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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 17 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 13.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi 
Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Değerli katılımcılar, stat giriş kapımızdan gelen kayıtlara göre, 13.25 itibariyle oturumumuzda 
60 Divan üyemiz vardır. 6 da kulüp üyemiz bulunuyor. Dolayısıyla açılış nisabımız mevcuttur. 
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 listesi lütfen. 
Ekrana yansıtalım. Evet. 2937 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sungar Taylaner, 5581 Ayşe 
Sıdıka Tulça, 6339 Hüseyin Ece Vardar, kulübümüzün 11529 sicil numaralı üyesi, tekerlekli 
sandalye basketbol takımımızın kuruluşunda büyük emekleri olan Türkiye Engelliler Spor Yardım 
ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Türkiye Milli Paralimpik komitesi Başkanı Ahmet Yavuz Kocaömer, 
Kulübümüzün eski İkinci Başkanlarından Abdurrahim Albayrak’ın torunu Batuhan Bostancı, 
teknik direktörümüz Fatih Terim’in kıymetli annesi, Nuriye Terim. Kulübümüzde uzun yıllar 
forma giyerek takım kaptanlığı yapan, Büyük Mehmet lakabı ile bilinen, Türk futbolunun değerli 
isimlerinden, Mehmet Oğuz. Türk basınının duayen ismi Hıncal Uluç ve son olarak stadımızın 
proje müellifi Mimar Mete Arat ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizleri saygı 
duruşuna davet ediyorum (Saygı Duruşu Yapıldı.) Buyurun oturabilirsiniz. Ruhları şad olsun, 
hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz. Müsaadenizle yerime geçiyorum.  
Saygıdeğer hazirun, toplantımızda gündeme geçmeden önce, eski İkinci Başkanlarımızdan Sayın 
Işın Çelebi, Mimar Mete Arat konusunda stadın bize bir dilekçe ile başvurdu Divana, ben 
kendisini kürsüye davet etmek istiyorum, gündem dışı olarak. Kendisi bir önemli sempozyumda 
konuşmacı olarak davetli ama bizleri kırmadı toplantıya geldi. Buyurun Sayın Bakan. Merhum 
Mimar Mete Arat’ın özgeçmişini yansıttık herhalde, evet, görüyorum. 
 
Işın Çelebi 
Sayın Başkan, Sayın Divan Başkanımız, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri ve değerli arkadaşlar, 
sizlerin huzurunuzda olmaktan çok onur duyuyorum. Fakat bugün üzüldüğüm bir konuyu ifade 
etmek için burada söz aldım. Çok değerli mimar arkadaşımız, uluslar arası değeri olan Mete Arat, 
30 Ekim 2022 de vefat etti, maalesef ve biz kendisini bu stat yapılırken çok büyük emeği geçti, 
gece gündüz çalışıldı, hep beraber çalıştık ve aşağıda ismi de yazılı, bütün bu stada emeği geçen 
insanların, vip girişinde isimleri belirtilmiş vaziyette ve gece gündüz çalışan bu insan, vefat etti 
ve Galatasaray kulübü üyesi de oldu o dönemde ve hep Galatasarayla yaşadı, vefat edene kadar 
ve ben onun bu emeklerinin birebir şahidi oldum ve Galatasarayda biz Riva’nın imar izinlerini 
alıp projelerini yapıp, anıtlar kurulundan geçirip bir noktaya getirdik, stadın bu hale gelmesinde 
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büyük emek verildi, bütün Galatasaray camiası bu emeği verdi. Fakat Mete Arat vefat edince, 
biz kulüp olarak bir başsağlığı mesajı bile yayınlamadık. 
Bu beni çok derinden yaraladı ve şaşırttı. Onun için burada Divana müracaat ettim ve söz aldım. 
Benim ricam, ailesine ben konuştum hafta içinde vefat ettikten sonra da eşiyle, oğluyla, 
yakınlarıyla, çok üzüldüler. Mete Arat’ı yaşatalım diye düşünüyorum. Hiç olmazsa bir başsağlığı 
mesajı atalım ailesine, karısına. İşte emeklerinden dolayı Galatasaray camiası olarak teşekkür 
ettiğimizi belirtelim. Çünkü vefalı olmak bir kurumsallaşmanın çok temel direğidir. 
Kurumsallaşmak vefadır zaten. O yüzden bu teklifi Divana yapıyorum ve Sayın Başkanımıza ve 
Yönetim Kuruluna da yapıyorum. Bir baş sağlığı mektubu yazıp, bir güzel anma özgeçmişi de var, 
çok önemli bir mimar, Stuttgart stadının yenilenmesinde, Frankfurt’daki milli kütüphanenin 
yapımında, birçok projede çok emeği var. Galatasaray kulübü üyesi de olmasından dolayı ben 
çok hep kıvanç duydum. İzin verirseniz ve oylar, kabul ederseniz, Divan olarak ve kulüp olarak 
eğer kabul ederse yönetim, bir başsağlığı mesajı gönderelim ailesine, onore edelim. Teşekkür 
ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Biz bunu, bu konuyu saygıdeğer, oylamaya gerek yok Sayın bakan, biz bunu saygıdeğer Yönetim 
Kurulumuzla ve Divan heyetimizle değerlendirip bir gerekli taziye mesajını saygıdeğer eşine ve 
ailesine ve sevenlerine yayınlarız diye düşünmekteyim şu anda, ama yönetime ileteceğim bizzat, 
duyarlılığınızı. 
Toplantı gündemimize geçmeden, Binicilik sporundaki bir başarımızla ilgili bir konu var. Onu 
Divan yazmanımız Nilüfer Sanvar okuyacak, buyurun Nilüfer Hanım. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar 
Galatasaray Spor Kulübü sporcumuz Beliz Turgan, İstanbul Atlıspor kulübünde 26 Kasım 
Cumartesi gerçekleştirilen 115 santim engel atlama müsabakasında, 52 sporcu arasında birinci 
olmuştur. Kulübümüz adına gerçekleştirdiği ilk koşusunda birincilik elde eden genç sporcumuzu 
ve antrenörünü canı gönülden tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. Şimdi Divan, Divan gündemimizden devam edeceğiz. Gündemimize geçiyoruz, 
gündemi Divan Kurulu Yazman üyemiz Nilüfer Sanvar okuyacak. Buyurun Nilüfer Hanım. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar 
17 Aralık Divan Kurulu 
Gündem.  

1. Kasım ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması.  
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. 
3. Tüzüğümüzün 87/14’üncü madde uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklarına ait 30 Eylül 2022 

tarihi itibariyle düzenlenmiş bağımsız denetim, geçmiş 9 aylık konsolide mali tablolar ile 
özet yönetsel, sportif faaliyet raporlarının Yönetim Kurulunca sunulması.  
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4. Tüzüğümüzün 96/8’inci madde uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklarına ait 30 Eylül 2022 
tarihi itibariyle düzenlenmiş, bağımsız denetim, geçmiş 9 aylık konsolide mali tablolar ve 
özet yönetsel, sportif faaliyet raporlarıyla ilgili olarak Denetim Kurulunun tespit ve 
incelemeleri.  

5. Gündemin 3’üncü ve 4’üncü maddesinde sunulan raporlarla ilgili görüşme. 
6. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. 
7. 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. Kasım ayına ait toplantı tutanağının 
takdimi ve oya sunulması.  
Ses kaydı çözümlenerek kontrol edilip, gsDivan.com Divan Kurulu internet sitemize yüklenmiş 
olup, çözümlendiği ve siteye yüklendiği şekliyle Kasım ayı toplantı tutanağını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer hazirun, gündemimizin 2’nci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. 
Gelen evrak olarak, müsaadenizle ben okuyacağım.  
Öncelikle 25 yıllık kıdem sürelerini tamamlayarak Divan heyetimize katılan yeni üyelerle ilgili 
sicil kurulumuzdan bir yazı geldi. Onu öncelikle ben müsaadenizle okuyayım.  
13 Aralık 2022 ve 30 sayılı yazı. Sicil kurulumuzun 9 Aralık 2022 tarih ve 16 sayılı toplantısında 
almış olduğu kararla, tüzüğümüzün ilgili 118/5 maddesi gereğince, Divan üyesi olmaya hak 
kazanan 195 üyemizin isim listesi ekte takdim edilmiştir. Saygılarımızla. Hayri Gürkan Eliçin, Sicil 
Kurulu Başkanı. Ekteki 195 kişilik listeyi okumayacağız toplantı verimliliği anlamında. Kendilerine 
toplantının yeri zamanı ve bir hayırlı olsun mesajı bizzat tarafımızdan ve kulüp kanallarından 
mail ve SMS olarak iletilecek. Bu konuyu özellikle belirtmiş olalım. 
İkinci bir konu, 4928 sicil numaralı Sami Çölgeçen, Sayın Divan üyemiz tarafından alt yapı, 
akademi ile futbol akademisi ile ilgili bir yazı var. Onu okumak istiyorum. 
Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanlığına, alt yapımızın önemini artık herkes biliyor, ama alt 
yapı nedir, nasıl çalışır? Pek bilen yok. Bu itibarla Sayın Erden Timur’un yeni bir alt yapı 
organizasyonu planladığı bu günlerde siz Sayın Divan üyelerinin Galatasaray alt yapısı hakkında 
net bir fikir sahibi olması için, aşağıdaki sorularımızın alt yapı sorumluları tarafından yazılı olarak 
cevaplanmasını, Sayın Divan Kurulunca istenmesini arz ederim. Detaylı 14 soru var. Ben bunları 
toplantı verimliliği anlamında okumayacağım. Ama ilk iş günümüz olan Pazartesi sabahı bir yazı 
ekinde Kulüp Yönetim Kurulumuza ileteceğim ve daha sonra da sonraki toplantıda, Ocak ayı 
toplantımızda hep birlikte paylaşırız. 
Gündemimizle devam etmeden önce, stadımız birçok Galatasaray malum ilklerin ve enlerin 
takımı olduğu için, bir kulübü olduğu için, stadımız bir yeni ödül aldı, bununla ilgili konuyu, Divan 
Başkan Yardımcımız Sayın Sonay Kale paylaşacak. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Sonay Kale 
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The Stadyum Business Tasarım ve Geliştirme Ödülleri sahiplerini buldu. 30 Kasım 2022’de, bu 
kapsamda Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu, Guinness dünya rekoruna sahip çatı 
güneş enerjisi santrali ile yılın inovasyon ödülüne layık görüldü. 19 jürinin oylarıyla karar verilen 
ödüllerde stadyumumuz, Sidney’deki Installation of Allianz Stadium, Arjantin’deki Estadio Mas 
Monumental, Nokia Arena, Freiburg ve T-Mobile Park projelerinin önüne geçerek, farkındalık 
yaratan proje olarak lanse edildi.  
EnerjiSa Enerji tarafından Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu’nun çatısına kurulan 
güneş enerjisi santrali Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Rekorlar kitabına giren santral kurulu 
gücü bakımından dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali olarak tarihe geçti.  
10 bini aşkın güneş paneli ile Aralık 2021 tarihinde üretime başlayan santral, kurulu gücü 
bakımından dünyanın en büyük stadyum üstü güneş santrali unvanı ile Guinness rekorlar 
kitabına girmeyi başardı ve tarihe geçti. Performansa Dayalı İş Modeli ile kurulan güneş enerjisi 
tesisi sayesinde stadyum kendi elektriğini kendi üreterek, enerji tasarrufu konusunda da rol 
model durumda. %100 yenilenebilir ve temiz enerji kaynağı olan güneşten elektrik üretimi 
sağlayan tesis, her yıl yaklaşık 3.250 ton karbondioksit salınımını engelleyecek ve bu şekilde 200 
bin ağacın 25 yılda atmosferde temizleyebileceği sera gazının atmosfere salınmasının önüne 
geçerek, doğanın korunmasına katkı sağlayacak. 
Stadyumun çatısına kurulan 10 bini aşkın güneş paneli ile 4,2 MW kurulu güç kapasitesine 
ulaşılacak ve dünyadaki stadyumlar içerisinde en büyük kapasiteli güneş enerjisi santrali olma 
özelliği taşıyor. 
Kurulan paneller, yılda yaklaşık 2 bin hanenin tüketimine eşdeğer olarak, 4.650 MWh elektrik 
üretmektedir. Bu projenin büyütülerek devamını temenni ediyoruz. Çünkü güneş enerjisi çok 
önemli ve kulübümüze de büyük gelir sağlayabilecek imkânı olan bir sistem ve işletilmesi, bakımı 
açısından da diğer enerji kaynaklarına göre çok daha avantajlı ve bakımı çok kolay bir sistem ve 
yıllık geliri de şu anda artan elektrik fiyatları nedeniyle oldukça önemli katkılar sağlayabilecek 
bir proje haline gelmiş durumda. Teşekkürler. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkür ederiz. Başkan Yardımcımız Sayın Sonay Kale bu konuda solar sistemler konusunda 
faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olduğu için, bu konuda oldukça donanımlı, güzel, gayet güzel 
sundu. Kulübümüzdeki kurumsallık ve süreklilik prensibi esasına göre, bu projeyi başlatan 
merhum Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’e, eski enerji piyasası düzenleme kurulu Başkanlığı 
yapmış olan, kurucu Başkanlığı yapmış olan o dönemin Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay’a 
ve bu projeyi kulüp adına yürüten stat işletme direktörümüz Sayın Ali Çelikkıran’a biz Divan 
heyeti olarak teşekkürü borç biliriz. 
Çok önemli katkıları oldu. Ben salondan kuvvetli bir alkış istiyorum. 
Şimdi gündemimizle devam ediyoruz. Öncelikle kısa bir açıklama vermek istiyorum. Bu mali 
sunumlar ve Denetim Kurulu sunumları ile ağırlıklı bir toplantımız, zorunlu gündem maddemiz, 
ancak dün bizim muhasip üyemiz Sayın Levent Yaz, ateşli, şiddetli bir rahatsızlık geçirdiği için, 
maalesef sabaha kadar şey yapamadı ve hem sizlere de hem kendi sağlığı ve hem burada 
katılanların sağlığı açısından da sunumu Yönetim Kurulumuz üyesi daha önce de muhasip üyelik 
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yapmış olan Sayın İsmail Sarıkaya yapacak, ben bu açıklamayı önceden verdim. Buyurun İsmail 
Bey, kürsü sizin. 
Sonra da Sayın Başkanımız Dursun Aydın Özbek konuşacak. 
 
Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya 
Değerli Divan, değerli Divan üyeleri, değerli Galatasaraylılar, hepiniz hoş geldiniz. Levent 
arkadaşımızın rahatsızlığından dolayı, bugün sunumu yapmak bana düştü. Ben de elimden 
geldiği kadar kısa bir şekilde, size izah etmeye çalışacağım. Müsaadenizle, kulüp konsolide gelir 
tablolarından başlayarak, sizlere sunmak istiyorum. Bu gelir tablolarında ben size tek tek 
okumayacağım, sadece sonuçlarını, dönem kâr ve zararlarını anlatarak ve burada bizim 
zararımıza etki eden birkaç tane kalemi açıklayarak, sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. 30 Eylül 
2022 tarihine kadar olan kulüp konsolide gelir tablosu, geçen sene 2021 aynı dönemiyle 
karşılaştırmalı olarak burada verilmiştir. Geçen sene 445 milyon TL olan zarar, bu sene 671 
milyon TL’ye çıkmış durumda. Bunun ilk 6 ayı, biliyorsunuz bizden önceki yönetime ait dönem, 
son üç ayı, yani bu Haziran ile Eylül arasındaki dönem bizim bulunduğumuz dönem ve bu zararı, 
kulüp konsolide zararını etkileyen en önemli birkaç tane kalem var, onları da bir dip şeylerle size 
açıklayacağım. Bunlardan önemlisi, satış maliyetleri, 803 milyondan 1 milyar 201 milyona 
çıkmış, bunu ne diyeceksiniz, sporcu bonservislerinden, biliyorsunuz bundan önceki 
dönemlerde bizim finansal fair play’den dolayı, sattığımız kadar futbolcu alabiliyorduk. Ama bu 
dönem, bizimle birlikte sonlandığı için, özellikle bizim de bu sene kurduğumuz takımdaki 
futbolcuların neredeyse tamamı, bonservisleriyle alındı. Bonservisleriyle alınınca da, kur 
farkından ve futbolcu bonservislerinden kaynaklanan fark, buraya böyle aksetti. 
Diyeceksiniz ki, zararınıza böyle aksetti, fakat aktifinize de elimizde futbolcularımız oldu. İnşallah 
onları aşağıda da göreceğiniz gibi, mesela yatırım faaliyetleri, gelir giderlerinde 152 milyonluk 
bir artımız var. O da bunun artıya geçmesinin önemli farkı, Marcao’nın satışı ve Emre Akbaba’nın 
satışından gelen bir fark. İnşallah bu 1.200’e çıkan bonservislerden kaynaklanan farkı, ileriki 
satışlarda, bu sene aldığımız genç oyunculardan bunu telafi ederiz diye düşünüyoruz.  
Diğer bir yatırım faaliyetlerindeki zarar da, 152 milyona çıkmış, şey pardon, 152 milyona çıkan 
Marcao’nun satışından elde ettiğimiz gelir, faaliyet zararımız 46 milyondan 176 milyona çıkan 
da en önemli zararımız da, burada kur farkından kaynaklanan bir 55 milyon ve dava karşılıkları 
var. Buna dava karşılığını ayırdığımız 68 milyon TL, Domenec Torrent’in, Feghouli’nin, 
Belhanda’nın dava karşılığı olarak ayrıldığı için, böyle bir fark oluştu. Dolayısıyla bu dönemdeki 
zararımız, 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle 671 milyona çıktı. Kulüp konsolide tablomuzda. Şimdi 
kulüp solo gelir tablomuzu sunmak istiyorum. Yine aynı şekilde, en alta baktığımızda, 220 
milyondan 422 milyona çıkan bir zarar söz konusu. Bunda da yine aynı mantık, kulüp solo 
tablolarında da 114 milyondan 237 milyona çıkan satış maliyetinde bir zararımız var. Bu da her 
zamanki gibi, yine sporcu, teknik heyet transferlerinden kaynaklanıyor, bir diğer artıran, 
zararımızı artıran hususlardan biri, genel yönetim giderlerinde, 30 milyondan 52 milyona 
çıkması. Bu da personel, elektrik ve işletme giderleri, hepinizin takdir ettiği gibi, bu dönemde 
asgari ücrete ara bir zam yapıldı. Elektrik ücretleri 1’e, 3’e katlandı ve buradan kaynaklanan bir 
zarar söz konusu oldu.  
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Bir diğer de en önemli zararımızı oluşturan kalem de, 163 milyondan 255 milyona çıkan 
finansman giderleri. Bu da bildiğiniz gibi, Sportifin kulübümüze verdiği ve şu anda 2 milyar 30 
milyona ulaşan bir borcumuz var ve buna işletilen Sportif tarafından kulübe işletilen bir faiz söz 
konusu. Faiz her ne kadar %12’ye düşse de buradan bu kadar bir fark söz konusu oluyor. Bu da 
bize aşağı yukarı 220 milyondan 422 milyona çıkan, 200 milyonun üstünde bir ekstra zararın 
gelmesine neden oluyor. 
Kulüp bütçe gerçekleşeni de size izah etmek istiyorum. Burada denk bütçe esasına göre bundan 
önceki dönemlerde yapıldığı gibi gidiliyor, gitmek isteniyor. Fakat, biz geldiğimizde ilk 6 ayda 
kulüp eksi 44 milyonla biz aldık, yani gerçekleşme arasındaki fark da o da şu ilk kolondaki 
gördüğünüz farklara bakarsanız, 242 milyondan yani 71 milyona çıkan bir bütçe farkı. Fakat total 
bütçeye baktığımızda, yetki aldığımız 704 milyonluk yetki almışız, yani bütçe onaylanmış, fakat 
658 milyondayız. Yani bu da şu demek oluyor. Halihazırda 46 milyon TL yetki aldığımız bütçenin 
altında devam etmekteyiz. Yani bunu da tabii gerçekleşmesinde ileriye dönük sene sonuna 
kadar yine bir bütçenin altında kalarak, sizlerin karşısına çıkacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür 
ederim. Levent arkadaşımıza da sizlerin huzurunda tekrar geçmiş olsun diliyorum. Hepinize 
saygılar ve sağlıklı günler diliyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın İsmail Sarıkaya’ya teşekkür ederiz. Muhasip üyemiz, Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Levent 
Yaz’a da geçmiş olsun dileklerini, acil şifalar dileklerimizi iletmiş olalım. Başkanım buyurun, Sayın 
Dursun Aydın Özbek. 
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Sayın Divan Başkanım ve kıymetli heyeti, değerli Divan üyelerimiz, saygıdeğer hanımefendiler 
ve beyefendiler, hepinize saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum.  
Bugün Aralık ayı Divan toplantımızda siz değerli üyelerimizle bir aradayız.  
Her Divan toplantımızda yaptığımız gibi, bu toplantıda da sizi Galatasarayımız için önemli olan 
konularda bilgilendirmek istiyorum.  
Bu bilgilendirmelerin şeffaf yönetim anlayışımıza ve birlik, beraberliğimize olan katkısını çok 
önemsiyorum. Değerli Galatasaraylılar, biraz önce 9 aylık faaliyet raporunu izlediniz. Rakamları 
da gördük. Evet. Galatasaray çok zor bir dönemden geçiyor. Ama ben ve ekip arkadaşlarım, 
hiçbirimiz ümitsiz değiliz. Çünkü tünelin sonundaki ışığı görüyoruz. O ışığa ulaşmak için hiç 
durmadan çalışıyoruz. Bu süreçte, önem verdiğimiz projelerin başında, Mecidiyeköy’deki 
rezidans projemiz geliyor.  
Bu projenin yarattığı gelirle, Bankalar Birliği anlaşmasının yarattığı yükten kurtulmanın ilk 
adımını atacağız. Değerli Galatasaraylılar, her fırsatta size bilgi vermeye, size bankalar birliği ile 
yapılan konsorsiyumla yapılan anlaşmanın bize ne getirip ne götürdüğünü anlatmaya 
çalışıyorum. İşte biraz önce sevgili İsmail kardeşim söyledi. Bu faiz sarmalından çıkamazsak, 
kimse kusura bakmasın, geleceği planlamamız, geleceği torunlarımıza, çocuklarımıza 
bırakacağımız geleceği, bir şeyi gelecek olarak bırakamayız. 
Mecidiyeköy’deki rezidans projesinden meydana getirilecek fonun, Florya’daki ve 
Kemerburgaz’daki projelerimize de bir motor olacağını sizlere belirtmek istiyorum değerli 
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Galatasaraylılar ve bu projelerin hızlanmasını da sağlayacaktır. Hazırlıklarımız devam ediyor, bu 
akşam burada, Mecidiyeköy’deki Leo Rezidans projesinin lansmanını yapacağız hep beraber. 
Buraya gelirken hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu gördüm. Tüm Galatasaraylıların 
bu projeye destek vermesinin çok önemli olduğunu ifade etmiştim. İfade etmek istiyorum, 
projemize beklentimizin çok üzerinde destek var. Çok üzerinde talep var. Onun için bugün bu 
projenin sadece %70’ini satışa sunuyoruz.  
Kalan oranda da daha sonra daha iyi bir fiyatla satmak üzere muhafaza edeceğiz. Aslan gibi 
başladık ve aynı şekilde sonunu da getireceğiz değerli Galatasaraylılar. 
Bu projede olduğu gibi, Galatasarayın ismi hangi projede varsa, başarı da oradadır. Bu da 
Galatasarayın büyüklüğü, Galatasarayın Türkiye için ne kadar önemli bir kurum olduğu, Türk 
futbolu, Türk sporu için ne kadar önemli bir kurum olduğunun göstergesidir, değerli 
Galatasaraylılar. 
İfade ettim, Mecidiyeköy’deki rezidans projesinden istihsal edilecek rakamı defalarca söyledim. 
Milyarın üzerinde bir fon yaratmayı bekliyoruz. Bu fonla hem Florya’daki projemiz hem 
Kemerburgaz’daki projemiz hem de adadaki projemiz hayat bulacaktır. Mecidiyeköy’deki Leo 
Rezidans, 186 tane, 1+1, 2+1’den oluşan bir rezidans projesi ve altında da Büyükdere caddesine 
açılan 5 tane çok güzel dükkân var. Bunların satışı için harekete geçmiş bulunuyoruz. Bu arada 
da Nevita şirketi ile de iş birliğimiz var. Nevita’nın önemi, özellikle yabancılara satış şu anda çok 
önemli. Onları organize eden bir şirket olduğundan dolayı, kendisi, Nevita ile de iş birliğimiz var. 
Kendilerine de burada, projemize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. 
Değerli Galatasaraylılar, diğer önemli projelerimizden birisi de Kemerburgaz’daki Metin Oktay 
tesislerini taşıyacağımız proje. İnşaat tüm hızıyla devam ediyor. Yakında çok kısa bir süre sonra, 
orada da yine hep beraber bu güzel tesisimizin temel atma töreninde buluşacağız. Onun için 
Kemerburgaz’ın önemini hep vurgulamak istiyorum, değerli Galatasaraylılar, bakın muhtelif 
toplantılara katılıyorum. Muhtelif kulüpleri ziyaret ediyorum ve tespitim var. 
Futbolumuzun beşiği olan Florya, yaklaşık bundan 45, 50 sene evvel ağabeylerimiz tarafından 
yapılmış. Onlara büyük bir teşekkür bildiriyorum buradan. Yapıldığı zaman Türkiye'nin en önemli 
tesisiydi. Derwall’le daha da gelişti. Amma velakin, 45 seneden beri, bir çivi çakılmadı. Sayın 
Adnan Polat bir konaklama tesisi yaptı. Diğer üyelerimiz bazı katkılarda bulundu, fakat tesisin 
hizmet veren hususlara itibariyle artık eski bir tesis olarak gündemde duruyor. Gelen 
yönetimlerin de yapacağı fazla bir şey yok. Çünkü alanlar kısıtlı. Yapılan projeler 45 sene evvelki 
projeler, dolayısıyla Kemerburgaz’a Galatasaray Spor Kulübünün özellikle futbol takımının ve alt 
yapısının müthiş bir ihtiyacı var. 
Onun için temel atma töreninin çok önemli bir gün olduğunu düşünüyorum, hepinizi davet 
ediyorum, tarihi konusunda da sizi bilgilendireceğim. Florya projemiz var. Florya projemiz, 
Emlak Konut’a ait 40 dönüm arsanın satın alınmasıyla hayata geçecek bir proje. Sonuna geldik. 
İnşallah, kısa bir süre sonra da size bu müjdeyi vermek istiyorum. Son derece yoğun 
çalışmalarımız sayesinde, bu Florya projesinde, sizlere inşallah yine böyle bir lansmanla tanıtma 
fırsatımız olacak.  
Ada, değerli Galatasaraylılar, bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon, Ada’yı, siz, sizlerin hizmetine açtık, 
kısmen. Diğer kısmını da sezonun bittiği noktadan itibaren yapacağımızı söyledik. O 
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çalışmalarımız da devam ediyor. Yakında oradaki faaliyetleri de gözlemleyeceksiniz. Amacımız, 
önümüzdeki yaz sezonunda, adanın tümü siz Sayın üyelerimize hizmet verecek şekle gelecektir.  
Başka bir proje, değerli Galatasaraylılar, spor salonu projesi. Anlatmaktan yorulmuyorum, 
yorulmayacağım. Arkadaşlarımla beraber hizmet etmekten yorulmadık, yorulmayacağız. Spor 
salonu projesi, Galatasarayın olmazsa olmaz projelerinden bir tanesi. Göçebe gibi, erkek 
basketbolu bir gün bir yerde oynuyoruz, kadın basketbolu bir yerden başka bir yerde oynuyoruz, 
judomuz bambaşka bir yerde, korkunç bir dağılmışlık var. Yüzme, başka bir yerde, sutopu başka 
bir yerde. Bunun giderilmesi lazım. Galatasaray Spor Kulübü yönetimi ve Galatasaray Spor 
Kulübünün üyeleri, bu sorunları çözmek zorundadır. 
Biz Yönetim Kurulu olarak bunların hepsinin başlamasını sağlayacağız. Tabii bu projeler kısa 
vadeli projeler değil. Biz temelini atacağız, hep beraber. Bizden sonra gelecek yönetimler de bu 
projeleri devam ettirecekler, ettirmeleri gerekir. Eğer Galatasarayı biz torunlarımıza, 
çocuklarımıza miras olarak bırakmak istiyorsak, böyle bir Galatasarayı bırakmamız lazım. 
Ben ve arkadaşlarım hiçbir zaman, bulduğumuzla, azla yetinmiyoruz. Daha iyisini yapmak, 
Galatasaraya yakışanı yapmak, bizim boynumuzun borcu. Değerli Galatasaraylılar, seçildiğimiz 
günden bugüne kadar hep söylediğimiz, en önemli sorunlarımızdan bir tanesi, mali açıdan güçlü 
ve sürdürülebilir bir sportif başarıya sahip her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline 
getirmek istiyoruz. Ama sadece Yönetim Kurulu bunu başarabilir mi? Hayır. Yönetim Kurulu ne 
yaparsa yapsın ne kadar elinden gelen her şeyi yapsa da, değerli Galatasaraylılar, bize destek 
vermezseniz, biz bu işin içinden çıkamayız. Israrla şunu söylüyorum, diyorum ki, değerli 
Galatasaraylılar, biz çalışıyoruz. Galatasarayı daha yükseklere taşımak için çalışıyoruz.  
Bu amacımıza sizleri de gönülden kabul ettiğini biliyorum. Amacımız aynı, hedefimiz aynı, yani 
şu toplulukta, bütün camiada şu söylediklerimden farklı düşünen bir kimse olabileceğini, bir 
Galatasaraylı olabileceğini düşünmüyorum. O zaman amacımız aynıysa, icraatı da, icraatın 
içinde biz varsak, arkadaşlarımla beraber, bizim bir araya gelmemizden, bizim beraber hareket 
etmemizin dışında ne düşünülebilir? Ne akla gelir, değerli Galatasaraylılar?  
Buradan tüm üyelerimize, tüm Galatasaraylılara bir kez daha sesleniyorum. Artık 
kutuplaşmadan, kısır çekişmeleri, küskünlükleri değil. Galatasarayımızın geleceğini ve bunu nasıl 
daha yukarıya taşımak için ne katkılar vereceğimizi, konuşmalıyız. Cumhuriyetimizin 100’üncü 
yılında Galatasarayımızın her zaman olduğu gibi, bu konuda da spor camiasına örnek olacağına 
yürekten inanıyorum. 
Değerli hazirun, bu yaratacağımız birlik ortamı ve sinerji sadece kulübe katkı vermeyecek. Bakın 
bizim İlkokulumuz var, Lisemiz var. Üniversitemiz var. Eğitim vakfımız var, Yardımlaşma Vakfımız 
var. Derneğimiz var, derneklerimiz var. Bunları da düşünerek hep birlikte hareket etme ihtiyacını 
hissediyoruz. Biz demiyor muyuz değerli Galatasaraylılar, 500 seneyi geçen, 500 seneyi aşan bir 
geçmişi ile her zaman gurur duyduğumuz ve dünya da eşi emsali olmayan bir spor kulübü 
olduğumuzu hep söylemiyor muyuz? O zaman bu camiadaki her kurumun ihtiyaçlarına çözüm 
üretmemiz gerekiyor. Galatasaray Spor Kulübü olarak, ben ve yönetimim ve sizlerin de aynı 
şekilde düşündüğünüzü düşünüyorum. Bu görevden kaçamayız. 
Örnek vereceğim değerli Galatasaraylılar, vaktinizi fazla almak istemiyorum ama bunların 
vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. 
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İlkokulumuz var, Şişli’nin alt tarafında bir yerde, sorunları var. Sorunları var. Devlet ilkokulu, 
dolayısıyla bütçesi var, bütçesine göre hareket etmek zorunda. Mali yapısında eksiklikler oluyor.  
Değerli Galatasaraylılar, onların sorunu bizim sorunumuz olması lazım. Ben ve arkadaşlarım 
hiçbir zaman bu sorumluluktan kaçmayacağız. Lisemiz var. Lisemiz muhteşem bir bina, devlet 
lisesi. İstanbul'un göbeğinde, Beyoğlu’nda herkesin imrenerek baktığı bir binamız var. 500 sene 
evvelden geliyor. Binanın bugünkü mimari yapısını muhafaza ederek, eksiklikleri elbette oluyor. 
Tesisat gibi, eğitimini üst düzeyde vermesi için, lojman ihtiyacı oluyor, hocaların ihtiyacı oluyor. 
Şimdi bu sorunlara biz sadece onların sorunları deyip veya sağır mı duracağız? Bu sorunlarla biz 
dertlenmeyecek miyiz değerli Galatasaraylılar? Üniversitemiz var, Sayın Rektörle her gün aşağı 
yukarı irtibattayım, konuşuyorum.  
Şundan yakınıyor, yurt ihtiyacı var. Özellikle kız yurdu için büyük ihtiyaç var. Çok başarılı kız 
talebelerimiz üniversiteye kayıt yaptırmak için geliyorlar ama yurt imkânı olmadığından dolayı, 
kayıtlarını başka üniversiteye alıyorlar. Tercih edilen, birinci sırada tercih edilen üniversite, 
Galatasaray Üniversitesi. Şimdi biz bu sorunla dertlenmeyecek miyiz değerli Galatasaraylılar? Bu 
sorun onların sorunu deyip geçecek miyiz? 
Çok basit bir örnek vereceğim. Beyoğlu’nda bir müze binamız var, üniversitenin bünyesinde. 
Müze iki seneden beri kapalı. Yaklaşık 10 milyon dolara yakın para harcamışız, zamanında.  
2003’te yapılan kontrat, Galatasaray Spor Kulübü ile yapılmış, bilahare kontrat değişmiş, en 
sonunda üniversite ile yapılan bir kontrat var, PTT arasında. Giderek oradaki kimliğimiz 
kaybolmuş, müzenin kapısı kapalı. Ya o zaman biz niye oraya o parayı harcadık? Niye bu 
elimizdeki varlıklara sahip çıkmakta zorlanıyoruz? 
Değerli Galatasaraylılar, demin de ifade ettiğim gibi, biz bu sorunlar, onların sorunları deyip 
geçmiyoruz. Bu sorunlar bizim de içinden geldiğimiz hep övündüğümüz, 500 yılı geçen bir eğitim 
kurumundan, neşet ettik diye övüne övüne anlattığımız bir kurumun üyesiyiz biz de. Galatasaray 
Spor Kulübü olarak, hiçbir zaman bu sorunlara sağır kalmayacağız. Müze binasıyla ilgili Sayın 
Bakanla görüştüm, Sayın PTT Genel Müdürü ile görüştüm, inşallah yakın bir süre zarfında da o 
sorunları çözeceğiz. 
Vakfın ihtiyaçları var, Eğitim Vakfının da ihtiyaçları var. Eğitim Vakfının sorunları da bizim 
sorunumuz. Çünkü biz bir aileyiz. Yardımlaşma Vakfımız var. Betül kardeşim burada. Bana 
ulaştırdığı her sorunun arkasında, Yönetim Kurulu arkadaşlarımla beraber duruyorum. Şu anda 
beraber yürüttüğümüz bir projede, Milli Emlak’ten Yardımlaşma Vakfının üzerinde bulunduğu 
arazinin satın alınması için konuşuyoruz. Sevgili Betül’le bu projeyi yakında sizin önünüze 
getireceğiz. Orası bizim yaşlılarımızın barındığı, yaşlılarımızın bakıldığı bir mekân. Biz Galatasaray 
Spor Kulübü olarak, bu onların sorunu deyip, bu soruna sağır mı kalacağız? 
Derneklerin ihtiyacı oluyor. Sevgili Fidel kardeşim de burada, hep beraber şunu konuşuyoruz. Ya 
derneğin başka faaliyet alanlarında da başka bir mekânda da bir dernek açılması için beraber 
konuşuyoruz, çözüm arıyoruz. Hiçbir zaman Galatasaray Spor Kulübü yönetimi olarak şunu 
söylemedik. Ya bu derneğin sorunu, gitsin kendisi çözsün demiyoruz. Biz büyük bir aileyiz, bu 
ailenin fertleri olarak, bu ailenin birliği, bütünlüğü ve başarısı için, hep beraber düşünmek 
zorundayız. Hep beraber katkı vermek zorundayız. Bunu geçmişteki ağabeylerimiz zaten 
düşünmüş ve vücuda getirmiş. Ne yapmışlar? Bütün bu saydığımız kurumların içinde bulunduğu 
bir işbirliği kurulu kurmuşlar. Onlara teşekkür ediyorum. Bunun farkına varmışlar. O zaman bize 
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düşen, Galatasaray Spor Kulübü de bu işbirliği kurulunun bir parçası, ailenin bir ferdi. Elbette ki 
ilkokulun, lisenin, üniversitenin, derneklerin, vakıfların kendi mecralarında çok başarılı işler 
yapıyorlar. Elbette ki onların elinin uzanmadığı yerde, Galatasaray Spor Kulübünün eli mutlaka 
olması lazım.  
Çünkü biz bir aileyiz. Değerli Galatasaraylılar, bunun farkına varalım, ben işbirliği kurulunun 
daha etkili olmasını, daha büyük hizmetler vermesini arzu ediyorum. Değerli hazirun, ben 
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, tüm bu sorunları ve eksiklikleri gidermek için, 
camiamızın bir neferi olarak, elimden geleni yapmaya devam edeceğim. 
Bunun bana emanet edilen bu yüce makama dair çok önemli bir görev olduğuna inanıyorum. 
Galatasarayı daha iyi günlere ulaştırmak için, kalbi Galatasaraylı atan herkese ihtiyacımız var. 
Sadece bugünü değil, geleceği düşünerek, tartışarak, Galatasarayımız için ortak doğruyu birlikte 
bulmalıyız. Birlikte olursak, bizim Galatasaray sevgimizin önünde kimse duramaz, değerli 
hazirun, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın. 
 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Başkanımız Sayın Dursun Özbek’e detaylı açıklamaları için teşekkür ederiz. Camiamızın büyük 
Galatasaray camiamızın, kulüp dışındaki özellikle eğitim kurumlarına, vakıflarına, gösterdiği ilgi 
ve ilgi için de Divan Başkanlık heyeti adına, özellikle onların sorunlarını dile getirdiği için de 
özellikle teşekkür etmek isteriz. 
Şimdi kısa bir bilgi, 13.55 itibariyle 71 Divan üyemiz ve 18 kulüp üyemiz oturumumuzu takip 
ediyor fiilen burada. Gündemimizle devam ediyoruz. 96/8’inci madde uyarınca, Denetim Kurulu 
adına Sayın Ömer Çirkin, buyurun. Buyurun Ömer Bey. 
 
Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin 
Sayın Divan Başkanım, heyeti, Sayın Başkanım, Yönetim Kurulum. Değerli Galatasaraylılar, 
12292 Ömer Çirkin. Tüzüğümüzün amir hükmü uyarınca, 9 aylık finansal tablolara ilişkin 
Denetim Kurulu görüşünü paylaşmak üzere, huzurunuzdayım. Saygılarımı sunuyorum. 
Benimki de İsmail Bey gibi çok uzun bir sunum olmayacak. Biz biraz daha çok risk ve denetim 
ağırlıklı finansal tabloları inceledik. Fakat birkaç yorumumuz olacak, finansal tablolarla ilgili. 
Öncelikle karşılaştırılabilir olması açısından ve size son sunulan finansal tablonun 30 Haziran 
olmasından dolayı, biz 30 Haziran’la 30 Eylül finansal tablolarını karşılaştırdık ve onları yan yana 
getirerek size bazı analizler yapmak istiyoruz. 30 Haziran’a göre 30 Eylül tarihinde, kulübün 
konsolide anlamda, finansal faaliyetlerinin ciddi oranda artmış olduğu görünüyor. Bu da 
beklenen bir şey. Zira 30 Haziran’dan sonra, sportif faaliyetler, başta futbol olmak üzere başlıyor 
ve burada da girilen kontratların haliyle finansal tablolara etkileri oluyor. Bu anlamda 30 Haziran 
itibariyle kulübün finansal aktif büyüklüğü 2,4 milyar lira civarındayken, 30 Eylül’de 3,2 milyara 
çıkıyor. Bunun nedenlerini açıklamaya çalışacağım. 
Varlıklar tarafında, yani aktif dediğimiz tarafta, 2 tane temel kalem öne çıkıyor. 30 Haziran’dan 
bugüne artış gösteren, bir tanesi demin Sayın İsmail Bey’in de dediği gibi, ticari alacaklarımız, 
bir futbolcu satışımızdan dolayı, 30 Eylül itibariyle ciddi oranda artmış gözüküyor. Çünkü başka 
bir kulüpten ciddi bir alacağımız oluşuyor. Bu kapsamda 141 milyon lira olan ticari alacaklarımız 
386 milyon liraya çıkmış durumda, 30 Eylül’de. Diğer taraftan yine futbolcu transferleriyle alakalı 
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olarak, maddi olmayan duran varlıklarımız, yani bir başka deyişle, futbolcuların bonservislerinin 
değerleri de 381 milyon liradan 871 milyon liraya çıkmış olduğunu görüyoruz aktif tarafında. 
Tabii bunun pasifteki yansımaları da şu şekilde oluyor. Öncelikle ticari borçlarımız tabii, 450 
milyon liralar civarından, 820 milyon civarında, yani bu önümüzdeki dönem futbol, oyuncu 
bonservisleriyle ilgili girmiş olduğumuz yükümlülükler, çalışanlara sağlanan faydalar rakamında 
da bir nebze bir artış var. Burada da yine temelde muhteviyatı sporculara, teknik kadroya ve 
bunlara ilişkin yine vergi otoritesine olan yükümlülüklerimiz. 
Müşteri sözleşmelerinden kaynaklanan diğer yükümlülüklerdeki artış, aslında pozitif bir artış, 
zira burada bizim kombine gelirleri olsun, sponsorluk gelirleri olsun, bu gelirlerin, henüz tahsil 
edilip finansal tablolara gelir olarak yansımamış kısmı, bir yükümlülük olarak 
muhasebeleştiriliyor, o sebepten dolayı, orada da ciddi bir artış var. Aslında yani bu da şu 
demek, sponsorluk gelirlerimiz ve bilet satış gelirlerimizde ciddi bir artış gözüküyor. 3 ay 
öncesine göre. Diğer taraftan bankalara, yani zaten bankalara olan borcumuz sadece, finansal 
yeniden yapılandırma kapsamındaki borçlarımız, orada da işte faizin işlemesiyle bir miktar bir 
artış oluyor. 
Kâr-zarar kısmına geldiğimizde de aslında bir yani şöyle söyleyebilirim. 6’ncı aydan, 9’uncu aya 
sınırlı bir yani 494 milyon liradan 616 milyon liraya yükselen bir zarar söz konusu. Burada da bir 
pozitif yine İsmail beyin söylediği, bahsi geçen futbolcu satışı ile ilgili yazmış olduğumuz bir gelir 
var. Bu gelirin de finansal tablolara olumlu bir etkisi olmuş bu 3 aylık dönemde. Dediğim gibi, 
dönem zararı da şu anda 616 milyon kulübün, aslında finansal tabloda 670 milyon gözüküyor 
ama bunun 54 milyonu azınlık payı dediğimiz halka açıklıktan dolayı 3’üncü kişilerin şey yaptığı 
zararlar, katlandığı zararlar. 
Finansal tarafının yanı sıra, tabii bizim buradaki görevimiz, finansal tablolarda denetçinin 
raporunu yorumlamak ve sizlere anlatmak. Haliyle denetçilerin finansal tablolar üzerinde 
kulübün finansallarına pozitif ya da negatif etki edebilecek bazı yorumları oluyor. Bu anlamda 
tabii en önemli ve herkesin malumu olduğu dikkat çeken konu, işletmenin sürdürülebilirliği 
dediğimiz, özkaynak açığımızın 2,3 milyar lira olduğunu denetçi özellikle altını çiziyor. İşte 
normalde sene başında 1,7 ile başlayan şey, 616 milyon lira zararla, 2,3 milyar lira seviyesine 
gelmiş durumda. Onun dışında yine denetçinin altını çizdiği başka bir konu, her ne kadar 
konsolide finansal tablolarda yansımasa da derneğin sahip olduğu, Sportif A.Ş.’nin aslında 
piyasaların da özellikle sermaye piyasalarındaki pozitif gelişmeye bağlı olarak aslında ciddi bir 
değerinin artması söz konusu, fakat konsolide finansal tablolarda konsolide edildiği için, bu şeyi 
artışı göremiyoruz. Ama solo bilançolarda gözüküyor bu artış.  
Ayrıca hani denetçinin yine yorumu, malumunuz olan o Riva projesiyle ilgili, kulübün aktifinde 
bir değer bulunuyor, yaklaşık 360 milyon lira, bu bir yani, şeyin beklentisi diyebilirsiniz, bundan 
sonra Riva’dan gelecek paranın beklentisi olarak görülebilir. Bunun da pozitif yönde, 
gayrimenkul piyasasındaki artıştan dolayı pozitif yönde etkilenebileceğine ilişkin denetçinin 
görüşü mevcut.  
Taç sporla ilgili kulübün aktifinde yaklaşık 12 milyon liralık bir şerefiye var. Bu şerefiyenin tekrar 
bir gözden geçirilmesi denetçi tarafından öneriliyor ve bildiğimiz kadarıyla da sene sonunda 
bunun bir değerlendirilmesi tekrar yapılacak. 
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Bu sayfayı geçin, burada hani şirketin sürdürülebilirliğine ilişkin Yönetim Kurulunun almayı 
planladığı ve aldığı aksiyonlar var. Burada temel anlamda, piyasaların da ekonominin de biraz 
daha pandemi sonrası toparlanması ile, bilet satışları, marketing satışları vesaire buralardaki 
gelişmeleri de Yönetim Kurulu pozitif beklenti olarak denetçiye sunmuş durumda. 
Aslında temel anlamda söyleyeceklerim finansal tablolarla ilgili bu kadar, çok kısa da bir Denetim 
Kurulumuzun bu 6 aylık dönemde faaliyetleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Öncelikle daha 
önceki dönemde başlayan, fakat bu yönetim değişikliği esnasında tamamen yönetim 
değişikliğinden bağımsız istihdam edilen bir Denetim Müdürümüzün ayrılması söz konusuydu, 
tekrar bir yönetimimizin de desteği ile bir Denetim Müdürü istihdam ediyor durumdayız. Yani 
bu da şu demek aslında, yani 7/24 şu anda kulübün içerisinde bir denetim faaliyeti yürütülüyor, 
bizden, bize ilave olarak diyeyim. Yine geçmiş dönemlerde başlatılan bir kulüp çalışanlarının 
yönetimsel anlamdaki şikayetlerini iletebilecekleri etik hat uygulaması vardı. Burası çok ciddi bir 
şekilde çalışıyor, yaklaşık 50’nin üzerinde buraya şey geldi, siz söyleyin. Bildirim geldi ve bu 
bildirimler de titizlikle incelenip, gerektiği zaman da Yönetim Kuruluna bunlarla ilgili 
bilgilendirmeler yapılıyor, değerlendirmeleri için. 
6 aylık sürecimizde, yani bizim Hazirandan bu yana yaklaşık olarak Yönetim Kuruluna 10 adet 
farklı farklı konularda, yani yaklaşık ayda 2 adet, genelde idari konularda, Yönetim Kurulunun 
takdirine sunduğumuz raporlamalarımız oluyor. Ve de mümkün olduğunca her tesisimizi, her 
türlü aktivitemizi yerinde ziyaret edip, çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz.  
Benim Başkanım sunumum bu kadar, teşekkür ediyorum. Bir sorunuz varsa alabilirim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Biz teşekkür ederiz. Denetim Kurulu adına Sayın Ömer Çirkin’e. Şimdi bir organizasyon şeması 
vardı onu bir yansıtabilir miyiz? Şimdi hep bir bireysel, ya da solo ve konsolide raporlardan 
bahsediliyor. Bir hafıza tazelemek açısından, o konsolidasyon esaslarını ben bir, daha önce de 
organizasyon şeması üzerinde anlatmak daha kolay, ben bir onu kısaca belirteyim, ondan sonra 
saygıdeğer Divan üyelerimize söz vereceğiz, söz almak isteyenlere. 
Ben şu ana kadar bize başvurmuş olan Sayın Sami Çölgeçen ve Sayın Taner Aşkın’ı görüyorum. 
Reha Bilge’yi ekleyelim, Doğu Özgür, Ömer Saim Oğuz, Fethi Demircan hocamız, Abdullah 
Tirali’yi görüyorum. Evet.  
Burada Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı şirketlerin bir organizasyon şeması var. Burada bizim 
kulübümüzün dernek kısmına bağlı olan şirketler var. Yine halka açık Sportif A.Ş.’miz altında 
konsolide olan şirketlerimiz var. Biraz büyütmek mümkün mü acaba? Evet. Halka açık Sportif 
A.Ş.’ye bağlı olan Mağazacılık A.Ş. var. Ben kısa unvanlarını veriyorum ve ona bağlı olan da 
Galatasaray TV var. Yine Sportif A.Ş. altında, orada en sonunda gayrimenkul, biraz daha 
büyütemiyor muyuz lokal olarak? Evet, Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’miz var. Ben şirket 
unvanları bazen karıştırılabilir, onun için bu detayı veriyorum. Yine kulübümüzün dernek kısmı 
altında, bir Emlak A.Ş. var ve ona bağlı bir Taçspor A.Ş. yani Taçsporun işletme şirketinin biz 
%51’ine sahibiz. Yine dijital varlıkların da içinde olduğu, olacağı Dijital A.Ş.’miz kulübümüzün 
dernek kısmında, ben konsolidasyon esaslarını buna göre, sunumdan sonra koydum ama 
toparlarsak, şirket unvanlarını da bir gözden, kısaca gözden geçirmiş olduk. 
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Şimdi sırayla söz vereceğiz. Sayın Sami Çölgeçen. Buyurun, sonraki konuşmacımız Sayın Taner 
Aşkın. 
 
Sami Çölgeçen 
Sevgili arkadaşlar, bugün size, sizler için bir nebze de televizyondan bu konuşmaları dinleyen 
genç Galatasaraylılar için Mehmet Oğuz’u anlatmak için biraz zamanınızı alıyorum. 
Mehmet Oğuz, 17 yaşında Kadırga’dan Galatasaraya geldi, geldiği gün takıma girdi, 
Fenerbahçe’ye de oynadığı bir seneye kadar da takımdan çıkmadı. Her ne kadar Mehmet Oğuz 
büyük lakabını, futbolunun büyüklüğünden dolayı almamış olsa da, Mehmet Oğuz büyük bir 
futbolcuydu. Nasıl bir futbolcuydu? Düşündüm nasıl anlatırım diye, Sergen’in iyi taraflarını, Arda 
Turan’ın iyi taraflarını harmanlarsanız işte Büyük Mehmet oydu. Büyük Mehmet büyük bir 
futbolcuydu. Onun ötesinde büyük Mehmet adam gibi adamdı, zaten öyle olmasa Galatasarayın 
kaptanı da olamazdı. Galatasarayın kaptanı olmak kolay değildir. Para ile pulla hiç alakası yoktu, 
o zamanki futbolcular çok para kazanmazlardı. Büyük Mehmet galibiyet primlerini, az parası 
olan takım arkadaşlarına dağıtırdı. Böyle de bir adamdı, parayla pulla alakası yoktu.  
Büyük Mehmet biliyorsunuz, o 13, 14 sene şampiyon olmadığımız zamandan evvelki zamanda, 
Galatasaray muazzam başarılar yapıyordu. Brian Birch’le beraber, 3, 4 defa arka arkaya 
şampiyon oldu. O şampiyonluklarda Büyük Mehmet bizim kaptanımızdı. Kadırga’dan gelip, 
Galatasaray’a kaptan olmak kolay değildir. Adam gibi adam olduğu için bu kaptanlığa layık 
görüldü.  
Büyük Mehmet’i gençler tabii bilmiyorlar, tanıyamıyorlar. Bütün kafalarındaki ah, büyük 
Mehmet Galatasaraydan Fenere gitti. Böyle bir imaj var herkesin kafasında. Evet 
Galatasaraydan Fenere gitti, nasıl gitti? Onu da anlatayım. 
Büyük Mehmet’e dendi ki, sen artık futbol oynayamıyorsun, Galatasarayda oynayamazsın. Sen 
kadroda yoksun. Büyük Mehmet şaşırdı ben bunları yaşadım. Büyük Mehmet şaşırdı. Bir sene 
daha oynayayım dedi, olmaz dediler. Jübile yapmak istedi, doğru dürüst bir tarih bulunamadı, 
verilemedi. Bunun üzerine arkadaşı Cemil geldi dedi ki, Mehmet sende iş var, gel bir sene de 
bizde oyna ve Büyük Mehmet muhtemelen üzülerek Fenerbahçe’ye gitti, bir sene oynadı. Nasıl 
oynadı? Şöyle oynadı. Fenerbahçe’de oynadığı sene Büyük Mehmet, Fenerbahçe ligi ikinci 
bitirdi. Galatasaray küme düşmeden zor kurtuldu. O derece zor kurtuldu, Galatasarayın o 
tarihlerde deli gibi puana ihtiyacı vardı. Geldi Galatasaray-Fenerbahçe maçı çattı. Galatasarayın 
dediğim gibi, deli gibi puana ihtiyacı vardı. Düşme hattının hemen üstündeydi. Fenerbahçe’nin 
kampında büyük Mehmet Fenerbahçe’nin amiyane tabiriyle papaz futbolcuların odalarına girdi 
ve onlara dedi ki, arkadaşlar yarın Galatasarayı yenmeyeceğiz. Çünkü Galatasaray küme düşme 
tehlikesinde, bizden alacağı puana ihtiyacı var. İçinizde o maça gitmiş olanlar hatırlarlar. Tatsız, 
tuzsuz berbat bir maç, 0-0 bitti ve Galatasaray kümede kalması için gerekli o puanı aldı. Onun 
için Galatasaraydan, Fenere gitti, filan bunlar hikâye. Nasıl ki, Beşiktaş’ın sembolü Şükrü 
Gülesin’in Galatasaray’da oynamış olması, onun Galatasaraylılığına, Beşiktaşlılığına bir halel 
getirmediyse, nasıl Beşiktaşlı Baba Recep’in Galatasarayda oynaması onun Beşiktaşlılığına bir 
halel getirmediyse, nasıl Fenerbahçe’nin kaptanı, stoper Naci Erdem Galatasarayda oynamasına 
rağmen, onun Fenerbahçeliliğine bir halel gelmediyse, nasıl Sergen Yalçın her yerde oynamasına 



14 
 

rağmen hâlâ Sergen, Beşiktaş Sergen Yalçın, Büyük Mehmet’in de Fenerbahçe’de 1 sene 
oynaması, onun Fenerbahçeli yapmadı, o hep Galatasaraylı kaldı.  
Geçenlerde kaybettik ve ebediyete yolladık. Oksimoron olacağım ama çok güzel bir cenaze 
merasimi oldu. Herkes oradaydı. Galatasaray Sporcular Derneği, eski, oradaydı, futbol 
federasyonu oradaydı. Galatasarayın takım arkadaşları oradaydı, Fenerbahçeli futbolcular 
oradaydı, Beşiktaşlı futbolcular oradaydı, birçok siyasiler oradaydı. Galatasaray Divanı da 
oradaydı, hatta Sayın Nilüfer Hanımefendi bizzat cenaze ile orada meşgul oldu. Galatasaray 
bayrağını tabutun üstüne yerleşmesinde şey oldu, kendisine teşekkür ediyorum. 
Futbol federasyonu da oradaydı, bilmem söyledim mi, birçok futbolcu oradaydı, herkes 
oradaydı, bir iki kişi hariç, Galatasaray Yönetim Kurulundan kimse yoktu. Hiç kimse. Biliyorsunuz 
cenazelerde bazen çoğu zaman olmayanlar, olandan daha fazla göze batar. Galatasaray Yönetim 
Kurulu da o gün, bu şekilde maalesef bu şekilde çok göze battı. Şimdi cenazelere katılmak kişisel 
bir tercihtir. Katılmayabilirsiniz. Katılmayan kişileri de kınama hakkını kendimde görmüyorum, 
böyle bir hakkım da yok. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. O gün o Fatih Camisinin 
avlusunda Büyük Mehmet’in bu derece vefasız ve duygusuz bir şekilde uğurlanması, beni içimi 
acıttı. Büyük Mehmet nurlar içinde yatsın, çok teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Sami Çölgeçen’e çok teşekkür ederiz. Büyük Mehmet ağabeyimizi de rahmetle ve minnetle 
anmış olduk sayesinde. Şimdi sıradaki konuşmacımız Sayın Taner Aşkın. Buyurun  
 
Taner Aşkın 
Saygıdeğer Galatasaraylılar, kıymetli Başkan, kıymetli Başkan ve Yönetim Kurulu, muhterem 
hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, çok sevgili taraftarlar, Galatasaraya 
gönül vermiş sarı kırmızı renkleri kalplerinde taşıyan, bizimle beraber her daim olmaktan 
mutluluk duyduğumuz Galatasaray taraftarları hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Uzun süren bir rahatsızlık döneminden sonra, birkaç rahatsızlık döneminden sonra, 6 aydır ilk 
defa çok sevdiğim, her zaman içinde olmaktan iftihar ettiğim Galatasarayın bu kürsüsünden 
sizlere hitap etmeye tekrar kavuştuğum için son derece mutluyum ve samimiyetle itiraf 
ediyorum. Sadece Galatasaraylı olmak değil, Galatasarayın içinde yaşayarak Galatasaraylı olan 
bir insan olarak, bu mutluluğu sizlerle paylaştığım için, ayrıca bu mutlu günde de hepinize tek 
tek teşekkür ediyorum. 
Ben bugün burada Kulübün Sayın Başkanına, özellikle bir şekilde teşekkür etmek istiyorum. 
Şöyle başlayayım, bir hamle ile gelen Sayın Başkan, ekibiyle beraber birtakım şeyleri yaptıklarını 
ben yattığım yerde, hastanede, televizyonlarda kayıtlarda, şurada burada izlediğimin dışında, 
ayrıca geçenlerde bir yazı aldım, Kulüp Başkanından, bana bir görev verdi Sayın Başkan, 
enteresan bir görev. Yaşım 80’in üstünde, onu özellikle belirteyim. (Maşallah.) Eksik olmayın, 
sağ olun. Bu görev oldukça ağır, mesuliyetli, sadece bana verilmiş bir görev değil, iki arkadaşımız 
daha var. Ama Galatasarayın artık bir yerlere doğru ilerlemekte olduğunun farkında olmamızı 
gerektiren bir görevdi bu bana göre, reddedemezdim, hastaydım, o hastalığıma rağmen ve bunu 
yanlış anlamayın sakın ha, bir fedakârlık olarak filan söylemiyorum. Ama gerçek anlamda 
Galatasarayın böyle bir şeyi ihtiyacı olduğuna Sayın Başkan kanaat getirmiş ve bu aşamada beni 
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bir görev davet etti. Kurulan bir ihale komisyonunda, Kemerburgazla ilgili kurulan bir ihale 
komisyonunda, bana görev verdi. Benimle beraber çok değerli arkadaşımız Ümit Bey, Ümit 
Özdemir ve bir de Sedat Bey arkadaşımız. Sedat Bey, soyadı, Bozanoğlu evet. Uzun süren aşağı 
yukarı 2, 2,5 ayı geçen süreç içinde, çok ciddi şekilde yapılan çalışmalardan ortaya birtakım 
şeyler çıktı ve Galatasarayın menfaatlerinin olduğu bir yerde hepimiz yaptığımız hazırlıkları, 
Sayın Yönetim Kurulu Başkanımıza takdim ettik ve onlar da çok ciddi olarak bu işe eğildiler, olay 
bir noktaya kadar geldi. Ben şimdi buradan şunu söylemek zorundayım. Netice itibariyle bu bir 
konsensüs ve bir beraberlik, Başkan hep bahsediyor beraberlikten. Ama biz bu beraberliği 
yaşayamıyoruz. Bu bir adımdı. Benim çok hoşuma gitti doğrusunu söylerseniz. Çok teşekkür 
ediyorum Sayın Başkan. Ciddi anlamda bir adımdı, Galatasarayın bunlara ihtiyacı var. 
Galatasarayın bunlara ihtiyacı var. Ama Galatasarayın daha çok şeylere de ihtiyacı var. Bunları 
da paylaşmak zorundayız. Bakın oradan ortaya çıkan şey neydi biliyor musunuz? Bize tahsis 
edilen arsa 100 küsur dönümün üzerinde bir arsa. Ama biz ve Sayın Başkan, o arsanın tamamını 
kullanmak niyetinde olmadığını söyledikten sonra, biz oraya ilk etapta yapılması zorunlu olan 
Floryanın taşınması için zorunlu olan kısmın kaba inşaatının ihalesini öne çektik ve ben 
Çarşamba günü ekip olarak biz oradaydık, müsterih olabilirsiniz. Burada inşaat başlamıştır, hiçbir 
tereddüdünüz olmasın, Sayın Başkan biraz evvel söyledi. Bizim gittiğimiz o gün, biraz yağmur, 
biraz da soğuk bir hava olmasına rağmen, bütün sahayı dolaştık, 9 tane kamyon, devamlı 
çalışıyor, 4 tane de dozer, aşağı yukarı, 30, 35 kişiyle şu anda inşaat ön hazırlıkları yapılıyor. Yani 
şunu söylemek istiyorum. Yani belki Sayın Başkan, bırak keşke bunları ben söyleseydim diyecek 
ama, söylemiyor Başkan işte, yani biraz tevazu gösteriyor. Onun yerine ben söylemiş olayım, 
neyse, belki biraz haddimizi de aştık ama kusura bakmayın. Burada evet Galatasaray bir 
beraberliğin hasretini çekiyor. Uzun zamandır çekiyor bunu, dünün, bugünün işi değil bu, uzun 
zamanın işi. Bunu hep beraber düzeltmemizin çareleri var. Yok değil. Ama biz bu çareleri, radikal 
kararlarla yapabiliriz. Yani bakın ben Divanın şu anda buradaki pozisyonundan son derece 
rahatsızım, kimse kusura bakmasın. Galatasaray Divanına gelip bu sandalyelerde oturabilmek 
için, insanlar Galatasarayda 25 senesini, 30 senesini doldurmuş olma şartı aranıyor. Bu 
insanların, bu insanların şu anki Galatasaray toplumu içerisindeki nüfusu, aşağı yukarı %30, %35 
civarında. Açık, kayıt üyesi üzerinden konuşuyorum. Kaç kişiyiz arkadaşlar? 70 kişiyiz. 70 kişiyiz. 
Ama bir şey söyleyeyim. Galatasarayda Divan olmak, Divan üyesi olmak demek, Galatasarayın 
en yüksek mertebesine gelmek demek. O bir vazife, bu insanlardan istifade etmemiz lazım, bu 
insanları bir araya toplamamız lazım. Güç burada, güç. Güç, sen, bende değil, ben yapamadım, 
sen de yapma, Allah cezanı versin demekte değil, hep beraber bir araya gelip bir şeyler 
yapmakta. Eğer buysa, hakikat buysa, o zaman gelin hep beraber el ele verelim. Bakın bir 
Divandan bahsediyoruz, bu Divan aşağı yukarı Galatasarayın her şeyinin konuşulup tartışıldığı 
bir yer, geçenlerde ben rahatsızken Başkan bir şey söyledi, gücüme de gitti yani, gitmedi değil. 
Ya özel bir hadise, iki arkadaş arasında geçmiş, orası istişare kurumu dedi. Sayın Başkan, burası 
istişare kurulu değil, bakın Galatasarayın büyük Divanı burası. Burasını istişare kurulu olarak 
değerlendirirseniz, bu camiayı bir araya getiremezsiniz. Bu camiayı bir araya getirmek için 
yaptığınız girişimlerde eski Başkanları, eski futbolcuları tribüne getirmekle siz bu camiayı bir 
araya getiremezsiniz. Bu camiayı bir araya getirmek için, ana esaslara, muhakkak neşter 
vurmanız lazım. Ayrım olmaz, ayırımsız olmak lazım. Bakın açık açık söylüyorum. Eğer birlik 
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olacaksak, beraber olacaksak, her şeyi bir tarafa atalım. Başı siz çekin, ki çekiyorsunuz. Teşekkür 
ederim ayrıca, şahsım adına, ama lütfen dikkat edelim. Bu ufak şeylerle Galatasaray sizin 
beklediğiniz Galatasaray olmaz, olması bir mucizeden ibarettir. Böyle olmaz Sayın Başkanım, 
ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Aksini de düşünebilirsiniz. Ama açık açık söylüyorum. Bakın 
bir Divan 30 senelik üyelerden müteşekkil bir Divanın üyelerinin oturduğu yere bakın, ben 
salonu, Özhanın salonunu küçümsemiyorum. Özhan benim can ciğer arkadaşım, hürmet ettiğim 
bir Başkan, Galatasaray’a başkanlık yapmış bir insan, saygıyla selamlıyorum, kendisini. 
Rahmetler içerisinde yatsın. Ama gerçek anlamda şunu söylüyorum. Şu yakışıyor mu bu Divana? 
Lütfen, rica ederim, Allahınızı severseniz bir söyleyin. Oturduğumuz sandalyelere bakın, 80 
yaşında, 70 yaşında insanlar, burada ayak üstünde oturuyorlar. Olmaz böyle bir şey. Daha, daha 
kompakt daha içiçe geçmemiz için yapılması gereken mekânlar var. Her şey para demek değil, 
Galatasaray Spor Kulübü, bir spor kulübü olmakla beraber, aynı zamanda bir sosyal kulüptür, bir 
eğitici kulüptür. Eğitim vakfı, eğitim vakıflarıyla iftihar ettiğimiz, senelere varan bir mazisi olan 
ciddi bir kurumdur Galatasaray. Galatasaray Spor Kulübünde Başkanlık yaparken en dikkat 
edeceğimiz husus, ben şahsen sizin adınıza söylemiyorum bunu, diğer Başkanlarda da bu 
hadiseler oldu. Ya biz yapalım, bir an önce, aman başkası, kimse dokunmasın bize, yeter ki böyle, 
hayır böyle bir şey yok Sayın Başkanım, yani lütfen rica ediyorum, radikal kararlar almak 
zorundayız. Bakın, Galatasaray’da başkanlık çok zor bir iş. O kadar zor bir işki, ben samimiyetle 
söylüyorum ve sizi hakikaten takdir de ediyorum ama şöyle takdir ediyorum. Bir kere yani bir 
denediniz bu işi, olmadı, ikinci sefer beraberdik aynı listede, sizinle beraber çalışacaktık, o da 
olmadı, kısmet değilmiş neyse. Ama gönlümüz, kalbimiz hep bir, orada bir sıkıntı yok. 
Galatasaraylıyız çünkü o aşamada, neticede şunu söyleyeyim. Öyle bir noktaya geldik ki, şimdi 
tekrar ikinci bir kez geldiniz, öyle bir zor emanet aldınız ki, öyle bir zorunlu emanet aldınız ki, siz 
bunun altından kalkamayacağınızı kendiniz de söylediniz, tekrar teşekkür ediyorum. Doğruyu 
itiraf ettiniz, o zaman, bizden, bizlerden beraber olmamızı istiyorsanız, lütfen Sayın Başkan, 
neşteri vurun, neşteri vurun. Ayrılıkçılığı, yani ırkçılık diyemiyorum kusura bakmayın ama, 
ayrılıkçılıktan vazgeçelim. Bakın bugün siyaseti karıştırmıyorum bu işe. Kusura bakmayın 
dişlerimden biraz rahatsızım konuşmamda ufak tefek arızalar olabilir, özür diliyorum. Ama bakın 
bugün hakikaten sizin söylediğiniz birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Daha bir sürü şey yapması 
mümkün Galatasarayın, ama biz nerede duruyoruz, hep sporda, hep sporda, her şey para değil 
Sayın Başkan, her şey para değil, biz bir camiayız, sosyal bir camiayız. Ve bu camiayı yaşatmak 
zorundayız. Bizden sonra gelen insanlara biz bir şey bırakacaksak, sadece para, stattı, şuydu, 
buydu değil. Geleneklerimizi, bize aktarılan geleneklerimizi, gördüklerimizi, biz de onlara 
bırakmak zorundayız. Eğer böyle bir şey yapacaksak, biz her türlü fedakârlığa varız. Dolayısıyla 
ben sözlerimi fazla uzatmadan şunu söylüyorum. Rica ediyorum Sayın Başkan, ne olur rica 
ediyorum bakın, bir tüzük kongresinde olmayacak şey oldu, olmayacak bir şey oldu. Sizi iktidara 
getiren aynı genel kurul çok ağırıma gitti, onun için söylüyorum. Aynı genel kurul size 3 ay sonra, 
her şey için yetki veren genel kurul, her şey için, hukuki durumu tartışılır, anti parantez 
söylemeden geçemeyeceğim. O yetkiyi de vermelerine rağmen, gelmiş olduğunuz, olduğumuz 
tüzük kongresinde maalesef hazirunu tamamlamadı. Maalesef. Son derece, son derece yanlış, 
son derece üzüntü verici bir şey. Galatasaray camiasında ben 65 senedir bu kulübün 
içerisindeyim. Samimiyetle söylüyorum, böyle bir hadise olmadı. Çok üzülüyorum, çok üzüldüm 
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daha doğrusu. Lütfen sizlerden rica ediyorum Sayın Başkan, para kadar, iş kadar, Galatasaray’da 
sosyal yaşantının da belleğin de beraberliğin de çok önemi var. Bir elin sesi yok, ne yaparsanız 
yapın, ama iki elin muhakkak sesi var. İki tane elin daha fazla sesi var. İki kişinin elinin daha fazla 
sesi olur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkürler ediyorum. Sağlıcakla kalın. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Taner Aşkın’a teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Reha Bilge, ondan sonra Sayın 
Doğu Özgür söz alacak. 
 
Reha Bilge 
Sayın Divan, Divan Başkanı, Sayın Kulüp Başkanı, Kulüp Yönetim Kurulu, değerli Divan üyeleri, 
bugün 3 ayrı konuda konuşmak istemiştim kısa, kısa, fakat Başkan çok sıcak bir konuşma yaptı. 
Çok bütünleştirici bir konuşma yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Duygulandım. Bundan cesaret 
alarak, küçücük bir bilgiyi size vermek isterim. Fidel Berber’in Başkanlığını yaptığı 
Galatasaraylılar Derneğinin, geleneksel iki ödülü vardır. Bunlardan bir tanesi, Galatasarayın 
dışarıya verdiği, bir Galatasaray ödülüdür. Bunun sporla alakası yoktur. Galatasaraylı 
olmayanlara da verilebilen bir ödüldür. Bu yıl bu ödül, uzay bilimindeki üstün başarıları 
nedeniyle Feryal Özel hanımla, Amerika’da, NASA’da çok büyük başarılar elde ediyor. İkincisi, 
dünya çapında bir müzisyen olma yolunda hızla ilerleyen Can Çakmur’a verildi. Bu ödül, Türk 
kültür ve sanat bilim dünyasında çok büyük bir yankılama yarattı. Bunu sizlerle paylaşmak 
isterim. İkincisi ise yine Galatasaraylılar Derneğinin geleneksel bir ödülü var. Galatasaraya 
hizmet ödülü. Bu ödül 2022 yılı itibariyle Oktay Aras’a, ki kendisi kulübümüzün üyesi ve 
Galatasaray Kulübünün ve Galatasaray’ın genel tarihi açısından tek başına, müthiş eserler 
vermiş bir üyemiz. İkincisi ise, Galatasarayın her kurumuna çok büyük emeği geçmiş, Doğan 
Hasol. Doğan Hasol’a da Galatasaraya hizmet ödülü verildi. Sayın Kulüp Başkanı ve Sayın Divan 
Başkanı, bizzat gelerek o ödül töreninde bulundular. Size ve size Divan Başkanı çok teşekkür 
ediyoruz. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Biz teşekkür ederiz. 
 
Reha Bilge 
Efendim şimdi ben bir süredir, Galatasaray basketbol takımını bir seyirci olarak izlemekteyim. 
Bir seyirci, işin uzmanı değil. Önce şunu görüyorum. Galatasaray basket maçlarına gittiğim 
zaman, bir kere takımda ciddi bir motivasyon, ciddi bir moral üstünlük görüyorum. Tabii ki 
karşımızda çok güçlü, Fenerbahçe, Efes gibi takımlar var. Ama bir de olmaması gereken bir şey 
daha var. Maddi güçlerini kurumsal yapılarından bir banka olmaktan veya bir belediye olmaktan 
güç alan rakipler var. Böyle bir ortamda Galatasaray basket takımının başarısı gerçekten üstün 
bir başarı, geldiği nokta da öyle. Fakat yeterli mi? Tabii ki çok çalışılması gereken bir şey. Fakat 
üzerinde durmak istediğim husus şu. Basketbol, Türkiye'de giderek çok seçkin, işi bilen, 
seyretmeyi bilen bir kesimin sporu olmak yolunda. Dolayısıyla bizim de kulüp olarak, basketbola 
biraz daha fazla dikkat etmemiz, daha çok destek vermemizde yarar vardır diye düşünüyorum. 
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Kız basketbolumuz aynı şekilde, bildiğim kadarıyla milli takıma büyük ölçüde oyuncu veren bir 
takım. Tekerlekli basketbol ise gerçekten bir yüz akı, bir yılbaşından sonra Divan toplantısında 
uygun görürlerse, basketbol üzerine yetkili arkadaşlarımızın daha ayrıntılı bir açıklama 
yapmasında büyük fayda olacağını düşünüyorum. Bu önerimi de size arz ediyorum. 
Sayın Başkanın konuşması ve Yönetim Kurulunun yönetime geldiğinden beri üstünde durdukları 
bir konu var. Bütünlük, geçmişin kırgınlıklarının unutulması, hepimizin buna uymasında çok 
büyük fayda var. Çünkü Galatasarayın sorunları, sadece futbolun sorunları değil, sadece 
Galatasarayın sorunları değil, çok fazla sorunları var. Mali sorunlar var, borçlar var ve bir hedef 
var, hedefler var. Bunlar ancak geçmiş kırgınlıkların bir tarafa bırakılması ile çözülmesi mümkün 
olaylar. Tabii bu kırgınlıklara dikkat ederken, herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Bir süredir şu 
veya bu mahfelde, Galatasaray Lisesi yeni mezunların kulübe üyelikleri hakkında efendim 
içlerinde Beşiktaşlı var. Fenerbahçeli var diye yine eski bir repertuardan yeniden ısıtılan bazı 
sözler beni üzüyor. Bunu gündeminize getirmek de beni üzüyor. Çünkü benim kafamda bu 
kulübün üyelerinin arasında bir fark yok. Şunu çok açık söylüyorum. Ben Galatasaraylılar 
Derneğinin eski Başkanıyım, eski bir Başkanıyım, şu anda da Galatasaraylılar Derneği Divan 
Başkanıyım. Eğer Galatasaray Lisesinden mezun ve buraya üye olmuş, başka bir takıma üye ve 
sosyal medya hesapları üzerinden kendisine ait, uydurmaca değil. Galatasaray Kulübü takımları 
aleyhine yayın yapan birisi varsa, lütfen getirin adını getirin, (atarız gitsin) evet, ama şayia 
yapmayalım, herkesi töhmet altında bırakmayalım. Kimse, adını buraya getirin, sicil numarasını 
getirin, elbirliği ile disipline sevkedelim, ama genele teşmil edip, afaki, bu ancak ve ancak bir algı 
yaratma politikasıdır. Bunu lütfen bırakın. Bunu lütfen bırakın. Bunu tabii sizlere söylemiyorum. 
O şayiaları çıkartan kişilere. İsim getireceksiniz. Evet. Efendim diyorlar ki, Galatasaray Liseliler 
içerisinde Beşiktaşlı, Fenerbahçeli veya başka takımlardan olan isimler var. Hah, ben de diyorum 
ki, bu isimler kimse, bu isimlerin adı, soyadı ve sicili ile tespit edilsin, hah, buraya getiriniz, hep 
birlikte gereken neyse yapalım. Ama isim soyadı, sicil numarası verilmeden, bunu söylemeye 
inatla devam ediyorsak, bunun artık iyi niyetle bir ilişkisi yoktur. Bu bir algı yönetimidir ve bu 
ayıptır, Sami Bey söyledi. Ayıptır. Onun için buna artık bir son verilmesini, bakınız, rica ediyorum. 
Efendim 3’üncü konu, Emin Bülent Serdaroğlu, Ali Sami Yen’le birlikte, kulübümüzü kuran 3 
isimden bir tanesidir. 1886 doğumlu, 1905 yılında Galatasaray Lisesini bitiriyor ve aynı yıl Ali 
Sami Yen’le birlikte Kulübümüzün kuruluşuna imzasını atıyor. Niye gündeme getirdim? İki 
nedeni var, birincisi, 28 Kasım, 80’inci ölüm yıldönümüydü, onu kısaca anmak için, ikincisi, 2023 
yılında Cumhuriyetimizin kuruluşu, Kulübümüz de etkinlikler yapacak. Emin Bülent 
Serdaroğlu’nun unutulmaması ricasıyla. Neden? Çünkü Emin Bülent döneminin en büyük 
şairlerinden bir tanesi, futbolu Türk gençlerine sevdiren futbolculardan bir tanesi ve bir o kadar 
önemli özelliği de, Çanakkalenin savaşçılarından, işgalcilere karşı savaşçılarından bir tanesi. Öyle 
ki, 1932 yılında Atatürk Dolmabahçe’de Türk Dil Kurultayını yaparken, özellikle Emin Bülent’i 
davet ediyor, Emin Bülent’i akşam yemeğine alıkoyuyor ve saatlerce Çanakkale acılarını, spor 
anılarını Emir Bülent’in dinliyor. Dolayısıyla Emin Bülent Cumhuriyeti sadece futbolun değil, 
sadece şiirin değil, Cumhuriyetimizin de önemli bir ismi, dolayısıyla onu hem anmak hem de 
hatırlatmak istedim. 
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2023 yılına giriyoruz. Bu yılın son Divan toplantısı, 2023 yılının Kulübümüz, takımlarımız ve siz 
Divan üyeleri ve Galatasaray topluluğunun bütün üyeleri için, hayırlı, başarılı ve mutlu olmasını 
diliyorum. Çok saygılar, teşekkürler. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Reha Bilge’ye kulübümüzün malumunuz, iki ve üç numaralı, üç numaralı üyelik yoktur. İki 
numarada hep kulüp büyüğümüz Emin Bülent Serdaroğlu ve özellikle kendisi bizim onun 
sülalesinden olan Nur Danişmend ağabey, torunu Emre Danişmend de aynı sülaleden de çok 
önemli katkıları olmuş ve Cumhuriyetin bütün kurucu kadrolarına, şiirleriyle, keskin edebiyat 
şeyiyle, backroundu ile de şey yapmış bir ağabeyimizdir. Kulübümüz daha öneki konuşmacılar 
da belirtti. Bir değerler manzumesidir. Sadece bir spor kulübü değildir. Bir spor kulübünden de 
öte bir sosyal organizmadır, o yüzden değerli büyüklerimizi, kurucularımızı layıkıyla anmamızda, 
bazen unutmak değil de, bazen yoğun gündemde atlanabiliyorsa da o konuda duyarlılık, 
farkındalık yarattığı için Sayın Reha Bilgeye özellikle teşekkür etmek isterim. 
Şimdi Sayın Doğu Özgür buyurun. Ondan sonra Sayın Ömer Saim Oğuz söz alacak. 
 
Doğu Özgür 
Sayın Divan Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, ben aslında alt yapı için görüşecek, 
konuşacaktım. Yalnız Sami beyin sordukları sualler geldikten sonra konuşmamı yapacağım. 
Sadece bir kısa matematik hesabı yapacağım. Her sene akademiden 20 tane oyuncu piyasaya 
sürülüyor. 19 yaşını bitiren. Son 10 yılı alırsak, 200 tane futbolcu piyasaya sürüldü. Şu anda 
Türkiye ligine, bizde takımda sadece Yunus var. Türkiye liginde de bir elin 5 parmağından fazla 
yok. Hadi diyelim 10. Yani verim %5. Dolayısıyla bu Sami beyin suallerine cevap geldikten sonra 
Yönetim Kurulunun da müsaadesiyle alt yapının organizasyonunu Divan Kurulunda tartışmayı 
öneriyorum. Saygılarımla. Teşekkürler. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler ediyoruz. Sayın Ömer Saim Oğuz, buyurun. 
 
Ömer Saim Oğuz 
Sayın Divan, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız, sevgili Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
bugünkü konuşmamda özellikle tabii Başkanı dinledikten sonra bir konuya ufak bir ekleme 
yapmak istiyorum. Özellikle Galatasaray kulübün dışındaki eğitim kurumları ve dernekler 
hakkındaki konuşmasına % 100 katılıyorum.  
Peki, bizim önceliğimiz ne olacak? Borç altında yüzen, kendisinin de ifadesiyle çok zor durumda 
olduğumuz bir Galatasaray var. Bu net ve açık. Biz önceliğimizi buna mı vereceğiz? Yoksa, 
Galatasarayımıza mı vereceğiz? Neden? Çünkü Başkanımız diyor ki, sizlere ihtiyacımız var. 
Doğru, biz de görev bekliyoruz. Biz size nasıl yardımcı olacağız? Yolu siz çizeceksiniz. Diyeceksiniz 
ki, hatırlarsanız geçen konuşmamda, bizde yapısal bir yanlışlık var. Nedir yapısal yanlışlık? 
Yönetim Kurulunun altında tribünde olan bizler, sahada olan sizler. Bizi nasıl sahaya 
indireceksiniz? Bunun yolunu siz bize söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki, Sayın Divan Kurulu 
üyeleri, Sayın üyeler, Sayın taraftarlar, hadi bakalım sahaya, Galatasaray sevgisini sahada 
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gösterin diyeceksiniz. Bizi görevlendireceksiniz. Bizi görevlendirmeniz de ancak ve ancak bizleri 
tanımaktan geçer ve ben dikkat ediyorum. Siz bizleri tanımaktan imtina ediyorsunuz. Bunu bir 
kere netleştirmemiz lazım. Siz beni ne kadar tanıyorsunuz? Siz diğer arkadaşlarımızı ne kadar 
tanıyorsunuz? Siz bunun dışındaki arkadaşları ne kadar tanıyorsunuz? Sevgi ile kucaklaşabilmek 
için önce, bizim birbirimizi tanımamız lazım. Birbirini tanımayan insanlar, sevgiyle nasıl 
kucaklaşır? Tamam, sizler Galatasaray Lisesindensiniz, bunu kabul ediyorum. Geçmişe dayalı 
dostluklarınız var, arkadaşlarınız var. Bunu da kabul ediyorum. Peki, Galatasaray dışında olanlar 
ne yapacak? Kendileri ellerine el fenerini alıp, kendilerini tanıtacak ve dost mu arayacak, arkadaş 
mı arayacak? Böyle bir şey olamaz. Onun için söylediğiniz sevgi iklimi, tamamen lafta kalır. 
Katılımcı yönetim nasıl kurulabilir? Galatasaray gönül vermiş bizler burada nasıl alacağız? Taner 
abi bunu çok güzel ifade etti. Bu işi yapması, birlik olmamız gerekir ki bu da lafta olmaz. Sanırım 
ifade edebildim. Şimdi vefa çok önemli ama çok çok önemli bir konudur. Çünkü bizler hepimiz 
bu dünya da faniyiz ve buralarda, eğer biz buralarda yer alıyorsak, arkamızda bir isim bırakarak 
sevgi ile yad edilerek kalmak isteriz. Bu hepimizin istediği bir şeydir, iyi insanlar için 
konuşuyorum, Galatasaraylı insanlar, iyi insanlar olduğu varsayımından çıkıyorum ve 
inanıyorum. 
Bakanımız mimar Mete Arat için söyledi, ben gerçekten üzüldüm. Hakikaten çok büyük bir şeyi 
atlamışız. Galatasaraya faydası olan, şu stada emeği olan bir insanı biz nasıl atlayabiliriz ya? Ya 
demek ki burada bir yanlışlığımız var. Şimdi bu yanlışlıklar devam ediyor. Sevgili ağabeyimiz 
Mehmet Oğuz’dan bahsetti. Sanırım hepiniz Mehmet Oğuz’u hatırlarsınız. Ben söylediklerine 
%100 katılıyorum. Çünkü benim de semtim Aksaray, çok yakındır. Hatta benim de soyadım Oğuz 
olduğu için kendisine de böyle bir sempatim vardı, o yaşlarda. Böyle bir insan, Galatasaraya 
bakın güzel taraflarını ortaya çıkararak yad etmemiz gerekiyordu. Ben size çok teşekkür 
ediyorum, bunu bize hatırlattınız. Şimdi gelelim işin başka bir tarafına, cumhuriyetimizin 
kurucusu, yüce insan, büyük insan, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin 100 üncü yılını 
kutlayacağız. Peki soruyorum Yönetim Kuruluna, Galatasaray’ın 100’üncü yılla ilgili bir projesi 
var mı, hazırladınız mı? Tamam. Bize söylediniz mi? Ben bilmiyorum. Efendim. Tamam. Şimdi 
100 üncü yıl başladı. 29 Ekim 2022’den sonra 100’üncü yıl içine girdik. Şimdi bakın, başladı, 
başlamadı, demek ki eğer ben bunu bilmiyorsam, bu benim bir eksikliğim, ama diğer bir eksiklik 
de iletişimin, siz Galatasarayda tam olduğuna inanıyor musunuz?  
 
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan 
Kusura bakmayın ama Anıtkabir ziyaretiyle başladık, ertesinde bir Alanyaspor maçında, burada 
3 kulübün de birden taraftarla beraber bir programı yapıldı ve başlangıcında 22 Ekimde 
Anıtkabir ziyaretiyle yaptık ve bunu tüm kanallarımızdan aldık ve Haziranın da herhalde 3’üncü 
haftasıyla da sırf 100’üncü yıl amacıyla üyelerimizden kurulu bir komite kurduk. Bunu ama şu 
anda bizim bütün sosyal medya hesaplarımızda şu anda hâlâ, girin lütfen twitter’a da, 
instagram’a da birinci görsel o bahsettiğimiz şey, kareografi, bunun gururunu yaşıyoruz.  
 
Ömer Saim Oğuz 
Tamam. Tamam. Bakın, benim anlatmak istediğim proje bu proje değil. Bakın kalıcı projelerden 
bahsediyorum. Kalıcı projelerle ilgili olarak, siz o komite ile yaptığınız, ben Divanda bunu 



21 
 

duymadım, Divana sürekli geliyorum. Siz Divan üyeleri içerisinde bu komitede yer almak isteyen 
kişiler var mı diye tartışmaya açtınız mı? Açmadınız. En azından ben bilmiyorum. Bana 
deseydiniz ki, veyahut da tabii ki bizlere, ya bizim böyle bir projemiz var ve bu projeyi, belki çok 
çeşitli, eğer bana sorarsanız burası yeri değil, 10’larca proje söyleyebilirim size, iş sırf 
kareografide değil, Anıtkabiri ziyaret etmekte değil, Anıtkabiri ziyaret etmek, zaten hepimizin 
görevi, bu 100’üncü yıl projesi değil ki, bana göre.  
 
(Yönetim Kurulu masasından) 
...... bence geç kalmadınız, hâlâ söyleyebilirsiniz. 
 
Ömer Saim Oğuz 
Efendim, söyleyebilirim. Ama yer burası değil. Bakın bununla ilgili başka bir oturum yapalım, 
herkes o projeyle ilgili kendi fikirlerini söylesin. Benim istediğim bu. Herhalde çok yanlış bir şey 
söylemiyorum. Efendim. Yazarım tabii, yazarım ama bir dakika ben Yönetim Kuruluna değil, 
iletişimden bahsediyorum. O zaman katılımcı olamayız, bakın. Ben tek başıma. Ben Başkana 
yazıyorum sürekli bir sürü şeyler. Kendi görüşlerimi yazıyorum. O ayrı bir olay. Ama burada 
beraber tartışmamız lazım. Katılımcı yönetim, bir sorun kendi kendinize nasıl olur? Biz nasıl bir 
araya gelebiliriz ve bu birlikten nasıl bir sinerji çıkarabiliriz, nasıl bir güç çıkarabiliriz? Konu bu. 
Onun için ben Atatürk projesini diyorum. Atatürk projesi, Türkiye'ye örnek olacak, 
taraftarlarımızı birleştirecek bir harç haline dönüştürülebilir, bu fırsatı kullanabiliriz diyorum. 
Benim şu andaki özetim bu. 
Bunu da sizin bilgilerinize sunuyorum. Yönetim Kurulu içinde bununla ilgili olarak bir şeyler 
yapabileceğinizi düşünüyorum, ümit ediyorum. Bakın proje dediniz, projelerden bir tanesini ben 
size söyleyeyim, nedir biliyor musunuz? Bugün 2020 ve onun üzerindeki olan jenerasyon, 
cumhuriyeti bilmiyor. Bilmiyor ya. Bunun aksini siz söyleyebilir misiniz? Ben bununla ilgili 
araştırma yaptım. Cumhuriyeti bilmiyor, Atatürkü tanımıyor, Atatürkün yaptıklarını bilmiyor 
arkadaşlar, Atatürk ve Galatasaray, bunlar muhakkak birleştirilerek, taraftarlarımıza bu fırsat 
kullanılarak anlatılması gerekir. 
Ben bunu Galatasaray camiası için de bir fırsat olarak görüyorum. Ben ait olduğum diğer 
STK’larda da bunun yapılmasını her fırsatta, her platformda da söylüyorum ve söylemeye de 
devam edeceğim. Bizzat da içinde olacağım. Ben bunu bir görev olarak, bir vefa görevi olarak, 
bir yurttaşlık görevi, bir vatandaşlık görevi olarak biliyorum ve bu yolda da gideceğim. Sizlerde 
de, Galatasaraylılarda da bunu yapmayı öneriyorum. Efendim, önümüzde çok zor bir yeni yıl var. 
2023. Bu iş alemi için de çok zor, insanlar için de çok zor, dünya için de çok zor. Tabii ki 
Galatasaray içerisindeki o sevgi ikliminin gerçekten bu dünya içinde olması gerekir. Tabii 
özellikle ülkemiz için de olması gerekir. Son yaşanan olayları çok bahsetmek istemiyorum. İşin 
siyasi tarafı. Ama kucaklanma örneklerini gördük. İnsanların nasıl kucaklanabileceklerini gördük, 
bunlardan da ders çıkaralım, Galatasarayda da nasıl kucaklaşabiliriz? Bunu oturup lütfen bir 
düşünelim. Ben bu vesileyle yeni yılın sağlık içinde, sağlık içinde o çok önemli, keyifli bir, mutlu 
bir yıl olmasını dilerim. Tabii ki 2023 yılının Galatasaray için hayırlı olması da temennilerimin 
başında geliyor. Yönetim Kurulumuza da üstlendikleri bu zor görevde gerçekten başarılar 
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diliyorum. Onlar için her zaman kendi şahsıma ve lütfen sizin adınıza da her zaman arkalarında 
destek olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ömer Saim Oğuz’a teşekkür ederiz. Fethi Demircan hocam, buyurun.  
 
Fethi Demircan 
5696 Fethi Demircan. Kendimi anlatmam mümkün değil, çünkü beni tanıyorsunuz, 
Galatasarayda 3,5 sene teknik direktörlük, antrenörlük görevini yaptım. Büyük Mehmet benim 
futbolcumdu, 3 sene onun teknik direktörlüğünü yaptım. Sami beye, Sayın Başkanım da çiçek 
yollamıştı, kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Burada bir eksik nokta var. Ben Bolusporda 
birinci ayrıldığım sene, Boluspor’da teknik direktörken, Galatasaray takımı, Abantta kamptaydı 
ve Coşkun Özarı ağabeyimiz girmişti oraya, Büyük Mehmet giderken bana uğradı. Dedi ki, hocam 
gidiyorum Coşkun Ağabey ile görüşmeye, bana dedi kendilerine şunu ifade edeceğim. Ben bir 
sene daha futbol oynamak istiyorum. Çünkü bana jübile olaraktan birinci maç sözü verildi. 
Yapmadılar dedi. Ben de dedi gidip konuşmaya. Ben dilimin döndüğü kadar izah ettim. Dönüşte 
geldi dedi ki, aynen şu ifadeyi kullandı. Hocam dedi ben Coşkun ağabeye söyledim. Coşkun 
ağabey bana dedi ki Mehmet ben senin yerine Kemal’i aldım, Ordudan Kemal’i almıştı, Kemal’i 
aldım. Ben de Coşkun abi, kim oynarsa ona forma verirsin, zaten Büyük Mehmet’in yedek kaldığı 
dönemlerde bir itirazı bir tepkisi söz konusu değildi. Takım sahaya çıkarken, ben hocayım, hadi 
Mehmet, ya hocam bu maça Gökmen çıksın, Ahmet çıksın diye, böyle özellikli bir arkadaştı ve 
dolayısıyla böyle bir, ama Mehmet olmadı, döndü geldi, ben dedi gidiyorum dedi. İzah ettim. 
Gitti. İşte Cemil’le ilişkilerini kurdu, Fenerbahçe’ye gitti. Ancak öyle tahmin ediyorum ki, 
Galatasaraydaki büyük ağabeylerimiz, başta ben olmak üzere, Candemir olmak üzere, diğer 
ağabeylerimiz olmak üzere, hepimiz Mehmet’e gittik, Mehmet gel, yuvana dön, gel böyle, gel 
şöyle dememize rağmen, Büyük Mehmet dönmedi ve orada hayatını zorluklar içerisinde geçirdi. 
Allah rahmet eylesin. Ayrıca şunu ifade etmek istiyorum. Sayın Başkanım da çelenk göndermişti 
cenazesine o konuda da teşekkür ediyorum. Çünkü ben onun 3,5 sene hocalığını yaptım ve hiç 
incinmedim. Benim ikinci konum, alt yapı burada söz konusu oldu. Konuşma mecburiyetini 
hissettim. Taa uzun bir süre önce, bu kürsüde alt yapıyla ilgili fikir ve düşüncelerimi söyledim. 
Malumunuz ben İngilterede eğitim gördüm, orada West Ham United’ta antrenörken, Sayın 
Selahattin Beyazıt’ın tavsiyesi üzerine o zaman bana bu rozeti de takmıştı, bak artık sen 
Galatasaraylısın diye bu rozeti ömür boyu taşıyorum. Gelmiştim buraya, Sayın Başkanım da 
Yönetim Kurulumuz Başkanımız iken, ben alınan futbolculardan bazıları ile ilgili fikir ve 
düşüncelerimi Sayın Başkanıma da arz etmiştim. Bu oynar, bu oynamaz diye. Diğer bir konu da, 
benim şahsi bir konum. Benim iki tane kızım var. İkisi de Galatasaraylı. Ayrıca bir de damadım 
var, bir de damadımın kardeşi var. Ben damadımı 8, 6 senedir, 7 senedir üye olması için 
müracaat ediyorum, imzalıyorum. Yapı itibariyle de gidip herhangi birine, yönetime veyahut da 
ilgili kişiye, bunu üye yapın diye bir düşüncem söz konusu değil, ama onun kardeşi 3 sene sonra 
müracaat etmesine rağmen Galatasaray kulübüne üye oldu. Ben bir türlü, benim damadım, eşi 
de Galatasaraylı, eşi de bankacı, genel müdür olmasına rağmen, olmadı, bu da beni son derece 
üzüntüye sevk ediyor. Yani neden? Galatasaray benim bildiğim kadarıyla, Divan Kurulu, her 
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şeyiyle beraber, prensip sahibi, hakkı hukuku olan insanlar oraya olur, bazen de ben duyuyorum, 
işte ben filanı gördüm, 10 bin dolar verdim üye oldum. Şunu oldum, bunu oldum. Bunu daha 
önce de dile getirmiştim. Bu da beni ağlamak derecesinde ve torunlarıma karşı da ben alay 
konusu oldum, dede ya, bak amcam oldu 3 senede, sen halen 6 senedir benim babamı 
yapamadın diye bana söylüyorlar. Ben hepinize teşekkür ediyorum, saygı ve hürmetlerimi 
sunuyorum. Galatasaraylıyız, ben bu noktaya gelmişsem, her şeyimle Galatasaraylıyım ve 
Başkanıma da şunu izah etmiştim. Başkanım arzu ederseniz ben Fethi Demircanım, hanımefendi 
benim futbolcumdur. Bayan futbolcudur. Benim çalıştırdığım bayan milli takımı, dünya 
üçüncüsü oldu, Şili’de, hanımefendi de vardı. Ben burada gördüm. O da vardı. Ben müteaddit 
defalar da söyledim. Ben spor fizyolojisi, Macar spor akademisi mezunu, 25 sene birinci ligde 
teknik direktörlük yapmış bir şahısım, alt yapıya, parasız pulsuz, her zaman için göreve hazırım 
demişimdir ve bu devam etmektedir, saygılarımı sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. Sıradaki konuşmacımız Sayın Abdullah Tirali. Ondan sonra Sayın Ertay Örmen, Sayın 
Osman Mısırlı ve Sayın Murat Gönenç. Son konuşmacımız. 
 
Abdullah Tirali 
Önce bir teşekkür etmek istiyorum. 1375 gün önce, mikrofonum kapatılarak, sizlere son 
teşekkür yapma hakkım, fikri hür, vicdanı hür, irfanı daha hür Galatasarayda engellenmişti. 
Lütfen bunu böyle kabul ediniz. Kısmet bugüneymiş. Efendim öncelikle Başkanımın bugün 
açıkladıklarını bir kâğıda yazalım, dökelim ve takip edelim. Dostluk, kardeşlik, barış bu şekilde 
sağlanmalı. İsmail beyin söylediği gibi, sosyalleşemiyoruz, Galatasarayın da işine karışmıyor, yani 
imkân vermiyorum, çünkü mektepli olmayan bir sürü arkadaşım var benim burada, bir şekilde 
sosyalleşmişiz. Kaldı ki ben şu anda Yönetim Kurulundaki mektepli arkadaşlarımın birçoğunu 
mektepten hiç tanımıyorum. Ama sosyalleşmek, her işin içinde olmak, her işle ilgilenebilmek, 
sosyal tesislere de girebilmek. Yani birçok arkadaşımı Kalamıştan tanıdım, birçok arkadaşımı 
zamanında Adadan tanıdım. Taner ağabeyle ben işlerin içine gidip geldikçe tanıştık, yoksa daha 
önceden bir samimiyetimiz de yoktu. Dursun Başkanım, bugün artık Dursun ağabeyim oldu bir 
kere daha çünkü söyledikleri gerçekten Galatasaray için bir manifesto. Bunu bir kenara not 
edelim. Diğer taraftan tekrar Reha abim söyledi, bazı konulara değindi. O konuların aynen 
arkasındayım abi, sadece Emin Bülentin anılması değil, başka birçok daha büyüğümüz var. Eğer 
mümkünse, kurucularımızın hepsi için özel bir tören düzenlememizde fayda var. Hatta 
Başkanlarımızı da tekrar tekrar anmakta yine fayda var. 2023 tabii ki Cumhuriyetin 100’üncü yılı, 
Cemiyet ayrı yapacaktır, Kulüp ayrı yapacaktır, belki birleşip birçok kutlamaları hep ortak 
yapacağız. Lütfen. Burada bir tek sorun çıkıyor ortaya, mektepli ve alaylı. Ya böyle bir ayırım yok. 
Mektepli de alaylıdır, alaylı da mekteplidir bizim için. Hepinize saygılar sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. Sayın Abdullah Tirali. Sayın Ertay Örmen buyurun. 
 
Ertay Örmen 
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9750 Ertay Örmen. Sayın Divan Başkanım, değerli kurul üyeleri, Sayın Kulüp Başkanım, değerli 
üyeler ve çok saygıdeğer hazirun, şimdi geçen ay Başkanım konuşanlar az demişti, hiç olmazsa 
biraz çoğaltalım diye kürsüye çıktım.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Mikrofona yanaşabilirseniz. 
 
Ertay Örmen 
Ya işte yabancılık var onun için. Daha alışamadık. Şimdi birkaç konu yani birkaç konu var 
dediğim, geçen sefer devamı var demiştim. Bayağı birçok konu var. Şimdi birincisi, şuradan 
başlamak istiyorum. Şimdi bugün normalde finansalların açıklandığı bir gün ve biz bir sürü konu 
konuşuyoruz ama finansallar biraz çabuk geçti. Raporlar da biraz kısaydı. Fazla detay yoktu. 
Şimdi yine tüzüğümüze geleceğim. 87/14 maddesi gereğince tüzüğün Yönetim Kurullarının 3’er 
aylık dönemlerden en geç 2 ay içinde finansal sunumları yapması gerekiyor. Şu anda 9 ayları biz 
3 ay sonra dinledik. Geçen 6 ayları da 4 ay sonra dinlemiştik zaten Ekim ayında. Artı, bizim şimdi 
burada finansal konuşabilmemiz için, bu finansalların bize, yani bu raporların bize önce gelmesi 
lazım ki, elimizde birtakım rakamlar olsun ve biz de burada bir şeyler konuşalım. Ama ben bu 
rakamların hepsini bugün gördüm. Hatta bir kısmını görmedim, biraz geç geldim. Şimdi burada 
yapılması gereken ne? Şimdi tüzükte böyle bir madde var. Ama biz yani 3 ay sonra finansalları 
öğreniyoruz. Bunda bir sorun yok demek ki, yani bununla ilgili kimse, yani tüzüğümüzün bir 
yaptırımı da yok anladığım kadarıyla, yani 4 ay sonra da sunulabiliyor, 3 ay sonra da 
sunulabiliyor. Bu konuyla ilgili ben bundan sonraki dönemde hani ilk 6 ay biraz yeni gelmiş 
olmanın bir şeyi olabilir ama eğer denetim şirketi raporları geç veriyorsa, vakti zamanında, bizim 
dönemimizdeki Divan Başkanım bizi çok iyi uyarırdı. Lütfen denetim şirketine söyleyin, raporları 
biraz erken çıkarsın, size erken versin. Siz de raporlarınızı erken hazırlayın, Divana erken sunun 
ki, herkes Divana hazırlanıp gelsin. Ama bizim zamanımızda, Divan sunumlarından sonra, hemen 
burada powerpoint sunumlar olurdu. Bir sürü hatırlıyorum üyemiz, hazırlanmış, gelirlerdi. Şu 
anda hiç kimsenin bir şeye hazırlandığını görmüyorum. Hiç kimse hiçbir rakam konuşmuyor. Bir 
geçen ayki konuşmaya istinaden şunu söyleyeyim. Ben gayrimenkul projelerine, yaptığınız 
projelere hiçbir zaman için karşı değilim, destekliyorum. İnşallah hepsinde başarılı olursunuz. 
Fakat, şimdi Galatasarayın kurtuluşu acaba bu projelerin gerçekleşmesinde mi? Bence 
kendimize sormamız gereken en büyük soru bu. Fakat buraya gelmeden önce, geri sarıyorum. 
Denetim Kurulunu atladım. Şimdi Yönetim Kuruluna istinaden Denetim Kurulu da bir rapor 
hazırlıyor. Sağ olsunlar, bugünkü raporlarını dinledim. Sanıyorum Yönetim Kurulundan raporu 
biraz geç aldıkları için biraz aceleye gelmiş. Ben biraz daha detay beklerdim. Şimdi Denetim 
Kurulu ile ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Şimdi 10 tane rapor yazdık dediler. Bunun 
galiba kaçırmadıysam 5 tanesi etik şikayetlerle ilgiliydi. Bu raporlar eminim Yönetim Kurulu 
gündemine gelmiştir ve değerlendirilmiştir diye düşünüyorum. Çünkü bu denetim kurulu, bana 
göre bu bir önceki tüzükte, genel kurulda sunulması, sunulmak istenen ama çıkartılan bağımsız 
denetim kurulu düşüncesinin bence ilk temeli, ilk ayağı. Dolayısıyla bu Denetim Kurulu nasıl 
çalıştı, nasıl çalıştırıldığı çok önemli, Galatasarayda. Şimdi bağımsız bir denetim kurulu olduğunu 
düşündüm ve diyor ki ben Floryaya gidip denetim yapmak istiyorum. Acaba sokacak mıyız? Ben 
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şu, şu raporları yazdım. Yönetim bu raporları gündeme alacak mı? Dolayısıyla ben bu yönetim 
kurulunun gelecek hayalimiz olan tüzükteki bağımsız denetim kurulunun başlangıcı olarak 
görüyorum. Kendilerine destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum ve Galatasarayda şu ana 
kadar denetlenmeyen birçok şeyin de, bu Denetim Kurulu sayesinde denetlenmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Yani birçok şeyin derken, denetlenmiş bir çok şeyin üstüne diyeyim. Denetim 
Kurulundan tekrar finansallara geleyim. Şimdi Galatasarayın geleceği bu gayrimenkul 
projelerinde mi? Kısmen, evet. Olabilir. Şimdi ben birkaç tane rakam, yani tam rakamları 
hatırlamıyorum. Çünkü böyle ani gördüm, gördüm ve kayboldu rakamlar. Dernekten 
başlayayım, kafamda kaldığı kadarıyla. Dernekte faaliyet kârı, yani zararı 167 milyon gibi 
gözüküyor. Yani faiz ve vergi öncesi kâr, zarar diyeyim. Şimdi 9 ayda bu kadar olduğuna göre, siz 
bunu denk götürürseniz, 160, 170 de biter. Denk götüremezseniz, bu 180 leri, 200 leri bulur. 
Şimdi derneğin zarar etmesi bir kere kabul edilebilir bir şey değil. Yani dernek yıllarca, yani 
Galatasaray Spor Kulübü derneğinden bahsediyorum. Yıllarca eksi bütçe ile bu hale gelmiş 
durumda ve en sonunda artık gayrimenkullerini satma durumuna gelmiş durumda. Eğer 
dernekte yıllar yılı denk bütçe güdülseydi, şu anda bu gayrimenkullerimizi satıp, sportife 
herhangi bir borç ödemek zorunda ya da bankalar birliği ile uğraşmak zorunda kalmazdık.  
Yok, yok girmiyorum ona, girmeyeceğim. Bankalar birliğine girmiyorum. Girmeyeceğim, 
girmeyeceğim. Yok. Yok.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Konuşmacı, lütfen salona hitap edin.  
 
Ertay Örmen 
Sonra girerim. Şimdi kulübe bakınca da yani konsolideye bakınca da 619 gibi bir rakam 
hatırlıyorum. 9 ayda 619 olduğuna göre, işte bunu biraz şey yapsak, demek ki 850 civarında bir 
iyimser bir tablo, eksi ile kapatacağız demektir. 850, 900 desek. Neredeyse bir Mecidiyeköy’e 
denk bir rakama geliyoruz, bir yılda zarar olarak. Şimdi tamam, Mecidiyeköy’ü satalım, Florya’yı 
da projeyi de yapalım. Peki, bu paralar bizde ne kadar kalacak? Ne süre ile kalacak? Ve bu anlık 
gelen para ile biz bu Galatasarayı nereye götürebiliriz? Şimdi bana göre Galatasarayın geleceği, 
3 konuda yatıyor. Yine rakamları çok hatırlamıyorum ama, inen çıkan rakamlar olabilir. Sanırım 
sponsorluk rakamı düşmüş olması gerekiyor. Stat gelir rakamında ciddi bir artış var, vip loca 
satışlarında ve mağazacılık gelirinde bir artış söz konusu. Şimdi Mağazacılık pandeminin en kötü 
zamanında, Sportif A.Ş.’ye en büyük desteği veren şirkettir. Şu anki gidişatını bilmiyorum, şu 
anki iyi gidişatta, daha önceki yönetimlerden almış olduğu mirasın mali sonuçlarıdır. Bunun 
gerçek sonuçları bir sonraki 3 ayda daha net ortaya çıkmaya başlar. 
İnşallah yükselmeye devam eder, temennim. Ama çok öyle olacağını zannetmiyorum. İkincisi, 
esasında en önemli konulardan bir tanesi, alt yapı, demin bahsettiler, evet alt yapıya ayrı bir 
önem vermek lazım. Borç yükünün artışı, bonservis ödedik dendi, doğrudur. Ama ben artık 
dışarıdan futbolculara bonservis ödenip alınması yerine, kendi yetiştirdiğimiz gençlere takımda 
yer vermemiz gerektiğine inanıyorum ve bunun önemine inanıyorum. Çünkü şu ana kadar biz 
dışarıdan bonservisini verip de aldığımız kaç tane futbolcuyu acaba bunun üstünde bir değerle 
sattık? Yani çok fazla olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla bu bizim Galatasarayın becerdiği bir 
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konu değil. Yani bonservisle futbolcu alıp, sonra bunun, bu bonservisin 2, 3 katına bu futbolcuyu 
satmak. Ben çok fazla Galatasarayda başarılmış bir olay olarak görmüyorum. Dolayısıyla şu anki 
alt yapıda yetişen gençler, yani okuyoruz, 15 tane genç, bunların içinden daha da A takımla 
antremana çıkanlar var. Bence bunların üzerinde durmamız ve bu gençlerin üstüne oynamamız 
gerekiyor. Dışarıdan başkalarının sporcularına para vermemiz yerine. 
Üçüncü gelir kaynağı da, en önemli gelir kaynağı, derneğin, eğer derneğin bütün 
gayrimenkullerini satarsak, derneğin elinde pek bir şey kalmayacak. Kalacak en değerli aseti, 
dijital a.ş., bu dijital a.ş. de en az alt yapıdan gelecek gençler kadar, derneğin geleceği için önemli 
bir şirket. Ve eğer gelecek dijitalde diyorsak, biz en büyük paraları dijitalden, alt yapıdan ve 
üçüncü olarak da eğer Mağazacılığı geliştirebilirsek, Mağazacılıktan yapabiliriz. Dolayısıyla şimdi 
ben kusura bakmayın, yani sevgi ortamını şey yapmak istemiyorum ama ben sevgi ortamı firine 
cidden katılıyorum. Çünkü Galatasarayın birleşmesi gerekiyor. Bu konuda haklısınız %100, ama 
Galatasaray şu anda birleşmiş durumda değil, yani dışarıdan öyle gibi gözüküyor olabilir söylem 
olarak ama birleşme olması gerekiyor, Galatasarayın yükselmesi için, ileriye gitmesi için ve eğer 
biz Galatasarayın daha ileriye gitmesini istiyorsak ki, bunu hepimiz canı gönülden istiyoruz. 
Bütün bu projeleri yaparken, bence iki tane rehberimiz var. Sıkı sıkı sarılacağımız ve hiç 
ayrılmayacağımız, bence birincisi Atatürk ilkeleri, ikincisi de Galatasaray değerleri. Biz 
Galatasaray değerlerinden ve Atatürk ilkelerinden sapmadığımız sürece, başaramayacağımız 
hiçbir konu yoktur. Herkese iyi yıllar dilerim, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Saygılar. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Şimdi özellikle son 2 sırada kayıt olan Osman Mısırlı ve Murat Gönençten bir özür dilemek 
istiyorum. Sizi biraz bekleteceğiz, bu Cumhuriyetin 100 üncü yılı projeleriyle ilgili bir Yönetim 
Kurulumuzun bir hazırlatmış olduğu görseller ve video var. Onu bir izleyelim. Sonra devam 
edeceğiz. Teşekkürler feragat için, Sayın Osman Mısırlıya. (Video izlendi.) 
Sayın yönetimimize teşekkürler. Bu yeni bir görsel değil, bu Anıtkabir ziyaretiyle başlayan ve 
daha sonra koreografi ile bir dizi etkinliğin bir parçası, ben sadece şunu eklemek istiyorum. 
Galatasaray Cumhuriyetin sadece yüzü değil, yüz akıdır. Bu konuda da sevgili yönetimimizi 
yüreklendirmemiz lazım. Bu konuda yalnız Ömer Saim Oğuz özellikle belirtti, eğer gerekiyorsa 
da bunu bizim üyelerimizin, Divan üyelerimizin katkılarına açacak şekilde, çalıştay benzeri veya 
birtakım önerileri değerlendirecek sistemlerle de pekiştirmekte yarar var. Ben bu konuyu 
belirtmek istiyorum. Şimdi sıradaki son konuşmacımız, feragat var mı? Peki. Sayın Murat Gönenç 
buyurun. Ondan sonra arzu ederlerse Sayın Yönetim Kurulumuza söz vereceğim. 
 
Murat Gönenç 
Sayın Başkanım, sevgili Başkanım ve değerli hazirun, ben iki konu hakkında konuşacağım. 
Dursun ağabeyin çok iyi çalıştığını, kendi yüzüne de söyledim. Selahattin Beyazıd ağabeyimiz 
gibi, çok mücadele ettiğini görüyorum. Biraz evvel de söyleşinde bir olalım, birlik olalım dedi, 
fakat en son bir ay evvel giyim sponsoru ile ilgili bir sorun oldu. Ben iki tane giyim sponsoru ile 
görüştüm, Dursun ağabeyi aradım, fakat görüşmek istediğimde sonra görüşelim, sonra 
görüşelim, yoğun olabilir. Ama görüşmek istememesinde, etkilenmesindeki ya da 
ötelemesindeki şey, beni ötelemiyor, Galatasarayı öteliyor. Oradan onu bir söyleyeceğim. Bir de 
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ikincisi, 7 senedir çocuklarımı üye yapamıyorum, daha önceki rahmetli Mustafa Cengiz zamanı, 
Dursuncu diyorlardı, şimdi Dursun ağabey geldi, yine çocuğum üye olmuyor. Benim 50 senedir 
ben Galatasarayın içindeyim, ben çocuğumu üye yapamıyorum. Bu çok esefle karşılıyorum ve 
her Ağustos ayında da papatya falı açar gibi, olacak mı, olacak mı olmayacak mı? Bir de son bir 
şey daha söyleyeceğim. Yurt dışından ya da yurt içinden gelen misafirlerimiz oluyor, ticaret 
yaptığımız için, bunlara bilet almak istiyoruz, ücretini ödeyelim, İsmail beyi telin ederim, İsmail 
Bey bu sefer çok samimi davrandı, fakat 50 kişi aracı, ricacı olarak, zorla bilet buluyorum. 
Hepinizin yeni yılı kutlu olsun, saygılar, hürmetler. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Ağustos dönemi, önümüzdeki Ağustos 2023 için rezervasyonunuzu yaptırdınız. Toplantımızı 
kapatmadan önce saygıdeğer yönetimimiz söz istiyorsa, buyurun Dursun Aydın Özbek, 
Başkanım. 
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Evet, değerli hazirun, hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum. Şimdi konuşmacıları dinledik. 
Konuşmacıları dinledim, üstün bir dikkatle dinledim. Neresinden başlayayım diye de deminden 
beri orada düşünüyorum. Sondan mı başlayayım, baştan mı başlayayım. Yani böyle bir gelgit 
içindeydim. Şimdi Ömer Bey diyor ki, ya arkadaş diyor biz spor kulübüyüz, eğitimler filan ne 
işimiz var, niye oraya yani o manada söylediğini düşünüyorum. Ya ben konuşmamda söyledim. 
Dedim ki, bakın biz büyük bir aileyiz. 550 yıla yakın geçmişimiz var. Böyle bir kurumun içinden 
neşet etmişiz. Gururla, iftiharla her yerde söylüyoruz, her kulüp başkanı da, yöneticisi de herkes 
söylüyor. Eee, eğer benim eğitim kurumlarımın, ilkokulun, lisenin, üniversitenin bir eksiği varsa, 
bir şeyi varsa, biz ne yapacağız? Allah aşkına bu hazirundan birisi çıksın desin ki, bize ne desin 
ya. Böyle bir görüş olabilir mi değerli Galatasaraylılar. Böyle bir düşünce olabilir mi ya? 
Galatasaray Üniversitesine iki hafta evvel gittim, çocuklar davet ettiler, buraya kadar geldiler 
yanıma. Anlattılar, dediler ki Başkanım biz size destek vermek istiyoruz, insan kaynağı olarak. 
Buyurun. Staj yapmak istiyoruz. Buyurun. Ama bizim şu kız öğrenciler için yurt sorununu 
çözebilir misiniz? Evet, çözelim. Evet, Galatasaray Spor Kulübünün büyüklüğü çerçevesinde, 
Galatasaray Spor Kulübünün marka değerinin büyüklüğü çerçevesinde ben son derece rahat bir 
şekilde bu sorunu çözerim. Çözmem mi diyeyim, ne diyeyim? Şimdi değerli Galatasaraylılar, 
şunu kim ne derse desin. Kim ne ifade ederse etsin. Son nefesime kadar hep şunu 
tekrarlayacağım. Biz barışmak zorundayız. Bir birbirimize, ya biz Galatasarayız diyorum, burada 
konuşanlardan şey yapanlardan, konuştuğum insanlardan, hiç kimse ile hedefte bir farkımız yok. 
Peki aynı hedefe gitmek istiyorsak, birbirimizi sevmekte, birbirimizle barışmakta ne mahzur var? 
Bunu da çıkıp söylendiği zaman, efendim sevgi iklimi deniyor ama var mı yok mu? Ya var de. Ne 
var? Yani sev, bunu birbirimizi teşvik etmenin dışında bir görevimiz olabilir mi bizim? Ben ve 
Yönetim Kurulu arkadaşlarım bunu laf olsun diye mi söylüyoruz? O manaya getiriyorsunuz, sevgi 
iklimi var mıymış, yok muymuş? Değerli Galatasaraylılar, bu tarz söylemler, Galatasarayımıza 
yakıştığını düşünmüyorum. Birbirimizi zorlayacağız. Barışalım arkadaş, barışalım, barışalım diye 
birbirimizi zorlamakta ne mahzur var? Ne mahzur var ya? Bütün Türkiye'nin bizi izlediği 
kanallardan çıkıp, sevgi iklimi diyorsun ama var mı yok mu? Ne oldu? Ne katkı verdin yani bunu 
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söyleyerek? Sahaya inmekten bahsetti Ömer Bey, tamam sahaya indik biz. Sahadayız. 
Galatasarayın, Galatasaray Spor Kulübünün ve Galatasaray ailesinin her derdi için gerekli olan 
yerdeyim. Her hafta Ankaradayım, her hafta burada üniversitedeyim, yardımlaşma vakfındayım, 
cemiyetteyim. Her hafta Florya’dayım, her hafta yüzme havuzunun problemi ile ilgilenmek için 
oradayım. Kalamış’tayım, sahaya inmekten ne anlıyorsunuz? Yani Yönetim Kurulu sahaya inerse 
nereye inmesi lazım. (Başkanım, taraftarları söyledi, bizler sahaya inmemiz lazım. Siz zaten 
sahadasınız, biz tribündeyiz. Yazık değil mi size) değerli Galatasaraylılar, ben Galatasaraylıları 
tanımaktan imtina ediyormuşum. Yahu Allah aşkına, insanlarla temas etmekten, tanımaktan, 
ellerini sıkmaktan hiçbir zaman kaçmadım. Benim kimliğimi, benim şahsımın, davranış biçimini 
herkes bilir. Yönetim Kurulu arkadaşlarım da aynı şekildedir. Hiçbir zaman bir Galatasaraylıyı 
tanımaktan ve onunla sohbet veyahut da işbirliği yapmaktan imtina etmedim. Arkadaşlarım da 
etmedi. Dolayısıyla öyle bir yakıştırma bence hoş olmadı. Lise dışından, lise içinden. Ya Allah 
aşkına ya, Allah aşkına ya. Lise dışından, lise içinden. Ya 100 yıl geçti üzerinden ya. Yönetim 
Kurulu arkadaşlarım, Denetim Kurulu arkadaşlarım, sahaya indik, yani böyle bir tartışmanın, 
böyle bir tartışmanın Galatasaraya nasıl bir katkısı olabilir? Galatasaray düşmanlarının 
körüklediği bir tartışmayı getirip Galatasarayın Divanına getirmek ve burada bu manada 
yorumlar yapmak, değerli hazirun, ben ve arkadaşlarım bütün gücümüzle, bu Galatasarayı 
bölen, Galatasarayı ayrıştırmaya çalışan söylemlerin karşısında duracağız. Galatasaray bir 
bütündür, Abdullah kardeşim söyledi, alaylısı ile, mekteplisi ile hep bir bütündür. Bunların, etle 
tırnak gibidir, bunları birbirinden ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Bunlar sadece 
mikrofonlardan yapılan söylemlerde kalır. Bu söylemlerin amacını, yorumlamak da siz değerli 
Galatasaraylılara düşüyor. 
Evet. Sevgi iklimi lafta kalır. Ya niye lafta kalsın kardeşim, niye lafta kalsın ya. Ya destek verin, 
ben size devamlı söylüyorum, diyorum ya değerli Galatasaraylılar, biz Yönetim Kurulu olarak bir 
şeyleri yapmaya çalışıyoruz, projeleri yapıyoruz, kulübün üyelerinin arasındaki küslükler gitsin, 
birleşme olsun diye, durmadan sizden destek istiyorum. Sizden destek istiyorum, yani bizim tek 
başımıza, yönetim olarak bizim yapmamız mümkün değil. Destek istediğimiz yerde, kalkıp sevgi 
iklimi lafta kalır, ne amaca hizmet eder ya? Ne amaca hizmet eder, değerli Galatasaraylılar?  
Evet. Galatasaraya hizmet etmek için, Galatasarayın bütün organlarını harekete geçirmek 
istiyoruz. Bütün Galatasaraya, Galatasaraylıyım diyen, Galatasarayda özveriyle çalışmak isteyen 
herkesi çağırıyoruz, bunun için komiteler kurduk. Bunun için insanları davet ettik. Elbette ki 
hangi konuda nasıl yönetime destek verecekleri konusunda bilgimiz olursa, bizim kapımız 
herkese açık. Herkes benimle görüşmesi, kapım açıktır. Her görüşmek isteyen, benim 
misafirimdir. Sonuna kadar onları dinlerim. Benim aldığım aile terbiyesi, benim aldığım 
Galatasaraylılık terbiyesi bana bunu öğretti. En önemli konu, değerli Galatasaraylılar, çok 
üzüldüm. Çok üzüldüm. Birileri, birileri bu yönetime diyor ki, 100’üncü Atatürk filan şey yapın, 
unutmayın. Yok ya, yok ya, Atatürkle yetişmiş bir neslin üyesi olarak, feyz aldığım okulun kıblesi 
olan kişi ile ilgili biz efendim Anıtkabire gitmekle olmaz, bilmem ya arkadaşım, biraz yani 
kendimize gelmemiz lazım. Galatasaray dediğin zaman, Atatürkle beraber anılan bir kurumdur. 
Hiç kimse, bir Galatasaraylıya Atatürkün değerlerini, Atatürkün Türkiye için, Türk insanı için bir 
Galatasaraylı için ne ifade ettiğini öğretmeye kalkmasın.  
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Evet. Ertay kardeşime de bazı konularda cevap vermek istiyorum. Kimyam bozuldu ya. Kimyam 
bozuldu ya. 100’üncü yılda Atatürk’le ilgili efendim şöyle. Ertay kardeşimin söylediği ile ilgili 
raporların geç geldiği doğrudur. Bağımsız denetçiden raporlar geç gelince de böyle günü birlik 
açıklanıyor, bu geçmişte de olan bir şeydi. Sevgili Ertay kardeşim zannedersem, Mustafa Cengiz 
Başkanın döneminde, rahmetlinin döneminde Denetim Kurulu üyeliği yapmış. Dolayısıyla her 
zaman bu rötar mümkündür. Elbette ki bugün açıklanan raporlar, bir dahaki Divanda da 
tartışılabilir.  
Alınan futbolcuların değerine satılıp, yani kârlı satılıp satılmadığı konusunda bazı şeyler söyledi. 
En iyi kendi dönemleri biliyor. Bir önceki dönemde ben vardım. 11 tane futbolcu transfer 
etmiştik. 11’inin de üzerine fersah fersah para koyarak sattılar. Bunun herhalde farkında Ertay 
Bey, daha önemlisi, en önemlisi bankalar birliğinden bahsetti. Bankalar birliğinden çıkmak 
istiyoruz, işte bankalar birliğine düşersin diyor kendisi. Ya Ertay kardeşim, gel sen bu konuyu, 
aslında burada tartışmak yerine, gel derneğin bugünkü geldiği durumu, 2 milyar 200 milyon mu, 
2 milyar 20 milyon lira mı, borç yükü var sportif a.ş. ye, gel bir tartışalım seninle, bu nasıl olmuş? 
Bu nasıl olmuş bir tartışalım? Dolayısıyla burada konuşurken, burada hazirunu bilgilendirirken 
biraz dikkat etmekte fayda var. Hiçbir zaman konuları bir çekişme ortamına getirmek üzere 
konuşmuyorum. Ama sizlerin Divan Kurulu üyeleri ve bizi dinleyen Galatasaraylıların doğru 
bilgilenmeye ihtiyacı var. 
Siz inanmayabilirsiniz, Galatasarayın çıkış projelerinin, bu gayrimenkulle ilgili yaptığımız 
projelerin Galatasarayın çıkış projesi olduğuna inanmayabilirsiniz. Bir lafım yok. Rakamları da 
hafızanızda olmadığını düşünüyorum. Defalarca söylememize rağmen, borç yükünün nereden 
nereye geldiğini görmenize rağmen. Gelin, sevgili Ertay kardeşim beraber bir analiz edelim ki, 
siz bundan sonra Divanda çıkıp konuşurken bu konuları bilerek konuşmakta fayda var. Aksi 
takdirde burası bu konunun sen yaptın, ben yaptım tartışmasının yeri değil. Hazirunun doğru 
bilgilendirilmesinin çok önemi var.  
Fethi ağabeyin, Murat kardeşimin şikayet ettiği konular da üyelik. Evet, üyelik konusu, gerçekten 
bu senenin en önemli problemlerinden birisi oldu. Çünkü E grubundan özellikle ve üye çocuğu 
konusunda toplamda 60, 70 kişi alabilme şansımız oldu. Liseli kardeşlerimizden üyelik talebi çok 
fazlaydı ve doğal üyelikleri olduğu için de diğer konularda biraz zayıf kaldık, yani üye kabulünde, 
onların şikayetlerini haklı görüyorum. Artık önümüzdeki dönemde telafi edeceğimizi 
umuyorum.  
Evet. Sevgili Reha’nın söylediği, basketbolla ilgili önümüzdeki Divana, çağıracağım yani ilgili 
arkadaşları, onlar size daha doyurucu bilgi verir. Ve söylemindeki şeye katılıyorum, Galatasaray 
Lisesinden mezun olan kişileri artık bir algı yaratmak bahanesiyle, bu Galatasaraylı, Fenerbahçeli 
kişileri niye alıyorsunuz demenin bir mantığı yok. Kanıt getirmek lazım. Şeyde, tüzüğümüzde açık 
ve net husustur bu. Oradan şey yapılabilir. Evet, Doğu ağabeyin dediği gibi, alt yapı 
organizasyonu önemli. Yeni bir yapılanma içindeyiz Doğu abi, bu yapılanmayı da önümüzdeki 
hafta yine size detaylı bir şekilde anlatacağız. 
Evet. Taner ağabeyin söylediği, sorduğu birkaç şey vardı. Bir defa öncelikle projelerimize destek 
verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bizi cesaretlendiren, bu projelerin 
uygulanmasında ve istediğimiz her zaman da bize destek vermekten kaçmayan bir ağabeyimiz. 
Tüzük genel kurulunun toplanmaması, Yönetim Kurulundan ziyade, Galatasaray genel 
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kurulunun bir sorunu olduğunu düşünüyorum. Neden? Neden? Şunun için. Galatasaray Spor 
Kulübü genel kurulu, tartışmanın bakın Divanda 25 senelik üyeler var. Halbuki Galatasaray spor 
genel kurulunda, o sene üye olmuş kişiler de var yani aşağı yukarı, üye kaydı açık 9 bini aşkın bir 
üyeden bahsediyoruz. Herkesin orada kendisini ifade etme, kendi fikirlerini söyleme, fikri hür, 
vicdanı hür bir toplumuz biz. Bu fırsatı yaratmak için genel kurullar toplanıyor, herkes gelsin 
orada kendisini ifade etsin. Yönetim Kurulunun ne getirdiğinin önemi yok. Çünkü orada oluşan 
fikir, hazirunun yürüttüğü fikirler çerçevesinde, yönetimin getirdiği kabul olur veya reddolur. 
Ama önce o genel kurul toplanmalı, işin sahibi, işin patronu olan kurul toplanmalı ve orada 
herkes ifade etme imkânı bulduğu için orada konsensüs oluşur ve genel kurul, Galatasaray genel 
kurulu da hiçbir zaman yanılmaz. Yanılmadığını da defalarca göstermiştir.  
Onun için sevgili Taner abi, genel kurul toplanması lazımdı, tüzük önemli bir husustu. Birçok 
soruna çözüm üretecek bir genel kuruldu, ama maalesef toplanamadı.  
Evet. Değerli Galatasaraylılar, bir yılın daha sonuna geldik. Aşağı yukarı bir 10 gün sonra, bu eski 
yılı kapatacağız, yeni yıla başlayacağız. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki, evet, Galatasaray zor 
günlerden geçiyor. Ya bu bir klişe laf olarak algılamayın lütfen. Rakamlar önünüze geldi, 
görüyorsunuz ve ben ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım bu rakamlardan kurtulmak için, elbette ki 
şuna katılıyorum, ya sadece para mı iş? Hayır sadece para değil, doğru. Fakat bu konu belimizi 
büküyor. Bu konu kimyamızı bozuyor, bu konu enerjimizi alıyor. Ben ne diyorum size değerli 
Galatasaraylılar? Diyorum ki, ya önce şu konuyu çözelim. Bunu çözerken de hiçbir zaman 
Galatasaray değerlerinden feragat ederek, ha böyle demiyorum. Böyle de yapmıyoruz zaten. 
Ama bu finansman konusunun çözülmesi, Galatasarayın bankalar birliği konsorsiyumundan 
çıkması olayı, Galatasarayın en önemli sorunlarından bir tanesidir. Her defasında sizden destek 
istiyorum. Konuyu, konuyu, değerli Galatasaraylılar, farklı şekilde ele alarak sulandırmaya gerek 
yok. Bizim en önemli problemimiz, bugün finansal boyutundadır. Çünkü Galatasaray değerleri, 
zaten Galatasarayın içine nüfuz etmiş, bunu değiştirmeye, bunu başka bir şekle sokmaya 
kimsenin gücü yetmez. Siz bakmayın bir iki tane söylentiye. Kimsenin gücü yetmez bunu 
değiştirmeye, Galatasaray değerleri öyle değerlerdir. Onun için bu finansal problemin 
çözülmesine yönelik projelerimizin hayata geçmesi ve başarıya ulaşması, hep ifade ettim, ancak 
bir şekilde mümkün. Bizim birleşmemiz, bir araya gelmemiz, barışmamız ve Yönetim Kurulunun 
da bu yaptığı projelerde desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar bize 
gösterdiğiniz desteğe teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize iyi bir sene, hayırlı bir sene diliyorum. 
Hoşça kalın Galatasaraylılar. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Başkana yeni yıl temennisi için iyi dilekleri için de teşekkür ederiz. Ömer Saim Oğuz bir söz 
hakkı istedi. Yanlış anlaşıldığını düşünüyor. Buyurun Ömer Saim bey. Sonra ben toplantı 
kapanışını yapacağım. 
 
Ömer Saim Oğuz 
Öncelikle yanlış anlaşıldığımı ifade etmek isterim. Bakın ben söylediklerimin hepsini yazıyorum 
ve kayıtlara da geçiriliyor. Ben birinci olarak, buradaki eğitim kurumları, vesairelerdeki 
katılıyorum dedim. Ama şimdi şöyle diyeyim, ben Başkana soruyorum. Sayın Başkanım, bütün 
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işleri bırakalım. Siz bütün enerjinizi oraya mı vereceksiniz? Vermeyin, alt bir komite kurun. Diyin 
ki oraya yurt yapılacak, gönüllüler kimdir deyin, toplayın, getirin bizi. Bizler de çalışalım dedim. 
Benim söylediğim bundan ibarettir. Yapmayın demedim. Öncelik sıramızı belirleyelim dedim. Bu 
birinci tespitim. İkincisi, sizler sahadasınız dedim. Bakın sizler sahadasınız, sahada değilsiniz 
demedim. Sizler sahadasınız, tüm riski alarak, oyunu oynuyorsunuz, bizler tribündeyiz dedim. 
Bu bir adaletsizliktir dedim. Bunun altında bu vardı. Bizler sizin için ne yapabiliriz? Bunu siz bize 
söyleyin dedim Sayın Başkanım. Farklı bir şey söylemedim ki. Bunu lütfen bize söyleyin, yolu siz 
çizin. Burada herkes kendine göre, kafasına göre, size yardım etmek için yol çıkarsa, kaos çıkar 
burada. Bunu anlatmak istedim. Bir kere bunu da düzeltmek isterim. Yüzüncü yıl için, kesinlikle 
o yaptıklarınızı filmi, önemsemezlik yapmıyorum. Bakın onlar için teşekkür ediyorum. Ama 
diyorum ki, bakın biz Galatasarayız, daha büyük, ses getirecek bir proje yapabiliriz. Bunun için 
oturalım bir araya gelelim, Çalıştay mı yaparız, teşekkür ederim Başkanım, beni düzelttiniz 
orada, ilave ettiniz bir çalıştay mı yaparız, ne yaparız, bunu hep beraber oturalım, ortak olarak 
düşünelim. Biz bunları yapabilecek yetenekte, eğitimde insanlarız, size yardımcı olalım dedim. 
Benim söylediklerim bunlardır, Sayın Başkanım. Hatırlarsanız size ben geçen hafta bir whatsup 
mesajı gönderdim. Onu da belki çok dikkatli okumadınız, olabilir, çok yoğunsunuz. Takdir 
ediyorum, çok çalışıyorsunuz. Burada kesinlikle onunla ilgili bir sitemim de söz konusu 
olmayabilir. Ama ben orada şunu vurguladım iki kelime ile Sayın Başkanım, katılım, paylaşma. 
Birbirini tanıma, bakın çok kısa bir örnek vereceğim size, kısa bir örnek verelim. Bir proje 
düşünün, yaptık ve projenin içerisinde Divanın %60’ı, 70’i girdi. Ama az ama çok, bakın ben o 
projeyi konuşurken, o Divan üyelerini tanıyacak mıyım? Konuşuyoruz ya, başladık konuşmaya, 
ama ne için konuşuyoruz? Galatasarayın ortak menfaati için konuşuyoruz. Havadan, sudan 
konuşmuyoruz. Ben o üyeleri tanıyacağım. Katılım yapıyorum çünkü. Paylaşıyorum. Bakın 
paylaşıyorum. Sonunda eğer o proje başarılı olursa, Galatasaraya hizmet etmenin mutluluğunu 
sizlerle paylaşacağım. Bakın paylaşıyorum. Bu bizi yaklaştırmadı mı? Yaklaştırdı. İşte ben 
kenetleniyorum Galatasaraya ve diğer üyeler de kenetleniyor. Benim anlatmaya çalıştığım, net 
ve açık olarak bunlardır. Özet olarak. Yoksa ben burada siz Başkanımızsınız, Yönetim Kurulu 
arkadaşlarımızdır, hiç kimseyi eleştirmek bir kere haddim değildir bu anlamda. Onun bilincinde 
olduğumu ifade etmek isterim ama eksi veyahut da yanlış bir şey varsa, yapıcı olarak, bakın 
yapıcı olarak eleştirmek zaten bizim vazifemizdir. Biz yapıcı olarak eleştirmiyorsak, o zaman 
Divanın ne anlamı var? Ve demek ki burada iyi niyet var Sayın Başkanım, siz dediniz ki kimyam 
bozuldu. Niye bozuluyor ki? O zaman bizim iyi niyetimizden şüphe ediyorsunuz. Lütfen buradaki 
insanların iyi niyetinden şüphe etmeyin, kimse size karşı değil, biz Galatasaray için varız, 
Galatasaray için savaşıyoruz ve hep bu böyle olacak. Teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ömer Saim Oğuz’a bir yanlış anlaşılmayı düzelttiği için teşekkürler. Şimdi saat saygıdeğer 
üyelerimiz, saat 17’de eğer lansmana Mecidiyeköy binamız için, proje için, lansmana katılacak 
olan üyelerimiz, saat 17’de girişler olacak. O yüzden biz birazdan toplantımızı kapatacağız ama 
burada çay, kahve ikramımız olacağı için mümkün mertebe, stadı bu lokasyondan şey yapalım. 
Hazırlıklar dolayısıyla çok içerilere dağılmamakta yarar var. Tabii ki gidecek üyelerimiz serbesttir. 
Onlar geldiğimiz 6 numaralı asansörden yine giriş katına ulaşarak çıkabilirler stattan. Ben bunu 
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hatırlattıktan sonra yeni yılın camiamıza, sağlık, mutluluk, başarı, ille de huzur ve barış 
getirmesini diliyorum. Teşekkürler katılımınız için. Aralık ayı toplantımızı kapatıyorum. 
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