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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi İnan Kıraç 
Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Değerli hazirun, toplantımıza başlamadan önce, telefonlarımızı sessize alalım lütfen. Saygıdeğer 
katılımcılar, okul giriş kapılarımızdan gelen kayıtlara gelen, saat 13.25 itibariyle oturumumuzda 
78 divan üyesi ve 9 Kulüp üyemiz vardır. Dolayısıyla açılış nisabımız mevcuttur. Toplantıyı 
açıyorum. Müsaadenizle kürsüye geçeceğim. 
Değerli Divan Kurulu üyelerimiz, bizleri ekranları başında ve Galatasaray youtube kanalından ve 
sosyal medyasından takip eden 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 
geçen toplantımızdan bu yana ebediyete intikal etmiş üyelerimiz için, vefat listesini yansıtabilir 
miyiz lütfen?  
6144 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, erkek basketbol takımımız, yenilmez armadanın 
unutulmaz oyuncularından Muzaffer Demir, 6899 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, Hasan 
Şevket Alyanak Tavat, 7993 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Mustafa Elmaağaçlı, 8473 sicil 
numaralı Divan Kurulu üyemiz, Okmeydanı SSK Hastanesi başhekimi, güreş federasyonu eski 
yöneticisi Hikmet Recep Evci, 10582 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, Tanju Tecimer, 10598 
sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, Mehmet Deniz Evcimen, Kulübümüzün 11391 sicil numaralı 
üyesi, İlker Kara. Kulübümüzün 11725 sicil numaralı üyesi, Ahmet Şensılay, Kulübümüzün 17676 
sicil numaralı üyesi Hasan Tuba Uca ve Kulüp Başkanımız Sayın Dursun Özbek’in kıymetli annesi, 
Kezban Özbek. Ebediyete intikal etmiş, bu büyüklerimiz için sizleri saygı duruşuna davet 
ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) Buyurun oturabilirsiniz. Ruhları şad olsun, hepsine Allahtan 
rahmet diliyoruz. Müsaadenizle yerime geçiyorum. 
Saygıdeğer katılımcılar, toplantı gündemimize geçmeden önce, sportif şubelerdeki bazı 
derecelerimizden, başarılarımızdan bahsetmek istiyoruz. Divan Kurulu yazman üyemiz, yüzme 
ve kürek dallarında şampiyonlukları olan Sayın Nilüfer Sanvar kısa bir sunum yapacak. Nilüfer 
Hanım buyurun. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar  
Atletizm, İtalya’nın Pescara kentinde düzenlenen 4. Akdeniz U23 şampiyonasında mücadele 
eden sporcumuz Antony Smith ilk gün 200 metre yarışında altın madalya kazanarak yeni Türkiye 
rekorunun sahibi olmuştur. 
İkinci günde koştuğu 100 metre yarışında ise, elde ettiği 10.54 derecesi ile bronz madalyanın 
sahibi olmuştur.  
İzninizle su sporlarına geçmek istiyorum. 
Yelken: Cezayir’de düzenlenen 19’uncu Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli takım 
sporcumuz Ecem Güzel; Yelken Ilca 6 sınıfında bronz madalyanın sahibi olmuştur. Milli 
sporcumuz Ecem Güzel, Galatasaray yelken şubemizin olimpik sınıfında ilk madalyasını kazanmış 
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oldu. İkinci güzel haberimiz, Portekiz Vilamoura şehrinde gerçekleşen 470 Avrupa Gençler 
Şampiyonası Mix sınıfında Efe Tulçalı ve Defne Danişmend, ekibimiz şampiyonanın son gününde 
madalya yarışını 3’üncü sırada tamamladılar. Genel klasmanda Avrupa 4’üncüsü oldular. 
3’üncü güzel haberimiz, 14-21 Ağustos tarihleri arasında Macaristan’ın Balaton gölünde 
gerçekleşen 470 Junior dünya müsabakasında, Milli takımımızın ve Kulübümüzün sporcuları Efe 
Tulçalı ve Defne Danişmend, madalya yarışını kazanarak 4’üncü oldular. Genel klasmanda dünya 
4’üncüsüler. 
Kürek; 27-31 Temmuz tarihleri arasında İtalya’nın Valencia şehrinde yapılan Dünya Gençler 
Şampiyonasında Kulübümüzün sporcuları Aytimur Selçuk, Enes Biber, Dünya 4’üncüsü 
olmuşlardır. 
3-4 Eylül Belçika’nın Hazewinkel kentinde gerçekleşen U23 Avrupa şampiyonasında, Kürek Milli 
Takımı, U23 erkeklerde, hafif kilo, iki çiftte Kulübümüzün sporcuları Enes Gök ve Şefik Çakmak 
Avrupa 4’üncüsü olarak Bronz madalya kazanmıştır. 
9-11 Eylül tarihlerinde Bosna Hersek’te düzenlenen 2022 Balkan şampiyonasında Kulübümüze 
9 sporcu ve 1 antrenör katılmıştır. Altın madalya alan sporcularımız: İki tek, Aytimur Selçuk, Enes 
Biber. 4 tek; karma sporcumuz Yusuf Ziya Ateş, 8 tek karma ekip sporcumuz Aytimur Selçuk, 
Enes Biber, Mahmut Tiryaki, Yiğit Yaşar Doğruok, Bronş madalya sporcumuz, tek çiftte Enes, 
Eren Efe Kara, 4 çiftte Karma ekip sporcumuz Ahmet Erdem, 2 çift yıldız ekip, Gökmen Kaan 
Sezer, Süleyman Yıldız, Antrenörümüz: Burak Özdemir. 
Yüzme; Cezayir’de düzenlenen Akdeniz oyunlarında mücadele eden sporcularımız, Doğa Çelik, 
Doruk Tekin, Berkay Ömer Öğretir, Efe Turan ve Berke Saka. Berkay Ömer Öğretir, 200 metre 
kurbağalamada Altın madalya. 100 metre kurbağalama müsabakasında elde ettiği 1.00.03 
derecesiyle Akdeniz oyunları rekorunu kırarak Altın madalyanın sahibi oldu.  
Milli sporcularımız Efe Turan ve Doğa Çelik’in yer aldığı milli takım, 4x200 serbest bayrakta bronz 
madalya, Berkay Ömer Öğretir, Berke Saka’nın yer aldığı milli takım 4x100 karışık bayrakta, 
Bronz madalyanın sahibi olmuştur. 
Sutopu; 2021-2022 sutopu sezonu, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray sutopu takımı. 
U13 erkek sutopu takımımız namağlup şampiyon.  
U15 erkek sutopu takımımız namağlup şampiyon. 
U17 erkek sutopu takımımız namağlup Türkiye Şampiyonu olmuştur. 
Kadınlarda U17 Türkiye şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü sutopu takımı, Türkiye sutopu 
federasyonunun büyük kadınlar birinci lig müsabakasında da Türkiye ikincisi olmuştur. Ülkemizi 
ve Kulübümüzü gururla temsil edilen sporcularımızı canı gönülden kutluyor ve başarılarının 
devamını diliyoruz. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Bu özlü sunum için, Nilüfer Hanıma teşekkürler. Bu kısa sunum için. Saygıdeğer katılımcılar, biz 
Divan Başkanlığı olarak şunu önemle belirtmek istiyoruz. Kulübümüzde süreklilik esastır. Ağırlıklı 
olarak geçen sezona ait bu başarılarda emeği geçen Sayın Burak Elmas Başkanımız ve 
yöneticilerimize ve bu sağlıklı yapılanmaları sürdüren Sayın Dursun Özbek Başkanımız ve 
saygıdeğer yöneticilerine ve yine şube menajerlerimize, idari ve teknik kadroya ve bizleri 
onurlandıran sporcularımıza teşekkürü borç biliriz. Kuvvetle bir alkış rica ediyoruz. 
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Şimdi gündemimize geçiyoruz. Gündemi okumak üzere Divan Kurulu Yazman üyemiz Sayın 
Nilüfer Sanvar’dan rica ediyoruz. Buyurun. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar  
14 Eylül 2022 Divan Kurulu 
Gündem.  

1. Temmuz ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,  
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 
3. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek’in 3 aylık faaliyet dönemi ile 

ilgili değerlendirmesi ve geleceğe yönelik planların paylaşılması, 
4. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi, 
5. Kapanış. 

 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler.  
Bir önemli not konusunda saygıdeğer katılımcıları bilgilendirmek istiyoruz. 
Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait konsolide, 1 Ocak – 30 Haziran 2022 dönemi, yani 6 aylık finansal 
tablolar bağımsız denetim şirketi incelemesinden henüz gelmediği için, Ekim ayı Divan Kurulu 
toplantısında raporlar sunulacaktır. Bu konuyu özellikle bilgilendirmek istedik. 
Şimdi okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul 
edilmiştir. 
Gündemin 1 inci maddesi ile devam ediyoruz. Temmuz ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve 
oya sunulması. 
Ses kaydı çözümlenerek kontrol edildikten sonra, gsdivan.com Divan Kurulu internet sitemize 
yüklenmiş olup, çözümlendiği ve siteye yüklendiği şekliyle Temmuz ayı toplantı tutanağını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer katılımcılar, gündeme geçmeden önce Divan Başkanlığımızın bir akademik sezon 
gibi, Eylül ayı toplantılarımız bizim de yeni yılın açılış toplantıları malum, burada çok önemle 
gözlemliyoruz ki, Kulübümüzde yeni yönetim dönemi ile birlikte, ciddi bir barış iklimi oluştu. Bu 
kıvanç verici. Umarız ki geçmişte vuku bulmuş kırgınlıklar da büyük ölçüde giderilmiştir veya 
giderilecektir. Bu konuda yıllar sonra uzun bir hukuki süreçten sonra Adamızın açılışını yaptık, 
kısmi de olsa, üyelerimizin kullanımına, yeni yönetimimiz sözünü tuttu, geceli gündüzlü bir 
çalışma ile Adamızı, tekrar bizi Adamıza kavuşturdu. 
Bu konuda özellikle yine Kulüpteki sürekliliği hatırlatmak istiyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. 
Özellikle bu hukuki süreçler bir son davamız kazanılmıştı, merhum Mustafa Cengiz Başkanımızın 
zamanında, önemli bir hukuki mücadeleyle kazanılmıştı. Ondan sonra Burak Elmas Başkanımız 
zamanında, yine mahkeme süreçleri ve istinaf ve Yargıtay sefahati devam etti. Dursun 
Başkanımız zamanında da yönetiminin üstün katkılarıyla, Kulübün bütçesine herhangi bir yük 
getirmeden, geceli gündüzlü bir çalışma ile zannederim 80 kamyon civarında bir moloz çıktı. 
Adamıza tekrar kavuştuk. Bu konuda emeği geçen bütün önceki ve mevcut yönetimimize 
kuvvetli bir alkış. 
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Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Gündemimizin 3’üncü maddesi ile devam ediyoruz. 
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek’in 3 aylık faaliyet dönemi ile ilgili 
değerlendirmesi ve geleceğe yönelik planların paylaşılması. Sayın Başkan buyurun.  
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Sayın Divan Başkanım, Divan Kurulunun çok değerli üyeleri, değerli Galatasaraylılar, değerli 
basın mensupları, bizi izleyen tüm taraftarlarımız, hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş 
geldiniz efendim. 
Şimdi değerli Galatasaraylılar, bir seçim sürecinden sonra 3 aya yakın bir zaman geçti. Siz değerli 
Genel Kurul üyelerine, seçim sürecinde ben ve arkadaşlarım, bazı vaatlerde bulunduk. 
Yapacağımız işleri, detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştık. 
Birçok konu vardı. Ama söylemlerimiz içinde 3 konu vardı ki, en önemlileri, bunlardan birincisi, 
değerli Divan Başkanım, konuşmasının içinde söyledi. Galatasarayda sevgi ikliminin 
yaratılmasının gerekliliğine dem vurduk. Galatasarayın artık, Galatasaraylıların birbirleriyle 
barışmasının gereğini söyledik. Barış ikliminin, sevgi ikliminin artık Galatasaraya hakim 
olmasının gerektiğini söyledik. 
Çok seviniyorum. Çok mutluyum, ben ve Yönetim arkadaşlarımın çalışmaları sayesinde bu iklimi 
en azından başlangıç noktası olarak oluşturduğumuzu da görüyorum. 
İkinci olarak, söylediğimiz en önemli şeylerden bir tanesi, Galatasarayda mali bağımsızlığın 
sağlanması. Mali bağımsızlık, Galatasarayın olmazsa olmazıydı ve buna bağlı olarak da özellikle 
bankalar birliği konsorsiyumu ile yapılan yapılandırma anlaşmasından çıkılması gerektiğini 
söyledik. O konuda da çalışmalarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah yakın zamanda 
da onu başaracağız. Üçüncüsü ise, bu mali bağımsızlığa bağlı olarak, Galatasaray bir spor kulübü 
olması hasebiyle, sporun Türkiye'ye gelişinde öncü olması hasebiyle olimpik sporların çıkış yeri 
bu içinde bulunduğumuz mektebimiz olması hasebiyle olmazsa olmazıydı.  
Biraz önce izlediniz amatör dallardaki başarılarımız ortada, futbolla ilgili, en iyisini yapmaya 
çalışıyoruz. En başarılı olma yolunda çalışmalarımız var. Dolayısıyla değerli Galatasaraylılar, bu 
3 konunun önemine binaen vurgulamak istedim. 
Şimdi barış iklimi diyoruz, barış iklimi neden bize lazım? Bundan sonraki bahsettiğim diğer iki 
konu için, mali bağımsızlık ve sportif başarının sağlanabilmesi için defalarca söyledim ve 
söylemekten de yorulmuyorum. Söylemekten de vazgeçmiyorum. 
Artık barışma zamanının geldiğini düşünüyorum. Artık sevgi ikliminin Galatasaraya hakim olması 
gerektiğini düşünüyorum. Artık birbirimizi sevmenin zamanı değerli Galatasaraylılar. 
Şu kısa zamanda görüyoruz ki, bu iklim oluştukça, birbirimizi sevdikçe, başarı da her konuda, 
sportif olarak veyahut da mali yapımız olarak peşi sıra gelmekte.  
Değerli Galatasaraylılar, bundan vazgeçmeyelim. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım bunun için 
ne gerekiyorsa yapacağız.  
Birbirimizi sevmenin bu sevgiyi oluşturacak noktalardan bir tanesi değerli Galatasaraylılar, yakın 
zamanda hizmete açılmış olan adamız. Ben sizden rica edebilir miyim, Adanın. Ada ile ilgili bir 
sunumumuz var. Bunu izlemenizi istiyorum. Çünkü anlatacaklarım bununla da bağlantılı değerli 
Galatasaraylılar. (Video gösterimi yapıldı.)  
Bundan sonraki resmi de Adayla ilgili, koyar mısınız? Bundan sonraki resim. Evet. 
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Şimdi değerli Galatasaraylılar, Ada kısa sürede bu hale geldi. Buradan buna katkı veren Yönetim 
Kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kulübe hiçbir yük getirmeden, tamamen Yönetim 
Kurulu arkadaşlarımın desteği ile mali yapısını Yönetim Kurulu arkadaşlarım beraber üstlendik 
ve adayı sizin hizmetinize bu şekliyle açtık. 
Şimdi buradan ben de özellikle İkinci Başkanım Metin Öztürk’e, değerli kardeşim Dikran 
kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Onlar da bayağı katkı verdiler. 
Şimdi değerli Galatasaraylılar, Ada ile ilgili önemli birkaç tane konu var. Bunlardan bir tanesi, 
Adanın orta blokta gördüğünüz orta bloktaki ada parçası, Galatasaray Spor Kulübünün tapulu 
malı, ne zamandan beri? 1957 den beri. Sağında ve solunda, eski küçük havuzla, büyük havuzun 
bulunduğu parseller de Milli Emlak’a ait, onların tapusunda olan iki parsel. Bugüne kadar senelik 
ecri misil ödemek suretiyle kullanmışız, üzerinde birçok uygulamalar yapmışız. Yapılan 
uygulamalar maalesef yasal mahiyetini hiçbir zaman kazanamamış, buna bağlı olarak da Adada 
bildiğimiz olumsuz günler yaşanmıştır. Şimdi bizim yönetim olarak yapmak istediğimiz şu, buna 
başladık. Öncelikle Adanın sağındaki ve solundaki parselleri Milli Emlak’tan üst kullanım hakkını 
30 yıllık süreyle aldık. Üst kullanım hakkı şu manaya gelir, yani ortadaki tapu bizim, sağındaki ve 
solundaki parsellerde de üst kullanım hakkı tapumuz var. Demek ki bir bütünü itibariyle proje 
yapma imkânımız doğmuştur. Proje yapmak niye önemli? Proje yapmak şunun için önemli. 
Burası şimdi resimde gördüğünüz üst kullanım hakkı tapuları, bizim elimizdeki mevcut tapudan 
hiçbir farkı yok. Proje uygulaması için çalışmalarımız devam ediyor ve adanın ilk bölümünü bu 
maksatla onarımını yaparak, hizmete açtık. 
Sezonun kapanmasını müteakip, yani üyelerimizin orada rahatsız olmasını engellemek amacıyla 
diğer faaliyetleri de sezonun bitimiyle beraber başlayacağız. Bizim amacımız, Galatasarayın 
Avrupa yakasındaki en önemli buluşma noktası olan Adanın, demin bahsettiğim sevgi iklimine, 
birlikteliğe ve barışa ne kadar hizmet ettiğini, önümüzdeki geçmiş günlerde yaptığımız 
uygulamalarda da gördünüz. 
Özellikle hafta sonu Adaya geldiğinizde, görülen manzara şu, herkes, eski üye, yeni üye, torunu, 
çoluğu, çocuğu, hanımı, herkes orada. Tam bir aile ortamı var. Tam bir sevgi ortamı var değerli 
Galatasaraylılar. Bugüne kadar, bugüne kadar Galatasarayın eksik noktalarından bir tanesiydi. 
Hatta şöyle söyleyebilirim, geçmiş 10 yılda eksik parçalardan bir tanesiydi Ada. 
Çoğunuz yaptığımız etkinliklere şahitsiniz, oradaki kaynaşmayı, oradaki barış havasını, oradaki 
sevgi iklimini gördüğünüzü düşünüyorum. O itibarla Ada bizim için çok önemliydi ve 
arkadaşlarımla beraber, Yönetim Kurulu arkadaşlarımla beraber, size, değerli üyelerimize, Adayı 
bugünkü şekliyle sunduğumuz için de ayrıca çok gururluyum değerli Galatasaraylılar. 
Şimdi diğer bir konu, hep dedik ki mali bağımsızlığı olmazsa olmaz. Neden olmazsa olmaz? Daha 
önce de anlattım. Seçim çalışmaları döneminde de anlattım, değerli Galatasaraylılar, 
Galatasaray kuruluşundan beri, 500 yıllık mazisinden beri, hep hürriyetine, bağımsızlığına, 
düşkün bir topluluktur. Dolayısıyla bunu zedeleyecek hiçbir şeyi kabul edemeyiz değerli 
Galatasaraylılar. Neden? Ne sizler, ne de Yönetim Kurulu. Hiç kimse bunu kabul edemez. Onun 
için de diyorum ki mali bağımsızlığımızı elde etmemiz lazım. Nedir bu mali, Dursun Özbek. İkide 
bir mali bağımsızlık, mali bağımsızlık diyorsun. Mali bağımsızlık ne biliyor musunuz değerli 
Galatasaraylılar? Bankalar Birliği ile yapılan bir yapılandırma anlaşması var. Bu yapılandırma 
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anlaşması kötüdür manasına söylemiyorum. Defalarca da söyledim. Ben de o dönemde olsam 
bu anlaşmaları imzalardım. Yapanların, imzalayanların ellerine sağlık. Hiç itirazım yok. 
O gün için çok gerekliydi yapıldı. Yapanlardan Allah razı olsun. Ama bugüne geldiğimizde, eğer 
bazı imkânlarımız ortaya çıkıyorsa, bazı imkânlarımız varsa, bunları kullanmak suretiyle, bunları 
yerine getirmek suretiyle bu anlaşmadan çıkmak, her Galatasaraylının görevidir.  
İfade ettim, daha geçen gün yönetimde tartışıyoruz. Ya şurada paramız var, burada paramız var. 
Peki bunu şöyle yapsak, Galatasarayın menfaatine uygun olanı ne? İşte bu parayı şuraya, her 
defasında karşımıza çıkan, muhasebedeki arkadaşlar geliyor, efendim onu yapamayız. Ya 
arkadaş niye? Galatasarayın menfaati bu yöndeyse, ben bunu yapmak istiyorsam, niye 
yapamıyorum. Efendim Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın falan maddesi, diyor ki, siz bunu 
yapamazsınız. 
Bu saymakla bitecek bir husus değil değerli Galatasaraylılar, örneklemeye kalkarsak, en aşağı 
15, 20 tane husus var ki, Galatasarayın çıkışı, Galatasarayın menfaati için yapmaya kalksanız, 
efendim işte bu anlaşmanın falan maddesi buna mani oluyor.  
Onun için, onun için bizim imkânlarımız da buna elveriyor. Bu anlaşmadan ilk fırsatta 
edimlerimizi yerine getirerek. Borcumuz ne ise kardeşim, ödeyerek. Ödeyerek bu anlaşmadan 
çıkmayı düşünüyoruz. Mali bağımsızlık için önceliğimiz bu. Peki buna hizmet edecek ne var? 
Dursun Özbek, değerli Yönetim Kurulu, siz ne planlıyorsunuz, yani bu kadar yani 2,2 milyar 
anapara olmuş, aşağı yukarı 600 milyon TL ye yakın faiz borcun var. Toplamda 2,8, bu parayı 
nasıl ödeyeceksin? Nereden bulacaksın? Ödemezsen daha iyi değil mi? İleride af çıkar veyahut 
da şu olur, bu olur. Bir sürü söylem var.  
Değerli Galatasaraylılar, biz Galatasaray olarak borcumuzu ödemekle mükellefiz. Evet, bunun 
için destek arayışında oluruz. Bu desteği de zaten görüyoruz ama bu halisane niyetinde 
arkasında duran herkese de buradan teşekkür ediyorum. Ne yapıyoruz peki bu borcumuzu 
ödemek için? Galatasarayı mali bağımsızlığına kavuşturmak için. Birinci projemiz, bundan 5 sene 
evvel başlattığımız Mecidiyeköy’deki projemiz. Efendim Mecidiyeköy’de bildiğiniz gibi bu binayı, 
rahmetli Başkanım Duygun Yarsuvat döneminde, onun yönetiminde başkan yardımcısıydım ve 
Duygun ağabeyin bana yetki vermesiyle buradaki inşaatın yapımını, başkan yardımcısı olarak 
benim inisiyatifimle başladık. Başladık, o gün itibariyle, buranın bir otel projesi olarak gelişmesi 
yönünde irade koyduk. Best use onu gösteriyordu. Aradan 5 sene geçti, bugün itibariyle, 
Galatasaraya en faydası olacak şekli tekrar inceledik ve buranın Galatasarayın mali 
bağımsızlığına destek verecek proje olarak da ilişikte bir kat planını gördüğünüz gibi, rezidans 
olarak yapılıp, satılması ve buradan istihsal edilen paranın da Galatasarayın borç yükünü 
hafifletmek üzere kullanılması esas. 
Burada gördüğünüz gibi, 2+1, 1+1, 3+1, 1+0 gibi muhtelif ebatta rezidanslar var. Toplamda 160 
parça var. 
Düşünülen yapılan harcamalar çıktıktan sonra, düşünülen, beklenen rakam 1 milyar liranın 
üzerinde ve sizlere de söz verdiğimiz gibi, konu ile ilgili her şeyi bir ihale sistemine bağlı olarak 
gündeme getirdik. Neticede bugün revaçta olan olaylardan bir tanesi, bu tip rezidansların 
yabancılara satışı, bugün ön planda.  
Gerekli ihale komisyonunu kurduk. Burada ihale komisyonu olarak tespit ettiğimiz arkadaşlara 
buradan teşekkür gönderiyorum. Sevgili Firuz Soyuer, sevgili İbrahim Bozan ve Sertaç Karakuş 
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olarak 3 kişiden oluşan bir ihale komisyonu kurduk. Bu ihale komisyonu, davet etti yabancıya 
satış yapan firmaları davet etti ve içinde Galatasaraya en faydalı teklifi veren firma da seçildi. 
İlgili sözleşmesi de hazırlandı, yapılıyor. Şimdi buradan istihsal edeceğimiz paranın şöyle bir 
oluşum içindeyiz, bankalar birliği ile bir araya geldik. Bankalar Birliğinin üyeleriyle bir araya 
geldik. Çünkü bu anlaşmaya göre, bankalar birliği anlaşmasına göre, buradan her bir daire 
sattığınızda, %50’sini Bankalar Birliği bloke hesaptan cari hesabınızı kapatmak üzere mahsup 
ediyor. %50’sini de sizin kullanımınıza sunuyor. Kendilerine dedim ki ben, değerli konsorsiyum 
üyeleri, gelin bunu böyle yapmayalım. Nasıl yapalım? Buradan istihsal edilecek parayı bloke bir 
hesapta toplayalım. Hiçbir mahsup, hiçbir eksiltme işlemine gitmeyelim. Neticede kısa sürede, 
kısa sürede, yani önümüzdeki beklentimiz şu. 5, 6 aylık gibi bir sürede buradaki ünitelerin 
hepsini satmayı planlıyoruz. Tabii piyasanın elverdiği koşulları hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. Bu 
para burada toplansın, değerli konsorsiyum üyeleri, bu para toplandıktan sonra, oturalım 
düşünelim. Diyelim ki biz bu parayı Galatasaraya daha faydalı olabilecek şekilde nasıl 
değerlendirebiliriz? Bir sürü finansal şeyler var. Enstrümanlar var. Bunlardan bazılarını seçelim. 
Bir fon yahut da efendim sermaye artışı, önümüzde bayağı büyük bir yelpaze var. Bunlardan 
birini seçmek suretiyle, bu paranın kısa sürede çoğalmasını planlıyoruz. Beklentimiz, bu paranın 
kısa sürede bahsettiğim olaylarla, 1,5, 1.700 bandına gelmesi mümkün. O zaman diyoruz ki, 
konsorsiyum bankalarına, arkadaş tamam sizinle yaptığımız anlaşma gereği, bunun yarısını alın. 
Geri kalan kısmını da bana bırak ki, benim söz verdiğim projelerim var. Bu projelerin yapımında 
kullanacağım. Nedir bunlar? Bunlardan bir tanesi, Kemerburgaz’daki Metin Oktay tesislerinin 
inşası. Şu anda orada hizmete başladık. Saha zemin düzeltmesi yapıyoruz, ayrıca zemin etütlerini 
yapıyoruz. Çok kısa sürede değerli Galatasaraylılar, burada A takımı, derhal Florya’dan çıkartıp, 
buraya getirmek için, özellikle hedefimiz önümüzdeki sezon A takımının burada idman 
yapmasını sağlamak üzere, A takımı kısmının inşaatına başlayacağız. 
Şu ana kadar ruhsat müracaatı yapılmış, imar durumu mevcut, bu proje yaklaşık 5 sene evvel 
yapıldı, her şeyi hazır. Bunu yerine getirmek için, ruhsat müracaatı ile beraber inşaata da 
başlayacağız. 
Mecidiyeköy’den gelen paranın bir kısmı, çünkü burada çok büyük bir sponsor desteği bulduk. 
Nedir bunlar? Birçok arkadaşım var. Burada özellikle sevgili Erden Timur ve Fatih Demircan 
kardeşim, bunların her ikisi de inşaat işiyle ilgilenen, inşaat yapan, sektörün en önemli 
isimlerinin başında geliyor. Onlarla gerek hafriyat konusunda, gerek stabilize elde edilmesi 
konusunda gerekse inşaatın projelendirme aşamasında büyük destek alıyoruz. Ben kendilerine 
kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Eksik olmasından, sağ olsunlar, var olsunlar. 
Özellikle Adadaki desteğinden dolayı, demin ifade etmeyi ihmal ettim, sevgili Erden Timur 
kardeşimin çok büyük emeği de vardır. Özellikle onun için de sizden büyük bir alkış istiyorum. 
Gerçekten çok büyük destek verdi. 
Şimdi değerli Galatasaraylılar, buradaki, buradaki projemizin neye hizmet ettiğini şöyle ifade 
etmek mümkün. Bizim özellikle seçim döneminde, ifade ettiğim, özellikle seçim döneminde dile 
getirdiğim, mali bağımsızlığımızın en büyük, özellikle seçim döneminde ifade ettiğim mali 
bağımsızlığımızın en büyük projelerinden bir tanesi, Florya projesi. 
Florya projesi, sağladığı fon itibariyle çok büyük bir proje. Çok büyük bir proje. Dolayısıyla burada 
bildiğiniz gibi, sarı ile boyalı olan parsel, Galatasaray Spor Kulübünün tapulu malı. Mavi ile, açık 
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mavi ile işaretlenen kısım da Emlak Konutun tapulu malı. Buranın satın alınması için çok daha 
önce de ifade ettim. Harekete geçtik. Sevgili Murat Bakan ve Sayın Cumhurbaşkanı bunun da 
onayını verdi. Onlar için de sizden bir alkış istiyorum. Bizim için çok değerlidir.  
Şimdi buranın yapılması için en önemli hususlardan bir tanesi, başlangıç için bir fona ihtiyacınız 
var. Bu fon, bu fon, Mecidiyeköy’den gelen fon, bir kısmı Kemerburgaz’ın yapılmasına 
harcanırken, bir kısmı da buradaki Florya’daki projenin başlaması için ve hız alması için 
kullanılacaktır. Buradaki projeyi iki fazda yapacağız. Birinci faz, A takımını deplase ettikten sonra, 
Kemerburgaz’a sezon başında, birinci fazı, sıra ile işaretli kısımdan başlamak üzere, buranın 
inşaatı devam ederken, alt yapıyı da biz aynı zamanda biraz gecikmeli olarak Kemerburgaz’a 
taşıyacağımız için, çünkü özellikle mali taralı kısımda alt yapı yerleşkesi orası daha fazla. 
Dolayısıyla bizim bu suretle yapacağımız inşai faaliyetler ve satış sonrası, Galatasaraya ne kadar 
bir fon sağlandığını biz defalarca size ifade ettik. 
Bunlar Galatasarayın çıkışıdır değerli Galatasaraylılar, Galatasarayın bundan sonra sürdürülebilir 
spor faaliyetlerine kavuşması, ancak bu suretle olacaktır. Aksi takdirde bu projelerin 
realizasyonuna herhangi bir halel geldiği takdirde Galatasarayın maalesef taşıdığı borç yükü 
itibariyle, taşıdığı faiz ödemesi hesabıyla, başarılı olabileceğini düşünmüyorum. 
Değerli Galatasaraylılar, onun için burada hep bahsettiğim sevgi iklimi çok önemli. Düşünebiliyor 
musunuz, bütün Galatasaraylılar el ele vermiş, bütün Galatasaraylılar bir hedefe hep beraber 
koşuyor. Şu anlattığımız şeylerin yapılamaması mümkün mü değerli Galatasaraylılar?  
Şimdi her konuda, her yerden destek görüyoruz. Dolayısıyla bizim de yapmamız gereken, kendi 
içimizdeki barışa bağlı olarak, Galatasaray için en iyi yapması, yapılmasını sağlamak da değerli 
siz Genel Kurul üyelerinin birinci görevi olduğunu düşünüyorum. 
500 seneden beri kültürel bir yapının devamı olan ve 100 yılı aşkın, 117 yıllık bir çınar olan 
Galatasaray Kulübü, torunlarımıza, çocuklarımıza, ancak bu şekilde devretmemizin gerektiğini 
düşünüyorum. Bu misyonu sürdürmek için, yönetim, Yönetim Kuruluna seçilen kişilerin tek 
başına yapması bunu mümkün değil. Onun için sizlerden sürekli bizim yönetimi, bundan sonraki 
gelen yönetimleri bu projeleri hitama erdirmesi için desteklemenizi özellikle rica ediyorum. 
Değerli Galatasaraylılar. 
Şimdi değerli Galatasaraylılar, hedeflerimizin, dediğim gibi 3 ayak üzerine oturttuğumuz 
hedeflerimiz vardı. İşte birincisi, barışalım sevgi iklimini kuralım, ikincisi mali bağımsızlığımızı 
elde etmenin yollarına bakalım, mali bağımsızlığımızı elde edelim, üçüncüsü de sportif bir kulüp 
olmamız gerekir. Galatasaray bir spor kulübü olması sebebiyle de sportif başarının ne kadar 
önemli olduğunu, özellikle cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bunun kat be kat daha önemli 
olduğunu vurgulayarak anlattım. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyetin 100’üncü yılı. Bunun önemine 
binaen, 100’üncü yılda en başarılı kulübün Galatasaray olması arzusundayım. Şimdi Galatasaray 
Spor Kulübü olarak, sportif aktivitelerimiz devam ediyor. Demin bir sunum izledik. Göğsümüz 
kabardı. Onun için biraz da size, sporla ilgili, sportif alanda ne yaptığımızla ilgili bazı bilgiler 
vermek istiyorum. 
Değerli Galatasaraylılar, futbolla başlamak istiyorum. Futbol Galatasaray Spor Kulübünün en 
önemli aseti. Galatasaray Sportif A.Ş. altında hizmet veren futbol, özellikle geçen seneki dönemi 
unutturmak maksadı ile bu sene daha fazla başarıya odaklandık. Burada yaptığımız yaklaşık, 
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değerli Galatasaraylılar, yaklaşık 26 futbolcumuz takımdan ayrıldı. Çeşitli sebeplerle, bir kısmı 
sözleşmesi bitti, bir kısmının biz feshettik, bir kısmı kendi, yani 26 tane futbolcu ayrıldı. Bunların 
yerine 13 tane futbolcu transfer ettik. Bu transferler dünya çapında ses getirdi. Özellikle Avrupa 
basınını takip ettiyseniz, Avrupa basınında konuşulan Galatasaray Spor Kulübünün yaptığı 
futbolcu transferleri bayağı büyük ses getirdi, Avrupa basınında. Özellikle bir örnek vermek 
istiyorum. Fransa’nın önemli gazetelerinden Le Figaro, Chelsea’nin antrenörü Tuchel’in işine son 
verilmesini bile gölgede bırakan transferler diye bahsetti. Sadece orada mı? Hayır, her yerde 
Galatasarayın bu transferleri konuşuldu. Tabii bu transferler konuşulunca camiada şöyle de bir 
algı oluşmaya başladı. Ya bu kadar güzel transferler, bu kadar iyi transferler yapılıyorsa, demek 
ki paranın hesabı kayboldu, bilmem ne kadar para harcandı filan gibi söylemler oldu. Haklıdırlar 
da insanlar. Geçmişte yapılan transfer eylemlerinden edinilen algı, haliyle bu döneme de 
rastlıyor. Ama gelin görün ki, durum öyle mi? Şimdi size onu anlatmak istiyorum.  
Değerli Galatasaraylılar, geçtiğimiz dönemde, futbolcu transferine yaz döneminde 28 milyon 
Euro para harcanmış, bonservis bedeli olarak. Bu dönemde 26 milyon Euro harcamışız. 
Girdiğimiz taahhüt yaklaşık 26 milyon Euro. Bunun 7 milyon 750 bin Euro’su. Yeni ihdas olunan 
21 yaş grup diye bir şey, federasyonumuz tarafından gündeme geldi. Yani 21 yaş altı futbolcu 
transfer etmek isterseniz, 14 yabancı kuralının biraz dışına çıkıyorsunuz. Yani bunlar yatırım 
mahiyetinde. Evet, biz bu konuda 2 tane transfer yaptık. Toplamda bonservis olarak 2 transfere 
7 milyon 750 bin Euro ödedik. Uzun vadeli kontratlar yaptık ve Yusuf Demir ile Danimarka’dan 
Ross isimli kardeşimizi bu manada futbolumuza kazandırdık. Şimdi bu bir yatırım hesabı. 
Dolayısıyla harcadığımız bonservis bedelinden bu yatırım miktarını düştüğümüz zaman, yaklaşık 
biz yaklaşık hesapla, 18 milyon Euro mertebesinde, 18 küsur mertebede bonservis bedeli 
ödemişiz, yatırımı çıktığımız zaman. Bu arada da bazı futbolcularımızı sattık. Oradan da yaklaşık 
12 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli aldık. Demek ki, biz yaklaşık 5,5 milyon Euro bir 
harcama ile yepyeni bir takım kurmuşuz. Bunun başarı olduğunu kabul ediyorum, öyle 
anlamanızı itiyorum. Neden? Oynadığımız 6, 7 maçta, yaptığımız transferleri, yeni takımın 
oluşumunu izlediniz. İyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum ve iyi bir takım. Bu sene 
çok iyi mücadele edecek, hepimizi gururlandıracak bir takım gündeme getirdiğimizi 
düşünüyorum. 
Ve bu transferleri değerli Galatasaraylılar, bildiğiniz gibi, seçim Haziranın ortalarına yakın bir 
yerde yapıldı. Seçimden sonra yönetime geldikten sonra arkadaşlarımla beraber, transfer için 
yapılmış herhangi bir çalışma, en azından bize sunulan bir çalışma yoktu. O dönem 
antrenörümüz yurt dışında, irtibat kuramıyorsunuz. Ve önümüzde herhangi bir çalışma yoktu. 
Sıfırdan başlamak suretiyle, 2 ay içinde, yapılan çalışmalar, etütler sonucunda bu transferleri 
yaptık. Düşünün ki transfer çalışmaları, ancak bir önceki sezonda hazırlanan, edinilen bilgidir. 
Oradan başlayıp devam eder. Yani transfer sezonu açıldığında siz artık hazırsınızdır. Kimi 
alacağınızı, hangi mevkiye kimi alacağınızı biliyorsunuzdur. Bizim maalesef öyle bir şansımız 
yoktu. Ama biz bu 60 günlük süreyi şöyle kullandık. Sizi temin ediyorum. Oyuncu izleme ve 
transfer toplantıları için yapılan çalışmalar, her günün sabahına kadar, sabah 4’e, 5’e kadar 
yapılan çalışmalar. Çünkü buna ihtiyacımız vardı. Çünkü bu çalışmalar sonucunda en iyisini 
yapmak zorundaydık. 
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Onun için burada emeği geçen herkese, başta yine Erden Timur kardeşim, onun da büyük 
çalışmaları var. Ve scout ekibimiz, hocamız, teknik kadromuz, Florya’da bize bu konuda hizmet 
eden, Florya dışında da hizmet aldığımız noktalar oldu. Herkese buradan derin bir teşekkür 
gönderiyorum değerli Galatasaraylılar. 
Transfer detaylarında, Galatasarayın kuruşunun hesabını yaptık. Kuruşun hesabı yapıldı değerli 
Galatasaraylılar. Daha önce de Galatasaray yönetiminde bulunmuş birisi olarak ve ondan önceki 
ve ondan sonraki dönemleri de takip etmiş birisi olarak, şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. 
Bu dönem yapılan transferlerdeki itina, bu dönemde yapılan transferlerdeki hesap şekli, bildiğim 
kadar daha önce hiç olmadı. Bugün birçok manada, sataşmalar oluyor. Millet inanmak da 
istemiyor. İnanmak da istemiyor. Çok değerli bir futbolcumuz, Icardi’nin transferine herkes kulp 
takmaya çalışıyor. Paris Saint Germain kulübü ile yapılan anlaşma çerçevesinde Icardi’nin 
maaşına bizim 750 bin Euro katkımız var. Bu kadar. Şimdi kimse, bunu başka türlü eğip bükmeye 
çalışmasın. Bonservisinde ne var? Bonservisinde eğer Icardi 20 gol atarsa, 75 bin Euro daha 
vereceğiz.  
Yaptığımız sözleşmelerde eski alışkanlıktır, puan başı prim verilir. Bizde yok. Sadece bazı 
sözleşmelerde maçı kazanırsak kardeşim sana 3 bin Euro, victory bonus veririz dedik. Daha 
önceki rakamlar, benim dönemim dahil, yani geçmişte ben de yönettiğim zaman, yani 2015-
2018 arası yönettiğim zaman dahi, bu victory bonuslar 15 bin, 20 bin Euro mertebesindeydi. 
Öz eleştirimi de yapıyorum yani, o zaman yaptığımız iş yanlıştı. Evet, defalarca size ifade ettiğim 
gibi, ben daha önceki yaptığım yöneticilikten, daha önceki dönemden dersler aldım. Galatasaray 
Spor Kulübünün parasının, kuruşunun ne kadar değerli olduğunu, bugün çok daha iyi anlıyorum.  
İmza parası deniyor, imza parası, işte şuna imza parası, yani bunlar belli ki bunun altında belli 
seviyede kıskançlık olduğunu da düşünüyorum. Galatasarayı yıpratmak üzere, işte imza 
veriyorsun, evet bir futbolcuya imza parası verdik. 1 milyon 200 bin Euro mertebesinde, sadece 
Mertens’e, bonservisi elindeydi, imza parası olarak ödedik. Bunun haricinde değerli 
Galatasaraylılar, kim ne derse desin, gerçekleri tahrif etmek, gerçekleri farklılaştırmak mümkün 
değil. Çünkü Galatasaray Sportif A.Ş. halka açık bir şirket, bu manada bağımsız denetçiler 
tarafından denetlenen bir şirket, onun için bizim yaptığımız işler, her şey kurala uygun olarak ve 
denetim şartlarına uygun olarak yapılmıştır. Hiç kimse bu söylediklerimin dışında, ne vardı, ne 
yoktu diye böyle bir tereddüde kapılmasın. Çünkü başka bir şey yok. Ancak size ifade ettiğim 
gibi. Bütün sözleşmeleri anlatmaya gerek yok. En önemli yıldız futbolcumuzun, hepsi yıldız bizim 
için, fakat en çok konuşulan konuya aydınlık getirmek için bunu ifade etmek zorunda kaldım. 
Değerli Galatasaraylılar, futbolda durum böyle. Futboldaki çalışmalarımız, çok hassas bir şekilde 
devam ediyor. Maçlara taraftarımızın ilgisi çok büyük. Biz sizleri ve Galatasarayın çok değerli 
taraftarlarını memnun etmek için, onları gururlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz, 
karşılığını da alıyoruz değerli Galatasaraylılar. 
Kapalı gişe oynuyoruz. Her maçımızı 50 bin kişiye oynuyoruz. Bugün daha önce teklif ettiğimiz, 
kombine almamış kişiler, şu anda çok üzgünler. Bana gelen kombine talebi inanılmaz. Fakat 
maalesef kombine satışlarımız bitmiştir. Loca talebi. Daha bu sabah bir arkadaşım geldi, ya ben 
işte ben loca almadım da, benim locam yok. Loca almak istiyorum. Kusura bakma. Kusura 
bakma. Dolayısıyla taraftarlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Yani Galatasarayın büyük bir 
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hazirunla maçlarda oynaması, çünkü onlar bizim en büyük destekçimiz ve her zaman da 
yanımızda oldukları için, onları da buradan kuvvetli bir alkışla selamlamak istiyorum. 
Şimdi değerli Galatasaraylılar, bildiğiniz gibi, futbolun dışında amatör sporlarımızda çok önemli 
yatırımlarımız var. Çok önemli faaliyetlerimiz var. Onlarla ilgili de size kısa bir bilgi vermek 
istiyorum. Özellikle basketbolda geçen sene başarılı bir dönem geçirdik değerli Galatasaraylılar, 
NEF’in desteği ile başarılı bir sezon yaşandı, başarılı sonuçlar alındı. Bu sene de aynı sistemi 
sürdürüyoruz. Antrenörümüz Pistiolis ile devam ediyoruz. Önemli oyuncumuz De Bost devam 
ediyor. 5 yabancımız değişti, yenileri geldi. Göksenin, değerli kaptanımın kaptanlığında bu 
sezona hazırlanıyoruz. Milli oyuncumuz Sadık da bu sene bizlerle devam ediyor ve 5 yeni Türk 
oyuncu ile de takımımızı destekledik.  
Hedefimiz bu sene basketbolda şampiyonlar ligi şampiyonluğunu almak. Değerli 
Galatasaraylılar, oyuncu bütçemiz 3 milyon dolar. Oyuncu bütçemiz 3 milyon dolar değerli 
Galatasaraylılar. Geçen sene de böyleydi. Demek ki, demek ki eğer bir işi severek yaparsak, eğer 
oluşumuna başlanan sevgi iklimi devam ederse, bizim öyle büyük paralara, büyük harcamalara 
ihtiyacımız yok. Bu sene de yine basketbolda çok iddialıyız. Özellikle erkek takımımız, kadın 
takımımız için de faaliyetlerimiz devam ediyor. Koçumuz Alper Duru, alt yapıdan 6 oyuncumuz 
geldi. Onlarla mücadele edeceğiz, Işıl Alben tekrar takımımızda kaptanımız olarak var. 5 tane de 
yabancı transferi yaptık. İkisi de WNBA den gelen çok değerli oyuncular. Hedefimiz kadın 
basketbolda Euro Cup şampiyonluğu. Daha önce olduk. Türkiye liginde final oynamak istiyoruz. 
Bütçemiz de değerli Galatasaraylılar, 750 bin dolar. Şimdi bu rakamları niye ifade ediyorum? 
Hepiniz biliyorsunuz ki, aynı ligde mücadele ettiğimiz takımların bütçeleri, bizim şimdi size ifade 
ettiğim bütçenin, 5 misli, 10 misli. Buraya kadar geçiyor, hepimiz biliyoruz bunu. Dolayısıyla 
Galatasaraylılık ruhu, Galatasarayın bir araya geldiği zaman bütçe harcamalarının hiçbir önemi 
yok. Bizim birlikteliğimiz, başarımızın esasıdır değerli Galatasaraylılar.  
Voleybolda erkekte antrenörümüz Umut Çakır, iki yabancı ile oynuyoruz. Alt yapıdan 7 tane 
voleybolcumuz geldi. 6 tane de milli takıma destek veren voleybolcumuz var. Hedefimiz, hedefi 
de koyduk. Efeler liginde ilk 4 e girmek, Türkiye kupasında final oynamak, CEV kupasında da yarı 
final oynamak.  
Kadınlarda Ataman Güneyligil ile devam ediyoruz, iki tane yabancımız var. Yine alt yapıdan 6 
tane oyuncumuz var. Hedef sultanlar liginde ilk 4 e girmek, Türkiye kupasında final ve CEV 
kupasında da yarı final oynamak. Çok önem verdiğimiz bir husus, değerli Galatasaraylılar, 
Galatasarayın en önemli destekçilerinden bir tanesi, alt yapısı, alt yapı o kadar önemli ki, bizim 
hem amatör sporlarda, hem de futbolda, alt yapıdan bu sene büyük verim alacağız. Özellikle 
futbol için ve projelendirdiğimiz olay şu, alt yapıdan gelen aşağı yukarı size ifade edeyim 
isimleriyle beraber. 9 tane futbolcumuz var. Alt yapıdan gelen, proje ne? Proje şu. Biz dünya 
markası yıldızları bu takıma kazandırdık mı? Kazandırdık. Peki alt yapıdaki çocuklarımızı bununla, 
bunlarla harman ederek oynatırsak, onların gelişmesine ve Galatasaraya fayda üretmelerine 
hangi seviyede hizmet etmiş oluruz. Bir düşünün Galatasaraylılar. Bizim projemiz bu. Futbolda 
da bu, voleybolda da bu, basketbolda da bu. Onun için alt yapının ne kadar önemli olduğu, alt 
yapının nasıl dizayn edileceği, yani takımın sadece gençleştirme yoluyla başarılı olmasının 
mümkün olmadığını geçen sezon gördük. Dolayısıyla yeni bir proje yapmak lazımdı. Bizim 
projemiz de bu. Futbolda da, basketbolda da, voleybolda da. Alt yapıya destek ama alt yapıdaki 
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oyuncuların gelişmesi için nasıl bir takımda oynaması lazım, kimle beraber oynaması lazım. 
Geçmişi düşünün. Hagi ile beraber oynayan kaç tane sporcumuz başarılı oldu, Avrupa’ya gitti. 
Sneijder ile oynayan futbolcularımızı düşünün, Drogba ile oynayan futbolcularımızı düşünün. 
Bunlar takımın içindeki sembol isimlerdi, evet dünya yıldızlarıydı, ama dünya yıldızlarının bizim 
alt yapımızdan yetişmiş oyuncularla harman olması çok önemli. Bu sene buna çok önem 
veriyoruz değerli Galatasaraylılar. 
Diğer amatör sporlarımızdan sutopu, 195 tane lisanslı sporcumuz var, değerli Galatasaraylılar, 
bunun 41’i kadın, yüzlerce de kursiyerimiz var sutopunda. 2022’de erkeklerde 5 ligin 4’ünde 
şampiyon olduk. Biraz önce arkadaşlarım şampiyonlarımızı burada tek tek ekrana getirdiler. 
Yine 2022’de kadınlarda da U17’de şampiyon olduk, A kadın takımında da ikinci olduk.  
Cumhuriyetin 100’üncü yılında değerli Galatasaraylılar, en çok kupa almayı hedefliyoruz. 
Dolayısıyla özellikle amatör sporlarda bu manada, amatör sporlara büyük emek veriyoruz, 
büyük destek veriyoruz. Çünkü kupaların çoğu orada. Yelkende İzmir’de geçirdiği kazadan 
dolayı, sevgili Defne kardeşime geçmiş olsun diyorum. Üzücü bir kaza geçirdi. Ama en son 
aldığım haber, biraz önce haber aldım. Ameliyatı iyi geçmiş, kendisine acil şifalar diliyorum, 
inşallah en kısa sürede aramıza dönecek tekrar. 24’ü kadın olmak üzere, yelkende 89 tane 
sporcumuz var. 2024 Paris olimpiyatları için 4 farklı kategoride hazırlanıyoruz. 2020 Tokyo 
olimpiyatlarına katılan Ecem Güzel, bu seneki Akdeniz oyunlarında 3’üncü oldu. Bizi 
gururlandırdı. 2022’de genç yaş takımını kuruyoruz ve 2023’te de yelkene, Ege’de tesis 
kazandırmak üzere bir çalışmayı başlattık.  
Değerli Galatasaraylılar, tesisleşme, tesisleşme, tesisleşme derken şunu ifade ediyorum. 40 
seneden beri, tesisleşme yönünde, herhangi bir hareket yapılmamış. Futbolda da öyle, yüzmede 
de öyle, her şeyde böyle. Burhan Felek kompleksine, Ergun Gürsoy yüzme havuzuna gidin bakın, 
evet insanlar emek vermiş, bir şeyler yapmaya çalışmış, ya hiç mi eliniz değmedi kardeşim ya, 
hiç mi ilgi göstermediniz? Yani evet bu tesis yapılmış, bu tesisi bugüne getiren, sponsorluk yapan 
destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ama tesisler ilk yapıldığı günkü şekliyle bırakılmaz. 
Bakımı yapılır, efendim günümüze uygunluğu sağlanır. Gidip görmenizi istiyorum değerli Divan 
üyeleri.  
Atletizmde de gururumuz oldu. Değerli sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle İsmail 
Nezir, U20 dünya atletizm şampiyonasında 400 metre engellide Türkiye rekoru kırarak şampiyon 
oldu. Büyük bir başarı elde etti. Antony Smith, babası da bizim sporcumuzdu. 100 metrede ve 
200 metrede biraz önce de zaten burada gösterildi. Türkiye rekoru kırdı ve çok başarılı bir sezon 
geçiriyor. 
Kürekte bu sene deniz küreğinde de hayata geçiriyoruz ve biraz önce de zaten arkadaşlarım tek 
tek başarılı sporcularımızı gündeme getirdiler ve onları hep beraber alkışladık.  
Judo için birkaç kelime söylüyorum. Judoda sürekli başarı sağladığımız bir branş. Ama burada 
şey var mı arkadaşlar? Anadolu Hisarı’nda judo tesislerine gittim, ziyaret ettim. Bir antrenman 
esnasında görmek istedim, biz nerede antrenman yapıyoruz veya nasıl antrenman yapıyoruz 
görmek istedim. 
Değerli Galatasaraylılar, hakikaten judodaki özellikle başarımızın böyle bir yerde yapılan 
antremanlarla, böyle bir yerde yapılan çalışmalarla nasıl kazanıldığı, hayretler üzeri bir şey. Ya 
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400 metre bir yer bulamadık mı ya, bu insanlara idman yaptıracak, bize ait bir yerimiz yok 
muydu, yani ne zamandan beri, işte judo branşı kurulduğundan beri.  
Genç genç kardeşlerim orada idman yapıyor, koşullar. Onun için değerli Galatasaraylılar, ben ve 
Yönetim Kurulu arkadaşlarım bu konuların çözümü için son derece azimle, son derece büyük bir 
gayretle çalışıyoruz. Galatasarayın eğer bu olimpik sporların Türkiye'de öncüsü ise, tesisleşmede 
de öncüsü olması gereği var. Bu bizim misyonumuzdur, bu bize verilen görevdir, sadece Yönetim 
Kuruluna değil, bütün Galatasaray üyelerine, bütün Galatasarayı sevenlerine verilen bir 
misyondur. Bu misyonu yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz değerli Galatasaraylılar, 
özellikle bu sene gündeme getirdiğimiz, otistik yüzme ile ilgili tesisleşmeyi de gündemimize 
aldık. Ece kardeşimiz bize buradaki çalışmalarımızda yol gösteriyor. Özel bir havuza ihtiyacımız 
var. Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşu olarak, bu konuda da öncü olmamız lazım. Bu 
konudaki çalışmalarımız, ilçe belediyeleri ile olan temasımız çerçevesinde devam etmektedir ve 
bu konunun çok önemli olduğunu da vurguluyorum. Onun için de gereğini yapacağız, 
çalışmalarımız bu konuda da devam ediyor.  
Yüzmede 400 e yakın lisanslı sporcumuz var değerli Galatasaraylılar, bunun 155 i kadın. Akdeniz 
oyunlarında büyük başarı sağladık. 2 altın, 2 bronz aldık. İslam oyunlarında 6 altın aldık. 10 tane 
madalya toplamda kazandık. Önümüzdeki 10 yıl için, yüzmenin özellikle yüzmedeki 
tesisleşmenin elden geçmesi lazım. Eğer biz başarıyı bir üst seviyeye taşımak, eğer başarıyı kalıcı 
hale, sürdürülebilir hale getirmek istiyorsak, önce tesislerimizi yapmak zorundayız.  
Değerli Galatasaraylılar, e-spordan da bahsetmek istiyorum. E-spor bildiğiniz gibi, 2016 yılında 
zannediyorum yine benim başkanlığım dönemindeki olan dönemde gündeme geldi. 6 farklı 
ligde, 8’i yabancı, 60 oyuncumuz var. Özellikle Pugb Mobil, kadın takımımız son derece başarılı, 
onları da buradan tebrik ediyorum. LoL takımımız da bu sene ciddi yatırım yapıp, ismimizden 
söz ettireceğimizi size söylemek istiyorum. 
Değerli Galatasaraylılar, kısaca amatör sporlardan bazılarına değinmek istedim, size 
hedeflerimiz hakkında bazı bilgiler vermek istedim. Sevgili Divan Başkanım, amatör 
sporcularımızı alkışlattı. Fakat alkış yeteri şiddette değildi. Onun için Başkan olarak ben sizden 
sadece amatör sporcularımız için kuvvetli bir alkış istiyorum.  
Şimdi değerli Galatasaraylılar, sözlerime son vermeden evvel bir konuyla ilgili de bazı şeyler 
söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi her sene tüzüğü gereği, Galatasaray Spor Kulübüne 400 tane 
üye kardeşimiz geliyor. A, B, C, D, E grupları itibariyle. Son 10 yılda ortalama 800 kişi müracaat 
etmiş üyelik için, bu yıl ne olduysa, 2400’ü aşkın müracaat var. Ada ile filan ilgisi yok. Evet, 
buradaki en önemli husus, değerli arkadaşlar, biz hep neyi anlattık bu dönemde. Mayıstan beri 
hep şunu söylüyoruz, diyoruz ki, arkadaş gelin barışalım, birbirimizi sevelim, sevgi iklimini 
burada hakim kılalım diyoruz ya, bence en büyük şey, en büyük insanları teşvik edecek, 
Galatasaray Spor Kulübüne üye olması ihtiyacını hissettiren husus bu. 
Çünkü bu söylemimiz yaptığımız etkinliklerde hayat buldu. Özellikle 30 ağustos kutlamasında 
vardınız, hep beraberdik. Tek yumruk haline gelmişiz, hep bir sevgi yumağı oluşturmuşuz. İşte 
bu 2400 talebin esas sebebi bu. Esas sebebi bu değerli Galatasaraylılar. Onun için bu teveccühe 
layık olmak için elimizden geleni yapacağız, tabii aynı zamanda 2400 tane üye yapma imkânımız 
da yok. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmak üzere çalışıyoruz. Diğer bir husus da değerli 
arkadaşlar. Son cümlelerim. Şimdi onu şöyle söyleyeyim. Kapalı salonla ilgili geçmişte yaptığımız 
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şeyler, ruhsatımız maalesef iptal oldu. Onunla ilgili çalışmalarımızı sıraya koyduk. Yani hepsine 
birden saldırmak yerine, salon bizim olmazsa olmaz projelerimizden bir tanesi. Gereğini 
anlatıyorum işte, judoya salon, 400 metre yer bulamamışız. Ama kısa vadede hayata 
geçireceğimiz projeler, anlattıklarım. Elbette ki bu projelerin raya girmesiyle ruhsatların alınıp, 
şey yapılması ile beraber, salonla ilgili de size vereceğimiz bazı müjdeler var. Çalışmaları 
bitmediği için şu anda o konuyla ilgili bir şey söylemedim. 
Değerli Galatasaraylılar, en önemli konulardan bir tanesi de bildiğiniz gibi, senelerden beri tüzük 
çalışmaları yapılıyor ve tüzüğün bazı maddelerinin değişmesi, güncel hale gelmesi için bir Genel 
Kurul yapma ihtiyacımız var. Tüzüğümüze göre Genel Kurulun yapılabilmesi için belli bir nisaba 
ihtiyaç var. Ekim ayında bu çalışmayı yapmayı planlıyoruz. Bu Genel Kurulu çağırmayı planlıyoruz 
ve sizden ricam şu. Ne olur artık bu Genel Kurula gelin. 15 bine yakın kayıtlı üyemiz var. 5 bininin 
kaydı kapalı. 9 bin küsur kaydı açık üyemiz var. Genel Kurul yapıyoruz, en hayati Genel Kurulu 
yapıyoruz 1000 kişi geliyor ya. Daha iyisini yapıyoruz 2 bin kişi. Şimdi bizim özellikle tüzük Genel 
Kurulunda belli bir nisaba ihtiyacımız var. Onun için sizden özellikle rica ediyorum. Galatasaray 
için en önemli hususlardan birisi, bu tüzüğün güncel hale gelmesi, tüzüğün Galatasaraya yakışır 
şekilde yapılabilmesi lazım. Onun için değerli Galatasaraylılar, tüzük Genel Kuruluna mutlaka 
gelin. Çağrımı buradan yineliyorum. Oradaki çalışmalarımıza katkı verin. Hepinize saygılarımı 
sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum değerli Galatasaraylılar. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek 
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Sevgili Başkanım, benim alkışım daha kuvvetliydi. Bunu dikkatinize sunuyorum. Amatör 
sporcular için aldığım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Öyle olması lazım, icra makamı sizsiniz Sayın Başkan. Sayın Başkanımız merak edilen 3 aylık 
icraat ve önümüzdeki dönem projeksiyonları ile ilgili gayet detaylı açıklamalarda bulundu. Divan, 
konuşmak isteyen Divan üyelerimize söz vermeden önce ben bir iki konuda hatırlatma yapmak 
istiyorum. 
Eylül ayında çok acı kayıplarımız oldu. Geçmiş yıllarda ve yakın geçmişte. 10 Eylül 2021’de 
kaybettiğimiz Duygun Yarsuvat Başkanımızın geçtiğimiz günlerde birinci ölüm yıldönümüydü. 
Yine dün taçsız kral, Türk sporunun, sadece Galatasarayımızın değil, Türk sporunun efsane ismi, 
Metin Oktay’ımızın 13 Eylül, malum 13 Eylül ‘e kaybettik. 31’inci ölüm yıldönümüydü. Kozlu’da 
mezarı başında Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray topluluğu olarak, andık kendisini. Benim 
dile getirmek istediğim bir diğer konu, aslında her sene bizim stadımızın büyük maçlarda bir 
tahliye problemi, yani stadın dolma ve tahliye problemi vardı. Sayın Başkanımızın da bahsettiği 
gibi, bu sene daha ilk maçtan, Giresun maçıyla birlikte ve geçtiğimiz iki maç oynadık. Bu Cuma 
günü de 3’üncüsünü oynayacağız. Ciddi anlamda bir stadımızın bir ulaşım problemi ortaya çıktı. 
Yönetim Kurulumuz bu konuda ilgilendiğini biliyorum çünkü dron çekimleri ve gerekli mercilerle, 
çünkü sonuçta devlet karayollarının şeyinde bizim bir etkimiz yok. Ama bu konu hem valiliği, 
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birçok devlet ve belediye birimini ilgilendiriyor. Bu konuda birtakım çalışmalar yapıldığını 
biliyorum. Fakat büyük Galatasaray taraftarının stada ulaşımı, hem stadın dolması, hem kısa bir 
sürede boşalması anlamında buna ilişkin bir duyarlılığı ben dile getirmek istedim. Yönetim 
Kurulumuzun bu konuda gerekli faaliyetleri de başlattığını biliyorum. Ama biraz zaman alabilir 
tabii. Ama bu konu çok önemli. Çünkü o stat konforunu sağlayamazsak, cebinde kombinesi olan 
birçok üyemiz, stada gelmekten imtina edebilecektir. Sayın Başkan buyurun. 
Kayda geçmesi anlamında kürsüye zahmet buyurun lütfen. Kürsü mikrofonu daha sağlıklı kayda 
geçmesi anlamında. 
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Değerli Galatasaraylılar, evet Sayın Divan Başkanının bahsettiği konu, Galatasaray için çok 
önemli bir konu. Maalesef stat yapılırken bunlar çok dikkate alınmamış, hatta yapılma 
aşamasındaki projenin tamamı da hayata geçirilmemiş. Tabii üzerinden uzun bir zaman geçti. 
Dolayısıyla bugün alınacak önlemler, taraftarlarımızın stada geliş ve gidişlerinin gerektiği 
kolaylıkta olması için radikal bazı çözümler gerekiyor. Onun için zaman biraz geçmiş.  
Şimdi tabii getireceğimiz çözümler, özellikle profesyonel bir grupla simülasyon çalışması 
yapıyoruz, şu anda epeyden beri bu çalışma devam ediyor. Buna bağlı olarak bir öneri 
getireceğiz. Bugün Sayın Vali ile konuştum. Yarın bizi bekliyor. Bu konu ile ilgili geçici çözümler 
hususunda valilikle görüşme halindeyiz. Ümidim Cuma günü oynayacağımız maçta, alınacak bazı 
tedbirlerle girişin ve çıkışın daha kolay olacağını düşünüyorum. 
Fakat bu yetmez. İnisyal projenin yapıldığı şekilde tamamlanması gerekiyor. Bunun için de 
karayolları ile bir randevu istedim. Karayolları ile bir görüşme yapmak suretiyle, ana projede, ilk 
yapılan projedeki fasilitelerin vücuda gelmesi lazım. Bir yapılaştırma gerektiriyor, bazı yatırımları 
gerektiriyor. Dolayısıyla karayolları ile yaptığım görüşme çerçevesinde de bunların ne olduğunu 
gayet iyi biliyorum. Görüşmelerin sonunda tekrar size bilgi vereceğim ama bugün yapmaya, yani 
uygulamaya çalıştığımız çözümler geçici çözümlerdir. İşte valilikle, yarın sevgili İsmail Sarıkaya 
zannediyorum kendileriyle bir görüşme yapacak. Bu manada taraftarlarımızın stada gelişini 
kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz değerli Galatasaraylılar. Saygılarımla. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Başkanımıza spesifik cevabı için çok teşekkürler. Duyarlılıkları için de, ben de bir Divan Başkanı 
sıfatı ile değil, taraftar olarak, teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bir iki mesaj gelmiş, bu tüzük 
Genel Kurulları için nisabı diyor Başkanımız söyledi, 1/10, şu anda yaklaşık bizim 900 kişi ile açıp, 
2/3 ile, üçte iki ile yani 600 kişiyle de, açtıktan sonra da nisabı kaybetmeyip, süratli bir Genel 
Kurulla seri bir şekilde her bir değişiklik maddesinde 900 ile açarsak, 600 kişi ile oylayıp, şey 
yapmamız lazım. Yani somut bir rakam verirseniz, insanların aklında kalır diye bir şey gelmiş. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek 
Sayın Başkanım, benim çağrım, sabah 10’da orada en aşağı 1.000 kişi olalım.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
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Kesinlikle, kesinlikle. Anayasamızı Galatasarayımıza yakışır ve Galatasaray barışını sağlayacak, 
sevgi iklimini pekiştirecek şekilde değiştirmek için, o 1.000 kişi ile orada olmamız lazım. 
Şu 14.34 itibariyle 103 Divan üyemiz ve 13 Kulüp üyemiz bulunuyor. Onu hatırlatmak istedim. 
Şimdi saygıdeğer konuşmacılarımızı anons etmek istiyorum. Söz isteyen 3 kişi görüyoruz. Bize 
bildirmiş olan. Sayın Sami Çölgeçen, Sayın İbrahim Göknar ve Sayın Faruk Gürbüzer. Sayın Sami 
Çölgeçen buyurun. 
 
Sami Çölgeçen 
Sevgili hazirun, sevgili arkadaşlar, ben kürsüye transferlerle ilgili bir teşekkür etmek için çıktım 
ama, bu tahmin edeceğiniz gibi, ne transferlerin ne kadar kıymetli olduklarıyla ilgili, ne, ne kadar 
ucuza mal ettiğimizle ilgili. Bambaşka bir şeyle ilgili. Bu Yönetim Kurulumuzun ve Başkanımızın 
bu muazzam transferleri yaparken ki tutumu ve ketumiyetiyle ilgili.  
Bu transferleri yaparken kimsenin haberi olmadı. Demek ki çok ciddi bir Yönetim Kurulumuz, 
çok disiplinli bir Yönetim Kurulumuz var. Çünkü geçmişte biz bunun çok acısını çektik. Bazı 
Yönetim Kurulu üyeleri, kendilerine biz ne kadar önemliyiz havasını vermek için devamlı sağa 
sola, haberlere fısıldadılar, kendilerine yakın gazetecilere ve ondan sonra ben bunları yaşadım 
gördüm. Başka kulüpler hemen talip oldu, fiyatlar arttı, adamlar kaçırıldı. Perişan olduk. Bunu 
nasıl başardılarsa Yönetim Kuruluna bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Hakikaten kimsenin 
haberi olmadı, sizlere helal olsun. Benim sözüm bundan ibaret. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Kısa ve özlü konuşması için Sayın Sami Çölgeçen’e teşekkürler. Sayın İbrahim Göknar buyurun. 
 
İbrahim Göknar 
Sayın Divan Başkanım, değerli Divan Heyeti, Sayın Kulüp Başkanım, çok değerli Yönetim Kurulu 
üyelerimiz, kıymetli Galatasaraylılar, herkesi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. 
Efendim konuşmama başlamadan önce, sevgili Başkanımız Dursun Özbek beyefendiye çok 
teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendileri konuşmasının bir bölümünde son derece mütevazı 
bir şekilde geçmiş yönetiminde yapılan bazı hatalardan ders aldım ifadesini kullandılar. 
Gerçekten bu son derece mütevazı ve erdem dolu bir ifadeydi. Tekrar tebrik etmek isterim. 
Efendim hepimizin malumu, Galatasarayın tüzük, bütçe, projeler, borçlar, faizler, hatta sermaye 
yapısı gibi çözüm bekleyen son derece önemli konuları var. Yönetim Kurulumuzun da biraz önce 
Sayın Başkanımızın da gayet net olarak ifade ettiği gibi, tüm bu konuların çözümü için, can 
siperane çalışmaları var. Bu husustaki gözlemler çok nettir. Kendilerine tekrar her bir konuda 
bol şans diliyorum. Her ne kadar bazı konu ve planlamalarda önemli fikir ayrılıklarımız olsa da 
ki, bu bizim Galatasarayımızın zenginliğidir bana göre. Burada yeni bir konu var. Onu da 
belirtmeden geçemeyeceğim. UEFA’nın yeni sermaye artırımı talebi de bence Sayın Başkanım 
çok önemli bir konu, bu konunun da yönetiminizde detaylı tartışılacağına ve inceleneceğine 
emenim. Tabii her ne kadar dediğim gibi fikir ayrılıklarımız olsa da hepimizin en önemli hedefi, 
elbette Galatasarayın mutlak başarısıdır. Efendim bu kısa girişten sonra, zaten konuşmamı kısa 
keseceğim. Bütün bunları şimdi bir tarafa bırakarak, ben de bir konuya kısaca değinmek 
istiyorum. Konu Galatasaray futbol takımı. Yani Galatasarayımızın vitrini. Galatasaray futbol 



 
 

17 
 

takımı, bana göre şu anda son 5 yılın en güzel, en kompakt ve en renkli futbolunu oynuyor. 
Bunun sezon boyu devam etmesi en büyük dileğimdir. İşin maliyet tarafına hiç girmeyeceğim 
bugün. Çünkü boş kasa ve günlük 1 milyon küsur faiz yüküyle kadroya, 81 milyon lira yatırım 
yapmak, 3 sene için tabii, 3, 4 yıl için gerçekten çok cesur bir karardır. Çok büyük bir risktir. 
İnşallah bunun meyvasını hep birlikte, şu andaki oyun gibi görürüz. En büyük duam budur.  
Şimdi efendim isterseniz eğer sizler de Galatasaray futbol takımının, bugünkü oynadığı 
futboldan memnun iseniz. Gelin sizden istirhamım, biz Divan üyeleri olarak hep beraber bugün 
çok alkışlar oluyor. Bir alkışımızı da kocaman bir alkışımızı da buradan Florya’ya gönderelim ve 
hepsine, bütün oyuncularımıza, hocalarımıza sevgilerimizi sunalım. 
Dinleme zahmetinde bulunduğunuz için çok teşekkür ederim efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın İbrahim Göknar’a çok teşekkürler, kısa ve özlü konuşması için. Ben Sayın Faruk Gürbüzer’e 
söz vermeden önce Divan kombine ve otopark uygulaması hakkında kısa bir bilgi vermek 
istiyorum. Bu sene Divan üyelerimizden 172 kişi doğu 114 Divan tribününden kombine aldılar. 
Divan otopark uygulamasından yararlanan da 71 Sayın Divan üyemiz, bu kısa bilgiyi de vermiş 
olalım. Şimdi Sayın Faruk Gürbüzer’i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. 
 
Faruk Gürbüzer 
Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan, Sayın Kulüp Başkanım, değerli Divan üyeleri, öncelikle son 
yılların en kaliteli futbolcularını kadromuza katarak, daha doğrusu, geçen sene büyük üzüntü 
yaşadığımız futbol şubesini yeniden yaratarak, diğer tüm kulüplerin spor kamuoyunu, hatta 
teknik direktörlerin imrenerek baktığı bir futbol takımı kurdukları için Sayın Başkanımıza ve 
Yönetim Kuruluna çok çok teşekkür ederim. 
Ayrıca böyle bir kadronun oluşmasındaki kadro mühendislikleri ve transferdeki demin Sami 
ağabeyimin de bahsettiği gibi, çok özel, gizli, saklı, başarılı çalışmalarından dolayı, Sayın Erden 
Timur’a ve bu konuda emeği geçen tüm yardımcılarına ve arkadaşlarımıza da teşekkür 
ediyorum. 
Sayın Başkanım, Sayın Kulüp Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu, elini veren kolunu kaptırırmış 
misali, sizden futbolun dışındaki diğer spor branşlarımıza da aynı ilgi ve alakayla yaklaşacağınıza 
inanarak bir talepte bulunmak istiyordum ama demin siz bana fırsat vermeden onları dile 
getirdiniz. Sağ olun, var olun. Ancak bir sürü şubeyi saydık, çok şube olduğu için unutulduğunu 
zannettiğim, bizim tekerlekli basketbol takımımız vardı. Yenilmez armadaydı, Türkiye 
şampiyonuydu, sanıyorum bu karmaşa içerisinde unutuldu. Herhalde bu tekerlekli basketbol 
takımımız da gündeminizde vardır. 
Değerli Galatasaraylılar, çok uzun meşakkatli yıllardan sonra Adamıza kavuştuk, nihayet 
kavuştuk. Bu kavuşma süreci içinde yaşadıklarımızı hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Adanın 
Galatasaraya tesliminden sonra, çok kısa bir süre içinde, Yönetim Kurulu büyük bir özveri 
gösterdi. Demin slaytlarla da gördük. Çok kısa süre içinde Adayı tüm ihtişamı ile hepimizin 
hizmetine sundu. Bunun da ötesinde, Adada Galatasaraya ait olmayan iki parselin kullanım 
haklarını da Galatasaraya alarak, Galatasaraya büyük hizmetlerde bulundular. Sağ olsunlar, var 
olsunlar.  
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Değerli Galatasaraylılar, ancak şunu unutmamamız lazım ki, adamıza kavuşmak çok kolay 
olmadı. Hepimiz çok çok uzun seneler bekledik. Üzüldük, konuştuk, tartıştık, davalara girdik, 
çıktık. Girdik, çıktık. Ama sonunda nihayet hedefimize ulaştık, adamıza kavuştuk. Adamızın 
tekrar Galatasaraya kavuşturulmasında, büyük emekleri ve çabaları olan, rahmetli Başkanımız 
Sayın Mustafa Cengiz’in, Sayın Yusuf Günay’ın, Sayın Abdurrahim Albayrak’ın ve hukukçumuz 
Petek Hanımın emek ve hizmetlerini unutmak elbette ki mümkün değil. Bu arada daha başka 
arkadaşlarım varsa, bu emeği olan çok kişi var, isimlerini sayamadığım için kendilerinden 
tekraren özür diliyorum. 
Vefa ve kadirşinaslık Galatasarayın Galatasaraylıların en büyük hasletlerinden biridir sevgili 
Galatasaraylılar. Biz Galatasaraya hizmet edenleri hep sevdik, hep hatırladık, hiç unutmadık. Bu 
nedenle Galatasaraya yaptıkları, Galatasaray adasına yaptıkları bu büyük çalışmalarından dolayı, 
emeği geçen biraz önce isimlerini saydığım, başta Sayın rahmetli Başkanımız Mustafa Cengiz, 
Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ve hukukçumuz Petek Hanım olmak üzere, kendilerine bir 
teşekkür beratı verilmesi hususunu Sayın Divan Başkanıma, Sayın Kulüp Başkanıma ve değerli 
Divan üyelerine arz ediyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder, saygılar 
sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Faruk Gürbüzer’e teşekkür ederiz. Konuşmak için isimlerini kaydettiren konuşmacılarımız 
bitti. Başka bir konuşmacı olmadığını görüyorum. Sayın Başkan siz bir konuşma yapmak ister 
misiniz?  
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Evet değerli Galatasaraylılar, Eylül Divan toplantımızın sonuna geldik. Katılımınız için hepinize 
teşekkür ediyorum. Ayrıca, evet tekerlekli basketbol bizim için en önemli şubelerimizden bir 
tanesi, ihmalime geldi. Hatta dosyamda sunumu da hazırdı. Fakat buradaki kargaşa içinde şey 
yapamadım. Kimse kusura bakmasın. Onlar da bizi gururlandıran bir şubemiz, hem Avrupa 
şampiyonlukları, bize yaşattıkları şampiyonluklar da bizim gururumuzdur. 
Elbette ki bu bahsettiklerimizin dışında da şubelerimiz var. Elbette ki, hepsiyle bir bütünüz. 
Dolayısıyla lütfen kimse alınmasın, unutulan, bazen ihmale gelen hususlar olabilir. Bunu ifade 
etmek istedim ve Galatasaray için bir taşı, taş üstüne taş koyan herkese huzurunuzda teşekkür 
ediyorum ve onları minnetle, ebediyete intikal etmiş olanları rahmetle anıyorum ve Galatasarayı 
bugünlere getiren herkese de büyük teşekkür gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Başkanımıza teşekkürler, güzel bir Eylül günü icra ettiğimiz, Eylül ayı olağan toplantımızı 
kapatıyorum. İyi ve sağlıklı günlerde görüşmek üzere, hoşça kalınız. 
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