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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 15 Şubat 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 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, önce vefat listesini 
yansıtalım. Vefat listesi geliyor mu acaba? 
3230 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, sigorta sektörünün duayenlerinden Süleyman Vedat 
Atalık, 7062 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, armatör iş insanı, Ömer Pekin Baran, Kulüp 
üyelerimizden 9886 Tayfun Çakaroğlu, devam ediyor muyuz? 11006 sicil numaralı üyemiz 
müzikolog Prof. Dr. Ahmet Yürür ve 12107 sicil numaralı Kulüp üyesi Ümit Alaca ve geçtiğimiz 
Kahramanmaraş kaynaklı, merkezli, iki depremde hayatlarını yitirmiş vatandaşlarımızın kutsal 
anıları önünde sizleri saygı duruşuna davet ediyorum (Saygı duruşu yapıldı.) Buyurun 
oturabilirsiniz. Ruhları şad olsun, hepsine Allahtan rahmet diliyoruz. Müsaadenizle yerime 
geçiyorum. 
Saygıdeğer hazirun, gündemimize geçmeden önce birkaç konuda ülke gündemimize bir, 
içlerimizi acıdan, Kahramanmaraş merkezli bu deprem felaketinde yaşananlar konusunda bir iki 
tespitte bulunmak istiyoruz.  
Aslında tarihten ve coğrafyadan ders almış olsak ve bilim doğrultusunda hareket etsek, belki bu 
felaketler engellenemeyecek, doğal afetler ama daha az hasarla mümkünse hiç hasarsız 
çıkmanın yollarını aramak zorundayız. Sizi 1900 yıl önceye götürmek istiyorum. Yer Amik ovası, 
Hatay ili çöküntü alanının ortasında kalan, Türkiye'nin belki de en verimli arazilerinden biri, 
Milattan sonra 115, Roma İmparatoru Trajan ve yardımcısı, daha sonra İmparator olacak, 
Hadrianus, kuzeni, ordu komutanı, savaş nedeniyle bölgedeler ve yaklaşık olarak 260 bin kişilik 
bir ordu ile Amik ovasında kamp kurmuş durumdalar. Milattan sonra 115, Büyük Antakya 
depremi meydana geliyor ve tsunami etkisi ile de o zamanın en büyük şehirlerinden olan 
Antakya’nın 500 bin nüfuslu, İmparator bölgede olduğu için, bütün ordu birlikleri, devlet erkânı, 
oradalar ve 7,5 büyüklüğünde bir deprem ve yüzey dalgası, büyüklüğü 7,5 metre saniye ve yıkım 
şiddeti 11. Şu andaki depreme çok benzer ve daha sonra yaklaşık tarihsel olarak, Hatay’da, 
Antakya ve Amik ovasında 10 kadar tarihsel deprem oluyor. Peki, bu depremden korunmak 
mümkün müydü? Şimdi yıkılmayan iki bölgeye bakıyoruz. 1999 Marmara depremi, yer Kocaeli 
ili Tavşancıl ilçesi. Ocak 2022 de Covid nedeniyle vefat eden rahmetli Belediye Başkanı Salih Gün 
ve Tavşancıl’da can kaybı yok ve yıkılan bina yok. 3 katlı binalar. Bizzat öz babası ve akrabaları 
dahil onu suçluyorlar. Ekmeğimize mani oldu, yüksek yapılaşmaya, kaçak yapılara izin vermedi 
diye. Günümüzde yer, Hatay, Erzin. Yıkım olmayan, tek ilçe. Can kaybı yok. Belediye Başkanı, şu 
anda Sayın Ökkeş Elmasoğlu. İkisinin de özelliği kaçak inşaata izin vermemeleri ve bilimden 
yararlanmaları. Bu tesadüf olamaz herhalde. Lafı fazla uzatmayacağım. Şu depremde 
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kaybettiğimiz Meksika arama kurtarma köpeği Fotionun görselini verebilir miyiz? Evet. Meksika 
Savunma Birliğinin arama kurtarma timleriyle birlikte Meksika’dan gelen bu kahraman köpek, 
deprem bölgemizde ebedi uykusuna yattı. Sadece insanlarımızı değil, hayvan dostlarımızı da 
kaybettik. Bu konuda bir duyarlılık anlamında, bir farkındalık yaratmak için bu slaytı koymak 
ihtiyacı hissettik. Burada bahsetmek istediğim tek olay, sadece insan canına değil, hayvan 
dostlarımızın canına nasıl değer veriliyor, youtubedan bunun, Meksika savunma birliğinin ve 
oradaki kurtarma timlerinin yaptığı töreni ve nasıl bu kahraman köpeği onurlandırdıklarının 
videosu var. Ben burada herhangi bir vakit kaybı olmaması açısından o videoyu koymuyorum. 
YouTube’dan bulabilirsiniz. Gerçekten bir, bu da bir kahramanlık örneğidir. Gözleri yaşartan, 
gönüllerimize de bir anlamda umut veren. 
Şimdi gündemimize geçebiliriz. Gündemi okuması için Sayın Nilüfer Sanvar’dan rica ediyoruz.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar 
Divan Kurulu.  
Gündem.  

1. Ocak ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması.  
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. 
3. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası, Kulüp Yönetim Kurulumuz tarafından 

koordine edilen çalışmalar ve önümüzdeki dönem, yol haritası ile ilgili olarak, 
Galatasaray camiasının ve kamuoyunun bilgilendirilmesi.  

4. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. 
5. Kapanış. 

 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler, okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile 
kabul edilmiştir. Gündemin birinci maddesi ile devam ediyoruz. 
Ocak ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması.  
Ses kaydı çözümlenerek, kontrol edilip, gsdivan.com Divan Kurulu internet sitemize yüklenmiş 
olup, çözümlendiği ve siteye yüklendiği şekliyle, Ocak 2023 toplantı tutanağını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Değerli hazirun, gündemimize geçmeden önce bu deprem felaketi nedeniyle, camiamızın, 
Yönetim Kurulumuzun önderliğinde, öncülüğünde süratle organize olduğunu ve diğer sivil 
toplum kuruluşlarıyla ve diğer spor kulüpleriyle de çok yüreklerimize bir nebze ferahlık sağlayan 
faaliyetlerde göründüğünü özellikle belirtmek isterim. Başta Dursun Aydın Özbek olmak üzere, 
saygıdeğer Kulüp Başkanımıza, değerli Yönetim Kurulu üyelerimize, camiamızın ayırt etmeksizin 
bütün bileşenlerine, taraftar gruplarımız, ultrAslan ve ultrAslan Uni’lere, bölgede bu faaliyetleri 
süratle ilk günden beri stadımızda kulüp mekânlarımızda, Taç sporda yerine getiren, ayırt 
etmeksizin bütün camiamızın bileşenlerine bir teşekkürü borç biliriz ve kuvvetli bir alkış rica 
ediyorum. 
Değerli hazirun, depremin ilk gününden beri, Türk milletinin önemli bir hasletidir. Süratle bütün 
ayrılıklar, fikir ayrılıkları bir kenara bırakılarak insanlar kenetlendi, depremin yaralarını sarmak 
için, kulübümüz dahil, bütün sivil toplum örgütleri, belediyelerin ve diğer kuruluşların, arama 
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kurtarma timleri ve yurt dışından gelen yardımlar ve ekipler, süratle organize oldular. 
Muhtemelen organizasyon bozuklukları ve gecikmeler de olmuş olabilir ama şu anda bize düşen, 
kısır tartışmaları bir kenara koyup, bu insanların ve bölgenin ve toplumun bozulan moralinin 
nasıl düzgünleştiririz, nasıl ileriye yönelik bir daha deprem olsa bile, ki olacaktır. Yıkılmayacak 
şekilde, şehirlerimizi, beldelerimizi nasıl yapabiliriz ve toplumumuzu nasıl bütünleştiririz. Bu 
konuda daha fazla konuşmaya gerek yok. Ama öldüren aslında deprem değildi. Bilime aykırı 
yapılan yapılaşmalar, liyakatsizlikler, cehaletler ve bu konuda mutlaka daha sonra bunun 
muhasebesi yapılacaktır ama gün bugün değil, ben bu konuda sözü daha fazla uzatmadan, 
Yönetim Kurulumuz adına, Sayın Genel Sekreterimiz Eray Yazgan’a sözü vermek istiyorum. Daha 
sonra Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek konuşmasını yapacak. Buyurun Sayın Genel 
Sekreter. 
 
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan 
Sayın Divan Başkanım, kıymetli heyeti, değerli Divan Kurulu üyeleri, saygıdeğer hazirun, 6 Şubat 
sabahı hepimiz çok büyük bir felakete uyandık. Ben buradan yaşanan depremde, hayatını 
kaybedenlere rahmet, aile ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifa diliyorum.  
Şimdi Galatasaray Spor Kulübü olarak bu süreçte yaptıklarımız ve yapacaklarımız konusunda, siz 
değerli divan üyelerimizi bilgilendirmek istiyorum. 
6 Şubat sabahı karşımızda iki seçenek vardı. Ya televizyon karşısında olan biteni, ah vah çekerek 
seyredecektik. Ya da Galatasaray’a yakışır bir refleks gösterip, harekete geçecektik. Biz ikinci 
yolu, yani zor ama fayda üretecek olanı tercih ettik. Size yaptıklarımızı, yapmaya devam 
ettiklerimizi ve devamında gelecek çalışmalarımızı 3 bölümde anlatmak isterim.  
Pazartesi sabah saatlerinde, henüz afetin boyutları netleşmemişken, toplantılarla başlayan 
süreç, çok hızlı ve koordineli bir şekilde ilerledi. Kulübümüz, ilk yardım tırını, stadımızdan 
Pazartesi akşamı, yani aynı gün, saat 21.00 gibi Hataya yola çıkarmıştı. Bu hızlı organizasyonda 
büyük payı olan yardım çağrımıza anında cevap verip, gerek Taçspor tesislerimizde, gerekse 
stadımızda kurduğumuz yardım alanlarında görev alan taraftar grubumuz ultrAslan başta olmak 
üzere, tüm gönüllülere buradan şükranlarımı iletiyorum. 
Onların sayesinde tüm sürecin hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesi mümkün oldu. Fotoğraflarda 
gördüğünüz çalışmanın detaylarından biraz bahsetmek istiyorum. İlk 4 gün, kullanılmış 
kıyafetleri de yardım olarak kabul ettik. Stadımızın altındaki P1 ve P2 otopark alanında görev 
yapan yardım ekibimiz, bu giysileri teker teker özenle ayırdı. Bu süreçte, gelen giysilerin 
koklandığı, yırtık, söküklerin kontrol edildiği bir özene gözlerimle şahit oldum. Bu özen ve düzen, 
kolilerin hazırlanmasında da devam etti. Her kolinin üzerinde paketin üzerine paketin içeriği 
yazıldı. Koliler su geçirmesin diye bir poşetle içten kaplandı ve her palet üzerine de tüm detaylar 
fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi belirtildi. Şunu özellikle görmenizi rica ediyorum. Benim diyen 
kargo şirketinde olmayacak bir düzenle ilerledi bu. İnanınızın her paletin üzerine bu elle yazılmış 
ama birçoğu da normal çıktı alarak ilerledik. Her paletin üzerine, bakın 250 ıslak mendil, 65 koli 
bebek bezi, 6 paket eldiven vesaire diye hepsinin üzerine yazıldı. 
Dünyada eşi benzeri olmayan bu çalışma için gönüllülerimize ne kadar teşekkür etsek az.  
Şu ana kadar 9 gün içerisinde 87 tırı ve 1750 ton insani yardımı deprem bölgesindeki 
vatandaşlarımızla buluşturmuş durumdayız. Bu yardım içinden birkaç örnek vermek istiyorum. 
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64 jeneratör, 2350 koli hijyen malzemesi 1036 ısıtıcı, 7922 adet battaniye ve yorgan, 13.031 koli, 
onar kiloluk koliler halinde gıda yardımı, 5 bin koli pet şişe su ve daha onlarca, yüzlerce örneği 
de verebilirim.  
Kısa zaman içerisinde bu rakama ulaşmamızda Galatasaray store ekibinin, depo yönetimi ve 
koordinasyon tecrübesinin de çok büyük katkısı oldu. Onlara içten gayretleri için ayrıca çok 
teşekkür ediyorum. Ayrıca ilk tırımız yola çıkarken, bu tırla beraber giden ve sonraki süreçte, 
deprem bölgesinde bize destek veren ultrAslan Uni koordinatörü Furkan kardeşime de buradan 
teşekkür etmek istiyorum. 
Kişisel gayretinin yanı sıra, tüm ekip arkadaşlarını o kadar güzel koordine etti ki, hiçbirinin hakkı 
ödenmez. Bize gelen bilgi, en çok yıkımın, Hatay’da olduğu yönündeydi, bu yüzden ilk günlerde 
tırlarımızın ciddi bir kısmını bu bölgeye yönlendirdik. Eş zamanlı olarak, Sportif a.ş. Başkan 
Vekilimiz Sayın Erden Timur Hatay’a doğru yola çıktı. Hatay’daki Expo fuar alanını, sonrasında 
da Kahramanmaraş Akyıldız iplik fabrikasını depolama alanları olarak belirleyip, ilgili bölgeye 
sevkiyatları buradan gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalar, NEF vakfının yönlendirmesi ve AFAD ile 
yaptığımız koordinasyon neticesinde gerçekleşti. 
NEF vakfına, yardımın sağlıklı ilerleyebilmesi adına, yaptığı önemli katkılardan dolayı, buradan 
da teşekkür etmek istiyorum. 
Bu çalışmaların paralelinde, Altur’un desteği ile biri futbol A takım otobüsümüz olmak üzere, 25 
otobüsü deprem bölgelerine çalışmak üzere, gönüllülerle gönderip, yaklaşık 1000 
depremzedenin bu bölgelerden naklini sağladık. Bu çalışma için Sayın Abdurrahim Albayrak 
nezdinde Altur firmasına teşekkürü borç biliyorum. 
Sunumumuza bu fotoğrafı neden koyduk. Bu çok özel bir jeneratör, bize Adıyaman’dan geldik. 
Yanlış duymadınız Adıyaman’dan geldi bu koli bize. Bir vatandaşımız aracını yardım 
malzemeleriyle dolduruyor, bölgeye gidiyor. Adıyaman’da ortamı görünce, jeneratörü oraya 
bırakmadan İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geri getiriyor. Bunu en sağlıklı şekilde, Galatasaray 
bölgeye ulaştırır diyerek bize bağışlıyor. Galatasarayımızın toplumumuza verdiği bu güven 
duygusu, emin olun tüm kupalardan çok daha değerli. 
Bu güven duygusuna ulaşmamızda büyük katkısı olan, ilk günden beri canla başla çalışıp, bizleri 
yalnız bırakmayan ve şu anda bile yardım kabulüne devam eden Timur Kuban’dan, P1 katının 
ablası Ferhan Elgin’e, Ebru Aslan’dan Barış ağabeylere, Mustafa’lardan, Burak kardeşime, Kulüp 
profesyonellerimize, sporcularımıza burada kendilerinden özür dileyerek isimlerini 
sayamayacağım yüzlerce gönüllüye yürekten teşekkür ediyorum. 
Yardımlarımızı depolama alanlarından bölgenin en zor ulaşılabilen yerlerine ulaştırmak, hayati 
derecede önemliydi. Bunun için temsilciliklerimiz ve gönüllüler vasıtasıyla her bölgede yaklaşık 
20 şer tane 4x4 araç temin ettik. Bu araçlar sayesinde yardımlarımızı hiç gidilmeyen köylere 
kadar ulaştırmayı başardık.  
Deprem sonrasında oluşan ihtiyaçlardan bir tanesi de barınma ihtiyacıydı. Bölgeden gelen 
talepler de hep bu yöndeydi. Buna çözüm üretebilmek amacıyla, hızlı bir şekilde konteyner 
kampanyası başlattık. Bu kampanyada 100 konteyner planlarken, Başkanımızın koyduğu 
hedefle, sayıyı 500 olarak belirledik. Gönüllü ekibimiz, Evrim Timur ablanın koordinasyonunda, 
Türkiye'deki hemen tüm konteyner üreticileriyle temasa geçtik. Hatta bu üreticilerin atölyelerini 
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dahi ziyaret ederek, en doğru çözümü bulmaya çalıştık. Şu an itibariyle, yaklaşık 200 konteynere 
bölgeye ulaştırabilecek bir sayıya ulaştığımızı mutlulukla ifade edebilirim. 
5 milyon TL ye varan destekleri ile bu kentin ilk ateşini yakan GSYİAD da ayrıca bir alkışı sanırım 
hak ediyor. Bu kampanyamızla paralel olarak, bölgenin tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla 
çalışmalara başladık. Kulübümüzün organizasyonları yapan firma vasıtasıyla 22 tanesi Hatay, 
25’i Maraş, 25’i Kırıkhan olmak üzere, toplam 72 mobil tuvaleti bölgeye ulaştırdık. 
Şunu ayrıca eklemek istiyorum. Maraş’a ulaşan 25 mobil tuvalet, Maraş’ın ilk mobil 
tuvaletleriydi. Bu çalışmalarımızın yanında, yurt dışında yaşayan taraftarlarımız ve deprem 
faciasına duyarlı yabancılara aracılık etmek amacıyla, nakdi bağış yapabilecek banka hesap 
bilgilerimizi de paylaştık. Onları deprem sonrası çalışmalarımıza destek vermeye davet ettik. 
Yakın zaman içerisinde farklı bağış yöntemlerini de hayata geçireceğiz. 
Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz olan Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri ile bu zor günlerde 
birlikte hareket ettiğimizi göstermek adına, kulüplerimizin logolarının birlikte yer aldığı birer tırı 
yardım merkezlerimizden yola çıkardık. Birlik ve beraberlik adına çok önemli olan bu hareketin 
Türk sporu için de bir milat olacağına inanıyoruz.  
Depremden sadece vatandaşlarımız değil, o bölgede yaşayan can dostlarımız da çok etkilendi. 
Kulübümüz onları da düşünerek ve bölgedeki gönüllü veterinerlerle irtibata geçerek, bir mama 
ve yem kampanyası başlattı. Kedi, köpek mamasından, güvercin, büyük, küçük baş hayvan 
yemine kadar, onlarca paleti, palet yüklü paketi bölgeye ulaştırdık. Ulaştırmaya da devam 
ediyoruz. Bu kampanyanın da son sürat devam edeceğini buradan belirtmek istiyorum. 
Bölgeye yapılacak yardımları fazlalaştırmak amacıyla, bir açık artırma düzenlemek için 
çalışıyoruz. Tüm sporcularımız, taraftarlarımız, hatta elinde, maddi, manevi değeri olan eşyaları 
bulunan herkesi bu açık artırmaya davet ediyoruz. Bu açık artırmanın sonucunda toplanacak 
para, tümüyle deprem bölgesi için konteyner alımında kullanılacaktır.  
Bir diğer çalışmamız, Hasnun Galip binasının kapılarının depremzedelere açılması için devam 
ediyor. Son noktaya gelmiş durumdayız. Başkanımız bu konuda daha detaylı açıklamaları 
birazdan yapacak.  
Deprem bölgesinin yaralarını sarmanın uzun sürecinin farkındayız. Biz bu zor yola sizlerin 
destekleri ile çıktık. Daha yolun başındayız. Kuracağımız konteyner kentlerde sizlerin de 
destekleriyle, ailelere yaşamsal ve sosyal destek vermeye devam etmekte kararlıyız. 
Bir sonraki aşamada, bu süreçte ortaya koyduğumu sinerji ile kulübümüzün elindeki bu 
organizasyon ve insan gücünü kalıcı hale getirmek için, acil bir acil durum yönetim planlaması 
yapacağız. 
Bu planlama ile gönüllü, üye ve taraftarlarımız, alacakları eğitimler, görevlendirmeler ve tatbikat 
çalışmaları ile olası ulusal ve uluslararası afetlerde, ihtiyacı olanların yardımına koşmaya hazır 
olacaklardır. Galatasaray tarihi boyunca, bu tip zorlu süreçlerde, kendine yakışanı yapan, aklını, 
yüreğini ve tüm enerjisini ülkesi için harcamaya hazır insanların kulübüdür. Bundan sonra da bu 
şekilde davranmaya ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Saygılarımı 
sunuyorum. 
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Kulüp Yönetim Kurulumuz Genel Sekreteri Sayın Eray Yazgan sunumu yaptı. Ben kürsüye Kulüp 
Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek’i davet etmek istiyorum. 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. 
Yaşadığımız bu acılı günlerde bu kürsüye çıkıp konuşmak gerçekten çok zor.  
6 Şubattan beri, evimizde, kulübümüzde, iş yerimizde, hep bu felaketin acılarını yaşıyoruz. 
İletişimin çok kuvvetli olduğu bu dönemde, sanki deprem evimizde olmuşçasına şahitlik 
yapıyoruz. 
Bugün bu divan toplantısında normalde başka bir gündemimiz vardı. Sevgili Sami ağabeye söz 
verdiğimiz gibi, bugün burada aslında alt yapıyla ilgili çalışmalarımızı anlatmak üzere hazırlık 
yapmıştık. Bununla sizi bilgilendirecektik. 
Fakat yaşadığımız büyük felaket gündemimizi değiştirdi, değişmesi de gerekiyordu. Asrın 
felaketi diye nitelendiriliyor, gerçekten öyle. Ben burada hayatını kaybedenlere rahmet 
diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına Allah sabır versin. Şu anda enkaz altında vatandaşlarımızı 
kurtarmaya çalışılıyor ve birçok yaralı vatandaşımız var. Onlara da acil şifa diliyorum. Allah 
memleketimizi bu tip felaketlerden korusun. 
Değerli Galatasaraylılar, 6 Şubat sabahı uyandığımızda, memleketimizin %20’ye yakın kısmı, 
tarumar oldu. 15 milyona yakın vatandaşımız, orada büyük bir felaketin içinde, büyük zorluklarla 
karşı karşıya kaldı. Galatasaray Spor Kulübü olarak, hepimizin kafasından şöyle bir durum tahlili 
yapıldığını düşünüyorum. Biz öyle bir camiayız ki, bu cennet vatanı korumak için, bu cennet 
vatanın üzerinde yaşayan milletimizi korumak için Çanakkale’de, Kafkaslarda, en kıymetli şeyleri 
olan canlarını feda etmekten kaçınmadılar. 
O zaman biz Galatasaray olarak eğer böyle bir topluluğun ahfadı isek, bu ağabeylerimize yakışan 
tavırda da bugün %20’si zora düşmüş, %20’si tarumar, yıkılmış vatanımızın, orada yaşayan 
kardeşlerimizin yardımına koşmaktan başka yapacağımız bir şeyimiz yoktu. 
Galatasaraydaki memleket tutkusu, Galatasaraydaki vatan sevgisi bize bunu emrediyordu. Eray 
kardeşim, değerli genel sekreterimiz, yaptığımız çalışmaları kısaca özetledi. İçinde öyle hikâyeler 
var ki değerli Galatasaraylılar, bütün bir günümüzü anlatmak için burada harcasak yetmez. 
Buradaki faaliyetler, 6 Şubat sabahı saat 9’da başladı ve halen devam ediyor. Dünyanın yardım 
için koştuğu bir dönemde, biz Galatasaray olarak bugüne kadar birçok şeyi yaptık. Başarılı da 
olduk. Fakat bana göre bu yetmez. Çünkü kısa sürede hallolacak bir felaket değil. Devletimiz 
büyük çaba ile depremin yaralarını sarmak için elinden geleni yapıyor ama vatandaşlara da, 
bizlere de özellikle Galatasaray gibi büyük camiaya da bu yaraları sarmak için, çok, çok daha 
fazlasını yapmamızın gereği var. 
6 Şubat sabahı, tabi yara sıcak. Sabah, o saatlerde çok detaylı bilgiler de gelmiyor. Fakat belli ki 
büyük bir yıkım olmuş. Galatasaray olarak, burada bir aksiyon almamızın gereği var, camiamıza 
yakışan, hepimizin iftihar edeceği, gurur duyacağı bir çalışma içine girmek için, değerli Yönetim 
Kurulu arkadaşlarımla söz birliği yaptık. Buradaki en önemli yaptığımız işlerden bir tanesi, değerli 
kardeşim Eray anlatmaya çalıştı. Sportif a.ş. deki Başkan vekilim Erden Timur, daha önce Elazığ 
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depreminde de NEF vakfı olarak görev almışlar. Onun tecrübesine dayanarak, yapacağımız ilk 
şeyin, evet yardımları burada toplamak mümkün. Türk milletinin en önemli hasletlerinden bir 
tanesi, zora düşüldüğü zaman, bir araya gelmek ve el uzatmak, yardım eli uzatmak, en büyük 
hasletlerimizden bir tanesi. Burası tamam da, özellikle İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum. 
Büyük şehirler için de geçerli. Bu toplanan yardımların ihtiyaç sahibine kadar ulaşması çok 
önemliydi.  
Bu itibarla sabahın erken saatlerinde, sevgili Erden kendi aracıyla Hatay’a doğru yola çıktı. Çünkü 
ilk gelen bilgilerde en büyük yıkımın orada olduğunu duymuştuk. Ve orada ve biraz önce Eray 
kardeşim ifade etti. Büyük bir alanı depo olarak tuttu. Şimdi bunun ne kadar kıymetli olduğunu, 
belki izlediyseniz, televizyonlarda gördünüz. Giden yardımların büyük bir kısmı, çöp haline 
geliyor. Heba oluyor. Yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi, buradan ultrAslan Uni’ye büyük 
bir teşekkür gönderiyorum. Gönderilen her aracın içine, bir veya iki tane de bu kardeşlerimizden 
yerleştirdik ve bölgeye, hesapladığımız noktaya bu malların teslim edilmesi için onları da 
görevlendirdik. Ve yaptığımız en ufak yardım bölgeye ulaştı. Bölgeye ulaşmasından ziyade, 
ihtiyaç sahibine ulaştırdık. Bu konuda devletimizin her kademesinden bizzat teşekkür aldım. 
Çünkü sahada çalışan arkadaşlarımıza herkes gıpta ile bakıyordu, yardımların yerine ulaşması 
biraz önce ifade etti Eray, yani tırları oraya indirmek yeterli değildi. Oradan köylere, mezralara, 
ihtiyaç sahiplerine kadar ulaşması, yani yolların tahrip olduğu bir yerde, ulaşımın çok zor olduğu 
bir yerde bunu dahi organize ettik. 
Ben buradan geçen, emeği geçen herkese büyük bir teşekkürü borç biliyorum. Tabii bütün 
bunları yaparken, devletimiz şu anda da büyük bir faaliyet içinde. Hem onların çalışmalarına 
destek vermek için, hem de AFAD gibi, valiliklerimiz gibi, belediyeler gibi kuruluşlarla da 
koordine olduk. Çünkü orada bu yaptığımız işin, işte büyük bir desteğe de ihtiyacımız var. Bunun 
için onlara da buradan teşekkür ediyorum. Bizim yaptığımız faaliyetlere de oradan büyük destek 
verdiler. 
Şimdi tabii biz 6 Şubat sabahı burada toplandık. Belli ki yani bir ülke düşünün, %20’si, yani yıkılan 
bölgenin coğrafi konumuna baktığınız zaman, şöyle bir hesap yaparsak, Avrupa'daki birçok ülke 
büyüklüğünde bir yer tahrip olmuş. 15 milyon nüfus, mağdur olmuş orada. 15 milyon nüfuslu 
kaç ülke var Avrupa'da bir düşünün. Felaketin boyutlarını anlamak için, bu rakamları yan yana 
getirmek, coğrafyanın büyüklüğünü anlamak yeterli olduğunu düşünüyorum. 
Galatasaray Spor Kulübü olarak, ilk andan itibaren, tabii burada sadece bağış toplamak yeterli 
değil. Bir de bu işin finansal yapısını da yönetmek gerekiyordu. Yönetim Kurulu arkadaşlarıma 
çok büyük bir teşekkür buradan gönderiyorum. Çünkü onlar da ne yapıyorsak, hiç 
sorgulamadan, düşünmeden, bu finansal yapısının da oluşması için gerekeni yaptılar. 
Herkes o kadar sorumluluk aldı ki değerli Galatasaraylılar, bazı şeyler insanı şaşırtıyor. Nedir? 
Örneğin sporcularımız, birçoğu halen devam ediyor. Aylık maaşlarını bu depremdeki yardım 
faaliyetlerini desteklemek üzere, maaşlarını almaktan vazgeçtiler. Onlara da buradan bir 
teşekkür gönderiyorum. Derneklerimiz, başta GSYİAD olmak üzere AGS Ankara ve diğer 
vilayetlerdeki derneklerimiz, derhal aynı 6 Şubat sabahı inisiyatif aldılar ve irtibatta olduk. 
Gittiğimiz her bölgede, derneklerimiz, bütün üyeleriyle beraber yapılacak yardım dağıtımında 
bize destek verdiler. Onlara da buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. 
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Fakat çok enteresan, 2 gün evvel, kulübe sabahleyin geldiğimde, kapıda bir araba duruyor. Biraz 
önce resmini gösterdim. 1972-73 model bir Mustang araba, mavi, sahibi de içinde. Daha stada 
girmeden, beni karşıladı. Başkanım dedi, ben bir mimarım, bir yerde, bir ofiste çalışıyorum. 
Bağışlayabilecek bir arabam var dedi. Dedim, peki. Nedir? Ben dedi bu yardım felaketinde 
izliyorum dedi, Galatasaray Spor Kulübü olarak oradaki faaliyetlerinizi izliyorum. Dolayısıyla ben 
de buna bir katkı vermek istiyorum dedi. Ben dedi, arabamı bu yardım faaliyetlerine destek 
olması açısından size teslim etmek istiyorum. Bunu lütfen satın, buradan hasıl olacak parayı da 
bu yardım için kullanın dedi. Yani şimdi, olayların bu boyutuna geldiğiniz zaman değerli 
Galatasaraylılar, camiamızla ne kadar iftihar etsek azdır. Gördüğünüz gibi, Eray kardeşim de 
ifade etti. Birçok manada, insanları, yaptığımız faaliyetler etkilemiş ki, Adıyaman’daki adam, 
jeneratörünü geliyor, İstanbul'a, Galatasaraya teslim ediyor. Ancak bunu siz uygun yere 
ulaştırırsınız diye veya bir Galatasaraylı geliyor, arabasını teslim ediyor, diyor ki, alın kardeşim 
bunu, satın, şey yapın. 
Camiamızla ne kadar iftihar etsek azdır. Demek ki biz bu güveni, bu duyguları, bu algıyı, biz 
Türkiye'de yaymışız. Özellikle kendi camiamız içinde bu güvene mazhar olmuşuz. Hepimiz ne 
kadar bununla iftihar etsek azdır, değerli Galatasaraylılar.  
Şimdi tabii duygusal olaylar da oluyor burada. Dün Fatih Demircan kardeşim, dedi ki, abi dedi, 
bir telefon görüşmesi, sizin yapmanızı istiyorum dedi. Dedim nedir dedim. Dedi ki, ya depremde 
kazaya uğramış, iki ayağını birden kaybetmiş, hastanede olan bir kardeşimiz, seninle görüşmek 
istiyor. Tabii dedim. Bağlanalım dedim. Tabii o andaki duygusallığı tarif etmek mümkün değil. 
Ama şunu anlamanızı özellikle istirham ediyorum. 13-14 yaşlarında genç bir çocuk, pırlanta gibi, 
yatağında yatıyor, üzerinde Galatasaray forması, benim arayıp, aramayacağım belli değil, o 
esnada. Belli ki, 2 gün, 3 gün evvel, ne zaman enkazdan çıkarılmış, o zaman yatmış. Diyor ki bana, 
nasılsın yavrum, iyi misin Cihan? Ne yapıyorsun, işte geçmiş olsun. Ne oldu, işte anan, baban 
nerede? Bu sorguladıktan sonra, çocuk her şeyini kaybetmiş, bir de iki ayağını kaybetmiş. 
Başkanım diyor, beni aradın, öyle mutlu oldum ki diyor, ben bütün acılarımı unuttum diyor. 
Dedim, Cihan peki, ne istersin benden, yani ben Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak. Dedi 
ki, Başkanım beni bir maça davet et. Ben dedi, protezlerimi takmak için İstanbul'a geleceğim 
dedi. Dedim ben seni Fenerbahçe ile oynayacağımız son maçımız bu seneki, o maça davet 
ediyorum dedim ve gözlerin yaş gelerek çocuk, mutluluk ifadesinde bulunuyor. Yani 
Galatasarayın nasıl bir değer olduğunu, Galatasaraylılığın ne demek olduğunu en iyi anlatan 
ifadeler onlardır bence. 
Ya düşünün ailesini kaybetmiş, iki bacağını kaybetmiş, çocuk Galatasaraylı olmanın verdiği 
gururla, kendisini bir maça davet etmiş olmamla ilgili mutluluk yaşıyor, o pozisyonda mutluluk 
yaşıyor. Değerli Galatasaraylılar, seçildiğimiz, yönetime geldiğimiz günden beri bir şeyi ifade 
ediyorum. Diyorum ki, küslükleri ortadan kaldıralım, barışalım, birbirimizi sevelim, sevgi iklimini 
yaratalım diyorum. Camiaların, derneklerimizle, vakıflarımızla bir araya gelelim. Galatasarayın 
büyüklüğü çerçevesinde, bu kurumların bir arada olması, beraber yani bir anlayışa hizmet 
etmesinin özellikle sevgi iklimi içinde çok önemli olduğunu ifade etmiştim. 
Buradan da böyle bir birleşmenin sonucunda, yapacağımız faaliyetleri, bazılarını size 
anlatmıştım. O gün geldi şimdi. Nasıl geldi? Depremde evi barkı yıkılan, anasını, babasını 
kaybetmiş, veyahut da ailesinin bazı fertlerini kaybetmiş talebelerimiz var. Lisede okuyan, 
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üniversitede okuyan talebelerimiz var, Galatasaray Lisesinde, Galatasaray Üniversitesinde 
okuyan talebelerimiz var. İlk talep Galatasaray Lisesinden geldi. Orada evleri yıkılan velilerin 
İstanbul'a gelmek istediklerini, sevgili müdürüm bana bildirdi. Ama onların barınmaya ihtiyacı 
var. Galatasaray Üniversitesinin değerli rektörü beni aradı. Dedi ki, yurtlarda okuyan bazı 
kızlarımızı yurtlardan çıkarıyorlar, depremzedeleri yerleştirmek için, dolayısıyla 134 tane kızımız 
için acil barınma, İstanbul'da imkânına ihtiyacımız var.  
Değerli Galatasaraylılar, hiç düşünmeden, daha önce de size bahsetmiştim, bu manada Hasnun 
Galibi kullanabiliriz diye, bu felakete gelmeden önce, hiç düşünmeden hemen atladım, Hasnun 
Galip’e gittim. Sportif a.ş. deki değerli üyem, Fatih Demircan da inşaatçıdır kendisi, onu da 
yanıma aldım. Dedim burayı derhal, bir konaklama merkezi haline çevirelim. O ki, kızlarımızın 
barınacağı yer, talebelerimizin, o ki okuyan talebelerimizin ailelerinin barınacağı yer, kaç tane 
yapabilirsek, burada o faaliyeti hemen yerine getirelim dedim. Barınması ile, yemesi ile içmesi 
ile ve şu anda o faaliyetimiz başladı. İlk teslimatı önümüzdeki hafta Pazartesi, ihtiyaç sahibi olan 
kız öğrencilerimizi oraya getirip konaklatacağız. 
Şimdi değerli Galatasaraylılar, Galatasarayın birlikte olduğunda ne kadar büyük bir güç haline 
geldiğini görmek, hepimiz için bir gurur kaynağı. Bu süreç, birçoğumuza hayatı ve bugüne kadar 
yaşadıklarımızı sorgulatıyor. Aslında hayat birbirimizi üzmememiz, kırmamamız için gerçekten 
çok kısa, çok kısa değerli arkadaşlar. Bizim kırgınlıklarımızı unutup, birlik içinde olmamız 
gerekiyor. Bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız, yaralarımızı birlikte saracağız. 
Her zaman söylediğim şeyi, tekrarlıyorum. Birbirimizi sevelim. Birbirimizle barışalım ve bir 
birliğimizi, bütünlüğümüzü korumak için elimizden geleni yapalım. İşte bugün yaşadığımız 
felaket, buna bir sebep olarak olmasın. İnsanoğlunun başına her şey gelebilir. O itibarla, bu sevgi 
ikliminde, ben ısrarcıyım. Bunu sportif faaliyetlerde, rakiplerimizle de yaşadık. Demek ki ne 
kadar büyük bir ihtiyaçmış ki bu, biz bunu 7, 8 ay evvel önemine binaen, gündeme getirdik. Kendi 
camiamızda başardık, inşallah spor alanlarında da, spor camiasında da bu başarıyı 
tekrarlayacağız. 
Buradan sizlere tekrar bir çağrı yapmak istiyorum değerli Galatasaraylılar. Biz yönetim olarak ve 
gönüllülerimiz olarak, burada hazırız. 6 Şubat sabahından itibaren hazırız. Zaman zaman benden 
bilgi almak isteyen değerli üyelerimiz oluyor, değerli Galatasaraylılar oluyor. Buradaki 
faaliyetlerimiz hiç durmadan devam ediyor. Elbette ki kademelerimiz var, belli kademelerde bu 
faaliyetleri devam ettireceğiz. 
Fakat siz değerli Galatasaraylılardan bu deprem felaketinin yaralarının sarılması için, bugüne 
kadar yaptıklarınıza teşekkür ediyorum. Ama bundan sonra da yapacağımız çok şey olduğunu 
ifade etmek istiyorum. Lütfen bu konuda ne yapabilecekseniz, nasıl destek verebilecekseniz, 
desteğinizi bekliyoruz. Bizim, ben şunu çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. 
Örneğin, bir kişinin veyahut da 3 kişinin, 5 kişinin çıkıp bütün bu faaliyetlere destek vermesinden 
ziyade, karınca, kararınca hangi üyemizin gücü neye yetiyorsa, hangi Galatasaraylının gücü neye 
yetiyorsa, o çerçevede katılmasını, yani bu faaliyetin büyüklüğü, böyle anlaşılacaktır. Onun için, 
lütfen, lütfen. Bizim yanımızda durun. Bu felaketin atlatılması için, hangi katkıyı, ne katkısı 
verebilecekseniz, gelin, konuşun ve Galatasaraya yakışır, Galatasarayımıza yakışır şekilde 
depremin bu yıkımını, bu felaketi atlatmak için bize destek verin diyorum, hepinize saygılarımı 
sunuyorum, efendim. 
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Dursun Aydın Özbek Başkanımıza çok teşekkürler. Birleştirici kişiliği ile çok önemli bir iş 
yapıyor. Bize düşen ne önünde ne arkasında, yanında olmak. Bu konuda da ben sevgili Adnan 
Polat Başkanımıza çok teşekkür ederim. Başkanımızı bir an yalnız bırakmıyor ve çok önemli 
desteklerin koordinasyonunda, yurt içi, yurt dışı da emeklerini esirgemiyor. Yine Başkanımız 
bahsetti, sevgili Abdurrahim Albayrak, önemli bölgenin, bölgeden gelmek isteyenler konusunda 
ve şeyde, önemli faaliyetlerde bulunuyor. Bir an bile yalnız bırakmıyor. Galatasaray bütün 
bileşenleriyle, bu uzun soluklu mücadelede, bunun altını çizmek istiyorum. Aslında bizim 
milletimizin çok önemli hasletleri var. Bir felaket anında bir araya geliyoruz ama şu anda çok açık 
olarak ifade ettiğim için, içim acıyor ama biraz balık hafızalıyız. Felaketin üzerinden belli bir süre 
geçtikten sonra unutuyoruz. Halbuki o bölge, hem fiziki olarak, hem psikolojik olarak çok önemli, 
oradaki insanlarımız ve bizler burada çok önemli bir şeye uğradık. Psikolojik, ekonomik, fiziki bir 
yıkıntıya uğradık. Bunun rehabilitasyonu için, camiamızın bütün bileşenlerinin, uzun soluklu bir 
mücadeleye ve bu konuda topluma öncülük etmeye davet ediyorum. Dinlediğiniz için 
teşekkürler. 
Şimdi müsaadenizle, konuşmacılarımızı söylemek istiyorum. Şu ana kadar, isimlerini yazdıran, 
Sayın Ferit Volkan, Sayın Mehmet Helvacı, Sayın Taylan Özen’i görüyorum. İlk konuşmacı olarak 
Sayın Ferit Volkan’ı davet etmek istiyorum. Buyurun. Sonra Sayın Mehmet Helvacı2ya sözü 
vereceğim. 
 
Ferit Volkan 
Tekrar teşekkürler, başkanlarım. Hakikaten çok büyük iş yapmışsınız, sizlerle de gurur duyduk. 
Bu şekilde de Galatasarayın tarihine geçmiş bir Başkanımız olarak sizinle gurur duyuyorum.  
Sevgili Divan Başkanım, konuyla ilgili şu bizim divan toplantılarını, aylık toplantıları bir disipline 
sokmanız lazım. Yani eskiden her ayın ikinci Çarşamba günü toplanırdık. Bunu lütfen disiplinli bir 
şekilde takip edelim. Çünkü herkesin işi gücü var. 3 bini aşkın Divan Kurulu üyemiz var. Bunu 
önceden bilmek istiyorlar. Teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ferit Volkan’ın bu konudaki haklı eleştirisini dikkate alıyoruz, önemsiyoruz. Bizi kısıtlayan 
bir aslında önemli bir olay var. Gündemin şekillenmesinde bu, yılda 4 sefer mali konuları 
görüştüğümüz için, özellikle bu mali raporların yetişmesi ve üyelerimiz tarafından incelenip 
burada gelmesi ve Kulüp birimlerinin bağımsız denetimden gelen bu raporları proses etmede 
bir kısıtımız var. Ama şu anda önümüzdeki ayda planımızı yapabilmemiz açısından toplantımızı 
15 Mart Çarşamba günü icra edeceğiz. 13.30’da icra edeceğiz. Yer konusunda yani gündem, mali 
ağırlıklı olacak ama tabii bu depremin, deprem yaralarının sarılması için yine bir gündem 
maddesi koyar mıyız o konuda gelişmeleri bekleyeceğiz ama şimdiden 15 Mart Çarşamba 
13.30’u not edebilirsiniz. Ben sözü sayın Mehmet Helvacı’ya bırakmak istiyorum.  
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Mehmet Helvacı 
Sayın Divan Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Yönetim Kurulu, değerli Galatasaraylılar, 
hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yaşadığımız, hepimizin 
kayıplarının olduğu, olabileceği, benim de şahsen ailemden kayıp verdiğim, bu insan 
açgözlülüğü, insan kusuru ve ihmali ile ağırlaşmış doğal felaketten dolayı, herkese başsağlığı 
diliyorum ve yaraların acilen kapanmasını, yaralılara da acil şifa diliyorum. 
Bu konuşmayı yapmamın iki tane sebebi var. Birincisi, yani bölgeyi bizzat görmüş biri olarak, 
Galatasarayın oradaki katkısını ve ilk günden başlayarak, ilk dakikadan başlayarak, gerçekten 
büyük emek, mücadele veren, Galatasaray Başkanı ve Yönetim Kurulunu, huzurlarınızda ihtiyaç 
yok ama tekrar tebrik ve takdir etmek istiyorum. Onlara gerçekten samimi olarak, dediğim gibi, 
orayı bizzat görmüş bir kişi olarak da, özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Çünkü özellikle o 
günlerde, orada sizin burada bizlerin burada hiç önemsemediğimiz, en küçük şeyin bile ihtiyaç 
olduğu bir zamandı. Şimdi o zaman sona erdi. Şimdi başka şeyler yapma zamanı. Sevgili Divan 
Başkanımın da söylediği gibi, bunu unutmamak lazım, unutturmamak lazım, katkılara devam 
etmek lazım. Unutmamak, unutturmamak ve katkılara devam edebilmek için, benim değerli 
Galatasaraylılara bir önerim olacak. 
Biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde, Galatasaray çok sevilir, çok taraftarı vardır, ama özellikle 
bölgede de çok fazladır. İçinde bulunduğumuz salona ismini verdiğimiz rahmetli Özhan Canaydın 
Başkanımızın da, Diyarbakır’da okulları vardır. Bizim de zannederim bölgede, Galatasarayı kalıcı 
olarak var edecek ve aynı zamanda Galatasarayın oradaki varlığı ile sürekli hatırlanacak birtakım 
eserleri bizzat oraya yapmamız gerekir. Özellikle Hatay ve etrafında, malum bir nüfus 
hareketinin olması da söz konusu. Bu nüfus hareketinin ülkemize bir yarar getirmeyeceği, zarar 
vereceği, büyük Atatürk’ün can siperane, canı pahasına elde ettiği Hatay’ın herhangi bir şekilde 
elimizden çıkmasına mani olmak amacıyla da oralarda kalıcı spor tesisleri yapabilmenin yolunu 
açmayı öneriyorum. Bu konuda değerli Yönetim Kurulumuz, Başkanımız, bir organizasyon 
yaparsa, ben de her ne şekilde isterse buna katılmayı ve içerisinde bizzat çalışmayı buradan size 
taahhüt ediyorum. Tekrar başsağlığı diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Salonda konuşma talebi var mıydı acaba, bizde kayıtlı olan üyelerimiz konuşmalarını yaptılar. Bir 
üyemiz feragat etti konuşmaktan. Sayın Can Çobanoğlu’na sözü vermek istiyorum.  
 
Can Çobanoğlu 
Değerli Divan Başkanım, değerli heyeti, saygıdeğer Kulüp Başkanım, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
divanın değerli üyeleri, bizi televizyonlarının başından seyreden, saygıdeğer Galatasaraylılar ve 
hanımefendiler, beyefendiler, böyle bir günde herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ancak 
deprem bölgesi hakikaten sahadan, orayı görmüş ve bilen biri olarak söyleyeyim. Buradan 
anlaşılabilir durumda değil. Orada bir insanlık faciası yaşanıyor, bir kıyamet senaryosu var. 
Dolayısıyla oraya doğru ulaşmak, doğru olarak oraya dokunmak, doğru olarak oradaki insanları 
anlamak, onlara ihtiyaçları çerçevesinde cevap verebilmek çok zor. 
Ancak ne mutlu ki Galatasaray var. Ne mutlu ki Galatasaraylılar var. En çabuk, en doğru ve en iyi 
ulaşılabilir yardımı ne mutlu ki bizler sayın Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, değerli taraftarlar, 
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ultrAslan, ultrAslan Uni, deneklerimiz, vasıtasıyla oraya ulaştırabildik. Ben buradan özellikle 
sayın Başkan ve Yönetim Kurulunun özverili çalışmalarından, dikkatli ve son derece ülkemizde 
aslında en zor şey olan, koordinasyonu sağlayarak ve doğru bir uygulama ile oraya 
erişmelerinden ötürü, ben de bir kez daha oradaki insanlar, insaniyet adına sizlere teşekkür 
ediyorum. Sağ olun, var olun. 
Aslında hepimize ders verecek bir süreçten geçiyoruz. Sayın Başkan biraz önce hayatın çok kısa 
olduğunu söyledi. Evet, çok moda olan sanal dünya diyoruz, aslında yaşadığımız her şey sanal. 
Oraya gittiğinizde daha dün olan, evvelsi gün olan, binanız, paranız, malınız, mülkünüz, eşiniz, 
dostunuz, hiçbir şeyin kalmadığını görüyorsunuz. Oradaki insanlar, bambaşka bir dünyaya göz 
açıyorlar, depremin arkasından. Bu hepimizin başına gelebilir. Aynı zamanda bunun kıymetini 
ve buradan çıkarılacakları da çok iyi ölçümlememiz lazım, değerlendirmemiz lazım ki, 
değerlendirdiğimizi düşünüyorum. 55 seneye yakın sporun içerisinde olmuş biri olarak, 
sevinerek şunu gördüm. Rekabet başka bir şey, zaman zaman ve özellikle son zamanlarda 
hakikaten ölçüsünü kaçırmış ve sporun ruhuna aykırı davranışlar olsa dahi, böyle günlerde bir 
araya gelmeyi son derece iyi başarmış ve becermiş kulüplerimiz var. Bunlar ebedi dostumuz 
dediğimiz, hakikaten bizim söylerken yürekten söylediğimiz, başka kulüpler nasıl söyler, 
bilemem ama, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı dostlarımıza da bu iş birliğinden ötürü ben buradan 
teşekkürü bir borç bilirim. 
Organize olmuş, taraftar gruplarının ne demek olduğunu, sahaya gittiğinizde görüyorsunuz. 
Beşiktaş’ın Çarşı grubu, Genç Fenerbahçeliler, ultrAslan grubu, bunlar en çabuk olay yerine 
giden ve orada organize olmuş gruplar ve orada yaptıkları iş, ultrAslan Uni’yi de tabii burada 
unutmamam lazım. Orada yaptıkları iş çok değerli. Onun için o taraftar gruplarına da bir kez 
daha buradan teşekkür ediyorum ve çok kıymetli bir iş yaptıklarını da sizlerle tekrar paylaşmak 
istiyorum. 
Milli Sporcumuz, ben Futbol Federasyonundayken, hizmet etmiş, Volkan Demirel kardeşimin de 
ilk uyarı fişeğini atan kardeşim olarak, buradan gözlerinden öpüyorum. Bana takımı hiç önemli 
değil, yüreğinde hissettiği Ay Yıldız ve Bayrak sevgisi ve bulunduğu yere hizmet etme sevgisi 
önemli, dolayısıyla Volkan Demirel’e, ailesine de teşekkür ediyorum. Formamızı giyen, Gökhan 
Zan’ı unutmuyoruz. Gökhan Zan’a da teşekkür ediyorum. Onun da müthiş çığlıkları vardı. Ve 
belki de bölgeye çok acil yardım yetiştirilmesi için bu kardeşlerimiz ön ayak oldular, onlara da 
teşekkürü bir borç biliyorum. 
Bu vesile ile önemli bir yol aldığımız yardım kampanyalarında, eğer sayın Başkanım uygun 
görürseniz, biliyorsunuz büyük Atatürk, Hatay benim namusumdur demişti. Orada çok sayıda 
okulsuz kalan çocuk var. Yine Beşiktaş ve Fenerbahçeli dostlarımızla birlikte, eğer bir fon 
oluşturursanız, Atatürk gençliğine hizmet etmek için, bu çocuklara bir burs verelim. 4+4+4 
denilen sistemin, ilk öğrenim çağındaki olan ilk 4’ünü, bu fonla karşılamayı, eğer sizler de uygun 
görürseniz, diğer kulüplere bir burs olarak teklif edelim. Eğer uygun görürseniz. Böylelikle 
Atatürk’ün geleceğe teslim ettiği gençlerimize de bir ufak da olsa bir hizmet etmiş oluruz. Beni 
dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Can Çobanoğlu’na teşekkür ederim. Sayın Sami Çölgeçen’i görüyorum. Buyurun Sami abi. 
Sonra saygıdeğer Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz toparlamak isterlerse onlara söz vereceğim 
ve toplantıyı kapatacağım. 
 
Sami Çölgeçen 
Sevgili hazirun, sayın genel sekreterimizin ekpozesini görünce, aklım durdu. Ne kadar muazzam 
bir iş yapmışlar, helal olsun ve yapmaya devam ediyorlar. Galatasaraylı olmakla, bugün bir defa 
daha iftihar ediyorum. Dursun kardeşimin, arkadaşı olmaktan da bir defa daha iftihar ediyorum. 
Bu arada bir şey söyledi, bu yardımlar dedi yeni başlıyor, bunun devam etmesi lazım. Bir rakam 
telaffuz etmek istiyorum burada bilmeyenler olabilir, ben bir araştırma yaptım. Dünyadaki 
büyük felaketler neye mal olmuş? Biliyorsunuz hepiniz hatırlıyorsunuz, New Orleans’da bir 
Katrina faciası yaşandı, o bir fırtınaydı, fırtına olduğu için de ölüm sayısı bizdeki gibi, dehşetengiz 
değildi, 3, 5 bin kişi vefat etti. Ancak Katrina felaketinin Amerikan devletine maliyeti 130 milyar 
dolar oldu. Yani bizim bu yardımlarımız hakikaten işte bugün bitti artık filan, böyle bir durum 
yok. Bu çok sürekli ve devamlı olması lazım, hepinize ve başta Yönetim Kuruluna ve Başkanıma 
teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Sami Çölgeçen’e teşekkür ederiz.  Sayın Başkan, bir toparlamak için konuşacaksınız. 
Buyurun, kürsü sizin. 
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Değerli konuşmacılar bir konuya işaret etti. Çok önemli bir konu. Yani bölgenin, bölge insanının 
bundan sonraki ihtiyaçlarının dikkate alınması gereği ortaya çıkıyor. Zaten bizim Eray kardeşimin 
açıkladığı, 3’üncü faz bunu kapsıyor. Öncelikle barınma ihtiyacı var. Kış şartları çok çetin geçiyor 
orada, bunun için zaten konteyner kent olarak, ifade ettiğimiz, çalışmalarımıza başladık. Kamu 
ile yaptığımız irtibat sonucunda, bazı alanlar bunun için özellikle, ayrıcalıklı olarak Galatasaray 
Spor Kulübüne tahsis edildi. Sayın Bakanla konuşurken, bana diyor ki, Galatasaray için size özel 
talep etmiştik kendisinden, o ki biz bu konteynerleri alıyoruz, göndereceğiz. Bize alt yapısı ile 
beraber hazırlanmış yerler lazım, dedik ve Sayın Bakan beni telefonla arayarak, yerin hazır 
olduğunu, bu konteynerleri gönderebileceğimizi söyledi. Tabii konteyner kenti kurmak, 
konteynerleri oraya göndermek yetiyor mu? Hayır.  
Sayın Helvacı, Sayın Çobanoğlu ifade ettiler. Bölgenin asıl envanteri, yaklaşık 1 hafta, 10 gün 
sonra çıkacak. Bu envanterde, ihtiyaç olunan şeyler, tek, tek, tek. Kalem kalem belirtilecek. 
Elbette ki bunun içinde spor tesisleri olduğu gibi, okullar da var. Çocuklar için kreşler var. Aklınıza 
gelen, yani bir depremin yıkımında heba olmuş her şey bu konunun içine girecek. Onun için 
bizim 3’üncü faz dediğimiz faaliyetlerimize hiç hız kesmeden devam etmemiz lazım. 
Şunu buradan huzurunuzda tekrar ifade ediyorum. Evet, bugüne kadar bölgede çok önemli 
çalışmalar yaptık. Galatasaray Spor Kulübü için, Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin iftihar 
edeceği çalışmaları yaptık. Fakat bu yetmez. Bu yetmez. Asıl çalışma yapılması gereken dönem, 
şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Onlar için durum için yapılan şeylerdi, evet, yaptık. Ama 
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Galatasarayın, Galatasaraya yakışır faaliyetlerin esası bence bundan sonra başlıyor değerli 
Galatasaraylılar, benim sizden bir ricam var. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak sizden rica 
ediyorum. Biz Yönetim Kurulu olarak, en üst seviyede bu çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz. 
Kendimiz de tatmin olana kadar. Evet, bölgeye biz yaptık, Galatasaray için şunları, şunları, 
şunları yaptık. Galatasaray için bu yaptıklarımızı da sizlerle paylaşacağız. Yeter diyeceğimizi 
zannetmiyorum. Çünkü yıkım çok büyük. Uzun süreli olacak. Ama sizden ricam şu. Ne olur bizi 
yalnız bırakmayın. Ne olur birinci gündeki gibi bizi desteklemeye devam edin. Bu acı çok büyük. 
Bu başarı, hepimizin ortak başarısı olsun. Onun için tekrar, tekrar telaffuz etmek istiyorum. Bizi 
bu felaketin yaralarını sarmak için desteklemeye devam edin, değerli Galatasaraylılar. Büyük bir 
ihtiyaç var. Hepinize saygılarımı sunuyorum, efendim. Sağ olun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Başkanımıza teşekkür ederiz. Saygıdeğer hazirun, Sayın Nur Danişmend büyüğümüzün kritik bir 
ameliyat geçirdiğini öğrendik, ama sevindirici olan, kendisi dün taburcu olmuş durumda. 
Kendisine acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Böylelikle bir toplantımızın daha sonuna geldik. Divan 
Kurulumuzun, Şubat ayı oturumunu kapatıyorum. 15 Mart Çarşamba günü, 13.30’da buluşmak 
dileğiyle, iyi ve sağlıklı günlerde buluşmak üzere, hoşça kalınız. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 

Aykutalp Derkan (6833) 
Başkan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

İbrahim Ziyal (6329) 
Başkan Yardımcısı 

Sonay Kale (9001) 
Başkan Yardımcısı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z. Nilüfer Sanvar (7167) 
Yazman 

Ali Tüzmen (8377) 
Yazman 

 
 
 


