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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 27 Temmuz 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 
Saygıdeğer katılımcılar, stat giriş kapılarımızdan gelen kayıtlara göre, 13.24 itibariyle 
oturumumuzda 65 Divan Kurulu üyemiz vardır. Açılış nisabımız mevcuttur. Toplantımızı 
açıyorum. Bilgi için 12 de Kulüp üyemiz bulunuyor, henüz Divan üyesi olmaya hak kazanmamış. 
Müsaadenizle kürsüye geçiyorum. 
Değerli Divan Kurulu üyelerimiz, bizleri ekranları başında ve Galatasaray youtube kanalından 
takip eden sevgili Kulüp ve Divan Kurulu üyelerimiz, değerli basın emekçileri, Galatasarayımızın 
sarı kırmızı renklerine gönül vermiş, hayatlarını armaya adamış, kıymetli taraftarlarımız. 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş 
kahraman şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları ile 
geçtiğimiz toplantıdan bu yana geçen süre içinde ebediyete intikal etmiş üyelerimiz için, sizleri 
saygı duruşuna davet ediyorum. Vefat listesini yansıtabilir miyiz lütfen.  
3663 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, Fuat Yıldırım Uycan, 4428 sicil numaralı Divan Kurulu 
üyemiz, Melih Ziya Sezer, 8092 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Gün Soyak, 8275 sicil 
numaralı Divan Kurulu üyemiz Namık Kemal Tin, 8328 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, 
emekli ağır ceza hakimi Özkan Sözübek, 13107 sicil numaralı Kulüp üyemiz Yusuf Levent 
Demircigil, 1937-1945 yılları arasında Galatasaray lisesinde eğitim alan, Türk hariciyesinin 
duayenlerinden eski dış işleri bakanımız, müsteşar ve büyükelçi İlter Türkmen, genç yaşta vefat 
eden Milli Judocu Nurdan Almalı ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizleri saygı 
duruşuna davet ediyorum, (Saygı duruşu yapıldı.) Buyurun oturabilirsiniz. Ruhları şad olsun. 
Hepsine Allahtan rahmet diliyoruz. Çok acı kayıplarımız oldu. Stadımızdaki salon tamamen dış 
hava ile iklimlendirilmiştir, ama üyelerimizden ricamız, mümkün mertebe konuşmacılar 
dışında, Covid tedbirleri, çünkü Covid tekrar arttığı yönünde, evet bir teknik aksaklık oldu 
herhalde. Mümkün mertebe maske ve hijyen tedbirlerine uymamızda yarar var. Kendi 
sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı açısından. Şimdi müsaadenizle yerime geçiyorum. 
Değerli katılımcılar, çok yoğun bir Kulüp gündemi ve hafta sonu yapacağımız Olağanüstü Bütçe 
ve Yetki Genel Kurullarıyla ilgili bir gündem, biz de divan toplantısına bunu ağırlıklı olarak 
koyduk. Ben öncelikle hem adamızın bu akşam yapacağımız, adamızdaki etkinlik için, önceki 
yönetimler dahil, bütün yönetimlerimizi, rahmetli merhum Mustafa Cengiz başkanımızı, onun 
zamanında bir hukuki yolla adamızı geri alma prosedürü açıldı ve mevcut yönetimimizde üstün 
bir çaba ile adayı süratle bir kendi yarattığı bir bütçe ile, Yönetim Kurulu içinden bir imece 
usulü yarattığı bir kaynakla, geceli gündüzlü adamızı tekrar gurur duyacağımız bir şekilde 
açmaya muvaffak oldu. Bu akşam onu yerinde göreceğiz. Bu yüzden ben kuvvetli bir alkış rica 
ediyorum. 
Saygıdeğer katılımcılar, yine bu hafta çok olumlu haberler aldık. Özellikle adamızda üst 
kullanım hakkını aldığımız, tapusu bizde olan 1 numaralı parsele komşu olan 2 ve 4 numaralı 
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parsellerin, üst kullanım hakkı tapuya şerh edildi. Bu da Galatasarayın oradaki 30 yıllık ve daha 
sonra da bu süre uzatılacaktır mutlaka, daha sonraki yönetimlerimiz tarafından, bu da çok 
önemli bir kazançtır, kazanımdır. Yine Kemerburgaz arazimizdeki daha önce tahsis edilmiş 3 
parsel üzerinde de üst kullanım hakkı yine tapuya şerh edildi. Bu konuda da yönetimimizi 
kuvvetli bir alkışla yüreklendirmemiz lazım. 
Yoğun bir gündemimiz var. Gündeme geçmeden önce, özellikle bizim belki merak eden 
arkadaşlar vardır, sosyal medyada yazılık, çiziliyor. Bu menajer komisyonları konusunda, bir 
önceki yönetim, Sayın Burak Elmas yönetimi zamanında bizim, divanda kurarak sizlere 
onaylattığımız bir divan araştırma komisyonu vardı. İhtiyaca binaen bu ekibi 5 kişilik ekibi, 
Divan üyelerimiz, Sayın Mustafa Ekeman, Sayın Ayhan Özmızrak, Sayın Ufak Bakkal, Avukat 
Mehmet Dedeoğlu ve Kulüp üyemiz Hakan Eken’den oluşan bir komisyon, ama zaman içinde 
özellikle bu menajer komisyonları ve spor hukuku devreye girince bir yine spor hukuku 
alanında uzman, yine futbolcu temsilciliği önceki yıllarda yapmış ve Türkiye Futbol 
Federasyonunda uyuşmazlık çözüm kurulu ve CAS’ta muhtelif davalarda vekillik yürütmüş olan 
30 yıllık bir avukat arkadaşımızı, Kulüp üyemiz Sayın Avukat Şenol Çilek’i ekibe katmak 
yönünden bir talep geldi. Saygıdeğer 5 üyemizden oluşan araştırma komisyonundan, onları 
oylatmıştık, usulen 16635 sicil numaralı Kulüp üyemiz Avukat Şenol Çilek’i oylarınıza 
sunuyorum, ekibe katılabilmesi için. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  
Ben kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bu 6 üyeden, 5+1=6 üyeden oluşan komisyonumuz. 
Kulüp hukuk departmanının vermiş olduğu bir gizlilik anlaşmasını imzalayarak ve otonom 
olarak, yani biz Divan Heyeti olarak, biz de onların çalışmalarına katılmıyoruz, sadece lojistik 
destek veriyoruz. Evraklar sadece divan ofisinde, iki üyenin, iki komisyon üyesinin katılımıyla 
yapılabiliyor. Yaz dönemi girdiği için bir de araya seçimler girdiği için ve yönetim değişikliği 
olduğu için, biraz daha ağır tempoda gitti ama, Ağustostan itibaren bu çalışmalar hızlanacaktır. 
Yine komisyon Eylül ayında sizleri bilgilendirecektir. Ama otonom çalıştığı için kendileri adına 
bir söz vermek istemiyorum ama şimdi bu konuda gündemimize geçiyoruz. Gündemimizi Divan 
Kurulu yazman üyemiz, Sayın Nilüfer Sanvar okuyacak. Buyurun Nilüfer Hanım. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar  
21 Temmuz 
Gündem.  

1. Haziran ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması.  
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. 
3. Divan iç tüzüğünün 6 ncı maddesi uyarınca Ağustos ayı toplantısı için, toplanmama 

konusu görüşülmesi ve karar alınması. 
4. 30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan Olağanüstü Bütçe ve Yetki Genel 

Kurulu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından bilgi verilmesi. 
5. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. 
6. Kapanış. 

 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler.  
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Okunan gündemi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? 
Oybirliği ile kabul edilmiştir.  
Şimdi gündemimize geçiyoruz. Sırada tutanak oylamamız var. Haziran ayına ait ses 
kayıtlarından çözümlenmiş toplantı tutanağını gsdivan.com Divan internet sitesine 
yüklenmiştir ve parsiyel konuşma kesitleri, konuşmacı saygıdeğer üyelerimize, Divan 
Asistanımız Sayın Ebru Özçetin tarafından iletilmiştir. Tamamı ve konuşma kesitleri ve 
çözümlenmiş tutanağı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul 
edilmiştir. 
Şimdi sıradaki gündem maddemiz, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Ben müsaade 
ederseniz, Cumartesi günü icra edeceğimiz Olağanüstü Bütçe Genel Kurulu toplantısının 
gündemini okutmak istiyorum. Nilüfer Hanım buyurun.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar  
Galatasaray spor kulübü derneği Yönetim Kurulundan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına 
çağrı. Tüzüğümüzün 25/3, 28/1 maddeleri uyarınca, Genel Kurulun Olağanüstü olarak 
toplantıya çağırılmasına, toplantının aşağıdaki gündemle 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü 
Lütfü Kırdar Kongre merkezi Anadolu Oditoryum toplantı salonunda saat 10’da yapılmasına, 
bu toplantının yeterli çoğunluğunun sağlanmaması halinde, bir sonraki toplantının 30 Temmuz 
2022 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır.  
Üyelerimize duyurulur, saygılarımla, Galatasaray Spor Kulübü derneği Yönetim Kurulu. 
Gündem: 

1. Açılış. 
2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması. 
3. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının söylenmesi. 
4. 2022 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması. 
5. Dilekler. 

 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. 
Olağanüstü Bütçe Genel Kurulu gündeminden de anlaşılacağı üzere, önce 30 Temmuz 
Cumartesi, bu cumartesi saat 10 da Lütfü Kırdar Anadolu Oditoryumunda toplanacağız. Diğer 
gündem maddesi çok yoğun bir şey olduğu için, 3 sayfa. Onu okumayacağım. Saygıdeğer 
Yönetim Kurulumuz bu konuda gerekli açıklamaları yapacaktır. Burada Kulüp gayrimenkulleri 
ve finansman modelleri konusunda yetkiler istenmektedir. Bir de kulübümüzün iş barışının 
sağlanması için bir yol haritasının görüşülmesi, orada bir gördüğüm kadar bir oylama yok ama 
bir temenni şey yapılmış, kulübün iç barışının yıllardır süre gelen bu ibrasızlık ve üyeler 
arasında birtakım ayrışmalara, ötekileşmelere neden olan konular konusunda detaylı olarak 
görüşülecektir. Ben sözü saygıdeğer Yönetim Kurulumuza, başkanımıza vermeden önce, bir 
sportif şubelerle ilgili yazmanımız Nilüfer Sanvar’dan rica edeceğim. Bir o konuyu da bir 
bahsedelim. Lütfen.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar  
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Evet. İki tane mutlu haberimiz var. Birincisi Portekiz’in Minamara şehrinde gerçekleşen 420-
470 Avrupa gençler şampiyonasında 470 gençler Mix sınıfında mücadele eden sporcularımız 
Defne Danişment ve Efe Tunçali, son gün madalya yarışını 3 üncü olarak tamamladı. Genel 
klasmanda, Avrupa dördüncüsü oldular. Sporcularımızı canı gönülden tebrik eder başarılar 
dileriz.  
Bir tane daha var. Kendisi Divan üyemiz ve eski milli yüzücümüz, Kerim abi, Kerim Sucu’muz, 
geçen hafta Pazar günü yapılan Büyükçekmece 5 bin metrede yaş grubunda birinci olmuştur, 
60-64 yaş, canı gönülden tebrik ederiz. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. Başarılı sporcularımızı zikretmiş olduk. Şimdi ben sözü saygıdeğer Yönetim 
Kurulumuza bırakmak istiyorum. Sayın Başkan, buyurun. 
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Evet, Galatasaray Spor Kulübünün çok değerli Divan Kurulu üyeleri, saygıdeğer 
hanımefendiler, beyefendiler, değerli Divan Başkanım, Divan Heyeti, sayın basın mensupları, 
hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepiniz Temmuz ayı Divan toplantısına hoş geldiniz. 
Değerli Galatasaraylılar, ilk Divan toplantımızda sizlerin huzurunda söylediğim gibi, önümüzde 
çözülmesi gereken birçok acil konunun olduğu, zor bir dönemde göreve geldiğimizi 
belirtmiştik. Plan projelerimizle, ekibimizle, hızlı bir şekilde kulübümüzün sorunlarını çözmeye 
başladık. 
Göreve geldiğimizden bu güne yaklaşık 1.5 aylık süreçte, neler yaptığımızdan kısaca sizlere 
bahsetmek istiyorum. 1.5 ay diyoruz ama zaten bu 1.5 ayın 10 günü bayram, diğerleri de tatil 
günü, ince bir hesap yapıldığı zaman, yaklaşık 25 veya 26 çalışma gününden bahsediyoruz. 
Neler yaptık bu 25, 26 çalışma günü içinde size arz etmek istiyorum, değerli Divan üyeleri. 
Seçim sürecinde, seçime gidildiği süreçte sizlere bir söz vermiştik. 25 gibi, 25 gün gibi, 26 gün 
gibi bir süre zarfında, ada ile ilgili size verdiğimiz sözü yerine getirdik. Burada bir şeyi özellikle 
belirtmek istiyorum. Sadece bayramın 1 inci günü izin yaptı çalışanlar. Gecenin geç vaktine 
kadar çalışmalar devam etti. Bu itibarla, bu fedakârlığı yapan başta değerli kardeşim Erden 
Timur, Metin Sayrı ve NEF çalışanları için sizden kuvvetli bir alkış istiyorum. Son derece 
fedakârca çalışmaları için.  
Bu çaba ve başarı için çok mutlu ve gururluyuz, değerli Galatasaraylılar. Bu akşam size de 
duyurduk, adamızda bir etkinliğimiz var. Tüm üyelerimizi, güneşi birlikte batırmaya davet 
ediyorum. Hepinizin de gelmesini özellikle rica ediyorum. Görmenizi canı gönülden istiyorum 
değerli Galatasaraylılar. 
Adayı biliyorsunuz, bir yansıtabilir misiniz? Değerli Galatasaraylılar, ada bildiğiniz gibi, sesim 
geliyor mu arkadaşlar? Bildiğiniz gibi esasında 3 parselden müteşekkil. Bu ortadaki parsel, 
yaklaşık 2.500 metrekare Galatasaray spor kulübünün tapulu malı. 1957 yılında bir hissesi 
alınmış, Sadık abi tarafından, rahmetli Sadık .. tarafından. 59 da diğer hisselerin alınması 
suretiyle 369/1 parsel Galatasaraya kazandırılmış. Neden ihtiyaç duyulmuş o dönemde? Kürek 
şubemiz, özellikle Bebekte bir yerde çalışmalarına devam ederken, bilahare oradan çıkılması 
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gündeme gelmiş ve bu Ada farklı maksatlarla kullanılırken, değerli ağabeylerimiz tarafından 
Galatasaraya kazandırılmış. 
Bilahare buli alanı tabir edilen şu iki 369/2 ve 369/4 parsel, yüzme havuzu olarak kullanılmak 
üzere, bildiğiniz gibi 369/2 deni suyu ile beslenen bir havuzdu. 369/4 de yarı olimpik bir havuz 
olarak inşa edilmiş ve burada kürek ve yüzme sporlarının icraatına başlanmış. Adanın 
geçmişteki söylenmesi gereken tarihçesi kısaca bu.  
Bilahare bildiğiniz gibi Ada kiraya verildi, başına neler geldi, neler geldi? Oraya çok fazla 
girmeyeceğim. Bugün geldiğimiz durumda, Ada bizden önceki yönetimin Sayın Mustafa Cengiz, 
rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz yönetiminde sürdürülen bir dava sonucunda tahliye 
edildi. Buradan da kendisine büyük bir teşekkür gönderiyorum, alkışlarınızla. 
Daha sonra sevgili Başkan Burak Elmas döneminde de tahliye gerçekleştirildi, ona da bir alkış 
istiyorum, çünkü onun da burada emekleri var. Şimdi biz geldiğimizde Ada bu şekilde 
hazırlanmış, bu şekilde, bu vaziyette teslim aldık. Seçim sürecinde de size söz vermiştik, dedik 
ki biz bu adayı, üyelerimizin kullanımına süratle açmak için, bütçesi Yönetim Kurulu tarafından 
karşılanmak üzere, hizmete açmak için gayret sarf edeceğiz dedik ve bugün de o sözümüzü 
tuttuğumuz için de ben Yönetim Kurulu arkadaşlarıma, çok teşekkür ediyorum. Onların da 
fedakârlıkları var. 
Şimdi değerli hazirun, çok önemli bir husus, bildiğiniz gibi bu iki parsel, milli emlağa ait parseldi 
ve Galatasaray spor kulübü buraya yıldan yıla ecri misil ödemek suretiyle, kullanma 
durumundaydı. Zaman zaman da bildiğiniz gibi, bir sürü dedikodular, süregeldi, süregeldi. 
Bugüne kadar. Dolayısıyla bu problemin kökten çözülmesi gerekiyordu. Ben ve Yönetim Kurulu 
arkadaşlarım bu problemi, bugün için kökünden çözdü. Nasıl çözdük? Milli Emlağa ait bu iki 
parsel için üst kullanım hakkını istedik, dedik ki ya arkadaş biz bu adayı kullanıyoruz. Bunun 
üzerine bir yatırım yapamıyoruz, yahut da bu adayı geliştiremiyoruz, burası geçmişte bir spor 
merkezi olarak faaliyet gösteriyordu, fakat bunların yapılabilmesi için burada adanın üst 
kullanım hakkı tapularını görüyorsunuz. Bunların geliştirilebilmesi için 30 yıllığına üst kullanım 
hakkının bize verilmesini istedik. Ben konuyu ilgili kişilerle konuştum ve bu üst kullanım hakkını 
aldık. Dolayısıyla burada kuvvetli bir alkışı da Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Murat bakanımıza, 
teşekkür ediyorum. Bundan sonrası da var. Şimdi bizim yapmamız gereken, bundan sonra bu 
adanın iyi hizmet vermesi için, geliştirilmesi gerekiyor. O çalışmaları da yapıyoruz, size çok 
yakında bugüne kadar ada için yapılanlardan daha önemli, burası için müjdemi de vereceğim. 
Çalışmalarım sürüyor, şu anda bir şey söylemek istemiyorum ama son derece pozitif ve son 
derece iyi gelişmelerimiz var. Ada ile ilgili. Dolayısıyla ben buradan tekrar emeğe geçen 
herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, Galatasaraya büyük bir 
aset kazandırdılar. 
Değerli Galatasaraylılar seçim sürecinde söz verdiğimiz hususlar, sadece ada ile sınırlı değildi. 
Bildiğiniz gibi, Florya’daki gayrimenkullerimizin geliştirilmesi için, geçmişte başlattığımız, 
benim ve yönetimin başlattığı bir hareket vardı. Florya’daki futbol hareketini, Kemerburgaza 
taşımak istiyorduk ve bunun için de Kemerburgazdan bir arazi için çalışmalar başlatılmıştı. 
Galatasarayın geleceği için çok önemli olduğunu düşündüğüm, hem alt yapısı, özellikle futbol 
takımının hem A takımı ve alt yapısı için çok önemli olduğunu düşündüğüm, Kemerburgazdaki 
bize tahsis edilen üst kullanım hakkını, yine 30 yıllık tahsis edilen 3 parselin tapularını da aldık. 
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Galatasarayın özellikle futboldaki geleceği ve alt yapıdaki geleceği, buradaki yapacağımız 
tesislerle çok bağlantılı ve bu tesislerle ilgili çalışmalarımızı da başlattık. Ama asıl çalışmalarımız 
31 Temmuzda yapacağımız yetki genel kurulunda bu çalışmalarla sizden yetki isteyeceğiz.  
Demin söylemeyi unuttum Ada ile ilgili de, evet Adayı biz bugün bir şekle üyelerin 
kullanabileceği şekle getirdik ama sizin vereceğiniz yetkiler çerçevesinde, bizim adayı demin 
bahsettiğim gibi, son derece iyi bir şekilde kullanmak üzere, orada işte yüzme ve deniz küreği 
konusundaki faaliyetlerimizi devam ettirmek için 31 Temmuzda sizden alacağımız yetkiye de 
son derece ihtiyacımız var.  
Değerli hazirun, size bugüne kadar ada ile ve Kemerburgaz ile ilgili yaptıklarımızı ifade etmeye 
çalıştım. Detaylarını, bu konudaki fizibilite etütlerini, nakit akışı gibi konuları, zaten 31 
Temmuzda yapacağımız Genel kurul toplantısında tarafınıza arz edeceğiz ve bu konuda da 
desteklerinizi talep edeceğiz. 
Tabii uzun zamandan beri söylenen bir husus var. Biz hep işte inşaattan, efendim araziden, 
tesisten bahsediyoruz, biz neticede bir spor kulübüyüz. Elbette ki, bizim spor kulübü olarak 
başarılı bir seviyeye, başarılı bir çizgiyi, çok iyi, başarılı bir çizgiyi yakalamamız için, elbette 
finansal bazı desteklere, spor faaliyetleri dışından oluşturacağımız desteklere de ihtiyacımız 
olduğu kesin. O faaliyetlerimiz bunun için. 
Özellikle kulübün mali yapısı itibariyle bugün girdiği faiz sarmalı, kulübü feci şekilde yıpratıyor. 
Biraz sonra bütçe ile ilgili yapacağım kısa konuşmamda, orada da arz edeceğim. Değerli 
Galatasaraylılar, senede 400, 450 milyon TL ye yakın faiz ödüyoruz. 450 milyon TL, ödeyerek 
bu haldeyiz. Ödenmediğini düşünün, yine Türkiye'nin en başarılı spor kulübüyüz, yine her 
zaman iddialıyız, yine şampiyonlukların peşinde koşuyoruz. Fakat bunun bir de ödenmediğini 
düşünün, böyle bir paranın harcanmadığını düşünün, sportif faaliyetlere ne kadar destek 
verileceği konusunu sizin takdirlerinize bırakıyorum. 
Cumhuriyetimizin 2023 te 100 üncü yılı, bu 100 üncü yıla uygun, yakışır, sportif başarılara 
ulaşmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor değerli Galatasaraylılar, en iyi kadroları 
kurmak için çalışıyoruz. Sabırsızlıkları anlayışla karşılıyorum, ama biz Galatasarayın 1 lirasının 
bile hesabını yaparak hareket etmek zorundayız. 
Bu görev bana ve ekip arkadaşlarıma emanet edildi, biz sadece bugünü değil, geleceği de 
düşünmek zorundayız. Hepinizin içi rahat olsun, tüm Galatasaraylıların, gurur duyduğu 
birtakımı bu sezon birlikte seyredeceğiz değerli Galatasaraylılar. Transfer sezonumuz devam 
ediyor, hem sizlerden, hem de taraftarlarımızdan sabır edilmesini diliyorum. Dediğim gibi 
transfer olayı hassas bir olay, mali yapısına çok dikkat etmek lazım, Galatasarayın belli bir mali 
yapısı var. Dolayısıyla en uygun şekilde, transferleri yapmaya çalıştığınız zaman da ufak tefek 
gecikmeler oluyor, ama süratle halledeceğiz. 
Şimdi değerli Galatasaraylılar, kısaca bu 25 iş gününde neler yaptığımızı anlatmaya çalıştım. 
Bundan sonra da önümüzde yapacaklarımız var. Seçimden evvel, size vaatlerimiz oldu, bizi 
seçerseniz, bizi bu göreve layık görürseniz demiştik, şunları, şunları yapacağız diye size söz 
vermiştik. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Galatasaray Adasıydı, 
biraz önce anlatmaya çalıştığım, vaziyetin ne olduğunu. Akşam da zaten hep beraber orada 
olacağız. Net olarak siz ve üyelerimizle beraber, orada keyifli bir akşam geçirmeyi diliyorum. 
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Adanın 31 Temmuzdaki yetkisi şunun için, bizim Adayı bir defa şunu herkesin iyi bilmesi lazım. 
Sadece üyelerin ve misafirlerinin kullanacağı bir sosyal tesis olarak planladık. Size öyle söz 
verdim ve öyle yapacağız. 
Orada herkesin hatırası var. Benim de var, sizlerin de var. Çocukluğumuz hepimizin orada geçti. 
Dolayısıyla buna binaen, hiçbir zaman Adayı ben ve yönetim arkadaşlarım bir kâr merkezi, 
buradan para nasıl kazanılır? Böyle görmüyoruz. Ben size şunu vaad ediyorum, diyorum ki 
arkadaşlar, adada ben size en iyi hizmeti vereceğim, en iyi hizmeti vereceğim ve kendimizin 
yönettiği, kendimizin işlettiği bir işletme sistemi ile size en iyi hizmeti vereceğim. 
Sübvansiyonsa, sübvansiyonu yapacağım. Onun için, değerli Galatasaraylılar, iki konuda bizi 
cesaretlendirmenizi rica ediyorum. Bir. Adanın gittiğimiz zaman göreceğiz. Evet bir kısmını biz 
yapabildik ama tamamını en uygun getirebilmek için, Cumartesi günü, Pazar günü özür dilerim. 
Pazar günü bize vereceğiniz yetki bize çok gerekli, Ada için gerekli, hepimiz için gerekli. Onun 
için daha detaylı anlatımı da size Pazar günü yapacağız değerli Galatasaraylılar. 
Şimdi diğer size vaat ettiğimiz konulardan bir tanesi, Florya arsası ile ilgili gelişmeler, şimdi 
değerli Galatasaraylılar, bu çalışma Florya’da bize ait olan arsa, sarı ile taranmış kısım bize ait 
arsa, mavi ile taranmış kısım da Emlak Konutun tapulu malı. 2016 yılında zannediyorum 
özelleştirme ihale açtı ve Emlak Konut buradan bu arsayı aldı.  
Şimdi ben diyorum ki biz Kemerburgaza taşınmayı zaten hedef haline getirmişken, daha 
modern bir tesise, şunu üzerine basarak söylüyorum değerli Galatasaraylılar, illa ki Floryaya 
gideniniz vardır. Floryadaki tesisi göreniniz vardır. Ama sadece Florya için söylemiyorum bunu, 
daha önce Ergun Gürsoy yüzme havuzuna gittim. Oradaki vaziyeti gördüm. Geçtiğimiz hafta 
sonu kürek tesislerine gittim, Küçükçekmeceye, oradaki hali gördüm. Zaten her gün 
Floryadayız, oradaki hali ezbere biliyorum. 
Ya arkadaşlar, bu tesisler Galatasaray Spor Kulübünün büyüklüğüne, Galatasaray spor 
kulübünün Türkiye Cumhuriyetinin neler ifade ettiğine göre bir tesisler değil. Sizden rica 
ediyorum Allah aşkınıza gelin bakın, gelin bakın, Floryadaki tesislerimizin durumu nedir bir 
görün. Birinci lig kulüpleri dahil, süper lig kulüplerinin tesislerini gidin bir gezin. Geçen hafta 
Cuma günü Eyüpsporun tesislerini gittim gezdim. Ben şahsen utandım, Galatasaray Spor 
Kulübü başkanı olarak utandım. Böyle Floryadaki gibi, yani 40 sene, 50 sene evvel yapılmış 
tesislerle biz hâlâ orada futbolcularımızı barındırıyoruz, alt yapılarımızı orada yetiştirmeye 
çalışıyoruz. Onun için diyorum ki, 50 seneden beri bu tesisleşme konusunda kimse bir şey 
yapmamış. Ben geçmiş yönetimleri suçlamak için yahut da onları şey yapmak için değil, ben de 
o yönetimlerden bir tanesiyim. O maksatla söylemiyorum. Ama bugün artık Floryanın futbol 
için bizim kalemiz olan yerin güncellenmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. İki tane sahamız 
var Florya’da, birisi bakımda şimdi. Diğerinin ebatları normal saha ebadında değil. Şu anda A 
takımımız asıl büyük saha bakımda olduğu için, küçük sahada idman yapıyor. Ya bu yakışıyor 
mu Galatasaraya?  
Onun için biz Kemerburgaza taşınmak zorundayız, birçok faydası var ama en önemlisi de, 
bugüne yakışır tesisin orada yapılması gerekiyor. Florya arsası peki, niye önemli? Florya arsası 
demin gösterdim. Sarı ile işaretli yer bize ait bir arsa, mavi ile işaretli yer de Emlak Konutun 
arsası. Geçmişte burayla ilgili bir tasarrufta bulunduk, fakat sonuca gidemedik. Diyorum ki, 
aynı Real Madrid’in ve Barselonanın yaptığı gibi, biz mevcut emlaklerimizi geliştirelim, 
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geliştirelim ve buradan üretilen finansal boyutla, buradan üretilen fonlarla sportif 
faaliyetlerimizi daha üst seviyeye, daha Galatasaraya yakışır seviyeye, tesislerimizi yenileyelim. 
Borcumuzdan arınalım gibi hedeflerimiz olarak seçimden önce size ifade etmiştim. Şimdi 
değerli Galatasaraylılar, yine aynı şeyi tekrarlıyorum. Diyorum ki, bu sefer farklı bir şekilde 
tekrarlıyorum. Geçmişte yaptığımız proje farklıydı. Bugünkü farklı. Bugünkü yaptığımız 
görüşmeler çerçevesinde, bu mali ile taralı olan Emlak Konuta ait arsayı satın almak üzere ilk 
defa Burak başkanla beraber Emlak Konuta gittim. Burak başkan benden rica etti. Dedi ki, 
başkanım böyle böyle bir şey var. Destek olur musun, gidelim konuşalım emlakla. Gittik 
beraber. Gittik, kendilerine şunu teklif ettik, ya arkadaş burada bir ekonomi varsa, Galatasaray 
da buradayken, sen bu arsadan farklı bir sonuç çıkaramazsın. Dolayısıyla sen gel bu arsayı bize 
devret, sat bize burayı, biz Galatasaray için neticede Galatasaray kamu yararına bir dernek, 
buradan istifade edeceği fonlarla Türk sporuna, Türk çocuklarına sporu sevdirmek açısından 
bu paraları kullansın dedik ve kabul ettiler ve kabul ettiler. Şimdi işin rakamsal boyutlarını 
zaten Pazar günü anlatacağız. Fakat özetle, buradan şöyle bir şey çıkıyor. Buranın da katılması 
ile elde ettiğimiz 60 dönümlük arsada, imarı ile beraber, imarı ile beraber satın almayı teklif 
ettik. İmarı ile beraber, yaklaşık 100 bin metrekare satılabilir alan çıkıyor. 40 dönümlük arsanın 
satın alınması, yani mavi taralı alanın satın alınması, bizim 20 dönümlük parselimize katkı 
veriyor. Uygulanacak proje daha fizibıl, daha güzel, daha büyük bir proje, dolayısıyla bizim 
arsamızın da daha değerli olmasını sağlıyor. 
Buradan elde edilecek aşağı yukarı fon, bölgedeki satış fiyatları dikkate alındığında, yaklaşık 10 
milyar TL lik bir fon elde ediliyor. Bunun yaklaşık 2 milyar lirası, 2.5 milyar lirası, yani 2 milyar 
lira civarındaki bir para, inşaatın yapımı için devam ediyor. İnşaatı da biz size değerli 
Galatasaraylılar, genel kurul duyurusunda, çok detaylı yazdık.  
Çok detaylı. Virgülüne kadar. Nasıl? Kaç denetimden geçeceğiz, hayatta kendisini, ben 
defalarca sizden yetki istedim. Teşekkür ediyorum verdiniz de bana yetkiyi. Başka yönetimler 
de sizden yetki istedi, verdiğiniz oldu, vermediğiniz oldu. Fakat katıldığım bütün yetki genel 
kurullarında algıladığım şu. Bu kadar kendisini kısıtlayan, bu kadar yetki isterken, neyi nasıl 
yapacağını anlatan, istediğini yetkiyi nasıl kullanacağını, bilahare buradan üretilecek fonların 
nasıl harcanacağını anlatan ben hiçbir genel kurul görmedim. 
Bunu da sizin hassasiyetinize bağlı olarak yapıldığını görüyorum. Elbette ki tartıştığımız, 
konuştuğumuz arkadaşlar, bizlere bazı endişelerini anlatıyor. Biz de bu endişeleri gidermek 
için, Allah aşkınıza bir okuyun, okuyun genel kurul çağrısını. Efendim denetçisi kim olacak, 
efendim proje sürvey eden kişi kim olacak, nasıl bu para geldiği zaman, ne olacak bu para, 
nereye gidecek? Hepsi tek tek Galatasaray hassasiyetine bağlı olarak orada ifade edildi. Bu bir 
genel kurul kararıdır ve kimse, gerek bizim yönetimimiz, gerek bizden sonraki yönetim, kimse 
bunun kuruşuna, burada ifade edildiği şeklin dışında halel getiremez. 
Onun için bunun için Galatasaray için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü, 
arsanın satın alınmasından tutun, projenin finansmanına kadar, her konu görüşüldü ve 
hazırlandı. Buradan Galatasaraya üretilecek fon, masrafları çıktıktan sonra yaklaşık 6 milyar TL 
mertebesinde. Ben sizden rica ediyorum. Gerçi Pazar günü de konuşacağız da. Galatasarayın 
önündeki bu fırsatı kullanalım. Ben sizden bu konuda destek rica ediyorum. Bu projeyi bizim 
yapmamızın tek şartı, beraber hareket etmemiz. Bu konuda ihale süreçlerini, bu konuda 
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inşaatın yapılması ile ilgili, bizim Yönetim Kurulunun, daha önce biz şeyi yaptığımız gibi, 
Mecidiyeköydeki binayı yaptığımız gibi, böyle bir organizasyonla, son derece Galatasaraya kârlı 
olabilecek şekilde yapacağız. Burada da yine ben inşaatçı olarak, Yönetim Kurulu arkadaşlarım, 
NEF, Erden Timur, bütün birikmiş tecrübesi ile bunu size yansıtacak. 
Bizim sizin desteğinize ihtiyacımız var değerli Galatasaraylılar. Siz bize desteklemezseniz, siz 
bize, birbirimizi sevmezsek, elbirliği ile bir işe sarılmazsak, biz hangi projeyi yaparsak, ne Adayı 
yapabiliriz, ne Kemerburgazı yapabiliriz, ne de Floryayı yapabiliriz. Onun için sizin desteğiniz, 
birbirimizi sevmemiz bence çok önemli ve özellikle Pazar günkü genel kurulda da, camia 
içindeki sevgisizliği ortadan kaldırmak için bir madde koyduk. Onu da o gün orada tartışacağız. 
Artık yeter diyorum, değerli Galatasaraylılar, yani neyi paylaşamıyoruz, neyi şey yapamıyoruz 
ki, yani bugün bunu şu maksatla söylüyorum. Biz projelerimizi açıkladıkça, projelerimizi hayata 
geçirdikçe, çeşitli yorumlar geliyor, hepsini dikkate alıyoruz. Hepsine de kulak veriyoruz. Ama 
bazı tenkitlerde, bazı yorumlarda hâlâ sevgisizlik hissediliyor. Ben, özellikle yaptığımız işin 
tenkit edilmesi bizim faydamıza, Galatasarayın faydasına. Yapılan yorumlar eğer bir hatalı 
görüş varsa, bunların söylenmesi, bizi son derece memnun ediyor. Ama ne olur içine sevgiyi 
de katalım, evet bir şey yapılması isteniyorsa, şey yapıyorsa, ya bu sevgiyi katarak bence daha 
güzel ve Galatasaraya daha yakışır olacağını düşünüyorum. 
Değerli Galatasaraylılar, Mecidiyeköy binası ile ilgili bir tasarrufumuz var. Bildiğiniz gibi 
Mecidiyeköy binası, Duygun abi, Sayın Duygun Yarsuvat rahmetli başkanım döneminde, Otel 
Binası olarak inşa edilmek üzere devreye alındı. O günkü şartlarda, Duygun ağabeye ben şey 
yapalım dedim, best use çalışması yapalım 2014 yılı itibariyle, ne çıkarsa abi onu yapalım, 
çünkü daha önceden bir ofis projesi gündeme gelmiş. Yapılan Best Use’de, bölgenin ticari 
faaliyetleri itibariyle otel olarak yapılması son derece uygun görüldü. Biz de otel olarak 
yapılması için projelendirdik ve inşaata başladık, inşaatın büyük bölümü benim dönemimde 
oldu. Buradaki inşai faaliyeti sürdürmek binayı bu vaziyete getirmek şöyle oldu. Biz projeyi, 
orada yapılan Otel projesini Denizbankla paylaştık. Dedik ki arkadaş biz buraya bir otel projesi 
yapıyoruz. O gün itibariyle Denizbanka kredi başvurusunda bulunduktan sonra, oradaki nakit 
akış tablosunu, maliyetlerini hepsini Denizbanka verdik. Denizbank da bu projeyi fizibl bulduğu 
için, bize 20 milyon dolar kredi açtı. Buranın yapılması ve otel olarak işletmeye açılması için, 
tabii bir de şartı vardı. 20 milyon dolar da o günkü başkan olmam hasebiyle benim de 
kefaletimi istediler. Seve seve verdim, hiçbir an, bir zerre düşünmedim, ne olur, ne biter diye, 
bina yapıldı, bu seviyeye geldi, ondan sonra faaliyet durdu. Fakat aynı zamanda bazı 
değişiklikler de oldu. Türkiye ekonomisinde, Türkiye'nin turizm tarihinde bazı değişiklikler 
oldu. Ne gibi? İşte İstiklâl Caddesindeki patlamalar, havaalanı taranması, 15 Temmuz olayı gibi 
bir sürü olay turizm faaliyetlerini dibe vurdurdu. Değerli Galatasaraylılar, size o dönemde de 
yaptığım konuşmalarda şunu çok rahatlıkla söyledim. Çünkü 500 metre mesafesinde bana ait 
bir otel var. Kapasitesi aynı, her şeyi birbirinin aynı, 5 yıldız, o da 5 yıldız. O günkü 
faaliyetlerimden orada ben kazandığım fon itibariyle size bilgi verdim. Gerçekten de o 
dönemde oda fiyatlarının 150 eurolar mertebesinde olduğunu düşünürseniz, aşağı yukarı 200 
odaya yakın, 186, 190 odası olan bir tesis, bizim Mecidiyeköyde binamız, işte çarpın, bölün, 
toplantı salonları var. Bir sürü. Yaptığı işte ek hizmetlerden, doğan, gelen faaliyetleri şey 
yaptığınız zaman, bunun %45, %50 sinin de harcama limiti olduğu zaman, ortaya çıkacak 
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kazancı bulursunuz. Peki, bugün artık 150 euro mertebesinde satış var mı? Hayır. Yok. O zaman 
yapılması gereken şu. Bizim Galatasarayın buradaki mülkiyetini, en fizibıl şekilde geliştirmenin 
yollarına bakıyoruz. Bunun için de Pazar günü size anlatacağız. Burada bugün revaçta olan bir 
rezidans çalışması yapıyoruz. Bir artı 1 gibi, 104, 105 tane rezidans çıkıyor, aşağı büyük bir 
dükkan var. Dolayısıyla buradan beklenen fon da eğer yapıp bitirebilirsek, beklenen fon da 
yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL civarında bir fon bekliyoruz, Galatasarayın net eline kalacağı 
bir fon bekleniyor. Şimdi ya bu paraları ne yapacaksın Sayın Başkan? Yani oradan işte 6 milyar, 
buradan 7 milyar. Değerli Galatasaraylılar, neler yapacağımızı da size anlatacağız. Fakat bizim 
Kemerburgazı yapmamız için, spor salonunu yapabilmemiz için fona ihtiyacımız var. Bir parasal 
desteğe ihtiyacımız var. Bunları karşıladıktan sonra çok net, Pazar günü ifade edeceğiz. 
Elimizde 6.5, 7 milyar bütün bu harcamaları yaptıktan sonra bir para kalıyor. Bu parayı da 
kimsenin kılına dokunamayacağı bir fon hesabına, bunu şeyde belirttik, yani okursanız, genel 
kurul çağrısında belirttik. Bir fon kuruyoruz, fonda ana paraya kimse dokunamıyor. Bunun 
getirisi ile alt yapı, yeni arazi edindirme, tesisleşme, amatör sporlara destek, futbolun alt 
yapısına destek gibi derivasyonlar var. Buralarda harcanmak üzere, yine genel kurulun 
yetkisinde, öyle ben parayı burada buldum, işte şimdi birçok arkadaşım şöyle yakıştırma 
yapıyor, onu da saygıyla karşılıyorum. İşte parayı bulacaksınız, transfer yapacaksınız filan. Ya 
arkadaşlar, biz ifade ettik ya, yazdık, genel kurul çağrısını bir okuyun ya. Dolayısıyla biz bütün 
bunları yaparken, Galatasarayın önümüzdeki 25 senesini, 30 senesini düşünerek yapıyoruz. 
Buradaki bu fonların şu anda o çalışmalarımız da var, yakında inşallah tekrar size çok güzel, 
müjdeli bir haberim daha olacak. O da şununla ilgili. Bizim rahmetli Selahattin abi ne yapmış? 
Riva’daki arsayı Galatasaray spor kulübüne kazandırmış, bugün Rivadaki arsanın imar edilmesi 
ve imalatının yarıya yakın kısmının ve sonuna doğru yaklaşmasının sonucunda, bir 
Galatasaraya bir fon oluşturulmuş, yaklaşık, 155, 160 milyon dolar mertebesinde, bir para, 
Galatasaray spor kulübü derneğinin içine girmiş. Onun içindir ki, bugün Futbol Federasyonuna 
veyahut da futbol camiasına gittiğiniz zaman, maddi durumu en iyi olan takım Galatasaray 
diyorlar. Daha geride yaklaşık 2 milyar TL mertebesinde faaliyetlerden yapılan, yapılıp satılacak 
şeylerden de gelecek Galatasarayın fonu var. Bunları detaylı olarak geçen sefer de anlatmıştım. 
Bunu şunun için söylüyorum. Demek ki bir Riva arazisi Galatasaray için bir kurtuluş yolu, bir 
çıkış yolu olarak önümüzde duruyor. O zaman biz de gelecek nesillere bırakmak üzere, bazı 
yeni gayrimenkulleri tedarik etmemiz lazım. 
Benim ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımın en önemli görevlerinden bir tanesi de bu. Burada 
demin anlattığım fonun altındaki yeniden yeni araziler elde etme, yeni tesisler elde etme diye 
bahsettiğimiz konuların başında bu geliyor. Elbette ki biz bütün bugün, Galatasarayın 
menkullerini, gayrimenkullerini bu manada kullanıyorsak, bizden sonraki gelecek nesillere de 
benzer zenginlikleri bırakmak zorundayız. 
Şimdi değerli Galatasaraylılar, bir konuyu daha ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar anlattığım, 
gayrimenkul çalışmalarından elde edilecek fonların kullanılacağı ilk getirilerin gideceği tek 
adres belli. Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan Galatasarayın bugün 2.7 milyar TL 
mertebesinde olan kredi hesabını kapatmayı hedefliyorum. Ve bu suretle de Bankalar Birliği 
ile yapılan yapılandırma anlaşmasından da çıkmak istiyorum. Anlattık bunu defalarca, 
yapılandırma anlaşması, evet yapıldığı zaman, Galatasarayın ihtiyacı olan bir anlaşmaydı. Ama 
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eğer Galatasaray bugün bu seviyede getirilere sahip oluyorsa, artık yapılandırma anlaşmasının 
prangalarından kurtulmak zorunda. Zaman zaman arkadaşlar şunu söylüyorlar, ya 
yapılandırma anlaşmasının faizi çok düşük, niye kapatıyorsun kardeşim.  
Değerli Galatasaraylılar, yapılandırma anlaşmasının faizi, TL ref + 1.5 gibi, TL ref in sabit 
olmadığı, gelişen ekonomik koşullara göre her zaman katlanabileceği, çok üst seviyelere 
çıkabileceği aşikâr. Bugün düşük olabilir. Ama 6 ay sonra, 8 ay sonra, 1 sene sonra ne olacağını 
kimse tahmin edemez. Hele özellikle enflasyonun %100 lere vardığı yerde, bir muhakeme 
yapmak lazım. %15 ile 16 ile kredi faizi olabilir mi? Onun için biz tedbirli olmak zorundayız. 
Zaten geliştirmeyi düşündüğümüz gayrimenkullerden oluşturulacak fonlar, öyle bugünden 
yarına gelecek fonlar değil. En erkeni 4 ay sonra, ondan sonra, arkasından gelen de 8 ay sonra, 
Galatasaray Spor Kulübünün derneğine fon üretmeye başlayacaklar. Onun için elbette ki o gün 
itibariyle görüp, gelişen ekonomik koşulları dikkate alıp, Galatasaray için en iyisine karar 
vereceğimizden endişeniz olmaması lazım. 
Şimdi iki tane genel kurulumuz var değerli Galatasaraylılar, bu hafta sonu 30-31 Temmuzda iki 
tane genel kurulumuz var. 30 Temmuzdaki genel kurulumuz bütçe genel kurulu, bütçe genel 
kurulunda, bütçemizi siz sayın üyelerimizin takdirine sunarak, bu konuyu çözüme kavuşturmak 
istiyoruz. Genel kurulun takdirine sunduğumuz bütçemizi dikkatle inceleyen üyelerimizin fark 
edeceği üzere, kendi dönemimiz olan 6.5 aylık süreçte, faaliyet gelirlerimiz, giderlerimizden 
daha yüksek. 
Eğer Pazar günü teveccüh gösterip, önerdiğimiz bu projelere yetki verirseniz, kulübün 
üzerindeki büyük finansal yükten kurtulmuş olacağız. Böylece gerçek anlamda da denk 
bütçeye ulaşmış olacağız. Galatasarayı geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyacak projelerimize 
de inancımız tam.  
Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Diyoruz ki, sırtımızda Cumartesi günkü bütçe 
sunumunda göreceksiniz ki, 400, 450 milyon gibi bir faiz yükü var. Ya bu faiz yükü ile dernek 
ne yapsın yani, neyi üretsin de, hangi sportif faaliyetle denk bütçe tasarlayabilir? 1 milyar 800 
milyon çerçevesinde sportife borcu var ve bunun faizini de ödemek zorunda, yasal olarak. 
Yani esas amacımız, asıl amacımız olan amatör sporları, yani Galatasarayın her zaman iftihar 
ettiği, sportif amatör sporlarla ilgili, faaliyetlerimizin tıkandığı noktadayız. Tıkandık. Şu manada 
tıkandık. Bankalar Birliği anlaşması çerçevesinde dernek, ne borçlanabiliyor, ne bir kredi 
alabiliyor? Ne bir kasa kolaylığına muhatap olabiliyor. Bunların hepsi yasak. E senin zaten 
bütçen, 450, 500 milyon lira eksi veriyor. Esas faaliyetlerinden senin gelirlerin, zaten normal 
aktivitelerin için bile yeterli değilken, mevcut ekonomik koşullarda, sponsorluk değerleri 
giderek düşmüş, belli bir seviyelerin altına girmiş, arkadaşlar, hiç hoş değil ama, bu faaliyetlerin 
sürdürülebilmesinin bir tek yolu var. Biz bu faiz sarmalından çıkmak zorundayız. Esasta Pazar 
günü de göreceğiz, Cumartesi günü de göreceğiz ki, evet Galatasaray büyüklüğüne, marka 
değerine yakışır değerde, fonlar üretebiliyor. Ama ne zaman içine faiz giriyor, her şey sona 
eriyor. Ondan sonra kabul edilemeyecek çözümler, ondan sonra umutsuzluklar, ondan sonra 
futbolcularla, yahut sporcularla olan problemler, hepsinin çıktığı bir tek nokta var. Finansal 
yetersizlik. Ben ve arkadaşlarım, size sunduğumuz projelerle bu finansal yetersizlikten çıkmayı 
vaat ediyoruz. 
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Tek başımıza demin de ifade ettim, yapacağımız bir şey değil. Sizlerle birlikte birbirimizi 
severek, bu şeyden, bu darboğazdan çıkabiliriz değerli Galatasaraylılar. Ama desteğinize büyük 
ihtiyacımız var. Hem Yönetim Kurulu olarak, Galatasarayın büyük ihtiyacı var. Galatasarayın 
artık birleşmeye, birbirini sevmeye ihtiyacı var. Ne olursunuz, bunları yapalım. 
Değerli Galatasaraylılar, bütün bu faaliyetleri yapmamızın sebebi, bütün defalarca, sizin 
önünüze defalarca çıktım, defalarca anlatmaya çalıştım. Defalarca sizden destek istedim. 
Bunun bir tek sebebi var. Bugüne gelen Galatasaray, bugün bizim hepimizin üyesi olmakla 
iftihar ettiğimiz bir Galatasaray var. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım da istiyor ki, biz de 
gelecek nesillere, torunlarımıza, daha güçlü, daha güzel bir Galatasaray bırakalım. Bütün 
derdimiz, bütün çabamız bu. 
Cumartesi ve Pazar günü, genel kurulun takdirine sunacağımız, istediğimiz yetkilerin amacı 
budur işte Galatasaraylılar, Cumartesi ve Pazar günü bunları biz oylayacağız. Cumartesi ve 
Pazar günü çok önemli. Buradan hem haziruna, hem de bizi izleyen değerli Galatasaraylılara, 
çağrıda bulunmak istiyoruz. Ne olur, işinizi gücünüzü bırakın, Cumartesi ve Pazar günü genel 
kurula gelin. Galatasaray tarihinin belki en önemli genel kurullarından birisini yapacağız. 
Galatasarayın geleceğini planlayan, torunlarımıza bırakacağımız Galatasarayın tartışıldığı bir 
genel kurul yapacağız. Bu genel kurula gelmeyeceksin de, nereye geleceksin değerli 
Galatasaraylı kardeşim. Onun için önce hepinizi bu akşamki adadaki davetimize iştirak etmenizi 
rica ediyorum. Ondan sonra da hafta sonu yapılacak, iki günlük genel kurulumuza gelmenizi 
rica ediyorum. Ve bütün üyelerimizi de bu hafta sonundaki genel kurula davet ediyorum. 
Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler Sayın Başkan. Dursun Özbek başkanımız çok detaylı açıklamalarda bulundu. Şimdi 
bizim gündemimiz gereği, genelde Ağustos ayı en sıcak mevsim olan Ağustos ayında bir 
toplanmama kararı alıyoruz ama bu kararı sizler vereceksiniz. Ben Divan iç tüzüğümüzün, iç 
yönetmeliğimizin, Toplantının yapılmaması maddesini bir hatırlatmak istiyorum. 6 ncı madde: 
Kulüp Divanı gerekirse aylık olağan toplantıların en çok ikisi için toplanmama kararı alabilir. 
Bizim Divan Başkanlık Heyeti olarak önerimiz, sizlere oylatacağız birazdan. Ağustos ayı 
toplantısı için toplanmama konusunu görüşüp, karar almamız. Pardon. Divan iç tüzüğünün 6 
ncı maddesi uyarınca, Ağustos ayı toplantısı için toplanmama konusunun görüşülmesi ve karar 
alınması. Lehte ve aleyhte görüşmek isteyen var mı? Ben olmadığını görüyorum ve oylamaya 
sunuyorum. Saygıdeğer hazirun, Ağustos ayı toplantısı için toplanmama kararını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Pardon. Özür dilerim. 
Görüş açımda olmadığınız için göremedim. Tekrarlıyorum. Oyçokluğu ile bir aleyhte görüşe 
karşı oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Bundan sonraki ilk toplantımız Eylül ayında yapılacaktır. Bir 
konuyu hatırlatmak istiyorum. Yoğun bir gündemimiz var. Arzu eden üyelerimiz Ali Sami Yen 
Beyin 29 Temmuz 1951 de kaybettiğimiz kurucumuz ve 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen Beyin 
ki, Türk sporunun her alanda efsane ismidir. 1924 Paris olimpiyatlarında, önümüzdeki ilk 
olimpiyatta 100 üncü yılı idrak edilecek, kafile başkanıdır. Ali Sami Yen Bey, yani kulübümüze 
yaptığı hizmetleri saymıyorum. Türk sporuna çok büyük katkılarda bulunmuştur. Cuma günü 
29 Temmuz Cuma günü Feriköy kabristanında Kulüp duyurusu çıkacak, yani 11 sularında 
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muhtemelen, 10.30 da olabilir. Şu anda bağlayıcı bir şey kullanmak istemiyorum. Öğleden önce 
Feriköy kabristanında anma töreni olacaktır. Arzu eden üyelerimiz davetlidir. 
Şimdi Sayın Başkanımızın açıkladığı açıklamalar doğrultusunda ve yine kulübümüzü ilgilendiren 
önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz vermek istiyorum. İlk sırada Sayın Sami 
Çölgeçen konuşacak. Buyurun. Ondan sonraki konuşmacı Sayın İbrahim Göknar. Üçüncü sırada 
Sayın Hayri Kozak, dördüncü sırada Sayın Faruk Gürbüzer, beşinci sırada Sayın Kerim Sucu, 
altıncı sırada Sayın Serhat Özalemdar. Şimdilik kaydıyla söz almak için başvurmuş değerli 
üyelerimiz. Sayın Sami Çölgeçen, buyurun. 
 
Sami Çölgeçen 
Teşekkür ederim. Değerli hazirun, sevgili arkadaşlar, genelde kısa konuştuğum için takdir alan 
bir konuşmacıyım. Bugün o kadar kısa olmayabilir. Çünkü 4 tane teşekkürüm, bir tenkidim, bir 
temennim, bir de önerim olacak müsaade ederseniz. Galatasaray çok büyük bir kulüp, 
Chelsea’da çok büyük bir kulüp, Barselona da muazzam bir kulüp, Real Madrid müthiş bir 
kulüp, ama Galatasarayda öyle iki şey var ki, dünyadaki hiçbir kulüpte yok. Olacağı da yok. 
Nedir bunlar? Birincisi Galatasaray lisesidir. Böyle bir şey yok. 500 senelik bir çınar, Galatasaray 
eğitim vakfı sayesinde de fevkalâde sağlam kökler salmış, hepimizin iftihar ettiği ve bugün 
sadece en akıllı çocukların girebildiği muazzam bir enstitü. Bu, hiçbir kulüpte böyle bir şey yok. 
İkincisi de dünyanın incisi, Boğaziçi’nde olan ada. Böyle bir şeyi de ne Barselona ne Real, 
hayatlarında göremezler. Allah razı olsun, ruhu şad olsun, Sadık İz beyefendi müthiş bir öngörü 
ile bu Adayı bize kazandırmış. Peki biz ne yapmışız? Biz, hakikaten bize hiç yakışmayacak bir 
akılsızlıkla, şaşkınlıkla, bu adanın içine etmişiz. Yani hakikaten öyle. Bir basketbolcunun bir 
senelik ücreti dahi olmayacak, olacak değil, bir fiyata adayı kiralık, adanın Galatasaraylılığı biti, 
ismi değişti, Su Ada oldu, Galatasaraylı da orada kendini yabancı zannetti. Müstecir anlaşması 
nasıl olduysa, kiracıya döndü. Tam içine ettik. Güç bela kurardık. Kendimizi buradan kurtaran, 
bu beladan kurtaran, başta rahmetli başkanımız olmak üzere, bütün çalışanlara çok teşekkür 
ediyorum. Özellikle de, özellikle de şimdi adaya gideceğiz, Yönetim Kuruluna ve başkanımıza 
şahsen teşekkür etmek istiyorum. Nihayet bu dünya çapında bir olgumuzu tekrardan 
Galatasaraya helal olsun, kazandırdılar, Allah razı olsun. Birinci teşekkürüm bu.  
İkinci, ikinci teşekkürüm, transferdeki, futbolcu transferlerindeki akılcılık. Ben senelerdir bu 
camianın içinde, ben futbolun içinde dönen bir adam olarak, hakikaten şu anda yaptığınız 
transfer politikası ve çalışmalarının fevkalâde rasyonel ve iyi olduğunu düşünüyorum. İşin 
başlangıcında iki tane oyuncu aldık biliyorsunuz. Kâzım Can ile Abdulkadir. Altaydan Kazımcan 
diye bir sol bek. Konya’dan da Abdulkadir diye bir stoper. İtiraf ediyorum, futbola çok meraklı 
olmama rağmen, bu maçları çok seyretmeme rağmen, ben bu çocukları hatırlayamadım. 
Kalktım, çok yakın dostum, Rasim Kara’ya sordum. Rasim Kara biliyorsunuz eski milli kalecimiz 
ve şu anda federasyonda, hocalara hocalık yapıyor. Ya Rasim dedim, böyle böyle ne dersin, 
sen bunları tanıyor musun? Aynen Rasim’in sözlerini tekrarlıyorum. Sami abi dedi, ben bugün 
bir takımın başında olsaydım, ilk başta transfer edeceğim defans oyuncuları bunlar olurdu 
dedi. Benim içim rahat etti. Bundan sonra da görüyorum, takip ediyorum dış basından da en 
düzgün, en doğru dürüst transferleri yapıyoruz ve yapmaya gayret ediyoruz. Bir de Marcao’yu 
sattıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü ben Marcao’nun Galatasarayda kalmasını içime 
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yediremiyordum, kusura bakmasın kimse. Tamam. Hah, bir teşekkür. Basketbolumuzun 
sembol ismi kızımız Işıl Alben’in kulübe dönmesini sağlayanlara teşekkür ediyorum. Bazı 
oyuncular semboldür. Yılmaz Özüak semboldür. Engin Lar rahmetli semboldü. Metin Oktay, 
semboldür bunlar. Işıl Alben de sarı kafasıyla Galatasaray kadın takımının sembolüydü, 
canımız, ciğerimizdir. Onu getirenlere de ayrıca teşekkür ediyorum, tekrardan. 
Marcao’nun gitmesine de teşekkür etmiştim. Bitti. Şimdi gelelim işin küçük bir tenkit kısmına. 
Müsaade ederseniz. Dünyada kadın futbolu, müthiş bir patlama içinde. Şu anda Avrupa 
Şampiyonu, yahut dünya şampiyonu oynanıyor. Muazzam maçlar oynanıyor. Zevkle 
seyrediyoruz. Zaten bu patlama 100 bin kişi oynanan, Amerika'daki finalden sonra oldu. 
Elbette Türkiye'ye de bunun reperküsyonu olacaktı ve oldu, Türkiye'de de kadınlar müthiş bir 
şekilde futbol oynamaya başladılar. Şimdi bilmiyor olabilirsiniz, ben size bir iki rakam vereyim. 
Bugün Türkiye'de üç tane ligi var kadın futbolunun 150 den fazla kadın futbol takımı var 
Anadoluda, deliler gibi oynanıyor. Biz de bu kervana katıldık. Nasıl katıldık? Nerede olduğu 
belli olmayan, ismini de bilmediğimiz bir takımı gittik zart diye satın aldık ve Galatasaray kadın 
takımını kurmuş oldu. Kurmuş oldu ve ismimiz de Galatasaray olduğu için, birinci kümeye 
alındık direk. Alınmaz olaydık. Birinci kümeye alındık. Diyemedik ki ya beyler, bir dakika biz 
daha doğru düzgün bir takım kurmadık. Birinci kümeye bizi almayın. Bir kendimize gelelim. 
Öyle bir şey de demedik. Birinci kümeye alındık. Birinci kümenin iki grup vardı. Fenerbahçenin, 
Beşiktaş’ın bulunduğu grupta değil, öbür gruba Allahtan olduk. Ligde oynadık. Netice. 6-0 lık 
Ali Sami Yen şeyini konuşmak istemiyorum. O hâlâ içimde acıdır, Allahtan onun rövanşı 
oynanmadı. Ne oldu? Play-off’lara da kalamadık. Attığımızdan fazla gol yedik, ne o? 
Galatasarayın futbol takımı, beyefendiler ben bunu kabul edemiyorum. Galatasarayın böyle 
futbol kadın takımı olmaz. Ya bunu doğru dürüst yapalım, demiyorum ki herkesi yenelim, 
kadınları da şampiyon, demiyorum ama Galatasaraya yakışacak bir takım eğer ortaya 
çıkaramayacaksak, bu işten vazgeçelim.  
Efendim? 6 mı, 7 mi, hatırlayamıyorum. Şimdi bu da benim haddim olmayarak küçük bir 
tenkidim. Şimdi gelelim önerime, müsaade ederseniz. Yorulmadınızsa. Şimdi biliyorsunuz bir 
yıldız savaşları var. Kendi kendine oluştu bu. Federasyon bir kriterler koydu, o kriterlere göre 
biz 4 yıldız aldık, Fenerbahçe 3 aldı, falan. Hiçbir itiraz olmadı. Çünkü Fener de biliyordu ki, bir 
şampiyonluk daha alırsa, o da 4 olacak. Problem yok. Ne var ki, o şampiyonluk bir türlü 
olamıyor. Olamayınca hadise başka bir boyuta geldi. Galatasaray 4 yıldızda devam ediyor. 
Fenerli kardeşlerim 3 yıldızda kaldı. Olacak şey değil. Ne yapalım, ne edelim. Müracaat ettiler, 
bizim nuh nebiden kalma, işte ne ise o şampiyonluklar, kupalarımız var. Dizdiler, onu bana, 
bize de verin, hatta 4 değil, 5 verin dediler. Şimdi bunları yaptılar, federasyon başkanı, ikinci 
başkanı fenerli olmasına rağmen, kalkıp bunlara, e haklısınız doğru filan diyemedi. Demediği 
gibi, böyle kriterler koyduk, ondan dolayı veremeyiz de diyemedi. Hiçbir şey diyemedi, cevap 
dahi vermedi. Şimdi Fenerbahçe bundan sebeplendi ve yoklama macunu çekmeye başladı, 
Türkçesi budur bunun, yoklama macunu. Aldılar görüyorsunuz, amblemlerin üzerine 5 tane 
yıldızı koydular. Şimdi ben heyecanla bekliyorum. Formaya ne zaman konacak? Geliyorum, 
oraya geleceğim, kaptan, üstat, acele etme, oraya geleceğim. Zaten oraya gelmek için buraya, 
bu kürsüye çıktım. Şimdi ben bekliyorum, formalar açıklandı, Fenerbahçe formalarında hiç 
yıldız yok. Güzel. Hatta bir ara yıldız olmasın diye armayı da sökmüşlerdi. Çocuğun biri gol attı, 
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armayı öpmek istedi. Bulamadı, komik bir durum oldu. Neyse onu da atlattık. Şu anda 
Fenerbahçe, rakibimiz Fenerbahçenin armasında yıldız yok. Ama ben hissediyorum ki, oraya 
bu yıldızları onlar koyacaklar. Öyle veya böyle. Fetakompli (fait accompli) yapacaklar, çünkü 
koyamaz, bunun müeyyidesi de belli değil. Yani ben abiciğim koyamazsın, o formayla maça 
çıkamazsın diyebilecek bir otorite yok. Galatasaray olsa da olmaz, yok zaten bu. O yıldızları 
onlar buraya koyacaklar. Zaten aldığım bilgilere göre de bunun hazırlığı da yapılmış, yani hazır 
formayı götürdün mü, 1 lira veriyorsun, 5 inci yıldız, hepsi toparlanacak. Şimdi biz ne yapalım? 
Biz evvela bir itiraz ettik, federasyona, bence yanlış yaptık. Bizi ilgilendiren bir şey değil. Benim 
önerim şu. Eğer Fenerbahçe bir fetakompli yapıp, oraya 4 tane, 5 tane, 16 tane ne ise yıldız 
koyarsa, biz yıldızlarımızı çıkaralım, oraya iki şey koyalım. Bir UEFA kupası, bir süper kupayı 
koyalım o kadar. Teşekkür ederim efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Sami Çölgeçen’e çok teşekkürler. Sıradaki konuşmacımız, Sayın İbrahim Göknar, 
buyurun. 
 
İbrahim Göknar 
Sayın Divan Başkanım, Sayın Kulüp Başkanım, çok değerli heyetler, çok değerli Galatasaray 
hazirunu. Galatasaray ailesi, herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Efendim ben de öncelikle 
yönetimimize özellikle Adanın restorasyonunda gösterdiği bu çok çabuk çalışma için 
kendilerini kutluyorum. Bu arada gerçekten çok heyecanlıyım, çünkü bu akşam ben de 
doğduğum yere geri dönmenin heyecanını şimdiden yaşıyorum. 
Yalnız başkanım, sizden bir istirhamım olacak, küçük bir istirhamım, lütfen o dün akşamki 
boğazın incisindeki o harika efendim nasıl diyelim, gerçek görüntüyü etrafını, çevirmişiz, onu 
oradan lütfen kaldıralım. Zira, akşam saat 10 sularında, Kadıköyde matem başladı, birçok 
yerde. Dostlarımızı bu derece üzmeyelim. Efendim evet Alp başkan da bahsetti. Bugün Divanı 
yapıyoruz. Cuma günü Sportif A.Ş. genel kurulu var. Cumartesi günü bütçe genel kurulumuz 
var. Pazar günü de gayrimenkuller genel kurulumuz var. Bu belki de Galatasaray tarihinde ilk 
defa bu kadar önemli konuların da konuşulacağı yoğun bir toplantı gündemi. 
İlk ikisine değineceğim. Üçüncüsünü ilk ikisi pardon, zaten elzem toplantılarımız, tüzük gereği, 
Sportif A.Ş. ve bütçe toplantısı, bunlar elzem. Üçüncüsü için biraz sonra görüşümü 
bildireceğim. Ancak öncelikle yüksek müsaadelerinizle, Galatasaray için bence ve birçok 
üyemiz ve camianın birçok üyesi tarafından izlenen, merakla sonuçları beklenen birkaç soruyu, 
hem değerli Divan Kurulu Heyetimize, hem de değerli Yönetim Kurulumuza huzurlarınızda 
sormak istiyorum. Soru başlıklarım şu şekilde, evet, Aykutalp başkan bahsetti. Menajerlik 
konusu. Hatta, çok da şahsen memnun oldum. Bir ilave üye daha gruba girmiş durumda. Benim 
merakım şu, her ne kadar bu bahsetti başkanımız, yaz mevsimi geldi vesaire, Eylülden itibaren 
hızlanacaktır ümidini söyledi. Ama bu çok önemli, bu konu çok önemli. Çünkü bu tarihi bir 
konudur. Sadece Galatasaray değil, belki de Türk futbolu, düzeni için çok önemli bir konudur. 
Gündeme getirilmiştir ve bu konudaki araştırmaların, hangi yönde, nasıl ilerlediğine ve ne 
zaman, neticeleneceğine dair ben de şahsen merakla bekliyorum. İkinci konu, yine hatırlatmak 
isterim. Florya’daki forma konumuz. Bu konunun da Bakırköy mahkemesinde olduğunu 
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biliyoruz, o konuda da acaba konu hangi aşamadadır ve acaba ne vakit sonuçlanma 
tahminlerindeyiz, bu konu hakkında da bir bilgi aktarırsanız memnun olurum. Zira maalesef biz 
Galatasaray olarak, her sabah gazeteleri açtığımızda, her türlü konumuz hep açık, diğer başka 
kulüplerin aksine, sürekli hakkımızda, bir sürü bilgi kirliliği veya dezenformasyon devam ediyor. 
Dolayısıyla bence biz Divan Heyetinde, bütün bunların da önüne geçmek için, kendi aramızda 
bunları bir netleştirelim, bilahare de basın mensupları arkadaşlarımızla da, neyin doğru, neyin 
yanlış olduğuna, onlara da yardımcı olmuş oluruz en azından. Üçüncü konum, Kuwait airlines. 
Kuwait havayolları, resmi sitenizden, sanıyorum 1 ay, 1.5 ay önce, yada 1 ay önce böyle bir 
yayın yaptık, bir görüşmeler yapıldığı ifade edilmişti. O konu hakkında da eğer bir bilgi 
edinebilirsek, çok memnun olurum, ne durumdayız? 4 üncü sorum, spor yasası, malum, 
gündemde. Spor yasası ile direk ilişkili olan bir konu, soru. O da şu şekilde. Biz bundan sonraki 
ilk olağan mali genel kurul toplantımızı, ilk olağan mali genel kurul toplantımızı, hangi yıl, hangi 
ayda yapacağız? Bu hususta da sizden bilgi istirham ediyorum lütfen. Çünkü bu şu açıdan 
önemli, biliyoruz hepimiz, eğer ilgileniyorsak, özet şöyle. Artık mali takvimler, ister istemez 
birleşti. Dolayısıyla dernek Sportif A.Ş. ayrı ayrı değil, hep birlikte görüşeceğimiz için, o tarih 
çok önemli. Bu sene Ekim’de mi olur, önümüzdeki sene Ekim’de mi olur? Bu hususta bir ön 
bilgi alırsam çok memnun olacağım. Tabii yine aynı konu ile ilgili, hiç unutmadan hatırlatmak 
isterim. 8 yıldır ertelediğimiz, yine spor yasası ile çok ilgili, tüzük genel kurulumuzun da ne vakit 
yapılacağını, hangi ay, hangi yıl yapılacağını, eğer bilgi verirseniz çok memnun olurum. 
Efendim, bu arada bir yanlışlığı, yanlışlığı demeyeyim, tam doğru bilgi sahibi olmak için, Sayın 
Başkanım size de sormak istiyorum. Şimdi Adamız, şükürler olsun, son kertede sizin büyük 
çabalarınızla, kullanım hakkını ve aynı şekilde Kemerburgaz için de öyle tabii, 30 ar yıl uzattık. 
Yeni aldık. Üst kullanım hakkını yeni aldık. Şimdi yani tapu bizim değil, tapu bizim ama üst 
kullanım hakkı. Şimdi çünkü tam aynı şeyler olup olmadığı hakkında benim şüphem var. Belki 
ben yanılıyorum, onu lütfen bir açıklığa kavuşturursak, çünkü şöyle, mesela adamızda biz zaten 
daha önce de 30 yıllık yani ikinci ve üçüncü parsellere, sizin bahsettiğiniz gibi ecri misil 
ödeyerek şey yapıyorduk, ecri misil çok fazla bir fiyat değil zaten, o ödeniyor. Maalesef 
ödeyemediğimiz çok davalarımız var, yıllar öncesinden ama, bunlar şey değil. Zaten adayı hep 
Galatasaraylılar olarak kullandık, bundan sonra da öyle yapacağız. Ama benim anladığımız, 
netleşmek için söylüyorum. Şimdi tapu da bizim, kullanım hakkı tamamen bizim, yani özetle 
bizden başka kimse 30 yıl süre ile orada ikamet edemeyecek, ben bunu bu şekilde algılıyorum. 
Yoksa tapu sahibi olarak demiyorum yani. Aynı bu stadyum gibi diyelim. Aynı şey, durum aynı. 
Dolayısıyla bunu bir tam netleştirelim. O şekilde bakalım. Yani satmak istersek satamayız. Bir 
başka ifade ile. Belli olmaz. Belli olmaz. Ada için demiyorum, ada zaten sit alanı. Efendim son 
sorum, Sayın Başkanım çok güzel değindi, bu çok önemli bir konu tabii. Yani can alıcı konu, 
bunlar hep iç içe şeyler, evet yaklaşık 2 milyar oldu. Oluyor. Derneğimizin Sportif A.Ş. ye olan 
borcu. Çok güzel projeler var. Onlara geleceğim. Ama her geçen saniye de oradaki faiz çalışıyor. 
Buna nasıl bir yol planı düşünüyoruz, nasıl bir roadmap yapacağız, bu hususta da tekrardan 
kısaca bir bilgi verirseniz, memnun olurum. Değerli Galatasaraylılar, şimdi Cumartesi, Pazar 
toplantılarına kısaca değinmek istiyorum. Önce bütçe toplantımız, her şeyden önce, orada da 
bir konuyu hatırlamamızı istirham ediyorum. 26 Mart günü başlayıp, 27 Mart günü sabahı 
öğleye doğru biten, olağan genel kurul toplantısının 2022 yılı bütçesi, 2022 yılı bütçesi, yani 
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önümüzdeki Cumartesi günü yapacağımız konu, maalesef ve maalesef sunulmadan, onaya 
gönderilmiş ve reddolmuştur. Bu tarihi bir hatadır. Bir kere daha altını çizmek isterim. 
Maalesef aradan 4 ay kadar bir süre geçmesine rağmen, kimse bu konudan bahsetmiyor. Artık 
zaten bahsedilmesinin de bir önemi kalmadı. Ama bu son derece yanlış bir durum. Bize belki 
de 4 ay kaybettirdi bu konu. Bu son derece yanlış bir uygulama olmuştur. Şimdi bunu 
hatırlatayım. Cumartesi günü, işte o bütçenin 2022 aralık ayı sonuna kadar olan bütçenin 
toplantısını yapacağız, sevgili Dursun başkan anlattı. Oradaki çok da değerli bir şey orada ben 
şahsen duydum, gelir, gider hemen siz göreve geldikten sonra, gelirlerdeki artış çok memnun 
edici tabii. Ancak başkanımızın da söylediği gibi, Cumartesi günü oylanacak olan bütçe, eksi 
575 milyon Türk lirası, hedef. Bu ilk defa değil. Yıllardır biz hep aynı şekilde, hep eksi bütçeler. 
Ha unutmadan şunu da ilave edeyim, cumartesi günkü bütçe toplantısı, Sportif A.Ş. değil, yani 
futbol yok. Sadece bizim toplam konsolide bütçemizin içinde %10, %15 i kadar olan bir bölüm. 
Aslı şu, yaklaşık 250 milyon liralık gelirler var. Giderler var. Ciro 258 milyon, böyle bakarsak. 
İşte amatör şubeler, merkez şeyler vesaireler. Bunlardır. Yani Cumartesi günkü bütçe toplantısı 
bu. Ama yine sevgili başkanımın söylediği gibi, facia öteki tarafta. Gerçeği iyice hazmetmemiz 
lazım diye düşünüyorum. 400 küsur milyon lira, faiz gideri var. Yani şimdi böyle bir garabet 
durum olamaz. Şunu düşünün, 250 milyon liralık bütçeye 400 küsur milyon lira faiz 
ödüyorsunuz. Yanlış, böyle bir şey olamaz ki, böyle bir şey olamaz. Ama hep böyle oluyor işte. 
Bu neden biliyoruz değil mi? İşte en başta sordum, bu derneğimizin sportife ve sportifin 
derneğe olan borçları vesaireler, yani yanlış aynen devam ediyor. Sayın Başkanım, denk bütçe 
zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi, mümkün değil. Ama biz bu yola ama biz bu yola biz bu duruma 
artık bir nokta koymalıyız. Bu durumu aşmadan, istediğimiz projeyi yapalım, istediğimiz 
gelirleri, tahminlerimiz üstünde yürüyelim, önce bu durumu aşmak mecburiyetindeyiz. 
Dolayısıyla bu durum gerçekten çok önemli. Şimdi diğer taraftan, Pazar günkü gayrimenkuller 
toplantımız. Dursun başkan, harika bir program öneriyor. Zaten tüm detaylarıyla seçim öncesi 
de bugünlere gelene kadar da, geçmişteki 45 günde de, sürekli bu hususta bilgiler veriyor ve 
Pazar günü de zannediyorum aynı şekilde tekrar edilecek. 
Hiçbir şey söyleyemeyiz. Fizibilite raporları var. Her şeyin bir dayanağı var. Çeşitli proje 
yatırımları var. Evet, sevgili Dursun başkan, 6 yıl önce buradaydık. Yine beraberiz allaha şükür. 
6 yıl önce Galatasarayın toplam borcu 2 milyar liraya yakındı, toplam her şey dahil, dernek filan 
da öyle yoktu borçlar, şunlar, bunlar ve vaat şuydu, bu Riva projesi bitince biz o bütün 2 milyar 
borcumuzu ödemiş olacağız. Hep beraber çok beğendik, halice gittik, onay verdik. Çünkü her 
şey mantıklıydı. Siz düzeltin, pardon, ben yanlış söylüyorsam. Çünkü beyanlar, demeçler, her 
şey ortada duruyor. Peki. Şimdi söylemek istediğim şu, 6 yıl sonra Galatasarayın borcu en az 
3.5 kat arttı. Bugün bizim toplam borcumuz 2 filan, artık bunu da lütfen zaten konuşmayalım. 
7 milyar liraya ulaşmış durumda, toplam.  
Çünkü giderler, giderdir. Alacakların ne olacağı belli olmuyor. Aynı şekilde aklıma geliyor, otel 
projesinde de çok haklı olarak ben de bir üye olarak son derece destekleyerek, çok iyi niyetle 
o güzelim bina da dikildi, ama ne oldu, biraz önce başkan da ifade etti. Teröre teslim oldu 
Türkiye, bütün proje iptal oldu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bunları niye hatırlıyorum, niye 
hatırlatmak istiyorum? Her şey güzel. Ama şimdi dünyanın içinde yaşadığı ekonomik buhran, 
bana göre ikinci harpten sonraki en büyük buhran. Ben buraya gelirken, trafikte sıkışınca 
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baktım, işte neymiş, Almanya ne yapacağını düşünüyor? Battaniye tedariki için bu kış. Vesaire, 
vesaire örnekler çok. Şimdi böyle bir ortamda ve bunun da kısa sürede hallolmayacağını 
mantıken düşünürsek, acaba biz bu projelerimiz için çok mu acele ediyoruz diye düşünmeden 
edemiyoruz. Projeler için hiçbir şey demiyorum. Ama acaba çok hızlı mı adım atıyoruz diye de 
düşünmeden edemiyorum. Aklıma çünkü hep hani sütten ağzımız yandı ya, o şeyler geliyor. 
Bugünkü durum daha da tehlikeli. Bütün dünya için söylüyorum. Hani bunun yerine adım adım 
daha kısa vadeli, daha neler yapabiliriz, yapamayız diye acaba öyle bir planla gitseydik, acaba 
daha doğru mu olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi 
çünkü notumu almışım, biraz önce de Sayın Başkan ifade ettiler. 9, 10 milyar liralık bir gelir, 3, 
4 yıllık bir vade zannedersem, bunların sonunda. Yine yani bir 3, 4 yıllık bir vade var, zaman 
var. İşte 6 milyar filan bir gider, sonuçta bize 3, 4, 5 milyar liralık bir kâr, yani bütün bu her 
şeyin şeyinde, ama dediğim gibi, kağıt üstü tamam, düşünceler tamam, gelir, gider tamam. 
Bugünkü emlak fiyatları tamam, her şey tamam, daha da yükseleceği tamam, ama bunun 
yanında bir soru da geliyor aklıma. Zaten bizim mevcut varlıklarımız geçen yılki bilançomuza 
artı değer olarak, varlıklarımızın değeri artı olarak yansıdı. Yani durduğu yerde değerleniyor. 
Buradan hemen aklıma otomatikman, 20 bin metrekare bizim alan, 40 bin metrekare milli 
emlağın alanı geliyor, haritada gösterdiniz. Bizim o 20 bin zaten şu anda durduğu yerde 
değerleniyor. Çok doğru. Fiyatlar gitti. Sonra orada, lütfen şey değil ama 20 mi büyük, 40 mı 
büyük? Niye 40 gelip 20 yi almak istemiyor, 20 gidip 40 ı almak istiyor? Bunu da şey 
yapamıyorum. Tapu çünkü, her şeyden önemli bir konu. Bunu hepimiz biliyoruz. Diğer taraftan 
bir de Rivadan bahsedildi. Sayın Başkan bu bir merak sorusu, ben de bu hususta şeyim, 
Riva’daki bizim getirilerimiz, yani bakiye getirimiz, o 155 milyar malum. Bu kaba inşaat 
üstünden olan bir anlaşma mı? Yoksa finiş mi, bitmiş inşaat üstünden mi? Eğer kaba inşaat 
üstünden biz bu anlamaları yaptıysak, buna vakıf değilim, lütfen bunu açıklarsanız memnun 
olurum. O zaman en aşağı o beklenilen paradan %30, 35 daha az bir gelir elde etmiş olacağız, 
benim şeyim bu. Bakış açım bu.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın İbrahim Göknar. Lütfen. Genel kurul konuşması gibi yapıyorsunuz. 
 
İbrahim Göknar 
Bitirdim başkanım, eğer beni şey yapıyorsanız. Efendim, peki. Bitirdim.  
Evet efendim, dinleme sabrınız için çok teşekkür ederim, sağ olun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın İbrahim Göknar bir dizi soru yöneltti. Şöyle ilerleyebiliriz. Sayın Başkan herhalde sıcağı 
sıcağına cevap vereceksiniz. Ben diğer konular için biz ya siz yazılı olarak şey yaparsınız, ya da 
biz deşifre edip Yönetim Kuruluna yöneltiriz, bazıları için belki hazırlanma süresi isteyebilirler. 
O Sayın Yönetim Kurulunun takdiri, buyurun Sayın Başkan. Sayın başkanımız, cevap hakkını 
kullanıyor. 
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
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Şimdi, değerli hazirun, sevgili İbrahim Göknar, Galatasarayın aşağı yukarı bütün konularını dile 
getirdi. Yani Galatasaray Spor Kulübünün gündeminde olan bütün her şeye değindi. Kendisine 
teşekkür ediyorum. Bize de bu suretle cevaplama fırsatı doğdu. Şimdi konuların önemine 
binaen sıralamasını biraz değiştirmek istiyorum. Çünkü burada önem arz eden konuları 
öncelikle anlatmak istiyorum. Ki, sizin de dikkatiniz dağılmadan dinleyebilesiniz diye, şimdi 
değerli hazirun, gayrimenkulde iki tane kavram var. Bir tapu kavramı var. Hepimizin alıştığı, 
hepimizin evinin sahibi olduğu tapu kavramı, gidip parasını verip bir gayrimenkul alıyorsunuz, 
işte müteahhit Ahmet efendi bina yapıyor, tapusu onun üzerinde, Ahmet efendiye bir para 
veriyorsunuz, tapusunu devralıyorsunuz, ev sizin oluyor, tapusu da sizin.  
Başka bir kavram daha var. Özellikle kamuya ait arazilerin, kamuya ait arazilerin yatırımlarının 
teşvik edilmesi amacıyla, yatırımcıya kullanma üst kullanım hakkı diye bir hak tanıyor, bu intifa 
hakkı ile aynı şey değil, farklı iki şey. Bu hak nedir? Bu hak Antalya’daki otelleri düşünün, 
Antalya’daki otelleri düşünün, bunların hepsi üst kullanım hakkı, daimi mürteid üst kullanım 
hakkı diye bir isim vermişler, bu üst kullanım hakkına binaen, ilgili bakanlık, ilgili bakanlık, bu 
gayrimenkulleri, bu arsaları size tahsis ediyor. Diyor ki, bu arsa burada, sen vaat ettiğin gibi, 
bunun üzerine yatırımını yap diyor. Genelde 49 yıllık şey yapıyor, bazı gayrimenkulleri de 30 
yıl üzerinden, böyle iki kategoride size üst kullanım hakkı tabir ettikleri konuyu devrediyor. Siz 
bizim Ada için aldığımız tapularımız üst kullanım hakkı tapusudur. Kemerburgaz için aldığımız 
tapu, üst kullanım hakkı tapusudur. Ama önceden farkı şu. Bana diyor ki, bunu devrettiği 
zaman, sen bu üst kullanım hakkına bağlı olarak buradaki projelerini geliştirebilirsin. Yani 
Antalya’da da benim bir otelim var, üst kullanım hakkını bana vermişler, ben bir proje 
yapmışım onun üzerine 450 odalı bir otel yapmışım, projeyi onlara onaylatmışım, inşaatı 
yapmışım, işletmeye açmışım, sadece ve sadece gelirim üzerinden, ilgili bakanlığa bir pay 
ödeyerek, cüzi bir pay ödeyerek, 49 yıllığına burayı kullanıyorum, 49 yılın sonunda da diyor ki, 
yönetmelik, işletmeci isterse bunu bir 49 yıl daha uzatır diyor, yani sizin istersen buraya parayı 
ver satın al, Ahmet ağadan satın al, tapu et kendine, yine aynı prosedür, istersen devletle böyle 
bir anlaşma yap, kamu arazilerini bu şekilde kullanıma açmışlar. Şunu söylemek istemiyorum 
ama sevgili İbrahim bunu zikrettiği için, yani bunun telaffuz edilmesinin ne kadar yanlış 
olduğunu, ne kadar yanlış anlaşılacağı konusuna istinaden, affınıza sığınarak bir kelime 
söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu üst kullanım hakları, alınabilir ve satılabilir değerlerdir. Yani 
ben Antalya’daki otelimi, istersem yarın Sami ağabeye, eğer bana 100 milyon dolar verirse, 
ona satarım ve tapu dairesine gideriz, ben Sami abi 100 milyon doları verdikten sonra, onun 
lehine tapuyu kendisine veririm. Bilmem anlatabildim mi, yani değerler itibariyle ikisi aynı, ecri 
misil ödeyerek orada kiracı sıfatıyla bulunmanızla, üst kullanım hakkı sahibi olmak suretiyle 
aynı şey değil. Bunu tabii bu işle uğraşan bir kişi olduğum için, bütün üyeler, diğer arkadaşlar, 
aynı şekilde bilmeyenler ama, bizzat bu işle uğraşan, bu işlerle iş yapan birisi olarak, size bu 
bilgiyi vermek istedim. 
Riva konusu ile ilgili sevgili İbrahim dedi ki, ya arkadaş, tabii bana ithafen söyledi. Ey Dursun 
Özbek sen 6 sene evvel geldin, dedin ki, Riva bizim hayatımız, bizim borçlarımızdan arınmamızı 
sağlayacak şeydir, ben oradan da müdahale etmek zorunda kaldım, kusura bakmasın. Ben öyle 
demedim. Ben dedim ki, Riva ve Florya, o gün itibariyle çok net, finansal borcumuzun 
mertebesi 1,5 milyar TL, 1,5 milyar TL, bu iki projeyi yaparsak dedim, Florya ile Rivayı, beraber 
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yaparsak, elde edeceğimiz fon, yaklaşık 500 milyon dolar, dolar da 3 lira çarptım, 1,5 milyar TL, 
yani bunun getirisi bizim o gün itibariyle finansal borçlarımızı tasfiye etmek için yeterliydi. Bir 
projeyi ancak böyle ifade edebilirsiniz. Yani o günkü değerleri itibariyle anlatabilirsiniz. Fakat 
süreci biliyorsunuz, süreç akamete uğradı. Riva projesi devam etti, Riva projesi demin de ifade 
ettim. Bugüne kadar 155 milyon dolar katkı verdi, geriye kalan, gerek orman arsası ile, gerekse 
diğer okul binası ile filan ve kendisine parasının geleceği 155 tane villa ile yaklaşık 300 milyon 
dolar taahhüt, yani anlatılan rakamı, zaten ulaşacak. Tabii işin esasında anlatılan proje o zaman 
bir kombine projeydi. Çok daha süratli gelmesi beklenen Floryadan bir kaynağımız vardı. Daha 
yani arsanın karakteri itibariyle daha uzun vadede gelmesi gereken o günkü nakit akış 
tablolarını ben size anlattım, genel kurul konuşmamda var. Ama proje akamete uğrayınca, tabii 
ki size anlattığım şekilde proje neticelenmedi. Dolayısıyla bu duruma geldik. Ha burada sadece 
o mu şey yapmadı? Hayır. Gelişen ekonomik koşullar ve borçlanmanın çok seviyeye ulaşması 
da tabii, fersah fersah, aradaki borcu aştı. Ama şunu iddia ederek söylüyorum. Riva arazisi o 
gün taahhüt edilen rakamları, Kulübe sağlamıştır. Bunun etkilerini de zaten Kulüp görmüştür. 
Denk bütçe olayı, denk bütçe olayı, evet biz kaldığımız 6.5 ay için denk bütçe yapmaya çalışsak 
da, sevgili İbrahim de bahsetti. 450, 500 milyon TL çerçevesinde faiz öderken, sen nasıl denk 
bütçe yapacaksın? Denk bütçe yapmak için, faizi bir tarafa yaz, faizi bir tarafa yaz, ondan sonra 
sportif yani, esas faaliyetlerinden önce 450 milyon TL para kazanacaksın, onun üzerine de 
sportif faaliyetlerini yürütmek, işte oyuncuların parasını ödemek için bir para daha 
kazanacaksın, ikisini üst üste topladığın zaman önce faizi ödeyeceksin ve bu faiz de her sene 
tekrar eden bir miktar. Değerli arkadaşlar, aslında sevgili İbrahim benim derdime tercüman 
oldu. Defaetle buradan söylüyorum, ya arkadaşlar bizim artık bu faaliyet, sportif faaliyetleri 
yürütebilecek gücümüz, kudretimiz kalmadı ya, kalmadı ya arkadaşlar, ne yaparsak yapalım, 
yani ne yaparsanız yapın, siz bu faiz sarmalına girdiğiniz sürece, sizin esas faaliyetleriniz zaten 
ucu ucuna, kıtı kıtına yetiyor. Faiz her sene Erciyesin kârı gibi, eski faizin üzerine biniyor. Sonra 
da diyoruz ki ya biz niye böyle olduk, niye? Hayır. Hayır. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım son 
derece kararlı, biz Galatasaray Spor Kulübünü bu faiz sarmalından çıkartmak için yemin ettik, 
çıkartacağız. Ama bize destek verirseniz çıkartabiliriz. Bizim tek başımıza bir şey yapma 
şansımız yok. Hep şikayet ediyoruz, işte faiz diyoruz, bilmem ne diyoruz, işte bütçe denk 
gelmiyor. Şikayet ediyoruz. Eğer bizi seçtiyseniz, yani bize bu önemli görevi verdiyseniz değerli 
hazirun, biz de diyoruz ki arkadaşlar, biz buradan çıkartmak için bu göreve geldik. Yani bizim 
sunduğumuz projelere bakarsanız, anlatımımıza bakarsanız, hepsi bu. Sevgili İbrahim’in 
şikayet ettiği konudan, Galatasarayı arındırmak için sizden yetki istiyoruz, proje sunuyoruz.  
Değerli arkadaşlar, yine İbrahim Bey bir konudan bahsetti, dedi ki, ya 20 dönüm mü, 40 
dönümü alsın, 40 dönüm mü 20 dönümü alsın, ona ilaveten de dedi ki, haklı olarak, 
önümüzdeki ekonomik şartlar çok iyi gitmiyor. Dolayısıyla bu ekonomik şartlarda acaba bugün 
bu işi ertelesek mi? Yani bizim size sunduğumuz gayrimenkul projelerini ertelesek mi? Yani ört 
ki ölem, ört ki ölem kardeşim. Hiçbir şey yapmayalım, zaten bu sportif faaliyetlerimiz devam 
ediyor. Bu faizi de. Şimdi bunları yapmazsak, ne yapalım, ne yapalım? Bizim size anlattığımız 
projelerimiz sadece bu değil ama, bunlar en önemlileri, tabii dijitalde de farklı özellikle sportif 
faaliyetlerin getirisinde de, farklı kaynaklardan sponsorluklarda da biz gelirlerimizi artırmak 
için şey yapıyoruz. Ama ben ve arkadaşlarım, biz inandığımız bir seviyede Galatasaraya hizmet 
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etmek mecburiyetindeyiz. Florya’daki 40 dönüm alınacak mı? Evet, arkadaş ben 40 dönümü 
alacağım. Galatasaray spor kulübüne bu 40 dönümü kazandıracağım. Ben inanıyorum bu 
projenin Galatasarayın çıkış projesi olduğuna inanıyorum. Bunun hesabını, bugün de 
vereceğim yarın da vereceğim. Benim Yönetim Kurulu arkadaşlarım da, biz eğer bunda 
başarısız olursak, başarısızlığı şöyle addediyorum, ben bir proje ortaya koydum, arkadaşlarımla 
beraber bu projeyi realize etmek için çalışacağız. Şunu asla kabul etmiyorum. Ya arkadaşlar, 
bugün durum ekonomik durum böyle de, iki sene sonra ne olur? 5 sene sonra ne olur? Acaba 
5 sene sonrayı düşünerek şey yapma, ya arkadaşlar biz ölüyoruz ya, ölüyoruz ya, yani can 
çekişiyoruz, ben bunu başka hangi dille anlatayım bilemiyorum. 
Bankalar birliği prangası bir tarafta, finansal boyutumuz zaten bir yere gelmiş, sportif faaliyet 
ve futbolcu borçları şuraya gelmiş, bilmem faiz buraya gelmiş, anlatıyoruz. Hepiniz de bunu en 
iyi şekilde takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Bizim acaba daha iyi, biz iki sene daha beklesek de, 
3 sene sonra acele etmesek de, deme lüksümüz var mı ya? Hikaye 20 dönüm, 40 dönüm 
hikayesi değil değerli Galatasaraylılar, ben inanıyorum ki, burada bulunan ve bizi dinleyen her 
Galatasaraylı, bu kulübü yönetse, Yönetim Kurulunda olsa, aynı şeyleri yapacağına 
Galatasaraya bu hizmeti üretmekte tereddüt etmeyeceğinden son derece eminim. Tüzük, 
elbette Galatasarayın süratle bu iki genel kurulu yaptıktan sonraki, ilk dönemeçte, yani onu 
kesin tarih, bir şey söylemek istemiyorum. Şeyi, fakat ilk yani ilk aylarında tüzük genel kurulunu 
da yapacağız, yeteri kadar taslak var. Bu taslakların birleştirilmesi ve birbirine destek vermesi 
suretiyle, tüzük genel kurulunda en süratli şekilde yapacağız arkadaşlar, buna da ihtiyacımız 
var. 
Kuveyt havayolları, Kuveyt hava yolları bizi ziyaret etti, biz kendilerinden bir talepte 
bulunmadık, geldiler, dediler ki böyle böyle biz bir sponsorluk hizmeti vermek istiyoruz. Biz de 
kendilerine Galatasarayın nasıl bir marka olduğunu, özellikle 2000 li yıllardaki başarılarımızdan 
sonra, Galatasarayın Afrika’da, Avrupa'da, Asya tarafındaki başarılı taraftarların teveccühüne 
sahip olmuş, başarılı bir Kulüptür diye anlattık, o dönemdeki, gösterileri, o dönemdeki olan 
olayları, Müslüman bir ülkenin takımının, Müslüman dünyasına nasıl bir umut olabileceğini 
anlattık kendilerine ve kendileri de bu manada görüşüp, bize cevap vereceklerini söylediler. 
Ama şu ana kadar da herhangi bir cevap vermediler. 
Floryadaki forma olayı ile ilgili, hukuka aksettirilmiştir, üzerinde bir yasak mevcuttur, yani 
burada konuşup veyahut da şey yapmak, mümkün değil. Menajerlik konusu, menajerlik 
konusunda, kabul edersiniz ki, yaklaşık 20, 25 iş günü buradayız ve bir sürü faaliyetlerin içine 
girdik, dolayısıyla sevgili İbrahim bunu da önümüzdeki Divanda cevaplayacağım ben sana, 
çünkü yeteri kadar inceleme fırsatım olmadı, onu da önümüzdeki dönemde cevaplayacağım, 
hepinize saygılarımı sunuyorum, beni dinlediğiniz için. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın başkanımıza verdiği detaylı açıklamalar için teşekkürler. Saygıdeğer hazirun, aslında şu 
anlaşılıyor biraz empati yapmamız lazım. O yönetim koltuğuna oturduğunuzda ciddi bir borç, 
yani Erciyes’in karı gibi bahsetti Sayın başkan, yani her gün muaccel birtakım borçlar. Sadece 
bu yönetim değil, daha önceki yönetimlerde, önceki yönetimlerden bir borç stoğu aldılar. Bu 
genel kurulda bunlar enine boyuna tartışılacak. Ben burada toplantının verimi anlamında yani 
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mutlaka tabii Divan üyelerinin konuşmasına herhangi bir ket vurmak söz konusu değil, ben 
kendimde öyle bir had de görmüyorum, serbest kürsüdür. Divan üyelerimiz neyi, ne zaman, 
nasıl konuşacaklarını da bilecek tecrübeye ve kıdeme sahiptirler. Ama ben toplantının 
verimliliği anlamında, biraz daha seri gidelim şeklinde bir önerim olacak. Yani tüzüğe göre biz 
herhangi bir süre kısıtlaması, genel kurullarda da bir uygulayamıyoruz, pratikte. Çünkü bir süre 
kısıtlama önergesi verilse dahi, mevcut önceden söz almış olanların hakkı baki oluyor. Ama ben 
bir hassaten ricam, Divan üyelerimizden bir gönüllü süre kısıtlaması, yani kendi, toplantının 
verimi akışı anlamında, bir konuşmalarımızı daha verimli daha akışkan kılalım şeklinde bir 
düşüncem ve önerim var. Onu paylaşmak istedim. Sayın Hayri Kozak, sizi beklettik. Buyurun.  
 
Hayri Kozak 
Sayın Başkanlarım, değerli Kulüp Başkanı ve arkadaşları, aynı şekilde Divan Başkanı ve 
arkadaşları ve Galatasarayın sevgideğer Divan Kurulu ve Divan harici kurul arkadaşlarım 
hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
İhtiramı aldım. Şeyde, sonsuz saygım var. Belki limitleri fazla öyle kaçmayacağım. Şaşıracaksınız 
belki. Çok kısa konuşacağım. Şimdi evvela bir şey hatırladım, konuşmalar yapılırken az önce, 
Dursun Özbek ilk iktidarında yaptığı Riva ile ilgili, Riva ve Florya projesi ile ilgili konuşmasında, 
söze başlamıştı, bunu hiç unutmuyorum. Hatta ben ona refere ederek de kendi yönümü 
belirlediğimi söylemek isterim. Dedi ki, çıktı, geldiğimden beri bir şeyi görüyorum, o bir dönem 
önce, rahmetli başkanımız yanında, bir yıl, iki yıl, 8 ay mali işlerden sorumlu yöneticilik yaptı. 
Yani büyük bir deneyim edindi, kulübün mali durumunu da avucunun içi gibi bilerek geldi 
başkan adaylığına, adaylığa geldikten sonra, gerek eski gördükleri, gerekse ondan sonraya 
baktığı zaman, bize şu lafı dedi, yolun sonuna geldik dedi. Ben bunu hiç unutmuyorum. 
Haklıydı, yolun sonuna gelmiştik. Şimdi ben bugün söylüyorum. Sevgili başkan, ben diyorum 
ki, bugün yine yolun sonundayız. Bak o zaman seni kurtarmak için, sen kurtarmak için Rivaya 
sarıldın, gayrimenkule sarıldın, bunu unutmuyorum ben ve çok dayak yedin, seninle beraber 
ben de yedim dayağı, çünkü o gün sen konuştun, ben de sana destek veren, ciddi bir konuşma 
yapmıştım, ondan sonra en fazla dayağı ben yedim, senin danışmanın oldum, neler yaptık, çok 
iyi bir maceramız var seninle yani, ben şimdi diyorum, yine yolun sonundayız, hiç şakası yok. 
Ama ben Dursun başkana güveniyorum. Yine güveniyorum. Çünkü dursun başkan fazla 
heveslenme, başka laflarım da gelecek şimdi. Tabii Divan Başkanı müsaade ederse tabii. Ama 
hallederiz. Şimdi, şimdi yalnız bırakmamak lazım, pek de boş bırakmamak lazım yani. Şimdi 
efendim biz 14 Haziranda dursun başkanın mazbatasını alması ile kulübümüzde yepyeni bir 
dönem başladı. Yepyeni bir dönem olduğunu şöyle anlıyoruz. Konuşmalardan, gelişmelerden, 
bugüne kadar, bugün de konuşmalarda dahil, yepyeni bir dönemin başladığını görüyoruz. 
Birtakım transfer hareketleri, doğru, yanlış onları hep Eylül ayında konuşacağız. Yani biz bugün 
günlük icraatları konuşmamız çok yanlış olur. Daha aşağı yukarı 40, 50 gününde olan bir 
yönetim, bir sürü böyle ciddi projeleri koymuş, bugün gelip de kendisine, şunu şöyle yaptınız, 
işte şu ne, o hak mıdır diye soracak değilim ama bekleyelim. Fazla değil, 2 ay. 2 ay bir çalışma 
döneminiz var Sayın Başkanım, iki ay sonra biz de buradayız, diğer arkadaşlar da burada. O 
zaman sıkı sorular gelecek. Ona göre çalışmalarınızı tamamlayın. Şimdi efendim geride 
bıraktığımız 15 aylık süreçte, gerek futbol başta olmak üzere tabii, sportif, gerek yönetimsel, 
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gerek ekonomik yönden Kulüp tarihin en sıkıntılı dönemini geçirdi ve onun ayrılmaz bir gereği 
olarak da tarihimizin belki de seçimler itibariyle en kargaşalı, içinden çıkılmaz bir cangılın içine 
düşüp, en sonunda ite kaka bir seçimleri yapabildik. Yapabildik, ne oldu? Maalesef o seçimler 
de yapıldı, başkanlar seçildi ama ömürler uzun olmadı. Sonuçlar da hiç iyi olmadı. Şimdi sonuç 
olarak başkan ve arkadaşlarının çok ciddi yoğun ve sorunlu bir süre bekliyor. Ben biraz meraklı 
bir adamımdır. Şunu yaptım, sizinle aynen paylaşacağım. El altından sordum, Yönetim Kurulu 
toplantıları düzenli yapılıyor mu dedim. Her Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığını ve 
beraberinde sorduğum sorunun cevabı olarak, bütün Yönetim Kurulu arkadaşlarımızın 
katıldığını öğrendim. Ben buna çok memnun oldum. Kolay kolay her yönetimde görülmeyecek 
bir şey olduğunu da biliyorum. Şimdi başkan Özbek, kulübün geleceğini teminat altına almak 
için, üyelerimizin genel kurullara katılıp, görüş ve önerilerini ortaya koyarak, destek olmalarına 
çok büyük önem veriyor. İlk defa, daha önce de genel kuruldan yetki istedi, başka 
başkanlarımız da istedi. Bu yetki modası, Ünal Aysal ile başladı. Ünal Aysal’dan sonra, Dursun 
Bey geldi, ondan sonra şey de geldi, hayır, Adnan Polat, iyi tamam, siz de onları ilave edersiniz. 
Ama esas göze çarpan, nam bırakan bunlar oldu. Tabii. İtiraz kabul etmem. Şimdi ben de bu 
toplantılara bütçe yapımız ve yönetimin yetki talepleri hakkında faydalı olacağına kesinlikle 
inandığım iki önerimi asla imzalı önerge olmadığını belirtmek üzere söylüyorum bunu, benim 
kişisel fikrim ve teklifimdir. Hani arkasından imza toplayacak filan değilim. Tavsiye olarak 
bildireceğim. Tavsiye olarak sadece, yaparsınız, yapmazsınız sizin kararınız. Ama ben şunun 
doğru bir tavsiye olduğunu şimdiden söylüyorum. Şimdi evvela bütçe, bunu sizleri rakamlara 
boğmamak için özel bir hazırlık yaptım. Bu geçen dönemin mali işlerden sorumlu kardeşimiz 
Bikem, benim için hep Hayri abi hep dip rakamlardan başlıyor, öyle konuşuyor dedi. Şimdi tabii 
ben ona cevap vermek ihtiyacını duymadım, üzmek de istemedim. Bakın bizim burada ne diyor 
başkan, uzun olmasın diyor. Şimdi bizim görevimiz ne? Eğer ben ilgiliysem, siz ilgiliyseniz, bizim 
çalışmamız lazım. Öyle haybeden gazel yok. Çalışmamız lazım. Eğer ben sizin karşınıza, buraya 
çıkma imkânını bularak çıkıyorsam, size karşı sorumluluklarım var benim. Siz beni dinlerken, 
ben bir halt olduğumdan değil, eğer ben dersimi çalışmışsam, doğru söylüyorsam, kulübün 
menfaatine bir şeyler yapmış olurum, ilginizi de oraya çekerim. Şimdi ben dip rakamlardan 
başlarken, oraya geleceğim. Ya ben dip rakamlara girmezsem, ey o kardeşim, sevgili kardeşim, 
çok da severim kendisini, dip rakamlara biz girmeyip de eğer bilançonun rakamları içinde 
darmadağın olursak, hiç kimse çıkıp buralarda konuşma yapamaz. Onlar muhasebe gruplarının 
işidir, onlar getirirler genel kurulların önüne, o koca 400 küsur sayfayı koyarlar, ama bunların 
içinde mali konular ve benzeri konular itibariyle içlerinden bizim incelememiz gereken sayfa 
adedi, inanın 30 u, 40 ı geçmez. Biz alırız, 350 milyon zarar etmiş bu grup deriz. Bunun sebebini 
sorarız buradan, onlar da cevap verirler. Yani bu dip rakamlardan değil, tek tek bunu 
inceleyerek gelirse, benim gibi konuşmacılar, arkadaşım İbrahim gibi konuşmacılar, benzeri 
bütün konuşmacılar, burada bunlar bitmez. Bitmez, her konuşmacının en az, en az 1 saat 
alması lazım. Öyle mi beyefendi? Başka türlü olmaz. Onun için dip rakamı inceleyerek 
geleceğiz, onun üzerinden tavsiyelerde yapacağız. Ben de yine şimdi söyleyeceğimle bunu 
tavsiye edeceğim. Bütçelere değineceğim. Bakınız benim şimdi söyleyeceğim bütçe konusu, 
buna ben çok inanarak söylüyorum. Hata ediyorsam, burada büyüklerim de var. Özellikle 
benden yaşlı büyüklerim, biz de onlara yaklaştık ama, lütfen onlar beni uyarsınlar, eğer 
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yanlışım varsa. Biz bu Kulüp kurulduğundan beri, af edersiniz, malum bir dernek olarak, 
mütevazi bir dernek olarak başladık, aynen diğer rakiplerimizin de olduğu gibi, biliyor musunuz 
ki bugün bizim bütçemiz, tabii biliyorsunuz da, farkında mısınız? Veya farkındasınız da niye 
müdahale etmiyorsunuz diye. Ya biz yıllardan beri, mütevazi, sadece artık neredeyse tarihe 
karışacak olan, Galatasaraylılar derneğinin, Kulüp derneğinin bireysel hesaplarıyla bütçe 
yapıyoruz farkında mısınız? Bireysel hesaplar. Başka hesaplara bakmıyoruz biz. Bütçe 
tartışmaları oluyor, ya biz neyi tartışıyoruz ki, şimdi size bazı rakamlar vereceğim. Arkadaşlar, 
hiç merak etmeyin, panik de yapmayın, çok hızlı. Kullanmasını da bilmiyorum ama. Neyle 
karıştırmayayım? (Evin anahtarı ile karıştırmayın) Yok o işlere hanım bakıyor. Neyse. Şimdi 
görünüyor değil mi arkadaşlar, net yazdırmaya çalıştım. Şimdi bakın, birincisi dernek, yani size 
ifade etmeye çalıştığım, sadece solo dernek hesapları. Gelir belli, bunların hepsi milyon ve 
milyar, şimdi bunlar bizim bugüne kadar yaşadığımız rakamları bırakın, her sene biz bu 
rakamlara bakıyoruz. Gelir şu kadar, gider şu kadar, ama bunların hepsi, derneğin kendi 
rakamlarının bilanço sonuçlarıdır.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Müsaade ederseniz şunu alın, çok uzaklaşınca kayda geçmiyor. Size yardımcı olayım. 
 
Hayri Kozak 
Af edersiniz. Şimdi altta da eğer böyle olmasaydı da, benim kafamdaki gibi, size az önce üstü 
kapalı değindiğim gibi, bizim esas göstergemiz, konsolide hesaplarımızdır, bunu hepimiz 
bilirsiniz. Biz konsolide hesaplarda doğru hepsi bir araya geliyor, çok dört dörtlük oturmasa da 
birbirine konsolidasyon olduğu için, ama biz çok ciddi bir kanaati, konsolide hesapları 
inceleyerek, başka türlü olamaz. Şimdi biz bütçe denen işin doğuşundaki rakam, yani biz 
bakarak, yönümüzü belli edeceğiz ya, şirketlerin yöneticileri, başkanları olarak. Nereye 
bakmamız lazım, yola çıkarken. Bütçeye bakacağız. Bütçe derneğin bütçesi. Şimdi bakın, 
Galatasaray ve bağlı şirketleri konsolide rakamlarıyla yani dönemler, aynı yıl sonları itibariyle 
ikisini lütfen mukayese edin. Ben tek tek yani lafı uzatmamak için, çünkü korkuyorum arkadan, 
fazla söylemeyeceğim ama şuraya önünüze koyuyorum bakın, 1 milyon 371, değil mi? Şimdi 
dernek bireyselden eğer bütçede konsolide baktığımız zaman, 3 milyon 20 bin, aynı dönemin 
gelir toplamı, aynı dönemin gelir toplamı, bu aynı kulübün, bir tanesi, dernek bireysel gözlüğü 
ile bakıyor, bir tanesi konsolide ile bakıyor. Bakın duruma, 3 milyon 20 lira, 474 bin mi? Bunda 
abartı yok. 6 misli. Beyler, 6 misli, 6.36 misli, şu rakam. 3 milyon 20, gelelim aşağıya gider, 
1.370, bunlar toplam tabii. Dikkat edin. Ben bunları toplayarak size zaman kaybettirmemek 
için, toplayarak, tek rakamda. Yani meseleyi net şekilde anlatabilmek için bunu yapıyorum. 
Şimdi burada işte gördünüz. 3 yılda bakın, herhangi bir yıla bakın, mesela 2019’a bakın, 
giderler, 436 milyon olmuş, 2019 da aynı yıl giderler bizim konsolide hesap, 1 milyar 432 
milyon olmuş ya, 5 misli. Yani bakın, şurada 1.371 toplamında, 3 milyon 887, korkunç rakamlar 
bunlar. Şimdi ben burada, muhasebeyi, benden çok çok daha iyi olan, hatta uzman olan 
arkadaşlarımızın burada olduğunu biliyorum. Ya bu olacak iş mi? Yani bir şirketin başındaki kişi, 
3, 5 aynı çatı altında, kuruluşu olsa, aynı, fakat neticede kâr-zarar hesaplarında onlar birleşince, 
konsolide olsa, ben tabii sonunda onu konsolide ederim de, yola çıkarken niye ben sadece 
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bunun beşte birine bakıyorum. Bu bütçeden sağlıklı sonuç gelir mi Allah’ınızı severseniz. Bunu 
bana benim uzman arkadaşlarım söylesin, İbrahim Bey de söylesin, o benden iyi bilir bunları. 
Mümkün mü İbrahim? Şimdi o zaman ne yapmak lazım. Net şekilde söylüyorum. Yine asla 
ukalalık etmiyorum. Yine ben, ben dedim diye olsun diye bir hayalim de yok. Ama ben doğruyu 
söylüyorsam, bizim Galatasarayda çok uzman arkadaşlarım var, desinler ki bu adam saçmalıyor 
veya desinler ki dürüst olarak, ulan bu adam doğru söylüyor, eğer bu adam doğru söylüyor 
derlerse, Galatasaray tarihinde biz 80 senenin hesap tarzını değiştirmiş oluruz. Ve size bir şey 
söyleyeyim, çok enteresan olan, Fenerbahçe kulübü, biliyorsunuz onların bir Burhan Karaçam 
diye sizler hepiniz bilirsiniz, Fenerbahçeli olması, bizim aptal aptal böyle şeye, rekabete 
sokacak ama biz iş adamı olarak yapacağız. Burhan Karaçam’ın talimatlarıyla, çalışmalarıyla, 
Fenerbahçe 3, 4 seneden beri benim dediğimi uygulamış ve bugün öyle, bakın yapıyorlar. 
Nerede Fenerbahçe’ninki, işte burada. Onların da geliri ve giderleri konsolide. Görüyor 
musunuz? Rakamlara bakın, bir de bizimkilere bakın. Şimdi Beşiktaş da aynı şeyi yapmış. 
Beşiktaş’ta da Affan Keçeci, onların çok denetleme, yıllardır görev yapan bir arkadaşımız, 
ahbaplığımız da vardır, onlar da 3, 5 sene önce, tarihsel olarak gelen bu hatayı düzeltmişler 
arkadaşlar. Evet, benim bu bütçe konusu ile ilgili söyleyeceğim bu kadar. Zaten daha da bir 
adım öte de söylenecek bir şey yok. Benim yeteneksizliğim dolayısıyla adam gibi size 
sunamadım, gösteremedim ama herhalde görüntü netti. Ne demek istediğimi anlattıysam çok 
memnun olurum. Anlatamadıysam bir kere daha anlatmam lazım. Tamam. Bu senin de işine 
yarar. Nasıl? Nasıl? Bu mu? Sen göz doktoruna en son ne zaman gittin? Bu basketbolda emekli 
olunca böyle mi oluyor? Abi niye kaldırdınız, üçüncü tablomu istiyorum. Taşınmazlar yatırım 
bütçesi. Tamam. Ama ben söyledim de geldi. Şimdi bakalım, bu bizim tüzüğümüzün 145 inci 
maddesi, lütfen okuyun, isterseniz ben okuyayım, siz de takip edin aynı şekilde. Tüzüğün birinci 
maddesi, bu aynen bizim bugün sunduğumuz, Dursun başkan başına gelecekleri anladı, gitti 
galiba. Neyse. Siz anlatırsınız. Neyse. İçine doğdu geliyor bakın. Seni bekliyorum. Şimdi 
taşınmazlar bütçesi, yatırım bütçesi olarak tüzüğümüzün 145 inci, çok, çok net, net şartlar 
koymuş. Bu da yeni değil. Yıllardır böyle, yani daha önceki yetki istemelerinde, hepsinde bu 
şey geçerliydi, işte bizim bütçe komisyonunun değerli arkadaşım Bünyat da biliyor bunların 
hepsini. Yani şu, şimdi bizim tüzüğümüzde var. Şimdi teker teker okuyacağım. Ben de sizinle 
beraber okuyacağım. Bir. Taşınmazlar bütçe içinde gerçekleşecek ya da gelecek yıllara sarkacak 
yatırım ve harcamalar yapabilmek için getirilen öneride, bir, taşınmazın bir plan ve projesinin 
eklenmesi. Buna itiraz etmek mümkün mü? Hayır. İnşa maliyet ve yapılabilirlik hesaplarının 
çıkarılmış olması. Ya da satın alınacak taşınmazın her türlü niteliklerinin belirtilmesi. İki, plan, 
projesinde ne kadar sürede bitebileceğinin belirtilmesi. Bu da hayati bir bilgi. Biz şimdi Riva’ya 
başladık, 6 ncı senedeyiz. O gün hiçbirimiz sormadık, ben dahil. Bir sürü ukalalık, tamam da kaç 
senede bitecek bu? Bunu bilmek hakkımız değil mi bizim? Hakkımız. Ve şimdi bugün Dursun 
başkan ve ekibinin büyük bir avantajı var. Şöyle ki, zaten bu projeleri hazırlamışlar, sonuç 
rakamlarını bile bize ifade ettiler kendileri. Bunların detayları da sizin elinizde. Şunu lütfen, ben 
size demiyorum ki, bu kadar, çok ince detaya girin. Şuna, sadece şunu yapın lütfen başkan, 
zaman da ayırmayın, siz eğer bunu fikir olarak kabul ediyorsanız, ki kabul edin. İnsanlar size 
gelip 3 sene sonra gelip de o tarihte şöyle demiştin, bugün niye böyle diyorsun demesinler 
sonra. Onun önünü de kesmiş olursunuz, yani siz ve arkadaşlarınız. Bunlara riayet edeceğinizi, 



 
26 

 

sadece şu, taşınmazlar yatırım bütçemizin tüzüğümüzdeki 145 numaralı maddesindeki, bütün 
koşulları biz sizlere sunduğumuz yetki belgemize ek olarak oraya monte edeceğiz deyin yeter. 
Bilmiyorum anlatabildim mi arkadaşlar? Yani bunun üzerine, bugüne kadar emek vererek 
çalıştıkları o şeyin maddelerin taşınmazlar, hepsi için ayrı ayrı hazırladıkları maddelere 
dokunmaya bile gerek yok. Bu bir genel şeydir, zaten çoğunlukla, gayrimenkullerde yapılacak 
çalışmalar bu. Ona lütfen şu yazıyı, aynen tüzüğümüzün elindeki o sayfayı oraya monte edin, 
ondan sonra gidin genel kurula göğsünüzü gere gere girin. Buna ilişkin soru bile soramazlar 
size. Bunları bugünkü raporlarınızda, yani ben okudum sizin raporlarınızı, bir yığın çalışmalar 
var. Biliyorsunuz işte şu çizgiler, bu teknik şeyler, onlar bitince zaten bir de komisyon 
kuruyorsunuz, o komisyon tamamdır dedikten sonra, onların sonuçlarıyla, güncellemek 
suretiyle, raporları, yatırım programlarını tekrar belki onları belki bir açıklamak ihtiyacı olur. 
Ama şunu, bugün yarın yapacağınız şeyde, kongreden önce şu maddenin orada taşındığını 
ifade etmeniz genel kurulda yeter diye düşünüyorum. Bunu size önemle tavsiye ediyorum. Bu 
bir önerge değil, asla değil, haddimi biliyorum, eğer doğruysa, lütfen bunu uygulayın, kendinize 
güveniyorsanız, ki Sayın Başkan size söylüyorum, bunların bütün bilgiler, sizin anlattıklarınıza 
göre, başarılı da bir kardeşimiz var zaten o işlerin başında, zaten o 9,5 milyar lira tepeden 
gelmedi ki, hesaplanarak geldi oraya, dolayısıyla bu rakamlar zaten elinizde. Dolayısıyla 
güvenerek rahat rahat bu taahhüde girmenizde ben hiçbir sakınca görmüyorum. Bakın 3 yıl 
süre tanıyorlar, 3 yıl süre, genel kurula taşınmaz, işte yapılamaz, 3 yıllık bir süre var. Gerektiği 
takdirde taşınmazlar için yapılacak yatırım ve harcamalar için genel kurulca verilecek yetkinin 
süresi, hiçbir şekilde 3 yılı geçemez. Ana şart bu. Ama bu süre sonunda Yönetim Kurulunca o 
tarihe kadar yapılan işlerin ayrıntılı hesabı verilir, gerekiyorsa, genel kuruldan yetki süresinin 
uzatılması istenir. O da açık. 3 yıl sonra bitmemiz, bir 3 yıla daha ihtiyaç var, bir yıla daha ihtiyaç 
var. Yani bunu uygulamak da namuslu, işini bilen, hazır bir ekibin, bence hiçbir sorunu olmaz, 
göğsünü gere gere önüne çıkar ve bundan başarıyla çıkarsınız diye düşünüyorum. Şimdi sizlerle 
tekrar Eylül ayında görüşeceğiz herhalde, Sayın Divan Başkanımızın ifadesine göre, o zaman 
günlük işlerin detaylarını görüşme fırsatını buluruz. Bugün oturup da transferleri filan 
konuşmanın hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum. Ama ben Türkiye için gördüğüm bir 
komediyi söylemek istiyorum. Beni affedin, ya bu spor gazeteleri var ya arkadaşlar, gözünüzü 
seveyim bir gözünüzde canlandırın ve iki günü yan yana koyun, ya her gün gazetenin 
sürmanşetinde değişik, değişik futbolcu resimleri dolaşıyor, altta milyonlar, milyarlar, bilmem 
nereden kim? Bizim de biz de dahiliz aynı resimlere. Yani ne oluyor ya, nasıl bir neşir ya? O 
beni ilgilendirmez. Ben kendimi anlatıyorum sana. Onun öyle olduğunu bilecek kadar da var 
biraz yaşım yani, tamamen yemedim onu. Yani bayağı da hoş, rengarenk oluyor. Dolayısıyla 
işin cıvığı çıkmış zaten. Benim tavsiyem sadece, aman o cıvığa biz de atlamayalım. Onu 
söyleyeceğim başkana, mecburum. O cıvığa biz atlamayalım. Yani 100 üncü yılı kutlamak için 
filan, olmaz bu, yanlışsa girmeyelim diye de düşünüyorum. Acizane söylüyorum. Başta olmak 
üzere, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah kolaylık versin, hepinize de beni sabırla 
dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Hayri Kozak’a teşekkürler. Sayın Başkan buyurun.  
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Kulüp Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek 
Evet değerli Galatasaraylılar, bir konuyu tekrar etmekte fayda görüyorum. Deminki 
konuşmamda da şunu ifade ettim. Dedim ki, evet. Değerli Galatasaraylılar, gazetelerde ilana 
çıktığımız genel kurul çağrımızı, lütfen okuyun. Ama dikkatle okunursa, zaten birçok 
tartışmanın da önüne geçeceğimizi ifade etmiştim. Nitekim ben hepinize genel kurul 
çağrımızın 4 numaralı bendini okumak istiyorum. Demişiz ki, tüzüğümüzün 24’üncü 
maddesinin 10, 11 ve 13 üncü fıkraları ile, 145 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kuruluna 
aşağıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili hukuki işlem ve tasarrufların 
gerçekleştirilmesi bakımından 31.5.2024 tarihine kadar yetki verilmesine demişiz. Sevgili Hayri 
ağabey, senin bize önerdiğin şekli biz zaten peşinen kabul ettik ve daha birinci maddede 
diyoruz ki, biz tüzüğümüzün 145 inci maddesine göre sizden yetki isteyeceğiz. Ben tekraren 
söylüyorum. Bu bizim yaptığımız çağrı dikkatli okunduğu zaman, göreceksiniz ki, hiçbir tarafı, 
ucu açık değil. Hiç kimse bunu bir taraftan bir tarafa çekemez. Eğer çeken olursa, ben siz 
Galatasaray sevdalıları olarak size şunu söylüyorum. Ya çağırın o arkadaşı, deyin ki arkadaş sen 
bunu okumadın mı: sen bunu okumadın mı ki diyorsun ki, bu adamlar bu arsaları satacaklar, 
bunları satacaklar, transfer yapacaklar diyorsun, örnek veriyorum, faraza. Şu genel kurul 
çağrısı, bugüne kadar Galatasaray Spor Kulübü derneğinde yapılan en uygun, en detaylı, en 
yönetimi bağlayıcı bir çağrıdır. Bu benim ve arkadaşlarımın hassasiyetinden kaynaklandığı gibi, 
Galatasaray camiasının da bu yönde bundan sonra yetki talebinde gelen yönetim kurullarından 
isteyeceği bir çağrıdır. Bunu belirtmek istedim, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Başkana teşekkür ederiz. Tabii buyurun. Yok, hayır kayda geçmesi için zahmet vereceğiz 
ama, sıkıntı oluyor oturunca.  
 
Hayri Kozak 
Şimdi başkanla iyi tanışırız da, beni de iyi tanıdığını zannediyorum yani, zannediyor ki biz 
bunları hiç okumadık, yolladıklarını. Ben okumuş olarak bunu yazdım. Şimdi size soruyorum, o 
metinlerde şu 145 i koyar mısınız? Bakın, gayet net. Detaya girmeden soracağım. Yıllar sonraki, 
yatırımlar, taşınmazın niteliklerinin belirtilmesi, onu geçelim, mühim değil. Çünkü daha 
çalışmalar yapılacak. Plan ve projesinde ne kadar sürede bitebileceğinin belirtilmesi, var mı? 
Okuyun. E, anlamadım.  
(Dursun Özbek, uzaktan konuşuyor..) 
Ben sizi kurtarayım, bunlara gerek yok, niye yoruluyorsunuz kardeşim. Bu o kadar basit ki, bu 
madde. Zaten ben onların olduğunu bilerek bu teklife bunu diyorum. Ben size yardım etmek 
için bunu söylüyorum. İnanın yani, inanın sayın üyeler. Benim size sorduğum şu. Ne zaman 
bitecek bu şey? Sizin kafadan bir proformanız yok mu? Yani Kemerburgaz, yarın başlayacak, 
kaç yıl? 1 sene. Buraya onu yazacaksınız. Niye detayına, 600 sayfanın derinliklerinde niye 
kaybolacaksınız ki? Burada sizin sadece benim sizden ricam, alın şu tabloyu, sundunuz, yetki 
belgesinin, yani talebinin metninin altına, artı bunu refere etmek suretiyle, 145 inci maddeyi 
aynen koyun. Bitti. Ona saygı duyuyorum Sayın Başkan ve ben bunu ilk günden itibaren de 
biliyorum. Bunu biliyorum emin olun. Ama 10.170 kişi bilmiyor. Ben şunu söylemek istiyorum, 
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ben size yardım ediyorum, şeker kardeşim, başkanım. Zaten onun var olduğunu siz 
söylüyorsunuz, olmadan söyler misiniz, o kadar şey yok. Ben sadece şunu, işinizi anormal 
şekilde, bunu böyle koyduğunuz zaman, hiç kimse size ne zaman bitecek, niye bitmedi? 
Bilmem ne, soru soramaz yarın. Beni ararsınız onu söyleyeyim. Ben yine teklifimi ısrarla 
söylüyorum. Sadece şunu ekleyin, bunu belirtin, inanın yetecektir. Bilmiyorum yani, oylama 
filan, öneri olmadığı için, söyledim ben. Önerge değil, oylamaya da koyamayız tabii, ben size 
bir dost ricası olarak söylüyorum. Yaparsınız, yapmazsınız. Ama yapmazsanız beni hatırlarsınız 
onu söyleyeyim.  
 
......... 
Plan ve projenin ne kadar sürede bitebileceğinin belirtilmesi, diyor. Ne zaman süre biteceğini 
demiyor. Demek ki söylenen sürede bitemeyebilir. 
 
Hayri Kozak 
Evet. Tabii. Ama o da tamam, o takviye edici bir şey. Uzatırız. Yani hayır, ben problem var 
demiyorum. Olmasını peşinen önlemek. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Hayri Kozak ben Yönetim Kurulumuzun 145 inci madde konusundaki hassasiyetinizi, 
hatırlattığınız hassasiyeti dikkate alacağına eminim. Daha detaylı olarak verecekleri 
konusunda.  
 
Hayri Kozak 
Daha detaylı değil, sadece şunu koymaları, tekrar ediyorum huzurunuzda. Koyarlar, koymazlar. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler, katkılarınız için. Sıradaki konuşmacımız Sayın Faruk Gürbüzer, buyurun.  
 
Faruk Gürbüzer 
Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan, Sayın Kulüp Başkanım, Yönetim Kurulum ve değerli 
Galatasaraylılar, vakit çok ilerledi. Hepimiz uzun yıllardan bu yana, içimizde hicran olan, 
hepimiz için üzüntü kaynağı olan Galatasaray adamızın Sayın Başkanın verdiği müjde ile biraz 
sonra hizmetimize açılacağını öğrendim, hep beraber öğrendik. Ben fazla konuşmak 
istemiyorum. Adamızın Galatasaraya tekrar kavuşturulması için elinden gelen bütün çabayı 
sarf eden, merhum başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay’a çok, çok 
teşekkürler ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza da 
göreve geldikten sonraki 20 gün içinde adayı hizmetimize açılabilir hale getirdiklerinden dolayı, 
gösterdikleri çabadan dolayı, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü adanın 1 ay önceki halini 
gören, bilenlerden biriyim. Bu kadar kısa süre içinde, adayı, Galatasaraylıların hizmetine 
sundukları için, Sayın Başkan ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı 
sunuyorum.  
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Faruk Gürbüzer’e özlü konuşması için teşekkürler. Sıradaki konuşmacımız Sayın Kerim 
Sucu. Buyurun. 
 
Kerim Sucu 
Sayın Divan Başkanım, Divan üyeleri, Sayın Kulüp Başkanım ve değerli Yönetim Kurulu üyeleri, 
Sayın Divan Kurulunun saygın ağabeylerim, ablalarım, ben biraz konuyu değiştirmek istiyorum. 
Divan Başkanım sağ olsun, en son Çekmecede yapılan yarışmada bir 5 bin metrede yüzüp birini 
olmuştum, aktif olarak, bir Divan üyesi olarak da spora devam etmek benim için çok önemli. 
Galatasarayda eski sporcuların da hâlâ belli bir yaşlardan sonra spor yapmasını, en azından Ali 
Sami Yenin yolunda olduğumuz açısından çok önemli. Şunu söylemek istiyorum. Orada 10 
senedir Boğazı geçiyorum. Benim için oradaki yüzmede kerterizim Galatasaray adası, son 5 
senedir geçerken, Galatasaray Adasını böyle yüzdüğüm zaman, sağ tarafta o yıkık ve dökükleri 
görürken, giderken inanın içim parçalanıyordu, oradaki bayrağımızı bakarak, Boğaz köprüsünü 
kendime kerteriz ediyordum. Ama maalesef bu 4 sene beni çok üzüyordu, o adayı o şekilde 
görmek. Zaten yaşayanların anılarına bir şey diyemem, ama sevgili Dursun başkan ve Yönetim 
Kurulunun bu kadar hızlı bir şekilde o adayı, hatta çok özür dilerim, bazı Fenerbahçeli 
arkadaşlar da benimle acayip dalga geçiyorlardı. Adanızın haline bak, yıkık döküğün önünden 
mi yüzüyorsun, bari arkadan geç gibi, bana takılıyorlardı. Bu da beni çok üzüyor ve yaralıyordu. 
Sayın Başkanın nezdinde, oraya emeği geçen, geçmiş başkanlarım, rahmetli olanlar da dahil 
olmak üzere, gerçekten bir amatör sporcu olarak Galatasarayın da ilk yüzme sporunun 
nüvesinin atıldığı o adada, adayı yeniden bugünlere kavuşturdukları için bu kadar hızlı bir 
şekilde, canı gönülden, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım, gerçekten şimdi de 
gidip zaten birlikte hep beraber orayı göreceğiz. Bu benim için çok çok önemliydi. Bir de 
naçizane bir Tahsin ağabeyimin bir Galatasaray grubunda bana bir kitap takip etmişti, şimdi 
buraya çıkınca insanın, sürçü lisan, Hayri ağabey gibi, hatiplik yapamıyorum kusura bakmasın. 
Evet, neydi Ruhi Revan. Bu kitabı bütün Galatasaraylı Divan üyelerine ve Galatasaray tarihine 
meraklı olan ağabeylerime, kardeşlerime önemle tavsiye ediyorum. Ali Sami Yenin niçin 
yabancıları yenmek konusunda, o papazın çayırında vermiş olduğu, her gün futbola başka 
isimler koyarak, sahaya çıkma vermiş olduğu mücadelesini, inanın o kitapta okurken, 
Galatasaraylılığa sevgim, saygım, inanın her geçen gün artıyor. Bana göre Galatasaraylıların bir 
başucu kitabı gibi bir kitap, gerçekten o kitabı almanızı önemle tavsiye ediyorum. Bana bir, 
Tahsin ağabey burada mı, bana o bir gruptan önermişti. Evet. Mehmet Şenol Beyin kitabı, 
gerçekten Ali Sami Yen ve Galatasarayı anlamak istiyorsak, bu kitabı okumakta fayda var. Onun 
için yabancıları yenmenin ne demek olduğunu, Ali Sami Yenin, özellikle çocukluk yaşından, 
Galatasarayı kurana kadar yaşadığı dönemdeki çektiği güçlükleri, belki Dursun başkan 100 sene 
sonraki değişik, farklı durumunu yaşıyor, yani öyle Galatasaray kolay kolay kurulmamış, 
tarihine de bakmak lazım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle beni taltif ettiğiniz 
için Sayın Başkan, yani sporcuları da yüzücüleri de.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Spor kulübü olduğumuzu bu vesile ile bir kez daha hatırlıyoruz. 
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Kerim Sucu 
Çok, çok, onun için yani, Galatasaray lisesi kulübü değil, Galatasaray spor kulübü, lisemiz de 
başımın tacı. Çok çok teşekkür ederim. Çok özür dilerim, esas gelme amacımı unuttum. 20 
Temmuz ve 24 Temmuz’da barış harekatında Galatasaraylı bir ağabeyimizi orada, 5 parmak 
dağlarında şehit verdik. Kendisinin adı Karaali Lakaplı, Ali Lakay, kardeşi de Galatasarayın milli 
sporcusu, kendisi de milli sporcu, hatta Yılmaz abim burada, Yılmaz ağabeyin yetiştirdiği bir 
başarılı bir Galatasaraylı sporcu kardeşimizi, 1974 de şehit verdik, Murat Lakay’ı, Murat Lakay 
kardeşi idi, benim bahsetmiş olduğum Ali Lakay. Her Kıbrısa gittiğimde, onun şehitliğinde, Ali 
Lakay’ın hatıra resmini çeker, Fatiha’mı okur, gelirdim. Bir, Tanda Karacehennem gibi 
kardeşimiz, eski Galatasaraylı bir ağabeyimin kızıdır, çok iyi bir yelkencidir. Bir mesaj attı. Bu 
kardeşimizin resimlerini filan koydum. Bilmiyorum geldi mi? Geldi. Çok teşekkür ediyorum. 
1974 ten bu yana bu kardeşimizin Galatasaray müzemizde, o Çanakkalede vermiş olduğumuz 
sevgili Galatasaray liseli kardeşlerimizin hemen yanında bir resim ile anılmış olsa, kötü mü 
olur? Sadece Galatasaray tarihini önemsiyorsak, bir şehidimiz de Kıbrısı alırken, o da bizim 
yavru vatanımız, orada şehit vermiş bir Galatasaraylı kardeşimizin, oraya mütevazi bir resmini, 
oradaki müze müdürümüz veya bu işe bakan yetkililer bir ilgilenir, koyarsa, gerçekten onun 
ruhunu şad etmiş oluruz. Teşekkür ederim. Özür dilerim uzatmak istemiyorum. Bunu Tanda 
Karacehennem diye eski Galatasaraylı milli bir yüzücü kardeşimiz, bu resimleri bize anmak için, 
Galatasaray grubumuzda, masterler diye, yüzücüler veya 3, 5 tane grubumuzda paylaştı, ben 
o resimleri oradan aldım, hatta kardeşinden de Murat Lakay’dan da böyle burada dile 
getireceğimi söyledim. Çok memnun olduğunu söyledi. Bilmiyorum, inanın onun, sizin 
dediğiniz gibi, onu da sizin sayenizde öğrenmiş olduk, çok çok teşekkür ederim, ilaveniz ve 
katkınız için.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler, bu vesile ile şehidimizi anmış olduk. Biz Divan Başkanlık Heyeti olarak, müzemizde 
nasıl sergilenebilir, o konuda gerekli birimlerle, bu konunun takipçisi olacağız, o taahhüdü 
verebilirim arkadaşlarım adına. Teşekkürler. Sıradaki konuşmacımız Sayın Serhat Özalemdar. 
 
Serhat Özalemdar 
Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu, Sayın Divan Başkanım ve arkadaşları ve saygı ile 
selamladığım Galatasaray kongre üyeleri, bugün böyle Divan olduğu zaman, hep voleybol 
konusunu sorarlar bana ama, bu konu şimdilik, önem sırasına göre daha sonra konuşulacak 
konulardan. Benim bu arada dün akşam başkanımı desteklemek için söylüyorum. Bu tesis 
konusunda biraz araştırma yaptım, sosyal tesislerimizi konuşmaya gerek yok. Dünyanın en 
güzel yerinde iki tane sosyal tesisimiz var. Spor amaçlı alt yapı için amatör branşlar için, spor 
tesislerinde çok geri kaldık. Yani yüzme, iki tane şeyimiz var. Havuzumuz var. Yelken Kalamışta 
yapılıyor, kürek Küçükçekmecede yapılıyor ama, basket de Floryada faaliyetlerini sürdürüyor. 
Futbol için bir tek yerimiz, Florya. Rakiplerimize bakıyorum, rakiplerimizin birkaç tane, hatta 
Fenerbahçenin 4 tane futbol alt yapı ve üst takımların çalışacağı tesisleri var. Hatta dün akşam 
okuduğumda da bir tanesinde 125 dönüm, bir tanesinde 240 dönüm daha bu ay içinde ilave 
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ettikleri tesisleri, sadece sportif amaçlı yaptıkları bu tesisler var. Biz 20 senedir herhalde son 
Floryayı yaptığımızdan beri de bir tesis konusunda hiçbir gelişme gösteremedik. Bu yüzden de 
derim ki, başkanıma, Büyükçekmeceyi de değerlendirsek, orada da futbol sahaları yapsak, çok 
daha isabet olur diye düşünüyorum. Tabii kendileri bu konuları çok daha iyi biliyorlar, ayrıca, 
daha evvel de birkaç sefer söylediğim halde, voleybol için kapalı spor salonumuz hâlâ yok. 
Taçsporu ben saymıyorum, çünkü benim için önemli olan, Avrupa yakasında hiçbir alt yapı 
çalışmasındaki olabilecek çocukları buradan oraya göndermek mümkün değil. Zaten onun 
sonucunda da son senelerde böyle grafiğimiz aşağıya doğru düştü, alt yapılar çok zayıfladı, o 
yüzden de kapalı spor salonu tamam, onlar herhalde büyük bir ihtimalle, basket ve voleybol A 
takımları için kullanılacak ama, alt yapılar için Avrupa yakasında kesinlikle bir salon ihtiyacımız 
çok fazla. Bu unutulmasın derim.  
Şimdi asıl konumuz hafta sonu yapılacak kongre,  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Değil de genel kurul olarak ifade etsek daha uygun olacak. 
 
Serhat Özalemdar 
Genel kurulda, bizden yetki talebinde bulunmuştur yönetimimiz, bu konu ile ilgili 
düşüncelerim şöyledir. 23 Ocak 2018 tarihinde yapılan seçimden sonra geçen 54 ayda, yani 45. 
Sene içinde, kulübümüzün acil olarak yapılması gereken işler, yani Kemerburgaz, Florya, Riva, 
Ada, otel, Büyükçekmece, kapalı spor yapımı ile ilgili olarak bu zaman içinde görev yapan 
yönetimler, maalesef bunları gerçekleştirememiştir. Bu dönem içinde, kulübümüzün içinde, 
finansal sorunlar, pandemi dönemi, sportif olarak son iki yıllık başarısızlıklar, bu işlerin 
yapılmasına imkân vermemiştir. 
Bence son yapılan seçim sonuçlarında yeni göreve gelen Yönetim Kurulu kulübümüz için büyük 
bir şanstır. 4.5 yılda yapılmamış bu projeleri, yeni yönetim iki sene içinde, hayata 
geçireceklerini ve kulübümüzün bu sıkıntılı dönemden, bu yönetimin çıkaracağına inancım 
büyüktür. Çünkü son yıllarda göreve gelen bu Yönetim Kurulu, çok tecrübe kazanmış bir başkan 
ve yanında Galatasaraya katma değer kazandıracak çok değerli kardeşlerimiz var. Bu yüzden 
de inancım ve güvenim tamdır. Bunları söylemek isterim. Ayrıca son 20 günde, adamızı 
inanılmaz bir şekilde imar edip, gerçekten gurur kaynağımız olacak şekilde yaratmış olmaları 
da takdir edilmelidir. Bu arada Ziya her zaman birkaç sefer yapmış, biz de Ziya paşadan bir şey 
söylemek isterim. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, Ziya Gökalp bu beyitinde, insanın aynası 
iştir, lafa bakılmaz diyor. Bir kişinin aklının seviyesini yaptığı işi de görünür, ben de bundan yola 
çıkarak, Sayın üyeler, kulübümüzün hizmet etmeye gelmiş bu Yönetim Kurulunun önünü açıp, 
bir an evvel 2000 li yıllardaki başarılar gibi kulübümüzün değerlerini en üst seviyeye çıkarmaya 
hazır yönetimimize gerekli yetkilerin tamamının verilmesi, bizlere sorumluluk verdiğini 
söyleyerek sözlerime son veriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sıradaki konuşmacımız Sayın Taner Aşkın, buyurun.  
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Taner Aşkın 
Sayın Başkan, değerli Yönetim Kurulu başkanımız ve değerli Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
muhterem hazirun, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 5924 
Mustafa Taner Aşkın. Aşağı yukarı 4 ay gibi uzun süren bir hastalık, nekahet devresinden sonra, 
şu anda huzurlarınıza tekrar gelmenin ve sizlerle beraber olmanın sonsuz bir mutluluğunu 
yaşıyorum. Uzun zaman hastalık dolayısıyla devre dışı kaldığım dönem içerisinde, 
kulübümüzün her türlü harekâtını, tarafsız olarak ve iyi değerlendirecek bir gözlemle 
izlediğimden hiçbir şüpheniz olmasın. Hasta yatağımda dahi olsa, bunu şey için söylemiyorum. 
Ama en ince konuya kadar her şeyi dikkatle takip ettiğimi ve takipsiz bir gözle Galatasarayın 
nerelerde olduğunu gördüğümü, sizlere arz etmek için huzurlarınızdayım. Sürçü lisan edersem 
affola, kusura bakmayın, henüz nekahet devresini tam olarak atlatmadığım için biraz efor 
eksikliğim var. Olabilir. Özür diliyorum peşinen. Şimdi hemen sözlerime başlarken şunu 
söylemek istiyorum. Galatasaray çok büyük bir camia, biraz evvel Sami arkadaşımız bir şey 
söyledi. Evet, dünyada eşi menendi olmayan, eğitimden gelen bir kurum ve bu herkesin gıpta 
ettiği, sadece Türkiye'deki insanlar için değil, dünyada da çok ismi geçen ve dünyada gittikçe 
her gün başarısı ile, özellikle geriden gelen kültürü ile tanınan bir müessese ve bir kurum. 
Şimdi bu kurumun bir marka değeri var, bir ismi var bu kurumun, bakın ben hasta olduğum 
süre içerisinde, daha bir daha bu lafı kullanmayacağım. Birçok şeyi yakinen inceleme imkânı 
buldum. Kim olursanız olun, ne olursanız olun, isterseniz milyarder olun, isterseniz milyarder 
olun, isterseniz dünyanın tek hakimi olun, ama Galatasaray markasını yere çakacak bir laf 
söylerseniz, Galatasaraydan defolun. Bu kadar net. Bu kadar net. Ne olursanız olun, bunun 
haddi hesabı yok. Yani şöyleydi, böyleydi filan demiyorum bakın arkadaşlar, gayet açık 
söylüyorum. Kimsiniz ya, nesiniz ya, Galatasaray 500 senenin üstünde, 100 senenin üstünde 
kulübü var buranın, müessese sadece bir sportif müessese değil. Bir öyle bir kurum değil, her 
şeyi ile, her şeyi ile bir kurum Galatasaray. Şimdi burayı kimsenin küçük düşürme hakkı yok. 
Ne olursa olsun, beni çünkü ne yapacaksınız, markamı küçük düşürürseniz, marka değerimi 
aşağı çekeceksiniz. Ondan sonra gelip üstüne oturacaksınız, öyle mi? Yok öyle bir şey 
arkadaşlar, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kim olursanız olun. Yani üzülüyorum bunları 
söylerken ama şöyle söyleyeyim. Başta konuşmayanın sonradan konuşma hakkı yoktur. Bakın 
ben bunları açık açık söylüyorum. Başta konuşmayanın sonradan konuşma hakkı yoktur. Bu 
benim için çok önemli bir şey. Sayın Başkan özellikle rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Bu konu 
benim için kırmızı çizgi. Bunun ötesi yok. Bunu size sohbette de anlattım, sonra da anlatmaya 
çalışacağım. Lütfen, rica ediyorum. Bu konu hepimizin kırmızı çizgisi olmak zorunda. Kim olursa 
olsun, Galatasarayın marka değerini düşürmeye, Galatasarayın üzerinde oyun oynamaya hakkı 
yok. Açık ve net. Bu kadar net söylüyorum. İcap ederse, geldiğinde açarım bunu, çok daha 
açarım, şimdi bir kitap yazmakla meşgulüm. Orada zaten bütün bunları göreceksiniz. Bu 
birinciydi, çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Yani mümkün mertebe ana konulara değinmek 
istiyorum. Bizim biraz evvel sayın arkadaşlarımızın söylediği gibi birtakım şirketlerimiz var. 
Bunların baş ortağı da biziz, baş hissedarları da biziz. Şimdi bu şirketlerde bizim çok 
hassasiyetle, çok dikkatle birtakım şeyler yapmamız lazım. Bunların en başında da geleni, 
Sportif A.Ş. bakın bugün uzun bir süre geçmiş, 60, 70 gün oldu neredeyse, yönetim görevde. 
Benim bir prensibim var. Ben ilk 100 gün içerisinde yönetimin hakkında herhangi bir şey 
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söylemeyi sevmem ve konuşmayı istemem. Ve nitekim böyle bir şey olduğu zaman da herkes, 
herkese yakın olan her yönetim, ben, benim için fark etmiyor. Onlar için de fark etmiyor. Bir 
randevu alır, giderim, derim böyle böyle bir şeyler var. Arkadaşlar, gelin bunları bir paylaşalım. 
Bunlar benim fikrim ve sizin fikrinizi de öğrenmek istiyorum ve bugüne kadar hangi yönetim 
olursa olsun, istisnasız hepsinden bu konuda büyük tevazu gördüm ve büyük destek aldım ve 
aynı zamanda iletişimimiz de gayet güzel oldu. 
Şimdi buraya geldiğimde şunu söylemek istiyorum. Şu anda futbol A.Ş. sadece Sayın Başkan ve 
bir başkan yardımcısı idare ediliyor, bir de istifa etmeyen, Galatasaray kurallarına göre ne 
olursa olsun, istifa etmesi gereken bir arkadaşımız var. Onunla yola devam ediliyor. Şimdi bu 
arkadaşımız kim? Söyleyeceğim. Hiç kaçak yok. Hiç. Şey yok. Bu arkadaşımız, Galatasaray spor 
kulübüne Niğde spor kulübünü yapıştıran, Ural Aküzüm. Ural Aküzüm.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Taner Aşkın, ben kürsü dokunulmazlığı anlamında herhangi bir müdahale, fakat Sayın 
Ural Aküzüm’ün, şu anda aktif Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, Cuma’ya kadar da bildiğim 
kadar, görevi devam edecek. Kendisini burada savunma imkânı olmadığı için, çünkü Divan 
üyesi değil. 
 
Taner Aşkın 
Sayın Başkan, şöyle bir şey söyleyeyim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Ben sadece onu hatırlatmak istedim. 
 
Taner Aşkın 
Olabilir, şey varsa, dava açar, benim hakkımda dava açar. O kadar. Ben burada konuşuyorum. 
Galatasaray camiasının bunları bilmesi lazım. Böyle şeyler halı altına süpürülmez Sayın Başkan, 
kusura bakmayın. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Hayır, benim burada, estağfurullah, sansür vesaire şeyim, beni tanıyorsunuz.  
 
Taner Aşkın 
Rica ederim. Tamam. Ben haddimi biliyorum, siz merak etmeyin. Devletin mahkemeleri orada, 
herhangi bir şey varsa, gider orada müracaat eder, o kadar. Sıkıntım yok.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Buyurun devam edin. 
 
Taner Aşkın 
Şimdi net ve açık söylüyorum. Yine bu kürsüden ilk defa bu kulübü aldığını, ben söyledim. Bakın 
ne oldu? Bakın ne oldu? Ben söyledim, burada toplantı bitti. Akşam o takım toplandı, yani İdare 



 
34 

 

Heyeti toplandı, Sportif A.Ş. nin Sayın Aküzüm orada, başkan yardımcısı iken, üyelerden 
sorumlu, halktan sorumlu üye olarak yer değiştirdi. Neydi benim söylediğim, şöyle. Eğer siz 
herhangi bir şekilde anonim şirkette görev alacaksanız, muhakkak, muhakkak seçilmeniz lazım 
veya atanmanız lazım. Sadece bir tek şeyde atanmak aranmıyor. O da halk temsilcisi. Oraya 
geçti. Diğer arkadaşların, istifalarının burada bir yerde olduğunu biliyorum. Belki hepsi de 
başkana sundular, ondan da eminim. Ama arkadaş ısrarla burada kalmak istiyor. Şimdi bakın, 
ben şunu söylüyorum. İki gün sonra, var. Ben orada çıkıp konuşacağım. Söyleyeceğim, 
ortağıyım oranın. Ama arkadaşlar, burada söylemek istemiyorum. Benim düşündüğümü 
düşünen birisi olursa veya düşünenleri bu yola teşvik eden birisi olursa, gerisini söylemek 
istemiyorum. Bakın gerisini söylemek istemiyorum. Net ve açık söylüyorum. Galatasaraya çok 
büyük zarar olur. Korkunç zarar olur bu. Bu arkadaş 15 senedir bu işlerin içerisinde. Bana 
yaptığı bir tane doğru işi çıksın söylesin. Bana söz verdi, sana anlatacağım gelip dedi, aradan 
bunca zaman geçti. Tek bir kelime yok arkadaşta. Kayıp, benim geldiğim yerden kaçıyor. Niye 
kaçıyorsun kardeşim, anlatacağım dedin benim telefonda notum var. Ben senin sesini de aldım 
telefona. Gel anlat. Niye aldın o kulübü, niçin aldın? Biz oraya niye antrenör gönderdin, niye 
sporcuları gönderdik? Hangi yetki ile gönderdik? Kim verdi bu yetkiyi bunlara, nasıl bir şey 
burası. Dingonun ahırı mı? Ya olmuyor, Hayri işaret etme yani, şöyle söyleyeyim. Bunları 
burada konuşmazsak olmaz Hayri. Eksik olma, teşekkür ediyorum. Ama benim sağlığım 
Galatasaraya feda olsun. Bak samimi söylüyorum. Ben artık oralar, eksik olma çok teşekkür 
ediyorum, canım arkadaşım, sağ ol. Eksik olma. Ama ben bunları söylemek zorundayım. 
Bunları Galatasaray camiası bilmeli. Kimin ne olduğunu bilmeli. Böyle şey olmaz. Böyle şey 
olmaz, ben kabul edemiyorum bunu, kusura bakmayın yani, ne demek? Yani ne demek, iki gün 
sonra seçim var burada, seçime işte başkan seçilecek. İşte başkan seçilecek arkadaşlar telefon 
ediyorlar, ya işte şuna şey yapsanız, arkadaşlar siz eğer burada görevliyseniz, atıyorum hangi 
kurumda olursanız olun, hangi kurulda olursanız olun, kimsenin reklamını yapmanıza gerek 
yok. Burada kurulda görev arkadaşların da, bu seçim kurullarında falan, filan görev almasına 
gerek yok. Burası tarafsız ya, kim istiyorsa, kim istiyorsa, herkes çıkar söyler bunu. Ben geldim, 
üye olacağım yahut ne bileyim, başkanlık yapacağım, burada başkanlık yapmak istiyorum 
diyebilir. Ama bunun için kulis yapmanın anlamı ne? Hele eğer, hele diyorum ya, altını çizerek 
söylüyorum. Eğer bir kurumda görevliyseniz, bir kurumda görev alıyorsanız, bunlara tevessül 
etmeyin, bunlar Galatasarayın yazılı olmayan kuralları içerisinde var. Bunlara dikkat edelim, 
yani her şey, tüzükte yok, tüzükte var. Bırakın bunları. Galatasarayın yazılı olmayan kuralları, 
yazılı olanlardan çok daha ileridedir. Eğer biz bunları feyz edemediysek bugüne kadar, bizden 
sonrakilere de aktaramayacaksak, yazık olsun bizlere.  
Bütçe için bir şey söylemiyorum, Sayın Başkan söyledi. Yani yapılacak bir şey, ama bu arada 
şunu söyleyeyim, Allah Galatasaraya acıdı. Yani Allah Burak Elmas’a da acıdı. Onu da 
söyleyeyim. Galatasaray şu anda herkes ifade etti. Ben yine açık açık söylüyorum. Galatasaray 
Allah’ın lütfu ile ve bizlerin doğru iradesiyle diyelim, uçurumun kenarından filan dönmedi, 
denizin dibinden yukarı çıkmaya çalışıyor. Lut gölüne düştük yani, o kadar aşağılardayız. 
Buradan çıkmak üzere, bu göreve soyunan arkadaşlara da benim söyleyeceğim hiçbir şey yok. 
Hepsine teşekkür ediyorum. Çok zor bir iş, çok zor bir cezayı üstlerine aldılar. Açık, açık. 
Buradan kısa zamanda, bugünün dünya şartları, Türkiye'nin ekonomik şartlarını da nazarı 
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itibara alırsak, kolay kolay çıkmamızın da imkânı yok. Ama ne yaptık, böyle bir yönetim seçtik, 
talip oldular, destek olmak zorundayız şu anda. Benim şahsi görüşüm bu. Bunun dışında 
özellikle üstünde durmak istediğim bir konu daha var. Evet, biraz evvel konuşuldu. Ama kimse 
yanlış anlamasın, elde bir tüzük var. Yani bu tüzükte de, ben oraya geleyim, onu da söyleyeyim. 
Ben Hayri Kozak’a %100 katılıyorum, şöyle, bunu söyledim zaten. Arz da ettim. Orada bir 145 
inci madde var. O 145 inci madde ilanda yazılı, 900 sayfa, 1000 sayfa, ya lütfen bir A4 kâğıda, 
sadece Hayri’nin dediklerini yazın bitsin. Ne olursunuz ya, 145 inci madde var orada, bakın 
orada çok gözden kaçan bir şey var. Bakın o maddede yazılı olanları, eğer net ve açık şekilde 
genel kurula arz edemezseniz, altında diyor ki, görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Bu kadar 
net. Orada 145 inci yazıp, bunları onun içine sokmak, evet bunu yapacaksınız, biliyorum, 
inanıyorum. Konuştum da zaten sizlerle. Orada da bir tereddüdüm yok. Ayrıca teşekkür de 
ediyorum. Beni aydınlattılar bu konuda. İnancım da sonsuz, ama ne olursa olsun, açık kapı 
bırakmayalım. Arkadaşımızın söylediği de Hayri Beyin söylediği de bu. Bir süre sonra, öyleydi, 
böyle falan diye kimse gelip bir şey söylemesin. Kusura bakmayın, ben biraz daha bir şeyler 
söylemek istiyorum ama, her halükârda efor burada bitti. Saygılar sunuyorum. Beni 
dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, var olun, sağ olun, saygılarımla. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sıradaki konuşmacımız Sayın Ali Demir, son konuşmacımız Sayın Ahmet Kalafatoğlu, tabii 
saygıdeğer Yönetim Kurulumuz ve başkanımız bir açıklamalarda bulunursa, onların söz hakkı 
baki. Buyurun.  
 
Ali Demir 
Kıymetli başkanlarımız, kıymetli Yönetim Kurulu üyelerimiz, hepinize saygılar sunuyorum. Çok 
kısa konuşacağım, zaten benden evvelki konuşmacı arkadaşımız da buna değindi. Başkanımız 
sevgiyle, bir slogan açtı. Bu sevgi zaten tesirlerini ve sinerjisini göstermeye başladı. Çok 
olabilirliğini, yüksek projeler, inşallah Galatasaraya çok büyük trendler kazandıracak. Ben 
mesleğim olan Akademisyen ve öğretim üyeliğimden ve başkanımızın tesislerle ilgili bize 
cesaretlendirici yenilik bilgilerinden cesaretlendiğim için konuşuyorum. Evet, Galatasarayın 
şubelerinin, tesislerinin durumunu biliyoruz. Bütün şubelerde her branşa ait tesis yok. Yeniden 
yapılanma gerektiğini başkanımız söyledi. Evet, bunun için, bundan evvelki tesis yapan ve 
planlayan, herkese teşekkür ediyoruz ama bu tesisler yapılırken artık, üniversitelerde de, spor 
akademisinde de bunların derslerini koyduk. Spor tesisleri teknolojisi, spor tasarımı, spor 
ergonomisi göz önüne alınarak, tesislerin yapılmasında, alt yapıya da hitap eden, üye 
çocuklarına, sporcularımıza hitap eden performans sporcusuna hitap eden, araştırma 
merkezlerinin, sağlık merkezlerinin, yetenek tanıma merkezlerinin, motor beceri 
merkezlerinin, performans merkezlerinin ve sporcularımızın kalacakları misafirhanelerin ve 
sosyal tesislerle takviye edilmiş ve SPA merkezlerinin olması ve bunun kamuya da açık olması 
gerektiği zaman ve bazı tesislerin de kazançlarından istifade edilerek, maddi olarak da kulübe 
menfaat sağlanması, bizim temennimiz, zaten şu andaki son dünya spor trendi ve projeleri bu 
yönde. Ben tüm yönetimin ve bu işle uğraşan arkadaşlarımın bu konuyla ilgili çok ciddi 
yatırımda olduğunu, çok ciddi alt yapısı olduğunu biliyorum ama yine de bunu söylemekle, 
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çünkü başkanımız dedi ki, yönetimiz ama sizin herkesin bize yardımcı olması lazım. Bizde bu 
yardımcı olmaktan istifade bunu hatırlatmak istiyorum. Artı, artı, burada Divan Kurulu üyeleri 
senatör, kulübün senatörleri, hep şubelerden gelmiş insanlar ve duayen insanlar var burada. 
Yönetim geliyor, yönetime giren herkesin elinde sihirbaz derneği yok ki, her şube ile ilgili 
sorunları bilmeyebilir. Çeşitli mesleklerden olabilir ama bu Divan daha ziyade şubelerden gelen 
duayenlerden oluşan bir heyet olduğuna göre, burada yine tekrarlayacağım Sayın Başkanım, 
bir projeler kurulunun kurulması ve bu tür, 5, 10, 20, 30 senelik gelecekte projelerin 
yapılandırılarak, gelecek yönetimlere faydalı olmasının çok büyük faydası olacağının 
düşüncesiyle bir kısa misal vereyim bir şubeden. Bizim bir şubemiz var, rahmetli Kayıhan Uras 
ağabeyimizle, Marmara üniversitesi ile 25 sene evvel protokolü biz yaptık. Judo şubesi orada 
çalışıyor. Şimdi üniversite oradan taşınacak. Taşınma ihtimali vardı, Edirne’ye geçirmiştim ben 
şube sorumlusu iken, şimdi düşünün ki, üniversite taşınıyor, Edirne’de şey vermiyor bize, saat 
vermiyor bize. Ne yapacağız? Herhalde başkanımız da bunları bildiği için, yeni sportif ve tesis 
müjdesini bize vermiş oldu. Biz de bunu böyle algılıyoruz. Yeni yönetime, bundan sonraki 
kulübe verecekleri hizmetlerden çok tebrik ediyorum yapacakları hizmetlerden dolayı ve 
başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel şeyler olacağına da inanıyorum. Hepinize iyi akşamlar 
diliyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ali Demir hocamızın bir projeler kurulu konusunda Divan Başkanlığına vermiş olduğu bir 
şey var. Projeler kurulu, bununla ilgili dokümanı, saygıdeğer Yönetim Kurulumuzla paylaşıp, 
nasıl bir yol haritası izlenebilir. O konuda bir girişimde bulunacağız. Son konuşmacımız Sayın 
Ahmet Kalafatoğlu, buyurun. 
 
Ahmet Kalafatoğlu 
Sayın Başkanım, Yönetim Kurulum, değerli Divan üyeleri, sadece bir dakikanızı alacağım, 
İbrahim Göknar kardeşim, başkanımıza bir hukuki dava sordu. Başkanımız da buna gerekli 
cevabı verdi, çünkü devam etmekte olan bir şeydi. Benim soracağım 1,5 sene önce yapılmış, 
mali şubeye ve savcılara yapılmış, üyelik vaadiyle, kulübe üyelik vaadiyle dolandırıcılık ve bazı 
bilet satışlarında yapılan sahtekârlıklar. Bu dosyanın akıbetini lütfen öğrenir misiniz? Hukuk 
bölümünden, Petek Hanımdan, eğer bunu, bunu savcılık geciktiriyorsa, herhalde 1,5 sene 
geciktirmeye hakkı yok. Savcılık hakkında da bir şikâyette bulunulabilir. Benim maruzatım bu 
kadar.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Bir değerlendiriyor Yönetim Kurulumuz, bir şeyiniz var mı? Buyurun yerinize geçin isterseniz, 
başka bir sorunuz yoksa. Teşekkürler. Şu anda Yönetim Kurulumuz, hukukçu üyemiz Can Natan 
ile birlikte değerlendirme yapıyorlar, kendi aralarında. Şimdi adamızdaki etkinlik için iki tane 
45 kişilik otobüs kaldıracağız. Müze katında, batı vip’ten yani şey olacak. Herhalde 16.35 
olduğuna göre, 17.00 de, isterseniz bir, gelmeyecek. Çünkü oradan çok ayrı güzergahlara 
dağılacağı için. Sayın Başkan. Tabii başkanım.  
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Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Değerli hazirun, hepinize bu Temmuz toplantısına katıldığınız için teşekkür ediyorum Yönetim 
Kurulu adına ve şahsım adına. Hepinizi Adaya bekliyoruz, hiç fire vermeyelim, herkes gelsin. 
Orada sohbetimize devam edeceğimizi biliyorum. Keyifli bir mekân oldu. Görmenizi istiyorum, 
hepinizi adaya bekliyorum, saygılarımı sunuyorum efendim, sağ olun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler Sayın Başkan, Divan Kurulumuzun temmuz ayı oturumunu kapatıyorum. Eylül 
ayında buluşmak üzere, gündem ve şey bilahare yayınlanacak, şartları.  
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