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 Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 18 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 13.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi 
Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Galatasaray Spor Kulübü'nün Değerli Divan Üyeleri,  

Olağan Aralık ayı Divan toplantımıza hoş geldiniz.  

Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma almanızı özellikle basın mensubu arkadaşlarımızdan 

bir kez daha rica ediyorum. Yerlerinizi alır mısınız lütfen Oral Bey?  

Her zaman olduğu gibi, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, silah 

arkadaşları, şehitlerimiz ve kulübümüzün kurucusu, 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen ve 

arkadaşlarının aziz hatıraları önünde sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu 

yapıldı.) 

Bu arada, Aralık ayı içinde kaybettiğimiz değerli üyelerimiz, 3979 sicil numaralı Ali Haluk Korur, 

4468 Turgay Güneş, 10462 sicil numaralı kulüp üyemiz Yurdagül Yılmaz Ülgen’i de rahmetle 

anıyoruz. Hatırlatma için de teşekkür ederim. Buyurunuz efendim, teşekkürler. 

Galatasaray Spor Kulübü'nün Değerli Divan Üyeleri, Sayın Üyelerimiz, Değerli Misafirlerimiz ve 

Basınımızın Değerli Mensupları, 

Olağan Aralık toplantımıza tekrar hoş geldiniz efendim. Bu, 2019 yılının son toplantısı. Toplantı 

sonuna doğru hazirunumuz dağıldığı için bazı dilekleri tam yapamıyoruz. Bütün üyelerimize 

2020 yılında sağlıklı, neşeli ve bereketli bir yıl temenni ediyorum. Umarım 2020 yılı 2019’u 

hiçbirimize aratmaz. Sarı kırmızılı renklere gönül verenlere, tüm camiamıza bir kez daha 

başarılar diliyorum. Hepinize şimdiden Divan Kurulu üyelerimiz adına mutlu yıllar diliyorum 

efendim. Sağ olun. 

Şimdi toplantı gündemimize geçiyoruz. Gündemi okumak üzere Sayın Öner Kılıç’tan rica 

ediyorum. Lütfen. 

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 

Gündem 

1. Kasım ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması, 

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Riva, Florya ve Kemerburgaz projelerimizde son durum, 

4. Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Eylül 2019 tarihi 

itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ile özet 

yönetsel, sportif faaliyet raporlarının Yönetim Kurulunca sunulması, 

5. Tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Eylül 2019 tarihi 

itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ve özet 

yönetsel, sportif faaliyet raporlarıyla ilgili olarak Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleri, 

6. Gündemin 4. ve 5. maddesinde ele alınan raporlarla ilgili genel görüşme, 
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7. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi, 

8. Kapanış. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler. Gündemi okunduğu hâliyle oylarınıza takdim ediyorum efendim. Kabul edenler? 

Kabul edildiğine göre, gündemimizin birinci maddesine geçiyoruz, Kasım ayına ait toplantı 

tutanağının takdimi ve oya sunulması. Hem dijital ortamda, hem de çıktı olarak dikkatlerinize 

sunulmuştu. Yazıldığı şekliyle Kasım ayı tutanağını oylarınıza takdim ediyoruz efendim. Kabul 

edenler? Ekseriyetle kabul edilmiştir. Etmeyenler? Yok. Teşekkür ederiz. 

İkinci madde, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bu sefer çok evrak geldi. Onun için 

dikkatlerinize sunacağız efendim. Önce 18.12.2019 tarihli, bugün verilmiş bir dilekçe var Sayın 

Cengiz Akatlı tarafından. Buyurun Nedime Hanım. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına, 

Değerli kulübümüzün kıdemli bir üyesi olarak, futbol şubesiyle ilgili bazı hatırlatmalar yapmak 

ve Yönetim Kurulumuza bir öneride bulunmak istiyorum. Ülkemiz futbolunda ulaşılmış en 

büyük başarı olan UEFA Kupası ve Süper Kupa’yı kazandığımız 2000 yılında takımımız esas 

itibarıyla yuvalarına bağlı, yerli oyunculardan oluşuyor, kaliteli ve karakterli 4-5 yabancı oyuncu 

ile takviye ediliyordu. Yine aynı dönemlerde dünya üçüncülüğünü kazanmış olan milli takımın 

omurgasını kulübümüz oyuncuları oluşturuyor, bizler de bundan gurur duyuyorduk. Fakat ne 

olduysa, biz bu yapıdan yavaş yavaş uzaklaştık. Son günlerde 11 yabancı ile sahaya çıkar olduk. 

Böyle bir yaklaşımla, kulüp sevgisi, renk aşkı, taraftarın saygı duyguları tam olarak 

sağlanamadığından başarı kazanılamayacağı açıktır. Nitekim gerek yurt içinde, gerekse yurt 

dışında hazmedilemeyecek ağır sonuçlar aldık. Dünyada her takım mağlup olabilir, biz de öyle. 

Ancak takım savaşmadan, ter dökmeden, sahaya teslimiyet duygusu ile çıkarsa, birkaç dakika 

içerisinde çözülürse, yenilgiden üzüntü duymazsa bu kabul edilemez. Hele Galatasaray’da asla. 

Diğer taraftan, bu aşırı yabancılaşma uygulamasının doğal sonucu olarak, hem kulübün mali 

durumu bozuldu, hem de milli takım için kadroya oyuncu veremez olduk. Nereden nereye 

geldik! Camia üzüntüye boğuldu.  

Peki, ne yapmak lazım? Bunun cevabı tüzüğümüzde var. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 

başlıklı 87. maddenin 4. fıkrası şöyle: “Kulübün spor yarışmalarında bireysel ve takım hâlinde 

şampiyonluk hedefine ulaşılması için gerekli önlemleri almak, atılımları yapmak.” Bu 

bağlamda, Yönetim Kurulunun futbol şubesi ile ilgili 3 yıllık bir plan ve program hazırlamasını 

ve kadroda yabancı oyuncu sayısının kademeli olarak düşürülmesi ile kadrodaki yabancı 

sayısının en çok 9, sahadaki yabancı sayısının en çok 6 ile sınırlanmasını ve sahada altyapıdan 

gelme en az 1 oyuncunun yer almasının sağlanmasını, ayrıca bütün oyuncularda kalite ve 

karakter şartının titizlikle aranmasını ve ücret sisteminin olabildiğince performans ve başarı 

kriterlerine bağlanmasını öneriyorum. 
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Hiç kimse, Yönetim Kurulu, teknik heyeti seçmiştir, dolayısıyla yetki ve sorumluluk teknik 

heyettedir yanılgısına kapılmasın. Zira 47/21 sayılı Medeni Kanun’un, dernek organları ile ilgili 

72. maddesi şöyledir: “Madde 72: Derneğin zorunlu organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve 

Denetim Kuruludur. Dernekler zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilirler. 

Ancak bu organlara, zorunlu organların görev ve yetki sorumlulukları devredilemez.”  

Gereği için saygıyla arz ederim.  

4446, Cengiz Akatlı. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Cengiz Akatlı’nın değerli görüşlerini dikkatlerinize ve bilgilerinize sunduk. Bunun bir 

kopyasını Divan Kurulu vasıtasıyla Yönetim Kurulumuza da göndermek üzere kayda alıyoruz. 

Teşekkür ederiz efendim. Aykut Bey, sizde evrak var galiba, gelen evrak. Buyurun. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Değerli Hazirun,  

8289 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Ahmet Mert Yılmaz’dan gelen bir dilekçeyi 

özetleyerek okuyorum. Daha sonra bilahare Sayın Yönetim Kurulumuza arz edeceğiz, bir yazı 

ekinde. 

22 Kasım 2019 tarihinde Galatasaray-Başakşehir maçına gittiğimde, kombine kartımın geçerli 

olmadığına, kartımdaki tanımlamanın kaldırıldığına şahit oldum. Doğu Tribünü 114. ve 115. 

blokların ceza almış olduğunu esefle gördüm. Telefonuma maçtan iki gün önce gelen kombine 

bilete transfer mesajını da iş yoğunluğum nedeniyle okumadığımı da belirtmek isterim. 

Galatasaray Divan Kurulu üyesi olarak, durumu çok aşağılayıcı buldum. Bir Divan Kurulu 

üyesinin veya kombinesini tahsis ettiği kişinin adi bir suça karışmış olabileceği ihtimalini 

düşünemiyorum. Toptancı zihniyet ile alınmış bir kararın sonuçları bizim gibi insanları 

etkileyebiliyor. Kartınızı cihaza sokuyor ve tanımlama yoktur mesajını okuyorsunuz. Eve 

dönerken, adi suça karışmış bir insanla aynı noktada durduğunuza inanmak istemiyorsunuz. 

Ben böyle hissettim.  

Benim ricam şudur. Galatasaray Divan Kurulu üyelerinin, ayrı girişi olan bir Divan tribünü 

olmalıdır. Bu tribünün fizikî olarak ayrı olması, biz üyeleri olası kötü, itibar zedeleyici 

hadiselerden uzak tutacaktır. Böyle bir düzenlemenin yapılması zamanı geldiğine inanıyor ve 

önümüzdeki sezon için uygulanması ricasını sayın heyetinize sunuyorum.  

Saygılarımla.  

Biz bunu bir yazı ekinde Sayın Yönetim Kuruluna ileteceğiz. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli üyemizin konuyla ilgili hassasiyetini anlamakla birlikte, bu temennileri yerine 

getirilinceye kadar tüm üyelerimizin tabii ki gerek cep telefonlarına, gerek mail adreslerine 

gelen mesajları da öncelikle ve daha dikkatli okumalarında hepimiz için bir yarar var. Maalesef 
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bu uygulama toptan bir uygulama oluyor, tarif edildiği gibi. Yeni bir çözüm bulununcaya kadar 

biraz daha dikkatli davranmamız gerekecek. 

Başka var mı?  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Yönetime bağlı kurullardan gelen iki tane yazımız var. Müsaadenizle ben okuyayım.  

Sicil kurulundan gelen evrak, 17 Aralık 2019 tarihli.  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına,  

Sicil Kurulumuzun 9 Aralık 2019 tarih ve 60 sayılı toplantısında almış olduğu kararla, 

tüzüğümüzün ilgi 118/5. maddesi gereğince, Divan Kurulu üyesi olmaya hak kazanan 220 

üyemizin isim listesi ekte takdim edilmiştir.  

Saygılarımızla,  

Selçuk Erdoğmuş 

Galatasaray Spor Kulübü Sicil Kurulu Başkanı 

Bu 220 kişilik listeye Yönetim Kurulu tarafından davet mektubu gönderilmiş olup, zaman 

ekonomisi açısından bu listeyi burada okumayacağım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Şimdi bununla ilgili olarak bir ilave bilgi aktarmak istiyorum. Önümüzdeki Divan toplantısı, yani 

Ocak ayının Divan toplantısı istisnai olarak 11 Ocak Cumartesi günü Galatasaray Lisesi’nde 

yapılacaktır. Bunun altında yatan neden şu. Aynı gün saat 10’da başlayan bir olağanüstü Divan 

toplantısı organize edeceğiz, yeni Divan üyelerinin beratlarının verilmesi ile ilgili olarak. 

Dolayısıyla Cumartesi günü yeni Divan üyelerimiz beratlarını alıp, Divan üyesi oldukları 

tescillendikten sonra, 13.30’da olağan Divan toplantımız başlayacak. Eski üyelerimizle yeni 

Divan üyelerimizin bir araya gelme şansı olacak. Öğle yemeğinde de Galatasaray pilavı 

etrafında hep birlikte olacağız. Dolayısıyla bunu ajandalarınıza bu şekilde not etmenizi bilhassa 

rica ediyor ve hatırlatıyoruz. 

Umarım Galatasaray Lisesi’nde yenecek bir pilav, yeni Divan üyeleriyle eski Divan üyelerinin -

ki çoğu birbirlerini zaten tanıyorlardır- bir araya gelmelerinde, aramızdaki çimentonun 

kuvvetlenmesinde bir nebze olsun fayda sağlayacaktır diye düşünüyoruz. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Yine 4 değerli Divan üyemizin bizim kanalımızla, Divan Başkanlığı kanalıyla Yönetim Kuruluna 

yönelttiği bir dilekçe vardı. Bunun cevabı geldi. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Dilekçeyi hatırlatır mısınız kısaca?  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
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Divan Kurulunun 13.11.2019 tarihli toplantısında aşağıdaki soruların Sayın Yönetim Kuruluna 

tevcih edilmesini talep etmekteyiz. 

2019 yılı A grubu üyelik kapsamında başvuruda bulunan 277 üye adayından kaçı üye olarak 

kabul edilmiştir? Eğer kabul edilmeyenler varsa, adları belirtilmeksizin bu kişilerin kabul 

edilmeme gerekçeleri nedir? Bir de geçen seneki A grubu üyeliklerle ilgili, kabul edilmeyen 

referans imzaları ile ilgili, imzaların usulü uygun olmadığı iddiası ile reddedilen A grubu üye 

adayı 139 kişiden kaçı 2019’da başvurmuştur?  

Bu mealde bir dilekçe. Biz bu dilekçeyi kulüp genel sekreterliği üzerinden Sicil Kuruluna 

iletmiştik. Gelen cevabı müsaadenizle okumak istiyorum. Yeni ulaştı elimize, yani toplantıdan 

15 dakika önce ulaştı.  

16 Aralık 2019  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına, 

İlgili yazınız çerçevesinde Sicil Kurulundan 2 Aralık 2019 tarih ve 2019/58 sayılı gelen cevabı 

aşağıda bilgilerinize sunarız. 

Ahmet Özdoğan, Ayhan Özmızrak, Hatice Günay ve Tamer Günay ... sicil numaralı üyelerimizin 

dilekçelerinde talep ettikleri bilgiler, Dernekler Kanunu ve tüzüğümüzün yanı sıra Kişisel 

Verileri Koruma Kanunu’na da aykırıdır. Bu nedenle, bilgi talebinizle ilgili işlem 

yapılamamaktadır.  

Saygılarımızla.  

Yusuf Günay 

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet, bu dilekçeye verilen cevabı değerlendirmelerinize bırakıyoruz. Başka da bir yorum veya 

tartışmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Herkes talebi ve cevabı değerlendirme yetkisine 

sahiptir, uygun ortamda. Teşekkürler. Başka dilekçemiz var mı, gelen, giden? Yok.  

Değerli Hazirun,  

Her toplantı öncesinde olduğu gibi, son toplantımızdan bu zamana kadar yaşanmış olan hem 

kulübümüzü, hem camiamızı ilgilendiren birkaç güncel olay hakkındaki görüşlerimizi 

paylaşmak istiyorum sizinle. 

Bunlar, kronolojik veyahut önem sırasına göre değil, bizim dikkatimizi çekenler. Bunlardan bir 

tanesi, Futbol Federasyonu Başkanı ile MHK Başkanı ve birtakım eski Fenerbahçeli üyelerin 

özel ortamda yaptıkları bir toplantı. Bu toplantı, oldukça ses getirdii biliyorsunuz. Bu 

toplantının katılımcılarını ve katılım sonrasında kendilerine katılanları ben bizzat gördüm, 

çünkü o gün Zorlu’da bir randevum vardı. İşte şeytan azapta gerek, hepsini gördüm. Tabii 

herkes arkadaş olabilir, fakat buna çok ciddi tepki vermek lazım diye düşünüyorum, çünkü 

kurumsal tepki çok önemli. Kurumsal tepkilerde tepkinin içeriği kadar zamanlaması daha da 

önemli.  
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Eğer Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve MHK Başkanı, özel sayılabilecek bir ortamda bir 

araya geliyorlarsa ve tüm spor camiası ve futbol kulüplerini ilgilendirebilecek konularda 

kararlar alınıyorsa, bundan sonraki maçlarımızda yaşanabilecek hakem hataları - saha hakemi 

veyahut VAR hakemleri hataları- hata olmaktan ziyade, kurgulanmış bir komploya ve suça 

dönüşecektir. Bunun altından hiç kimse kalkamaz. Bunun hesabını mutlaka bu toplantıya 

katılan kişiler daha açık şekilde vermelidirler. Bu hiçbir zaman, ne var, biz özel konuştukla 

olacak bir iş değildir. Eğer Türk futbol kamuoyunu bu şekilde yönlendirmeye kalkıyorlarsa, her 

şeyden önce emeğe büyük haksızlık vardır. İkincisi, camialara büyük haksızlık vardır. Bu 

insanlar, bunları biraz meydanı boş buldukları için yapıyorlardır diye düşünüyorum. Ben bu 

vesile ile Futbol Federasyonundaki Yönetim Kurulu üyelerini, özellikle Galatasaray’ı temsil 

edenleri, komitelerdeki üyelerimizi göreve ve buna tepki göstermeye çağırıyorum. Orada var 

oluş nedenleri budur. Galatasaray hiçbir şekilde yarışmadan, müsabakadan bu tür oyunlarla 

engellenemez. Dediğim gibi, bundan sonra olabilecek her türlü hakem hatasının altında bu 

toplantının sonuçlarını aramak en doğal hakkımızdır diyorum.  

Bunları hem sizlerle, hem de bu konunun ilgilileri ile paylaşıp, tepkilerimizi not etmelerini 

bilhassa rica ediyorum. 

İkinci konu, bildiğiniz gibi, futbol takımımız maalesef şanssız bir dönem geçirmektedir. 

Şampiyonlar Ligi’nde, Sayın Cengiz Akatlı’nın da özellikle vurguladığı gibi, ümit edilen sonuçları 

almadık ve Türkiye Süper Ligi’ne döndük. Süper Lig’de de çok iyi sonuçlar aldığımız 

söylenmemekle beraber, sıralamaya bakacak olursanız, özellikle 3 puanlık bir sistemin olduğu 

bir ortamda, yarışın içinde olduğumuz ve olmaya devam edeceğimiz aşikârdır. Bu konuda 

medya veyahut başka camialar çeşitli manipülasyonlar yapmaya çalışıyorlarsa da gerçek 

ortadadır. Burada bize düşen, bu işten sorumlu olan teknik direktörümüz ve teknik 

yönetimimizin arkasında durmaya devam etmektir. Ancak bu devamın başarılı olması için, bu 

desteğin sonuç verebilmesi için, başta Sayın Teknik Direktörümüz ve aynı zamanda Divan 

Kurulu üyelerimizden olan Fatih Terim’in ve arkadaşlarının asıl işlerine konsantre olmalarını 

sağlayacak ortamı yaratmak bizlerin işidir. Yönetim Kurulunun işidir ve üyelerin işidir.  

Bu konuyu bir kez daha herkesin dikkatine sunmak istiyorum. Burada desteğimiz devam 

etmelidir, güvenimiz devam etmelidir. Fatih Terim dışarıdan birisi değildir. Ancak dediğim gibi, 

başka işlerle meşgul olmak zorunda bırakmamamız lazım kendisini. Bunu daha önceki Divan 

toplantılarımızda defalarca vurgulamıştım. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum.  

Buna bağlı olarak, dün akşamki Tuzla maçından sonra nahoş hadiseler yaşandı. Ülkede, 

bildiğiniz gibi, kadına şiddet var. Bütün camialar, bütün sivil toplum örgütleri buna karşı çıkıyor. 

Maalesef dün maçtan sonra, bir kadın profesyonel çalışanımız Tuzla yöneticilerinin fizikî 

müdahalesine maruz kalıyordu az kalsın. Hiç kimse, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bile, özellikle 

bir kadına parmak sallayıp el kaldıramaz. Bunun karşısında topyekûn durulması lazım. Buna da 

kurumsal tepki gösterilmesi gerekir, anında ve gereken şiddette. Ben burada Disiplin Kurulunu, 

Futbol Federasyonu yetkililerini göreve çağırıyorum. Her kimse bu Tuzla takımı yöneticisi, 

mutlaka takip edilmeli ve gereği yapılmalıdır. 
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Bu arada, bu çalışanımıza da atlattığı badire için geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum 

buradan.  

Bir başka konu, gündemin birinci maddesi, bununla ilgili olarak birkaç hatırlatma yapmak 

istiyorum. Bildiğiniz gibi, basından Florya arazimizin tekrar geri alındığını duyduk. Bu konuda 

bir serzenişte bulunmak istiyorum. Olağanüstü Divan toplantısında hepinizin aldığı karar 

çerçevesinde, bir gayrimenkul komisyonu, çalışma komitesi oluşturuldu, 3 değerli avukattan. 

Bunun amacı da Divan Kurulunun verdiği görev ve yetki çerçevesinde bu konunun takipçisi 

olmak ve Yönetim Kurulumuza destek ve yardımcı olmaktı. Çok kısa bir toplantı yaptılar, 

tanışma amaçlı oldu biraz. Sonrasında, Florya arazisinin geri alınması ile ilgili yaşanan süreçte, 

-süreç sırasında değil belki ama sürecin sonunda en azından- Galatasaray’ın örf ve âdetleri 

çerçevesinde, öğrendiğimiz ve öğretmeye çalıştığımız, nezaket kuralları ışığında, bu komitenin 

basından önce bilgilendirilmesini ve Divan Kuruluna bilgi aktarılmasını beklerdik. 

Divan Kurulu, Galatasaray Spor Kulübü’nün ücretsiz çalışan bir danışma kuruludur. Dolayısıyla 

bu bilgileri basından öğrenmek yerine, sizlerin talebi ve oylaması sonucunda oluşturulan 

komitenin en azından bilgilendirilmesini beklemek en doğal hakkımızdır diye düşünüyorum ve 

Yönetim Kuruluna bunu böyle yapmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 

Şimdi Florya konusuna gelecek olursak, burada biz de basından takip ettik. Bu konuda çok sıkça 

telefon aldım. Birtakım sorulara muhatap olduk. Müsaade ederseniz, bu Florya konusu ile ilgili 

3 slaytlık bir özet ve aynen bazı şirketlerin ürünlerini pazarlarken sıkça sorulan soruları ve 

cevapları türünde bir uygulama vardı. Biz de bize sıkça sorulan soruları, toplantıyı verimli 

kılmak için dikkatlerinize sunacağız. Peyderpey değerli yönetimimizden, bu soruların 

cevaplarını sıcağı sıcağına alabilirsek, belki bundan sonra olabilecek konuşmaları hem ortadan 

kaldırmış oluruz, hem de zamanımızı verimli kullanmış oluruz diye düşünüyorum. Buyurun 

Aykut Bey, gösterir misiniz ekranda? 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Değerli Hazirun,  

Kısa bir sunum yapacağım müsaadelerinizle. Florya Metin Oktay Tesisleri’mizde her sene 

şampiyonluk yıllarında gittiğimiz gibi bir barbekü partisinde buluşuyoruz. Bilindiği üzere, Florya 

Metin Oktay Tesisleri’miz 3 parselden oluşuyor. Daha önce tapusu kulübümüze ait olan ve 

proje kapsamında kamu parseli ile birleştirilip projelendirilen ve şu anda da geri aldığımız 

Galatasaray parseli kırmızı ile renklendirilmiş. 22.627 metrekare. 23 dönüm diyebiliriz. İkinci 

parsel -yeşille belirtilmiş olan- Spor Genel Müdürlüğünce bize 49 yıllığına bedelsiz tahsis 

edilmiş olan, intifa hakkı bizde olan -2034 yılına kadar geçerli ve hâlen devam eden- 19 

dönümlük parsel. Üçüncüsü de -mavi ile renklendirilmiş olan- 40.722 metrekarelik parsel. Bu 

parsel, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden bize tahsis edilmişti ve irtifak hakkı 19 Haziran 2016 

tarihinde bitti.  

Şöyle özetleyeyim. 11 Eylül 2017 tarihinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile maliye 

hazinesine ait bu taşınmaz TOKİ Başkanlığına devredildi. Daha sonra da TOKİ Bbaşkanlığı ile 

Emlak Konut GYO arasında imzalanan 18 Eylül 2017 tarihli satış protokolü kapsamında Emlak 
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Konut portföyüne alındı. Emlak Konut’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yolladığı özel 

durum açıklamasında bu bedel 262 milyon 500 bin TL olarak belirtilmişti. Yani şu anda bizim 

toplanda kullandığımız 3 parsel yaklaşık 83 dönümdür.  

(Değiştirebilir miyiz slaytı?) Bu da hangi parsel üzerinde ne olduğu ile ilgili. Bunu 

anlatmayacağım. Yukarıdan alınmış bir görseli Florya Tesisleri’mizin. Jup Derwall sahamız var, 

A takımın kullandığı, nizami saha. Bir de U21 sahası denen, altyapı takımlarının maçlarını 

oynadığı saha. İki tane nizami sahamız var ve değişik ebatlarda diğer küçük sahalarımız var.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hepinizin çok iyi bildiği Florya arazisi ile ilgili bir durumun kısaca özetini yapmak istedik. Şimdi 

sıkça gelen soruların burada özetini verdik. Bunun dışında da sorular varsa, mutlaka 

sorabilirsiniz. Fakat bu işin tüm Divan Kurulu üyeleri ve diğer üyeler tarafından şeffaflıkla 

anlaşılabilmesi için birtakım bilgilere ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi, Florya satış bedeli olan 

120 milyon TL üzerine ödenecek olan 37 milyon TL’nin dökümü, ödeme şekli ve vadesi 

hakkında bilgi sahibi olmak istiyoruz. Arzu ederseniz yönetimden bir temsilci kürsüye gelebilir 

ve bunları peyderpey cevaplayabilirsiniz. Buyurun. Kalsın ekranda. Sorular ekranda kalabilir 

mi? Toplantıyı ben yönetiyorum. Sorular ekranda kalsın lütfen, sonra gereken şeyi yapacağız. 

Buyurun. 

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sayın Başkan, Sayın Divan, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu Çalışma 

Arkadaşlarım, 

Sözlerime başlarken sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Kaldırır mısınız onu ekrandan? Buyurun.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sayın Başkanım, bize önce bir açıklama fırsatı verseydiniz belki bu soruları sormaya ihtiyaç 

kalmayacaktı.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

İşte bunları sorarsanız, açıklamanızı da yaparsınız.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Hayır, yani önce biz açıklayalım, sizi bilgilendirelim. Hem bilgi verilmedi diye suçluyorsunuz, 

hem de bizden önce...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yo, öyle bir şey yok.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Söylüyorsunuz Sayın Başkanım.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Günay, yeni bir polemiğe girmeyelim lütfen. Kimse sizi bilgi vermiyor diye suçlamıyor. 

Sorulara peyderpey cevap olur. Sizin açıklamalarınızı memnuniyetle dinleyeceğiz.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sayın Başkan, biz açıklamamızı yaptığımız zaman zaten bu soruları sormanıza ihtiyaç 

kalmayacak.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam, buyurun. Tamam, buradan başlayalım.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Şimdi buradan başlamadan önce şunu söylemem gerekir. Konuşmanızın başında sözünü 

ettiğiniz görüşme ile ilgili Yönetim Kurulunun tepki vermediğini ya da kurumsal tepki 

verilmediğini söylediniz. Sayın Başkan bu konuda bütün ulusal medyaya, görsel ve yazılı 

medyaya yansıyan açıklamalar yaptı ve Türkiye kamuoyunu da meşgul etti. Bunu da görmemiz 

gerekir. Sanki hiçbir şey yapılmıyor gibi aktarmak da doğru değil.  

İkincisi, dün akşamki gelişme ile ilgili biz zaten bir açıklama yaptık. Bir çalışanımıza, bir kadına 

yapılan saldırıyı şiddetle kınadık. Türkiye Futbol Federasyonunu ve 6222 Sayılı Kanun 

kapsamında savcıları göreve davet ettik. Bunların görülmesini isteriz. Bunlar yapılmıyormuş 

gibi bir konunun lütfen olmaması gerekir.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Kimse yapılmıyor demedi zaten. Lütfen gündeme gelelim Yusuf Bey.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Evet, gündeme geleceğim. Gündeme geliyorum.  

Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri,  

Bildiğiniz gibi, Emlak Konut ile 2016 tarihli bir sözleşme hazırlandı, gelir paylaşımı esasına dayalı 

bir sözleşme. Bu sözleşmeye göre, Riva’ya 388, Florya’ya yaklaşık 120 milyon TL arsa değeri 

biçilerek, 508 milyon TL arsa değeri üzerinden bir sözleşme yapılmıştı. Yine 2016 yılında, 

kulübün nakit ihtiyaçları gereği, yeni bir protokol yapılıyor. Bu protokol çerçevesinde, bu 508 

milyonluk ödeme 5 taksite bölünüyor. Ancak yine kulübün nakit ihtiyaçları çerçevesinde, bu 

508 milyonluk sözleşme, Deniz Faktoring’e kırdırılıyor ve 341 milyon TL para alınıyor, 167 

milyon TL de faiz ödeniyor. Sonraki gelişmede, işler o dönem itibarıyla pek istenildiği gibi 

gitmiyor ve sözleşmede Florya’dan çıkılması taahhüt edildiği hâlde -ki bu taahhüt 2017 yılının 

sonunda sona erdi, son uzatılmasına rağmen- maalesef doğru öngörü yapılamadığı için, 

Florya’da kalınmak durumunda kalındı. Ve Emlak Konut, bunları gerekçe göstererek 27.9.2019 

tarihinde söz konusu sözleşmeyi feshetti.  

Sözleşme feshedildiği günden yeni bir protokol yapılıncaya kadar geçen 68 gün içerisinde, 

Sayın Başkanımızın liderliğinde, yönetim olarak her gün bu işi çözmek için çok büyük çaba sarf 

ettik. Takdir edersiniz ki, kolay bir şey değil. Türkiye'nin gözü önünde, Türk spor kamuoyunun 
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gözü önünde, tekrar bu sözleşmeleri Galatasaray lehine nasıl düzeltebiliriz, yeniden nasıl 

yoluna koyabiliriz diye çok ciddi mesai harcadık. Emlak Konut’ta sabahın erken saatlerinde ve 

gecenin geç saatlerinde toplantılar yaptık, her gün belki bu konu ile ilgili çaba sarf ettik ve 

görüşmelerin bir aşamasında da artık Florya’nın yeniden sahibi olma olanağını gördüğümüz 

zaman, daha büyük şevk ve motivasyonla çalışmaya devam ettik. 

Sonunda 4 Aralık 2019 tarihinde yeni sözleşmeyi imzalayacak noktaya geldik ve o tarihte bir 

sözleşme imzalandı. Hangi koşullarda imzalandı? 120 milyon TL’yi, yani Florya için değer biçilen 

120 milyon TL’yi biz ödüyoruz. Buna ek olarak, masrafın üzerine ilave gelen yük, 14 milyon TL 

tapu harcı ve Florya’nın müteahhidinden alınan 23 milyon 784 bin TL. (Şunu yansıtmamız lazım 

arkadaşlar, sonra onları tekrar şey yapabiliriz.) Yani 24 milyon lira aldığımız peşinat vardı zaten. 

Bunun üzerine de yaklaşık 13 milyon 940 bin TL tapu harcı ve faiz olmak üzere, 37 milyon TL 

ilave bir yük gelmiş oldu.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Faiz 14 artı 23’ün içinde mi? Yok, 23 müteahhit avansı.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sayın Başkanım, 23 milyon bizim aldığımız para zaten. 14 milyonun içerisinde hem tapu harcı 

ve masraflar var, o paranın faizi de var.  

Riva konusuna gelince, Riva yeniden aynı koşullarda, aynı şartlarda sözleşmeye bağlanmış oldu 

ve çok şükür ki şimdi satışlar gayet iyi gidiyor. Bu da kulübümüzün lehine iyi bir gelişme.  

Şimdi bu süreçte, aslında 4.12 tarihinden önce bir anlaşma noktasına gelinmişti. Burada bir 

konuyu özellikle sizlerle paylaşmak isterim. Tartışmalarımız sonunda, artık her türlü anlaşmayı 

da sağlamış durumdayken, yine bir konuda bir ihtilaf çıktı ve Başkanımız Mustafa Cengiz 10 

gün boyunca, bir mali yükün indirilmesi konusunda gerçekten çok kişisel bir gayret sarf etti. 

Bunu da samimi olarak burada sizlerle paylaşmak isterim.  

Bu yük ne idi? Yıllık 10 milyon TL, 5 yıllık sözleşme süresi boyunca 50 milyon TL Galatasaray’ı 

sadece kendi kişisel gayreti ve çabası ile bir 50 milyon TL yükten kurtarmış oldu. Samimi olarak, 

bir Galatasaraylı olarak kendisine teşekkür ediyorum. 

Kemerburgaz’a gelmeden, şu tapu ile ilgili bazı sorular vardı. Tapuları geçebilir miyiz?  

Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri,  

20.10.2016 tarihi, yani devir öncesi, Florya’nın tapusu, gördüğünüz gibi, tarla. 22.627 

metrekare bir tarla niteliğinde bir tapu var. Şimdi ikincisi, Emlak Konut’a devrettiğimizde, 

Emlak Konut’un mülkiyetindeki tapu nasıl? Burada da görüyoruz ki, yine tarla, yine 22.627 

metrekare. Biz tekrar devraldığımıza bakıyoruz, yine tarla, yine 22.627 metrekare. Yani hiçbir 

değişiklik yok.  

Peki, burada imar planı yapıldı. İmar planı nerede? Merak edilen konu şu. Aslında bir yıl 

öncesinde de, yani Emlak Konut’a devretmeden önce, yine burada bir imar planı vardı, spor 

tesisi ve teknik alt yapılandırma adıyla. Spor tesis alanı olarak burada bir imarımız vardı, ancak 

tapuda işli değildi. İşlenmiş değildi, sebebi şu. İmar planını tapuya işlettiğiniz zaman, artık 

orada son inşaat ruhsatını alarak işlemlere başlamanız gerekir, çünkü bunun ilave bazı maddi 



 
 

11 
 

külfetleri vardır. O yüzden, şu an tapuda da bu şekilde bir imar planı yer almamaktadır. İmar 

durumunu gösterelim. Sarı alan, gördüğünüz gibi, konut alanı. Yeşil alan park, mavi alan da 

ibadethane. Bu imar planını, biz ne zaman bu projeyi hayata koymak istersek, tapuya inşaat 

ruhsatını almadan önce işlettirebiliriz. Yani bunda herhangi bir tereddüdünüz olmasın.  

Saygıdeğer Katılımcılar,  

Kemerburgaz’da, yine hepinizin bildiği gibi, Milli Emlak’le bir tahsis sözleşmesi yapılmıştı. İfraz, 

tevhit işlemleri yapıldı. Kadastro somut çakışmaları da giderilmişti. Burada bir imar planı 

yapıldı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. İmar uygulaması da hazırlanarak, 

ruhsat başvurusu için her şey aslında hazır hâle getirildi. Mimari projeler de onaylandı. 

Kemerburgaz, Galatasaray’a tahsis edilen bir arazidir. Bunun niteliğinde hiçbir değişiklik söz 

konusu değildir. Galatasaray’ın zaten Kemerburgaz’a ihtiyacı da vardır. Galatasaray çok büyük 

bir kulüp, pek çok branşta faaliyeti var. Ayrıca stada da çok yakın olması sebebiyle, 

Kemerburgaz’la ilgili projelerimizden asla vazgeçmemiz söz konusu değildir. 

Peki, şu anki durum ne? Neyi bekliyoruz? Bildiğiniz gibi, orada bir madenci var. Madencinin, 

maden ruhsatı iptaline karşı Enerji Bakanlığına açtığı bir dava var. Bu davaya biz son müdahil 

olmak istedik. Mahkeme de bu müdahillik talebimizi kabul etti ve Ocak ayında duruşma 

yapılacak. İkinci bir dava da, madencinin valiliğe karşı açtığı bir dava var. Bu davadan, 

biliyorsunuz, tahliye tebligatının yürütmesini durdurmuştu. Biz buna da müdahil olmak 

istemiştik. Mahkemeden bu konuda karar çıkmasını bekliyoruz. Yani Kemerburgaz konusunda 

da herhangi bir tereddüde gerek yoktur.  

Tabii bu aynı zamanda diğer kamuoyu tarafından da yakinen takip edildiği için, genel olarak bu 

bilgileri veriyorum. Her türlü soruyu ayrıntılı bir şekilde cevaplandırmaya hazırım. Şimdilik 

söyleyeceklerim bu kadar.  

Başkanım, sorulara geçersek, cevaplanmadık bir şey vars, cevaplayabilirim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tabii. Açıklamalar için teşekkür ederiz. Soruları alabilir miyiz? Evet, şimdi birinci sorunun 

cevabını kısmen aldık. Ödeme vadesi ne şekilde olacak, bu 120 + 37’nin?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Biliyorsunuz, bir yapılandırma vardı. Bu 120 milyon, Bankalar Konsorsiyumu tarafından 

yapılandırma kapsamına alındı. Dolayısıyla o çerçevede dersek, 5 yıl bir vadesi var.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yani Sportif AŞ’nin yapılandırması.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Yapılandırmada hem Sportif var, hem kulüp var.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Kulüp var, peki. İlave gelen sorulardan bir tanesi, -sonra var mı, bilmiyorum- bu 120 milyon ile 

yeniden yapılandırma, bizim mevcut borcumuza yani 1 milyar, 1 milyar 120 mi olacak?  
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Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Yapılandırma 750 milyon TL üzerinden yapılmıştı.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

250’yi aldığımız için mi 750? Çünkü bundan önce 1 milyar denmişti.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Toplam borç. Bunu Kaan cevaplasın.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki. Ama şunu merak ediyoruz. Bu 120 + 37, Sportif AŞ tarafından, Galatasaray Spor Kulübü 

Derneği’ne fatura edilecek mi sonrasında? Belki bunun cevabını şimdi alabiliriz.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Başkanım, bu zaten kulüple ilgili, Sportif’le ilgili değil. Kulübün malı, borç da kulübün borcu.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki. Kulüp borç alamıyor ama. Arazimizin son imar durumu ile ilgili cevabı aldık. Müteahhit ile 

son durum, avansını verdik, geri iade ettik. Değil mi?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Evet.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Dolayısıyla bir bağlantımız yok. 120 milyonun ödeme ve finansman şekli yapılandırmaya dâhil 

edildiği için aldık. Bankalar Birliği ile yapılan yeniden yapılandırmaya dâhil edildi ise, Sportif AŞ 

dernekten alacaklı duruma geçecek mi? Sorduk, cevabı böyle bir şey yok diyorsunuz. Değil mi?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Evet. Başkanım, burada sorulmak istenen ne tam olarak?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yani şöyle bir tereddüt oldu, anladığım kadarıyla. Galatasaray Spor Kulübü borç alamadı ve 

bunu Sportif AŞ üzerinden yaptığı için, yani o 645, ona ilave gelmeyecek bir şey, değil mi? 

Bunun cevabı diye tahmin ediyorum.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Hayır, tabii ki. Yani şu konu çok önemli. Böyle bir noktada, diğer kulüplerin yapılandırma 

yapmakta çok zorlandığı bir noktada, Galatasaray’ın böyle bir durumda bir mülkün sahibi 

olabilmesi ve bankalar tarafından da bu kredilendirme düzeyinde görülmesi, bizim için aslında 

bir onur vesilesi.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Peki, kalan ve Galatasaray’a ait olmayan bölümlerin imar ve devir durumları nedir? Yani o iki 

tane bize ait olmayan parselin.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Şimdi bir parsel zaten Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait. Diğer parseller de, yine 

hepinizin bildiği gibi, Emlak Konut’un mülkiyetinde olan parseller.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bunların Emlak Konut’a devri yapılmamış mıydı?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Emlak Konut bunların hazineden tapusunu almıştı ve tapusu şu an Emlak Konut’a ait. Biz Emlak 

Konut’la şöyle bir sözlü mutabakata vardık. Emlak Konut bunları tekrar hazineye, yani Milli 

Emlak’e devredecek. Biz de Milli Emlak’ten bunların yeniden tahsisini sağlayacağız.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ecrimisil mi, kira mı?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Biliyorsunuz, daha önce, ihaleden sonra orada bir kira söz konusu idi. Görüşmelerde kirayı 

sıfırladık. Kirayı kaldırdık. Tabii Emlak Konut’a devirden önce biz tahsis bedeli ödüyorduk 

hazineye. Şu an Emlak Konut’un mülkiyetindeki yer için aynı ecrimisili ödeyeceğiz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tutarı belli mi?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Belli, 383 bin TL aylık.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Aylık. Bütçemizde böyle bir şey var mı? İlave edeceğiz yine.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Başkanım, ilave edilecek. Zaten yeni bütçe yılına gireceğiz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Aylık.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Daha önceden de ödeniyordu, aynı, 383 bin.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Aylık 383 bin. Kemerburgaz’la ilgili cevabı aldık. Bu soruları soranlar herhâlde tatmin 

olmuşlardır. İlave soru var mı efendim salondan? Sayın Taner Aşkın, Sayın Naci Ekşi, Sayın 

Selim Akel, Sayın Sait Bingöl. Ondan sonra da diğer gündeme geçiyoruz.  
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Sayın Taner Aşkın Bey, buyurun. Nasıl arzu ederseniz, buyurun. İsterseniz oradan. Mikrofon 

var orada, seyyar mikrofon var. Hemen sıcağı sıcağına. Taner Bey, isterseniz kürsüye geçin, 

yanından konuşun, daha samimi olarak.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Hazirun,  

Önemli bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Soru soruyorsunuz, değil mi?  

Taner Aşkın 

Evet, soru soruyorum. Sorum şu. Tüzükte yer alan 144. ve 145. maddelerimize göre, bütçede 

olmayan böyle bir borçlanma kulüp tarafından yapılmadan önce, siz bir Genel Kurul kararı 

aldınız mı? Bunun ödemelerini Genel Kuruldan geçirdiniz mi? Genel Kurul kararı almadınızsa, 

bunu neye dayanarak yaptınız? Bunun bir açıklaması varsa, bir izahı varsa ve elimizde de bir 

tüzük varsa, bunun ne şekilde izah olunacağını, lütfen sizden rica ediyorum, bir açıklar mısınız? 

Teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun Sayın Günay.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Bildiğiniz gibi, geçen sene bir Genel Kurul düzenledik. Bu Genel Kurulda, Galatasaray Spor 

Kulübü Yönetim Kuruluna gayrimenkul satın alma konusunda yetki verilmiştir. Bu konuda 

herhangi bir hukuki ihtilaf söz konusu değildir. Evet, Genel Kurulda yetki verildi geçen sene. 

Taner Bey, geçen sene bu konuda Yönetim Kuruluna gayrimenkul satın alma yetkisi verildi. O 

yetkiyi biz aldık. Geçen sene. Satın alma.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun Taner Bey, şu mikrofondan konuşabilirsiniz isterseniz. Taner Bey, seyyar mikrofondan 

konuşun, buyurun.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

O yetkiyi verirseniz, isterseniz yansıtabiliriz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun Yusuf Bey.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Söyledim. Yani bize Genel Kurulda bu yetki verilmiştir.  

Taner Aşkın 

Devam edebilir miyim?  
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Sayın Hazirun, 

Bakın, 144. maddeyi okuyorum. “Yıl içinde oluşan yeni gereksinimler için ek ödenek 

zorunluluğu duyan Yönetim Kurulu, bu ödeneği karşılayacak ek geliri bütçenin başka bir 

bölümünden aktarma veya borçlanmayı öngören bir öneri hazırlayarak Genel Kurulu bu 

konuları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.”  

Bu 144. madde, devam ediyorum. “Böyle bir çağrı yapılması durumunda, ek bütçe öneri ve 

gerekçesi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp bastırılarak Olağanüstü Genel Kurul çağrısının 

birinci toplantısından iki hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere kulüp merkezinde ve 

kulübün resmî web sitesinde hazır bulundurulur.”  

Şimdi 145’e geçiyorum. “Taşınmazlar için bütçe yılı içinde gerçekleşecek” -bakın, dikkatle altını 

çiziyorum, bütçe yılı içinden bahsediyoruz, yani derneğin bütçesi, 1 Ocak- 31 Aralık arasında- 

“ya da gelecek yıllara sarkacak yatırım ve harcamalar yapabilmek için getirilen öneride,” 145/1: 

Taşınmazın bir plan ve projesinin eklenmesi, inşa maliyet ve yapılabilirlik hesaplarının 

çıkarılmış olması”.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Aşkın, tüzüğü herkes biliyor, bence okumayın. Siz sorunuzu sordunuz. İsterseniz şöyle bir 

toparlayalım.  

Taner Aşkın 

Sordum, ama bu cevapla tatmin olmadım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Şimdi burada birbirimizi ikna etmek çok zor. Siz bir soru sordunuz, Sayın Yusuf Günay bir cevap 

verdi. Bu cevap beğenilir, beğenilmez. Bu, Genel Kurulda değerlendirilir. İsterseniz böyle 

toparlayın, yoksa bu tüzüğü devamlı tartışmak bizi ileri bir yere götürmez. 

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, burada şöyle söyleyeyim. Yetkisiz bir şey var yani, böyle bir yetki kullanılamaz 

yani.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam, tamam. Bunu değerlendirme yeri, yargılama yeri burası değil. Ama tespitiniz doğru 

olabilir. Sayın Günay da cevap verdi. Bunu Genel Kurulda değerlendirelim efendim.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sayın Başkan, tekrar arz ediyorum. Geçen yıl, yani 2018 yılı Ekim ayında yaptığımız Genel 

Kurulda, Yönetim Kurulu hem gayrimenkul satın alma, hem de borçlanma yetkisi almıştır. Ama 

birinci, ne diyor? Yani Florya’yı acaba geri almasak mı diye bir tartışmayı da burada gülerek 

izliyorum. Teşekkür ederim, saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Evet, bu konuyla ilgili olarak ikinci söz isteyen Sayın Naci Ekşi. Rahatsız olmayın yerinizden 

isterseniz. Soru lütfen.  

Naci Ekşi 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Öyle anlaşılıyor ki, Emlak Konut’la yapılan protokolün 

bozulması, kulübümüzün lehine gerçekleşmiştir. O bakımdan, ben mutluluk hissediyorum. 

Sorum şu. Bu imar durumunu işletmek acele bir inşaat yapma mecburiyeti doğurmaz, benim 

bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bunu mutlaka işletmek lazımdır. O cebimize koyacağımız bir 

varlık olacaktır. Bir de sorum, Emlak Konut’a ait bölümün imar durumu nedir?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Onu gösterebilir miyiz arkadaşlar? O da vardı şeyde.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Demin vardı ekranda. Bu arada, üçüncü soru sorana doğru mikrofonu uzatalım. Selim Akel’di 

galiba. Ebru Hanım, Selim Bey’e doğru mikrofonu da gönderirsek, hazır olur o da. Mavi, yeşil 

olan yer değil mi?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Evet. İşte, sarı olan yer başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sarı olan, evet. Sağ yukarıda mavi var da, ondan.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Daha doğrusu, o yukarıya doğru devam ediyor.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Tamam mı Naci Bey? Tamam. Teşekkür ederiz. Sayın Selim Akel.  

Selim Akel 

İyi günler Yusuf Bey, ben Kemerburgaz’la alakalı bir soru soracağım. Genel görüşmelerde zaten 

bir rapor okumak istiyorum, hazırladığımız. Arada söyleyeyim, ben Kemerburgaz’ı gittim, 

ziyaret ettim. Araziyi gezebildiğim kadar gezdim. Gördüğüm manzara şu. Oradaki taş ocağı pek 

çıkacakmış gibi durmuyor yakında. Zaten açılan davalar da var. Biraz bildiğim kadarıyla, dava 

açılır, bunun istinaf zamanı var, sonra temyiz zamanı var, sonra tashihikarar var. Arada 

ekspertiz raporları bir sürü defa değişir, itirazlar olur. Siz tahminen bütün bu süreyi kaç senede 

halledeceğinizi düşünüyorsunuz? Bana göre, hele de Türkiye'nin bu ortamında seneler sürer. 

Sizin tahmininiz ne?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Vallahi aziz dostum, yani şu Türkiye'de, yargı sürecindeki bir konu hakkında tahmin yürütmek 

çok doğru olmaz. Ama biz...  
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Selim Akel 

Demek ki siz bile sonunu bilmediğiniz bir yargı şeyinde, Galatasaray’ın bir edinimi olarak 

gösteriyorsunuz. Bu doğru değil.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Anlamadım.  

Selim Akel 

Galatasaray’ın bir kazancı olarak gösteriyorsunuz.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Hayır, biz almışız zaten, orası bizim. Yani yargı süreci oranın irtifak hakkı ile, tahsisi ile ilgili değil. 

Orası zaten bizim.  

Selim Akel 

Nasıl aldık? Yani bakın, ben seyahatteydim. 29 Eylül... Müsaade edin, ben bir şey söyleyeyim. 

29 Eylül 2019, Divanın olağanüstü toplantı tutanaklarını okudum. Orada alınmış gibi değil. 

Hiçbir protokolde de yer almıyor Kemerburgaz.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Az önce gösterdim, tahsisi var bizde. Olur mu? Bu dava şununla ilgili. Yani oradaki bir anlamda 

işgalci konumunda. Maden ruhsatı iptal edildikten sonraki süreci biliyorsunuz zaten. Bir kanun 

değişikliği oldu. Bir komisyon kuruldu. Bu komisyon, ilgili madencinin maden ruhsatını iptal 

etti. İptal ettikten sonra, İstanbul Valiliği bu şahsın orayı tahliye etmesi için 30 gün süre verdi. 

Bu şahıs tahliye etmek yerine idari davaya gitti. Yürütmeyi durdurma kararı aldı ve bu karar 

çerçevesinde şu an orada duruyor. Yani konu, o kişinin oradan tahliye süreci ile ilgili. Yoksa 

Kemerburgaz, Galatasaray Spor Kulübü’ne, kamu yararına çalışan bir dernek olarak bize 

tahsisli durumdadır. Burada hiçbir problem yok.  

Selim Akel 

Müsaade ederseniz, ben devam etmek istiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yalnız Selim Bey, sorunuzu alalım. Yorumlarınızı konuşmanız sırasında yaparsanız daha iyi 

olacak. Soruyu alalım lütfen.  

Selim Akel 

Peki, net. Ne kadar zamanda bu sizin tahliye dediğiniz gerçekleşebilir?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Yani tekrar söyleyeceğim. Tekrar şunu söyleyeyim. Biz gerçekten hukuki prosedürü düzenli ve 

seri olarak takip ediyoruz ve en son bu tahliye davası ile ilgili konuya da müdahil olduk. Yani 

müdahil olma talebimizin mahkeme tarafından kabul edilmesini bekliyoruz. Bu da süreci 
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hızlandıracak, yani mümkün olan en kısa sürede. Başka bir cevap verme şansım yok, bir süre 

veremem.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki, teşekkür ederiz Yusuf Bey. Sait Bingöl, sonra İbrahim Ziyal ve bu konuyu kapatıyoruz, 

başka soru yoksa. Buyurun Sait Bey.  

Sait Bingöl 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Yusuf Bey, Florya arazisinden bahsederken dediniz ki, TOKİ, 

Emlak Konut üzerine aldığı araziyi hazineye devredecek ve oradan da biz alacağız. Bununla ilgili 

bir yazılı protokol yaptınız mı Galatasaray Spor Kulübü kurumu adına ve bir zamanı var mı 

bunun? Teşekkür ederim.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Şimdi şunu söylemek isterim size. Emlak Konut bir kamu kuruluşu. Bir kanun çerçevesinde 

çalışan bir kuruluş. Kendi uhdesindeki bir yeri hazineye devredecek. Hazinenin de orayı bize 

tahsis edeceğine dair, doğal olarak takdir edersiniz ki, yazılı bir taahhütname veremez. Çünkü 

başka bir organın, kurumun burada yetki kullanması gerekiyor. Ama bu sözlü taahhüdü yerine 

getireceğinden eminiz. Zaten yazılısı yasa gereği de olamaz. Yani bunun kısa sürede olacağını 

da söyleyebilirim. Yani bu konuda bir problemimiz yok.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki, son sorumuz İbrahim Ziyal. Pardon, Serhat Bey’i unuttuk, kusura bakmayın.  

İbrahim Ziyal 

Öncelikle teşekkürler, bütün uğraşlarınız için. Ancak benim tereddütte kaldığım konu şu. Biz 

Florya arazisinden çıkacağız ve Kemerburgaz’da bir tesis yapılacak diye biliyorduk. 

Kemerburgaz arazisi bize verildi. Öyle değil mi? Kemerburgaz’ın verilme sebebi, biz orasını 

antrenman sahası olarak yapacağız yine. Ama buna karşılık verildi. Florya’ya biz geriye döndük, 

Kemerburgaz’da duruyoruz şu anda. Çok kârlı durumdayız görünüyor. Ama bana bu çok da 

mantıklı gelmedi. Sanki acaba şöyle bir şey mi var? Bize Florya verildi geçici olarak, 

Kemerburgaz’a çıkıldıktan sonra ve oraya başladıktan sonra biz tekrar eski sözleşmeye dönerek 

Florya’yı geriye vereceğiz. Çünkü bu çok kârlı bir iş şu anda.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Hayır. İbrahim Bey, şöyle söyleyebilir miyim?  

İbrahim Ziyal 

Yani samimi söylüyorum bunu, bir art düşünceyle değil.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Samimi olarak cevap vereyim ben de. Bu konu henüz çok yeni olduğu için, nasıl bir yol 

izleyeceğimizi, oturup Yönetim Kurulu olarak konuşup tartışmadık. Şu bir gerçek ki, Florya 
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stada 35 kilometre mesafede. Futbolcular buraya gelirken bile -bu mesafe ve trafiği dikkate 

aldığımızda- yoruluyor. Zaten Abdurrahim ağabeyin de bir önerisi vardı, futbolcuları stada 

sabah getirip, statta otel gibi bir şey tesis edip, orada kalabilirler mi diye. Bizim Kemerburgaz’a 

mutlaka ihtiyacımız var, zaten orada bir işlevsel hâle getirilecek. Ama bu elimizi şöyle 

güçlendiriyor. Bir, iki alternatifimiz oluyor. En azından, Florya’dan şu an çıkmak zorunda 

değiliz. Bu bize inanılmaz bir güç sağlıyor, olayın manevi boyutu dışında. Ama Kemerburgaz şu 

veya bu şekilde Galatasaray Spor Kulübü’nün kullandığı, değerlendirdiği bir yer hâline gelecek.  

İbrahim Ziyal 

Benim sorum şu, çok açık olarak. Biz Kemerburgaz’a taşındıktan sonra, burayı tekrar Emlak 

Konut’a verebiliriz, bunu yapabilir mi? Sorum bu.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Hayır, hayır, o iş artık tamamen kesilmiştir. Söz konusu değil.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Serhat Bey, buyurun. Daha sonra da Sayın Süren söz istiyor.  

Serhat Özalemdar 

Benim sorum şu. Türkiye'de yarın ne olacağı belli olmadığı için, biz, bize tahsis edilen yerleri 

zamanında yapmadığımız için elimizden kaçırdık. Ben de şöyle diyorum. Bu Kemerburgaz’da 

taş ocağının dışındaki kısımları yapmaya başlasak da bir tek o kısım kalsa, hiç olmazsa, 

elimizden kaçmasa, biz de orada o inşaatı başlatmış olsak. Mantıklı geliyor mu size acaba? Yani 

böyle bir imkânımız var mı?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Yani hukuken bu tedbir, yürütmeyi durdurma kararı elimizi, kolumuzu bağlıyor diye biliyorum. 

Mehmet Akif Bey, var mıdır söyleyeceğiniz bir şey? Yani bir hukuki tartışma yaşamak 

istemiyoruz.  

Serhat Özalemdar 

O arazinin hepsi mi madenciye ait, yoksa bir kısmı mı?  

 

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Elbette bir kısmı.  

Serhat Özalemdar 

Diğer bölümlerde inşaata başlasak, imkânı yok mu?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Daha önce tartışıldı aslında dediğiniz. Eğer bu süreç çok uzarsa, yani her türlü alternatifi 

değerlendiririz.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Şu anda maddi imkânlarımız da yokken, yeni bir polemik konusu yaratmanın manası yok. 

Madenciyi de beklemek lazım bence.  

Serhat Özalemdar 

Bir de, Emlak Konut’a devredilmeden evvel, Florya’daki ecrimisil miktarı ne kadardı aylık 

ödediğimiz?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Onu arkadaşlara sormam lazım.  

Serhat Özalemdar 

Onu da bir öğrenmek isterim. Büyük rakam geldi.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Yani tabii, onu size... Ama 4 milyon TL filan bir rakam vardı, onu sıfırladık.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Onun cevabını alırız sonra. Evet.  

Serhat Özalemdar 

Bir de son bir şey rica edeceğim Yusuf Bey.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Siz 3 cevabı. Sakin olun beyefendi. Tamam, sakin olun. Hazır konuşuluyor.  

Serhat Özalemdar 

Yusuf arkadaşıma bir şey hatırlatmak istiyorum. Burada hepimiz Galatasaraylıyız. Demin 

söylediğiniz gibi, gülerek karşılıyoruz. Sanki Florya’yı yaptık, hata oldu, dediniz. Lütfen bu 

konuşmaları yapmayın. Burada herkes Galatasaraylı, herkes Galatasaray taraftarı ve herkes bu 

kulübün kongre üyesi. Yani bir laf söylüyorsunuz, ama lütfen rica ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Serhat Bey, bunu yorgunluğun ve gerginliğin bir tepkisi olarak alalım ve kapatalım bu konuyu. 

Buyurun Sayın Süren.  

 

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Yani siz de oturduğunuz yerden bana ayar vermeye mi kalkıyorsunuz?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yok, estağfurullah, öyle bir şey olamaz. Yusuf Bey, bunu böyle almayın. Serhat Bey, sakin olun, 

buna gerek yok. Bakın, bir soru sordunuz, seviyemiz gayet iyi gidiyor. Bunu germeyelim, sakin 
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olun. Yusuf Bey, siz de hoşgörü ile karşılayın lütfen. Sağ olun. Buyurun Faruk Bey. Serhat Bey, 

gerek yok. Yeri değil. Başkan konuşuyor, dinleyelim. Mikrofon açık mı? Şu anda açık, buyurun.  

Faruk Süren 

Ben tam anlayamadım. Şimdi bizim bir mukavelemiz vardı Emlak Konut’la, hem Riva’da, hem 

Florya’da bir geliştirme yapmak. Biz bazı taahhütlerimizi, edimlerimizi yerine getiremediğimiz 

için, Emlak Konut bunu feshetti. Yani hasılat paylaşımı anlaşmasını Riva için ve Florya için 

feshetti, değil mi? Siz uğraş verdiniz ve yeni bir anlaşma yaptınız. Yine Riva’da hasılat paylaşımı 

devam ediyor mu?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Riva’daki koşullar aynen devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok.  

Faruk Süren 

Yani hasılat paylaşımı anlaşması devam ediyor.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Aynı şartlarda, aynı şekilde.  

Faruk Süren 

Aynı şartlarda Riva’da. Florya’da ise yerine getiremeyeceğimiz için, taşınamayacağımız için, 

eski anlaşmaya göre, bize o arazi ile ilgili bir ödeme yapılmışsa, avans verilmişse, onu 

masraflarıyla birlikte iade etmemiz lazım. O da 157 milyon.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

120 milyon + 37, evet.  

Faruk Süren 

120 + 37, 157 milyon. Ne için verdik? 22 bin metrekare arazi için verdik, değil mi?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Evet Başkanım. Evet.  

Faruk Süren 

Başka arazimiz yok orada bizim. Kiralık veyahut kullanma hakkı var. Taner Bey’in söylediği gibi, 

buna yetkimiz var mı, yok mu, var mıydı, o Genel Kurulun bir mevzusu, bizi ilgilendirmez 

burada. Ama bir şey sormak istiyorum. Biz sattığımız, verdiğimiz, edimimizi yerine 

getiremediğimiz için geri almak mecburiyetinde kaldığımız 22 bin metrekareye 157 milyon 

para ödedik. Metrekaresine ne kadar para ödediğimizi biliyor muyuz? 7 milyon 100 bin lira.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sayın Başkanım, biz aldığımız parayı iade ettik ve verdiğimiz araziyi geriye aldık. Bu kadar. 

Başka bir şey yapmadık.  
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Faruk Süren 

Yok, biz ilave borçlanarak, bankadan borçlanarak 22 bin metrekare araziyi satın aldık tekrar. 

Metrekaresi 7 milyon küsur ve imarı yok şu anda. Ben sizi kutlarım.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sayın Başkanım, imarı yok derseniz bu doğru olmaz Başkanım. İmarı var, evet.  

Faruk Süren 

Basit bir hesap yaptım. Bu basit hesabı bizimle paylaşmanız gerek. Biz karşı değiliz, hakikati, 

gerçeği söyleyin, boyayarak değil. Gözümüzü boyayarak değil, gerçeği söyleyin.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederim. Yusuf Bey var mı? İsterseniz başka bir şey yoksa kapatalım.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Şimdi şöyle, yani gerçeği saptırmak gibi bir şey söz konusu olamaz. Hayır, yani boyamak gibi 

de bir şey olmaz Sayın Başkanım. Buranın imar planı var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından onaylanmış imar planını size gösteriyorum. İmar planının tapuya işlenmemiş olması 

herhangi bir hukuki eksiklik değil. Bunu daha nasıl izah edebilirim, bilemiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki, bilgiler için teşekkür ederiz Yusuf Bey.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Ben teşekkür ederim Başkanım, sağ olun.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun, yerinize oturun lütfen Abdurrahim Bey, ben size söz vereceğim. Yerinize oturun 

lütfen.  

Değerli Hazirun,  

Ön sıradaki büyüklerimizden bu konuyu kapatmak için tepki alıyorum. Çok yanlış yapıyorsunuz. 

Bu Galatasaray’ın hayati bir konusudur. Sizler sıkılıyor olabilirsiniz bundan. O zaman iştirak 

etmezsiniz lütfen. O nedenle, bana müdahale etmeyin lütfen ön sıradan. Burada bunu 

konuşmayacağız da neyi konuşacağız? Teşekkür ederim Turcan Bey. 

Şimdi bakınız, Florya konusunda sorular sorduk, tenkitler yapıldı. Yusuf Bey de cevap verdi 

yönetim adına. Bunları beğeniriz, beğenmeyiz. Benim elbette ki bu konuda şahsi fikrim ve 

çekincelerim var. Ama Divan Başkanı olarak, kendimi de tutuyorum, hazirun istediği şekilde 

bunları beyan eder. Galatasaray gibi çağdaş bir kurumda şeffaflık, izlenebilirlik ve hesap 

verilebilirlik olması şarttır. Divan Kurulu olarak da bunu korumaya gayret ediyoruz. O 

bakımdan, hiç kimse burada yapılan eleştirileri farklı bir alınganlıkla veya paranoya ile 

değerlendirmesin. Bunları burada konuşmayıp nerede konuşacağız efendim? Divanda 

sorulmayıp, nerede sorulacak bunlar? Dolayısıyla bu soruları sorduk, cevaplarını aldık. 

Cevaplardan tatmin oluruz, olmayız, tarzı beğeniriz, beğenmeyiz. Bunların yeri Genel Kuruldur. 
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Burası bir yargılama makamı değildir. Fakat eleştirileri ve cevapları da hoşgörü ile karşılamak 

lazım.  

Eğer bu konuda başka görüş belirtmek isteyen yoksa ikinci gündem maddesine geçiyorum.  

İsminizi alayım sizin. Buyurun. Kürsüye buyurun isterseniz. Sizi görmedim buradan, o 

bakımdan. Buyurun. Daha sonra da Abdurrahim Bey konuşacak ve bu konuyu kapatıyoruz. 

Buyurun. 

Abdullah Zaimoğlu 

Estağfurullah.  

Sayın Başkan, Sayın Divan, Sayın Yönetim Kurulu,  

Ben de Florya ve Kemerburgaz’la ilgili, Riva ile ilgili bir yorum yapmak istiyorum ve bir de soru 

sormak istiyorum. Esasında sorulması gereken soru bence şu. Öncelikle biz 120 milyon liraya 

verdiğimiz, ama benim bildiğim, para olarak almadığımız, teminat olarak aldığımız Florya 

arazisini 37 milyon masrafla -Yusuf Başkanın burada detayını verdiği masrafla- iki sene sonra 

geri aldık. Neyi geri aldık? Ne verdik, neyi geri aldık? Tarla vasfında olan, spor tesisi imarlı bir 

araziyi verdik. Yine tapuda tarla gözüken, fakat Emlak Konut’a geçtikten sonra aynı zamanda 

park ve cami alanları da olan konut imarlı bir araziyi geri aldık. Bunun için de 37 milyon lira 

ödedik, tapu masrafı ile faizi ile. 23 milyon aldık, onu iade ettik, üstüne de 14 milyon lira 

masrafını ve tapuyu, farkını ödedik. Yani buradaki kazanç, gerçekten bunu bizim... Sayın Taner 

Aşkın Bey’in söylediği gibi, böyle bir yetkimiz var ya da yok, onu ben bilmiyorum.  

Ama buradaki kazancı bizim görmemiz lazım. Yani biz arsa vasfındaki spor tesisi imarlı bir yeri 

verdik, karşılığında konut imarlı bir yer aldık. Bu bir. 

İkincisi, bence şunun sorulması lazım sayın yönetime. Kimse sormadı, ben sormak istiyorum.  

Florya’dan çıkmak karşılığında Kemerburgaz arazisi bize tahsis edilmişti. Doğru mu Sayın 

Başkanım? Şimdi artık biz Florya’yı geri verdik. Florya’dan çıkma durumumuz kapandı, söz 

konusu değil. Bizim tehlikemiz bence şu, sorumuz şu. İdare bize gelip de artık bu konu kapandı, 

Florya’dan çıkma karşılığında verilen Kemerburgaz geri alınabilir mi? Böyle bir şey söz konusu 

mu? Önemli olan soru bence burada bu. Çünkü bizim elimizde Kemerburgaz da kaldı artı 

olarak, bir kazanç olarak. Yani öbür gün biz Florya’dan çıkmak istersek, çıkmasak dahi de bir 

kazanç, çıksak da bir kazanç.  

Benim için burada önemli olan soru şu. Benim cebimde kalan Kemerburgaz arazisinin, artık 

Florya’dan çıkmayacağım için, idare tarafından bu tahsise gerek kalmamıştır diye geri alınma 

ihtimali var mıdır? Benim sormak istediğim soru bu.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam, peki, bu sorunun cevabını alalım. Doğru bir soru. Teşekkür ederiz. Abdurrahim Bey, 

buyurun.  

Kulüp 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak 

Sevgili Divan Başkanım, Saygıdeğer Divan Üyeleri ve Yönetim Kurulundaki Değerli 

Arkadaşlarım,  
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Florya hepimizin hayali olan bir yerdi. Ben Florya’ya farklı bakıyordum. Florya’dan gittiğim 

zaman, geceleri uyku tutmadı, çünkü Florya dediğimiz zaman, Galatasaray’ın her şeyi geliyordu 

aklımıza. Gerçekten Mustafa Cengiz Başkanımızın önderliğinde, Yönetim Kurulundaki bütün 

arkadaşlarımızın büyük çabası ile beraber, Florya’yı geri almak için gece gündüz çalıştık ve ben 

30 milyon insanın Florya’yı geri aldığımız için o gün, o gece mutlu olduklarını düşünüyorum. 

Florya’dan bizi çıkarmak istediler, ama bizim gidecek olduğumuz hiçbir şey yoktu. Ben de 

Ankara’lara kadar gittik, uğraştık. Ama Meclisin bahçesine dahi bir maden ruhsatı alındığı 

takdirde çıkarmanın çok zor olduğunu söylediler. Bizim süremiz dolmuştu, gidecek başka bir 

yerimiz de yoktu.  

Dün yine maçtan önce, Florya’da, sevgili hocamız Fatih Terim ile beraber uzun uzun Florya’yı 

konuştuk. Tabii bundan önce de yönetimdeki arkadaşlarımızla, Başkanımızla beraber 

konuştuk. Allah’ın izni ile, Florya’yı rüya bir tesis yapacağız arkadaşlar. Allah inşallah ömür 

verir, rüya bir tesis olacak. Her şeyi, her şeyi sponsorlarla yapacağız. Bütün her şeyi, Florya’nın 

altına alacağız. İki kat aşağıya indireceğiz orayı. Basketi oradan çıkarıp buralara alacağız. Orayı 

tamamen futbola bırakacağız. Buraları da yaparken, birinci stada bir başkanımızın ismini, 

ikincisine bir başkanımızın ismini veya sponsorlarımızın ismini vereceğiz. Galatasaray’ın, 

hepimizin gurur duyacağı bir yer yapacağız, Allah’ın izni ile.  

Bu arada da, Allah’ın izni ile Ada’yı da halledeceğiz arkadaşlar. Bakın, size söz veriyorum. Bütün 

işim gücüm Ada’nın işidir. İşimi gücümü bırakmışım, onunla uğraşıyorum. Florya’yı bambaşka 

yapacağız, buna inanın. Başka bir şey olacak. Orayı aldığımız için çok mutlu olduk. Florya’da 

her şey yerin altına inecek. Orada hafriyat yapılacak, iki kat aşağıya inecek. Galatasaray’a gönül 

vermiş mimar arkadaşlarla toplantılar yapıyoruz, onlarla beraber burayı yapacağız 

Bir taraftan da, Kemerburgaz’dan asla vazgeçmiş değiliz. Kemerburgaz da anamızın ak sütü gibi 

Galatasaray’ın hakkıdır, malıdır arkadaşlar. Hepinize saygılar.  

Bu arada, bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Divan Başkanım unuttu diye tahmin 

ediyorum. Biliyorsunuz, sevgili Yusuf kardeşimin, başkanımın annesi bir ay önce Allah’ın 

rahmetine kavuşmuştur. Onu da hatırlatmak istiyorum, Başkanım unuttu zannediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ben unutmadım, Yusuf Bey’le bizzat haberleştim.  

Kulüp 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak 

Yok, buraya söylemek için yazmıştım Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

İyi yaptınız. Buyurun.  

Kulüp 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak 

Efendim, hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Sağ olun. Sayın Abdurrahim Albayrak’a temenni ve duaları için çok teşekkür ediyoruz. Umarım 

tahmin ettiğiniz gibi bir tesis olur. İkinci gündeme geçiyoruz. Başka? İbrahim Bey söz istemişti 

galiba, pardon. Buyurun.  

İbrahim Özdemir 

Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu,  

Ben konuşmak için söz istemedim, daha doğrusu sıra istemedim. Ama kısa bir şey yapmak 

istiyorum. Şimdi buranın gerçek durumu şudur. Benim bildiğim, biz TOKİ ile yapmış 

olduğumuz, devlet ile yapmış olduğumuz anlaşmalara yeteri kadar uymadığımız, zaman 

ayırmadığımız ve onların koşullarını yerine getirmediğimiz için, bugün burada bir oldubitti ile 

karşı karşıyayız. Bunu kabul edelim. İmarı çıkmış bir yeri tekrar tarla olarak geri alıyoruz. Orada 

artık bina yapma imkânı demek ki yok. Yani Galatasaray’a bir artı getiri yok. Sayın Başkan da 

dedi ki, biz oranın altına gireceğiz, üstüne çıkacağız. Yani burada sadece sportif tesis imkânı 

olacak bundan sonra. Ve onun için de burası bizden gitmişti arkadaşlar, şimdi hiç kimse kimseyi 

kandırmasın. Burası bizden gitmişti. Son anda bu parayı vererek biz burayı geri aldık. Mesele 

budur. Çok teşekkür ederim hepinize.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Son defa bu konuyla ilgili olarak, Fatih Altaylı salona giriş yapmıştır efendim.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sayın Başkanım, bir şey söyleyeyim. Yine yanlış anlaşılıyor.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun, buyurun, tabii.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sayın Bakanım, burada meri bir imar planı var ve bu devam ediyor, lütfen. Verirken de tarla, 

hepsi tarla. Ya o zaman da imar planı vardı. Ya Sayın Bakanım, lütfen, ya hakikaten yanlış 

bilgilendiriyoruz. Bu yanlış. Buranın imar planı vardır ve konut planıdır. Şu an biz inşaat ruhsatı 

alsak, burada konut yaparız. Yani lütfen bunu bu şekilde...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam. Peki, teşekkür ederiz bilgi için. Sayın Altaylı, buyurun. Ondan sonra bu gündem 

maddesini artık kapatıyoruz, Genel Kurula kadar.  

Fatih Altaylı 

Sevgili Galatasaraylılar, Değerli Divan Üyesi Arkadaşlarım, Büyüklerim, Aağabeylerim, Sayın 

Divan Başkanlığı, 

Burada biz bir şeyi kaybetmeye başladık, son yıllarda. Kaybettiğimiz en temel şey şu. Adalet 

duygumuzu ve Galatasaray’a olan sevgimizin tarafsızlığını kaybetmeye başladık gibime geliyor. 

Söz konusu Başkan ve söz konusu yönetimle aramda derin sorunlar var, belki siz de 

biliyorsunuz bir kısmınız. Beni dava da etti galiba Başkan, bildiğim kadarıyla. Bunlar önemli 
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değil. Bunlar benim adil davranmamı engelleyecek şeyler değil. Şimdi burada bu yönetime çok 

ağır sorular soruyoruz, Florya’nın verilmesi, oranın yapılması, buranın yapılması ile ilgili. Peki, 

bu soruların onda birini, bütün bu arazileri, hiç bilmediğimiz şekilde sözleşmesini sadece belli 

bir gruba açmış olan ve o grup, “Evet, evet, çok iyi sözleşme.” dediği için, herkesin onayladığı 

eski Başkanım ve eski yönetime sorduk mu arkadaşlar? 

Bu Florya söz konusu olduğunda, biz birtakım eski başkanlarla, eski yöneticilerle, konut 

işinden, emlak işinden anlayan Galatasaraylı dostlarımızla Dursun Bey’e gittik. Dedik ki, 

“Dursun ağabey, yan tarafta kamuya ait, bizim ecrimisille kullandığımız, kiraladığımız araziler 

var. Şunların tapularını da alalım üstümüze de öyle satalım burayı. Gelirimiz 100 değil, 300 

olsun.” “Merak etmeyin, onların geliri de bize.” dedi. Sonra böyle olmadığı ortaya çıktı, Florya 

elimizden 119 milyona gitti. O zaman bunları sorduk mu biz eski yönetime? Ne cevap aldık?  

Şimdi bütün bunları bu yönetime soruyoruz. Tabii ki soracağız, ama suçlayıcı olmadan 

sormamız lazım. Suçladığımız zaman, bunun, bu suçun tamamı onlara ait değil. Yani onlar bir 

olgunluk gösteriyorlar, bana sorarsanız ve bir bu konuda bir devr-i sabık yaratmıyorlar. Ama 

bizim de bu olgunluğa saygı göstermemiz lazım.  

Ben bu yönetime çok kızıyorum, Galatasaray’ı mahkemelere götürdüğü için, Genel Kurul 

kararlarına mahkemelerde onlarca dava açarak, halkın önünde Galatasaray’ı perişan ettiği için. 

Pek çok şey için çok kızıyorum. Taraftara, ultrAslan’a, ona buna yüz verdikleri için, kulübü 

yönetemedikleri için pek çok açıdan çok kızıyorum. Ama bu konuda haklılar.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Altaylı, konuyla ilgili sorunuzu alalım.  

Fatih Altaylı 

Bu konuda haklılar, bu konuda haklılar. Eşref ağabey, sorumu da sorarım gerekirse, 

söyleyeceğimi de söylerim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ha, yok. Ona müsaade et de ben karar vereyim.  

Fatih Altaylı 

Tamam, sorumu da soracağım şimdi.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teke Tek’te karar verebilirsiniz, ama burada karar veremezsiniz.  

Fatih Altaylı 

Şimdi öbür tarafta, Kemerburgaz’da alınan araziye, bu araziye taşınacak paranız mı vardı? 

Diyelim ki içinde kimse yoktu. İçinde adamla ve olmayan bir araziye sözleşme yapılmış, proje 

taşıyacağız diye. İçi dolu olduğundan haberimiz bile olmadan. İçi dolu. Diyelim ki boş. Buraya, 

geçmiş dönemde ayrılan 20 milyon TL ile bir tesis yapılabilir mi Allah aşkına? Onun hemen yan 

tarafında, mensubu olduğum şirketin yapmış olduğu başka bir tesis var. Kaça mal olduğunu 
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ben biliyorum oranın. Söz konusu rakamın en az 8 katına mal olmuş. Şimdi bu 

yapamayacağımız bir şeyi, niye yapmadık, niye yaptık diyoruz. Lütfen adil olalım. Rica 

ediyorum yönetimden.  

Sorum da şudur. Diyelim ki Kemerburgaz tesislerinin kurulması planlanan yerdeki işgalci yarın 

çıktı. İşgalci değil aslında, hak sahibi, ama işgalci diyoruz. Diyelim ki çıktı. Buraya tesis yapacak 

paramız, pulumuz var mı? Yapabilir misiniz kardeşim?  

..........  

Şu anda yok.  

Fatih Altaylı 

Çok teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz soru için.  

İkinci gündem maddesine geçiyoruz efendim. Son Divan toplantımızda, Sayın Kaan Kançal 

zaten son derece kapsamlı bir sunum yapmışlardı. Dönemsel olarak tüzüğümüze göre de mali 

ve idari konulardaki raporunu dinlemek üzere, Sayın Kançal’ı davet ediyoruz.  

Bu arada, bağımsız denetim raporu evvelsi gün elimize ulaşmıştır. Dün akşam 17.46 itibarıyla 

de Denetim Kurulumuzun raporu geç de olsa elimize ulaşmıştır. Bilgilerinize sunarım. Buyurun 

Kaan Bey. Teşekkür ederim.  

Kaan Bey’in sunumundan sonra konuşmacı isteklerine bakacak olursak, denetim sunacak, 

daha sonra da mali konularda yorum ve sorulara yer vereceğiz. O bakımdan, Kaan Bey’in de 

bunu göz önüne alarak zamanını kullanmasını, her zamanki gibi rica ediyoruz kendisinden. 

Buyurun. 

Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Kaan Bey, bir iki dakika durun. Çıkacaklar çıksın isterseniz, sizin sunum da şeye gelmesin. 

Molaya çıkacaklar biraz acele edebilirlerse memnun oluruz. Buyurun.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Değerli Divan Başkanım, Değerli Başkanlarım, Değerli Divan Üyeleri,  

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Yönetimimizin 2019 yılına ait ilk 9 aylık faaliyetleri ile 

bilgilendirme yapmak üzere huzurlarınızdayım. Rahatsızım, sesimden dolayı şimdiden özür 

diliyorum. 

Mali sunumuma geçmeden önce, mali konu diye, bu deminki konularla ilgili çok ufak bir 

bilgilendirme. Bu 120 milyon + 37 milyon, Emlak Konut’un finansmanı sırasında bir basın 

mensubunun sorduğu soru üzerine, 120 + 37 diye bir cevap verildi. Bu böyle, 37 milyon masraf 

diye kaldı. Bizim burayı geriye alırken 37 milyon gibi bir masrafımız yok. Detayı şu şekilde, 
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sebebi de şu. Biliyorsunuz, Florya hasılat paylaşım anlaşması ile Emlak Konut tarafından ihale 

edildi ve Öz Er-Ka İnşaat ihaleyi kazanınca, bir peşinat bedeli olarak, Galatasaray’ın payına 23.7 

milyon lira ödedi. Bu bizim hesabımıza değil, bizim adımıza Emlak Konut hesabına gitti. Bu 

proje iptal olunca da, bu tutar Emlak Konut’un hesabında iptal oldu. Yani biz bu parayı ne aldık, 

ne geri verdik. Bunun haricindeki tutar nedir? Masrafımız 14 milyon. Yusuf Bey gayet güzel 

izah etti. Bu 14 milyonun detayı da şöyle. 8.2 milyonu faizden geliyor. 5.7 milyonu birtakım 

tapu masraflarından geliyor. Hatta daha da detay, 5.7’nin 4.7’si Florya’nın tapu harcı. Yani 120 

milyon + 14 milyon derseniz, doğru masrafı söylemiş oluruz. Bu net.  

Sayın Fatih ağabeyim bir taşınma masrafından bahsetti. Yine mali konu diye onunla ilgili bir 

rakam söyleyeceğim. Şimdi burada Kemerburgaz’ın bir projesi var. Bu projede 35 bin 

metrekare kapalı alan öngörülüyor. Burada Emlak Konut’un yapmış olduğu inşaat keşif 

maliyeti 158 milyon lira. Yani bu keşfi Türkiye'de herhâlde Emlak Konut’tan daha doğru 

yapacak bir kurum yok. 158 milyon lira. Şimdi zaten plan ne idi? Plan, biz Florya’dan gelecek 

gelirlerle burayı yavaş yavaş inşa edip, taşınabileceğimiz tarihi öngörebilseydik, kısmen 

taşınabilecektik. Ama Florya hiçbir şekilde hayata geçmediği için de, Emlak Konut’un Riva ve 

Florya projelerini tek bir sözleşme altında toplaması sebebiyle, Florya’yı buradan ayırmak 

durumunda kaldık. Durum budur.  

Şimdi müsaade ederseniz, hızla mali sunumuma geçiyorum. İlk olarak, bu sefer değişiklik, 

Sportif AŞ’yi çok hızlı bir şekilde hemen hatırlatıyorum. 31 Mayıs 2019’da kapattığımız sezonu 

geçen yılla karşılaştırmalı, en son satıra dikkat ederseniz, geçen yıl 216.3 milyon zarardan, 30.5 

milyon kâr ederek, Sportif AŞ’nin 31 Mayıs 2019 sezonunu kapattık. Hemen 10 yıllık bir 

karşılaştırma bakalım. Yine son satıra. İlk satıra da bir bakalım. 1 milyar 87 milyon bir hasılat 

rekoru kırdık. 10 yılı gösteriyorum burada, 9-10 yılı. Daha öncesi de var. Son satıra bakalım, 

30.5 milyonla son 10 yılın tek kârı. Bunun üzerine, biz bir birinci çeyrek yaşadık ve KAP’a 

bildirdik. Haziran, Temmuz, Ağustos, birinci çeyrek. Birinci çeyreği nasıl kapatmışız? Son satıra 

bakalım. Geçen yılın birinci çeyreği 119.6 milyon zarardan, 79.6 milyon kâra bir iyileşme ile 

birinci çeyreği kapattık. 

Tabii şimdi burada şunu söylememde fayda var. Bu 79.6 milyonun içinde 3 ayın içinde sadece 

bir ay sporcu, futbolcu ücretlerimiz var, çünkü sezon Ağustos ayında başlıyor. İlk iki ayında yok. 

Yani bunu niye söylüyorum? Bir sonraki 3 ayda da bu kârlılığı beklemek bizi yanıltır. Ha 

diyeceksiniz ki, karşılaştırma olarak geçen yılın ilk 3 ayında da sadece bir aylık sporcu ücretleri 

var. İyileşme olarak, evet 119 zarardan, 79 kâra geldik. 

Bir 10 yıllık bakalım, hemen birinci çeyreğe. Birinci çeyreğin 10 yıllığında da -en alt satıra yine 

dikkatinizi çekiyorum- 79.6 milyonla son 10 yılın tek birinci çeyrek kârı.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sportif AŞ konsolide bu. Yani bu nedir? TV Yayıncılık’ın, Mağazacılık’a bağlı bir kuruluş olduğu, 

Mağazacılık ve Gayrimenkul’ün de Sportif’e bağlı olduğu tüm bu şirketleri kapsayan rakamlar 

bunlar. 

Sportif AŞ konsolide, yani burada, 1, 2, 3, toplam 4 şirket var. Şimdi bir de kriterlerimizi 

hatırlayalım. Bizim 3 tane kriterimiz var. Bir, kendi bünyemizde yapmış olduğumuz 
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bütçelerimiz. Biz buna Galatasaray kriterleri diyelim. Bununla ilgili durumumuz nedir? Sporcu 

ücretleriyle ilgili yapmış olduğumuz bütçelerde bir bütçe aşımımız söz konusu. Bir de 

biliyorsunuz, Şampiyonlar Ligi’nde ve ligde aldığımız şanssız neticelerden dolayı, performans 

primlerimizi bütçelediğimiz rakam kadar elde edemediğimiz için orada bir bütçe açığımız söz 

konusu. Bu bütçe açıklarımızı kendi bünyemizde gidermek için, gelir artırıcı birtakım tedbirlerle 

bunları minimize etmeye çalışıyoruz. UEFA kriterleri. Biliyorsunuz, kriterlere başladığımız ilk yıl 

50 milyon zarar kriterimiz vardı, 49 milyon açıkladık. İkinci yıl 20 milyon zarar kriterimiz vardı, 

14 milyon avro kâr açıkladık. Üçüncü sene, yani 31 Mayıs 2020’de tamamlayacağımız sezonda 

bizim 10 milyon avro zarar kriterimiz var. İnşallah zarar etmeden, kârla kapatmak için 

mücadelemizi veriyoruz. Dolayısıyla UEFA ile ilişkilerimizin gayet sağlıklı bir şekilde ilerlediğini 

söyleyebiliyoruz. 

Üçüncü kriterimiz nedir? Bu kamuoyuna mal olan, Türkiye Futbol Federasyonu kriterleri, 

Türkiye Futbol Federasyonu talimatnamesi.  

Değerli Galatasaraylılar,  

TFF kriterleri, tüm kulüplerin gelir tablosu ve bilançolarından çok detaylı, karmaşık hesaplarla 

çıkarılan kriterler. Şimdi biz bunlara vakıfız da, sizleri bu detaylarla yormak istemiyorum. Biz 

kulübümüz için belirlenmiş olan kriterlere uygun bütçelerimizi çalıştık. Bu bütçelerimize uygun 

stratejilerimizi belirledik. Buna bir zaman ayırdık, bir emek ayırdık, bir enerji ayırdık. Oyun 

başladı, maç başladı, maçın ortasında kural değişti. Biz bu talimatnameye harfiyen uyduk. İlk 

yıl öngörülen sapma oranının % 30’dan % 40’a çıkarılmasının bizimle hiçbir alakası yok. Bu 

bizim için değil, uymayanlar için yapılmış bir uygulama. Bizim böyle bir talebimiz hiçbir zaman 

olmadı. Bunun bilinmesini istiyoruz. Tabii biz bu kriterlerin değişken kriterler olduğunu, sezon 

başında, sezon ortasında, sezon sonunda istenilen her an değişebileceğini de anlamış olduk. 

Özetle, TFF’nin bu değişken kriterlerine değişmemiş hâliyle uyum gösterdiğimizi söyleyerek 

Sportif AŞ sunumumu sonlandırıyorum. 

Şimdi derneğimizin altında faaliyet gösteren spor, amatör spor şubelerimiz, merkez ve tesisler 

ve spor okullarımızın ilk 9 aylık sizler tarafından onaylanmış bütçe gerçekleşen rakamları. Bu 

biraz karışık gözükse de, bu gördüğünüz ortadaki çizginin size göre sol tarafı gelir, gider, fark 

bütçelerimiz, yani sizin onayladığınız bütçeler. Sağ tarafında da bizim gerçekleştirdiğimiz 

rakamlar var. 

Şimdi ilk olarak, son satıra bakalım. 214.9 milyon zarar olarak bütçelediğimiz ilk 9 ayı, 193 

milyon zararla kapatarak, ilk 9 ayın bütçe uygunluğu bakımından başarılı bir 9 ay geçirdiğimizi 

söyleyebiliyoruz. Peki, hemen şimdi üstteki kırmızı ile böldüğümüz bölüme konsantre olalım. 

O kırmızı rakamların toplamı da o kutunun içinde yer alıyor. Bunu niye ayırıyoruz? Hep 

söylüyorum, bu bizim faaliyetimizin, yönetimimizin performansını doğru olarak ölçeceğiniz bir 

yer, çünkü çıplak gelir ve giderlerimiz orada. 104 milyon gelir bütçelemişiz, 109 milyon 

yapmışız. 92 milyon gider bütçelemişiz, 87 milyon yapmışız. 11.8 milyon gelir-gider arasında 

fark bütçelemişiz, 21.5 milyon gelir-gider arasında farkla kapatarak başarılı bir 9 ayı geride 

bıraktık.  
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Evet, toplamları, üst tarafın toplamı. Şimdi alt taraf nedir? Alt tarafı niye bölüyoruz? Alt taraf, 

hep söylüyorum, geçmişten, yani geçmiş tüm yönetimlerin paydaş olduğu, geçmişten gelen 

birtakım sözleşme ve yükümlülüklerimizden dolayı ödemekle yükümlü olduğumuz tutarlar ve 

birtakım faiz giderlerimiz. Orayı ben detaylı anlatayım. 

Mesela sağ tarafa bakın yine. Şu 43.7 milyonun içinde, 29 milyon lira derneğin Sportif’e 

ödediği, 2012 yılında hasılat, stat doluluk paylaşımından dolayı bir tutar ödüyoruz. Bunu 

devamlı ödüyoruz, her ay. Bir altındaki 49 milyonun 35 milyon lirası, biz Riva ve Florya’yı 508 

milyon liraya arsa bedeli olarak Emlak Konut’a devrettik. Biz değil, bizden önceki yönetim. Bu 

para o gün, o tarihte, 5 taksit olarak bize Emlak Konut tarafından ödenecek olan gelirleri, Deniz 

Faktoring’e temlik edildi. Bu 508 milyon lira kırıldı, % 32 bir faizle, 167 milyon Galatasaray 

Derneği bir faiz borçlandı. 341 milyon lira nakit olarak alındı ve o dönemde harcandı. Bu 167 

milyon lirayı biz hâlâ ayda 3.8 milyon lira olarak ödüyoruz ve 20 Eylül’de bitiyor bu taksitler. 

Bu 3.8’in yaklaşık 9 aylık maliyeti o 49 milyon liranın içinde, 35 milyon lira.  

Hemen alttaki 9.5, ekonomideki kur çalkalanmasından kaynaklanan. Bir alttaki 118 de malum 

konumuz. Derneğimizin Sportif AŞ’ye borcundan dolayı ödemekle mükellef olduğu adatlar. 

Şimdi altta gördüğünüz şu kısımdaki yükümüz, 214 milyon lira toplamı. O niye 93 milyona 

düşüyor? Biz faaliyetimizde 21.5 milyon kâr ediyoruz. 214’den onu düşüyoruz, yani 

hafifletiyoruz bu yükü. Bu 193’e düşüyor. Yalnız bu 214 milyonun yaklaşık 149 milyon lirası 

grup içi hareket, yani bir cebimizden bir cebimize gidiyor. Bunun geri kalan 65 milyonu grup 

dışına yapılmış bir gider. 

Hemen bir sonraki slaytta karşılaştırma yapalım. Yani biz geçen yılın ilk 9 ayında ne performans 

göstermişiz? O kutunun içine yine konsantre olalım. Bu çıplak, gelir-gider arasındaki fark. 19.3 

milyon zarardan, 21.5 milyon bir kâra ulaştık. Yani geçen yılla karşılaştırmalı çok iyi bir 

performans diyebiliriz. Şu anda bu 9 aylık, bağımsız denetimden geçmiş, imzalanmış. Biz 10 

aylığı da görüyoruz, 11 aylığı da görüyoruz. Yani şimdi biz Aralık’ın 18’indeyiz. Biz geçen ayın 

bütçe rakamlarını kapattık. Bu neden çok kıymetli bir şey? Çünkü biz bunları 3 ay sonra yanlış 

yunluş rakamlarla kapatırken, biz artık her ay bir önceki ayın bütçe rakamlarını önümüzde 

görebiliyoruz. Buna katkısı olan herkese, genel sekreterimize, mali işlerimize, bütçe 

departmanımıza, muhasebemize, tüm profesyonellerimize, şubelerimize, emeği geçen 

herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir kazanım, çünkü biz bu sayede mali disiplini 

sağlıyoruz.  

Şimdi görebildiğim rakamları slayt olarak değil ama size söyleyeyim. Bu 21.5 milyon Ekim 

sonunda 27 milyona yükseliyor, Kasım sonunda 25 milyona düşüyor. Bir ayımız kalıyor, Aralık. 

Onunla da bu 20 milyonun üzerinde bir kârla kapanacağını öngörüyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu üst taraf -bir daha söylüyorum- bizim çıplak gelir ve gider farkımız. Hiçbir bahane yok. Kur 

farkı, o geldi, bu gitti. Şimdi buradaki kâr, ufak da olsa bizim için neden önemli? Bir, aşağıda 

bahsettiğim yükümüzü, zarar ettiğimiz takdirde artırmadığı için, bu kâr kadar azalttığı için 

önemli ve kıymetli. İkincisi, biz 10 yıldır ilk defa bu kârı görüyoruz. Sizlerin bunun olabileceğini 
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görmeniz, inanmanız bizden ve bizden sonraki yönetimlerden de artık bunu talep etmeniz için 

kıymetli.  

Biz bu kârlılığımızı ne pahasına olursa olsun sürdürmek zorundayız, ama bizi bekleyen çok 

önemli bir tehlike var. Çok güncel bir konuyla ilgili, ama önemli bir konuyla ilgili bilgilendirme 

yapmak istiyorum. Yeni Vergi Yasası, 1 Kasım itibarıyla kanunlaştı. Bana göre de Galatasaray’ın 

gerçek gündemi bu konular. Şimdi ben burada basit bir gözetim olarak, basit bir canlandırma 

yaptık size, kolay olarak anlayabilmeniz için. 

Eski yasa solda, yeni yasa sağda. Bu, 500 milyonun üzerindeki tüm sporcuları kapsıyor, dernek, 

Sportif. Bir oyuncumuza 100 liralık net bir anlaşma yaptığımız takdirde, cebine 100 lira net 

gireceği takdirde, bizim cebimizden çıkan tutar net 117 lira. Sporcu devlete herhangi bir 

beyanname vermiyordu, yani ödediği sıfırdı. Biz ne yapıyorduk? Bu 117 lira brüt üzerinden % 

15 stopaja tabiydik ve biz bunu peşin yatırdığımız takdirde, bu 17 lira kendi özel bir hesabımıza 

otomatik olarak yatıyordu ve biz bunu amatör şubelerimizde, altyapılarımızda gelir olarak 

kullanabiliyorduk.  

Şimdi yeni yasa ile ne oldu? Yine bir sporcunun cebine 100 lira girecekmiş gibi anlaştık diyelim. 

Bizim cebimizden çıkacak -tabii kuruşları var, anlaşılır olsun diye biz böyle yazdık bunu- brüt 

tutar 166 lira. Sporcu beyanname veriyor, bunun % 20’sini, 33 lirasını devlete vergi ödeyecek. 

Burası önemli. Bizim de % 15’lik stopajımız, bu 166 lira üzerinden % 20’ye yükseldi. Biz de % 

20 stopaj vereceğiz. Bunu peşin ödememiz kaydıyla, bu para bizim özel hesabımıza değil, 

bakanlığın hesabına yatacak, bakanlık uygun gördüğü takdirde, bu paraları ve uygun gördüğü 

tutarlarda kullandırabilecek. Dolayısıyla burada şöyle bir durum doğuyor. Diyelim ki biz bu 

166’yı yatırdık. 33’ü de bakanlık aldı, bize verdi. Bizim minimum eski ile karşılaştırmalı 

maliyetimiz, yukarıdaki % 33, belki % 35, belki % 40, belki % 50, bilmiyoruz.  

Şimdi daha da önemlisi, burada gözden kaçan bir şey var. Bakın, Galatasaray eksi nakit akış 

giden bir kulüp olduğu için, vergilerini hiçbir zaman peşin ödemiyordu. Bunları 12 aylık taksitler 

yapıyordu. O taksitlerini ödemekte dahi zorlanıyordu. Biz çok büyük fedakârlık ve zorluklarla 

bu 117 lirayı -yani eski yasaya bakın- peşin yatırıyorduk -çünkü şartı o- ki o 17 lirayı kendi 

hesabımıza alıp amatörlere gelir yaratalım. Ama bu bizim için zaten başarılması çok, çok, çok 

zor bir şeydi. Peki, ben açık söylüyorum. Biz şu anda 117 lirayı yatırırken zorlanıyoruz, 166 lirayı 

peşin yatırmamız gibi bir şey söz konusu değil. Esas sıkıntı burada.  

Geçti, 1 Kasım itibarıyla bu kanunlaştı. 1 Kasım itibarıyla yapılan tüm sözleşmeler, tüm sporcu 

sözleşmeleri bu yeni Vergi Yasası’na tabi. Eskileri, eskisi gibi devam ediyor. Dolayısıyla eski 

sözleşmelerimiz şu anda çok kıymetli.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bir türlü mali hesap yılımızı değiştiremedik. Yani bu ne demek? Sportif’inki sezonluk, 

Haziran’da başlıyor, Mayıs’ta bitiyor. Derneğimizin sezonu Haziran’da başlıyor, Mayıs’ta 

bitiyor, ama mali hesap yılı 1 Ocak-31 Aralık. Yani bizim sezonumuz devam ederken, bizim mali 

yılımız buradan 20 gün sonra bitiyor. Nasıl bir işse, sezonumuz devam ediyor, harcamalarımız 

devam ediyor, ama sizin bize onayladığınız bütçe 31 Aralık’ta bitiyor. Biz şimdi masamızda bu 

bütçeleri çalışırken, hem 12 aylık çalışıyoruz, hem belki yolda bu olur da mali hesap yılımızı 
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değiştirirsek diye 18 aylık çalışıyoruz. Yani değişirse, Haziran-Mayıs’a dönelim diye iki bütçe 

çalışıyoruz. Ama biz bunu geçen yılda da yaptık, işe yaramadı. Olmadı.  

Umarım bunu yapacağız, başaracağız.  

Şimdi biz şu anda masamızda 2020’nin bütçelerini çalışıyoruz. Ve açıkçası, masamızda yangın 

var. Neden? Biraz önce çıplak gelir-gider farkını gösterdim, aşağı yukarı 25 milyon kâr diye. Biz 

bu yeni Vergi Yasası’nı, hiç değiştirmeden, bir simülasyon yaparak mevcut yaşadığımız yıla alıp 

koyduğumuzda, zarara dönüyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Herkes diyor ki, Galatasaray’a bir şey olmaz. Böyle geldi, böyle gider. Bunları da yaparız, ederiz. 

Artık öyle bir dünya yok. Bakın, siyasetin ekonomiyi belirlediği bir dünyadan ekonominin 

siyaseti belirlediği bir dünyaya geçtik. Eğer biz ekonomik olarak başarılı olamazsak, 

özgürlüğümüzü de kaybederiz, varlığımız da tartışılır bir hâle gelir. Dolayısıyla faaliyetimizdeki 

kârlılığımızdan vazgeçemeyiz, sürdürmek zorundayız. Bundan taviz verip, kimse bizden zarar 

bütçe yapmamızı beklemesin.  

Bakın, bir tablomuz var bizim. Yönetimimiz hep bunu çıkarıyor ve burada sarılar gelirler, 

kırmızılar giderler. Sadece spor şubeleri, amatör spor şubelerimiz, 10 yıl. Dolar olarak, üstteki 

gördüğünüz kırmızı satır eksi 12 milyon, eksi 17 milyon, eksi 29 milyon dolar onlar, bir sezonda. 

Biraz önce biz size ne dedik? Biz bu sezon 21.9 milyon net, çıplak gelir-gider farkımız dedik. 

Oradaki bir 33 milyon dolar aşağı yukarı bugünkü parayla 200 milyon TL zarar. Toplam 10 yılın 

zararı 200 milyon dolar. Şimdi deniyor ki, ya siz de hep aynı tabloyu çıkarıyorsunuz. Biz 

görmeyenlerin görmesi, görenlerin de bir daha görmesi için bu tabloyu çıkarıyoruz, çıkarmaya 

da devam edeceğiz.  

Bakın, bu kulüp 10 yıl boyunca bizim, sizin verdiğiniz onaylarla zarar etti. 200 milyon dolar, 

inanılmaz bir tablo. Artık kimse bizden Galatasaray’a bu fenalığı yapmamızı beklemesin. Bakın, 

son 5 yılda 4 kez revize bütçeye gitmişiz, 4 kez. Biz bu sene gitmedik. Neden? Çünkü gerçekçi 

bütçe yaptık. Eskiden nasıldı? 100 gider var, yaz, 90 gelir, git onayı al. 5 ay sonra bütçe açığa 

düşüyor, şaşmalar. 50 milyon şaşma var, 60 milyon şaşma. Git revize bütçeye onay al. İşte 

neticesi bu tablo. 200 milyon dolar zarar.  

Bakın, biz yaptığımız bütçelere kendimiz inanmazsak kimseyi inandıramayız. Biz bu bütçelere 

gece gündüz çalışıyoruz. Bu rakamlara bizler, profesyoneller inanıyoruz. Profesyoneller 

inanıyor, şubeler inanıyor ve biz o sayede mali disiplini sağlıyoruz. Ve şöyle de bir avantajımız 

var. Bunlar artık gerçek rakamlar olduğu için, bunlara bakarak -eskiden bakıp inanmıyorduk- 

artık Galatasaray’ımızın geleceği ile ilgili doğru kararlar alabiliriz.  

Şimdi deniyor ki, Sportif... Ben deneceklere şimdiden cevap veriyorum, tahmin ediyorum 

çünkü. Deniyor ki, “Sportif de zarar ediyor. Onu niye konuşmuyorsun da bizim derneğimize 

söylüyorsun?” 

Değerli Galatasaraylılar,  

Sportif kâr ediyor. Şu anda kâr ediyor. Esas faaliyetinde kâr ediyor, yani üst bölümde. 

Finansman giderlerini de ödemeyi başarıp, en altta da net kâr ediyor. Zarar etse onu da 

söyleyeceğim. Nitekim biraz önceki sunumumda, Sportif’le ilgili ne dedim? Dedim ki, -bizim 
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kendi Galatasaray kriterlerimiz var- sporcu ücretlerimizde bütçe aşımımız var, dedim. İtiraf 

ediyorum. Aldığımız neticelerden dolayı, performans bütçemizde açık var. İtiraf ediyorum. 

Bunları kapatmamız lazım. Söylüyorum. Sportif’i de söylüyorum satır aralarında, yakalayan 

oluyordur. Ama dernekteki vahim durum orada yok. Bir başka şey denecek. Ya arkadaş, sen 

yaz giderleri, gelirini artır. İşte yazmışlar giderleri, gelir nerede? Sarılar. Görün.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bir de şu var. Bu yıl en ağır ekonomik krizden geçilirken, Galatasaray hasılat rekorunu kırdı. 1 

milyar 87 milyon. Tüm zamanların en yüksek hasılatı. E, bizim dernekteki gelir-gider farkındaki 

kâr nedir? 20 milyon. Yani ben o geliri artıracaksam o gelire benim ihtiyacım var. O geliri ben 

aşağıdaki 214 milyon liralık giderimi sıfırlamak için, zarardan kurtulmak için kullanırım, 

harcamak için kullanmam. Dolayısıyla, bütçe yaparken olmayan bir geliri de yazmamızı kimse 

bizden beklemesin. Şimdi onu söyleme, bunu söyleme, siyaseten sakıncalı. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Biz söylüyoruz işte, Galatasaray’ın kartlarını yeniden dağıtmasının zamanı gelmiştir. Kamu 

yararına bir kurum olsanız dahi, arka arkaya bu kadar ağır zararlarla yaşamanız mümkün değil. 

Ya bu şubeler, oluyor, rakiplerimizin başına geliyor. Çıkaramayacak, ödemelerini 

yapamayacak, davalar, onlar, bunlar, şubeler kapanacak. Hangi yönetime denk geliyorsa, vay 

şube kapatan yönetim diye camia ayağa kalkacak. Veya bütçeleri sıfırlanacak, faaliyetleri yine 

bütün camia ayağa kalkacak. Peki, ne yapacağız? Şunu yapacağız. Özümüze, kuruluş 

ilkelerimize döneceğiz, Ali Sami Yen’in bize emrettiği altyapımıza, sporcu yetiştirme 

hedefimize kitleneceğiz. Başarıyı satın almayacağız, başarıyı üreteceğiz. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Şu anda tüm şubelerimiz bizi dinliyor. Hepsi başarıya endeksli ve en iyi neticeleri almak için 

mücadele ediyorlar. Biz onların hepsi ile gurur duyuyoruz. Ancak son anlattığım Vergi Yasası 

ve bu tablolar neticesinde, kimse bizden artık zarar bütçe beklemesin. Bunu Galatasaray’a 

yapmaya ne bizim, ne bizden sonraki yönetimlerin hakkı yoktur. Tabii tüm camianın bu 

kararlarla ilgili sorumluluk alması gerekiyor. Divan da yüksek istişare organımız olduğuna göre, 

siz değerli Divan üyelerinden bu konudaki görüş ve desteklerinizi de bekliyoruz.  

Son olarak, bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 9 aylık mali raporlarımız. Bağımsız 

denetimden geçmiş, imzalanmış, ilk olarak, bir bilanço verisi, net borçluluk ve net işletme 

sermayesi. Net borçluluktan bizim kastımız nedir? Galatasaray’ın tüm finansal borçları. Bakın, 

bunlar konsolide Galatasaray’ın rakamları. Yani tüm bağlı kuruluşlar, tüm şirketler, dernek, 

Sportif, her şey bu rakamların içinde, kaçak yok.  

Net borçluluğumuzu nasıl hesaplıyoruz? Tüm finansal borçlarımızdan kasamızdaki parayı 

düşüyoruz. Şimdi ilk ara toplama bakalım. Net ara toplam dediği, şimdi orada kısa vadeli ve 

uzun vadeli banka kredilerimizin, banka kısa vadeli, uzun vadeli finansal borçlarımızın toplamı.  

Hemen bir altta finansal borç benzeri, debt line concept dediğimiz, finansal borç benzeri 

kalemlerden kastımız nedir? Bunlar bizim ticari piyasa borcumuzmuş, ama o kadar uzun 

süredir ödenmiyor ki, biz artık bunların da finansal bir borca, bir banka kredi borcuna 

dönüşeceğini öngörerek, şeffaf bir şekilde, net borçluluğumuza bunları da ekledik.  
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Şimdi ilk tarih net borçluluğumuz 24 Ocak Sayın Mustafa Cengiz’in ilk mazbatası. İkinci tarih 30 

Eylül 2018, geçen yılın ilk 9 ay sonu. Son tarih de 30, yani bugün, 9 ay 2019 sonu. 3 tane 

karşılaştırma. Bakın 1.3 milyardan 1.4 milyara yükseliyor. Bu 9. ay itibarıyla da 1 milyar 569 

milyon net borçluluğumuz var. Şimdi bu tabii bir artış, TL olarak. Ama ben bardağın dolu 

tarafından bakmak istiyorum. Biliyorsunuz, bu bir bilanço verisi ve zamanı bir notada 

durduruyor ve bunları gösteriyor. Şimdi bu tarihler itibarıyla bunlar TL tutarlar. Yani 2 yıl 

öncenin TL’si ile bugünün TL’sinin değerinin aynı değer olması zaten mümkün değil. Biz bunları 

hesapladık. 

Mesela bu birinci 24 Ocak’taki 1 milyar 734 milyon, 30, geçen yılın ilk 9 ayının sonunda 1 milyar 

608 milyon, göreceli olarak, enflasyonla değerlendirdiğimizde, TL bazında esasında net 

borçluluğumuzda bir azalma var. Bunu da nereden görüyoruz? En son satır, avro satırına bakın. 

289 milyon avrodan 253 milyon avroya bir gerileme var. Burada şunu söylemek istiyoruz. Bu 

rakamın içinde, Ağustos ayında -daha önce bahsetmiştik- 250 milyon lira bir nakit borçlanma 

yaptık, yapılandırmaya konu. Ne şartı ile bunu yaptık? Vadesi geçmiş borçlarımızı kapatmak 

şartıyla yaptık. Yani bilançomuzda pasifte bulunan, banka borcumuz 250 arttı. Aynı tarafta 

bulunan piyasa borcumuz, vadesi geçmiş borçlarımız 250 düştü. Toplam borçluluğumuzda bir 

artma yok. Ama bu 250 milyon, bu tablonun içine girmiş hâliyle bu rakamlar bizim net 

borcumuz.  

Bu arada, enteresan bir şey söyleyeyim. Vadesi geçmiş borçlarımızdan kastımız ne? Biz daha 

henüz Elmander’in menajerinin, Podolski’nin menajerinin, hatırlarsanız Lorik Cana’nın 

menajerinin parasını yeni ödedik. Bunlar bildiğim kadarıyla futbolu bıraktılar. Sevgili ağabeyim, 

herkes Galatasaray’ın iyiliği için mücadele ediyor. Neyse, o konulara şimdi girmeyelim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Siz Divan üyesi misiniz beyefendi? Evet. Divan üyesi değilseniz, sadece misafir olarak, özellikle 

hiç müdahale etmeyin lütfen.  

Zafer Şener  

Sayın Başkan, saygısızlık etmezsem, bir şey söyleyebilir miyim?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Divan üyesi. Buyurun. Buyurun.  

Zafer Şener 

Geçen Ocak ayında, ne Genel Kurul üyesi, ne Divan üyesi olan bir insana, bize sormadan, daha 

doğrusu buradaki ağabeylerime sormadan, 45 dakika sunum yaptırdınız. Genel Kurul üyesi 

olarak buradan bir kelime edemeyecek miyiz? 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Siz buna Divan üyesi olduğunuz zaman itiraz edersiniz. Teşekkürler. Buyurun. Kaan Bey, 

buyurun siz. Beyefendi, 31. maddeyi uygulamak zorunda bırakmayın beni. Lütfen sakin olun, 

dinlemeye devam edin. Buyurun Kaan Bey.  
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Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Şimdi net işletme sermayemize bakalım hemen. Net işletme sermayemiz de hem TL olarak, 

hem avro bazlı, 50.8 milyon devralındığından bu güne, 33.2 milyon avro bir açıkla, net işletme 

sermayesi açığımızın iyiye doğru gittiğini görebiliyoruz.  

Hemen konsolide 9 aylık gelir tablomuza bakıyoruz, geçen yılın ilk 9 ayıyla karşılaştırmalı. En 

alt satıra dikkatinizi çekiyorum. 564.5 milyon 9 aylık net zarardan, 415 milyon TL’lik bir iyileşme 

ile bu 9 ayı 148.8 milyon zararla kapattık. Yani konsolide zararımızda 415 milyonluk bir iyileşme 

var, ama hâlâ zarardayız. Bir 10 yıllık karşılaştırma. Evet,. 10 yıllık, 9 aylık. Görüyorsunuz, tabii 

10 yıl öncenin TL zararı ile bugünün zararı yine karşılaştırılmaz. Orada biz yine enflasyon 

hesaplaması yaptık. Biz de merak ediyoruz yönetim olarak. Son 10 yılın en iyi üçüncü 

performansı, 148 milyon zarar, bu enflasyondan baktığımızda.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Tabii ki kulüp olarak ettiğimiz her zarar, bizim öz kaynağımızı eksiye düşürüyor. Bugün 

itibarıyla, yani Eylül, 9. ay sonu itibarıyla, Galatasaray Spor Kulübü’nün eksi öz kaynağı 804 

milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu bizim için sürdürülebilir bir şey değil.  

Bu arada aklımdayken, Eşref Başkanımın geçen Divanda, ben cevap verme imkânı bulamadım. 

Kürsüde denetimden Gürol Bey vardı. Dedi ki, biz bu raporları, bağımsız denetimden gelen 

raporları geç ulaştırdık diye, bir işletmenin sürekliliği ile ilgili Eşref Başkanım bir not okudu. Ben 

tabii buna bir cevap vermek durumundayım, çünkü yanlış bir algı oluşsun istemiyorum. Acaba 

yönetim bunu mahsus, bizden gizlemek için bu raporları geç iletti gibi bir ithamda bulundu. 

Tabii bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz yönetim olarak, baştan beri tüm raporlarımızı, tüm 

faaliyet raporlarımızı belki de şimdiye kadar olmadığı kadar şeffaf ve detaylı bir şekilde size 

sunmaya çalışıyoruz. Bakın biraz önce, kendi içimizde daha açıklanmamış, gelecekle ilgili bile 

şeffaf olup, bütçelerimizde açık var diye biz bunu paylaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey gerçek 

değil.  

İşletmenin sürekliliği notu ne demek? Bir daha söylüyorum, kamu yararına bir kurum olsanız 

dahi, yıllarca mütemadiyen üst üste zarar ederseniz, bağımsız denetim senin işletmenin 

sürekliliği ile ilgili endişe duyar ve not eder. Ben de endişe duyuyorum, siz de endişe 

duymalısınız. Ama bu not bizim faaliyet raporlarımızda 2012 yılından beri var, Sportif AŞ için. 

Dernek için de 2014 yılından beri var. Yani 7 yıldır yazıyor bunu.  

Esasında teşekkür ediyorum Eşref Başkanıma, bunu gündeme getirdi. Biz bunu bir daha burada 

hatırlatmış olduk. Keşke tüm Divanlarda bu konular bu kadar detaylı konuşulsa. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Kaan Bey, benim eleştirim bağımsız denetim raporunun geç gelmesiyle ilgiliydi. Sizin de 

söylediğiniz gibi, bağımsız denetçinin bu notu aşağı yukarı 2014’den beri -en azından ben 

Divanlarda yer aldığımdan beri- vardır, o klasik bir şeydir. Bunu da bir kere daha okuduk. 

Nitekim bu dönemki denetim raporunda da var. Bu sizin bir şey sakladığınız manasına gelmez. 

Hiçbir şey saklanmaz, öyle de bir ithamda bulunmadım. Sadece eleştirim bunun geç 
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gelmesiydi, hatta gelmemesiydi. Nitekim bu dönemki zamanında geldi. O bakımdan, bunu 

böyle değerlendirmeniz yararlı olur diye düşünüyorum.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Peki. Bu tablonun detaylarıyla ilgili birtakım düşüncelerimizi söyleyip, sunumumu 

tamamlıyorum. Şimdi bu tabloya baktığımızda dikkatimizi ne çekiyor? Bakın, bu tablonun 

başından şu kısma kadar gördüğünüz bölüm, yani mavi satıra kadar gördüğünüz bölüm bizim 

esas faaliyetimiz. Bundan kasıt nedir? Bundan kasıt, burada bizim herhangi bir finansal 

yükümüzün gideri yok. Aşağı bölümde o finansal giderlerimiz, bankalara ödediğimiz kredi 

faizleri, kur farkları. Şimdi burada ne dikkatinizi çekiyor? Bakın 10 yıla. Galatasaray Spor Kulübü 

esas faaliyetinde ilk defa kâr etti. Yani bu ne demek? Sonra ne oldu? Aşağıdaki yüklerinden 

dolayı zarara düştü, çünkü bu kâr o aşağıyı ödemeye yetmiyor. Bu ne demek? Biz kulübü bugün 

kurmuş olsaydık, kâr ediyorduk ve öz kaynağımız eksiye değil, bu kâr tutarı kadar artıya 

gidiyordu.  

Bu tabloda bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. O da nedir? Yine esas faaliyetimize 

bakın. Geçmiş bütün yönetimler ne dedi? Galatasaray’da klasik olmuştur, “Biz inanılmaz bir 

kötü yük devraldık. Bizim kâr etmemiz bu yüklerden dolayı mümkün değil. Biz enkaz 

devraldık.” Kastettiği enkaz nedir? Geçmişten gelen borçlar. O nerede yazıyor? Aşağı tarafta. 

Peki, biz o enkazı sıfırladık diyelim. Sıfırlayın orayı. Tablo burada bitiyor. Ee, sen esas 

faaliyetinde zarar etmişsin. Sen zarar ederek o enkazın üzerine daha fazla bir enkaz bindirip bir 

sonraki yönetime devretmişsin. Dolayısıyla esasında yönetimlerin başarı kriterleri, kendi esas 

faaliyetlerinde kâr etmek olmalı. Bütçelerini buna göre yapmak olmalı.  

Bir de aşağı tarafla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bu aşağı kısımdaki yüklerimiz nedir? İki 

tane yükümüz var, kur farkı ve faizler. Yani bankalara olan finansal borçlarımızdan kaynaklı 

ödemekle yükümlü olduğumuz faizler. Bu gelir tablosu, yani burada sadece gelir-gider var. 

Kredilerin anaparaları bilançoda. Burada sadece o kredilerin faiz giderleri var, bir de kur farkı 

giderleri var. Aşağı tarafta. Biz burayla ilgili de çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz, çünkü bizi 

zarara atan -esas faaliyetimizde kâr ediyoruz- kısım o kısım. Nedir?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Eğer yapılandırmayı tamamlayabilirsek -daha tamamlayamadık, tamamlayamama 

sebeplerimiz ayrı konu- Galatasaray’ın kur riski diye bir riski kalmıyor. Peki, biz neden 

kurtulmuş oluyoruz? Bakalım bir önceki senenin finansman giderine, 303 milyon. Bunun 157.7 

milyonu kur farkı zararı, gerisi de faiz gideri bankalara. Kur farkı zararı nedir? Sizin kredinizin 

faizi değil, sadece o kurun oynamasından dolayı üstlendiğiniz zarar. Yapılandırma ile birlikte 

biz bunu sıfırlıyoruz. Bir. İki, % 30 bandında olan kredi faiz giderlerimizi % 15 bandına 

indiriyoruz. Mücadele ediyoruz bu aşağı taraf için. Üç, eskiden Galatasaray’a şöyle bir 

muamele yapılmış. O kadar eksi nakit akıştayız ve paraya ihtiyacımız var ki, önümüze ne gelirse 

gelsin, ne şartla imzaladığımız önemli değil, yeter ki para gelsin.  

Galatasaray artık her önüne geleni imzalayan bir kurum değildir. Biraz önce Yusuf Bey anlattı. 

Bu, yapılandırma, Florya, Riva süreci boyunca esasında bilmediğimiz bir konuydu, Yusuf Bey 
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anlattı diye anlatıyorum- bizim Emlak Konut’la anlaşmamız esasında açıklandığından on gün 

önce bitmişti. Biz 10 gün boyunca sadece % 2’lik bir faiz pazarlığı sebebiyle, bunu 10 gün 

imzalamadık. Başkanımız son derece dik bir duruş gösterdi ve neticesinde istediğimizi aldık. 

Bunun Galatasaray’a önümüzdeki yıllar itibarıyla, sadece 5 yılda getirdiği kazanç, şu aşağı 

kısımdan sadece, 50 milyonun üzerinde bir tutar. Belki bize nasip olmayacak, bizden sonraki 

yönetimlere olacak, ama Galatasaray artık böyle bir duruş sergilemek zorunda. TL, % 2. Artık 

Galatasaray bana para ver de ne şartla verirsen ver, diyerek önüne ne uzatılacaksa imzalayan 

bir kulüp değildir, olmamalıdır.  

Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kaan Kançal’a her zamanki gibi dolu sunum için çok teşekkür ediyoruz. Umarız verdiği 

rakamlar da hep birlikte gayretle gerçekleştirilecektir. Şimdi mali konulara geçiyoruz. Mali 

konularda söz isteyen Gürkan Eliçin var, ancak Divanımızın sembolü Özer ağabey, ayrılmadan 

evvel bir konuşma yapmak istiyor. Hoş görünüze sığınarak kendisine söz veriyorum. Buyurun.  

Özer Berkay 

Çocuklar, çok affedersiniz. Biraz yorgunum ama 5-6 dakikanızı alacağım, eğer dinlerseniz. Fazla 

değil. Şöyle ki, kulübümüz bu sene zannediyorum 115. kuruluş yıldönümüne girdi. Ne 

çilekeşmiş kardeşim, 115 senedir hep bu borçtu, aldı verdi, bilmem neyle uğraştık durduk. 

Allah uzun ömür verdi çok şükür, ben de bunların çoğunu yaşadım, içinde bulundum. Eskiden 

borçla filan bir şey olmazdı pek, peşin parayla alınırdı. Bugün konuştuğunuz şu rakamlar 

yazılmazdı böyle kâğıtlara, defterlere, sahnelere filan. Nasıl olurdu, biliyor musunuz? Mesela -

demin gördüm- Alp Yalman kardeşimin babası Mustafa Vacit ağabey, bir yerden gayrimenkul 

filan bir şey alındı mı, Mustafa ağabey, tak, git parasını al, bankaya yatardı, hibe olarak. Borç 

değil, hibe. Dolayısıyla borç, morç tarihimizde yoktu. Ne oldu, ne bitti, devir değişti, şu oldu, 

bu oldu. Şimdi borçla boğulduk, ona buna muhtaç olduk. Her ay buraya geliyoruz, bu rakamları 

izliyoruz. İnanın buna, hakikaten doğru söylüyorum, banka faizi, kredi, bilmem ne, böyle şeyler 

yazılmazdı tahtalara. Düşünün, Galatasaray nereye gelmiş?  

Ama artık boğulduk, artık tahammül edecek şeyimiz de kalmadı. Çile içinde, Galatasaray 

aşkıyla, buraya her ay geliyoruz. Bu sayfaları, bu rakamları anlar, anlamaz, dinliyor 

görünüyoruz. Maalesef bunun artık geleceği de yok. Bu daha kötüleşerek devam ediyor. O 

zaman her canlı zamanı gelince yaşlanır veya yaşlanmazsa da gençliğinde bilinçli veya bilinçsiz 

devir değiştirir.  

Çocuktuk, delikanlı olduk, gençleştik, bilmem ne oldu filan. Böyle bir silsiledir bu. Galatasaray 

da ve hatta diğer kulüplerimiz de -onları da şey yapıyorum- bu devirlere gelmiştir. Türk sporu 

bunalım içindedir. Sen bakma maçlara. Nitekim öyle bir bunalım ki, hani aklımıza gelmeyen 

şeyler oluyor. Bu haftaki futbol neticelerini gidin görün. Önüne gelen Anadolu takımı, bizim 8, 

10, 15 attığımız takımları, hezimetle yeniliyorlar, öyle böyle de değil. Avrupa’dan her şey 

olduğu gibi sporcu da ithal ediyoruz. Bu sene galiba 20 küsur, 25 tane mi ne, sporcu var. 

Şöhretler, bilmem neler,- isimlerini de unutuyorum- onu bekliyoruz. Onların nazını çekiyoruz, 
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eskiden takıma giremeyecek. Galatasaray Lisesi futbol takımının şey yaptığı şeyleri, 

Avrupa'daki milyonlarca dolarla, bilmem nelerle, parasını verip vermediğimizi bilmediğimiz 

durumlara geldik. Ya iş çok ciddidir. Dolayısıyla demin sözünü ettiğim, Galatasaray devrimine 

başlamalıdır. Bayağı, öyle böyle devrim değil. Gençler gelecek, aydınlık insanlar gelecek, bütün 

bu borçları, satan satılacak. Gitsin. Kalan kalacak. Ama ak, tertemiz Galatasaray’ı tekrar 

kuracağız. Siz istemeseniz de zaten bu kendi kendine oluşacak.  

Üzüntümü paylaşmak istedim. Biraz sizi etkilersem, görevimi yapmış olurum. Burada 

toplanmakla, bilmem ne ile, cumhurbaşkanına gitmekle, camilere gidip dua etmekle filan 

olacak iş değil bu. Bu, akılla, fedakârlıkla olacak iş.  

İkincisi, dün bir iki arkadaşla tartıştık. İşte bu mağlubiyetlerimizden sonra, transferler 

eleştirildi. Benim önce aklıma gelmedi bu seneki transferleri eleştirmek filan. Ya kardeşim, 

bizim antrenörümüz Fatih değil mi? Bu çocuk, İtalyancadan başka -onu da güzel konuşuyor- 

lisan biliyor mu? Bilmiyor. 20 küsur adam aldılar. İtalyanı var, Fransızı var, İngilizi var. Yok, yok. 

Arabistan’dan da aldılar. Kardeşim, bu nasıl bunlara taktik veriyor? Nasıl veriyor? Nasıl 

anlaşıyorlar, işaretle mi? Sen bana bak, bana bak. Sen oraya, ben buraya. Zaten televizyonda, 

ekranda hep parmakla takımı yönetiyor. Bu kadar –affedersiniz, kusura bakmayın o lafı 

kullandığım için- yöneticisiz olur mu? Bizim yönetim de dâhil bu eleştirilere. Transfer ederken, 

Türk yok muydu ya? 80 milyon mu, 100 milyon mu ne olduk. İçlerinde, Galatasaray’da 

oynayacak bir tane adam kalmadı mı? Niçin bunlarla uğraşmadınız da işin kolayına kaçtınız? 

Neymiş? Seyirci Avrupa’dan bilmem hangi futbolcuyu istiyor. Ya iyi, benim de dediklerimi 

yapın. Our mu ya öyle, seyirci istiyor diye?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Özer ağabey, toparlarsak, çok konuşmacı var.  

Özer Berkay 

Seyirci kim? Yönetim dediğin, yöneten yani, ama aklı başında yöneten. Lütfen rica edeyim 

sizlere, bu rezaletleri bırakın. Mantık, akıl. Galatasaray akıllı, kültürlü, büyük bir camiadır. Böyle 

abuk sabuk işler yapmaz. Lütfen bunların hepsini gönderin. En baştakinden, en sonuna kadar. 

Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam, Özer Bey. Teşekkür ederiz. Efendim Sayın Berkay’a bu kendine has üslubu için çok 

teşekkür ediyoruz. İyi bir mola oldu hepimize. Denetim Kurulundan sonra Gürkan Bey. 

Buyurun.  

Denetim Kurulu Üyesi Emir Otluoğlu 

Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu, Sayın Yönetim Kurulu ve Galatasaray Divanının Değerli 

Hazirunu,  

Sizlere Eylül ayı sonu itibarıyla 9 aylık kulübümüz ve bağlı ortaklıklarına ilişkin ve Ağustos ayı 

sonu itibarıyla Sportif AŞ’nin 3 aylık mali raporlarına ilişkin görüşümüzü sunacağım.  
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Raporumuz iki parçadan oluşuyor, her zamanki gibi. İlk bölümde Galatasaray Spor Kulübü 

Derneği’nin 9 aylık mali raporlarını ele alacağız. Satış hasılatımıza baktığımızda, bir önceki yılın 

aynı dönemine göre, yani yine 9 aylık dönemine göre, 576 milyon liradan 737 milyon liraya 

çıktığını, % 28 arttığını görüyoruz satışlarımızın. Maliyet olarak % 4’lük bir artışla karşı karşıya 

kalmışız, 615 milyon liradan 637 milyon liraya yükselmiş. Dolayısıyla bir önceki dönem 38 

milyon olan brüt zarar, bu dönem 100 milyon brüt kâra dönüşmüş, brüt kâr marjı oluşmuş. 

Geçen sene % 7 brüt zarar marjı varken, bu yıl % 14 brüt kâr marjı oluşmuş. 

Finansman giderleri öncesi faaliyet kârı-zararına baktığımız zaman ise geçen sene aynı 

dönemde, 9 aylık dönemde 261 milyon faaliyet zararı ile karşı karşıya kalmış kulübümüz, bu yıl 

45.6 milyon faaliyet kârı elde etmiş. Geçen yıl 303 milyon finansman gideri ile karşı karşıya 

kalan kulübümüz, bu yıl % 35’lik bir iyileşme ile 195.9 milyon, 196 milyonluk bir finansman 

gideri ile karşı karşıya kalmış. Sonuç olarak, net dönem zararı geçtiğimiz 564 milyon iken, bu 

yıl 149 milyon liraya gerilemiş. 

Satış hasılatımızın nereden kaynaklandığına bakacak olursak, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki % 

3’lük gelir azalışı dışında, hemen hemen her kalemde gelir artışı olduğunu görüyoruz. En büyük 

pay % 24 ile yayın hakkı gelirleri, 178 milyon yayın hakkı geliri elde etmişiz. % 22’lik payla 

reklam, sponsorluk gelirlerimiz geliyor, 163.5 milyon lira. Ondan sonra da % 20’lik payla sporcu 

transfer, kira ve yetiştirme gelirlerimiz geliyor, 144 milyon lira civarında.  

Bilançomuza göz attığımızda, toplam varlıklarımız 1.5 milyar liradan 1.7 milyar liraya 

yükselmiş. Toplam varlıklarımızın yaklaşık % 33’lük kısmının dönen varlık niteliğinde, cari varlık 

niteliğinde olduğunu görüyoruz. 464 milyon liradan, 564 milyon liraya çıkmış. Geri kalan % 

67’sinin ise duran varlık niteliğinde olduğunu görüyoruz.  

Derneğimizin toplam yükümlülükleri % 13’lük bir artışla, 2.2 milyar liradan 2.5 milyar liraya 

yükselmiş. Kısa vadeli yükümlülüklerimizin payı burada % 76. Pardon, notlarımda bulamadım. 

Kısa vadeli yükümlülüklerimiz 1.4 milyar liradan 1.8 milyar liraya yükselirken, uzun vadeli 

yükümlülüklerimiz de 750 milyon liradan 695 milyon liraya düşmüş. Öz kaynak açığımız, 655 

milyon liradan -bu dönemki zararın da etkisi ile- 804 milyon liraya yükselmiş.  

Finansal borçlarımıza baktığımızda, kısa vadeli finansal borçlarımız % 33’lük bir artışla, 649 

milyon liradan 863 milyon liraya gelmiş. Bunun 580 milyon lirası, yaklaşık 581 milyon lirası kısa 

vadeli kredilerden oluşurken, 284 milyon liralık kısmı uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları 

oluşturuyor. 2 milyon da bir kontra hesap var, peşin ödenmiş kredi komisyonları. Uzun vadeli 

borçlarımız da 484 milyon lira civarında. Burada da peşin ödenmiş 3 milyonluk, 3.8 milyonluk 

bir komisyon var. Net olarak uzun vadeli finansal borçlarımız 481 milyon. Sonuç olarak, toplam 

finansal borçlarımız % 24’lük bir artışla 1 milyar 86 milyon liradan 1 milyar 344 milyon liraya 

gelmiş. Para birimi cinsinden borçlarımıza baktığımızda, % 76’sının TL cinsinden olduğunu 

görüyoruz, 1 milyar 25 milyon. % 21’inin avro cinsinden olduğunu görüyoruz, 45.6 milyon avro. 

Ve % 3’ünün de 6.5 milyon dolarlık, dolar cinsinden olduğunu görüyoruz.  

Peki, derneğimiz nereden bir nakit akışı yaratmış? Buna bakacak olursak, faaliyetlerden 

sağladığımız nakit bu 9 aylık dönemde 59 milyon lira olarak gerçekleşmiş. 140 milyon liralık 

yeni yatırım yapmışız ve 152 milyon lira dönemin finansman giderini ödemişiz. Netice olarak, 
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233.7 milyon lira finansman faaliyetleri öncesi bir nakit açığı ile karşı karşıya kalmışız. Bu nakit 

açığını nasıl kapattığımıza baktığımızda, 832.7 milyon liralık yeni kredi aldığımızı, 603 milyonluk 

kredi geri ödemesinde bulunduğumuzu, 3 milyon lira da kira sözleşmelerinden kaynaklanan 

borçlanmalara ilişkin nakit çıkışı yaptığımızı görüyoruz. Sonuç olarak, net nakit açığımız 8 

milyon lira civarında gerçekleşmiş. Bu nakit açığını da zaten kasa ve hazır değerlerdeki 

değişimden izleyebiliyoruz.  

Kulübümüzün toplam teminat, ipotek, rehin ve temlikleri % 18’lik artışla 1.7 milyar liradan 2 

milyar liraya yükselmiş. İpotekler değişmemiş. Hisse rehinleri 230 milyon liradan 334 milyon 

liraya, temlikler 1.2 milyardan 1.3 milyara, şahsi kefaletler 128 milyondan, 257 milyona 

yükselmiş. Nakit blokajlar ise 13.6 milyon liradan 52.6 milyon liraya çıkmış. Bu arada, verilen 

teminatlar 7.9 milyardan 5 milyara düşmüş, verilen kefalet senetleri de 14 milyondan 

sıfırlanmış. 

Bütçe denetimi yaptığımızda, merkez ve tesislerde ilk 9 ayda 45.8 milyon gelir bütçelendiğini, 

buna karşın 46.8 milyon liralık gelir yaratıldığını görüyoruz. Aynı dönem itibarıyla, merkez ve 

tesislerde 22.8 milyon gider bütçelenirken, gerçekleşen giderlerin 24.2 milyon seviyesinde 

kaldığını görüyoruz. Spor dallarımız toplamında, ilk 9 ay itibarıyla 58 milyon liralık gelir 

bütçelendiğini, buna karşın 61.7 milyon lira gelir yaratıldığını, 69.7 milyon gider bütçelendiğini, 

63.2 milyon giderle karşı karşıya kalındığını görüyoruz. Spor okullarında 798 bin liralık bir gelir 

bütçelenmişken, gelirin 749 bin lirada kaldığını, giderlerin ise 264 bin liralık bir gider 

bütçelenmişken, 291 bin lira olarak gerçekleştiğini görüyoruz.  

Merkez, tesisler, spor dalları ve spor okulları toplu hâlde bir arada değerlendirildiğinde, 104.6 

milyon lira gelir bütçelediğimizi, buna karşın 109.3 milyon lira gelir gerçekleştirdiğimizi, 92.8 

milyon gider bütçelediğimizi, 87.8 milyon giderle karşı karşıya kaldığımızı, yani toplamda 9.7 

milyon lira bir gelir fazlası yarattığımızı görüyoruz. 

Finansman giderlerine baktığımızda, 193.5 milyon lira finansman gideri bütçelediğimizi, buna 

karşılık 176.6 milyon gerçekleşen bir finansman gideri olduğunu görüyoruz. Toplam 

bütçelenen diğer gelirlerimiz 839 bin lira, diğer giderlerimiz 34 milyon lira iken, diğer 

gelirlerimizin 5.9 milyon lira olarak gerçekleştiğini, diğer giderlerimizin ise 43.7 milyon olarak 

gerçekleştiğini görüyoruz. Tümünün toplamında kulümüzün ilk 9 ay için105.5 milyon gelir 

bütçelediğini, 320.4 milyon gider bütçelediğini, 115.2 milyon liralık gelir elde ettiğini, buna 

karşın 308.2 milyon liralık giderle karşı karşıya kaldığını görüyoruz.  

Sportif AŞ’nin 31 Ağustos itibarıyla sona eren mali yılında, ilk çeyreği ile ilgili verilere 

baktığımızda, satış hasılatının % 19’luk bir azalışla 260 milyon liradan 210.7 milyon liraya 

gerilediğini, satışların maliyetinin ise % 17’lik bir iyileşme ile 149.6 milyondan 124 milyona 

düştüğünü görüyoruz. Bununla birlikte oluşan brüt kâr marjı, kâr geçen dönem 110.8 milyon 

lira iken, bu sene 86.7 milyon lirada kaldığını, brüt kâr marjının da % 43’ten % 41’e geldiğini 

görüyoruz.  

95 milyon liralık faaliyet gideri ile karşı karşıya kalmıştık geçen yıl. Bunun çok büyük bir kısmının 

da kur farkından kaynaklandığını söylemiştik, geçen yılki konuşmamızda. Bunun 7.4 milyona 

indiğini görüyoruz. Esas faaliyet kârımız geçen yıl 15.7 milyon olarak raporlanmışken, bu yıl 



 
 

41 
 

79.2 milyon olarak gerçekleşmiş. Geçen yıl 134 milyon liralık bir finansman gelir-gider farkı ile 

karşı karşıya kalmışken, Sportif AŞ’de bu yıl bu rakamın 85 bin lirada kaldığını görüyoruz. 

Netice itibarıyla, geçen yıl ilk 3 aylık dönemde 119.6 milyon zarar etmiş olan Sportif AŞ’nin bu 

yıl aynı dönemde 79.5 milyon kâr ettiğini görüyoruz. 

Gelirlerimize baktığımız zaman Sportif AŞ’de, % 47’sini UEFA Şampiyonlar Ligi gelirleri 

oluşturuyor, 98.2 milyon. Ondan sonraki en önemli pay % 17 ile 35.8 milyon liralık Mağazacılık 

satış gelirleri. Ondan sonra da, yine kulübümüzde olduğu gibi, sporcu transfer, kira, yetiştirme 

gelirleri geliyor, % 10’luk pay ile 20.5 milyon civarında.  

Sportif AŞ’nin toplam varlıklarına baktığımızda, % 16’lık bir artışla 1.4 milyar liradan 1.6 milyar 

liraya geldiğini görüyoruz. Bunun 504 milyon liralık kısmının döner varlıklardan, cari 

varlıklardan, 1.166 milyon liralık kısmının da duran varlıklardan kaynaklandığını görüyoruz. 

Yükümlülüğümüze baktığımızda, % 9’luk bir artışla 1.7 milyardan 1.8 milyara çıktığını 

görüyoruz. Burada da kısa vadeli yükümlülüklerimiz 2 milyar lira iken, uzun vadeli 

yükümlülüklerimiz 594 milyon lira seviyesinde olmuş. Öz kaynaklarımızdaki iyileşme ile de 

varlığımızın yükümlülüklerden daha fazla arttığını görüyoruz.  

Finansal borçlarımıza baktığımızda, Sportif AŞ için ele aldığımızda, toplam finansal borçların % 

27’lik artışla 889 milyon liradan 1 milyar 131 milyon liraya geldiğini görüyoruz. Burada kısa 

vadeli finansal borçlarımızın 697 milyon lira, uzun vadeli finansal borçlarımızın ise 433 milyon 

lira olduğunu görüyoruz. Borçlarımızın para birimine baktığımızda, % 67’sinin Türk lirası 

cinsinden, % 30’unun avro cinsinden ve yine % 3’ünün dolar cinsinden kaynaklandığını 

görüyoruz, Sportif AŞ açısından.  

Sportif AŞ ile dernek, Emlak, Dijital AŞ arasındaki ilişkili taraf alacaklarına dikkat çekmek istedik. 

566 milyon liradan 677 milyon liraya yükseldiğini görüyoruz. Sportif AŞ’nin dernekten 

alacağının 625 milyon, Galatasaray Emlak’tan alacağının 41 milyon, Galatasaray Dijital AŞ’den 

alacağının da 10 milyon civarında olduğunu belirtmek istiyoruz. 

Sportif AŞ’nin nakit akış tablosuna baktığımızda, ilk çeyrek itibarıyla faaliyetlerden 118.5 

milyon nakit çıkışı gerçekleştiğini, yatırımlara 83 milyon lira harcandığını, 40.8 milyon liralık da 

finansman gideri ödendiğini görüyoruz. Neticede, finansman faaliyeti öncesi nakit açığının 

242.4 milyon lira olduğunu söylüyoruz.  

Alınan kredilere gelince, ilk çeyrekte 505 milyon liralık yeni kredi alınırken, 190 milyon liralık 

kredi geri ödemesi yapılmış ve yine 1.1 milyon liralık kira sözleşmesinden kaynaklanan borç 

ödemelerine ilişkin bir nakit çıkışı gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla toplamına baktığımızda, 71.9 

milyon liralık bir net nakit fazlasının olduğunu, bunun da yine kasa hesabındaki artıştan kontrol 

edilebileceğini söylüyoruz.  

Kurulunuzun görüşlerine dikkatle sunarız. Teşekkürler ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler denetim ekibimize. Şimdi mali konularda söz almak isteyen? Gürkan Bey var. 

Buyurun. Siz yazılmamış görünüyorsunuz. Buyurun Gürkan Bey.  

Gürkan Eliçin 



 
 

42 
 

Sayın Başkanlarım, Değerli Galatasaraylılar,  

7593 Gürkan Eliçin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bundan 2 ay önceki Divanda bir 

soru yöneltmiştim. İzniniz olursa, önce bu soruyu anımsatmakla başlamak istiyorum. 

Derneğimizle Sportif AŞ arasında bir borç ilişkimiz var, bildiğiniz gibi. 31 Aralık 2017 tarihindeki 

borç miktarımız 194 milyon, 195 milyon civarındaymış. Bunu rahatlıkla bağımsız denetimden 

geçmiş mali raporların dipnot tablolarında izleyebiliyoruz. 31 Ağustos 2019’a geldiğimizde, bu 

sefer Sportif AŞ’nin yine bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarının dipnotunda, 

19-20 ay gibi bir sürede bu borcun 625 milyon, hatta 626 milyon seviyesine geldiğini tespit 

etmiş ve bu artışın açıklanmasını istemiştim.  

Geçen ayki oturuma özel nedenlerle katılamadım, ancak gönderilen tutanağı dikkatlice 

okudum. Sevgili devre arkadaşım ve Başkan Yardımcımız Kaan Kançal kardeşim, aynen şu 

ifadeyi kullanmış: “Derneğimiz finansman ihtiyacının karşılayabildiği kısmını bankalardan 

karşılıyor, bunun için bankalara gidip bir kredi faizi ödüyor. Karşılayamadığı kısmını Sportif 

AŞ’den karşılıyor. Sportif AŞ de hissedarların haklarını korumak için bu maliyeti, finansman 

maliyeti, çünkü Sportif AŞ’nin kasasında nakit para yok ki, o da gidiyor, bu finansmanı 

bankalardan sağlıyor. Bankalara ödediği kredi faizini derneğe adat faturası direk tahsil ediyor, 

ama bu işlemler burada birbirini netliyor.” Önemli cümle, burada birbirini netliyor. O yüzden 

de kırmızıladım.  

Şimdi acaba böyle mi? Bence rakamlar pek öyle değil, hatta son söylemem gerekeni izninizle 

ilk söyleyeyim. Derneğimizden Sportif AŞ’ye kaynak aktarımı yapılmaktadır ve bu kaynak 

aktarımı nedeniyle dernek zarara uğratılmaktadır. Yine aynı yöntemle, Sportif AŞ’nin kârlılığı 

yapay bir şekilde fazla çıkmaktadır. 

Çok iddialı sözler olduğunu biliyorum. O yüzden, yine bağımsız denetimden geçmiş raporların 

dipnotları ve sevgili Kaan kardeşimin yapmış olduğu sunumlarda kullandığı rakamlarla size 

bunları ispat etmek istiyorum.  

Geçen ay sevgili Kaan’ın sunduğu, Sportif AŞ’nin derneğe 2019’un ilk 6 ayında kestiği faiz 

faturaları tablosu.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Gürkan Bey, ekranı biraz büyütme şansı var mı?  

Gürkan Eliçin 

Birazdan daha net bir tablo getireceğim. Bu bir fotoğraftan alınma olduğu için, evet. Şimdi 

burada, Aralık sonu rakamı 358 milyon, en yukarıda. Yani 2018’in 31 Aralık’ındaki rakam 358 

milyonmuş. Sonra birtakım faizler ve vergileriyle 6 aylık dönemde 76 milyon, aylık faiz yaklaşık 

13.5 milyon, biraz daha fazlası da vergisi olarak derneğimiz borçlandırılmış. Şimdi burada artık 

finansal dedektiflik başlıyor. İzniniz olursa, hep beraber bu Sherlock Holmes’çuluğu oynamak 

durumundayız. Bu 358 milyon borcu unutmayalım.  

Bu tabloda biz faiz oranlarını görememiştik, yani Kaan’ın verdiği tabloda. Arkadaşlarımla 

birlikte biz bu tabloyu Excel’de çalıştık. Ödenen faizlerin basit faizini ve bileşik faizini de 

çıkardık. Bir kere, birinci nokta burada başlıyor. Sportif AŞ’de aylık faiz ödemesi yok, 
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ödemelerini 3 aylık dönemlerde yapıyor. Oysa aylık faiz şeklinde derneğe faturalandırma var. 

Bu da şu anlama geliyor. En basit tabiri ile, dernek faizin de faizini ödüyor. Birinci durum budur. 

İkinci durum, basit faizle bile gördüğünüz gibi, 39’la 42, hatta 43,5 arası bir faiz, bileşikle 53’e 

kadar çıkan bir faiz söz konusu, derneğe kesilen faturalarda. O zaman ne yapmamız lazım? 

Gerçekten birebir faturalandığını izleyip izlememek için, bu başlangıç aldığımız 358 milyon 

bizim borç stoğumuzun içinde bulunmalı bir yerde ve -basit faizden gidelim hadi- aldığımız 

borçlarda da % 42’lik bir orana denk gelmemiz lazım. Gelin bu arayışı birlikte yapalım. Buyurun, 

31 Aralık 2018, Galatasaray’ın tüm kurumlarının konsolide borçlarının kompozisyonu. Bu da 

yine bağımsız denetim raporundaki dipnotlardan. Dediğim gibi, sadece dernek değil, bunun 

içinde hepsi var. Şimdi gelin, hem 358 milyonu, hem de % 42’i faizi bulmaya çalışalım.  

Birinci satırda 79.5 milyon gibi bir anapara var, 15 ile 38 arası. Kriterlerimize çok uymadı. İkinci 

satırda, değişken faizli bir borç var, LIBOR + 4.75, tutar bizim aradığımız rakama yakın, 378 

milyon. 3. ve 4. satırlar avro ve dolar, bundan o kadar büyük bir faiz çıkmaz. Eğer kur farkı 

olsaydı da, bunu kur farkı hesabında izleyebilirdik. Öyle bir şey de büyük oranda izlemedik. 

Dolayısıyla bu da değil. Son satırdaki faktoring, % 99’u Deniz Faktoring’le olan, yani Riva’daki 

kırdırma işleminden kaynaklanan şey. Dolayısıyla o da bizi ilgilendirmiyor bu arayışımızda. İster 

istemez değişken faizli borç, yani LIBOR + 4.75’in bu finansmanı sağlayabilecek kaynak olduğu 

noktasına varıyoruz. Hemfikiriz sanıyorum, bu tabloya baktığımız zaman. Teyit etmek için, 

deminki tablo konsolideydi, yani Galatasaray, dernek ve tüm bağlı kuruluşlarının. Şimdi 

Galatasaray Sportif AŞ’nin, ama tabii dönemleri tutmuyor. Galatasaray Sportif AŞ mali yılı 

Mayıs’ta başlattığı için, bildiğimiz nedenlerle, o yüzden ancak 30 Kasım itibarıyla rakamını 

görüyoruz. Ama borç kompozisyonu çok benzer bir şekilde, sadece faktöringi görmeyeceksiniz, 

çünkü o derneğin üzerinde. Ama temel anlamda aradığımız oranı ve tutarı en yakın olarak 

bulduğumuz yine LIBOR + 4.75, yani değişken faizli borç. Peki, LIBOR + 4.75 o tarihlerde neydi 

acaba? Arkadaşlarımla beraber bunu çalıştık. Bakın, LIBOR + 4.75’in geldiği oranlar 29 ile 30 

arasında. 29 ile 30 arasında. Bu oranları işleterek 6 aydaki tutarları, yani sevgili Kaan’ın bize 

verdiği tabloyu yeniden hesapladık ve 3 milyon faizle 9.5 milyon vergi bulduk. Yani borçlanılan, 

borçlanması en olası olan rakamla yapılan hesapta bu. Oysa neydi, 76 milyon faizle, 13.5 

milyondan daha fazla bir vergi. İkisi arasındaki fark, sadece 6 ay süresince 27 milyon 162 bin 

345, borçlanılan orandan, çok daha fazla bir şekilde, derneğe fatura edildiğini düşünüyorum. 

Gelin bunu bir yerden daha teyit edelim. Sportif AŞ’nin 31 Ağustos 2019 finansal gelir ve 

giderlerine bakın lütfen. Gelirleri 51.700, giderleri 51.785, birbirini netlemiş gerçekten. Ama 

yani Sportif AŞ kendi için hiç mi borçlanmamış? Tamamını dernek için mi borçlanmış? Birebir 

faturalamış, geliri ile gideri finansal anlamda birbirine eşit olmuş. Var mı böyle bir dünya? 

(Evet, daha net görebilmeniz için büyüttüler, teşekkür ediyorum arkadaşlara.) Peki.  

Şimdi bu açıklamaların sonucu ne demek? Görülen, rast gelinen, borçlanılan en yüksek faizle 

dernek sürekli olarak borçlandırılmış ve borçlandırılmaya devam etmiş. Derneğimizin elinde 

aktif olarak değer olarak bulunan Ada var, Sportif’in A grubu hisseleri var. Şimdi bir de Florya 

dolayısıyla olmuş oluyor. Tehlikenin farkında mıyız? Hepsini kaybedebiliriz. Hepsini 

kaybedebiliriz. Bu durum Türk Ticaret Yasası’na, Dernekler Kanunu’na ve Medeni Kanun’un 
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derneklerle ilgili maddelerine ve vergi mevzuatına -hadi aykırıdır demeyeyim ama- sorun 

oluşturuyor. Bu durum finansal fair-play’de de sorun oluşturuyor, çünkü Sportif AŞ’nin gelir 

gider tablosunda futbol kökenli olmayan, sportif kaynaklı olmayan gelirle kârı artmış oluyor. 

UEFA bunu kabul etmez. Benden de daha iyi inceleyeceklerinden eminim.  

Ne yapmalı? Sevgili Denetim Kurulu, lütfen görev sizin. Bu konuda eleştirinizi görmedim. Bu99 

konuyu araştırmanız gerekmiyor mu? Yetmez, çünkü ben size sadece şu anda 6 aylık dilimi 

gösterebildim. İnceleyebildiğim süre veya veriler sadece 6 ayı kapsıyordu. Diğer verilere hâkim 

değilim. Ama önümüzdeki, yani gerçekleşen Haziran’dan sonraki 6 ayda da 27 milyonun 50 

milyona çıkmış olması çok muhtemel. Geçmiş 2018’de de belki tutar olarak daha düşüktü, ama 

faiz oranları yüksekti. Bir o kadar daha olmuş olması çok daha muhtemel. Yani toplamda en 

azından 100 milyon TL gibi derneğin fazla bir şekilde borçlandırılmış olması söz konusu. O 

yüzden, şimdi Divan Kuruluna, Sayın Başkanıma bir dilekçe sunacağım. Bu konuyla ilgili bir 

araştırma komisyonunun oluşturulmasını, geçmişe yönelik, 1 Ocak 2018’den itibaren dernekle 

olan faiz faturalaşmasının incelenmesini, varsa olası zararın tespitini ve giderilmesini arz ve 

talep ediyorum huzurunuzda.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Gürkan Bey’e tespit ve yorumları için teşekkür ediyoruz. Dilekçenizi alıyoruz, yönetimle 

koordinasyon içinde bunu yapmaya çalışacağız.  

Bundan sonraki konuşmacı, Mehmet Bilen. Mali konular, değil mi Mehmet Bey? 

Mehmet Bilen 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler,  

Yönetimin sunduğu mali durumla ilgili bir yanlış algı olmasın. Bunun düzeltilmesi için söz aldım. 

Bu, bugünkü yönetimle ilgili bir husus değil. Bizde yıllardan beri bu husus hep böyle gidiyor. 

Amatör şubeler işte şöyle, şöyle, şöyle. İşte orada bilanço var, solo giderler var. Sportif 

şubelerin solo bilançosu, bir yıl bakıyorsunuz 20-30 milyon dolarlarda. İşte şimdi gelmiş, 2’ye 

düşmüş. Tamam, ama hep sanki kabahatli amatör şube gibi, toplum da bu algıyı aldı. 

Yönetimler de gayriihtiyari bunu yansıtıyor. Ben de bugün bu yönetimin bir parçasıyım, fakat 

50 yıldan beri de kulübün içindeyim ve amatör şubelerin içindeyim.  

Şimdi bakın, amatör şubeden ne anlıyoruz? Hangi şubeler amatör? 20-30 yıllık tabloda o 30 

milyon dolarlık yük, 12 tane amatör şubeden hangisine ait? Basketbola ait. Bir zamanlar 

basketbolda hovardaca, futbol gibi para harcandı. Ondan sonra, atletizmi, efendim bilmem 

neyi sen amatör şubeler diye tanımladı. Bitmedi, bir kere en önemlisi, bu konuda hakikaten 

daha tafsilatlı konuşulsun. Bir Divan toplantısında hiç olmazsa bir gündem maddesi olsun, biz 

bunu biraz daha açalım. Faydalı olsun. Bu bugünün sorunu değil, yılların sorunu.  

Bir kere, amatör şubelerde, amatör şubelerin hakkı olan gelirler oraya yazılmıyor. Bizim 

eskiden bir şirketimiz vardı. Birinin sadece geliri vardı, birinin sadece gideri vardı. Amatör 

şubeler aynı bunun gibi, sadece gidere çalışıyor. Hiç kimse o gelir kaleminde, ya bu şunun 

hakkıydı diye onu oraya koymuyor. Ama ondan sonra iş kolaya geliyor. Herkes işte amatör 



 
 

45 
 

şubeler şöyle. Biz bunları gerektiğinde açarız. Tabii bugün, bu saatten sonra, bu yorgun 

hazirunda, bu gündemli bir maddede biz bunu açarız. Bir kere, bu haksızlık buradan giderilmeli.  

Bir zamanlar İstanbul Ticaret Odası'nda, rahmetli Kuşçulu zamanında enflasyon hesapları 

yapılırdı. Çivit ile çalı süpürgesi konulurdu işin içine ki, teknik olarak ortalamada enflasyon 

düşük çıksın diye. Şimdi bizim bu hesaplarımız da buna benziyor. Bir kere, basketbol amatör 

değil. Ama bugünkü yönetim basketbolun giderini de çok düşürdü. Hakikaten mali olarak son 

derece başarılı bir performansı var. Bir örnek vereceğim. Bir kulüp üyemiz aslan gibi, yelken 

şubesine Bağdat Caddesi’nde iki tane, koskocaman daire bağışlıyor yıllar önce. Bu dairelerin 

gelirleri hiçbir zaman yelken şubesine yazılmadı. Kimsenin umurunda değildi, kimsenin de 

aklına gelmedi. Eski yıllarda, ben Alp Başkanın yönetimindeyken, bir baktık ki o dairelerde 

basketbolcular kalıyor, taa 1990 yılında. Artık kim kalıyorsa, o da bizim sporcumuz. Kalsın, 

tabiatıyla kalacak, fakat ya hiç olmazsa, Allah rızası için, adam bunu bu şubeye vermiş. Yani 

cebinizden verdiğiniz para dahi o şubeye yazılmıyor.  

İnşallah bu amatörlerle ilgili bir gündem maddesi olur, orada bu konuyu açarız. Bugün çok fazla 

tafsilata girmek istemiyorum. Yalnız gerçekten amatör şubeler konusunda yanlış algı 

yaratılıyor. Gösterildiği gibi değil, hak edilen gelirler amatör şubelere yazılmıyor.  

Ben bunları belirterek hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Divan Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Remzi Türeci, buyurun. 

Remzi Türeci 

Sayın Başkan, Sayın Galatasaraylılar,  

Teşekkür ediyorum. Çok basit bir şey soracaktım esasında, ben onun için söz istedim. Not 

almıştım. Biraz önceki denetim raporu rakamlarında gördük. Belki çok fazla detaya girmek 

doğru değil burada, ama sonuçları doğrudan etkileyen bir nokta olduğu için, bu noktada bir 

açıklama yapabilirler mi acaba diye sorumu sormak istiyorum.  

Sportif AŞ’nin faaliyet giderlerinin geçen seneki ilk 9 ayda eksi 95’ten, yani 95 milyon lira 

giderden, bu senenin ilk 9 ayında 7 milyon liraya düştüğü, eksi 7 milyon liraya düştüğü 

gözüküyor. Çok müthiş bir fark bu, bütün yapılmış tabloların sonucunu değiştirecek bir şey, 

çünkü faaliyet giderlerinin içinde faiz, kur farkı yok. Onlar ayrıca faiz, kur farkı olarak başka bir 

yerde gözüküyor. Dolayısıyla sadece faaliyet giderlerinde bu kadar büyük bir değişikliğin nasıl 

olduğunu kısaca alabilirsem çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Selim Akel. Peki.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Merhabalar. Cevap vermek için söz aldım. Burada geçen yıl da raporumuzda vardı. Bunun 

büyük bir kısmı, avro olan sözleşmelerdeki avro değer artışı nedeniyle o kadar yükselmişti, 

geçen faaliyet giderleri, avro ile yapılan sözleşmelerin yansıması olarak. Bu geçen yılki 
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raporumuzda vardı. Bu yıl kur stabil kaldığı için orada bir değişiklik olmadı. Oradan 

kaynaklanan bir azalış var. Hayır, şu kur farkı iki farklı yerde gözüküyor. Bunlardan bir tanesi, 

sözleşmeye tabi olan oyuncu sözleşmeleri vesaire avro değer artışları faaliyetin içerisinde. 

Detayını isterseniz şey yapabilirim sonrasında. Fakat avro cinsinden kredilerimizin kur farkı 

giderleri, finansman giderinin altında. İki parçada olduğu için bu yukarıdaki etkiyi görüyoruz.  

Remzi Türeci 

Çok özür dilerim. Çünkü o kur farkı giderlerinde, bu dönemin ilk 9 ayında oldukça yüksek bir 

kur farkı zaten var. Yani orada o kadar yüksek kur farkı varken, öbür tarafta da kur farkı.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Yok, işte o kontratlardan kaynaklanan, üst taraftaki. 9 aylık değil, 3 aylık Sportif AŞ gelir 

tablosundan bahsediyorum. Rica ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Genel konulara geçiyoruz. Sayın Selim Akel var sırada. Daha sonra Kaan Bey yapılan eleştirilere 

cevap vermek isterse, tabii ki cevap hakkı istediği zaman geçerli.  

Selim Akel 

Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Başkan, Sayın Kurul, Sayın Galatasaray Yönetim Kurulu 

Başkanı ve Üyeleri,  

Konuşmam biraz vakit alabilir, umarım sıkılmazsınız. Özer büyüğümüz, demin çok güzel bir 

konuya değindi. “Borçsuz bir kulüp, nasıl bu kadar borçlu bir kulüp hâline gelebildi?” dedi. 

Şimdi ilk önce, bu raporumu hazırlamak için Galatasaray İlkokulu’ndan arkadaşım Uğur Arinar, 

-emekli büyükelçi şu anda- içimizde, 28 günde Galatasaray’ın bütün mal varlığını gezdik. 

Neredeyiz, ne durumdayız, bir bakalım dedik. Gezerken bazı tespitler yaptım, yaptık. Size 

kısaca onlar hakkında bilgi vermek istiyorum ilk önce. Daha sonra da, bu mal varlığının nasıl 

yeniden ele alınması lazım gelir, onun hakkındaki fikirlerimi açıklamak isterim. 

8 Kasım’da Riva’dan başlamışız. Bu sıralarda çok seyahat ediyorum. Divanın 29 Eylül’deki 

olağanüstü kurulunda yoktum, ama tutanakları okudum. İki tane üyemiz -bir tanesi Hayri 

Kozak Bey- demiş ki, “Ben 3 kere Riva’ya gittim, 300 tane villa yapılmış.” demiş. Hiçbir villa 

yoktu biz gittiğimizde. Sadece numune olarak iki dubleks yan yana, iki tripleks yan yana, içleri 

daha yeni donanıyor. Vallahi biz hiçbir şey göremedik. Kendilerine de sorduk, yaptınız mı diye, 

yok dediler. Peki. Aynı toplantıda, yine Başkan Mustafa Cengiz “70 tane villa yapıldı, 30 tanesi 

satıldı. Ya bakın, bunları şey yapmayalım, ayıp oluyor.” filan denildi. O villalar da yok. Demek 

ki giden de yok. Yani Riva, biliyorsunuz, otoyol var, araba ile 15 dakikada gidilebiliyor. Satmaya 

çalıştığımız, pazarlamaya çalıştığımız emlak ile alakalı Yönetim Kurulunun hiçbir fikri yok. Çok 

komik. 

Şimdi Riva nasıl bize geçti, onunla alakalı birkaç bilgi vereyim. Efendim, Selahattin Beyazıt 

tarafından 1971 senesinde 100 bin liraya alınmış, 1 milyon 157 bin metrekare. Riva’nın tek 

parça ve topografik olarak en iyi özelliklere sahip tek arazisi. Dursun Özbek Başkan, 20 Ekim 
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2016’da, Olağanüstü Genel Kurulda yetki almış ve 400 bin metrekarelik inşaat alanı olacağını 

bildirmiş. Ama durum bu da değil. Yaptığım araştırmada gördüm ki, inşaat alanı bunun çok 

altında. Tabii işin bir de enteresan tarafı var. İhale yapılmış. Birinci ihalede 5. ve 6. sırayı 

paylaşan Yılmaz İnşaat, ikinci ihalenin ikinci etabında yine kazanamamış. Derken 3. seferde 

Yılmaz İnşaat ortaya çıkıyor. Çok az bir payla ihaleyi o almış. Ve tabii arada da Galatasaray’ın 

payı yine (Bütün bu söylediklerim hep okuduğum tutanaklardaki rakamlara dayanarak, çünkü 

maalesef biliyorsunuz, Divan Kurulu üyesi bile olsak, herhangi bir şey sorduğumuzda hiçbir 

cevap verilmez. Arada söyleyeyim, iki sene evvel Sayın Mustafa Cengiz’den randevu talep 

etmiştim, ne cevap geldi, ne haber geldi. Hiç, öyle ortada kaldı, geçti gitti.) en son bulabildiğim 

kadarıyla, bütün bu satışlardan 761 milyon 600 bin lira.  

Bakın, şimdi çok komik bir durum var. Bir zamanlar bizim genel sekreterimiz olan Sinan 

Kalpakçıoğlu, şu anda Osmanlı Yapı’nın Yönetim Kurulu başkan yardımcısı olmuş. Nereden 

nereye? Arada QVT denen bir şirket var. Bu, Galatasarayla epey itişip kakışmış. Sinan 

Kalpakçıoğlu bizden ayrılmış, onun danışmanlığını yapar hâle gelmiş. Bakın, çok enteresan. Ve 

bu Osmanlı Yapı, yani Ottoman Fund denen yapı, Riva’da arazi toplamaya başlamış. 932 bin 

dönüm almış, 110 milyon dolara. Çok basit bir kıstas hesabı ile bizim Riva’daki arazimizin değeri 

hesaplandığında, bu kıstastan bile 136 milyon dolar çıkıyor ki bizim arazimiz gayet yumuşak 

eğimli, düzlükleri ile muhteşem, her inşaatçının rüyasını dolduran bir arazi niteliğinde.  

Şimdi siz bir arazinizi genellikle birisine yaptırmak için verseniz, herhâlde 136 milyon dolara 

vermezsiniz. Bütün inşaatlarda olduğu gibi, verdiğiniz vakit bunun en aşağı 1 misli fazlasını geri 

almak istersiniz. Yoksa neden bir inşaatçıya veresiniz ki? Neden onunla uğraşasınız ki? 

Satarsınız, aynı parayı alıyorsunuz. Demek ki bu araziden Galatasaray’a en aşağı 136x2 gelmesi 

gerekir. Bizim arazimiz şu anda Riva’daki en iyi arazi olduğu için, bunun çok daha üzerinde bir 

gelir gelmesi gerekir.  

Ortada böyle hiçbir şey yok. Zaten bu 761 milyon 600 binin 509 milyonunu Sayın Dursun Özbek 

almış, kırdırmış. O zaman bu anlaşmalar yapıldığında 1 dolar 3.45 TL idi. Bilmiyorum takip 

ettiniz mi, bugün 6’ya yaklaştık Allah’a şükür ve normal sene sonu geldi, borç ödemeleri başladı 

ve bu doların nerede duracağını kimse bilemiyor. Yani biz Türk parasına kendimizi bağlayıp, 

bütün masraflarımızı, futbolcu transferlerimizi dolarla yapıp, devamlı para kaybeder bir 

hâldeyiz. Yani böyle bir anlaşma olmaz, bu bir anlaşma filan değil. En önemlisini size 

söyleyeyim. Selahattin Beyazıt bize bu araziyi bir ipotek ambarı diye kullanın ve ondan sonra 

da istediğiniz gibi satın diye almadı. Üzerinde proje geliştirin, adam gibi yönetin, Galatasaray’a 

uygun projeler yapın diye bize verdi.  

Şimdi bakın, bizim geldiğimiz nokta şu. Raporuma devam edince çok net olarak göreceksiniz.  

Galatasaray parçalanıyor ve maalesef kendi üyelerimiz tarafından parçalanıyor, kasıtlı veya 

kasıtsız. Kasıtlı olan da var, kasıtsız olan da var.  

Şimdi müsaadenizle, ben tekrar diğer mal varlıklarının şöyle kısaca bir envanterini çıkartayım 

ki en son gerçekleri duyun. Gerçekler hiç hoş değil. Biz Riva’dan sonra nereye gittik? Tabii oraya 

show room gibi bir şey yapmışlar. Garip, içinde bir sürü bayan var. Kime sorsanız hiçbir cevap 

alamıyorsunuz, kem küm ediyorlar falan. Bir şey daha gördüm, çok komik. Projeye 



 
 

48 
 

bakıyorsunuz, 4 fazlı, toplam 1.400 villa olacak. En iyi yerde bir cami konulmuş böyle. Yani ben 

69 yaşımın içindeyim, daha bu şekilde hiçbir projede bir cami konulduğunu, okçuluk merkezi 

konulduğunu görmedim. Herhâlde şart galiba, öyle bir durum var. Şimdi efendim, biz Riva’ya 

8 Kasım 2019’da gitmişiz. Bunlar çok taze bilgiler, daha bunlar eskimedi.  

İkinci ziyaretimizi, yine Uğur Arinar arkadaşımla beraber, belediyenin Boğaz’daki çöp toplama 

kayığına denk getirdik, şans eseri. Sağ olsunlar, bizi Ada’ya çıkarttılar. Ben Ada’nın ilk 

mensuplarındanım. Yani Ada açıldı, herhâlde bir sene sonra da ben o ufacık hâlimle oraya 

gittim. Bir zamanlar “Hiroshima Mon Amour” denen çok meşhur bir film vardı, Hiroşima’nın 

atom bombasından sonraki hâli. Yani Galatasaray Mon Amour filan değil, Galatasaray Mon 

Felaket bir durum var. Üzücü. Tarumar edilmiş. Ve bunu kim yapmış? Galatasaray şikâyet 

etmiş. Oraya da geleceğim. Ve tabii çok komik bir durum var. Oranın işleticisi Mehmet 

Koçarslan, -kendisini tanırım- herkes şeytan keçisi olarak onu gösteriyor. Ya o bir işletici. Oraya 

paraşütle gelmedi, Özhan Canaydın davet etti. Ondan sonraki bütün başkanlar onunla çalıştı, 

ta ki Duygun Yarsuvat büyüğümüze gelince olay patladı. İşin komiği, bizim orada müdürümüz 

var. 365 gün, günün 24 saati orada duran bir müdürümüz var. Her şeyden haberdar ve kulüple 

işletici arasındaki bütün problemleri halletmekle zorunlu. Yani orada yapılan hiçbir şey, 

Galatasaray kulüp başkanları ve yönetiminin rızası dışında oluşmamıştır. Benim de çok karşı 

geldiğim, arkada böyle ucube düğünlerin müğünlerin yapıldığı bir rezalet yaşandı. E, yaptırtma, 

izin verme. İzin vermeyince adamın yapabilme şansı yok. Demek ki izinler verilmiş. Ya lütfen, 

bir kere kendimizi kandırmayalım.  

Burada çıkılıyor, herkes bir sürü laf ediyor. Galatasaray şu anda 500 milyon dolara gelmiş 

borçlarıyla batak bir hâlde. Yani kusura bakmayın, kelime bu. Size şu anda buraya çıkıp da 

iltifatlar gönderecek hâlim yok. Ben zaten çok fazla da konuşan bir insan değilim. Evet, şimdi 

de kesinlikle politik konuşmayacağım, çünkü öyle bir niyetim de yok. 

Biz Galatasaray Adası’ndan çok üzülerek çıktık. Uğur’la ikinci durağımız, benim de bir zamanlar 

yüzücü olarak kış antrenmanlarını yaptığım Hasnun Galip. Terk edilmiş, rezalet bir hâlde. Bir 

de related development’i gayet iyi bildiğim için, ben gezdim mi dibine kadar gezerim. 

Tuvaletlere dahi bakarım. Böyle garip âdetlerim var. Felaket bir hâlde, bina terk edilmiş. Yanda 

bir tane otel var, Uğur’la gittik. Oranın müdiresi genç bir bayan var. İki tane Vanlı kardeş, 

yıkmışlar, iki bodrum yapmışlar. 32 odalı, nefis bir otel yapmışlar. En kötü krizde bile kışın 70 

ile 90 avro arasına, yazın da 130 ile 150 avro arasına satışlarını yapabiliyorlar ve otel dolu. Hatta 

biz oradayken, gayet medeni iki tane de çift geldi, gayet düzgün. Dedik ki ya, bu yandaki 

Galatasaray... “Biz de anlayamıyoruz, neden böyle boş durduğunu.” dedi. Biz daha elimizdeki 

mal varlığını verimli olarak kullanamazken, buradaki bu konuşmaları dinliyorum, ne diyeceğimi 

şaşırıyorum. Böyle süslü laflar. Biz aslında bu süslü lafları edecek noktada değiliz şu anda. Bizim 

çok net bir realite var karşımızda. O da biz bu kulübü idare edemedik. Çok net. Lafımı da 

sakınmıyorum.  

Bakın, oradan çıktım, Mecidiyeköy kaba inşaatına gittim. Terk edilmiş bir inşaat var. Bildiğim 

kadarıyla, Denizbank’tan 15 milyon dolar kredi alınmıştı. Yapılmış, 26 kat gösteriyor. Hepsini 

de yürüyerek çıktım aslanlar gibi, hem antrenman oldu. 23 kat var. Çok komik bir şey var. 
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Otopark rampası aradım, otopark rampası yok. Asansör boşluğu bırakılmış. İşte sordum, 

“Nerede buranın rampası?” dedim, “Yok efendim.” dedi, “Buraya asansörle gelecek arabalar, 

inecek, çıkacak.” Şimdi anlayamadığım bir şey var. Otel, sirkülasyonu bol olan bir yer. 5 araba 

geldi, 5 araba çıkmak istiyor. Nasıl olacak? Evet, bana anlatın. Ben hayatımda ilk defa asansörlü 

bir otel görüyorum. Neyse, oradan da çıktık. Terk edilmiş duruyor, kendi kaderine bırakılmış. 

Bu 3 tane yere, Galatasaray Adası, Hasnun Galip ve Mecidiyeköy’e de 14 Kasım’da gitmişiz. 

Daha çok taze. Sonra 21 Kasım’da iki tane yere daha gitmişiz. Onlar da, birincisi Atlı Spor, 

ikincisi Küçükçekmece. Size Atlı Spor rezaletini anlatayım.  

Rahmetli Kısmet Erkiner -eski avukatımız, Galatasaray’ın- resmen şaibeli bir şekilde, bizim 

padok ve yarışma sahamızı Atlı Spor Kulübü’ne verdi. Hatta bir gün kendisini şans eseri 

Akmerkez’de gördüm. “Ya Kısmet, gel sana bir içki ısmarlayayım.” dedim. Ee tabii, biliyorsunuz, 

bedava içkiyi kimse reddetmez. Yukarı gittik. İçki içerken, “Ya Kısmet, senin için deniyor ki, sen 

para yemişsin, öyle satmışsın.” dedim. Kısmet avukat olarak antrenmanlı olmasına rağmen, -

ben babamdan biliyorum, avukat ya- gayet böyle kızardı, mızardı ve içkisini bile yarım 

bırakarak kaçtı. Bunu herkes duydu, Atlı Spor’un kendisine şey verdiğini. Ben gittim, Sinan’ı 

buldum. Hatta o zamanki yönetim, bilmiyorum, Sayın Başkan Faruk Süren’miydi? “Ya Sinan, 

nedir bu rezalet? Nasıl böyle bir rezalet yapılır? Siz bunu verdiğiniz anda bizim bütün 

faaliyetlerimiz biter.” dedim. Nitekim bitti.  

Şu anda size en son durumunu anlatayım. Gittiğimiz gün, bir de biz öyle gidiyoruz ki, müfettiş 

gibi, haber vermeden gidiyoruz, o da çok enteresan. Efendim, orasını İbrahim Karadem denen 

bir arkadaş işletiyor, ayda 8 bin liraya kiralamış. “Sen ne yapıyorsun burada İbrahim 

arkadaşım?” dedim. “Vallahi doğum günleri, işte çay partileri.” dedi. “Bravo, tebrik ederim. 

Ama arkada 70 box’lu da bir tane böyle şeyimiz var, atlar için. Burasına kim bakıyor?” dedim. 

“Ben bakıyorum.” “Hadi gel, bir bakalım.” dedim. Tabii hiç beklemiyorlar. Bugüne kadar 

benden başka ahırı gezen birisi olduğunu zannetmiyorum. İçerisini tam tabiri ile bok 

götürüyor, pislik içinde. Dedim, “İbrahim, bu ne?” Ya işte oydu, buydu, zarttı, zurttu filan dedi. 

Cemal Özgörkey yaptırmış o binayı, böyle ufacık bir bina, gayet bakımsız. Ama kapalı bir oda 

gördüm, aç bunu, dedim. Ya işte anahtar... Dedim, “Bak kırarım, aç şunu.” Çok güzel döşenmiş 

bir oda, şam fıstıkları, çikolatalar filan. Dedim, “Bu ne odası?” “İşte efendim, özel toplantılar.” 

dedi. Peki deyip ayrıldım.  

Şimdi yani ne anlatacağımı bilemiyorum. Tabii sizin dikkatinizi bana toplayabilmek için biraz 

espri de yapmak zorundayım. Bunu bana babam öğretmişti. “Millet uyumaya başladığı sırada 

fıkra anlat, herkes kendisine gelsin.” derdi.  

Oradan Küçükçekmece Tesisleri’ne gittik, Kanarya’ya. Yolu da çok zor. Vallahi açık söyleyeyim, 

Uğur’la ikimiz iftihar ettik orada. Bir sürü genç gerçekten antrenmana geliyorlar, bilmem ne 

yapıyorlar. Fakat orada da çok enteresan bir şey var. Gayet beyefendi bir insan var orada, 

Mustafa Ak, -eskiden de galiba Kürek Federasyonundaymış- müdür. O sırada kaymakam, 

maymakam, işte böyle garip bir kayıkla kürek çekmeye gitmişler filan, oradan geldiler. Dedi ki, 

“Bu 40 dönüm arazimizde...” Tabii ben bu işlerin içinde olduğum için, şöyle bir baktım, arazi 

40 dönüm değil. Dedim, “Mustafa Bey, gel bir adımlayalım.” Herhâlde böylece adımlamayı da 
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öğrendi. Arazi 17-18 dönüm. “Ee,” dedim, “gerisini kurtlar mı yedi? Ne oldu bu araziye?  

“Ha, şimdi aklıma geldi. Gerisini galiba belediye bizden bir ara aldı.” dedi. Yani bakın, üzerini 

işgal ettiğimiz arazinin ne kadar olduğunun bile farkında değiliz daha. Yani size alakayı 

anlatıyorum. 40 dönümlük arazi çıktı mı 18 dönüm! Neyse. Ama hiç olmazsa, o güne kadar 

gittiğimiz tesisler içinde tek çalışan, faal olan, genç kızlar, genç erkekler ve gittim saydım, -

saymaya da meraklıyım ya- içeride 59 tane fıta var. Onlar da Ünal Aysal zamanında 250 bin 

avro verilip Almanya’dan getirilmiş, yeni. Yani hiç olmazsa onu görerek iftihar ettim, çünkü ben 

Galatasaray Adası’nda yetiştim. Kayıkhanenin önünde yüzerdik, yani o bakımdan. 

Tabii arada bir de bir şey söyleyeyim. Çok üzücü, Galatasaray Müzesi’nde bize ait hiçbir eski 

mal yok. Ya hiç olmazsa bir tane eski fıtayı saklayın da koyun, değil mi? Yani oraya da 

geleceğim. Evet, Küçükçekmece de böyle. Şu ana kadar tek çalışan yerdi.  

Efendim, 29 Kasım günü stadı gezdim, burayı. Şimdi bakın, bu stat yapıldığında, bu stadın 

senede 235 gün kullanılması hesaplanmıştı, üstü kapanacaktı. Üstünün kapanması aslında bir 

zaruret, yoksa bu yakışıklı dursun diye filan değil. Çünkü kapanmazsa konser veremiyorsunuz. 

Ben burada bir kere konsere geldim, galiba Kenan Doğulu’nun konseriydi. Bir yağmur yağdı, 

donuma kadar ıslanmıştım. Ben gitmeyeyim artık konsere, değmez dedim yani. Ya da mayoyla 

gelmem lazım, kış günü gelinecek yer değil. Ve burası kapatılmadı. Öyle oldu, böyle oldu, zart 

denildi, zurt denildi ve şu anda bizim bu stadımız, bütün futbol şeylerini üst üste koysanız, 

senenin 30 günü faal değil.  

Manzara şu. VIP locaların içi çok eski, gayet şekilsiz, bana göre. Yani insanda gel de beni kirala 

diye bir istek bırakmıyor. Hiç öyle seksapeli yok. Efendim, müze denilen şey, 8-9 tane, 7-8 tane 

balmumundan heykel, bol fotoğraf, kupalar. Ee, kupaları biliyoruz zaten. Yani onlar müze 

demek değil, yapılan bir işin tabii sonucu zaten. Ama onun dışında, bu 115 senelik tarihimizle 

alakalı, bütün branşların, onun bunun, değil mi ya? Her branştan iki tane şey toplasanız bir 

tane müze olur. Hiçbir şey yok, bol resim. Yani o müze neden gezilir, ben o müzeyi neden 

parayla gezeyim, anlayabilmiş değilim. Zaten çok hayret ettim.  

Efendim, ondan sonra da bu ana Galatasaray Store’a girdik. Gayet bakımsız. Girdiğim gün 

kimse yoktu. 13 kişi çalışıyordu, saydım. Sayıyorum ya, onu da gayet iyi biliyorum. 13 kişi 

etrafta dolanıyor. Bunlar maaş alıyorlar. Yani kimse başkasının mavi gözü için orada durmaz. 

Ürünler gayet tapon, hiçbir çekiciliği yok. O gün 32 tane güvenlik görevlisi varmış, onu da 

konuştum. Bomboş stadı 32 tane güvenlik görevlisi koruyor. Neyi koruyor, onu da bilmiyorum, 

32 tane.  

Efendim, oradan Kemerburgaz arazisine gittim, meşhur. Demin anlatılıyordu, ama herhâlde 

sıkıldılar. Herkes gitmiş. Kemerburgaz arazisinin durumu şu. Üst tarafta... Efendim?  

Cengiz Akatlı 
Biraz da çok uzattınız. Başka konuşacaklar var da.  
 

Selim Akel 

Efendim, ben baştan uzun konuşacağımı söylemiştim.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Müdahale etmeyin. Ben takip ediyorum, lütfen müdahale etmeyin. Yok, ara sıra konuşuyorum, 

dedi, şu anda 4 yıllık açığı kapatıyor.  

Selim Akel 

Pardon, 4 yıl değil, galiba 12 sene oldu.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

12 sene oldu, dolayısıyla öyle bir hak tanıyalım biraz daha kendisine.  

Selim Akel 

Beyefendi, aslında biraz dinlerseniz bu konuşmalarım sizin lehinize, çünkü Galatasaray’ın 

fotoğrafını çekmiş durumdayım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun, buyurun Selim Bey, buyurun siz. Zaten sonuna geliyorsunuz diye tahmin ediyorum.  

Selim Akel 

Evet. Sıkılmadınız, değil mi? Beyefendi sıkılmış. Efendim, Kemerburgaz arazisinin durumu şu. 

Yukarıda taş ocağı son hız çalışıyor. Öyle ufak tefek bir taş ocağı da değil. Ben efendice izin 

istedim, arabamla girdim. Adamlar hayır da demediler, öyle mafyalık da yapmadılar. Buyurun 

dediler, gezdim. Gayet faal, çıkacak gibi durmuyorlar. Arazi, dik bir kodla iniyor. Vadi, derin bir 

vadi, inşaat yapılması çok zor. Yine aldığım duyumlara göre, Galatasaray buraya bir proje 

çizdirmiş, çizdiriyormuş falan, filan. İlk hesaplamalara göre, 200 ile 250 milyon arasında bir 

yatırım yapmak gerekiyor. 

Ya anlayamadığım şu, ki oraya geleceğim. Riva gibi harika bir arazimizi saçma sapan bir fiyata 

pazarlıyoruz, bize ait olmayacak bir araziye 250 milyon veyahut da ucunu bilmediğimiz bir 

yatırım yapmaya çalışıyoruz. Yani bunun mantığı nerede, ben anlayabilmiş değilim. Oraya 

geleceğim şimdi.  

Efendim, Florya. En son, 5 Aralık’ta Florya’ya gelmişiz. Florya tamamen eskimiş. İçlerinde 

nispeten tek yeni bina Adnan Polat’ın yaptığı bina. Onun açılışına davetliydim, gidememiştim. 

Diğer binaların hepsi dökülüyor. Florya’nın baştan sona yenilenmesi lazım. Tekrar geleceğim.  

Taç Spor, Taç Spor’un kuruluşunu bilirdim ben. Firuz Kurbanzade, İran’dan gelen,  

Humeyni’den sonra gelen kimselerdir. Galatasaray oraya bir para yatırmış ve ortak olmuş. 

Kulüp 26 dönüm, her şeyini kiralamış ve çok komik bir durum var. Ben de eski tenisçiyim. Tenis 

kulübü olarak faaliyete geçip tenis faaliyetini başka birisine kiralamış. Yani ilk defa bir kulübün 

kuruluş sebebi olan faaliyetini başkasına kiraladığını görüyorum. Çok enteresan geldi. SPA 

kiralanmış, hadi anlıyorum. Lokanta kiralanmış, fakat bütün elektrik ve her türlü masrafı 

Galatasaray ödüyor. Bunları çıkarttıktan sonra herhâlde içeri giriyoruz. Oradaki hesapları tutan 

arkadaşlarla görüştüm, Ferhat Bey. Hık dedi, mık dedi, işte eşit, kurtarıyoruz filan dedi. Ben 

Türkçede, “eşit, kurtarıyoruz”un ne manaya geldiğini biliyorum. İçerdeyiz demektir o. Şimdi 

kulüp eski bir kulüp, yani hiçbir cazibesi de yok.  
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Efendim, en son Kalamış Tesisleri, Anadolu yakasında oturanların göz bebeği. Kulüp eskimiş 

tabii, makyaj filan hiçbir şey kalmamış. Yemekler çok pahalı. Yani şu kadar bir üçgen peynirle 

bir çay içtik, Uğur’la birlikte, 26 lira para geldi. Yani ne oluyoruz dedik. Otoparktan ücret 

alınıyor. Bir fiş veriliyor, yani resmî bir şey değil. Mesela Taç Spor bize bağlı olmasına rağmen, 

onun otoparkı bedava, ama Kalamış paralı. Neden böyle, bilmiyorum. Ama havuz tamir 

edilmiş, o iyi bir şey. Evvelden akardı, o halledilmiş. Yine benim sınıf arkadaşım Refik Ulus, hâlâ 

yelken şubesinin başındaymış filan.  

Şimdi tekrar beyefendiyi biraz sıkacağım, ama esas yeniden yapılanma ve vizyon kısmına 

gelelim. Bu deminki MR’dı, tespit. Şimdi durum. Yazdıklarımı okuyorum, daha kısa olacak. 

Şimdi bakın, Galatasaray camiası ve buna bağlı olarak Galatasaray Spor Kulübü, vizyonunu 

kaybetmiştir. Uzun senelerden beri başlayan plansız ve hedefsiz eylemler, kulübü sadece 

içinden çıkamadığımız ve ne yaparsak yapalım gittikçe artan borç batağına sokmakla kalmamış, 

başkanlar ve yönetim kurulları günü kurtarma çabalarının dışında iş yapamaz, fikir üretemez 

ve düşünebildiklerini uygulayamaz noktaya varmışlardır. Normal, bakkala bile borcunuz olursa 

iş yapamazsınız. Bizim durumumuz budur.  

Öyle ki, Dursun Özbek ve yönetiminin Riva ve Florya için aldıkları satış kararı, Galatasaray 

Adası’nın yıktırılması, plansız ve banka kredisi ile yaptırılan otel inşaatı, stadın üstünün bir türlü 

kapatılmaması, diğer varlığımızın kötü idaresi ve atıl durumda kalması vs içinde bulunduğumuz 

durumun açık göstergesidir. 

Biz aslında berbat bir durumdayız. Dursun Özbek döneminin yarattığı menfi ortam, Mustafa 

Cengiz ve yönetiminin iki defa üst üste seçilmesine meydan vermiştir. Maalesef ve hâlen 

devam etmekte olan ikinci Mustafa Cengiz dönemi, ibra olmadan, mahkemenin yürütmeyi 

durdurma kararı ile, kulübün problemlerini çözemeden, ihtiyaçlarını karşılayamadan ve hiçbir 

vizyon ortaya koyamadan başta kalmayı ısrarla sürdürmektedir. Yani ibra edilmediniz, öyle 

veya böyle bir sebepten. Diyelim ki tamamen haksız, ama ibra edilmemişsiniz. Yapılması 

gereken, istifa edersiniz, seçilebileceğinize güveniyorsanız -bu kadar basit- oyunuzu alırsınız ve 

daha kuvvetli olarak gelirsiniz. Hayır. Şimdi bakın, böyle olunca da, kulübün alınması gereken 

ve aşağıda anlatacağım ivedi kararlar için, şu anda bizim için lüks olan zamanı harcatmaktadır 

ve bedeli her gün artan şekilde bize geri dönmektedir.  

Riva arazisinden başlıyorum. 1971 senesinde alındığını söylemiştim. Ne kadar fiyatı 

olabileceğini de söyledim. Bugün Riva arazisinin değeri, neresinden baksanız 300 milyon 

doların aşağısında değildir. 300 milyon doları 6 ile çarpsanız 1.8 milyar eder. Ama buna 

rağmen, birisi bunu verse bile Riva satılmaz. Riva proje üretmek için bize verilmiştir. Hiçbir 

kulübün böyle bir arazisi yokken, biz olmadık bir fiyata bunu verdik.  

Müsaade eder misiniz? Siz konuşurken hiçbir zaman müdahale etmedim ben. Bekleyin.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yönetim kürsüsünden müdahale etmeyin. Selim Bey, siz de biraz toparlayın, yarım saat oldu 

çünkü.  

Selim Akel 
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3 sayfam daha var Sayın Başkan, mecburum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam, buyurun. Yani bir özet yaparsak iyi olacak lütfen. Buyurun. Hocam, müdahale etmeyin 

lütfen, toparlayacak Selim bey. Buyurun Sayın Akel. Sayın Akel, devam edin lütfen. Buyurun.  

Selim Akel 

Efendim, Dursun Özbek’in 2016 Ekim ayında yapılan Genel Kurulda çizdiği felaket tablosunun 

bence kasıt ile yapıldığı fikrindeyim. Şöyle ki, 14 Aralık, daha yeni Hürriyet’in arkasında koskoca 

bir haber çıktı: “Özbek, 20 milyon avro kulüpten alacağını tahsil edebilmek için haciz işlemi 

başlatmıştır.” Bunu okuyunca, neden bu kadar kötü bir tablo çıkarıldığını anlıyorum. Çünkü 

satış izni almış ve hemen yapılacak kontrat da yapılmış Riva’da. Üzerine hemen toplanacak 

paralardan kendi alacağının ödenmesi şartı getirilmiş.  

Şimdi tabii ne olmuş? 20 Ocak’ta, beklemediği bir şekilde başkanlığı kaybetmiş. Kaybedince 

çok enteresan şeyler olmuş. Hemen muhasebe kayıtlarında ayın 22’sine kadar gelinmiş, 22 

Ocak 2018’e kadar senetler imzalanmış, şey 16 Ocak olarak. Bu tamamen kanunsuz. Şunu da 

söylemek isterim Denetim Kuruluna. Şayet bir resmî inceleme yaşarsak, bu bizim başımıza çok 

büyük problemler çıkartır. Yani ben de iktisatçıyım, biraz bu işlerin içindeyim. Üzücü olan, 

Galatasaray’ın akil kişilerinden oluşan 3 kişilik bir komisyon toplanmış ve bu komisyon, biz 

Riva’da nasıl yeni projeler üretip gelir elde ederizi konuşmamış, biz burayı nasıl satalımı 

konuşmuş. İnsan çok üzülüyor. Bu demek, vizyonumuzu kaybetmişiz.  

Özbek, 2016’da yapılan toplantıda yanlış bilgiler vermiş. İnşaat emsalini yükseltmiş, ki sonra 

inmiş, % 40’tan % 20’ye inmiş. Dolar o arada o günkü Türk parasına göre % 60 artmış ve en 

önemlisi inşaat başlamamış. Mustafa Cengiz 6 Aralık’ta tekrar gidip bir daha açılış yaptı. Yani 

delete etti, reset’ledi. Böyle bir şey olmaz. Bence, Riva arazisi hemen Emlak Konut’tan geri 

alınmalıdır. Şart. Ne ile diye bir sataşma geliyor. Onun cevabını sonra veririm. O vizyonu siz 

ortaya koyacaksınız beyefendi, onun için yönetime girdiniz. Evet, Allah, Allah. Şimdi, Riva 

arazisi Emlak Konut’tan geri alınmalıdır, çünkü Galatasaray kendi projelerini geliştirerek, hem 

arazi üzerindeki mülkiyetini koruduğu gibi, toplam olarak zaman içinde Emlak Konut - Yılmaz 

İnşaat işbirliğinin getireceğinden çok daha fazla devamlı gelir elde edecektir. 

Üzerinde neler yapılması lazım? Anlatayım. Galatasaray futbol şubesi komple buraya gelecek. 

Yerli ve yabancı kulüpler için antrenman ve kondisyon, kamp tesisi. Nelerden oluşacak? 6 adet 

nizami futbol sahası. Biliyorsunuz, futbol sahası için imar gerekmiyor. Düz bir yer. Kondisyon 

merkezi, kamp oteli, çünkü bütün dünya, ekiplerini böyle yerlere gönderme peşinde. 

Antrenman yapmak ve tebdilimekân falan, filan ve bunlar çok büyük gelir getiriyor. 

Efendim, spor sağlığı fakültesi. Galatasaray Üniversitesi ilk tercih. Sporcu tedavi ve 

rehabilitasyon hastanesi, Türkiye'de yok. İşte. Önümüzde bir fırsat, değil mi? Vizyon. SPA 

merkezi. Binicilik şubesi buraya gelecek ve çok büyük bir binicilik şubesi yapılacak. Gerçek 

atlarımız, matlarımız, bilmem ne olacak. 9 delikli golf sahası. Ufak Galatasaraylılar için temalı 

park, lokanta ve kafeler. Galatasaray Store ve genel spor malzemeleri satış mağazası, dekatlon 

gibi. 



 
 

54 
 

Şimdi efendim, Galatasaray Adası, bu ayrı bir felaket. Ada, Sultan Abdülaziz tarafından 1872 

yılında Sarkis kalfaya hediye edilmiş. 1957’de o zamanki Başkan Sadık Giz tarafından 150 bin 

liraya alınmış. Ada’nın metrekaresi 16.453. Sonra iki kısım daha gelmiş, öndeki havuz, arkadaki 

havuz. Orada büyüdüğüm için biliyorum. 19 dönüm civarında bir yer. 19 dönüm, evet. 19 

dönüm dedim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Akel, bir an önce toparlarsanız. Kesmek zorunda kalacağım.  

Selim Akel 

Yani keserseniz dert değil benim için.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ama lütfen yani, çünkü salonun sabrını artık zorluyoruz.  

Selim Akel 

Ama hayır, devamlı sağdan, soldan...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ama 35 dakika oldu. İsterseniz, yazılı ise, bırakın biz de yönetimle paylaşalım.  

Selim Akel 

Nasıl isterseniz efendim, peki. Ama çok önemli bir şey vardı.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ama bir an önce onu okuyun, çünkü sataşma olduğu için cevap hakkını kullanmak isteyecekler 

de vardır.  

Selim Akel 

Peki, sataşmalara cevap vermeyeceğim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hayır, siz değil, onlar verecekler.  

Selim Akel 

Çok güzel, peki. Ada’yı da geçiyorum, her şeyi geçiyorum. İşin esasına geleyim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Lütfen, sonuca gelelim. Evet. Buyurun.  

Selim Akel 

Müsaade ederseniz, ben Dursun Özbek ile alakalı bir teklif de hazırladım. Biliyorsunuz, kritik 

etmek yeterli değildir. Bir de çözüm getirmek lazım. Dedim ki, Dursun Özbek bize bir söz 

vermişti, ben Mecidiyeköy otelinden 5 milyon avro gelir, melir... Peki canım, dolar, fark 

etmiyor. Efendim diyorum ki, Dursun Özbek, Mecidiyeköy otelini bitirsin. Hasnun Galip’i de o 
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yapsın. Kendisi otelci, işini de gayet iyi biliyor. Hem bu şekilde onunla alacak-borç meselelerini 

Galatasaray Kulübü temizlesin. Bizim ona olan borçlarımız bitince de çıkacağına dair bize 

taahhüt versin. Sonra biz yeniden ihale açalım. Hem böylece işler de gayet yumuşak bir şekilde 

halledilmiş olur.  

Ama isterseniz Sayın Başkan, sizi de fazla sıkıntıya sokmamak için...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hayır, beni değil, hazirunu sıkıntıya sokuyorsunuz. Buyurun.  

Selim Akel 

Peki, siz öyle görüyorsanız. Ama ben size şunu kısaca, zaten bitiyor. Birkaç tane tesisin gözden 

çıkarılması lazım. Bir kere Taç Spor’daki hisselerimiz satılmalı. Bütün bunlar olduktan sonra, 

Florya ile alakalı çok önemli mesajlarım var. Oraya bir tenis çiftliği kurulmalı, 40 tane kort ve 

center court’la. Bugün tenis ve yüzme para getiren iki tane branş. Basketbol, voleybol, yüzme, 

tenis, atletizm, bütün bu tür şeylerin hepsi Florya’da toplanacak. Futbol ve atlı spor Riva’da, 

bunlar Florya’da ve ben size söyleyeyim, kulüp para kazanacak. Bizim hiçbir arazimizi, hiçbir 

mülkümüzü satmamamız gerekiyor. Riva’nın satışı iptal olmalı. 

Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ediyoruz Sayın Akel’e. Kısaca cevap vereceğim. Ben bir konuda konuşmacıyı 

eleştirmek istiyorum. Konuşması bittikten sonra böyle işleri yapmak istedim. Sayın Akel’in bu 

eleştirimi dikkate almasını rica ediyorum, ki Galatasaray örf ve âdetlerine biraz uysun. Ne 

olursa olsun, aramızdan ayrılmış birisinin aleyhine bu şekilde, kalanlarını şaibe altına sokacak, 

vicdanen rahatsız edecek eleştirilerden kaçınılması şarttır diye düşünüyorum. Bu konudaki 

şahsi rahatsızlığımı sizlerle paylaşmak istedim. Hiç yakışmıyor bu bize, ne olursa olsun. 

Buyurun Sayın Günay, eleştirilere kısa cevap verirseniz, ondan sonra Pendik’e gidecek 

yolcularımız var.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Evet, ilk cevabım bu idari ibrasızlık konusunda. Tekrar Selim Bey konu etti, maalesef yönetim 

devam ediyor, yönetim maalesef seçildi, maalesef buna rağmen görevdedir, diyerek. Selim 

Bey, Selim Akel, bu süreci daha önce Galatasaray camiası yaşadı. Yargı süreci sonunda, Yargıtay 

Hukuk Genel Kurulu oy birliği ile idari ibrasızlık hukuka aykırıdır diye karar verdi. Biz burada 

idari ibrasızlığa rağmen bir gün daha kalma derdinde filan değiliz. Ama şu derdimiz var. Bunun 

hukuksuz olduğunun bilinmesini, bu yöntemin daha sonraki yönetimlerin başında yine bir 

Demokles’in kılıcı gibi kullanılmamasını istiyoruz. Buna da saygı duymanız lazım. Biz burada 

zoraki oturmuyoruz. Biz hukuka uygun davranan bir camiayız. Şunu gösteriyoruz. Bir Yargıtay 

üst otorite, üst yargı makamı, oy birliği ile 53 kişi diyor ki, “Galatasaray Spor Kulübü tüzüğünde 

idari ibrasızlık olmasına rağmen, bu hukuka aykırıdır. Bunu kaldırın.” diyor. Yani yönetim olarak 
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seçimi kazanmışız, 2.525 oyla. Gece yarısı, 14 oy farkı ile yönetimi seçime göndermek hukuka 

uygun değil.  

Ha eğer seçim isteniyorsa bunun yolu, yöntemi var. Var, tüzüğümüzde var. Lütfen bunu 

Galatasaray’ı mahkeme peşinde koşturuyorlar diye söylemeyin. Biz tekrar hukukun 

üstünlüğüne sığınıyoruz. Hukuk var ortada. Hukuk bu kadar basit. Aynı şey. Hayır, hayır. Bir 

saniye, Aşkın Bey, ağabey, bir saniye, karşılıklı konuşursak olmaz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Taner Aşkın, karşılıklı diyaloğa girmeyelim. Bugünkü gündem maddemiz bu değil. 

Sataşma vardı. Cevabını versin, sonra diğer konuşmacılara söz vereceğiz, çünkü saat ilerledi. 

Buyurun.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararı hepimizi bağlamıyor mu? Herkesi bağlamıyor mu? Niye 

ben bunun hukuksuz bir yol olduğunu tekrar Galatasaray camiasına göstermek isteyeyim?  

Selim Akel 

Yusuf Bey, ben 64 seneden beri bu camianın içindeyim. Sizden daha fazla....  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Selim Bey.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Şimdi hayır, hayır Selim. İkincisi...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bakın, toplantıyı kapatmak zorunda kalacağım bu şekilde devam ederse. Lütfen, böyle karşılıklı 

olmaz. Siz de toparlayın bir an önce, ne olur. Defalarca konuştuk bu konuyu.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Başkanım, toparlıyorum. Şimdi aslında şuna saygı duyuyorum, Galatasaray’ın bütün tesisleriyle 

gidip ilgilenmek filan. “Taç Spor’a gittim, orada bir MR çektim. Ferhat diye bir çocukla 

konuştum.” Ferhat kurye, dışarıya evrak götüren bir adam. Oradaki olan bitenle bir alakası yok 

ki, Selim Bey. Keşke bana sorsan. İlk defa bu sene Taç Spor 800 bin TL kâr ediyor.  

Selim Akel 

Şimdi müsaade eder misiniz?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hayır, hayır, böyle bir şey yok, tamam. Devam edin.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Hayır, öyle. Başkanım, durum bu.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Başka var mı açıklamanız?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Başkanım, var. Hepsi yani.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Başka bir gündem maddesi yapalım bunu.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Nasıl yanlış? Size o zaman daha detaylı bilgi vereyim. Daha detaylı bilgi verebilirim Selim Bey.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bakın Selim Bey, düzeni bozuyorsunuz. İç tüzüğü uygulamak zorunda bırakmayın lütfen. Bir 

arkadaşı iç tüzük konusunda uyardık, şimdi tweet atmış, beni tehdit etti Başkan diye, Divan 

üyesi olmadığı hâlde. Sizin böyle yapmayacağınızı biliyorum, ama yine de arkadaşa burada 

popülizminden dolayı bir selam gönderelim. Şu anda hâlâ, 143 Zafer Bey, meşhur. Buyurun. 

Evet, çok iyi yapıyorsunuz. Zafer Bey dedim.  

Zafer Şener 

143’ü kullanamazsınız. O bana yapılan bir hakarettir.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ha onu bilmiyorum, ben kod adınız diye şey yaptım onu. Peki. Evet, Yusuf Bey, buyurun.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Başkanım, sonuçta canlı yayında, bütün Türkiye'nin izlediği bir ortamda, Galatasaray’la ilgili 

Galatasaray’ın battığı şeklinde, yani belki RTÜK tarafından ceza gelecek şekilde konuşmalara 

müsaade etmeyin lütfen. Teşekkür ederim, sağ olun.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler. Dursun Bey, kullanmak istiyor musunuz söz hakkınızı? Buyurun. Ama bakın, bu 

böyle...  

Değerli Hazirun,  

Divan Kurulu üyesi olmayan bu beyefendinin, iç tüzüğümüzün 31. maddesine göre salondan 

çıkartılmasını oylarınıza sunuyorum. Zafer Bey. Kabul etmeyenler? Zafer Bey, oy birliği ile, 

Divan üyesi olmadığı ve düzeni bozduğu için iç tüzüğümüzün 31. maddesine göre salonun 

dışına çıkmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim ilginiz için. Sağ olunuz.  

Zafer Şener 

Karara da saygı duyuyorum. Genel Kurulda konuşmamı izlemenizi istirham ediyorum, Mart 

ayında.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Mutlaka ki, mutlaka ki. Buyurun.  

Dursun Özbek 

Sayın Divan, Sayın Yönetim Kurulu, Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize iyi akşamlar diliyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bugünkü Divan 

toplantısına konuşma niyetiyle gelmedim. Ama bir kardeşim, Selim kardeşim böyle ütopik, 

hayal ötesi bazı yorumlar yaparak, benim de içinde bulunduğum yönetimin icraatları hakkında 

bazı detaylı bilgiler verdi.  

Selim Bey’in bilmesi gereken bir şey var. Bahsettiği gayrimenkuller, Galatasaray Spor Kulübü 

Derneği’nin gayrimenkulleri. Tüzüğümüz var, Dernekler Yasası var. Buna göre, yönetimler 

seçildikten sonra almış oldukları yetkiler çerçevesinde, kulübün menfaatleri doğrultusunda 

tasarruflarda bulunurlar. Seçilmiş olduğum dönemde, bütün bu yetkilerin Yönetim Kuruluna 

ait, haiz olmasına rağmen, belki hatırlayacaksınız, o günkü söylemlerimde hep şu vardı. Dedim 

ki, Galatasaray Spor Kulübü Derneği bana ve yönetimime emanet edilmiş bir varlık, 100 küsur 

senelik bir varlık. Dolayısıyla biz bu yetkilere sahip olsak dahi her konuyu Genel Kurula 

getireceğim, çünkü derneğin asıl sahibi Genel Kurul. Yönetimler emanetçi. Selim Bey’in tenkit 

ettiği konuların hepsi, Mecidiyeköy’deki otel dönemi, Duygun ağabey dönemine aittir. Yani o 

dönem ben de yönetimdeydim. Riva ve Florya arazilerinin imara açılması, geliştirilmesi de 

benim dönemime ait. Dolayısıyla bu konuların hepsini ben Genel Kurula getirdim. Çok geçmiş 

genel kurulların nasıl olduğuna ilişkin yorum yapmak istemiyorum, ama belki Galatasaray, 

tarihindeki en önemli genel kurullardan bir tanesini Riva ve Florya için yaptı. Genel Kurula 

getirmeden evvel de, Galatasaray’ın gayrimenkulle ilgili değerleri var, onları topladım ve 

yapacağımız işleri kendilerine anlattım. Belgeleri verdim ve onlardan, bu konuda Genel Kurula 

gitmeden evvel bir rapor hazırlamalarını istedim. 

Benden önceki yönetim de yapmış. Yani Duygun ağabeyden önce olan Sayın Ünal Aysal 

yönetimi de aynı şeyi yapmış. Yine Riva ve Florya arazilerini geliştirmek için bir Genel Kurula 

gitmeden evvel araştırma yapmış. İlgili, değerli Galatasaraylıların yorumları ile beraber 

araştırma yapmış. Bu iki ayrı araştırma da bende var. Ve bakın ne tesadüftür ki, her iki 

araştırma, her iki sunulan rapor birbirinin aynı. Söylenen bir tek cümle var, sonuç itibarıyla. 

Her iki raporda da deniyor ki, eğer Galatasaray Spor Kulübü mevcut arazilerini geliştirmek 

istiyorsa, bunun yolu bazı raporlarda TOKİ diye ifade ediliyor, bazı raporlarda Emlak Konut diye 

ifade ediliyor. Bu seçimin doğru olacağı ve Galatasaray’a fayda getireceği yönünde rapor 

verildi. Genel Kurula geldik, Genel Kurula anlattım. Ve bu olay Genel Kuruldan % 94-95’e yakın 

bir onayla geçti.  

Şimdi değerli kardeşim Selim’e şunu ifade etmek istiyorum. Tabii mikrofonda her şeyi 

söyleyebilirsiniz, ama teamülleri de bilmek zorundasınız. Riva ve Florya gayrimenkullerinin 

geliştirilmesi olayı, bütün Galatasaraylıların ilgilendiği bir olaydı. O gün Genel Kurulda Selim 

Akel yoktu. Üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra, Selim Akel buradan yorum yapıyor, 

akıl veriyor. Efendim, golf sahası yapalım diyor, tenis kortu yapalım diyor. Ya Allah aşkınıza, 

sizin aklınıza yatıyor mu bu? Şimdi maksat bağcıyı dövmek olunca, tabii her şeyi 
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söyleyebilirsiniz. Kendisini iyi tanıyorum ve aleyhimde benimle ilgili ve benim yönetimimle ilgili 

yaptığı tenkitleri reddediyorum. Ve kendisini de kınıyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Akşam vakti dar oldu. Bilgilenmenizi istedim, zaten 

bildiğiniz konulardı. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim 

efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Özbek’e açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Sicil Kurulu Başkanımız da söz istedi, ama 

kendisinin hoşgörüsüne sığınıyoruz. Her ne kadar istediği zaman (Hayır, daha oturun Necmi 

Bey.) söz alma hakkı varsa da, tüzüğümüze göre de son söz hep üyelere ait. O bakımdan, siz de 

uygun görürseniz, üyelerimiz bir ifade etsinler. Siz nasıl olsa buradasınız, sonra dinleyelim sizi. 

Turcan Hocam Pendik’te oturuyorsunuz, biliyoruz. Buyurun. Sabrınıza teşekkür ediyoruz 

bugün.  

Turcan Bolayır 

Efendim, tekrar sizlerle karşılaşmak ne kadar güzel. Hepimiz sabrettik. Ne konuşacağımı 

toparlamak istiyorum. Ben pek mali konulara girmiyorum, çünkü iktisatçı filan değilim. Ben 

Fransızcacıyım ve coğrafya hocasıyım, hem de Fransızca hocasıyım, biliyorsunuz. Ama bildiğim 

bir şey var. Kişileri tenkit etmek, yönetimleri tenkit etmek biraz kolay iş. Girin kardeşim, 

yönetimlere girin, gelin, bir şey yapın bakalım. Var mısınız? Divan daha böyle zarif olmalı, daha 

nezih olmalı gibi geliyor bana. Gittikçe biz trajet’den çıktık, köy kahvesine dönecek yarın öbür 

gün. Kusura bakmasın Sayın Başkanım, benim canım, Eşref Hamamcıoğlu, onunla ilgili değil. 

Çok zarif bir insan olduğu için çok fazla şey yapmak istemiyor, ama böyle bir Divan görmek 

istemiyorum. Biraz dikkat etmemiz lazım. Sonra arkadan gelecek konuşmacılara da biraz saygılı 

olmak lazım. Bu neye benziyor, biliyor musunuz? Cici kıza yeni bir cep telefonu almaya, iPhone 

bilmem ne. Sabahtan akşama kadar konuşuyor. Ne yapıyor, ne ediyor, biliyor musunuz? 

“Efendim, ben sabahleyin uyandım, tereyağlı ekmek yedim.” Ee, bana ne ya, affedersiniz! 

“Anneciğim, ben şuradayım geliyorum. Kusura bakma, geç kalacağım.” Bu ne ya? Divanda 

konuşulacak şeyler ayrıdır, mali kongrelerde konuşulacak şeyler ayrıdır. Kişileri tenkit 

edebilirsiniz, ne bileyim ben, kritike edebilirsiniz, hepsi tamam. Ama arkadan gelen kişiler de 

bir şeyler söylemek istiyor. Onlara da bırakın, onlara da kalsın söz. Ben şimdi ne konuşacağımı 

bilmiyorum. Herkes konuştu, söyledi. Ne diyeceğim? Falcao’dan mı başlayayım?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hocam, sizden sonra 4 kişi var, onu hatırlatayım.  

Turcan Bolayır 

Hemen hızlanayım o zaman, 5. vitese alıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun, buyurun lütfen. Boşa atabilirsiniz hatta.  
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Turcan Bolayır 

Efendim, ilk evvela hanımefendi bir yöneticimize hakaret edilmiş, ona tacizde bulunulmuş. 

Bunu kınıyorum. Çok ayıp, gittikçe bu ilerledi. Maalesef yabanileşiyor, barbarlaşıyoruz gittikçe. 

Burası için değil tabii bu sözlerim. Sen kabadayılık yapacaksan tribünde bir sürü adam var, 

Galatasaray’ı seven adamlar. Git onlara yap bakalım. Seni eritirler tribünde. Kınıyorum olayı, 

çok ayıp. Mahkemeye verelim o adamı. Sabit görünümleri var mı? Yok mu bizim avukatlarımız? 

Cürmümeşhut hâline girmiş iş.  

Florya, benim küçüklüğüm Florya’da geçti. Evet, Tuncer vardı burada, Floryalı. Şenlik futbol 

sahasında top oynardık. Oradaki civar yerlerle, Bakırköy’le, şununla bununla maçlar alırdık, top 

oynardık. Bunlar hep doğru. Ama Florya’yı geri almak da bir olaydır ya. Yani bunu söyleyince 

biz yönetime yağ mı yapıyoruz burada? Hayır. Gitmiş olan bir şey, tekrar geri gelmiş. Florya’nın 

o günkü metrekaresi, ne bileyim ben, 5 bin dolar ise bugün olmuştur 30 bin dolar yahut Türk 

parası. Yine alınmış bir şey var, elde edilmiş.  

Tabii eskiyecek, Galatasaray’ın binaları eski. Galatasaray Lisesi’nde talebelik yaptığımız 

zamanki ile bugünkü bir mi? Ama o da eridi artık, tekrar revize edilmesi lazım. Her şey böyle. 

Yalnız bir şey var. Sadece spor tesisleri değil, orada para getirecek şeyler de yapılmalı. Burada 

Sayın Dursun Özbek kardeşimden de yardım alınabilir. 7. katın alt katına, spor şeyi yerine ben 

bir de düğün salonu yaparım, oradan para gelir. Ne bileyim, bir kütüphane yaparım, çoluk 

çocuk gelir orada okur. Sadece spor şeyi ile ilgili, biraz uzak çünkü orası. Uzak yerlerde hani 

yollarda kalıyordu bizim otobüsümüz. O zaman biraz bu taraflara yaklaşalım.  

Transfer olayı, bu konulara girmiyoruz. Hep mali konular. Transferde hatalara düşülmemeli. 

Menajerlerin tuzağına düşülmemeli. Daha evvel sakatlanmış adamları tekrar doktorlarımız 

vasıtasıyla sıkı bir şekilde muayene edelim, bakalım. İnanmayalım iyileştiklerine. Bazı 

sakatlıklar vardır, periyodik olarak çıkar ortaya. O soğuk havalarda, karlı havalarda sızlanmalar 

başlar. Şöyle bir romatizması olan kişiler yağmur yağacağını bile hisseder. Ben şey yaptım, 

iyileştim, sahaya çıkıyorum.  

Sonra bir de benim anlamadığım şey, 94. dakikada adam içeri giriyor. Ya bundan ne fayda 

sağlanır, korner atılırken adamı içeri almakla? Sonra sordum, araştırdım. Neymiş, biliyor 

musunuz? Bunun mukavelesinde 30 bin dolar mı ne yazıyormuş, maç başına karşılığı. Böyle bir 

kontrat yapılır mı ya? Nasıl bir şeydir bu! Ben futbolcu olsam onu reddederim girmem. Efendim 

mecburuz, kontrat. Böyle kontrat olmaz. Tenkit etmiyorum, görüşümü arz ediyorum. Tenkit 

ediyorum işte, anlatıyorum yani, evet. Şimdi böyle bu fakir, yani ne bileyim ben. 

Sonra bir de Arda olayı çıktı, Arda’nın transferi. Ben karşıyım şahsen. Arda Galatasaraylı değil 

gibi hareket etti. İyi bir futbolcuydu, İspanya’dan döndükten sonra Galatasaray’ı tercih etmedi. 

Bir dakika Faruk, bir dakika.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Lütfen salonla diyaloğa girmeyelim.  

Turcan Bolayır 
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Efendim şöyle, her şey para değildir. Biz buradayız şu anda, para mı bekliyoruz? Sen oynarsın, 

kendini gösterirsin, hak ettiğin parayı alırsın. Burası Atletico Madrid değil. Galatasaray’ın 

paraları belli, Türkiye'nin durumu da belli. Her şey belli. Türk parası al kardeşim. Niye döviz 

alıyorsun, avro alıyorsun?  

Fazla uzatmayacağım, bana bir şey kalmadı zaten. Şimdi, bir husus var. Alkışınıza teşekkür 

ederim. Bir dakika bir nefes alayım lütfen. Beğenmeyebilirsiniz, dinleyin.  

Geçenlerde bir televizyonda spor programını seyrediyorum. Daha evvel Fransa’ya davet 

edilmiştik, kendimizi şey yapmak için söylemedim. Orada benim canlarım var. Ben 60 senemi 

verdim Galatasaray Lisesi’ne. Burada arkadaşlarım, kardeşlerim, evlatlarım var benim. Oradaki 

çocukların bir kısmı dedi ki, o masada söylendiği zaman, Türkiye'yi Fransa’da, Paris’te temsil 

eden sayın büyükelçimiz de vardı, hanımefendi ile beraber. Bir masanın etrafında bu 

programda, -ismini vereceğim onun da, o da benim talebem olur- Fatih Altaylı kardeşimiz, -

moderatör de var, iki kişi daha var- benden bu şahıs olarak söz etti. Turcan Hoca benim 

hocamdır diyemedi. Bu fazileti gösteremedi. Kendisini ben buradan kınıyorum. Mecbur değil. 

Ama o garsonlarla konuşmuştur. Garsonlar insan değil mi? Bugün tribünleri dolduranların çoğu 

garson. Ekmek parası için garsonluk yapanın da elini sıkarım, onu da dinlerim, büyükelçimi de 

dinlerim, herkesi dinlerim. Burada hoşuma gitmedi, canlı yayına katılayım dedim, ama 

maalesef ulaşamadım. Turcan Hoca lafını zikredemedi, üzüldüm. Hoşuma gitmedi. Hanımımla 

beraber o mektebe hizmet ettik biz, Türk maarifine. Sizlere, evlatlarımıza, kardeşlerimize, 

hepsine hocalık yaptığım için şeref duyuyorum.  

Fazla uzatmayacağım. Falcao gol atabilir, yandan paslar gelirse atar. Dün de öyle oldu. Hepinize 

sevgiler, saygılar.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Turcan Bolayır’a teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacı Sayın İbrahim Göknar.  

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Çok Değerli Hazirun,  

Herkesi saygıyla selamlıyorum. Müsaade ederseniz başlayabilir miyim? Efendim, benim 

konuşmam 15 dakikaydı, akşamın bu saatinde 7 dakikaya indireceğim müsaadenizle. Öncelikle 

4 saat boyunca konuşmaları dikkatle dinledim. Galatasaray’ı çok yakından izleme gayretinde 

olan bir üyeyim. Burada konuşulan bazı bilgi eksikliklerini gidermek için oradan başlayayım. 

Kısa kısa geçeceğim.  

Selim Akel beyefendi çok güzel konuştu. Ancak bu projeler konusunda, sanıyorum bazı bilgi 

eksiklikleri var. Onları düzeltmek istiyorum. Zira kendilerinin geçen ay bir gün veya bir haftada 

dolaştıkları tesislerde, ben bizzat 5 yıl boyunca dolaşıyorum, izleme babında. Bir defa hemen 

ona değineyim, Ada’da haklısınız. Bir bilgi alamazsınız, çünkü Ada’da bir müdür yok şu anda. 

Daha doğrusu, Ada’da değil, Ada ve Kalamış Tesisleri hakkında kulübe bilgi aktaracak bir müdür 

yok. Bu bilgiyi tazeleyelim. İkincisi, Riva’ya ben bizzat 5 defa gittim. İsmi geçti, Hayri Kozak Bey 

zannediyorum, dediniz. 300 villa yapıldı dediniz. Böyle bir ifade yoktur. Bu tutanaklara da böyle 

geçmiş ise kendisi zaten bunun cevabını verir. Zira iki defa birlikte gitmiştim. Tam tersine, 
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Riva’daki olayda, o projede, Riva’nın inşaat sahibi ile hâlen daha da hep görüşüyorum. Hiçbir 

vasfım olmadan, bir üye olarak görüşüyorum, çünkü merak Galatasaray’ın gelir kapısı diye, 

kendisi muzdarip, sürekli Galatasaray camiasından bir tek kişi, bir tek portföye ilgi göstermedi 

diye. Bakın, Düşler Vadisi tabelaları şehrin bütün meydanlarında 4 aydır duruyor, 5 aydır 

duruyor. Bu da bir gerçektir. Onu bilginize sunarım.  

Kalamış’ta ise, aman ne olur lütfen Selim Beyciğim, otoparka pek laf etmeyiniz. Biz aşağı yukarı 

her gün oradayız. Niye bunu böyle söylüyorum? Çünkü Kalamış’ın işletmeden gelen kira geliri 

dışında, tek geliri o otopark. O da yılda 300 bin lira civarındadır.  

Şimdi bundan sonra, Taner ağabeyi görüyorum önümde. “Taner Bey, niçin kendinizi bu tüzük 

konusunda bu kadar yoruyorsunuz? Bizim artık tüzükle ne ilgimiz kaldı?” Böyle bir not almışım. 

Çünkü bildiğiniz gibi, Galatasaray’da öyle bir duruma geldik ki, istinaf mahkemesi kararını dahi, 

yani hukuku dahi uygulamıyoruz. Bu bir gerçektir.  

Diğer taraftan, -sanıyorum salonda yok, Faruk Başkan gitmişler- Faruk Bey de konuşmasında, 

çok basit bir matematikle çok önemli bir konuya değindi, Florya konusunun matematik 

hesabında. Ama onu da anladım, cevabını, Abdurrahim Bey de gittiler, o verdi zaten. Yani artık 

net olarak her şey ortaya çıkıyor. Buna böyle bakalım. Temennileri, her şeyi bırakıp, gerçeklerle 

yüzleşelim. Ona göre hep birlikte Galatasaray’a nasıl faydamız olur, onu düşünelim diyorum. 

Abdurrahim Bey dedi ki, “Dün akşam hocamızla” -belki sabaha kadar bilmiyorum, tam aklımda 

kalmadı- “uzunca süre görüştük. Söz veriyoruz, harika bir tesis yapacağız.” dedi. Bitti. Demek 

ki konut değil, tesis. Zaten tesis olur. Çünkü neden? Gayrimenkulle uğraşan bir kişi olarak, orası 

çok doğru. Yusuf Bey zannediyorum, sunumunda bahsetti. Daha önceden tarlaydı, ikinci defa 

yine tarlaydı, bugün yine tarla. Bunda bir problem yok. Tapuda tabi. Ama tapuda tarla olması 

demek, müsaade buyurursanız, hiçbir şekilde oraya imar izni alınmaması demek değildir. Zaten 

var, eskiden de vardı. Ama benim buradaki sorum şudur, Yusuf Beyciğim. Şimdi biz bütün bu 

projelere başlarken, hepimiz, hep birlikte, biraz önce Dursun Bey’in de söylediği gibi, 95 oyla 

bu projelere karar verirken, müteahhit olarak, inşaat olarak, ne olursa olsun, devleti arkamıza 

almıştık, değil mi? Ve bundan hepimiz en doğru karar diye bahsettik. Bu şekil.   

Şimdi sorum şu, çok basit olarak. Diyelim ki yarın, -kaldı ki spor tesisi olacağı belli, yani şu an 

için söylüyorum- belki 5 sene sonra orası konut olur. O ayrı bir konu. Bunlara bu şekilde 

bakmalıyız çünkü, garantisi yok. Siz de söylüyorsunuz, yani herhangi bir zamanda şu olur diye 

bir şey veremiyorsunuz. Ki haklısınız tabii, yani çünkü yok böyle bir şey. O bize bağlı. Bizim 

müracaatlarımıza bağlı yani. Onun için kasamızda para yok, o da ayrı bir konu. Yani gerçekleri 

konuşmamız lazım. Diyelim ki böyle bir şey oldu. Bu sefer Emlak Konut yok, TOKİ de yok. Kim 

var? Ahmet Bey’e mi vereceğiz? Yani bu işin en doğru adresi yine devlettir. Gerçeği böyle 

düşünmemiz gerekir. Ben böyle bakıyorum konuya. Dolayısıyla ne oldu? Biz vecibelerimizi -

ondan bundan, şundan- kaybettik, yapamadık. Fesholduk. Yani adres eğer konuta, imara 

gidecekse, naçizane bana göre, yine devlet olmalı zaten. Dolayısıyla bunu da bu şekilde 

belirtmek istedim.  

Şimdi efendim, eğer şey yaptınızsa, şey açık, buyurun. Ayrıca Sayın Başkanımız...  
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın konuşmacı, lütfen salonla diyaloğa girmeyelim.  

İbrahim Göknar 

Peki, özür dilerim. Sayın Başkanımız Mustafa Bey, iki gün önce basına verdiği demecinde, 

“Takımda bir problem yok. Üstelik böyle gidersek 2-3 yıl içinde dernek borçlarını da sıfırlarız.” 

dedi. Bu çok açık, bu şekilde konuştu. Bunu anlayabiliyoruz tabii, belki de böyle konuşması 

gerekiyor- Ama hep bu şekilde konuşmak Galatasaray’ı bence bir yere götüremeyecek. 

Galatasaray’da hemen hemen her konuda, birçok problemin yaşandığı ve pek çok bilinmezin 

olduğu bir ortamda bunları duymak gerçekten moral verici oluyor, buna şüphe yok. Ama acaba 

bu düşüncelerdeki gerçeklik payı ne kadardır? Şimdi çok kısaca 4 dakikada özetlemeye 

çalışacağım.  

Riva, açıkça -kısaca, çünkü vaktim yok- şu an için elimizde bulunan her hâlükârda tek asettir. 

Tek para buradan gelecektir. Şu anki görüntü budur, fotoğraf budur. Buradan bize giren ilk 

para sonuçta 360, 400 milyon lira. Yani o ayrı konu da, girdi, çıktı. Bakiye yaklaşık plana göre 

500 milyon lira filan bir para var. Fena para değil. Kabaca bunlar, üç aşağı, beş yukarı. Ha bu 

ne zaman girecek, o önemli. Bu 3 yıl sonra gelir. Gerçekleri konuşalım, bu yarın gelmez 

dolayısıyla, ama tek ciddi para girişimiz burası.  

Şimdi Florya, ben bunu kapalı toplantımızda koydum ekrana. Bu resim tarihî bir resimdir. Çok 

kısaca geçiyorum. 30 Mayıs 2018, Florya anlaşmamız. Florya anlaşmamızda o gün itibarıyla 

bizim kasamıza girecek para 238 milyon liraydı. Bu para girmedi, çünkü fesih oldu. Girdi mi, 

girmedi mi, onu da sormak isterim. Yani girmesi nakit anlamında değil. Eğer bu parayı da biz o 

anlaşmaya atfen alıp, temliklerimize vesaire kullandıysak, o zaman gerçekten çok kötü. Bunu 

da hesaba katmak durumundayız. İnşallah öyle bir şey yapmamışızdır, çünkü bazı 

açıklanmayan konular var. Bunları hep birlikte bilmek durumundayız ki hep birlikte ileriye 

doğru ne yaptığımızı anlayalım. Dolayısıyla bu artı 238 bizim hakkımız, anlaşmaya atfen. İptal 

olduğu için yok, ama onu anlaşma sonrası, sonra iptal olduğu için kullanmış olabiliriz bir yerde, 

borçlarımıza atfen. Sonuçta ben buraya 200 yazdım, bu benim düşüncem, ama 157 olarak 

açıkladınız. 157 milyon lira vererek kendi evimize geri dönmüş olduk. Bunu geçiyorum. Yani şu 

an için bizim burada duygularımızı okşamaktan başka hiçbir getirisi yok, mantık olarak bu 

projenin..   

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Biraz hızlanabilir miyiz?  

İbrahim Göknar 

Peki. Kemerburgaz’daki sorun, çok kısaca. Riva, Florya karşılığı bu paketin sonunda 

Kemerburgaz girdi. Bu, bu soru çok kritik. Şimdi bu Kemerburgaz’ın ne olacağı bir tarafa. Yani 

biz o zaman harika bir iş yaptık. Çok güzel bir iş yaptık. 100 küsur dönümlük arazi bedava bizim. 

Bunun net olarak açıklanması gerekiyor. Eğer böyle ise muazzam bir şey. Yani devlet bize 

bayağı, yani açıklanmaz ama neyse. Geçiyorum. 
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Efendim, Ada. Selim Bey bahsettiler, evet, Ada’nın durumu bu. Zaten bahsedildi, ancak burada 

belki bir çözüm var. Her ne olursa olsun, -hukuka girmiyorum, hukuku zaten biz kendimiz 

tanımıyoruz, bana göre- çıkamayız. Ama bakın, Ada’nın havuz tarafı sağlam. Çok açık. Ne 

yapılırsa, ne edilirse, her ne şartlarda olursa olsun, çabalarınızla önümüzdeki Mayıs ayında 

bizler burada havuza el koyup kora kor mücadelenizle olabilecek işler. 

Otel konuşuldu. Efendim, otel konuşuluyor da, yanlış beyanlar üstüne. Dursun Bey ayrılmış, 

kendisine burada, huzurlarınızda ifade etmek istiyordum. Çok yanlış bir beyan üstüne biz 

neredeyse 3 senemizi geçirdik. Yılda 5 milyon dolar getirir lafı açıkçası bir tahmin, bir projeydi. 

Şimdi biz o lafı aldık, 3 senedir hesaplıyoruz, hadi öde 5 milyon dolar diyoruz. Dursun Bey’i 

savunmak için söylemiyorum. Bu bir tahmindir, her şeyde tahmin yapılır. Önemli olan nedir? 

Burada 13 katlı, -ben de dolaştım- her şeyiyle otel olmaya mütehassıs bir bina duruyor. 

Natamam, içine masraf yapılması şart. Peki, biz 2 senedir ne yaptık? Sadece bunu konuştuk 

hep. 5 milyon dolar yıllık getirisi var. Bu şekilde mi halledecektik, hiçbir şey yapmadan, hiçbir 

çaba göstermeden? Ha diyebilirsiniz ki, paramız yoktu, oraya başlayamadık. Hiç olmazsa bunu 

söyleseydik. Tabii teknokent de var. Bu arada, niye durmuştu otel inşaatı? Çünkü terör vardı 

ülkede. Şu anda bakıyorum, 2 yıldır turizm patladı. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. İki yıldır ne 

yaptık? Her şeyiyle görmüşsünüzdür, son derece de ciddi bir yapı var orada, çok da güzel. 

Salondan hiçbirimiz bahsetmedik. Tesisler, projeli. Salonun ruhsat tarihi 3.12.2017. Oradan 

buraya ne yaptık? Varlığımız, hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Çok güzel. Boğaziçi 

Üniversitesi ile bir teknokent anlaşması yaptık, ama detaylarını bilmiyoruz. Hani bu salonun ne 

kadarlık bölümü kullanılacak? Ya salonla olacak her şey demek. İnşaata başlayamadık, 

herhâlde paramız yoktu ya da transfere ihtiyacımız vardı, transferlere harcadık paralarımızı. 

Çünkü kulübe sürekli para giriyor, her yıl milyonlarca avro giriyor, milyonlarca avro gidiyor.  

Efendim, son olarak özetliyorum. Kulübümüzün günlük borç faiz yükü 80 bin dolardır. Bugünkü 

fiyatla 80 bin dolar günlük faiz yükü var Galatasaray Kulübü’nün üstünde. Bu yönetimimiz 

onunla uğraşıyor. Aslında bu şekilde konuşmaları çok daha uygun olur diyorum naçizane. 

Böylesine bir yük. Bakın, bir yıllık gişe hasılatımız neredeyse 1.5 aylık gidere eşit. Başarılı 

olmamız hâlinde bile 38 binler ortalamamız vardı, şimdi düşüyor, ama inşallah olur. 

Şimdi projeler, bankalar. Hemen bitiriyorum. Bankalar Birliği ile anlaşmamız 5 yıllık. Peki, bir 

sorum olacak. Sayın Başkanımız teşrif etmiyorlar Divana, ama lütfen eğer kendilerine 

iletirseniz çok memnun olurum, bir üye olarak. Sayın Başkanımız bu anlaşmaya kefil oldu. Bu, 

bu şekilde açıklandı. Yani sorum şu. Biz 5 yıl sonunda, bu borcun tamamını, % 80’ini o tarihte 

ödeyeceğiz, o yıl ödeyeceğiz. 5 inci yıl sonunda, değil mi? Açıklamalar bu. Peki, bizim 

Başkanımızın 5 yıllık garanti süresi var mı? Böyle bir durum var mı? Hani tüzük? Taner ağabey, 

sürekli tüzük diyorsun, okumayın boşuna. Nerede tüzük? Böyle bir şey yok. Biz burada sürekli, 

ya ne olur tüzüğe uygun gidelim, öyle yapalım, böyle yapalım, diyoruz. Ama ben yaptım 

oldularla yine geliyoruz, yine aynı konuları konuşuyoruz.  

Sportif’in yıllık geliri, giderine eşit. Bakın, çok önemli bu. Matematik bu kadar basit. Bu kulübün 

yılda 1 küsur milyar geliri var, 1 küsur milyar gideri var. 3 milyar lirayı geçen ana borcu var. 

Üstüne bir de bankalarla anlaştık, onu da koyun. Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Dolayısıyla 
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çok açık bu sorular. Ne olur lütfen önümüzdeki Divan Kurulunda, eğer uygun görürseniz, şu 

sorulara açık ve net bir cevap vermenizi istirham ederim.  

Beni dinleme sabrını gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz Sayın Göknar’a. Bu arada, mali konular açılmışken, Sayın Kaan Kançal ile ilgili 

bir açıklama yapmak isterim. Kendisinin zaten sağlık sorunları vardı toplantıya katılırken, 

toplantının sonuna doğru ağırlaştı. Benden izin alarak ayrıldı, hastaneye gitti. Dolayısıyla 

herhangi bir yanlış yorumlamaya sebebiyet vermemesi için, kefaleti bendedir. O bakımdan, 

lütfen müsterih olun, herhangi bir yanlış yorumlamaya da ihtiyaç duyulmasın.  

Sayın Sicil Kurulu Başkanı, buyurun.  

Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerim,  

Sayın Divan Başkanım, önde sunum yapmak istememin temel sebebi şuydu. 2019 yılını geride 

bırakıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü’nün mali anlamda önemli bir birikime ihtiyacı var, ama 

18 Ocak’ta aramıza katılacak yaklaşık 400’e yakın yeni üyemiz var. İnsan kaynakları bence 

Galatasaray Spor Kulübü’nü neredeyse mali anlamda ötesine taşıyabilecek fikre sahip insanlar. 

Dolayısıyla 2019’un bir özetini sayın Divan üyelerimizle paylaşmak adına bu sunumu 

istemiştim. Ama bu saatten sonra bu kadar uzun bir sunum yapmak herkesi yoracağı için 

sadece özet bir iki bilgi verip, 11 Ocak tarihinde yapılacak olan Divan toplantısında, sizler de 

uygun görürseniz, 2019’un bir özetini verip Sicil Kurulu ve aslında insan kaynağımız olan 

üyelerimiz üzerinden sizleri bilgilendirmek istiyorum. 

Öncelikle rahmetli Başkanımız Özhan Canaydın ağabeyimizin ismini de taşıyan bu salonda ilk 

defa akustik anlamda bu kadar nitelikli bir toplantı yapıldığı için, burada emeği geçen herkese 

teşekkür etmek istiyorum ben.  

Şu an için 220’ye yakın Divan üyemiz 11 Ocak’ta beratlarını alacaklar. Ama 31 Aralık tarihine 

kadar hâlâ kıdem hakkı olan ve dilekçesini vermemiş olan üyelerimiz de var. Bu konuda telefon 

zinciri çalıştırıyoruz. Buradan o duyuruyu da yapmak istiyorum. 31 Aralık’a kadar hâlâ kıdem 

hakkı olan üyelerimiz -25 yılını dolduran üyelerimiz- dilekçelerini verirlerse, 220’nin üzerine 

diğer sayılar da eklenecek. Divan hazirunu ne kadar fazlalaşır ve daha genç nesiller gelirse, 

Sayın Divan Başkanımızın da dile getirdiği gibi, daha dinamik olacağını düşünüyorum.  

Sicil Kurulunda birçok yenilenme ve yapılanma var. Bir tanesi önemli, çünkü 1 Ocak itibarıyla 

sayın üyelerimiz artık aidatlarını online bir sistem üzerinden ödemek durumunda kalacaklar. 

Gerek yeni üyelerin kabul sürecinde tahsil edilen kaydiyenin, bir de üyelerimizin aidatlarına 

ilişkin Galatasaray Spor Kulübü’nde muhasebe sisteminden bağımsız olarak uzun yıllardır Sicil 

Kurulu tarafından kullanılan bir sistem mevcuttu. Bu sistemi tamamen iptal ettik. Sicil Kuruluna 

zimmetli olan tüm makbuzlar muhasebe departmanına tutanak ile teslim edildi. Bu arada en 

önemli konu, yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonunda, muhasebe yazılımı ile sicil yazılımı entegre 

edildi, çünkü sicil yazılımında bulunan bilgiler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde 

mahrem bir şekilde korumamız gereken noktalar. Ama mali anlamda da geçmiş dönemde 
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yaşanmış bazı sıkıntılar var. Bugün bundan bahsetmeyeceğim size. Sonrasında belki 

bilgilendiririz bütün üyelerimizi. Bu sayede bundan sonra yapılacak bütün ödemeler, direk 

olarak tek muhasebe sisteminde, kulübümüzün muhasebe sistemine gidecek ve otomatik 

olarak sicile yazılım sayesinde bilgi akacak. Şöylesine bir web sayfasına girilebilecek. 1 Ocak 

itibarıyla sizlere bu konuda bilgilendirme yapılacak, Galatasaray Spor Kulübü tarafından. Sicil 

no.nuz veya TC kimliğinizle girip, sizlere ulaştırılan, ilk defa kullanacağınız şifreyi sonra 

değiştirebileceksiniz. Bütün ödemeler artık bu sistem üzerinden alınacak. Girip kendi 

borçlarınıza, geriye dönük bütün mali anlamdaki verilerinize de ulaşabileceksiniz. Online 

ödeme dışında da EFT, havale devam edebilecek. Otomatik ödeme talimatı vermiş olanlarınki 

-mail order değil, otomatik ödeme talimatı vermiş olanlarınki- yine bankadan 1 Ocak haftası 

içerisinde çekilecek.  

Bu arada, sadece 3 bilgi vereyim. Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulumuz, biliyorsunuz, Divan Kurulu 

ile odanın ufaklığı nedeniyle ayrıldı. Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulumuz üçüncü kata taşındı. Sicil 

Kurulu arşivi artık sadece parmak izi ile girilen bir alana taşındı. Buraya sadece Sicil Kurulunda 

görev alan başkan ve başkan vekili ile orada profesyonel olan arkadaşımız girebiliyor. KVK 

konusundaki aldığımız tedbirlerden biri. Profesyonel kadromuz tamamen değişti. Şu an için bir 

kadın arkadaşımız görev yapıyor, ikinci bir arkadaşımız da göreve başlayacak.  

Bizim Sicil Kurulunu ilgilendiren 3 konu başlığında iç soruşturmalarımızı yaptık, Denetim 

Kuruluna aktardık. Denetim Kurulu bu üç konuda önümüzdeki günlerde gerekli bilgilendirmeyi 

de kulüp üzerinden yapacaktır. Bu kısımları geçiyorum, vaktinizi almamak için. Sadece 2019 

yılında genel istatistik anlamında, (a), (b), (c), (d) ve (e) grubundan üye olanların rakamları 

burada. Toplamda 392, 91 civarında bir üyemize 18 Ocak günü beratlarını verecek. Bu 

istatistikleri de şimdi geçiyorum.  

Yalnız bir konu var. Önemli olduğunu düşünüyoruz. Ortalık biraz parçalı bulutlu, kulübümüzde. 

Aslında tüzük değişikliği gündemdeydi, her şey hazırlanmıştı. Daha önce hazırlanmış olan tüzük 

üzerine, Divan Başkanlığımızın yapmış olduğu çalışma konsolide edildi. Ama şu an için Tüzük 

Genel Kurulu kararı alınamadı. Umarım en kısa sürede bu karar alınacak. Burada insan kaynağı 

olarak Galatasaray’ı en iyi besleyecek birkaç kanal var. Bunlardan biri Mekteb-i Sultani’den 

mezun olan Galatasaraylılar. Bir diğeri de doğdukları gün itibarıyla Galatasaraylı anne babaları 

tarafından, damarlı Galatasaraylı yetiştirilen ve her biri olağanüstü eğitimli olan çocuklarımız. 

2018 yılında üye olamayan 192 üye çocuğu, 2019 yılında hiç başvuru dahi yapmamış, çünkü 5-

6 yıldır bekliyorlar ve biz alamıyoruz bu kardeşlerimizi içeriye. 2019 yılında başvuru yapan 258 

üye çocuğundan da sadece 26’sını alabildik, 232 kişi yine beklemede. Tabii bu konuda zaten 

tüzük genel beklentileri karşılayacak hâle getirildi. Umarım bu önümüzdeki dönemlerde bu 

konuşulacak. Bizim genel hesaplarımıza göre, 600’e yakın çocuğumuz kulüp üyesi olmak için 

bekliyor. Samimiyetle söylüyorum, bu üyelik sürecinde haftada en az 14-15 ana babadan -

kulüp üyelerinden- eve giremediklerine dair yakınmalar dinledik. Dilimiz döndüğünce 

anlatmaya çalıştık.  

Son olarak, bir konunun altını çizmek istiyorum. Bu tüzük 1930 yılına ait. Yine bir kulüp üyemiz 

tarafından müzayededen alınıp Galatasaray Müzesi’ne önümüzdeki günlerde teslim edilecek 
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olan orijinal bir tüzük, hatta o dönemde bir tüzük çalışması varmış. Üzerinde, her sayfasında 

notlar var. Daha sonraki günlerde onu da paylaşırım. Çok heyecan verici. Ama Galatasaray, 

Türkiye gerçekleriyle o kadar yakın bir çizgide gidiyor ki yıllar boyunca, 1930 yılının tüzüğüne 

baktığınız zaman, kulüp azası olma koşullarını, (a) maddesini geçiyorum, (b) maddesi 

sporcularımız, (c) maddesi de Galatasaray mektebine devam etmiş olanlar. (D) maddesini size 

okumak istiyorum. Buradan çok net okunmuyor: “Galatasaraylı bir zatın, çok özür dilerim, 

validesi, hemşiresi, kızı ve zevcesi Galatasaraylı addolunur.” 1930 Türkiye’si. Öncelik verilen 

noktaya bakalım, ne olur. Yani Galatasaray Spor Kulübü, o günün Türkiye koşullarında, öyle bir 

madde ile üye alımını gerçekleştirmiş ki. Evet efendim, 34 öncesinin kadın haklarının olduğu. 

Herkes kınadı, dün akşam profesyonelimize karşı yapılan, bana göre çirkin bile demeyeceğim 

o davranışı. Galatasaray her konuda çok hassastır, 30’larda da hassastı, bugün de hassastır. 

Önümüzdeki günlerde umarım bu tüzük konusunu ısrarla hep birlikte değerlendirip, hepimizin 

konsensüsle geçireceği bir hâle getiririz, çünkü Galatasaray’ı mali kaynaklarının yanında en 

önemli besleyen konu, Galatasaray’a giren üyelerdir, çimentosudur.  

Son olarak, iki tane törenimiz var. Birini Sayın Divan Başkanım toplantının başında ifade etti. 

11 Ocak 2020 Cumartesi günü, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda Divan berat 

törenimiz var. Hemen ardından da, 18 Ocak Cumartesi günü, yine Galatasaray Lisesi Tevfik 

Fikret Salonu’nda, aramıza yeni katılan üyelerimiz için bir törenimiz var.  

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sicil Kurulu Başkanımıza teşekkürler. Başkan Yardımcımız Yusuf Günay Bey istinaf konusunda 

kısa bir açıklama yapacak. Buyurun Yusuf Bey.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

İbrahim Bey, “İstinaf mahkemesi kararına rağmen duruluyor.” diye bir cümle sarf etmişti. 

İbrahim Bey, siz de biliyorsunuz ki, Yönetim Kurulu üyelerimizin almış oldukları tedbir kararları 

hâlen yürürlüktedir. Bu konuda 14. Asliye Hukuk Mahkemesine yapılan itiraz da kabul 

edilmemiştir. Bunu herkesin doğru bilmesi açısından burada tekrar söylüyorum. Saygılar 

sunarım.  

Hatice Günay 

Sayın Başkanım, öyle değil. İstinaf mahkemesine götürüldü. Burada da istinaf mahkemesinin 

kararı var ve o süre dün itibarıyla doldu.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Hanımefendi, siz yanlış biliyorsunuz. Siz temennide bulunuyorsunuz. Hiç oradan da müdahale 

etmeyin, isterseniz gelin burada konuşun. Şu an bu tedbir kararları yürürlüktedir. Siz de böyle 

bilin lütfen.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun Hatice Hanım, söz almak istiyor musunuz?  
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İbrahim Göknar  

Ben alabilir miyim müsaadenizle?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun, ama ondan sonra toparlayalım, çünkü saat 17.45.  

İbrahim Göknar 

Pardon. Yusuf Beyciğim, benim okuduğum karar şu. Kişilerden bağımsız olarak, istinaf 

mahkemesi, tartışmasız olarak Genel Kurulun, daha doğrusu Galatasaray’ın 13 Kasım’dan 

itibaren, o mahkeme gününden itibaren 1 ay içinde, tüzüğünün uygulanmasını istiyor. Kişilerin 

kararları başka karar. Ben bunu anlıyorum, bunu söylemeye çalışıyorum. Yani kişiler, dediğim 

gibi, siz de dâhil, yani Yönetim Kurulu, onunla ilgim yok. Ben açıkça bunu anlıyorum ve hukuk 

bunu söylüyor. Diyor ki, Galatasaray o günkü Genel Kurul kararına uymak durumundadır. 

Kişilerin tedbiri, müdahalesi, o başka bir konudur. O devam eder. Ama Galatasaray bir ay içinde 

seçim tarihini açıklamak zorundadır. Onu isterseniz Mayıs açıklayın, ister Haziran, o ayrı bir 

konu. Ama bunu söyleyin. Dolayısıyla zaten bu hususta da -çok açık söylüyorum- ne olur 

birbirimize haklı, haksız demeyelim. Hukuk da ikiye bölünmüş gibi, zaten mahkemenin kararı 

ikili karar. Bunu da açıkça okuyoruz, görüyoruz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Yusuf Günay, siz de açıklayın. Ondan sonra hukuka intikal etmiş bir konuyu beklemekten 

başka çaremiz yok.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Şu an şurada iki arkadaşımız var, Dilek Kutlu ve Mahmut Recevik. Bu iki arkadaşımızın da elinde 

iki tane tedbir kararı var. Bu tedbir kararı şunu der. Tüzüğün 59. maddesi, tedbir kararı 

kaldırılıncaya kadar yürürlüğü durdurulmuştur. Dolayısıyla bunlar meridir, bunlar bir mahkeme 

tarafından kaldırılmadığı müddetçe, tedbir kararları devam etmektedir. Bu kadar basit. 

Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam. Peki, teşekkür ederim. İki konuşmacımız var. Konuşmalarından feragat ediyorlar mı, 

yoksa iddialılar mı? Sait Bey feragat etti. Kim var başka? Buyurun, ondan sonra da Faruk Bey 

var. Evet. Evet.  

Faruk Gürbüzer 

2019 yılının son toplantısını yaptık. Yeni yılın Galatasaray’a hayırlara vesile olmasını diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

İnşallah, çok teşekkür ederiz Faruk Bey. Konuşmanızdan feragat ettiniz diye anlıyoruz. Çok 

teşekkür ediyoruz. Peki, beyefendi konuşsun, sonra size. Buyurun beyefendi.  

Reşit Ömer Kükner 
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Şimdiden hepinize iyi yıllar diliyorum. Faruk Bey’in söylediği gibi, yılın son Divan toplantısını 

yaptık. Marifet iltifata tabidir. Mustafa Cengiz yönetimini, Florya ve Kemerburgaz kararları için 

tebrik ediyorum.  

Bir de benim çok küçük bir ricam var. Lig TV ya da Bein Sport, ekrana maçları naklen verirken 

GAL yazıyor. Bu UEFA’nın aldığı bir karar, uluslararası maçlar 3 harfle yayınlanıyor. Ama bizim 

Galatasaray’ın GS olan kısaltmasını Türkiye'de mutlaka uygulatmamız lazım. Bu konuda 

federasyon ya da Lig TV yönetimine yazı yazılarak resmî cevabın alınmasını istiyorum, çünkü 

GAL diye bir şey yok. Ya GS var, ya tam Galatasaray yazarlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Doğru. Sayın Aşkın, konuşuyor musunuz? Buyurun gitmeyin, söyleyin ama gitmeyin. Daha 

buradayız.  

Taner Aşkın 

Değerli Başkan, Değerli Hazirun, Yönetim Kurulunun Sayın Üyeleri,  

Kusura bakmayın, esasında ben bugün bir toparlama yapmıştım. Genel anlamda bir konuşma 

yapacaktım, ama konular o kadar dağıldı ki. Hele saat 6’ya geldikten sonra, bunları toparlamak, 

tekrar tekrar izah etmek doğru bir şey olmayacak, çünkü herkesin şeyi kaçtı artık, dikkati de 

dağıldı. Ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Bakın, burası çok önemli. Birçok şeyler 

olmuş. Şimdi Sayın Başkan Yardımcımız birtakım cevaplar verdi. İçerisinde doğru olanlar da 

var. Sayın Abdurrahim Albayrak burada bir parmak bal çaldı, gitti. İyi, güzel, Florya’ya her şeyi 

yapacağız da, Florya’da bugünkü imar durumumuz ne? Diyelim ki, müsaade ettiler, imar 

durumunu aldık. Nereyi aldık? Elimizdeki sadece 19 dönümlük arsayı aldık. Onun dışında bir 

imar durumumuz yok. Aşağı ineceğiz. Ne kadar ineceğiz? Orada, Florya’da imar taş çatlasa % 

25, daha fazlası yok. Peki, buraya bu kadar para harcayacağız. 250-300 milyon lira para 

harcanacağından bahsediliyor. Bana göre komik, çünkü böyle bir tesisi birden yapmaya 

kalkarsanız zaten yapamazsınız. Kısmen yapacaksınız, yavaş yavaş yapacaksınız. Peki, Florya’ya 

harcayacağınız para ne? Oraya bulacağınız sponsorları bu tarafa bulsak ne olur? Daha iyi değil 

mi? Bu da başka bir değer.  

Şimdi geçelim başka bir şeye. Önemli bir şey var. Bir mahkeme durumu devam ediyor. Sayın 

Başkan çıkıyor, bir şey söylüyor, gazetelerde bir şeyler söyleniyor. Abuk sabuk birtakım şeyler 

var. Bakın, bu ibra edilmeyen 2010 yılındaki, 2011 yılındaki yönetimde ben de vardım. 

Yargıtay’a dava açanlardan, müracaat edenlerden bir tanesi de benim. Elimde de böyle bir 

belge var. Bu belge açık, gayet net. Evet, idari ibrasızlık diye bir şey yok. Ama bakın, o zaman o 

tüzüğü değiştiren bizdik, yani o günkü Yönetim Kuruluydu. Bakın, çok hassas bir noktaya 

geliyorum. Biz ne yaptık? Orada yazılı olan, kendi yazdığımız bir maddeyi uygulamadık. O 

şuydu. Bu yönetim döneminden sonra başlar, yürürlüğe girer bu tüzük, diyordu. Yani bizler de 

isteseydik, -mahkemeye filan gitmeye de lüzum yoktu veyahut giderdik- yönetime de devam 

ederdik. Bu doğru değildi Galatasaray için. Bu yanlış. Galatasaray’ı buralara götürmenin bir 

âlemi yok. İstinaf mahkemesi bunu söylemiş, o bunu söylemiş.  
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Ya arkadaşlar, siz çok başarılı işler yapıyorsunuz. Hakikaten takdir edilecek şeyler var. Ben 

geçen hafta aşağı yukarı 2-3 saat, Sayın Kaan Kançal’la bayağı bir münasebette bulunduk, 

konuştuk. Bazı şeyler anlattı, bazı şeyleri izah etti. Ben de ona izah ettim. Bir sözümüz vardı. 

Galatasaray’ın en kısa zamanda nasıl kurtulacağına dair benim de bir projem vardı, ben de 

onları aktardım kendilerine. Ama inanın, samimiyetle bir şey söyleyeyim. Bu kadar samimi, bu 

kadar açık, bu kadar çok iş yaptığınızı söylüyorsanız, o zaman kendinize olan özgüvensizliğiniz 

niye? Alın 28. maddeye istinaden bir karar, gelin Genel Kurula, bu işi bitirin. 

Yani şöyle söyleyeyim, gitgide Galatasaray’ı tüketiyoruz. Hep beraber el birliğiyle tüketiyoruz. 

Ben sadece yönetim şöyle yapıyor, böyle yapıyor demiyorum. Ama bakın, 500 milyon doların 

üstünde borç var. Ne ile ödeyeceğiz? Ne ile ödeyeceğiz? Bugün her şey konuşuldu. Peki, buna 

karşılık yapılması gereken ne? Arkadaşlar, beni şu anda hiçbir şey alakadar etmiyor, kusura 

bakmayın. Beni alakadar eden bir şey var. Çözüm yolu ne? Yarın için neler yapmamız lazım? 

Dün bitti, orada kaldı. Bitti. Bakın, borç orada yazıyor, 500 milyon. Ne zaman bundan çıkabiliriz, 

nasıl çıkabiliriz? Bundan sonra yapılması gereken bunların tartışması. Buraya geliyoruz, 

sabahtan akşama kadar lafıgüzaf, hiçbir şey yok. Bir proje yok ortada. Galatasaray’a gelir 

getirecek hiçbir şey yok. Geldi mi Yönetim Kurulu böyle bir proje ile? Gelmedi, yok. Peki, bu 

500 milyon borç durup dururken mi eriyecek? Hayır. Seneye bunun üzerine bir 250 daha 

koyacaksınız, çünkü Şampiyonlar Ligi’nde değilsiniz. Koyacaksınız, rahat. % 50 geliriniz gitti, 

rahatlıkla koyacaksınız. Yani bakın, Divan... Mahmut, sonra konuşuruz seninle. Sen oradan 

müdahale etme Mahmut. Efendim? Şampiyon olamayacağız demedim, Şampiyonlar Ligi’ne 

gidemiyorsun dedim. Ha, gidiyor musun? Devam ettin mi şimdi? Mahmutçuğum, bak, bu sene 

gidiyor musun? Sen onun cevabını ver bana, gidiyor musun?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Aşkın, ikili tartışmayalım.  

Taner Aşkın 

Neyse ağabey, boş ver.  

Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik 

Gitmeyeceğiz diye bir temennide bulunuyorsunuz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ya temenni olur mu Recevik? Allah aşkına ya.  

Taner Aşkın 

Mahmut, bak bir şey söyleyeyim. Kişiye sormuşlar, nasıl bilirsin diye, kendim gibi, demiş. 

Anladın mı? Neyse Mahmut, neyse.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun, toparlar mısınız?  

Taner Aşkın 
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Neyse Mahmut, bu konuda seninle tartışmam doğru değil zaten. Kusura bakma, lafa girdin. 

Çok affedersiniz, özür diliyorum hazirundan.  

Ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Bu Divanın etkenliğinde eğer bir şey yapacaksak, hep 

beraber burada proje üretelim. Galatasaray’ı en kısa zamanda buralardan nasıl kurtarırız, nasıl 

getiririz, bunların peşinde koşalım. O onu söyledi, bu bunu söyledi, falan, bunlarla 

Galatasaray’ın çıkacak bir yeri yok beyler. Kendi kendimizi aldatıyoruz. Yapmayın bunu. Ben 65 

senedir bu kulübün içerisindeyim. Benim çocukluğum burada geçti. Ben mektepli değilim. Ama 

şöyle söyleyeyim, benim için mektepli, mektepsiz diye bir şey yok. Benim için Galatasaray var, 

Galatasaraylılık var. Lütfen rica ediyorum. Bakın samimiyetle söylüyorum, yapılması gereken 

yegâne şey, yeni projeler üretip ortaya bir sistem çıkarmak. Ama yapmıyoruz. Niye 

yapmıyoruz? Bakın, 6 saattir burada oturuyoruz. O onu söyledi, bunu bu söyledi, şöyle oldu, 

böyle oldu. Kusura bakmayın beyler, ben esasında Sayın Başkana daha önceden bir mesaj 

attım özellikle. Bana bir söz hakkı tanıyı, dedim, lütfen sırayla geriye kaldırmayın, dedim. Ama 

böyle oldu. 

Son söyleyeceğim şu. Bir kere daha tekrar ediyorum. Galatasaray’ın çıkışı, Galatasaray’ın 

yapacağı projelerle ilgilidir. Galatasaray’ın en kısa zamanda çıkabilmesi için çok çabuk harekete 

geçirilmesi icap eden, çok ciddi projeler vardır. Ve kısa zamanda da -bakın, altını çizerek 

söylüyorum- Galatasaray 500 milyon doları bulabilecek niteliktedir. Süreç olarak da 

söylüyorum, maksimum 2 yıl.  

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. İyi akşamlar.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz.  

Değerli Hazirun, 

Toplantının sonuna geldik. Söz almak isteyen var mı? Son şans. Evet. Sonra onu ayrıca ikiye iki 

tartışalım. Bire bir.  

Hatice Günay 

Bir kişinin seçime, yani tüzüğe göre seçime girmeme şeyine tedbir koyuyor mahkeme.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

O artık hukuka intikal etmiş, hukuku bekleyelim Sayın Günay. Başka çaresi yok.  

Değerli Hazirun,  

Yönetim Kurulunun sabırlı üyeleri, katılımınız için teşekkür ediyoruz. Saat 18. Maalesef 

öngörülmeyen bir şekilde uzadı, ama herkes kendini ifade etme fırsatı buldu. Bu vesileyle 

Divan Kurulumuz adına hepinize tekrar iyi, mutlu, sağlıklı ve bereketli seneler diliyoruz. Ocakta 

görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.  
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