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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 25 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 13.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi 
Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Değerli hazirun, saygıdeğer katılımcılar, stat giriş kapımızdan gelen kayıtlara göre, 13.25 
itibariyle oturumumuzda 70 Divan üyemiz vardır. Açılış nisabımız mevcuttur. Toplantıyı 
açıyorum. Bilgi mahiyetinde 11 kulüp üyemiz de oturumumuzda bulunuyor. Müsaadenizle 
kürsüye geçiyorum. 
Değerli Divan Kurulu üyelerimiz, bizleri ekranları başında ve Galatasaray youtube kanalından 
takip eden üyelerimiz, değerli basın emekçileri, Galatasarayımızın sarı kırmızı renklerine gönül 
vermiş, hayatlarını armaya adamış kıymetli taraftarlarımız. Cumhuriyetimizin kurucusu gazi 
Mustafa kemal Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş kahraman şehitlerimiz, kulübümüzün 
kurucusu 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları ile geçen toplantımızdan bu yana 
ebediyete intikal etmiş üyelerimiz için sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. Vefat listesini 
yansıtabilir miyiz lütfen? 
Divan Kurulu üyelerimizden 3922 Avukat Yusuf Ziya Solakoğlu, 4201 Turhan Necdet Kurultay, 
4584 Prof. Dr. Ünal Bengisu, 4603 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz ve değerli iş insanı, sanayici 
Ahmet Fethi Ekmekçioğlu, 5608 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Mehmet Tümay Atay, 6885 
sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, önceki dönem ikinci başkanımız, Polat Bengiserp’in kardeşi 
Ömer Bengiserp, 10279 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz ve futbolcumuz TFF Bölge Antrenörü 
Ersan Ogan, son olarak yeni öğrendiğimiz Divan Kurulu üyemiz Sayın Sadun Aksüt. Kulüp 
üyelerimizden 12681 Egemen Ersan Güner, yine kulübümüzün 15639 sicil numaralı üyesi önceki 
dönem ikinci başkanlarımızdan Sayın Ahmet Şenkal’ın değerli eşi, Güneş Şenkal, kürekçi üyemiz 
ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı Duruşu 
Yapıldı.) Buyurun oturabilirsiniz. Kayıplarımız maalesef çok acı kayıplarımız var. Hepsinin ruhları 
şad olsun, hepsine Allahtan rahmet diliyoruz. Müsaadenizle yerime geçiyorum.  
Geçtiğimiz toplantıda önceki dönem ikinci başkanlarımızdan Sayın Işın Çelebi Merhum Mimar 
Mete Arat konusunda bir katkıda bulunmuştu. Galatasaray dergisinde bu konuda bir yazı 
yayınlattık, yönetimimizin, saygıdeğer yönetimimizin katkılarıyla, Mete Arat konusundaki 
görseli yayınlıyoruz. Stadyumlar öksüz kaldı diye bir şantiye resmi, kendisinin mimari katkıları ve 
daha sonra da stadımız açıldıktan sonra ziyarete geldiğinde bir resmi, fotoğrafı ile birlikte, bunun 
kendisine bir taziye mesajı ile sevgili oğlu Cem Arat’a ve değerli eşine bu dergiyi de kendilerine 
takdim edeceğiz. Bu konuda bilgi vermiş olayım. Şimdi aramızda Galatasarayın efsane 
isimlerinden Baba Gündüz’ün ailesinin fertleri var. Nilgün hanımefendi var. Baba Gündüzle ilgili 
görsel, gördüğüm kadar geldi. Meşhur anekdot, çok sık kullanıyoruz. Hak ediyor da, Galatasaray 
bir his takımıdır diye başlayan anekdot, sarı çerçeve içinde ve kırmızı çerçeve içinde de yine bir 
efsanemiz, efsane futbolcumuz, futbol insanımız, sevgili Metin Oktay ile el ele bir fotoğrafları, 
her ikisini de arıyoruz, anıyoruz. Ruhları şad olsun. Nilgün hanımefendi, Nilgün Kılıç 
hanımefendi, yeğeni ve Dilara Ketenoğlu, Gülsüm Ketenoğlu aramızda. Sizlere de bizi 
şereflendirdiğiniz için sevgi ve saygılarımızı iletmek istiyorum. Hoş geldiniz (Şeref duydum, 
teşekkürler.) Bir ikinci görselimiz vardı. Galatasaray efsanelerini. Tamam. Yine saygıdeğer ailesi, 
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2012 yılında Galatasaray efsanelerini arıyor, anıyor ve arıyor programında önceki dönem 
Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Sedat Doğan ve Necati Demirkol eşliğinde, anı plaketlerini 
almışlardı. Soğuk bir kış günü olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Tekrar Baba Gündüz büyüğümüzü 
rahmetle anmış olalım. Teşekkür ederim. 
Şimdi gündemimize geçiyoruz. Gündemi Divan Kurulu Yazman Üyemiz Sayın Nilüfer Sanvar 
okuyacak. Buyurun Nilüfer Hanım. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar 
25 Ocak Divan Kurulu 
Gündem.  

1. Aralık ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması.  
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. 
3. Gündüz Kılıç Futbol Akademi sunumu. 
4. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. 
5. Kapanış. 

 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Şimdi gündemimize geçmeden önce, saygıdeğer Yönetim Kurulumuzla görüştüğümde, Gündüz 
Kılıç futbol akademimiz konusunda önemli ve sevindirici gelişmeler olduğunu, ancak bu 
toplantıyı önümüzdeki ay, yani Şubat gündemine kaydırmak konusunda bir konu geçti aramızda. 
Dolayısıyla gündemi bu gündem maddesini Şubat ayına ertelemek konusunda, müsaadelerinize 
sunuyorum. Lütfen oylayalım. Yani Gündüz Kılıç Futbol Akademisini önümüzdeki toplantı olan 
Şubat ayında icra edeceğiz. Kabul edenler? Etmeyenler? 1 karşıt oy ile oyçokluğu ile kabul 
edilmiştir. Şimdi dolayısıyla gündemimizde kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konularda 
Divan üyelerimize söz vereceğiz. Yalnız gündeme geçmeden önce, saygıdeğer başkanımız 
Dursun Aydın Özbek bir konuşma yapacak. Biliyorsunuz kulüp adına yapılan, kulüp ve Denetim 
Kurulları adına yapılan, kulüp kurulları adına yapılan konuşmalar gündeme bağlı değildir. 
Buyurun Sayın Başkan.  
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Sayın Divan Başkanım ve kıymetli heyeti, değerli Divan Kurulu üyeleri, saygıdeğer 
hanımefendiler ve beyefendiler, hepinize saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum. 
Bugün Ocak ayı Divan toplantısında birlikteyiz. Divan beratlarını alıp, aramıza katılan yeni 
üyelerimize buradan da selamlarımı gönderiyorum. Geçen hafta başkanlarımızdan Selahaddin 
Beyazıt’ın birinci ölüm yıldönümüydü. Kulübümüze büyük katkıları olmuş, Riva arazisini 
kazandırmış, bugünlerde kulübümüze katma değer sağlamak için hayata geçirdiğimiz 
gayrimenkul projelerine öncülük eden, Selahaddin Başkanımıza, Allahtan rahmet, biz 
sevenlerine başsağlığı diliyorum. 
Bu Divan toplantımızda son dönem Galatasarayımızda olan gelişmeler hakkında sizi 
bilgilendirmek istiyorum değerli Galatasaraylılar. 
Galatasarayın geçtiği zor dönemi daha iyi anlayabilmek için, bazen rakamları da konuşmamız 
gerekiyor. Bildiğiniz üzere, sportif aş. son 6 aylık dönem itibariyle 250 milyon lira zarar açıkladı. 
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Bu zarar hakkında neyin, ne olduğunu size anlatmak istiyorum. Bunu hepimizin bilmesinde 
büyük fayda var. 
Şimdi değerli Galatasaraylılar, bildiğiniz gibi Galatasaray Sportif a.ş. Futbol ve futbolla ilgili 
konuları yöneten bir kuruluşumuz. Burada futbol takımımız özellikle, futbol takımımızın maliyeti 
önem arz ediyor. Bu maliyetin bu seneki bedeli yaklaşık 30, 31 milyon Euro mertebesinde, 
maaşlar itibariyle baktığımız zaman. Geçen seneki değerle aynı. Yani yarışmacı olan kulüplerin, 
Türkiye süper ligindeki futbolcu maliyetleri birbirine yakın, hatta Galatasaray’ınki diğer 
rakiplerimize oranla biraz daha düşük. Dolayısıyla sene başında planlamayı yaparken, biz 
yarışmacı kimliğimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz için, iyi bir takım kurmak, 
şampiyonluğu hedeflemek, Galatasaray için esas olduğunu kabul ediyorum.  
Peki, biz geçen seneki rakamlara bağlı kalarak, maliyetlere bağlı kalarak bir takım kurduk. Peki 
gelirlerimizde ne oldu, ben yani neden böyle bir zarar ortaya çıktı? Yapılan planlamada aksayan 
neydi? Onları ifade etmek istiyorum. 
Birincisi, bildiğiniz gibi naklen yayın gelirleri, geçen seneye kıyasla, son derece geride kaldı. Hatta 
şöyle söyleyebilirim. Bundan 7 sene evvel, 8 sene evvel. Ben yine Galatasaray Spor Kulübü 
başkanı iken, galibiyete aldığımız prim, naklen yayın gelirimiz olarak, 2 milyon 300 bin liraydı. 
Bugün 7, 8 sene sonra yine aynı rakam. Başkanlığım döneminde, daha önceki başkanlığım 
döneminde, naklen yayın ihalesinde, Kulüpler Birliği Vakfı olarak beraber çalıştık. Ben de katkı 
verdim. 500 milyon dolar çerçevesinde, 500 milyon dolar mertebesinde bir naklen yayın geliri 
planladık ve anlaşma öyle imzalandı. Bugün geldiğimiz noktalar, yaklaşık 120 milyon 
çerçevesinde, dolayısıyla bu büyük düşüş. Özellikle galibiyet sayısı fazla olan, şampiyonluk sayısı 
fazla olan performansı yüksek olan takımların aleyhine çalışan bir sistem. Çünkü hesaplarınızı 
hep ona göre yapıyorsunuz. Bu düşüşler de sizi etkiliyor. 
Diğer bir konu, sponsorluk gelirlerimizde düşüş var. Sponsorluk gelirimize en önemli katkıyı 
veren kısımlar, yani göğüs, göğse aldığımız, formaya aldığımız reklamlar, stadın isim hakkı ile 
aldığımız sponsorluk gelirleri. Bunlar geçtiğimiz senelerden geliyor ve yapılan Türk lirası 
anlaşmalar çerçevesinde de enflasyona rakamlar yenik düştü.  
Peki, biz bunları yenileyemez miydik, evet yenileyebilirdik. Geldiğimiz günden beri ve hâlâ süren 
çalışmalarımız çerçevesinde, maalesef istediğimiz rakamlara ulaşacak yenilemeyi yapamadık. 
Ama bu konudaki çalışmalarımız durmaksızın devam ediyor. İlk fırsatta stat isim hakkı ve forma 
üzerindeki reklamlar üzerindeki gelirlerimizi artırmak üzere faaliyetlerimizi hiç eksiltmiyoruz.  
Sponsorluklarda etkili olan faktörlerden bir tanesi de bir önceki sezon gösterdiğiniz performans. 
Çünkü ilgili firmaya veya ilgili kuruma gittiğiniz zaman, anlatacaksınız işte, biz Galatasarayız, 
şöyleyiz, böyleyiz diye ifade ederken. Tabii insanlar bir sene önceki performansa bakarak, size 
sponsor olup olmama konusunda veyahut da sponsorluğun bedeli konusunda kararlarını o 
seneki performans üzerinden verdikleri için, burada da düşüşümüz var. 
Diğer hasılatımızı etkileyen konulardan bir tanesi, loca ve vip satışlarımızda yine geçen seneki 
performansa bağlı olarak sezon başında satışa çıktığımız zaman, bu seneki başarımızdan ayrı 
olarak ama geçen seneki başarıyla değerlendirildiği için fiyatlarımızda tam istediğimiz seviyeyi 
tutturamadık. Evet, son dönemde büyük bir yükselişle karşı karşıyayız ama sezon başında 
yapılan satışlarda gelirlerimizi etkileyen diğer bir husus oldu. 
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Kulüplerin gelirlerinde çok önemli yer olan, dijital ortam var. Değerli Galatasaraylılar, dijital 
ortamda son 5 aydır muazzam bir mücadele veriyoruz. Dijital ortam bildiğiniz gibi son 
dönemlerde büyük gelirler sağlayan, hiç insanın tahmin etmediği kadar büyük fayda sağlayan 
bir ortam. 5 aydan beri uğraştığımız şeylerin başında, daha önce yapılan münhasırlık 
anlaşmalarından kurtulmak vardı. Yani bugün bir proje yapıyorsunuz dijital ortamda bunu 
pazarlayacaksınız. Pat önünüze şey geliyor, daha önce bir anlaşma yapılmış, münhasırlık 
verilmiş, bu münhasırlığa bağlı olarak anlaşmayı yapamıyorsunuz. Saha kenarındaki led ekranlar, 
münhasırlık yapılmış, yani anlaşmalar yapılmış. Ya diyorsunuz ki ya bu, bu değerde değil, yani 
bunun daha üzerine çıkmak lazım. Efendim anlaşma yapıldı, işte sözleşme burada filan.  
Değerli Galatasaraylılar, burada maksadım, kimseyi şikâyet etmek değil. Burada maksadım, 
faaliyetlerimizin nasıl yürüdüğünü, ne yaptığımızı anlatmaya çalışıyorum. Onun için biz 
münhasırlık derdinden kurtulduk, ama 5 ayımızı aldı. Şu anda yaptığımız dijital projeler var. Evet, 
çok büyük katkı verecek projelerle, yakında size bu müjdeleri de vereceğim. Led anlaşması, saha 
kenarındaki, büyük bir getirisi olan, yani yaklaşık senede 70, 80 milyon lirayı bulabilecek bir 
ortam. Çok cüz’i fiyata bir anlaşma yapılmış, parası filan da alınmış o zaman. Zaten verilen kişi 
edimlerini yerine getirmiyor, ödemiyor. Ondan da kurtulduk. Onu da yani uzun bir süreçten 
sonra, onun da iptalini yaptık. Geçtiğimiz yıllarda, özellikle Galatasarayın bütçesine büyük fayda 
sağlayan token gelirleri vardı.  
Ekonominin ve piyasanın getirdiği şartlar çerçevesinde, bugün o da yok. Hatta ve hatta bu gelirin 
ileriye dönük bir kısmı da daha önceki dönemlerde harcanmış. Şimdi şunu peşinen kabul 
ediyorum. Ben bu açıklamayı yapmak zorunda olduğum için bunları söylüyorum. Çünkü 
Galatasaray başkanlığı, ağlama yeri değil, Galatasaray başkanlığı, o ki buraya geldiniz. Bunun 
altından kalkmanız, bu kulübü layık olduğu şekilde yönetmenizin gereği var. Ama bir açıklama, 
bir izah etme gerektiği için de, bu kadar yani çok detaya girmeden bu açıklamaları yapma 
zorunda hissettim kendimi.  
Şimdi bütün bu söylediklerimi dikkate alarak baktığınız zaman, yaklaşık bir önceki yıllara bakarak 
olayı mukayese ettiğiniz zaman, Galatasaray Spor Kulübünün bugün Galatasaray Spor Kulübü, 
yani Sportif a.ş. nin bugün geçmiş dönemle aynı kadro ile mücadele etme durumunda dahi, o 
seneden yaklaşık 50 milyon Euro eksiğiniz var, bütçede. Yani o gün var olan 50 milyon Euro, 
bugün yok. 
Ben ve arkadaşlarım, bunu hiç hissettirmeden, bunu hiç gündeme getirmeden, gündeme 
getirmeden kastım şu, bu vardı, yoktu derdinde değiliz. Biz başarı odaklı, özellikle futbolda, 
Cumhuriyetin 100 üncü yılındaki başarı hedefimizi hiç değiştirmedik. Sizin karşınıza şöyle 
gelebilirdik, diyebilirdik ki, ya işte bu sene token geliri yok, Avrupa liglerine gitmiyoruz, oradan 
gelecek paralar yok. Naklen yayın geliri düştü, sponsorluklar yok. Bunları sıralayarak, biz bu sene 
efendim, şampiyonluk hedefinden vazgeçelim, veyahut da şöyle bir takım kuralım filan, bunları 
söyleyebilirdik, siz de bunu anlayışla karşılayacağınızdan eminim. Fakat Galatasarayın yüklendiği 
misyonlar çerçevesinde hiçbir zaman böyle bir tavır içinde olamayacak, olamaz. Ben ve 
arkadaşlarım bunun için, size hiç bunu hissettirmeden, Galatasarayın sportif manadaki 
başarılarını eksiltmeden götürmek için canla başla çalışıyoruz. 
Değerli Galatasaraylılar, bu arada mağazacılıkta güzel işler yapıyoruz. Satışlarımız, çünkü iyi bir 
takım kurduk. Mağazacılığın getirisinin büyük kısmı, kurduğunuz takımla son derece bağlantılı, 
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yönetim olarak da çok iyi çalışıyoruz. Mağazacılıkta gelirlerimiz de artmış vaziyette. Ayrıca 
mağazacılığın önemli bir konusu da, sponsorlukta bazı gelirler enflasyona yenik düşse de, 
mağazacılıktaki aktif sistem sayesinde güncellemeniz mümkün fiyatlarınızı. Dolayısıyla orada da 
iyi gidiyoruz. Bugünkü geldiğimiz durumda, değerli Galatasaraylılar, şunu belirtmekte fayda var. 
Futbol takımımızın başarılı yürüyüşü çerçevesinde, futbol asetimiz giderek değerleniyor. Yani 
şunu ifade etmek istiyorum. Geçmişte, mesela geçen, daha doğrusu, sezon başında, Haziran 
döneminde, dünya piyasalarından bir futbolcumuza talep vardı. O da çok büyük bir rakam 
değildi. Bugün aşağı yukarı 5, 6 futbolcumuza bayağı hatırı sayılır transfer talepleri var. Onlar 
bizim asetimiz olduğuna göre, görünmeyen varlıklar çerçevesinde burada da değerlerimiz 
artmaktadır.  
Demin ifade ettiğimde de, daha önceki konuşmalarımda da ifade etmiştim değerli 
Galatasaraylılar, demiştim ki, biz esas faaliyetlerimizden para kazanamıyoruz. Galatasaray 
sportif a.ş. nin esas faaliyeti ne? Spor, futbol. Buradan para kazanamıyoruz. Ben ve Yönetim 
Kurulundaki arkadaşlarım, bu konunun üzerine eğildiler. Biz esas faaliyetlerimizden para 
kazanamıyorsak, bunun üzerine gitmemiz gerektiğini düşündük. Onun için de, özellikle alt yapı 
ile ilgili, akademi ile ilgili büyük çalışmalarımız var. Maalesef Sayın Divan Başkanı ile bugüne 
hazırlık yapıyorduk, yetiştiremedik. Önümüzdeki hafta, son derece doyurucu bir şekilde, yeni 
scout ekibi ve yeni akademi organizasyonumuzu size, sevgili Erden Timur çok detaylı bir şekilde 
anlatacak. Bu konuda çok önemli çalışmalarımız var. Önümüzdeki hafta sizi bilgilendireceğiz. 
Esas faaliyetlerden para kazanmak üzere hesap yaptığınız zaman, en önemli konulardan bir 
tanesi de tesisleriniz olması lazım. Öyle ya, üretim merkezi, bir tesis olması lazım. Allah aşkına 
gidin bakın yani, Florya’daki tesislerimiz ne vaziyette. Onun için, biz özellikle esas faaliyetimize 
destek olacak konulardan bir tanesi de yeniden tesisleşme olayı. 
40 sene sonra, artık Galatasarayın gerek alt yapısının, gerekse A takımının yeni tesislere 
taşınması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biraz sonra da daha detaylı bir şekilde size neler 
yaptığımızı anlatacağım.  
Değerli Galatasaraylılar, evet esas faaliyetlerimize hem destek olması, hem de esas 
faaliyetlerden doğan zararların ve nakit akışının telafi edilmesi açısından da daha önceki 
toplantılarda söylemek istediğim gibi, gayrimenkul projelerimizi geliştirdik. Gayrimenkullerimiz 
değerlendi, yani bugün konsolide bir tablo yapsaydık, bir tablo yapsaydık, orada ne kadar artıda 
olduğumuzu görecektiniz. Onların değerlenmesi, onları değerlendirmek suretiyle, özellikle 
TSKB’den hazırlanan raporlarla, çok iyi bir vaziyete geldiğimiz konsolidede görülecektir. 
Onun için değerli Galatasaraylılar, bizim bu önümüzdeki dönemde, özellikle ikinci 6 ayda, 
tablolarımız çok farklılaşacaktır. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmak üzere, 
çalışmalarımız devam ediyor ve bu konuyu da öncelediğimizi, özellikle faaliyetlerimiz açısından, 
biraz sonra da açıklayacağım şekilde, sizlere net olarak aktaracağım. Değerli Galatasaraylılar, 
biraz önce de ifade ettim. Galatasaray, bizim, benim ve arkadaşlarımın önemli bir misyonu var. 
Siz bizi göreve getirirken, biz size bir vaatte bulunduk. Dedik ki değerli Galatasaraylılar, biz 
Galatasarayı daha iyi günlere taşıyacağız. Biz torunlarımıza ve çocuklarımıza çok daha iyi bir 
Galatasaray bırakmak için çalışacağız, dedik. Sürdürülebilir, sportif başarılara taşıyacak gücümüz 
var. Şimdi biraz da bu projelerimizden, bunların neler olduğundan bahsetmek istiyorum. 
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Değerli Galatasaraylılar, projelerimizin başında, Mecidiyeköy’deki yaptığımız rezidans projesi 
geliyor. Aşağı yukarı bundan 6, 7 sene evvel başlattığımız bir projeydi. Proje kendi içinde bir 
dönüşüme uğradı, otel olarak projelendirilmişti. Bugünkü koşullarda rezidans olarak, 
Galatasaraya daha büyük fayda sağlayacağı noktasında genel kurulda hem fikir olduk ve bu 
yöndeki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bir lansman yaptık, 
bu rezidansların satışı konusunda, 186 tane, 1+1, 2+1 rezidansımız var. Bunların satışa %30’unu 
koymuştuk. %70 pardon koymuştuk. %70’i zaten lansman günü satıldı. Şimdi bu yapılan 
satışlarla ilgili, o gün kaporalarını yatırdılar, tek tek her gün 8 kişi, 10 kişi, 12 kişiyi kulübe davet 
ediyoruz, sözleşmelerini yapıyoruz ve paralarını ve taahhütlerini almak suretiyle bu işi en kısa 
sürede bitireceğiz. Bu arada diğer %30 kısmını da satışa çıkıyoruz. Önümüzdeki günlerde, bunun 
satışına da geçeceğiz.  
Rakamları tekrara düşmemek için telaffuz etmeye gerek görmüyorum. Bayağı yaklaşık yani 
toplamda hepsinin, bütün satışı yaptığımız dönemde 1,5 milyara yakın bir fon buradan 
yaratacağız. Bu fonu yaratırken de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bankalar Birliği ile bir 
mutabakata geldik. Bu mutabakat çerçevesinde, bankalar birliğine bazı projelerimize destek 
vermesi için, motor projenin Mecidiyeköy olduğunu söyledik ve buradan istihsal edeceğimiz 
miktarları da kendileriyle paylaştık. Biz kendilerine TSKB raporlarını verdik. Rakamlar, süreler, 
nakit akış tablosu orada mevcuttu. Dediler ki bir de biz yapalım. Onlar da yaptılar. Onların 
buldukları rakam, bizim rakamların üzerinde çıktı. Dolayısıyla bir Mecidiyeköy projesi bakın, 
Galatasarayın geleceğini aydınlatacak, diğer bütün projelere mesnet oluyor. Onun üzerine, bize 
diğer projelerimizle ilgili, her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler.  
Değerli Galatasaraylılar, bunun burasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? 
Düşünün ki, finansman açısından zor durumda olan bir kulüp, daha doğrusu kulüpler, inandırıcı 
olabilmesi, yapacakları projelerin geleceğe ışık tuttuğunu ve tabii projenin başlığında şu vardı. 
Bizim bankalara sunduğumuz projenin başlığında şu var. Arkadaşlar biz, mali bağımsızlığımızı 
kazanmak için bu projeleri yapıyoruz. Sizlere olan borçlarımızın hepsini ödeyeceğiz ve Bankalar 
Birliği anlaşması ile konsorsiyumla yapılan anlaşmadan çıkacağız, dedik. Bunu kabul etmelerinin, 
bunun bankalar birliği konsorsiyumu da bunu kabul etti. Sebebi ne biliyor musunuz? Biz dedik 
ki işte bu A projemiz bu kardeşim, bu B projemiz, bu C projemiz. Üç tane peş peşe gelen proje 
var. İşte A projesi, buyurun. Seçimde de söylemiştik. İşte rakamlar, bir de siz yapın. Baktılar ki, 
ya bu hakikaten söylendiği gibi oluyor ve adamlar, yönetim, hakikaten söylediği her şeyin 
arkasında duruyor ve her şeyi de yapıyor. Şimdi hatta ve hatta şunu da şöyle söyledik. Dedik ki 
bakın, Sayın konsorsiyum, sevgili bankacılar, biz Mecidiyeköy’ün lansmanını yaptık, söylemiştik 
size. İşte satışı da yaptık. İşte sizdeki bloke hesaplara takır, takır, takır paralar geliyor mu? 
Geliyor. Bunlar sizde kalsın değerli bankacılar, konsorsiyum üyeleri. Biz burada yapacağımız 
finansal mühendislik çerçevesinde bu parayı daha da artıracağız. Kabul mü? Kabul. O zaman sen 
de bu kadarını alırsın, benim borcum yarıya düşer mi? Düşer. Diğerini de serbest bırakırsın, ben 
Kemerburgaz’daki ve Florya’daki projelerimi rahatlıkla yapabilir miyim? Evet. Bakalım. Tamam 
doğru yapabilirsiniz. Şimdi olaylar bu çerçevede gelişiyor, Mecidiyeköy’deki binanın inşaatını, 
biz Yönetim Kurulu olarak verdiğimiz desteklere sürdürüyoruz. Kulübe şu an için mali olarak 
herhangi bir yük getirmeden, çünkü Bankalar Birliği ile anlaşmamız da öyleydi. Satışlardan gelen 
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hasılatların tümü, şu anda kulübün kasasına 5 kuruş girmiyor buradan. Dünyalar geldi. Bankalar 
Birliği hesaplarında toplanıyor. Bahsettiğim amaca yönelik olarak kullanmak üzere. 
Şimdi demin ifade etmeye çalıştım değerli Galatasaraylılar. Mecidiyeköy projesi, bizim motor 
projemiz. Galatasarayın önümüzdeki 30 yıllık geleceğini hazırlamak için, gereken finansman 
desteği verecek en önemli proje. Ben buradan üyelerimize de teşekkür ediyorum. Yaptığımız 
çağrılara birçok üyemiz, evet dedi ve gayrimenkullerden satın almalar oldu. Onun için buradan 
kendilerine de büyük bir teşekkürü gönderiyorum.  
Bunun arkasından gelen ikinci projemiz, özellikle Galatasaray Spor Kulübünü mali tablosunun 
hiç, nasıl ifade edeyim? Herkesi çok memnun edecek bir şekilde gelişmesini sağlayacak Florya 
projesi. Geçenlerde işte girdiğiniz ortamlarda filan söylüyorlar, ya Florya projesi gecikiyor, ne 
oldu, bir şey mi var, yani. Değerli Galatasaraylılar, Florya projesi aslanlar gibi yürüyor. Son 
kertesine geldi. Her şey hazır, sadece evrak ve prosedür çalışmaları çerçevesinde önümüzdeki 
bir hafta veya iki hafta içinde Florya’nın tapusunu alacağız. Her şey hazır. Florya ile ilgili tekrara 
düşmemek için, tekrar tekrar aynı şeyi söylememek için fazla bir şey ifade etmiyorum. 
Hatırlarsanız hem genel kurul dönemlerinde, hem de Divan toplantılarında sizlere yeteri kadar 
bilgi vermiştim. Galatasarayın önümüzdeki 30 yılını ve nasıl yapılacağını da açıklamıştık. Buradan 
sağlanan fonlar bir paralar, bir fonda birleşecek. Sizlerle beraber yapacağımız projede, bu fonun 
nasıl kullanılacağını sizlerle tartışarak, ana paraya kimse dokunamayacak. Ana para çünkü büyük 
bir para, burada duracak kardeşim. Sadece bunun getirisi ile bugüne kadar hiç olmamış bir getiri 
ile Galatasarayın mevcut dinamikleri çerçevesinde oluşturulan gelirlerle de bundan sonra sportif 
faaliyetlerimizi sürdürülebilir hale getireceğiz. Yani bütçe yaparken A kaleminde, fondan bu 
sene kaç para geleceğinin net ve sarih bir şekilde yönetime gelen arkadaşlarım görecek. 
Onun için, o günkü yönetimlerin artık bir eksküzü de kalmayacak, çünkü büyük bir miktar, bu 
fonlar sayesinde Galatasaraya sağlanmış olacak. Onun için, bugüne kadar bize verdiğiniz desteği 
sürdürmenizi rica ediyorum. Galatasarayı güzel günlere taşımak için, projelerimizi peşi sıra 
sıralıyoruz.  
Diğer bir projemiz değerli Galatasaraylılar, demin ifademde kullandım. Kemerburgaz’da 
yaptığımız yeni tesis projemiz. Kemerburgaz neden lazım bize? Demin esas faaliyetlerimizden 
para kazanmanın yollarından bir tanesi de akademi ve alt yapı faaliyetlerinin uygun ortamda ve 
başarılı bir şekilde yapılmasından söz etmiştim. Bugünkü tesislerimiz maalesef bunun için yeterli 
değil. Kemerburgaz tesislerimiz bunu ziyadesiyle ve bugünkü koşullarda en modern şekildeki 
tesislerde altyapıya hizmet verecek özellikle ve A takımımıza hizmet verecek. Onun için 
Kemerburgaz projesi çok önemliydi. Proje faaliyetlerimiz, çalışmalarımız orada sürüyor ve 
önümüzdeki günlerde, yani çok kısa bir süre sonra, hepimizin de iştirak edeceği, sizleri de davet 
edeceğimiz bir temel atma töreni ile oradaki faaliyetlerimiz hız kazanacaktır. Kemerburgaz bizim 
özellikle futbolla ilgili olmazsa olmazımızdır, değerli Galatasaraylılar.  
Riva arazimiz var. Riva’daki gayrimenkulümüzle ilgili geçtiğimiz dönemde satışlarda biraz 
ağırlama oldu, ağır gitti satışlar. Çünkü özellikle gayrimenkulle ilgili bankaların sağladığı 
finansman akamete uğradı. Şimdi yeni yeni açıldı. Tekrar hareketlendi. Oradaki durum daha 
önce bahsettiğim seviyede. Nedir? Yaklaşık 140, 150 ye yakın villamız var. Bu villaların değeri de 
artan maliyetler çerçevesinde her gün artıyor. Yani bugün itibariyle çok kesin bir hesap 
yapmadım ama, 2,5 milyar TL’nin üzerinde orada bir paramız var. Bu para satışla beraber, inşaat 
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devam ediyor. Ama satışın uğradığı akameti, inşallah bu yeni dönemde bankaların gayrimenkul 
satın alması ile ilgili sağladığı finansmanla beraber aşılacağını düşünüyorum. 
Diğer bir arazimiz, Büyükçekmece’de bir arazimiz var. 106 dönümlük bir arazi. Geçen toplantıda 
size bahsetmiştim. Bununla ilgili imar çalışmalarını yapıyorum, son kerteye geldik. Çünkü 
bugüne kadar bir şey yapılamamasının sebebi, imar durumunun olmamasına yönelikti. 
Geçtiğimiz hafta Ankara’daydım ve bunun imarı ile ilgili son rötuşları yapıldı. İmarının orada yani 
kısa sürede çıkmasını bekliyorum. Onun akabinde orada da, Büyükçekmece’de sportif 
faaliyetlerimizi sürdürecek, özellikle yine alt yapıya hizmet için, çünkü büyük bir rezidan bölge 
orası. Oradaki nüfusla Galatasarayı buluşturmak üzere, oradaki tesislerimizin de imarının 
alınmasını müteakip sizlere anlatacağım. Şimdi hepinizin dikkat etmesi gereken, hepimizin 
üzerinde çok hassas olmamız gereken bir konuyu bahsetmek istiyorum. Bu da Galatasaray 
Postanesi. Bildiğiniz gibi Galatasaray Postanesi, 2003 yılında Galatasarayın müzesi yapılmak 
üzere, PTT genel müdürlüğünden bir anlaşma ile 25 yıllığına üst kullanım hakkı alındı. Şartı, 
kondüsyondan başında gelen husus, bu bina metruk vaziyetteydi, restore edilmesi gerekiyordu. 
Galatasaray Spor Kulübü girdiği bu uğraşı içinde restorasyonu da yaptı. Binanın kullanımı, bazı 
katları müze olarak kullanılacaktı. Bazı katlarına PTT ile beraber, ortak kullanım alanı olarak şey 
yapıldı. Anlaşması yapıldı. Fakat zaman içinde ne hikmetse, Galatasaray Spor Kulübü oradaki 
kimliğini kaybetti. Ben bugün, o gün itibariyle o anlaşmaları yapan kişilere hitaben söylüyorum 
bunu. O günkü irade kayboldu ve Galatasaray Postanesi bir anda Galatasaray Üniversitesinin 
kullanımında olan, onun inisiyatifinde olan bir yer haline geldi. Arada hikâye uzun, detaya 
girmeye gerek yok. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bugün benim kavgam, çabam, ya 
arkadaşlar bu işi Galatasaray Spor Kulübünün işi. Bu manada yaptığım temasların hepsi son 
derece başarılı geçti. En son geldiğimiz noktada, Galatasaray Postanesi, artık anlaşmayı 
imzalamadık ama, gerek PTT genel müdürü ile gerekse Beyoğlu belediye başkanı ve gerekse 
rektörümüzle yaptığım konuşmalar çerçevesinde artık Galatasaray Postanesi, bütün binayı 
Galatasaray Spor Kulübünün kullandığı, Galatasaray Müzesi olarak harekete geçecek. Müzemiz 
orada 1,5 seneden beri kapalı. 1,5 seneden beri kapalı. Dolayısıyla yeni şekliyle, yeni haliyle 
hepinizin beğeneceği bir şekilde sizleri oraya davet edeceğiz. Artık şu hassasiyeti göstermemiz 
lazım, değerli Galatasaraylılar. Galatasaray büyük bir marka, yaptığı projelerde, Mecidiyeköy 
olsun, Florya olsun, efendim Kemerburgaz. Hangisine bakarsanız bakın, Galatasarayın marka 
değerinin yüksekliği, büyüklüğü bu projelerin ana motorudur. Ama Galatasarayı yöneten 
kişilerin de şöyle bir görevi var. Ya arkadaş, sen de malına, mülküne sahip çıkacaksın ve en 
önemlisi, bu bir emanet iştir. Biz sizlerin emanetini taşıyoruz. Dolayısıyla kendi malımızdan 
vazgeçebiliriz, kendi malımızı yeteri derecede dikkatli yönetmeyebiliriz. Ama bu sizin 
emanetiniz, biz burada hiç olmadığımız kadar dikkatli olmamız, hiç olmadığımız kadar itinalı 
olmak zorundayız. 
Değerli Galatasaraylılar, futbol takımımız koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilerlemeye 
devam ediyor. Ezeli rakibimizi, onların sahasında üstün bir oyun ve net bir skorla yendik. Bu 
başarılı sonuçların, tüm Galatasaraylıları mutlu ettiğini, hepinizle yaptığımız görüşmelerde 
görüyoruz ve izliyoruz. İnanıyorum ki, Cumhuriyetin 100’üncü yılında şampiyon olmak en çok 
Galatasaraya yakışacak değerli Galatasaraylılar. 
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Verdiğimiz mücadele sadece Galatasarayın şampiyon olması için değil, Türk sporuna herkes için 
adaleti getirmek için de çalışıyoruz. Eğer sadece bir kulübün kendisi için ayrıcalık peşinde 
koştuğu bu düzene izin verirsek, Türk futboluna ve geleceğimize ihanet etmiş oluruz. Bugün 
profesyonel disiplin kurulunun, beni disipline sevk ettiğini öğrendim. Ne yaparlarsa yapsınlar, 
biz sonuna kadar doğruları söylemeye değerli Galatasaraylılar, devam edeceğiz. 
Geçen hafta sonu, lisemizde yeni üyelerimizle berat töreninde bir araya geldik. Bu tören 
sırasında onların üye olma heyecanını ve gururunu yaşamalarına şahit oldum. Galatasarayın 
geleceğinin ne kadar ışıl ışıl olduğuna bir kez daha şahit oldum. Bizim tüm camia olarak, 
birliğimizle, beraberliğimizle başta yeni üyelerimizden sonra gelecek herkese örnek olmamız 
gerektiğine inanıyorum. Hepiniz görüyorsunuz, biz birlik oldukça, başarılarımız artıyor. Başarılı 
oldukça da dört bir yandan topyekûn saldırılar başlıyor. Biliyoruz ki, bu saldırılara sezon boyunca 
artarak devam edeceklerdir Galatasaraylılar. Tüm bunların karşısında, camia olarak dimdik 
durmamızı sağladığınız için, başta siz değerli Divan üyelerimize olmak üzere, tüm üyelerimize ve 
taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 
Bugüne kadar söylemlerimizde, yönetimimizde, davranış biçimimizde yaratmaya çalıştığımız 
seviye iklimine, kulüp içindeki barışa destek veriyorsunuz değerli Galatasaraylılar. Ve 
Galatasarayın huzur içinde, birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlıyorsunuz. Biz de bu destek 
sayesinde, gerek rakiplerimize, gerekse kurumlar içinde yerleşmiş kliklere karşı, ki zaman zaman 
birbirlerinin avukatlığına soyunduklarını şaşkınlıkla izliyoruz. Dimdik durup, herkes için adalet 
talebimizi dile getirebiliyoruz. Desteğiniz değerli Galatasaraylılar, sevgili üyeler, sevgili 
taraftarlarım, inanın hiçbir zaman, hiç hayatımda hiç bu kadar kendimi güçlü hissetmedim. Bu 
desteğin büyüklüğü için sizlere, taraftarlarımıza, genel kurula, hepinize tekrar tekrar ne kadar 
teşekkür etsek, son derece azdır. 
Her zaman söylediğim gibi, değerli Galatasaraylılar, çocuklarımıza, torunlarımıza gurur 
duyacağımız bir Galatasarayı bırakmak için, hep birlikte çalışacağız. Galatasarayımız için ortak 
doğruyu birlikte bulacağız ve sonunda yarattığımız bu sevgi ortamı içinde kendimizle de gurur 
duyacağız. 
Birlikte düşünen, birlikte hareket eden ve birbirini seven bir Galatasaray, her sorunu çözer, her 
başarıyı kazanır. Her kupayı da kaldırır değerli Galatasaraylılar. Hepinize sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. Sağ olun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Saygıdeğer Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e detaylı açıklamaları için teşekkür ederiz. 
Değiştirilmiş gündemimizle devam ediyoruz.  
Gündemin birinci maddesi, Aralık ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması. Ses 
kaydı çözümlenerek, kontrol edilmiş ve gsDivan.com Divan Kurulu internet sitemize yüklenmiş 
olup, çözümlendiği ve siteye yüklendiği şekliyle 2022 Aralık ayı, geçen yılın son toplantı ayımızın, 
oturumumuzun toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği 
ile kabul edilmiştir. 
Gündemimizin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Herhangi bir evrak 
gelmemiştir. Şimdi değiştirilmiş gündemimizin eski 4’üncü, şimdiki 3’üncü maddesi, 
kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz vereceğiz. Buna 
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geçmeden önce, geçtiğimiz ayki Divan faaliyetleri konusunda kısa bir bilgilendirme yapmak 
istiyoruz. 14 Ocak 2021 Cumartesi, Galatasaray Lisemizde, Tevfik Fikret Salonumuzda, 
mabedimizde yeni Divan üyeleri berat törenini icra ettik. Aramıza yeni 195 üyemiz katıldı. 
Bunların tam %50’si bu berat törenine fiili olarak katılıp, Divan katılım beratlarını aldılar. 
Geri kalan üyelerimiz, gerek müteakip Divan toplantılarımızda, gerekse divan@galatasaray.org 
adresimizden irtibat kurarak, kargolanma yoluyla, yani adreslerine ulaştırabiliriz. Bu vesileyle 31 
Aralık 2022 itibariyle Divan üye profilinden kısaca söz etmek istiyorum. Aramıza yeni katılan 400 
yeni üye ile yani kulübe yeni üye olan 400 üye ile aktif kulüp üye sayımız 10.741’e ulaştı. Aktif 
Divan üyesi sayımız ise, 2.947, yani yaklaşık 3 bini bulduk. Bunların %27’si, tüm üyelerin, tüm 
aktif üyelerin %27’si, Divan Kurulu üyemiz. Yaklaşık her 4 üyeden biri, Divan Kurulu üyemiz. Yaş 
ortalamamız 67. Tam olarak 66,9, cinsiyet kırılımına gelince, %17 kadın üyemiz var. Yaklaşık 
olarak değil tam olarak 491 kadın üyemiz var. Önümüzdeki yıllarda bunun daha artacağını 
umuyoruz, umuyoruz değil, zaten otomatik olarak 25 yılı tamamladıkları için bekliyoruz. En yaş 
almış üyemiz, 1918 doğumlu, 104 yaşında, en genç üyemiz, 5 yıllık küçük üye daha önceki 
müktesep haktan yararlanmış olarak, 40 yaşında. 1983 doğumlu. Divan toplantılarımızın niçin 
her ayın ikinci Çarşambası olmadığı konusunda birtakım serzenişler ve haklı eleştiriler alıyoruz. 
Bu konuda kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Daha önceki Divan ritüelimizde ve 
geleneklerimizde yani 2000 yılı öncesi şirketlerimiz yoktu. Dolayısıyla biz bir gündem 
oluştururken, özellikle dikkate aldığımız bir konu var. En büyük bağlı şirketimiz olan, halka açık 
Sportif a.ş.’mizin kamu aydınlatma platformuna yaptığı bildirimler. Bu konuda kısa bir bilgi 
vermek istiyorum. Malumunuz sportif a.ş.nin hesap dönemi, sportif sezonla birlikte, 1 Haziran 
döneminde başlıyor, sonraki yılın 31 Mayısında bitiyor. Dolayısıyla bunun 3 aylık finansalı, yani 
1 Haziran – 31 Ağustos dönemi finansalı, 10 Ekim tarihinde ancak yayınlanabiliyor.  
Başkanımızın açış konuşmasının, açış bölümünde bahsettiği, 6 aylık finansal, yani 1 Eylül – 30 
Kasım dönemine ait finansal tablomuz 19 Ocak tarihi gece yarısı sisteme yüklendi. Dolayısıyla 
bu daha önce, bu bildirimler KAP’a yapıldığı için, biz de açıkçası 19 Ocak hem yeni Divan 
üyelerimizin beratını alarak, bu toplantıya katılmasını bekledik. Hem de bu 19 Ocaktan daha geç 
bir tarihe, yani bugün 25 Ocak Çarşamba, yani 3’üncü Çarşamba’ya denk getirdik. Bundan 
sonraki finansal, konsolide olarak, 12 aylık, mali genel kurul öncesi, Mart ayı başında 
yayınlanacak. Bunu da detaylı olarak Mart ayı sonundaki yıllık genel kurulumuzdan önce 
üyelerimizin de rahat hazırlanabilmesi için uygun bir tarihe koyacağız, yani ikinci Çarşamba 
olmayabilir, muhtemelen üçüncü Çarşambaya denk gelebilir. Ama bu konuda sizi önceden 
bilgilendireceğiz. Yine devam ediyorum. 9 aylık finansal, yani 1 Aralık – 28 Şubat finansalı ise 9 
Nisanda yayınlanacak. Yine 12 aylık yıllık finansalsa, 9 Ağustos tarihinde KAP a yüklenmiş olacak. 
Dolayısıyla bu tarihler aslında, biz Divan olarak KVKK öncesi veya sermaye piyasasının birtakım 
kısıtlamaları olmadan, çünkü bu halka açık şirketin bilgileri, biz hâkim ortak olan Galatasaray 
Spor Kulübü Derneğinin Divan Kurulunda bu KAP bildirimleri olmadan açıklanırsa, birtakım 
sıkıntılar ve idari para cezalarına yol açacağı için, bunu da dikkate almak zorundayız. Bu kısa bir 
bilgi. Birçoğunuzun malumudur ama ben biraz lafazanlık yapıp, bunları bir daha farkındalık 
yaratmak açısından açıklama ihtiyacı duydum. 
Şimdi başkanımız bahsetti, aslında futbol ikliminde ciddi anlamda futbolumuzun değerini 
düşürecek, pastanın büyümesini engelleyecek birtakım şey oluyor. Ufak hesaplar oluyor. 

mailto:divan@galatasaray.org
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Örneğin bu son oynadığımız maçta, stadımızdaki 80 bloktan 40’ı kapalıydı. 50 bin kişilik statta 
bu yaklaşık 25 bin kişi. Galatasaray Spor Kulübü şu anda 45 bin, 50 bin arasında, 47 bin ortalama 
ile ciddi bir taraftar kitlesine sahip. Coşkulu bir taraftar ve biz hatırlarsanız bu passolig, e-bilet 
sistemleri çıktığında, hep şu denmişti. Suçun şahsiliği esastır. Biz bir toplu cezalandırma değil, 
yani kabahat işleyeni cezalandıralım şeklinde birtakım şeyler vaz edildi. Fakat sonuçta uygulama 
bir toplu ceza şeklinde, özellikle bu son şeyde ve Perşembe günü, yani Perşembe günü 
açıklanması şu demek, insanlar onu devretmede, beceremesinler, stat boş kalsın. Bu son derece 
art niyetli bir uygulama, asla ve kat’a kabul edilemez. Fakat büyük Galatasaray camiası, tüm 
bileşenleriyle stadımızda 47 bin 38’di herhalde, ama 47 bin rakamını hatırlıyorum. Rakam 
önümde yok. Stadı yine coşkulu bir şekilde son maçımızda doldurdu ve büyük taraftarımız da 
görevini yerine getirdi. Ancak bu uygulamalar devam ettiği ve bütün kulüpler için yani bu adalet 
sadece Galatasaraya, Galatasaray için konuşmuyorum. Bir futbol sever, Galatasaray Spor Kulübü 
Divan Başkanı hüviyetimle de konuşmuyorum. 6 yaşımdan beri maça giden bir futbolsever, bir 
sporsever olarak, insanlara biz ne diyoruz, gel sezon başında koltuğunu al, aile ortamında 
maçları seyret, takımını destekle. Bütün statlarda yaygın uygulama, suçun şahsiliği ilkesi göz ardı 
edilerek, toplu cezalandırma. Ama bu abartı Galatasaray refleksi ile, Galatasaray camiasının 
refleksi ile de ters tepti diye düşünüyorum. Son sözüm de şu, Galatasaray ayrıcalık istemez. Niçin 
istemez? Zaten Galatasaraylı olmak başlı başına ayrıcalıktır. Dinlediğiniz için teşekkürler. 
Şimdi gündemimizin, değiştirilmiş gündemimizin katılımcılara söz verilmesi maddesi ile devam 
ediyoruz. Saygıdeğer konuşmacılarımızdan Sayın Sami Çölgeçen’i ben başa alıyorum. İlk 
konuşmacımız, sonra Sayın Reşit Ömer Kükner, üçüncü konuşmacımız Sayın İbrahim Göknar, 
dördüncü konuşmacımız Sayın Taylan Özen. Üyelerimizden söz almak isteyenler varsa, 
sekreteryamıza lütfen, Sayın Taner Aşkın’ı görüyorum. Nilüfer hanım not alalım lütfen. 
Gündemin gelişimine göre de üyelerimiz tabii ki söz alma hakları bakidir. Ben Sayın Sami 
Çölgeçen’i kürsüye davet ediyorum. 
 
Sami Çölgeçen 
Sayın hazirun, saygılar ve sevgiler. Yaklaşık 2 ay evvel, Divana bir dilekçe vermiştim. Benim 
derdim alt yapı, alt yapı ile ilgili herkes alt yapı nedir, merak ediyor, veyahut etmiyor ama 
ehemmiyetini biliyor. Sayın Divan üyeleri, alt yapı hakkında tam kapsamlı bilgi sahibi olsun diye 
bir dilekçe vermiştim ve çok güzel bir cevap geldi, dendi ki, biz bunu yazılı olarak Yönetim 
Kuruluna vereceğiz, Yönetim Kurulu da soracak, cevap gelecek, size vereceğiz. Teşekkür. Derken 
o döndü geldi, Sayın Erdem Timur bugün için bir alt yapıyı anlatacak dendi. Daha da güzel, 
harika, çünkü Erdem Timur, çok ciddi ve çok becerikli bir kardeşimiz, Galatasarayda müthiş işler 
yapıyor, kendisine müteşekkiriz. Ben de çok zevklendim. Koşarak geldim. Şimdi bakıyorum ki, 
bu ertelenmiş. Neden ertelenmiş? Çünkü şimdi transfer dönemindeyiz, doğrudur, Erdem 
Timur’un çok işi var. O da doğrudur. Ama keşke Sayın Erdem Timur, şimdi bu ara transfer 
dönemidir, ben 2 ay sonra bu cevapları vereyim deseydi, ki gündeme girdikten sonra, 
gündemden çıkmasaydı. Bu biraz tuhaf oldu. O da tamam. Ancak ben şimdi sizleri biraz daha 
aydınlatmak için, müsaadenizle açayım şuradan. Verdiğim dilekçeyi, ki o gün okunmadı haklı 
olarak, uzundur dendi. Sizlere buradan okumak istiyorum ki, Sayın Erdem Timur açıklamalarını 
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yapacağı zaman, ki gelecek hafta mı, gelecek ay mı, onu tam anlamadım. Daha bilinçli bir şekilde, 
bu açıklamaları dinleyelim ve kendisine teşekkür edelim. 
Şimdi verdiğim dilekçe şöyleydi. 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, Galatasaray alt yapısı hakkında net bir fikir sahibi 
olabilmesi için, aşağıdaki sorularımın, alt yapı sorumluları tarafından yazılı olarak 
cevaplamalarını, Sayın Divan Kurulunca istenmesini arz ederim. Şimdi bu sualler nelerdi? 1, 12-
14 16-17 takımlarımızda, kaç lisanslı gencimiz var? 2, kısıtlı antrenman sahalarını nasıl 
paylaşıyorlar? 3, haftada kaç gün çalışıyorlar? 4, kaç genç oyuncumuz tesiste kalıyor? 5. Tesiste 
kalmayanlar, nasıl gidip geliyor? 6. Oyuncularımızın yemek düzeni nedir? 7. Tam gün mesai 
yapan kaç antrenörümüz var? 8. Antrenörlerimizin ücret skalası nedir? 8. Ailelerle nasıl iletişim 
kuruluyor? 9. Gençlerimiz icabında psikolojik yardım alabiliyor mu? 11. Gençlerimizin okul 
meseleleri nasıl organize oluyor? 12. Bu önemli. Başka takımlara geçici veya kalıcı giden 
oyuncularımızdan parasal katkı sağlanıyor mu? Evetse, ne kadar? A takımı teknik kadrosu, alt 
yapı çalışmalarını ne kadar takip ediyor? Ve son cümle, bence en önemlisi, çünkü ne kadar alt 
yapı tesislerinin en güzelini yapsanız dahi, en fazla sahaları yapsanız dahi, dünyanın en iyi 
hocalarını dahi getirseniz, alt yapıdan oyuncu çıkmayabilir. Buradaki sihirli kelime, alt yapıya çok 
kabiliyetli oyuncuların bulunup, içeriye alınmasıdır. 
Dolayısıyla bu son cümle şu oluyor, bu alt yapının, alt yapıya oyuncu arama sistemi, alt yapının 
scouting işlemi nasıl işliyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Bu çok önemli. Çünkü bütün 
takımlar, bütün takımlar Türkiye'de oyuncu arıyorlar. Nerede bir oyuncu çıksa, herkes üstüne 
üşüşüyor. Galatasarayın bir önceliği var, çünkü Galatasarayın bir ismi var. Galatasaray’a giren 
gençler, Galatasaray’dan çok ileriye, ta Barselona’ya kadar gidebildiklerini görüyorlar. O 
bakımdan bu suallerimin sizin tarafınızdan da bilinmesini istedim. Çok teşekkür ederim. Erden 
Bey’e de bu gayretli çalışmalarında başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Sami Çölgeçen’e detaylı sorularını yönelttiği için teşekkür ederiz. Bu son kapımızdan gelen 
listeye göre bilgi vereyim. Şu anda salonumuzda, oturumumuzda, 97 Divan üyemiz ve 14 kulüp 
üyemiz, 4 misafirimiz ve 2 basın mensubumuz var. Katılımları için teşekkür ederiz bir kez daha.  
Sayın Reşit Ömer Kükner, ikinci konuşmacımız, sonra Sayın İbrahim Göknar’ı kürsüye davet 
ediyorum. 
 
Reşit Ömer Kükner 
Hepinize saygılar sunuyorum. Çok iyi bir yönetimimiz var. Çok iyi bir teknik heyetimiz var, çok iyi 
bir takımımız var. Galatasaray çok doğru yolda. Bunu sağlayanlara öncelikle teşekkür ediyorum. 
Burası Özhan Canaydın salonu, başkanımızın, saygıdeğer başkanımızın buraya çok büyük emeği 
var ve 2012 de açılan bu stadyumun bulunduğu bölgenin adının Aslantepe olmasının bir ölçüde 
Özhan beyin bize vasiyetiydi. 2007 de burası Şişli’ye bağlıyken, Şişli belediyesine, Seyrantepe’nin 
adı, belediye meclisinin aldığı kararla, Aslantepe olarak değiştirilmişti. Yönetimimizden rica 
ediyorum. Sarıyer’e geçtikten sonra mı oldu bilmiyorum ama, bu işin resmiyete kavuşmasını rica 
ediyorum. Çok büyük emekleri var. Özhan Başkanımızın, onun bu küçük dileğini yerine getirelim, 
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mümkünse buranın adının resmi olarak, devlet kayıtlarında Aslantepe olmasını sağlayalım. 
Çünkü ben maçlara, sürekli Metro ile geliyorum. Seyrantepe durağı dendiği zaman, keşke 
Aslantepe olsaydı, Özhan Beyin istediği gibi diyorum. 
İkinci dileğim, ben çok kullanmıyorum ama vadi İstanbul'la, stadyumumuzun ulaşımı konusunda 
çok ciddi sorunlar var. Taraftarımız bundan çok muzdarip, en son yapılan kapalı webinar 
toplantısında, Erden beyden rica etmiştim. O da çözüm bulunacak dedi, burada bir teşekkür de, 
GSYİAD Başkanı sevgili İbrahim Hatipoğlu’na, son maçta, otobüsle ulaşım sağlamışlar ama 
bu geçici bir çözüm, mümkünse belediye mi yapacak, büyükşehir mi, yoksa Sarıyer belediyesi 
mi, yoksa kendi imkânlarımızla yapacağız. O yolun bir hal, yola konması lazım. Özellikle kış 
aylarında çok büyük sorunlar yaşanıyor. Bu konuda bir küçük yaşadığım anekdotu anlatayım. 
Belediye ile ilişki açısından. İstanbul seçimleri tekrara, seçimlerin tekrarına karar verildiği zaman, 
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki çeşitli stadyumlarda maçlara gitmek istiyordu. Galatasaray 
dışındaki bazı kulüplerin en yetkili ağızları, kendisine telefon ederek, şu dönemde bizim 
maçlarımıza gelmenizin sakıncası var, lütfen gelmeyin dediler. Mustafa Cengiz ise, bizzat telefon 
etti, Ekrem beyi ilk maça çağırdı ve Ekrem bey de çok büyük hüsnü kabul görmüştü, buradaki 
Galatasarayın farkını vurgulamak istiyorum. 
Birebir yaşadığım için bu güvenle söylüyorum. Ben ikinci kısmı birebir yaşadım. O zaman kulüpte 
görevliydim. Bir başka konu, Galatasarayda çalışmış, çok büyük futbol düşünürü, Özkan 
Sümer’in bir sözü var. Fenerbahçe haksızlığı hak olarak gören bir kulüptür diyor. %100 
katılıyorum. Bizde de teknik direktörlük yapmıştı, çok başarılı olmuştu, kupa kazanmıştı 
zannediyorum. Özkan Sümer. Onu saygıyla anıyorum. 8 Ocak ile 15 Ocak arasında futboldan söz 
ediyorum. En üst düzeydeki 3 takım, A takımımız, U19 takımımız ve kadın futbol takımımız, 3-0, 
4-0 ve 2-0 sonuçlarla, ikisi içeride, birisi deplasmanda olmak üzere kazandı. Son dönemde 
yaşanan hezeyanın temeli, Galatasarayın güzel gelişiminin dışında bu alınan 3 sonuçtur. Burada 
Dursun başkanıma çok teşekkür ediyorum. Dün hak ettikleri cevabı verdi. Bence muhatap 
olmamak bundan sonra en doğrusudur. Çünkü biz sonuçların sahada alınacağına inanan bir 
kulübüz, bu yolda yürüyoruz. Bizi saha dışına çekmeye çalışmalar, kendi sorunlarını örtmeye, 
üstünü kapamaya çalışan insanlar. Lütfen bu çizgimizi sürdürelim. Dünkü açıklamanız için özel 
olarak teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Reşit Ömer Kükner’e teşekkür ederiz. Sayın İbrahim Göknar buyurun, kürsü sizin. 
 
İbrahim Göknar 
Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, çok değerli Galatasaray ailesi, herkesi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. Efendim aslında konuşulacak o kadar çok konu var ki, unutmadan hemen Sami 
ağabeye bir ilave yapmak isterim. Ben de her zamanki gibi gündemden sapmadan, ev ödevimi 
yaparak buraya gelmek istiyorum. O şekilde de yapmıştım. Alt yapı konusunda. Evet, çok doğru. 
Çok güzel bir sunum izlemek için gelmiştim. Çok da değerli düşünceleri, öğreneceğimize 
emindim. Ama arkasına bir not düşmek istedim. Sami abi soruları şey yaptı. Benim her şeyden 
önce, alt yapımızda iki tedirgin olduğum nokta vardı. Onu söyleyecektim. Bir sonraki toplantıdan 
önce, şimdiden onu söyleyeyim, Sami ağabeye ilave olarak. Evet, özellikle 71’de kuruldu 
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Galatasaray’ın alt yapısı, 85 ve 95 yıllarında Alman ekolleri ile diyebiliriz, oldukça önemli 
başarılar elde ettik. Ancak son 10 yılda özellikle son 10 yılda alt yapılarımızda biliyorsunuz, yaş 
gruplarına göre 252 oyuncumuz var. 250 civarı. Her yıl oynuyor bu çocuklar, son 10 yılda biz 
sadece 2 futbolcumuzu kayda değer olarak, A takımına çıkardık. Burada çok büyük bir sorun var. 
Sami ağabeyin de çok güzel ifade ettiği gibi, dünyanın en güzel tesislerini, en güzel binalarını 
yapabilirsiniz ama bence asıl olan mazruftur, zarf tabii ki çok önemlidir. Bu konuda iki kelime 
beni çok tedirgin ediyor, sebebi olarak onu görüyorum. Bir tanesi liyakat, bir diğeri de menajerlik 
sistemi. Bu konuyu burada kesmek istiyorum. Ancak altını çizerek, sevgili yönetimimize de bu 
konuda bir mesaj vermek istiyorum. Bu liyakat ile menajerlik sistemini bizim mutlaka her şeyin 
önünde öncelikle halletmemiz gerektiğine inanıyorum. 
Evet, sevgili Başkanımdan bugün çok önemli bir müjde aldım, kendi namıma. Bu Galatasaray 
Postanesi, o binanın müze haline gelmesi. Bu gerçekten çok değerli, sağ olun, var olun Başkanım, 
çünkü Mayıs’ta belki, bu Mayıstan önce de bir kupa daha geliyor inşallah, burada da koyacak 
yer kalmadı. Orası, ne kadar önce o işi hallederseniz, hepimiz rahatlayalım diyorum. Çünkü 
buradan bunu sık sık yapıyoruz. İsterseniz bir kez daha yapalım. Şu anda hezeyanlar ne olursa 
olsun, görüntü o ki, Florya işini gayet sahadaki işini gayet başarıyla yapıyor. Burada bir ayrım 
daha yapayım. Bu herhangi bir şekilde, bir başkasını tenkit etme veya övme anlamında 
algılanmasın. Hem de teknik anlamda da öylesine iyi yapıyor ki, rakamlara baktığımız zaman 
bizim Florya’da sahaya çıkan 14 yabancı futbolcumuzun yaş ortalaması, 30 yaşı geçiyor. Şimdi 
bu yanlış anlaşılmasın, hepimiz gençliğin peşindeyiz, doğru, o olacak da zaten. Ancak enteresan 
bir başarı olayı da var burada. 30 yaş üstü Galatasaray, ligin şu ana kadar en çok koşan, iki 
takımından bir tanesi. Buradaki orkestra şefi, şu an için Okan hocayı ve bütün talebelerini, bu 
harmoniyi yaratan herkesi gönülden alkışlamak istiyorum. Divan olarak da alkışlarımızı 
göndermemizi istiyorum. Teşekkür ederim. 
Efendim değinmek istediğim 2, 3 çok önemsediğim konuyu bilgilerinize ayrıca arz etmek 
istiyorum. Bunlardan bir tanesi, bütçemiz, bir diğeri projelerimiz ve sonunda da bizim 
Galatasaray pratiklerimiz. Şimdi Dursun Başkan da bahsettiler. Öncelikle değerli Yönetim 
Kurulumuza büyük fedakârlıkları ve çabaları için elbette de teşekkür etmeyi bir borç olarak 
görüyor. Şimdi bütçemizi çok kısa geçeceğim. Bizim toplam borç ve yükümlülüklerimiz, 300 
milyon Euro, 300 milyon doları geçmiş durumda. Bunu hiç unutmayalım, artık bunu saatlere, 
günlere, faizlere bölmeye de gerek yok. Bahsettiğim rakam, hepimizin malumu, muazzam bir 
rakam. Galatasaray Spor Kulübü, böyle bir yükün altında. E zaten işte bu yükten kurtulmak için 
de Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi, en büyük anahtar bu projelerin hayata geçmesi, 
hayata geçmesi. 
Şimdi olaya baktığımızda, bir de bazı soru işaretleri var aklımda, bunu samimice burada açmak 
istiyorum, müsaadenizle. 3, 5 ay sonra, Türkiye seçime gidiyor. Bir 15 ay sonra da bizim 
seçimlerimiz var, görüntüye göre. Galatasarayın seçimleri var. Malum tüzüğümüz tadil olmadı, 
daha doğrusu, toplantımızı yapamadık. Şimdi hesaplara ben şöyle bakmak istiyorum. Bu konuyu 
hiç gündeme getirmedik. Yönetim mutlaka getiriyordur ama ben burada da açmak istiyorum. 
Şimdi bizim bu 300 milyon dolarlık borcumuz, küsur milyon dolar, her saniye aslında artıyor. Her 
saniye artıyor. Peki, biz 15 ay sonunda, buradan 15 ay sonunda, bu 300 milyon dolarlık 
borcumuzun % kaçını, % 5’ini mi, % 10’unu mu, yani 30 milyon mu? Efendim 15 milyon dolar mı 
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daha aşağıya getireceğiz. Buradaki hedefimiz nedir? Bu son derece bence kritik bir başlık olarak 
zihinlerimizde durmalı. Ve bunu kendi kendimize taahhüt etmeliyiz. Olup olmamasının da önemi 
yok. Planlar değişebilir. Hedefler değişebilir. Ama eğer bir şirket olsak, olaya böyle bakmamız, ki 
şirketiz. Böyle bakmamız gerekiyor diye inanıyorum. Yani biz 15 ay sonunda, her şey dahil, 
faizler, onlar, bunlar. Bunlar hiç bitmeyecek. Çok güzel, motor Mecidiyeköy binamız, diğer 
Floryalar, her şeyler. Ama orada, 15 ay sonunda biz buradan ne kadar geriye gelebileceğiz? Bunu 
hep birlikte, daha doğrusu, eğer mümkünse Sayın Başkanım bir sonraki toplantıda en azından 
bize böyle bir rakam verebilirseniz, gerçekten çok memnun olurum. 
Şimdi tüm projeler zaten genel kuruldan geçti, hepsi tartışıldı ve dediğim gibi, Yönetim 
Kurulumuzun da gece gündüz, sağ olsunlar, var olsunlar, bunların peşinde olduğunu biliyoruz. 
Fakat dediğim gibi, siyasi ve ekonomik konjonktürler, 2023 yılında, sadece bizde değil, tüm 
dünyada, son derece çalkantılı geçeceği, tüm ekonomistler, tüm siyasiler, herkes tarafından 
söyleniyor. Buradan gelmek istediğim nokta şu. Şimdi dedim ya, planlarda değişiklikler olabilir. 
Bazı aksaklıklar olabilir. Efendim zamanlama gecikmeleri olabilir. Her şey olabilir. Yarın ne 
olacağı belli değil. Bu bağlamda eğer bizim bu projelerimizde herhangi bir değişiklik ihtiyacı 
olursa, var ise, Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulumuz, Divan olarak, ben bir üye olarak, ne 
olur bunları önceden, burada samimice görüşmeyi teklif ederim. Eğer yok ise zaten büyük 
mutluluk. İnşallah her şey çok güzel olacak. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bir örnek vereyim 
söz gelimi. Basketbol salonumuz. 2017 yılında burada stadımızın yanında tabela duruyor. 2017 
yılı sonunda bitecek idi. 2018 de diyelim bitecekti. Aradan 4 yıl, 5 yıl geçti. Bundan birkaç toplantı 
önce, ruhsatımızın iptal olduğunu öğrendik. Şimdi bunlar olabilir. Bunlar niye oldu, neden oldu 
değil. Ama, ama dediğim gibi, salon şimdi burada olmayacak. Salon nerede olacak vesaire? 
Tamam. Her neyse, bilen biliyor. Ama bizim de hepimizin bilmesinde herhalde yarar var. 
Dolayısıyla bu aksaklıklar da olabilir. Her şey başımıza gelebilir. Ama bunları ne olur, her şeyi 
doğrusu ile ve gerçekleşme oranlarıyla burada önceden konuşmamızı çok önemsiyorum. 
Efendim son konum, bugün yine kabul buyurulursa, Galatasaray Spor Kulübü maalesef 
mahremlerini özellikle de ticari mahremlerini, ticari sırlarını açık açık kamuoyu ile paylaşıyor. 
Galatasaray Yönetim Kurulunun planları, hesapları, hangi binayı nerede yapacağı, hangi 
binadan, hangi gelirin, hangi tarihlerde geleceği, her şey benim anlayışıma göre, şeffaflık uğruna 
ama, çok özür dilerim, ben buna çok karşıyım, bunu niçin söylüyorum. Çünkü bunlar 
açıklandıkça, Galatasaraya zaten çok müsait olan Galatasaray yapısına, efendim dokunuşlar da 
çok fazla oluyor. Rekabet anlamında vesaire. Bana göre bunlar çok tehlikeli şeyler. Dikkat edin, 
başka hiçbir camia, kendi tasarruflarıyla ilgili, yapacağı planları ve çok da doğru olarak, 
açıklamıyor. Planları yok demeyelim, var. Ben dolaşıyorum, planları var. Öyle küçümsemeyelim 
Sami abi. Var planları. İnşaatları da yükseliyor. Dolayısıyla olayları gerçek ve ciddi olarak 
bakmamız çok daha doğru. Öteki türlü olunca, çünkü çok büyük sürprizlerle karşılaşıyoruz. 
Dolayısıyla şimdi biz çok yakın zamanda çok yakında zamanda, Galatasaray üyelerinin katıldığı, 
mevcut gayrimenkullerimizle ilgili bir çevrim içi vebinar toplantısı yaptık. Çevrimiçi vebinar 
toplantısı ve sadece Galatasaray üyelerinin katıldığı, kapalı, gizli toplantı. Kapalı, gizli. O 
toplantıda biraz önce bahsettiğim gibi, bütün ticari sırlarımız açıkça konuşuldu. Aslında hep 
söylüyorum, bunların asıl konuşulma yeri burasıdır. Galatasaray Divanıdır. Ancak maalesef biz 
bunu hep ıskalarız. Burası da benim için çok önemli. Bir Divan üyesi olarak. Bunu da özellikle 
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Sayın Divan Başkanımdan sonuç olarak bir şey arz edeceğim kendilerinden eğer kabul 
buyururlarsa çok memnun olacağım. 
Şimdi bu kapalı toplantı, tamam. Peki, amenna. Fakat ertesi gün, açık youtube kanalına servis 
edildi. Televizyonlara çıktı. Bu nasıl bir iştir, bunu nasıl yapabildik biz? O zaman niçin kapalı 
toplantı yapıyoruz. Dolayısıyla ticari sırlar, mahremlerimiz, dediğim konu bu. Ama lütfen. 
Galatasarayın kimseye ispat edecek hiçbir şeyi de yoktur. Galatasaray her zaman dediğim gibi, 
bu ülkenin lideridir. Gururudur ve çok çok büyük bir nasıl diyeyim, ayrıcalığı ile markasının 
ikametini devam ettirtmektedir. Edecektir de, ama ne olur, Galatasaray pratiklerini, Galatasaray 
pratiklerini, iyi niyetle de olsa atlamaya, ıskalamaya, çalışan kim var ise, hep birlikte aman bunu 
yapmayalım diyelim. Sevgili Divan Başkanım, Aykutalp başkanım, ben daha önceleri sürekli bir 
kapalı Divan toplantısı yapalım, her şeyimizi, ne varsa, oturalım karşılıklı tartışmalarımızı 
yapalım. Bunu kapalı yapalım şeklinde önerilerde bulundum. Çok iyi biliyorum ki, bu tür şeyler 
için klasik tüzüğümüzde, işte 20 kişi imza atsın, atmasın. Bana göre artık bu konu imza meselesini 
de geçmiştir. Burada sizin inisiyatifinizle bu tür konuları, yönetim kurulumuz, çok değerli 
Yönetim Kurulumuzla birlikte zaten iç içe, iyi niyetle tartışmamız için, artık açıkça size teklifte 
bulunmak istiyorum. Lütfen uygun gördüğünüz bir zamanda, bizim bu konularımız için bir kapalı 
Divan toplantısı yapalım ve her şeyimizi güzellikle, samimice tartışalım ve Galatasaraya hizmet 
şeyimize devam edelim. Dinleme sabrınız için, çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler Sayın İbrahim Göknar. Şimdi herhangi bir spekülasyon anlamında, ben açık, net bir 
kanaatim var ama, bir ortak akılla hareket etmek durumundayız. Yani hani ben yaptım oldu 
şeyinde biz Divan heyeti olarak o tarz bir kestirimci, kestirip atan bir zihniyet içinde değiliz. Şimdi 
bizim 2947 aktif Divan üyemiz var. Şimdi bir kapalı oturum, fakat bu kapalı oturumun, meclis 
gizli oturumlarını, yani bu işte savaş ilanı, asker gönderme gibi şeylerini düşünün. Bu tip Suphi 
Batur başkanımızın senato başkan vekili iken bizim tüzüklerimize ve Divan iç yönetmeliğine 
uyarladığı, meclis iç tüzüğünden alınmıştır. Gizli oturum, gizli celse kavramında meclisteki 
uygulamayı bir şey yapmak istiyorum. Sağır, bütün televizyon veya basın mensupları ve 
misafirler çıkartılıyor, sadece milletvekili yada senatörler kalıyordu, eski yapıda, eski meclis 
düzeninde ve bütün sekreterya dışarı çıkarttırılıyordu, sağır, dilsiz, kavas denen, özel istihdam 
edilen bir kadro not alıyordu ve bu meclis zabıtları, belli sürelerle, yani 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl gibi 
sürelerle kapatılıp, kapalı kasalarda muhafaza ediliyordu.  
Şimdi gelelim sosyal medyanın son derece yaygın olduğu, hepimizin değişik sosyal medya 
hesapları kullandığı, herkesin elinde ses ve kayıt cihazı olabilecek, akıllı telefonlar, cep telefonları 
olduğu bir çağda yaşıyoruz.  
Diyelim ki biz Divan heyeti olarak dedik ki misafirler dışarı çıkıyor, Galatasaray tv arşiv kaydı 
çekiyor. Cep telefonlarını topladık, yedek telefonları topladık, bir kasa sisteminde işte kilitli 
şeylerde muhafaza altına aldık. Bu toplantının dışarı sızmayacağını kim garanti edebilir ve her 
birinize hukuk departmanından da bir gizlilik sözleşmesi imzalattık, bu çağda iki kişinin arasında 
olan bir konuşmanın gizli kalma şansı yok. Yani dolayısıyla ben tabii ki birtakım bilgiler sızıyor, 
ben kapalı bir oturum icra etmekten, yani şu olabilir, en fazla açık konuşmak lazım yani, ben hani 
ya bunu yapabiliriz, yapamayız, bir mazeret üretme şeyinde değilim ama pratikte mümkün değil. 



17 
 

Yani bence enerjimizi, ha şu olabilir, Galatasaray TV arşiv kaydı çeker ve o tutanakla 10 yıl 
süreyle kapatılır, sadece o toplantıda olanlar bilgilenirler, ama bu ne kadar tatmin eder? Ben bu 
konuda şeyim olduğu için, yani bu kapalı oturum, gizli oturum olayına şahsen karşıyım 
demiyorum, yani Galatasaray demokrasisi anlamında her fikre saygım var. Beni tanıyorsunuz 
yani öyle bir kestirip atan bir kişiliğim yok, ama pratik bulmuyorum. Yani nasıl yapabiliriz? 
Bilmiyorum bu açıklamam yeterli oldu mu? Buyurun.  
 
İbrahim Göknar 
Aykut başkanım pardon, vaktinizi alıyorum. Aykut başkanım, çok teşekkürler. Dikkatle dinledim. 
Sadece bir şey söyleyeceğim. Biz Galatasarayda, kapalı yada gizli oturum yaptık, onu hatırlatmak 
isterim. Evet, kayıtlara da kapanabilir tabii ki. Tabii ki kapansın. Hatta ben daha da ileri gittim. 
Artık her yerde çıkar bu önemli değil. Ama telefonlarımızı da teslim ederiz orada, gireriz buraya, 
otururuz. Zaten buraya bin kişi gelmeyecek, buraya gelse, gelse 100, 200 kişi gelecek. Eğer 
Galatasarayla ilgili, Galatasarayın dertlerini, problemlerini samimice tartışmak isteyen, yani 
bunu sayılara filan hiç ben götürmüyorum. Çünkü pratikler hepimizde var. Yapmadığımız bir şey 
de değil. Her ne kadar o maalesef en son yaptığımız kapalı oturum bir kararla açıldı ise de, 
sadece bunu söylemek istemiştim. Yoksa burada herhangi bir beis yok. O zaman burada her şeyi 
açık açık konuşacağız. O da bir problem değil. O zaman herkes istediği gibi zaman Galatasaray 
demokrasisi içinde her şeyi açık açık konuşacak. Teşekkür ederim ilginize. Sağ olun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Ben teşekkür ederim. Sıradaki konuşmacımız, daha önce anons etmiştik. Sayın Taylan Özen, 
sonra Sayın Taner Aşkın’a söz vereceğiz. 
 
Taylan Özen 
Sayın Divan Kurulu başkanım, sevgili Aykutalp ağabeyim ve Sayın heyeti. Sayın kulüp başkanım 
ve saygıdeğer Yönetim Kurulu üyelerim, saygıdeğer Galatasaraylılar, 10794 Taylan Özen 
kardeşiniz. 
Sayın Başkanım bugün bahsetmek istediğim konu, 2022 den bu yıla devrolmuş ve mümkünse 
bu yıl halledilmesi gereken bir konu, o da tüzük. Tüzük. Sesim geliyor mu, yoksa? Okey. Tüzük 
genel kurulu açılamadı. Şimdi bunun çok başka, çok türlü çeşitli nedenleri olabilir. Ancak 2011, 
27 Mayısında başlayıp, 2011 in Ekiminde sonlanan bugünkü mevcut tüzüğümüzle ilgili 
çalışmaları hatırlayacak olursak, bu o zamanki taslağa dair birçok özel toplantı yapılmıştı. Sizi 
sürekli izleyen birisi olarak, bir kardeşiniz olarak iyi biliyorum ki, aslında tüzük genel kurulundan 
önce katıldığınız her toplantıdan önce bunu dile getirdiniz. Fakat bu konuya özel olarak, eğer 
yanlış bilmiyorsam, sadece bir online toplantı yapıldı. Açıkçası kulüp üyelerimizin dikkatini 
yeterince çekememiş olabilirsiniz. Fakat oldu bir kere, önümüze bakmak lazım. 
Böyle olunca, yeni spor yasasının ilgili ve gerekli hükümleri ve zaten bugün memnun olmadığımız 
bazı maddeler hayata geçirilemedi. Şimdi şansımız nerede burada? Hep bahsettiğiniz benim de 
hak verdiğim bir şey var. Getirdiğiniz hakikaten yeni iklim, yeni yumuşama iklimi, bir sevgi ve 
saygı atmosferi, gerçekten burada ciddi düzelmeler olduğunu gözlemliyoruz. (Mikrofona yakın 
konuşur musunuz, duyamıyoruz) Özür dilerim. İlk konuşmam, kusura bakmayın. Tamam. Peki. 
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Dolayısıyla şu anda bu çalışmalara tekrar başlamak için uygun atmosfer hâlâ sonlanmış değil. Biz 
şeye benzetiyorum ben. 2011 de Ünal Aysal başkan geldiğindeki ilk 1.5 seneye, anladığım 
kadarıyla biz Galatasaraylılar, önemli fırtınalardan, ciddi fırtınalardan sonra biraz daha sükunete 
boğulmayı seviyoruz. Bu da hoş bir şey, bu fırsatı kaçırmamak lazım ve sizin de söylediğiniz, 
sevgi, saygı atmosferi sayesinde bu sene kulübe rekor sayıda başvuru yapıldı. Eğer bu genel kurul 
açılabilseydi, en azından bir pansuman çözüm olarak bile, yanlış hatırlamıyorsam, bir geçici 
madde ile bir miktar daha üye almamız söz konusu olabilecekti.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Yok. Hayır. Herhangi bir ilave üye alma durumu yoktu. 
 
Taylan Özen 
Ama Ocak ayına alınacaktı, eski başvurular gelecekti.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Erken, erken üyelik dilebiliriz. 
 
Taylan Özen 
Evet. Tamam. Dolayısıyla hazır bu ortam sürüyorken, bu konuyu tekrar gündeme getirmeniz 
gerçekten önemli. Açıkçası ve açıkçası şimdi 2400 başvuru aldık. Bilebildiğim kadarıyla 400 üye 
kabul edebildik. Burada ne sizin, ne sicil kurulu başkanı Gökhan ağabeyimin, ne de bundan 
önceki başkanlarının, yada sicil kurullarının herhangi bir suçu vesairesi yok. Bu son derece 
normal, çünkü bizi kısıtlayan madde bunu öngörüyor. Bunu biz aşamayız, bunu ihlal edemeyiz. 
Amma velakin geldiğimiz noktada, özellikle Galatasarayın zaman zaman nelere kadir olabildiğini 
fark ettiğinde, camiamız, üyelik başvurularımız böyle patlıyor, artıyor ve bunları bir şekilde de 
karşılamak gerekiyor. Öyle tahmin ediyorum ki, bu 400 kişinin dışında, kulübe üye 
kaydedilemeyen birçok aday profilini, en başta sizi ve Yönetim Kurulunu, sonra da diğer konuyla 
ilgili olanları üzmüştür. Dolayısıyla, aslında üyelik maddesinin konuşulmaya başlaması için de 
uygun bir atmosfer var. Bu, bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Fakat ortalık sakinken, 
bunu karşılıklı konuşabiliriz, konuşmalıyız. Buna liderlik edebilirsiniz ve açıkçası 2011 yılında 
dikilen bu 400 üyelik elbise, bugün dar geliyor Galatasaraya, onu söylemek lazım. 
2023 için tüm branşlarda şampiyonluklar kazanmak ve mali durumumuzun düzelmesi kadar, 
önemli bulduğum bu konuyu da değerlendirmenize arz ederim. Efendim beratımı aldıktan sonra 
katıldığım ilk toplantıda yaptığım bu konuşma için de sürçü lisan ettiysem af fola. Sabırlarınız 
için teşekkür ediyorum. Saygılarımla. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Divana, Divan Kurulumuza taze kan olarak katılan ve büyük bir medeni cesaretle konuşma 
yapan, Sayın Taylan Özen’e çok teşekkür ederiz, Divan heyeti olarak. 
Buyurun Sayın Taner Aşkın, kürsü sizin. Sizi zorlayacağız biraz. Sizi özlemiştik Sayın Taner Aşkın. 
 
Taner Aşkın 
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Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun, eksik olmayın.  
Değerli hazirun, muhterem Galatasaraylılar, Sayın Divan üyeleri, Sayın Divan Başkanım, Sayın 
kulüp başkanım ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım, Sayın basın mensupları, değerli taraftarlar, 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Biraz evvel toplantı başlamadan önce salona girdiğimde, arkadaşlarımdan bir tanesi, hah Taner 
ağabey geldi, Taner ağabeyin olduğu yerde anarşi olur dedi. Çok da hoşuma gitti hani. Ama 
verdiğim cevap da şuydu. Taner ağabeyin olduğu yerde demokrasi esastır dedim. Bir daha mı 
tekrarlayayım. Peki. Arkadaşlarımdan bir tanesi, Taner ağabeyin olduğu yerde, anarşi olur dedi. 
Ben de dedim ki, cevap vereyim. Taner ağabeyin olduğu yerde demokrasi esastır dedim.  
Neyse, şimdi arkadaşlar bakın çok yeni bir arkadaşımız çıktı, çok doğru şeyler söyledi. 
Galatasarayda önemli olan şey, tüzük. Tüzük, bizim kulübümüzü kuran, muhterem rahmetli, 
büyük başkanların büyüğü, Sayın Ali Sami Yen’in bize hediye ettiği bazı şeyler var orada, yazılı 
şeyler var. Ama Galatasarayın bir de yazılı olmayan kuralları var. Yazılı olmayan kuralları var ve 
ben içinde olduğum süreç içerisinde yaklaşık 65 senelik süreç içerisinde, o yazılı olan kurallardan 
ziyade, yazısız kurallarla Galatasarayın bu hale geldiğine insanlardan bir tanesiyim. Çünkü ben 
bunları yaşayarak gördüm.  
Bu kulübün içerisinde ben onları yaşayarak gördüm. Şimdi bu açıdan bakarsanız, şu anda. Evet 
tüzükte birtakım şeyler var. Arkadaş ben şunu söyleyeyim. Yönetimin de muhakkak ki bilgileri 
var. Bizim şu anda tüzüğe ilave etmemiz gereken, kanunen zorunlu olan maddeler var. Bunlar 
için bizim herhangi bir şekilde tüzük kongresi yapmamıza gerek yok. Kanunen, kanun 
hükmünde, resmi gazetede yayınlanmış olan bunlar. Aynen Yönetim Kurulu toplantısında, resmi 
gazeteye ithaf edilecek, alınacak bir Yönetim Kurulu kararı ile tüzüğe aynen uygulanır. Aynen 
uygulanır. Olur. Olur. Olur, en büyük hukukçu kimse bir de ona danışın, tamam mı? Olur. Çünkü 
yapılanlar var. Örnekler var. Siz merak etmeyin, bunlar oluyor. Hiçbir şekilde, şunu söyleyeyim. 
Siz tüzük olarak, kanundan üstün bir şey yapmıyorsunuz. Sizin sadece tüzüğünüz var. Siz sadece 
kanunlara bağlısınız. Kanunda ne yazıyorsa, onu yapacaksınız. Neyse, burayı geçelim. Şimdi 
önemli olan bu.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Taner abi, bu konuda bir zorunlu, mali yıl senkronizasyonu özellikle çok önemli. Mali tabloları 
çünkü farklı sekanslarda yayınladığımız için, konsolide etmek ve kafa karışıklığı ve fazla enerji 
sarfiyatına neden oluyor. Bu konuda bir hukuki görüş alalım müsaade edersen.  
 
Taner Aşkın 
Memnuniyetle, benim öyle bir şey yok. Yönetim gayet tabii ki alacak. Ben söylüyorum, bir öneri 
olarak. Şimdi Sayın Başkan dedi ki, Divan Kurulu istişare kuruludur dedi. Ben de bir fikrimi ortaya 
koyuyorum. Yani beklemek, bazı şeylerde zarar da verebilir. Biz kanunun gerisinde kalmayalım. 
Emredilmiş bir şey varsa, bunları koyalım. Dediğim gibi, bize özel bir şey koyamayız. Ama 
kanunda yazan her şeyi oraya koyabiliriz. Kanunun maddesinde yazan her şeyi oraya koyabiliriz. 
Yapan kulüpler de var. Yapan dernekler de var. Bu kadar basit.  
Hatta bir şey söyleyeyim, bir tanesinin de başkanı benim. Açıkça söyleyeyim, yani. Yaptım. 
Yaptım. Başkanı da benim. Neyse, bu konuyu geçelim. Şimdi burada 2, 3 konu var. Çok önemli, 
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benim için hakikaten. Bugün sükuti hayale uğradım. O kadar iyi bir ders çalıştım ki, ya Sayın 
Timur bey gelecek, burada işte her şeyi anlatacak. Biz de dinleyeceğiz, ne var ne yok, 
Galatasarayın geleceği ile ilgili birtakım şeyler hakkında malumat sahibi olacağız. Düşüneceğiz, 
belki de bize çok hoş gelecek. Alkışlarla burayı inleteceğiz. Belki de buradan kafamızı önümüze 
eğip, çıkıp gideceğiz. Ama olmadı ya. Olmadı, yani Galatasaray tarihinde özellikle Divan tarihinde 
böyle son günlerde, son dakikada, son saniyede, ne olursa olsun, şunu söylemek zorundayım. 
Kimse kusura bakmasın. Galatasaray Divanı yine söylüyorum. Önce söyledim, yine söylüyorum. 
Galatasaray Divanı, Galatasarayın en yüksek mercisidir. Ne olursa olsun, buraya bir saygı olması 
zorunludur. Bunu hissetmek zorundayız hepimiz, kim olursak olalım. Başkan da olabiliriz, 
başkanın tayin ettiği bir insan da olabiliriz. Ama bunu ben ciddi anlamda bir saygısızlık olarak 
görüyorum. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Sayın Başkan, rahatsız eden konulardan bir tanesi. 
Beni çok rahatsız ediyor, kusura bakmayın, size dönük konuşmuyorum, topluluğa hitap etmek 
zorunda olduğum için. Lütfen yanlış anlamayın. Çok önemli konulardan bir tanesi. Galatasarayda 
idari hususlarda çok dikkat edilmesi gereken, yazılı olmayan kurallarda olmasına rağmen, en azık 
etik olarak da olmaması gereken ciddi hususlar var. Bunlara çok dikkat etmek zorundayız. 
Örneğin, akrabalar bir arada Galatasarayın yönetimlerinde yer alamazlar. Altını çiziyorum, 
noktayı koyuyorum. Gerisini siz bulun. Efendim. İsim mi vereyim? Peki. Arkadaş zorladı. İsim 
vereyim. İkinci Başkan Sayın Metin Öztürk. Kardeşi Çetin Öztürk, başkan danışmanı, şimdi bakın 
iş nereye geldi. Orada değil, Çetin bey dışarıdan başkan danışmanlığı yapıyor. Nasıl yapıyor 
kardeşim? Burada seçilmiş bir insan var. İkinci başkan. İkinci başkan sıfatıyla kardeşi bir yere 
gidiyorsa ben de orada memur sıfatıyla çalışıyorsam, müstahdem sıfatıyla çalışıyordum. Ben 
onun karşısında ezik olarak işe başlarım, benden randıman alamazsınız. Ona doğruyu da 
söylemem, bildiğimi de söylemem, biliyorsam da söylemem. Böyle bir şey yok. Madem isim 
istediniz, buyurun isim. Buyurun, net açık isim, parasını Metin bey veriyormuş, beni alakadar 
etmez. Parasını Metin bey verir, cebinden verir. Ama Metin beyin kardeşi gelip burada çalışmaz. 
Bu kadar basit. Bu kadar basit. Röportaj yapıyorsunuz, bakıyorsunuz röportaj. Arkadaşı dinledik, 
tamam. 3 kere dinledim, 3 kere Sayın Başkan, Sayın hazirun, 3 kere dinledim. Sayın Erden Timur 
beyi, ya yapmayın gözünüzü seveyim ya, yapmayın böyle şey olmaz. Biri soruyor, öteki 
üyelerden aldığı cevapları ona aktarıyor. Ya ikisi de, ikisi de atanmış bu insanların. Bunların, bu 
sıfatları yok. Böyle bir şeye yetkileri de yok. Siz düşünebiliyor musunuz ki, Galatasaray Spor 
Kulübü’nün İkinci Başkanının üstünde Başkan Yardımcılarının üstünde, bir arkadaş var ve bu 
Galatasaray Spor Kulübü, futbol a.ş. nin başkan yardımcısı. Ya atanmış, atanmış. Siz atadınız. 
Ama diğer arkadaşlar, İkinci Başkan onun altında, Başkan Yardımcılarınız onun altında. Hepsi 
aynı Yönetim Kurulundalar. Böyle şey olmaz Sayın Başkanım. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bir 
geri daha gidiyorum. Düşünebiliyor musunuz, bu stadın isim hakkı, Sayın Timur’un firmasında. 
Peki, Sayın Timur nerede? Sayın Timur, a.ş.’nin başında. a.ş.’nin mukavelesi kimle? Nef ile. 
Hoppala. Oldu mu? Oldu mu Sayın Başkan. Olmadı değil mi? Değil mi? Haklı mıyım? (haklısın) 
Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben ikaz ediyorum. Sadece ikaz ediyorum. Benim rahatsız olduğum 
konular, anarşi değil beyler. Beni de anarşist olarak tanımayın, lütfen. Rica ediyorum. Eğer bir 
şey varsa, sonuna kadar Galatasaray için anarşistim. Net ve açık söylüyorum. Her şeyi göze 
alarak anarşistim. Hiç öyle umurumda değil bir şey, vız gelir, tırıs gider. Ama şunu söylemek 
istiyorum. Biz Galatasaray’sak ve tekrar Galatasaray’ın fabrika ayarları filan diye bir şey yok. 
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Galatasaray bir sanayi müessesinin ürettiği bir mamul değil. Galatasaray tarihinden gelen, 
kültüründen gelen, çok büyük bir marka. Bu markanın şerefi, fabrika ayarlarıyla kıyaslanamaz. 
Bu markanın şerefi, mazisinden ve geleceğinden, geçmişinden aldığı birtakım şeylerle kıyaslanır. 
Soruyorum, proje, proje, proje. Her dakika bir proje. Ya arkadaşlar, bir proje tamam. Yani. Biz 
de bu işin içerisindeyiz. Bunca zaman hayatımızı bunlara adadık. Ama ben hiç böyle bir şey 
yapmadım hayatımda, bir fizibilite çalışması, bir maliyet analizi, bir nakit akışı, bir zamanlama 
tablosu, almadan, yapmadan yola çıkmadım. Tamam, gelecek, yapacak, bitecek, edecek. Sayın 
Başkan diyor ki, haklı. Şöyle oldu, böyle oldu. Ben anlattıklarının hepsine hak veriyorum. Hiç, 
istisnasız hak veriyorum. Tamam. Ama şu anda sizin elinizde herhangi bir nakit akışı tablosu var 
mı? Bütün şeyimizi bağlamışız. Sayın Başkan ne diyor? Ne gibi. Bir dakika, bir dakika.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Karşılıklı diyaloğa girmeyelim, lütfen. Sayın konuşmacı, toparlayın lütfen. Daha sonra Yönetim 
Kurulumuzdan arzu ederlerse cevap verirler. 
 
Taner Aşkın 
Bir dakika, nakit akışı? Nakit akışı 5 tane var. Bizde niye yok abi? (Abi sende ne işi var ya?) Abi 
ne demek? Hah. Hah. Bir dakika afedersiniz, çok afedersiniz. Sayın Başkanım, kusura bakmayın. 
Kusura bakmayın. Nakit akışı tablosunu, siz mali tablolarla beraber sunmak zorundasınız. Tabii. 
(Hangi mali tablolarla?) Şimdi. Şirketin mali tabloları ile. (Sevgili Taner abiciğim. Ben bütün 
tabloları, nakit akış tablosunu vermeden bir şey yapabilir miyim?) Yapamazsın. Tamam. Peki, 
başkan. (5 tane var ya, ayıp.) Sayın Başkanım, siz biliyorsunuz. Ben bilmiyorum ki. (Sor, gel. Her 
gün geliyorsun buraya. Gel sor, sana da vereyim.) sıkıntı yok. Başkanım, üzerinde durmayın 
başkanım. (Ama yanlış bilgi veriyorsun.) hayır, bir saniye Sayın Başkanım, öyle bir şey yok. 
(uygun değil) Hayır, bakın uygun. Son derece uygun. Maliyet var mı Sayın Başkanım? Biraz evvel 
siz söylediniz. Size bakın, ben sizinle muhatap olmayayım da konuşmama devam edeyim 
müsaade ederseniz. Haziruna saygısızlık yapmayalım. Gayet net, gayet açık söylüyorum. Siz, 
sizdeki tabloları, muhakkak ki, 5 tane almış olabilirsiniz. 10 tane de almış olabilirsiniz. Benim 
haberim yok. Ben şunu söylüyorum. Ben bunları bilmiyorum. Bilmediğim sürece de biraz evvel 
kendi ağzınızla ikrar ettiğiniz şeyi tekrar ediyorum. Ben bankalar birliği ile anlaşma yaptım, bir 
tek kuruş almayacağım. Buranın finansmanını da biz Yönetim Kurulu arkadaşlar olarak, kendi 
içimizden yapacağız. Ya Sayın Başkanım, kusura bakmayın, buranın finansmanı dediğiniz şey, 17 
bin metrekare inşaat alanı var orada. Metrekaresini en alt rakamdan alsanız, en alt rakamdan 
alsanız, 200 milyon bir paraya ihtiyaç var orada. Bu paranın akması, gelmesi lazım. Bunları siz 
cebinizden mi vereceksiniz? 200 milyon lira parayı cebinizden mi vereceksiniz? Vermenizi ben 
istemiyorum. Ben istemiyorum. Galatasarayda başka projeleriniz vardı. Kozmoz projesi? Ne oldu 
Sayın Başkanım? Kozmoz nerede? Kolombo afedersiniz. Neyse kozmoz, kolombo neyse? 
Nerede? Nerede Sayın Başkanım? Soruyorum ya. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Taner Aşkın, sorularınızı yönelttiniz.  
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Taner Aşkın 
Sayın Başkan, ben soruyorum, yani netice itibariyle ortada hiçbir şey yok ya. Bir, neyse kolombo 
projesi yok oldu gitti.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Cevap vereceklerdir. Siz buyurun. 
 
Taner Aşkın 
Herhalde verecekler. Yani vermeleri lazım zaten. Yani başka bir iki husus daha var, onlara da 
değineyim müsaade ederseniz, hazır gelmişken. (Hazır başlamışken) tabii abi. O kadar. Başka 
çaresi yok zaten. Evet. Hah. Şimdi demin bir espri olarak geçti belki ama, yine bir tüzük kongresi 
muhakkak yapılacak. Bunu yaparken, lütfen unutmayın. Demin espri diye geçmiş olabilir. 
Zabıtlara geçsin, hanımefendilere bir ekstra bir hak tanıyalım. Devlet bile emekli ederken, 5 
sene, 10 sene erken emekli ediyor. Biz de Divan üyeliklerini 5 sene, 10 sene öne çekelim. Onlara 
bu hakkı tanıyalım. Niye olmasın? Ya girsin abi. Niye?  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Lütfen salonla diyaloğa girmeyelim. Saygıdeğer hazirun lütfen, konuşmacıya, kayda geçmiyor 
çünkü bu konuşmalar. Toplantının insicamı da bozuluyor. Sayın Taner Aşkın, toparlayalım lütfen. 
 
Taner Aşkın 
Toparlayacağım müsaade ederseniz.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Tabii ki. 
 
Taner Aşkın 
Şimdi merak ettiğim bir olay daha var. Onu da söyleyeyim. Bunu siz de söylediniz. Sevindim 
doğrusunu isterseniz, duyar duymaz. NEF stadının isim hakkı sözleşmesinin yenilenmesinden 
bahsettiniz yanılmıyorsam, böyle bir şey olduğunu söylediniz. Sevindim. Çünkü niye? Bir 725 
milyon liralık bir anlaşmanın söz konusu olduğu, ama bugüne kadar o firmanın sahibinin ben 30, 
31 milyar lira para verdim dediği noktada, acaba bunun ne kadarı buranın kirası, ne kadarını 
nerede vermiş, niçin vermiş? Bunları biz hesaplara baktığımda ben, Eylül sonu itibariyle falan 
böyle bir şey göremedim bir yerlerde. Yani afedersiniz. Kusura bakmayın. Yeni hesaplar herhalde 
çıktı. Bir de işin başına gelirken, dünyadaki konjonktür belliydi, bugün siz 50 milyon Euro 
civarında bir açıkla giriyorsunuz devreye. Neden? Şampiyonlar liginde yoksunuz. Yokuz daha 
doğrusu, hep beraber. E peki, dünyanın gidişatında gözüküyor ki artık bu meblağlar ciddi 
anlamda sıkıntı yaratacak meblağlar. Ciddi anlamda sıkıntı yaratacak meblağlar. Bütçede 
tasarruf yapmayı, mesela örnek veriyorum. Şu andaki kadrosunda, Galatasaray kadrosunda 
çalışan bence bilinenleri söylüyorum. Bilinmeyenleri söylemiyorum. 850 kişinin üstünde insan 
var. 850 kişinin üstünde insan var. Futbol dışında gelir getirelim diyoruz. Ama tasarruf yapmayı 
bilmiyoruz. Tasarruf da bir gelirdir. Başka bir şey daha söyleyeyim. İşte dijital ortamda şunu 
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yapalım, bunu yapalım. Arkadaşlar, hiçbir şey yapmayın ya. Bizde bir arkadaş var. Adı Ahmet 
Can olsa gerek. Bir uluslararası bir yarışmaya girdi. Çok büyük bir ödül aldı. Bizim de üyemiz bu 
arkadaş, şu anda. Bildiğim kadarıyla, milyon dolarların üstünde bir ödül aldı, yani 250, 300 
milyon doların üstünde bir ödül aldı diye biliyorum. Ya bu arkadaştan niye istifade etmiyoruz? 
Niye çağırmıyoruz bu arkadaşı? Gel buraya arkadaş, bir konuşalım. Var mı bundan haberiniz? 
Bilmiyorum. Var mı, yok mu? Ama muhakkak, evet, abi, evet. Evet abi, evet.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Lütfen konuşmacıya müdahale etmeyelim. 
 
Taner Aşkın 
Neyse, Sami bakarsın sonra. Şimdi genelde toplayayım müsaade ederseniz. Sayın Başkan, 
esasında ben bugün buraya, bunlardan ziyade, başka şeyleri söylemek için gelmiş idim daha 
doğrusu, Timur beyi dinlemiş olsaydım şayet. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Galatasarayda 
sevgi ve saygı, dayanışma ve paylaşma, sevinç ve hüzün, çalışma ve başarı, itimat ve güven, sefa 
ve vefa, birlik ve beraberlik olabilmesi için, en büyük göreve siz sahip oldunuz, siz geldiniz. 
Getirdiniz. Teşekkür ediyoruz, bugüne kadar. Ben sporu karıştırmıyorum. Futboldaki başarı 
olursa olmaz diye de bakmıyorum. Galatasaraya yakışan ne ise o olacaktır. Galatasarayın 
hedefleri bellidir. Bugüne kadar olduğu gibi, bu hedefleri sonuna kadar da zorlayacaktır. Ama 
şunu söyleyeyim. Ciddi anlamda son bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bizim sadece 
bankalara mı borcumuz var Sayın Başkan? Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin, bir dönem 
yöneticiliğini yapmış ve kemiksiz et tabir edilen, kemiksiz et tabir edilen, şirketteki bütün 
pislikleri temizlemek üzere şirketleri birleştirmiş bir Yönetim Kurulunda görev almış bir insan 
olarak, bugün yine aynı noktaya geldik. Galatasaray Spor Kulübü, ana hissedar, ana hissedar, 
nasıl olur da kendi kurmuş olduğu şirkette borçlu olur? Nasıl olur? Bunun izahı nedir? Biz niye 
uğraşmışız, niye o şirketi birleştirmişiz, niye o kadar zaman harcamışız? Nedir bu rakamlar? Nasıl 
kapanacak? Bana bunları söyleyin, bana bunları anlatın. Takım şampiyon olacak. Tabii ki olacak. 
İsteseler de olacak, istemeseler de olacak. Onları bir kenara koyuyorum. Benim için 
Galatasarayın geleceği çok önemli. Ben ne aldım, ne bırakıyorum? Ben ona bakıyorum. Sadece 
bankalara borcum yok benim. Bunu böyle bilin beyler. Sadece bankalara borcum yok. Derneğin 
de borcu var. Dernek şu anda borçlu, hissedar olduğu, en büyük hissedar olduğu şirketine 
borçlu. Ve bu şirkette maalesef borsaya kote bir şirket. Yapmayın. Ateşle oynuyoruz Sayın 
Başkan. Yapmayın. Benim sizden istirhamım, lütfen. Yapabileceklerin üzerinde kendinizi de 
zorlamayın. Her şeyi yapamazsınız. Bakın 16 ayınız kaldı. Siz söylüyorsunuz bunu. Bir de yerinize 
halef de tayin ediyorsunuz. Her toplantınızın arkasında, ben kulaklarımla şahit oldum. Ben iki 
sene buradayım, iki sene sonra benden sonra kimin geleceği belli. Hayır, Sayın Başkan. O kimin 
geleceğine genel kurul karar verir, bir. İkincisi. (Reddediyorum bunu. Ben böyle bir şey 
konuşmam) Sayın Başkan, benimle konuştunuz, Sayın Başkan, benimle konuştunuz. 
(Konuşmalarınıza dikkat edin) Kızmak yok Sayın Başkan. Kızmak yok Sayın Başkan. (Hiçbir zaman 
kendinizden sonraki halefinizi tayin edemezsiniz. Siz bunu bilmiyor musunuz Allah aşkınıza.) 
Sayın Başkanım. (ne amaçlıyorsunuz, ben anlamıyorum.) Tamam. (Galatasaray Başkanını tayin 
edecek kurum, Galatasaray Genel Kuruludur.) Aynen öyle. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum. 
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Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. 
İkazınız için de teşekkür ediyorum. Kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Neyse. 
Benim derdim Başkanla değil. Hiç öyle bir derdim yok. Asla yok. Bugün burada böyleyiz. Yarın 
dışarı çıkar el ele girer konuşuruz, bir yerde çay içeriz. Hiç öyle bir sıkıntım yok. Odasına da gider, 
kahve de içerim. Öyle bir sıkıntım yok. Ama bir şey var ki, bunları söylemek zorundayım. 
Galatasaray Spor Kulübünün, bugün mali olarak içinde bulunduğu durumu, ancak biz, ancak biz 
birtakım yerlere götürürüz. Fon. Ne fonu ya? Neyin fonu kardeşim, neyi fonluyorsunuz? 
Olmayan parayla fon yapıyorsunuz. Biraz sonra geleceksiniz, sermaye tezyidi diyeceksiniz, 
ödeyemiyorum, sermaye tezyidi yap diyeceksiniz. Yapmayın beyler, yapmayın. Yani ben aklımı 
zorluyorum, kusura bakmayın. Allahtan akıl sağlığım yerinde, doktor raporum da var elimde. 
Yani müsaadenizle. Daha fazla uzatmayayım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Beni dinlediğiniz 
için de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Taner Aşkın’a teşekkür ederiz. Yönetim Kurulundan daha sonra mı cevap vermek arzu 
edersiniz. Toplantı. Sayın Erdal Günsel’i görüyorum. Tabii maske taktığı için, neyse ki gözlerim 
hâlâ görüyor da. Erdal Günsel, Sayın Erdal Günsel’den sonra, Galatasaray protokol tribününden 
tanıdığınız Sayın Cengiz Bakırcı söz alacak. Sayın Erdal Günsel’den sonra, evet. Buyurun, kürsü 
sizin. 
 
Erdal Günsel 
Herkese iyi günler diliyorum. Sevgi ile selamlıyorum. Bir de bu çiçekler, bu salona çok yakışıyor 
Sayın Başkan. Bu çiçekler bu salona çok yakışıyor. Evet. Hele Divan kürsüsünde olması, çok daha 
güzel oluyor. Siz buradan fark etmiyorsunuz ama biz karşıdan görüyoruz. Bundan sonra da lütfen 
bu çiçeklerin sayısını artıralım, daha güzel bir hava içerisinde oturumlarımızı yapalım. Şimdi 
Taner Aşkın Bey çok değişik şeyler söyledi. Katılıyorum. Ama şimdi söyleyeceklerim, asla Taner 
Beye cevap şeklinde değil. 
Şunlar, Sayın Metin Öztürk ve siz, bu sene söz verdiğiniz gibi, Galatasaray Adasını açtınız. Çok da 
iyi açıldı. Aşağı yukarı özlediğimiz, aile ortamını tekrar bulduk, Galatasaray Adasında. Bir de 
doğru seçim yaptınız. Kenan Beyi getirdiniz oraya. Kenan Bey gerçekten, bu işi bilen kimse. 
Seçtiği ekip de çok güzel. Yani bir ailede delikanlılar, genç bayanlar, nasıl büyüklerine hitap 
ederse, nasıl onlara yardımcı olursa, aynı şekilde bu sene Galatasaray Adasında emek verdiler. 
Bu önemli tabii, Galatasarayın bir havası var. Toplama bir ekip değildi. O bakımdan Kenan Beyi 
burada kutluyorum. Metin Beyi de kutluyorum. İyi seçim yaptılar. Sizle beraber. O ekibi oraya 
getirdiler. Bir de kışın kapalı mekân açacaktınız. Onu da yerine getirirseniz çok iyi olur. Tabii 
imkânlar önemli. Yani bugün basit bir onarım yapıyorsunuz evinizde, çok büyük rakamlara 
çıkıyor. Şimdi Çetin Beyin ismi geçti, kusura bakmasın, Sayın Taner Aşkın, Çetin Bey kendisini çok 
iyi müdafaa eden arkadaşımızdır. Çok iyi organizasyon kabiliyeti olan arkadaşımızdır. Dolayısıyla 
onu dahi seçtiniz. Kendinize yardımcı olarak. Galatasaray işi bilmeyen kişiler tarafından maalesef 
birtakım zamanlarda tayin edilen kişilerce işler yürütüldü. Hani adama iş değil, işe adam şeklinde 
bir seçimdi. Çetin Beyin orada bulunması. Çetin Bey bir de bizim kürekten arkadaşımız. 40 
senedir yapılmayan bir organizasyon yaptı. Galatasaray Adasında mevcut ve eski kürekçileri 
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toplayarak, gayet güzel bir gece tertipledi. Galatasaray adasının bunu yapmaya pek müsait bir 
ortamı yok ama, gayet güzel yaptı. Niye? Organizasyon kabiliyetinden. Ben öyle tahmin 
ediyorum ki bundan sonra da çalışmalarında başarılı olacaklar. 
Şimdi ben de sizi değişik bir şekilde bilgilendirmek istiyorum. Hasnun Galip binamız, aşağı yukarı, 
6 yıldır boş. Yani kepengi inmiş, kapıları kitlenmiş bir şekilde. Şimdi burası, Galatasaray ve 
Beyoğlu’nun en güzide yerlerinden bir tanesi. Kiraya versek, orası ayda minimum 1 milyon lira 
para getirir. Üstte mükellef bir salon var. Herkes antrenman için salon arıyor ve biz o salonu, 
öyle boş bir vaziyette tutuyoruz. Ki, orada çok basit onarımlarla devreye alınabilecek bir 
durumda orası. Her şeyi var. Ha bizim evimizde de oluyor. Yıpranmıyor mu? Yıpranıyor. 
Tekrardan orası onarılıyor. Belki birtakım onarımlar gerekebilir. Ama bu ciddi bir kayıptır. Şimdi 
bir anonim şirket düşünelim. Hissedarları var. Hissedarlar genel kurulunda bunun hesabını 
sormaz mı? Ya 6 senedir orayı boş bıraktınız. En azından ufak, tefek gelecek kiralarla, 
Galatasaraya tedarikçi olan insanlara kolay ödeme yapılır, hazır para, nakit para, kolay ödeme 
yapılır. Bunlar hepsi sorulur. Biz esasında bunları es geçiyoruz. İşte konsolide bütçeler vesaire, 
hepsini ondan sonra sayıp döküyoruz. Gözümüzün önünde bu boş duruyor, kayıp. 6 senedir ya 
bir yer boş durur mu? Şeyi kaybettik. Galatasarayın müzesini, sonra tekrar bulduk diye 
seviniyoruz. Yani bize birtakım şeylerde ters giden durumlar var gibime geliyor.  
Rahmetli Profesör Oğuz İmregün hocamız, derslerinde ve kitaplarında hep şunu yazar, söyler. 
İşveren basiretli, tüccar gibi davranmak zorundadır. Siz de işlerinizde basiretli olarak davranın 
der. Şimdi biz orada bu salonu Galatasarayın koskoca yani bilenler bilir, aşağı yukarı, 400 
metrekare filan galiba o salon. Ben şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
400’e yakın, 384 olabilir.  
 
Erdal Günsel 
Öyle mi? Evet. Mükellef bir salon. Şimdi bakınız, Avrupa'da yeni bir uygulama var. Çocukların 
doğum gününde, böyle salonları tahsis ediyorlar ve çocuklar oradaki oyuncaklarla beraber, 
doğum gününde arkadaşlarıyla beraber eğlence yapıyorlar. Şimdi bizim orada salon var, yani bu 
işe tahsis etsek bile, oranın cıvıltısı yeter. Bırakın gelirini. Ben Sayın Yelkencioğlu’nu da kutlamak 
istiyorum. Tezmarin sponsorluğu konusunda. Bizim amatör sporlara maalesef dikkat az 
sarfediliyor. Daha az sponsor buluyoruz. Tezmarin’in yelken şubesine, sporcumuza sponsor 
olması, çok olumlu. Kürekte de böyle bir sponsor bulunmasını arzu ediyorum ben. Gerçi kürekte 
benim nöbetçi sponsor dediğim Emir Turgan var. Kürekçilerin başı ne zaman sıkışsa, Emir 
Turgan’a başvurur ve Emir Turgan, elinden geldiği kadarıyla yardımcı olur. Emir Turgan’ı pek 
tanımazsınız, Galatasaray’a 1960’lı yıllarda genç bir nesli getirerek, kürek şubesinde, onların 
başarılı olmasına katkıda bulunarak, Galatasaraya o neslin Türkiye, İstanbul, maraton kupalarını 
kazanmasına ön ayak olmuştur, hâlâ da elini çekmemiştir, fakat bugün için ufak bir sağlık sorunu 
var. Buradan kendisine geçmiş olsun diyorum. Bundan sonraki oturumda, herhalde aramıza 
katılır. 
Bir de ufak bilgilendirme yapayım. Bundan 15, 20 gün önce, yanılmıyorsam, 8 Ocakta, 
İstanbul'da, kapalı salon kürek şampiyonası oldu. Şimdi diyorsunuz ki, kapalı salonda, şampiyona 
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nasıl olur. Evet. Evet. Ergometre denilen o kürek çekme cihazları ile mükemmel de bir 
organizasyonla şampiyon oluyor ve müthiş de katılım oluyor. Orada Galatasaraylı sporcular 
gayet güzel dereceler aldı. Yanımda var ama, veremedim buraya yansıtma konusunda. İyi 
gidiyor, Galatasarayda kürek şubesi. Yeni ekip, bir de onu söyleyeceğim. Çetin bey orada da bir 
ekip kurdu. Eski kürekçi arkadaşlarıyla beraber, oraya gidip, abilik yapıyor. Oranın sorunlarını 
daha kolay atlatmalarına sebebiyet veriyorlar. 
Bizim isteğimiz böyle herkesin belirli bir dönem spor yaptıktan sonra veya kulüpte çalıştıktan 
sonra, kendisini çekmesi değil. Aramıza yeni katılan üyelerimiz oldu. Hepsini kutluyorum, hoş 
geldiniz diyorum. Ama özellikle bayan üyelerimizin de bu kürsüden bizleri aydınlatmasını rica 
ediyorum. Sayın Başkan, Divan Başkanımız bir araştırma yaparsa, son 10 senede kaç tane bayan 
üyemiz, kürsüden bizleri aydınlattı? Yok. Neden çıkmıyorlar? Yani erkeklerin ambargosu mu bu 
kürsü? Değil. Hani bazı televizyon kanallarında oturum oluyor. Hep aynı kişiler konuşur. Biz de 
burada değişiklik yapalım da arada bir de bayan üyelerimiz kürsüye gelip bizi aydınlatsınlar. Belki 
de biraz zorlama yapması lazım, Sayın Başkanın.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Önemli bir noktada bir farkındalık ve duyarlılık yarattığınız için teşekkür ederiz. Önümüzdeki 
toplantıda, son 4 veya 5 yıl faaliyet raporlarında, sekreteryamız, Ebru hanım, düzenli tutuyor. O 
konuda bir bilgilendirme yaparız.  
 
Erdal Günsel 
Çok isabetli olur Sayın Başkan. Biz de kendilerini alkışlamaktan büyük zevk duyarız burada. 
Efendim beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim, iyi günler dilerim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Erdal Günsel’e teşekkür ederiz. Bu dereceleri yine kendisi bizim şampiyon yüzücü ve 
kürekçilerimizden olan Divan Yönetim Kurulu üyemiz Nilüfer Sanvar’la paylaşırsanız, bir sonraki 
toplantıda görselleriyle birlikte dile getiririz, memnuniyetle. Tabii memnuniyetle. 
Son konuşmacımız. Sondan bir önceki konuşmacımız Sayın Cengiz Bakırcı. Birçoğunuz, protokol 
tribününden tanıdığımız, bende protokol Cengiz olarak kayıtlı bir Divan üyemiz.  
 
Cengiz Bakırcı 
Saygıdeğer büyüklerim, Sayın Galatasaray hazirunu, sizler beni gerektiği kadar tribünlerden 
tanıyorsunuz. Ben 1979-2009 devlette 30 yılımı vermiş, gençlik sporda çalışan bir kardeşiniz 
olarak görev yaptım. Ancak iyi bir Galatasaraylı olduğumu, rahmetli Özhan ağabeyden bir örnek 
vereceğim, Özhan abi, biz kömürlü sahayı, evrakını kaybettik oğlum dedi, nasıl yaparız dedi, beni 
çağırttı. Ali Sami Yen’in ara sokağındaki binasında. Kömürlünün karşısında, ben de elimden gelen 
ne varsa yaparım Başkanım dedim. Bakın ben bir şey arz etmek istiyorum. Aramızda değerli 
büyüğümüz, eski Yönetim Kurulu başkan vekilliği yapmış, Cengiz ağabeyim, buna şahittir. Ben 
hiçbir zaman Galatasaraylılığımı hiçbir statta, sahada inkâr eden bir adam değilim ve gerektiği 
kadar da Galatasarayı savunan bir insanım. Burada beni eski büyüklerimden tanıyan, ön 
hazirunda oturan insanlar, büyüklerim var. Değerlerim var. Ben de şöyle söyleyeyim kendimi, 



27 
 

ben Galatasaray Divan üyesiyim, ancak iyi bir Galatasaraylının haricinde, bana düşen neydi diye 
sorduğumda, Cengiz Özyalçın’a, Cengiz kardeşim dedi, bize kömürlü sahanın gençlik spor, eski 
adıyla Beden Terbiyesi olan yerden evrakı kaybettik. Burayı evrakı getirin, üzerinize şey yapalım 
dediler, geçirelim dediler. Ancak o tarihte ben de Cengiz ağabeye, abi araştırayım size cevap 
vereyim dedim. Şöyle oldu, Cengiz ağabeye ben eski devlet memurluğunun D’sini, memurluğun 
M’sini bilmezken, bana büyüklerim bir şey öğretmişti. Bir nüsha sana, bir nüsha kulübe, bir 
nüsha devlete diye. Çünkü evraklar 5 senede bir o zamanki haliyle kâğıt, Seka kağıda 5 senede 
bir veriliyordu. Ben de eski dosyalarımı açtım. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne yazılan 
yazıyı, Galatasaray hakkında, kömürlü saha için ben yazmış olmuşum. Benim dosyamda çıktı. 
Buyurun dedim. Bana dediler ki, Özhan abi diyor ki, sana bir araba alacağız, bakın dedim. Bana 
arabayı aldığınız vakit. Ben bu evrakı yırtar atarım, ben her şeyden evvel, rahmetli babam 5 
yaşındayken, bir ağabeyime, bir bana, forma getirdi. Biri Fenerbahçe, biri Beşiktaş, biri 
Galatasaray. Ben oradan Galatasaray, 5 yaşındayken, formasını almış bir insanım ve 5 yaşından 
bu yana iyi bir Galatasaraylıyım. Her yerde Galatasarayı savunan bir insanım. Bütün statlarında, 
ancak şunu söylemek istiyorum. Beni en çok tanıyan insanların içinde, Sami abi gelir. 
Şampiyonlar liginde beraber görev yaptık. Ben protokol müdürü olmam gereği, şöyle bir anımız 
oldu.  
Protokole sağ olsun Sami ağabeyin sayesinde beni önermiş, o zamanki UEFA, FİFA beni nereden 
tanıyacak? Sami ağabeyin sayesinde, tabii, tabii öyle. Ben Evet. Devlette 27 sene müdürlük 
yaptım, ama müdürlükten evvel, sizler beni, ben 74, 75 yaşındayım. Şöyle söyleyeyim. Hep 
devlet memuru olarak 27 sene müdürlük yaptığım için öyle tanıyorsunuz beni. Ben eski 
futbolcuyum, Yedikule genç takımında, Kocamustafapaşa amatör takımında top oynadım, 
üçüncü, ikinci lig, mahalli ligde top oynadım. 76, 77 de de, 47 sene evvel, Giresunspor’da top 
oynadım. Ben kendimi anlatmak için buraya çıkmadım. Yalnız bir şey arz etmek istiyorum. 
Kömürlü sahanın, kömürlü sahanın haricinde burada, bu stadımızın Aslantepe’nin ısınma 
şeklinin ne şekilde ısınacağını söyledikleri vakit, Sayın Ünal Aysal zamanında, başkanlığı 
zamanında, Yönetim Kurulu böyle bir karar aldı, 700 metre yolu, aşağıdan yukarıya yaptıracak 
diye. Bu yol yapılırken, iyi kötü bir katkıda bulunduk. Ama bu yola doğalgaz firmasından gelen 
genel müdürlükten bir yasa gereği, asfaltın dökülmesi gerekiyor üstüne. Bunu nasıl yapalım, 
nasıl yapalım dedikleri vakit, buna o tarihte benimle beraber görev yapan, Remzi Tan ağabeyim 
de şahittir. Ben bizzat büyükşehir belediye aracılığıyla, geçmişteki hukukumla, beni sayarlar, 
severlerdi, sağ olsunlar. Ben bu stada ısınma şeklini asfaltını, 700 metre bila ücretsiz ben 
döktürdüm. Ben hiçbir zaman, kendimi Galatasaraylı olarak inkâr etmedim. Bu işi yapan da 
Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi olan bir arkadaştı o zaman, genel müdür yardımcısı, yol 
bakım. Bu işlerin yapıldığında, bütün dosyalar bende halihazır var. Ben kendime düşen 
Galatasaraylılık görevlerimi yerine getirmiş bir insanım, her zaman da getiririm. Ben hepinize 
saygı sunuyorum. Kusura bakmayın. Biraz ilk defa 35, 40 senelik Divan üyesi olmama rağmen, 
ilk defa konuşuyorum. Öyle bir konuşma mevzuatı gerektiğini hissediyorum. Çünkü protokoldeki 
tribünden Ünal Aysal zamanında, değerli büyüklerimle görüştüm. Dediler ki, protokolde bizim 
yerimiz yok. Nasıl olur dedim. Dediler ki protokolün, camın önünde 15 tane yerimiz var. 
Beşiktaş’ın protokolde yeri var, Fener’in yeri var. Trabzon’un var da Galatasarayın niye yok 
dedim. O zamanki CEO olan Lütfü Arıboğan beyle genel müdürlüğe, bakana gittik, şeref 
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tribününde, şimdi halihazır orada Galatasaray logosu ile yapılan şeyin, o logolarını yapıştıran, 
orayı tahsis ettiren, Yönetim Kurulu ile beraber, savaş verdim. Bana o zamanki bakan dedi ki, 
sen memuriyetini devleti kullanıyorsun, bize kalleşlik yapıyorsun. Biz hakkımız olan yeri istedik 
dedim ve aldık. Bugün bir istirhamım olacak. Orada protokolde 15 tane yerimiz var. Ama kimler 
oturduğu belli değil. Belli değil. Lütfen Yönetim Kurulundan bu yerler için bir görevli tahsis 
edilsin. Önüne gelen, sağdan soldan, yani insanı üzücü tarafları oluyor. Yani söylemek 
istemediğim şeyler, neyse. Ben fazla konuşmak istemiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, 
saygılar sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Anlaşıldı. Sayın Ayhan Yeğinsu’yu davet ediyorum.  
 
Ayhan Yeğinsu 
Galatasaray Divan Kurulunun değerli üyesi, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. Ben çok vaktinizi almayacağım, birkaç tane kısa konuyu söyleyeceğim. 
Bunlardan bir tanesi, biraz önce Divan Başkanımızın değinmiş olduğu, toplantı günleri konusu. 
Burada iki tane şey var. Bir tanesi, hatırlatmak istiyorum. Bu toplantılara sadece İstanbul'dan 
gelinmiyor. Biliyorsunuz yurt dışından da gelen var, yurt içinden de gelenler var. Dolayısıyla bu 
toplantıları, hakikaten eskisi gibi sabit bir günde, tarihte yapmamız çok daha doğru olacak diye 
düşünüyorum. Bir ikinci konu da, bu Çarşamba günleri nedeniyle de artık Lisemizde toplantı 
yapamaz olduk. Bir tek cumartesi günü Liseyi bize açıyorlar. Dolayısıyla belki cumartesi gününe 
bu toplantı alınırsa Lisemizde de bu toplantılarımızı yaparız.  
Abdurrahman Şeref Bey ile, Tevfik Fikret Beylerin fotoğrafları arasında konularımızı 
görüşebiliriz.  
Değerli Galatasaraylılar, söylemek istediğim bir diğer konu ise, şu son Alanya kupa maçında çok 
dikkatimi çekti. Şimdi bizim kulübümüzün ikinci maddesi, kulübün renkleri ve alameti farikasını 
gösterir. Kırmızı G, Sarı S, siyah 1905. Bu nereye gitti bilmiyorum, Alanya maçında? Baktım 
bembeyaz bir arma var burada. Yani değerli Galatasaraylılar, renklere artık dikkat etmemiz 
lazım. Rengimiz sarı-kırmızı. Bakıyoruz sarı-kırmızı renk diye çıkan renk de sarı mı, kırmızı mı belli 
değil. Bu hem üyelerimiz arasında, hem de seyirciler arasında çok konuşulur oldu. Belki 
sponsorumuz olan ve bu formaları ve diğer şeyleri yapan firma ile bu konuyu dikkatli bir şekilde 
konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü, madde 3’te tüzüğümüzde der ki, bunlar asla ve 
asla değiştirilemez. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Son konum, bugün çok derinine 
inmeyeceğim konu. Ama önümüzdeki günlerde mutlaka ineceğim. Salonda pek kimse kalmadı, 
artı dikkatler de dağıldı. O da Başkanımızın başından beri söylediği, birlik-beraberlik, sevgi, işte 
birbirimizle niye kavga ediyoruz, konuları. Bu konu seçim döneminden beri Başkanımız söylüyor 
ve gayet samimiyetle de bunun üstüne gidiyor. Hatta en son rahmetli Başkanımız Mustafa 
Cengiz’in ölüm yıldönümünde kendisinin oğluna çok güzel şeyler söylediğini de ben şu 
kulaklarımla duydum. Ama bunları gerçekleştirmek için, bakın hem Cumartesi, Pazar günü 
yaptığımız genel kurulun, Pazar günü de son maddesi olan ama tebrikler nedeniyle, pek 
anlaşılamayan ve konuşulamayan bu konuyu ben kayıtlara geçmesi için çıktım dedim ki, bakın 
dedim, bunun derinine inmek lazım. Siz buzdağının sadece üstünü görüyorsunuz. Buzdağının altı 
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çok derin. Buna inmediğiniz takdirde de bu işi çözemezsiniz ve hakikaten bugün öyle bir problem 
şekline geldi ki, bu. Hem lisede, hem alaylılarda çok ciddi bir sıkıntı. Bunu çözmek için, bunun 
altına inmek lazım. Buzdağının altına inmediğiniz takdirde de çözebilmeniz mümkün değil. Bunu 
ben bir Divan toplantısında daha söyledim. Bunun üzerine giderseniz bu konu çözülür. Ama 
gitmediğiniz takdirde ve bazı şeylere kulağınızı tıkadığınız takdirde, veyahut da gözünüzü 
kapattığınız takdirde bir yere gitmesi mümkün değil. Efendim beni dinlediğiniz için, teşekkür 
ediyorum. Saygılar sunuyorum.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. Salonda konuşma, söz hakkı isteyen üye olmadığını görüyorum. Saygıdeğer 
Yönetim Kurulumuzdan konuşma talebi var mı acaba? Buyurun Sayın Başkan. 
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Evet, Sayın Divan, Sayın hazirun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Başkanım başlamadan bir müsaadenizi alabilir miyim? Bir konuda, Sayın Ayşe Nazlı Dereli 
burada mı acaba? Başkanım, çok sevdiğimiz kulüp yöneticilerimizden muhasip üyemiz Varol Ziya 
Dereli ağabeyin kızı, Nazlı hanım, sizin de çok yakın olduğunuzu biliyorum. Beraber beratını 
takdim edebilir miyiz? 
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Konuşmamdan sonra ederiz.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Konuşmadan sonra tabii. Buyurun. 
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Evet, değerli hazirun, konuşmacıları dinledim. Dolayısıyla onları da soruları itibariyle, 
aydınlatmak itibariyle tekrar karşınızdayım.  
Sami ağabeyin tespiti, şikâyeti gayet yerinde. Evet, biz geçen hafta söz verdik, fakat maalesef bu 
haftaya yetişmedi, ama şundan emin olun. Bu konuda yani dört dörtlük bir çalışma yapılıyor. 
Ben, bu prezantasyon yapıldığı gün, göreceksiniz ki, ne kadar bu işe ehemmiyet veriyoruz, ne 
kadar araştırdık, ne kadar bu işin arkasındayız. Dolayısıyla bu gecikmeden dolayı da hepinizden 
özür diliyorum. 
Sayın Kükner’in tespitleri vardı. Evet, asıl, buranın isminin Aslantepe olması gerekiyor. Ben 
tespitini önemli görüyorum ve bu konuda Yönetim Kurulu olarak çalışacağız. Şu andaki mevcut 
durumun, belediye nezdinde nasıl olduğunu bilmiyorum. Sarıyer Belediyesinde ama öğrenmem 
ve konuyla ilgili size detaylı bilgi verebilirim ve bu konuda, buranın Aslantepe olması için de 
çalışacağımı vaat ediyorum. Vadi İstanbul'dan gelecek yolun önemi var. Çünkü Vadi İstanbul'da 
şeylerimiz, taraftarlarımız, Vadi İstanbul'da yeme içme için çok sayıda toplanıyor. Oradaki 
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otopark fasilitelerinden de istifade ediyorlar. Dolayısıyla yürüyerek stada ulaşmaları yönünde 
bir çalışmamız var. Onun için bu konuyla da ilgili size bilgi aktaracağım.  
Sevgili İbrahim Göknar, her zamanki Galatasaray aşkı ile, Galatasaraya fayda üretmek aşkıyla, 
tabii birçok konu üzerine eğiliyor. Özellikle alt yapı ile ilgili söylediği şeyler çok önemli, evet 
liyakat önemli. Menajerlik sistemi de bunun kanayan yarasıdır. Konuların bilincindeyiz ve bu 
konuda da zaten bu prezantasyon yapıldığı zaman göreceksiniz ki, bu konular da dikkate alınmış 
şekilde sizi bilgilendireceğiz. 
Sevgili İbrahim, Galatasarayın borcunu 300 milyon Euro civarında olduğu konusunda bilgi verdi. 
Aslında şöyle değerli Galatasaraylılar, bizim yükümlülüklerimiz, rakamın 300 milyon Euro 
civarında olduğunu tahminen, yani çalışıp gelmediğim için net rakam vermekten kaçınıyorum. 
Fakat şunu çok iyi biliyorum. Bizim borcumuz, 100 milyon Euro. Nereye bu borcumuz? 
Bankalara. Diğerleri bizim yükümlülüğümüz, yani borcunuzla, çünkü biz bankalara olan 100 
milyon euroluk kısmını, almışız, yemişiz, gitmiş. Diğerleri yükümlülüğümüz. Yükümlülerin içinde 
ne var? Diyelim ki, futbolculara olan borçlar, önümüzdeki döneme de sirayet eden. Bu borçlar 
zaten, şöyle değerlendirin, değerli Galatasaraylılar, bu insanlar, diyelim ki 2024’e, 2025, 2026’ya 
kadar sözleşmeniz var. Doğru, bu bizim yükümlülüğümüz. Ama bunlar da bu dönem içinde 
görevlerini yapacaklar, üretim yapacaklar ve bu borçların karşılığını bize vermek için çalışacaklar. 
Yükümlülüklere böyle bakmak lazım. Yani yükümlülükler çıplak borç niteliğinde değildir. 
Şimdi dolayısıyla bunu niye özellikle bunu belirtmek ihtiyacını hissediyorum. Bakın, bütün 
camianın, Yönetim Kurulunun ve bütün camianın, taraftarlarımız dahil, doğru bilgilendirilmeye 
ihtiyacı var. Yani bu borç yükünü öyle bir seviyeye getirdiğiniz zaman, bunun telafisi, ödenmesi 
mümkün olmayan diye kapkara bir tabloyla karşı çıktığınız zaman, insanların çalışma şevkinin 
kırılabileceğini, taraftarların çok daha fazla üzülebileceğini düşünerek söylüyorum. 100 milyon 
Euro borç, az bir borç mu? Hayır. Değil. Ama bakın, hazırladığımız projelerle, özellikle sadece 
Mecidiyeköy projesi ile ilgili, bunun yarıya yakın kısmını telafi ediyoruz. Ödüyoruz, diye 
anlatmıştım. Şimdi bu tespitten sonra, çok önemli bir husus. Sevgili İbrahim, bahsetti. Şöyle bir 
şey biçti. Dedi ki, 15 ay buradasınız kardeşim. Yani bu bir ifade tarzıyla değil ama 15 ay var 
döneminizin bitmesine, bu 15 ay zarfında, kaç para borç ödeyeceksiniz, hangi projeyi 
yapacaksınız gibi, soru açtı.  
Değerli Galatasaraylılar, her kurumda olduğu gibi, Galatasarayda bir süreklilik konusu vardır. Biz 
ne çektiysek, geçmişte bakın 2016’da yaptığımız binanın semeresini 2023’te, yani 8 sene sonra, 
7 sene sonra görmeye başladık. Neden? Sürekliliği sağlayamadığımız için. Şimdi burada da 
görev, elbette Divana düşüyor, elbette peşi sıra görev alacak Yönetim Kurullarına düşüyor. Yani 
bir Yönetim Kurulunu sen 15 ay buradasın, 15 ay boyunca ne yapacaksın, kaç para ödeyeceksin, 
hangi projeyi yapacaksın? Gibi tenkit etmek bence doğru değil. Bizim yaptığımız şeyler, 
Galatasaray projeleridir. Dolayısıyla genel kuruldan geçmiş Galatasaray projelerini, herkesin, her 
yönetimin de sürdürmek ve sonuçlandırmak zorunluluğu vardır. 
Projeler değişir mi? Projelerin değişim şekli belli. Projeler değişebilir ama bu işin sahibi genel 
kurul. Genel kurula getirirsin, proje değişecekse, proje değişir. Proje kendi kendisine 
değişmemesi lazım, değişemez. Onun için bu konuya da şuradan geldi sevgili İbrahim. Ya dedi 
yarın ne olacağı belli değil işte, ekonomik durum belli, siyaset belli. Ya tabii olaylara böyle 
yaklaşırsak, olaylara böyle yaklaşırsak, bugün hiçbir şeyi yapmamamız gereği ortaya çıkar. 
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Halbuki biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki, arkadaş ben bugün itibariyle, bugünkü şartlara bağlı 
olarak, şu, şu, şu projeleri yapıyorum. Ve yaptığımız, gündeme getirdiğimiz projeler de kolay 
kolay değişmeyecek. Yani bir gayrimenkul projesinin neresi değişir? Hiçbir yeri değişmez. Ha 
gecikebilir. Finansman, nakit akışında problem olur, değişebilir. Ama diğer karakteri değişmez. 
Basket salonu nerede olacak diye sordu sevgili İbrahim. Evet, basket salonunun 2017 Aralık 
ayında ruhsatını aldım, projesi de hazır, yani ruhsat alındığına göre zaten bütün projeleri 
yapılmıştı. Ondan sonra akamete uğradı, yapılmadı. Şimdi basket salonunu sadece basket 
salonu olarak değil, spor salonlarına hizmet edecek, yüzme dahil, yeni bir projemiz. Eğer biraz 
sabrederseniz, bu projeyi de yakında açıklayacağım ve hepinizin de beğeneceği, hepiniz, 
Galatasaraya uzun yıllar hizmet edecek bir proje olarak gündeme getireceğiz. Çalışmalarını 
yapıyoruz, dolayısıyla imzalarını attık, ama henüz daha ham halinde olduğu için size sunmaktan 
imtina ediyorum. Çok kısa sürede de sunacağım bu projeleri. 
Efendim projeler açıklanınca, şeffaflık çerçevesinde, sevgili İbrahim tespitler yaptı. Doğrudur 
ama, şimdi biz Galatasarayız. Bakın mali tablolara bile, finansallar açıklanıyor ya, mali tablolara 
bile baktığınız zaman, bazı kulüplerin finansallarında hiçbir şey göremezsiniz. Hiçbir şey yoktur. 
Şey açıklamalarına baktığınız zaman, SPK’ya yapılan açıklamalara baktığınız zaman hiçbir şeyi 
göremezsiniz. Fakat bizim toplumumuz öyle değil sevgili İbrahim. Bizim toplumumuz şeffaflığı 
esas almış, şeffaflık çerçevesinde herkesin, her şeyi bilmesine yönelik. Beklentisi bu yönde. Bu 
beklentinin de doğru olduğunu düşünüyorum. Bizim kimseden, hiç kimseden sakınacak bir 
şeyimiz yok. Elbette ki, biz bazı konuları, bakın bugün size, basket salonu ile ilgili bir şey 
söyleyemiyorum dediğim zaman, bunun zamanlaması, süreci iyi yönetirseniz eğer, hiçbir şey 
başınıza gelmez. Ama süreci iyi yönetme konusunda çok dikkatli olmamız lazım. Söylediği 
konularda haklı olduğu yön de vardır. Erken açıklanan projelerin sataşmalar sonucunda 
yapılamaması gündeme geleceği için söylüyor bunu. Evet, ama bunun, bunun şunun önüne 
geçmemesi lazım. Projeleri gizli yapalım, projeleri açıklamayalımın da önüne geçmemesi lazım. 
Ben Yönetim Kurulu başkanı olarak, en çok bu işten mutazarrır olacak kişi olmama rağmen, şunu 
savunuyorum. Diyorum ki, hayır arkadaşlar, biz şeffaflıktan vazgeçmeyelim. Bunları açıklayalım, 
ama zamanı gelince açıklayalım.  
Webinar toplantısı sızdı. Doğru, doğru, webinar toplantısı sızdı. Kimin, bilmediğimiz biri, 
tamamını da değil, bir kısmını yayınladılar. Ne amaçla yaptığı meçhul. Webinarların bir özelliği, 
şu. Bütün üyelere açık olduğu için, evet Divan bizim istişare kurulumuz, fakat zaman zaman 
projelerin webinar vasıtasıyla bütün üyelere de açılması, onların yorumlarının da alınmasının 
gereği var ve bu toplantıların da faydalı olduğunu düşünüyorum. O itibarla webinar toplantılarını 
yapıyoruz. Dolayısıyla, evet, burada Divanda istişare ederiz ama üyeleri de bilgilendirmek, 
onların görüşlerini de almak bence önemli. 
Evet, Taylan kardeşimin söylediğini yerimden düzelttim, yani herhangi bir yaptığımız tüzük genel 
kurulunda, ilave bir üye talebimiz yoktu zaten. Evet, Sayın Taner Aşkın’ın yorumlarına, yani 
tenkitlerine geldim. Evet, alt yapı konusunda söylüyor, haklı pozisyonu vardır. Alt yapı ile ilgili 
gerekli çalışmaları ve ne yapacağımızı da önümüzdeki toplantıda anlatacağız. 
İhale ile ilgili yorumları var. Sayın Taner Aşkın’ın, evet. Biz genel kurulda aynen söz verdiğimiz 
gibi, ne dediysek, gerek ihale konusunda, yaptığımız işlerde, gerekse proje takibinde, proje takip 
firmalarıyla yaptığımız anlaşmaların hepsini tek tek, tek, tek yerine getiriyoruz. Dolayısıyla 
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burada özellikle ihale konusunda tenkite mahal bırakacak bir konu, kesinlikle yapmayız ve 
yapmıyoruz.  
NEF stat ismi, evet NEF stat ismi. NEF firması, benim daha önce başkan olduğum, 2015-2016 
sezonundan itibaren, Galatasaray Spor Kulübüne göğüs sponsoru olarak destek vermiş bir kişi. 
Bu görevi, bu sponsorluğunu, benden sonraki dönemlerde de devam ettirdi ve özellikle benden 
sonraki dönemlerde, Galatasaray Spor Kulübü Yönetimlerine, gerek sporcu transferlerinde, 
gerekse diğer konularda her zaman destek olmuş bir firma. Sahibi de Erden Timur. Her ne halse, 
her ne halse, rakiplerimiz, Erden Timur kardeşimle uğraşıyorlar da, biz içimizden, ya Erden 
Timur, seçime beraber girdik, seçimin birinci gününden itibaren, bütün projeleri beraber yaptık, 
genel kurullarda beraber çıktık alkışladık, beraber açıkladık. Dolayısıyla Erden Timur atanmış 
birisi diye kabul etmek doğru değil. Hafızalarınızda vardır yani, seçim öncesi, her genel kurulda, 
çıktık şu projeleri yapacağız. Elbette ki, sadece Yönetim Kurulu değil, kendisi de sportif a.ş. nin 
bir Yönetim Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulu üyelerini sen atanmışsın, sen atanmamışsın diye 
yaftalamak da doğru değildir. İnsanlar ya, evet anonim şirketlerde de atanmış üyelerimiz var. 
Onları da mı ayıralım, sen seçilmişsin, sen atanmışsın diye.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sen Bağımsızsın. Sen bağımsız üyesin diye. 
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Sen bağımsızsın diye. Ya bazen insanlar, hayretler içinde kalıyor. (İşi atanmış kişi iyi yapıyor, 
atanmışsa eğer). Evet. Yani bunun rahatsızlığı nerede? Şimdi. Böyle bir şey, şimdi, dolayısıyla 
şuna gelmek istiyorum. Erden Timur, evet, kabul edilmesi güç bir para miktarı üzerinden kulübe 
benim dönemimden itibaren destek vermiştir. Bunun mertebesi de 30 milyonlar civarındadır. 
Dolar. Yani peki, bunun neresini tenkit yani, şimdi projeler yapıyoruz. Kendisi inşaat şirketinin 
sahibi olduğu için, büyük bir inşaat şirketi. Proje desteği veriyor, maddi destek veriyor, prestiji 
itibariyle, büyük projeler yapıyor, bunu Galatasaray Spor Kulübüne yansıtıyor. (Çok iyi transfer 
politikası yapıyor) yani futbolla ilgili olarak, gece gündüz koşuyor. Basketbolda ben bazen böyle 
heyecanla unutuyorum. Şimdi ne istiyoruz ya? Nedir yani. NEF isim hakkı bedeli. Daha önceki 
dönemde yapılmış. Hiç kimseyi yani stada isim sponsoru bulunamadığı için, kendisi defaatle 
bunu izah etti. Bulunamadığı için, demişler ki ya Erden biz kimseyi bulamadık, gel bari sen bu 
stada, ismine sponsor ol denmiş, çocuk da olmuş. Daha doğrusu Erden Bey de olmuş. 
Yani şimdi bu, defaatle kendisini ifade etti, dedi ki ya arkadaşlar, bugün hâlâ söylüyor. Eğer diyor 
stadın bir isim hakkı sponsorunu bulursanız, ben bırakmaya hazırım diyor, duymadınız mı ya, 
sizden rica ediyorum ve diyor ki, ben taahhüt ettiğim miktarı yine ödeyeyim size, üstüne de 
Galatasaray yeni gelecek sponsorun parasını da alsın, yani ikisini üst üste koyalım, Galatasaray 
bu manada daha fazla para sahibi olsun. Bunu hiç duymadınız mı, değerli Divan üyeleri?  
Değerli Divan üyeleri, elbette ki Galatasarayda eleştiri ve tenkit her zaman olması lazım. Ama şu 
söze önem veriyorum, ya yiğidi öldür de hakkını da ver yani. (Öldürmeden de verilebilir.)  
Dernek niye borçlu? Sevgili Taner Aşkın’ın söylediği şey, dernek niye borçlu? Değerli 
Galatasaraylılar, derneğin borçlanma dönemi, bellidir. Dernek yaklaşık 17 branşta, amatör 
şubelerde, basketbol, voleybol, yüzme diye gittiğiniz zaman, hizmet veriyor. Maalesef buradan 
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sağladığı getiriler, buradan sağladığı bütçe getirileri, yeterli değil. Dolayısıyla zaman zaman 
sportif a.ş. den finansman sağlıyor ve borçlanması da bu şekilde başlamış. Ve zaman içinde faiz 
sarmalına da girmiş ve şu anda yaklaşık 2 milyar lira mertebesinde Sportif a.ş. ye borçlu.  
Konunun nereden geldiğini, nasıl olduğunu bir tarafa bırakın. Neticede sportif a.ş. de bizim 
çoğunluk hissesine sahip olduğumuz bir firma. Dernek de Galatasaray sportif genel kurulun 
üyelerinin malı. Şimdi bir gerekçeden dolayı, gelinen bu durum, güzel bir durum değil. Değil. 
Dolayısıyla eğer müsaade ederseniz, bu konunun çözümü için de zaten bir çalışma içindeyiz. Yani 
dernek, dernek Galatasaray sportif a.ş. ye olan borcunu ödemek zorundadır. Bunun için de bir 
hazırlığımız var. Biz inşallah kendi dönemimize yetiştirmek suretiyle bu borcun da tasfiyesini, bu 
borcun da sıfırlanması için gerekli çalışmayı yapıyoruz.  
Ama bunun sorgulanması gereken gün, bugün değil. Bugün bunun sorgulanması gereken gün, 
bugün değil. Evet. Taner Aşkın’ın, Sayın Taner Aşkın’ın söylediği şey, fon nedir, bilmem ne? Ya 
Allah aşkına, televizyonlar bizi izliyor değerli Galatasaraylılar, bizi dost, düşman da izliyor. Dost, 
düşman da izliyor. Özellikle bugünlerde, üzerimize yapılan hesaplar çerçevesinde herkes bizi 
izliyor. Bizim Divan Kurulu üyelerimizin çıkıp birisinin ya fon nedir, ben böyle bir şey tanımam, 
yani böyle bir şey yakışıklı değil, sevgili Taner Aşkın. Fonun ne olduğunu, epey bir süreden beri 
izah ediyoruz. Tekrar ediyorum. Yaptığımız projelerden, istihsal edeceğimiz paralar çok yüksek. 
Dolayısıyla bu projelerden elde edeceğimiz paralarla, borcumuzu ödedikten sonra, Bankalar 
Birliğine olan borcumuzu ödedikten sonra, yaklaşık çok büyük miktar, telaffuz etmiyorum. Bizi 
izliyorlar, endişelerinizden dolayı. Çok büyük bir meblağ elimizde kalıyor. Biz dedik ki, ne zaman 
dedik? Hazirandaki seçimlere giderken, orada yapılan genel kurullarda, tanıtım toplantılarında 
şunu dedik, tekrarlıyorum. Dedik ki, biz projemiz bunlar. Allaha şükür bu size söz verdiğimiz 
projelerin hepsini sırayla yapıyoruz. Adadan başladık. Adadan başladık. Mecidiyeköy’ü 
yapıyoruz, Florya’yı yapıyoruz, Kemerburgaz’ı yapıyoruz. Hepsini sırayla yapıyoruz. Biz dedik ki, 
bu projelerden üretilecek miktarlar çok yüksek. Dolayısıyla sizin desteğinizle, yarattığımız iklim 
çerçevesinde bu projeleri yapacağız. Öncelikle bankalar birliğine olan borcumuzu ödeyeceğiz. 
Geriye elimizde büyük bir meblağ kalıyor. Bu meblağın çarçur edilmemesi, daha doğrusu, çarçur 
doğru laf değil de, yani rastgele harcanmaması için bir Endeavour tipi bir fon kuracağız. Bu fon 
bu para fon organizasyonu içinde, bunun derivasyonları var. Bu fonun getirisi olacak. Para. Yani 
paranın bir getirisi olacak. Bu getirileri de diyeceğiz ki işte, şu kadarı alt yapıya, şu kadarı yeni 
tesis ve arazi edindirmesine, şu kadarı futbola, şu kadarı basketbola. Gelen yönetimler, ancak 
sadece bunun getirilerinden istifade edecek, fona dokunamayacaklar. Çünkü bu fon bizim kefen 
paramız gibi. Kefen paramız gibi, 30 yıl bu kulübe hizmet getirecek kişilerin, kefen parası gibi, 
saklana, saklana gelmesi lazım. Keşke bu daha evvel de yapılsaydı. Daha önceleri de böyle bir 
şey yapılsaydı.  
Bir şey daha vardı ama kaçırdım. Notuma almamışım, sevgili Taner Aşkın. Evet. Çetin Öztürk, çok 
değerli bir Galatasaraylı, çok değerli bir Galatasaraylı ve Çetin Öztürk, benim asistanım, benim 
yardımcım olarak benimle beraber çalışıyor. Bunda ne var? Niye illa ki efendim Metin Öztürk’ün 
kardeşi. Kardeşi 2’nci başkan. Ya arkadaşlar, ne olur, bu şeyden, bu paranoyadan çıkalım. Ben 
ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım, hiçbir kimse, kulübe faydalı olmayacak bir kimseyi istihdam 
etmedik bugüne kadar. 
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Ya müsaade edin de, biz de bu hassasiyet içinde olduğumuzu düşünün yani, biz Galatasarayın, 
kulübünün yani şunu demek istiyorsun sevgili Taner Aşkın. Sen ikinci başkanın kardeşine 
efendim kıyak yapıyorsun, bilmem ne. Ya biz öyle bir insan mıyız, biz o niyetle mi seçildik ya? Biz 
yani, bu yani, böyle başkan yardımcılarına, şeylerine kıyak yapalım diye mi seçildik? Yani lütfen, 
lütfen sizden rica ediyorum. Üyelerimizi yaralayan, üyelerimizi farklı kategorize etme şekline, 
yani burada ima ettiğiniz konu çok net.  
 
Taner Aşkın 
Sayın Başkan, hedef göstermeyin bakın, terbiyemden dolayı.  
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Şimdi kaç kişi var ki böyle, 1 kişi. Yani iyi ki ima etmemişsin, sevgili Taner Aşkın, iyi ki ima 
etmemişsin, sevgili Taner Aşkın, iyi ki ima etmemişsin, yani anlaşılmadı zaten. Onun için. Allah 
aşkınıza, ben sizden rica ediyorum ya, diyorum ki ya biz, bizi yani bu kulübün bütün bu 
bahsettiğiniz şeylerden, sakınmak, korumak üzere seçtiniz ya. Bizi itham ediyorsun, diyorsun ki, 
ya Yönetim Kurulu üyeleri, siz bunu seçtiniz ama, Metin’in kardeşi.  
 
Taner Aşkın 
İtham yok. Konuşuyoruz, burası istişare yeri. Ben söyleyeceğim, siz cevap vereceksiniz. Karşılıklı 
konuşuyoruz, burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız?  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Taner Aşkın, lütfen. 
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Evet. Sevgili Taner Aşkın’ın başka bir şeyi de, Colombus projesi. Yani onun tabiriyle Kozmoz 
projesi. Şimdi dolayısıyla Colombus projesi, çok önemli bir proje. Biz seçilirken de, seçime 
giderken de bu proje ile ilgili açıklamaları yaptık.  
Evet, proje o gün seçime giren iki tarafın da hedefinde olan bir projeydi ve dikkat ederseniz o 
günkü tartışmalar içinde, bu proje paylaşılamadı bile. Bu projenin kendi içinde derivasyonları 
var. Bunlar nedir? İşte gerek dijital ortamdaki gelişmeler, mağazacılık alanındaki gelişmeler, 
bunlardan şirketlerin değerlenmesini müteakip, ortaya çıkacak değerlerin, asetlerin, gerek 
sermaye piyasasında, gerekse değerlendirilmeleri suretiyle ortaya çıkacak büyük fonlar var. 
Bunun için evvela, hem mağazacılığı, hem de dijital ortamdaki projelerinizi büyütmeniz, 
geliştirmeniz lazım. Şu anda yaptığımız o. Bunu da defalarca anlattık, hem seçim döneminde 
anlatıldı. Sadece biz anlatmadık, Sayın Eşref Hamamcıoğlu da bu manada anlatımlar yaptı, biz 
de yaptık. Divanlarda da anlattık. Dolayısıyla şimdi bazı şeyleri tenkit ederken, Sayın Taner Aşkın, 
bizi cesaretlendirin, tenkidinizi yapın, ama bizi de cesaretlendirin. Yani bu Colombus projesi 
neymiş, nerede? Vardı, yoktu gibi dediğim gibi bizi dost, düşman izliyor. Şimdi dolayısıyla onların 
eline de koz verecek şekilde ne olur tenkit etmeyin, eleştirin. Yani şeyinizle beraber, yani 
çözümünüzle beraber getirin ama uygun bir şekilde yapın. 
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Erdal beyin katkılarına teşekkür ederim. Evet, benim çantamda olan fakat ifade etmekte eksik 
kaldığım konu, Hasnun Galip sokağındaki, oradaki binamız. Hasnun Galip sokağı, çok önemli bir 
sokak haline geldi. Daha önceki başkanlık döneminde, orada bir çalışma yaptım ben zaten, 
sizlerle de paylaşmıştım. Bu çalışmanın esasında birinci seviyesinde o binanın Anıtlar, ikinci 
Anıtlar Kurulu tarafından tescil edildiği, tarihi bina şeklinde tescil edildiği. Bunu yaptığınız 
zaman, bina üzerinde tadilat dahil, yeni bir proje uygulamanız, parsel üzerinde mümkün değil. 
Mümkün de, çok zor koşullardan geçiyorsunuz. Yaptığım ilk uygulamalardan bir tanesi, bina 
aslında tarihi eser olarak nitelendirilecek bir bina değil,  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Değil, fakat orada bir, herhalde bir aymazlık demeyeyim de, herhalde boşa geldi, yönetimler 
herhalde konsantre olamadı.  
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Hayır, şu manada, bazen sokak bazında, ada bazında, pafta bazında tescil yapılır. Yani hiç 
ayırmaksızın, hak sahibi gelsin, Anıtlar kurulunda hakkını savunsun, o zaman tescilden 
düşürülür. Biz de onu yaptık. Orada ada bazında her tarafı tescil etmişler, daha önceki dönem 
gittim Anıtlar kuruluyla konuştum ve tescili kaldırdık. İmar durumunu dahi verdiler. Bizim orada, 
o zamanki görüşümüz itibariyle, yine bir küçük, minik bir butik otel projemiz vardı. Bunun 
çalışmalarını da yaptık, fakat sonuca erdiremedik. 
Bugün geldiğimiz noktada, orada şöyle bir proje geldi önümüze. Bir derneğimiz vasıtasıyla geldi. 
Çok da önemli bir projeydi. Orada giriş katını bir defa şey olarak yapmak, bir cemiyet gibi bizim 
Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin bir buluşma noktası, çünkü herkes Beyoğlu’na iniyor, 
dolayısıyla oradan da oraya uğrayıp, bir şeyler içip, hasbıhal edip, yani toplanma yerimiz gibi 
yapmayı planladık. İkinci, üçüncü ve son tepe katında da, orada da bir müzik akademisi, 
Galatasaray müzik akademisini kurup, çocuklara, Galatasaraylı çocuklara orada müzik dersleri 
vermek suretiyle en üst katta da voleybol salonunda da orada aktiviteler yapmak. Yani konserler 
düzenlemek filan gibi. Yani böyle bir etkinlik yani böyle bir proje planladık orada. İhmalimi mazur 
görün. Aslında projesi de şu anda masamda, daha detaylı, daha güzel anlatmak imkânı varken, 
proje kalabalıklığı çerçevesinde, bugün unuttum buraya getirmeyi, yoksa Hasnun Galipteki 
gelişmeler de son derece önemli. Hepsini sırasının üstüne yapacağız. 
Şimdi değerli Galatasaraylılar, burada biraz sabrınızı ben rica edeceğim. Neden? Biz bu 
yapacağımız projeleri, bir sıralamasını yaptık. Sıralaması nedir? İşte birinci seviyede Ada, yani 
hasret kaldığımız bir olaydır. Dolayısıyla bir an evvel için açılması için gayret sarf ettik, açtık. 
Adanın da bugün itibariyle gereken düzenlemeleri yapılıyor. Maalesef Ada 1957 yılından beri 
belediyelerde, büyükşehirde bir çizgisi yok. 1957 diyorum değerli Galatasaraylılar, 57 den beri 
bir çizgi yok. Yok. Böyle bir şey yok yani, böyle bir Ada yok. Dolayısıyla bizim bugünkü 
yaklaşımımız buranın legal bir şekilde yapılması, açılması, üyelere hizmet vermesi yönünde 
çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah sezon sonuna kadar da bunu yetiştireceğiz.  
Birincisi buydu. Ada bize demin ifade de edildi. Hem moral desteği verdi, hem de üyelerin orada 
bir aile ortamında bir araya gelmesini sağladı. Avrupa yakasındaki en önemli buluşma 
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noktalarımızdan birisi oldu. Hep bahsettiğimiz, hep gündeme getirdiğimiz, sevgi ve barış 
ikliminin doğduğu, neşet ettiği bir yer haline geldi. Çok da güzel oldu.  
İkinci projemiz, Mecidiyeköy’dü, Mecidiyeköy’dü ben tekrar ediyorum. Mecidiyeköy bir motor 
projedir. Yani şeyin benzinidir, mazotudur, Galatasaray gemisinin, benzini, mazotudur. Allaha 
şükür en iyi şekilde yaptık ve tahmin edilemeyecek seviyedeki fiyatlarla da sattık. Şimdi bir konu 
kaldı. Bunun haşatını yapmak, konusu. Defalarca izah ettim, bu motor proje sayesinde işte 
Florya’yı yapıyoruz. Bunun sayesinde, Kemerburgaz’ı yapacağız. Onun için değerli 
Galatasaraylılar, bunu dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum. Ama tekrar ediyorum. 
Eğer bir şeyi sağlayamazsak, hem biz Yönetim Kurulu olarak, hem de Divan, veyahut da Genel 
Kurul olarak bir şeyi sağlayamazsak, hiç bunların bir değeri yok. Hep ifade ettim, diyorum ki, ya 
birbirimizi sevelim. Birbirimizle barışalım, yani bir sevgi iklimi oluşturalım ve hepinize teşekkür 
ediyorum. Ta 6, 7 ay evvelden beri söylediğimiz bu söylem, şeyini buldu, oluştu Galatasarayda, 
diğer üyeler de çıktığı zaman ifade ediyorlar. Buna ihtiyacımız var. Yani bunun sayesinde bu 
projeler yapılır, bunun sayesinde bizim bir araya geldiğimizi gören kişiler, Galatasaraydaki bu 
iklimi gören kişiler, şimdi bunu nasıl dağıtırız diye saçma sapan şekilde saldırılar yapıyorlar. 
Bu saldırıların ayağında, sadece sportif netice yok. Sadece sahada yapılan filan bunlar yok. Bizim 
bu kullandığımız ifadeler, bugün Galatasarayın birlik, beraberlik ve bir araya gelme özelliğini yani 
bunu gören kişiler, buradan yani Galatasaraydan korkuyorlar. Galatasaray taraftarından, 
Galatasaray genel kurulundan ve Galatasaraylılardan korkuyorlar. Çünkü konuşmamda da ifade 
ettim. Bir araya gelmiş, tek yumruk olmuş Galatasaraydan herkesin çekinmesi lazım. 
Düşmanlarımızın çekinmesi lazım.  
Hasnun Galip’le ilgili önümüzdeki inşallah Divanda size slaytlarla da burada ne planladığımızı net 
olarak göstereceğim.  
Sayın Cengiz Bakırcı protokole kim oturur dedi, evet, doğru iyi bir tespiti var. Protokolün 
kontrolü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde. İstanbul bölgesinde. Dolayısıyla oradan şey 
yapmak lazım. Bizim evet, 15 tane yerimiz var. Ama içeriye giren ve çıkan, protokole giren, çıkan 
kişilerin kontrolü bizde değil. Tamamen onların inisiyatifinde.  
Evet Ayhan kardeşim de toplantı günleriyle ve Lisede niye toplantı yapılmadığı konusunda şey 
yaptı. O konuyla da ilgili ilgileniyoruz ve en önemlisi bir konuya değindi. Sevgi ikliminin 
Galatasarayda yaratılması konusu. Elbette ki bu çok önemliydi. Burada bunun kalıcı olması, 
bunun artık hiçbir şekilde değiştirilememesi konusu, Ayhan kardeşimin dediği gibi derin bir konu 
olabilir. Bu konuda da bize ışık tutulursa, biz her konuda olduğu gibi, bu konuda da istişare 
ederek, bunun artık Galatasarayın, yani Galatasarayın kontrolünden çıkmayacak bir iklimle, 
iklimi meydana getirmek için elimizden geleni yapıyoruz.  
Değerli Galatasaraylılar, bir Divan toplantısının daha sonuna geldik. Hepinize saygılarımı 
sunuyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Başkanım, Sayın Başkanım bir pozitif ayırımcılık yapalım. Bir kadın üyemiz, çok iyi 
tanıdığınız Varol Ziya Dereli ağabeyimizin sevgili kızı Nazlı Hanım’a birlikte takdim edelim 
müsaade ederseniz. Ben müsaadenizle Atilla Donat ağabeyimizi de davet etmek istiyorum, bir 
aile ortamında verelim. 
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Ayşe Nazlı Dereli 
Çok teşekkür ederim, çok teşekkürler, sağ olun. 
 
Atilla Donat 
Sevgili dostum, kardeşim Galatasaraylı Varol Dereli’nin kızı Ayşe Nazlı Dereli’ye beratını 
vermekten büyük bir gurur duyuyorum (alkış). 
 
Ayşe Nazlı Dereli 
Çok teşekkürler, sağ olun. Çok mersi. Sağ olun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Saygıdeğer hazirun, yeni yılın ilk toplantısını icra ettik, iyi ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. 
Camiamıza başarı, ille de huzur diliyorum. 
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Aykutalp Derkan (6833) 
Başkan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

İbrahim Ziyal (6329) 
Başkan Yardımcısı 

Sonay Kale (9001) 
Başkan Yardımcısı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z. Nilüfer Sanvar (7167) 
Yazman 

Ali Tüzmen (8377) 
Yazman 

 
 
 


