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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 22 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi Tevfik 
Fikret Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Değerli hazirun, toplantımıza başlamadan önce, telefonlarımızı lütfen sessize alalım. 

Saygıdeğer katılımcılar, okul giriş kapılarımızdan gelen kayıtlara göre, 13.24 itibariyle 

oturumumuzda 80 Divan üyemiz vardır. 10 da Kulüp üyemiz bulunuyor. Açılış nisabımız 

mevcuttur. Toplantımızı açıyorum. Müsaadenizle kürsüye geçeyim.  

Değerli Divan Kurulu üyelerimiz, bizleri ekranları başında ve Galatasaray youtube kanalından 

takip eden sevgili Kulüp ve Divan Kurulu üyelerimiz, değerli basın emekçileri, Galatasarayımızın 

sarı kırmızı renklerine gönül vermiş, hayatlarını armaya adamış, kıymetli taraftarlarımız. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş 

kahraman şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları ile 

geçtiğimiz toplantıdan bu yana geçen süre içinde ebediyete intikal etmiş üyelerimiz için, sizleri 

saygı duruşuna davet ediyorum. Vefat listesini yansıtabilir miyiz lütfen. 4089 sicil numaralı 

Divan Kurulu üyemiz Tunç Tüfekçioğlu, 5516 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sadettin Atığ, 

6231 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Hakan Salih Sezer, kulübümüzün 10645 sicil numaralı 

üyesi eski merkez bankası başkanlarımızdan Gazi Erçel, kulübümüzün 15920 sicil numaralı 

üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı, Prof. Dr. 

Fatma Neşe Kök ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizleri saygı duruşuna davet 

ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) 

Buyurun oturabilirsiniz. Ruhları şad olsun, hepsine Allahtan rahmet diliyoruz. Müsaadenizle 

yerime geçiyorum. 

Toplantı gündemimize geçmeden önce, futbol akademi ve sutopundaki bazı derecelerimizden 

bahsetmek istiyoruz. Malumunuz geçtiğimiz süre içinde Akademi Gelişim Liglerinde U19 

takımımız şampiyon oldu. O maçta kıdemli başkan yardımcımız, Divan Başkan Yardımcımız 

İbrahim Ziyal hoca ile birlikte tribünde seyretme fırsatımız oldu, genç aslanlarımızı. Bu konuda 

emeği geçen idari ve teknik kadroyu kutluyoruz. 

Yine Elit U16 gelişim liginde genç aslanlarımız şampiyon oldu. Bu akşam da Elit U14 gelişim 

liginde final maçı var. Antalya’da saat 21 de genç aslanlarımız Bursaspor ile U14 takımı ile 

finalde karşılaşacaklar. Kendilerine başarılar diliyoruz. 

Malumunuz sutopu erkek takımımız, Enka’yı 3-2 yenerek erkeklerde şampiyon oldu. Yine 

Sutopu kadınlarda U17 takımımız 1’inci, U15 ve U19 takımlarımız 3’üncü oldu. Genç 

aslanlarımıza, gerek sutopunda gerek Futbol Akademide bizleri onurlandırdıkları için Divan 

üyeleri olarak müteşekkiriz. 

Şimdi gündemimize geçiyoruz. Gündemimizi Divan Kurulu yazman üyemiz Sayın Nilüfer Sanvar 

okuyacak. Buyurun. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar  

17 Haziran 2022. 

Gündem.  
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1. Mayıs ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması.  

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. 

3. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek’in önümüzdeki dönem 

çalışmaları ile ilgili bilgi sunumu. 

4. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,  

5. Kapanış. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Divan yazmanımız Nilüfer hanıma teşekkür ederiz.  

Şimdi okunan gündemi oylatıyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  

Gündemimizle devam ediyoruz. Gündemimizin 1 inci maddesi Mayıs ayına ait toplantı 

tutanağının takdimi ve oya sunulması.  

Değerli hazirun, yaptığımız bütün toplantılarda toplantı ses kayıtlarımız çözümlenerek tutanak 

ve ful video kaydı gsdivan.com Divan Kurulu internet sitesine yükleniyor ve bu ful videodan 

konuşmacılara göre, parsiyel kayıtlar Divan asistanımız Sayın Ebru Özçetin tarafından kesilerek 

mail ekinde değerli konuşmacılarımıza gönderiliyor. Burada bu işlemi yaptık, şimdi bu tutanağı 

çözümlendiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiştir. 

Değerli hazirun gündemimizin ikinci maddesi Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. 

Divan Başkanlığımıza bir evrak gelmedi, ancak ben 11 Haziranda yaptığımız ve bir şenlik havası 

halinde geçen seçimli Genel Kurulumuzda seçilmiş, saygıdeğer Yönetim Kurulumuzu, 91’inci 

Yönetim Kurulu oluyor ve 39 uncu dönem Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek’i kuvvetli bir 

alkışla, lütfen karşılayalım.  

Ben müsaadenizle saygıdeğer Yönetim Kurulumuzun görev bölümünü kısaca ana görevleri 

itibariyle tüzükteki, okumak istiyorum. İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Sayın 

Niyazi Yelkencioğlu ve Sayın Ahmet Cemal Özgörkey, Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun 

Genel Sekreteri, Sayın Eray Yazgan ve Muhasip üye Sayın Levent Yaz. Galatasaray Spor Kulübü 

Başkanı Dursun Aydın Özbek’in uluslararası ilişkiler danışmanı olarak da Uluslararası Enerji 

Ajansı Başkanı Sayın Dr. Fatih Birol görevlendirilmiştir. 

Şubelerle ilgili görev bölümlerini Galatasaray resmi sitesinden bulabilirsiniz. Ben toplantıyı 

uzatmamak için, açılış konuşmasını burada kesiyorum ve Sayın Başkanımız, Sayın Dursun Aydın 

Özbek’i, önümüzdeki dönem çalışmaları ile ilgili bilgi sunumu için kürsüye davet etmek 

istiyorum. Buyurun Sayın Başkan. 

 

Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Sayın Divan Başkanım, değerli Divan Kurulu üyeleri, Galatasaray Spor Kulübünün çok değerli 

Divan üyeleri, bizi izleyen Galatasaraylılar, sevgili basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, 

hepinize saygılarımı sunuyorum efendim.  

Değerli Galatasaraylılar, bugün aranızda Galatasaray’ın 39’uncu Başkanı olarak 

bulunmaktayım. Bildiğiniz gibi 11 Haziranda bir seçim oldu. Bu seçimde bizi Galatasaray gibi 

büyük bir armayı, büyük bir kulübü, büyük bir çınarı yönetmek için seçtiğiniz için bütün 
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üyelerime, hepsine teşekkür ediyorum. Biz de bu göreve layık olmak için arkadaşlarımla 

beraber elimizden geleni yapacağız. 

Seçim, seçim dönemi, gerçekten Galatasarayın özlediği gibi demin Divan Başkanım da ifade 

etti, bir şölen havasında, bir bayram havasında geçti. Galatasaraya çok yakıştı. Bunun için de 

değerli kardeşim Eşref beye de teşekkür ediyorum, ekibine de teşekkür ediyorum. Çünkü 

seçim yarışı, hakikaten Galatasarayın özlediği şekilde bir seçim yarışı oldu. 

Mazbatayı aldıktan sonra değerli Galatasaraylılar, hemen işe koyulduk, neler yaptık, onları size 

anlatmak istiyorum. Bugüne kadar yaptıklarımızı. Ayrıca önümüzdeki dönemde de seçilmiş 

olduğumuz 2 yıl boyunca, planladığımız şeyleri, zaten teferruatlı biçimde anlatmıştım ama 

şimdi kabaca üzerinden tekrar geçeceğim. 

İlk işimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu değerli büyüğümüz önderimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ü 

ziyarete gittik, Anıtkabir’e gittik, bütün kurul üyelerimle beraber, çok coşkulu bir kalabalıkla, 

değerli Atamızın manevi huzurunda, 100 üncü yıla yakışır şekilde başarılı bir şekilde sezon 

geçireceğimizin sözünü verdik. 

Değerli Galatasaraylılar, bilahare kurullarımız var bizim, bu kurullarımızı ziyaret ettik, işbirliği 

kurulunu ziyaret ettik, orada paylaştığımız şeyler oldu. Özellikle lise ile ilgili Hasnun Galip’te bir 

binamız var, onunla ilgili bazı projelerim var, onları anlattım kendilerine, lisemizin ihtiyacı olan 

bazı hususları da orada tartışma fırsatı bulduk. 

Daha sonra geleneksel pilavlarımızdan bir tanesi de Ankara Cemiyetimiz tarafından tanzim 

ediliyor. Arkadaşlarımla beraber oraya gittik, çok da güzel oldu, zaten orası, Gölbaşındaki yer 

çok gelişmiş, çok iyi yapmışlar. Hatta konuklama hizmeti dahi verebiliyorlar. Dolayısıyla orada 

tartıştığımız konulardan bir tanesi de, amatör sporların Ankara ziyaretlerinde, yarışmaya 

gittiklerinde bu tesisi kullanabileceklerini söylediler. Çok iyi olur.  

Değerli Galatasaraylılar, en büyük asetimiz futbol, futbol için özellikle 100’üncü yılda müthiş 

bir rekabet var. Türkiye'de her kulüp 100’üncü yılın önemine binaen, şampiyon olmak için 

elinden geleni yapıyor, transferlerini yapıyor. Biz de yeni bir ekibiz, dolayısıyla tepeden futbolu 

dizayn etmek için, öncelikle daha önce de çalıştığımız hakikaten Galatasaray Spor Kulübüne, 

özellikle futbol seviyesinde büyük hizmetler vermiş, Cenk kardeşimle bir sözleşme yaptık. 

Futbol direktörü olarak onu kulübe getirdik. 

Bizim amacımız Galatasaray Spor Kulübünün en önemli aseti olan futbolu 100’üncü yılda, 

100’üncü yıla yakışır şekilde mücadele etmek ve başarı kazanmak üzere hazırlıyoruz. Bu 

konuda eksiklerimiz var. Geçen yıldan tecrübelerle bu eksikleri gidermek için de, 

transferlerimize başlıyoruz. Zaten seçim öncesinden beri çalışmalarımız vardı. Şimdi yetki 

aldığımıza göre, bunları nihayetlendirmek için elimizden geleni yapacağız, hiç endişe etmeyin, 

çok güzel bir takım kuracağız. 

Ben bu konuda kombinelerimizi satışa çıktık. Localarımız var. Dolayısıyla hem 

taraftarlarımızdan, hem siz üyelerimizden ilginizi bekliyoruz. Özellikle ekonomik koşulların 

böyle olduğu dönemde, sizin ilginizin çok büyük önemi var.  

Şimdi değerli Galatasaraylılar, seçim döneminde bazı sözler verdik, arkadaşlarımla beraber, 

bazı projelerimizden bahsettik. En önemli projelerimizden birisi, Galatasaray Adasının tekrar 

eski günlerine gelmesi ve bir sosyal buluşma noktası, bir sosyal tesis olarak sizlere hizmet 

vermesi için böyle bir sözümüz vardı. Dolayısıyla gelir gelmez, hemen işe başladık. İki manada 
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işe başladık. Bir oradaki yapıyı tekrar vücuda getirmek lazım. İkincisi de Adada biliyorsunuz, 

bizim bir parselimiz var. Diğer, ada 4 parselden müteşekkil, diğer 3 parsel Milli Emlak’e ait. İlk 

temas ettiğim yer, Milli Emlak oldu. Çünkü diğer parsellerle ilgili irtifak hakkımız yoktu. 

Dolayısıyla davalardan dolayı, yani şu anda yoktu. Ve derhal bu konunun üzerine eğildik. Şu 

anda çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 1 veya 2 gün sonra da söz konusu Milli Emlak’a ait 

parsellerin 30 yıllığına Galatasaray’a irtifaklandırılması için sözleşmeler hazırlanıyor, hepinize 

müjdeli haberi yakında vereceğim. Artık Galatasaray Adası, eskisi gibi dokunulabilir bir yer 

olmaktan çıkıyor. 

Dolayısıyla ben bu konuda büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Şehircilik 

Bakanı Murat Kurum’a büyük bir teşekkür gönderiyorum.  

Değerli Galatasaraylılar, önemli projelerimizden bir tanesi, Riva olayı. Riva olayını herkes kendi 

bildiği şekilde yorumluyor, kimisi beğeniyor, kimisi beğenmiyor. Defalarca anlatılmasına 

rağmen, defalarca sizlerle paylaşmama rağmen, hâlâ efendim Riva şöyle oldu, Riva elimizden 

gitti. Riva böyle oldu. Bu tip şeye bir son vermek açısından, Riva’da durumumuz nedir? Size bir 

sefer daha açıklamak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi Riva ve Florya projeleri, Genel Kurula sunuldu, Genel Kuruldan büyük bir 

çoğunlukla onay aldı. Emlak Konutla buraların geliştirilmesi konusu onaylandı. Onun üzerine 

buradaki inşai faaliyetler başladı. Peki ne oldu o dönemde? Yaptığımız ilk iş, Riva ve Florya ile 

ilgili Emlak Konuttan bir taahhüt aldık. Arsa bedelleri karşılığında 508 milyon değer biçilmişti, 

ekspertiz değeri vardı. Bununla ilgili bir ödeme taahhüdü aldık, dedik ki ya biz o ki bu projeyi 

yapıyoruz, biz burayı devrediyoruz size, en azından arsa bedeli kadar bize taahhüt verin, hem 

Riva, hem Florya için. Bu tutar 508 milyondu. O gün aynı gün, bu taahhüdü alır almaz, 

Denizbank’tan biz taahhüdü güncelledik, yani yaklaşık 2 seneye varan bir taahhüttü. 

Güncelledik, 342 milyon zannediyorum öyle bir para aldık ve hiç beklemeden aynı gün de bu 

parayı dolara çevirmek suretiyle Sportif A.Ş. çünkü derneğin parasıydı, Sportif A.Ş.’ye sermaye 

artış avansı olarak koyduk. 

Çünkü Galatasaray Spor Kulübü, geçmişte yaptığı gibi, koltuklarla filan artık sermaye artışı 

yapamıyor. Nakit olarak sermaye artışı imkânı var.  

Sermaye artışı yaptık ve Sportif A.Ş.’ye gönderilen 94 milyon doları aynı gün Denizbank’ta 

mevcut döviz kredilerimizin hepsini kapattık. Bir kuruşuna dahi dokunmadık. Dolayısıyla şöyle 

bir hesap yapıldığı zaman son derece normal. Eğer bu 94 milyon dolar Riva’dan gelmeseydi, 

hesap ortada, yaklaşık 20 milyon dolara yakın, bu güne irca ettiğimiz zaman bir faiz 

ödeyecektik, ikincisi sermaye artışından dolayı nakit yapılması hasebiyle 100 milyon dolara 

yakın bir para Galatasaraya çok ancak böyle projelerin yapılması suretiyle geleceği için, 41 

milyon dolar da oradan bir nakit akışı sağladık Galatasaraya, demek ki bugüne kadarki sağladığı 

faydayı şey yaparsak, yaklaşık 150, 155 milyon dolar çerçevesinde bir fayda sağlanmıştır. Peki, 

bununla bitti mi? Hayır. 

Riva’nın, Riva’da inşaat devam ediyor. 3’üncü faza geçiyorlar şimdi. Yaklaşık 750 tane stokta 

inşa edilen, halihazırda inşaat halinde veya önümüzdeki iki sene içinde inşa edilecek 750 adet 

villa var. Bugüne kadar satılan satılmış, geriye 750 adet villa kalmış.  

Şimdi Galatasarayda bu 750 villanın 150 tanesi Galatasarayın malı. Galatasarayın malı bu 150 

villa. Gidip sorduğunuz zaman, gidebilirsiniz orada, Riva’da, müşteri olun. 5, 6 çeşit villa 
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kategorisi var. 9, 10 milyon TL den başlıyor villanın büyüklüğüne göre, 26 milyon liraya kadar 

villa var, çeşitli ebatlarda. 

Kaba bir hesapla, diyorum ki, ya bunun ortalaması 15 milyon TL, 150 yi 15 ile çarptığınız zaman 

ne çıkıyor Sayın Divan Kurulu üyeleri? 2 milyar 250 milyon, bugünkü para ile yani peşin fiyatı 

itibariyle konuşuyorum, 15 milyon TL yi, dolayısıyla hiç kimse bunu eğip, bükmesin. Seçime 

giderken de ben arkadaşlarıma, hem Metin beye, hem Eşref beye, yaptığım toplantılarda 

dedim ki, bakın arkadaşlar, siz bunu yanlış telaffuz ediyorsunuz. Bu bizim malımız, eğer sizin 

malınız olsa, belki böyle söylemeyeceksiniz, ama Galatasarayın malı olduğu için niye bunu 

efendim 600 milyon, efendim 1 milyar mertebesinde. 600 milyon TL diyor bizim Riva’dan 

gelecek para, 600’ü 150’ye bölüyorsun, 3 milyon, 4 milyon liraya villa var mı ya? Dolayısıyla 

değerli Galatasaraylılar, Riva, önümüzdeki 2 sene içinde nakde dönecektir ve Galatasaraya 

büyük fayda devşirecek olan bir projedir. Eğer bugün Türkiye Futbol Federasyonunda, veya 

Bankalar Birliği nezdinde gittiğiniz zaman, hep şunu ifade ediyorlar. Mali durumu en iyi takım 

Galatasaray. İşte bu yüzden Galatasaray. Hiç böyle düşündünüz mü değerli üyeler?  

Riva’dan gelirlerimiz bununla sınırlı değil, artı bir orman arazimiz var, resimde gördüğünüz gibi, 

bu orman arazisi yaklaşık 200 dönüm, burası projelendirilirken, şimdi onun çalışmasını da 

başlatmak istiyorum. Orman evleri, hobi evleri gibi evler yapılıp bunun içine yine satışa arz 

edilecek. Çünkü biz bu orman arazisini, Emlak Konuta geliştirmek üzere devrettik. Eğer bir gün 

Emlak Konut burayı geliştirmekten vazgeçerse, aynen bize geri iade edecek. Bunu da speküle 

ediyorlar. Vay ormanı verdik, ormanda imar yok. İmar yok tamam, ama bir arsayı, bir yeri 

geliştirmek ne demek ya?  

Şu manası var. Evet buraya imar çıkarılacak, bu dediğim manada evler yapılacak ve şey 

yapılacak. Yapılmıyor mu? O zaman benim malımı geri ver kardeşim. İkincisi, okul binaları var. 

İki tane okul binası var. Birisi Milli Eğitim Bakanlığına terk edildi, diğeri de yine ortak şekilde 

satılırsa, bedeli bize gelecek veyahut da kiralanırsa, kira bedeli olarak Galatasaraya dönecek. 

Dolayısıyla sevgili Galatasaraylılar, olayları lütfen olduğu şekliyle konuşalım, olduğu şekliyle 

etrafımızdaki insanlara anlatalım. 

Şimdi diğer bir projemiz, değerli Galatasaraylılar, Florya ile ilgili. Ben size seçim döneminde 

şöyle bir anlatımda bulunmuştum. Dedim ki, Florya’daki arazilerimizi, özellikle Emlak Konutun 

sahibi olduğu araziyi de satın almak suretiyle, burada bir proje geliştireceğimizi söylemiştim. 

Bu konuda da büyük aşama kaydettik. Şimdi Ziraat Bankası ve Denizbank’la konuşuyoruz. 

Çünkü bunun finansmanı söz konusu. Bu arada her zaman olduğu gibi, şahsi kredibilitemizi de 

devreye sokarak, Florya’daki 40 dönüm araziyi de bizim 20 dönümümüze katıp orada da bir 

proje geliştirmesi yapacağız. Aynen size anlattığımız gibi. Sevgili Erden Timur defaatle, yani 

birkaç sefer hem nakit akış tablosunu, maliyetini, Galatasaraya ne getireceği konusunu anlattık 

ve şunu şey yaparak söylüyorum. Gururla söylüyorum ki, hakikaten anlattığımız ve size 

verdiğimiz sözlerin hepsini tek tek yerine getirme şansına sahibiz. 

Diğer bir konu, Mecidiyeköy’deki binamız. Burada da çok speküle ediliyor. Yani, bu bina 

Duygun abi döneminde, onun başkanlığı döneminde, ben başkan yardımcısıydım. O zaman bir 

best use, en iyi nasıl bu arsada kulübe hizmet eder şeklinde bir araştırma yapıldı ve o günkü 

şartlarla otel yapılması çok uygun bulundu. O zaman ben başkan yardımcısıydım. Otel 

yapılması için gereken 20 milyon dolar finansmanı Denizbank’a bizzat, şahsen verdiğim 
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kefaletle kaynaklandırdık ve binanın inşaatına başladık, bizzat ilgilendim, binanın kabası çıktı. 

Ondan sonra seçilemediğim için bina ilk yaptığımız şekliyle, aynı şekilde duruyor şu anda. 

Defaatle şunu gündeme getirdim. Proje kredisi olarak, 20 milyon dolar bu binanın kredisi 

çıkmıştı. Yapılması gereken şuydu. 8, 9 milyon doları bina için harcanmıştı, geriye 11 milyon 

dolar daha limit vardı, yalnız kefaletin benzer şekilde bir yöneticinin kefalet vermesi suretiyle 

kullanılabilecek bir krediydi. Kimse vermeye yanaşmadı. Onun için halen Denizbank’ta bu 

kefaletim mevcuttur. Dolayısıyla biz göreve şimdi geldik tekrar, bina ile ilgili gereken 

geliştirmeyi de yapacağız zaten, Genel Kurulda sizin önünüze getireceğiz. 

Şu tip sataşmalar oluyor, 5 milyon dolar dediydi, işte 5 milyon dolara kiralarım dedi, evet 2014 

yılı itibariyle bir odanın 150 Euro’ya satıldığı 5 yıldızlı otellerde fiyatların olduğu dönemde, o 

günkü getirisi 5 milyon Euro’ydu. O gün için yapılan ekspertiz son derece doğruydu.  

Onun için burada değerli arkadaşlar, seçim döneminde de hep şunu söyledim. Dedim ki, ya 

birbirimizi sevelim, birlikte olalım, hangi projeyi yaparsak yapalım, eğer birlikte, bir birliktelik, 

bir beraberlik sağlayamıyorsak, hiçbir proje hitamına ermez. Ne yaparsanız, yapın, Galatasaray 

büyük bir camia. Dolayısıyla bu kardeşliğin sağlanması gereğini defaatle vurguladım. Şimdi yine 

söylüyorum. Arkadaşlarımla beraber göreve geldim. Birinci hedefim bu. Camiada barışı 

sağlamak, camiada sevgi iklimini oluşturmak ve bu birlik ve beraberlikle ortaya koyduğumuz 

projelerin realizasyonu çok kolay değerli Galatasaraylılar. Birbirimizi sevmek hiç de zor değil. 

Onun için yaptığımız projelerde desteğiniz çok önemli. Galatasaray için çok önemli. Bu projeler 

Galatasarayın çıkışını hazırlayan projelerdir, mali bağımsızlığı hazırlayan projelerdir. 

Size verdiğim sözlerden bir tanesi de, mali bağımsızlığı sağlamak. Seçim döneminde defaatle 

ifade ettim. Bankalar birliği konsorsiyumunu, dün Ziraat bankasını ziyaret ettim. Kendilerine 

de aynen şunu söyledim, Sayın genel müdüre. Dedim ki, Sayın genel müdür, ben ve 

arkadaşlarım kararlıyız. Biz sizle yapılan yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyoruz. Nasıl 

çıkacaksınız? Anlattık. Şu projemiz var. Şu projemiz var, zamanlaması böyle. Şuna rağmen 

çıkacağız dedim. Şimdi bize defaatle şöyle söylemler geliyor. Ya bu kadar düşük faiz varken, 

niye sen elindeki biriken parayı, hesabı kapatıyorsun, 8, 9 senelik işte bir ucuz kredi. Arkadaşlar 

durum öyle değil. Durum öyle değil. Durum şöyle; Türk lirası referans faizi var, Merkez 

Bankasının açıkladığı, bu referans faizi, sabit bir faiz değil. Bugünün koşullarında düşük gibi 

gözükebilir. Ama böyle yüksek enflasyonun seyrettiği yerde, bir yere geldiği zaman, bunun 

katlanması, iki kata, üç kata çıkması mümkün. Bu bir, ikincisi, ya düşük faizle bile dediğiniz 

zaman, biz senede 400 milyon TL faiz ödüyoruz, 400 milyon TL. Nasıl olacak? Hem sportif 

başarıyı yakalamaya çalışıyoruz, yani Galatasarayın özelliği bu. Bir kıyıdan 400 milyon lira faiz 

ödüyorsun, ödemediğin zaman anaparanın üzerine biniyor, bir anda çığ gibi, kartopu gibi, 

etrafında döndükçe, şu anda 2,7 milyara geldi. Sene sonuna varmadan 3 milyar olacak.  

Değerli arkadaşlar, benim çok kararlıyım, arkadaşlarımla beraber ben bu hesabı kapatacağım, 

bu ödeyeceğim Ziraat Bankasına ve Denizbank’a beraber ve bu anlaşmadan çıkacağım. Bu 

anlaşmadan çıkmamız için, sadece faiz yeterli mi? Yani faiz ödemeyelim. Hayır. Bana göre 

birinci seviyede gelen husus, şu. Bağımsızlık kelimesinin tam anlamı burada yatıyor. 

Tekrarlamakta fayda görüyorum, herkes, yani bunu bilmesi lazım. Bütün Galatasaray Spor 

Kulübü üyelerinin bilmesi lazım. Övündüğümüz şeylerden bir tanesi, bağımsızlığımız, 

hürriyetimiz. Bütün harcamalar Bankalar Birliğinin, konsorsiyumun yetkilileri tarafından 
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yapılıyor. Yani siz şuna ödeyeyim, yahut da kendi inisiyatifinizle bir hareketiz yok. Sizden IBAN 

numarası istiyorlar, ben bunu anlatmıştım daha evvel. Ve ona bağlı olarak sizin yerinize havale 

ediyorlar. Direktif veriyorlar, vergiyi öde, o parayı oraya ödeme, buraya öde. Yani içinize siniyor 

mu bu? Faizi maizi bir tarafa bırakalım. Bu tavır, bu davranış biçimi içinize siniyor mu değerli 

arkadaşlar? Dolayısıyla tekrar size söz verdiğim gibi, uygulayacağımız, yani projelerimizle 

beraber, buradan çıkmak son derece kolay. Tabloları açıklamıştık. İlgili Genel Kurulu yapacağız, 

orada da tekrar sizin onayınıza getireceğiz olayı. Orada da göreceksiniz ki gerçekten bu 

prangadan kurtulmak son derece olası. 

Değerli Galatasaraylılar, bir başka projemiz de, Kemerburgaz’daki arazimizle ilgili. Bu arada 

Kemerburgaz’daki arazi, Florya ile, Florya’daki proje ile eşzamanlı olarak yürüyecek ve orada 

Galatasaray futbol kulübünün yeni mekânı orası olacak. Stadımıza çok yakın, çok yeni bir tesis. 

Efendim buna ihtiyaç var mıydı? Ya zaten Florya var. Ya arkadaşlar, Florya 40 sene evvel 

yapılmıştı, 40 senedir, bir tuğla, bir tesis için bir çivi çakılmamıştı. Gidin 20 tane süper lig kulübü 

var, tesislerini bir gezin, bir de bizimkini gezin. Bu tesisin yapıldığı koşulları hepimiz biliyoruz. 

Ali Uras ağabeylerin yaptığını, diğer yöneticilerin yaptıklarını biliyoruz, yani orada harç 

karıştırarak, tuğla, tuğla üzerine koyarak bu tesisi yaptılar. Biz hâlâ onun kullanımını nasıl 

devam ettiririz filan diye düşünüyoruz. Musluğundan çamur akan böyle bir tesis. Alt yapıdaki 

çocukların çalıştığı, soyunup giyindikleri konteynerlere bakın. Bir gelip görmenizi isterim.  

Kemerburgaz tesisi gerekli. Gerekli. Dolayısıyla hiç vakit geçirmeden Florya’daki projemizle 

beraber oraya da başlayacağız. Zaten sizin Genel Kurulda önünüze getireceğim değerli 

Galatasaraylılar.  

Diğer bir projemiz, spor salonu ile ilgili. Spor salonu projemizi de güncelleyerek, bazı 

değişiklikler yapacağız. Onu da zaten aynı Genel Kurulda değil ama bir sonraki Genel Kurulda 

da onu getireceğim. Çünkü 3 tane projeyi üst üste getirdiğimiz zaman iyi tartışılmayacağını 

düşünüyorum. Dolayısıyla ondan sonraki kadememiz de bu spor tesisini yapmak. Şimdi peki 

bununla bitiyor mu, yani biz yönetimde olduğumuz sürece başka ne yapacağız?  

Değerli Galatasaraylılar, biliyorsunuz Riva demin de ifade ettim. Bütün bankacıların söylediği 

bir tek kelime var. Galatasaray bu 4 büyük futbol kulübü içinde mali durumu en iyi olan kulüp, 

ya bunu duyduğu zaman insan tabii gururlanıyor. Yani demek ki yönetimler iyi bir şeyler 

yapmış. Evet yönetimlerin de katkısı büyük. Ama esasını, işin bazını teşkil eden husus, Riva’dan 

gelen 155 milyon dolardır. Eğer o olmazsa, çarpın, bölün, bugün Galatasarayın borç miktarı 

bölün. Çarpın 155 milyon doları, koyun üzerine, bakın Galatasaray nerede oluyor?  

Değerli Galatasaraylılar, bizim özellikle bu Riva’dan aldığımız desteğin kıymetini bilerek, 

geçtiğimiz haftadan itibaren başlattığımız diğer bir çalışma da, Riva emsali bazı arazileri, 

İstanbul'un, çeperlerindeki bazı arazileri, satın almak suretiyle, Milli Emlak’la yaptığım 

görüşme çerçevesinde, parasını vererek kulübe kazandırmak istiyoruz. İleriye dönük bir proje. 

Bu çalışmalar devam ediyor, zaman zaman sizi bu konuda da haberdar edeceğim. 

Tabii spor dalları, biz spor kulübü olmamız hasebiyle, zaman zaman bu eleştiriyi hep alıyoruz. 

Deniyor ki, ya biz inşaat firması mıyız, biz emlak geliştirme firması mıyız? Tabii değiliz yani, 

şimdi Galatasaray bir spor kulübü. Türkiye'nin en büyük spor kulübü. Dünyaca tanınan, 

dünyaca bilinen bir kulüp. Misyonu var. Bütün spor dallarını Türkiye'ye getiren kulüp, 

dolayısıyla bunların Türkiye'de gelişmesi, büyümesi için de elinden geleni yapmak zorunda. 
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Tamam da, mali yapısını da düzeltmek zorunda. Sportif faaliyetlerden, zaman zaman elde 

edilen kârlılık, elde edilen kaynaklar, faaliyetleri yürütmek için yetmiyor. Dolayısıyla bunu 

seçim döneminde anlattığımız sunumlarla, bir sürdürülebilir hale zaten getirmeyi planlıyoruz. 

Ama bu planı yapabilmek için önceden bir desteğe ihtiyaç, bir mali desteğe ihtiyaç var. Bunu 

da Galatasaray kendi kaynaklarıyla yaratmak zorunda. Mali destek derken, oradan, buradan 

alınan borçlarla bu mali desteği kastetmiyorum. Galatasarayın bugün kendi kaynaklarıyla bu 

parayı yaratma imkânı var. Anlattık. Anlatmaya da devam edeceğiz. Bütün üyelerimin merak 

ettiği bu konuda sorular varsa da her zaman 7/24 telefonum açık veyahut da kulüpte kapım 

açık, ne zaman isterseniz gelin birebir size bu çıkış projelerini anlatalım. 

Dolayısıyla sevgili Galatasaraylılar, bizi hizmete getirdiğiniz için, böyle güzide bir kulübün 

yönetiminde olmak bize gurur veriyor. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bizi bu 

göreve layık gördüğünüz için. Elimizden geleni yapacağımızdan hiç şüphe etmeyin. Her şeyin 

Galatasarayın en güzel günlere kavuşması için çaba sarf edeceğimizi, arkadaşlarımla beraber 

bu konuya baş koyduğumuzu bilmenizi istiyorum.  

Hepinize saygılarımı sunuyorum, hepinizi çok seviyorum, değerli Galatasaraylılar. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Başkan Dursun Aydın Özbek’e detaylı açıklamaları için teşekkür ederiz. Değerli hazirun, 

konuşma talebinde bulunan değerli üyelerimiz var, onlara geçmeden önce. Divan üyelerinin 

gerek Divan hesabımıza attıkları, gerek sözlü olarak ilettikleri bir konu var. Divan kombineleri 

ve otopark kartları. Malumunuz en son 2019-2020 döneminde pandemi öncesi 2020’de 

biliyorsunuz başladı, orada bizim en son 212 üyemiz, Divan üyemiz doğu 114, yani metro ve 

otoban tarafındaki ve Galatasaray Store’un karşısından girilen, doğu 114 blokta bizim 450 

kişilik Yönetim Kurulumuzun, Divan üyeleri için tahsis etmiş olduğu bir tribün var. Oradan yine 

öncelikli olarak daha önce o tribünde yer almış olan değerli üyelerimiz, yerlerini muhafaza 

edebilecekler. Ondan sonra yeni tahsisler için yeterli sayıda yerimiz var. Bununla ilgili Yönetim 

Kurulu kararı alındıktan sonra, biz de Divan Başkanlık Heyeti olarak bu kombineler ve otopark 

kartları için gerekli duyuruları yapacağız. Yerlerimiz bloke olduğu için bugün itibariyle başlamış 

genel satıştan bir etkilenmemiz söz konusu değil. O yerler bloke, daha önce orada yerini 

muhafaza edecek arkadaşlar merak etmesin, o yerlerin herhangi bir şekilde genel satışa 

açılması söz konusu değil. Bu konuda gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Yalnız şunu belirtmekte 

yarar var. Biliyorsunuz belli bir indirim yüzdesi var. En son %50 indirimle yararlanıyorduk. 

Ancak bu diğer kalan %50’yi yani sizlerin ödediği %50’lik bölüm dışında geri kalan %50’yi, 

kulübümüzün dernek kısmı, Sportif A.Ş.’ye ödüyor. Yani böyle bir o koltuğun tamamen %50 

indirimli bir, imtiyazlı bir koltuktur doğru, sizden %50’lik bir pay alınıyor ama geri kalanını 

dediğim gibi, arada bir mahsuplaşma var. Dolayısıyla özellikle Divan üyelerimizin kendilerinin 

kullanmasında büyük yarar var. Zaten onun için de geçmişteki uygulama, 7 maç. Sezonda 7 

maç bir devir uygulaması söz konusu.  

Şimdi ben bu aşamada anlatabileceklerim bu kadar, bununla ilgili, ilgili Yönetim Kurulu 

kararları alındıktan sonra, gerekli duyuruları Divan Başkanlığı olarak çıkacağız. Yeterli vaktimiz 

var. Şimdi konuşmacı listemize bakıyorum. İlk konuşmacımız, Sayın Turcan Bolayır. Buyurun 

hocam. 
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Turcan Bolayır 

Sayın Başkanlık Divanı, Divan Başkanı, Yönetim Kurulu, Kulüp Başkan ve Yönetim Kurulu, 

saygıdeğer Divan üyeleri, hepinizi en içten sevgilerle, duygularla selamlıyorum.  

Fazla uzun konuşmayacağım. Bu ben daha çok biliyorsunuz, tribündeki futbol severlerin 

konuşma şeklini biraz kendime almışımdır. Çünkü artık bizi tanıyorlar, bir sürü seyirci, 

Galatasaraya gönül verenler, yolda önümüzü kesiyorlar. Hocam bu Galatasaray ne olacak? İşte 

seçim oldu. Neler yapılıyor, ne oluyor, transfer nedir? E bunlar yeni daha tabii, transfer 

Galatasarayda transfer durmaz. Ama transferi yaparken de bazı şeylere de dikkat etmek lazım. 

Çünkü çok canımız yandı. Birinci olarak, önce vazife olarak, Sayın Yönetim Kurulunu, başta 

Dursun Özbek kardeşimiz olmak üzere, tebrik ediyorum, başarılarından dolayı, seçimi 

kazandılar. Eşref Hamamcıoğlu kardeşime de saygılar arz ediyorum, selamlar. O da görevini 

yaptı, bu bir seçimdir. Birisi kazanacaktı. Dursun Özbek kardeşimiz kazandı, hayırlı, uğurlu 

olsun inşallah. 

Şimdi Galatasarayda işe başlarken, durum muhakemesi yapılıyor, önce bizim mali portemiz, 

Galatasarayın mali portesi belli. Fabrika yok, imalathane yok, herhangi bir şey yok. İşte 

nereden para geliyor? Kulübün aidatlarını tanzim eden, o bütçeyi sağlayan ve bir de Riva’dan 

Emlak Konuttan gelen bizim elimizdeki varidat bu. Ama maalesef gittikçe de bankalara olan 

borçlarımız tabii var. Bir kısmı ödeniyor, bir kısmı ödenemiyor. Çünkü doların ve Euro’nun 

gittikçe hızla ileriye gidişi, bütün her şeyin zamlanması, Galatasaray Kulübüne de etki yapar. 

Ama ben şuna inanıyorum, Galatasaray kulübünün durumu, gerçekten diğer kulüplere nazaran 

çok daha iyidir. Çünkü elimizde Allah rahmet eylesin, Selahattin Beyazıt ağabeyimizin hediye 

etmiş olduğu koskoca bir arazi var. Biz de bunu değerlendiriyoruz. Gelen Başkanlarımız da 

uğraşıyorlar, didiniyorlar. Bugünkü konjonktüre göre inşallah bunun sonucunu alacağız.  

Antrenör değişikliği mevzuunu, takım, taraftarlarımız çok önemsiyor. Şimdiye kadar maalesef 

biz antrenörden yana, bir Fatih Terim hocanın uzun müddet antrenörlüğünden başka, araya 

giren antrenörler maalesef Galatasaray kulübünde muvaffak olamadılar. Neden olamadılar? 

Acaba bunlar beceriksiz mi? Hayır. Ben bunu sadece antrenöre bağlamıyorum, 

futbolcularımızda da var biraz. Kendilerine bakmak lazım. Eski abilerimiz, Galatasaray 

kulübünde, mektepte de burada ağabeylerimiz var. Önce antrenörler futbolcuyu disiplin altına 

alacak, disiplin altına alamadığınız müddetçe, neden şehir takımları, son yıllarda ileri gitmeye 

başladı. Çünkü ben yakinen şahidim, Sakarya Adapazarı lisesinde hocalık yaparken, benim 3 

tane talebem vardı, Sakaryaspor’da oynayan, sonra bunlar burada ikinci lige geldiler, tabii 

transfer oldular. İnanır mısınız, şehrin merkezinde bir lokanta, kardeşler lokantası, bilmiyorum 

hâlâ duruyor mu, Uzunçarşı Sakarya’yı bilenler, burada sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam 

yemeği, saat 9 da hepsi, Şeker fabrikasının lojmanlarında yatarlardı, girerlerdi. Disiplin 

altındaydı, bu İstanbul'da böyle oluyor mu? Ben zannetmiyorum. Eğer o futbolcu, saat 9.30 

da, 10 da şehir merkezinde dolaşsın, ilk evvela oradaki taraftar onu çevirir. Onun için arada 

farklar var. Ne yapmak lazım? Gelecek olan antrenörlerin mutlaka bu futbolcuları bir disiplin 

altına almaları, disiplinsiz hiçbir şey olmaz. Transfer yapılacak mı? Yapılabilir. Ama transfer 

yapılırken, bol milyon Eurolarla, bol dolarlarla değil, fazla, Euro’ya ve dolara doymamış, 

şöhrete aç olan futbolcuları transfer etmek yararlıdır. Kanaatim böyle. Anadolu takımları niye 
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muvaffak oluyorlar? Hiç ummadığımız, bizim beğenmediğimiz bir futbolcuyu yolluyoruz, 

Adana Demirspor’a yolladık. Yolladığımız futbolcuyu biliyorsunuz. Bu futbolcu ne oldu? Bizi iki 

maçta da çaresiz hale getirdi. Neden? Çünkü orada disiplin altında. Sonra bizim büyüklük 

kompleksi içinde olan bazı futbolcularımız var. Yeni gelen, yeni ondan sonra işte fazla ışık 

vermeyen futbolcu gibi hareket edip, pas vermiyorlar. Ya sanki girmişsin 18 çizgisi içine, %100 

gol pozisyonu. Arkadaşın bomboş versene. Buna antrenör ne yapar ya? Hangi antrenör gelirse 

gelsin, kolektif futboldan çıkamaz. İsim vermiyorum, transfere dikkat, transferler yaparken, 

canımız çok yandı. Sakat futbolcuları menajerler lütfen bize yollamasın. Ortopedik şeyde, 

alanda çok iyi profesörlerimiz, doktorlarımız var. Bunları MR’a mı sokarlar baştan, ondan sonra 

dizlerini mi iyice şeye yatırırlar. Bunlara baksınlar. Ondan sonra futbolcu gelsin. Efendim 3 maç 

çıkıyor, ondan sonra sakat. Ya ne sakatı, sen kaç maç oynadın? Hayretler içinde kalıyoruz, insan 

şey olarak.  

Evet, belki bu şeyler basit gibi geliyor ama, bunlar kemik şeyler, futbolun içinde olan şeyler, 

Hatice gülüyor bunlara, beğenmedi galiba sözlerimi.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Hocam çok değerli bir konuşma, fakat sayende, bu konuşmaya devam edersen, bütün teknik 

direktörler, tıp ekipleri işsiz kalacak. 

 

Turcan Bolayır 

Bir defa teknik direktörlerin ismini vermedim, biz de naçizane futbol oynadık, bu yaşa kadar. 

Herhalde maçlarımızı seyrettik. Bugün de hâlâ bunun izindeyiz, teknik direktörün ismini 

vermiyorum. Fatih Terim hocaya da saygım var, hepsine var. Ama şımarık futbolcuya, ondan 

sonra büyüklük kompleksi içinde olan futbolcunun Galatasarayda yeri yok.  

Takımın, bunlar tribündeki futboldan anlayan çocuklar, zehir gibi hepsi, her şeyi öyle bir 

anlıyorlar ki vallahi. Hepimize ders verirler. Fazla uzatmıyorum. Bu sakatlara dikkat, bir de, bir 

de bakın, bunu siz de biliyorsunuz. Efendim maç başı karşılığı futbol oynuyor. Ya bu nasıl bir 

şey? Maç başı, ya sen futbolcusun çıkacaksın, 90 dakika da oynarsın, 5 dakika da oynarsın. 

Korner atılıyor, 18 saniye var. Futbolcu içeri giriyor, ya ne yapabilir ki, korner çizgisinde ne 

yapıyorsun sen kardeşim? Bu adamı efendim bu adamı 18 saniye içinde sırf para almak için 

şeye sokuyorsa, ben ayıplıyorum onu. Öbürleri canavar gibi oynuyor, 90 dakika, ölüyorlar, 

bitiyorlar. 18 saniyede alıyor 25 bin dolar, olmaz böyle bir şey. Olamaz. Böyle bir kontrat 

yapılıyorsa, yazıklar olsun. Karışmıyorum fazla. 

Gelelim Türk antrenörleri, Türk antrenörleri başımızın tacı. Son 10 yıldaki istatistiklere bakalım, 

10 yıl içinde en fazla takımlarına şampiyonluk kazandırmışlar, Türk antrenörler. İsimlerini 

saymıyorum. Siz isterseniz meraklıysanız, bakın ilgilenin. Ecnebi antrenörler maalesef bir şey 

yapamamışlar. Ama Türk antrenörlerin hepsi, takımlarını şampiyon yapmışlar. Ne için? Çünkü 

diyalog kurma olayı vardır. Futbolcunun kemiklerinin yapısını bilmek lazımdır. Anadolu’daki 

futbolla, İstanbul'daki futbolların farklarını bilenler vardır. O yüzden şampiyon oluyorlar, 

yapıyorlar, en basit misalleri de karşımızda. Fazla uzatmıyorum. 

Kusura bakmayın, birkaç dakikanızı daha alacağım. Şöyle, anladım ki benim konuşmamdan 

biraz hoşlanmadınız, onun için herhalde diyor birisi. O zaman siz beyefendi gelin, beyefendi 
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gelin buraya benim gibi natuksanız, alın bunu önünüze, irticalen doğaçlama bir iki laf söyler 

misiniz, hepinizi hürmetle selamlıyorum efendim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Turan Bolayır hocama teşekkürler. Sıradaki konuşmacımız Sayın Ayhan Özmızrak. Buyurun. 

 

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz tuhaf, biraz flu, biraz karışık bir 

süreci, 11 Haziranda saat 3 te sandıkların kapanması ile kapattık. Arkada bıraktık. Genel Kurul 

teveccühü ile yeni yönetim seçildi. Sayın Dursun Özbek ve arkadaşlarına başarılar dilerim.  

Şimdi tabii beklenen şeyler olacak. Nedir? İki tane çok önemli konu var. Mecburi konu var. 

Bunların bir tanesi, bütçe, bir tanesi yetki ile ilgili, gayrimenkullerle ilgili. Bununla ilgili bir 

olağanüstü Genel Kurul yapılacak kısa sürede. İkisi bir mi olur, ayrı mı olur? Ona hukukçular 

karar verir. Bütçe geldiği zaman inceleriz, görüşlerimizi söyleriz. 

Yetki ile ilgili olarak esas söyleyeceğim konuya girmeden bir şeyi ifade etmek isterim. Bazı 

arkadaşlar bana dedi ki, yine şimdi yetkide önümüze klasik o metin gelecek, her bir 

gayrimenkul için işte almaya, satmaya, yıkmaya, müteahhide vermeye, kat karşılığı, yenileme, 

şu bu şeklinde, yok dedim. Öyle bir şey geleceğini hiç zannetmiyorum. İnanmıyorum da, çünkü 

bugüne kadar Dursun Özbek yönetimi, seçim adaylığı süresince gayet somut ve spesifik 

projelerden bahsetti. Nereyi, neyi, nasıl yapacağını söyledi. Yetki talebinde de bu şekilde bir 

metin önümüze gelecek ve her gayrimenkul için ayrı ayrı tanımlanmış istekler olacaktır diye 

ifade ettim. Bu görüşümde de ciddiyim ve samimiyim, öyle olacağına da inanıyorum. 

Şimdi gayrimenkuller konusu tabii ki çok çok önemli ve çok önemlinin ötesinde, artık bir 

gerçeği hepimiz görüyoruz. Bu Galatasarayın elindeki öyle gözüküyor ki, bir anlamda son 

kurşun. Bu konuda karar vermek, hepimize büyük bir tarihi yükümlülük yüklüyor. Yalnız Divan 

üyelerine değil, yalnız Genel Kurul üyelerine değil, yönetime de çok büyük tarihi bir sorumluluk 

ve yükümlülük yüklüyor. 

Çok detaylı yapılmış, çalışılmış şeyler var ama şimdi sosyal medyada, şurada, burada bununla 

ilgili yüzlerce de soru var. Ben bu projeleri, hukuki, teknik, finansal açıdan, bir bütün halinde 

değerlendirecek tecrübeye de sahip değilim, bilgiye de sahip değilim, ama bir karar vereceğim 

yarın Genel Kurula getirdiğinizde. İşte onu iç huzuruyla vermek için, sizden bir ricam, bir 

önerim var. 

Sizin de yükünüzü hafifletmek, sorumluluğunuzu dağıtmak açısından, Divan Başkanlığı bir çok 

değerli bu konularda çok yetkin arkadaşlar, ağabeylerimiz, uzmanlarımız var, onlardan ve tabii 

ki yönetimin de birkaç kişiyi içinden olabilir, uygun göreceği birileri olabilir. Bir komite 

kurulsun, bu komite bu Genel Kurula kadar bu projelerin hukuki yapılabilirliğini, teknik, 

finansal durumlarını, nakit akışlarını, belki biraz işletmeci mantığı ile olacak ama, iyimser, 

kötümser ve gerçekçi senaryolar halinde, en kötü ne olur, en iyi ne olur, bir önümüze koysa, 

bunları bir tam olarak görsek. Genel Kurulda o çerçevede karar versek, böylelikle işte sizin 

söylediğiniz ülkü birliği, hedef birliği, omuz omuza vermek, destek vermek o şekilde olur diye 

düşünüyorum. Bunu da bilgilerinize sunmak istedim. Hepinize teşekkür ederim, saygılar 

sunarım. 
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Ayhan Özmızrak’a teşekkürler. Somut bir öneride bulundu. Daha önce de saygıdeğer 

Başkanımız Dursun Aydın Özbek, Riva, Florya projesini getirdiğinde, içinde Divan 

Başkanlarımızdan Sayın İrfan Aktar, gayrimenkul geliştirmeciler, Erden Timur’u da o gruptan 

hatırlıyorum. Dünya Müteahhitler Birliği Başkanı Emre Aykar ağabeyimizi hatırlıyorum. Nasıl? 

Firuz Soyuer, önemli bir gayrimenkul değerlendirme uzmanımızdır, Divan üyemiz, onlardan 

oluşan bir, Doğan ağabeyi unuttum, özür dilerim. Dolayısıyla benim hatırladığım bir 7 kişilik bir 

komisyon söz konusuydu, Divanla Yönetim Kurulumuz birlikte oluşturmuştu ve o projelerin 

değerlendirilmesinde ve sunumunda önemli katkılarda bulunmuştu. Ben saygıdeğer 

Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz arzu ederlerse bunu bir değerlendirirler, burada bir karar 

almamıza şu anda bir gerek yok. 

Bilahare biz sizlere duyururuz. Sıradaki konuşmacımızla devam edelim. Sayın Mehmet Bilen, 

buyurun. 

 

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanı, çok değerli Divan üyeleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok 

güzel heyecanlı bir seçimden çıktık. Bayağı son sandıklarda kim kazanacağı belli değildi. İki 

seçimde üst üste oldu. Ben yeni Yönetim Kurulumuzu, Sayın Özbek’i ve ekibini kutluyorum, 

başarılar diliyorum. Bugün Sayın Başkanımızın demin ifade ettiği gibi, para, kredi, inşaatın 

dışında, biraz amatör şubelerin bir kısmını burada gündeme getireceğim. 

Şimdi seçimler bitti, son yıllarda 6, 7 tane başkan adayı vardı. Madem seçim bitti, yeni bir 

yönetim var. Şimdi özellikle amatör şubelerin de sponsorlara ihtiyacı var. Artık elverme 

zamanı. Aykut Başkanımız söylüyor, halatı diyor birlikte çekelim diyor. Seçim bitti, diğer 

adaylar ortadan kaybolmamalı. Bu işe elvermeli. İşte örnek, Erden Timur. Elmas yönetiminde 

vardı. Sayın Özbek’in yanında var ve çok önemli bir şey söyledi ve dedi ki biz dedi bu seçimi 

kaybetsek de ben Sayın Hamamcıoğlu’na da aynı desteği vereceğim dedi. İş budur. Destek 

budur. Asıl olan Galatasaraya destek olmaktır. Yine bir örnek vereceğim. Yıllardan beri Ergun 

ağabeyimiz, Ergun Gürsoy, yüzmeye devamlı destek olmaktadır. Şubenin bütçesinin dışındaki 

eksiklerini, transferlerini, Sayın Ergun Gürsoy desteklemektedir ve işte iki tane pekala, güzel 

örnek. Şimdi sıra diğer Yiğit Şardan, İbrahim Özdemir, Ali Fatinoğlu, Adnan Öztürk ve Sayın 

Eşref Hamamcıoğlu’nda, Yönetim Kurulumuz benim de yıllardır içinde bulunduğum sutopu 

şubesine, Lara Yılmaz, Bora Bahçetepe’yi uygun gördü. Bunlara Başkan Yardımcısı Sayın Niyazi 

Yelkencioğlu da herhalde destek olacaklar. Şimdi çok kısaca ben bu konuda biraz bilgi vereyim. 

Bizde sutopunun 90 yıllık bir geçmişi var. Eskiden ne sutopu şubesi vardı, ne sutopu 

federasyonu vardı. Bu yüzmenin bir dalı gibiydi. Hatta 1930’lu yıllarda okuduklarımız, denizde 

iki sandala kaleler kondu, orada maçlar yapılırdı. O şekildeydi. Daha sonra olay Bebek’ten, 

Ada’ya geldi ve biz de Adada 1966 yılında orada başladık bu işe. Şu anda bizim Kalamışta yani 

Dünya çapında denecek çok güzel bir tesisimiz var. Dört dörtlük bir tesis. Fakat 1966 yılındaki 

bu şubenin sermayesi, Sayın Öztürk çok iyi bilir, hem Adayı bilir, hem o bizim o dönemdeki 

küreği, yüzmeyi, sutopunu, hep beraber yaşadık, çok iyi bilir. Bizim sutopunun bütün 

sermayesi, kayıkhanenin sağındaki bir dolapta duran bir avuç şapkamız ve bir tane de 
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topumuzdu. Kazara onlar kaybolsa, hiçbir şey ortada kalmazdı. Bir de tahtadan işte öyle, 

ayakta zor duran iki kalemiz vardı. O zamanki sutopu faaliyeti bu şekildeydi ve bu şube yok 

olmak üzereydi. Burada tabii zikretmek durumundayım. Rahmetli Kerim Uzuner, Semih 

Haznedaroğlu, Selahattin Türkmen, Yılmaz Özüak ve Yılmaz Toköz sayesinde, bu şube, o 

zamanlar hayata tutuldu. Yani ha vardık, ha yoktuk. 1969 yılında Kalamış’a geldik ve 77 yılında 

rahmetli Mahmut Kefeli zamanında, Kalamış abat oldu. Yazlıktı, 12 aylık döneme geçti, bizim 

sutopuna da kendisinin moral desteği vardı. Fakat en önemli kırılma noktalarından biri, 

rahmetli Selçuk Uygur’un bizim havuzumuzun üzerini kapamasıydı, bu yüzmenin ve sutopunun 

çok büyük aşama kaydetmesini sağladı. Bunları söylüyorum. Bunlar önemli. 90 yıllık bir şube 

ve bu şube tabii bugün yeni yönetimimize devrolmuş. Ali Uras zamanında da buradan şahsen 

verdiğim bir dilekçe ile 1 lira ile öneriyle, yine Selçuk Uygur’un da desteği ile Reha Ünsal da 

lehte geldi konuştu ve şube o zaman yüzmeden bağımsız bir hale geldi. Daha sonra Adnan 

Polat zamanında bir sutopçumuz İbrahim Çağlar yönetimdeydi, o dönemde İbrahim Çağlar ve 

Adnan Polat’ın adımı ile Kalamış’ın havuzu yapıldı. Bunlar çok, çok önemli bir şapkadan, bir 

toptan, bugün dünya çapında bir tesise gelinen bir şubedir. Bu şubeyi biz bu kardeşlerimize 

devrediyoruz.  

Çok kısaca iki dakika da sportif durumunu da şey yaparsam, 1957 yılında sutopunda 

şampiyonduk. Tam 16 yıl şampiyon olamadık. Niye olamadık? İlgisizlikten olamadık. Destek 

yoktu. O zaman Adana Demirspor ve yüzme ihtisas vardı. Yüzme ihtisas bugünkü Enka’nın 

karşılığıdır. 16 yıl olamadık. 1973 yılında bizde 1966 da başlamışız, işte 8, 10 oyuncu. Takım 

neredeyse dağılacak ilgisizlikten, Kalamış’a iki yönetici geldi, tanımıyoruz. Bugünkü genç 

kardeşlerimize de güzel bir örnektir. Mehmet Kefeli ve rahmetli Nejat Hürbaş. Geldiler, dediler 

ki çocuklar biz sutopuna işte şey yapıldı, bize verildi. Fakat biz sutopunu hiç bilmeyiz, sizi de 

sorduk, ettik, işte, gelin elbirliği ile bu işi yapalım. Yine bir kısmı işte gidelim. Neyse, görüştük, 

konuştuk, baktık ki çok pozitif, çok iyi insanlar. Hakikaten dağılan takım dağılmadı ve çok 

ilginçtir. Hiç bilmemelerine rağmen, sadece niyet, zamanlarını verme ve tabiatıyla belli oranda 

destek olmaları sonucunda, biz 16 yıl sonra Türkiye şampiyonu olduk. Daha sonra 73, 75, 77 

yine o devam etti. Ve bir duraklama dönemi daha geldi. 77 den 90 a kadar bu demek ki bizim 

kulübümüzün bir yaşam süreci. 14 yıl daha şampiyon olamadık. Niye olamıyoruz? İlgisizlik, 

desteksizlik. İşte çeşitli bahaneler, yok futbolu, şusu, busu. 90 yılında, Sayın Yalman yönetime 

geldi, o yönetime de biz de nasip oldu girdik. Allah için şimdi yani, hakikaten her toplantıya da 

gittik, Sayın Yalman her verdiğimiz projeyi sorardı, ederdi. Gerekçelerine bakardı ve destek 

olurdu, en önemlisi, izleyen, tabii sutopçular için ehemmiyeti var. Rahmetli Zoltan vardı, o 

dönem için önemliydi. Zoltan’la ben imzayı atmak kısmet oldu. Zoltan’la anlaştık ve ondan 

sonra, o günden bugüne kadar biz hep, arada bir versek de devamlı şampiyon olduk. Daha 

sonra sutopunun bir altın çağı oldu. Ünal Aysal döneminde, yönetimde Semi Haznedaroğlu, 

Vedat İrdelp, şubede biz, Vakur Dağdeviren ben ve Ayhan kardeşimizin de her zaman için 

desteği vardı. Sayın Aysal’a gittik, ya dedik şu bütçeye çok makul bir ek verirseniz, biz daha 

büyük Avrupa'da başarı yaparız. Bizi dinledi, inandı. Makul bir destek verdi, hatta Bülent 

Tulun’a da rica ettik, o da hani birazcık göz kulak olsun diye, transferler ne oluyor diye 

tecrübesi var. Tulun da geldi ve biz o ufak elverme ile Türk sutopu tarihinin en büyük başarısı, 

Avrupa Şampiyon Kulüplerde ilk 8 e girdik.  
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

6’ncı olunmuştu, öyle hatırlıyorum.  

 

Mehmet Bilen 

Evet, yani bir hesaba göre de 6’ncıydı ama ilk 8’deydi. Yani şöyle söyleyeyim. Dünyadaki 

sutopunun merkezi, Balkanlar ve Avrupa, diğer kıtalar o kadar ehemmiyetli değil. Burada ilk 8 

e girmek, kulağa kolay geliyor ama o kadar zor bir işti. Zaten 16 dan 8 e kalmamız, apayrı Vakur 

Dağdeviren’in büyük bir gayreti ile oldu. Neticede şube, bu şube. Bir top, bir avuç şapka, 30 

yıllık duraklamalar ve Avrupa’nın ilk 8 i, daha sonra Sayın Rahmetli Cengiz döneminde, bayan 

takımımız şampiyon oldu ve Elmas da sağ olsun bize, tabii onun da yönetiminde Özgür 

Kalelioğlu vardı. Yüzmeden gelen bir kişi. O da bize şubeyi Türkiye şampiyonu olarak bayrak 

yarışında devretti.  

Şimdi bayrak yarışı devam ediyor. Bu kardeşlerimiz de yani şu var. İşi bilip, bilmemek. Tabii 

ideali bilmek. Ama bilinmese de niyet varsa, zaman veriliyorsa, işte Mehmet Kefeli ile Nejat 

ağabeyimizin döneminde olduğu gibi, pekala başarılar elde edilir ve bir hedef de önümüzde 

olması gerekir. Ancak bu arada biz bu süreçte, 55 sene etti. Öyle dönemler gördük ki, özellikle 

bu son yıllarda bu yönetimimizin dışında, genel bir durum. Bu şubelere dadanan üyelerimiz 

oldu.  

Çünkü bir bütçeler var. Birtakım kişiler bir bakıyoruz, a kulis şu, bu, filan, oradan buradan, uu 

adam geliyor, hiç şube ile ilgisi yok, geliyor şubede profesyonel yönetici oluyor. E tabii bir 

yönetimde her zaman da dediklerimizi yani herkes şey de yapmıyor. Göz önüne de almıyor. 

Kimi zaman alıyor. Sonra bir inceledik, baktık ki a bir sutopundan alıyor, yelkenden alıyor, 

bilmem nereden alıyor, ooo, bilmem arabası, şusu, busu, bir ton bir şey. Şimdi aman bu 

kişilere, sadece bu yönetim değil, camia olarak bundan sonra da dikkat edelim. Yani buralar, 

bu kadar sene, oradaki bir toptan, bir şapkadan, bugün Avrupa çapında bir tesise gelmiş, 

Avrupa'da ilk 8 e girmiş şubeler, ahbap çavuş ilişkileri, bu dönemde olmaz, bu döneme 

inanıyoruz ama ileriki dönemler için, ben zaten genel için konuşuyorum. Bugün yaz sezonu 

diye bunu konuşuyorum. Aman bu şubeleri istismar ettirmeyelim. 

Şimdi bir de nasıl biz bunları koruruz? İnşallah tüzük gündeme geldiğinde, kendi şahsi önerim 

şudur. Örneğin kürek, kürekte iki federasyon başkanımız var, milli antrenörlerimiz var, milli 

takım antrenörlerimiz var. Şube başkanları var. Tüzükte de bir husus olur, eskiden şubelerde, 

şube kaptanlığı durumu vardı. Şimdi de mesela denilir ki, atletizm şubesi, bir danışma kurulu 

denir. Ama orada zaten bizde çok var, zengin. 20 tane, 30 tane önemli değil. Danışılabilecek, 

kişiler olur, bilinir adres. Bir yönetim geldiğinde, oradaki yeni kardeşlerimiz, onlardan, 3 ü ile, 

5 i ile diyalog kurarak, adres bellidir. Ama bakın aradaki fark var. Öbürü o danışma kuruluna 

giremeyeceğinden nitelik olarak, kulübü ve yönetimleri istismar edemeyecektir. Yani bu bir 

koruma sistemidir. Bir ikincisi de artık biz yıl sonlarında, burada kupalarımız geliyor, iftihar 

ediyoruz, övünüyoruz. Ama artık 120 yıllık kulübüz, biraz Avrupa’yı hedeflemeliyiz. Pekala, 

ufak tefek desteklerle, Avrupa'da da güzel başarılar elde ediyoruz. Yelkende, yüzmede, 

kürekte, sutopunda, en son şunu da ekleyeyim. Ada yönetim bu işe gönül koymuş. Çok orada 

süreçleri yaşadık. Kendi şahsi kanaatim. Ada sıfır sporlu bir ada olmamalı. Bu demek değildir 
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ki, bu kadar kıymetli yerde gideceğiz de efendim zaten bugün teknik olarak mümkün değil, alt 

yapı yok, yüzme sporu, kürek sporu, ama Ada’nın asgariden bir oranı, %20 si, ciddi bir sportif 

faaliyetin üstü olmalı. Bunun da en uygunu, küreğin, deniz küreği, dalıdır. Bu dal orada olmalı 

ki, Ada korunsun. Ve bir bütün olarak hem işletmemiz, hem de sporumuz, aynı çatı altında 

Ada’da yaşasın. Bu düşünce ve duygularla hepinizi sevgi ile saygı ile selamlıyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Mehmet Bilen’e çok teşekkürler. Hem bir ufuk turu yaptı, hem de bir Divan üyesi 

hassasiyetiyle, kendi mensubu olduğu emek verdiği sutopu şubesinin bir detaylı spesifik 

sunumunu da yaptı, tarihçesi ile birlikte. Kendisine bir teşekkür borçluyuz bence.  

Sıradaki konuşmacımız Sayın Erdal Günsel. Sutopu ile başladık, bir diğer şubemiz, kürek sporu 

ile devam edeceğiz herhalde. Buyurun Sayın Erdal Günsel. 

 

Erdal Günsel 

Efendim burada bulunan herkesi en derin saygılarımla selamlıyorum. Yeni yönetimimizi 

selamlarken, başarılar diliyorum. Özellikle ada konusunda gösterdiğiniz girişimlerden dolayı da 

Sayın Mehmet Bilen gibi, ben de kendi adıma teşekkür ediyorum. 

Galatasaray adası, tıpkı Hasnun Galip binamız gibi, bizler için vazgeçilmez, satılamaz nitelikteki, 

gayrimenkullerimizdendir. Bu iki gayrimenkulümüz, tesisimiz diyeceğim. Entegre iki 

tesisimizdir. Yazın adamızda spor yapan kürekçi ve yüzücüler, sutopçular, kış gelince, 

antremanlarını, Hasnun Galip salonunda basketbol ve voleybolcularımızdan sonra yaparlardı. 

Sırayla. Öncelik o kardeşlerimizdeydi. Şimdi sizlere Sayın Ünal Aysal döneminde yayınlama 

olanağı buldukları Galatasaray’da kürek kitabında, Sayın Celal Gürsoy ve Sayın Yüksel Taşcı 

arkadaşlarımı, kitabından Galatasaray Adası ile ilgili bilgiler aktarmak istiyorum. 

1924 yılında Bebek iskelesi solunda, yani kuzey tarafında, bir kayıkhane yapılmıştır. Bir süre bu 

küçük ve mütevazi kayıkhanede barındıktan sonra, 1932 yılında sporcularımız Mısırlı İsmail 

Paşanın yalısının yanındaki araziye taşınmıştır. 1957 yılında yine bir bahar ayında, belediyenin 

imar planı gereği, Bebek lokali yıkılınca, Kulüp Başkanı Sadık Giz, Sayın Sadık Giz, 

söyleyeceklerimin başına, isimlerin başına lütfen siz Sayın kelimesini yerleştiriniz, ricam odur. 

Ve arkadaşları tarafından Bebekteki kayıkhane ve denizcilik lokali. Bugünkü Kuruçeşme 

Adasına taşınır. Şimdi Galatasarayda kürek kitabını Adamızın alınması sürecine bakalım. 1957 

yılında İstanbul Belediye Başkanı, Fahrettin Kerim Gökay, Bebek lokalimizin bulunduğu yerde 

bir park yapacaktır. Rahmetli Kemal Onar’ın aldığı bir duyum, yönetime iletmesi ile Kuruçeşme 

Adasının o zamanki sahiplerince satılacağı bilgisi edinilir. Başkan Sadık Giz ve arkadaşlarının 

girişimi ile Kulüp yönetiminde bulunan Avukat Necdet Çobanlı’nın çalışmaları ile Adamız 

sahiplerinden satın alınır. 

21 Nisan 1957 yılında yüzücüler ve kürekçilerle beraber, Sadık Giz Başkan, Adaya çıkarak, 

Galatasaray bayrağını dikerler. Bu törene katılan kürekçilerden biri de pandemi döneminde 

kaybettiğimiz Ruhi Bırav ağabeyimizdir. Bu konuda adı geçen herkese rahmet ve bir kez daha 

anıyorum. 

Galatasaray Adası zamanı iyi değerlendiren, yönetimler tarafından Galatasaraya 

kazandırılmıştır. Kürek, yüzme, sutopu, sporuna birçok değerli sporcu yetişmesini bizim 
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Galatasaray Adamız sağlamıştır. Bugün Divan Kurulumuzda o dönemin birçok sporcusunu 

görmekteyim. Sayın Mehmet Bilen, Emir Turgan arkadaşımız burada mı bilmiyorum. Birçok 

arkadaşım burada. Sayın hanımefendi de burada. Bugün Divan Kurulumuzda o dönemin birçok 

sporcusu, Adamızın gelişmesine yaptığı katkıları, tekrar ortaya çıkarmalarını bekliyoruz. Bunun 

için bazı önerilerim olacak, Adada yaşamış birçok kişinin, düşündüklerine paralel şeyler. 

Adanın çok kısa geçeceğim, Adanın işletilmesi konusu. Önceki senelerde olduğu gibi, bir 

Galatasaray Ada yönetim komitesi oluşturulmalı. Havuzun hijyen bir şekilde aksamadan çalışır 

şekilde tutulması önemli. Bunun için profesyonellerden hizmet alınmalı. Ada yönetim 

komitesinin oluşturacağı idari yönerge, kesinlikle gündemde tutulmalı. Ulaşım araçlarının 

periyodik bakım ve yedeklemesi mutlaka yapılmalı. Adada açılış ve kapanış saatleri, mutlaka 

yönetimce belirlenmeli. Eğer bunlara dikkat edersek, öyle tahmin ediyorum ki, Galatasarayın 

adasının bundan sonraki gelişimi, çok rahat olacaktır. Galatasaray Adası, her türlü 

değerlendirmenin dışında tutulmalıdır. Finans değerlendirilmesinin, bakınız gündemde birçok 

konuşmalar geçiyor. Onların tamamına değinmeyeceğim. Eğer bir konu ortaya çıkmışsa, o 

zaman içerisinde gelişiyor ve adeta kaçınılmaz bir şekilde uygulamaya giriyor. Bu çeşitli 

gayrimenkullerimizde oldu. Onun için derim ki, Sayın Ayhan Özmızrak’ın söyledikleri gibi, bu 

konuları da daha önceden bilgi edinerek değerlendirelim.  

Benim söyleyeceklerim bu kadar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Galatasaray birlik, 

beraberlik içerisinde bu işleri götürecek. Teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Erdal Günsel’e çok teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Okan Onaran.  

 

Okan Onaran 

Sayın Divan Başkanım, Divan Kurulu, Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu üyeleri, saygıdeğer Divan 

Kurulu üyeleri, sevgili Galatasaraylılar, Okan Onaran, 8558. Ben de bu camiada 41 senedir 

bulunuyorum. 33 sene önce kulübe üye oldum. 3 senedir de Divan üyesi olarak aranızda 

bulunan bir kardeşinizim. 

26 Marttaki Genel Kurulda ve sonrasındaki Divan Kurulunda bir konuşmam vardı. Ukrayna’daki 

savaşla alakalı, oraya insani yardım ulaştırabilmek için bir dostluk maçı organize edilmesiyle 

alakalı, o günden bu güne hâlâ bildiğiniz gibi savaş devam ediyor ve daha da şiddetli. İnsanların 

daha çok yardıma ihtiyacı var. Yeni yönetime nasıl olsa hazırlık maçlarımız olacak. Sezon 

açıldıktan sonra, Avrupa’nın önde gelen bir kulübü ile bir dostluk maçı ayarlanmasını ve gelirini 

Ukrayna’ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyorum. Ayrıca başka bir konu. 

Aidatlarla ilgili. Aidatlar çok düşük kaldı. 400 TL hâlâ, sanıyorum bunu bir sonraki olağanüstü 

Genel Kurulda gündeme gelecektir. En az 1000 TL olması gerektiğini düşünüyorum. Bir başka 

konu, teknik direktör seçimi ile alakalı, seçimi ben, sizin yaptığınız seçimi takdir ediyorum. 

Doğru, yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Ancak bazı şüpheler var. Hem Genel Kurul 

tarafında, hem taraftarlar nezdinde, bu şüpheleri gidermek için, Burak Elmas’ın başlattığı, 

menajerlere ödenen ücretleri, hangi menajerlere ne kadar ödendiğini, bundan sonraki 

transferlerde de şeffaf bir şekilde sunulursa, hem sizi yıpratmaması için, hem futbol takımını 

yıpratmaması açısından, olumlu olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yani menajer, hangi 
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menajere ne kadar ödenmiş, bunları açıklarsanız, tüm Genel Kurul üyeleri ve taraftarlar da 

bundan memnun olacaktır. 

Bir başka konu da, sevgi ile alakalı, tabii ki çok güzel bir temenni, hepimiz, birbirimizi 

sevmeliyiz. Ancak tabii sevgi zorla olan bir şey değil. Birbirimize saygı duymalıyız, her şeyden 

önce, sevgi duyulması için de insanların daha çok bir araya gelmesi lazım. Özellikle ben son 

senelerimi yurt dışında geçirdiğim için belki çok fazla aranızda olamadım. Dolayısıyla çok fazla 

Genel Kurul üyeleriyle tanışma imkânım olmadı. Benim tanıdığım Genel Kurul üyelerinin çoğu, 

Galatasaray liseli, mektepli. Ama bu dönemde yapılan seçimden önce yapılan lansmanlarla 

birçok liseli olmayan üye tanıdım, son derece düzgün, harika insanlar, gerçekten Galatasarayı 

seven insanlar, bizleri daha çok bir araya getirecek, örneğin Zorlu’daki lansmanınız 

muhteşemdi, 1300 bildiğim kadarıyla, kişi gelmişti. Öyle yani bizi daha çok bir araya getirecek 

projelerinizin olmasını bekliyoruz ki, sevgi ortamı oluşsun, ilk önce insanların birbirini tanıması 

lazım. Çünkü, şunu da gözlemledim. İnsanlar birbirini tanımadığı zaman, uzaktan önyargılı 

olarak eleştirebiliyorlar, ancak tanıdıkça, ne kadar farklı düşüncelere sahip olabileceğini 

biliyoruz. O yüzden bizleri bir araya getirecek projelerinizi de bekliyoruz. Ben de naçizane bir 

öneri, belki daha evvel çok dile getirilmiş de olabilir, tekrar olabilir. Hep İstanbul'da 

gayrimenkul projelerini düşünüyoruz, neden güneyde bir yerde bir arsa alıp, turizm arsası, sizin 

konunuz. Bir Galatasaray oteli olmasın, 5 yıldızlı, bize yakışan, Galatasaraylı üyelerin 

gelebileceği, indirimle, faydalanabileceği ve diğer Galatasaraylıların da gelebileceği, devletten 

bunun için teşvikler var, hibeler var. Uygun krediler var. Böyle bir şey olursa, sadece belirli 

saatler arasında değil, oraya tatile gelen insanlar, bir haftayı, iki haftayı beraber geçirme 

şansları olur. Birbirlerini daha yakından tanıma şansları olur. Bu önerimi de değerlendirirseniz 

memnun olurum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Okan Onaran’a teşekkürler. Sıradaki konuşmacımız Sayın Selim Akel. Buyurun.  

 

Selim Akel 

Sayın Divan Kurulu Başkanı ve üyeler, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı, üyeler, Sayın Divan Kurulu 

azaları, seneler evvel Sayın Selahattin Beyazıt, Riva arazisini aldığında, çok memnun olmuştum, 

tabii o zaman Riva’ya gitmek çok kolay değildi. Bir müddet sonra gidip araziyi gördüğümde, 

tabii hayran kaldım. İnanılmaz bir araziydi. Aradan seneler geçti. Galatasaray Kulübü, tabii çok 

şeyler değişti. Milletlerarası olma çabalarına başladı. Fakat bu çabalarla birlikte, kendi mal 

varlığını çok kötü kullandı. Tam bir müsrif tacir gibi, elindeki Riva arazisini ne yaptı? Hiçbir proje 

geliştiremedi, işte birkaç kere kendisi inşaata başlamaya yeltendi. İzinler alındı, temeller atıldı. 

Göstermelikti. Ne yaptılar? Bol ipotek verildi. Bir ipotek çuvalı haline getirildi ve bırakın 

Türkiye'yi, biraz bir araştırma yaptım, dünyada bile çok az kulübün sahip olacağı büyüklükte ve 

güzellikteki bir araziyi, elimizden çıkarttık. Tabii bu Sayın Dursun Özbek’in bir olağanüstü Genel 

Kurulda yaptığı teklifle, üyelerin kabulü ile olmuş, ki ben o sırada yine yurt dışında bir 

seyahatteydim. Şayet o toplantıda olsaydım, bütün gücümle bunun olmaması için çalışırdım. 

Bugün Sayın Dursun Özbek’i dinlediğimde Riva arazisinin satılmasını bir başarı olarak, belki 

koşullardan dolayı öyle konuşuyor ama, bu aslında bir başarı filan değil. Bu tam bir başarısızlık. 
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Birikmiş problemler olabilir, ama arazi o birikmiş problemlere rağmen elde tutulması gerekirdi. 

Bugün o arazinin değeri, benim tahminim, çünkü ben de gayrimenkul geliştirmenin içinde olan 

bir kimseyim, herhalde bugün 350 milyon dolar verseniz öyle bir araziyi kolay kolay alamazsınız 

ve üstelik de, şehrin organik gelişmesinin içinde kalan bir arazi, çok kıymetli. Ne yapılması 

gerekirdi? Yabancılarla orada spor tesisleri, Türkiye'de olmayan spor sağlığı hastanesi, 

Türkiye'de böyle bir hastane yok. Yurt dışından gelip kamp yapacak futbol kulüpleri için özel 

oteller, çünkü o, kendileri otel işini gayet iyi bilirler, o oteller daha değişik otellerdir. Ortadan 

kaldırdığımız atlı spor kulübü, biliyorsunuz padoku çok enteresan bir şekilde, başka bir kulübe 

gayet şaibeli bir şekilde devretmek zorunda kaldık ve şu anda Maslakta sadece çay içilen, işte 

72 tane baksı olan ve onu diğer kulüplere kiraladığımız perişan bir halde bir atlı spor 

kulübümüz var.  

Galatasaray maalesef mal varlıklarını idare edemedi. Şu anda da durum aynı. Şimdi de ne 

yapmaya çalışıyoruz? Florya’yı satmaya çalışıyoruz. Tamamen karşıyım. Karşı değilim. 

Tamamen karşıyım. Ben orası için bir proje geliştirdim. Kemerburgaz’a çok büyük para 

yatırılmasına da karşıyım. Daha evvelki toplantılarda da Divan Kurulu toplantılarında da birkaç 

kere dile getirdim. Ben bu konularla alakalı bir sürü de rapor yazdım. Tabii bu raporlar, Burak 

Elmas yönetimine verildi. Bir kısmını Sayın Dursun Özbek’e gönderdim. Kendisinden hiçbir 

cevap bile gelmedi. Yani kendileri söylüyorlar, telefonu açık, odası açık ama hiçbir cevap 

gelmedi. Umarım bundan sonra o sevgi anlayışı içinde bir cevap gelir, buluşma ihtimalimiz 

olabilir. Çok kısa bitirmek istiyorum. Mal varlığı kuvvetli olmayan bir kulübün, bu dönemde 

ayakta kalma şansı yok. Şu anda Galatasaray bir borç batağı içinde, borçlarını döndüremiyor 

ama mal varlığını satarak bir yere gelemeyiz, sadece sattığımızla da kalırız. 

Şu anda Florya’nın da başına o gelecek. Onun için tamamen karşıyım. Onun üzerinde para 

kazanılacak projeler mümkün. Ben böyle bir projeyi hazırladım. Şimdi söylüyorum burada, 

Yönetim Kuruluna da söylüyorum. İsterlerse gelirim, kendilerine bir sunum yaparım ve 

elimizden o malı çıkarmayız. Bir şeye çok katılıyorum. Bizim muhakkak Galatasaray camiası, 

tabii orada da şöyle bir şey var. Galatasaray Camiası sadece Türkiye sınırları içinde değil. 

Dünyada çok zengin, başarıya ulaşmış, iş adamlarımız var. Amerika’da, Avrupa’da, 

Avustralya‘da, biz doğru projelerle bunların karşısına çıkıp, bunları road showlarla anlatırsak, 

bizi desteklerler ve bunu yapmadık. Ben bununla da alakalı bir e-mail göndermiştim, 

zamanında Sayın Dursun Özbek’e, bunlar denenmeden, mal varlığının satılması, sadece bir 

yanlışlık getirir. Sadece malı elimizden kaybettiğimizle kalırız, zaten bir daha da yerine koyma 

şansımız yok. Bugün Riva gibi bir araziyi, yerine koymak mümkün mü? Mümkün değil. Florya’yı 

elimizden çıkarttığımızda ki şu anda bir sürü değişiklikler oluyor, doğru, yanlış. İşte havalimanı 

ortadan kaldırılmaya çalışılıyor ki, o da çok büyük bir yanlış. Çünkü yeni yapılan hava limanı için 

garanti verilmiş, falan, falan, filan, yani Türkiye'de yapılan çok büyük yanlışlıkları, bizim 

kulübümüzde yapmamamız lazım. Onun için ben Yönetim Kuruluna buradan bir mesaj 

gönderiyorum, açık. Ne zaman isterlerse, her iki tarafın da müsait olduğu bir zamanda, 

elimdeki projeleri de anlatırım, aynı şekilde Mecidiyeköy’deki elimizdeki karkasla da alakalı 

projelerim var. Efendim çok teşekkür ediyorum, beni dinlediğiniz için. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
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Sayın Selim Akel’e teşekkürler. Konuşmacı listemizdeki son konuşmacı, Sayın Erhan İşözen. 

Buyurun. 

 

Erhan İşözen 

Efendim merhabalar, Sayın Divan Kurulu, Sayın Başkan, hayırlı olsun ve değerli Divan Kurulu 

üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben uzun yıllar Galatasarayın bir üyesi olarak, sade bir 

üyesi olarak, birçok konusu ile uğraştım. Bunları da birçok kulübün içindeki başkan ve bazı 

arkadaşlarım iyi biliyorlar. Ben burada şunu söylemek için geldim. Sayın Başkanın projelerini 

dinledim. Karşı grupta da Eşref beyin tarafında da yer almıştım, fakat yani bu bir tercihle değil, 

bir istekle olan bir şeydi. Yani iki tarafın da çok yürekten Galatasaraylı olduğunu biliyorum. 

Benim söylemek istediğim şey şu, Sayın Başkan birinci öncelikle adayı çok önemsiyor ve çok 

önemli bir yer veriyor. Ada gerçekten çok önemli. Çünkü Boğaziçi’nin iki tane mitolojik öğesi 

var. Birisi Kız Kulesi, birisi de Galatasaray Adası, fakat Galatasaray Adasının zemini çok talihsiz 

bir zemini var, çünkü daha önce, Doğan Kuban hocayla ben de uzun süreler Anıtlar Yüksek 

Kurulu üyeliği yaptım ve Galatasaray Adası ile ilgili jeolojik etütler, birçok şey yaptık. Kulakları 

çınlasın, Özkan bey de çok ciddi raporlarını aldı. Zannediyorum Yönetim Kurulu defterlerinde 

bulabileceksiniz, Özkan Olcay beyin, bu jeolojik etütlerde Galatasaray adasının altı, bıngıldak 

tabir edilen bir zemine sahip, her dönemde Galatasaray Adası ele alınıyor, çünkü orada daha 

önce, Balyan ailesinin, yani Abdülmecid’in mimarları, Balyan ailesine ait 3 katlı bir yapı da var. 

O eski eser olarak restorasyonu da öngörülmüştü. Onun da önünde bir lagünü vardı. Yani şu 

anda yüzmenin yapıldığı havuz yeri ile ilgili söylüyorum. Ve çok değerli projeler hazırlandı, ama 

jeolojik etüt çok önemli. Çünkü bir İstanbul depreminde, yani olabilecek küçük bir hasarla, 

adanın çökebileceğini biliyoruz. Bunu sizlerin de özellikle bilmesi için anlatıyorum. Bu değerli 

yerle alakalı, daha önce hazırlanmış, projelerin değerlendirilmesini istiyorum Yönetim Kurulu 

tarafından, çünkü günü birlik belli bir sürede başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapılıp, 

geçilen bir iş olarak görülmemeli, çok kalıcı bir iş olarak yapılmalı. Bununla yapılmış çok ciddi 

hesaplar var, çok ciddi mühendislerin çalıştığı, çalıştığımız projeler var. Bunların 

değerlendirilmesini istiyorum. Sizlerin önünde de bunu Sayın Yönetim Kuruluna, Sayın Başkana 

söylemekten mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Erhan İşözen, çok spesifik bir konuda, önemli uyarılarda bulundu. Kendisine teşekkür 

ederiz. Sayın Erhan İşözen, listemizdeki son konuşmacımızdı. Ben arzu ederse Sayın Başkana 

veya Yönetim Kurulundan arkadaşlara söz vermek istiyorum. Bir konuşma kapanış konuşması 

yapar mısınız? Sayın Başkan, kürsüye gelene kadar, önümüzdeki ayın Divan toplantısını, 

saygıdeğer Divan üyelerimizin kombine yerlerini de sağlıklı görebilmesi için stadımızdaki 

merhum Özhan Canaydın Başkanın adını taşıyan salonda yapacağız. Tarihini daha sonra, 

bilahare, tarih ve gündemini bilahare ilan edeceğiz. Teşekkürler. Buyurun Sayın Başkan. 

 

Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Evet, değerli Galatasaraylılar, bazı konuşmacıların soruları ile ilgili cevap vermek istiyorum. 

Şimdi sevgili Ayhan Özmızrak ayrıldı galiba, orada mısın? Tamam. Daha önceki yaptığım 
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bundan sonra yapacaklarımın teminatıdır. Dolayısıyla sevgili Ayhan hatırlayacaktır. Riva ve 

Florya’yı özel bir gündemle, olağanüstü bir Genel Kurul yapmak suretiyle üyelere sunduk, 

onların onayını aldıktan sonra da yaptık. Aynen tarif ettiği gibi de o gün itibariyle, demin Divan 

Başkanım isimlerini zikretti. Bir kurul kurduk. Yapılan sözleşmenin, yapılacak işin uzman 

Galatasaray Spor Kulübü üyeleri tarafından tahlil edildikten sonra, zaten Genel Kurula da 

sunumu onlar yaptı. Bu projenin ne kadar faydalı olduğu konusunu, onlar Genel Kurula anlattı. 

Biz orada dinleyici tarafındaydık. Dolayısıyla sevgili Ayhan hiç merak etme, aynen daha önce 

yaptığımız gibi, Genel Kurula bu manada bütün projelerimizi getireceğiz. 

Ada ile ilgili bir şey söylemek istiyorum ve genelde sosyal tesislerimizle ilgili de ilave etmek 

istediğim bir şey var. Değerli Galatasaraylılar, artık bizim sosyal tesislerimiz, kâr noktası, olarak 

görülmesini istemiyoruz, ben ve ekibim. Orası bir sosyal tesis, dolayısıyla kâr amaçlı hareketler, 

sosyal tesislerde üyelerin istifadelerine zaman zaman mani oluyor. Kalamış’tan bu manada 

bayağı şikâyet alıyoruz. Aynen Ada da sosyal tesis olarak, kâr amacı gütmeyen, ama üyelerine 

en iyi hizmeti veren bir nokta olarak planlıyoruz. 

Ayrıca, kürek şubesinin bir kısmını buraya taşıyacağız ve Galatasaray Üniversitesi ile de böyle 

bir konuşma başlatılmış benden evvel ben devam ettireceğim. Adada üniversite ile beraber 

oluşturulacak kürek takımı, antrenmanları ve zaman zaman uygun ekiplerle yarışmalarının 

yapıldığı bir yer haline getireceğiz. 

Şimdi Genel Kurula getireceğimiz ikinci husus, hep söylenenleri bazen böyle eğiyoruz, 

büküyoruz. Florya ile ilgili tekrar şunu söylüyorum, diyorum ki, biz önce Galatasaray Spor 

Kulübü Derneğine Emlak Konuta ait 40 dönüm arsayı satın alacağız diyorum. Satın alacağız. 

Bizim arsamızla beraber bunları geliştireceğiz. Yani şimdi bir arsayı satmak başka bir şey, bir 

arsayı geliştirmek başka bir şey, ikisi aynı şey değil değerli Galatasaraylılar, hâlâ daha insanlar 

çıkıp burada, Florya’yı sattı, Riva’yı sattı, bilmem nereyi sattı gibi konuşuyorlar. Geliştirmek 

başka bir şey, her gayrimenkul geliştirilmek zorundadır. Eğer bir değer ifade etmek istiyorsa, 

gayrimenkuller geliştirilir. Arsa olarak sattığınız zaman 100 lira ise, geliştirdiğiniz zaman, 500 

lira. Dolayısıyla hiç merak etmeyin, zaten bunların hepsini Genel Kurula getireceğiz ve Genel 

Kurulda bunların yeteri kadar tartışılmasını da sağlayacağız.  

Tekrar ediyorum. Önce Florya’daki 40 dönüm Emlak Konut arsasını satın alacağız, bizim 

arsamızla beraber birleştireceğiz ve bu arsayı geliştireceğiz. Aynen size seçimden önce 

projelerimizi anlattığımız gibi, sevgili Ergun, sizin önünüze tabii zamanın darlığını da dikkate 

alarak nakit akışından tutun, maliyetine, ne fayda, ne kadar bir fon yaratacağına kadar hepsini 

anlattım ve bunlar bizim anlatımımız değildir. TSKB den, yani Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının 

verileri ile anlattım. Onun için değerli Galatasaraylılar, önümüzdeki dönem, zor bir dönem. 

Zorluğu zaten hepimiz farkındayız, ekonomik koşullar son derece zorluyor. Demin de ifade 

ettim. Senede 400 milyon TL faiz ödüyoruz. Buna bir çare bulmamız lazım. Bu sürdürülebilir 

değildir, sürdürülebilir sportif başarıyı da ancak sürdürülebilir bir mali yapınız varsa gelir. 

Teferruatlı size anlatacağız zaten, Genel Kurul dönemlerinde, bu arada 30 Temmuza kadar bir 

Mali Genel Kurul yapacağız. Kısa dönemde 3 tane Genel Kurulumuz olacak. Bir tanesi Tüzük 

Genel Kurulu, diğeri de Yetki Genel Kurulu. Yetki Genel Kurulunu belli bölümlerde belki 

yapmayı planlıyoruz. Yani yeteri kadar tartışılması için olayın, belki her olayın, yahut da iki iki 

şey yaparak Genel Kurula getirmek, yani beraberce. Zaman faktörünü dikkate almak suretiyle, 
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sizin önünüze getireceğiz, hiç merak etmeyin, hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür 

ediyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Başkanımız, Sayın Dursun Aydın Özbek’e teşekkürler. 30 Temmuz tarihini not alabilir miyiz? 

Yönetim Kurulu Kararı herhalde daha sonra alınacak. 23-30 Temmuz olarak, hedefleme. Bütçe 

Genel Kurulu.  

Divan Kurulumuzun 1 saat 45 dakika süren, Haziran ayı oturumunu kapatıyorum. Önümüzdeki 

toplantımız, stadımızda Özhan Canaydın Salonunda olacak. Genel Kurul takvimine bağlı olarak, 

gündem ve diğer detaylı bilgileri, bayram üzeri çıkmış oluruz, öyle tahmin ediyorum. 

Hepinize iyi ve sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkürler. 
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İbrahim Ziyal (6329) 

Başkan Yardımcısı 

Sonay Kale (9001) 

Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z. Nilüfer Sanvar (7167) 

Yazman 

                           Ali Tüzmen (8377) 

        Yazman 

  

  

 


