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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi 
Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Değerli hazirun, Divan Kurulumuzun Kasım ayı olağan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımıza 
başlamadan önce, lütfen telefonlarımızı sessize alalım. 
Saygıdeğer katılımcılar, stat giriş kapılarımızdan gelen kayıtlara göre, 13.25 itibariyle 
oturumumuzda 55 Divan Üyemiz vardır. 
Pardon, 10.25 itibariyle, düzeltiyorum. Divan üyemiz vardır. 5 de kulüp üyemiz bulunuyor. Açılış 
nisabımız mevcuttur. Toplantıyı açıyorum. Müsaadenizle kürsüye geçiyorum. 
Değerli Divan Kurulu Üyelerimiz, bizleri ekranları başında ve Galatasaray youtube kanalından 
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 sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. Vefat listesini 
yansıtabilir miyiz lütfen? 
Divan Üyelerimizden 4360 Ahmet Amil Kunt, 7529 Tekin Demirtaş, voleybol kökenli. 8462 Haluk 
Rıza Canbay, 8911 değerli iktisatçı Dr. Sadun Abaç, kulüp üyelerimizden 3608 Şirzat Doğan, 3743 
Osman Sırrı Maro, 3859 Sait Ersayın Özdemir, 7677 Bülent Özveren, değerli TRT mensubu, 
değerli spiker. 9688 Mehmet Sedat Sanver, 14134 Emekli Büyükelçi Cemil Ferhat Karaman, 1979 
yılında kulübümüze transfer olan ve şampiyon kadrolarımızda yer alan, formamızı terletmiş milli 
oyuncularımızdan Metin Görgün, kulübümüzde 1965-1966 sezonunda forma giyen, eski 
futbolcularımızdan Nüzhet Altınel ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizleri saygı 
duruşuna davet ediyoruz (Saygı Duruşu Yapıldı.) Ruhları şad olsun, kendilerini saygıyla anıyoruz. 
Buyurun oturabilirsiniz. Müsaadenizle yerime geçiyorum. 
Toplantı gündemimize geçmeden önce, judo şubemizdeki bazı derecelerimizden, 
başarılarımızdan bahsetmek istiyoruz. Divan Kurulu Yazman üyemiz Ali Tüzmen, Sayın Ali 
Tüzmen okuyacak. Buyurun. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Ali Tüzmen 
Bosna Hersek’te devam eden 23 yaş altı Avrupa judo şampiyonasında mücadele eden 
sporcumuz, sporcularımız Hilal Öztürk, +78 kiloda şampiyon oldu. Hasret Bozkurt 57 kiloda ikinci 
olarak gümüş madalya kazandı. Mustafa Koç 81 kiloda 3 üncü olarak bronz madalya kazandı. 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ve 2024 Paris Yaz Olimpiyat oyunlarına puan veren, 
Uluslararası Büyükler Grand Slam Turnuvasında mücadele eden sporcumuz Halil Öztürk, +78 
kiloda 3’üncü olarak Bronz madalya kazandı. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. Saygıdeğer hazirun, geçtiğimiz toplantımızdan bu yana bazı kulübümüzdeki 
gelişmeleri ve anma törenlerinden bahsetmek istiyorum kısaca. Saygıdeğer Yönetim 
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Kurulumuzun organizasyonu ve liderliğinde 22 Ekim Cumartesi günü camiamızın bütün 
bileşenleriyle Yönetim Kurulumuz, Divan Kurulumuz, formamızı terleten sporcularımız ve kulüp 
çalışanlarımızla birlikte bir Anıtkabir ziyaretinde bulunduk. Oldukça coşkulu bir katılım oldu. 
Saygı ile Cumhuriyetimizin 99’uncu yılında Cumhuriyetin 100’ü Galatasaray olarak büyük bir 
katılım sağlandı. Yine 29 Ekim Cumartesi Cumhuriyetin 99’uncu yılında artık 100’üncü yıl 
organizasyonlarımız bir anlamda başlamış oldu. 5 Kasım Cumartesi Beşiktaş derbi maçından 
önce, stadımızdaki koreografi muhteşemdi. Cumhuriyetin yüzü Galatasaray temalı bu 
organizasyon için emeği geçen herkese ve özellikle tüm taraftarlarımıza ve taraftar grubumuza 
teşekkürü borç biliriz. 
Bu hafta içinde Atamızın ebediyete intikal edişinin yıldönümünde, 10 Kasım Perşembe günü 
stadyumda yine bir anma töreni gerçekleştirildi. Bu vesile ile saygı, rahmet ve özlemle atamızı 
anıyoruz. Kendisini anıyor ve arıyoruz. İlkeleri bize ışık tutmaktadır. Bunları bu kısa hatırlatmayı 
yaptıktan sonra, gündemimize geçiyoruz. Gündemi Divan Kurulu yazman üyemiz Sayın Ali 
Tüzmen sunacak. Buyurun. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Ali Tüzmen 
Gündem.  

1. Ekim ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması.  
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. 
3. Açılamayan Olağanüstü Tüzük değişiklik Genel Kurul toplantısının değerlendirilmesi.  
4. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. 
5. Kapanış. 

 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler.  
Şimdi okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul 
edilmiştir. Gündemin 1’inci maddesi ile devam ediyoruz. Ekim ayına ait toplantı tutanağının 
takdimi ve oya sunulması.  
Ses kaydı çözümlenerek kontrol edilmiş olup, gsdivan.com Divan Kurulu internet sitemize 
yüklenmiştir. Çözümlendiği ve siteye yüklendiği şekliyle Ekim ayı toplantı tutanağını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer hazirun, gündemimizin 3’üncü maddesi, açılamayan geçen Cumartesi günü icra 
edemediğimiz Olağanüstü Tüzük Değişiklik Genel Kurul Toplantısının değerlendirilmesi. Bu 
konuda özellikle bir, biliyorsunuz olağanüstü gündemle toplanan Tüzük Tadil Genel Kurulları 
karakteri gereği, üyelerimizin kaydı açık daha doğrusu aidatını yatırmış, oy kullanma hakkı olan 
üyelerimizin 10 da 1’i ile toplanıyordu. Katılım cetveline göz attığımızda şunu görüyoruz. 726 
saygıdeğer kulüp üyemiz toplantıya katıldı. İmza cetvellerini imzalayarak, katılım cetvellerini. 
Toplantıya katıldılar. Bu genel hazirunun %8’ini oluşturduğu için toplantı açılamadı ve açılmadan 
toplantımız iptal olmuş oldu.  
Gündemde özellikle bu hususta, saygıdeğer söz isteyen konuşmacılarımızın bu konuya dikkat 
etmesini, yani bu konuyla devam etmemizi öneriyorum. Bununla ilgili olarak 3’üncü maddede 
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lütfen şey yapalım. Toplantının verimliliği ve etkinliği açısından, sonra diğer güncel konular 
konusunda ayrı bir gündem maddemiz olacak. 
Yönetim Kurulumuzdan bu konuda bir söz talebi var mı? Sayın Dursun Özbek’i kürsüye davet 
ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. 
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Sayın Divan Başkanım, değerli Divan Kurulu Üyeleri, bizi televizyon başından izleyen değerli 
Galatasaraylılar, sevgili hazirun, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize saygılarımı ve 
selamlarımı gönderiyorum. 
Değerli Galatasaraylılar, bugün bu Divan toplantısında siz değerli üyelerimizle Galatasaray 
üzerine biraz dertleşmek istiyorum. Bildiğiniz gibi son dönemde gerek federasyon, gerekse 
medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük bir mücadele içindeyiz. Sadece kendi çıkarlarını 
düşünen ve bu çıkarlar için gözünü kırpmadan Türk futbolunu manipüle eden bu grupla 
savaşımız bir günde bitmeyecek değerli arkadaşlar. 
Biz hem Galatasaray, hem de Türk futbolu için doğruları söylemeye devam edeceğiz. Bir adım 
bile geri atmadan, bu mücadeleden zaferle çıkacağız, buna gönülden inanıyorum. Bu mücadele 
bizi bir saniye bile yormaz, yaralamaz. Bizi asıl yaralayan bu şer odaklarının ürettiği akla hayale 
sığmayacak yalanlara inanıp, o yalanlar üzerinden bizi yıpratmaya çalışan bazı Galatasaraylılar 
özelinde. Tek amaç var. Tek amaç var. İlk günden beri oluşturmaya çalıştığımız, birlik ve 
beraberlik ortamını, sevgi iklimini engellemeye çalışmak. Galatasaray bugüne kadar 
kutuplaşmadan, küskünlüklerden ne yarar gördü değerli Galatasaraylılar? Hafızalarımızı 
tazeleyelim geriye doğru. 10 sene, 12, 13 sene geriye gidelim. Bu kavgalardan ne fayda istihsal 
ettik, ne fayda gördük. Galatasaray için neyi iyi yapabildik bu dönemde? 
Değerli Galatasaraylılar, biz bu sevgi iklimini sağlamak için çaba göstermekten asla yılmayacağız 
ve sizin desteğinizle Galatasarayda birliği ve beraberliği sağlayacağız.  
Seçildiğimiz günden bugüne samimi eleştirileri her zaman dikkate aldık. Ama bizim bu 
samimiyetimizin bir zayıflık gibi anlaşılmasına, suiistimal edilmesine de kesinlikle izin vermeyiz. 
Buradan son dönem yaşadığımız bir konuyu sizinle paylaşıp, ilk ağızdan açıklığa kavuşturmak 
istiyorum. 
11 sene Galatasaray formasını terletmiş, eski sporcumuz Metin Görgün’ün vefatından sonra 
yazılanlar, paylaşılanlar, tüm nakit sıkışıklığına rağmen, Galatasaray vadesi gelmeden 
ödemelerini yapmış, yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Bu gerçeğe rağmen, hiç utanmadan 
bizi sosyal medyadan suçlu, hatta katil ilan ettiler. Bu kişilerle alakalı hukuki süreci başlattık ve 
takip edeceğiz.  
Değerli Galatasaraylılar, bundan sonra herkes Galatasaray ismini nasıl kullandığına dikkat 
edecek. Bu vesileyle bir kez daha Allah’tan rahmet ve değerli ailesine sabır diliyorum.  
Galatasaray içinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için çok önemli adımlar atıyor değerli 
Galatasaraylılar, size bu konularla ilgili kısaca bilgi ve rakamlar vermek istiyorum. Göreve 
geldiğimiz 11 Haziran’dan bugüne yaklaşık 850 milyon TL’lik bir ödeme yaptık. 
Bunu ifade ederken amacımız bir enkaz edebiyatı, yapmak kesinlikle değil değerli arkadaşlar. 
Ama bu bir realite. Bunun herkes tarafından, bütün Galatasaraylılar tarafından da bilinmesi 
gerekiyor. Üstelik bu ödemelerin, Avrupa kupaları ve token gibi gelirlerimiz olmadan yaptık. 
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Ayrıca şunun da bilinmesinde fayda var. 30 Haziran’dan itibaren Bankalar Birliği anlaşmasına 
bağlı olarak gelirlerimizin kısmen %25’i, kısmen de %50’si kesinti yapılmaya başlandı. Tüm bu 
kesintilerle birlikte, düşen gelirimize karşın bu ödemeleri yaptık değerli Galatasaraylılar. 
Sadece bu durum bile Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamızın ne kadar gerekli olduğunu 
gösteriyor. Artık bu konuda hiç şüpheye mahal yok. Değerli Galatasaraylılar, seçimden önce de 
ve Yönetimde bulunduğumuz sürece, hep bankalar birliği anlaşmasından çıkmamızı, bu çıkma 
için de üretmek zorunda olduğumuz projeleri size defalarca anlattım. Kısaca üzerinden bir sefer 
daha geçmekte fayda var. Çünkü bu bizim olmazsa olmazımızdır.  
Seçim döneminde bahsettiğimiz Galatasaray için çok önemli olan konulardan bir tanesi Ada 
mevzuuydu. Ada mevzuunu bildiğiniz gibi kısmen aştık. Plan ve proje çalışmaları şu anda devam 
ediyor. Yakın bir zamanda da geri kalan kısmının açılması için çalışmalarımızı başlatacağız. Yeni 
sezona inşallah Ada tümüyle bitmiş olarak hizmete açılacak. 
Diğer bir projemiz, bu konuyla ilgili. Galatasarayın Bankalar Birliği anlaşmasından çıkması ve 
sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşması, ona bağlı olarak da sürdürülebilir bir sportif yaşam 
içine girmesi için olmazsa olmaz projemiz Mecidiyeköy projesi. Bildiğiniz gibi Mecidiyeköy’deki 
binamız, 2014 yılında rahmetli Duygun ağabey döneminde çalışılmaya başlanmış, sevgili 
Başkanım o zaman beni memur etti bu işe. Yahut orada uygulanan proje itibariyle inşaata 
başladık ve kaba inşaatı bitti, cephesi kapandı. O vaziyette o günden beri duruyor. Daha öne size 
anlattığımız ve Yetki Genel Kurulunda da izah ettiğimiz gibi, günün şartlarına uygun olarak, orada 
uygulanan proje, fleksibl bir projeydi. Her manada kullanılabilirdi. Otel olarak da kullanılır, 
rezidans olarak da kullanılır ve ofis olarak, her türlü işe cevap verebilecek bir projeydi. 
Dolayısıyla bugünün koşullarına bağlı olarak, Mecidiyeköy’deki arsamızın, Mecidiyeköy’deki 
binamızın en uygun şekilde değerlendirilmesinde şu yönde karar aldık. Rezidans yapalım ve 
satalım. Satmaktaki gayemiz, tek gayemiz var. Bugün günde yaklaşık 1 milyon 200 bin TL’ye 
varan faiz ödemesinden kurtulmak. Seneye, senelik olarak hesapladığınız zaman, 400 milyon TL 
faiz ödüyoruz değerli arkadaşlar. 
Bu ödeme başa çıkılır bir ödeme değil, özellikle gelirlerin düştüğü, ekonominin çok iyi gitmediği 
bu dönemlerde, bu gibi dönemlerde, Galatasarayın bir spor kulübü olarak icraatına büyük sekte 
vurmaktadır. Kaldı ki sportif faaliyetleri yürütürken, gerek enflasyonun, gerek azalan naklen 
yayın gelirlerinin, dikkate de alınması gerekiyor. Onun için Mecidiyeköy’deki yapacağımız proje 
çok önemli. Orada şu anda 186 tane 2+1, 1+1 şeklinde tanzim edilmiş rezidans, dairelerimiz var. 
5 tane de Büyükdere caddesine açılan dükkân var. Şimdi değerli Galatasaraylılar, hesabı şöyle 
yaptık. Dedik ki sizden yetki alırken de aynı şeyleri söylemiştim. Bugün biraz daha gelişti. Bugün 
orada bir satış ofisi organize ettik. İnsanlar orada çalışmaya başladı. Özellikle yabancılara satış 
konusunda deneyimli bir firma ile ihale sonucu anlaşma imzaladık. Ama önceliğimiz üyelerimizin 
buraya iltifat etmesi, üyelerimizin buna ilgi göstermesi ve oradan hem Galatasaraya destek 
olması açısından, hem de orada hep birlikte bir yaşam sürdürülebilmesi için, sizlerin de 
desteğine ihtiyacımız var. 
Yaptığımız ihale sonucu, anlaştığımız firma, yabancılara satış yapacak firma, net 6750 dolardan 
metrekaresini satmak üzere bir taahhüde girmiştir. Şöyle düşünürsek, yaklaşık rezidans 
bölümüne hizmet verecek, yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanımız vardır. Ayrıca 3600 
metrekare de dükkanlar itibariyle dikkate alınması gereken alan vardır. Yani 
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pazarlayabileceğimiz, satabileceğimiz 14 bin metrenin biraz üzerinde, 14 bin metrekarenin biraz 
üzerinde satılabilir alan mevcut. 
6750 dolarla hesap yapabilirsiniz.  
Peki biz burayı satıp ne yapacağız yani, parayı nasıl kullanacağız? Onunla ilgili size kısa bir bilgi 
vermek istiyorum. 
Şimdi bankalar birliği ile sürdürdüğümüz anlaşmalar çerçevesinde, yaptığımız konuşmalar 
çerçevesinde, satıştan gelecek para tamamen bir hesapta bloke olarak duracak. Bir Galatasaray 
hesabı, ama kimsenin kullanamadığı bir hesap. Burada biriken para ile tahmini 6, 8 ay gibi bir 
süre veriyoruz. İnşallah satışlarımız iyi giderse, bu süre sonunda toplanan para ile bir finansal 
mühendislik çerçevesinde bu parayla yapmak istediğimiz işler var. Buna Bankalar Birliği de onay 
verdi. Nedir bu? Bir kere finansal bazı enstrümanları kullanmak suretiyle veya sermaye artışı gibi 
bazı mühendislik finansal mühendislikleri yapmak suretiyle, bu paranın belli bir seviyenin 
üzerine çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bilahare Bankalar Birliğine dedik ki arkadaş, bunlar da 
yapıldıktan sonra, buna sabret, bunlar yapıldıktan sonra, çünkü Bankalar Birliği anlaşmasına 
göre bu işlerin %50’si eski borçların tasfiyesine gidiyor.  
Yani yaklaşık kaba bir hesapla, 2 milyar 200 milyon TL olan ana para borcumuzun önemli bir 
kısmı, buradan yapılan %50 tahsilatla ödenecek. Diğer %50’si, iki amaçla kullanılacak. Bir, 
Kemerburgaz’da inşaata başladık. Metin Oktay tesislerini Kemerburgaz’a taşımak üzere, oradaki 
projemizi uygulamaya başladık. Kısmen buranın finansmanı için kullanılacak, kısmen de 
Florya’daki emlak konuta ait 40 dönümlük arazinin satın alınması için son aşamaya geldik. Orada 
da inşaata en kısa sürede başlamak istiyoruz. Kısmen de onun için kullanılacak. Bu arada bir 
kısmı da sportif manada kullanılmak üzere, derneğin uhdesinde kalacak. 
Değerli arkadaşlar, çok önemli projelerimizden birisi de Kemerburgaz’daki arsamızın 
geliştirilmesi ve sportif manada Galatasaraya hizmet etmesi için buradaki projenin yapılması 
gerekiyor. Çünkü Florya’dan taşınmak durumundayız. Bu arada birkaç kelime de Florya için 
bahsetmek istiyorum.  
Florya’daki tesisimiz bildiğiniz gibi, bundan 40 sene evvel değerli başkanlarımız tarafından 
yapılmış, 40 sene evvel. Eğer Florya’ya gidip gelenleriniz varsa, 40 seneden beri tesis aynı.  
Gelişen ekonomimize, gelişen futbol ekonomisine, futbol ihtiyaçlarına, gereklerine bakarak 
değerlendirirseniz, biz hâlâ 40 sene evvelki tesislerde futbolda başarılı olmaya çalışıyoruz. Onun 
için Kemerburgaz’a taşınmamız, Galatasaraya yakışan ve günün koşullarına uygun bir tesisin 
orada yapılması bir mecburiyet. Galatasarayı kim yönetmeye talip olursa olsun, bunu yapmak 
zorundadır. Yakında hem Mecidiyeköy’de hem de Kemerburgaz’da gerekli koşulları sağladıktan 
sonra, sizleri de davet ederek, oradaki projelerimizin ne aşamada olduğunun, neyi nasıl 
yaptığımızı, fiziki olarak yerinde de göstereceğiz. Değerli Galatasaraylılar, bu arada şunu 
belirtmekte fayda var. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyeleri Sportif A.Ş.’deki Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, yani bir bütün olarak söylüyorum. Bu projelerin yapılması için çok büyük 
fedakârlıklar yapıyorlar. Elbette ki Galatasarayın ihtiyaç duyduğu bu projeleri realize etmek için 
gereken finansal katkıyı devamlı veriyorlar.  
Onun için sizlerin önünde bu değerli Yönetim Kurulu Üyelerime, bu katkıyı veren arkadaşlarıma 
buradan bir teşekkürü borç biliyorum. Değerli arkadaşlar, bir Florya projemiz var. Florya 
projesinde son aşamaya geldik. Bir satın alma operasyonu. Projede bize ait olmayan 40 
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dönümlük arsayı satın almak üzere, her türlü hazırlığı yaptık. Bunu Galatasaraya kazandırmak, 
çok önceden düşündüğümüz, çok önceden sizlerle paylaştığımız bir projeydi. Peki, Galatasaraya 
Florya’dan 40 dönümlük araziyi alıyorsun da ne oluyor? Değerli arkadaşlar, oradaki 
mevcudiyetimiz yaklaşık 65 dönüme çıkıyor. İmarı mevcut, bu imar çerçevesinde oradan 
yaklaşık 97 bin metrekare Florya gibi yerde ve Florya’nın Florya olduğu yerde arsalar. 97 bin 
metrekare satılabilir alan çıkıyor. Şimdi hepimiz, gayrimenkulle ilgiliyiz, ev alıyoruz, arsa alıyoruz 
veyahut da dükkân alıyoruz. Yani gayrimenkulün ne seviyede olduğu, hangi fiyatlarda alınıp 
satıldığı konusunda bir yorum yapmak istemiyorum. Bugün her şey çok kolay, isteyen google’a 
giriyor, isteyen yani bir emlakçıyla konuşma şekliyle oradan üretilecek paranın hangi seviyede 
olduğunu çok rahatlıkla bulabilir. Benim yaptığım bir araştırmayı size ifade edeyim. Bugün 
itibariyle, Florya’daki satılan gayrimenkullerin metrekaresi brüt üzerinden yaklaşık 120 bin TL 
civarında. Süreç içerisinde bugünkü fiyatlar itibariyle söylüyorum. Süreç içinde hangi, nereye 
gideceğini, artık siz hesaplayın. Çünkü buradaki proje de bugünden yarına bitmeyecek yahut 
yaklaşık 2 senelik, 2,5 senelik bir geleceği var projenin. Ama biz harekete hemen geçeceğiz. 
Süratle arsanın alımını bitirdikten sonra, orada proje zaten hazır. Burayı değerlendirmek için 
elimizden geleni yapacağız. Şimdi defalarca söyledim, tekrar söylemekte de fayda görüyorum. 
Değerli arkadaşlar, Galatasaray mevcut gayrimenkullerini bugün satsa, olduğu şekliyle, mevcut 
şekliyle satsa, borcuna yetmiyor. Bunu şunun için söylüyorum, yani zaman zaman tenkit 
alıyoruz. Deniyor ki, işte Galatasaray bir gayrimenkul şirketi mi yahut da Galatasaray bir şahıs 
şirketi mi? Elbette değil. Elbette Galatasarayın ne olduğu, ne amaçla kurulduğu hepimizce 
malum. Amma velakin, eğer sen esas faaliyetlerine bağlı olarak bir değer üretemiyorsan yahut 
da para kazanamıyorsan yahut da kâr edemiyorsan, mevcut faaliyetlerini yürütmek için mutlaka 
bir alternatif geliştirmek zorundasın. Bu bir sürü mecrada olabilir. Gayrimenkul de olabilir, dijital 
dünya da olabilir. Başka aklınıza gelen bir sürü şey de olabilir. Galatasarayı yöneten kişilerin bu 
mecburiyeti vardır. Biz 117 yıldan beri sürdürdüğümüz sportif faaliyetlerimizi sürdürmek 
zorundayız.  
Buna hizmet etmek için, her türlü enstrümanı, finansal yapıyı düzeltmek için her türlü 
enstrümanı kullanmalıyız. Yaklaşık 2 bine yakın amatör sporcumuz var. Hocaları var, mekânları 
var, yemesi, içmesi var. 15 bine yakın spor okullarında, futbol öğretmeye veya basketbolu, 
voleybolu öğretmeye çalıştığımız çocuklarımız var. 
Bu sistem büyüyerek devam etmek zorundadır. Onun için, onun için, onun için değerli 
Galatasaraylılar, öncelik bence finansal yapının düzelmesinde. Onunla beraber, sürdürülebilir 
bir finansal yapı, daha önce size Genel Kurullarda ve yine Divanda da izah ettiğim gibi, buradan 
istihsal edilecek paralar, büyük paralar. Büyük paralar değerli Galatasaraylılar, bunun 
yönetilmesi, bunun nasıl kullanılacağı konusunu, hep birlikte, Genel Kurullarda, Divanda 
konuşarak karar vermemiz lazım. 
Bu konudaki defalarca da söyledim, tekrar söylemekte fayda görüyorum. Bu projeler, 
Galatasarayın çok önemli projeleri, ama bu projelerin yapılabilmesi, hayata geçmesinin bir tek 
şartı var. Sizler olmadan, sizlerin desteği olmadan, bizim bu projeleri yapma şansımız sıfır. 
Onun için her defasında diyorum ki, değerli Galatasaraylılar, ya küskünlüklerimiz varsa, 
barışalım, birbirimizi sevelim, birlikte olalım. Mücadele edeceğimiz o kadar çok konu var ki. 
Burada birbirimizle mücadele etmeye gerek olmadığını düşünüyorum. 
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Değerli Galatasaraylılar, Sayın Divan Başkanım da ifade etti. Geçtiğimiz hafta, Olağanüstü Tüzük 
Genel Kurulumuz için bir araya geldik. Yeni spor yasası ve kulübümüze bağlı bulunan şirketlerle 
uyum sağlamak için yapılması gereken değişiklikler ve kurumsal takvim değişikliklerini 
üyelerimizin takdirine sunmak istedik. Genel kurulumuz, Tüzükte öngörülen nisap 
sağlanamadığı için ne yazık ki toplanamadı. Genel kurulumuza katılan tüm üyelerimize buradan 
bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Önümüzdeki dönemde yapmak istediklerimizi, 
Galatasaray camiasına daha iyi ve ayrıntılı bir şekilde anlatmamız gerektiğine inanıyorum. Bunun 
için daha çok çaba göstereceğimizi buradan da ifade etmek istiyorum. Galatasaraylılar, bundan 
önce olduğu gibi, bundan sonra da gönülden bağlı oldukları kulüpleri için bir araya gelip, 
konuşmaya, tartışmaya devam edecek. Biz de bu konuşma, tartışma ve birlik ortamının 
bozulmamasını sağlamak için çalışacağız değerli Galatasaraylılar. Amacımız, amacımız, 
çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyacağımız bir Galatasaray bırakmak. Galatasarayı daha iyi 
günlere ulaştıracaksak, bunu hep birlikte başaracağız. 
Her zaman söylediğim gibi, bunun için Galatasarayı seven herkesin desteğine ihtiyacımız var. 
Değerli Galatasaraylılar, Yönetim Kurulum adına ve şahsım adına görüşlerimi ve duygularımı size 
iletmeye çalıştım. Tekraren şunu söylemek istiyorum. Bugün herkesin, her Galatasaraylının 
Galatasaraydaki, Galatasarayın çok büyük ihtiyacı olan son derece ihtiyaç duyduğu birlik ve 
beraberliği ve sevgi iklimini yaratmak için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür ediyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum, değerli Galatasaraylılar. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Başkana, detaylı açıklamaları için teşekkür ederiz. Gündemimizin bir önceki maddesi de 
Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması vardı. Gelen evrak niteliğinde iki evrak var. Ben 
birincisinden bahsedeyim. Aslında bu Divana gelmiş bir evrak değil ama, 10 Kasım Perşembe 
günü, resmi gazetede bir yönetmelik yayınlandı, spor yasasının bağlantılı olarak, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Spor Kulüplerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda 
yapılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliği yayınladı. Bu bir hibrit model, şirketler, 
A.Ş. Genel Kurullarında olduğu gibi hem fiziki katılımı, hem uzaktan erişimle elektronik ortamda 
bağlanmayı öngörüyor. Toplam 22 maddelik bir yönetmelik, bununla ilgili kulüp birimleri gerekli 
çalışmayı yapacaktır ama yine belirsizlikler var. Çünkü akredite elektronik sistem 
sağlayıcılarından bahsediliyor. Bunlarla ilgili halihazırda bir belirsizlik var. Bu konu önümüzdeki 
günlerde, önemli bir spor kulüpleri anlamında önemli bir gündem maddesi teşkil edecektir. Yani 
bu konuda dersimize elbirliği ile çalışmamız lazım. Tüm spor kulüpleri olarak. 
İkinci Divana bir evrak gelmişti, 8618 sicil numaralı Divan Kurulu Üyemiz, Sayın Ahmet 
Gümüş’ten, ben bunu özetleyeceğim. Çünkü şöyle, Sayın Başkanımız bu konuda gayrimenkul 
projelerini anlatırken, Mecidiyeköy projesi konusunda bir soru sorulmuş saygıdeğer üyemiz 
tarafından, bu konuda detaylı bir bilgi verdiği için, tamamını toplantının zaman ekonomisi 
anlamında okumayacağım. Sadece özetlemekle yetineyim. 
Saygıdeğer üyemiz Ahmet Kâmil Gümüş, TL cinsinden gelirler olması durumunda, dolar ve Euro 
kurlarının zaman içinde dalgalanmasından yani mesela 18,5 liradan 25 liraya çıktığında, kulübün 
gelirlerindeki bir endişesi aktarıyor. Bir kur riskinden bahsediyor. Ancak Sayın Başkanımızın 
bahsettiği gibi, özellikle yabancılara satış yapacak kuruluş tarafından, satılabilir alanların 6750 
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Dolar/metrekare üzerinden projelendirildiği ve projeksiyonların ona göre yapıldığı söylendi. 
Dolayısıyla başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek bu konuda detaylı açıklama yaptığı için ben 
bunu burada bu kadar yazıyı özetlemekle yetiniyorum. 
Bu konuda detaylı bilgi istiyordu, o başkanımızın konuşmasında o bilgilendirme fazlasıyla 
mevcuttu. Bunu da geçtikten sonra, toplantıda şu ana kadar söz alan, söz talebinde bulunan 
saygıdeğer üyelerimizi okumak istiyorum. 
Sayın Ayhan Yeğinsu birinci sırada konuşacak, ikinci sırada Sayın Ayhan Özmızrak, üçüncü sırada 
Sayın İbrahim Göknar, dördüncü sırada Sayın Hayri Kozak, beşinci sırada Sayın Şahin Kasal, 
altıncı sırada Sayın Reha Bilge. Ben salondan söz talebi olan, evet. Yedinci sıraya kaydediyorum. 
Buyurun, Sayın Ayhan Yeğinsu 
 
Ayhan Yeğinsu 
Değerli Galatasaraylılar, 4840 Ayhan Yeğinsu. Galatasaray Spor Kulübünün değerli üyesi, Divan 
Üyesi, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli 
Galatasaraylılar, geçen hafta bir Olağanüstü Genel Kurul yapmak istedik, yapamadık. Niye 
yapamadık? Bunun detaylarına inmekte bence yarar var. Çünkü Galatasarayımızda en son Genel 
Kurulda söylediğim gibi, birtakım sorunlar ya halı altına süpürülüyor, ya da sadece iceberg’in üst 
tarafını görüyoruz. Bunlar adres edilmedikçe, ne Başkanımızın bahsettiği birlik, beraberlik 
olabilir, ne de bu gibi Genel Kurullarda istenilenler elde edilebilir. 
Bu Genel Kurulda ne vardı? Bu Genel Kurul aslında Tüzükte suya sabuna dokunmadan değişmesi 
gereken ve kanuni olarak da mecburiyeti olan birtakım Tüzük maddelerinin değişmesi ile 
ilgiliydi. Neydi bunlar? İki hem derneğimizin, hem de sportifin mali yıllarının birleşmesi. Bunda 
ne var? Bunlar birleştiği zaman, birtakım tarihler değişiyor diye baktık bazı üyelerden çok değişik 
sesler çıkmaya başladı. Değerli Galatasaraylılar, bakın gelirsiniz o gün salona, konuşursunuz, 
anlatırsınız, istemediklerinize hayır dersiniz veyahut da hep beraber otururuz bir ortak akılla 
geçici bir madde üretiriz, birtakım şeyleri düzenleriz, devam ederiz. 
Bu Genel Kurulu yaptırmamakla, Galatasaray Spor Kulübüne çok ciddi bir maddi zarar verdiniz. 
Salon kirası, gazete ilanları, yapılan diğer masraflar, 1 milyon TL, bugün bu 1 milyon TL ile birçok 
amatör spor branşlarımızda birçok şey yapılabilirdi. Yazık günah değil mi, bu parayı biz niye 
sokağa attık? Değerli Galatasaraylılar, bakın beni bir üye, oğlum yaşındaki bir ye, bundan bir 10, 
15 sene kadar önce, Galatasaray Lisesi düşmanı ilan etti. Ben 56 yıllık bu kulübün üyesiyim, 61 
yıldır da bu camianın içerisindeyim. Ya yapmayın, etmeyin 40 sene sonra Galatasaray Lisesi 
düşmanı mı oldum? Nasıl olabilir böyle bir şey. Biz doğruları söylüyoruz, doğruları işaret 
ediyoruz. Söylenemeyenleri söylüyoruz, bunun için mi Galatasaray Lisesi düşmanıyız? 
Yapmayın, etmeyin. Ondan sonra birlik, beraberlik nasıl olacak? Bakın yetmedi, bir Galatasaray 
Başkanını da Galatasaray düşmanı ilan ettiler. Aynı odaklar. Yetmedi bir Galatasaray Başkanını 
bu kulüpten ihraç etmeye kalktılar. Yönetim Kurulunu ihraç etmeye kalktılar.  
Değerli Galatasaraylılar, biz nasıl birlik beraberlik bu şekilde yapacağız. Bu da yetmedi, şimdi bu 
son Genel Kuruldaki konuya bağlıyorum. Efendim işte eğer o tarihler değişirse, üyeliklerde sıkıntı 
olurmuş, liseli başkan başkalarını alacakmış. Ya yapmayın etmeyin, böyle dedikodularla, 
şunlarla, bunlarla bir yere gidemezsiniz. Ne diyorum, ortak akılla bir geçici madde gerekirse 
toplanılır, yapılır. O süreç ona göre organize edilir. Ondan sonra zaten herkes aynı dönemde üye 
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olacak. Burada sakınca nedir, burada sıkıntı nedir? Gözlerim Genel Kurulda şu kişileri çok aradı. 
Neredeydi burada yıllardır mikrofonlardan mali yılları birleştirelim diyen arkadaşların çoğu. 
Göremedik. Nerede tüzük değişsin, tüzük değişsin, tüzük değişsin diye bu mikrofonları işgal 
eden arkadaşlar, işgal etmek yanlış ifade oldu, özür dilerim. Söylemde bulunan arkadaşlar, 
neredeydiler? Onları da gözüm göremedi. Peki, neredeydi bindirilmiş kıtaları organize eden 
arkadaşlar? Onları da göremedik. Peki, neredeydi birçok son Genel Kurulda her türlü patırtıyı, 
kütürtüyü yapıp, Kulübün Genel Kurullarını sabahlara kadar işgal eden, sabahın 7,5’unda 
gelmeyi o salona bilen arkadaşlar, neredeydiler, bomboştu yerleri. Değerli Galatasaraylılar, 
bakın biz bu kulübü ileri götürmek mecburiyetindeyiz, bu kulüp çalışmak mecburiyetinde. Onun 
için lütfen ortak akıldan ayrılmayalım ve bu söylemleri artık bırakalım. Galatasaray tek, amaç 
tek. Ama şunun da altını çizmeden bırakmayacağım. O da şu. Bakın lütfen ve lütfen, iki tane 
konu var. Bir tanesi, liseden üye yapılanlarla ilgili. İkincisi de sportif, daha önce sporculardan 
yapılan yani A ve C grubu ile ilgili. 
Lütfen ve lütfen Galatasaraylıları üye yapalım. Fenerbahçelisini, Beşiktaşlısını yapmayalım. Ben 
şuna itiraz etmiyorum. İsterseniz 400 tane liseliyi gelin alın. Hiç itirazım yok. Alabiliyorsanız alın 
400 tane. Başka kimse girmesin. Ama bu üye yaptıklarınızın hepsi, Galatasaraylı olsun, 
Fenerbahçeli, Beşiktaşlı benim kulübümün geleceğiyle ilgili kararlarda bulunmasın. Kusura 
bakmayın, bu konuda tepkili olduğum için biraz sesim yüksek çıkmış olabilir. Hepinizden özür 
diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sıradaki konuşmacımız Sayın Ayhan Özmızrak. Buyurun.  
 
Ayhan Özmızrak 
Değerli Galatasaraylılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce Sayın 
Divan Başkanlığına bir şey söylemek isterim. Bugünkü Divan toplantısına metro ile geldik, her 
zaman metro ile geldikten sonra, 10 numaralı kapıdan girer, 3’üncü kata asansörle çıkar, 
yürüyerek buraya gelirdik. Hayır, herhalde sabah sporunu bize daha faydalı gördüler. Önceden 
oradan Vip otoparkına, vip otoparkından asansörle aşağıya oradan dışarıya, oradan ana kapıya, 
ana kapıdan geldik. Yani o 10 numaradan girseydik, bir şey mi çalardık, bir şey mi çırpardık, Divan 
Üyelerine bu kadar güvensiz olmak, hadi bugün hava güzeldi, yarın yağmurda, çamurda bu 
konuda biraz bir hassasiyet rica ediyorum. 
İkinci yine konuya girmeden, Sayın Yönetime bir teşekkürlerim var, tebriklerim var, hatta 
haddim olmayarak bir takdirim var. Basından okuduğum kadarıyla, Fenerbahçe Kulübü Başkanı 
Sayın Ali Koç Yönetimimizi, herhalde Sayın Dursun Başkanı arayarak teknik direktörlerine 
gösterdiğimiz misafirperverlik için teşekkür etmiş. Olması gereken budur. Galatasaraya yakışan 
budur. Galatasarayın tavrı her zaman bu olmalıdır. Biz bu pastayı didişerek değil, konuşarak, 
iletişim içinde olarak ancak büyütebiliriz. Biz ne deriz Galatasaraya uyan budur, asalet zorunlu 
kılar. 
Gelelim konumuza, konumuza gelelim. Ben bu maddeyi görünce gündemde, dedim ki önemli 
bir konuyu tartışacağız. Önce de kalkacak Yönetim biz özeleştiride bulunacak, niye 
toplanamadık, ne oldu? Onu bir kendi açısından değerlendirecek dedim. Hayır. Yönetim geldi, 
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çok değerli bilgiler tabii Florya ile ilgili, Mecidiyeköy ile ilgili, biraz da Riva olsaydı iyi olurdu, 
gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Onlarla ilgili söylendi, söylendi, Genel Kurulla ilgili niye 
toplayamadık ya biz nerede hata yaptık demedi. Mesela şu soruyu kendine sormadı. Yaklaşık 
yuvarlak rakam veriyorum. Kolay anlaşılsın diye. 9 bin üyemiz var. Yarısı geldi seçime, onun yarısı 
da bize oy verdi. Bizi destekledi, bizi benimsedi. Biz ne yaptık da bu bize oy verenlerin yarısını 
bile bu Genel Kurula getiremedik. Bu soruyu kendinize sormuyorsunuz ve hatta çok net 
biliyorum. Gelmeyenleri suçluyorsunuz. Niye gelmemiş olabilirler? Bu sevgi, beraber olalım, bu 
bir önce diyalogdan geçer. Önce bir açıklıktan, önce bir şeffaflıktan geçer. Şimdi geleceğim o 
maddeye, o maddelere. Ama önce bir şey söyleyeyim. Bir yasanın, bir tüzüğün, bir lafzı vardır, 
bir ruhu vardır. Bazen lafzına uymak için ruhun arkasından dolanılır. O göz ardı edilir, evet belki 
kanunen bir sakınca çıkmaz. Ama bu hele bizim gibi değerleri olan camialarda bunu bile bile 
yapmak, hadi hafif bir sıfat bulayım. Şık olmaz. Neyi söylüyorum? Bizim tüzüğümüzün 25.3 
maddesi diyor ki, tüm toplantılar saat 10’da başlar ve başlama saati hiçbir şekilde değiştirilemez. 
Saat 10 yeterli sayı yok, ha şu olur. Bir ani hava fırtına olur, işte vapur çalışmıyordur bir şey, 
gelemiyor üyeler, bekleyelim. Bekleyelim tabii. Ama 10’da ne olduğu belli. 10.30’u bekledik. 
10.30’dan 11’i bekledik. Öyle bir hissiyatım var ki, bu bir yorumdur. 11’de sayı 800’e yakın bir 
şey olsaydı, 800 filan, 11.30’u bekleyecektik. Değerli Galatasaraylılar, orası Galatasaray Spor 
Kulübü Genel Kurulu, Galatasaray dolmuşu değil, dolunca kalkan bir müessese değil. Lütfen bu 
konuda biraz daha hasstas olalım. 
Şimdi önümüze bir Tüzük geldi. Kim yolladı bu tüzüğü? Yönetim Kurulu. Yani onlar hazırlamış, 
tabii bir komite ile bunları biliyorum. Tek başına oturup Sayın Dursun Başkan yazmadı. Peki, 
bizim tüzüğümüzde tüzüğü nasıl, kim hazırlar diyor? İki yerde geçiyor. Bir tanesi 99/4’te Divan 
Kurulu hazırlar, Yönetime verir diyor. 87/34 var. Evet 87/34 var. 87/34’te de Yönetim Kurulunda 
işte bu mali yılların birleştirilmesi gibi, kanunun, zorunlu kıldığı yerlerde o değişikliği yapar ve ilk 
Genel Kurulda, Olağanüstü Genel Kurul toplar demiyor. İlk Genel Kurulda bunu oylamaya sunar 
diyor. Şimdi hep söylüyorsunuz, ya buna niye itiraz ediyorsunuz, ikisinin birleşmesine. Buna 
itiraz eden yok. Bu arada Sayın Hüsamettin Kavi’yi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. O 
hikâyenin ne olduğunun birebir en başından içinde yaşayan bir insan olarak, ama onun yanında 
diğerlerinin bu 87/34’le ilgisi var mı? Hiç yok. Bunları tartıştık mı, konuştuk mu? Divandan hiç 
böyle bir duyurum aldınız mı Sayın Başkandan yeni tüzük çalışması yapıyoruz, bir komite kurduk, 
bunda da şu, şu arkadaşlar var. Arkadaşların hepsi gayet değerli, gayet bilgili olabilirler. Ama 
dikkatli değiller, dikkatli olmadıkları ve kusura bakmayın, çok alel acel bir tüzük hazırladıklarını 
nereden anlıyoruz? Üye alımı için önce Kasım-Aralık diyorlar. Yani akıl tutulması. Hani 
okumuyorlar mı, tüzüğü mü okumuyorlar? Sonra vazgeçtik, Ocak-Şubat. Birçok takvimsel olayda 
müsaade ederseniz değineceğim. Yani tartışılabilir, hayır Ayhan öyle değil, böyle yapacağız. Ama 
biraz bir tuhaf sonuçlara gelebilecek şeyler var. Bunları filan hiç göz ardı ederek, hadi hadi 
yazılmış edilmiş, illa olacak bu, bir an önce olacak. Bir an önce olunca böyle oluyor. Gelin de 
orada konuşalım da, orada geçici madde koyalım da, eh, eh, önce konuşalım. Bu bir anayasadır. 
Konsensüsle çıkar. Hep beraber otururuz, konuşuruz, benim dediğim olmayacak, sizin dediğiniz 
de olmayacak. Ortak akılla, ne doğruysa, ben bazı şeylerin eksiğini söyleyeceğim. Siz bana 
diyeceksiniz, Ayhan haklısın ama şurada da şu var. Ha, özür dilerim diyeceğim. Yani bunu genel 
olarak söylüyorum. Oturacağız bir metinde anlaşacağız, hep beraber alkışlarla yeni anayasamızı 



11 
 

yapacağız. Buna siz de uyacaksınız, ben de uyacağım. Şimdi mesela ve bu tüzükle ilgili, 
enteresan, yani sorduğumuz sorulara cevap yok. Benim sorduğum iki soruya da net bir cevap 
yok. Tatmin olup olmamam mühim değil, aklımın yatıp yatmaması mühim değil. Cevap yok. 
Mesela bakın, Denetim Kurulunun bağımsız seçilmesi için dendi ki, ya zaten bütün iş sportifte, 
evet, orada da uluslararası bir denetim firması işi götürüyor. Evet, yani burada bir esas önemli 
kısım zaten denetim altında. Doğru, peki bu durum bizim kulüp denetiminin bağımsız 
seçilmesine engel mi? Yani o da bağımsız olur, o da bağımsız olur? Engel mi? Buna bir cevap yok. 
Şimdi yeni üye alımı, geldi Ocak-Şubat’a. Kesinleşiyor Mayıs’ta, bakın hiç şeye girmiyorum. İşte 
A grubu, D grubu, bunu niye oynattığınızın bir izahını alamadım. Şöyle, (Pardon bir su rica 
edebilir miyim?) şöyle. Niye bu tarihle oynuyoruz? Sayın Başkan kuruldan önceki Perşembe 
günü Cemiyetteydi. Cemiyette yaptığı açıklamalarda şunu söyledi. Galatasarayın kaybedeceği 
bir dakikası yok dedi, bu madde ile ilgili. Ben bağlantı kuramadım. Yani benim kızımın Mayıs’ta 
üye olmasıyla, Eylül’de üye olması arasında Galatasarayın kaybedeceği bir dakikası ile ne ilgisi 
var? Hiç anlayamadım. Niye bu tarihi, bir nedeni olabilir. Deyin ki şu nedenden dolayı biz bunu 
böyle yapıyoruz. Onu da anlayayım. Bir neden söyleyin. Somut, başı sonu olan bir sebep-sonuç, 
şundan dolayı biz bu tarihi buna aldık deyin, ben de onu anlayayım. Şimdi bakın Mayıs’ta olunca 
ne oluyor? Üye Mayıs sonunda kesinleşti, Haziran’da da aidatını yatırdı. Geldi Ekim’de de Genel 
Kurulda oy kullanacak. Hangi dönemin oyunu kullanacak. Kendi üye olduğu tarihte biten senenin 
oyunu. Yani kendisi orada yok. Üye değil, ilgili olabilir, çok her şeye vakıf olabilir ama üye olarak 
Galatasaray Kulübü üyesi olmadığı dönemin oyunu kullanacak. Ha, eskiden de kısmen böyleydi. 
Tamam ben eskisi doğruydu demiyorum. Madem bir şeyi düzeltiyoruz. Niye bu göz önüne 
alınmadı. Bu eminim düşünülmedi bile. Bu hesap dahi yapılmadı, bu alel acelelik içinde.  
Şimdi aynı şekilde göz önüne alınmayan, seçim tarihi var. Doğru bir mantık yani artıları var. 
Transferlerin çoğu Haziran’da yapılıyor, onun için Mayıs’ta seçim yapmak doğru bir mantık. Ama 
bakın neye geliyor? Şimdi bir örnekle söylersem daha iyi anlayacaksınız. 2024 yılında seçim 
yapacağız. Diyelim ki bu Yönetim de seçime girmedi. Yeni bir aday geldi kazandı. Haziran’da filan 
işte mazbatalar filan, durumu gördü, etti. Bütçeyi Şubat’ta yaptık ya, yeni bir Şubat, yeni bir 
bütçe yapacak. E, yeni bir bütçeyi yapacak, Temmuz’da, Ağustos’ta Genel Kurulu toplaması, 
millet tatilde filan. Eylül’ün sonuna bırakacak. O sene öyle geçecek. Birtakım faaliyetlerde 
bulunacak, şüphesiz kulübümüze faydaları dokunacak. Esas ne zaman yapacak? 2015 onun 
kadrosuyla, bütçesiyle, parasıyla, idari yapılanmasıyla, transferleriyle onun işi 2015’te işte 
göreceksiniz, esas, çok güzel. 2015’in faaliyeti ne zaman bitiyor? 2016 Mayıs’ta. 2025 pardon, 
2026 Mayıs’ta seçim olacağı zaman bitiyor. Biz 2025’in değerlendirmesini, verilerini ne zaman 
göreceğiz? 2026 Ekim’de. Yani, biz o Yönetimin saf kendi emeği, görüşü, planı, bütçesiyle yaptığı 
bir senenin hiçbir şeyini irdelemeden, hiçbir şeyini değerlendirmeden artı veya eksi, seçimde 
gideceğiz oy vereceğiz, onu ya yeniden seçeceğiz ya da hayır diyeceğiz. Bir tek gördüğümüz 
sportif başarılar olacak. Tamam o kupalar var, yok, onu gördük. Ama arkasındakileri hiç 
bilmeden yapacağız. Bunu tamam, transferi doğru bir neden ama bu konuyu görüştük mü? Bu 
konuyu niye tartışmadık? Tartışsaydık belki bu benim söylediğime de bir fikir jimnastiği, bir ara 
yol, başka bir şey bulunurdu, çok daha iyi olurdu. 
Şimdi iki yılı birleştirmek çok şart, çok hiç tartışılacak bir şey değil ama, biz daha önceki iki yılı 
birleştirince, muhasebe açısından da muhasebe büyük kolaylık getiriyordu, evvelden 



12 
 

amortismanların hesaplanması filan farklı, birleştirilmesi, bazı hem ek iş getiriyordu hem bazı 
hesap ufak hataları da oluyordu. Şimdi işi daha da kolaylaştırdık, çok güzel. Evvelden 31 Aralık’ta 
bitiyordu sene, biz Mart’ta Genel Kurulu yapıyorduk. 2,5 ay sonra. Şimdi birleştirdik, yettik, 
hepsini komprime hale getirdik. Şimdi senenin bitiminden 5 ay sonra yapıyoruz, Mali Genel 
Kurulu, yani daha kısalacağına daha da uzadı. Yani canibi dikkat bir konu. 
Bütçe Genel Kurulu, Bütçe Genel Kurulu, iki kere sordum, cevap alamadım. Bu üçüncü soruşum, 
her bir şeyi ve bu tüzük tadilinin gerekçelerini üçüncü maddesi olarak, gelirlerin %13’ü, 
giderlerin %17’si kulüptedir, esas her şey sportiftedir, onun için takvimleri birleştirelim 
diyorsunuz, doğru. Bütçe Genel Kurulunda Sportif A.Ş.’nin bütçesini de görüşecek miyiz diye 
soruyorum. Cevap vermiyorsunuz. Hayır deyin. Evet, deyin. Evetse çok doğru, bu Bütçe Genel 
Kurulu doğru bir adımdır. Evet, ama değilse gerçekten biraz evvel Sayın Yeğinsu’nun söylediği 1 
milyon lira masrafa, bir 1 milyon daha boşu boşuna masraf etmiş olacağız, biraz da oraya katılım 
olsun, tabak zengin dursun diye, sonuna disiplin kurullarının cezaları da eklenmiş. 
Sportifin bütçesinin Bütçe Genel Kurulunda görüşülmeyecek ise, görüşülmeme nedeninin 
belgeli açıklamasını rica ediyorum. Yani, hep şu söyleniyor bana. Efendim SPK mevzuatı. Peki, 
peki. Bana yazılı bir kanun, genelge, yönetmelik, işte tebliğ, kulübümüz sormuş, gelen bir cevabi 
yazı, ya hepsini geçtim. Doğru dürüst bir hukuk profesörünün ciddi bir hukuki dergide çıkmış, 
bunu izah eden kapsamlı bir makalesi, bunu getirin. Buna da razıyım, deyin ki bak Ayhan şuna 
göre biz bu Bütçe Genel Kurulunda, sportifin bütçesini konuşamayız deyin, ben de susayım. 
Bunu iki eski Yönetim Kurulu Üyesinden istedim. Tabii dediler. Bir tanesi, Sayın Adnan Polat 
dönemindeydi, bir tanesi Sayın Ünal Aysal dönemindeydi, o iki yönetici, sonra defalarca 
hatırlatmadım ama yani o kadar süredir bekliyorum. Sabırlıyım, bekleyim. Orhan Veli’nin dediği 
gibi, ilk yemişini bu sene verdi, bir tane kızılcık. Öbürü çok bekleriz, ilahi kızılcık. Şimdi bu ne? 
Bunu böyle bir görelim. İbra konusu, evet, sıkıntılar yaşadığımız bir konu. Onu yani pek 
anlayamıyorum, buraya gelirken aslan tüzük, can tüzük, her şey bu tüzük, Galatasaray etiği, hep 
beraber, haydi eller havaya. Yine o tüzüğün bir maddesi gereği ibra olmayınca, doğru 
mahkemeye. Ona göre seçilirken bunu kabul ediyorsunuz. Reddedilince, biz bu tüzüğü 
tanımayız, mahkemeye gideriz diyorsunuz. Hukuki, kanuni hakkınızdır. Hukuki bir engel de 
yoktur. Ama bunu seçilirken sonunda bunun da olabileceğini bilerek gidiyorsunuz, artık bir 
teamül oldu. Daha önce söylendi. İbra etmeyin, mühim değil, mahkemeden gider kaldırırız 
dediniz. Bunu hiç kapsamlı düşünmedik, kaldırsak yerine ne koyacağız? Bakın Sayın Burak 
Elmas’ın hazırlattığı tüzükte, ikinci sene bir güven oylaması vardı. O süreyi ikiye indirmemişti. 3 
senede bir seçim. İkinci sene biraz nitelikli çoğunluğu isteyen bir güven oylaması vardı. Olabilir, 
yani bunun tartışmasını yapmıyorum ama, bunu hiçbir yerde konuşmadık. Bakın Divanda biz bu 
tüzüğü konuştuk mu? Cevabım havet. Yok dilim sürçmedi. Havet. Çünkü ne hayır, ne evet. Bir 
şeyi konuştuk mu? Konuştuk. Tüzüğün son hali miydi? Hayır. Çünkü toplantının başında Sayın 
Yönetim dedi ki, tüzüğün son halini biz Cuma akşamı sitemize yükleyeceğiz. Dolayısıyla biz hem 
konuştuk, hem konuşmadık. Bu konuları konuşmamız gerekmez mi? Bu kalkarsa, bunun 
getireceği yan etkiler, daha çirkin sonuçlar. Bu çirkin ifadesini bilerek kullanıyorum. İhtimaline 
karşı ne yapabiliriz? Tamam bu ibrasızlığa da bir çözüm bulalım. Hiç konuşmuyoruz. Hiçbir şey 
şeffaf değil. Sonra sarılalım, sarışalım, öpüşelim, birlik olalım, kardeş olalım. Yani çok Türkiye'de 
yabancı olmadığımız bir tanımlama. Hepiniz bana gelin, hepiniz beni destekleyin, birlik, 
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beraberlik olalım. E, bu biraz zor oluyor. İki seneye inmesi seçim süresinin, tartışılır bir konu. 
Yani hiç tartışmadık, pat diye önümüze geldi. Pat diye önümüze geldi. Yani bu daha önce iki 
seneydi, yöneticiler istedi üç seneye çıkardık dediler ki ya, ilk sene zaten anlamakla geliyor. İkinci 
sene de seçim kaygısıyla, hani seçim yatırımı yapıyoruz. Kulübe faydamız olmuyor. Tamam 19 
ayda bir seçim. Konuşalım, tartışalım. Ben 3 senede kalalım demiyorum. Dörde çıkaralım, bire 
indirelim ama, konuşalım, tartışalım. Hiçbir şeyi konuşmadan ve de dediğim gibi, haddizatında, 
tüzük yapma yetkiniz olmamasına rağmen bunu tüzük ihmal etmiş, unutmuş değil. Mahsus 
vermemiş Yönetime, diyor ki, yürütme, yasamaya, hâkim olmasın. Tabiri caizse, kendi çalıp, 
kendi oynamasın. Onun için tüzüğü Divan yapsın, Divan sunsun demiyor Genel Kurula, Yönetime 
sunsun. Neyi arıyor? Orada da konuşsunlar diyor. Bir konsensüs sağlansın, bir Divan bir şey 
getirsin, buna baksın, Yönetim desin ki, ya biz bunlarda mutabık değiliz, tamam konuşulsun 
edilsin, bir ortak akıl bulunsun diye.  
Gelelim geçici 2’nci maddeye, ben daha önceki tüzük çalışmasında, o zom toplantıları yapılırken 
ben de demiştim, eğer idari ibrasızlığı kaldıracaksak bundan sonra, e artık idari ibrasızlık 
nedeniyle, alınmış yaptırımları sebep ve sonuçları beraber kaldırmak hem bir beyaz sayfa açmak, 
hem de artık eylemsiz bir durumda, bir iyi bir şey olur dedim. Peki, burada Ayhan ne diyorsun? 
Diyor ki, bu geçici. Bu Tüzükte 2022 yılında yapılan değişikliklerin kabul edildiği tarih itibariyle 
geçmiş dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri için Genel Kurul toplantılarında 
alınmış, aklanmama kararlarının tüm sonuçları ortadan kaldırılmıştır. Yani diyorsunuz ki, 
Yönetim Kurulu hata etti, şey, Genel Kurul hata etti, şimdi de özür diliyor. Ben bir karar 
vermişim, doğru, yanlış ibra etmemişim. İdariden bahsetmiyorum. Burada hepsini diyorsunuz, 
Denetim Kurulu daha önce, mali ibrasızlık, ne yaparsa yapmış olsun Genel Kurul, Genel Kurulun 
yaptığı her şey çöpe. Yallah. Sıfırdan. Bu yetkiyi kimden aldınız, bu hakkı kimden aldınız? Bunu 
bana sordunuz mu? Yani bana derken, üyeye sordunuz mu? Biz Genel Kurul olarak kalkıp böyle 
bir şey tamam, zaten yaptırımlar, süreç itibariyle bitmiştir. Yani daha önce idari ve mali 
demeyeyim, idari ibrasızlığa uğramış yönetimler ve ibrasızlığa, onun idarisi varsa, Denetim 
Kurulunun, seçilmeme süreleri dolmuş, üzerinden bir dönem geçtiği için, şu an artık hiçbir 
yaptırımı yok zaten. Ama hani sicil affı gibi, idari ibrasızlığın kaldırılmasına evet, ama tüm 
ibrasızlıkların kaldırılmasına hayır diyorum. Bu 8 bin, yaklaşık 250 kişi niye gelmedi Genel Kurula? 
Bilmem. Ama bir kişinin niye gelmediğini biliyorum. O da benim. Onu da niye gelmediğimi izah 
ettim. Sanıyorum anlatabilmişimdir. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ayhan Özmızrak’a teşekkürler. Bu konuda tüzüklerin tarihsel olarak tüzüklerin değişme 
dinamiği konusunda, Divanın görevleri var. Şöyle söyleyeyim. Bu sistemle 9’uncu tüzüğümüz, 24 
Mayıs 1980’de yürürlüğe girmişti. 10’uncu tüzüğümüz 16 Ekim 2010’da kabul edildi, kesinleşti. 
Üçüncü toplantıda. 30 yıl. Yani şimdi benim Divan Başkanı olarak görev aldığım, Başkan 
Yardımcısı ve Divan Başkanı olarak son 3 komisyonda görev aldım bizzat. Divanın otonom, 
yönetimden tam bağımsız, tüzüğü hazırlayıp, gündeme getirdiğinizde, 30 yıla yakın süreler 
geçiyor ve tüzüklerin değişmesi kolay değil, 1/10 hazirun, bizim genelde bütün toplantılarımızın 
saat 10’da 250, 300 kişiyle açıldığını düşünürsek, ki bu Genel Kurulda 478 kişi, 10 itibariyle 
salonda hazır bulunmuştu. Oldukça zor. Hele 167 maddelik bir tüzüğe dokunmak, diyeceksiniz 
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ki, bir anayasa bu kadar detaylı olur mu? O ayrı bir tartışma. Kolay değişmesin, yönetmeliklerle 
düzenlenmesin, halbuki o yönetmeliklerin bir kısmı, Genel Kurulda kabul edilmek şartıyla 
tüzüğün bütünlüğü bozulmaz. Biz o kadar fazla detaya girdik ki, son 50 yılda, değişmesi mümkün 
olmayan yönetmelik hatta talimat kıvamında bir tüzüğe, bir anayasaya sahibiz. Şimdi bizim 
şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Ben son 3 Genel Kurulda, Divanın ve Yönetimin, 
yani Divanın otonom oluşturup, Yönetim Kuruluna sunması ve Yönetimlerin de sık değiştiği 
düşünülürse, ortalama 19 ayda bir, biz son 12 yılda, 19 ayda, 19.2 ayda 575 gün ortalama bir 
yönetim süresi var. Bir vaka. Seçtiğimiz yönetimlere, ya düzgün seçemiyoruz, ya güvenimizi 
kolay kaybediyoruz. Ben herhangi bir yönetimi kastetmiyorum. 12 yılda çok değişik tarzı olan 
Başkanlar, çok değişik kompozisyonu olan Yönetimler. Burada bir vaka var. Şu anda bir Tüzük 
Komisyonu kursak ve bütün maddelerine dokunalım desek, en az 1,5 yıl çalışmamız lazım. 
Halbuki bizim bu son tüzük taslaklarında yani Sayın Burak Elmas Yönetiminde ve Sayın Dursun 
Özbek Yönetiminde şu yolu izledik. Kısaca tüzüğün tamamına değil, değişmesini zorunlu görülen 
uygulamada aksaklığı olan maddelere dokunmak. 70 madde civarındaydı, yansıma 
maddeleriyle, Burak Elmas Yönetimi zamanında, ki bizim Divan Başkanlığımız zamanındaydı, 
yine bu Yönetim zamanında bu maddeleri 24 madde bir ilave madde ve bir geçici madde olarak 
26 ile sınırlandırdık. Çünkü uzun bir toplantıda, 167 maddenin tamamına dokunalım deseniz, o 
toplantı 6 oturum sürebilir yani, yani en az 3 oturum geçmişte sürmüştü, ki orada da biraz 
zorlama ile geçmişti Tüzük. Daha sonraki mahkeme kararlarını biliyorum. Şimdi bir bizim şunu 
düşünmemiz lazım. Sorun yaratan maddeler de belli. 3 yıl mı, 2 yıl mı? Eski Başkanların büyük 
bölümü olmak üzere, önceki Başkanlar, eski demeyelim, eski Başkan yoktur malumunuz. 3 yıllık 
sürenin uzun olduğunu, bir metal yorgunluğu, gerek değişik nedenlerle, yani 3 yılı evet ittifakla 
çıkarttık. Fakat benim konuştuğum Başkanların tamamı, 3 yıldan şikayetçi oldu. Yönetimde 
yıpranmalar var. Bu Genel Kurulda ve Yönetim içinde bir değişiklik konusunda, istifalar veya 
sağlık nedeniyle veya vesair nedenlerle bir baskı yaratıyor, 2 yılın makul olduğu şeklinde. Onun 
üzerine biz tekrar 2 yıla döndük. Evet, ittifakla 3 yıla çıkartmıştık ama bunun pratikte olmadığı 
yönünde bir geri dönüşler aldık. Birinci konu bu. İkincisi, muhtelif Yargıtay kararları ve mahkeme 
kararlarıyla, idari ibrasızlık alan, yönetsel olarak aklanmayan bütün Yönetimler, biri hariç, bir 
Yönetim başvurmadı, başvurmaya gerek duymadı. Bu idari ibrasızlığı mahkemeden yürütmeyi 
durdurma aldılar ve askıya aldırdılar. Mahkemeler bir kısmı sonuçlandı, bir kısmı devam ediyor, 
esastan. Dolayısıyla buradaki uygulamanın bir güvenoyu mekanizması olduğu ve bize şu hukuki 
görüşler geldi. Bu medeni hukuk ve dernekler hukuku anlamında bir zorlamadır, çünkü bu 
anayasa hukukunda olan bir enstrümandır. Bu zorlama da o zaman içişleri bakanlığı, sivil 
toplumla ilişkiler masasına, yani dernekler masası dediğimiz, ismi değişmişti. Oradan döner veya 
spor yasasında bu zorlama olarak bir böyle bir içtihat yoktur yani, dernekler mevzuatı 
anlamında. Şimdi biz bu konularda temel kararları vereceğiz. Yani bir güvenoyu olur mu, olmaz 
mı? İki yıla indiği takdirde baskı azalır diye bir varsayımla, ibrayı tekleştirdik. Gerekir mi? Bu 
konuların bundan sonra tartışılması lazım. Geçmişe yönelik genel af olarak söylenen 
yorumlanan madde de aslında pratikte siz idam cezasını kaldırıyorsunuz, örneğin, ama daha 
sonra onu ondan mağdur olanları şey yapıyorsunuz. Yani bu bir aslında, pratikte hiçbir hukuki 
anlamı olmayan ama iç barış anlamında olan, geçici 2’nci maddeyi kastediyorum, bir 
uygulamadır. Ama bu konular enine boyuna bundan sonra tartışılıp, bir hazirun bu noktada bir 
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geniş konsensusla karar verir diye düşünüyorum. Ama yani emin olun bu maddeler 2010’da 
yürürlüğe giren tüzükten sonra, yani şu tüzükten sonra 5 ayrı taslak hazırlandı. Dolayısıyla tekrar 
sıfırdan bir komisyon tabii ki olacaktır. Ama tüzüğün tamamına mı dokunacaktır? Yol haritasında 
o konu baştan gündeme gelecektir. Tamamına mı dokunacağız? Sadece spor yasasına uyumu 
mu, dikkate alacağız? Bu konuda hep birlikte bu kararı, önce Divanda, sonra saygıdeğer 
Yönetimimizle birlikte değerlendirmemiz lazım. Çünkü Divan hazırlasın, Yönetim ondan sonra 
onu getirsin. Bu da bence müşterek komisyonla yapmayı ben şahsen Divan Başkanı olarak, 
benim şahsi tavrımdır, tercih ediyorum. Çünkü öbür türlü 1980 ile 2010 arasında şu anda 
aramızda olmayan hukukçu veya değil saygıdeğer birçok büyüğümüzün katkılarıyla hazırlanmış 
taslaklar, tozlu raflarda kaldı. 30 yılda biz bu tüzüğe dokunamadık, değişik nedenlerle. Bu 
konuda da önümüzde bir altın fırsat vardır. Tüzüğün 2010’da yürürlüğe girdikten sonra, 12 yıllık 
sürede, uygulanamayan, kurulların işleyişine ait veya önümüze pratikte mayınlar döşeyen 
maddelerini ayıklamak, kurulların bağımsız seçimine yönelik, özellikle Denetim Kurulunun 
bağımsız seçimine yönelik, Yönetimin çarşaf listesinden ayrı olarak seçimine yönelik maddeler 
dahil, yani toplam biz bir 50 maddeye dokunarak, mevcut tüzüğümüzü, çağdaş, uygulanabilir ve 
kulübün önünü açacak, geleceğini kurtaracak bir norma getirebilir. Ama bu kararı müşterek 
vereceğiz, ortak akılla vereceğiz. Bu konuda benim diyeceklerim bunlar ama ben konuya 
müdahil olduğum için müsaadenizle aranıza salona geçiyorum. Oturumumuzu Sayın Kıdemli 
Divan Başkan Yardımcımız İbrahim Ziyal Hoca yürütecek. Ben müsaadenizle geçeyim.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal 
Evet, bir sonraki konuşmacımız Sayın İbrahim Göknar. Daha sonra Sayın Hayri Kozak konuşmacı 
olarak gelecek.  
 
İbrahim Göknar 
Sayın Divan Başkanım, Sayın Kulüp Başkanım, çok değerli kıymetli Galatasaraylılar, herkesi 
tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Efendim ben iki konuda söz almak istedim. Aslında tüzük 
idi, ancak değerli Başkanımızın konuşmasından sonra orada bir noktaya değinmek istiyorum. 
Evet, mali bağımsızlık, sevgili Başkanımız ikinci defa göreve geldiğinden bu yana, çok etkin bir 
şekilde ve bana göre de son derece tabii doğru bir şekilde bu ifadeyi kullanıyor. Ve bu başlığın 
altında da Galatasaray için tek çıkar yolun, gayrimenkullerinin, değerlendirilmesi olarak, 
değerlendirilmesi olarak o şekilde yorumluyor. Ben şahsen bir üye olarak, esasında 
gayrimenkullerimizin satışına karşı olan bir kişiyim. Çok daha başka enstrümanlarla varlığımızı 
yerinde tutarak, borçlarımızı, zaman tünelinde ödeyebilir idik. Ancak konjonktürle bu noktaya 
gelmemizi sağladığı, buna karşı çıkmanın hiçbir manası yok. Dolayısıyla ben işin özetini şöyle 
yapıyorum. Biz bu yolculuğa 2017 yılında Riva ile başladık. Bugün 2022, bu yıl, aradan 6, 7 yıl 
geçti. Riva’dan zaman zaman Florya’ya gittik, Mecidiyeköy’e uğradık, o oldu, bu oldu. 
Yönetimlerimiz değişti. Ancak 7 yıl sonunda tüm bu faaliyetler sonucunda kasamıza pek de 
kayda değer miktarda bir para girmedi. Evet, hep düşünceler oldu, projeler oldu. Vaatler oldu. 
Ama söylediğim gibi, sonuca bakarsak şu ana kadar, şu ana kadar biz tam istediğimiz neticeleri 
elde edemedik. Şimdi bunun sebeplerini konuşmanın da hiçbir manası yok. Şu anda da ben yine 
bir üye olarak, mevcut projeleri destekliyorum. İnşallah, inşallah, Sayın Yönetimimizin 



16 
 

söyledikleri, bir an önce hayata geçer, projeler bir an önce hayata geçer ve biz de nefes almaya 
başlarız. Ancak biraz önce Sayın Başkanımızın Mecidiyeköy binamız ile ilgili verdiği rakamlar 
dikkatimi çekti. Şimdi malum elbette tahmin yapılmadan bir proje olmaz. Ancak tahminlerin 
sağlıklılığı, en baştan son derece ciddi bir şekilde ele alınmalıdır. Bu bir kuraldır. Eğer 
tahminlerde yanılgıya uğrarsanız, neticelerine de katlanmak zorunda kalırsınız. Şimdi Sayın 
Başkan, Mecidiyeköy’deki rezidans binamızın yabancılara, satış fiyatının bugün itibariyle 
zannediyorum herhalde öyledir. 6750 dolar olduğundan bahsettiler. Tabii kendilerine gelen bilgi 
bu şekildedir. Daha doğrusu eğer yanlış anlamıyorsam, bu ihaleyi yapacak olan seçilmiş 
komisyonun kendilerine verdiği rakam. Bu rakam eğer bugünün rakamı ise yanlış bir rakamdır. 
Çünkü İstanbul'un yüzük taşı olan Esentepe, Mecidiyeköy’de yani en pahalı noktadır, emlak 
caddesinden sonra, Abdi İpekçi’nin arkasında. 6750 dolar metrekare fiyatı yoktur. Bir rezidans 
olarak. Türk lirası olarak bakarsak, Sayın Başkanım bugün bizim o binamızın olduğu noktanın 
metrekare fiyatı, 85, 89 bin lira arasındadır. Türk lirası olarak. 6750 dolar bugünkü kurdan çok 
yüksek miktarlardır. Ve bütün emlak piyasasının önümüzdeki 6 ay için yaptığı tahminler, satış 
fiyatı %30, %35 bandında artacağını ifade ediyor, orada bir problem yok. Yani artış hızının devam 
edeceği, emlak piyasasınca bekleniyor. Fakat bu rakam dediğim gibi, oldukça yüksek. İkinci 
konu. 14 bin metrekare ile çarptınız, ya da size gelen bilgi. Bizim kullanabilir alan dediğimiz 
zaman, o zaman işin içine efendim tüm boşlukları, garajları, şeyleri filan da koyuyorsunuz, bu 
hesap da pek doğru bir hesap değil. Orada hani o brüt diye bakalım. O metrajdan da düşmemiz 
lazım. Yani bana göre 8, 9 bin metrekarelik bir alandır o binanın gerçek anlamda satış miktarını 
hesaplamak. Üçüncüsü, biz bütün bunları yabancılara mı satacağız? Ama siz diyorsunuz ki, lütfen 
hadi üyelerimiz, hep beraber, sizler de talip olun. Ama hani yabancıya 6750 diyelim, e Türk’e 6, 
öyle bir şey de olmaz. Bu fiyat birdir. Bu da aklımda, bayağı bir soru işaretleri oluşturuyor. 
Dolayısıyla bir son aklıma gelen konu. Emsaller çok önemli biliyoruz, hepimiz. Bu emlak 
konusunda, bizim orada hemen yanı başımızdaki stadyumumuzun yerine inşa edilen son derece 
lüks, rezidanslardaki fiyat, 6750 dolar değil. Kaldı ki, onların dikey olarak bakarsak, 3’te 2’si, 
muazzam boğaz manzaralı rezidanslar. Biz boğaza bakmıyoruz, sadece bir bölümümüzden suyu 
birazcık görüyoruz. Dolayısıyla söylemek istediğim, tahminler, ya da verileri iyice incelemek son 
derece önemli. Şu anki hesapla, siz zaten Genel Kurulda da bahsetmiştiniz. Oradan 1,4 milyar 
gibi bir milyar 400 milyon lira gibi bir gelir bekliyoruz demiştiniz. Bugünkü hesap onun daha da 
üstüne çıktı. Tabii daha da önemli bir şey var. Aklıma geliyor. Bu sadece satış. Yapım maliyeti ne 
olacak? Bunu da düşünmemiz lazım. Yani ezcümle, Sayın Başkanım bu bina olsun, Florya olsun, 
neresi olursa olsun, bu tahminlerin son derece sağlıklı yapılması hepimiz için çok daha gerçekçi 
olacaktır kanaatindeyim. 
Efendim tam bir hafta önce, tam da bu saatlerde Galatasarayın tarihi Tüzük Genel Kurulu için 
Elmadağ’daydık, Lütfü Kırdar salonundaydık. Saat teamüller ve tüzük gereği, saat 10’da 
başlaması gereken hangi Genel Kurul olursa olsun, toplantı için ben saat 9.15 sularında 
oradaydım. Birkaç sohbetten sonra, 10’a 20 kala, salona girmek için kapıya yöneldim. Bir kırmızı 
bant gördüm, bütün kapılarda. Görevliler efendim dediler, kapılar saat 10’da açılacak dediler. 
Geri döndüm. Doğru. Saat 10’da yani toplantının başlangıç saatinde hep beraber içeri girmeye 
çalıştık. Girdik. Kısa geçiyorum. Ve saat 12 sularında da izah edildi, toplantıyı yapamadan salonu 
boşalttık. Geri döndük. Hemen ifade etmeliyim ki, bu hadise, Galatasarayımız için tarihi bir 
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skandal olmuştur. Bu skandalın içinde, ne Türkiye Futbol Federasyonu, ne hakem kurulu, ne VAR 
odası, hiçbir şey yoktur. Bizler o gün hiç kimse müdahale etmeden, kendi kendimize çalım 
atmışızdır, çelme takmışızdır. Bu durumdan Yönetim Kurulumuz, Divan Heyetimiz ve Tüzük 
Komisyon Üyelerimizin de son derece rahatsız olduklarına eminim. Buna eminim. Ve bu hususta 
da susmayarak, sorumluluklar gereği, bazı kararlar alacaklarını da tahmin etmekteyim. 
Şimdi meseleyi sadece üyeler, Galatasaray üyeleri, Galatasarayın konularına ilgi göstermiyor 
boyutuna indirgemek maalesef çok fazla kolaycılık olur. Evet, genel olarak bu yorum doğrudur. 
Ancak şunu da unutmamalıyız ki, bir büyük çoğunluk da Galatasaraydaki söylem ve eylemler 
hakkındaki yanlışlardan dolayı, mütereddittirler. Mesele bana göre çok daha derindir. Bu Genel 
Kurul iptalini susarak geçiştirmek mümkün değildir. Şunu hep beraber kendimize sormalıyız. 
Acaba bizler de, bu ilgisizliğin sebepleri arasında olabilir miyiz?  
Bu konuyu çok çok iyi düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Samimiyet tüm problemlerin çözüm 
anahtarıdır. Geçen ayki Divan toplantımızda ben 5 Kasım Olağanüstü Genel Kurulunun o şekilde 
yapılmasının ne aciliyeti var diye sormuştum. 
Yine bu salonda, burada. Bunun ana nedeni olarak da üstünde defalarca çalışılan, geniş kapsamlı 
tüzük maddelerinin iyice daraltılarak ve onların yerine biraz önce de konuşuldu ve hep 
konuşulacak. Tartışmaya son derece açık, maalesef tartışılamayan da tartışmaya son derece açık 
birkaç maddenin gündeme konulmasıydı. Bu geniş kapsamlı Tüzük Kurulu olmadı. Onun yerine 
Yönetimimiz, kendi tasarruflarını kullanarak, 5 Kasım davetini yaptılar. 
Değerli Divan Üyeleri, Divan Üyeleri olarak bizlerin camiamıza ve tüm taraftarlarımıza olan 
sorumluluğumuz gereği, bu Tüzük konusu hakkında tam anlamıyla, tam anlamıyla kalıcı bir 
çözüm için artık gerekli iradeyi ortaya koymamız gerekliliğini düşünüyorum. 
Konuya kalıcı çözüm için Yönetim Kurulumuzda kabul buyururlarsa, Aralık ayının ilk haftasında 
yine burada gerçek anlamda hep birlikte olalım ve kapalı bir Divan toplantısı yapalım. Gerçek 
anlamda. Telefonlarımızı da teslim ederek. Yeni yapılacak Tüzük Genel Kurulu öncesi, tüm bu 
konuştuklarımızın, tüm maddelerin, hatta fazlasının üstünden birlikte geçelim, hep birlikte 
geçelim ve tüzüğümüzü de Galatasarayımıza yakışacak şekilde, fikri ve vicdanı hür şekilde, hep 
birlikte yenileyelim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal 
Sayın İbrahim Göknar’a konuşması için teşekkür ediyoruz. Bu arada şu anda 3 ve dördüncü 
maddeye birlikte devam ediyoruz. Konuşmacılar hem güncel konular hem de Tüzükle ilgili 
görüşlerini bildirerek. Sayın Hayri Kozak, konuşmasını yapmak üzere Sayın Hayri Kozak’ı davet 
ediyoruz. Bu arada gelen bir notu ileteyim, ben Sayın Ayhan Özmızrak girişle ilgili problem 
olduğunu vurgulamıştı. Çıkışta Galatasaray store karşısındaki kapı açık, metro ile çıkış yapacak 
olanlar buradan çıkabilirler. Onu burada vurgulamak isteriz tekrar. Galatasaray store 
karşısındaki kapı, 10 numaralı kapı. Evet.  
 
Hayri Kozak 
Değerli Divan Başkanım, yok da Heyeti. Sayın Kulüp Başkanım, Galatasarayın bence geleceğini 
tayin edecek kimse kırılmasın, tek ekip olarak gördüğüm, Yönetim Kurulu ve mensuplarını 
selamlıyorum. Şimdi tabii ben, çok, hep beraber götürdük ama ben sizin huzurunuzda ki Atamızı 
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bir anda ayağa kalkmak filan değil, hepimize Galatasaray camiasına ve Türk milletine baş sağlığı 
diliyorum. Adam 57 yaşında öldü düşünebiliyor musunuz? 57 yaşında öldü. Yani ben bunu kabul 
edemiyorum. Asla kabul edemiyorum. Siz tahayyül edebiliyor musunuz, Atatürk, 15, 20 sene 
daha yaşamış olsaydı, bu ülke nerede olurdu? Bir düşünün. Bir tahayyül edin. Yani bütün bunlar 
varken, insan kahroluyor ya, yani kusura bakmayın, mecburen biraz Galatasarayın dışına 
çıkacağız. Bu hepimizin meselesi. Yahu kardeşim, adam gelmiyor ya, adam gelmiyor. Diyanet 
işleri reisi denen o artık nokta nokta geçeceğim. Utanmadan gelmiyor kardeşim ve bakıyorum 
basına, sadece, ben görmedim. Cumhuriyet gazetesi bunu haber yaptı ya. Ne haberlerde var. 
Kim? Onu bırak. Vermez. (Versin.) O zaman tak. Çaresi odur onun. Yani olmuyor bu. Olmuyor 
bu. Ama bakın esas olan şey şu. Tepki var mı? Hayır. Adam yok orada, herkes görüyor olmadığını, 
ulan bir tek tepki yok ya. Buna da geleceğiz. Türk milleti, ben sen, hepimiz. Biz tepki göstermeyi 
de unuttuk. Farkında mısınız? Bizim kulüpte de tepki göstermeyiz biz, bir iki kişi vardır laf ukalası, 
benim gibi mesela. Onlar, ya bırak yine o filan derler. Mühim değil. Doğruların söylenmesi lazım. 
Taş yerine oturtulmalı. Mesela ben gönül ister ki, Galatasaray Kulübü olarak bu, bunu teklif 
etmiyorum yanlış anlamayın Başkan. Ama benim düşüncem bu. Galatasaray Kulübü olarak biz 
bu dediğim konuda, bu adama bir ciddi bir eleştiri notu ve mesaj göndersek, bangır bangır bakın 
Galatasarayın nasıl yüceleceğini görürsünüz. Kim buna engel olabilir? Kim engel olabilir? Yani 
Cumhurbaşkanı Anıtkabir’e gidiyor, orada alkışçılar gelmiş, onlara engel olmuyor, gidiyor. 
Demek ki serbest. Demek ki serbest, ne olsun, biz de bu adamı eleştirelim kardeşim. Neyse, bu 
kadar.  
Şimdi uzun zamandır sizleri rahatsız etmedim, ben başladığımdan beri, Sayın Başkana ve çok 
değerli arkadaşlarına severek, isteyerek, arzu ederekten ziyade, ben programlarına bakarak oy 
verdim. Şimdi bu oy vermiş olmamız onlara sohbet etmemek, konuşmamak, Divana hiç 
gelmemek değil, bu bir protesto da değildi benim yaptığım. Ben uzaktan izlemeyi tercih ettim. 
Ama iyi izledim inanın. Çok da dikkatle izledim. Şimdi onlar hakkında birkaç şey söyleyeceğim. 
Ama ona gelmeden şu hep konuşuldu, herkes de konuştu. Şu toplantı, son toplantıya, yani Genel 
Kurul Tüzük toplantısı hakkında, neden toplanamıyoruzu, 5 dakika bana verin de bir iki doküman 
okuyacağım size. Yani bu sebep o kadar nettir ki arkadaşlar, uzun uzun tartışmaya filan gerek 
yok. Biz buyuz. Yani Galatasaray Genel Kurulu, menel kurul, camia, mamia, boşverin hepsini. Biz 
buyuz. Ben de dahil. Biz buyuz. Şimdi size ispatlayacağım bunu. Ben her zamanki ukalalığımla, 
oturdum 1996 ile 2019 arasındaki Galatasarayın 24 yılını didik didik ettim ve bir çalışma da 
hazırladım. Şunun için yaptım. Ben buraya gelip, pat pat konuşuyorum, doğru konuşuyorum, 
yanlış konuşuyorum, ama insanlar rahatsız, ben hissediyorum. Artık öyle hale geldik ki, biz, ben 
çıktığım zaman şöyle bakıyorum. Kim bana, yine o çıktı diyor, kim bana ya Hayri enteresan şeyler 
dedi. Yani öyle bir tablo ile karşılaşıyoruz. Tamam ben ona razıyım, yaşıyorum zaten. Bir tek olay 
var. Doğruları söylemek. Tek hedef o. Doğruları söyle, her şeyi, tepkiyi al derler. Şimdi o 24 yılı 
incelerken, ben çok şeye baktım, amacım şuydu. Buralarda haklı olarak biz konuştuğumuz 
zaman, İbrahim konuştuğu zaman, Ayhan konuştuğu zaman, zaman alıyoruz. Zaten hep başka, 
saydığınız zaman 5, 6, 7, sayarsınız hepsini. Biliyorsunuz. Kaç tane üyemiz var? 2900, 3000. O üç 
binin içinde, biz de 5, 6 kişiyiz abi. Onlar da olsun yani. Nerede 3 bin kişi? Siz onu bana söyleyin. 
Hadi bir tüzük kongresi oldu gelmedi. Nerede ya 3 bin kişi? Bizim her şeyimiz onlar. Ben diyorum 
ki, yahu Türkiye'de Divan Kurulları olarak, bütün büyük kulüplere bakın, küçüklerine bakın. 
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Türkiye'de biz yılda bir aylık, bir aydaki istirahat toplantısı dışında, 11 toplantı yapıyoruz 
arkadaşlar. Yok başka yerde ya. Bu bir nimettir. Bu bir büyük avantajdır. İbrahim diyor 
toplanalım. Toplanacaksın ne yapacaksın İbrahim? Toplanacaksın ne yapacaksın? Bugün 87 
kişiyiz. Yani olmuyor. Olmuyor. Allah razı olsun onlardan, onlar kaybolmadı bugüne kadar. 
Olmayacaklar da. Yetmez. Şimdi bakın neden yetmezi size söyleyeceğim ben. Yani biraz, neyse 
Sayın Başkan yok, öbürleri biraz beni idare edin. Şimdi efendim benim bu çalışmalarım 
esnasında ben Galatasarayın üye yapısı hakkında bayağı uğraştım. Bayağı tablolar, mablolar 
çıkardım. Şöyle size son ve net olarak gördüğüm manzarayı aynen söyleyeceğim. Ben şuna 
bakıyorum. Bir Galatasarayı seven, üye değil, halktan, okuldan, liseden, falan, filan, filan. 
Galatasaraya üye olmak için çırpınan yığınla insanlar var, öyle mi? Öyle. Niye isterler? Hiç 
düşündünüz mü? Niye istiyorlar bu kadar? Ben kendime bakıyorum. Artık şöyle yani, ben 51, 52 
yıldır üyeyim, lan ben üyeyim de ben ne oldum yani, diyorum kendime. Hiçbir şey olmadım ben. 
Başladığım hangi Hayriysem, yine aynı Hayriyim. 3, 5 kişi bizim ismimizi söylüyor o kadar. Niye 
üye olurlar? Allahınızı severseniz. Hiç olmazsa biz buraya geliyoruz, zaman ayırıyoruz, 
Galatasarayı yaşıyoruz. Ve özellikle burada fikir üretmeye çalışıyoruz, doğru, yanlış bir fonksiyon 
görüyoruz biz. Bunlar ne? Şimdi bakın yeni üyelerin durumunu size söyleyeceğim. Bu 
söyleyeceğim tablo, her sene aynen geçerlidir. Şimdi en fazla devamlılığı güçlü olması gereken, 
bilinçli olması gereken, grup hangisi olmalıdır? (Yeni üyeler) Bravo. Nedir onun da günlük 
kapasitesi. İşte artıracağız. Artırsan ne olur, kısaltsan ne olur? Hiçbir şey değişmez de, şimdi öyle 
esprili de konuşacağız ama gerçekleri konuşuyoruz. Şimdi, pardon, afedersiniz. Şimdi maalesef 
o 400 kişi üye oldu. Oğlunuz, çocuğunuz, arkadaşınız, Galatasaraya üye olmuş, o 31 Aralığı takip 
eden ilk sınav, sınav diyorum, o yeni üye için, olağanüstü değil, olağan mali ve idari olağan 
kongremizdir bizim. Seçim kongresinden bahsetmiyorum. O da ne zamandır? Senin üyeliğin 
kesinleşmiş, aradan 2 ay içinde, ya Şubat, ya Mart değil mi? Size oradan rakamlar vereceğim, 
göz yaşlarınızı da tutmayın. Zaten ağlama sırası sizin bu konuda ama ağlanacak durumdayız. 
Bakın, 4, 5 ben bir ara o zamanlar yasak masak yoktu. Ben bütün imzalı hazirunları, her seçimden 
sonra toplardım. Hâlâ benim elimde var. Mesela bunu meraklı bir iki tip var, ben dolaşıyor 
ortalıkta biliyorum. Beni ihbar etse, ben ertesi gün giderim içeri. Evet, ama o kadar uyanığım. O 
kanun çıktıktan önce ben bunları toplamıştım. Yani buradan görüp, sakın buna teşebbüs 
etmesin. Bakın şimdi, 2010’dan başlıyorum. 2010’da yeni üyelerin katılımı diye bir isim 
koymuşum şeye, 2010’da hazirun, 4899. Katılım 869. Bir olağan, ilgili mali kongreyi, toplantıyı 
söylüyorum. Yeni üye sayısı, yani o 400 ya, yeni üye sayısı, hazirunlarda 583. O tarihlerde daha 
fazla üye vardı. Katılım 583’te dikkat edin, aman hafızanıza kazıyın bunu. 72. Yeni üye. Ulan ya 
saçımı tararım ben olsam, lacivert elbisemi giyerim. Hanımlı, beyli koşa koşa giderim ya, 
Galatasarayın ilk toplantısına gidiyorum diye. Ya bakın adam, bırakın gitmeyi, ite kaka geliyor 
ya. Ve 72, %12 katılım. 2011, sayacağım. Teker teker sayacağım. Mecburum bunu, kusura 
bakmayın. 2011 Başkanım, sizi de, hepimizi ilgilendiriyor, evet sizi Başkanım, özellikle. Yani 
kendinizi üzmeyin kardeşim niye gelmiyorlar diye. Gelmezler. Niye olduğunu anlatacağım. 
Vallahi, billahi Sayın Başkan, samimiyetinize binaen söyleyeyim. Eğer bana sorsaydın senin 
önüne geçerdim ben. Yapma bunu diye. Sonra konuşacağız onu. Gelmezler, diyorum peşinen. 
Neden? 2011. Yeni üye sayısı 408, yani yeni güç, böyle tertemiz cillop gibi, katılım 100, 408’e 
100. En fazla katılım olanlardan biri bu ya. %24. Yeni üye bunların hepsi. Yeni, yeni. Yani bizim 
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sevgili ağabeyim gibi, 70 yıllık değil. 2012’de yeni üye 284, katılım 18. %6. Ne olmuşsa? 2013, 
yeni üye sayısı 293. Katılım 34. %11. Bunlar fiili. Böyle saydım bunları ben. 2014, her birini de 
getiririm, kanıtlarım size. Onu da açık açık burada söylüyorum. Ya sen atıyorsun. Hepsini size 
sunmaya da hazırım. Burada açık açık söylüyorum. 2014’de 283, 44 katılım, %15. %4 artmış bir 
önceki seneye göre. 2017. Sayın Başkan 2017 sizin için önemlidir. 289 üye, 82 katılım ve rekor. 
Rekor. %28. İşte onu. Yani gizli çiçek de böyle atılır, şimdi yoksa bana yağ çekiyor derler. Şimdi 
durumumuz bu. Şimdi siz niye o kadar kişi geldi. Ya yormayın kendinizi, gelmezler. Ha nasıl gelir 
hale sokarız? Mesela şöyle bir, şöyle bir oyun oynayalım mı? En son kaç kişi üye oldu? 400 değil 
mi? Şu anda 400 başkanım, şu 400 kişinin kimler olduğunu bir tespit edin, bize de vermeyin. 
Yönetim olarak bunu yapın, allahınızı severseniz yapın ya, şöyle teker teker kimlermiş, yeni 
üyeler? Onun yanına da ben öğreteyim size, o günün hazirun, imzalı hazirunlarını alın. Bakalım 
o yeni üyelerden kaç kişi gelmiş, bakın ya. Benim teyidimi alacaksınız orada. Ki, sizin günlerce 
telefonlarda, televizyonlarda, gazetelerde ve arkadaşlarınızın, birçok kimsenin de ya şu gün diye, 
hakikaten bastıra bastıra. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal 
Sayın Hayri Kozak, kayıt olduğu için yaklaşırsanız şeye, mikrofona kayıt konusunda problem 
olmasın. 
 
Hayri Kozak 
Yani, özür dilerim. Yani günlerce uğraşmanıza rağmen oluyor bu sonuç Başkanım. Olmaz. Onun 
için bunu yapın, rica ediyorum. Açıklayın, açıklamayın o size kalmış. Allah’ınızı severseniz şu grup 
olarak, şunu tespit edin. Kimleri üye yapmışsınız anlayın. Bir de sicil konusu ayrı mesele. Onu 
upuzun konuşmamız lazım. Onu, şimdi ben bu konuda bunu en önemli sebep olarak görüyorum. 
İbrahimciğim beni affet, sen onun başında, onunla uğraşma, bu, bu, bunun önüne, önlenemez 
de bu. Önlemez de bu. Üyeyi alırken öyle bir sınavdan geçireceksin ki kardeşim tamam mı? Öyle 
yok, Ahmet’in, Mehmet’in, yok. Bir kurul olacak. Balotaj olacak, hepsini alacak, oturtacak üye 
adayı da karşısına. Liseli olmuş, bilmem ne, gel lan buraya. Geçsin bakalım o sınavı, ondan sonra 
girsin. Ondan sonra üye talebi kabul edilmemelidir. Zaten yeterince, 16 bindi o tamamı, şu anda 
zannediyorum 10700 kaydı açık üyemiz var. Zaten onların durumunu söylüyoruz şimdi şu anda. 
Olsa ne olur, olmasa ne olur ya? Ya en çok katılım olması gereken seçim. Hepsinin bende 
hazirunları, katılımları, hepsi var bende. Olmaz ya. Olmaz. Ha seçim o günleri, zannetmeyin ki 
seçimlere %60, 70, yok öyle, orada da öyle bir şey yok ama %50’yi buluyor. Neden? Çünkü arada 
pasajda kafayı çekmek var. Yani, evet. Vallahi. Size, ya inanın bana. Biraz da eğlenelim ya. Zaten 
başkan yok değil mi? Başkan yok, fırsattan istifade, yoksa o keser beni.  
Ayhan sen de tutmuşsun, tek tek tüzük maddelerini okuyarak bu böyle olmaz diyorsun. Uğraşma 
bunlarla hayatım ya, uğraşma bunlarla. Ümitsiz şeylerle üzme kendini. Şimdi biraz da esas ciddi 
konularımıza gelelim. 
Abiciğim bu şey. Ya değiştirme, mecburen başka konulara sokma beni şimdi. Atatürk’ün 57 
yaşında Allah rahmet eylesin ölümünü ben biraz mesele yaptım. Haddime mi düşmüş? Adam 
öldü. Ben taktım kafaya, abi biraz manyağımdır ben yani. Abi niye öldü bu adam dedim. Vallahi. 
Niye öldü ya? Ya tahayyül edebiliyor musunuz, ne kadar önemli Atatürkün 57 yaşında ölüşü ya. 
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57 yaşında burada çoğumuz bunun üstündeyiz, hâlâ yaşıyoruz ya. Ben yaşadım. Ya Atatürk nasıl 
yaşamaz. Efendim sen burada ima ediyorsun, doktor hatası filan. Evet diyorum ben. Ya o 
tarihlerde deli misiniz, öyle bir tıp vardı ki, ben duyuyorum büyüklerimden de duyuyorum yani. 
Ben yani işte gazete de yazdı. Bir doktorun biri beyanat vermiş, beni mi duydu, Atatürk’ün ölümü 
hakkında yorum yapılır mı diyen bir doktor çıktı. Beni duymadı canım, yani kendi kendilerine 
konuşuyorlar herhalde. Ama ben sizin hepinizi düşünmeye davet ediyorum. Ah, Atatürk, ah. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal 
Sayın Hayri Kozak. Sayın Hayri Kozak, Atamız kalbimizde her zaman yaşıyor, 57’den de fazla, 
Allah uzun ömür versin hepimize de, bununla ilgili herhangi bir şey. 
 
Hayri Kozak 
Bir tek şey söyleyeceğim geçeceğim. Şundan emin olabilirsin, Atatürk huzurunda rahatsız, 
mezarında rahatsız değil bugün 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal 
Yaşından çok daha fazla hepimizin kalbinde yaşıyor. Allah hepimize uzun ömür versin. 
 
Hayri Kozak 
Evet, evet. Şimdi, Başkan, orayı mı alkışlıyorsunuz beni mi? Orayı mı? O da haklı. Biraz da onları 
alkışlayın. Ama ben hiç alkış almadım daha. Şimdi Sayın Başkan, göreve geldiğiniz tam 5 ayı 
doldurdu. Size gerek buradaki hazirun gerek Galatasaraylıların tamamı, nerede Başkan? Neyse, 
genel sekreter haber verir zaten. Şimdi ciddi programlarla geldi. Yanında her şeyden önemlisi, 
her şeyden öne çıkaran Başkanı, yani seçime güçlü gitmesindeki en önemli faktör de, yeniden 
yapılanma değil de, gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve gayet mantıklı hesaplarla, 
sunumlarda beni şahsen ve benim gibi bir sürü üyeyi, zaten üyelerin hepsini tatmin ederek 
geldiler. Neydi? Hepsinin doğru, getirisi vardı ve Galatasarayın finansal geleceği, borcu, harcının 
düze çıkmasının rüyası o projelerin hayata geçişi ile cidden gerçekleşecek bir tablo vardı 
demeyeceğim, hâlâ var. Böyle olduğu için, ben iş edindim, beni affetsin Başkan da şöyle bir iki 
yeri yoklayayım dedim. 5 ay. Çok uzun bir süre. Çok uzun bir süre. O tür böyle projeleri 
başlatmak üzere. Zaten 2 yıl ömrü değil mi? 2 yıla indirdiler. Yani 4’te 1’i bitti. Yok, bu dönem 2 
yıl. Bakın, değişik değişik sesler çıkıyor. Onu bile bilmiyoruz. Buyurun 2 yıl, dörtte biri gitti. 
Önümüzde kış mı? Çok sert bir kış geçireceğimizi tahayyül edin. Her zaman mümkün bu. Şimdi 
ben geçen gün biraz diyorum ya abi, biraz var bende. Ben Bahçeşehir’in en yüksek tepesine 
gittim. Vallahi böyle görüyorum. Ben bekliyorum ki, kamyonlar dizilmiş, bir tane tık tık tık çalışan 
makine var. O da şey için, deldiği yerin, zemin gücünü şey, Kemerburgaz, onu dedim zaten. 
Yanlış mı söyledim.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal 
Bahçeşehir dediniz. 
 
Hayri Kozak 
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Bahçeşehir’de villadan başka bir şey yok ya, orada da Galatasaray Eğitim Vakfının bir dramı 
vardır, o ayrı mesele. Neyse. Onu gördüm ben. Hakikaten zor. Ama ben şunu beklerim ki, zaten 
söyledi de Başkan. Çalışmalar başladı dedi. Ben ondan ümitlenerek gittim. Emin olun. Ama 
başlayan tek şey. Bakın görün. Yani şimdi bilmiyorum tabii, ben her gün orada değilim. Benim 
gördüğüm gün, ben bekliyordum ki, 8, 10 tane en az damperli kamyon hazır, öyle 8, 10 tane iş 
makinesi çalışıyor, har, har, har çalışma yapılıyor. Çünkü 2 senemiz var. Çünkü bizim geleceğimiz 
hakikaten öyle, oraların çabuk yürümesine bağlı. Bu böyle. Peki, Mecidiyeköy’deki otel, oraya 
da girmek densizliğinde bulundum ben. Şimdi Başkan haklı, aynen haklı, teyit ediyorum. %100 
katılıyorum. Yani projenin tutarlılığına, şeyine, yalnız son o değerlendirme konusunda, oraya 
geleceğim. İbrahim Bey’i çok ciddi dinlememiz lazım. Yalnız orası için değil, tamamı için. Ben 
olsam Yönetimin yerinde, açık hemen söyleyeyim, biraz da yağ çekmiş olurum kendisine. Derhal 
baş danışman olarak bütün o projelerin içine, gayrimenkulleri değerlendirme amacıyla, alın 
yanınızda oturtun derim ben, siz bilirsiniz. Çok iyi bildiğini de biliyorum. Bu vesileyle burada az 
konuşmasını da sağlamış oluruz. Bize biraz saha açılır. Şimdi oraya da gittim. Başkan orada da 
bir tatlı bir tablo yok. Samimiyetle. Fotoğrafları da cebimde duruyor. Bir, doğru, giriş katı yani 
zemin, işte o satış büroları için tertemiz hazırlanmış. Her tarafı cilalı şeyler, bir tek koltukları 
yoktu, onu da koymuşlar geçtiğimiz hafta galiba. Dolayısıyla orada bir çalışma, yani pazarlama 
çalışması yapılacak zemin var. Ama ben bir esas ben orayı değil, gezecek adam, ben oradan bir 
şey almaya kalksam, derim ya, bir daire göster bana derim. Öyle mi? Gösterecek daire yok. Yok 
Başkan. Vallahi yok ya, telefonu, fotoğrafladım. Öyle, burası bir aile toplantısı. Başkan onu ne 
kadar sevdiğimi bilir. Söyleyeceğim. Olmaz bu. Ben zannediyordum ki, inanın, ben 
zannediyordum ki, katlar bile hazırlanmış. 5 ay geçmiş beyler. Ada’yı açmaya benzemez bu. 
Ada’yı açarak büyük puan aldı. Allah razı olsun. O Ada’yı ben de çok evvelden gittim, ben de 
şahsen gezmiştim. Daha halledilebilir bir kısımlar vardı, zaten o da görmüş kendisi, zaten biliyor 
bu işleri de, oraya yüklenmişler, tertemiz bir şey çıkardılar. Tamam. Şimdi kış oldu, kapandı. 
Düzelir o. Ciddi bir adım, onun gibi dalmak lazım buralara. Esas iş burada çünkü. Bizi kurtaracak 
olan bunlar. Nedir onlar? Neydi onlar? Florya konut projesi. En hayati projemiz. Şunu bilmek 
istiyorum, huzurunuzda soruyorum sevgili Başkan, evet biz devletle, yani o daireye hükmeden 
Milli Emlak mi ne ise, sevgili Başkan, onlarla bir centilmen agreement şifahi olarak yapmış olmalı 
ki, bunları söyleyebiliyor bize. Yoksa hiç konuşmadan bunu yapacak kadar gayri ciddi bir adam 
olmadığını biliyorum. Ama ben şunu soruyorum Başkan, elinde gayri resmi hiç olmazsa bir iki 
satır imzalı bir şey bir söz programı, centilmen agreement, iyi niyet anlaşması var mı? Çünkü bu, 
neden bunu söylüyorum biliyor musun Başkan? Bunların hepsi, tanrının evladı. Hepsi bugün var, 
yarın yok. Sözüne güvenerek, bu Galatasarayın en büyük gelir potansiyelini konuşuyorum. En 
büyük, bizim kurtarıcımız olacak noktayı konuşuyorum. Eminim yoktur elinde öyle bir şey. Varsa 
ben binlerce defa özür dilerim Başkan. Ben sizin yerinizde olsam bunu yaparım, ekrana da 
koyarım. Zaten neyse, neyse hayır sevgili Başkan, siz gelin burada onu söyleyin bize. Beyler bakın 
işte imzalar da bende deyin yeter. Bir o. Yani bunu imzalamazsa niyeti kötü demektir. Abi 
imzalar, neyse, sen, ukalalık etmeyeyim, sen çok tecrübeli ağabeyimsin. Ama bu, bunu yapmalı. 
Bizim her şeyimiz bu abi. (Bürokrat imzalamaz.) Ya neyse, ben imzalar diyorum. Bürokrat 
imzalamaz öyle mi? Esas bürokrat imzalar, yapma ya. Neyse. Florya, Kemerburgaz’ı konuştuk, 
Mecidiyeköy’ü konuştuk. Yeniden yapılanma sürecinde bizim bu sizin isyan ettiğiniz bu anlaşma 



23 
 

var ya Başkan, şimdi orada da farklı bir durum var. Biz şimdi Ağustos ayında ilk faiz ödememiz 
gelmişti, 300 milyon küsur. Geçtiğimiz Ağustos ayında, bizim ilk ödeme vademiz gelmişti. O 
ödendi mi, ödenmedi mi bilmiyorum. Bir de siz bir, onlarla, işte siz onlarla da sözlü bir mutabakat 
yaptınız bildiğim kadarıyla, bankayla. Ve biz böyle böyle size yarı yarıya bir finansman yapacağız, 
para getireceğiz. Siz de bize bir yol açınız dediniz. Demediniz. O zaman aynen devam ediyor 
mukavele. Ödendi mi? Tamam. Teşekkür ederim. Çünkü dediği gibi güven olmayabilir yani. Peki, 
diğer rakipler ne yapıyor? Zaten yalnız biz değiliz. Yani herhalde sen bu kolaylığı aldıktan sonra, 
Galatasaray olarak sevgili Başkan, öbürleri de herhalde aynı teşebbüsü yapmaz olur mu? Aynı 
durumdalar. Efendim. Kolaylıklar, yani adama. Uzatmayayım.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal 
Sayın Başkanım, söz aldığınız zaman, cevap verirseniz, kayıtlara da geçer. 
 
Hayri Kozak 
Bir de sevgili Başkan bu eleştiriyi size yapmaya mecburum. Eski dönemlerle ilgili, gittim, gördüm, 
felaketti dediğiniz birtakım yerler var. Eski Başkanların tamamı, onların edinilmesinde tahmin, 
tasavvur edilmeyecek kadar emekleri ve uğraşıları vardır ve o zaman para pul da yok hiçbir 
yerde. Florya’sından, bilmem neresinden, hepsinden, onların şu anda bizim malımız gibi 
konuşmamızın sebebinde, onların büyük çabaları vardır. Şimdi diyorsunuz gittim tuvaletler 
şöyleydi. Felaket. Siz de Başkanlık yaptınız. (Bizim ayıbımız abi.) Tamam. Ben de ayıbımızı 
konuşuyorum. Tamam işte ben o zaman da Başkan size hatırlatıyorum. 2018’de geldiniz, 2 sene 
yönettiniz. Ne zaman, o günlerde halletseydiniz tuvaletleri. Yaptınız. Peki. O da tamam. Ben 
söylemiş olayım ve futbol. Futbol her zamanki gibi, her kafadan bir ses çıkan durumda, ben 
sadece bir soru sorarak, çünkü bu sevgili Başkan, bütün camianın son derece merak ettiği bir 
soruyu soracağım. Biz şimdi büyük harcamalarla az veya çok, ben büyük veya küçüktür. Ama 
Bitmiş bir transfer var. Hesapları belli. Her şeyin gideri belli. Gelin bize deyin ki, mesela gelecek 
Divan toplantısı, biz bu yıl futbola şu oyuncu, Türk oyuncu, yabancı oyuncu, maaşları şunlar, 
bonservisleri şunlar, sözleşme süreleri şunlar, toplam maliyet şunlar, %167 vergi de dahil, 
maliyetimiz şudur. Yabancı futbolcular şu kadar, yerli futbolcular şu kadar. Şunu yapın, tarihe 
geçersiniz. Tarihe geçersiniz. Bunu bugüne kadar hiçbir kulüp de yapmadı. Galatasaray da. Öyle 
mi Cengiz abi? Doğru mu? Ne olacak, hepsi. Hazırlayın şunu, bir telefon, bende var o rakam. 
Ama benim amatör çalışmam var. Size de açıklamam onu. Ama sadece ürkütücü bir rakam 
olduğunu söyleyeceğim. O benim kendim, amatör çalışmam yani, ya, oğlum sen bilirsin, sen … 
diye, yani ben direk olarak kulübe gidip bunu sorsam, adım Hayri Kozak olduğu için ortalık 
karışır. Yani şimdi bu önemli. En önemlisi bu. Bir sürü boş laf ettim ama, bu çok önemli ve burada 
şöyle baktığımız zaman, kaba bir, bunu söylemem lazım. Abi biz Türk futbolculara korkunç 
paralar ödemişiz ya. Korkunç. Benim yorumum. Futbolla da biraz ilgili bir insanım. Bakın ben 
ikiye ayırdım, yabancılar, yerliler, hele o bizim bir stoperimiz var. Konya’dan aldığımız, bir yığın 
Türk lirası, üstüne bir de şeyle, bonservisine de bilmem kaç milyon dolar ödemişiz. Falan, filan. 
O bir Kâzım diye bir kahraman var, bilmiyorum ben. O da oooo, milyonlara parmak atıyor. Yani 
ben bu kadar söylemiş olayım. Şimdi evvela değerli İkinci Başkan arkadaşımdan, zamanını fazla 
aldığım için özür diliyorum. Bu kadar. Kusura bakmayın. Hiç olmazsa, yarım saat canınız 
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sıkılmadı. Şurada Ankaralı bir kız oturuyor bakın. Lütfen ayağa kalkar mısın? Şimdi bu kızımız, 
bakın ideal bir Galatasaray üyesi görmek istiyorsanız, ben yeni tanıdım. Ankara’dan geliyor, 
Divan Üyesi değil. Divanı izlemeye geldi. İşte. İşte bize lazım olan üye. Ankara’dan geliyor. 
Bizimkiler oradan buraya gelemiyor. Turgay baba, Galatasarayın en centilmen adamı, hepinizi, 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal 
Sayın Hayri Kozak’a çok teşekkür ediyoruz. Umarım Hayri ağabeyimizin bu prezantasyonundan 
sonra, Ankara’dan, İzmir’den ve her yerden gelen üyelerimiz çok daha fazla artar, bu vesile ile. 
Sayın Başkan, sayın Yönetim, bir cevap sonunda mı kullanmak istersiniz, cevap vermek ister 
misiniz şimdi? 3 konuşmacımız daha var. Peki. Bundan sonraki konuşmacımız Sayın Şahin Kasal. 
Daha sonra Sayın Reha Bilge ve son konuşmacımız Sayın Volkan Karsan. Feragat mı? Peki, Reha 
Bey. 
 
Şahin Kasal 
Sayın Divan Başkanım, Divan, Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu,  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal 
Biraz yaklaşır mısınız, ses? 
 
Şahin Kasal 
Özür dilerim. Değerli hazirun, hanımlar, beyler, hepinizi saygıyla selamlarım. Bu benim Divanda 
ilk konuşmam. Çok kısa olacak. Üzüntümü paylaşmak için geldim. Bu, geçen hafta bugünkü 
Tüzükle ilgili kongrenin bu şekilde neticelenmesi beni çok üzdü. %8 katılım. Bize yakışmadı. 
Öyledir, böyledir, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Gelirsiniz. Demin değerli arkadaşımın söylediği 
gibi, katılırsınız, katılmazsınız, incelersiniz, konuşursunuz, bunun olmayacağını, bunun uygun 
olmadığını beyan edersiniz. Reyinizi de vermezsiniz. Ama gelin. Galatasaraya saygı gösterin, 
Yönetim Kuruluna saygı gösterin. Bizlere saygı gösterin. Bu gelmeyenler için. Tabii bu 
gelmeyenlerin gerçek mazeretleri olanlara diyecek bir şeyim yok. Ama mazeretsiz bir şekilde 
kızdım, gelmiyorum. Yok öyle şey. Benim söyleyeceğim bu kadar, üzüntümü paylaşmak istedim. 
Hepinize saygıyla. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal 
Sayın Şahin Kasal’a teşekkür ediyoruz. Son konuşmacımız Sayın Volkan Karsan. Buyurun. 
 
Volkan Karsan 
Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, ben de hemen benzer 
bir konuşma yapacağım. Çoğu söylendi söyleneceklerimin ama aslında Tüzük kongresine 
katılınmamasının ana nedenlerine bakın, öyle yeni tüzük çalışmaları yapmak lazım. Çünkü 
sadece yani değer vermemekten ya da Hayri ağabeyimin dediği gibi genel katılmama 
eğilimlerinden dolayı değil, buna katılmamak. Bunun mutlaka ana sebepleri var. Bunun için yani 
daha derinde yatıyor hatta bunlar. Şimdi burada ben de Atatürk konuşmasının benzeri bir 
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konuşma yapmak istemiyorum ama oraya katılmamanın nedenlerini çok iyi incelemesi lazım 
Yönetimimizin, yeni bir tüzük çalışması yapılacağı zaman, yine oraya katılımı ya da katılmamayı 
etkileyecek maddeleri, ona göre değerlendirmek lazım. Ama asıl önemlisi, tüzükte de gereği 
düşünüldüğü gibi, örneğin işte 2 sene olsun, 3 sene olsun, idari ibrasızlık olsun, olmasın gibi 
konuları etkileyen bir şeyden söz etmek istiyorum.  
Her yönetim seçildiği oyun neredeyse 10’da biri kadar bir oyla ibrasızlık alabiliyor. Ya da seçildiği 
oyun yarısının olmadığı Mali Genel Kurullarla karşılaşıp oradan güven oyu istiyor. Bir Yönetim 
örneğin 2000 oyla seçiliyorsa, ondan sonraki ilk Genel Kurulun en azından 1000 kişi katılması 
lazım yani onu destekleyen 1000 kişinin katılması lazım. Yani bir yönetimi seçen 2000 kişi, 
buharlaşıp nereye gidiyor? Ya da ne kadar kısa zamanda vazgeçiyor o yönetimin destekçisi 
olmaktan, yani Galatasarayda bence yönetimler, yaptıkları iyi şeyleri mutlaka daha iyi 
anlatabilmeliler ve attıkları adımların kendi yönetimlerinin geleceği değil, camianın ve kulübün 
geleceği açısından neler ifade ettiğini anlatabilmeliler. Bu son Tüzük Genel Kurulu, sadece bu 
Yönetimin hayatını kolaylaştırabilsin gibi algılandı dışarıdan bakıldığında. Aslında mutlaka içinde 
kulübün âli menfaatleri için de çok önemli içerik vardı. Bu anlaşılamadı, anlatılamadı. Ama benim 
özellikle yönetimlerden ricam, kendilerini destekleyen, onlar için oy kullanan insanlarla bir 
güçlenmeyi, güçlü bir şekilde birlikte yürümeyi sağlamak, hatta onlara oy vermemiş kişilerin de 
onların yanında olmasını sağlayacak bazı iletişim projeleri ya da ne bileyim iletişim yanlış olabilir, 
belki dayanışma projeleri geliştirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Yani sadece ilgisizlikle 
anlatılacak bir durum değil. Lütfen Tüzük kongresine katılımın gerçekleşmemesinin altındaki ana 
nedenin ne olduğunu ve oradan doğan bazı uyarıları dikkate almanızı rica ediyorum. Saygılar 
sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal 
Sayın Volkan Karsan’a teşekkür ediyorum. Ertay Örmen söz istedi. Sayın Ertay Örmen, buyurun. 
 
Ertay Örmen 
Sayın Başkan, Genel Kurul, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu, saygıdeğer hazirun, şimdi ben 
buraya daha önce sunum yapmak için çıktım. Bu da benim ilk kürsüm sayılır. Fakat ben şimdi 
Tüzükten bahsetmeyeceğim. Zaten büyüklerimiz konuştu, bir de böyle duayenleri karşımda 
görünce, benim buraya çıkmam biraz hadsizlik mi diye düşündüm ama yani belki bundan sonraki 
Divanlarda biraz daha renk katarız hep beraber, bilgi paylaşımı yaparız diye düşünüyorum. Şimdi 
ben birincisi, buraya niye çıktım? Birincisi bu Divan Kuruluna teşekkür etmek için çıktım. Birincisi, 
şimdi biz 3 senelik Yönetim dönemimizde Divanla bayağı bir çekişmiştik. Ama son 2 Yönetim, 
sağ olsun, gayet uyumlu bir Divan Kurulu ile çalışıyor. Bence çok şanslılar, bunun farkındalar mı 
bilmiyorum. Ama farkında olmaları lazım ve teşekkür etmeleri lazım Divan Kuruluna. Bu uyumlu 
çalışmaları için. Fakat bu Divan Kurulunun bu uyumlu çalışmasını da suiistimal etmemek lazım. 
Buradan nereye geleceğim? Şimdi Tüzük, Tüzük diyoruz. Evet, bizim zamanımızda Tüzük çok 
sallandı, rahmetli Mustafa Cengiz zamanı, her kürsüye çıkan tüzüğü salladı, ben Tüzük 
sallamayacağım ama bir yerden girip bir yerden, çok konu var esasında, Galatasarayla ilgili 
konuşulması gereken. Galatasarayı WhatsApp gruplarında çok kurtarıyoruz. Ama hiç kimse 
şuraya gelip doğru düzgün Galatasarayın gerçek sorunlarını konuşmuyor bana göre. Bu benim 
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şahsi görüşüm. Artık Galatasarayın biraz gerçek sorunlarını konuşmamız lazım. Her yerde futbol 
konuşuyoruz, o futbolcu, bu futbolcu, kaleyi geçti top, kaleyi geçmedi top, bizim Denetim 
Kurulunun 96’ncı madde Denetim Kurulunu yazar. 96/8 diye de bir maddemiz var Tüzükte. 
Normalde ara dönemlerin her bitişinden sonra, iki ay içinde mali sunumlar yapılması lazım Divan 
Kurulunda. Ben bizim dönemimizden sonra, 2021 Haziran itibariyle bugüne kadar mali 
sunumların gününde yapıldığını hatırlamıyorum. Tüzüğe uygun yapıldığını da hatırlamıyorum. 
Yani dolayısıyla bizim esasında bugün 9 aylıkları görüşmemiz lazımdı. Tüzüğe göre. Şimdi tabii 
şöyle denebilir, ya geçen ay biz mali sunum yaptık, iki ay üst üste mali sunumu yapmayalım. E 
geçen ay da geç yaptığınız için zaten olmadı. Geçen ayı 4 ay sonra yaptık, 6 aylıkları, 10’uncu 
ayda konuştuk. Şimdi biz açıkçası Genel Kurul Üyeleri, Divan Üyeleri, biraz mali taraftan 
habersiziz, bihaberiz, yani hep ortalıkta konuşulanları biliyoruz. Arkada ne oluyor, hiçbir şey 
bilmiyoruz, kulüp nereye gidiyor, dernek nereye gidiyor, bilmiyoruz. Evet bir gayrimenkul 
projeleri ortalıkta, evet. Popüler konu. İkinci popüler konumuz Tüzüktü. Bence Tüzük konusunda 
Yönetim çuvaldızı kendine batırmalı, dışarıda arayacağına, bence otursun Yönetim Kurulu, biz 
Genel Kurulu niye toplayamadık. Bence Yönetim Kurulunun kendi içerisinde çözmesi gereken 
bir konu bu. Tüzükle ilgili konuşacak çok şey var ama bence daha önceki büyüklerim zaten 
konuştu. Gerek yok. Gayrimenkullere de gerek yok ama geçen ay hastaydım, katılamadım. 
Geçen ay konuşacaktım, yani daha doğrusu bir şeyler söylemem gerekiyordu mali konularla 
ilgili. Mesela geçen ay, 6’ncı ay sonu itibariyle derneğimiz 136 milyon zararda gözüküyor, faaliyet 
zararı gözüküyor. Şimdi derneğin zararda olması demek, ki bu faiz ve vergi öncesi yani, faaliyet. 
Faizi falan koyduğunuz zaman bu daha anormal bir rakama çıkıyor. Şimdi dernek bunu nereden 
finanse ediyor? Bu bir soru ama şey yapmayayım, yani cevabı belli bir soru.  
Yani şimdi sunumlar yapılıyor ama bu sunumların üstünde tartışamıyoruz bir türlü, yani bu 
rakamlar eksi, bu eksileri nasıl biz artıya geçireceğiz? Artıya geçirmek için ne yapıyoruz? Sadece 
gayrimenkulleri satınca bütün her şey güllük gülistanlık mı olacak? Her şeyi bitirecek miyiz? Çizgi 
mi çizeceğiz bütün bunlara? Ben şunu söyleyeyim. Biz bütün gayrimenkullerimizi de satarsak 
satalım, eğer bu Sportif A.Ş.’de veya dernekteki yönetim kafamızı değiştirmediğimiz sürece 
sıfırladığımız günün ertesi gün tekrar zarar yazmaya başlarız. Dolayısıyla buradan gelmek 
istediğim nokta, Sportif A.Ş.’yi doğru düzgün yönetmediğimiz sürece, hiçbir şey olmaz. Biz böyle 
günlük transferlerle milyon Euroları sokağa attığımız sürece, bu sene de ciddi bir zarar yazacağız 
büyük ihtimal Sportif A.Ş.’de. Şimdi ben bu zararın biraz sonucundan bahsedeyim. Yani çok şey, 
bizim rakiplerimiz bu sene ne oldu? UEFA’nın izlemesine girdiler. Ben tahminimce önümüzdeki 
sene biz gireceğiz. Çünkü biz 3 sene üst üste zarar ediyoruz. Daha kötü bir tahmin yapayım, bir 
sonraki senede hatta, ceza alabiliriz. Yani Sportif A.Ş.’yi biz bir anda abad edip, kâra 
geçiremezsek, bir sonraki sene. Büyük ihtimal zarara, yani büyük ihtimal UEFA bize ceza verecek.  
Yani bizim artık biraz silkinip kendimize gelmemiz gerekiyor. Bizim artık derneği düzgün 
yönetmemiz gerekiyor, bizim artık Sportif A.Ş.’yi düzgün yönetmemiz gerekiyor. Aynı yönetim 
tarzı ile, aynı şekilde gitmeye devam edersek, biz değişik bir sonuç elde edemeyiz. Yine zarar, 
yine zarar ederiz. Esasında bunların detaylarına girmek lazım ama ben bir şey daha 
söyleyeceğim, yıllardır takıldım. Bizim dönemimizde durmadan derneğin sportife borcu ile ilgili 
konuşan bir sürü arkadaş vardı. Ama son 2 senedir hiç kimse derneğin borcu ile ilgili bir şey 
konuşmuyor, sportife olan borcu ile ilgili bir şey konuşmuyor. Sanırım borç bitti, ya da öyle bir 
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borç oluşmuyor. Tabii tam tersi. Borç oluşuyor. Öyle bir borç var. Büyüyor, bir taraftan. Artı biz 
yine geçen sene ta bu beğenilmeyen, ya da işte beğenilmeyen demeyeyim, bir an önce 
kapatılması istenen Bankalar Birliği anlaşması ile bütün dövizli borçlarımızı TL’ye dönmüştük, o 
günden sonra yapılan döviz borçları ne oluyor? Yapılan transferler, gerek dernek tarafında, 
gerek futbol tarafında, orada da bir şu anda döviz borcumuz artmakta, yani Bankalar Birliği ile 
sıfırladığımız borç, öbür tarafta başka bir şekilde tekrar büyüyor. Yani esasında hiçbir şeyi şu 
anda yönetemiyoruz, bana göre. Yani bu şahsi görüşüm. Çünkü evet, gayrimenkuller üzerine çok 
yoğunlaşmış durumdayız, Tüzük üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Ha bu arada elimizde düzgün 
yürüyen şirketlerimizi de bozmaya çalışıyoruz. Bu da enteresan bir şey. Ben sadece kayıtlarda 
bulunsun diye söyleyeceğim. Geçen sene herhalde bu Mayıs, 31 Mayıs’ta biten dönem itibariyle 
Mağazacılık, %24,8, %23,8, %24 civarı, faiz, vergi öncesi kârı vardı. 3 aylıklarda sanırım %30 
civarında faiz ve vergi öncesi kârı vardı. Geçen yapılan sunumda yanlış hatırlamıyorsam, 3 aylık 
hasılat içinde Sportif A.Ş.’de %55’i mağazacılığa ait, sponsorluk gelirimiz bir önceki yıla göre üçte 
bire inmiş durumda. 150 milyondan, 50 milyona inmiş durumda. İşte rakamları esasında biraz 
böyle karşılaştırarak gidersek, esasında rakamlarımız çok iyi değil. Mevcut giden şirketleri de 
bozarsak, artık buna ne diyeceğimi bilemiyorum. Buradaki fikrim şu, açıkçası, kısa dönem gelen 
yönetimlerin, profesyonel yönetimlere çok sık karışmamasıdır. Eğer bir yönetim çalıp 
çırpmıyorsa, yani şirketlerdeki, yani kaşını beğenmezsiniz, gözünü beğenmezsiniz, ayrı mesele 
ama bu şirket, kâr ediyorsa, büyüyorsa, her yıl, her dönem, kalkıp da bu şirketin yönetimini, içini, 
bütün elemanların boşalmasına göz yummak bence biraz artık buna bir kelime olmuyor, yanlış 
oluyor diyeyim, peki.  
Dolayısıyla ben bu rakamları niye söyledim? Eğer bundan sonraki dönemde bu rakamlar aşağıya 
doğru inerse, bu sizin Yönetiminizin vermesi gereken bir cevaptır. Bu soruya cevap vermeniz 
gerekir. Mutlaka iyi şeyler düşünüyorsunuzdur, bütün bunları yaparken, ama ben yine 
söylüyorum, rakamlar sonunda ortaya çıkacak ve bu rakamlar da bu söylediğim rakamların 
altına doğru iniş söz konusu olursa, bu sizin başarısızlığınız olur. Zaten sponsorluklarda ciddi bir, 
şu anda 3 aylıklara baktığımız zaman yani sizin sunumunuzdan baktığımda ciddi bir kaybımız söz 
konusu. 2 yıldır sponsorluklarda zaten bir gelişme yok. Bildiğim kadarıyla, hiçbir yeni 
sponsorumuz gelemedi, büyük meblağlı, hep aynı sponsorlarla dönüyoruz. Rakamlarımız belli 
bir düzeyde. Dernek zaten sponsorlarla dönüyor baktığınız zaman, velhasıl buradan gelmek 
istediğim konu. Gayrimenkulleri konuşuyoruz, tüzüğü konuşuyoruz ama artık biraz bu paraların 
bütün borçların nereden ödeneceğini, aldığımız futbolcuları nasıl ödeyeceğimizi, dernekteki bu 
bütçe açığının nasıl kapatılacağına hep beraber bir çare bulmamız gerekiyor. Çok açık bir şey, 
derneğin bütçesi açık veremez. Dernek sıfır bütçe yapmalı. Yani gelir, gideri denk bütçe yapmalı. 
Bundan başka derneğin hiçbir şansı yoktur. Dernekte açık bütçe yaparsanız ve gelip de arada 
Olağanüstü Genel Kurul yapıp, biz ek bütçe istiyoruz derseniz ve yıllarca zaten bu yapılmış ve 
yıllarca bu yapıldığı için Galatasaray bu hale gelmiş. Bütün Yönetimler bana göre, o ek bütçeleri 
isteyen Yönetimler yanlış yapmış, ona el kaldıran Genel Kurul Üyeleri, bizler de yanlış yapmışız. 
Bu kadar. Esasında hata bizde. Genel Kurul Üyelerinde. Üzülerek söylemek durumundayım 
bunu. Yani Galatasaray, buraya Galatasaray kendi kendine gelmedi. Yani burada bizim büyük 
payımız var. Ben tabii daha çok Divan Üyesinin burada olmasını, hatta Genel Kurullara daha çok 
kişinin gelmesini istiyorum. Hatta gençlerin daha çok katılmasını istiyorum. Gençlerin takma 



28 
 

akılla Genel Kurullara gelmesini istemiyorum. Kendi hür iradeleriyle gelip orada el kaldırmalarını 
istiyorum. Her şeyi de bilmelerini istiyorum. Esasında artık Galatasarayda bilmediğiniz şey var 
cümlesinin kalkmasını istiyorum. Galatasarayda herkes her şeyi bilmeli ve ona göre her şeye 
karar vermeli. Yönetimler geliyor, 10 kişi, 15 kişi, evet iki sene geliyor, üç sene geliyor ama bu 
Yönetimlerin evet doğrudur bizlerden destek alması lazım. Ama her şeyine şakşak yaparsak 
olmaz. Yani doğruysa doğru, yanlışsa yanlışı diyebilmeliyiz, yeri geldiği zaman. Dolayısıyla ben 
artık Galatasarayın bu Genel Kurul Üyelerinin Genel Kurul Üyelerinin Galatasaraya daha çok 
destek vermesi gerektiğini ve Galatasaray hakkında daha çok şey öğrenmeleri gerektiğini ve bu 
konuda Galatasaray Spor Kulübü derneğinin sürekliliği açısından hep arkasında olmaları 
gerektiğini düşünüyorum. Bizim için önemli olan, Galatasaray Spor Kulübünün sürekliliğidir. 
Bizim amacımız onu ayakta tutmaktır. Bizim amacımız onu ileriye götürmektir. Ben açıkçası son 
bir şey daha söyleyeyim ama kızmayın bana, ben Galatasarayın bütün gayrimenkullerinin 
satılaraktan, Sportif A.Ş.’nin bütün borçlarının kapatılmasına da karşıyım. Yani Galatasarayın 
gayrimenkulleri değerlendirilmeli, evet kelime değerlendirmek, ayrı mesele ama biz bunları 
sattıktan sonra elimizde hiçbir şey kalmayacak dernek olarak, evet. Ben burada çok basit bir şey 
söyleyeyim. Biz Florya’yı vermiştik, Kemerburgaz’ı almıştık, Florya’yı geri aldık, Kemerburgaz da 
bizde kaldı. Neyse buradan çözüm üretilebilir. Ama daha başka şeyler de üretilebilir. Dolayısıyla 
Galatasaray derneği, düzlüğe çıkabilir. Sportif A.Ş.’de acı bir reçete ile evet acı reçetesiz Sportif 
A.Ş. düzlüğe çıkmaz. Genelde UEFA da financial fair play’e girdik diye sıkıntı yaşantı ama, bence 
financial fair play tipi konular bizim gibi kulüpler için gerekli. Çünkü bizi raptı zapt altına alıyor. 
Biz bir düzen altına giriyoruz. Gelirimizi, giderimizi ona göre yapmaya başlıyoruz. Bizim 
üstümüzde bir demoklesin kılıcı olmazsa, biz savurgan oluyoruz, hesapsız, kitapsız işler yapmaya 
başlıyoruz. Dolayısıyla bazen financial fair play tipi gözetim konuları bizim için hayırlı oluyor 
açıkçası. Neyse ben konuyu çok uzattım, biraz fazla doluyum ben, yani daha çok konu var 
esasında, daha detaya girersek ama ben şimdilik tek gerçeğin Galatasaray olduğunu, 
Galatasarayın her şeyden büyük olduğunu, futboldan da büyük olduğunu düşünüyorum. Ve 
Galatasaray Türkiye tarihinde 117 yaşında, ben de liseden 117’nci devre mezunuyum. Bu sene 
çok güzel denk geldi. Ama Galatasarayın tarihi 117 değil, 541 seneye dayanır. Dolayısıyla bizim 
geçmişimiz, diğer kulüpler gibi 100 küsur senelik değil, 500 küsur seneliktir. En büyük biziz, ama 
bunu ayakta tutmak da bizim görevimiz. Teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal 
Sayın Ertay Örmen’e teşekkür ediyorum. Bir konuşma talebi daha oldu. Sayın Ömer Saim Oğuz, 
buyurun lütfen. 
 
Ömer Saim Oğuz 
Sayın Divan, sevgili Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz, sevgili Galatasaraylı dostlarım, aslında 
ben buraya konuşmak için gelmemiştim bugün, ama o kadar güzel şeyler söylendi ki, kafamda 
tabii çok değişik şeyleri uyandırdı. Şimdi Hayri ağabey biraz önce katılmazlar dedi. Neden 
katılmazlar? Bakın katılım nasıl olur? Katılım ortak payda varsa, paylaşılırsa olur. Şimdi herkes 
şu soruyu sorsun kendine, biz neyi paylaşıyoruz? Bir soralım. Biz neyi paylaşıyoruz? Galatasaray 
sevgisi, kuru bir Galatasaray sevgisi, o da statta maç izlediğimiz kadar var. Onun ötesinde bir şey 
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paylaşabiliyor muyuz? Paylaşamıyoruz. Hayri ağabey burada Atatürk sevgisinden bahsetti, bakın 
Atatürk sevgisini bile paylaşamıyoruz. Neden? Çünkü bir araya gelemiyoruz. Genel kurula 
gelmiyoruz, herhangi bir toplantı olduğunda gelmiyoruz, demek ki öncelikli olarak paylaşmamız 
için bir araya gelmemiz lazım. Burada da bu iş kime düşüyor? Yönetim Kuruluna düşüyor. Şimdi 
Yönetim Kuruluna bir soru daha soruyorum ve bilmediğim için soruyorum. Yönetim Kurulunun 
altında ne tip komiteler var? Komite var mı? Bu komiteler olmadıktan sonra, ilişkileri kim 
düzenleyecek? Yani Yönetim Kurulu ile üyeler arasında bir boşluk var, kopukluk var. Biz bu 
kopukluğu eğer kaldıramazsak, başaramazsak, eee, Yönetim Kurulu daima bu tarafta, bizler bu 
tarafta olacağız ve bir araya gelemeyeceğiz. Bakın bir araya gelmenin ve katılımcı olmanın tek 
bir yolu vardır. Paylamaktır. Yönetim Kurulu bizle birtakım şeyleri paylaşacak. Bizler Yönetim 
Kuruluyla paylaşacağız ve bizler Yönetim Kuruluna Dursun başkanın özlemini çektiği şekilde 
katılımda bulunacağız. Gelin oturalım, bunu nasıl yapabiliriz, hep beraber, hep beraber bakın 
işte ortak akıl burada ortaya çıkar. Hep beraber karar verelim ve başarmaya çalışalım. Bu konuda 
konuşulacak o kadar çok şey var ki, ama çok geç oldu. Ben de biraz son konuşmacı olarak söz 
aldım. Sabrınızı da taşırmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal 
Sayın Ömer Saim Oğuz’a teşekkür ediyoruz, Yönetimden cevap var mı? Buyurun. Tabii. Sayın 
Aykutalp Başkanı da böyle alayım. Konuşmacılar, bitti. Buyurun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Başkanım buyurun.  
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Efendim değerli Galatasaraylılar, hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum. Tabii alışık olmadığımız 
bir şekilde, Divanda giderek konuşmacı sayısı düşüyor, Divanlar daha erken bitmeye yüz tutuyor. 
Bence bundan sonraki Divanda konuşmacı sayısının biraz daha artması, yeni konuşmacıların da 
Divana katılmasını bekliyorum.  
Şimdi değerli Galatasaraylılar, tabii eleştiriler, tenkitler son derece kabul edilebilir hususlar. 
Yönetimler eleştirilmeli, Yönetimler bu eleştirileri dikkate alarak gereğini yapmaları lazım.  
Değerli konuşmacılar birçok konu üzerinde yaptığımız icraat çerçevesinde bizi eleştirdiler. Tabii 
bu Divandaki olağan kabul edilebilir bir durum. Yönetim de şimdi bu eleştirilere, Yönetim 
Kurulunun icraatları çerçevesinde cevap vermek durumunda kaldı.  
Sevgili kardeşim Ayhan Özmızrak’ın tenkitleri çoğunlukta, yani onların hepsini tek tek sıraladım. 
Özellikle en baştaki tenkitlerinden bir tanesi, Riva ne oldu? Anlatmadın dedi. Doğru bu sefer 
yani unuttum da demeyeyim de Riva’yı bütün Divanlarda, Genel Kurulda, her yerde anlattım. 
Tekrar anlatayım o zaman sevgili Ayhan, Riva’da aynı zamanda İbrahim, sevgili İbrahim 
kardeşimin sorularından birisine de cevap vermiş olacağım. 
Rivayı biz Genel Kurulda yetkisini aldığımız dönemde, orada büyük bir çoğunlukla bu proje 
desteklendi. Bu projenin devreye girmesiyle, Riva’daki faaliyetler çerçevesinde, Riva’nın yapılan 
anlaşmanın getirdiği olanaklar çerçevesinde değerli Galatasaraylılar, hiç azımsanmayacak 
miktarda, yaklaşık 170 milyon dolar Galatasarayın kasasına girdi. Öyle bu demin genç kardeşim 
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ifade ediyor, birtakım projeler var, işte birtakım gayrimenkul projeleri var, bu öyle bir şey değil. 
170 milyon dolar diyorum. Galatasarayın bugün finansal kurumlara olan borcu, 2 milyar 200 
milyon TL, Rivayı yapmadık, 170 milyon doları bugünkü kurla çarpın, 3 milyar 400 milyon. 3 
milyar 400 milyon, ekle 2.200’ün üzerine, 5 milyar 600 milyon. Şimdi hiç eğip bükmeye gerek 
yok. Eğip bükmeye gerek yok. Bakın Riva’da bugüne kadarki getirileri bu çerçevede, hiç, basit, 
ispatlı bir şekilde biz bunu Genel Kurulda da anlattık, Divanlarda da anlattık. Özel toplantılarda, 
her yerde anlattık. İsteyene bir sefer daha her zaman detaylarını vererek de anlatırız. Artı, bugün 
itibariyle yaklaşık belki bir iki tane veyahut 5, 10 tane satılmış olabilir ama, bundan 3 ay evvelki, 
4 ay evvelki yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde, Riva’da şu anda Galatasarayın sahibi olduğu, 
Galatasaraya ait 150 tane villa var. Bunların inşası, inşaat bilenlerin yapılıp satılması 
çerçevesinde de o gün de anlattım ben size, o günkü fiyatlarla, bundan 3 ay, 4 ay evvelki 
fiyatlarla Galatasarayın kasasına girecek para 2 milyar 200 milyon TL çerçevesinde, bunlar 
Galatasarayın öz malı. Şimdi o zaman bu projeleri, genç kardeşimin dediği gibi, ortada bir 
gayrimenkul projeleri dönüyor şeklinde ifade etmenin son derece yanlış olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü bunlar önemli hususlar. Bunlar ta o zaman Galatasarayın mali 
bağımsızlığına, destek vermesi ve sürdürülebilir bir sportif yapının, ancak sürdürülebilir bir mali 
yapıyla olabileceği konusunda, sizin de büyük desteğinizi almıştım zaten. Hem Divanda hem de 
Genel Kurulda. 
Şimdi değerli Galatasaraylılar, bir konunun peşinen kabul edilmesi lazım. Bir konuda mutabık 
kalmamız lazım. Sevgili Ayhan bize dönerek, Yönetim Kuruluna dönerek, dedi ki, size oy verenler 
gelmedi Genel Kurula. Ya biz kimiz? Değerli hazirun, şu masada oturan kişiler kim? Yani onun 
orası, Galatasaray da bu tarafı başka bir şey mi? Ne umuyoruz, yani bu bölücülükten, bu insanları 
böyle kategorize etmekten veyahut da bölmekten ne umuyoruz ya? Allah aşkına bu masada 
oturanlar, bu Yönetim, Galatasaray Spor Kulübünün Yönetimi değil mi? Herkesin Yönetimi değil 
mi? Bizim anlayışımız, bizim etik değerimiz bu değil mi? Ne murat ediyorsun sen derken, ya sana 
oy verenler de gelmedi zaten derken ne oluyor ya?  
Şimdi bu Tüzük çalışmaları itibariyle, Tüzük çalışmaları çok uzun zamandan beri yapılıyor. 
Defalarca daha önce başkanlığım döneminde de benim önüme geldi bu çalışmalar. Geçmiş 
dönemde de geldi. Bu sefer de. Her seferde Tüzük çalışmaları, tehlikeli ortamlar olduğu 
konusunda, hep böyle bir genel kanaat var. Yani hiçbir Yönetim Tüzük Çalışma Genel Kurulunu, 
Tüzükle ilgili Genel Kurul toplamaya çekinir, veyahut da şey yapar. Doğrudur, birçok maddelerde 
konsensüs sağlanamamıştır. Galatasarayın Genel Kurul yapısı itibariyle, mutabakat tam olarak 
sağlanamamıştır. Amma velakin, amma velakin, bunun konuşulacağı yer, evet Divan en yüksek 
istişare organı olarak tartışılan yerdir. Ama değerli Galatasaraylılar, Divan Kurulu Galatasarayın 
bir organı. Galatasarayın en yüksek istişare organı. Ama tüzüğün konuşulacağı yer Genel Kurul. 
Tüzüğün konuşulacağı yer Genel Kurul. Genel Kurula gelirsin, evet Yönetim veyahut da 
komisyon, veyahut da Tüzük Komisyonu, bir gündem hazırlamıştır. Bunun hakkında yorumunu 
yaparsın, görüşlerini aktarırsın. Kabul edersin veya reddedersin. O ki, biz eğer fikri hür, vicdanı 
hür diye kendimizi tanıtıyorsak, bu bizim mottomuzsa, bu bizim en yüksek değerimizse, hür 
fikrini beyan edeceğin yer Genel Kuruldur. Hür vicdanla oy vereceğin yer de Genel Kurul. Peki, 
şu nasıl bir şey? Efendim ben Genel Kurula gelmedim de işte şunu yaptım, bunu yaptım. Peki 
nerede konuşuyoruz kardeşim? Genel Kurul bizim bütün Galatasaraylıların harman olduğu yer 
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değil mi? Biz vicdanımız yani hürriyetimizi orada ifade etmeyecek miyiz? Fikrimizi, hür fikrimizi 
orada ifade etmeyecek miyiz? Nerede ifade edeceğiz? Ben şunu beğendim, bunu beğendim. 
Beğenmedim. Onun için de Genel Kurula gelmedim. Değerli Galatasaraylılar, bazen kendi 
değerlerimizden de kopma noktasına geliyoruz. Öyle ki, beni şaşırtan en büyük ifadelerden bir 
tanesi, sevgili Ayhan söyledi. Ya bizim Başkan işte hep bana gelin, beni sevin, benim sevgi 
ortamım, ya böyle bir şey söylenebilir mi ya? Böyle bir şey söylenebilir mi ya? Ben şu ifadeyi 
kullandığım zaman, barışalım, sevgi iklimini getirelim, biz eğer barışmaz, biz bu iklimi 
yaratamazsak, bu projelerin hiçbirisini yapamayız dediğim zaman, son derece samimiyim. Niye 
bunu böyle ironik bir şekilde ifade ediyoruz da, ne var bunda? Barış iklimi, sevgi iklimi olması 
kötü bir şey mi?  
Şimdi sevgili Ayhan teşekkür ederim. Cemiyette bir toplantı yaptım, doğru. Bu toplantıda 
isterdim ki, kendisi de gelsin orada dinlesin, sorusu varsa, orada cevaplar. Yan tarafta rakı 
içiyordunuz. (Hayır. Hayır.) Evet. (Hayır, en arkada oturuyordum.) Evet. O zaman hoş geldin. 
Keşke orada sorsaydın, deseydin ki ya arkadaş. (Sordum, Divanda sordum, almadım cevabı) 
Şimdi değerli arkadaşlar, bunlar bu tartışılan şeyler, doğrudur, yanlıştır. Ama bu doğrunun da 
yanlışın da buluşacağı yer Genel Kuruldur. Siz Genel Kurula gelmemekle sevgili Ayhan kardeşim, 
bu konuda artık yapacağınız yorumların bana göre çok fazla önemi yok. Çünkü neden? Konuşma 
yeri orası. Galatasaray, Galatasarayın sahibi Genel Kurul. Divan istişare yeri. Divanda bakın biz 
tüzüğü de her şeyi de Divana getiriyoruz. Burada istişare ediliyor. Genel Kurulda da oylanıyor. 
Çünkü Divana katılmayan Genel Kurul Üyeleri var. Burada olamayan, burada söz hakkı olamayan 
Divan Üyeleri var. Dolayısıyla Galatasaray eğer bir bütünse, bütün Genel Kurul Üyeleri itibariyle 
orada olması lazım. Sevgili İbrahim elbette konusu itibariyle gayrimenkullerle son derece ilgili.  
Bu gayrimenkullerle yaptığı yorumlar bizim de dikkatimize geliyor. Biz de buna dikkat ediyoruz. 
Özellikle Florya, Mecidiyeköydeki yapılan gayrimenkulle ilgili, 6750 doları eleştirisini normal 
buluyorum. Fakat 6750 dolarlık eleştiri, bizim tespitimiz değil. Biz ihaleye çıktık. İhaleye çıktık. 
Yabancılara satış yapacak firmanın ihalesine çıktık. Onların teklifi ve taahhütleri, 6750 dolar biz 
Galatasaraya net bu satışlardan para veririz. Çünkü satacakları bedel 6750 dolar değil. Yaklaşık 
8 bin dolardan satmayı planlıyorlar. Bunlar deneyimli hususlar, bunlar Torunlar’ı satmış, yahut 
da onun yanındaki Quasar’ı satmış firma, dolayısıyla bu manada bize yaptıkları teklifin şeyini biz 
burada zikretmek zorundayız. Yani biz böyle bir teklif almışken, 6750 dolar bir taahhütü olan bir 
teklif almışken, ne demeliydik burada? Ya bize 6750 dolara burayı taahhüt ediyorlar da biz bunu 
5 bin mi hesaplayalım diyelim. Hayır. (Dursun abi, yaptırımı var mı?) Efendim. (Satamazsa 
yaptırımı var mı?) Evet, yani kârlılığından büyük bir kısmından feragat etmek zorunda. (Çok 
güzel) şimdi dolayısıyla bizim ifademiz ve gerçekçi olan ifade de o. Elbette ki hesaplarımızı A, B 
planlarına göre yapıyoruz. Ama her halükârda Mecidiyeköy’deki proje son derece şeydir. Son 
derece fizibl, son derece yapılması gereken. 
Şimdi tabii gayrimenkullerin İbrahim kardeşim, gayrimenkullerin satışına karşı olduğunu söyledi. 
Doğru olabilir. Gayrimenkullerin satışı artık bu saatte. Şimdi bakın biz bir Genel Kurul geçirdik. 
Bir Genel Kurul geçirdik. Genel Kuruldan, özellikle yeni seçimden sonra yaptığımız Genel 
Kuruldan bu gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve bu suretle satışın yapılması yönünde oybirliği 
ile yetki aldık. Bugün sizlerden beklediğimiz değerli Galatasaraylılar, biz Genel Kurulun bu 
iradesini en iyi şekilde kullanabilmek için bize destek verin. 
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Bize destek verin, Genel Kurulun iradesi tecelli etmiş, ne yapılacağı belli. O zaman her iyi 
Galatasaraylı gibi, gelin deyin ki arkadaş işte şöyle satın, böyle satın, şöyle değerlendirin, böyle 
değerlendirin. Ne zaman ki ya ben gayrimenkullerin satışına karşıyım, o zaman bu ifade Genel 
Kurulun iradesine karşıyım demekle eş değer değil mi?  
Şimdi sevgili İbrahim, satılan metre, satılacak metrekarenin yorumunu yaptı. Elbette ki 
gayrimenkul işinde yapılan satışlar, gayrimenkul işinde yapılan satışlar brüt alan üzerinden 
hesaplanır. Yani gayrimenkulün bir bütünü içinde, yani siz 150 metrekare bir daire aldığınız 
zaman, eğer içten içe, duvardan duvara ölçerseniz bu 150 metrekare çıkmaz. Elbette ki bütünün 
içinde, faydalanılan kısımlar da dikkate alınarak bir metrekare verilir ve bunun üzerinden hesap 
yapılır. Onun için eğer böyle bir hesaba gidilecekse, Mecidiyeköy projesinin hesaplanması 
gereken metraj 14 bin küsur metrekaredir. Elimizdeki projeler, mevcut bina zaten şimdi bu proje 
olmaktan da çıkmış, bina zaten yerinde duruyor. Orada ölçerek, biçerek, buna ulaşılabilir. 
Efendim sevgili Hayri ağabey de eleştirilerde bulundu. Kendisine de teşekkür ediyorum. Şimdi 
biz tabii bugün itibariyle bakıldığı zaman 5 aydan beri yönetimdeyiz. Ama, ama özellikle 
gayrimenkullerle ilgili yetki almamız, seçildikten bir müddet sonra olmuştur. Yani dolu, dolu 
bizim işlere sarılmamış, işleri sonuçlandırmaya yönelik çalışmalar içine girmemiz, 5 aydan çok 
daha kısadır. Değerli Divan Üyeleri sizi temin ederim ki, ben ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım, 
saat, zaman dikkate almaksızın özellikle size seçim öncesi verdiğimiz sözleri yerine getirmek için 
her türlü fedakârlığı yapıyoruz, yani fedakârlık kelimesini de kabul etmiyorum. Bu fedakârlık 
değil, görev addediyorum ve bu görevi yerine getirmek için ben ve arkadaşlarım, ellerinden ne 
geliyorsa her bakımdan, yapıyoruz. Biz size verdiğimiz sözleri bir borç kabul ediyoruz. Bir borç 
kabul ediyoruz. Bu borcumuzu ödemek için de her gün, her an bunun sorumluluğu altında, 
elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.  
Size vaad ettiğimiz şeyler vardı, değerli Galatasaraylılar, işte demin de anlattım, Ada’ydı, 
Mecidiyeköy’dü, Riva’ydı, efendim yeni Galatasarayın geleceğine yönelik yeni arsalar 
kazandırmaktı. Büyükçekmece’deki arsanın şey yapılması, yapılması, tesislerin yenileştirilmesi 
filan. Ya bunların hepsini yapıyoruz ya, hepsini yapıyoruz. Ve şu mahcubiyeti hiçbir zaman böyle 
bir mahcubiyet içine girmek de istemiyoruz. Bu benim ikinci dönemim başkanlığımda, 
arkadaşlarım da tecrübeli arkadaşlarım da var. Mahcup olacağımız hiçbir şeyi yapmak 
istemiyoruz. Ama mahcup olmamak için de söz verdiğimiz her şeyi yerine getirmek için, son 
derece azimli bir şekilde çalışıyoruz. Dolayısıyla, dolayısıyla sevgili Hayri abi, evet sen 
Kemerburgaz’a gitmişsindir, orada da bir makine zemin etüdü yapıyordu, gittiğin gün. O bir yeri 
deliyor ya. Yeri delerken, yeri delmesi demek, zeminin nasıl olduğu konusunun ortaya çıkması, 
çünkü üzerine kuracağın binayı, ya zemin iyileştirmesi yaparsın, eğer zemin sağlamsa, makinaları 
sokar, hafriyatına başlarsın. Bu zemin etüdü yapılmadan, ne bir proje yapabilirsin, ne bir projeye 
de ruhsat alabilirsin. Belediyeye gittiğin zaman projenizle beraber, size ilk sorduğu şeylerden bir 
tanesi, zemin etüdü. Zemin etüdünü yaptın. Dolayısıyla sizin gittiğiniz o gün orada zemin etüdü 
için çalışmalar yapıyordu, yani zemini delen makine dediğiniz o. Elbette ki bakın çok önemli bir 
süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bir projeyi yapabilmek, bir projeyi başlatabilmek için akşamdan 
sabaha biten işler değil. Örneğin Mecidiyeköy’de Hayri abi haklı. Ben gittim diyor, işte satış 
ofisini kurmuşlar. Evet. Öncelikle yapılması gereken satış ofisinin kurulmasıydı, çünkü proje 
üzerinden satış yapacağız. Bir defa onun faaliyete geçmesi lazım. Çünkü bina yerinde var. İkincisi 
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buranın kat irtifakının kurulması lazım. Çünkü daha önceki proje burada bir otel projesiydi. 
Belediye nezdinde yapılan, yani 200’e yakın bağımsız bölüm orada oluşturuyoruz. Bu bağımsız 
bölümlerin belediye nezdinde tescil edilmesi, tapuya tescil edilmesi, gerekiyor. Değerli hazirun, 
bu çalışmalar zaman alıyor. Bu çalışmaların yani aralıksız götürüyoruz. Aralıksız götürüyoruz. 
İnşallah, inşallah yani bir hafta içinde de bütün bu çalışmaların bitmesini bekliyoruz ve satış 
yapabilmek için de bildiğiniz gibi, tapudan insanlara, bir tapu belgesi vermek zorundasınız. Bunu 
vermek için de bu belediye ve şey çalışmalarının, bizdeki bürokrasinin hangi hızla yürüdüğünü 
dikkate alırsanız, çok sarihtir.  
Efendim bu projeler iki seneye sığmaz, doğru. Hayri ağabeyin tespiti doğru. Evet bu projeler iki 
seneye sığmaz. İki seneyle ilgili zaten Tüzükteki bir değişikliği yapacaktık. Toplanamadığımız için 
yapamadık. İki sene icraatını yapan yönetimler, eğer projelerin, eğer projelerin arkasında 
duruyorlarsa, eğer projeleri varsa, Yönetim, Genel Kurul da bu projeleri tasvip ettiği projelerse, 
bunları canla başla çalışıyorsa, birçok iki sene daha seçilebilir. Amma velakin Yönetimlere şu 
şansı tanımak lazım. Elbette ki sevgili Divan Başkanım da ifade etti. Zaman içinde Yönetimin 
içinde de yorulmalar oluyor. Genel Kurulda da beklentiler farklılaşıyor. Dolayısıyla bunları 
dikkate alarak, iki senede bir seçim yapılmasının uygun olduğunu düşünüyorum. Ha projelerin 
devamı, projelerin tamamlanması yönündeki demin ifade ettiğim gibi, eğer bir Yönetim bu 
projelerle üretmek istediği şeyi üretebiliyorsa ve Genel Kurulu da bu manada ikna etmişse, diğer 
iki senede de seçilir. Orada hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum. Diğer bir konu. Sevgili Hayri 
abi, çok doğru bir şekilde şunu söyledi. Dedi ki, Florya geçmişte nasıl yapıldı, onun hakkında bir 
şeyler söyledi. Doğrudur. O gün büyük bir feragat, büyük bir özveri ile Florya yapıldı. O günkü 
şartlarda Florya’nın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum.  
Benim konuşmamda söylediğim sözün adresi orası değil. Ben konuşmamda diyorum ki, şunu 
söyledim. Elbette ki belki geçmişte bu tesisleri bize kazandıran, bunları yapan kişilere belki 
teşekkür etmem gerekirdi unuttum. Daha önceki konuşmalarımda hep bu teşekkürü yaptım 
onlara. Fakat arkadaş 40 sene evvel, ağabeylerimiz bu tesisi yapmış, bize kazandırmış. Ya 40 
seneden beri bir tuğla konmaz mı, yani bir şey geliştirmez mi ya? Yapılan işlere Allah aşkına gidin 
bakın orada, genelde eklemeler, efendim çatısına bir yarım kat daha çık, mutfağı oradan şey, 
biraz uzat. Efendim alt yapıya mekân lazımsa, iki tane konteyner getir oradan, konteynerin içine 
giremezsin, tuvaletlerine giremezsin. Merak ediyorsanız gidin bakın. Benim burada eleştirim, 
tenkidim, o günden bugüne kadar gelen Yönetimlerin, bizim Yönetimlerimiz de dahil, bu konuya 
ilgi duymaması, bu konunun güncel hale getirilmemesi. Ben bunu eleştiriyorum.  
20 tane süper lig takımı var, bırakın birinci lig takımlarını da, 20’de orada var. 40 takım. 50 takım. 
50 takımın tesislerini gezin, alt yapı tesislerini gezin ya. Galatasaraydaki gibi, Galatasaraydaki 
şartlara haiz başka hiçbir tesis yok. Şimdi benim çabam buna. Eğer Galatasaraya hizmet edecek 
bir alt yapı istiyorsak, eğer Galatasaray yakışan bir tesis istiyorsak, değerli hazirun, bizim 
Kemerburgaz projesinin arkasında durun, bizi destekleyin, bizi cesaretlendirin, biz yani 24 saati 
dolu dolu yaşayalım. Size daha iyi hizmet etmek için. En büyük eforları sarf edelim. Her türlü 
eziyete biz, ben ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım razı.  
Onun için değerli hazirun sizin desteğiniz bizim için çok önemli. Sizin desteğiniz, bizim için çok 
önemli. Sizin desteğiniz bu projeler için çok önemli. Sizin desteğiniz Galatasarayın finansal 
yapısını ve sürdürülebilir sportif faaliyetlerine ulaşabilmesi için çok önemli. 
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Evet, futbolla ilgili Hayri ağabey bir şey sordu. Doğrudur. Futbolla ilgili geçen yılki, daha önce de 
anlattık ama ben Hayri ağabeyin arzu ettiği şekilde bir çalışma yapıp, zaten hem kendisine 
göndereceğim hem de bundan sonraki Divanda daha sizlere anlatacağım. Şuna dikkat ettik, 
elbette ki Galatasarayın finansal yapısı itibariyle, düşen gelirleri itibariyle, futbol harcamalarında 
çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü en büyük asetimiz o.  
Geçen seneki bütçenin içindeyiz. Maaş bütçesi olarak, geçen seneki bütçenin içindeyiz. Bir 
kıyaslama yapıldığı zaman, çünkü geçen seneki bütçe bayağı daralmış, düşen naklen yayın 
gelirleri ve pandeminin getirdiği koşullar çerçevesinde revize edilmiş bir bütçeydi. Yaptığımız her 
işte. Her konuda, geçen seneki bütçenin altındayız. Altındayız derken, öyle büyük bir farklılık 
yok. Yani seviye olarak geçen seneki bütçeyi geçmemeye çalışıyoruz. Kurduğumuz takıma 
baktığınız zaman, daha iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Mücadelemize de bu konuda 
devam ediyoruz. (inşallah şampiyon oluruz) İnşallah. Şimdi Volkan kardeşim konuştu. O da daha 
iyi anlatılabilir dedi. Doğru. Şimdi Volkan kardeşim de benzer bir benzetmeyi yaptığı için, şunu 
tekrar vurgulamakta fayda görüyorum.  
Değerli Galatasaraylılar, seçim yarışı olabilir. Seçim yarışı. Yarışıyoruz. Seçim biter, seçim biter, 
yarış da biter. Seçimden sonra yarışmaya devam edersek, bu Galatasarayın hayrına olmaz. Onun 
için kullanılan ifadelere bazen dikkat etmekte fayda var. Sevgili Ertay Örmen kardeşime de bir 
iki laf söylemek istiyorum.  
Demin ifade ederken konuşmamın içinde geçti, söyledim. Arkadaşlar, bu gayrimenkul projeleri, 
bu gayrimenkul projeleri, Galatasarayın olmazsa olmazıdır. Galatasaray için çok değerlidir. 
Galatasaray bunu yapmak, bu projeleri vücuda getirmek, bitirmek, sonucunu almak zorundadır. 
Bu projeler öyle ya bir gayrimenkul projeleri ortada dolanıyor denecek projeler değil. 
Gayrimenkulleri satarak bilmem ne filan yapacak diyenlere de cevaben şunu söylüyorum, ya 
arkadaşlar her türlü enerjiyi sarf ediyoruz, size yaptığımız işi anlatmakla. Şu bahsettiğimiz 
gayrimenkul projeleri içindeki en önemli proje, Florya’da 40 dönümlük bize ait olmayan, bize ait 
olmayan bir arsanın satın alınması, kulübe kazandırılması, onun geliştirilmesi sonucunda da, 
onun geliştirilmesi sonucunda da satın alma bedelinin 6, 7 katı Galatasarayın kasasına para 
koymaktan bahsediyoruz. 
Çıkan konuşmacıların Birçoğu hiç buna değinmeksizin, hiç bunu dikkate almaksızın, efendim 
gayrimenkulleri satarak bu iş olmaz. Ya arkadaşım, ya arkadaş, biz elimizdeki gayrimenkulleri, 
biz Kemerburgaz’ı niye şey yaptık, gündeme getirdik. Kemerburgaz 5 sene evvel, 6 sene evvel 
var mıydı bizde? Ekonomik değerine bağlı olarak geliştirme projeleri yapıyoruz ve bunu da 
yapmak zorundayız. Bizim şahsi malımız da olsa, sizin de olsa, hepimiz aynı şeyi yaparız. Ama 
bunu sadece gayrimenkulleri satıyoruz, işte bu para nereye gitti, geldi mi, gelmedi mi? Bunun 
içinden çıkmamız lazım. Bunun içinden çıkılması lazım. Koyduğumuz hedeflere, yaptığımız 
projeksiyonlardaki rakamları hatırlayın. Az buz rakamlar değil ve Galatasarayın önümüzdeki 25 
senesini, 30 senesini planlayan rakamlar. Konuşmamızda hep ifade ediyoruz, diyoruz ki, ya bizim 
amacımız bugün öyle bir Galatasaray haline gelelim ki, torunlarımıza, çocuklarımıza 
bırakabileceğimiz bir Galatasarayı inşa etmeye çalışıyoruz.  
Onun için sevgili Ertay Örmen tabii birçok konudan bahsetti. Daha söyleyeceği çok şey de var, 
öyle tahmin ediyorum. Ama söylediği şeylerin büyük bir kısmının da cevabı kendisinde var. 
Çünkü o dönemde Denetim’deydi. Şimdi benim onları açmam, onlara yahut da bir yorum 
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getirmem, hiç yapmak istemediğimiz farklı bir tarza dönüşür. Onun için sevgili Ertay’a benim 
tavsiyem, bir defa Galatasaray Genel Kurul Üyelerinin herkesin, her bireyin fikrinin hür, vicdanın 
hür olduğunu kabul etmek zorundayız.  
Öyle şunun tavsiyesiyle, bunun tavsiyesiyle Genel Kurula gelen veyahut da geldiği Genel Kurulda 
oy kullanan üyeler bizde yok. Bindirilmiş kıtalar lafı da son derece yanlıştır. Biz Galatasarayı tarif 
ederken, Galatasarayı bunlardan arınmış, böyle değerlerinin, böyle kötü yanlarının olmadığını 
farz ettiğimiz bir Galatasarayız biz.  
Tabii derneğin sportife borcu filan. Bu konuları en iyi bilen, sevgili Ertay kardeşim. En iyi bilen o. 
Biz bugün yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira, 2 milyara yaklaşan dernek borcunu, sportife ödemek 
üzere plan yapıyoruz.  
Bizim konuyla ilgili daha fazla yorum yapmamıza, gerek yok.  
Sevgili Ömer hoca da, onun söylediklerine de aynen katılıyorum. Tenkitleri ve yorumları 
doğrudur. Son söz olarak şunu söylüyorum, Değerli Galatasaraylılar, biz demin ifade ettim. 
Seçimde yarışırız. Bu Galatasaraylıların Galatasaraylılığın en önemli hususlarından biridir. 
Seçimler bizde bayram havasında geçer. Ne olur, seçimden sonra yarışmayı bırakalım. Seçimden 
sonra hedef aynı. Seçilirken, sen bir proje sunuyorsun, ben bir proje sunuyorum. Genel Kurul 
birimizden birini tercih ediyor. Yani biz iki farklı söylem içinde seçim esnasında olabiliriz. Ama 
seçim bittikten sonra seçilen grubun herkes arkasında olması gereği var. Onun adamı, bunun 
adamı yok. Biz Galatasaray Spor Kulübü Yönetimiyiz, siz de değerli hazirun, Galatasaray Spor 
Kulübü Genel Kurul Üyeleri yahut da Divan Üyelerisiniz. Dolayısıyla biz sizi temsilen kulübü 
yönetmeye çalışırız. 
Bize en büyük onuru verdiniz, bu kulübü bu güzide kulübü yönetme şerefini bize verdiniz. 
Dolayısıyla ne olur, ne olur, gelin bizi destekleyin. Yaptığımız projeleri destekleyin, biz 
Galatasarayı mali bağımsızlığı için, sürdürülebilir sportif başarıya ulaşması için çalışıyoruz. 
Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun değerli Divan Üyeleri. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Başkanımıza, yaptığı detaylı açıklamalar ve eleştirilere ve katkılara verdiği detaylı yanıtlar 
için teşekkür ederiz.  
Şimdi bizim tüzüğümüz gereği, en geç takip eden çeyreklerin, finansal dönemlerin kapanışından 
sonra iki ay içinde mali tabloların sunulması lazım. Aralık ayı Divan toplantımızı, mali grupla 
görüştüğümüzde, 7 Aralık haftası, konsolide 9 aylık finansal tabloların ki, bu tablolar da önceki 
Yönetimin yani Sayın Burak Elmas Yönetiminin 6 ayı ve mevcut Yönetimimizin 3 ayı olmak üzere 
9 aylık bir kapanış olacak. Eylül 2022 sonu itibariyle, dolayısıyla toplantımızı 14 Aralık ikinci 
Çarşamba, Aralık ayının ikinci Çarşambası yine bu salonda icra edeceğiz. Dolayısıyla ben bu 
anonsu yaptıktan sonra, yalnız bir hususu hatırlatayım. Saygıdeğer Yönetimimiz aslında, bu 
Ada’nın açılışında çok güzel bir hızlandırılmış video çekimi göstermişti. Bizim bütün 
tesislerimizde drone veya video çekimi ile hızlandırılmış, projelerdeki ilerlemeyi bu formatta 
sunabilirseniz, birçok tereddüt de giderilecektir kanaatindeyim. Çünkü bunu daha önce yaptınız 
ve çok güzel, Ada’nın nereden nereye geldiğini, önceki ve sonraki durumunu, gayet güzel görsel 
materyallerle sundunuz. Aralık ayında da bu kısa gayrimenkul sunumlarını da bu görsel 
materyalle desteklediğiniz takdirde gayet anlaşılır, kafalara nakşedilir durumda olacaktır. 
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Ben bütün katılan, bu Cumartesi günü katılan bütün Divan Kurulu Üyemiz, 76 üyemize ve 14 
Kulüp üyemize ve bizleri ekranları başında izleyen üye ve taraftarlarımıza teşekkürü borç bilirim 
ve Kasım ayı toplantımızı kapatıyorum. Aralık ayı toplantımızda iyi ve sağlıklı günlerde buluşmak 
dileğiyle. 
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İbrahim Ziyal (6329) 
Başkan Yardımcısı 

Sonay Kale (9001) 
Başkan Yardımcısı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z. Nilüfer Sanvar (7167) 
Yazman 

Ali Tüzmen (8377) 
Yazman 

 
 
 


