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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 23 Mart 2022 Çarşamba günü saat 13.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi 
Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Giriş kapılarımızdan gelen kayıtlara göre 13.29 itibariyle divan üyemiz, saygıdeğer 100 divan 
üyemiz ve 27 kulüp üyemiz bulunuyor. Nisabımız mevcuttur. Toplantımızı açıyorum.  
Müsaadenizle kürsüye geçeyim. 
Değerli divan üyelerimiz, bizleri ekranları başında takip eden sevgili kulüp ve divan üyelerimiz, 
Galatasarayımızın sarı kırmızı renklerine gönül vermiş, hayatlarını armaya adamış, kıymetli 
taraftarlarımız.  
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş 
kahraman şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu 1 numaralı üyesi Ali Samiyen 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? 
4106 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, kulübümüzde Yönetim Kurulu üyeliği, basketbol şube 
sorumluluğu yapmış, Türk basketbolunun öncü isimlerinden Tuğrul Demir, 5522 sicil numaralı 
Divan Kurulu üyemiz Dr. Mehmet Cüneyt Öngüt, 5723 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, 
Galatasaray lisesi müdürlerimizden ve Galatasaray üniversitesi kurucu rektörü, değerli 
hukukçu, duayen hukukçu, Prof. Dr. Yıldızhan Yayla, 6608 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, 
Doğan Ramazanoğulları, 7433 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, değerli yazar ve yayıncı Lale 
Apa, 8015 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sedat Keçeli, 8063 sicil numaralı Divan Kurulu 
üyemiz Müfit Okyay, 9487 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Şeyda Arpalı, 10650 sicil 
numaralı Divan Kurulu üyemiz Mahmut Hatipoğlu, kulübümüzün 5853 sicil numaralı üyesi Şirin 
Tanlar Buldanlıoğlu ve kulübümüzün eski futbolcularından Tacettin Ergürsel ve aramızdan 
ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. 
(Saygı duruşu yapıldı.) Buyurun, ruhları şad olsun, çok acı kayıplarımız oldu, hepsine Allahtan 
rahmet diliyoruz. Müsaadenizle yerime geçiyorum. 
Saygıdeğer hazirun gündeme geçmeden önce, bir, aşağı yukarı bir 15, 20 imzalı bir dilekçe 
geldi. Müsaadenizle onu okutmak istiyorum. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 
Galatasaray Spor Kulübü divan kurulu başkanlığına, divan kurulumuzun bugün yapılacak 
oturumunun gündemi oldukça yüklü olup, bu gündemde kulübümüzü ilgilendiren önemli ve 
güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi maddesi 6 ncı sırada yer almaktadır. Oysa 
birkaç gün sonra, kulübümüz için son derece önem arz eden olağan genel kurulumuzun 
gerçekleştirileceği ve o toplantıdaki hazirunun güncel konulardaki görüş ve önerilerinin 
ehemmiyeti dikkate alınırsa, anılan 6 ncı maddenin toplantı salonundaki dikkat ve 
konsantrasyon dağılmadan ve uzak semtlerden gelen üyeler haklı nedenlerle oturumdan 
ayrılmadan devreye sokulması isabetli olacaktır. 
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Dolayısıyla gündemin 6 ncı maddesinin 3 üncü sıraya alınması ve doğal olarak mevcut 3 üncü, 
4 üncü ve 5 inci maddelerin birer sıra kaydırılması hususu takdirlerinize arz olunur. Mehmet 
Bilen, Ali Salih Özçakır. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Yeterli. Yeterli sayıda saygıdeğer divan kurulu üyelerimizin imzaları var, görüyorum. Değerli 
hazirun malumuz bizim tüzüğümüzün 87/14, Yönetim Kurulunun görevlerini düzenleyen 87/14 
ve Denetim Kurulunun görevlerini düzenleyen 96/8 inci maddesine göre bizim her 3 ayda bir 
ve özellikle genel kurul öncesi, Mart ayında kulübün yıllık, mali, yönetsel ve sportif raporunu 
Yönetim Kurulu saygıdeğer Yönetim Kurulları ve yine Denetim Kurulu da bağımsız denetimden 
geçmiş raporla birlikte, dış denetçiden, 2 raporu miks ederek, kendi raporlarını veriyorlar. 
Müsaade ederseniz ben Yönetim Kurulu, Divan Yönetim Kurulu olarak, Başkanlık Divanı olarak 
şöyle bir karar aldık. Bunu tabii ki gündeme alacağız, şey yapacağız, dikkate alacağız. 
Gündemimizde yer alan ilk 6 aylık mali raporlar önceki yönetim dönemine ait, 19 Haziranda 
yapılan seçimden önce görev almış, Sayın Yönetim Kurulu ve Sayın Denetim Kuruluna ait, bu 
raporlar daha önce 13 Ekim tarihli, 13 Ekim 2021 tarihli Divan Kurulu toplantımızda enine 
boyuna tartışıldı ve şey yapıldı. Dolayısıyla biz hem önceki dönemin Sayın Başkan Yardımcısı 
Kaan Kançal ile hem Denetim Kurulu adına Sayın Ertay Örmenle görüşme yaptım. Bu raporları 
tekrar sunmayacağız. Dolayısıyla mevcut yönetimde Sayın Bikem Ardakaç Kanıç, mali işlerden 
sorumlu başkan yardımcımız ve Asaf Savaş hocamız başkanlığındaki Denetim Kurulundan da 
yine bir sayın Denetim Kurulu sözcüsü süratle bu raporlar icra edilecek. Bizim Divan Yönetimi 
olarak bu dilekçe gelmeden, bu gündem değişiklik önergesi gelmeden önceki akış planını bu 
şekilde oluşturduk. Dolayısıyla çok fazla bir mali ve denetsel, denetim sunumu, kısa özet 
yapıldıktan sonra, biz tüm gündem maddelerini birleştirip, yani hem güncel olaylar, hem mali, 
yönetim ve sportif konularla ilgili tek bir tartışma açacağız. Saygıdeğer üyelerimiz rahatlıkla 
ifade edecekler.  
Müsaade ederseniz, hiç gündemde değişikliğe girmeden akışımızı icra edelim. Sonra zaten 
birleşik bir tek gündem maddesi ile saygıdeğer konuşmacılar söz alacaklar. Yani bu şekilde 
genel kurulun da, tüzüğün amir hükmünü de yerine getirmiş oluruz. 
Ben sayın önerge sahiplerinden hassaten rica ediyorum. Fazla bir yoğun bir mali ve denetim 
sunumu olmayacak. Zaten ilk 6 aylıklar sunulduğu için o konularda tekrardan bir sunum 
yapılmayacak. 
Ben önergenin en başında sevgili Mehmet Bilen’i görüyorum. Kısaltılmış, emin olun. O zaman 
ben mevcut gündemi okutup oylarınıza sunacağım. Sayın Nilüfer Sanver buyurun, divan 
yazmanımız. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanver 
10 Mart 2022 Divan Kurulu. Gündem. 

1. Ocak ve Şubat ayına ait olan toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. 
2. Divan başkanlığına gelen evrakın okunması. 
3. Tüzüğümüzün 87/14 maddesi uyarınca kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2021 

itibariyle düzenlenmiş, özet, mali, yönetsel, sportif raporun Yönetim Kurulu tarafından 
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sunulması. 1 Ocak 2021-22 Haziran 2021 dönemi sunumu. 23 Haziran 2021-31 Aralık 
2021 dönemi sunumu. 

4. Tüzüğümüzün 96/8 maddesi uyarınca, 31 Aralık 2020 itibariyle düzenlenen özet, mali, 
yönetsel, sportif raporlarla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleri, 1 Ocak 2021 
-22 Haziran 2021 dönemi sunumu. 23 Haziran 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi sunumu. 

5. Gündemin 3 üncü maddesinde sunulan rapor ve 4 üncü maddedeki Denetim Kurulu 
tespit ve incelemelerle ilgili genel görüşme. 

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

 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. Şimdi gündemi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler? 
Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Şimdi gündemin 1 inci maddesiyle devam ediyoruz. Ocak ve Şubat ayına olağan toplantı 
tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Bu tutanaklar çözümlenmiş olup, gsdivan.com 
internet sitemize yüklenmiştir. Dolayısıyla bunları çözümlendiği ve sistemimize yüklendiği 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  
Şimdi gündemimizin 2 nci maddesi, divan başkanlığına gelen evrakın okunması. Bu konuda 
hafta sonu mali genel kurul, yıllık genel kurulumuzu icra edeceğimiz için müsaadenizle onu 
okutmak istiyorum. 
Sayın Öner Kılıç, lütfen okur musunuz? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 
Yıllık olağan genel kurul toplantısı. Tüzüğümüzün 26 ncı maddesi gereğince, kulübümüzün yıllık 
olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündemle 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 10 da 
Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, Anadolu Odotoryum toplantı salonunda, yeterli çoğunluk 
olmadığı takdirde, ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 26 Mart 2022 Cumartesi günü aynı 
yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Galatasaray 
Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu. Evet, 26 Mart 2022 Cumartesi günü.  
Gündem. 1. Açılış, 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması. 3. Saygı duruşu ve İstiklâl 
Marşının söylenmesi. 4. Kulüp Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması. 5. 
Faaliyet Raporunun sunulması. 6 Denetim Kurulu raporunun okunması. 7 Raporlar hakkında 
görüşme. 8. Yönetim Kurulunun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek 
karara bağlanması. 9. Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması. 10. 
Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması. 11. 2022 yılı 
bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması. 12. Dilekler. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. Şimdi bir diğer Divana gelen evrak var. Süratle onu da divan başkan yardımcısı 
Sayın İbrahim Ziyal okuyacak. Buyurun. 
 
Divan Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal 
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Evet. Sayın Işıtan Günden gelen evrakı okuyorum. Sayın başkanım, Sayın Divan Kurulu 
başkanım, sayın Denetim Kurulu üyeleri, 16 Mart tarihinde yayınlanan ve üyelerimizle 
paylaşılan 37 nci dönem Denetim Kurulu raporunun 6 ncı bölümüyle ilgili olarak ekteki 
açıklamaları ve tashih talebimi içeren yazımı ekte takdim ediyorum. 
Sayın Selçuk İren, ekli yazının 37 nci dönem Denetim Kurulu üyeleri ile paylaşılmasını da rica 
ediyorum.  
Sayın divan kurulu başkanım, ekli yazımın divan kurulu başkanlığınca değerlendirilerek 23 Mart 
2022 tarihinde yarın gerçekleştirilecek olan divan kurulu toplantısında gündemin ilgili 4 üncü 
maddesini takiben haziruna duyurulmasını müsaadelerinizle arz ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. Ekli 5 sayfalık bir yazı var. Fakat ben divan başkanlık heyeti olarak durumu 
değerlendirdik. Kulüp Denetim Kurulumuzun biliyorsunuz iki ayrı dönem vardı. İki ayrı Denetim 
Kurulu raporu çıktı ve kulüp internet sitesinden üyelerimize yayınlandı. Burada Sayın Işıtan 
Gün’ün Portuna Star ile Galatasaray Spor Kulübü mağazacılık arasındaki bir işbirliği konusunda 
iki farklı görüş var. Biz bunun da farkına vardık. Ancak bunun tabii ki burada tartışılabilir ama 
bunun çözüm yeri Denetim Kurulları ve yine bu şekilde burada çözümlenebilecek bir konu 
değil. O yüzden bu raporun kendisi, sayın üye, sayın Yönetim Kurulu üyemiz isterse kendisi şey 
yapabilir ama biz bu raporu burada okumayı açıkçası bir zaman, toplantı verimliliği açısından 
ve çözüm yeri de burası olmadığı için ve bunun genel kurulda olduğunu düşünerek, şu anda 
okumaktan imtina ediyoruz. Ama gerekirse toplantımızın bu oturumumuzun ilerleyen 
bölümlerinde, eğer bu konu gündeme gelirse, gerekli açıklamaları tabii ki sayın üye veya 
Yönetim Kurulundan başka üyelerimiz verebilir. Biz de elimizdeki belgeye göre de gerekli 
açıklamaları veririz. 
Devam ediyoruz. Gündemimizde 26 Mart Cumartesi günü icra edeceğimiz çok önemli bir yıllık 
genel kurul var. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemine ait. Bununla ilgili daha önce 
bahsettiğim gibi, önceki ilk 6 ayda görev yapmış olan Sayın Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 
üyeleriyle görüştük. Onlar daha önce Ekim ayında bu raporlarını, 6 aylık raporlarını vermişlerdi. 
Dolayısıyla mevcut Yönetim Kurulumuzun raporunu sunmak üzere Sayın Bikem Ardakoç’u 
davet ediyorum. Pardon Sayın Başkan şu anda konuşmak istiyor musunuz? Peki. Teşekkürler. 
Buyurun Sayın Bikem Ardakoç Kanık.  
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Bikem Ardakoç Kanık 
Saygıdeğer divan başkanım, divan kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri, saygıdeğer divan kurulu 
üyeleri, sevgili başkanım ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım, deminki önergeyi dikkatle dinledim, 
Mehmet Beyin önergesini, aslında tabii ki çok önemli konular var önümüzdeki genel kurulda, 
ama bu bir olağan genel kurul ve bugünkü gündem de aslında finansallar, hepimizin çok az 
sevdiği, ama Galatasaray için bence en önemli konu başlığı olan finansallarla ilgili. Çok az 
vaktinizi alacağım. Çok kısa tablolar çıkarttık. Genel bir resmi çizmek adına, tabii ki daha 
detaylı, bazı konu başlıklarıyla ilgili, arkasında yapılan çalışmalarla ilgili. Galatasarayın asıl 
bakması gereken, bunu da açacağım daha sonra, finansal rakamlarla ilgili detaylı 
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çalışmalarımızı bu Cumartesi sunacağız. Dediğim gibi burada saygıdeğer hazirunun da çok fazla 
vaktini almamak adına, çok kısa bir özet geçeceğim. 
Kısaca ilerliyorum ben. Bir de demin divan başkanım belirtti. Geçmiş Yönetim Kurulu 
arkadaşlarımız Eylülde sunduğu için gerek yok 6 aylıklara dedi ama, sonuçta bugün 
tüzüğümüzde yazdığı üzerine biz yıl sonunu sunmak zorundayız. O yüzden ben bütün bir yılın 
rakamlarından size bahsetmek istiyorum. 
Kulüp, değil. Öyle oylayacaksınız Cumartesi zaten. Bugün bir yıllık rakamları size sunmam 
gerekiyor ama merak etmeyin bazı yerde de 3 e ayrılmış durumda. 
Şimdi 2021 e, bir rakamlara bakarsak, aslında esas faaliyet dediğimiz bizim kulüpte hep altını 
çizerek belirttiğimiz finansal yeniden yapılandırmadan sonra yeni bir hayat başladı bizler için. 
Bunun efektini Galatasaray camiasının daha ne kadar algıladığını bilemiyorum. Gerçekten 
bilemiyorum. Bu sene biraz anlatmaya çalışıyoruz. Biraz anlaşıldı ama önümüzdeki senelerde 
çok daha şiddetli bir şekilde anlaşılacaktır. Şunu demek istiyorum. Bizim yönetimimiz, 
borçlanma imkânı olmayarak kulübü çevirmek zorunda olan ilk yönetim. Dışarıdan herhangi 
bir ek borçlanma kabiliyetimiz yok. Geçmiş yıllarda yapılan kasa kolaylıklarıyla birlikte, sportif 
a.ş. ile kulüp arasındaki hesap geçişlerinin artık mümkün olmaması, herhangi bir yeni borç 
alınamaması, bundan daha da şiddetli şeyler var aslında, kendi hesaplarımızın yönetimi bile 
bizim elimizde değil, yani bankalarda duran hesaplarımızın yönetimi aslında bankalarda. Biz 
herhangi bir harcama için kendilerine talepte bulunuyoruz. Bunu açıp açmamaya karar 
veriyorlar. Oradaki para eğer vergiyi ödemeye yettiyse açıyorlar, yetmediyse açmıyorlar. Onlar 
bu parayı açana kadar biz kulüp içinde herhangi bir sporcumuza, herhangi bir tedarikçimize, 
maaşları, ödeme yapma imkânımız yok. Çünkü bu hesapların işleyişi bizim elimizde değil 
aslında temel olarak. 
Bunu da şundan söylemek istiyorum. Galatasaray Spor Kulübünün asıl konuşması gereken, 
derneğin asıl konuşması gereken şubelerdeki giderleri, önümüzdeki yıllarda kendi kendine 
çevirir halinde getirebilmek için, yani esas faaliyetimizde net olabilmek için neler yapmalıyız. 
Burada radikal kararlar alınması gerekiyor, camiamızın bunun üzerine düşünmesi gerekiyor. 
Bunun üstüne konuşmamız gerekiyor, asıl enerjimizi harcamamız gereken yer burası bence. 
Geçtiğimiz Yönetim Kurulu da burada bir net verdi, esas faaliyette, Cumartesi günkü geçmiş 
dönem rakamlarında da göreceksiniz onların sunumlarında, bu dönemde de esas faaliyette bir 
artı verildi. Ama bu çok zor oldu. Yani gerçek anlamda çok zor oldu. Burada merkez ve 
tesislerde gördüğümüz ekstra bir 106 milyonluk gelir yaratıldı. Bunun büyük bir kısmı da daha 
evvel yapılmamış bazı isim hakkı sözleşmeleriyle, şirketlerle. Bazı reklam anlaşmalarıyla, 
bağışlarla yapıldı. Net olarak söyleyeyim. Yaklaşık bizim amatör şubelerimiz, bugün itibariyle 
tabii develüasyonla ve enflasyonla daha da yükselecek önümüzdeki seneler. 60, 70 milyon TL 
arasında bir açık veriyor. 
Bu şekilde yürümez, yani gerçek anlamda yürümez. Dediğim gibi hepimiz bununla ilgili 
çözümler üretmeliyiz, konuşmalıyız. Bu sorumluluk bütün camianın üstünde, yönetimler için, 
dönemler için bunu çözmek için, çözümler bulmak üzerine getirilmiştir, burada öneriler getirir 
yönetimler ve genel kurulun onayına sunar. Hep birlikte bunu düşünmeliyiz. Ama dediğim gibi, 
özellikle faiz ödemeye başlayacağımız ve bu Ağustostan itibaren ve vergiyi toparlamadan bize 
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para açıp açmayacaklarına göre bu şubeler dönmeyecek bu şekilde, bunların çözümünü hep 
birlikte düşünmemiz gerekiyor. 
Şimdi buradaki kalemde esas faaliyette netof oldu dedim geçen sene itibariyle, burada asıl 
görmemiz gereken rakamlar alttaki diğer gelir gider rakamları. Burada sportif a.ş. faiz geliri, 
gideri üzerine çok fazla konuşuluyor. Özellikle divanda, geçmiş dönemlerde de zomda da 
yaptığımız bir iki toplantıda detaylarıyla açıklamaya çalıştım. Daha sonra ilgili bazı üyelerle, 
merak eden üyelerimizle kulüpte bazı toplantılar gerçekleştirdik. Onlara da detaylarıyla 
açıklamaya çalıştım. Finansal yeniden yapılandırma anlaşmasından dolayı, önümüzdeki 
Ağustosta ödemeye başlayacağımız bir faiz var. Bu faiz de anlaşmanın yapıldığı dönemlerde o 
dönemki TL ref + 1.5 yani bu anlaşma imzalandığı, 28 Mayıs 2021 deki faiz, TL ref + 1.5 olarak 
o dönem sabitlendi. Bir sonraki 28 Mayıs 2022 de o dönemki TL ref + 1.5 olarak yeni faiz 
belirlenecek. Bu seneye denk gelen faiz gideri, yani kulübün yükümlülüğünden doğan faiz 
gideri, Sportif a.ş. ye 255 milyon. 
Sizin de istediğiniz gibi, burada 6 ay bölünmüş rakamlar var. İlk 6 ay ile ikinci 6 ayın ve burada 
yaratılan fark rakamları var. Bunun tabii ki daha detaylı bilançosunu, gelir gider tablosunu, mali 
genel kurulda sunacağız ama burada asıl önemli branşları vermek istedim. 
Basketbol, voleybol ve su sporları olarak, diğer şubelerin toplamında çok ciddi bir efekt 
olmuyor. Dediğim gibi bu şubelerden kaynaklanan zararı merkez ve tesislerde yarattığımız 
ekstra gelirlerle, bu sene denkleştirmeyi başardık. Hiç de kolay olmadı. Sizler de biliyorsunuz 
geçen yönetim de bundan çok acı çekti. Hem pandemiden dolayı düşen gelirler, sponsorluk 
gelirleri olsun, bilet gelirleri, hasılat gelirleri olsun. Amatör branşlar da dahil, ne yazık ki, çok 
ilgilendiğimiz, biz kulüp üyelerinin çok ilgilendiği amatör branşlarımız boş salonlara oynuyor. 
Oraları bile dolduramıyoruz kombine biletlerle. Burada da bence kendi önümüze dönüp 
düşünmemiz gerekiyor. 
Bu branşların, basketbol, voleybol ve su sporlarının yarattığı negatif efekti bilançomuzda, 
merkez ve tesislerden yarattığımız gelirle denkleştirmeye çalıştık bu sene. 
Bir de 21-22 karşılaştıralım dedik, 21-22 ile ilgili nasıl bir fark yaratılmış? Burada gördüğünüz 
üzere, aslında burada çok ciddi bir enflasyon efekti de var. Bunu, evet 20-21 pardon, doğru, 
2021 in rakamlarını anlattığım için, 20 ile 21 in karşılaştırması. Çok ciddi 2021 den kaynaklanan 
bir enflasyon efekti de var. Onları da üstüne düşülerek bu karşılaştırmaya bakmamız gerekiyor. 
Bir de tabii ki geçen dönemde, 20 de hem pandemi efektinden dolayı, gelirler düşmüştü, ama 
aynı zamanda da giderlerde seyahat ve maç masrafları yoktu. Yani 2020 rakamlarına bakarken 
onu çok dikkate almak gerekiyor. İkincisi, giderlerimizde, sabit giderlerimizde kısa çalışma 
ödeneği kullanılmıştı. Bir diğer efekt de feragatlar alınmıştı, çok fazla sporcumuzdan. O yüzden 
2020 de giderlerde ciddi bir düşüş var. Burada geçmiş yıllara, bundan sonraki yıllarda da 
karşılaştırmalar yaparken, bunu akılda bulundurmak gerekiyor. Burada bir sapma var 2019 ile 
2020 de, yani ben şimdi 2021 in rakamları, göreceli olarak daha mantıklı rakamlar. 
2021 ileride çıkacak, yine öyle olacak. Biz bunları giderleri 19 ile 20 ile karşılaştırırsak, hepimiz 
yanlış yaparız, yanlış değerlendiririz. Çünkü oradaki giderler bir çok kalemin içinde yer 
almadığı, sapmanın olduğu yıllar. 
Biraz da dediğim gibi çok kısa kısa geçmeye çalışıyorum. Bağlı ortaklıklara geçelim. Sportif a.ş. 
ye. Sportif a.ş. de tabii ki farklı dönemimiz var. İnşallah o günleri de görürüz. Kulüple, Sportif 
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a.ş. nin aynı bilanço dönemine denk geldiği günleri. Burada 1 Hazirandan 30 Kasıma kadar olan 
geçen yılki 2020 deki dönemi, 2021 deki dönemini karşılaştırıyoruz. Aynı bir yıllık dönemi. 
Buradaki hasılattaki farklılık, tabii ki bilet gelir artışı, ama bunu burada çok başarılıyız, orada 
çok başarısızız demek haksızlık olur, çünkü orada bir pandemiden dolayı, bilet satışının 
yapılamadığı bir dönem var. Aynı şekilde satışların maliyetleri için de, yani burada seyircili 
oynanmadığı için maliyetler de daha düşüktü. O yüzden diyorum bu iki yılı karşılaştırmak 
aslında çok da mantıklı değil, elma ile elmayı karşılaştırmıyoruz. 
Burada şunu söyleyebilirim sadece, finansman gelir giderleri arasındaki fark, burada sportif 
a.ş. nin elde ettiği bir finansman geliri var, kulübün ona olan bir evvelki tabloda açıkladığım 
yaklaşık 255, bu o 255 düşmüş halinde, net bir şekilde, sportif a.ş. nin üstüne düşen krediler 
faizinin kalanıdır, netop’udur buradaki. 
Biraz da konsolide mali tablolarımızdan son slaytım zaten bu. Bu arada kulüple ilgili solo 
tablolarımız VUK hesabına göredir, sportif a.ş. ve kulüp konsolide gelir tablolarımız IFRS 
hesabına göredir. İlgili olanlar ve bilgili olanlar bilirler. Aralarında bazı sapmalar olması çok 
normal, çünkü hesaplama sisteminin farklılıklarından, burada da kulüp konsolide gelir tablosu 
dediğimizde, aslında en büyük efekti burada görüyoruz. Demin söylediğim hani ileride bir gün 
ikisinin dönemlerinin birleştiğini görürüz inşallah dedim ya, burada da farklı dönemlerdeki 
Sportif a.ş. gelirlerini kulübün yılına uyarladığımızda sapmalar olabiliyor. O yüzden de 2020 ile 
2021 in karşılaştırması bu şekilde. Burada en fazla hasılatla satış maliyetlerinin neden farklı 
olduğunu zaten demin ifade ettim. Onun dışında baktığımızda bu tabloda iki yıl arasındaki en 
fazla değişiklik yatırım faaliyetlerinden gelirlerdeki artış olmuş. Bunun da ne olduğunu şu 
şekilde ifade etmek istiyorum, size. Biz geçtiğimiz 6 ayda hemen hemen bütün 
gayrimenkullerimiz için farklı çalışmalar da yapmak niyetiyle, bunları da ileride sizlerle 
paylaşacağım. Yeniden değerlemeler yaptırdık, SPK ya uygun kuruluşlar tarafından, ileride bu 
gayrimenkullerle ilgili yapılacak çalışmalarda, elimiz hazır olsun en azından diye, bu arazi ve 
bina değerlemelerine göre, burada bilançoda bize bir pozitif efekti oldu tabii ki bu yeni 
değerleme çalışmalarının bu tablodaki iki yıl arasında bence en dikkate değer farklılık odur, 
sorulabilecek soru odur diye düşünüyorum. Bu da bu yaptığımız çalışmanın sonucundan 
kaynaklanıyor. 
Kısaca bunlar. Ben sorularınız olursa, nadiren finansla ilgili sorular oluyor ama sorularınız 
olursa, toplantının sonunda cevap vermeye çalışacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Başkan Yardımcımız Bikem hanıma çok teşekkürler. Şimdi Denetim Kurulu adına sunum 
yapmak üzere, buyurun Sayın Tolga Erem.  
 
Denetim Kurulu Üyesi Tolga Erem 
Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Üyeleri, sayın Yönetim Kurulumuz, sayın başkanım, değerli 
divan kurulu üyelerimiz, ismim Tolga Eren, Denetim Kurulu üyesiyim. Tüzüğümüzün 96/8 inci 
maddesi gereği, 3 ayı geçmemek üzere, sunmakla yükümlü olduğumuz finansalları sunmak 
üzere huzurlarınıza geldim. 
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Genel kurul olması sebebiyle konsolide bilançolar olsun, gelir gider tabloları olsun, detaylı bir 
şekilde zaten hepinizin elinde var. Biz Denetim Kurulu olarak, burada sizlere, geçen yani 31 
Aralık 2020 ile 31 Aralık 2021 arasındaki finansallardaki değişimlerin nereden geldiğine, çok da 
bu teknik ifadelere takılmadan, aslında bunun gerçek hayatta neye tekabül ettiğini anlatmak 
üzere, tabiri caizse, hap gibi size anlatmak niyetiyle huzurlarınıza geldim. 
Burada gördüğünüz üzere, toplam varlıklarımızın 2020 sonu ile 2021 sonu arasında ciddi 
şekilde arttığını görüyoruz. Bu artışın sebeplerini, önemli kalemlerini, sebeplerinin önemli 
kalemlerini paylaşmak istiyoruz. Bir kere gördüğünüz gibi, nakit ve nakit benzerleri kaleminde 
çok ciddi bir artış var. Yani 2020 yılı itibariyle 6 milyon mertebesinde olan rakam, 140 
milyonlara çıkmış, bunu esasında, bir önceki konuşmasında, sevgili Bikem ablamız izah etti, bu 
bankalar birliği anlaşmasından kaynaklanan ve daha önce bir çok gelirimizin temlikli olması 
nedeniyle hesaplarımıza gelmeyen nakdin aslında hesaplarımıza giriyor olması ama bu nakdin 
kullanımı ile ilgili olan süreçlerden kısmen zaten bahsedildi. 
Burada ikinci önemli kalem, tahakkuk etmiş olan UEFA gelirleri, aslında buradaki ticari 
alacaklar. Bunlar da dönem itibariyle UEFA liginde futbol kulübümüzün grubundan lider 
çıkması nedeniyle tahakkuk etmiş, ancak henüz o dönem itibariyle tahsil edilememiş olan 
gelirlerinden oluşmakta. 
Yine duran varlıklar tarafında da ciddi bir artış var. Orada maddi duran varlıklar kalemine 
baktığımız zaman, aslında bu teknik ifadenin altında büyük oranda Galatasaray adasının 
yeniden değerlenmiş olması, şöyle yapayım. Galatasaray adasının yeniden değerlenmiş olması 
yatıyor. Maddi olmayan duran varlıklar ise, sporcu bonservis ücretlerimizden gelen rakam. 
Dolayısıyla aslında 2020 yılı sonu ile 2021 yılı sonu arasındaki toplam varlıklarımızdaki 
yaşanmış olan artışın temel nedenlerini paylaşmış olduk. Yine bilançonun pasif tarafında, 
kaynaklar tarafında en dibe baktığımız zaman, toplam yükümlülüklerimizde çok ciddi bir artış 
olduğunu görüyoruz. 2 milyar 700 milyon TL mertebesinde olan, 2021 yılı sonu olan 
yükümlülüklerimizin 4 milyar TL yi aştığını görüyoruz. Bunun sebeplerine de baktığımız zaman, 
kısa vadeli yükümlülüklerde, çok büyük bir değişiklik yok. Ancak burada dikkat çekici husus, 
kısa vadeli borçlanmaların, 2021 yılı sonu itibariyle sıfırlanmış olması. Bunun sebebi hepinizin 
malumu olduğu üzere, bankalar birliği anlaşması neticesinde kısa vadeli borçlarımızın, uzun 
vadeli olarak yapılandırılmasından kaynaklanıyor. 
Uzun vadeli yükümlülüklerimizde yine çok ciddi bir artış var. Bunun da sebebi yine bankalar 
birliği anlaşması kapsamında, birçok finansal ve ticari borcumuzun uzun vadeli olarak yeniden 
yapılandırılmış olmasından kaynaklanıyor. 
Ticari borçlarımızda da çok ciddi bir artış görüyoruz. Bu konuya da esasında Bikem abla değindi, 
oradaki konu da, 2020 yılının pandemi yılı olması sebebiyle ticari faaliyetlerdeki durgunluktan 
kulübün çıkmış olması ve ticari, rutin ticari borçların oluşuyor olmasından kaynaklandığını 
düşünüyoruz. Aynı şekilde konsolide kâr-zarar tablosuna da baktığımız zaman, bu uzun 
tablonun içinden yine size önemli olduğunu düşündüğümüz birkaç maddeyi vurgulamak 
istiyoruz. Burada dip toplama baktığımız zaman, toplam kapsamlı dönem zararının yaklaşık 
2020 yılı sonu itibariyle 600 milyondan, 300 milyon TL ye gerilemiş olduğunu görüyoruz. Tabii 
bu olumlu bir gelişme olmasına rağmen yine de 300 milyon TL gibi çok ciddi bir dönem zararı 
yaşandığını görebiliriz. 
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Yine önemli kalemlerden hasılatımızın 2020 ve 2021 arasındaki mukayesesini yaptığımız 
zaman, neredeyse iki katına çıkmış bir hasılat durumu var. Bu hepinizin malumu, pandemi 
etkisinin azalması ile beraber gerek bilet satışları, gerek ticari hayatın normale dönmesi 
nedeniyle, artan hasılatın tablolara yansıması. Aynı şekilde biletler satılınca, maçlar oynanınca, 
bu satışların belli bir maliyeti oluyor, o maliyetlerin de arttığını görüyoruz. Dolayısıyla brüt 
zararın ciddi şekilde azaldığını görüyoruz. Ancak burada tabii dikkat çekici husus, brüt seviyede 
dahi hâlâ kulübümüz zarar ediyor. Yani aslında bunun tercümesi bu kulübün tabiri caizse kapısı 
açıldığı gün zaten eksi ile açıyor. Bundan kurtulmak durumundayız. 
Yatırım gelirlerinden, yatırım faaliyetlerinden gelirlerimizin çok ciddi şekilde arttığı gözükyor. 
4 milyondan 230 milyona, bu nedir diye altına baktığımız zaman, bu da Mecidiyeköy’deki 
binamızın aslında yeniden değerlemesi ile oluşan bir rakam.  
Bir önceki döneme göre, dönem zararının azaldığını görüyoruz. Ancak başta da vurguladığım 
gibi, yine de çok ciddi dönemsel bir zarar yazmış bulunuyoruz. Bu rakamları biz farklı bir bakış 
açısı ile analizini yapmak istedik. Bildiğiniz gibi, 2020, 2021 yılları arasında çok ciddi bir 
enflasyon ve döviz etkisi hepimizin günlük hayatında, kulübümüzün günlük hayatında da 
mevcut. Dolayısıyla bu rakamları biz nominal değerlerindeki değişim, enflasyon etkisi değişimi 
ve Euro cinsinden olan değişimini analiz ederek sizlere sunmak istedik. 
Burada toplam varlıklarımızın arttığını zaten bir önceki tabloda görmüştük. Bunların 
dağılımındaki değişimi de görüyorsunuz. Biz çok yüksek olan gerçekleşmiş olan, enflasyonun 
etkisinden arındırdığımız zaman da bu varlıkların artmış olduğunu, toplam varlıklarımızın % 20 
oranında enflasyon etkisinden arındırılmış olarak artmış olduğunu da memnuniyetle 
görüyoruz. Aynı şekilde döviz cinsinden varlıklarımızı değerlendirdiğimiz zaman da, o durumda 
artışın % 8 ile sınırlı kalmış olduğunu görüyoruz. 
Yine yükümlülükler tarafında aynı bakış açısı ile toplam yükümlülüklerimizin zaten % 48 
oranında büyüdüğünü görmüştük. Enflasyon etkisinden arındırdığımız zaman, toplam 
yükümlülüklerimizin % 9 oranında, yani yükümlülüklerimizin esasında bir kısmının enflasyon 
etkisi ile de arttığını görüyoruz. Euro cinsinden ise toplam yükümlülüklerimizin % 7 oranında 
azaldığını görüyoruz. Burada tabii bu konuyla ilgili vurgulanması gereken husus, geçtiğimiz son 
6, 7 yılda tüm yönetimlerin, takip ettiğimiz üzere, döviz borçlanmalarını, TL ye dönüştürme 
gayretini, aynı zamanda son bankalar birliği anlaşmasıyla da kalan ufak tefek döviz borçlarının 
da TL ye dönmesi ile kulübümüzün aslında döviz borcundaki azalmaya karşılık toplam 
yükümlülükleri, döviz cinsinde artmadığını, azaldığını görüyoruz. 
Kâr-zarar tarafında yine hasılattaki büyümeyi anlatmıştık. Dönem zararımızın küçüldüğünü de 
gördük. Bunu da enflasyon ve döviz etkisi ile mukayese ettiğimiz zaman, dönem zararımızın 
enflasyon etkisi ile % 39 azaldığını, döviz etkisini eklediğimiz zaman da, % 44 azaldığını 
görüyoruz. Tabii bunlar aslında nominal değerleri etkilemiyor ama en azından büyüyen 
zararların veya borçların bir kısmının nereden geldiğini de anlamak için önemli veri olduğunu 
düşünüyoruz.  
Biz Denetim Kurulu olarak sizlerle bağımsız denetçinin dikkat çektiği bazı hususları dikkatinize 
sunmak istiyoruz. Bu raporlar zaten genel kurul setleri içinde hepimizde mevcut. Ancak çok 
hızlı bir şekilde dikkatinizi çekmek istediğimiz husus, bağımsız denetçinin sınırlı bir olumlu 
görüş vermiş olması. Yani sınırlı olumlu görüş ne demek? Bağımsız denetçi diyor ki, benim 
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görüşüm olumlu ama bir iki çekincem var, bunlar olursa benim görüşüm etkilenebilir diyor. 
Bunlar nedir diye baktığımız zaman, bunlardan ilki, Galatasaray adayımızın değeri ile ilgili 
belirlenmiş olan 215 milyon TL nin gerçek değeri olup olmadığını ispat edecek, yeterli emsal 
veri ben bulamadım diyor. Yani bu aslında iki yönlü, adamız bunun çok daha üstünde bir 
değere sahip olabilir veyahut da bunun çok daha altında bir değere sahip olabilir. Bu bilançoda 
önemli bir kalem olduğu için, buradaki değişiklik benim raporumu etkileyebilir diyor. 
İkinci dikkat çektiği husus, Spor Genel Müdürlüğü ile kulübümüz arasında olan 2019, 2020 ve 
2021 yıllarına ait reklam gelirlerine ilişkin yürüyen davalar. Bağımsız denetçimiz diyor ki, bu 
davalar meblağ olarak o kadar büyük ki, bunlara da karşılık ayrılmadığı için, Allah muhafaza 
bunlarda olumsuz bir durum olursa, benim verdiğim olumlu görüş çok ciddi şekilde etkilenir 
diye uyarıda bulunuyor. 
Bağımsız denetçinin bir başka vurgu yaptığı konu, işletmenin sürekliliği ile ilgili önemli 
belirsizlik. Özetle bağımsız denetçi diyor ki, grubun eksi 1 milyar 300 milyon TL nin üzerinde öz 
kaynağı var, dönem zararı var. Özkaynağını yitirmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu, bu şekilde 
sürdürülebilir bir durum değil. İşletmenin sürekliliğine ilişkin ben endişe ediyorum diyor. 
Buna bir ilave not olarak diyor ki, derneğin sahibi olduğu çok kıymetli sportif a.ş. hisseleri var. 
Konoslidasyon nedeniyle ben bunları hesaba katmadım. Bunların hesaba katılması durumunda 
tablo daha iyi olumlu olabilir diyor. 
Ayrıca yine pozitif bir not olarak, grubun Riva’da devam eden, yani kulübümüzün Rivada 
devam eden hasılat paylaşımındaki projelerinde, emlak piyasasındaki artışlar nedeniyle, 
gelirlerinin tablolarda belirtilenin üzerinde gerçekleşme ihtimalinin olduğunu, dolayısıyla 
bunun da pozitif yansıyacağını bizlerin dikkatine sunuyor. 
Yine sınırlı görüşüne temel olan, ancak verdiği görüşü etkilemeyecek nitelikte olan iki kalemde 
daha bahsediyor. Bu uzun vadeli alacaklarla ilgili belirsizlik, bu konu ile ilgili biz zaten genel 
kurula sunmuş olduğumuz denetim kurulu raporunda, çok detaylı bir açıklama ve görüş 
bildirdik, burada bağımsız denetçinin görüşüne biz tamamen katılıyoruz, zaten bu sebeple bu 
konuyla ilgili Yönetim Kurulumuza da hem yazılı hem de sözlü görüşmemizde bu konunun 
çözülmesine yönelik bir tavsiye kararında bulunduk. 
Yine Taçsporla ilgili bir notu var. Orada da bir değer düşüklüğü gerçekleşmesi ihtimalinden 
bahsediyor bağımsız denetçi, bunun gerçi bunun henüz tablolara yansımadığını, 2022 sonu 
itibariyle yansıyacağını belirtiyor. 
İşletmenin sürekliliğine ilgili bağımsız denetçinin endişelerine karşılık, Yönetim Kurulumuz bir 
tedbir planı sunmuş. Bunu tabii 31 Aralık, bu tedbir planının 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 
olduğunu tekrar dikkatlerinize sunmak isterim. Burada yönetimimiz 7 maddede, kulübün 
sürekliliğini nasıl, finansal sürekliliğini nasıl sağlayacağına yönelik bazı açıklamalarda 
bulunmuş. Bunun birincisi, yapılmış olan yeniden yapılandırmalarla, kısa vadeli 
yükümlülüklerin uzun vadeye yayıldığı, döviz borçlarının TL ye döndürüldüğü, yani özetle 
aslında bankalar birliği anlaşmasıyla olumlu bir adım atıldığına vurgu yapılmış. Vergi borçlarının 
yeniden yapılandırılması ile vergi risklerinin yönetildiğine, bunların uzun vadede özenmesine 
yönelik hamleler yapıldığını, 3 üncü olarak UEFA Avrupa liginde, grubundan lider olarak çıkan 
futbol kulübümüzün bu ligde daha kendisini ileriye taşıyacağını ve bunun yaratacağı maddi 
faydaların da olumlu yansıyacağını belirtmiş.  
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4 üncü olarak pandemi etkilerinin azalması ile hasılat gelirlerinde yaşadığımız olumsuz etkilerin 
gider toparlanacağını, gerek bilet, gerekse mağazacılık satışlarımızla, perakende satışlarımızla 
gelirlerimizin artacağını, yeni reklam ve sponsorluk anlaşmaları yapılacağını, bunların kulübe 
taze ve nakit girişi sağlayacağını, aynı zamanda da özellikle futbol kulübümüz tarafından kadro 
yapılanmasının gözden geçirileceğini, genç, daha düşük maliyetli sporcuların yetiştirilerek, bazı 
oyuncuların daha değerlendirilerek satılması veya kiralanması yöntemiyle gelir artırıcı 
faaliyetlerde bulunacağını ve son olarak da yayın gelirlerinin geçtiğimiz sezon performansına 
yakın bir mertebeye ulaşacağını ve oradan da ciddi bir gelir geleceği konusunda yönetimimiz 
bir eylem planı sunmuş bulunuyor. Son olarak çok kısaca Denetim Kurulu olarak rutin 
uygulamalarımızın dışında yaptığımız çalışmalardan da bahsetmek istiyorum. Bunlardan bizim 
çok önem verdiğimiz, transfer onay süreci, özellikle futbolda bildiğiniz gibi, futbolcu 
transferleri bizim kulübümüzün en büyük gider kalemi. Aynı zamanda da en ciddi yatırım 
kalemimiz, bunlar kulübümüze ileride çok ciddi maddi kazanç veya zarar sağlama durumu 
olabilen harcamalar. Bunların belli bir standart prosedür olarak raporlanması, bunların 
saklanması, geriye dönük takip edilebilir olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Zira 
transferini yaptığınız bir oyuncunun, aslında katma değerinin ne olduğunu bugünden yarına 
değil, belli bir vadede anlayabiliyorsunuz, eğer iyi bir transfer olursa, kim olursa olsun, kulüp 
içerisinde, bizden sonraki Denetim Kurulu üyeleri olabilir, Yönetim Kurulları olabilir. Bunların 
geriye dönüp, bunlara kim vesile olduysa, o iyi futbolcunun sporcunun veya kötü sonuç getiren 
bir oyuncunun, scout raporundan kimin bunu kabul ettiğine, teknik heyet raporuna, sağlık 
raporuna kadar her şeyin takip edilebilir bir şekilde dosyalandığını, gerek KAP olsun, gerek 
kamuoyuna yapılan açıklamaların ise gerçeği yansıtıp yansıtmadığını denetim amacıyla bir 
çalışma yaptık. Düzenli tesis ziyaretleri yapıyoruz. Florya’da bildiğiniz gibi, çok ciddi hem idari 
hem sportif tarafta değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklerin denetimin alanına girebilecek 
konularda etkisinin olup olmadığı görmek hem de personelle, yeni personelle yerinde 
görüşmek ve tanışmak üzere tesis ziyaretimizi gerçekleştirdik. Orada çalışmalarımız devam 
ediyor. 3 üncü olarak menajerlik ücretleri konusunda bildiğiniz gibi, Yönetim Kurulumuz bir 
üyelerimize sunum yaptı. Bu esasında birçok transfer dönemini kapsayan, çok fazla veriyi 
içeren ve altındaki ham datası çok fazla olan bir çalışmaydı. Biz burada Denetim Kurulu olarak 
iki fonksiyonu yerine getirdik. Bir tanesi genel kurulumuz adına bu paylaşılan verilerin ikinci bir 
göz olarak doğruluğunu tespit ve teyit görevini yerine getirdik. İkinci olarak da Yönetim 
Kurulumuza yine bir 3 üncü göz olarak olası bir hata, atlanmış, ihmal edilmiş bir durum olursa 
bunun uyarılması fonksiyonunu yerine getirdik.  
Yaptığımız incelemelerde kulübümüzün tüzüğe, yönetmeliklerimize, ilgili mevzuata uygun 
olarak yönetildiğini, bunlara aykırı bir durum tespit edilmediğini söyleyebiliriz. Biz hem divan 
kurulu üyelerimizden, hem genel kurul üyelerimizden, bağımsız denetim raporunda yer alan 
özellikle işletmenin sürekliliğine ilişkin belirsizlik ve bu raporlardaki dipnotlardaki Yönetim 
Kurulumuzun bahsettiği tedbir ve önlemlere özellikle dikkat çekmelerini, bunları üyelerimizin 
ve genel kurulumuzun hepimiz adına ve Yönetim Kurulumuz adına takip etmesini öneriyoruz. 
Teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
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Sayın Tolga Eren’e Denetim Kurulu adına yaptığı sunum için teşekkür ederiz. Bir teşekkür de 
her iki hem Bikem hanıma, hem yine Sayın Tolga Eren’e, zamanı verimli kullandılar. Şu anda 
görebildiğim, bize divan internet sitesi ve sözlü olarak başvurmuş olan 17 sayın divan üyesi 
konuşmacımız var. Bunlara da yeterli süre bıraktıkları için teşekkür ederim. 
Şimdi bir üzücü haber aldık, 9263 sicil numaralı divan kurulu üyemiz Sayın İlhan Zafer Ergelen 
vefat etmiş. Kendisine Allahtan rahmet, kederli ailesine de sabırlar ve yakınlarına da sabırlar 
diliyoruz.  
Sayın Taner Aşkın ağabeyimiz, büyüğümüz de bir katılıp, çok konuşmak, yapmak istiyordu ama 
bugün herhalde bir küçük bir operasyon geçiriyor, bir anjiyo, bir sıkıntısı olmuş herhalde, 
kendisine de acil şifalar diliyoruz divan üyeleri olarak. Şimdi ben konuşmacıları sırayla davet 
etmek istiyorum. 
Herhangi bir süre kısıtlamamız yok ama hem konuşmacı sayısının fazlalığı, hem de her ne kadar 
pandemi tedbirleri gevşese de kapalı bir ortamdayız, ateş ölçümü, HES kodu uygulaması gibi 
tedbirleri, il sağlık kurullarının ve ilgili bakanların yönergesi doğrultusunda kaldırdık ama kapalı 
ortamlarda yine özellikle hatırlatmak istiyorum. Maske, uygulaması devam ediyor. Bir süre 
daha devam edeceği görülüyor. Onu rica etmek istiyoruz başkanlık divanı olarak. Biraz da şu 
andaki ortamımız tavan basık olmasına rağmen, % 100 dış hava ile havalandırılmaktadır. Bu 
konuda da stat işletme direktörlüğüne, özellikle de Ali Çelik Kıran kardeşimin titizliğini 
biliyorum. Kendisiyle de sabah görüştük, o konuda emin olabilirsiniz, yani karışım hava ile 
değil, % 100 dış hava ile iklimlendiriliyor, havalandırılıyor, hava değişimi yapılıyor. Ondan emin 
olabiliriz. 
Şimdi Sayın Metin Öztürk’ü ilk konuşmacı olarak davet ediyorum. Sonra Sayın Ahmet Şenkal 
konuşacak. İkili, ikili şey yapacağım, anons edeceğiz. Buyurun Sayın Metin Öztürk. 
 
Metin Öztürk 
Sayın Divan Başkanım ve yönetimi, sayın kulüp başkanım ve yönetimi, kıymetli hazirun, 5569 
Metin Öztürk. Sözlerime önce bir şaşkınlığımı ifade ederek başlamak istiyorum. Dün stadımızın 
çatısındaki güneş panelleriyle ilgili toplantıda bu projeyi gerçekleştiren önceki yönetime doğal 
olarak teşekkür ettiniz. Fakat aynı hassasiyeti 36 ncı başkanımız Dursun Özbek’e 
göstermediğiniz, pazartesi günü Dünya Down Sendromu farkındalık günü sebebiyle 
paylaştığınız fotoğrafta Durducan Nevruz’a üyelik beratını veren başkanın adı orada yoktu, 
gözden kaçmıştır umarım. Asıl konumuza gelelim. Cumartesi günü belki de tarihimizin en 
önemli genel kurulunu yapacağız. Gerek mali, gerek idari açıdan 117 yılın en kötü dönemini 
yaşıyoruz. 15 inci sıradaki yerimize bakınca, anlıyorum ki bu yönetim, saha, masa, kasadan 
sonra, tasada da sıfır. Eskiden Mayıslar bizim derdik, Martta hedefsiz kaldık, kümede kalmak 
bir hedef değil ise, Şubat divan konuşmamdaki ibra ironisini anlamak istemeyenler için de 
durumu netleştireyim, tarihimizin en kötü yönetimini doğal olarak ne mali, ne idari ibra 
etmeyeceğim. Teşekkürler, saygılarımla. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
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Sayın Ahmet Şenkal’dan, bir dakika. Buyurun, ben bu arada, saat 14.04 itibariyle 136 sayın 
divan üyemiz ve 32 sayın kulüp üyemiz salonda bulunmaktadır. Teşekkürler. Buyurun Sayın 
Ahmet Şenkal. 
 
Ahmet Şenkal 
Efendim Sayın Divan başkanım ve çalışma arkadaşları. Sayın kulüp başkanım ve değerli çalışma 
arkadaşları, çok kıymetli Galatasaraylılar, hanımefendiler, beyefendiler, bendeniz 4581 Ahmet 
Şenkal. Efendim benim konuşmamı sanıyorum biraz sonra hak verecektir. Sayın başkanın belki 
yapması lazımdı burada. Sayın Burak başkanımın, ama ben nöbeti devraldım diyeyim ve 5, 6 
dakikanızı alayım müsaade ederseniz. 
Değerli Galatasaraylılar, ben geçen ayki divan kurulumuza kadar gitmek istiyorum ve orada 
yapılan bir konuşma üzerine birkaç laf etme lüzumunu hissediyorum. Hatırlayacağınız gibi 
geçen ayki divan kurulu toplantısında sayın Hayri Kozak ağabeyimiz çıktı uzunca bir konuşma 
yaptı. Çok güzel başladı aslında, yaşanmışlıktan bahsetti, dedi ki Galatasaray kulübünde 
yaşanmışlık çok önemlidir, yaşanmışlığı olmayanların tökezlediği işte acemilik çektiği 
görülmektedir gibi, yaşanmışlık üzerine uzunca bir konuşma yaptı. Bu güzeldi ama ikinci 
kısmına geçti. Bu defa bu camiada 30 sene, 40 sene, 50 sene yaşanmışlık örneği veren kişilerin 
değerli Galatasaraylıların oluşturduğu bir komiteye hayretler içinde kaldığım çok yakışıksız 
sözler sarf etti. Ben anlayamadığım neden olduğunu, hiç kendisinden beklemezdim. Ama 
hatırlatayım, önce Hayri ağabey, bu komitenin kimlerden teşekkül ettiğini bilmiyordu, hep 
yanlış söyledi, şunlar, bunlar var dedi, onun söyledikleri değildi. Yada söyledikleri yanlıştı, bir 
kısmı var, bir kısmı yok. İkincisi, sanıyorum ironi yapmadı, ama dedi ki ben bu kurulun diyor, 
komite demiyor. Ben bu kurulun ismini nedense telaffuz bile edemiyorum dedi. Yüksek istişa 
kurulu dedi. Aslında ne yüksek, ne kurul, ne istişa, bu çok mütevazi bir istişare komitesi idi. 
Sonra dedi ki, ben bu komitenin işte icraatını takip ediyorum, gelenini, gidenini, kim ne zaman 
gelmiş, kaç dakika geç gelmiş, ne zaman çıkmış, ne çalışıyorlar? Bunları tek tek burada ben dedi 
çok iyi takip ediyorum. Anlattı. Ama dedi o komitede katılım giderek azalıyor. Sayın başkan da 
yakında kendi başına toplanır gibi, yine hoş olmayan bir laf etti. O komitedeki beyefendiler, bir 
şey üretmiyorlar, geliyorlar oraya bakın aynı bu şeyle, palavra ile destek olmaz gibi bir laf etti, 
oraya gelip oturuyorlar, işte en çok 3 saat çalışıyorlar, onu da bir kısmı oturuyor, bir kısmı 
gidiyor. Falan gibi ben daha fazla uzatmayayım. Bir de dedi ki, o komiteden de bir şey çıkmaz. 
Efendim ne bir görüş var, ne bir öneri var. Hatta yine çok çirkindi, sayın başkan varsa dedi 
öneri, görüş, çıkın söyleyin de biz de anlayalım görelim gibi beni üzen ve burada konuşmamı 
gerektiren bir konuşmaydı bu.  
Ben camiadaki bütün Galatasaraylıların böyle güzel, seçkin bir komitede yer almasını, allahın 
nasip etmesini diliyorum. Şimdi madalyonun bir de öbür yüzüne geçmek isterim. Çok değerli 
başkanıma hitaben, sayın başkanım konuşmamın başında da söyledim. Aslında bu benim 
yaptığım konuşmayı, keşke geçen ayki divanda yaptığınız kapanış konuşmasında, siz yapmış 
olsaydınız, bakın siz divanda konuşulanları, mutadi olduğu gibi, sonradan kalkıp 
cevaplıyorsunuz. İki kere seyrettim videoyı, 14 dakika, 46 saniye cevap vermişsiniz. 4.5 dakikası 
da Hayri beyin konuşmasına yönelik. Ama bu konuda bu komite konusunda bir tek laf 
etmediniz, sayın başkanım, bu güzel komiteyi biz istemedik, biz ille bir komite kurun da gelelim 
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demedik. Siz kurdunuz, çağırdınız, davet ettiniz, emir telakki ettik, koşa koşa hepimiz geldik. 
Hata etmedik herhalde. Bu konuşmayı komitenize sahip çıkarak, sizin yapmanızı beklerdim. 
Bunu sakın ola ki bir tenkit diye almayın, ama beni üzdüğü için, kırdığı için söylüyorum. Bir 
noktayı daha hatırlatayım. Burada aile toplantısı yaptığımız için söylüyorum. Bu konuda, şu 
konuştuğum konuda, ben size bir mektup yazdım. Dedim ki sayın başkan, sizin nezaketiniz 
hepimizce malum, bence de malum. Ben her zaman her yerde söylüyorum. Son derece nazik 
bir insansınız. Dedim ki, bakın böyle böyle sizin komitenize, komiteniz dediği, değerli 
Galatasaraylılar, bu kulübün başkanlarının oluşturduğu komite. Böyle bir komiteye, böyle 
bilmiyorum nereden esti ama böyle bir laflar geldi. Sizin şimdi yapacağınız bu komiteyi Mart 
divanından önce, mutlaka toplamanız, yemeği filan boş verin, aynen bu ifadeyle birer çay içer 
dağılırız ama etrafa, dosta düşmana deyin ki, o komite benim komitemdir, aldım, topladım 
yine görüştüm. Şimdi siz bunu yapmadınız, yapmadığınız için de sükût ikrardan geldi. Ve, ya 
doğru ya, Hayri bey doğru söyledi. Lüzumsuz bir komite kurmuşuz, bundan sonra da 
çağırmayalıma geldi. İnşallah yanılıyorumdur. Buraya kadar bitti. Bu konuyu kapatıyorum. 
Bir de çok değerli Burak başkanıma bir soru yöneltmek istiyorum. Bu kendisini sevdiğimiz için 
söylüyorum. Sayın başkanım, bu tweetleri, sosyal medyayı filan bize istişare komitesinde de 
söylediniz, çok üzücü tweetler alıyorsunuz, onu biliyorum. Ama o sosyal medyada ne idüğü 
belirsiz, saçma sapan adamdan gelen şeyleri dikkate bile almamak lazım, doğru ama televizyon 
kanallarındaki yani bizim izlerken ben eşimle televizyonu kıracağım haberler çıkıyor sizin için, 
bunlar için, bunları söyleyenleri acaba bir takibat, iletişim filan lütfen kurar mısınız, ben 
bundan sizin adınıza çok üzülüyorum. Adamların söyledikleri, ne yenir, ne yutulur. Örnek 
vereyim, bir tane çiğ köftecinin sunduğu bir program var. Orada bir adam çıkıyor, diyor ki, ben 
Galatasaray kulübünün temsilcisiyim diyor. Nereden? Kerameti kendinden menkul herhalde. 
Ben Yönetim Kurulu ile istişare halindeyim, elinde telefon sürekli, Yönetim Kuruluyla sürekli 
konuşuyorum, ee, beni ararlar, söylerler. Efendim işte Yılmaz Vural’la konuştum. Galatasaraya 
gelmeye hazır, eh yönetimle de görüştüm, onlar da sıcak bakıyor. Allah, Allah. Ben sayın Burak 
başkanla diyor, geçen sene Londra’da buluştum, bir saat Galatasarayın satışını konuştuk. Şimdi 
tabii ki ipe sapa gelmez, deli saçması, adam sakat. Ama bu konuyu bu sene de konuşacaktık, 
anlaştık. Ama diyor araya bir covid girdi, yoksa diyor yine bu satış konusunu sayın Burak 
başkanla ele alacaktık. Efendim Torenti, Torentin de Allah belasını versin, onu getirenin de 
getirilmesine sebep olanın da, e kardeşim bu kadar şeye, en azından bunların acaba 
akreditasyonu için, veya bu kanaldan hiçbir kimse ile muhatap olmamak için, hiçbir stadınıza, 
toplantınıza stadınıza bir yere almamak için bir girişiminiz var mı? Onu merak ettim. Sizi 
sevdiğim ve camiayı, Galatasarayı sevdiğim için soruyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür 
ediyorum. İyi günler diliyorum.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ahmet Şenkala teşekkür ederiz. Başkanımız gerekli, hem muhtemelen gerekli 
açıklamalarla birlikte daha sonra detaylı, yani konuşmasında bahseder isterse. Pozitif 
ayrımcılık yapacağım, üyelerimizin kusura bakmayacağını tahmin ediyorum. Çok uzaktan geldi 
Sayın Kâmil Erişen. Burada mı acaba? Sayın Ömer Akat var, 4 üncü konuşmacımız. 
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Mehmet Kâmil Erişen 
Sayın Divan Başkanım, sayın divan heyeti, sayın kulüp başkanım, sayın Yönetim Kurulum. Ben 
8512 Mehmet Kâmil Erişen, sevgili ağabeyimin inceliğine teşekkür ederim. Çok kısa 
konuşacağım, çok büyük bir rahatsızlığım var, camianın geneliyle alakalı. Bunu ifade etmek 
istiyorum. Konu ibra ile alakalı. Çok sıkıldım, gerek sosyal medyada, gerek konuştuğum kulüp 
üyesi arkadaşlarım, taraftar arkadaşlarımla, bizim ibranın tanımını yapmamız gerekiyor. Camia 
olarak, özellikle bu, belki divanda da konuşuruz ama genel kurulda özellikle bunun üstüne 
basmamız gerekiyor. Yönetim Kurulları, acaba tüzüğü mü çiğnedi, mali tablolarda bütçeye 
aykırı deplaseler mi yaptılar ki, idari ve mali olarak ibra etmiyoruz. Başarısızlık ölçülebilir. Bana 
göre de başarılı bir yönetim değil, görünen itibariyle şu ana kadar. Ama biz yönetimi, başkanı, 
seçim kararı al, seni ibra edelim, telkini deniyor ama bana göre düpedüz bu şantajdır. Bundan 
çok rahatsızım, bundan çekinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir yönetime, hiçbir 
Galatasaray başkanına, genel kurula 1 ay kaladan başlayarak, seçime git, yoksa seni ibra 
etmeyeceğiz diye seslenmek, telkinlerde bulunmak, şantajlarda bulunmak Galatasaraylılığa 
yakışmaz, imtina edelim, herkesin fikri hürdür, vicdanı hürdür, irfanı hürdür, herkes gider, 
kimsenin oyu ipotek altında değildir. Zaten kapalı oylamaya da geçtik, gideriz, ibra ederiz veya 
etmeyiz ama bu sayın başkanın ve yönetim kurulunun seçim kararından bağımsızdır ve şunu 
söylemek istiyorum. Samimi iseniz ibra etmemekle, bugün bile Sayın Burak elmas, seçim kararı 
alıyorum bile dese, yine ibra etmemeniz gerekir, çünkü seçim kararı aldığı zaman, ibrasızlığı 
gerektiren bir olay varsa, o ortadan kalkmamıştır. Çünkü siz geçmişteki 6 ayı ibra 
etmeyeceksiniz, bu da Haziran 2021 ile Aralık 2021 arasıdır. Lütfen oylarınızı verirken veya 
bunları söyleme getirirken, dile getirirden daha dikkatli olalım, naçizane bunu fikirlerinize 
sunmak istedim. Saygılar sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Kâmil Erişene zamanı çok verimli kullandığı için çok teşekkürler. Sıradaki konuşmacımız 
Sayın Ömer Akad, buyurun. Sonraki 2 konuşmacımız, Sayın Hayri Kozak ve Sayın Mehmet Bilen. 
 
Ömer Akad 
Sayın Divan Başkanı, divan heyeti, kulüp başkanı, Yönetim Kurulu ve değerli divan üyeleri, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 4645 Ömer Akat. Merhum başkan Sayın Mustafa Cengiz 
döneminin sicil kurulu başkanı, Selçuk Erdoğmuş, hayali bir suçlama ve garip bir gerekçe ile 
kulübümüzden ihraç edilmiştir. Görevini ağır şekilde ihmal ettiği, sicil kurulundaki belgelerin 
dışarı sızmasında gerekli ihtimamı göstermediği iddia edilmiştir. Şaşırtıcı olan bu hayali 
eylemin kulübe ve kulüp üyelerine zarar verdiği, üstelik bu eylemin Türk Ceza Kanununda suç 
sayılacak eylemlerden olduğu, dolayısıyla tüzük madde 109/3 den ceza alması gerektiği, bu 
tüzük ihlali maddesine göre de disiplin kurulumuz önerisiyle ihraç edilmesi gerektiğidir. İhracı 
da kulüp Yönetim Kurulumuzca onaylanarak tedbirli olarak uygulamaya konmuştur. Oysa ki 
tüzük madde 109/3 açıktır. Kulüp başkanı ve yöneticileri ile üyelerine karşı, hakaret, fiili 
eylemde bulunmak maddesini içerir. Eski sicil kurulu başkanı Selçuk Erdoğmuşa yapılan 
suçlama ile bu maddenin ilgisi nedir ben anlayamadım. Zorlama olarak, tüzük maddesi 
çarpıtılarak böyle bir karar alınması yanlıştır. Talihsiz ve yersiz bir karar olmuştur. Gerçekte 
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tüzük gereği, tüm ön başvurular, askıya çıkarıldığından, 9 bin üyenin ve sicil çalışanlarının 
ulaşımına açık durumdaydı. Kimin nasıl sızdırdığı bilinmeyen bir adet ön başvuru formunun 
sosyal medyada yer alması, nasıl olur da sicil kurulu başkanına mal edilebilir? Ayrıca aralarında 
efsane bakanımız Sayın Alp Yalmanın da olduğu, disiplin kurulu bu kararı oybirliği ile almıştır. 
Gerçekten hayret edilecek üzücü ve talihsiz bir karar olmuştur. Hepimizce anlaşılması gereken 
şudur ki, mesnetsiz sebeplerle, eski Yönetim Kurulu ve diğer kurul üyeleri, disiplin kuruluna 
sevk edilebilmekte, üstelik tüzük maddeleri çarpıtılarak ihraç bile edilebilmektedir. Böylesi bir 
yolun açıldığı ibretle izlenmektedir. Sayın Burak Elmas yönetiminde birlikte başarmayı 
beklerken, ilklerin ve enlerin kulübü olan Galatasarayda gerçekten çok garip ilkler yaşanmaya 
başlandı. Kanserden son günlerini yaşayan hasta yatağındaki eski başkanımız merhum Mustafa 
Cengiz ve Yönetim Kurulu üyeleri, disiplin kuruluna sevk edilmiş, eski sicil kurulu başkanı acele 
olarak Cuma günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısı ile 3 gün sonra yapılacak olan genel 
kurulda oylanıp, kulüpten atılabilmesi için karar alınmıştır. Sayın başkan Burak Elmas 
başarılarınızla değil, ciddi skandallarla anılan bir yönetim olma yolundasınız. Bunların hepsi 
Galatasarayda ilktir. Galatasaray tarihinde ilk olarak yerini almıştır. Beni dinlediğiniz için 
hepinize teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ömer Akata teşekkürler. Sayın Hayri Kozak buyurun. Pardon. Sayın başkan, herhalde söz 
hakkınızı kullanacaksınız. Buyurun. 
 
Kulüp Başkanı Burak Elmas 
Saygıdeğer divan başkanım, sayın divan, saygıdeğer Galatasaraylılar, en son eleştirilere cevap 
vereceğim ama bu çok önemli bir konu ve sayın üyemiz Akat’ın bahsetmiş olduğu veya 
kullanmış olduğu kelimelere cevap vermeden orada oturmak istemedim. Sayın Akat, hayali bir 
suç dediğiniz, Galatasaray spor kulübüne üye olma hakkı olan gencecik çocuklarının başvuru 
formlarının sosyal medyaya servis edilmesi ve bu vesileyle linç edilmeleridir. Eğer bu bir ilk 
değilse, hangisi ilktir? Eğer ilklerden bahsettiğiniz dönemimizde, divan kurulu üyelerinin her 
divan toplantısı sonrasında linç edilmesi ilk değil mi? Biraz neye evet neye hayır dediğinizi bilin. 
Sayın merhum Başkanımız Mustafa Cengizi disiplin kuruluna sevk ettiğimizden bahsettiğiniz, 
bu bir Yönetim Kurulu iradesiyle olmadı. Bunu anlattım. Size tavsiyem, ya eski konuşmalarımı 
seyredin, yada açık bir tüzük kitapçığı okuyun. Bize gelen başvuruyu, sayın Mustafa Cengiz 
özelinde değil, bila istisna bütün başvuruları, Yönetim Kurulunun tüzükte belirtilen sevk 
maddesi gereğince, çok kıymetli eski başkanımız Sayın Alp Yalman başkanlığında kurduğumuz 
disiplin kuruluna sevk ediyoruz. Onların oluşturmuş oldukları tavsiye niteliğindeki görüşe de 
Yönetim Kurulumuzda oylayarak karar alıyoruz. Bu bir sevk değil, görevimizdir. Alp Yalman gibi 
bir eski başkanımızı getirdiğimiz Disiplin Kurulu adına da karar almayı, ben büyük bir saygısızlık 
addederim. Bu sevketmeme kararı olsa dahi. Galatasaray çok ciddi sıkıntılardan geçti, zaten 
sizin bugün yaptığınız da sayın Akat, benim en çok şikayet ettiğim şey. Kimse Galatasarayda 
yaptığı hataları veya desteklediği kişi yaptığı için hata olmamış gibi davranıp, elini yıkayıp, 
buraya çıkıp konuşamaz. Galatasarayda bir hata varsa, her dönem hatadır. Bu hatanın da 
bedelini yönetimler sormazsa, Galatasaraylı sorar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Başkana açıklamaları için teşekkür ederiz. Şimdi önceki dönem Yönetim Kurulu başkan 
pardon kulüp başkan yardımcımız Sayın Yusuf Günay bu disiplin mevzuatı konusunda bir 
açıklama yapacak. Yalnız kendisi, divan üyesi olmadığı için ben oylarınıza sunacağım. Sayın 
Yusuf Günayın divanda açıklama yapması için, konuşma talebini oylayanlar? Edenler? 
Etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yusuf bey buyurun. 
 
Yusuf Günay 
Sayın Başkanım, saygıdeğer divan kurulu üyeleri, bir konuda ciddi bir kafa karışıklığı var. Bu 
konuda sizlerle fikrimi paylaşmak istiyorum. Aslında bizim tüzüğümüz, gerçekten yorumlaması 
çok zor. Birbirleriyle çelişkili hükümler içeren bir tüzük. Ancak bir konu var ki, çok net, ayrıntılı 
düzenlenmiş. O da disiplin konusudur. Bendeniz, 28 bin düzenleyici yapmış bir insanım, 
hayatım boyunca regülasyon konusunda çalıştım. Disiplin kurulunda, disiplin kurulu 
uygulamasındaki maddemiz, disiplin işlemlerini 3 e ayırıyor. Diyor ki, bir tanesi Galatasaray 
spor kulübünün tüzel kişiliğini ilgilendiren konuyu, sadece Yönetim Kurulu disipline götürebilir. 
Bir üye ancak kendi kişisel şahsi konusu ile ilgili disiplin kuruluna başvurabilir. Üçüncü mevzu 
da divan kurulu ve Denetim Kurulu ancak kendi görevleriyle ilgili konularda başvurabilir. 
Bundan önceki divan kurulunda bu konu tartışma konusu oldu. Yönetim Kurulundan bir 
arkadaşımız da dedi ki, çıktı. Seçim kişilerin şahsi bir konusudur. Dolayısıyla Yönetim Kurulu bu 
yüzden merhum Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulunu ihraç talebini disiplin kuruluna 
göndermek zorundaydı dedi. Şimdi arkadaşlar bir tanesi şahsi bir konu üzerine 8 kişi aynı 
dilekçenin altına imza atabilir mi? Bu şahsi konu olamaz. Eğer bu konu şahsi bir konu ise, bugün 
yapılan transferler de şahsi bir konu. Çünkü hepimiz aidat ödüyoruz. Bu aidatlardan da 
ödenmek üzere transferlerde para harcanıyor. Bunu da bir şahsi, yada takımımızın bir yerde 
yenilmesi, bunu da bir şahsi konu edebiliriz. Yani burada aslında yorum zorlanıyor. Olay şu. 
Yönetim Kurulu bizatihi resen eğer burada bir hata görüyorsa, kendisi resen başvurabilirdi. Şu 
yanlıştır. Bize 7, 8 arkadaş başvurdu, biz de bunu disiplin kuruluna sevk etmek zorundaydık 
demek doğru bir ifade değil, sayın başkan. Gerçekten eğer bunu hangi arkadaşımız geliyorsa, 
bunu ben tartışmaya hazırım. Bu Galatasaray spor kulübünün tüzel kişiliğini ilgilendiren bir 
konudur. Aksi takdirde, 10 bin üyemiz her konuyu kişisel bir konu sayıp, Yönetim Kurulu 
aracılığıyla disiplin kuruluna getirebilir. Bu da mümkün değil ve yönetim çalışamaz. Eğer 
Yönetim Kurulu böyle bir düşüncesi varsa, tabii ki resen götürebilir. Aksi takdirde 8 insan, aynı 
dilekçenin altına bu kişisel konudur diye imza atabilir mi? Atamaz. Benim söylemek istediğim 
bu, yoksa Yönetim Kurulunun böyle bir hakkı vardır, elbette ki başvurabilir. Ancak şuna 
sığınmamak gerekir, 7 kişi, 8 kişi bu başvuruyu yapmıştır, biz de bunu vermek zorundaydık, bu 
doğru değildir. Saygılarımı sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Yusuf Günay’a teşekkürler. Buyurun Sayın Başkan. 
 
Kulüp Başkanı Burak Elmas 
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Tekrar özür dilerim. Vaktinizi alıyorum. Yusuf beyin açıklamasını dinledim. Şimdi birincisi, yani 
konuları ayıralım birbirinden. Eğer Sayın Akat’ın bahsetmiş olduğu konu hakkında 
konuşuyorsak, zaten Yönetim Kurulu olarak bu konunun kimin yaptığının tespit edilmesinden 
tutun, suçluların cezalandırılması adına, savcılığına suç duyurusunda, Yönetim Kurulu olarak 
bulunduk. Burada hukuğa sonuna kadar güveniyoruz ve bu kadar ciddi ve döneminde yapıldığı 
zaman da sessiz kalınan bir konuda asla bir Galatasaray başkanı olarak sessiz kalmam 
beklenmesin. Yönetim Kurulunun yükümlülüğü 111 inci madde. Yönetim Kurulu disiplin kurulu 
başvurularından bahsediyorum. Yönetim Kurulu işbu bu tüzüğün 111/1 maddesi uyarınca 
yapılan başvuruları en geç 15 gün içinde disiplin kuruluna sevk etmekle yükümlüdür. Biz de 
bize gelen her dilekçeyi dediğiniz gibi, ikimiz de hukukçu değiliz, eminim ki hukukçu üyelerimiz 
bunu konuşur ama Denetim Kurulumuz da, pardon, disiplin kurulumuzda zaten tüzüğümüz 
gereği, biliyorsunuz yeterli sayıda hukukçu var. Biz de onların görüşünü almak üzere 
tüzüğümüzün 111 inci maddesinin emrettiği üzere, disiplin kurulumuza sevk ediyoruz. 
Yaptığımız da tüzüğümüzün gerekliliğidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Başkana teşekkürler. Usul hakkında. Hayır, lütfen. Sayın Akın Ketenci lütfen kayıtlara 
geçsin.  
 
Akın Ketenci 
Efendim özür dilerim meşgul ediyorum sizleri ama bir önceki dönem disiplin kurulunda görev 
aldım raportör üye olarak, dolayısıyla bundan sonraki konuşmalarda da benim konuşmamda 
dahil, disiplin ile ilgili konular olacağı, bunun aydınlanması ve hazirunun iyi bilmesi lazım. Sayın 
başkanıma katılıyorum, herkesin tüzüğümüzü bir kez baştan sona okuması lazım. Sayın başkan 
doğru söyledi, 111 inci maddenin söylediği fıkrası, Yönetim Kuruluna gelen dosyaları disiplin 
kuruluna sevk etme yükümlülüğü getiriyor. Ama sonraki fıkrasını da okursanız eğer, eğer 15 
gün içerisinde sevk etmezse, kişi kendisi disiplin kuruluna doğrudan başvurabiliyor. Demek ki 
sevk etmeme durumu da olabilir. Eğer bu başvuru tüzüğe aykırı bir başvuru ise örneğin, o 
zaman sevk etmemesi daha doğru olacaktır. O durumda da iddia sahibi, başvuru sahibi, 
doğrudan disiplin kuruluna başvurabiliyor. Bunu söylemek istedim, saygılar sunarım efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Akın Kenetciye teşekkürler. Sayın Hayri Kozak sizi çok beklettik. Buyurun. Ben bundan 
sonraki konuşmalarda, karşılıklı yani açıkçası bir söz hakkı doğursa bile bir yakın temas 
olmaması açısından araya bir konuşmacı yüksek müsaadelerinizle koyacağım. Bunu da 
şimdiden bildirmiş olayım. Çünkü sıcağı sıcağına cevap verme olayı, bir hem toplantı 
verimliliğini aksattığı gibi, bir karşılıklı atışmaya dönme riski taşıyor. Açıkçası divan toplantıları 
moderasyonu anlamında, en hassas olduğumuz bir konu, başkanlık divanı olarak. Sayın Hayri 
Kozak buyurun, sizi çok beklettik. 
 
Hayri Kozak 
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Değerli başkanım, Yönetim Kurulu üyelerimiz, sayın divan başkanımız ve arkadaşları, değerli 
büyüklerim, arkadaşlarım neredeyse söz hakkımı kaybedeceğim diye korktum. Moralim 
bozuldu, ama benim güzel yüzümü görmeyi tercih edersiniz diye sizlere kıyamadım yani, 
geldim yine huzurunuza. Şimdi efendim cidden çok, çok ciddi ve sarsıntılı günler yaşadığımıza 
ben eminim, sizler de tahmin ederim aynı şeyleri düşünüyorsunuz. Sadece şu toplantının 
gelişmesi dahi, onun biraz belirtilerini gösterdi.  
Efendim benimle ilgili bir kardeşimiz, tanırım kendisini de, uzun yıllardır tanırım. Cevap vererek 
üzmek istemem, ama bir tek cümle söyleyeyim. Bana babamın ve sülalemin öğrettiği ve asla 
hiçbir yerde ihmal etmediğim, hayatım boyunca, bir tek özelliğim vardır. O da büyüklere 
saygıdır. Kimse bana bunu öğretemez. O konuşan arkadaş da. Dolayısıyla ben cevap 
vermeyeceğim, sizleri de üzmeyeceğim, vaktinizi de almayacağım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Hayri Kozak, mikrofona yaklaşabilir misiniz? 
 
Hayri Kozak 
Şimdi efendim bugün sözlerime sevgili başkanımızın birkaç hafta önce, canlı yayına katıldığı, 
bazı televizyonlarda, bir de bütün gazetelerde beyanat olarak verdiği, bir konuşma var. Çok 
değişik, farklı içerikli, hem sevindirici, hem düşündürücü olarak ben, bunu bir okuyacağım çok 
çabuk, çok kısa. Ondan sonra da bu sözler karşılığında bir de kulübümüzün manzarasına eğer 
izin verirseniz bakacağız. Şimdi şunları söylüyor başkanım, tabii tamamını almadım. Çarpıcı 
yerlerini. Futbolda sıkıyönetim ilan ederek, sektörün bütün kulüpleri denetlenmelidir diyor.  
Geçmişten gelen hataların tekrarlanmaması için masadayız. Hangi masa olduğunu bilmiyorum 
ben anlayamadım ama geçmişten hataların tekrarlanmaması, evet, tepkilere rağmen doğru 
neyse, onu yapmaya devam edeceğiz ve görev süremizin sonunda Galatasarayı bu yola taşımış 
olacağız. Altını çizmek istiyorum, bu bir ihtiyaç değil mecburiyettir. Çok doğru. Şu anda 
Türkiye'de mevcut gelirlerle, borçlarını ödeyebilecek tek bir kulüp yoktur. Evet yoktur. Bizim 
kulübümüz de yoktur. Neden acaba?  
İbra etmemekle, etmekle, şuyla, buyla, onu atmakla, tutmakla olmaz bu iş. İyi düşünelim bunu. 
Bunu da uzun uzun tartışmaya, herkesle hazırım. Efendim 23 yaşında yöneticilik yapmış sevgili 
başkanım, ben de onu biliyorum, o günleri de yaşadık. Ne kadar şanslıymış. Denetlenebilir, 
şeffaf bir futbol yönetim sistemi kuruyoruz diyor. Galatasarayda bunu başarmak zorundayız, 
en önemli konu, alt yapı. Tabii. Alt yapıya da bir göz atarız birazdan. Dünya Galatasaray ve 
devrimini konuşacak. Dünya futboluna örnek bir modeli harekete geçiriyoruz diyor sevgili 
başkanım. 
Türkiye'nin ilk bu çok güzel bir haber. İlk borçsuz üst üste kâr eden kulübünü kuracağız. Bundan 
daha memnun olunacak bir ikinci bir haber olamaz tabii. Tüm dünya futbolu için örnek olacak 
bir başarı hikayesi yaratacağız. En büyük projemizde yeniden gençleşmek olacak. Yani 
başlatılmış olacak gençleşmeyi devam ettirecek. Gayrimenkul projeleri ve sponsorluk gelirleri 
değerli projelerdir, ancak sürdürülebilir bir başarı alt yapıdan geçer. Yine gençlerle 
buluşuyoruz burada. Kulüpler ortak bir televizyon kanalı kurmaya hazır, bütün kulüpler 
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mutabık, aynı geminin içindeyiz. Güzel bir birliktelik var. Hiç o birlikteliği göremedik ama 
mutlaka kendisi temasta, inşallah tabii bu güzel bir haber, güzel bir haber hakikaten.  
Şimdi başkanımızın bu açıklamaları karşısında ben şöyle kulübümüze bir bakalım dedim, yani 
bugünkü durumumuz nedir? Yani dünyanın en büyük kulübü olmak gibi bir şeylere filan 
gidiyoruz. Borçlar sıfırlanıyor, Galatasaray da kendini kurtarmaya doğru gidecek inşallah. Şimdi 
bir defa şöyle bir bakalım manzaraya. En çarpıcı olayımız malum, bütün bu kulüplerin. Futbol. 
Profesyonel futbol. Bir bakalım şöyle ne durumdayız? Takımımız 38 puanda, eksi 5 averajla, 15 
inci durumda. Liglerin bitmesine 8 hafta var. Fenerbahçe, Bahçeşehir, Aydın, Antalya ve Altay 
ile deplasmanda oynayacağız. Bunların her biri Galatasarayla, maalesef diyerek, başa 
çıkabilecek takımlar. Diğerleri de kendi sahamızda oynayacağımız, aşağıda var. Şimdi tamam 
da bu yabana atılmayacak bir pozisyon. Biz hâlâ riskteyiz. Bizim 38 puanımız var, tek garantimiz 
de o, yani ona dayanarak biraz rahatladık. Ama puantaja baktığımız zaman, yine tehlike var, 
yine tehlike var. İyi futbol oynayamazsak, kazanmak için cansiperane mücadele vermezse 
çocuklarımız, bu risk hâlâ durmaktadır. Çünkü bütün yabancı takımları, yani diğer takımları 
hepimiz izliyoruz. Göreceğiniz gibi, bu düşme potasındaki takımlar, olağanüstü efor sarf ederek 
mücadele veriyorlar. Olağanüstü. Şimdi ama biz düşme potasında şu anda olmadığımıza göre, 
inşallah bir derdimiz olmaz.  
UEFA sıralamasında, Türkiye olarak tabii bu. 19 uncu sırada kalmamız, bunun bir tarafı bizi 
ilgilendiriyor. Biz şimdi mali olarak çok vahim bir durumda olduğumuz için, diğer her, bütün 
Türk takımları gibi. Bizim en büyük gelirimiz, futbol. Futbolun en büyük geliri, Avrupa kupaları. 
İşte bir icat edilen gibi, şeyde finale kaldık, birinci kapattık. Aşağı yukarı çok ciddi bir para 
kulübe girdi. Demek ki hayati bir gelirden yoksun kalmış durumdayız. Yani 2023 bütçesini 
gelirimizi, giderimizi düşünürsek, ilk başa yazacağımız şey, Avrupa kupalarının peşinen 
olmaması, yani gelecek sene şampiyon olmuşsunuz, ikinci olmuşsunuz diye bir şey kalmadı. 
Şimdi bugün itibariyle kadromuzda 14 yabancı, 15 yerli olmak üzere 29 futbolcumuz vardır. 
Yaş ortalaması 26 dır. Ben onu fazla bilmiyorum, sizler biliyorsunuz ki bir çok arkadaşımız, şimdi 
gençleşme kararını alan ve bunu uygulamaya geçen Galatasaray gibi bir kulüp, yaş ortalaması 
26 da tutar mı? Bilmiyorum. Bana göre çok genç bir yaş değil. Diyorum ama ben anlamam. 
Şimdi kadro maliyetimize bakacağız, futbolcu ücret ve bonservis maliyetlerine bir bakalım. 
Maaş şu anki kadrodan bahsediyoruz. Maaş 487 milyon TL, hemen altında euroya 
yansıtıyorum. Küsuratlarını söylemeyeceğim. 29.7 milyon Euro. Bunlar yalnız maaş. Mevcut 
kadroyu söylüyorum, yani 29 kişiyi. 362 milyon bonservis, 362.5 milyon TL bunun da eurosu, 
22.1 milyon Euro ediyor. Bunları topladığımız zaman şu anda bizim futbol takımımızın yaş 
ortalaması 26 olan, toplam maliyetleri bugün, bugünkü şartlarla 849, 850 milyon TL ve 51.9 
milyon da Euro ediyor. 
Yani en ufak bir tasarruf belirtisi yoktur burada. Çünkü bir sene önceki, evvelki sene önceki 
toplam rakamlar da elimizde. Yani en fazla tasarrufa ihtiyacımız olan dönemde ve gençleşmek 
için çok ciddi kararlar almış olarak, aldığımız şey, birazdan gençleşmelere de bir daha 
bakacağız. Şimdi bunun yanında hemen bu seneki yeni transferlerimize hızlı bir göz atalım. 
Futbolun üstünde duruyorum. Çünkü durmamız lazım. Bizim durumumuz için, şu anda 
inceleme altına, göz altına almak için, en önemli, en önemli icraatımız futbol şu anda. Bu 
muhakkak, böyle kabul edeceğiz. Çünkü futbol öyle bir şey ki, yeniliyorsunuz, yeniliyorsunuz, 
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yeniliyorsunuz, bir maçta galip geliyorsunuz, top çizgiyi geçiyor. Her şey bitiyor. Başkanlar 
kahraman oluyor, futbolcular aslanlar diyorlar. Bir top geçiyor, bitiyor. 1-0 aldınız maçı, bitti. 
İşte bir İspanya beraberliği çok harika bir şeydi, asla inkâr edemem. Ama her şeyi unuttuk, 
farkındasınız değil mi, buna hayır diyecek olan yoktur herhalde. Böyle bir futbol topunun çizgiyi 
geçmesine bağlanamaz bizim gibi bir kulübün geleceği diyorum ben. 
Şimdi efendim, 15 tane futbolcu transfer ettik bu yıl. Bu gençleşme kararının arkasından gelen 
yollardır. Sen bunları çok iyi bilirsin değil mi? Şimdi işte Romenler filan da geldi. Birtakım yerli 
filan, isimleri okumayayım, yormayayım sizi. Dip rakamı söyleyeceğim size, şimdi toplam 950.2 
milyon TL taahhüde girmişiz, bu oyunculara karşı. Bunun da Euro karşılığı 58 milyon eurodur. 
Tabii bu benim cahil parmaklarımla yaptığım hesaplar, benim sevgili kardeşim orada, hemen 
karşılaşıyoruz. Evet. Pek de parmağım, ama parmaklarım fena değildir onu söyleyeyim sana. 
Şimdi efendim dediğim gibi, çok ciddi. Yaş ortalaması da 24.9, yani gençleşme yılının 
transferlerinin maliyeti olarak bunu söyledik. Bu arada bizim, yani bu gençleşme, altyapı 
anlayışımıza da hemen bir göz attığımız zaman, bir bakıyorsunuz Yunus Akgün diye bir 
futbolcumuz var. Futbolcu var. Zannediyorum bu seneki prömiyer ligin, bizim yani süper 
ligimizin zannediyorum en başarılı 2, 3 futbolcusundan biri. Bunu biz geçen sene verdik. 
Bilmiyorum yani. Bu adam burada topa vurmasını mı bilmiyordu? Bilmiyorum. Verdik. Emre 
Akbaba. Onu da verdik. O da zaten harikalar yaratıyor. O taraf öyle. Şimdi ben size futbol 
akademimiz bugün kurulmadı. Yani gençlik diyoruz ya, gençleşeceğiz diyoruz ya, bakın sene 
96, 150 tane futbolcumuz var, alt yapımızda, 150 tane. Rastgele aldım, eski faaliyet 
raporlarından. Sene 2000, 148, sene 2010, 170, 2016 215, bugün 211 tane, 251 tane bizim 
akademimizde, alt yapımızda, genç futbolcular var. Bu 251 i tabii, hepsi futbol oynama yaşında 
olduğunu düşünmeyin. Bunların 12 den başlayan oraya, yukarıya doğru giden grupları var. 
Ama futbolcu bütünlüğü ve bolluğu içinde bu kulüp yıllar geçirir. Önceki yıllarda ben 80 li yılları 
hatırlıyorum, biz çıkardık, Türkiye liglerine dağılmış futbolcuların isimlerini döktük, hangi 
takımlara gitmiş, bizim takımımızda da kimler oynamış? İşte bu zaferleri aldığımız günlerde, 
göz yaşartıcı tablolar var. Bugün yanına koyamazsınız yani. Çok enteresan bir şeydir. Neden 
böyleyiz, bilmiyorum. Harika bir zamandı falan, filan. Şimdi kulübümüzde bizim futbol dahil, 
17 sportif branş ve toplam 1677 sporcu mevcut. Yani gırtlağına kadar spora değer vermiş, daha 
doğrusu önem vermiş ve bu kadar sporcuyu, tabii bunların hepsi futbolcu değil. Futbol 
grubunda 250 civarında kişi var. Böyle bir durum var. Şimdi bir de bütün bu alt yapı, uğraşıları, 
işte eleştirdiğim şeyler, bu seneki transferler. Bunun yanında bir kulüp var, ben hâlâ 
çözemedim bunu. Niğde Spor Kulübü. Yani bu bizim değilmiş. Ama hepsi Galatasaraylıymış. 
Yani duyumlarımı söylüyorum bilemiyorum ben, herhalde başkan bize anlatır. Şimdi Niğde 
Spor Kulübü adı, iki, üç hafta evveline kadar sonuncuydu. Sonra, bu hafta bir daha bakayım 
dedim. Adı da değişmiş. Şimdi Modafen diye bir takım olmuş. Ben hepiniz adına bilmek 
istiyorum. Nedir bu? Yani eğer bu tabii bir de biraz bilgiler aldık. Altınordunun sahibi olan 
beyefendi, artık o takımla baş edememiş veya başarılı olamamış. Bizim bu grup Galatasaraylı 
bir grup, onlarla anlaşmışlar, almışlar. Niğdeye de gitmişler. Bu spor kulübü bu durumda. 
Bilmiyorum ne yapıyoruz, yani bir taraftan da elimizde 255 tane futbolcu orada duruyor, alt 
yapıda. Ve bir taraftan da gençleşeceğiz diye, ortaya dökülüyoruz ve az önce söylediğim ve 
birazdan Bikem’in beni düzelteceği transfer rakamlarını, ama bugün düzelteceğiz yani, 
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bırakmam. Başka güne bırakmam. Şimdi burada durum bu. Çok hızlı bir amatör şubelere 
bakalım. Erkek basketbol, 8 inci sırada. Biz sezona iyi başlamıştık, 4 lere, 5 lere yükselmiştik, 
hatırlarsınız ilk günlerde. Şimdi biraz aşağıya doğru hafiften iner gibiyiz.  
Kadın basketbol, 7 nci sırada. Erkek voleybol, 6 ncı sırada. Kadın voleybol 5 inci sırada. Sutopu 
erkek, çok uzun yıllardan beri, değişmez şampiyonumuz olarak bir şube, inanılmaz bir 
başarıdır, iş yıllardır değişmiyor. O da namağlup lider, 16 devre, bu yıllar boyu böyle geldi. 
Kürek, yüzme ile paralel gider, zaten aralarında rekabet de vardır. Bizim bu Kalamış 
tesislerimizin medarı iftiharıdır bu kürek şubeleri filan. Şimdi kürekte de puan getirecek 
Köyceğiz kupasında kadınlarda ve erkeklerde ikinci olmuşlar ve Türkiye kupasında da bu 
yakında yarışacaklarmış. Şimdi bunlar tabii bir kısmı ümit verse de, az önce verdiğim sporcu 
adedi ile Galatasaray ne kadar, ama Galatasaraya yakışır sonuçlar burada vardı, iyiye doğru 
gidiyordu. Onlar da bir iki şube dışında biraz sarsılmaya başlamış, erkek judoda bronz 
madalyamız var. Kadın judoda, judo Avrupa kadınlar şampiyonu olmuşuz. Tebrik ediyoruz 
tabii. Atletizm erkekte de süper liginde 2021 i 3 üncü olarak tamamlamışlar. 
Şimdi efendim mali sonuçlara bir bakalım, Bikem’ciğim sen kalemi kağıdı eline al. Şimdi ben bu 
konularda sizi fazla sıkmıyorum, sıkmak istemem. Yani böyle tablolara mablolara girmiyorum, 
ben, sadece benim kendime bir tablom var. Ben oraya yerleştiriyorum rakamları ve final 
rakamlarını inceliyorum ben. Çok derin detaylara inmiyorum. Çünkü bizim ne yeteneğimiz, ne 
de şeyimiz, süratimiz ona yetmez.  
Şimdi hızlı hızlı, şu iki senesini, yani Cumartesi günü bir olağanüstü değil de, olağanüstü 
hareketli bir genel kurul yaşayacağımız için. Şimdi bakın giderleri söylüyorum, 2020 de 1 milyar 
289 milyon gider. 2020. 2021 son yıl. 1.8 milyar. 555.9 milyon giderlerde artış var. Gelirler tabii 
malum sebeplerden onda bir 2020 den sonra gelirlerde de olmasına rağmen, bakın 2020 de 
gelirler 677 de kalmış, dediğim sebeplerden, işte hastalık mastalık, 2021 de de biraz iyileşmiş, 
1 milyar 400 milyona ulaşmış gelirlerimiz. 
Dönem zararı, 2020 de 612 milyon, 2021 de 444 milyon. Her ikisi de zarar. Finansal borç, tabii 
en önemli borçlardan biri. 2020 de 1 milyar 654.9, 2021 de 2 milyar 551.7, 1 yılda 896 milyon 
artmış. Yani bu iki yılı inceliyoruz. Dünya kulübü olmaya giderken. Net borç, 2020 de 2128, 2 
milyar 128, 2021 de 3 milyar 029, toplam borç ve yükümlülükler, 4 milyar 181, 2020, 5 milyar 
581 2021, bir yılda artış, 1 milyar 400, teminatlar, teminatlar pek önemsenmiyor. Yani bir para 
görünmüyor ya, halbuki onların hepsinin arkasında, o 15, 17 gayrimenkulümüzün babalar gibi 
tapuları yatıyor orada. Şimdi 4 milyar teminatlar, 3 milyar 466 milyon, 2020. 6 milyar 877 
milyon 2021. Tabii bunların içinde, malum bizim yaptığımız bankalar birliği ile yapılan 
anlaşmalar var ya, bu hem borçların hem de teminatların önemli bir bölümü, oraya o sebeple 
üretilmiş ve verilmiş şeyler. Onu bir hatırlayalım. Öz kaynak, 2020 de 1.3 milyon, 2021 de 1.6 
milyar, afedersiniz. 1.3 milyar, 2021 de de 1.6 milyar, şarta bağlı yükümlülükler, biliyorsunuz 
bu mevcut profesyonel futbolcuların yıllar itibariyle ödenmemiş paralardır. Bunlar borç olarak 
mütalaa edilmez, yani kayıtlara geçmez ama fiilen borçtur bunlar. 2020 de 415 milyon olan 
borçlar, bu sene yani 2021 de 558 milyona yükselmiş. 
Şimdi bu tabloları görmek için, rakamlarım yanlış değilse, nasıl olsa yardımcı olacak bana 
kardeşim, onlar yanlış değilse, bir felaket tablosunun rakama dönüşmesidir bu. Yani tabii 
dünya kulübü, neden olmayalım? Oluruz. İyi çalışmalarla, iyi projelerle, inşallah onu da 
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görürüz. Şimdi sportif, ilk defa bir olay gördüm. Bu çok ilgimi çekti. Söylemek istiyorum. 
Biliyorsunuz biz Sportif a.ş. de halka açık şirket olduğumuz için, 3 er aylık periyodlarda biz hlaka 
açık olarak orada ve mali yılımız da farklıdır. 1 Hazirandan şey sonuna, Mayıs sonuna kadar 
gelir 12 ay. Bu halka açık sportif şirkette, a.ş. de, normal kulüp, diğerleri de 1-31. Şimdi 
dikkatimi çeken o, hoşuma gitti çok yani, ilk defa ben bugüne kadar görmemiştim. 31 Aralıkla 
bağlanmış bir çalışma gördüm, yani şeyde, bu bir eleştiri değil aman, yani ilk defa yapılmış bir 
şey ve çok da mutlu oldum, çünkü sportifin ne olduğunu, hangi noktada olduğunu biz 
görmekte, onun için ben ortak oldum, yüklü bir parayla, gittim. Ortağım şimdi ben. Ha 
çoğunuz, yani kıskanabilirsiniz beni, şeyde. Şimdi bakınız 1 Ocak, 31 Aralık 2021, 2020. Hemen 
sonuçları söylüyorum, sportif a.ş. 2021 gelir 1 milyar 191 milyon, gider 1 milyar 431 milyon, 
zarar 300.2 milyon. İlk söylediklerim, şeye gelince, 2020 ye gelince, gelir 683.6 milyon, gider 1 
milyar 31 milyon. 2021 de zarar 300.2 milyon, 2020 de bir önceki sene 348 milyon. Yani sportif 
a.ş. deki hemen hemen bir yıl dışında, evet 1 yıl da değil, evet 1 yıl dışında, bir 40 küsur milyon 
bir kârımız oldu. Onun dışında yaşama geçtiğinden beri, bir tek kere kâr ve bizi perişan eden 
de bu nüveleri, bunu iddia ile söylüyorum, hayatımın sonuna kadar da söyleyeceğim. 
Şimdi çok enteresan bir konu, sizlerle paylaşmak istiyorum. Asla uzmanı olmadığım bir konu, 
ama çok ilginç buluyorum. Şimdi bizim bir bütçe meselemiz var. Ha sen gül, gülüp durma bana, 
yani moralim bozuluyor ya, hep bir yanlışını yakaladım zannediyorum. Şimdi bizim bir bütçemiz 
var. Hepiniz biliyorsunuz. Kavgalar, dövüşler, ibralar, ibrasızlıklar her şey biter, sıra bütçeye 
gelir. Kim kalacak? Diyelim ki hazirun o gün 700 kişi. Bütçeye kalan 51 ise başarıdır. Neden biz 
bütçe yapıyoruz, neyin bütçesini yapıyoruz? Bunu biliyor muyuz, biliyor muyuz bunu? Bunu 
çok samimi soruyorum, şekerim, inan bana samimi soruyorum. Bak, bak ilgilen benimle. Şimdi 
olay şu. Olay şu. Mali, olay şu. Olay şu. Sadece, sadece derneğin, Galatasaray derneğinin 
bireysel hesaplarının biz bütçesini yapıyoruz.  
Şimdi bu, nedir bu? Bakınız mesela geçtiğimiz iki yılın rakamlarına bakınca zaten olay ortaya 
çıkacak. Şimdi gerçekleşen gelir, 2000 son yılı söyleyeyim.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Hayri ağabey, tekrar mikrofona yaklaşırsanız. Sayın konuşmacı toparlayacaktır. 
 
Hayri Kozak 
Kısaltma mı istiyorsun? Peki.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Hayri Kozak’ın ben herhalde genel kurulda, genel kurul provasını burada yapıyor. 
Herhalde Genel kurulda daha kısa bir konuşma yapacak.  
 
Hayri Kozak 
Hayır. Hayır, hayır. Sayın başkan, hiç merak etme, genel kurulu da burada bitireceğiz. Şimdi 
merak edin bakalım. Şimdi efendim. 677, 121 milyon, gerçekleşen gelir var, 2020 yılında, 
gelirleri söylüyoruz. Bütün kulübün, bütün kulübün konsolide olarak, gerçekleşen geliri, 677 
milyon. Şimdi nasıl olacak bu? Sadece dernek, yani bütçeye o gidecek. Ama ana gelir, 677. 
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Bunun lafı bile yok. Hemen bir sene sonrasına bakalım. Aynı. Rakam söyletmeyin bana. Yani 
olacak şey, biz niye yapıyoruz? Şunu öğrenmek çok, samimi soruyorum. Bizim yani 
kurulduğundan beri böyle geliyoruz, kimseye bir şey yok. Ne yapıyoruz biz, ne yapıyoruz biz? 
Birbirimizi, işte geldik, kaç kişi vardı şurada. Ya ihmal ediliyor, o da bir de yani neye yarıyor bu? 
Lütfen samimi olarak sen yetkilisin, bizi aydınlat. Saçma sapan bir iş yapıyoruz, ... ben mi?  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Bikem Kanık, konuşmacımız toparlıyor. 
 
Hayri Kozak 
Hayır bir dakika, toparlayacak. Hepsi oturuyor. Evet, finale geldik. Finale geldik. Üzülen 
kardeşlerimiz rahat etsinler. Şimdi değerli Galatasaraylılar, şimdi ciddiyete geldiğimiz belli. 
Divanımızın saygın üyeleri, çok ciddiyim şimdi ben. Bizler hepimiz uzun yıllardır, kulübümüzün 
güncel konularını, sportif, idari, mali, tüm sorunlarına ilgi gösterdiğimiz için, kulübümüzün 
kıdemli, yaşlı üyeleri olarak buradayız. Bu anlayışımızı sürdüren kişileriz. Son haftalarda, 
hepimizin duyduğu, okuduğu, veya fiilen yaşadığı çok ciddi bir hareketlilik var. Çok ciddi bir 
hareketlilik var, nedeni de çok net bir şekilde belli. Bu Cumartesi, Lütfi Kırdar salonunda 
yapılacak genel kurul. 
Kanımca, bizim genel kurullarımız bazen çekişmeli de olsa, huzurla, dostça sona erer. Bu yıl da 
hareketli, yüksek katılımlı olacağa benziyor. İlginç olan da yönetimin ilk yılı tamamlanmamış 
olmasına rağmen, ibra etme, etmeme, sözlerinin Galatasarayın çeşitli toplantılarında çok sık 
tartışıldığını hepimiz duyuyoruz. Bundan bu salonda bulunan herkesin emin olduğundan da hiç 
şüphem yok. Ben şahsım adına konuşuyorum. Galatasaray üyelerinin kişisel iradeleriyle, en 
mantıklı ve günün şartlarına göre en doğru kararı vereceklerine inanıyorum. Ayrıca, ben kişisel 
olarak son divan toplantımızda, İnan Kıran salonundaki konuşmamda, sayın başkana ısrarla 
rica ettiğim, bunun arkasında az önce konuşan söyleyeyim, bunun arkasında bunun bir oyun 
yok. Sen gelip de bir şey olursan, sonra arkadan öyle olur, ibra olursun diye pazarlıklar yok. 
Mehmet Erişen beni tanır, bir daha böyle lafları da herkese, mal ederek etmesin. Konuşmamda 
sayın başkanı ısrarla rica ettiğim ve bugüne kadar da cevabını alamadığım, talebi 
tekrarlıyorum, yine tekrarlıyorum, bugün de aynı şekilde düşünüyorum. Yarın da aynı şekilde, 
Cumartesi de aynı şekilde düşüneceğim.  
Sayın başkan, 26 Mart 2022 Cumartesi yapılacak olağan genel kurulumuz öncesi, toplantı 
başkanına istifa dilekçenizi vererek, yeniden seçime gitme kararınızı lütfen açıklayınız ve 
rahatlayınız. Camia ve kamuoyu sizden bunu bekliyor. Neden? Yani, ibra, ibra evet herkesin 
hakkı, demokratik haktır. Asla ihtiyacım yok. Ama ben şunu önemle rica ediyorum. İyi niyetime 
inansın, herkes inansın. Bazı bir iki, arkadaş dışında benim iyi niyetli olduğumu herkes bilir. 50 
senedir beraberiz. İbra olmadı, şu veya bu sebeple, şu etti bu etti, mesele değil. İbra olmadılar, 
ki bu yolda gidenler, ibra olmamanın ertesi sabahında Galatasarayın ne yapacağını 
düşünüyorlar mı? Ne olacak Galatasaray? Bir yönetim var ortada. Daha bir yılını bile 
tamamlamadan ibra edilmemiş. Peki ertesi gün, ibra etmiyorsunuz, reçeteyi hazırladınız mı? 
İbra etmiyorum diyenler veya onların sözcüleri çıkacaklar, biz ibra etmeyeceğiz ama hemen 
seçim yaparak, Hayri Kozağı başkan yapacak diyecekler. İşte bu. Yani arkadaşlar, arasıra 
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espriye vurmaya mecburum. Arkadaşlar, laubali görür ama mühim değil, onlar tanır beni. 
Şimdi çok ciddi söylüyorum arkadaşlar, çok ciddi söylüyorum. Tekrar söylüyorum başkana. 
Görevi iade et, derhal seçime gir. Bugünleri, geçmişte, 10, 15 sene önce tekrar aynen yaşadık. 
Şimdi ondan sonra da yönetiminizi değiştirin, değiştirmeyin, o sizin bileceğiniz iş.  
Tabii aynı anda diğer bütün adaylar da, zaten ibra edilmediğine göre, edilmeme düşünceleri 
olduğuna, adaylar da iyi kötü bellidir. Girerler seçime, kısmet kime olursa, hiç olmasa camia 
büyük sarsıntılara, büyük kırgınlıklara, ki muhakkak olacak. Düşmez. Çünkü Galatasarayın bu 
tür kırgınlıklara hiç ama hiç ihtiyacı yok. Beni ya anlarsınız, ya da anlamazsınız, farklı düşünenler 
ve bana tahammül edemeyenler. Çok teşekkür ediyorum efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Hayri Kozağa teşekkürler. Ben Sayın Bikem Kanık’tan daha sonra söz hakkını daha sonra 
konuşmasını rica edeceğim. Çok kısa ise buyurun, sonra da önceki denetim kurulundan Sayın 
Ertay Örmen kısa bir açıklamada bulunacak.  
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Bikem Ardakoç Kanık 
Daha sonra unutuyorum, Hayri ağabeyin söylediği şeylere cevap veremezsem üzülürüm. Bir 
evvelki divanda, sağlık sorunu ile erken çıkmam gerekmişti, Hayri ağabey gönül koymuştu. O 
yüzden cevap vermem gerekiyor. Şimdi öncelikle bazı ortaları güzel yaptığı için Hayri ağabeye 
çok teşekkür etmek istiyorum. Çok heyecanlandım, bazı konuları açtığı için. Genel kurula da 
hazırlık yaptığımızı söylediğim çok önemli bir çalışma var. Aslında bu güne kadar bir ekonomist 
olarak hep benim rahatsızlığını duyduğum, Türkiye'de herkes futbol uzmanı olduğu için, herkes 
kimin alınıp alınmaması, hangi transferin doğru olup olmadığı ile ilgili çok net görüşler 
verebiliyor, başarı ve başarısızlık tamamen sübjektif görüşlere dayalı olabiliyor. Eski divan 
başkanımız Kemal Onar’ın çok güzel bir kitabı var. Ben de onu bayağı hatmettim, geçmişte çok 
ilginç eleştiriler var. Biz eleştiriden beslenen bir camiayız, doğal olarak. Popescunun ilk 
alındığında çok saygıdeğer bir divan üyemiz ağabeyimiz gelip, bu taponu niye aldınız diye 20 
dakika konuşmuş, notlarda var. Şimdi o ... ve mekânları, zaman içinde rakamlarını ispatlaması 
gerek. Bu nedenle de saygıdeğer Asaf ağabeyimle birlikte, ilk yönetime seçildikten sonra dedik 
ki, biz hep dipnotlarda özellikle Hayri ağabeyle ayrıldığım yer orası. Bilançonun dibini söylüyor. 
Halbuki biz oradaki faaliyet kârı üzerine konuşmalıyız. Dipnotlardaki rakamlardan değil, niye 
olduğunu da anlatacağım daha sonra. Hep aynı rakamları, aynı insanlar, 5, 10 kişi konuşup 
duruyoruz, geri kalan futbol konuşuyor ve tam olarak rakamsallaştırıp neyin doğru, neyin 
yanlış olduğunu, ortaya bir keys olarak koyamıyoruz. Bu nedenle Galatasaray üniversitesinde 
yüksek lisans tezini bitirmiş, çok iyi bir Galatasaraylı arkadaşımızın, Haluk hocamızla birlikte, 
yaptığı bir çalışma vardı, bir iki sene evvel, uluslar arası piyasadaki futbolcuların gerçek 
değerinin ne olduğunu ve bu değerin maliyete sağladığı faydayı ölçümleyen çok kapsamlı bir 
çalışmaydı. Ben kendisinden, bunu niye yaptık? Şöyle söyleyeyim. Hep diyoruz ki, 
yükümlülüklerimiz bu kadar arttı, borcumuz bu kadar arttı, hasılattan bu geldi, ondan gitmedi, 
spor şubesi bütçesi bu, menajere bu ödendi, tamam da bütün bunlar nereye hizmet etti? Bir 
sanayi şirketinde olsak, bir stok değerimizi ölçeriz, bir varlık değerimizi ölçeriz. Bizim varlık 
değerimiz nedir? Nedir? En büyük gelirimiz olan, futbol. Futbolcu havuzumuz bizim aslında 
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stok değerimiz, varlık değerimiz. Şimdi doğru bir proje uygulandı mı, doğru bir yatırım yapıldı 
mı, yapılmadı mı? Bunu anlamak burada iki, üç kişinin futbolla ilgili görüşleriyle, benim bu günü 
algılamam, Abdurrahim beyin iki sene evvelini algılamasıyla olmaz. Bunun dışına çıkıp 
rakamsallaştırmamız gerekiyor bunları.  
Bunun gibi bir sürü transfer market gibi siteler var. Bunların da ne kadar sübjektif olduğunu 
çok iyi biliyoruz, bazı değerlerle oynadıklarını da biliyoruz. Bu aşamada Galatasaray 
üniversitesindeki arkadaşımızın yaptığı çalışma ile, bizim geçtiğimiz 5 yıl boyunca bizde olan 
sporcu sayısını ve bu sporcuların 49 ülkeden olan bu sporcuların kendi ülkelerindeki, bütün 
geçtiğimiz 15 yılki transferlerini döktük bir dataya, 12.500 datayı döktük. Bütün bu 49 ülkedeki 
sporcularla ilgili, geçtiğimiz 10 yılda gerçekleşen bütün transferler. Bunu da niye yaptık biliyor 
musunuz? Sporcunun yaşı, milli olma seviyesi, başarı seviyesi, bonservis ücreti, gerçek 
ücretinin bir istatistiki değeri olması gerek, sporcunun değerine olan etkisi. Bir Falcao ile 21 
yaşındaki bir sporcuyu aynı değerle, transfer marketteki yazan değeri ile değerleyemezsiniz, 
çünkü onun size getireceği, bir maliyet, verimlilik hesabı farklı. Bunu yaparken de dedik ki, bir 
de bizim yıllardır yaptığımız, bizim de bunun dışına çıkmaya çalıştığımız, yönetim olarak, 
kiralıklardan çıkmak, bonservisi elimizde bulunduracağımız ileride satarak, değer 
kazanacağımıza inandığımız, asıl bizim sahibi olduğumuz havuzu ölçmemiz gerekiyor. Yani 
kiralıklardan arındırılmış, gerçek havuzumuzu, bir de bu havuzu kaç lira maliyetle yatırdık, yani 
bir liraya kaç lira kazandık? Bunun için dediğim gibi çok kapsamlı bir çalışma yapıldı. Mali genel 
kurulda da bunu ayrıntısıyla sunmak istiyorum. Geçtiğimiz 5 yılı da karşılaştıracağım, 
varlığımızın, asetimizin yani futbolcularımızın burada konuştuğumuz rakamlarla değil, gerçek 
değeri nedir? 1 liraya kaç lira kazanmışız? Bunun dünya piyasasında eden değeri nedir? Bunu 
görmek için. Belki bu çalışma, Galatasarayda gelecek dönemlerde görüşlere göre değil de, 
rakamlara göre konuşma alışkanlığını bize kazandırır. Bunlarda da çok net bir şekilde ortaya 
bazı rakamlar çıkıyor. 
Buradan hayri ağabeyin orta yaptığı bir diğer konuya cevap vereceğim. Amatör şubeler dedi. 
Yalnız Hayri ağabey beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben konuşmamda dedim ki, Galatasaray spor 
kulübü çok zor bir durumda. Bu amatör şubelerin her yıl yarattığı 60 milyon, 70 milyonluk 
giderleri ödeyemeyecek durumlara geliyoruz yakında. Burada isterdim ki, Hayri ağabey bilanço 
açısından bizim duayenimiz olarak ileriki dönemlerde neler yapmalıyızı konuşsun, ama yine 
aynı şeye düştük, basket takımı 7 nci olmuş, o 8 inci olmuş, su sporları 1 inci olmuş, bu bilmem 
ne. Bakın biz Galatasaray gibi büyük asırlık çınarlar. Bu amatör şubeleri besliyoruz. Yıllardır, 
yetiştiriyoruz, sporcu yetiştiriyoruz. Bizim tüzüğümüzdeki kurulma amacımız da bu. Ama 
devlet bize dönüyor ne diyor? Fatura gönderiyor. Amatör şubelere katkı payı, bana yeni 5.5 
milyon geldi, nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorum. Bana üstüne teşvik yapmaları gerekirken, 
üstüne bir de katkı payı istiyorlar. Diğer bizim rakip olduğumuz takımların çoğu, futbol takımı. 
Hiçbirinin 17 branşı yok. Bizim 17 branşımız var. Biz bunun için bir para alıyor muyuz, bir teşvik 
alıyor muyuz? Almıyoruz. Üstüne bir de ödüyoruz. Bu kadar sporcu yetiştirdiğimiz için. Bizim 
camia olarak bunu kurgulamamız gerekiyor. Orada 5 inci olduk, burada 7 nci olduk değil. Belki 
bu şubelerin verimliliğine bakmalıyız. Hangisinde daha çok sporcuyu, hangisinde daha az 
sporcuyu istihdam etmeliyiz, hangilerinde sadece, yetiştirici branş olarak kalmalıyız, 
hangilerinde mücadeleci branş olarak kalmalıyız. Ben bunları bir fikrim olduğu için 
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söylemiyorum. Bunu Galatasaray camiasının artık tartışması gerektiği için söylüyorum. Çünkü 
sırf alttaki toplamlarla, rakamlarla, bunu aşabilecek yeri geçmiş durumdayız artık. Son bir 
rakam daha söyleyeceğim, ondan sonra bitiriyorum. Hayri ağabeyim, birkaç rakamınız yanlıştı. 
Bir dahaki sefere lütfen siz kendi exel’inizde yorulmayın, ben size benim exelimi vereyim. 
Çünkü futbol şubesi bu sene itibariyle, 30.5 milyon Euro maliyete düşüyoruz. Gerçek anlamda. 
Burada hesaplamadığınız, yanlış aldığınız bazı rakamlar var. Bir de doğru hesaplamadığınız bir 
nokta var. O da şu. Bu sene yaptığımız transferlerin tamamına yakını, bazılarını 3 yılda bir 
ödüyoruz, bonservisini, bazısını 5 yılda ödüyoruz. 3 ve 5 yıla yaydık ödemeleri. O yüzden 
hepsini de bu seneye yükleyemezsiniz buradaki maliyeti. Çok teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Bikem Kanıka teşekkürler. Ben sözü Sayın Ertay Örmen’e vermek istiyorum. Kısa bir 
açıklamada bulunacak. Önceki dönem Denetim Kurulu adına veya salonda yoksa, söz hakkı 
baki. Tamam. Kolonlardan dolayı göremediğim için özür dilerim. Buyurun Sayın önceki dönem 
Denetim Kurulu üyemiz. 
 
Ertay Örmen 
Sayın başkan, sayın kurul üyeleri, sayın Yönetim Kurulu, değerli hazirun, şimdi biz bir önceki 
yani şimdiki Denetim Kurulu ile görüşüp, bir sunum yapmayalım dedik. Daha doğrusu biz 
normalde 22 Haziranda görevi devrettiğimiz için, zaten Haziran sonu raporları bu yönetim 
zamanında denetlendiği için 31.12 yi de bu yönetim tamamladığı için, mali yılın bütünlüğü 
açısından bütün dernek ve konsolide raporları bu Denetim Kurulunun ve yönetimin 
sunmasında uygun görüldü aramızda. Sadece mali yıl dönemi işte 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 
2021 arasında biten sportif a.ş. nin mali tablosunu ve o tablo hakkındaki görüşlerimizi biz kendi 
raporumuza koyduk. Bunun yanında hukukta devam eden davalar var. Bu davalarla ilgili 
esasında yine mevcut denetime bıraktık. Sadece bizim dönemimizde sonuçlanmış, yani daha 
doğrusu, ilk davaları kazanmış, kimisi sonuçlanmış, ada ve Kemerburgaz davalarından 
bahsettik sadece hukuk kısmında, geri kalan da 6 tane önemli gördüğümüz yine bizim 
dönemimizde cereyan eden, 6 idari konu hakkında incelemeler yapıp, görüşlerimizi yazdık ve 
bunlar da sisteme yüklendi, sistemde mevcut. Bu divanın sisteme raporların yüklenmesiyle 2 
gün sonraki genel kurul arasına denk gelmiş olması biraz talihsizlik tabii bu şeyde. Ama biz 
bütün bu konular hakkındaki açıklamalarımızı genel kurulda yapacağız, detaylı olarak. Bugün 
elimize bir mektup geldi, o mektupa daha detaylı bakamadım. Ama o mektubu da 
değerlendirip, o konuyla da ilgili genel kurulda düşüncelerimizi ve incelemelerimizi belirtiriz. 
Eğer bu toplantının devamında, bizim dönemimize yani 1 Ocak 2021 ile 22 Haziran 2021 arası 
herhangi bir sorusu olan varsa, onları da cevaplandırmaya hazırız. Teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ertay Örmen’e teşekkür ederiz. Sayın Mehmet Bileni çok beklettik. Buyurun Sayın 
Mehmet Bilen. 
 
Mehmet Bilen 
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Sayın başkan, demin kolonya aldım vallahi bayılıyordum. Şimdi şunu söyleyeyim. Hayri ağabeyi 
severiz, sağ olsun, ama kusura bakmayın 45 dakika burada konuşulmaz. Sizin arkanızdan 10, 
12 kişi bekliyor, salonun dikkati dağıtılmaz. Yani burası bir kişiye tahsis edilmiş değil, herkesin 
kendine göre bir fikri var. E müsaade edin diğerleri de konuşsun. Sayın divan başkanı sizin de 
oradan bir ayrımcılık yapmadan buna müdahale etmeniz gerekiyordu. Onu söyleyeyim, şimdi 
ben devam ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Ben kendimle ilgili konuyu hazirunu yormamak için şey yapmayacağım. 
 
Mehmet Bilen 
Tamam. Sağ olun. Şimdi Bikem kardeşimiz demin amatör şubeler dedi, hep yıllardan beri 
deniliyor. Ya şunu Allah rızası için ne olur, şu amatör şube olayını israrla biz, hep ben 
söylüyorum, herkes bunu söylüyor. Ya şu basketbol buz gibi profesyonel, zaten oraya baktınız 
mı, eksi bilmem 60 larda, 40 larda. Amatör şubeye bakıyorsunuz, sizin koyduğunuz bilançoda 
zaten artıda. 4 tane su sporları, eksi ikişerden, tesisleri düşünürseniz, hiçbir şey yok. Başkalarını 
düşünürseniz bir şey yok. Yani burada profesyonel basket zararda, amatör diyorsunuz. 15 şube 
gidiyor. Demeyin ne olur buna ya, yani bu gizli profesyonel, Vakıfbankla oynuyorsunuz, bilmem 
Arkas ile oynuyorsunuz. Öbürü de yarı profesyonel. Yani bu judo ile efendim yüzme ile bir değil, 
kaldı ki bizim tesislerimizin çoğu amatörler için verilmiş, o tesislerin gelirleri de aslında 
amatördür, sen oradan topla, topla, buraya ver. Yani sizi kastetmiyorum. Bu yıllardan beri, 
neyse onu da bir şey yapayım, değineyim dedim. Şimdi yok efendim özkaynağın nakit akışına 
oranı, bilançolar. Ya en son iki tane satır ne olur verin. Konsolide borcumuz ne, derneğin borcu 
ne? Ben bir şey bilmiyorum. Yani şu iki satırı söyleyin, dolar veya Türk parası olarak, kulübün 
borcu ne kadar? Bu kadar detaya gerek yok. Derneğin borcu ne kadar? Yeter. Gerisine gerek 
yok. Şimdi gelelim kendi konuşmama geçeyim ben. Konuşmama da bir, iki tane sualle 
başlayacağım. Bir tanesi, sayın başkana, bu geçen sene seçimden önce televizyona çıkmak için 
bir 500 bin lira bağış istenmişti, başkan da dedi ki, olur mu ya böyle şey dedi, tamam güzel, bir 
görüştür. Ben dedi televizyona da çıkmıyorum, 1 milyon lira bağış yapıyorum, bunu da amatör 
şubelere helal olsun, babayiğit bir tavır. Soruyorum bu bağışı yaptınız mı? Bu 1 milyonluk bağış 
hangi kalemde? Yaptıysanız helal olsun, ama yapmadıysanız da lütfen yapın. Onu ben 
öğrenmek istiyorum. İki, ikinci sorum. Florya geri alındı, rahmetli Cengiz döneminde, sonra 
burada bazı konuşmalar oldu, işte sanki alınmasında bir mahzur varmış gibi, sonra siz dediniz 
ki, biz Florya ile borçları ödeyeceğiz. Benim aklım karıştı. Floryanın alınması, kulübe faydalı mı 
oldu? Yoksa yük mü getirdi? Ne olur bunu da hani kısaca söyleyin, çok detay değil yani, 
Floryanın alınmasından bir zarar var mı, yok mu? Üçüncü bir idari olarak yani bizi ilgilendirir 
soracağım husus da şu. Biz Galatasaray Spor Kulübü olarak işbirliği topluluğunun içinde yer 
alıyoruz. Bizim bir üyemiz de oraya gidiyor. Bilmiyorum bir maddi destek de kulüp sağlıyor mu, 
onları bilmiyorum. Bizim geçtiğimiz dönem 3 tane kulüp başkanımız vefat etti, Allah rahmet 
eylesin, üçü de birbirinden değerliydi. Ancak benim edindiğim intibada sadece iki tane vefat 
eden başkanımızın işbirliği kurulu tarafından ilanı verilmiş, rahmetli Mustafa Cengiz’in ilanını 
biz göremedik, belki verilmiştir. Bu niye verilmedi? Verilmediyse. Verildiyse bir sözümüz yok. 
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Görmedik ve bu verilmediyse buna bir kulüp bir şey söylemedi mi? Bunu da öğrenmek 
istiyorum. Şimdi disiplin konusuna geleceğim. Disiplin kurulunun eskiden adı Haysiyet 
kuruluydu, onur kuruluydu ve buraya öyle her konu gitmez, hakikaten az iş gider ve pek de 
böyle ceza da çok böyle dirhem dirhem verilirdi. O başka, sana rastlamış, senin kısmetine. 
Şimdi maalesef disiplin kurulu, bir baskı unsuru oldu. Yani hiç hayatta görülmüş mü? Toplu 
disipline sevk. Yani toplu disipline. Şimdi sicil kurulu veriliyor, peki o odayı divan kurulu da 
kullanıyor. Her gün Aykut kardeşimiz o odadaydı. Sadece yani niye gelip de sadece sicile ha 
yani niye sadece sicil diyorsunuz. Çalışan profesyoneller var. Giren sicil üyeleri var. E peki divan 
var. Ama günah keçisi efendim sicil. Niye? İkincisi, kusura bakmayın, bir kulüp başkanı ihraç 
gibi bir cezada bu kadar kesin taraf olamaz. Tarafsız kalır. Buraya gelip de işte siz biliyor 
muydunuz, o şunu yaptı, onu savcılığa vereceğiz. Böyle bir şeyi kusura bakmayın, bir kulüp 
başkanı tarafsız kalır. Bu kadar taraf olmaz. Zaten o taraflık niyeti ve sonucunu gösteriyor.  
Şimdi o kadar çelişen durumlar var ki, zaten bir ceza veriliyor. Tüzükte suçu yok. Yorum var. 
Somut hiçbir şey yok. Hangi belge gitmiş, kimin belgesi gitmiş şunu bir söyleyin. Yok. Hepsi 
müphem olaylar. Tüzüğe göre, şayet bir suç varsa ki, bu bir iddia. Onun tüzüğümüze göre 3 ay 
içinde disipline gitmesi lazım. Ya 2018 de bize yazı geliyor, 2019 diye. Tüzüğü siz ihlal 
ediyorsunuz, Yönetim Kurulu ihlal ediyor. Yani ve burada şunu söyleyeyim, bakın divan niye 
kurulmuş? Divan akil, tecrübeli, kıdemli insanların her konudaki kulüp içindeki yanlışlıklara yol 
göstermesi için kurulmuş. Burada görev divan başkanının, benim sizin, hepimizin. Yönetim 
Kurulunun böyle bir lüksü yok. Böyle keyfi, tüzüğe aykırı, efendime söyleyeyim, kalkıp da 3 ay 
denilen yerde, 2018 in, 2019 un soruşturmasını açmak hakkı ve yetkisi yok. Kaldı ki, kaldı ki, 
efendime söyleyeyim, tüzük der ki, disipline gitmek için bir üyenin zarar görmesi lazım. Ya 
hukuken o kişiler, bahsedilen kişiler daha üye değil ki, fiilen daha üyelik olmamış, yani daha 
tüzük kapsamına girmemiş. Yani ne taraftan tutsanız, efendime söyleyeyim, tutulacak bir şeysi 
yok ve hiçbir şeysi yok ve bu kadar ağır ceza veriliyor. Bu kadar art niyetli bir keyfi uygulama 
yapılıyor ve yani bu kadar hizmet etmiş bir kişi görevden atılıyor. Kaldı ki bu kişi ve onun 
kurulları, Galatasarayda birçok yolsuzluğu ortaya çıkarmış insanlar. Tebrik etmeniz gerekirken, 
başkan olarak yönetim olarak, biz sizden takdir beklerken kulüp başkanı olarak, siz 
kalkıyorsunuz ceza verip, bir de bizleri veriyorsunuz bu yaşımızdan sonra. Yani ben o kadar yıl 
bu kulüpte, 50 sene efendim hizmet etmişim, hiçbir açığım yok. Divan başkan yardımcılığı 
yapmışım, bir özelliğim olsa, divan başkanı olacaktık. Onun için olamamışız. Peki, paldır küldür 
hop biz de gidiyoruz, ne oluyor? El insaf ya. El insaf. Kaldı ki, kaldı ki, kaldı ki, disipline sevkte 
sizin inisiyatifinizde siz isterseniz edersiniz, isterseniz etmezseniz, ama zaten konuşmanızdan 
belli, siz ceza taraftarı ve disiplin taraftarı olduğunuzdan haydi hop gidiyor. Yönetim disipline 
sevk etmediğinde, şikayet eden kişinin gitme hakkı vardır, o gider. Burada aslan gibi eski 
başkanımız Faruk Süren var. Benim başıma neler gelmedi, aslanlar gibi Faruk Süren 
döneminde, o yönetim durdu ve biz disipline gitmedik. Yani o sizinki kendi tasarrufunuz. Şimdi 
burada sicile bu kadar diyorsunuz. Peki, divan kurulunun biletlerinin karaborsa olayının üzerine 
niye gitmiyorsunuz? Ben niye şikayet edeyim. Siz öyle bu kadar şeyi takip ederken, siz. Kurulun 
biletlerinin yıllarca karaborsaya satıldığını herkes biliyor. Efendime söyleyeyim buradan kişisel 
milyonlar kazanılmış, hiç bunlar işinize yani kişinin işine gelmiyor, bunların üzerine 
gitmiyorsunuz, sicilin üzerine. Zaten sicilin üzerine gidilmesinin tek sebebi, bu tür olayların 
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çıkarılması ve bunların rövanş olarak bunlardan intikam alınmasıdır ve bu olay çok büyük bir 
kulüpte tahribat yapmaktadır. Kulübün bütün etik değerleri gitmektedir. Bütün bunların 
karşısındaki olay da maalesef 2, 3 tane herkesin bildiği kongre organizatörüdür. Kongre 
kulisçisidir. Onların istekleri doğrultusunda hareket edilmektedir. Şimdi Yüksek İstişare 
Kurulumuz var. Saygımız var, hepsi başkanımız. Ama bu kurulun etkin olması lazım. Yani Hayri 
ağabeyin, tamam o yaklaşımını tamam, bir şey demiyorum ama fonksiyonu olmayan bir kurul 
olduktan sonra ne olacak? O 3 kişinin fonksiyonu, Yüksek İstişare Kurulundan çok daha fazla, 
hangisi Yüksek İstişare Kurulu? Ben bunu anlamadım. Bakın Galatasarayın bu durumu böyle 
gitmez. O paralar, şunlar, bunlar, hepsi anlatılır, devamlı borç artıyor. Bu kulübü zarara 
uğratanlar, yolsuzluk yapanları bırakıp da bunların üstüne tam karşısındaki kişilere gittiğiniz 
sürece bu olmaz. Bunu Fatih İşbecer söyledi, lise mezunu, pırıl pırıl bir arkadaşımız, genel 
sekreterlik yaptı. Birtakım insanlar milyoner olurken, veya milyonlar kazanırken, Galatasaray 
zarar ediyor dedi. Bunları göz ardı edemeyiz. Bir şey daha söyleyeceğim şimdi bu 2, 3 kişi ile 
ilgili. 3 gün sonra genel kurul var. Niye bu yüksek istişare kurulu üyesi eski divan başkanımız, 
İrfan Aktar, genel kurul divan başkanı olmuyor. Niye olmuyor? Nerede kaldı yüksek istişare 
kurulu? Hayır, o 2, 3 kişinin, o 2, 3 kişiyi dinleyecek kişiler aday olmalı. Ve siz de buna maalesef 
siz de buna maalesef müsaade ediyorsunuz. Bu, bu, hepimizin bildiğimiz şeyler. Bildiğimiz 
şeyler.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Mehmet Bilen, Sayın Mehmet Bilen. Şimdi burada sayın İrfan Aktar, söz. Sanki böyle bir 
niyeti varmış gibi, yani bu genel kurullarda günü birlik genel kurullarda başkanlık heyetinin 
nasıl teşkil olacağı tüzüğümüzde son derece belli. 
 
Mehmet Bilen 
Var, tamam. Var. E, biz arzu edemez miyiz İrfan Aktar’ın olmasını. Tamam. Tamam. Ediyoruz, 
ama hadi bakalım, ver de geçsin. Ama ver de bakalım İrfan Aktar olsun. Neyse, benim demek 
istediğim olay.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Siz kendi adınıza konuşun lütfen.  
 
Mehmet Bilen 
Tamam. Kongre kulisçilerinin yaptığı bir seçimdir. Tamam. Ben söyleyeyim, ben gerçekleri 
söyleyeyim. Şimdi. Hiç ayıbı, mayıbı yok. Bunlar gerçek işler. Şimdi gelelim sportif duruma. 
Bakın bu yönetime, Avrupa şampiyon kulüplerinde oynayan lider efendime söyleyeyim, bir 
golle şampiyonluğu kaçırmış bir takım devredildi. Bugün takım düşme hattında mücadele 
yapıyor ve Elmas yönetimine seçim kazandıran, Elmas yönetimiyle beraber yola çıkan, Fatih 
Terim yarı yolda bırakıldı. Efendime söyleyeyim, demek ki birlikte bir yol süresi 
tamamlanamadı. Bakın Mustafa, rahmetli Cengiz döneminde, tüm sıkıntısına rağmen, kulübün 
menfaati için Mustafa Cengiz son güne kadar Fatih Terimle ligi tamamladı ve bir golle orada 
tribünlerde bir golle biz şampiyonluğu kaçırdık. Yarı yolda kimse bırakılmadı. Şimdi görünen o 
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ki, bundan sonra, bundan sonra bu performans ile bu yönetimin kulübe çok bir şey vereceğini 
ben zannetmiyorum. Çoğu kişinin de kanaati bu. Toplu ibra tehdidine şahsen karşıyım. Sırf bu 
yönetim değil, bu da işte o kongrecilerin işi. Toplu organizasyonlar son derece sakıncalıdır. 
Efendim biz sizi ibra etmiyoruz? Kimsiniz, nasıl? Gelir kişi, ister eder, ister etmez. Ama toplu 
ibra tehdidi olmaz. Ama bunlar da yapılıyor. Bundan sonra yapılacak en hayırlı iş, sayın Elmas 
yönetiminin hakikaten istifa etmesi, istifayla kulübün rahatlaması ve taraftarın da bir oh 
demesidir diyor, hepinizi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Mehmet Bilene teşekkürler. Ben kendisi, çok kıdemli bir üyemizdir. Ben herhalde 
gençliğinde boks yapmış ki, hem yönetim masasına, hem divan masasına, özellikle şahsıma 
bazı seri çalıştı yani, ondan sonra ama ben boks geçmişini bilmiyordum. Şimdi ben kurulların 
tarihçesi ile ilgili bana topu attınız ama ben zaman ekonomisi anlamında şeye girmeyeceğim. 
Yalnız şöyle bir durum var. Yani bizim haysiyet divanımız 1949 da kuruluyor. Disiplin kurulumuz 
ise 8 inci tüzüğümüz olan 1973 tüzüğümüzde getiriliyor. Daha önce Yüksek Murakabe heyeti 
veya divan kurulu bu görevleri üstlenmiş durumda. Yani ben o anlamda da açıkçası şunu 
söyleyeyim, bizim Haysiyet Divanı eski kulüp başkanlarından ve eski kıdemli üyelerden 
oluşuyordu, yani bu anlamda Sayın Alp Yalman büyüğümüzün şu andaki disiplin kurulunda 
görev kabul etmesi, etmiş olması, hakikaten ben şahsen önemsiyorum. Yani o kurulun da 
verdiği karar, mutlaka enine boyuna değerlendirmişlerdir diye düşünüyorum. Kaldı ki, bunun 
26, ayın 26 sı, yani bu Cumartesi yapacağımız genel kurulumuzda da bu işin temyizi var. 
Biliyorsunuz bütün disiplin dosyaları, başvuranların disiplin dosyaları ve özellikle ihraç 
kararlarında son kararı genel kurulumuz veriyor. Bu yüzden yani, camiamızın bütün 
bileşenlerini, sükûnete, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şekilde bu konuda bağımsız, bireysel 
iradeleriyle davranmaya davet ediyorum. Divan başkanı olarak. 
Onun dışında bir sayın Mehmet Bilen öyle bir şey söyledi ki, bütün evraklar ortadaydı. Hayır. 
Ben disiplin kurulu, divan kurulu, disiplin kurulu, sicil kurulunun ortak olarak kullandığı 
mekânda hasbelkader bu yıl, yani 9 yıl görev yaptım. Daha doğrusu, ayrılana kadar ortak ofiste 
evet, bulundum. En fazla da ben bulundum. Ancak bir gün bile, kozmik odaya girmedim. Yani 
sicil evrağının gizli sicil evrağının ve kişisel verilerin olduğu odaya, kasaların olduğu bölüme bir 
gün bile geçmedim.  
Bunun da şahitleri var. Yani orada öyle bir şey yaptınız ki, bunu herkes çıkartabilir yani. Nasıl? 
Geçebilir miydim? Hayır, kasalar kitli olduğu müddetçe nasıl geçmedim.  
 
Mutlu Başpınar  
Geçmediniz ama geçebilirdiniz, her şey ortadaydı. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Ama şunu gördüm, o evrakların ortak ofisten çıkartılıp Yönetim katına çıkartıldığını ve araç 
bagajında dışarı çıkartıldığını gördüm. Yani burada, burada mesnetsiz suçlamalar özellikle yani 
benim de içinde olduğum divan kuruluna yapılacak bir suçlamayı kabul etmiyorum. Ama tutup 
disipline verecek de değilim. Benim Galatasaraylılık anlayışımda, karşılıklı sevgi saygı ve 
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Galatasarayın büyük Galatasaray resmindeki o bir halatı hep birlikte çekme var. Ben ayrıştırıcı 
hiçbir zaman, ayrıştırıcı bir kültürden gelmiyorum, onu da kabul etmiyorum. Yani bunu da bu 
şekilde ifade etmiş olayım.  
Şimdi sıradaki konuşmacımız Sayın Merih Tüzün, ondan sonra Sayın Gürkan Eliçin’e söz 
vereceğim.  
 
Merih Tüzün 
Sayın başkan, biraz boyum uzun, mikrofonu ayarlamam lazım, bağışlayın. Sayın başkan, sayın 
divan heyeti, sayın başkanım, sayın Yönetim Kurulu değerli hazirun, hepinizi, sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Uzadı, farkındayım. Konuşsam mı konuşmasam mı diye tereddüt içinde arka 
tarafta oturuyorum. Bir şeyler de hazırladım. Teşekkür metni de var bunun içerisinde. Çok 
güzel şeyler de oluyor. Remzi kardeşimi de burada gördüğüm için, şimdi burada da bir parantez 
açayım. Nasıl hitap edeceğimi de doğrusunu isterseniz bilemiyorum. Çünkü onlar benim 
Galatasaraydan kardeşlerim, mektepten. Şimdi Yönetim Kurulu başka bir yerde. Kardeşim mi 
desem, sayın Sanver mi desem, Remzi bey mi desem, ne desem bilmiyorum ama, sanıyorum 
ki, doğrusu, onlar başka bir yerlerdeler. Şekerim hiç olmaz. Parmaklara hiç girmeyelim. Yani 
özür diliyorum ama hiç girmeyelim. Sayın Yönetim Kurulu çünkü Türkiye seyrediyor bizi ya, 
yani onlar başka bir yerlerdeler artık. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi bir konuşma metni 
hazırladım. 3 üncü defa karşınızdayım. Heyecanlıyım her zamanki gibi ve birazcık da yani 
sussam gönlüm razı değil, konuşsam bir işe yaramıyor pozisyonundayım.  
Şimdi biraz önce sayın divan başkanımız kabul edemeyeceğim bir itirafta bulundu. Bir şey 
gördüm dedi ve üstüne gitmiyorum dedi, gitmedim dedi. Ya şimdi buradan mı başlasam? 
Buradan mı başlasam? Gördüm suç dedi ya. Demedi mi? Duyduk değil mi hepimiz. Şimdi neyse. 
Buyurun.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Melih Tüzün, bu evrakların dışarı çıkartılıp önceki Denetim Kurulunun ve disiplin 
kurulunun kendi dönemlerinden önceki bu evraklardaki imza eksikliklerini filan zaten kendi 
raporlarına yazdılar. 2018 öncesi, 2017 ve 2016 ya yönelik. Bu genel kurulun konusudur. Bu 
zaten itiraf edilmiş bir konudur yani. 
 
Merih Tüzün 
Peki, tamam. Peki. Üstünde durmayacağım ama benim vicdanım kabul etmedi, söylediğinizi ve 
sanıyorum salonda önemli bir kitlenin de aynı şekilde sorusu var, sorusu doğdu, yani şimdi ben 
mektepliyim ama yani bazı şeyler sığmıyor içime ya, yani bunu da size çok samimi olarak itiraf 
etmek, söylemek durumundayım. Benim ailemde 8, 10 tane mektepli var, bunların çoğu da 
kulüp üyesi. Şimdi orada Uğur kardeşimi görüyorum. Nasıl üye olduğunu, kızının ne kadar 
Galatasaraylı olduğunu siz de görüyorsunuz. Ne zaman üye olduğunu sorsanız Uğura, ne kadar 
mutlu olduğunu, ne kadar zor üye olduğunu, Uğura sorsanız, ya işte yani şimdi  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Lütfen konuşmacıya müdahale etmeyelim. 
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Merih Tüzün 
O 139 tane kardeşim, o 139 tane kardeşim, evet o süreç yanlış yönetildi. Çok dışına çıktım 
hazırladığım metnin ama, bağışlayın beni. Bunları konuşmamız lazım. O 139 tane kardeşim 
doğal üye olabilir. O zaman tüzüğü değiştirelim, Galatasaray lisesi mezunlarının hepsi, 
Fenerbahçeli olsun, Beşiktaşlı olsun, ben 81 mezunuyum, biz de tulum üye olduk. Ama merak 
ettim ya, unutmuştum. Benim başvurumun altına kim imza koydu? Benim başvurumun altına 
kim imza koydu? O benim için bir referans. Yani övünç meselesi. Benim başvurumun altına 
Feruzat hoca ve Sinan Sinangil imza koydular. Şimdi o 139 tane kardeşim bunu düşünmüyorlar 
mı, ya biz yarın öbür gün, işte 40 sene sonra benim gibi, kürsüye çıkacağız. Benim başvurumun 
altında ne var? Kim refere etmiş, o imza doğru mu? Abim mi koymuş, başkanım mı koymuş, 
divan başkanım mı koymuş? Ya onlar için bir ayıp. Sonra Selçuğu suçluyoruz. Sonra Selçuğu 
suçluyoruz. Ben konuştum o dönemde, çünkü o devrenin içindeyim. Bizim devreyi dağıttı bu 
süreç. 40, 50 yıllık arkadaşlıklar, çatladı, patladı. Kötü oldu, ne yazık ki, üzülüyorum. Şimdi belki 
beni de linç edecekler böyle konuştuğum için. Alıyorum o riski, çünkü yani yüreğim kabul 
etmiyor ya, aklım da kabul etmiyor. 
O 139 tane kardeşimize dediler ki, gelin imzalarınızı biz koyacağız, biz koyacağız dedi yönetim. 
Burada değil misiniz? Bakın buradalar. Bakın 139 tane kardeşimize, gelin imzalarınızı, 
referanslarınızı biz koyacağız dediler. Kaç kişi geldi? 2 kişi geldi. 2 kişi geldi arkadaşlar, sevgili 
Galatasaraylılar, peki, peki, peki, doğrusunu siz anlatın. Doğrusunu siz anlatın tamam. Geliyor 
gelmekte olan, anladım, gördüm. Ama kabulüm ya, çünkü bunları konuşmazsak bugün ben bir 
daha bu kürsüye çıkmayacağım. Ben bir daha bu kürsüye çıkmayayım, 40 yıllık üyeyim, 3 
seferdir konuşuyorum. Ve yani olanca samimiyetimle konuşuyorum. Hiç bu bana ne getirir, ne 
götürür. Yani umuramda değil. Çünkü önemli olan Galatasaray, birleştirici bir konuşma 
yapayım diye çıktım. Haddime mi? Değil büyük olasılıkla ama, yani 40 yıllık Galatasaraylıyım, 
belki de haddime. Bilmiyorum belki kendimi o anlamda biraz tevazu mu artık ne bilmiyorum. 
Neyse, doğrusunu anlatırsınız, Selçukla ilgili karar, zamanlama olarak çok yanlış, ama o kadar 
yanlış ki, anlatamam size. Bunu süreci nasıl hızlandırdınız, bu genel kurul öncesine nasıl 
getirdiniz, disiplin diğer sicil kurulu üyelerine niye bir işlem yapmayı uygun görmedi de, Selçuğu 
atmakla yetindi? Çünkü somut kanıt olduğunu kanıtlayın o zaman. Somut kanıt olduğunu 
lütfen kanıtlayın. Yok. Jale burada, bana dün disiplin kuruluna yolladığı yazıyı yolladı. Çıksın 
kendisi okusun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Kendi adına konuşabilir Sayın Jale Karaveli. Siz lütfen devam edin. 
 
Merih Tüzün 
Çıksın, çıksın kendisi sorularını sorsun. O sorulara yanıt alamadı. Sonra şey istiyor, söz istiyor. 
Ne olursunuz, Galatasarayın birleşmeye, bütünleşmeye ihtiyacı var. Zor dönemlerden 
geçiyoruz. Bizi bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha bölecek eylemlerden, rövanşist 
eylemlerden ne olursunuz, imtina edelim, kaçınalım. Oy çokluğu ile aldınız biliyorum şeyi, oy 
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birliği ile alamadınız. Oybirliği alamadılar. Lütfen söyleyin. Lütfen söyleyin. Oy çokluğu ile 
aldınız.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın, sayın Yönetim Kurulu, sayın katılımcılar, sayın Melih Tüzün, siz sorularınızı sorun, kişisel, 
kişisel. 
 
Merih Tüzün 
Neyse, özür dilerim heyecanlandım ama. Doluyum, çünkü hakikaten Galatasaraya fayda 
getirmediğini düşünüyorum bu kararın, sürecin. Bir de üstüne üstlük hiç katılmadım, Erişen 
kardeşime katılıyorum. İki defa sizi dedim ki, ne olursunuz, genel kurul öncesinde seçim kararı 
alın. O sizin tercihinizin, sizin tasarrufunuz, ibrasızlık, ibra ben çekimser kalmayı düşünüyorum, 
yani elim varıp da, ama şunu hissedersem, ki kanaatim ne yazık ki o yola doğru evriliyor. Eğer 
bu işte atıldı, atılmadı bir pazarlık konusu edildiyse, böyle ise yani diyecek şey bulamıyorum o 
zaman, inşallah öyle değildir. 
Hemen, hemen izninizle birazcık da iyi şeylerden bahsedeyim. Çünkü onları da çok mutlu 
olarak izledim, hatta sevgili Sayın Başkanımıza da bir mesajla bir kutlama yaptım. Eğer geri 
dönme nezaketini gösterseydi ki, sıkıntıları olduğunu da söyledi telefon numarasıyla ilgili. O 
mesela açık olarak paylaşılmış. Kim nasıl yaptıysa, mesela onun peşine düşmek lazım. Neyse. 
Kapa parantez. Şöyle güzel şeyler de var sevgili Galatasaraylılar, bir Galatasaraylı kardeşimiz 
var, Çorlu tren kazasında vefat etti. Onun annesi, her gün sosyal medyanın iyi tarafları da var. 
Tweetterda oğluyla ilgili ve Galatasaraylı Oğuz Arda, onunla ilgili çok güzel paylaşımda 
bulunuyor. Bir paylaşımı şöyle. Bazı günler diğer günlerden daha ağırdır. Senin ruhunu bana 
bıraktığın görev için mabedinde, olacağım oğlum. Seni unutmayarak beni maça davet eden 
Galatasaray kulübü yöneticilerine sonsuz teşekkür ederim. Şimdi böyle güzellikler de var. 
Üstelik sosyal medya buna aracı oluyor. Bunun için de kim düşündüyse, kim davet ettiyse, 
elinize, yüreğinize, aklınıza sağlık. Bunu iletmek zorundayım.  
İkincisi, bir kulüpten daha fazlası olan bir kulübün başkanını yine bir kulüpten daha fazlası olan 
kulübümüzün mabedinde de ağırladık, o da çok güzel bir jestti. Ama bizim camia öyle ki, o jeste 
bile bir biliyorsunuz, drescottan kulp takıldı. Yani bu da bizim camianın özelliği ve güzelliği 
belki. Yani ama çok güzel bir jestti. O da tebrik ve teşekkürü hak ediyor kanaatimce. Laporta 
ile yenilen yemek, o da mesela yine bazı eleştirilere yol açtı, tesadüfen sanıyorum Ali Koç’da 
oradaymış, onunla verilen fotoğraf, hadi bakalım bambaşka yerlere götürdü, işin şeyini.  
Statla ilgili çok güzel bir gelişme var, biliyorsunuz güneş enerjisi santrali kuruldu, bir önceki 
yönetim, tamamlanmasına vesile olan şimdiki yönetim bence olağanüstü bir iş yaptılar, bunun 
için de tebrikler ve teşekkürler. Sanıyorum dünyanın en büyük stat üstü güneş paneli olsa 
gerek, bu da Galatasaray için bir övünç kaynağı. Son olarak da bütünleştirici, birleştirici olmak 
adına Eşref abi söylemişti bir toplantıda. Kulüp demişti, kalpler birliği, birlikteliği, kalplerin 
buluştuğu yer. Biz öyle mi olacağız, yoksa İngilizcede bile clup diye bir şey var. O da sopa 
demek. Bunların hangisini kullanacağız, onu düşünmemiz lazım. Heyecanım için beni olursunuz 
mazur görün ama yüreğimden taşanları söyledim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Melih Tüzüne teşekkürler. Şimdi divan başkan yardımcımız Sonay Kale ama divan üyesi 
sıfatıyla konuşacak, sonra da salona geçecek. Önce Sonay bey. Söz hakkınız baki, ondan sonra 
da Sayın Jale Karavekil, eski sicil kurulu başkanvekili. 
 
Sonay Kale 
Saygıdeğer kulüp başkanım ve Yönetim Kurulu sayın divan başkanım ve arkadaşlarım, değerli 
hazirun. Hep buralarda toparlanıyoruz, sizi sadece bir dakika şu yazıyı okumaya davet 
ediyorum. Lütfen şu duvardaki yazıyı dikkatle okuyun, Yönetim Kurulumuz da müsaade ederse, 
bir kalkıp Ali Samiyen beyin şu sözünü lütfen dikkatlice okuyun. Rica ediyorum, oraya bakınız 
lütfen. “gün, birlik, beraberlik, sevgi, saygı günüdür.” Lütfen aramızdaki kişisel çekişmeyi, 
menfaat kavgası da olabilir. Adına ne derseniz deyin, onları bir tarafa bırakın. Lütfen, derin bir 
saygı, sonsuz bir sevgi ve geniş karşılıklı güven hislerinin getirdiğini göreceğimiz 
Galatasaraylılığı burada birlikte el ele yürek yüreğe oluşturalım. Rica ediyorum. Lütfen sadece 
egolarımızı bir kenara bırakıp, sadece ve sadece Galatasaray için savaşalım ve bütün 
emeğimizi, bilgi birikimimizi, tecrübemizi, birliktelikle bu kulübe vakfetmemiz gerekiyor, lütfen 
rica ediyorum. Teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Buyurun Sayın Jale Karaveli. 
 
Jale Karaveli 
Teşekkür ediyorum, ilk defa. Pardon. Değerli başkan, değerli Yönetim Kurulu ve değerli 
Galatasaraylılar, ilk defa divanda söz alıyorum ve dilemezdim ki, böyle bir konu için söz alayım. 
Çünkü bambaşka konularda, düşüncelerim ve şeylerim vardı, fakat konuşmayı da 
düşünmüyordum fakat adım geçtiği için de özellikle konuşmak istedim. Bunu yaklaşık 1 ay 
önce, sanıyorum 21 Şubatta disiplin kurulundan email olarak ve posta ile bir yazı geldi, bir 
belge geldi. Burada bazı suçlamalar vardı, bunu uzun uzadıya burada okumak istemiyorum. 
Fakat bununla ilgili olarak gelen yazıda, 2018 veya 2019 ve/veya hatta yazıyordu. Yılındaki bazı 
iddialar vardı. Ben de bununla ilgili olarak yaklaşık 7, 8 tane soru sordum. Bu benim en doğal 
hakkımdır. Çünkü, iddia olduğu bizzat söylenmiş burada. Ben de hangi iddialar, hangi belgeler, 
nerede nasıl ve zaman yayınlandığına dair bilgi talep ettim. Bu benim en doğal hakkımdı ve 
bunlar bana ulaştığı takdirde yazılı ve/veya sözlü savunma değil, bilgilendirme veya savunma 
fark etmez, yapacağımı söyledim. Bu bir bu kadar büyük bir kulübün, 35 senelik üye olduğum 
bir kulüpten en doğal hakkımdı. Bunu hem email olarak, hem de yazılı olarak gönderdim, 
yetinmedim telefon ettim ve belgemin alındığının haberini de aldım ve şu anda da dün gayri 
resmi olarak kınama cezası aldığımı gördüm. Yani ben bu kulübün 35 senelik bir üyesi. Bırakın 
ailemdeki kaç tane Galatasaraylı, babam, kardeşlerim olduğu, bu benim, bu mudur bana 
verilen değer? Madem bana bir suçlama yapılıyor, bu arada ben neler istediğimi şu anda sizin 
vaktinizi almamak için söylemiyorum. Çok değerli disiplin kurulumuzun başkanı, çok değerli 
disiplin kurulumuzun üyeleri olduğuna canı yürekten inanıyorum. Yönetim Kurulumuza da 
herhangi bir şey söylemiyorum. Ama bu bir sistemsizlik midir? Bu bir lakâyıtlık mıdır? Yoksa 
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ben mi kaale alınmıyorum? Başkanımız en büyük cezayı alıyor, bu, yani eski sicil başkanımız, 
kulübün verebileceği en büyük cezayı alıyor, geriye kalan 7, 8, şu anda kusura bakmayın 
heyecanlandım, geriye kalan 6 üye kınama cezası alıyor. Şurada sevgili divan başkanımız, 
arabalara bindirilip bir şeylerin dışarı çıkarıldığını söylüyor. Yani o zaman burada ben de birisi 
bir şey yaptı diyeyim, bana çelme attı, paramı çaldı, yani bu böyle mi yürüyecek bu kulüpte, 
ben bunu öğrenmek istiyorum. Siz arabaya bir şeylerin yüklendiğini gördüğünüz anda, neden 
müdahale etmediniz? Selçuk başkanın veya benim veya benim sicil kurulundaki bir 
arkadaşımın o resmi veya o formları nerede fotoğraflarını mı çekip yayınladılar? Bunu kim 
gördü? Kim gördü ve nerede yayınlandı? Lütfen nerede yayınlandığını, ne zaman 
yayınlandığını, lütfen bunları açık açık söyleyin, biz de savunmamız gerekiyorsa, bu savunmayı 
yapalım. Böyle çamur at izi kalsınlarla mı yürüyecek bu kulüp? Burada aramızda eğer şu andaki 
disiplin kurulundan, kusura bakmayın yüzleri çok seçemiyorum. Birisi varsa, gerçekten ben 
niye çağırılmadım, veya bana yazılı veya sözlü bir değer mi vermiyorsunuz, benim 
dilekçelerime? Teşekkür ederim.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Bu bahsedilen dönemde, ben başkan yardımcısıydım ancak divanın temsil yetkisi, sayın divan 
başkanlarındadır. Ben o yüzden önceki dönem divan başkanımız Sayın Eşref Hamamcıoğluna 
söz vermek istiyorum. 
 
Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Divan Başkanı, değerli divan kurulu üyeleri, sayın kulüp başkanım, Yönetim Kurulu 
üyeleri, değerli hazirun. Divan başkanlığını bıraktığımdan bu yana ve seçim yarışına girdiğimiz 
19 Hazirandan bu yana, ne divanda, ne hiçbir yerde söz almama kararı almıştım. Başarıyla da 
bunu bu zamana kadar uyguladım. Her ne kadar ismim zikredilmese de, birtakım yanlış 
bilgilendirmeye, dikkati başka yere çekmeye, yeni bir algı yaratma gailesi ile bu toplantının 
gündemi başladı, geldi. Şimdi kesinlikle bu cezalar yanlıştır, doğrudur o konuya girmeyeceğim. 
Çünkü Yönetim Kurulunun bir tasarrufu vardır, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz haksızlığa 
uğradıklarını iddia etmektedirler, doğrudur, yanlıştır. Bunun da konuşulacağı karara 
bağlanacağı yer Cumartesi günü yapacağımız genel kuruldur. Şimdi gelelim sicil kurulunun 
kozmik odası meselesine. Arkadaşlar dediler ki, oraya siz geçebilirdiniz, belki de siz geçtiniz 
filan, birden bire şüpheler diyelim ki, olağan şüpheli olarak bizlere doğru kaydırıldı. Tabii ben 
bunu çok net olarak reddederim, diğer bu konuda muhatap olacak olan herkesi de tenzih 
ederim. Kurumsal hafızayı yoklayacak olursak, şu anda divan kurulu başkanlığının çalıştığı oda, 
aynı zamanda sicil kurulu başkanlığı da çalışıyordu, sicil kurulu da çalışıyordu, disiplin kurulu 
da toplantılarını orada yapıyordu. Biz de yapabildiğimiz kadar, boş bulduğumuz zamanda bir 
diyalog içerisinde hallediyorduk, divan kurulu çalışmalarımızı aynı odada yapıyorduk ve şu 
andaki divan kuruluna girdiğiniz zaman, odaya girdiğiniz zaman, en sondaki oda da özellikle 
sicil kurulunun arşiviydi ve kasalar vardı orada. Ne yaparlar, ne ederler bilmeyiz ve 3 tane sicil 
memuru, ki bunlardan bir tanesi bize allocet edilmişti, maalesef bizi sükûtu hayale uğratarak 
büyük bir yolsuzlukla işine de son verildi, burada ismini tekrar zikretmek istemiyorum. Ekimde 
genel kurula gelip, .... şekilde de kendini müdafaa ettiğini hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Şimdi sicil 
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kurulunun ne yaptığı, suçlu mudur, değil midir? Bugün burada bunu ispat, bunun yeri değil 
diye düşünüyorum. Ancak benim divan kurulu başkanlığı yaptığım süre içinde ve de sevgili 
Aykut ve Öner kardeşimin de bizlerle çalıştığı süre içinde, buna çok özel gayret gösterdik ve 
araştırma çabasına girmemekle beraber, bir sürü şikayet geldi ve biz de bu gelen şikayetleri, 
yazılı ve sözlü olarak bugün divan kurulunun arşivinde mevcuttur. O zamanki Yönetim 
Kuruluna bir yazı ile sorduk, iki defa sorduk. Bu yazılardan bir tanesi, usulüne uygun müracaat 
etmedik şekliyle, yani evrak giriş numarası alınmadığı nedeniyle bize iade edildi. Bir ikincisi de 
tekrar ettik, tekrar bu konunun araştırılmasını ve üyelere cevap verilmesi gerektiğini söyledik. 
Bu da cevapsız kalmıştır. Dolayısıyla sevgili Melih Tüzün arkadaşımızın ve sıralardan ismini 
bilemediğim arkadaşlarımızın birtakım tezahüratlarıyla, keşke sorsaydın filan denmişti. Evet 
biz bununla ilgili olarak yazılı sorgumuzu, divan kurulu başkanı olarak, o zamanki yönetime 
yaptık. Bunu bilgilerinize sunmak isterim ki, yanlış algıya veya hedef kaydırmaya sebebiyet 
vermeyelim.  
Divan kurulu ile ilgili olarak veyahut benim şahsımla ilgili olarak olağan şüphelilerin sürekli bir 
takıntısı oluyor. Gündem ne olursa olsun, bana doğru gündemi çevirmeye çalışıyorlar ama ben 
buna Mevlananın bir sözü ile cevap verip ondan sonra da hazirundaki yerimi almak istiyorum. 
Cahiliyle sohbet güçtür, bilene. Çünkü cahil ne söyler, ne gelirse diline. Teşekkürler.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Eşref Hamamcıoğlu’na çok teşekkürler. İlgili arkadaş, isteyen arkadaşlar o divanla eski 
önceki Yönetim Kurulu şeyi arasında ve daha sonra o Yönetim Kurulundan da istifa eden, bize 
o imzalı yazıyı gönderen, o dönemki Yönetim Kurulu genel sekreteri kişinin yazışması, sayın 
başkanım çok güzel hatırlattı. Tüyleri diken diken eden, sanki başka bir kulübün divan 
başkanlığı yazmış gibi evrak numarası alıp yollayın, imzasız, yani sayısız göndermeyin biçiminde 
ki, akabinde kulüp sekreteryasından geçirip aynı yazıyı yolladık. Ve divana bir bilgi verme 
mecburiyetimiz yok ama iyi ilişkiler çerçevesinde cevap veriyoruz tarzında, gerçi o kişi Yönetim 
Kurulu görevini de bir anlamda şey yapamadı, isim vermiyorum, ismini vermeyeceğim ve o 
süreçte, önceki Yönetim Kurulundan da istifasını verdiğini çok iyi biliyorum. Kulüp kayıtlarında 
var. O yazıları eğer ben şurada verirsem, birçok insan burada çok mahcup olur. Bu bir tehdit 
değil, Galatasaray adabında olmayın, Galatasarayın kurucu değerlerine, yüksek murakabe 
heyeti altında 1936 da kurulan ve geçen sene 85 inci yılını idrak ettiğimiz divanın yüksek 
danışma, istişare fonksiyonuna, ki önceki yıllarda, bir seçici kuruldu, yani genel kurul, yüksek 
murakabe heyetini, 62 kişilik heyeti belirliyordu ve bu heyet yönetimleri seçiyordu. Yani 4 yılda 
bir seçilen divan kurulunun öncülü olan yüksek murakabe heyetinden bahsediyoruz. Yani hani 
derin Galatasaray vesaire deniyor ya, hakikaten o bir üst kuruldu. Yıllar içinde medeni kanuna 
paralel olarak bir danışma fonrksiyonu, istişare fonksiyonlarına evrildi. Yetkileri o anlamda 
sınırlandırıldı. Bunları kurcalamanın anlamı yok. Ama isteyenler, bilgi belgeyi çok düzenli 
tuttuğumuz divan arşivinde, ilgili yazışmalarda ulaşabilirler.  
 
Merih Tüzün 
Sayın başkan özür diliyorum ama benim tepkim, sizin belki dil sürçmesi ile yanlış ifadenizi, ben 
bir şey yapmadım dediniz ve herkes de duydu.  
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Ayrı, disipline vermedim dedim. 
 
Merih Tüzün 
Oysa ki, oysa ki yapmışsınız. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Yapıldı.  
 
Merih Tüzün 
Yanlış yönlendiren sizsiniz beni.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Yanlış algılamaya yol açtığım için, tabii tabii, sıkıntı yok. Yok, yok bir sıkıntı yok. Yani benim 
eksik ifademden kaynaklanan bir olay. Şimdi gündemimizle devam ediyoruz. Sayın Gürkan 
Eliçin, sizi beklettik.  
 
Gürkan Eliçin 
Sayın Divan Kurulu başkanı, divan başkanlık heyeti, kulüp başkanı, Yönetim Kurulu, değerli 
divan kurulu üyeleri, sevgili Galatasaraylılar, 7593 Gürkan Eliçin, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Biraz, hem konuyu değiştirmiş olayım. Gerçi biraz önemsiz gibi algılayacaksınız 
şimdi değineceğim konuyu belki. Galatasarayın bunca majör konuları içerisinde, benim 
anlatacağım şey, belki minör kaçacak ama, yine de her türlü anlayışı, sorgulamak, 
Galatasaraylıların genlerinde var. Bu şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Aslında benim 
bugünkü konuşma amacım, Denetim Kurulu raporları üzerine odaklanmaktı. Fakat böyle bir 
teknik analizi yapmak tamamlayabilmek mümkün olmadı benim için, neden olmadığını size 
anlatacağım. Çünkü özellikle 23 Hazirandan 31 Aralığa kadar olan Denetim Kurulu raporunu 
incelerken, Galatasarayın yine demin bahsettiğim gibi, çok minör bir konusu üzerinde, çok 
değişik bir değerlendirme görünce, bunu paylaşma ihtiyacı hissettim. Konu Nevzat Özgörkey, 
binicilik tesisleri üzerine yapılan bir değerlendirme, Denetim Kurulu raporu içerisinde. 
Hasbelkader ben çok sık giderim oraya, bilmiyorum sizleri çok görmüyorum, aslında çok değerli 
bir tesisimiz, keşke daha çok frekante edebilsek, gidip gelebilsek. Şimdi bu tesis, 2015 yılına 
kadar bize belli bir kira karşılığı tesis edilmiş bir tesis. Daha doğrusu, arsası öyleydi. Çünkü 
tesisin kendisi bize bir üyemiz tarafından yapıldı, donatıldı ve bağışlandı. Galatasaray spor 
kulübü tesisin inşası için bir kuruş para harcamadı. Ancak tahsis, yani arsanın tahsisi bize il 
gençlik spor müdürlüğü tarafından yapılmıştı ve 2015 yılına kadar da belli bir yıllık kirası vardı. 
2015 yılında tahsisin hukuki dayanağını değiştirecek bir hamle yaptık Galatasaray Spor Kulübü 
olarak ve burada kendisi de burada, değerli bir üyemiz, hukukçu, Metin Ünlü. Oldukça bu 
konuda da çalıştı. Kendisine de buradan ben Galatasaray adına teşekkür etmek istiyorum ve 
federasyon yasasının bir maddesine, 11 inci maddesine durumumuzu uydurarak, o şekilde 
yetkilileri ikna ederek, tahsisi bedelsiz hale getirdi. Dolayısıyla 2015 ten itibaren biz aynı 
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zamanda arsa için de para ödemez hale geldik. Bu bilgiyi niye paylaştım? Çünkü, Denetim 
Kurulunun ilgili değerlendirmesi, Denetim Kurulunun ilgili değerlendirmesi, her yıl yenilendiği 
için bu tahsise atıfla başlıyor, tahsis kararına. Tahsis kararına atıf yaptığına göre Denetim 
Kurulu üyelerinin, tahsis koşullarına en azından bu anlamda hakim olduklarını düşünüyorum 
ve eğer tahsis koşullarını da biliyorlarsa, böyle bir değerlendirmeyi buraya yazmış olmalarını 
anlayamıyorum. Daha fazlasını söylemek, Galatasaraya zarar verebileceği için de en azından 
tahsisle ilgili çok konuşamıyorum.  
Şimdi 2020 yılının 11 Martında pandemi başladı. Oradaki işletmeci ile de yıllık yapılmış olan 
sözleşme, Nisan ayının 15 inde sona ermiş dolayısıyla geçmiş yönetim tam pandemi 
döneminde bu işletmecinin sözleşmesiyle yüz yüze kalmışken, bir ay daha geçmeden, 27 Mayıs 
tarihinde bu sefer tahsisimizin yenilenmeyeceği ve tahliye edilmemizle ilgili bir bildirim almışız, 
gençlik ve spor il müdürlüğünden. Tahliye talebi tarafımıza ulaşmış, yani üst üste önce 
pandemi, arkasından sözleşme bitmiş, arkasından da tahsis kararı uzatılmayacak denmiş. Bu 
durumda tabii geçmiş yönetimi ki ben en çok eleştirenlerden biriyim, geçmiş yönetimi. Niye 
sözleşmeyi yenileyemediniz işletmeci ile diye, itham etmek çok mümkün değil, çünkü ciddi 
anlamda bir belirsizlik söz konusu.  
Denetim Kurulunun raporunda deniyor ki, 23 aydır işletmeci kira ödemiyor. Ama kaç ayı 
pandeminin kapalı dönemine denk gelmiş, bu konudan hiç söz edilmiyor. Tazminat talep 
ediliyor, ancak aynı sözleşmenin mücbir sebepler maddesi ile ilgili hiçbir değerlendirme 
yapılmıyor.  
Şimdi bu çok doğru bir değerlendirme olmamış ve devamında da sanki ahırlar ve ahırların 
bakımı, veya temizliği, işletmecinin sorumluluğundaymış gibi bir dille, ahırların durumu da çok 
kötü zaten ve oradan usulsüz para toplanıyor falan gibi ifadeler devam ediyor. Şimdi 
sözleşmede, ahırlar, kesinlikle ve kesinlikle, işletmecinin uhdesinde değil. Üstelik de 
kulübümüz başlangıçtan beri bu konuyla ilgili kendi üzerine düşeni yapmamış, hem tüzüğün 
söylediği, hem de sözleşmede bulunan tesis sorumlusunu atamamış. Tesis sorumlusu 
atamadığınız zaman da, ki para tabii, tesis sorumlusu atadığınızda onun bir maaşı olacak. Bu 
sefer de para toplama yetkilendirmesi yapamamışsınız. Ama daha da kötüsü, Galatasaray spor 
kulübü hiç ilgilenmemiş tesisle, örneğin ahırların elektrik parasını ödememiş. Elektrik 
sayacımız mühürlenmiş. Denetim Kurulu bunları da araştırmalıydı. Fakat ne olmuş? İşletmeci 
oraya sahip çıkmış, kendi sayacından elektrik bağlatmış ve o şekilde devam etmiş. Orada 
yarışmalar olduğu günlerde, değerli koşum malzemeleri, markalı eğerler, vesaire bulunuyor 
diye orada kendisi güvenlik sağlamaya çalışmış, yani biz kendi üzerimize düşeni ne kadar 
yapmışız ki, sonrasında ne talep ediyoruz? Bunu gerçekten bilemiyorum. Ayrıca yine raporun 
o bölümünde mevcut yönetime de biz bunu daha evvel bildirdik, hiç parmağını kıpırdatmadı 
gibi bir eleştiri var. Yine tesadüfen ben oradayken, Yönetim Kurulunun tesisten sorumlu 
üyesinin gelip bizzat işletmeciyle görüştüğünü ben gözlerimle gördüm. Daha sonra konunun 
Yönetim Kurulu gündemine getirildiğini de biliyorum. Yönetim Kurulu gündemlerinin denetim 
kuruluna gittiğini de biliyorum. Dolayısıyla ne demek istenmiş, neden böyle yazılmış, 
anlayamıyorum.  
Sonuç. Niye ben vaktinizi aldım? Şundan dolayı. Bu raporun bu bölümünün, bu 
değerlendirmesinin bu şekilde yazılmış olması, benim gibi analitik düşünen bir insan için bir 
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landmark oluşturuyor. Bu landmarktan yola çıkarak diyorum ki, raporun kalanı acaba nasıl 
yazıldı? Diğer bölümlerinde acaba ne var? Dolayısıyla ister istemez, rapor itibar kaybediyor, 
saygınlık kaybediyor, güvenilirliğini yitiriyor. Bu bize yakışmıyor, Galatasaraya da yakışmıyor. 
O yüzden umarım ve dilerim Denetim Kurulu da kendi içinde bu konunun bir özeleştirisini 
yapar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Gürkan Eliçin’e teşekkür ediyoruz. Buyurun lütfen. Asaf hocam. Sizi dinleyelim bu sefer 
de. 
 
Denetim Kurulu Üyesi Asaf Savaş Akat 
Efendim teşekkür ediyorum, değerli üyemize. Bir Denetim Kurulunun denetim yapıp, 
usulsüzlük bulduğu için suçlanması ender rastlanan bir durumdur. Bu istisnai duruma, bu 
durumda gelip burada sizlerle konuşma fırsatını bana verdiği için gerçekten minnettarım. 
Denetim Kurulu bakmış, kendisinin de anlattığı gibi, sayın üyemizin, hakikaten tesisin 
sözleşmesi bitmiş. Yenilenmemiş. Demiş ki, yenileyin demiş. Belli ki büyük bir hata yapmışız, 
bize ne kardeşim biz bunu görmeyelim dememiz lazımmış. Para toplanıyor, kimin topladığı 
belli değil. Biz öyle tespit etmişiz, bunu da bildirmişiz. Bu da büyük bir hata oysa. Sonra onu 
Yönetim Kuruluna söylemişiz, beraber seçildiğimiz Yönetim Kuruluna, onlar da bir şey 
yapmadığı için, denetim raporumuza onlar da bir şey yapmadı diye yazmışız. Bütün bu suçları 
kabul ediyorum. Değerli kardeşlerim. Bunların hepsini yaptık, bundan dolayı da denetim 
raporumuz eğer şaibeli olacaksa, evet son derece şaibelidir. Her konuda böyle davranacağız. 
Burada hiçbir tereddüdünüz olmasın. Değerli üyemize bana bu fırsatı verdiği için tekrar 
minnetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Asaf Savaş Akat hocamıza teşekkürler. Değerli açıklamaları için. Şimdi sıradaki 
konuşmacımız Sayın Reşit Ömer Kükner. Sonra Sayın Ahmet Özdoğan ve Sayın Ayhan Yeğinsu. 
 
Reşit Ömer Kükner 
Yıllardır çok ekran tecrübem var. Ama bir yerde çok heyecanlanıyorum, bu kürsüde, 
Galatasaraylılara hitap ederken her zaman çok heyecanlanıyorum. Melih kardeşim de benim 
aslında kurmak istediğim başlangıcı bozdu. Melih gibi bir kardeşimle tanıştığım için, onunla sık 
sık buluşup sohbet ettiğimiz için Galatasaray konuştuğumuz için çok mutluyum. Onun titreyen 
sesi, benim de kalbimi titretti demin. Neden? Çünkü bu tür konuşmalarda ilk cümle çok 
önemlidir. İlk cümlede katılanları ya tutarsınız, ya tutamazsınız. Kaçar. Onun için ilk cümleyi 
çok düşünmüştüm. Şimdi tekrar divan kuruluna ve başkanlık heyetine, Yönetim Kuruluna ve 
katılanlara çok teşekkür ediyorum. Reşit Ömer Kükner, 8859. Şimdi girizgâhdan sonra, asıl 
meramımı anlatmaya çalışayım izninizle.  
Türkiye'nin sporda ve özellikle de futbolda kutup yıldızıdır, nirengi noktasıdır. Dost, düşman 
herkes Galatasaraya bakarak, durumunu ayarlar, yanında, karşısında olmak şartıyla. İkincisi, 
Türkiye'de sporda tek büyük rekabet vardır. O da Fenerbahçe ile Galatasaray arasındadır. Bu 
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girizgâhtan sonra şunu söyleyeyim, Galatasaray her zaman birincidir. Galatasarayın başka 
kulüplerden çok etkilenerek yönetilmeye başlandığına dair çeşitli endişelerim var. Bunu dile 
getirmek istiyorum. 
Süleyman Demirel benim hayatıma hep karşı taraftan çıktı. Gençliğimde ve çocukluğumda, 
ama ondan öğrendiğim bir şey var. 100 gün kavramını ben Süleyman Demirelden  öğrendim. 
Bir iktidarın başarılı olup olamayacağını 100 üncü günde ben size söylerim derdi sürekli. Ve her 
zaman da 100 üncü günde bir açıklama yapardı. Ya basın toplantısı yapardı, ya bir şey yapardı 
Süleyman Demirel. Ben Mehmet Cansun, Özhan Canaydın seçimi dışında, hep kazanan tarafa 
oy verdim. Ve her zaman Galatasaray başkanını seçmiş olmama rağmen, kendim oy vermiş 
olmama rağmen, başımın tacı olarak kabul ettim. Seçmediğim insanı da başımın tacı kabul 
ettim. Çok ilginçtir, Galatasaraydaki ilk profesyonelliğim benim, 3 kere Galatasarayda 
profesyonellik yaptım. Oy vermediğim Özhan bey zamanında oldu. Beni Galatasaray sportif 
genel müdürü yaptı Özhan bey. Galatasaray böyle bir camiadır. Şimdi siz 100 üncü günde, bir 
de benim bilim adamı tarafım, öyle söylemeyeyim de, üniversite hayatım var ve sapmaların 
bütün insanların bakış açısını belirlediğini düşünürüm. 100 üncü günde hiç alışmadığımız bir 
şekilde, Ahu Özyurt hanımefendi ve sayın başkan, 100 üncü günlerini değerlendirdiler ve 
oradaki bir cümle, bende nereye gidiyoruz sorusunu uyandırdı. İzninizle onu okuyayım. Ezeli 
rakibimizle, ebedi dostluğumuzu daha uzun vadeli, işbirlikleri ve güç birlikleri için nasıl 
dönüştüreceğimizin çalışmaları içindeyiz gibi bir şey var. Bu bende Galatasaray ile Fenerbahçe 
arasındaki yakınlaşmanın bir şeyi oldu. İşaret fişeği oldu, o günden sonra bütün 
değerlendirmemi bu ilk 100 üncü gündeki değerlendirme üzerine yaptım. Başkan danışmanı, 
artı son dönemde öğrendik, Piar yetkilisi hep Fenerbahçeli oldu. Ben çok sayıda Fenerbahçeli 
arkadaşı olan bir kişiyim, onlarla her zaman her şeyi konuşuyoruz. Spor hariç. Onu 
konuştuğumuz zaman en yukarıdan en aşağı, hangi seviyede bir tipoloji ile karşı karşıya 
olduğumu bildiğim için, genelde biz Galatasaray Fenerbahçeliler bir araya geldiğimiz zaman, 
spor dışında konuşuruz, başka konuları konuşuruz. İnsanların kişisel yakınlıklarına, kişisel 
dostluklarına söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama bu Galatasarayın birincil rolünü tahriş eden 
onu törpüleyen, Galatasarayın önderliğine halel getiren bir şeye dönüşürse, ben bunun 
Galatasaray camiası tarafından kabul edilmeyeceğini düşünüyorum ve bunun Galatasaraya 
uzun dönemde zarar vereceğini düşünüyorum.  
İkini konu, Galatasarayda kin, vendetta diyeyim, kan davasını kullanmayayım, şeye de girmesin 
bu. Kan davası. İzninizle başkanım. Tutanağa. Vendetta diyeyim.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Dikkate alacağız. 
 
Reşit Ömer Kükner 
Galatasarayın yaklaşımı olamaz. Küçük küçük adımlarla, konu Selçuk Erdoğmuşun ihracına 
geldi. Hiçbir şey olmadıysa bile, mutlaka bir şey oldu mantığını hissediyorum ben. Buradaki 
hanımefendi demin çok güzel anlattı, 7 tane soru sordum, hiçbirine cevap verilmedi dedi. 
Şimdi siz, bir örnek daha verildi burada. Mehmet Bilen söyledi galiba, 3 başkan için ilan verildi, 
bir başkan için verilmedi, neden verilmedi diye. Tek tek bu merdivenin basamaklarına 
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baktığınız zaman, Galatasarayda şu güne kadar benim, ben ilk Suphi Batur başkanı 
hatırlıyorum. Çok fazla rastlanmamış bir vendetta intikamcılık ve saygısızlık diyeyim. 
Hissediyorum, bunlar hiç yakışmıyor. Bir örnek daha, çok yeni yaşadık. Dün Yusuf beye burada 
çok teşekkür ediyorum. O dönemde profesyoneldim ve kulüpte katıldığım son etkinlikti. 
Ondan sonra istifa ettim, bir süre sonra. Çatıya güneş panellerinin yapılma imza töreni. 
Hayatımda en gurur duyduğum işlerden birisi oldu. O toplantıda bulunmak, o toplantının 
yöneticisi olmak. Dün o toplantının imzası ile başlayan sürecin sonucuna yönelik bir başka 
toplantı yapıldı, sağ olsun sayın başkan başlangıç cümlesinde Mustafa Cengize Yusuf Günaya 
projeyi başlatıp, Galatasarayın önünü açtıkları için 1 milyar liralık bir katkı sağlayacakları için 
teşekkür etti. Ben hafif bir kırgınlığım oldu. Çünkü orada en azından arkadaki duvarda Mustafa 
Cengizin Galatasaraya son hizmetlerinden olan o toplantıdan bir 10 saniyelik görüntü isterdim. 
Yusuf beyin iki kilometreden buraya davet edilmesini beklerdim. İkisi de gerçekleşmedi, ama 
başkan nezaket gösterdi, ikisinin de adını andı dedim. Hiç olmazsa, onunla teselli bulmuştum. 
Fakat gece, başkanın konuşmasının tapeleri yayınlandı, resmi sitede. Mustafa Cengizin adı var. 
Yusuf Günayın adı yok. Sadece Mustafa Cengize ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediliyor. Ben 
de onun üstüne kendi çapımda bir harekette bulundum. O hareket sonucunda, bugün çok 
değerli bir Galatasaraylı beni aradı, abi dedi sen Yusuf Günayın adı yok dedin ama sitede Yusuf 
Günayın adı var dedi. Ben de dedim ki, ben her zaman atımı sağlam kazığa bağlarım. Ekran 
görüntüsünü almıştım. Orada Yusuf Günayın adı yoktu. Sabah baktığımda Yusuf Günay’ın adı 
vardı. Bu düzeltme için başkana teşekkür ediyorum, hatadan dönmek erdemdir. Galatasaray 
insanların hakkını vererek insanlara gereken saygıyı göstererek bugünlere gelmiştir ve benim 
hayatımda en büyük mutluluklarım, hep Galatasaray sayesinde olduk, Galatasaray bizi zaman 
zaman üzse de her zaman güzeldir. Hep buna inandım ben. Son olarak şunu söylemek 
istiyorum. Dikkat ederseniz, ne ibra konusunda, ne sahada konuşmak, saha için hiç 
konuşmadım. Hayatta en sevdiğim şey, bana her Galatasaray maçından sonra, Türkiye'nin en 
büyük analistinden 50 sayfa Galatasaray analizi geliyor. Şunu söyleyeyim sadece, gidişat, 
gidişat değil. O rakamlar Galatasarayın bence çok iyi bir kadrosu olmasına rağmen, doğru 
yönetilmediğini gösteriyor, saha içinde ve Barselona maçındaki ve Beşiktaş maçındaki bölüm, 
bölüm oyun dışında, Galatasaray gelecek sezona başka bir yapılanma ile gitmeli diye 
düşünüyorum, teknik heyet olarak. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için, 
yaşasın Galatasaray.. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Reşit Ömer Kükner’e çok teşekkür ederiz. Sayın Ahmet Özdoğan. Buyurun hocam. 
 
Ahmet Özdoğan 
Sayın divan başkanlığı, sayın başkanım, saygıdeğer divan kurulu üyeleri, sayın Yönetim Kurulu 
üyeleri, Galatasaraylıları izleyen, Galatasaraya gönül veren dünyadaki herkesi sevgi, saygıyla 
selamlıyorum. 
İlk önce size bir belge göstermek istiyorum. Bugün burada yaşıyorsak, Türkiye'deki topraklarda 
yaşıyorsak, 1920 yılında bir pasaportla Muğla’dan İzmir’e gidebildiğimizi ve bunun bugünkü 
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noktaya gelmemizdeki Atatürk ve silah arkadaşlarının mutlaka ve mutlaka rahmetle anmamız 
gerektiğini bir kere daha sizin huzurunuzda belirtiyorum. 
Ayrıca, benim başkanlığımı yapmış, çok sevdiğim aynı zamanda ağabeyim olmuş, sayın Özhan 
Canaydın büyüğümü de dünkü, rahmet yılıydı, rahmetle bu salona adı verilmiştir. Rahmetle 
anıyorum. Şimdi efendim ben genelde basın ve başka türlü Galatasarayın yıpranmaması için 
bazı şeylere çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü bana öyle öğretti saygıdeğer büyüklerim. O 
nedenden dolayı, Galatasarayın sayın Yönetim Kurulu üyesi Özgür Işıtan Gül ile ilgili nahoş 
iddialar dolaşmaya başladığında, sayın Asaf Savaş hocama bir mektup yazdım. Bir kere ilk önce 
Sayın Asaf Savaş hocama, huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten 
Galatasaraya yakışır bir şekilde lütfettiler bize cevap verdiler ve aynı zamanda büyük bir 
naziklik gösterdiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz burada ne sorduk? Biz 
burada dedik ki, kulübümüzden bir miktar forma aldığı, sonra bu satışın gerçekleşmediği, hatta 
kulüp yönetiminin kendisine formaları iade etmesi veya ödeme yapması talebi içeren bir ihtar 
çektiği üzerinedir bu iddialar. Bu iddialar gerçek midir? Kulübümüz bu forma satışı dolayısıyla 
herhangi bir zarara uğramış mıdır diye soru sorduk. Saygıdeğer hocamın cevabını okuyorum 
size. Hollanda kökenli, Fortunastardat Yönetim Kurulu başkanı Sayın Işıtan Gül bu dönemde 
Galatasaray spor kulübü Yönetim Kuruluna seçilmiştir. Fortunastarla kulübümüz 
iştiraklerinden Galatasaray mağazacılık ve perakendecilik a.ş. arasında 4 Mart 2020 tarihli 
anlaşma ile bir ticari işbirliği başlatılmış, ancak bu ticari ilişki, 17 Mart 2021 tarihli karşılıklı 
mutabakatla sonlandırılmıştır. Dolayısıyla iki şirket arasındaki ticari işlemler Denetim 
Kurulumuzun göreve başladığı 22 Haziran 2021 tarihi öncesidir.  
26 Mart 2022 tarihinde yapılacak mali genel kurulda bir önceki Denetim Kurulunun konuyla 
ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapması beklenmektedir. Denetim Kurulumuz da bu konuyu 
yakından izlemektedir diyor, sayın hocamın mektubu.  
Şimdi efendim şey, şimdi hocamın ve çok değerli Denetim Kurulunu ben size yayınlanmış 
raporunu gösteriyorum şu anda. Bu raporda bir süreci belli etmişler ve sürecin sonunda 
kendileri, hocam ve değerli Denetim Kurulu üyeleri, yapılan işlemlerde herhangi bir usulsüzlük 
tüzüğe aykırı bir durum veya kulüp aleyhine herhangi bir zarar tespit edilememiştir demişler, 
raporun sonuç bölümünde. 
Şimdi gelelim efendim bu da değerli Galatasarayın yine Haziran öncesi değerli Denetim Kurulu 
raporuna, şimdi burada hepsini okumayacağım size, çünkü sözleşme ile ilgili girmişler onlar. 
Tek tek sözleşme maddelerini yazmışlar, görüyorsunuz. Tek tek sözleşme maddelerini ve sonra 
da sonuç bölümüne gelmişler. Evet. Sonuç bölümüne kurulumuz yaptığımız incelemelerde, 
yukarıda özetlemiş olduğumuz anlaşma konu, satış fiyatı üzeri toplam bedeli 522 bin lira olan 
Galatasaray resmi ürünlerinin, 9.10.2020 tarihli irsaliye, 6.11.2020 tarihli sevkiyat ile 
Fortunastat şirketine gönderildiği, 4.12.2020 tarihinde Fortunastat tarafından ürünlerin 
gümrükten çekildiği tespit edilmiştir. Ancak Fortunastartın yukarıda yer alan sözleşmenin 
şartlarına uymadığı görülmüştür. 
Ayrıca, 5.3.2021 tarihinde 28 inci maddeye dayanarak sözleşme tek taraflı olarak 
feshedilmiştir. Kurulumuz, görevinin sona erdiği tarih itibariyle, bahsi geçen ürünlerin teslim 
etmediği görülmüş, ancak kurulumuz süresi sonunda, mağazacılık a.ş. ye Aralık 21 tarihinde 
teslim edildiğini öğrenmiştir. Yapılan incelemelerde Fortunastart şirketinin kuracağı web sitesi 
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üzerinden gerçekleştirilecek satışlarda % 15 komisyon alacağı fakat sözleşme gereği, 45 gün 
içerisinde faaliyete geçirmesi gereken e-ticaret sitesini faaliyete geçirmediği görülmüştür ve 
mağazacılık a.ş. tarafından satış gerçekleştirilememiştir.  
Tüm bu işlemler neticesi, taraflar arasında yapılan bu işbirliği sözleşmesinin fiilen hayata 
geçmemiş olması, derneğimize bağlı ortaklıklardan mağazacılık a.ş. nin gereksiz yere navlun ve 
gümrük masrafları yüklenmesine, konsinye olarak gönderilen ürünlerin bir yılı aşkın bir 
zamanda satılamamış olmasına, buna bağlı olarak özellikle forma gibi sezonluk ürünlerde 
değer kaybı yaşanmasına ve yine aynı süre zarfında Avrupa'da Galatasaray resmi ürünlerini 
satacak başka bir ticari işbirliği kurulamamış olmasına neden olmuştur demiştir, Denetim 
Kurulu raporu. Bu denetim, iki denetim kurulu raporu da Cumartesi günü sizin önünüze 
gelecek. Sizler ona okuyarak, kendi fikrinizle, hür fikrinizle, ne olduğunu, öğrenerek ama çok 
farklı iki Denetim Kurulu raporu. Takdir sizlerin olacaktır. 
Değerli Galatasaraylılar, şimdi sayın başkan göreve başladığında, 6 ay sonra çok önemli genel 
sekreter olan, Sayın Köksal ünlü, twetterden istifa ettiğini duyurdu ve şöyle söyledi. Yönetim 
içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıkları 
nedeniyle istifa ettim dedi. Bir daha okuyorum, idari, sportif ve iktisadi, derin fikir ayrılıkları. 
Şimdi sayın Köksal Ünlü, genel kurula gelir mi gelmez mi bilmem. Ama bildiğim bir şey var. 
Gelmesi gerekir. Çünkü kendisi, kendisi genel kurul tarafından seçilmiştir. Nedir bu derin fikir 
ayrılıkları? Gelip kendisinin anlatması gerekir. İstifa ederek, giderek bu işler olmaz. 6 ay önce 
geldiğiniz bir yerden, böyle twetter üzerinden yaptığınız yazışmalarla gidemezsiniz. Bir de 
derin fikir ayrılıkları dediğiniz nedeniyle. Biz Galatasarayı yönetiyoruz.  
Bir başka ki, sayın Rezan Epözdemir’e gelince, o da biliyorsunuz Galatasarayda çok önemli 
makamlar vardır. Başkan yardımcılığı da çok önemli makamdır. Ve sayın Rezan Epözdemir, 
Galatasaray genel kurulu tarafından seçilmiştir. Ha başkan yardımcılığına, sayın başkan ve 
Yönetim Kurulu kararıyla gelir. Ama Yönetim Kurulu üyeliğine genel kurul kararıyla gelir. Şimdi 
bakın çok ilginç şeyler söylemiş, nerede söylemiş. Bir youtube kanalına katılmış ve orada 
söylemiş. Demiş ki, ben seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyesiyim ve azil söz konusu değil, ilkesel 
farklılıklar, tutum farklılıkları, yönetim yaklaşım farklılıkları, bu süreçte yapılan yanlışlardan 
dolayı istifa ettim, ilkeli durmak lazım demiş. Yetmemiş, saygıdeğer divan kurulu üyeleri, esas 
burası çok önemli. Ne demiş biliyor musunuz? Yönetimimiz acz içinde demiş. Galatasarayın 
haklarını savunamıyor demiş. İçeride çok mücadele verdim ve mücadele sonunda 
görüşlerimizin değer görmediğini gördüm. Derin fikir ayrılıklarım var, Galatasaraya karşı 
sistematik ve hasımca muhalefet varken, adeta düşmanlık varken, Galatasarayın hak ve 
menfaatlerini savunamadık demiş. Bunu söyleyen bizler değiliz, bunu söyleyen başkan 
yardımcımız. Başkanla defalarca konuştum, bir duruş sergilememiz gerektiğini söyledim. Bir 
haftada 4 açıklama, sonuç yok demiş. Şimdi saygıdeğer Galatasaraylılar, sayın Rezan 
Epözdemire buradan sesleniyorum. Yönetim acz içinde demek, Galatasarayın marka değerini 
düşürmek demektir. Geleceksiniz genel kurulda niye bunu söylediğinizi, değerli genel kurula 
anlatacaksınız. Çünkü sizi genel kurul seçti, öyle youtube kanallarıyla olmaz o işler. 
Geleceksiniz anlatacaksınız. Neyse, o genel kurul karar verir.  
Şimdi buna Sayın Gürkan Eliçin çok söylüyordu. Ben de bu sefer onu aldım. Derneğin Sportif 
a.ş. ye borçlanma takvimi. Görüyorsunuz, son 5 yılı görüyorsunuz. 2021 yılında Sportif a.ş. ye 
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borcumuz 1 milyar 686 milyon lira olmuş. Bu ne demek biliyor musunuz? 10 bin üyemizin 
olduğunu ortalama düşünelim. Hepinizin 168 bin lira borcunuz var sportif a.ş. ye. Peki, faiz ne 
kadar ödediniz? 270 milyon lira faiz ödüyorsunuz 2021 de. Şimdi geriye dönük hep geriye 
dönük bakıyoruz, biraz da ileriye dönük bakalım, bakalım ne oluyoruz diye. Ben size bir şey 
göstereceğim şimdi. 2022 bütçesini incelediyseniz, çünkü geçen bütçeyi inceliyoruz, ama 2022 
de ne yapacağız? Ben size şöyle söyleyeyim. 2022 bütçesine baktığınızda, geliriniz 198 milyon 
lira. Finansman gideriniz 393 milyon lira. Eksi 470 veriyorsunuz kulüp olarak, şimdi demin sayın 
Bikem hanım, bazı şeyler söyledi, ona da cevap olması için bir sonraki slaytımda söyleyeceğim 
ama, bir şeyi özellikle söylemek lazım. Yüzme, satranç ve e-spor haricindeki tüm şubelerden 
2022 de sayın başkan ve Yönetim Kurulu denk bütçe diyordu, 34 milyon lira eksiniz var. Bunu 
özellikle önümüzdeki sene için geçmişi boş verelim, önümüzde ne var ona bakalım. 
Şimdi, şimdi deniyor ki, Galatasaray şimdi ben öyle anladım, Galatasaray bazı kararlar vermek 
zorunda. Doğrudur. Tabii ki Galatasaray bazı kararlar vermek zorunda. Eleştirebiliriz. 
Yanlışlarını söyleyebiliriz, ama doğrularını da söyleyeceğiz. Rahmetli Sayın Mustafa Cengiz ve 
Sayın Dorukhan Acar’a çok teşekkür ediyorum. Niye? Bir tane anlaşma yapmışlar, dijitalle ilgili 
token anlaşması ve token anlaşmasında bunu da Denetim Kurulu raporundan aldım. 
Kendilerinin Denetim Kurulu raporundan, gelirlerin toplamı 17 milyon 701 bin 786 dolar. Ve 
89 uncu Yönetim Kurulu döneminde yani Mustafa Cengiz döneminde bunlar % 50, 50 olarak 
yapılıyor. Ve şimdi yeni yönetimimiz, gelir gelmez % 15 derneğimize, % 85 sportif a.ş. ye 
yapıyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Bu 6 milyon dolar, derneğimizden 
sportif a.ş. ye aktarım demek. E 6 milyon ortalamaya bakalım, 90 milyon lira, bakın demin 
gösterdim ben size, hani şöyleydi, bütçe. Böyleydi. 90 milyon lirayı siz dernekten yine oraya 
aktarıyorsunuz. Bir de çok ilginç, çok ilginç Yönetim Kurulu Mustafa Cengiz döneminin Yönetim 
Kurulu, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına kadar olan gelirleri içermekteyken, içermekteyken, 
değerli Yönetim Kurulu göreve başlar başlamaz. Bununla ilgili karar almış, 15-85 diye. E, peki 
Nisan, Mayıs ve Haziranın 21 ine kadar Sayın Mustafa Cengiz’in dönemi. O zaman 6 milyon 
dolarımız, derneğin 6 milyon doları sportife aktarılmış. Şimdi diyeceksiniz ki ya bir elde aldık, 
bir elde, öyle değil bu iş. Niye öyle değil? Çünkü sportifiniz halka açık. Çünkü sportifinize 
attığınız anda, halka açık bir yere para atıyorsunuz ve dernekteki parayı atıyorsunuz oraya. 
Peki, derneğin durumunu gösterdim. Derneğin durumu çok kötü. Bu nasıl olacak? Şimdi ibra 
konusuna geldim. Sayın başkan ben çok iyi biliyorum, yurt dışındaydı, geldi, kendi hür 
iradesiyle ibra oylamasına katıldı. Galatasarayda kimse başka türlü bir iradeye sahip değildir. 
Çok nettir, Galatasaraylı kendi hür iradesiyle gider ne ise onu görür ve verir. Sayın başkan da 
yurt dışından geldi, kendi hür iradesiyle buna katıldı. Yalnız bir şey var. Sayın başkan, Anadolu 
ajansına bir demeç verdi. Bakın ne diyor. Galatasarayın geleceğiyle ilgisi, kaygısı olmayan, 
kendilerini iktidarda görmek isteyen veya ibra etmemekten bile zevk alan ufak bir grup var 
diyor. Şimdi sayın başkan icra makamıdır. Eğer Galatasarayda böyle bir grup varsa, o zaman 
genel kurula bu grup kimdir, getirsin. Genel kuruldan bunları ihraç etmemiz lazım. Çünkü 
Galatasarayla kaygısı olmayan ve sadece ibra etmemekten zevk alan bir gruptan bahsediyoruz. 
Bu kabul edilir bir şey değildir. Hiçbir zaman da ben bunu kabul etmem, varsa böyle bir şey 
gereğini hemen yapalım. Çünkü başkan zaten icra makamıdır. Son olarak. Şunu söylemek 
istiyorum. Değerli Hayri ağabeyim, geçen toplantıda bir şey söyledi. Benim için de çok önemli 
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o. Çünkü yaşanmışlıklar çok önemli. En önemli şey, sizlerin tecrübesi ve yaşanmışlıkları, 
bundan daha kıymetli hiçbir şey yok ve Hayri ağabey kendisine göre, her zamanki uslubuyla ve 
çok beyefendi uslubuyla sayın başkana bazı kendine göre bazı düşüncelerini paylaştı. Bakın 
sayın başkan ne diyor Hayri ağabeye, birlikte görelim. “Galatasarayı buraya yaşanmışlıklar 
getirmedi mi? Yani çok tecrübeli büyüklerimizin bize bıraktığı bugün miras, Galatasarayı 
kurtarmak zorundayız, Galatasaray şu anda bir kurtuluş mücadelesi vermek zorunda ve buraya 
alkışlarla ve yaşanmışlıklarla gelmedik mi? Neye göre yaşanmışlıkların olmadığına karar 
veriyoruz. Bu da o yaşanmışlık konusu ile ilgili yorumumdur.” Benim de düşüncem şöyle. Bu 
sayın başkanın düşüncesi, Galatasarayda her şeye saygı duyarım. O zaman sayın başkana şu 
soruyu sorarım. O zaman niye Yüksek İstişare Komitesini kuruyorsunuz? Madem 
yaşanmışlıklarla ilgili böyle bir düşünceniz var. Efendim geleceği öngöremeyiz ama 
tecrübemizle, her şeyimizle, Galatasarayımızın tarihi ile onu yaratabiliriz. Hepinize sevgi ve 
saygılarımı sunarım. Sağ olun efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ahmet Özdoğan hocamıza teşekkürler. Ben burada yüksek müsaadenizle iki konuya, dile 
getirdiği iki konuda bizim divan başkanlığı olarak görüşlerimizi ifade etmek istiyorum. Birincisi, 
sayın Işıtan Gün’ün, Fortuna star yani şu anda kulüp yönetim kurulunda ama o zaman herhangi 
bir görevi yoktu. Fakat anlaşılıyor ki, iki Denetim Kurulu arasındaki bu çelişki, bizim için önemli, 
eğer kulüp zarara uğratıldıysa, ilave navlun maliyetleri veya o zaman sezon ürünü olarak 
gidenlerin, geri döndüğünde artık tekstilde bir anlamda daha demode ve değer düşüklüğü 
varsa, oradaki zararın bağımsız bir denetçi tarafından tespit edilip, eğer kulüp zarara 
uğratıldıysa, tespiti. Ve tazmini uygun olacaktır. Ben bu konuda sayın Işıtan Gün’ün önceki 
dönem Denetim Kuruluna yazmış olduğu yazıyı okumadım. Burada da okumayı 
düşünmüyorum ama bu genel kurulda bence dikkate alınması lazım. Bir tashih istiyor. 
Kendisinin kulüp kaynaklı birtakım o internet sitesinin kurulamamasında, kulüp kaynaklı 
gecikmelerden bahsediyor. Bence bu konunun bağımsız bir denetçi kuruluşa inceletip, eğer 
kulüp gerçekten burada zarara uğratıldıysa bunun tazmini yoluna gidilmesini divan üyeleri 
olarak istemek bizim hakkımızdır diye düşünüyorum. 
Hocam bir dakika, ben bitirebilir miyim? Bu sayın Denetim Kurulu üyelerine, her iki dönemin 
bir güvensizlik değil, bir yanlış anlaşılma olmasın. Ancak burada ürünler iade edilmiştir ve 
akabinde satılmıştır, sonuçta stok olarak bir eksik gedik yoktur. Ama burada tabii ki yani Işıtan 
Gün’ün de buradaki çekincelerine, itirazlarını dikkate alarak, ne yapılabilir o konunun ben bir 
incelenmesinde yarar görüyorum şahsen. İkinci konu, bu Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 
karar geçmişe yönelik olduğu için, önceki yönetimin 3 ayını da ilgilendirdiği için eğer kulübün 
dernek kısmında belli ki bir aktarım vardır, sportif a.ş. ye doğru, bunun ters mahsuplaşma ile 
düzeltilmesini ben şahsen öneririm. Kendi dönemlerindeki hasılat paylaşım modeli ile ilgili, 
çekincemi saklı tutuyorum. Bu iki konuda, yani bir, bu konu bir divan başkanlığı olmanın 
ötesinde Galatasaray Spor Kulübü derneğinin bir üyesi olarak ifade etmek ihtiyacını duydum. 
Şimdi Sayın Asaf Savaş Akat hocama söz veriyorum. Kusura bakmayın buradaki kolonlar 
dolayısıyla bazen arka planı görmekte ve derinliği görmekte sıkıntı çekiyoruz. Özür dilerim 
hocam.  
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Denetim Kurulu Üyesi Asaf Savaş Akat 
Çok teşekkür ediyorum sayın başkan, efendim iki şey arasındaki farkı belki açıklamak önem 
kazanıyor. Burada ilk başta yani divanda ilk yaptığım konuşmada zaten şunu özellikle ifade 
etmiştim. Vurgulamıştım. Denetim adı üstünde, denetliyor. Yönetim değil. Bu denetimde de 
esas itibariyle usulsüzlük var mı? Ona bakıyor. Yoksa şeyin, alınan karar, icraatın içeriğiyle ilgili 
bir denetim yapması söz konusu değil. Örnek olarak da yani bir futbolcu alındığında Denetim 
Kurulunun, kötü futbolcu aldınız, bundan zarar ettiniz deme yetkisinin olmadığı kanaatindeyiz 
biz. Denetim Kurulu bir burada bir yolsuzluk olmuş mu? Buna bakacak. Şimdi burada da bizim 
tavrımız, kulüple fortuna star arasındaki ticari anlaşmanın ticari olarak çok başarılı olmadığı 
şeklindedir. Bu açıktır. Zaten seyrine baktığınız zaman Martta imzalanmış, formalar Aralıkta 
yollanmış, Martta da zaten şey yapılmış, iptal edilmiş. Yani bunun çok da böyle müdebbir bir 
tüccar davranışı şeklinde ifade edilmesi zordur. Zaman alır, şey yapar. Dolayısıyla bir usulsüzlük 
araştırmışız, diğer Denetim Kurulu arkadaşımız, o da bir bakış açısıdır. Arkadaşlarımız, o da 
normaldir. Ama buna karar verecek olan tabii ki genel kuruldur. Ticari olarak da bu işte kulübün 
şeyini, yönetimin şeyini şey yapıyorlar, oradan gördüğüm kadar onların çıkarsaması, 
Galatasaray Spor Kulübünün bu dönemde müdebbir bir tüccar gibi davranmadığını olsa olsa 
sonucu çıkar. Yani yönetimin karar şeyinin yanlış olduğu sonucu çıkar. Biz o kanaatte değiliz. 
Yani en azından denetimin bu görevi olmadığını, genel kurul tabii bunu değerlendirebilir. Yani 
o genel kurulun yetkisindedir. Ticari olarak iyi bir şey yapılmış mıdır? Aynen bir futbolcunun 
alınmasında olduğu gibi. Usulsüzlük var mıdır? Usulsüzlük olmadığı görüşündeydik, onu yazdık, 
yoksa yani onlar da zaten böyle bir usulsüzlükten söz etmiyorlar. Nitekim rapora bakarsanız 
böyle bir usulsüzlük yok. Buna mukabil ticari olarak kulübün bu işten para kazanmadığı, hatta 
maliyetlerin, ama bütün ticari faaliyetlerin tabii başarısız oldukları takdirde maliyetleri vardır. 
Başlarken bu ticari faaliyete başlayanlar, başarılı olacaklarını düşünerek girerler. Hiç iflas 
etmek üzere yatırım yapan, iflas etmek üzere dükkan açan insan olmaz. Her şey bu işin bir yere 
gideceğini düşünerek gider. Bazen gider, bazen gitmez. O denetimin alanının dışında kalıyor. 
Bu bilgiyi vermek istedim. Teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Asaf Savaş Akat hocama çok teşekkürler, verdiği bilgiler için.  
 
Faruk Gürbüzer 
Hocam başkası olsa aynı şekilde mi davranacaktı? Hocam, adı geçen kişi, şu anki Yönetim 
Kurulu üyesi olmayıp da sıradan herhangi bir tüccar olsaydı, bu alışverişten dolayı da kulüp 
zarar etmiş olsaydı, bunun neticesi ne olurdu acaba?  
 
Denetim Kurulu Üyesi Asaf Savaş Akat 
Şimdi burada, çok tamam. Çok haklısınız. Anladım ne dediğinizi. Teşekkür ederim. Bir sene 
sonra değil. 6 ay sonra de, Aralıkta forma, kulüp zaten formayı Aralıkta yollamış, Martta iptal 
etmiş.  
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Faruk Gürbüzer 
Ama hocam, formanın şeyi geçti, modeli geçti, yani değeri düştü, kulüp mali açıdan ziyan etti. 
Eğer bu arkadaşımız şu an Yönetim Kurulu üyesi olmasaydı, sıradan bir tüccar olsaydı yine bu 
görüşlerde mi olurdu? 
 
Denetim Kurulu Üyesi Asaf Savaş Akat 
Aynen, aynen, çok açık yani Martta, Ocakta, Aralıkta, bir dakika şey yapmayalım.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Faruk Gürbüzer gayet anlaşıldı.  
 
Denetim Kurulu Üyesi Asaf Savaş Akat 
Şimdi bu arada yine Denetim Kurulu eski bir 38, 39 galiba benim sicil numaram. Eski bir 
Galatasaraylı olarak bir konuda düşüncemi de ifade etmek istiyorum. Şimdi kulübün 
Galatasaray camiası ile parasal sonucu olan işlere girmesi konusu tahmin edeceğiniz gibi 
hassas bir konu. Bir taraftan bizim çok büyük bir camiamız var. Mümkün olduğu kadar 
ticaretimizi ve diğer işlerimizde, bu camia ile işbirliği yapmak isteriz. Öyle değil mi? Yani eğer 
bir malımız pazarlanacaksa bu örnekte olduğu gibi, yada bir avukat alınacaksa, tutulacaksa, 
yada bir reklam şirketi tutulacaksa, camiamızdan Galatasaray camiasından insanların bir tercih 
nedeni olması son derece normaldir. Fakat aynı anda, aynı anda özellikle Galatasaraylılarla iş 
yaparken bir suiistimal, yolsuzluk rivayeti çıkmaması açısından, özellikle de dikkatli olmamız, 
dikkat göstermemiz gerekir değil mi? Şimdi bu tip demek ki, bu işin böyle bir tarafı da var. 
Galatasaray camiasından insanlarla kulübün girdiği ilişkilerin daha sonra kulüp içi politika 
nedeniyle, bir şekilde şaibe altında kalması, yıpratılması, bundan sonra bu camiadan insanların 
kulüple çok yararlı olabilecekleri birtakım ilişkilere girmesi açısından kötü örnek de oluşturur.  
Lütfen genel kurulun, divan üyelerinin özellikle olayın bu boyutunu da düşünmelerinde yarar 
olduğunu düşünüyorum. O konuda dikkatlerini çekmek istiyorum. Biz Galatasaray camiasının 
mümkün olduğu kulübe bu paralı işlerde de yardımcı olmasını istiyoruz. Sonradan bu olayları, 
sonradan bu olayları şey yapmayalım. Çok, çok yani. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Lütfen konuşmaya şey yapmayalım. Kayda geçmiyor.  
 
Denetim Kurulu Üyesi Asaf Savaş Akat 
Çok yani, birden fazla boyutu var. Bu özeni göstermemizin yarar, bu Işıtan ile ilgili olarak bir 
olay olarak bakmıyorum. Bu şeyin, bu özeni de göstermemizin yararlı olacağını camia açısından 
ve kulüp açısından düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Asaf Savaş hocama çok teşekkürler. Şimdi Bikem hanıma söz vereceğim ama, aslında bu çok 
önemli bir konu. Şimdi bizim 10 bin yaşayan üyemiz var. Bu conflict of interes dediğimiz, çıkar 
çatışması dolayısıyla hocam da değindi, bu üyelerimizle hiçbir akçeli işe girmeyelim, istihdam 
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yaratmayalım, yani Galatasaray Spor Kulübü üyesi olarak üyesi ama onu profesyonel olarak da 
istihdam, maaşlı yada danışman olarak istihdam etmeyelim dediğimizde, bu sefer bu dengeyi 
tutturmak lazım. Bu sefer Galatasaraylılarla iş yapmayacağız, ondan sonra diyeceğiz ki, işte 
başka kulübü tutan insanlarla çalışacağız. Bunun dengesini tutturmak lazım ve bunun için 
aslında belki önümüzdeki dönem, ciddi anlamda bir etik çalışması yürütmek gerekiyor. Ben şu 
anda herhangi bir fikir beyan edemiyorum. Yani ben size desem ki, hiçbir Galatasaraylı ile 
çalışmayalım, yani yetkili olsam velev ki, ona da niyetim yok. Çünkü Denetim Kurulu raporlarını 
okuduğumda, kulüp hele 1700 sporcusu ve 600 küsur çalışanı olan kulüp kati borçlanma 
yasağına tabi tutulmuşken ve bütün gelirler temlik ve rehinli iken, ciddi anlamda hep öyleydi, 
ama şimdi biraz daha yapılandırma çerçevesinde sıkı bir para politikası izlenecek. Ona da 
niyetim yok yani, peşinen söyleyeyim. O zaman da diyeceksiniz ki, ya Galatasaraylılarla 
çalışmıyorsunuz, X kulüpten reklamcı, işte tedarikçi vesaire şey yapıyorsunuz. Bunun nasıl 
dengesini tuttururuz? Belki bunun bir kararını vermemiz gerekir. Sayın Bikem Kanık buyurun. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Bikem Kanık 
Pardon özür dilerim. Sadece sayın Ahmet Özdoğanın sorduğu bir soruya cevap vermek için 
huzurlarınıza tekrar çıktım, çok kısa bir şekilde vaktinizi alacağım. Galtoken konusunu 
gündeme getirmiş galiba kendisi. Bu konuya bir açıklık getirmemiz gerekiyor öncelikle. 
Kulübün geliri, sportifin geliri diye burada bir kavram kargaşası olmaması açısından, geçmiş 
yönetim bunu % 50-50 dağıtalım dedi dedi, Ahmet bey. Şimdi birincisi buradaki galtoken geliri, 
SPK tarafından ve denetçimiz tarafından futbola ait bir gelir olarak addediliyor, özellikle burada 
öngörülen gelirin dışında, tam şampiyonluğa gittiğimiz son haftada Okeks dediğimiz Güney 
Koredeki borsada halka çıkması ile bu tokenlerin ekstra bir gelir elde edildi. Buradaki geliri 
tamamiyle futbola dayalı bir gelir olarak görüyor. Bu anlamda da bağımsız denetçinin bize 
yoğun uyarıları oldu. Bunu % 50-50 dağıtamamamız konusunda. Çünkü onların görüşüne göre 
de tamamının sportife gitmesi gerekiyordu. Şöyle bir şey daha var. Sanıyorum Ahmet bey, 
geçmiş yönetimden bu bilgiyi tam almamış. Sosyoz ile yaptıkları sözleşmede, eğer bir anket 
yaparlarsa, amatör şubelerle ilgili bir anket yapılırsa, o anket karşılığında gelirin bir kısmının 
kulübe aktarılması mümkündür ibaresi var. Biz geçmiş dönemde böyle bir anket yapmamışız 
amatör sporlar için. Böyle olunca da SPK hiçbir anket yapmadığımız için, o geliri, sportife 
aktarmamıza, % 50 sini kulübe aktarmamıza izin vermedi. Şimdi burada kavramları 
karıştırmayalım, biz artık çok ciddi denetlenen bir şirketiz. Hem SPK, hem finansal yeniden 
yapılandırma, bunu tek tek, tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum ama, % 15 i biz o dönem 
Galatasaray spor kulübüne çok zor bir şekilde aktardık. Bunun da karşılığı yaklaşık 24.593.000, 
tamamı amatör şubelere gitti, hiçbir anket olmadığı halde, bunu da burada tekrar anlatmak 
istiyorum. % 85-15 SPK nın ve bağımsız denetçinin kabul ettiği orandır. Bunun dışına çıkmamız, 
ayrıca amatör şubelerde yaratacağımız galtokenlerde ilgili bir aktivite olmasına tabidir. Çok 
teşekkür ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Peki, teşekkürler açıklama için. Kısa bir açıklama, için. Tabii. Sayın Ahmet Özdoğan kısa bir 
açıklama yapacak. 
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Ahmet Özdoğan 
Bu benim şeyim değil efendim, o zaman değerli Yönetim Kurulu benim koyduğum bu şey, 
Denetim Kurulunun raporu. Eski Denetim Kurulunun raporu, eski Denetim Kuruluna itiraz 
edecek, değerli Yönetim Kurulu. Bana değil, ben Denetim Kurulunun raporunu koydum. Şahsi, 
şahsi fikrimi söylemedim. O zaman genel kurulda çıkacak. Denetim Kurulunun raporuna itiraz 
edecekler. Saygılar sunarım. Özür dilerim.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler Sayın Ahmet Özodğana, saygıdeğer Yönetim Kurulumuzdan o zaman, yani 
bugünkü divan toplantısında herhangi bir şeyimiz yok ama, bu konu cumartesi günü genel 
kurula geldiğinde, bir kafalarda bir istifham olmaması açısından bu gerekli yazılı açıklamayı 
orada yapmalarını kuvvetle tavsiye ediyoruz. 
Şimdi sayın Ertay Örmen bir şey yapmıştı. Onu göremiyorum. İsterseniz Sayın Ayhan Yeğinsu 
konuşsun. Onu çok beklettik. Ondan sonra söz hakkınız baki. Buyurun Sayın Ayhan Yeğinsu. 
 
Ayhan Yeğinsu 
Galatasaray Spor Kulübünün divan kurulu üyesi, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım.  
Gelecek divan toplantısına Japonyadan katılacağım. Yani zomla değil, Japonyadan uçağa binip 
gelip katılacağım, herhalde o zaman belki ilk sıralarda söz alabilirim. Çünkü bu divan toplantısı 
için, kusura bakmayın sayın başkan bunu söylemek durumundaydım. İlk ismini 
yazdıranlardanım. Ama saat 5.5, salonda insanlar kalmadı. Terk etmeye başladılar. Dikkatler 
dağıldı, söylenecek şeylerin hiçbir anlamı kalmamaya başladı. 
Değerli Galatasaraylılar, bağımsız deneticinin görüşünü, Yönetim Kurulundan bir arkadaşımız 
açıkladı. Ama ben bir şeyin altını iyice çizmek istiyorum müsaadenizle. Bu da sınırlı olumlu 
görüş ile işletmenin sürekliliği ile ilgili. Bunlar çok ciddi birer bu rapordaki çok ciddi birer 
gösterge. Çünkü hala zarar etmeye devam ediyoruz, öz kaynak açığımız da 1 milyar 312 bin 
463 lira. Bakınız gayrimenkullerde ipotek, dernek aktiflerinde yer alan Galatasaray sportif 
hisselerinde hisse rehni, grup gelecek dönem gelirleri üzerinde de temlik olmak üzere toplam 
6 milyar 877 milyon 630 bin TL teminat, ipotek, rehin, temlik, kefalet, nakit blokaj derken böyle 
bir şey var. 
Durum bu. Maalesef. Futbolda gelecek yıl Avrupa yok. Demek ki para da yok. Bütün bu 
problemler, Galatasaray spor kulübünün üzerinde iken, yönetim, yönetimimiz hedef 
saptırarak, algı yönetimi ile başarısızlığını örtbas etmeye çalışıyor. Kasada para yok. Florya niye 
aldınız deniyordu, birden bire kıymete bindi, şimdi satmaya çalışıyorlar. Ama Floryayı 
sattırmayacağız. Aynı zamanında Rivayı sattırmadığımız gibi. Sportif başarısızlık ortada, biraz 
önce hatipler de söylediler, eksi 5 averajla futbol takımımız 15 inci sırada. Sayın başkan diyordu 
ki, ben 4 sene Floryada görev yaptım, ben futboldan iyi anlarım. Onun için ben sadece Fatih 
Terimle birlikte çalışarak, işte transferleri ben yapacağım filan diyordu, işte geldiğimiz nokta 
15 incilik. Futboldan çok iyi anlıyorlarmış. Bütün bunları bırakmışlar, bütün bu sıkıntıları 
bırakmışlar, cadı avına çıkmışlar, değerli Galatasaraylılar. Tüzüğü ihlal ederek, hiçbir delil ve 
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belge olmaksızın, disipline vermeler, cezalar vermeler. Bakın tüzüğü ihlal ederek, altını çizerek 
söylüyorum. Biz etmedik filan diyorlar ya, değil. Hepsini tek tek söyleyeceğiz, burada da 
söyleyeceğiz. Genel kurulda da söyleyeceğiz. Hangi maddeleri tüzüğün ihlal edilmiş. Burada 
Denetim de dahil, denetimin de tüzüğü ihlal ettiği maddeler var. Bakın sayın başkan ne demiş? 
Seçilirsem demiş ,10 gün sonra transferler bitecek. Bitti mi? Bitmedi. Başkan seçilirsem 40 
milyon kasa kolaylığı sağlayacağız dediler, sağladılar mı? 40 milyon dolar, kasa kolaylığı 
sağlayacağız dediler, sağladılar mı? Göremedik. Yine sayın başkan demiş ki, seçilirsem 100 
milyon dolarlık, stat sponsoru hazır. Göreniniz var mı? Ben göremedim, belki göreniniz varsa, 
lütfen çıksınlar anlatsınlar yada belki sayın başkan çıkar anlatır, neredeyse bu 100 milyon dolar. 
Başkan seçilirsem bütün transferler kampa yetişecek dedi. Yetişti mi? Yetişmedi. Yine sayın 
başkan dedi ki, seçilirsem Galatasarayın hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Ne oldu? Yedirdiniz. 
Başkan seçilirsem, ben olduğum sürece Fatih hoca olacak dediniz, nerede Fatih hoca? 
Göreniniz var mı? Yolladınız. Başkan seçilirsem yurt dışında pilot kulübümüz olacak dediniz. 
Herhalde pilotlar grevde. Gelince, gelince eğer başkan olursam, Galatasaray storeu düzeltecek 
dediniz, o da yok. Aslan kart çıkacak dediniz, kartı bulamadık. Önemli konulardan bir tanesi, 
Kemerburgaz arazisinde hemen 4 adet antrenman sahası inşaatına başlayacağız, her şey hazır 
dediniz. Başlamadınız. Şu slayt 2 yi koyabilir miyiz lütfen. İki, iki lütfen. Evet. Sayın başkan 
demiş ki, zamanında, daha seçilmeden önce, sorunun yabancı sınırında değil, kötü yönetim ve 
vizyonsuzluk olduğunu umarım farkına varmışsınızdır. Ben şahsen vardım. Bir sonraki slaytı, 3 
ü koyabilir miyiz lütfen. Sayın başkan demiş ki, sevgili Galatasaraylılar, Eylül 2020 den beri 
aralıksız çalışıyoruz, istisnasız her projemiz, sponsor, uygulama takvimi ve finans modeli dahil 
en ince detayına kadar hazır. Her beyanatımızın da arkasındayız. Galatasaray en iyisini hak 
ediyor. Galatasaray en iyisini hak ediyor da, bunu hak ediyor mu? Bu da sizlerin karar vereceği 
bir konu haliyle. 
Değerli Galatasaraylılar, geçen toplantıyı maalesef çok zor şartlarda yaptık. Lisemizde yaptık 
ama çok zor şartlarda. Elde olmayan nedenlerle çok soğuktu, soğuk nedeniyle de hem 
konuşmaları kısa kesmek durumunda kaldık, hem de bazı cevapları veremedik. Ama kayıtlara 
geçmesi için ben bir konuyu burada açıklamam gerekiyor, cevaplamam gerekiyor.  
Şimdi seçim erteleme kararı kişisel değil, tüzel kişiliği ilgilendiren bir husustur. Bu nedenle 
sadece Yönetim Kurulu bu konuda disipline başvurabilir. Şahıslar başvuramaz. Tüzük madde 
110.1 ve 110.3, Yönetim Kurulunu temsilen bu konuda konuşan genç üye, arogan bir şekilde 
şu ifadeyi kullandı. Tüzüğü yalnız hukukçular yorumlar. Hoppala. Yani bu söze artık söyleyecek 
bir şey bulamıyorum. Tüzük konuyla ilgili sınırlandırma getirmiş. Niye getirmiş? Bir kaos ortamı 
olmasın diye. Sizin dediğiniz gibi olsa, her kişi beğenmediği bir konuda, kalkar disipline 
müracaat eder, sizin verdiğiniz veya aldığınız Yönetim Kurulundaki kararları beğenmedim, ben 
hadi bakalım git disipline, git disipline, tam bir kaos ortamı çıkar. Onun için tüzük ne demiş, 
üye ancak kendisini ilgilendiren bir olay hakkında disipline başvurabilir diyor. Madde 110.1, 
değerli Galatasaraylılar, bu arada özür dilerim. Tüzüğümüzün madde 103 ü ne diyor? Madde 
103. Bazı tüzük maddelerini okumak mecburiyetindeyim bugün, kusura bakmayın. Hayri 
ağabey kadar vaktinizi almayacağım ama, bunların iyi bilinmesi lazım. Çünkü Cumartesi günü 
önemli bir genel kurulumuz var. 103 üncü madde diyor ki, disiplin kurulu seçimlerden sonra, 
disiplin kurulu ilk toplantısına, kendisine başkan, başkan vekili, raportör seçer ve seçim 
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sonucunu yazıyla Yönetim Kuruluna bildirir diyor. Disiplin kurulunda 21 Şubat tarihinde, eski 
sicil kurulu üyelerine bir yazı geliyor. Yazıyı gönderen bir disiplin kurulu üyesi, yani başkan 
değil, başkan yardımcısı değil, raportör değil, o disiplin kurulunda 2 tane hukukçu var, onlar da 
dahil, ama bir disiplin kurulu üyesi gönderiyor. 55 yıldır üyeyim bu kulüpte, ne böyle bir şey 
duydum, ne böyle bir şey gördüm. 
Dikkatinizi çekiyorum. Disiplin kurulu başkanı, başkan yardımcısı, raportörü ve hukukçular 
değil, disiplin kurulu üyesi yazıyor. Yazısını da imzalıyor. İmzayı bir dilekçe bir yazı nerede 
imzalanır bilmiyor. Çok enteresan bir yere imza atıyor. Değerli Galatasaraylılar, bu gönderilen 
yazıdaki iddialar maalesef bizim şu gördüğümüz tüzüğümüzde olmayan şeyler, tamamiyle 
uydurulmuş, nasıl uydurulmuş olduğunu da sayın ikinci başkanın imzasıyla gönderilmiş olan 
şeyde görüyoruz, cezalarda görüyoruz. 
Diyor ki, tüzük madde 109/3 de yer alan kulüp üyelerine karşı fiili eylemlerde bulunarak, 
kulübe ve üyelere zarar verdiği, bakın ben size aynı 103 üncü maddeyi, pardon, aynı 109/3 ü 
okuyacağım. Kulüp ikinci başkanı yazıyor bunu, pardon imzalıyor gönderiyor. Her şeye dikkat 
edilmesi lazım. 109/3. Kulüp başkanı, yöneticileriyle üyelerine karşı, hakaret, fiili eylemde 
bulunmak, fiili eylem nerede? Nerede? Bir de değerli Galatasaraylılar, biraz önce size 
gösterdiğim, disiplin kurulundan gelen yazıda, hiçbir ek yok. Ne iddia belli, ne başka bir şey 
belli. Hiçbir şey belli değil. Siz bir iddiada bulunuyorsunuz, insanlardan savunma talep 
ediyorsunuz. Ama gönderdiğiniz yazı şöyle bir sayfa. Sayfanın arkasında iddianızla ilgili veyahut 
da bu iddialarla ilgili, kimler yapmışsa bu iddiaları, bunlarla ilgili hiçbir bilgi yok. Hiçbir belge 
yok.  
Değerli Galatasaraylılar, kimse kusura bakmasın ama burası Galatasaray Spor Kulübü. Burası 
Galatasaray, pardon burası Galatasaraylılar, derneği değil. Orada başka şekilde hareket 
edebilirsiniz ama, burası Galatasaray spor kulübü. Burada şu tüzüğe uymak 
mecburiyetindesiniz. Şu tüzüğe. Sayın ikinci başkan, zamanı gelince, başka şeyleri de 
açıklayacağım. O da sizinle ilgili. Bugün değil, hiç merak etmeyin, bugün değil, kendisi de gayet 
iyi biliyor konuları. Şimdi çok fazla uzatmayacağım. Çünkü, çünkü, bu konuların dayandığı şu 
meşhur 139 kişi meselesi. 139 kişi meselesinde zaten bu müracaat edenler, bir sonraki sene, 
42 kişisi müracaat etmemiş. Nasıl yapılmış bu müracaat, birisi koltuğunun altına almış, gitmiş, 
sicile oturmuş. Sahte imzalarla, kendisi atmış çoğunu da ve bu şekilde müracaatı yapmış. 
Bununla ilgili olarak, size yine tüzükten okumak mecburiyetindeyim ki, herkes anlasın. Çünkü 
bazı şeyler otomatik oluyor filan gibi burada bazı hatiplerden beyanlar oluyor ama bu böyle 
değil. Bakın başvuru işlemi nasıl yapılıyormuş? Madde 10. Tüzük. Üye olmak için başvuruda 
bulunan kişiler, 10/1. Aday üyenin üye olabilmek için gerekli niteliklere sahip olup olmadığını 
belirlemek üzere hazırlanmış, basılı başvuru beyannamesini doldurmak. Özgeçmişi, nüfus 
sureti, yetkili mercilerden aldığı sicil arşiv kaydını gösterir belgeleri bu beyannamelere 
eklemek, yani değerli Galatasaraylılar, bu beyannameyi doldurması gerekiyor. Kimin? Aday 
üyenin. 10.2. Beyannameye yazdığı bilgilerin doğruluğunu imza altına almak. Yani ne yapacak 
bu arkadaşlar? Sadece onlar değil tabii, her Galatasaray spor kulübüne üye olmak isteyen kişi. 
Bu beyannameye yazdıklarının doğru olduunun kayıt altına alınması için imza atacak. Bu 
imzaları başkaları atarsa, ne olacak? Ondan sonra siz diyorsunuz ki, bu arkadaşlar bu kulübe 
alınmadı. Doğru yapmışlar mı müracaatlarını? Burada yazıyor. Doğru yapılmış mı müracaat? 
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Yapılmamış. Dolayısıyla alınmaması gayet doğal. O gün için, ama sonradan eğer evraklarını 
doğru yaptılarsa tabii ki alınmışlardır veyahut da istedikleri zaman başvururlar. 
Bir madde daha okuyayım. Madde 11/4. Bu madde 11/4 de, sicil kurulunun bu müracaatlar 
karşılığında ne yapması gerektiği. 11/4. Sicil kurulu, üyelerini görevlendirmek suretiyle, her 
adayın üyelik başvurusu hakkında 10 uncu maddedeki, yani biraz önce okuduğum 
maddelerdeki hususları göz önünde tutarak, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapar. Yani 
sicil kurulunun görevi, bu müracaatlar doğru yapılmış mı, yapılmamış mı? E, doğru 
yapılmamışsa, sicil kurulu doğru yapılmamış demişse, siz hâlâ bunun neyini burada ispat 
etmeye çalışıyorsunuz ve de ne demek istiyorsunuz? Ondan sonra da, ondan sonra da deniyor 
ki, işte sicil heyetinden sicil kurulu başkanı efendim birtakım belgeleri, bilgileri, şunları dışarıya 
taşımış. E biraz önce gösterdik yapılan, disiplin kurulundan gelen şeyi. Madem böyle bir şey 
var. Nerede ispatı? Nerede bu dilekçenin arkasındaki şeyler, nerede hani? Zaten 
hatiplerimizden birisi, hanımefendi arkadaşımız da, kendisine yapılanı çok net olarak burada 
anlattı. Değerli Galatasaraylılar, ben bu konuyu daha fazla uzatmayacağım çünkü bu konunun 
dokunduğu sicil profesyonel çalışanları ve onların belki de amiri durumundaki kişilerle ilgili 
olarak, zaten 3 tane yanılmıyorsam hukuki süreç işlemekte. Ben de daha 20 gün önce Türkiye 
cumhuriyeti başsavcılığında ifade verdim. Bütün bildiklerimi, bilgi ve belgelerle ben de 
aktardım. Dolayısıyla bu süreç devam ediyor. Bu süreç bittiği zaman, ha bu süreç bir ay sonra, 
efendim 3 ay sonra biter, 3 sene sonra biter, bilemem. Ama ben takipçisiyim, bittiği zaman da 
büyük keyifle sonucu buraya koyacağım. 
Bu konuyu burada kapatıp, çok kısaca iki konudan daha bahsedip, sizi daha fazla 
sıkmayacağım. Saat 6 ya çeyrek var. Değerli Galatasaraylılar, transferler ve menajerler 
konusunda bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. 2015 ten günümüze araştırma yapılacak dendi, 
çıka çıka, bakıyorum Rademel Falcao, Jesse Cesidika, bir tek onlar çıktı. Bu arada denetim 
raporlarında imzalara bakıyorum. Bazı imzalar var, bazı imzalar yok. Şimdi hatırlayacaksınız 
Ağustos ayında ben bu Cikaldao ve Maritonıdan bahsettiğim zaman sayın başkan esti gürledi, 
dedi nereden aldınız onu, ne yaptınız ettiniz, şudur, budur. E tabii biz araştırmacı adamız, 
bakarız buluruz birtakım şeyleri, daha da bitmedi, araştıracağız. Ama şunu söyleyeyim size. 
Sizin de anladığınız bir dilde, CIIS Nöshatel üniversitesine bağlı, Fifanın ve UEFA’nın kabul ettiği 
bir kuruluş bu. Son 10 yıldaki bütün futbolcuların, dünyadaki bütün futbolcuların her türlü 
datasını tutuyorlar. Orada bu futbolcu 3 gün önce kaç paraydı, 5 gün önce kaç paraydı, 5 sene 
önce kaç paraydı, neydi, ne değildi, bunların hepsini almanız ve görmeniz mümkün. 
Dolayısıyla ben o gün de söylemiştim, bugün de söylüyorum. Galatasaray ilgilenmeden önce 2 
milyon Eurolarda dolaşan bu rakamlar, birden bire Galatasaray ilgilenirken bir Sementha 
burnunu oynattı veyahut da birisi bir magic touch yaptı herhalde, bu adamlar birisi 6.5 milyon 
Euro oldu, bir diğeri 4.6 milyon Euro oldu. Değerli Galatasaraylılar, bakın 2002 den beri, 
üzerinde durduğum, çok durduğum bir konu var. O da alt yapı. Alt yapıyı her zaman her divan 
konuşmamda gündeme getirmişimdir. Çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Galatasaray U19 
takımı, 2017 de şampiyon. 2018 de ikinci, 2019, 20, 21 de tekrar şampiyon, şu arada lider. 
Böyle bir takım da A takımında kaç kişi var. Bileniniz var mı? Dolayısıyla bizim yapmamız 
gereken şey burada. Alt yapıya önem vereceğiz. Alt yapı, alt yapı, alt yapı. Bundan sonra hele 
bu parasızlıkla, gideceksin Romanyanın nereden bulunduğu da belli değil, nasıl bulunduğu da 
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belli değil, Romanyadan iki tane adama, 12 milyon euroyu vereceksin alıp getireceksin. 
Adamları bugüne kadar sahada göreniniz var mı? Onu da siz kendiniz değerlendirin. 
Değerli Galatasaraylılar, gayrimenkulle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Konum ama, maalesef 
online bir toplantı yapıldı, bu toplantıda masa etrafında 10 kişi vardı. Şu 6 ncı slaytı koyabilir 
miyiz lütfen. Değerli Galatasaraylılar, şu parmağını indir yazan yer, benim parmağım. 
Toplantının başından sonuna kadar asılı kaldı. Niye biliyor musunuz, çünkü konuşmamdan çok 
rahatsız olanlar var. Rahatsız oldukları için de, çünkü hep doğru noktalara temas ediyorum. 
Galatasarayda konuşulmamış şeyleri söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. 
Konuşturmuyorlar. Moderatör arkadaşın gözünden kaçmıştır tabii ki, yani hiç merak etmeyin.  
Bu toplantıda o masanın etrafında Türkiye'de bilinen birtakım isimleri de oturtmuşlar. 
Onlardan bir tanesi de Sayın Avi Alkaçtı. Vallaha öyle şeylerden bahsetti ki, ben herhalde 47 
nci senemi doldurduğum meslek hayatımda hiçbir şey görmemişim, bilmemişim. Avi beyin o 
söylediklerine de inandığını hiç zannetmiyorum. Efendim, masanın etrafına. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Burada, o bahsettiğiniz kişi bildiğim kadar gayrimenkul sektöründe önemli isimlerden biri ama, 
burada yok yani. Bir cevap hakkı doğuracak.  
 
Ayhan Yeğinsu 
Vallaha cevap hakkı, buyurun burada yönetimden insanlar var.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Ben yok, hayır. Benim moderasyonumdaki toplantıda yani, salonda olmayan birisi için 
konuşmaya, kusura bakmayın yani. Siz devam edin. İsimlendirmeyin yani. 
 
Ayhan Yeğinsu 
Sayın başkan bakın. Tamam, isimlendirmeyelim de, peki isimlendirmedik. Yani stadın etrafında 
birtakım işte mağazalar yapılacakmış, onda o yapılacakmış, bunda bu yapılacakmış. Bu sadece 
hayal tacirliği, kimse kusura bakmasın. Ben o sayın ismini vermemem gerekiyormuş, özür 
diliyorum. İsmini vermediğim kişiyi, özel olarak görsem. Sorsam.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Nedir yani, bir dakika. Yani burada divanın moderasyonundaki bir toplantıda, bahsettiğiniz kişi 
farklı.  
 
..... 
Niye farklı olsun. Arkadaş tanımıyor o da yok. Onun hakkında da konuşuluyor.  
 
.....  
Nasıl şey yapacak kendini. 
 
....  
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Gelsin kimse engel olmuyor ki.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Gelip katılabilir. Geçerli bir mazereti vardır, size mazeret belirtmek durumunda değil.  
 
.... 
Tamam da, sayın başkan o zaman... 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Hayır, olmayan şahıs, olmayan şahıs, olmayan şahıs dediğiniz divan üyesi değil. Işıtan beyin 
durumu farklı. O seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi. Salonda olmayabilir. Salonda olmayabilir. 
Yönetime, bakın divan yönetimine yazılı beyanı var. Bakın o, el kol hareketi yapmayın. Sayın 
Ayhan Yeğinsu, buyurun devam edin. 
 
Ayhan Yeğinsu 
Değerli Galatasaraylılar, hepinizden ben özür diliyorum. Çünkü ismi ben telaffuz ettim, 
etmemem gerekiyormuş, öğrendim. Teşekkür ederim. Bundan sonra bu toplantıda 
olmayanlara bakacağız, sayım yapacağız, olmayanlardan bahsetmeyeceğiz. Ben ama o sayın 
kişiyi alacağım diyeceğim ki, buyurun ya bu dükkanları size veriyoruz, siz kirasını ödeyin de, 
size verelim, siz işletin. Öyle dersek bakalım nasıl cevap alıyorsunuz.  
Değerli Galatasaraylılar, konuşmamı sonlamadan önce, bir şey daha söyleyeceğim, ondan 
sonra da bu konuşmayı kapatacağım. 
Umarım sayın Işıtan Gün, Cumartesi gününe kadar ya istifa eder, yada sayın başkan gereğini 
yapar. Kadınlara dönük olarak yapmış olduğu paylaşmalar, ne ekranlarda gösterebiliriz, ne de 
mikrofonlardan söyleyebiliriz. Ama şunun altını çok dikkatle çizilmesini rica ediyorum. Bu kabul 
edilebilecek bir şey değil, burası Galatasaray Spor Kulübü. Son söz. Sayın başkan, sayın Yönetim 
Kurulu oturduğunuz koltuklar, bahane üretme, kargaşa üretme yeri değil. Oturduğunuz 
koltuklarda, Galatasaray gibi dev bir dünya markasını yönetmeniz, çözüm üretmeniz gereken 
koltuklardır. Herkes sizden bunu bekliyor. Vizyon belli, anladık, gösterdik. Ama misyonun da 
ne olduğunu gördük. O misyonu değiştirmeniz şart. Teşekkür ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ayhan Yeğinsuya teşekkürler. Bahsettiğiniz 139 başvuru arasında 40 kişinin üyelik 
başvurusu dahi kendilerinin yapmadığı şeklinde bir ifade kullandınız. Yeni... 
 
Ayhan Yeğinsu 
Yanlış anladınız. Bir sonraki sene 40 küsur kişi müracaat etmedi. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Etmeyebilir. Oradan bir şey çıkmaz. Tamam. Şimdi bakın, üyelik süreci, oldukça kötü, oldukça 
kötü yönetilmiş bir süreçtir. Bana profesyonel iş hayatıma atıldığımda öğretilen şey şuydu. İşi 
doğru yapmak mı? Doğru işi yapmak mı? Şimdi burada şunu açıkça ifade edeyim. Galatasaray 
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tüzüğünün bir ruhu vardır. Galatasarayın tüzüğünün tarihselliğinin başladığı nokta, Ali Samiyen 
beyin ve kurucu babaların iradesiyle, tüzüğe dercedilmiş giriş cümlesidir.  
Galatasaray lisesi ile bu tüzük hükümlerine göre üye kaydedilmiş bulunanların, buradan nereye 
varmak istiyorum. Galatasarayın tarihsel tüzüklerini incelediğimizde, ki ben dedektif değilim, 
ama çok iyi bir araştırmacıyım. Bizim tarihsel tüzüklerimizde şöyle yer alıyor. İlk 6 tüzüğe kadar, 
ikinci tüzük. 1930 tarihli. Galatasaray mektebi ve devam etmiş olanların referans iki üye ve 
imzası gerekmez. 1949, 6 ncı tüzüğü, Galatasaray mektebine devam etmiş olanlardan, bakın 
mezuniyet de demiyor. Daha sonra 2 yıl okumuş olma şartı getirilmiş, tavsiye aranmaz. Daha 
sonra üyeler arasındaki eşitlik ilkesine göre, belli bir tarihte, bu referans imzaları eklenmiş. 
Dolayısıyla, tüzüğün tarihselliği anlamında bu süreç iyi yönetilmemiştir ve çok yanlış 
yönetilmiştir ve söz konusu kişiler sosyal medyada linçe uğramışlardır. O 139 kişiden 
bahsediyorum.  
 
Faruk Gürbüzer 
Çoğunun üyelik başvurusundan haberleri bile yokmuş sayın başkanım.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Nasıl yok? Bir dakika. Bir dakika. Yanlış ifade ediyorsunuz. Doğrusu. Doğrusu. Bu insanların üye 
başvurusu vardır. İmzalarında bir usulsüzlük var derseniz tamam. Düzeltilebilir.  
 
Yusuf Günay 
Biz rica ettik, düzeltin, bir hafta süre verdik. Yalvardık, yapmayın başkanım.  
 
Mutlu Başpınar 
Kusura bakmayın, ne divanın, ne divan başkanının görevi.  
 
Mehmet Bilen 
Bu avukatlık ya.  
 
Mutlu Başpınar 
Bu konuda siz taraf olamazsınız, bu konuda yorum da yapamazsınız. Bu konuda yorumu 
yapacak olan,  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Ben Galatasaray, ben burada kişiden, Ahmetten, mehmetten taraf değilim, ben Galatasaray 
adına tarafım.  
 
Mutlu Başpınar 
Divan başkanı objektif olmak durumunda.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Evet, gayet objektifim. Ben Galatasaraydan yana tarafım.  
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Mehmet Bilen 
Her lafa girilmez, böyle bir şey olmaz.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Lütfen, lütfen. Yerinize oturun. Lütfen yerinize oturun. Hayır. Söz vermiyorum. Çünkü şu var. 
Şurada da bir şey var. Siz geçmiş yönetimden itibaren tam yetkili kulüp sözcüsü, siz disiplin 
kurulunda bir taraftınız. Taraf da değil, kulüp adına bir görev yapıyordunuz. Ama siz yönetim 
sözcüsüsünüz, sicil sözcüsüsünüz, divan üyesi olarak tabii ki konuşabilirsiniz. Söz hakkı 
istiyorsunuz buyurun.  
 
Ayhan Yeğinsu 
Sayın başkan bu konuyu daha önce de görüştüktü, benim sizinle hiçbir derdim yok, ama şunu 
söylemeniz çok yanlış. Ben eski yönetimin sözcüsüymüşüm, işte şuymuşum, buymuşum. Ben 
Ayhan Yeğinsuyum, daha önce söyledim size, 4840 numaralı üye Ayhan Yeğinsu olarak burada 
konuşuyorum. Ben kimseyi temsil etmiyorum, kimsenin adına da burada konuşmuyorum. Ben 
Galatasaray spor kulübünde yapılmış olan yanlışları, burada divan üyelerine ve Galatasaray 
spor kulübünün üyelerine anlatmaya, göstermeye çalışıyorum. Benim bir tek yapmaya 
çalıştığım şey bu. Bunun dışında, bunun dışındaki söylenenlerin hepsi spekülatif şeyler. Bunlara 
kesinlikle katılmıyorum. Ben Galatasaray Spor Kulübü üyesi, 4840 Ayhan Yeğinsu. Ayhan 
Yeğinsunun fikirleri, Ayhan Yeğinsunun düşünceleri burada anlatılıyor. Sizin düşünceleriniz 
veyahut da başkalarının düşünceleri eğer varsa, söz alırlar, gelirler burada söylerler. Bu kadar. 
Teşekkür ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Buyurun. Teşekkürler. Sıradaki konuşmacı, son 5 konuşmacımız, Sayın Mutlu Başpınar ve Sayın 
Akın Ketenci feragat ettiler. Sayın İbrahim Göknar. Buyurun.  
 
İbrahim Göknar 
Sayın Divan başkanım, sayın kulüp başkanım, değerli heyetler, değerli hazirun, herkesi saygıyla 
selamlıyorum. Divan başkanım, söz hakkı için çok teşekkür ediyorum. Efendim yıllardır bu 
kürsüden daima önce Galatasaray düşüncesiyle, gayet objektif olarak kişisel düşüncelerimi 
belirttim. Daima da dünden ders alarak, yarına bakmaya çalıştım. Tabii ki Galatasaray için, 
kendim için de aynı şey mevzuubahistir. Ve yıllardır yine bu kürsüden Galatasaraydaki 
birlikteliğimizin, çözümün ana anahtarı olduğunu belirtmeye gayret ettim. Ancak şu anda 
geçtiğimiz 3 saati aşkın süredir, burada konuşulanlardan sonra, gerçekten çok üzgün olduğumu 
ifade etmek isterim. 
Zira, 3.5 saattir biz Galatasarayı konuşmadık. Biz kendimizi konuştuk. Öncemizi konuştuk, ne 
yaptığımızı konuştuk, niye yaptığımızı, niye öyle, niye böyle, niye şöyle yaptığımızı konuştuk. 
Ama Galatasarayı maalesef ıskaladık. Şimdi müsaade ederseniz bugünkü konunun gündemi, 
klasik, zamanlamaya da uygun olarak, bütçe idi. Ben de bugünkü toplantıya o manada 
hazırlandım. Evet, bütçeyi konuşuyoruz ama aslında bütçeyi konuşmak hepimizin de gayet iyi 
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bildiği gibi, her şeyi konuşmak demektir. Niçin her şeyi konuşmak demektir? Zira bütçeler neye 
göre hazırlanır? Dünyanın her yerinde, faaliyet programlarına göre hazırlanır. Faaliyet 
programları nedir? Basitçe ifade edersek, yönetim planıdır. İdari plandır. Efendim bizim için 
bakarsak, futboldur, amatör şubelerdir, transferlerdir, projelerimizdir, vesaire vesaire, bütün 
bunlar yönetimlerce hepimizin yine gayet iyi bildiği gibi, öncelikle tasarlanır, en ince 
detaylarına kadar incelenir ve ileriye yönelik bir tahmin yapılarak, her kalemin bir bütçesi 
oluşur. İşte biz yine bugün bir mart ayında klasik anlamda 3 gün sonra, olağan genel mali genel 
kurulumuzu yapacağız ve ana konumuzda bütçemiz. Şimdi ben bu 300, 500, 800 sayfalık büyük 
emeklerle hazırlanan faaliyet raporlarını, belki hatırlayacaksınız. Son derece özet hale getirip, 
tek bir tabloda sunmak istiyorum. 
Bugün için de aynı tabloyu çalıştım, hazırladım. Bu anlamda da Bikem hanımefendinin en 
baştaki sunumunda bıraktığı noktayı, ben bir başka şekilde yorumlayarak, o tabloda sizlere 
göstermeye gayret edeceğim. Benim açımdan şimdi, biraz sonra bilgilerinize arz edeceğim 
tablo, cumartesi günü için konuşulan ibradan da, seçimden de diğer herşeyden, hepimiz için, 
Galatasaray için çok daha önemlidir. 
Tabloyu koyabilir miyiz lütfen. Evet. Şimdi ne sportif a.ş. ne dernek, hepsinin konsolidesi, 
karışımı ve ne o zaman, ne bu zaman. Bu tablo 2021 yılı 31 Aralık itibariyle resmi tablomuz. 
Kaynak, resmi faaliyet raporumuz, cumartesi günü de mali genel kurula sunulacak. Şimdi bakın 
Galatasaray bu durumda. Toplam borç ve yükümlülüklerimiz, 5.6 milyar lira, eksi. Eksi 5.6 
milyar lira. Alacaklar, bu soruyu mevcut yönetimimize sormuyorum. Hepimize soruyorum. 
Alacaklar, soru işareti. Hangi alacak. Hangi alacak? Onlar hep tahmin. Diğer rakamların hepsi, 
cari gerçek rakamlar. Efendim müsaade ederseniz saygıdeğer Denetim Kurulu üyemiz, 
müsaade buyurursanız, sizinle de çok ilgili bir konu diye tahmin ediyorum. Eğer kıymet 
verirseniz çok memnun olurum.  
Öz sermayemiz, eksi 1.3 milyar lira. Derneğin sportife borcu, hep konuştuğumuz gibi, eksi 1.9 
milyar lira. Ha bu arada Asaf Savaş beyin de başkanlığındaki denetim kurulu raporunu titizlikle 
okudum ve son deree basit birtakım tavsiyeler ve kısa bölümlerden çıkardığım onu orada 
yakaladım, Sportifimizin 31 Aralık 2021 yılı itibariyle değeri, yani borsadaki değeri 1.7 milyar 
lira. 1.7 milyar. Sportif a.ş. mizin değeri. Diğer tarafta gün içinde bahsedildi detaylarda, 
teminatlar, ipotekler, rehinler ve nakit bulacaklar vesaire eksi 6.9 milyar lira. Şimdi gelelim en 
önemli satıra. En önemli satıra. Galatasarayımız Galatasarayımızın üstündeki günlük borç faizi, 
Türk lirası yükü 1 milyon Türk lirası. 2021 yılı ortalaması budur. Bunu nasıl yorumlarsanız 
yorumlayın. Bu tablodan nasıl çıkacağız? Benim sorum bu. Şimdi günde 1 milyon Türk lirası 
borç faiz yükü ile yaşıyoruz, şu tabloyu herhangi bir aklı çalışan, dışarıdan bir kişiye gösterseniz, 
yada bir müesseseye gösterseniz, derler ki, ya siz nasıl yaşıyorsunuz, nasıl yaşatıyorsunuz, 
yaşatılıyorsunuz, nasıl nefes alabiliyorsunuz? Siz ölmüşsünüz. Doğru. Gerçek bu. Şimdi bunun 
bir de ötesi var. Cumartesi günü açıklanacak. Bugün dikkatle dinledim, bir konuşmada o da 
çıktı. Biliyor musunuz Cumartesi günü aynı şekilde, 2022 yılı, her sene olduğu gibi, klasik 
anlamda, bütçesi de onaylanacak. 2022 yılı bütçesi, onaya sunulan bütçe, hedef, eksi 470 
milyon Türk lirası. Ve bu sadece derneğin, cumartesi günü sportif yok. Dernek konuşulacak. 
Yani Galatasaray bütçesinin % 15 i konuşulacak aşağı yukarı. Durum bu. Gerçek durum bu. 
Şmidi ha ne yapacağız? Mecburen onaylayacağız. Onu açık söyleyeyim. Niye mecburen 
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diyorum biliyor musunuz? Niye bu kadar iddialı konuşuyorum. Onaylamazsak kayyuma gideriz. 
Bu kadar açık söylüyorum. Bunun farkında mıyız? Yada bunun ne kadar farkındayız. Mecburen 
onaylayacağız. Niye mecburen onaylayacağız? Yıllardır onayladık çünkü, yıllardır hep böyle 
geldik. Sonunda bu tabloya geldik. Eğer böyle gidersek, eğer bu şekilde biz kusura bakmayın, 
Galatasarayı bir tarafa bırakıp, kendi kendimizle konuşmaya başlarsak, inanın 2022 yılı sonuna 
baktığımızda, belki de bu salonda bile oturamaz hale geleceğiz.  
Şimdi peki, çözüm ne? Ne yapmalıyız? Biz bu tabloyu nasıl iyileştirebileceğiz? Yapılanlar zaten, 
yada yapılmak istenilenler konuşuluyor. Yıllardır da konuşuluyor. Yine 7, 8 tane madde. Bugün 
de konuşuldu. Denetim tarafından. O klasik maddeler. Nedir bunlar? Doğru transfer, tamam. 
Sponsor tamam. Projeler tamam. Tamam, tamam ama, dünyanın da içinde bulunduğu bu 
ekonomik darboğazda, sonuç itibariyle, hayali bir tarafa bırakmamız lazım. Artık dur noktasına 
gelmiş durumdayız, Galatasaray için, benim çözüm için, naçizane birkaç önerim şunlar. Sıcak 
para, elbette önemlidir. Her yerde böyledir. Ancak elimiz, kolumuz bağlı. Bankalar vesaireler 
hep konuşuluyor, yönetim bunları açıklıyor. Her şeyimiz bağlı. Ha diyelim ki, bağlı da değil, 
sıcak para geldi. Ne kadar gelecek? Şunu da söyleyeyim. Bizim Mayıs ve Temmuz aylarında, 
sayın başkanım yanlışsam lütfen siz bilahare düzeltiniz. En aşağı, 500, 600 milyon Türk lirası 
nakit paraya ihtiyacımız var. Belki de daha fazla, bilemiyorum.  
Oyuncuların paraları var, bankalar birliği ödemesi geldi, vesaire. Bu daha işin başlangıcı ve biz 
bu tablodayız. Dolayısıyla diyelim geldi 600 milyon, hadi bulundu o 600 milyon. Ya sonrası? 
Demek ki başka şeyler de yapmamız gerekiyor değil mi? Dolayısıyla yine naçizane bana göre 
çözümü bu tablonun sorumlusu, bunu söylemeyi atladım. Bu en önemli konu bence, hepimiziz. 
Yönetimler açısından da değil. Yönetimlerin şu ana kadar her zaman söylemişimdir. Gayet iyi 
niyetle, Galatasarayı yönetmek için verdikleri emeklerde hiç şüphe yok. Ama yanlış yönetim 
modelleriyle buraya geldik, bunu hep söylüyorum, hep söyledim ve bizler de her Mart ayında, 
biraz önce söylediğim gibi, bu yıl da eksi 470 e tamam diyeceğiz. Ne zaman tamam diyeceğiz? 
Günün sonunda 50 kişi ile. Şimdi hepimiz sorumluyuz. Yönetimler zaten sorumlu değil, niçin 
sorumlu değil biliyor musunuz? Onu da ifade edeyim müsaadenizle. Çünkü tüzüğümüzde 
yönetimlerimizin full yetkisi vardır, hep böyledir. Tek bir sorumluluk kelimesi yoktur. Benim 
naçizane yeni tüzük tadil çalışmasına gönderdiğim, öneri de budur. Tek, çünkü yok. Sorumlu 
tutamayız. Zaten olsa bile biz de onay verdik. Dolayısıyla bana göre behemehal hiç vakit 
kaybetmeden, bu tabloyu da hiç unutmadan, öncelikle eski alışkanlıklarımıza son vermeliyiz. 
Yapılan yanlışları da kopya etmemeliyiz. Bu tablonun, bu tablo açık, şunları da söylemek 
durumundayım. Basına her hafta yeni resimler sunmakla, veya sosyal medyada silahşörlük 
yaparak veya yaptırarak değişmez. Değişemez. Yine bu tablo hâlâ daha biz daha iyi biliriz, 
diyerek Galatasarayı bir tarafa bırakıp, bizim zamanımız, sizin zamanınız tartışmaları ile de hiç 
değişmez, değişemez. 
Açıkçası, üzülerek şunu da söyleyeceğim müsaadenizle. Eğer bizler bu şekilde devam edersek, 
Galatasaray kulübü yakında anahtar teslimine kadar gider. Dediğim gibi bu tablo hepimizin 
sorumluluğundadır. Diğer taraftan yarına bakarken, şu da tabii ki çok önemlidir. 
Galatasaraylılar özellikle mevcut yönetimimize buradan müsaade buyururlarsa, seslenmek 
istiyorum. Galatasaraylılar artık, ne yapılacağının anlatılmasını da istemiyorlar sayın başkanım. 
Galatasaraylılar bir an önce neyin nasıl doğru yapıldığını da görmek istiyorlar. Galatasaraylı 
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artık kendi değerlerini en ön planda tutarak, makul, eli ayağı düzgün, çağdaş normlarla 
donanmış, akıllıca planlanmış, güvenilir icraatları bir an önce görmek istiyor. Beni dinlediğiniz 
için çok teşekkür ederim efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın İbrahim Göknar’a teşekkür ediyoruz. Gerçekten de bütçe görüşmeleri hep genel kurulda 
en sona kalıyor ve çok az kişiyle geçiyor biliyorsunuz. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Bundan 
sonraki konuşmacımız Salih Özçakır, Sayın Ertay Örmen, daha sonra Sayın Faruk Gürbüzer.  
 
Salih Özçakır 
Çok değerli Galatasaray ailem, çok küçük üç tane hap vereceğim size, çok kısa bir konuşma 
yapacağım. Hiç üzmeyeceğim sizi. Hap bir. Haysiyet kurulu, ismi haysiyet kurulu olarak devam 
etmeli. Çünkü haysiyet bir erdemdir. Ama disiplin onun alt kademesidir. Demek ki haysiyet 
kurulu olmalı. Haysiyet kurulu seçimi başkanların listelerinde olmamalıdır. Çünkü ben geçen 
dönemde Haysiyet kuruluydum, voleybolcumdan dahi azar işittim. Ki, sen başkanın 
emrindesin, sen başkanın emrindesin, aynı şimdi de başkana suçlama yapılıyor. Kesinlikle 
bağımsız bir kurul olmalıdır haysiyet kurulu. Bütün genel kurulun seçeceği diyelim ki 20 kişi, 20 
kişinin içinde 4, 5, 6, 7 hukukçu, onlar sıralanmalı ve onların teşkil edeceği kurul olmalıdır. 
Üçüncü olarak da söyleyebileceğim hap, onay meselesi. Bir komedidir onay. Şu andaki 
onayımız veya red komedidir. Hayda, saat 12 lerde borsadan gelen kardeşlerimiz, lıkır lıkır oh, 
afiyet olsun, ben hayat şeyine karışmam, ben de içerim ama 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 
kahkahalarla ben genel kurulu hatırlıyorum, bir rezalettir, Galatasaraya yakışmayan bir 
rezalettir. Ağıza alınmayan kelimelere gülerek, böyle sadist kahkahalarla gülen kardeşlerim, 
gençler. Eğitim görmüşler, ama tahsil görmemişler veya başka şey görmemişler. O 
televizyondaki görüntüler, Galatasaray için bir züldür. Çok teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkür ediyoruz Salih Özçakır. Sayın Ertay Örmen buyurun. Sıra sizde.  
 
Ertay Örmen 
Sayın başkan, sayın divan kurulu, Yönetim Kurulu, sayın hazirun, şimdi ben araya girmeye 
çalıştım. Asaf abi, fortunaya cevap verirken, Bikem tokena cevap verirken, ama bir türlü araya 
giremedim. Konu başka yerlere gitti, biraz soğudu. Ama ben yine de bir açıklık getireyim, bizim 
Denetim Kurulu raporu ile bugünkü Denetim Kurulu raporu arasında niye Fortunada bir fark 
var. Bir de Tokenla ilgili bir şey söyleyeceğim, son.  
Şimdi bu fortuna gelişmesi, evet tamamı bizim dönemimizde oldu, dolayısıyla biz onun 
içindeydik. Esası bunun başlangıcı 2019 yılında başlar, esasında bizim Fortuna ile bir işimiz 
yoktu. Esasında o sırada başka bizden yurt dışında mal satmak için talep eden ve bizle çalışmak 
isteyen firmalar varken ve bize teminat vermek isteyen firmalar varken ve hatta peşin para ile 
bizden mal almak isteyen varken, fortuna start, Işıtan Gün, bir türlü bizim başkanımız ve bizim 
yönetimimizden arkadaşlarla diyor ben yapayım, okey. Başkanımız da kabul ediyor. Şimdi 
bunlar raporlarda yok. Ama raporun gelişimine baktığımız zaman, sonunda görüşmeler 
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sonunda, evet. 2020 Martta bir sözleşme imzalanıyor. Kasımda mallar gönderiliyor, Aralıkta 
mallar çekiliyor. Fakat o arada işte o sözleşmede olan 45 günde internet sitesi açma ve o arada 
malları satma olayı bir türlü gerçekleşmiyor, yani internet sitesi açılmıyor, mallar gidiyor Kasım 
ayında, Aralık ayında ama Marta kadar yine bir mal satışı yok, çünkü internet sitesi yok. 
İnternet sitesi olmadığı için, neyse bekleniyor, diyorlar ki, biz o arada diyoruz ki malları 
başkasına verelim yurt dışında. Neyse, onlar da kabul olmuyor ve en sonunda Martta 
feshediliyor. Sonunda sözleşmeye göre 90 gün içinde malların geri gönderilmesi lazım. Biz 22 
Haziranda gittik, herhalde 90 gün Temmuz başında filan, Temmuzun başında bitiyor, mallar 
bildiğim kadarıyla o dönemde gelmedi ve en son bildiğim kadarıyla 21 Aralıkta geldi yada 2021 
Aralığında geldi. Evet, Şimdi bakış açımız, farklılığı. Biz şimdi Denetim Kurulu olarak, göreve 
geldiğimiz günden beri, elimize gelen bütün bilgi belgeleri inceleyip, bakıp, buna onların 
üzerinden görüşümüzü yazdık. Bizim ilk yazdığımız rapor, herhalde tarihe geçti. İbra olmadı. 
Denetim Kurulu olarak. İkinci rapor da ibra olmadı. Üçüncü raporumuz ibra oldu. Fakat şöyle 
güzellik var, hoşuma giden, Galatasaray tarihinde, Denetim Kurulları konuşulmaya başlandı ve 
Denetim Kurulu raporları beklenmeye başlandı. Yani Yönetim Kurulu raporlarından çok 
Denetim Kurulu raporları beklenmeye başlandı ki, bu Galatasaray için bence güzel bir şey. 
Asaf abi, evet usulsüzlük var mı dedi, ona baktık dedi, şuna baktık dedi. Doğrudur, bakış 
açılarımız farklı. Biz de zaten usulsüzlük değil ama şimdi Galatasarayın bir kuruşunun bile 
sokağa atılması, yada boşa harcanması bizim için bir zülse ve hepimiz buna karşıysak, gelen 
mektuba şöyle bir göz gezdirdim, ama çok bakmadım, ona daha detaylı sonra bakarız veya ona 
göre cevap veririz 26 sında, bütün masrafları, mağazacılığa ait bile olsa, navlun, gümrükler ne 
ise, sözleşmede bu yazıyorsa da hiçbir satış olmayan bir yıl içinde, bizim boşu boşuna bir yere 
mal gönderip, bunun navlununu ödüyor olmamız zaten sokağa attığımız bir paradır. Bu 1 lira 
da olsa fark etmez. Yani bu iki defa gitti, yani bir kere gitti, bir kere geldi, iki defa da gümrük 
ödendi. Bunun tamamını Fortuna ödese, bir tanesi bile yani bir navlun yada bir gümrük bile 
mağazacılıktan çıkmış olsa, sokağa atılmış para, çünkü hiçbir ticari faaliyet yok. İkincisi, 2020 
de giden mal, 2021 de geliyor. Evet. 2020 ile 2021 deki mal aynı şeyden satılıyor. Evet. Burada 
diyorlar ki, satılmış, 2, işte 3 bin tane, 3 bine yakın mal gitmiş, 3 bine yakın mal geri gelmiş, 
mallar kayıp değil. Sonuç olarak işte satılmış, aynı fiyattan. İyi de bir sene önce göndermişsiniz, 
500 bin liralık malı, bir sene sonra almışsınız 500 bin liraya satmışsınız, bizim gibi enflasyonist 
bir ülkede, burada zarar yok diyemeyiz. Burada bir zarar var. Artı bu mallar ortalama 2 ayda 
tüketilecek olan mallar. Yani demektir ki yılda 6 defa dönebilecek bir mal, bir yılda 6 defa 
satabileceğiniz malı, hiçbir şey satamadan bir yıl sonra mallar geri gelmiş. Şimdi burada kağıt 
üstünde bir zarar gözükmüyor. Kağıt üstünde bir usulsüzlük gözükmüyor ama göreceli olarak 
Galatasarayın bir ettiği zarar var. Bunu biz dilimiz döndüğünce yazdık ve biz bunları 2018 den 
beri yazıyoruz, onun için de pek sevilmiyoruz anladığım kadarıyla, hiçbir şeyde. Ama doğru 
söyleyeni 9 köyden kovarlarmış, biz de ama yazmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla yani oradaki 
konu, yani görüş açımız farklı, yada bakış açımız farklı. Onun için yani ben. Bir de bu Denetim 
Kurulu döneminde olan olaylar değil. Hepsine vakıf değiller. Evet bir dosya var, ikimize de aynı 
dosya verildi. Ama biz içinde yaşadık iki sene, yani 2019, 20, 21 e kadar, onlar sadece bir dosya 
üzerinden bakıp yazmak durumundaydılar. Dolayısıyla hani onların bakış açısına da bir şey 
diyemiyorum. Bizim bakış açımız itibariyle biz böyle yazdık raporu, oradan farkımız var. İkincisi 
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de, sayın Özdoğan zaten biz burada sunum yapmayacaktık. Hepsini şeye bırakmıştık yani, genel 
kurula bırakmıştık, idari konulardaki açıklamaları ama, sayın Özdoğan bir anda Fortuna ve 
Token konusunda bizim raporu ortaya çıkartınca yada gösterince bir cevap verme gereği 
duydum, yani Özdoğan’a cevap verme açısından değil ama, en azından görüş farklılıklarını 
açıklamak açısından. Tokenda da olay şu.  
Şimdi bizim dönemimizde yıllardır, derneğin, sportife borcu, biz niye bunu kapatamıyoruz, niye 
dernek durmadan işte sportife borçlanıyor. Borç, sportif, sportif durmadan faiz yazıyor. Okey. 
Peki, biz derneğin sportife borcunu kapatması için ne yapıyoruz? Hiçbir yönetim bir şey 
yapmıyor. Şimdi ben burada Denetim Kurulu olarak değil de, biraz divan üyesi olarak 
konuşmaya başladım.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Denetim kurulunda, divan üyesi olan tek üyesin. 
 
Ertay Örmen 
Evet. İkisini aynı anda kullanıyorum şu anda, tokenda olay şu. Yani tokenda. Biz taleplerimizi 
yönetime ilettik yazılı olarak. Tokenla ilgili şeyimiz de, biz dedik tokenla ilgili ne gelir elde ettik, 
bu gelir nasıl paylaştırıldı diye bir soru sorduk. Bize de gelen cevap, işte şu, şu dönemlerde, şu 
dönemde de % 15-85 diye bir cevap geldi. Fakat Bikem’in yaptığı açıklama, o cevabın içinde 
yok. Çünkü o detayı vermemişler, bize sadece bir tablo verdiler. Şimdi biz de bakınca, ilk iki 
dönem, yani bizim Aralık 2020 son 3 ayı ve 2021 ilk 3 ayındaki bizim dönemde, bakmışız, 1.5 
milyon dolar kadar bir gelir var ve biz bunu % 50-50 paylaştırmışız. Sonra gelen bir 17 milyon 
dolar var ve bir bakmışız tabloda 15-85 diye gözüküyor. Şimdi otomatikman bunun altında 
Bikem’in yaptığı açıklamalar bize yapılmadığı için, biz orada açıkçası, sadece aa dedik, 17 
milyon dolar otomatikman % 15-85 olarak dağıtılmış ve burada derneğe içindeki, yani derneğin 
payının % 70 i diyelim, otomatikman Sportife geçirilmiş. Tamam. Şimdi yıllardır 
yönetimlerimizin en büyük zaafı sportifi doğru düzgün yönetememektir ve sportif yıllardır 
zarar ediyor. Ve bu zararı da çeşitli yerlerden kapatıyoruz. Neyse. Derneğin gelirleri belli, belli 
sponsorluklar var, varsa var, yoksa yok. Basketbol, voleybol hep cepten çıkan paralar. Ve 
dernek arada bir kendine gelir yaratan bir proje olduğunda, bu parayı alabilmeli. Ha o paradan 
sonra dönüp sportife borcunu kapatabilir, ayrı mesele. Ama yıllardır yapılan şey şu. Sportif 
gelir yazsın, gelir yazıyor, ama derneğin bir türlü borcunu düşüremiyoruz sportifteki. Orada 
hep yönetimlerin kararı, dernek gelir yazsın ama, sportife. Dernek sportife borç ödemesi 
yapmasın gibi bir şey var yani böyle. Borcumuz bir türlü azalmıyor. Sonunda şimdi 
konuştuğumuz şey, şuraya geliyoruz. Dernek bu kadar borçlu, işte herkesin dernek olarak, 
dernek üyesi olarak hepimiz bu kadar borçluyuz ve bir gün yani sportif satılırsa, yada bir şey 
olursa. Hepimiz sportife adam başı şu kadar para ödemek zorunda kalacağız gibi bir durum da 
var. Dolayısıyla buradaki en önemli konu. Artık sportifin doğru düzgün yönetilmesi gerekiyor. 
Bu her zaman söyleniyor ama bazen hani söylemlerle yapılanlar bir türlü aynı paralellikte 
gitmiyor. Sıkıntı orada. Dolayısıyla biz sportifi doğru düzgün yönetemediğimiz sürece, hiçbir 
zaman için kulübün finansalları düzelmez, yani dernek, konsolide olarak söyleyeyim. Derneğe 
gelir getirici bir unsur yarattığımızda, bir proje yaratıldığında, bu projeler öyle veya böyle 
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sportife aktarılmamalı ki, dernek sportife borcunu kapatabilsin, yoksa derneğin sportife hiçbir 
zaman için borç azaltması mümkün değildir. Bu yani, hepimizin gördüğü bir şey, bütün 
finansçıların gördüğü bir şey. Benim söyleyeceğim tokenle ilgili bize gelen bilgiler üzerinden 
yazdığımızdır. Fortuna kısmı da tamamen her iki kurulun elindeki dosyalara bakıp incelemesi, 
görüşlerini yazmasıdır, biz biraz daha konuya vakıfız, bu Denetim Kuruluna göre ve geçmişini 
biliyoruz. Dolayısıyla bizim görüşümüz buydu, biz onu yazdık. Bir de gelen mektubu okuruz, 
ona göre de ne yapacağımıza karar veririz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ertay Örmen’e teşekkürler. Bir önceki Denetim Kurulu adına değerli açıklamalarda 
bulundu. Saygıdeğer hazirun bir konuşmacımız kaldı. 14.35 de 140 divan üyemiz, 35 kulüp 
üyemiz, 175 kişi ile başladığımız toplantıda, şu anda herhalde bir 35 herhalde 30, 35 kişi var. 
Sayın Faruk Gürbüzer buyurun, son konuşmacımız. Siz kürsüye gelirken, ben şu önemli 
açıklamada bulunayım. Pandemi nedeniyle 2 yıldır veremediğimiz 2019, 2020 ve 2021 son iki 
yılın divan kurulu beratlarını ayrı bir salonda yine cumartesi günü, yıllık genel kurul 
toplantımızda vereceğiz. Gerekli 400 civarındaki üyemize de yarın bilgilendirme metinleri 
gidecek, email ve cep telefonlarına gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Orada da gerekli düzeni 
kuracağız. Bu açıklamayı vermiş olayım. Sayın Faruk Gürbüzer çok beklettik. Buyurun.  
 
Faruk Gürbüzer 
Sayın Divan başkanım, sayın divan, değerli Yönetim Kurulu başkanım, Yönetim Kurulum ve 
değerli hazirun, ilk defa olarak yıllardan bu yana, bu saate kadar devam eden bir divan 
toplantısında kaldık. Hepimiz çok değerli bilgileri aldık, edindik. Salonda kalan tüm 
arkadaşlarıma şahsım adına teşekkür ediyorum.  
Sözlerime başlamadan evvel, rahmetli olan Mustafa Cengiz başkanı ve şu an yönetimde görev 
almış olan Yusuf başkanla, Abdurrahim başkanı Galatasaraya yaptıkları önemli hizmetlerden 
dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Bu önemli hizmetlerin başında da biraz önce mali tabloları 
dinlerken gördüğümüz bankalarla yaptıkları anlaşma çok önemli yer tutmakta. Eğer bu 
anlaşmayı yapmasalardı, yani yönetimlerimize, kendilerinden sonraki yönetimlere kayıtsız 
şartsız harcama yetkisi verilmiş olsaydı, bu tablolar bugün kim bilir nerelerde olurdu. En 
azından harcama yetkilerimizi kısıtlayan, mali disiplini sağlayan bu davranışlarından dolayı 
kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca gönül isterdi ki sayın başkan ve yönetim kurulumuz 
bugüne kadar, yine eski yönetimler tarafından büyük fedakârlıklarla alınmış olan 
Kemerburgaz, Florya ve Galatasaray, davası kazanılan Galatasaray adası ile Mecidiyeköyde 
çürümeye yüz tutan otelimiz hakkında bize bazı bilgiler verebilmiş olsalardı, veya kendilerinin 
bu konular hakkındaki projelerini bize anlatmış olmalarının çok faydalı olacağı kanaatindeyim. 
Değerli Galatasaraylılar, mali, idari ve sportif açıdan çok zor bir dönemden geçtiğimiz hepimiz 
tarafından malumunuz. Kulübümüzün lokomotif hissesi olan futbol takımı, yanlış transferler, 
yanlış yönetimler ve yanlış uygulamalar nedeniyle, bugün hiçbirimizin rüyasında görse dahi 
inanamayacağı sıralamada, biz Galatasaraylılar her zaman rakiplerimizin maçlarını takip 
ederken, rakiplerimiz bizlerin maçlarını takip ederken, maalesef bugün küme düşme hattındaki 
takımların birbirleriyle yaptıkları maçları izler hale geldik.  
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Bunların hepsi, belki geçicidir, Yönetim Kurulu 3 gün sonra, belki de tarihimizin en önemli mali 
genel kurullarından birini yapacağız. Yönetim Kurulumuzun haklı olabileceği, ki 
açıklayabileceği mutlaka bazı şeyler genel kurulda olacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum, 
sayın başkanın Galatasaray sevgisini de biliyorum. Ancak biraz önce forma satışıyla gündeme 
gelen bir arkadaşımız için, milyonlarca kişi tarafından seyredilen bir televizyon programında, 
kendisine bu kürsüden söyleyemeyeceğim şekilde, Galatasarayda bir yönetici var, adı Işıtan 
Gür, nokta, nokta, nokta. Sana 24 saat müddet veriyorum. Nokta, nokta, nokta. Açıklamazsan, 
açıklayacağım şeklinde kulübün manevi şahsiyetine de zarar veren, hakaret eden içeriklere 
karşı, sayın başkanım mahkemelere sevk etmeyi çok iyi biliyorsunuz, seviyorsunuz. Aslında iyi 
de yapıyorsunuz. Bu kişi, veya bu arkadaşın sarfında ne gibi bir işlem yaptınız, beni dinlediğiniz 
için hepinize teşekkürler, saygılar sunuyorum.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Faruk Gürbüzer son konuşmacımızdı, sayın başkan cevap hakkınızı kullanacaksınız 
herhalde.  
 
Kulüp Başkanı Burak Elmas 
Sayın divan başkanım, sayın divan heyeti, saygıdeğer Galatasaraylılar, bu saate kadar burada 
kalma iradesini gösteren siz saygıdeğer üyelerimize, hitaben aslında daha uzun yapacaktım 
konuşmayı, sonra bir ara bir şey söylemesem, çok geç oldu, sizleri bekletmeyeyim demiştim 
ama sizlere saygımdan dolayı birkaç kelime etmek ve bazı sorulara izninizle cevap vermek 
istiyorum. 
Şimdi bu istişare komitesi ile ilgili bir yorum yaptı Sayın Şenkal. İstişare komitesi biliyorsunuz 
benim eski başkanlar, ikinci başkanlar ve divan başkanlarından teşekkül eden ve benim 
Galatasaray konuları konusunda istişare etmeye önem verdiğim bir komite. Bu komiteyi ilk 
defa biz kurduk ve seçildikten sonra, dolayısıyla bu komite benim için çok mühim, önemli ve 
son derece fikirlerinden beslendiğim bir komite. Bunu zaten tekrar tekrar söylemeye gerek 
yok. Maalesef her konuşmaya da Galatasaray çok farklı görüşleri olan bir kurum. Her 
konuşmaya cevap vermek, her yoruma cevap vermek, maalesef bazen mümkün olmuyor. Ama 
dediğim gibi, istişare komitesi bizim için çok önemli. En son konuşmacımız Sayın Gürbüzer 
sordu, bu arkadaşlarla ilgili, yani Galatasarayda Galatasaraya karşı, hadsiz, üslubu takınan 
arkadaşlarla ilgili, hem akreditasyon, televizyon bazında, bir üyemiz daha sormuştu. Hem 
televizyon hem de birey bazında, akreditasyonlarını iptal ederek, gerekli davaları da açtık.  
Burada biraz bazen gecikebiliyoruz, çünkü takip etmek lazım ama bu davaları bila istisna 
açıyoruz. Onu da sizinle. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Bu sabah ben bir akreditasyon iptali gördüm. O kişilerden biri hakkında. 
 
Kulüp Başkanı Burak Elmas 
Evet akreditasyonu iptal ediyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Bu arkadaşlarımıza yani sizin 
uslüplarını eleştirdiğiniz arkadaşlarımıza bilgi veren, programda şunu da söyle diye mesaj 
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yollayan üyelerimiz ve geçmiş yönetimlerde yer almış arkadaşlarımız var. Yani bunları da 
sizlerin bilmesini isterim, bu arkadaşlarımızı kendi amaçları için kullanan, Galatasaraydaki bu 
üsluba ses çıkarmayan, aramızda arkadaşlarımızın da olduğunu bilmenizi isterim. 
Şimdi çok kısa fazla uzatmayacağım, aslında daha uzun konuşacaktık, zaten Cumartesi uzun 
uzun konuşma vaktimiz olacak. Sizlerle bir araya geleceğiz, eleştirilerinizi dinleyeceğiz. Bizim 6 
aylık hizmetimiz, değerlendirilecek. Hep söyledim. Bugüne kadar da fikrim değişmedi. Biz 
Galatasaray üyeleri adına burada görev yapıyoruz. Galatasaray spor kulübü üyelerinden oluşan 
genel kurulumuzun da her türlü iradesine saygı duyuyoruz. Çünkü biz Galatasarayın fikri hür, 
vicdanı hür, irfanı hür bir camia olduğunu bilerek, tüzüğü kabul ederek, Galatasaray için 
doğruları yapmak için aday olduk. Burada gerçek, kendimiz açısından Galatasarayı bu kadar 
seven, başta ben ve arkadaşlarım adına, gerçek onay biz Galatasaraylılar olarak kendi 
vicdanımızda veriyoruz. Dün Yönetim Kurulu toplantısı yaptım. Arkadaşlarıma aynen bu soruyu 
sordum. Arkadaşlarımla bu göreve aday olurken Galatasarayın en zor döneminde aday 
olacağımızı, Galatasarayın defalarca Ahmet hoca da zaten gösterdi, bir kurtuluş mücadelesi 
içerisinden geçtiğini, yani toz pembe bir tablo olmadığını, daha önce de birçok şeyi eleştirmiş 
bir kişi olarak ve arkadaşlarımla beraber, eleştirdiğimizin, eleştirimizin gereğini yaparak, taşın 
altına elimizi koymaya karar verdik. Teveccüh gördük. 6 aydır elimizden gelen her şeyi 
yapıyoruz. Aldığımız her kararda, yaptığımız her işte, Galatasarayın bekasını, geleceğini, 
kendimizden fazla çok daha fazla düşünerek ve Galatasaray için doğru olan kararları almak için 
mücadele ediyoruz. Çok çalıştık, daha çok işimiz var. Belki dışarıda bazı divan üyelerimiz burada 
dinlerken de çok fazla negatif şey duyuluyor ama cumartesi yaptıklarımızı da sizlerle 
paylaşacağız. 6 ay gibi kısa bir sürede çok ciddi şeyler yaptık, ama biz yaptığımız şeylerde 
bunların kredisini, kendimize almaya değil, Galatasaray adına yaptığımızı düşünerek, bunları 
yönetimimize biçmeden Galatasarayın başarısı olarak göstermeye çalışıyoruz. Çünkü bizler bir 
aracıyız, Galatasaray adına bir mücadele içerisindeyiz, belki de hata yapıyoruz bilmiyoruz ama 
çünkü yaptığımız şeylerden çok hiç bahsedilmezken, negatif şeyler çok daha fazla telaffuz 
ediliyor. Dolayısıyla bizim vicdanlarımız çok rahat, Galatasarayın da üyelerinin aklı selimine 
güveniyoruz. 
Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Bunu da uzun zamandır söylüyorum, aslında hep aynı 
şeyleri söylüyorum ama, bazen anlattıklarımız herhalde duyulmuyor. Konuları sorunları ve 
başarıları, kişiye zimmetlemek. Yani şimdi bugün o onu yaptı, bu bunu yaptı, şu, şunu yaptı. 
Ben onu yaptım, başkan onu yaptı. Bu konuları bir kenara bırakalım. Gerçek samimiyet şu. 
Tüzüğü ben delince, sen delince, aynı tepkiyi veriyor muyuz? Eski başkanlara sevdiğin başkana 
hakaret edilince, sevmediğin başkana hakaret edilince, aynı tepkiyi veriyor musun? 
Galatasarayda üyeler, divan kurulu üyeleri, linç edildiği zaman, herhangi bir dönemde, aynı 
tepkiyi veriyor musun? O değerler kitapçığını, hayatında yaşıyor musun, yoksa Galatasarayda 
politik olarak mı kullanıyorsun? Bizlerin, aslında üzerinde düşünmemiz gereken o. Yani 
geçmişte, sevdiğin yanında olduğu, arkadaşın bir hata yaptığı zaman, Galatasaray sevgini ön 
plana çıkararak, o hataya arkadaşın olmayan birinin gösterdiği hata kadar, Galatasarayın 
değerleri çerçevesinde tepki koyabiliyor musun? İşte aramızdaki en büyük problem bu. Biz 
Galatasaraylılar olarak konuları, sorunları, problemleri, zimmetleye, kişilere zimmetleyip, 
kişilerle derdimizi gördükten sonra, o problemle yaşamaya devam ediyoruz. O kadar basit. 
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Şimdi Sayın Köknar çok güzel bir şey söyledi. Bazen hakikaten hayret ediyorum. Bazı dönemler 
o kadar olay olup ses çıkmazken, şimdi işte basit bir şey örnek vereyim. Galatasaray başkanı 
olarak ben geldiğim günden beri, kabul etmeyeceğim tek eleştiri belki de, birkaç konu var ama, 
Galatasarayı birleştirme çabam konusunda hiçbir eleştiriye açık değilim. Çünkü son derece 
herkese eşit, hakkaniyetli ve Galatasaraylı vicdanımı rahat edecek şekilde, krediyi ait olduğu 
kişiye vermek üzere, hatta bazen de üstümüze çok az kredi almak şeyini de yaparak, herkese 
hak ettiği saygıyı göstermek, hak ettiği sevgiyi ve takdiri göstermek için elimden gelen her 
çabayı yaptım, ama bunun altında bile artık o oldu, bu olmadı, kastı aramamak lazım, şunu da 
söyleyeyim, o isim çıkarılmadı. Arkadaşlarımız bir gün önce basın bültenini hazırlamışlardı, bir 
gün sonra benim konuşmamda onu kullanacağımı bilmedikleri için bir gün önce hazırladıkları 
ve benim de gördüğüm, onayladığım bunların yazılı emailleri de vardır, örnek vermek açısından 
söylüyorum. Aynen yayınladılar. Ben de sizin ben görmemiştim açıkçası, sonra duyunca, bunu 
düzelttim. Zaten bunu yapma iradesi olan bir yönetim, bunu da düzeltmez. Biz camiamızla 
konuşuyoruz, hassasiyetleri gözden çıkarmıyoruz ve dediğim gibi zaten öyle bir iradesi olan kişi 
de milyonların huzurunda, televizyonda, canlı yayında teşekkür etmezdi. Galatasarayda 
herkesin herkese hakkını teslim etmek lazım. Amacımızın Galatasarayı ileriye taşımak 
olduğunu unutmamak lazım. Geçmiş alışkanlıklarımızdan da birkaç kere söylendi ama 
bunlardan artık uzaklaşmanın zamanı geldi. Bizim vicdanımız çok rahat, biz bu mücadeleye 
girerken ben arkadaşlarıma bunu net bir şekilde söyledim. Takdir edilmemeyi, Galatasaray için 
çok ciddi doğruları yapmak için radikal kararlar almamız gerektiğini unutmayın, 6 ay sonra, bir 
sene sonra, sanki 4 sene, 5 sene hizmet gibi eleştireceğinizi, hatta ilk olağan genel kurulda çok 
sert eleştirilerle karşılaşacağımızı göz önüne alarak bu döneme girin dedim. Dolayısıyla hiçbir 
arkadaşım bu dönemde bunu göze almadığını söyleyemez. Bizler hepimiz Galatasarayın 
geleceği için birtakım önemli kararları alırken, eleştirileri göğsümüzü germeye hazır olarak bu 
göreve geldik. Cumartesi daha detaylı konuşacağız. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür 
ederim. Bu arada da, gecenin bu geç saatine kadar da, burada kaldığınız için de hepinize 
Galatasaray adına teşekkür ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın başkana çok teşekkürler. Saat 18.44 ben bir dakikalık bir konu bağlama yapmak 
istiyorum. Cumartesi günü çok kritik bir genel kurulumuz var. Bu genel kurulda özellikle 
kıdemli, minimum 25 yıl kıdemli divan üyelerimizden hassaten ricamız, Galatasarayın 
asaletine, zerafetine ve bütünlüğüne zarar getirmeyecek şekilde o salonda suküneti sağlamak, 
eleştiriye, tahammüllü olmak ve sonuçta kazananın Galatasaray olması şeklinde o salondan 
kol kola çıkmak şeklinde olmalıdır. Ben divan kurulumuzun yaklaşık 5 saati aşkın bir süre 
sürmüş olan oturumunu kapatıyorum. Hoşçakalınız.  
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