olduğunca muhafaza etmesinin kulübümüzün 
faydasına olacağını belirtiyorum.  
Şimdi bir iki not aldım, burada bir kere şunu söyleyeyim. Taçspor bulunmaz bir tesis. Yani bu 
tesisi bizim kulübümüze kazandıranlara helal olsun. Yani Anadolu yakasında böyle bir tesis yok. 
Dört dörtlük bir tesis. Onun için bunun tabii değeri apayrı. Şimdi seçimlere gelince, bir sene 
önce biz 5 başkan adayıydı, 4 başkan oldu. Şimdi bir tane daha, yeni, yani yeni değil de, liste 
olarak girdi. 6 aday oldu. Tabiatıyla özgür bir şey, herkes girer. Fakat kulübün bu kadar 
gerçekten zor bir döneminde, bu yaşandı. Sayın Elmas da bunu yaşadı. Bugün Elmas şampiyon 
olmak isterdi, daha iyi olmak isterdi, ama demek ki yük o kadar ağır ki, o arzular o sonucu elde 
etmiyor. Sutopunda etti ama öbüründe etmiyor. Şimdi yeni yönetimlerin de zorlanmasına ne 
gerek var. Yani şunu söyleyeyim. Burada Başkanlık yarışının bu kadar zor bir dönemde, biraz 
gereksiz görüyorum yani, niçin güçler birleştirilmiyor. Burada bir çatı aday filan yok. Yani 
herkes gücünü birleştirse, çok daha bu yükün üstesinden gelecek bir Yönetim Kurulu olur. 
Yoksa bugün herkes değerli, isim isim koyun, ama bir de işin üstesinden gelebilme, beceri ve 
pek çok faktör var. Bu nedenle, bu nedenle, şimdi Allah için, ben Sayın Metin Öztürk’ü 
kutluyorum. Özverili bir şekilde, Sayın Özbek’le bir araya geldi. Tabii sayın Özbek de aynı 
şekilde, bir adım attılar. Yani bu bizim kulübümüz için faydalı bir olaydır. Keşke bu daha fazla 
katılımlarla olsaydı, asıl olan burada, bu zor dönemi aşmaktır.  
Bir şeyi şurada değineyim. Bu tabii seçimden sonra herhalde şey yapacağız, bir gelecek yılın 
kongresi ile ilgili bir mali toplantı yapılması gerekiyor. Orada da bunu ele alabiliriz. Şimdi bu 
Bankalar Birliği ile borçlanma, yani ben bunun çok uzmanı değilim ama, yani edindiğim intiba 
ile ve doğru olduğuna inandığım bir şekilde burada dile getiriyorum ya bu Bankalar Birliği 
yapılandırmasının benim bildiğim bu güne kadar, kulübümüzün menfaatine bir olay. Yani 
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burada böyle bir müphem bir durum oluyor. Bunu gelecek mali kongrede daha da açabiliriz. 
Yani bu yapılandırma olmazsa, biz ne hale gelirdik? Aynı şekilde, onu da tabii söyleyeyim. 
Florya’nın imarlı olarak geri alınması da, belki bundan sonra Galatasaray’ın geleceğinin mali 
olarak bir yerde kurtuluşudur. Bunlar da göz önüne alınmalı ve tabiatıyla bunlar da bilinmelidir. 
Ben de listelerde daha çok kadın üye olması taraftarıyım ve Sayın Özbek’in dediği gibi, 
önümüzdeki seçim Genel Kurul Divanının da bayan üyelerimizden oluşmasının çok şık 
olacağına inanıyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Mehmet Bilen’e teşekkürler. Sıradaki konuşmacımız Sayın Halit Narin. Buyurun. 
 
Halit Narin 
Değerli arkadaşlar, kıymetli Galatasaraylılar, neresinden başlayacağım, düşünüp duruyorum. 
İlk defa hepimiz birbirimize teşekkür etmeliyiz, iyi ki Galatasaraylı olmuşuz, iyi ki bu cemiyetin 
bir parçası olmuşuz. İkinci ücrüsarhını konuşmadan evvela, bir şeyi açıklığa kavuşturmak lazım. 
Bizim bildiğimiz bir usulümüz vardı. Çok geçmişten gelen. Burada konuşulan her şey, İdare 
Heyetine ve oradaki çalışan arkadaşlara bir direktif gibi gelir. Onlar da onlarla alakalı kararları, 
ciddiyetle takip ederler ve izahat verirlerdi. Bugün görüyorum ki, birçok kıymetli arkadaşım, 
birçok şikayetlerini buraya taşıyorlar. Bu bizim Divandan beklediğimiz neticeleri bize vermez. 
Niye vermez değerli arkadaşlarım? İçinizde bir şirket sahibi olup da işini sene başında 
programladığı gibi, sene sonunda kapayan var mı? Öyle bir şey olabilir mi? Şimdi buradaki 
değerli başkanlarımıza soruyoruz, o oldu, o olmadı, o yaptın, yapmadın filan. Tabii bunlar 
olacak. Tabii ki eksik yapacaklar. Tabii ki taahhütlerin hepsini yerine getiremeyecekler. Bu, 
buranın değil. Dünyadaki bütün müesseselerin problemidir. Yapmak için hazırlanmak, 
yapamadığını öbür seneye bırakmak, bir mecburiyet değil, usuldür. Beceriksizlik değildir, 
yapmamak değildir, söz vermemek değildir. Şimdi buradaki arkadaşlarımın ben dahil, çok 
söyleyeceğim şey var ama ne söyleyeyim. Şunları, şunları, şunları yapmadınız. E diyor ki 
Bankalar Birliğine borcumuz şu kadar. Hangi genç arkadaş, bu kadar kıymetli bir spor 
kulübünün başına, dertsiz olduğu için talip olur da başkan olur mu? Bilakis, bilakis, oradaki 
problemlerin bir kısmını ben halletmeye çalışırım diye gelir ve bir kısmını da tamamlayamadan 
da kendinden sonraki başkana onu devreder. Bugüne kadar gelmiş başkanlarımız içinde, bir 
dönem hariç, benim hatırladığım, bütün başkanlarımıza bu Divanda, bu toplantılarda hep 
teşekkür ederek ayrıldık. Hep gayretlerinden dolayı, hepimiz teşekkür ettik. Çünkü yapmak 
istedikleri işin yapılamayacağını gelirken onlar da biliyordu, biz de biliyorduk. Bir işin 
bitirilmesi, mümkün değildir. Bir işin yarına bırakılacak olan problemleri az olursa, yarınki 
problemlerini gelecek olan başkana anlatarak, problemlerin hal şeklini beraber konuşurlarsa, 
ki eskiden öyle yapılırdı. Eski başkanlar, yeni başkanlarla beraber oturur. Neyi, nasıl 
halledeceğimizi konuşurdu. Ve herkes de buraya geldikten sonra, gülerek gelir ve gülerek 
giderdi. Şimdi ben şaşırıyorum. Geçenlerde Genel Kurula çıktı. Benim oğlum da 
UltrAslanlardan bir tanesidir, benden biraz daha delidir, Galatasaraylılıkta ve sabah saat 5’e 
kadar oy vermeye sıraya girmiş. Ne için sıraya girmiş? Birisi Başkanlık sistemini değiştirip, 
kendisi başkan olmak için çalışmış ve ondan dolayı da o toplantıda netice alınamamış ve ilk 
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defa başımıza gelen bir iş. Dünyanın her yerinde, kulüpleri idare eden, antrenörler, direktörler, 
20 sene, 15 sene kalıyor, ama hiçbiri o kulübe başkan olma niyetiyle çalışmıyor. Bizim içimizden 
çıkacak olan başkan, yine bizim içimizden çıkacaktır. Buna herkesin kafasını iyi anlatması ve 
bunda iyi anlaşması lazım. Sporcularımızın alkışlarla yolları süslemiş, bu kadar kupasını aldığı 
zaman, alkışladığımız gibi, cesaretle de vazifesinin dışında iş yapan insana da tokat atmayı da 
bilmemiz lazım. Hepiniz sabırla dinliyorsunuz, ben de sabırla dinliyorum. Ama şunu bilin ki, 
bugünkü kriz, kriz diye konuştuğumuz hadise, Galatasaray camiasında bir problem değildir. 
Çünkü Galatasaray Türkiye'nin en iyi kulübüdür. Çünkü siz varsınız, her ay toplanan Divan var. 
Her ay toplanan Divanda, hesap soran, İdare Heyeti ve hesap veren İdare Heyeti arkadaşlarımız 
var. Onun için problem olmayan, hükümet var mı yer yüzünde? Para derdi olmayan hükümet 
var mı? Para derdi olmayan herhangi bir şirket var mı? Problemi olmayan insan var mı? Evinde 
problemi olmayan aile var mı? Yok. Onun için tenkitlerimizi çok detaylı yapmak yerine, öze 
indirecek olan bir sistemi, Divan Heyeti ve yeni İdare Heyeti çalışmalı, bulmalı ve buraya 
toplantıya geldiğimiz zaman, belli suallerin cevabını İdare Heyetinden almalı. Hepimiz aklımıza 
gelen problemi, burada sorarsak, hem İdare Heyetini iyi sorgulamamış, çalışmaya itecek olan 
arkasından destek vermemiş oluruz, hem de biz, bize layık bir Galatasaray Divan Heyeti 
olmaktan da uzakta kalırız diye düşünüyorum, ben bugünkü Galatasaray her zamankinden 
daha sağlamdır. Bugünkü Galatasaray, seçilecek olan başkanımızla daha da güçlü olacaktır. Her 
zaman güçlü olacağız. Biz güçlü bir Galatasarayız, onun için kimsenin önünde ezilen, büzülen, 
şusu olan, busu olan değil, varlığı ile, bütünlüğü ile kıymetli olan bir insan kitlesiyiz ve biz 
olduğumuz sürece de bizden daha büyük bir takım olacağına da, kulüp olacağına da 
inanmıyorum. Hepimiz Galatasaraylıyız, yaşasın Galatasaray. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Halit Narin’e teşekkürler. İyi ki Galatasaraylıyız, iyi ki burada birlikteyiz. Bize bunu özlü 
konuşmasında hatırlattı. Divanın çalışma prensipleri konusunda da önemli tespitlerde 
bulundu, teşekkürler tekrar. Son iki konuşmacımız, sırasıyla Sayın Ömer Saim Oğuz ve Sayın 
Kerim Sucu. Buyurun Ömer Saim bey. 
 
Ömer Saim Oğuz 
Sayın Divan, Sayın Divan Başkanım, ekibiniz, sevgili Galatasaraylılar, değerli dostlar, hepinizi 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkan adaylarımızı ve diğer konuşmacıları çok dikkatle 
dinledim. Söyleyeceklerimin bir kısmı, zaten benim de ifade edeceklerimin içerisinde var. Ama 
ben bunu daha değişik bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. Yüzlerce yıl içinde, süzülerek 
bizlere miras bırakılan atasözlerimiz vardır. Çok konuşmadan atasözlerimizi söylersek, çok 
şeyleri ifade edebiliriz. Rahmetli büyük başkan Selahattin Beyazıt, ak akçe kara gün içindir dedi. 
Riva’yı bize kazandırdı. Son 20 yıl içinde acaba bunu diyen birisi çıktı mı? Bunu sorgulamanızı 
arzu ederim.  
Dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan olmadık mı? Riva projesi güzel projeydi, dimyata 
pirince gidiyorduk, Florya’yı neredeyse kaybetmekle burun buruna geldik. Ama rahmetli 
Cengiz, Mustafa Cengiz Başkanımız ve ekibi bunu tekrardan bir şekilde kazandırdı. Ama 
sattığımız Riva’yı geri aldık, parasını ödeyerek geri aldık. Yani bulgurun bir kısmını kurtardık 
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arkadaşlar. Bugün başkan adayları, işte bu kurtulduğumuz bulgur üzerinden de projeler 
yapıyorlar. Bunu da değerlendirmenizi rica ederim.  
Özellikle son 20 yıldan beri bir miras yedi anlayışı ve savurganlıkla davranmadık mı? Borç yiyen, 
kesesinden yiyen olmadık mı, hep borç yedik ama kesemizden yedik. Buralara nasıl geldik? Kim 
getirdi? Kimse sahip çıktı mı? Hayır. Bizler sorguladık mı? Belki. Sevgili başkan adayları, 
herkesin ifade ettiği gibi, gerçekten çok zor bir zamanda, çok zor bir göreve talip oldunuz. 
Aşağıya tükürseniz sakal, yukarıya tükürseniz bıyık. Bir taraftan günlük başarı bekleyen, sabırsız 
taraftarlar. Hepimiz. Bizi mutlu kılmak için, diğer taraftan satın almaya çalıştığınız, günlük 
sportif başarılar. Bunun için de finansman gerekliliği. Biraz önce ifade ettik. Değişik 
konuşmacılarımız, bankaların üstümüzdeki Demokles’in kılıcı gibi kılıcı. Siz şimdi bu iki stres 
altında bunu nasıl optimize ederiz diye hesaplarınızı yapıyorsunuz. Çok zor bir iş. Şimdi diğer 
bir konu, ki ben Hayri ağabeyin söylediklerine %100 katılıyorum. Biz bugün buraya, sevgili 
başkan adaylarımızın projelerini dinleyip, o projelerde karınca, kararınca, katkımız olabilir mi, 
bir şeyleri sorabilir miyiz, öğrenebilir miyiz diye geldik. Ama her nedense, bu projeler bugün 
burada ortaya getirilmedi. 
Bunu tabii ki onların değerlendirmesine bırakıyorum biz üretim yapmıyoruz arkadaşlar, 
Galatasaray Spor Kulübü olarak biz ne üreteceğiz? Yani satmak için bir şey üretmemiz lazım. 
Evet başarıyı üreteceğiz. Borç alarak başarıyı üreteceğiz ve bunun karşılığında eğer 
Şampiyonlar Ligine ve UEFA Ligine katılırsak, oradan kazancımız olacak. Ama bunu bir türlü 
başaramadık şimdiye kadar. 2000 yılında başarmamıza rağmen, elde ettiğimiz bu geliri de biraz 
önce ifade ettiğim gibi, miras yedi anlayışıyla har vurup, harman savurduk. Peki, ne yapabiliriz? 
Biz ne üretebiliriz? Eşref başkanım alt yapıdan bahsetti, çok kısa geçti. Dursun başkanım hiç 
bahsetmedi bile. Bizim muhakkak futbolcu üretmemiz gerekir. Muhakkak. Başka çaremiz yok. 
Neden mi? Bakın son 10 yıldan beri Galatasaray futbol akademisinden 700 futbolcu, yetenek 
geldi geçti. 700 ve biz bunlardan kaçını değerlendirdik, kaçını nakde çevirdik? Sadece bir tanesi, 
Ozan Kabak. Peki, bir sorgulayalım. Niye diğerlerini biz nakde çevirmedik. Neden? Neden? 
Bunu herkesin sorgulaması lazım. Bununla ilgili yetkililerin de bize bilgi vermesi gerekir. Bakın 
biraz önce Aykut başkanımız anons etti. Büyük bir gurur. Kaç seneden beri bu çocuklar, bu 
yetenekler şampiyon oluyorlar. 
Ama biz bunlardan faydalanamıyoruz. Neden? Bunlarla ilgili fikir üretmemiz lazım. Acaba alt 
yapıya yeni bir statü mü getireceğiz? Alt yapıyı, bağımsız, özgür bir şekle mi getireceğiz? Acaba 
alt yapı birilerinin kontrolünde mi? Bunun gibi onlarca, yüzlerce sorular var kafamızda. 
Veyahut da alt yapıyı ayrı bir şirket mi haline getireceğiz, şirketleşecek miyiz? Gibi, gibi. Gibi. 
Sevgili dostlarım, başkanlarım. Ne ekersen onu biçersin. Peki, biz son 10 yıl içinde ne ektik? 
Hep nefret ektik. Bakın hep nefret ektik ve şimdi de nefreti biçiyoruz. Bizim sevgili 
başkanlarımızdan, başkan adaylarımızdan tek bir ricamız var. Bundan sonra sevgi ekelim. 
Galatasaray sevgisi ekelim, ama bunun nasıl ekileceğini bizlere sorarsanız, bizlerle istişare 
ederseniz, biz size muhakkak ve muhakkak kendi bildiklerimizi, düşündüklerimizi ileteceğiz. 
Bundan en ufak bir kuşkunuz olmasın. Ormana nasıl haykırırsanız, öyle cevap verir. Bunu da 
bir düşünün. Yol rehbersiz, dağ ormansız olmaz. Yolunuz açık olsun sevgili başkanlarım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
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Sayın Ömer Saim Oğuz’a çok teşekkürler. Son konuşmacımız Sayın Kerim Sucu. 
 
Kerim Sucu 
Sayın Başkan ve Divan ekibine, sevgili Galatasaraylı büyüklerim, ablalarım, kardeşlerim ve 
arkadaşlarım, 50 senedir ilk defa söz alıyorum, Kalamış’tan yetişen bir sporcu kardeşiniz olarak 
Divan Kurulunda konuşuyorum. Genel Kurulların sabaha kadar bitmeyen toplantılarından 
Galatasaray’ın Divan toplantılarını sabırla beklemekten bugüne kadar hiç konuşma yapmadım 
ve son zamanlarda da maalesef Divanın sonuna kalmadan, kaçıp gidiyordum. En kısa konuşma, 
tüm Galatasaraylıların aklında kalacak projelerle ve herkesin paylaşacağı konuşmalar olduğunu 
düşünüyorum. Bundan sonra zaten yeni başkanlarımız tüzükle, bu sabah 5 e kadar olan Genel 
Kurulları bitireceklerine inanıyorum. Şuna geleceğim, Galatasaray ne zaman özüne dönerse, 
bir Kalamış örneğini vereyim. Metin Bilen ağabeyimiz sutopu takımını kutladı. Ben de gönülden 
eski bir milli sutopçu olarak gurur duyuyorum. Aynı zamanda hâlâ boğazları filan bu yaşımızda, 
bir Divan üyesi olarak, sizi temsilen yüzüp, kupalar getiriyoruz. Hâlâ da bu Antalya’da şu anda 
Galatasaraylı yüzücüler madalya almaya devam ediyorlar büyük bir camiayız, hâlâ da spor 
devam ediyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Benden evvelki sevgili üyemiz, altyapıya değindi. 
Kendisinin de bulunduğu bir toplantıda, Galatasaray’ın alt yapısında bulunan Emre Kıvırcık 
kardeşimizle bir sohbet ettik. Galatasaray’ın Florya’sına mangal yapmaya gitmiştik, daha 
evvelki başkanlarımız çağırmıştı ama oradaki futbolcu kardeşlerimizin, yani bizi ileriye 
taşıyacak kardeşlerimizin durumu hakkında hiçbir bilgim yoktu. Açıkçası dondum kaldım ve 
Galatasaraylılığımı, gerçekten yani utandım diyeceğim, belki ağır olabilir ama oradaki 
çocukların maddi durumlarını bilmiyoruz. Oradaki çocukların 17 yaşına geldiği zaman, ne hale, 
yani bir, bunu söylemek istemiyorum ama, doğruyu yapıyorsa, Fenerbahçeli menajerler 
çocukları ellerinden alıp, götürüyorlarmış. Bu çok acı bir şey. Bu çocuklara niçin sahip çıkmıyor 
Galatasaray camiası. Biz burada işte Dursun Özbek olsun, Eşref üstadımız olsun, bunlar çok 
kıymetli üyelerimiz ve herkes çok kıymetli, acayip analitik düşünen üyelerimiz var. Para 
arıyoruz, pul arıyoruz. Orada yatan bir dev var ve ona hiç bakmayı bilmiyoruz. Buradaki 
çocukların yetiştirilip, şunu da duydum, çok üzüldüm. Torrent gelmiş, buradaki çocuklara 
bakmış, bunların hepsi A takımda oynayabilir demiş. Ve Torrent’in bundan haberi yokmuş gibi, 
sakın bu söylemlerimden dolayı, Burak Elmasın yapamadığı çok şey var, o yüzden gidiyor, 
kendisine güle güle diyeceğim, yaptıkları için teşekkür edeceğim ama en büyük teşekkür, belki 
biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Kurtuluş savaşının kazanılmasında çok önemli Mustafa 
Kemal’in arkasında duran, Devlet Demiryollarını kuran Behiç Erkin beyin torunu, adını unuttum 
heyecandan, Ergin Kıvırcık kardeşimiz, alt yapının başına geldi, muhteşem bir zeka. Umarım bu 
konuşmamdan sonra bu kardeşimin işine son verilmez. Çünkü genelde iyilik yapanları 
Galatasaray çok çabuk uğurlar. Ona sahip çıkalım. Hatta alt yapıyı keşke bir şey olsa, bir Divan 
gibi, ayrı bir yere ayırsak da ona maddi olarak, desteği kulüp verse de, o çocukların bir an evvel 
yetiştirilip, Galatasaray’ın futbol takımında yerlerini alsın bir gün Galatasaray’da 11 tane 
yabancı gördüm. Ben böyle bir Galatasaray için Galatasaraylı olmadım. Abim 60 mezunu, ben 
abimden, Galatasaray terbiyesini, okuyamadığım için de pişmanım. Onun için de sizler bunun 
için çok müteşekkir olmalısınız. Buradan mezun olduğunuz için, ben keşke Galatasaray Lisesini 
bitirseydim deyip, dövünenlerden biriyim. Çünkü ben Galatasaray takımının taraftarıyım ama, 
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ben Galatasaray camiasını sevdiğim için Galatasaraylıyım, onun için spor yaptım, milli oldum, 
şey yaptım hâlâ da buralarda bunun için mücadele ediyorum. Sizden ricam, alt yapıyı ne olur, 
bu brifingi bu Divana mı verir, bu kardeşimiz, iki başkanımızı çağırır oturur da konuşur. Bu 
çocukların durumunu, oradaki hallerini anlatmak istemiyorum. Ben utandım, inşallah 
kardeşimizi çağırır öğrenirsiniz. Durumlarını size anlatır. Galatasaray futbolcu arıyor, bugün 
Altınordu 43 milyon Euro para yapıyor ve birinci ligde değil. Dünya, Avrupa’nın her takımına 
satıyor. Galatasaray Sivas’a gitse, Adıyaman’a gitse, her yerde akademiyi kurup, Türkiye'de 
inanılmaz bir futbol piyasası kurup, buradan seçme, dünyaya ihraç edebilecek, senelik 500 
milyon Euro gibi paraları yapabilecek bir kulüp, kendi uyuyan bir dev gibi uyuyoruz. Çok özür 
dilerim. Ben de bir alt yapıdan, amatörden gelen bir sporcu olarak, bunları duydum, belki 
bilenleriniz vardır, çok yetişkin ve ağabeylerimiz var. Yönetim Kurulları var. Ne olur, Florya’yı, 
Florya olarak satılan bir değer olarak vesaire gibi görmeyin, orada yatan bir dev var. Bu devleri 
uyandırmanın vakti geldi. Söz verdiğiniz çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Kerim Sucu’ya çok teşekkürler. Alt yapı konusundaki bir farkındalık ve duyarlılığa ilişkin 
bir konuşma yaptığı için. Sayın Kerim Sucu, olağan Mayıs ayı Divan toplantımızda son 
konuşmacımızdı. Ben 4-11 Haziran seçimlerinde bütün her iki güzide adayımıza başarılar 
diliyorum ve camiamızın o gün güçlü bir şekilde sandığa gidip, oy kullanmasını, bir oy, bir oy 
demeyin, bu güçlü bir katılımla, güçlü bir seçtiğimiz yönetimlere de güçlü bir irade ile destek 
verelim. Müsaadenizle Mayıs oturumumuzu kapatıyorum. Teşekkürler. 
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