
1 

 

Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 10 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 13.30’da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi 

TT Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Divan Üyeleri,  

Saat 13.29, dolayısıyla cep telefonlarımızı sessiz konuma almak için aşağı yukarı 60 saniyemiz 

var.  

Hassasiyetinize ve ilginize teşekkür ediyoruz efendim, her zamanki gibi. Bu yağmurlu günde 

burayı şereflendirdiğiniz için ayrıca Divan Kurulu arkadaşlarım adına teşekkürlerimi 

sunuyorum. Eğer hazırsak bugünkü çalışmamıza başlayabiliriz diye düşünüyorum. 

Değerli Divan Kurulu Üyelerimiz, Sayın Misafirler, Basınımızın Değerli Mensupları,  

Nisan ayı Galatasaray Spor Kulübü Divan toplantısına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi, 

toplantımızı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemâl Atatürk ve silah arkadaşları, 

kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen ve son Divan toplantımızdan bu 

zamana kadar ebediyete intikal etmiş, değerli Galatasaraylı üyelerimiz, 4408 sicil numaralı 

Olcay Üstün, 5001 numaralı Ahmet Süha Mermerci, 5669 sicil numaralı Simru Atak, 5717 

Şükrü Kaya Çatal, 6640 Akgün Örenman, 7903 Yaşar Yılmazkaya, 10332 Beril Dedeoğlu, 

15369 Ali Araptarlı, 15545 Cihat Hançer’in anıları önünde saygı duruşuna davet ediyorum 

sizleri. 

(Saygı duruşu yapıldı.) 

Teşekkürler, buyurunuz efendim. Gördüğünüz gibi, Mart ayındaki kayıplarımız oldukça fazla. 

Umarım Tanrı bir daha böyle acılar göstermez hiçbirinize.  

Değerli Üyeler,  

Tekrar hoş geldiniz hepiniz. Bugünkü gündemi okuması için Sevgili Öner arkadaşımdan rica 

ediyorum. Bugün Divan Kurulunda bir eksiğimiz var gördüğünüz gibi, Başkan Yardımcımız 

Nedime Hanım bir profesyonel zorunluluktan dolayı Prag’da bir toplantıda, o bakımdan 

aramızda değil. Dolayısıyla, kendisi adına selam ve sevgilerini iletiyorum sizlere. Buyurun 

Öner Bey. 

Divan Kurulu Yazman Üyesi Öner Kılıç 

Gündem 

1. Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,  

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi, 

4. Kapanış. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler. Gündemi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? 

Teşekkür ederiz. 
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Geçen ayki toplantı tutanağını okuduysanız, oylarınıza takdim ediyoruz efendim.  

Ayhan Yeğinsu 

Başkanım, bir değişiklik olması gerekiyor, onu takdim ederseniz... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tabii. 

Ayhan Yeğinsu 

Şurada, benimle ilgili kısımda. Biraz kırmızı ile şey yaptım, tutanakta. Yeşille değişmesi 

şeklinde.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hay hay, inceleyelim. Bir hata varsa düzeltiriz. Teşekkür ederiz hassasiyetinize. Olası 

düzeltme ile birlikte oylarınıza takdim ediyoruz, son toplantı tutanaklarını. Kabul edenler 

efendim? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Teşekkürler. 

Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Divan Başkanlığına ay içinde bir evrak geldi. 

Sayın Ayhan Yeğinsu’nun kişisel bir dilekçesi vardı, bir talebi vardı Divan Başkanlığından, son 

Divan toplantısında okunan, verilen bir önerge ile ilgili. Kendisine ilgili cevap verilmiştir. İlgili 

cevaptan tatmin olduğunu da biraz evvel konuşurken ifade etti. Onun dışında da sizlerin 

dikkatine sunulmayı gerektirecek önemde bir evrak yoktur.  

Üçüncü maddemiz, kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara 

söz verilmesi. Şu an itibarıyla 16 konuşmacımız müracaat etti. 16 konuşmacının tamamının 

güncel konular hakkında konuşacağını ve süre anlamında tasarruflu davranacağımızı 

varsayarak, bu konuyu bir dikkatlerinize sunmak istedim. 

Evet, şu an itibarıyla 16 konuşmacımız var. Eğer feragat eden olursa, bunu da sizlere 

bildireceğiz. Efendim, her zaman olduğu gibi, Divan toplantımıza, son toplantımızdan bu 

zamana kadar camiamızda yaşanan süreçleri, gelişmeleri değerlendirerek, Divan Kurulu 

olarak başlayacağız. 

Divan Kurulumuzun Değerli Üyeleri, Muhterem Genel Kurul Üyesi Olup Divan Kurulu Üyesi 

Olmayan Misafirlerimiz, Değerli Basın Mensupları ve Özellikle Bizleri Televizyonları Başından 

İzleyen, Sarı Kırmızı Renklere Gönül Vermiş Sevdalılar, Taraftarlarımız 

Hepinizin bildiği gibi, 23 Mart’ta çok uzun süren bir Genel Kurul yaşadık. Mayıs 2018’den bu 

yana yönetimde olan, görevde olan Sayın Mustafa Cengiz başkanlığındaki Yönetim Kurulu 

mali açıdan ibra edilmiş, ancak idari açıdan edilmemiş, ayrıca sunulan denetim raporu 

yapılan oylama sonucunda kabul görmemiştir.  

Ancak Genel Kurul sonrasında, Yönetim Kurulu hukuki haklarını kullanarak mahkemeye 

müracaat etmeyi tercih etmiş, her iki ibrasızlık konusunda da tedbir kararı alınmıştır. Her ne 

kadar kulübümüz mevcut tüzüğümüze göre yönetilmekteyse de, kanunlarımız, dolayısıyla 

alınan mahkeme kararları her şeyin üstündedir ve hep birlikte süreci sakin olarak takip 

etmeliyiz.  
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Genel Kurul sonucunda ortaya çıkan bu ibrasızlık durumu maalesef 114 yıllık köklü bir tarihe 

sahip olan kulübümüze hiç yakışmamıştır. Söz konusu Genel Kurulda söz alan konuşmacıların 

ve oylama sırasında iradelerini ifade eden üyelerin kararları çok önemlidir ve demokrasilerde 

yok sayılamaz. Bu Genel Kuruldan çıkan sonucu çok çok iyi analiz etmeliyiz. Bu ibrasızlığı 

küçük bir grubun organizasyonu veya komplo olarak görmek, olumlu-olumsuz oylar 

arasındaki farkı küçümsemek, liseli-lisesiz mücadelesine indirgemek çok kolaycılık olacaktır 

ve kulübümüzün hatalarından ders çıkartarak gelişmesine engel teşkil edecektir diye 

düşünüyoruz.  

Öte yandan, bu sonuç sonrası yaşanan süreç, paydaşlarımız arasındaki çatışma görüntüsü, 

çeşitli kamplara ayrıştırma ve ötekileştirme çabaları daha da üzücü ve endişe verici bir 

aşamaya gelmiştir maalesef. Bununla ilgili yüzlerce nahoş ve seviyesiz örnekten bahis bile 

etmek istemiyorum huzurlarınızda.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Galatasaray’da farklı fikirler vardır, farklı düşünen insanlar vardır ve bunları açıkça ifade 

ederler. Bu kulübün en büyük zenginliği budur. Galatasaray sadece bir futbol takımı değildir. 

Ancak tüm sportif branşlarda daima birincilik hedefleyen, lisesi olan, üniversitesi olan, 

yardımlaşma vakıfları, huzurevleri, dernekleri olan, dünyanın dört bir yanına yayılmış olan 

milyonlarca taraftarı ile eşi, benzeri olmayan bir kurumdur. 

Galatasaray’da gruplar ve taraflar yoktur, ancak paydaşlar vardır. Genel Kurul üyelerimizden, 

Divan Kurulu üyelerimizden, Yönetim Kurulu üyelerimizden, sporcularımızdan, 

çalışanlarımızdan, seyircimizden, taraftarlarımızdan oluşan bu olmazsa olmaz paydaşlar 

sevinci, hüznü, şampiyonlukları, başarısızlıkları yıllardır bir bütün olarak paylaşmayı 

başarmışlardır. 

Bu başarının altındaki sır, her paydaşın doğru bilgilere sahip olarak, kendi sorumluluk alanını 

iyi bilmesi ve bunun dışına çıkmaması ile sağlanmıştır. Hiçbir Galatasaraylının bir başka 

Galatasaraylının sevdasını ölçmeye, değerlendirmeye, yargılamaya ve hele hele kategorilere 

ayırarak ne aşağılamaya, ne de ötekileştirmeye hakkı yoktur. Hiç kimsenin haddine de 

değildir. Bu vesileyle, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu olarak, biraz evvel saydığım tüm 

paydaşlarımızı sükûnete, itidale, hiç kimsenin tahrik ve manipülasyonuna izin vermemeye ve 

hep birlikte başarıya odaklanmaya davet ediyoruz ve bunun tavizsiz savunucusu olacağımızı 

bir kez daha teyit ediyoruz buradan. 

Yine eskiden olduğu gibi, tüm üyelerin hasret giderdiği, kol kola gelerek kol kola çıktığımız 

Genel Kurulların temennisi ve büyük özlemi ile Divan Kurulu arkadaşlarım ve kendi adıma 

sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkürler. 

Başkan Yardımcımız Aykut Bey’den iç tüzükle ilgili bir maddeyi özellikle okuyarak sizlere 

hatırlatmasını rica ediyorum. Buyurun. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan   

Saygıdeğer Katılımcılar,  
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Görüşmelerde genel düzen, tüzüğümüzün 45. maddesi ve iç tüzüğümüzün 20. maddesinde 

düzenlenmiş bulunmaktadır. Şimdi ben iç tüzüğümüzün 20. maddesini sizlere aktarmak 

istiyorum. 

“Kulüp Divanında konuşmacıların sözü üyelerce kesilemez. Toplantıda şahsiyetle uğraşılmaz 

ve çalışma düzenini bozucu hareketlerde bulunulamaz. Toplantıda Galatasaraylılığa 

yakışmayan sözler söyleyen kimseyi, başkan derhâl temiz bir dille konuşmaya, buna karşın 

temiz bir dil kullanmamakta direnirse kürsüden ayrılmaya davet edebilir. Başkan gerek 

görürse, sürekli olarak söz kesen, şahsiyetle uğraşan, çalışma düzenini bozucu hareketlerde 

bulunan, kaba ve çirkin sözler söyleyen, temiz bir dille konuşmayan kişileri o oturumda 

salondan çıkartmak için üyelerin oyuna başvurur. Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba 

ve çirkin sözler varsa, Başkan gerekli düzeltmelerin yapılması için o yazı veya önergeyi 

sahibine verir.” 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 66. maddesinden uyarlanmıştır. Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Evet, konuşmacıları sırayla davet edelim lütfen.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan   

Sayın Mehmet Bilen lütfen, ilk konuşmacımız.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bu arada, salona girerken hepinize dağıtılmış olduğunu umuyorum, bir Divan Kurulumuz 

Faaliyet Raporu var. Ona da göz atarsanız memnun oluruz. En son sayfası oldukça ilginçtir, 

onu da dikkatlerinize sunmak isterim.  

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanı, Değerli Divan Üyeleri, 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Malum, 23 Mart’ta önemli bir Genel Kurulumuz 

oldu ve hayli de sıkıntılı bir Genel Kurul oldu. Toplantıdan sonra da kamuoyunda gündem 

oluşturdu, bir hayli tartışıldı. 

Takım şampiyonluğa gidiyor. Mali durum kontrol altında, gelirler artmış, giderler azalmış. 

UEFA ile sorunlar halledilmiş. Voleybol ve sportif şubelerde başarılı sonuçlar alınıyor. Buna 

karşın, bir bakıyorsunuz, kongrede yönetim ibra edilmiyor. Tabiatıyla, kamuoyunda da 

Galatasaray’ı sevenler, sporseverler, ne oluyor, bu şartlarda nasıl bir ibrasızlık var diye bir 

anlam veremiyorlar. 

Bu arada da, ibrasızlığın olduğunun haftasında da kulübün 75 milyon lira gibi bir ödemesi var. 

O arifede ibrasızlık ve bunun sonucunda yönetime bir moralsizlik. Allah’tan taraftar, ultrAslan 

sağduyulu davranıyor, Yönetim Kurulunun arkasında tavır alıyor, Yönetim Kuruluna moral 

veriyor. Bu nedenle, ultrAslan’ı kutluyorum buradan.  

Şimdi bu işin temeline gelirsek, bu işin temelinde tüzük var. Tüzük günün koşullarına 

uymuyor. Tüzükteki eksikler sadece bu Genel Kurulda değil, sürekli kulübe çeşitli sorunlar 
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çıkartıyor. En basitinden, Mali Kongre bir güne sığmıyor. Gece yarısı şahsen ben salondan 

24’te ayrıldım. Sabah 9,5’ta, 10’da gelen bir insanın 14 saat orada beklemesi, artık neredeyse 

fizikman mümkün değil. Kaldı ki, en önemli maddelerden biri, bir yıl sonrakinin bütçesi, 2019 

yılının bütçesi mecburen gece saat 11’de, 11,5’ta hiç görüşülmüyor. Ulu orta oradan sadece 

oylama ile -artık herkes yorgun- geçiştiriliyor. 

Bir formül: Mutlak surette artık bundan sonra mali kongrelerin 2 gün olması lazım. Şayet 

oylamada bir kapalı oylama yapılacaksa, insanların yorgun olmadığı bir şekilde, ikinci gün 

yapılmalı. Biz de yılda 1.5 günümüzü artık Galatasaray’a ayırmalıyız. 

Burada bazı şeyleri de görmezden gelmeyelim. 23 Mart’taki Genel Kurulda yönetimin ibra 

edilmemesi için günlerce, haftalarca çalışan üyeler oldu. Bu zaten aşikâr, biliniyor. Bunu biz 

de biliyoruz. Buna göre nasıl biz bu yönetimi ibra etmeyiz diye planlar yapıldı, kongre 

mimarlığı yapıldı. Konuşmalar uzun tutuldu. Amaç, insanların sıkılıp gece saatlerine 

kalmamasıydı. Salonun arkasında bir grubun, 200 civarında genç üyenin orada akşama kadar 

özellikle salondan ayrılmamaları ağabeyleri tarafından sağlandı. Bu üyeye 150 de muhalif üye 

katılınca, gece yarısı saat 21.30 civarında, bakın 2.500 oyla seçilen Yönetim Kurulu 27 oy 

farkla, gece yarısı 300 üyenin, 358 üyenin oyuyla ibra edilmedi. 2.500 üyenin seçtiği Yönetim 

Kurulu.  

35 milyon taraftar var. 15 bin üye var. 300 küsur ibra etmeyen üye var. Bunun takdirini artık 

ben kamuoyuna bırakıyorum. Bu bir yerde, açıkça söyleyeyim, kongre istismarıdır. 2.500 

üyenin iradesini 300’e indirmektir. İşte bu noktada bir tüzük zafiyetidir. Bu tür 

organizasyonlara karşı tüzükte önlem alınmalıdır. İbrasızlık için asgariden belli bir oran 

olmalıdır. 100 kişi ile, 200 kişi ile koskoca bir kulübün Yönetim Kurulu gece yarısı ibra 

olmayacaksa önemlidir.  

Nasıl biz tüzük maddesini değiştirirken belli bir rakam koyuyoruz, bunda da belli bir oran 

olması gerekir ve birkaç kişinin hırsına, bu işe alet olanları da ben buradan kınıyorum. En 

sonunda da, mecburen tabii yönetimimiz bu haksız uygulamaya karşı hukuk yoluna gitti. 

Hukuk da bu işi durdurdu. 

Bugün biz Divan olarak, şampiyonluğa giden, bu kadar zor şartlarda mücadele eden Yönetim 

Kurulunun yanında olmalıyız. Bu bizim bugünkü görevimiz. Bizden önce taraftar sahip çıktı, 

bugün bu görev Divanda. Ve artık bu yaz mı olur, önümüzdeki aylarda mı olur, mutlak surette 

bir Olağanüstü Tüzük Tadil Kongresi yapılmalıdır. Bu tüzükle bu iş yürümez. Tabiatıyla bu 

Tüzük Tadil Kongresi için de önce olağanüstü tüzük Divan toplantısı yapılması gerekiyor.  

Bu arada, yine tüzüğe bağlı olarak, iki ay sonra kulübe, benim de üyesi olduğum Sicil 

Kuruluna yeni üyelik müracaatları gelecek. Maalesef tüzükte 400’le sınırlı bir engel var. Yılda 

400 kişiden fazla üye alamıyoruz. O da zaten matematik hesaplarla 390’a geliyor, 400 de 

olmuyor. Fakat buna karşılık, 500 tane üye çocuğu geçen seneden bu seneye bekliyor. Bu 

sene de gelecek üye çocukları var. Şimdi ben vicdanen sizlere soruyorum. Çocuğunuz kulüpte 

doğmuş, 18-20 yaşına, 25-30 yaşına gelmiş. Kulübe üye olmak istiyor ve olamıyor. Siz bir 

anne, baba olarak bu çocuğa ne dersiniz? Hepsi tahsilli, pırıl pırıl insanlar. Biz kendi kendimize 

niye bu engeli koyuyoruz? Bunun yetkisi bizde. Yani şayet E grubuna bir sınırlama yapmak 
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istiyorsak, eh pekâlâ. Ama kendi çocuğumuza bunu niye yapıyoruz? Benim çok şükür bir 

oğlum var, o da spordan üye oldu. Benim bir derdim yok. İkinci bir çocuk da yok. Ama o kadar 

çok kıvranan insan görüyorum ki, hakikaten yazık, günah. Bu anlamsız engeli kaldırıp bu pırıl 

pırıl gençleri daha fazla üzmeyelim.  

Tabii bu tüzük şeyinde bu konuşulur, ama yani bu 400 engeli, ne bileyim, E’ye konur, E artı 

üye çocuğuna konur. Yani mesela A grubundakiler de 400’ün dışında olmalıdır. Yani zaten bir 

şeyimiz yok ki, liseyi bitiren genç Galatasaraylı ise gelir, müracaat eder, 400’ün dışında 

buraya üye olur. Boşuna bunu tıkamasına bir gerek yok. 

Bunun dışında, bir de Genel Kurulda, Denetim Kurulunun hazırladığı çok güzel bir rapor vardı. 

Bu raporun içinde de pek çok gerçekler vardı. Bu rapor okunmadı, geçiştirildi. Bu rapor 

yazılmış bir belgedir, bugüne kadar gördüğüm en titiz çalışmalardan biridir. Ben bu raporu 

hazırladığı için Denetim Kurulunu kutluyorum. Bu raporun mutlak surette önümüzdeki Divan 

toplantılarında ele alınıp incelenmesi ve onun içindeki birtakım gerçeklerin görülüp, 

Galatasaray’ın problemlerinin daha net anlaşılması gerekir. 

Tüzük, artı üyelik ve 20 yıldır katlanarak gelen borca artık parçalı bir şekilde değil, hep birlikte 

bir çözüm bulmalıyız. Artık bu sorunlar yönetim kurullarını aşmış, Genel Kurulun, dolayısıyla 

Divanın sorunlarıdır. İç bünyemizdeki ufak çekişmelere son vermeliyiz.  

Konuşmamı bitirirken, yönetimimiz, bizler, okulumuz, sporcularımız ve ultrAslan’ımızla hep 

birlikte bu sorunların üstesinden geliriz diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Sayın Mehmet Bilen’e teşekkürler. Sıradaki konuşmacımız Sayın Celal Açar. Buyurun. 

Celal Açar 

Sayın Başkanlarım, Kıymetli Divan Kurulu Üyeleri, 

Geçen toplantıda bulunmadığım için, Sayın Mustafa Cengiz, “Üyelik müracaatları sırasında 

Sevgili Celal Açar’a ben formumu boş verdim, onlar doldurdu.” şeklinde bir ifade kullanmıştır. 

Başkan herhâlde yanlış hatırlıyor. Ancak güzel bir tesadüf eseri, Sayın Varol Dereli’nin 

ofisinde, Sayın Mustafa Cengiz’in üyelik müracaatı formu doldurulurken eski Sicil Kurulu 

Başkanımız Serdar Eder de tesadüfen orada olduğunu kendisi beyan etmiştir.  

Sayın Cengiz’in konuşmasından hemen sonra da kendisi ifade etmiştir. Ancak ismimin geçtiği 

bu süreçte, benim boş form almam gibi bir durumun söz konusu olmayacağını ben de 

bilginize sunmak istedim. Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Celal Açar ağabeyimize teşekkürler. Sıradaki konuşmacımız Hayri Kozak ağabey, buyurun. 

Hayri Kozak 

Sayın Başkanlarım, Galatasaray’ımızın Saygıdeğer Divan Üyeleri, Arkadaşlarımız, 

Kardeşlerimiz,  
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23 Mart ve 31 Mart tarihlerini her birimizin yaşamında iz bırakan iki önemli gün olarak 

belleklerimize yazdık. 23 Mart Galatasaray’ın Olağan Genel Kurulu, 31 Mart da Türkiye’nin 

ama özellikle İstanbul mahalli seçimleri. 31 Mart seçimlerini gayet tabii ki gündemimizle 

hiçbir alakası olmadığı için burada görüşmeyeceğiz, bizler hiçbir şey söylemeyeceğiz, ama 

ülkemizin geleceğini direkt olarak etkileyen, son derece önemli bir konu olduğunu da 

söylemeden geçemeyeceğim. 

23 Mart Genel Kurulumuz ve çıkan kararlar büyük ses getirdi. Televizyon spor programlarının, 

sosyal medya ve taraftar gruplarının en önemli gündemini teşkil etti. Bunu hepimiz dinledik. 

Hepimiz dinledik, günlerce. En önemli gündemini teşkil etti ve ediyor, bugün de ediyor. Bilen, 

bilmeyen konuştu, yazdı. Televizyon yorumcuları, sosyal medya sakinleri, taraftar grupları 

ağır eleştiri ve hakaretler yaptılar. Kime? Bize, Galatasaray Liselilere ve genelde 

Galatasaray’ın aklı başında insanlarına. 

Şimdi, eleştiri ve saldırıların öncelikli hedefleri başta Galatasaray Liseli üyeler, Divan ve Genel 

Kurul üyeleriydi. Eğer sizler şahit olmadıysanız yazık olmuş, çünkü epeyce payınızı aldınız. 

Şimdi sizlere bu saldırıların sahiplerine (Ki bunların içinde aramızdaki bazı kişiler de var. 

Bunların isimlerini zikretmeyeceğim size, herkes kendi değerlendirmesini yapsın.) 

bilgilenecekleri ümidiyle, Galatasaray’ımızın bazı konularında kişisel görüşlerimi ifade etmeye 

çalışacağım.  

Yönetimimizin, biz Divan üyelerinin camiayı yakından ilgilendiren tüm bu konuların, 

kargaşanın sona erdirilmesi için büyük sorumluluklarımız vardır. Yani yönetimimizin ve 

bizlerin, hepimiz için söylüyorum.  

Şimdi üyelikler, üye adetleri, devamsızlık, büyük patırtılar koptu, biliyorsunuz. Az önce bir 

konuşmacı da söyledi. Şimdi ben size - hemen vaktinizi almadan- bazı net bilgileri vereyim de, 

herkes şunu bir hafızasına atsın. Bizim liseli üyelerimiz var malum, bir de diğer üyelerimiz var.  

Bugün itibarıyla, yani o Mali Kongre itibarıyla, Galatasaray’da lise mezunu veya işte mezun 

olmasa da liseli üyeler olarak 2.945 üyemiz var. Diğer üyelerimizin de adedi 5.165 idi. Aşağı 

yukarı yüzde yüze varan bir fark. Dikkatinizi çekerim, % 36 liseliler, % 63 diğer değerli 

üyelerimiz. Şimdi hemen 23 Haziran hazirununa bir göz atalım. 8.110 kişi hazirun var, 1721 

katılım var. Yani imza vererek salona girmiş, çeşitli saatlerde, saat 3’lere, 4’lere kadar gelmiş 

olan üye adedi 1721. Katılım oranı % 21. Dikkat edin, % 21. Ben şimdi sizi 34 yıl geriye 

götüreceğim, her seneyi de size söyleyerek. 

Bakalım bu katılım, katılım, katılım, az oy, çok oy, vay efendim gruplaşmalar filan neymiş 

acaba yıllardır, reel rakamları ile size vereceğim. Kanıtlaması da bana ait. Şimdi bakınız, 1981-

2015 son 34 yıl. Olağan Genel Kurul adedi 49. 49 adet Genel Kurul yapmışız biz, 20 yılda. 

Katılanların oranı, 20 yılın tüm katılanlarının oranı, hazirunlara göre % 16. Dikkat edin, bizim 

hiç katılım yok dediğimiz yerde, 1.700 de olsa, açılışta burada % 21 var.  

23 Mart 2019’da, bir Genel Kurul, o da % 21. Şimdi size iki tablo göstereceğim. Bunlar içinde 

palavra rakam yoktur. Her zaman için sizlere kopyalarını da sunmaya amadeyim. Bir defa, şu 

kulüpte ilgi, Genel Kurullara gidiş ne seviyede seyrediyor bu 20 yıllık sürede, bir bakalım. 

Benim 50 yılım geçti. 50 yıl gerisini de ben biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Hele buradaki çok 
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değerli ağabeylerim, her zaman katılımların azlığı bu kulübün baş derdidir, baş yarasıdır. İlk 

defa 23 Mart’ta olmamıştır bu. Şimdi bakın, 1996-2005 yılları arasındaki 10 yıl, 10 olağan, 14 

olağanüstü olmak üzere toplam 24 toplantı yapılmış. Sağdır, kulakları çınlasın, bu adedi 

enflasyon hâline sokmuş olan, Genel Kurulu Olağanüstü Genel Kurul itibarıyla, değerli 

Başkanımız Faruk Süren’di. Ama son derece doğru, en ufak şeyde Genel Kuruldan reel yetkiyi 

almak için Genel Kurula gitmeyi olağanüstü de olsa tercih ederek.  

Bakınız, bu dediğim süreç içinde 10 olağan, 14 olağanüstü, 24 toplantı yapılmış. Hiçbir 

toplantıda 1.000 kişinin üzerinde katılım olmamış. Dikkat edin, 1.000 kişinin üzerinde katılım 

olmamış arkadaşlar. Örnekler vereyim size, hepsi burada. Görmek isteyen bana gelsin. 

Mesela, birisinde katılım % 5, 134 kişi. Diğer bir örnek % 3, 95 kişi. Diğer bir örnek % 4, 190 

kişi. Diğer bir örnek % 5, 140 kişi. Ama hiçbiri bini aşmamış. 1, 2, 3, 4, 5 tane Galatasaray’ın 

hayati konularını ilgilendiren Olağanüstü Genel Kurullar da bunların içinde. Hangileri? AIG, 

Başkanın döneminde. Halka arz, kulakları çınlasın, Mehmet Başkanımızın döneminde. 

Galatasaray Adası yararlanma olayı, Seyrantepe, ilk Seyrantepe ve Riva. Bütün bunlar da şu 

size söylediğim 10 yılda da, hiçbir surette katılım adedi 1.000’i geçmemiş toplantılardan 

bahsediyoruz. Galatasaraylı gelmiyor. Bunu ben yıllarca antipatik olmayı da göze alarak 

söyledim. Bunu söylerken liseli-lisesiz bakmadım, herkese söyledim. Liselilerin ne kadar 

devamsız olduğunu ekranlara koyarak söyledim. Bu olayları incelerken liseli, lisesiz, şu, bu 

ayırım yapmamızdan daha yanlış bir şey olamaz, eğer Galatasaray’ı seviyorsak tabii. 

Bir de, kulakları çınlasın, yine Alp Yalman Başkanımızın son dönemini yaşattığı, 1986-95 

yıllarında, orada da sadece toplam olağan ve olağanüstü olarak 7 toplantı yapılmış 10 

senede. Katılımlar 52, 106, 152, 80, 243, 339, 258. % 4, % 4, % 19, % 3, % 16, % 16, % 12. 

Ortalama % 14. Size 20 yılı sundum. Takdir sizin.  

Birazdan tekrar geleceğiz bu konulara. Hızlı bir şekilde mali rakamlar vereceğim size. Şimdi 

burada Mali Genel Kurul toplantısı yapmıyoruz, ama bu kulüpte mali huzurun sağlandığı 

epeyden beri ifade edilen bir şey. Kimsenin itirazı yok, üzülecek insan da yok. Ancak mali 

huzur ve mali düzen hakikaten hazırlanmış mı, gerçekleşmiş mi? Ona hızlı hızlı rakamlarla -3 

ayrı kuruluşumuz var- bakacağım. Dün akşam çıkan sevindirici bir haberi de sonuna 

ekleyeceğim. Kimse panik yapmasın yani. 

Şimdi bakın, evvela Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının, biliyorsunuz, bir 

konsolide bilançosu var, tümünü içeren. Hızlı hızlı söyleyeceğim. Toplam gelir 975 milyon lira, 

toplam gider 1 milyor 310 milyon lira, zarar 335 milyon lira. Bu 31 Aralık 2018. Zaten bütün 

vereceğim rakamlar 31 Aralık 2018 tarihinde biten mali raporların rakamlarıdır. 

Toplam borç ve yükümlülükler bu dönemde 2,8 milyar. Net borç-alacak farkı 1,2 milyar. 

Finansal borç 1 milyar. Finansman gideri 310 milyon, teminatlar 1,7 milyar. Bunların da 1,2 

milyarı temliklerdir. Şimdi bu 12 aylık, Galatasaray’ın konsolide olarak bütün hesaplarının 

résumé’sidir, 31.12.2018 itibarıyla. 

Şimdi bireysel olarak ifade edeceğimiz bizim derneğimizdir. En önemli kurumlardan biri, 

bizim kökümüz, her şeyimiz olan kuruluş. Kuruluşumuzda yer almış olan, o zaman sportif, 

mportif, hiçbir şey yok, sadece o var. Bakalım o ne yapmış? Bunun içinde bütün amatör 
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sporlar da var, onu da söyleyeyim. Yani 13 tane amatör spor da bu bilançonun içindedir. Yine 

aynı rakamı basite irca ediyorum hep, hiç detaya girmiyorum. Giderler 352,9 milyon, gelirler 

116,6 milyon, zarar 236,4 milyon, 1 yılda. Toplam borçlar ve yükümlülükler 1,3 milyar. Net 

borç-alacak 795 milyon. Finansal borç 304 milyon. Finansman gideri 153 milyon. Hiçbirinin 

detayına girmiyorum. Girmeyelim de bugün zaten. Bunu bir ön bilgi olarak size sunuyorum. 

Sadece katılmayanlar gelsinler bana, ben sonra onlara teatileri yapalım.  

Şimdi konsolide Sportif A.Ş.. Hemen söyleyeyim, Sportif A.Ş.’nin 29 Şubat dönem raporu, 

yani 9. dönem raporu dün saat 18.30 civarında yayınlandı. Orada şu 2,9 kâr sağladığımız 

dönemde olduğu gibi, o da 30 Kasım raporlarındaydı, yine ciddi bir kâr. Üzerinde çok 

konuşacağımız bir kâr. Ama tabii kâr, kâr. Yani ağlayacak hâlimiz yok, memnun oluyoruz. 

Tabii, bilmenizi istedim. Şimdi vereceğim rakamlar, bu 31.12.2018’de biten bir bilanço olduğu 

için, bu kârlılık bunun içinde yer almayacak. Şimdi bakın, gelir 1 milyar 6 milyon, gider 1 

milyar 80 milyon. 31 Aralık itibarıyla konsolide, Sportif A.Ş.’nin zararı 74 milyon.  

Şimdi dün akşam itibarıyla çıkan 80,9 milyon bir dönem kârı var. Yani bunların tamamı da 

finansman gelirleriyle çok bağlantılı. Bunu sonra çok uzun konuşacağız aramızda.  

Değerli Üyeler,  

Yönetimimiz son 1 yıl içinde sık sık kulüpte mali disiplinin sağlanmış olduğunu belirtmekte ve 

kamuoyuna da spor medyası kanalıyla duyurmaktadır. Mali disiplinin ne olduğunu ben 

söylemeyeceğim. Hepiniz, büyük çoğunluğunuz ticari işlerin içindesiniz, bilirsiniz. Mali disiplin 

öyle çok sıradan bir şey değildir, onun sağlanmış olması. Keşke sağlanmış olsaydı. İnşallah da 

sağlanacak. Çok kararlılıkla üzerinde çalışan kardeşlerimiz var. Kulübümüzün, 3 ayrı 

kuruluşumuzun özet gelir tabloları -az önce saydıklarım, fiili sonuçları, doğru rakamlarla 

söylediklerim- kulübümüzün mali disiplin sağlandığına ilişkin sağlıklı bir gelişmenin henüz 

olmadığını göstermektedir. Benim için öyle. Herkesin kendi değerlendirmesi. 

Size biraz Mete İkiz’den -hiç alakası yok ama- bahsedeyim, yeri geldi. Şimdi bakın, anlatmam 

gerek. Siz Mete İkiz’i tanıyorsunuz. Çok değerli Genel Kurul üyelerimizden, mali raporlar ve 

finansmanlar üzerine son derece deneyimli, beynelmilel, planlamada da çok bilgi sahibi bir 

arkadaşımız. İsviçre’ye, 9 Mart 2018 tarihinde UEFA yetkililerine giden grubun -tek kişiden 

bahsetmiyorum- sözcüsü olarak direkt olarak, sözcüsü olarak yaptığı mükemmel bir sunumla 

alınan sonuçta çok önemli rol oynamış bir arkadaşımızdır.  

Mete, kulübün ve kulübümüzün mali konularında sorumlu arkadaşlarımıza, finansman 

raporları üzerinde yapacakları bütün çalışmalarda her zaman için faydalanılabilir, çok ciddi bir 

potansiyeldir. Haddim olmasa da, kendisini çok iyi bilen bir kişi olarak, ben bunu aralarına 

almalarını önemle tavsiye etmekten kaçınmayacağım. Bu benim üzerime vazife değil, çok 

inandığım için huzurunuzda söylemek istedim. 

Şimdi size bir yazı okuyorum. Bu yazı 29 Mart 2019 tarihini taşıyor. Galatasaraylılar Derneği, -

yani Galatasaray Lisesi mezunlarının derneği- Cemiyet Başkanı tarafından, yeni Başkanı 

tarafından Sayın Kulübümüz Başkanlığına yazılmış bir yazıdır. Tamamını okumayacağım. 

İçinde önemli, altını çizdiğim... Şimdi bu, aynen okuyorum size. 
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“23 Mart Cumartesi günü, akşam saatlerinde 4 kardeşimizin organize ettiği ortak doğum 

günü kutlaması esnasında, Genel Kurulda malum gelişmeler (23 Mart’tan bahsediyoruz.) 

yaşanmadan saatler önce çektikleri bir fotoğrafı, kardeşlerimiz sosyal medya üzerinden 

paylaşmışlardır. Genel Kurul sonrasında yaratılan algı sebebiyle, fotoğrafta yer alan 

kardeşlerimize bazı çevrelerce sanal linç kampanyası başlatılmıştır.”  

Bu yazıyı Cemiyetin Başkanı, yönetimi adına Başkanı yazıyor ve bizzat gidiyor, bu durumu 

Sayın Başkanımıza arz ediyor. “Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, İstanbul Emniyet 

Müdürlüğünün hemen hemen her kademesi ile irtibata geçerek önleyici güvenlik tedbirleri 

alınmasını sağladık. Bu süreçte, Lise Müdürümüz ile şartlar elverdiğince temas hâlinde 

olmaya gayret ettik. Bu süreçte Dernek olarak şikâyetçi olmanın hemen hukuken hızlı sonuç 

veremeyeceği, aksine tahriklere daha fazla neden olacağı, güvenliği sağlama amacımızla da 

çelişeceği düşüncesi ile temsil ettiğimiz tüzel kişilik adına resmi makamlara bir başvuruda 

bulunmadık. Yaşanılan süreçte, Galatasaray Ailesinin içine çekilmeye çalışılan karanlık ortamı 

aydınlatmaya ve Galatasaraylıyım diyen herkesi de yine aydınlatmaya katkı sağlamaya davet 

ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu 

Üyeleriyle 25 Mart günü bir araya geldik. Tüm bunların üzerine, üyelik başvuruları kabul 

edilmeyen kardeşlerimizin Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin hukuki koruması altında 

bulunan kişisel verilerinin yasaya aykırı bir şekilde sosyal medyada paylaşılarak suç 

işlenmesini ve açıkça hedef gösterilmelerini büyük bir şaşkınlık, üzüntü ve hayal kırıklığı ile 

karşıladık. (Aynen böyle olmuştur bu iş. Bunlar gökten zembille inmedi kimsenin eline. 

Nereden çıkabileceğini rahat rahat herkesin bileceği bir şeydir.) Beklentimiz, bizlerle benzer 

endişeleri taşıdıklarını gözlemlediğimiz Kulübümüz Yöneticileri tarafından bir açıklama 

yapılması, sonrasında da gecikmeksizin üyelik formlarını sosyal medya aracılığıyla yayan 

kişiler hakkında, ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasıdır.” 

Sayın Başkan, yazı bu kadar. Şimdi, bizzat Sayın Başkanımıza gidilip görüşülmüş. Bu yazıda, 

takdimi, içeriği de aynen anlatılmış ve kendisinden bir cevap beklenmiş. Bu saate kadar Sayın 

Başkanımızdan maalesef hiçbir cevap ve yorum gelmediğini söylemeye mecburum. 

Şimdi burada Sayın Başkana söyleyeceğim birkaç kelime var. Siz sadece kulübü yönetmekten 

sorumlu değilsiniz Sayın Başkanım. Aynı zamanda, kulübün, üyelerin, bizlerin liderisiniz. Öyle 

mi? Bizim liderimiz değil mi Başkanımız? Her dönem için geçerli olan bir şey, görevi 

süresince. Genç, yaşlı, kulübün ve üyelerimizin Galatasaray, genç, yaşlı, Galatasaray Liseli 

veya değil, tüm üyelere ayrım yapmadan, aynı mesafede olarak spor medyası, sosyal medya, 

taraftar gruplarının... Yani az önce ismini bir arkadaşımız söyledi. ultrAslan, evet, namı 

meşhur. ultrAslan, teşekkür ederim hatırlattığınız için. Yakinen biliyorsunuz zaten. 

……........ 

Biliyorum. 

Hayri Kozak 
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Evet, tabii tabii, onun fena hâlde farkındayız zaten. Üyelerimizin yanında yer almalı, lider 

olarak ve gerekli tepkiyi göstermelisiniz. Bunu sizden beklemeye devam edeceğiz.  

Şimdi bizim Yönetim Kurulumuz... Farkındaysanız, liseli kardeşlerimiz de var hem kurullarda, 

hem şeyde. Hepsi Galatasaray Lisesi mezunları ve onlar da gururla, şerefle, yakışarak 

Yönetim Kurulunda ve kurullarda yer almış arkadaşlarımız. Kaç kişi bunlar? 14 kişi. 4’ü 

Yönetim Kurulunda, 2’si Denetim Kurulunda, Disiplin Kurulu’nda 2, Sicil Kurulunda 5 olmak 

üzere 14 kişi. Yani gayet bir homojen şekilde de yayılmışlar. Bu çok güzel bir şey. Bütün bu 

olaylar olurken, liseliler yerden yere vurulurken, bu müracaat yapıldığı zaman ne yazık ki 

onların da bu yönetimin içinde olduklarını üzülerek söylemek durumundayım. 

Şimdi ben bizzat takip ettim. Az önce Divanın verdiği, farkında mısınız? Bu spor medyası, 

özellikle spor saatlerinde, gece geç saatler, hatta çok çok, bizim Genel Kuruldan çok daha 

uzun saatlere kadar giden saatlerde biz yerden yere de vuruluyoruz bu olaylardan sonra. 

Nasıl? Evvela liseliler. Artık öyle bir noktaya getirdiler ki bizi, ben de onun içindeyim. Ha şunu 

da söyleyeyim. Ben son Genel Kurulda bulunmadım. Yani kimseye lehte, aleyhte bir halt da 

yapmış değilim. Bunu bir müdafaa olarak söylemiyorum. Hiç de yanlış yapmadım. 

Bulunamadım, ama çok yakinen takip ettim.  

Şimdi adamların resmen Divan Kurulumuzdan hiçbir bilgileri yok. Bu Divan nedir, fonksiyonu 

nedir, sorumlu nedir, hiçbir şey bilmiyor adam. Esiyor, esiyor, milyonlar dinliyor. Hiç 

kimseden ses çıkmıyor. Ben aradım. Cevap hakkım olduğu için diyerek ben aradım. Adama 

kendi imkânlarım çerçevesinde ağzının payını verdim diyebiliyorum, ama hiçbir şey ifade 

etmez. Sizlerin belki haberi bile yok. Şimdi size bir şey okuyacağım. Bunu okumak istiyorum, 

bakın. “Yarın yapılacak Divan Kurulunda, (Bunu bugün konuşma yapan arkadaşlarımız da 

daha iyi dinlesinler.) yarın yapılacak Divan Kurulunda, bugün derbi öncesi kaos tarzı yorum 

yapan hangi Divan Kurulu üyesi olursa olsun, (Bendeniz cennet kuşu da bunlardan biriyim.) 

Galatasaray taraftarının önünde (Hani var ya adını söyledikleri arkadaşlarımızın gururla) 

muhalif değil, hain olarak anılacaktır.”  

Buyurun. Buyurun. Alkışlayın. Biz bunların arasında yer alıyorsak Galatasaraylılar olarak, 

bugün bana, yarın size. Bunları biz taraftarımızla yıllarca yaşadık. O tribünlerde ben de 

yaşadım. Olimpiyat Stadı’ndan, Ali Sami Yen’e o stat taşınırken, ben taraftarlarla beraber 25 

gün süreyle bilfiil çalışmış bir insanım. Hepsini tanırım, ama bugünkü gibi değildi. Ve şunu da 

unutmayalım. Çok şükürler olsun, şampiyonluklara gidiyoruz. Eğer top bir ters dönerse, Allah 

korusun diyorum. Bunun bir temenni olmadığını zaten biliyorsunuz. Beni tanıyan herkes bilir. 

Top çizgiyi geçtiği sürece her şey tozpembedir, taraftarlar yanınızdadır. Ama geriye dönük 

yıllarımızda, -burada Divan Kurulu üyelerimizin çoğu gayet iyi hatırlar- mağlubiyet hâlinde, 

başarısızlık hâlinde nasıl protestolara, nasıl küfürlere -aynı kişiler olmasa da- maruz 

kaldıklarını o günün yöneticileri, başkanları çok iyi bilirler. Bugün top çizgiyi geçiyor. Tamam, 

hepimiz mutluyuz tabii. Ama geçmezse ne olur? Bir.  

İki, şimdi mali düzen, mali güç, hepsi tamam. Bir an düşünün, bir an düşünün, nakit giriş ve 

çıkışlarını. Belli tarihler arasında sayın yönetim bize gösterecek. 2 milyar giriş, 1 yıl içinde 

kabaca, 2 milyar çıkış. Yani tamamı gelmiş ve gitmiş. Hemen söyleyeyim. Geldi olarak, listesi 
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verilen gelirlerin çok önemli bir yüzdesi bir önceki yönetimin aldığı başarıların sonucudur. 

Burada bir sürü şey var. Şimdi ben detaya girmeyeyim, sonra herkesle tartışmaya da hazırım. 

Ama mühim olan şu, 2 milyar girmiş bir senede ve 2 milyar bitmiş. Ne olmuş? Nereye bir çivi 

çakılmış? Nereye bir çivi çakılmış? Nereye ufak bir kulübe yapılmış? Bana söyler misiniz? 

Onun için meseleleri abartmayalım ve dikkatli bakalım. Galatasaray’ımız hepimizin, ama 

birbirimize ihtiyacımız var. Biz hepimiz, hakarete uğrayan üyelerimize, özellikle küçüklerimize 

-liseli olmuş, taraftar olmuş, hiç problem yok, kim olursa olsun- sahip çıkmaya hem biz, ama 

bizden önce Sevgili Başkanımız ve arkadaşları, onlar burada en az bizim kadar mecburdur. 

Yoksa çok daha ağır günler yaşarız. 

Şimdi bu mesajı yazan arkadaşlarıma hepinizin yanında ben selamlar yolluyorum ve kendisini 

bekliyorum. Ben Hayri Kozak, Galatasaray’ın en son haini. Çok teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kozak’a teşekkür ediyoruz. Benim Divan toplantısı açılışında yaptığım çağrıyı tekrar 

ediyorum, huzurlarınızda bir kere daha. 

Galatasaray Spor Kulübü’nün tüm paydaşlarını sükûnete, itidale ve her türlü provokasyon ve 

manipülasyondan uzak durmaya bir kez daha davet ediyorum. Burada taraftar, seyirci, liseli, 

lisesiz ayrımı yoktur. Herkes paydaştır. Şimdi son zamanlarda bir tanım daha çıktı, kravatlı, 

atkılı diye. Bizler zamanında atkılıyız, zamanında kravatlıyız. Hiç kimse kravatımıza bakıp 

aldanmasın lütfen. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Sayın Cengiz Akatlı, buyurun. 

Cengiz Akatlı 

Sayın Başkan, Değerli Divan Üyeleri, 

Ben 4446 Cengiz Akatlı. Mektep mezuniyetimi de söyleyeyim, oradan da yaşımı anlarsınız. 

1954 mezunuyum.  

Efendim, eski Divan toplantılarının birinde, rahmetli Oğuz ağabeyimiz, Oğuz İmregün 

Hocamız anlatmıştı, oradan aklımda kalmış. Tekrarlayacağım. Adam kadını öldürmüş, 

mahkemeye gitmişler. Mahkemede hâkim soruyor, “Oğlum, niye öldürdün?”, “Çok 

seviyordum Hâkim Bey.” demiş. Bunu Oğuz ağabeyden duymuştum, zaman zaman 

hatırlıyorum. Şimdi çok sevenler oluyor.  

Efendim, son yapılan Genel Kurul hakkında, ben de müsaade ederseniz birkaç notum var, 

onları sizlerle paylaşacağım. Bazı şeyler söyleyeceğim. Genel Kurulda 50 üyemiz söz aldı, 

isimlerini yazdırdı. Haklarıdır, bütün üyelerin konuşma hakkı var. Bizim temel taşımız Tevfik 

Fikret’den meşhur bir alıntı var ya, “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim” diye, bu sık sık 

tekrarlandı. Tabii ki hürriyet güzel bir şey. Fakat hiçbir zaman unutmayalım ki, hiçbir hürriyet 

sınırsız değildir. Bütün hürriyetler bir yerde sınırlıdır. Mesela, aracınız var. İstediğiniz aracı 

kullanmak hürriyetiniz var, ama istediğiniz hızda gidemezsiniz, yasak yollara giremezsiniz. 

Sigara içmek hürriyetiniz var, ama burada sigara içemezsiniz. Her hürriyetin, her alandaki 
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hürriyetin bir kısıtlaması vardır. Rahmetli Faik Şevket bizim hocamızdı mektepte. O da derdi 

ki, “Başkasının hürriyetinin başladığı yerde sizin hürriyetiniz biter.”, bunu unutmayalım.  

Şimdi hürüz, tamam da, 60 kişi söz almış. Bu hürriyet sonsuz mu? Her biri -sivri bir örnek 

veriyorum- 1 saat konuşsa ne olacak? 60 saat. Ee, bu mümkün mü? Teorik olarak mümkün, 

çünkü tüzüğümüzde bir kısıtlama var. Diyor ki, 3 kişi konuştuktan sonra önerge verilir ve 

kısıtlama kararı alınabilir. Ama hemen altında bir cümle var, dava evvel isimlerini yazdırmış 

olanlara kısıtlama uygulanmaz. Demek ki atış serbest. Öyle şey olur mu? Öyle şey olur mu? 

Atış serbest diyor. Bizim Genel Kurulu yöneten Divan da dedi ki, atış serbest, ben 

kısıtlamayacağım. Ya hiç olmazsa bir uyar konuşmacıları.  

Üç şeye dikkat etmesi lazım. Bir, saygı. Birinci saygı Genel Kurula. Lüzumsuz laflarla, lafı 

uzatmakla Genel Kurula saygısızlık. İkinci saygı diğer arkadaşlara. Sen çok fazla konuşursan 

diğer arkadaşlara sıra gelmeyecek. 50 tane üye var. Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Hiçbir 

şey yok. Uyarma, hiçbir şey yok. Bu böyle devam etti ve konuşmalar sırasında bir de ona da 

dikkat çekmek istiyorum. Orada bir değerli üyemiz de var, o da konuştu, işaret etti. Fakat o 

da fazla dikkate almadı. Üslup, üslup çok önemli. Konuşurken konuşmacıların üslûbuna dikkat 

etmesi lazım. Kimse alaycı, aşağılayıcı konuşma yapamaz. Bu Galatasaray’a yakışmaz. Bir de 

tarz, konuşmacıların aşağı yukarı yarısı -ben şurada oturuyordum- hep bu tarafa doğru 

konuşuyorlar, Genel Kurula konuşmuyorlar. Ve Divan uyarmıyor. Ya arkadaş, bir kere uyardı. 

Hayır efendim, hayır, bir kere, o da Başkan tuvalete gitmişti. Başkan yoktu. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun efendim, buyurun.  

Cengiz Akatlı 

Onun yerindeki Başkan Yardımcısı uyardı. Bir kere, bir kere. Ben akşama kadar oradaydım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Akatlı, diyaloğa girmeyelim salonla. Siz bir örnek olacaksınız diye bekliyoruz biz.  

Cengiz Akatlı 

Evet, örneğim, örneğim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam, buyurun.  

Cengiz Akatlı 

Efendim, bir de lüzumsuz, 4-5 tane plak var. Aynı plak diğer muhtelif üyeler tarafından 

tekrarlanıyor. Aynı plaklar tekrarlanıyor ve Başkandan bir uyarı yok. Ya kardeşim ya, bunlar 

söylendi. Efendim, bunları tekrar tekrar söylemeye lüzum yok. Lüzumsuz konuşmalarla 

uzatıldı, uzatıldı, uzatıldı. Geldik saat 10 civarına, ibra oylamasına geldik. Burası çok önemli, 

buna işaret etmek istiyorum.  
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İbra oylamasından önce Başkanın Genel Kurulu uyarması lazımdı, ibrasızlık hâlinde sonuçları 

ne olur, nereye gider diye. Bunu kesinlikle bilerek söylüyorum, birçok arkadaş, bu ibrasızlık 

oyu verenlerin birçoğu sonucunu bilmiyordu. Sonucunu bilmeyerek, hissi davranarak ellerini 

kaldırdılar, oy verdiler. Buna kalıbımı basarım, 350 civarında şey sayılmış, onlardan önemli bir 

kısmının ibranın sonucunu bilmediğini biliyorum.  

Yine rahmetli büyüklerimizden Suphi Batur ağabeyimiz vardı. Suphi Batur mükemmel bir 

başkandı. Kongreleri idare ederdi ve bu ibra meselesi gelmeden evvel bütün Genel Kurulu 

uyarırdı, ibra olmayınca ne olur diye. Bunu esprili bir dille anlatırdı, Genel Kurulu uyarırdı. 

Böyle bir uyarı yapılmadı. Ve yorulduk, bittik, ondan sonra aşağı yukarı 700 kişi kalmış. Biraz 

evvel bir arkadaşımız söyledi, galiba pik noktası 1.700. 450 ile başladık, işte yükselmiş, sonra 

düşmüş. 700 kişiydi aşağı yukarı, yuvarlak söylüyorum. 700 kişi ile ibra yoklaması yapıldı. 

Bittik, yorulduk. Böyle bir şey olmaz. Ben biraz evvel yaşımı da söyledim. Sabah 8,5’ta, 

evimden çıktım, gece 12’de vardım. Bu bize eziyet değil mi ya? Bunun bir çaresi, bir yolu yok 

mu? Yani lüzumsuz konuşmalarla uzattı, uzattı, uzattı, ondan sonra bir patırtılı oylama. Çok 

yanlış.  

Bunun için ne yapmak lazım? Sayın yönetimden rica edeceğim, Divan yönetiminden. 

Kulübümüzün çok değerli, parlamentoda tecrübesi olan üyeleri var, eski üyeleri var. Efendim, 

dışişlerinde tecrübesi olan üyeleri var. Bu üyelerden 4-5 kişi, 5-6 kişi, hangisi gelirse, onlardan 

mütalaa almak, görüş almak suretiyle dışarıda da uluslararası toplantılar nasıl görüşülüyor, 

nasıl sonlandırılıyor, bu konuda bir çalışma olabilir ve/veya birinci konuşmacının dediği gibi, 

toplantı 2 güne uzatılabilir. O da bir yöntem.  

Şimdi efendim, son olarak Konfüçyüs’ten bir öğütle bitireceğim. Ünlü düşünür Konfüçyüs, 

memleketinde geziyor. Kasabaları, köyleri seyahat ediyor. Gittiği bir köyde öğütler veriyor. 

Köylüler diyorlar ki Konfüçyüs’e, “Aziz üstat, çok güzel konuşuyorsun, çok güzel şeyler 

anlatıyorsun, ama biz hepsini anlamıyoruz ve hepsini de aklımızda tutamıyoruz. Bizim kolayca 

anlayacağımız ve aklımızda tutacağımız bir şey söyle bize.” diyorlar. Konfüçyüs de şöyle cevap 

veriyor: “Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın.” Ben Konfüçyüs’ün 

bu öğüdünü bütün Galatasaraylılara hatırlatıyorum. Yaptıkları konuşmalarda bu öğüdü lütfen 

dikkate alsınlar ve kendilerine yapılmasını istemedikleri bir şeyi başkalarına yapmasınlar. 

Hepinize teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Sayın Cengiz Akatlı’ya teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Ahmet Özdoğan. 

Buyurun Hocam.  

Ahmet Özdoğan 

Sayın Divan Başkanım, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, 

Saygıdeğer Yönetim Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler ve Değerli 

Basın Emekçileri,  

Hepiniz hoş geldiniz toplantıya. 
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İlk önce, 23 Mart’taki toplantıda Divan Başkanlığı yapmış ve Divanı oluşturmuş Sayın Metin 

Aslan, Sayın Metin Ünlü, Sayın Cem Çetin, Sayın Gözde Büyükeroğlu, Sayın Özkan Özdoğan, 

Sayın Özgecan Korkmaz ve Sayın Bora İkiler’e teşekkür ederim, çünkü böyle bir Divanı 15 saat 

yönettiler. Galatasaray için yönettiler. Teşekkür etmeyi bilerek büyümemiz lazım. Onun için, 

kendilerine hakikaten teşekkür ediyorum. Ayrıca, hukuki bir sürece girdik, biliyorsunuz. Bazı 

değerli mahkemeler tedbir kararı verdiler, bazı değerli mahkemeler de tedbir kararını 

reddettiler. O süreçte bu değerli Divan Kurulu üyeleri için de bazı söylemler var. Onun için, 

Divan Kurulu önümüzdeki esas davalarda görevine devam edecek. Çok kolay bir görev değil, 

kendilerine Allah kolaylık versin diyorum. Çok zor bir iş yapıyorlar. Sadece Galatasaray için 

yapıyorlar, kendileri için bir şey yaptıkları yok. 

Nasıl? Değerli Başkan ve Yönetim Kurulu fahri bir görev yapıyor. Sizler buraya gelip 

saatlerinizi, zamanınızı harcıyorsanız, onlar da öyle görev yapıyorlar. Şimdi tekrar 23 Mart’a 

dönersek, şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz.  

Saygıdeğer Galatasaraylılar,  

İki grup, ortadan bölünmüş iki grup birbirine “re, re, re, ra, ra, ra, Cimbom!” diyor. Siz hangi 

Galatasaray’sınız, hangi re, re, re, ra, ra ra’dasınız, hiç düşündünüz mü? Galatasaray’ın mali 

konuları falan halledilir, bunlar halledilebilir şeyler. İşte Galatasaray’ın beka sorunu budur. 

Böyle şey olmaz. Böyle bir Galatasaray düşünülemez.  

Şimdi tekrar toplantıya dönelim. Birinci oylama yapılmış, 700 kişi var diyorlar. Onları şimdi 

size izah edeceğim. Birinci oylama yapılmış, Sayın Dursun Özbek ve arkadaşları mali ve idari 

olarak oy çokluğu ile ibra edilmişler. İkinci oylama yapılmış, Sayın Mustafa Cengiz ve değerli 

arkadaşları mali ve idari olarak oy çokluğu ile ibra edilmiş. Üçüncü oylama yapılmış, üçüncü 

oylamada mali olarak Sayın Mustafa Cengiz ve değerli arkadaşları oy çokluğu ile ibra edilmiş. 

Dördüncü oylamada, idari olarak ibra edilmemiş. Sayın Divan Başkanlığı ilk önce salonu 

bölmeden bir oylama aldı, neticesini aldı ve bu oylama neticesi tutanaklarında var. Ne? 

İbrasızlık yönünde. Peki, salon bölünmeden ibrasızlığı bilen Saygıdeğer Başkan ve değerli 

Yönetim Kurulu üyeleri var. Yani salon belli. Bu arada, başka bir şey daha var, çok ilginç. 

Kendisi ile her zaman gurur duyduğum, 4 yıl benim Başkanlığımı yapmış, yani Galatasaray’ın 

da, benim de Yönetim Kurulunda olduğum, Başkanlığını yapmış, Sayın Faruk Süren Beyefendi 

çok ciddi bir risk alıyor. Bana göre, kendisi. Sadece Galatasaray için kalbi attığı için, -kendisi 

de burada- gidiyor, salona bir bakın, diyor. Her tarafta çok farklı sıfatlar kullanılıyor kendisine. 

Sayın Faruk Süren’in hiçbir beklentisi yok, sadece tecrübesini söylüyor. Galatasaray’ın ne 

noktaya geleceğini söylüyor. Ve sonra bir daha, işte gördünüz, “re, re, re, ra, ra, ra, 

cimbom”larla Galatasaray bir oylama yapıyor.  

Hepinizin bunu bir daha düşünmeniz lazım bence. Hangi re, re, re, hangi ra, ra, ra? Hâlbuki 

buraya gelirken sevgili kardeşim Ömer Tümay Bey ve Sayın Faruk Gürbüzer’le Mithatpaşa 

günlerini konuşuyorduk. 50 kişi, 60 kişi, 10 kişinin birbirine gözünün içine bakarak, saçının 

teline dokunulmadan nasıl buradan çıkarız, nasıl Galatasaray bayrağını düşürmeyiz 

günlerinden buralara geldik. İşte bizim beka sorunumuz budur. Bunu çok iyi düşünmemiz 
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lazım. Rövanşist duygularla bir yere varamayız. Bugün yapılan tüm görevler fahridir. O 

nedenden dolayı, çok ciddi düşünmemiz lazım.  

Bir başka olay, 2019 söylemlerimiz: Liseli, lisesiz, hain, kahraman, Genel Kurul üyesi, 

taraftar...  

Değerli Galatasaraylılar,  

Hiç kimse benim taraftarlığımı bu kalbimden alamaz. Hiç kimse taraftarlığıma hiçbir şey 

söyleyemez. Ben Genel Kurul üyesiyim, Divan Kurulu üyesiyim, ama önce taraftarım, hepiniz 

gibi. Aynı. Nasıl bölersiniz bunu? Bölemezsiniz. Efendim, ibra etmeyenler haindir. Oylama 

yapmayın o zaman. Dünyanın her demokrasi oylamasında evet veya hayır çıkabilir. Evet veya 

hayırın sonucuna katlanmıyorsanız oylama yapmayın.  

Efendim, ayrıca bir başka nokta da nedir? Liseli, lisesiz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Basına baktığımızda veya bizi eleştirenlere baktığımızda çok ilginç bir şey göreceksiniz. Gece 

gündüz Galatasaray düşmanlığını körükleyen insanlar, liseli ve lisesiz düşmanlığını 

körüklüyorlar. Ayrıca, başka bir şey daha var. Benim değerlerim var. Beğenin veya 

beğenmeyin, Fatih Terim benim değerim. Fatih Terim’e kartondan imparator diyenler, bana 

hain diyorlar. Bunları çok iyi düşünmek lazım. Bunlar Galatasaray’a hiçbir şey vermez ve 

kimler, kimlerle birlikte hareket ediyor. Bunlara bir daha özellikle, sizin gibi çok tecrübeli 

insanların dikkat etmesi lazım.  

Şimdi biliyorsunuz ben bir eğitimciyim, Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden birinde görev 

yapıyorum. Bizim çocuklarımız var. Galatasaray Liseli öğrenciler benim çocuğum, liseli 

olmayan Galatasaraylılar da benim çocuğum veya başka takımları tutanlar da benim 

çocuğum. Şimdi bunlar Galatasaray Liseli öğrenciler. Bir de nasıl geliyorlar, biliyor musunuz? 

Sıfır hata ile geliyorlar. Yani oraya girebilmek için üstün çalışmalar ve sıfır hata yapmanız 

lazım ki, ancak o okula giriyorsunuz. Ne oluyor? Büyükleri, ağabeyleri bir toplantı yapıyorlar 

ve toplantıda ibrasızlık kararı çıkıyor. O insanlara tehdit, hakaret, öfke, şiddet başlıyor. Elinizi 

vicdanınıza koyun. Bizim bunu çocuklarımıza, bu Türkiye’nin gözde çocuklarına yaşatmaya 

hakkımız yok. Hiçbirimizin yok. Böyle bir tarzımızın olması düşünülemez. Ne yapmak istiyoruz 

biz? Sonunda bizim yaptığımız iş bir hobidir. Spor bir hobidir. Ne yapmak istiyoruz? Yapılan 

görevler fahridir. Bu çocukların saçının kılına, teline zarar gelse hangimiz veya hangi kimseler 

bundan yarar sağlarlar? Böyle bir anlayış olabilir mi? Ve bu da yetmiyor, bu çocukların 

isimleri, adresleri sosyal medyalarda dolaşıyor.  

Şimdi deniyor ki, Galatasaray’daki liseli başkanlar eleştirilmez. Bir kere, Galatasaray’da Genel 

Kurul başkan olup olmamaya karar verir. Benim birlikte çalışmaktan yine çok büyük gurur 

duyduğum rahmetli Özhan ağabeyim için platformlar kuruldu. Platformlar kuruldu. Çok iyi 

biliyor arkadaşlarım, çünkü o arkadaşlarım buralarda ve Özhan ağabeyimi eleştirdiler. 

Doğrudur, doğrudur. Eleştirilmemesi mümkün değil. Saygıdeğer Ünal Aysal Başkanımı, 

olağanüstü Divan toplantısı yaptık biz, olağanüstü Divan toplantısı ve çok uzun süreli 

eleştirdik. Sayın Başkan çıktı ve dedi ki, ben mesajı aldım. Ve ertesi gün bu işi bıraktı. Ee, 

Sayın Dursun Özbek için 1.200 tane imza toplandı. Toplayanların büyük bir kısmı liseli 



17 

 

arkadaşlarımızdı, liseli kardeşlerimizdi. Böyle bir ayrıma da % 100 karşıyım, onu da 

söyleyeyim. Çünkü kendine Galatasaraylı diyen herkes Galatasaraylıdır, başka hiçbir şey 

olması düşünülemez. Ama şunu bilin ki, inanın ki, Galatasaraylı herkesi eleştirir. Zaten 

Galatasaray’ın genlerinde bu var. Galatasaray’da eğer eleştirme olmazsa bir yere varamayız.  

Bir başka şey söylemek istiyorum burada. Saygıdeğer konuşmacılar diyorlar ki, efendim, o 

günkü toplantıda söz çok uzatıldı.  

Sayın Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Biz bir çalışma yaptık. Sayın Değerli Başkan Mustafa Cengiz Beyefendi, başkan olmadan önce 

ne kadar konuşmuş genel kurullarda? 15 dakikadan az konuşması yok. 50 ile çarpın, 750 

dakika eder. Takdir yine sizlerin tabii.  

Şimdi bir başka şey var. Efendim, diyorlar ki, 358 kişi ibrasızlık verdi, 331 kişi ibra yönünde oy 

kullandı. O takdirdir, kimseye bir şey söylemiyoruz. Şunu söylüyorum sadece. Sadece bu 

bütçe değil, bundan önceki bütün bütçeler 80, 100, 150, 200 oyla kabul edildi. Peki, bakın 

bakalım bütçenin devasalığına. 439 milyon lira gider bütçesi yapıyorsunuz. Kaç kişi ile? 100 

kişi ile. Başka bir şey var. Son Olağanüstü Genel Kurulda, biliyorusunuz, dışarıdan gelen 

üyeler 10 bin liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Oylama sonucu neydi, hatırlıyor musunuz? 114’e 

111’di, 3 oyla. Size başka bir örnek vereyim. Değerli ağabeyim, saygıdeğer ağabeyim Sayın 

Semih Haznedaroğlu burada. 21 Nisan 1984 başkanlık oylaması, 4 oy.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Önemli olan aradaki farklar falan değil, o günkü Genel Kurulun ne emrettiğidir. Ben ve 

arkadaşlarım, tüm arkadaşlarım Riva ve Florya’nın satılmaması için toplantılar düzenledik. 

Hatta Divan Kurulunda bazı insanlar geldiler, bizleri eleştirdiler. Satılmaması için yaptık 

bunları ve Genel Kurulda satılması yönünde oy çıktı. Son derece saygı duyduk. Başka bir şey 

yapamayız Genel Kurula. Genel Kurul ne diyorsa onu yaparız. Gelelim Galatasaray’ın mali 

tablosuna. Sizin ve hepimizin kabul ettiği -o gün orada olan insanların- bütçede gelirlerin 139 

milyon lira olduğu, sadece finansman giderlerinin 274 milyon lira olduğu ve Galatasaray’ın 

eksi 300 milyon lira bütçeyi kabul ettiğini hiç unutmayın.  

Son olarak da, ne yapacağız? Ben bunu Genel Kurulda koymuştum. Yine koyuyorum. Her şey 

burada var. Her şey burada var. (Video oynatıldı.) 

Her şeyden önce Galatasaray kurucu değerlerine ve ruhuna sahip çıkmalıyız. Hepimiz birimiz, 

birimiz hepimiz için! Saygılar sunuyorum, hayırlı günler diliyorum efendim. Sağ olun. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Sayın Ahmet Özdoğan’a her zamanki gibi detaylı, özenli sunumu için teşekkür ederiz. Sıradaki 

konuşmacımız Sayın Taner Aşkın.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Muhterem Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sayın 

Başkan, Değerli Hazirun, Kıymetli Basın Mensupları,  



18 

 

Hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum. Sözlerime başlamadan önce, özellikle bir hususa 

kesinlikle açıklık getirmek istiyorum. Bugün yapacağım konuşma belki Galatasaray’da sizlerin 

bugüne kadar hiç duymadığı ve bundan sonra da duyamayacağı bir konuşma olacak. Ama hiç 

kimse, hiç kimse benim şahsen ne muhatabım, ne de düşmanım. Benim için bir tek şey var, 

Galatasaray için doğruları herkesin bilmesi, Galatasaray’ın doğrularının herkes tarafından 

tartışılması, herkesin Galatasaraylı olduğuna inanması.  

Muhterem Arkadaşlar,  

Buradan şöyle bir yere geliyorum. Neredeydik, nerelere geldik? Burada kendimden misal 

vererek başlayacağım, beni bağışlayın. 15 yaşında, 1955 senesinde, 1954 senesinin 

sonlarında, Galatasaray Spor Kulübü’nün Hasnun Galip Sokağı’ndaki lokalinden içeri girdim. 

Bir ortaokul son sınıf talebesi olarak girdim. 65 sene geçti. 65 senede o kadar çok şeyler 

gördüm, o kadar çok şeyler öğrendim ki... Galatasaraylıların ne olduğunu, Galatasaraylıların 

kim olduğunu, ne yapması gerektiğini, nerede durması gerektiğini bana öğretenlere binlerce 

minnet borçluyum, binlerce şükran borçluyum ve açıklıkla söylüyorum, net söylüyorum 

bunu. Bakın, 15 yaşında kapıdan girdim, 30 yaşında Galatasaray’a üye oldum. Çocuk üyeliği 

kabul etmedim, sporcu üyeliği kabul etmedim. Seneler sonra, müracaatımı o günün Sicil 

Kurulu Başkanı olduğunu hatırladığım Levent Yücel Bey bir balotaj için beni Sükûti ağabeye 

gönderdi. Sükûti, evet. Gittim, beni çok iyi tanıdığını söyledi. “Küçük yaşına rağmen 

Galatasaray’da çok şeyler yaptığını biliyorum. Okul harçlığını bu kulübe harcadığını biliyorum. 

Üzülerek söylüyorum bunları, ama gerçekler olduğu için söylüyorum. İyi bir Galatasaraylısın, 

çok doğru yetişiyorsun, ama bugün karşı karşıyayız. Ben senin üyeliğine karar vermek 

durumunda, sana tekeffül etme durumunda olan bir insanım. Sana bazı suallerim olacak.” 

dedi. Birtakım sualler sorduktan sonra, “Son sualime geldim Taner.” dedi. “Buyurun ağabey, 

sizi dinliyorum.” dedim. “Önce vatan, önce millet ve bayrak, sonra Galatasaray uğruna son 

nefesini verene kadar, her ne olursa olsun çalışacağına namusun ve şerefin üzerine yemin 

eder misin?” dedi. “Bana söz ver.” dedi. “Ağabey, ediyorum.” dedim. Elini öptüğüm anda, her 

ikimiz de gözyaşları içerisindeydik. Her ikimiz de gözyaşları içerisindeydik. 15 dakika 

kendimize gelemedik. Bakın, Galatasaraylılık böyle bir şey. İnanın, inanın böyle bir şey. Bugün 

hiç tartışmayalım. Hiç tartışmayalım. Çok üzülerek söylüyorum. Bugün benim inanamadığım 

şeyler oluyor, kabul edemediğim şeyler oluyor. Yani bunu anlatmadan geçemedim.  

Evet, doğru, bir kongre yaşadık. Çok talihsiz bir kongre oldu. Ama bunlar olabilecek şeyler. Bu 

tip hadiselerden bir tanesini ben de yaşadım. Ben de yönetimdeydim, biz de ibrasızlıkla karşı 

karşıya kaldık. Ama daha başka bir şey söyleyeyim. 1997 senesinde, şimdi şurada oturan çok 

saygıdeğer Faruk Süren Başkanımı ben tek kişi olarak ibra etmedim. Mahkemeye verdim, 

adım Galatasaray’da mahkemeye veren adam olarak çıktı. Fakat bir tek gün, Sayın Başkanlar, 

huzurlarınızda söylüyorum ve itiraf ediyorum, bir tek gün ne bir tenkit aldım, ne köfte oldum, 

ne patates oldum. Kendilerine huzurlarınızda bin kere teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın 

değerlerine bu kadar kıymet verdiği için, hiçbir zaman böyle bir şey geçmedi aramızda.  

Evet doğru, tabii yönetimin hakkı var. Kanuni haklarını kullanacaktır. Kimsenin de bir şey 

diyecek hâli yok. Ama şöyle söyleyeyim, iğneyi kendimize batıralım. Ben genelde Genel Kurul 
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üyeleri için söylüyorum. Öncelikle hepimiz bir kere kulüp üyesiyiz. Genel Kurul üyesi, aidatını 

yatıranlar. Onun haricinde şu var. Acaba bizler Genel Kurul olarak doğru mu hareket 

ediyoruz? Bugüne kadar yaptıklarımızı şöyle bir gözden geçirsek, reyi çok olacak, adamı 

olacak, işte efendim hatırı olacak... Ee güzel, tamam, hazır mı, düşünmüyoruz. Ekibi var mı, 

düşünmüyoruz. Bu işi yapacak insanlardan teşekkül edecek bir Yönetim Kurulu kurabiliyor 

mu, düşünmüyoruz. Ne yapıyoruz? Son dakikaya kadar bir liste çıkıyor. Elini kaldır, elini indir, 

bitti. İşte bakın, bugün buralara geliyoruz. Bugün buralara geldik. Maalesef bugün 

Galatasaray’ın çektiği sıkıntılar bu hassasiyeti göstermeden Yönetim Kurullarının teşekkül 

etmesinden kaynaklanıyor. Biz bunlara hiç dikkat etmedik bugüne kadar. Ama şunu söylemek 

zorundayım. Bizler geldik, gidiyoruz. Bizlere çok şey öğrettiler. Belki biz hata yaptık, bizim 

neslimiz hata yaptı. Bunları bizden sonra geleceklere aktaramadık. Konuşamadık daha 

doğrusu. Ama bugün ben bu konuşmayı sırf bu yüzden yapmak istedim.  

Devam edeceğim epey, fakat çok vaktinizi almak istemiyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Çok 

değer verdiğim Galatasaray başkanlarından Sayın Özhan Canaydın’ın ismine atfen yapılmış 

bir salon burası. Ya, ne diyeyim, hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bıraktığı gibi duruyor, ya 

bıraktıran gibi duruyor. Lütfen çok rica ediyorum, bakın, burası eğer Galatasaray’da Divanın 

toplantılarını yapacağı bir salonsa, adı da Özhan Canaydın’sa, lütfen istirham ediyorum, Sayın 

Yönetimden istirham ediyorum, hep beraber bir araya gelelim, Sayın Başkanın geçmişine 

layık bir şekilde burayı onurlandıralım, şereflendirelim ve hakikaten bambaşka bir havaya 

büründürelim.  

Ben yine devam edeyim müsaadenizle. Evet, kimse kimseden fazla Galatasaraylı değil. Yani 

hepimiz bir yerde birbirimizden farklı olmayan insanlarız. Ama bazı ufak tefek hatalarımız 

oluyor, hepimizin oluyor. Bunları aklımızın önüne çıkarmamamız lazım. Kapris yapmamamız 

lazım, egolarımızı en önde tutan insanlar olmamamız lazım. Özellikle Galatasaray’ı idare 

etmek durumuna gelmiş, Galatasaray’ın yönetiminde söz sahibi olmuş insanlar için, -üstüne 

basa basa söylüyorum- siz ne olursanız olun, ama unutmayın, sadece süreniz içerisinde 

oradasınız. Gideceksiniz, ama Galatasaray yine kalacak. Doğru anılmak istiyorsanız, 

Galatasaray’a doğru hizmet edin, doğru servis yapın. Sizi saysınlar, siz de Galatasaraylıları 

sevin. Bizim neyimiz eksik? Eksik olan şu. Biz birbirimizi o kadar çok sevmişiz ki, -biraz evvel 

sayın ağabeyim söyledi- kusura bakmayın, bu kadar sevginin bu kadar da hatası olacak yani.  

Artık biz başka şeylere bakmak zorundayız. Galatasaray artık bir gerçekle karşı karşıya. 

Tamam, yönetim başarılı, başarısız, bunları tartışmıyorum. Ama bir Genel Kurul yapılıyor, 

2.500 oyla seçilen bir başkan var. Ne kadar önce seçilmiş? Bir süre önce seçilmiş. Peki, Genel 

Kurulda özellikle Sayın Başkan 300 oyla ibraya çıkıyor. 300-350 oy arasında dönen bir 

durumla. Ya peki, bu kadar başarılı olan, bu kadar muvaffak olan, takımı şampiyon yapan, 

iktisadi durumu düzelten, -bütçeyi ne bileyim, işte biraz evvel gösterdiler burada, inanılır gibi, 

biz öyle kabul edelim, başarılı olarak görelim- ya 300 kişiyle toplantıda kalıyor. Ya siz zaten 

400 kişi, 450 kişi üye yaptınız. 2.500 oy aldınız. Size güvenen insanlar, bakın yanlış anlamayın, 

Galatasaray Genel Kurulu bir ikazda bulunmak istedi. Yani lütfen kendinize bir çeki düzen 

verin yönetim olarak. Mali olarak ibra etti, çünkü Galatasaray Genel Kurulu orada bir sıkıntı 
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yok. İdari ibrasızlık da tartışılan bir konu. Biz de geçtik bunun içerisinden. Ama netice 

itibarıyla şunu söyleyeyim. Ne olursa olsun, Genel Kurulun vermiş olduğu bir karar var. O 

karara saygı göstermek herkesin mecburiyeti. Aynı olayda biz 28/1’den seçime gittik, bir ay 

sonra. Bir ay sonra gittik. Siz de gidebilirsiniz. Yürütmeyi durdurma kararı aldınız. Buyurun 

seçime, verin bir karar, kendiniz de girin. Kimsenin buna diyecek bir şeyi yok. En tabii de 

hakkınız. Mademki iyi yönetiyorsunuz, bundan da emin olabilirsiniz. İyi yönetene kimse güle 

güle demez. Biz teşekkür ederiz. Bizim bütün arzumuz, bütün temennimiz, Galatasaray’da 

bütün taşların yerine oturması. 

Soruyorum Sayın Başkan, genel olarak bir takdim yaptınız. Ben size iki Divanda birçok şey 

sordum. Bunlardan en çok üzerinde durduğum, en hassas durduğum şey, bir tüzük olayı 

vardı. Bu tüzük olayında biz beraberdik, aynı Tüzük Komitesi’nde çalıştık ve aynı tüzük 

taslağının altına siz de, ben de imza attık. Başkan oldunuz, sizden evvelki hadi bir şey 

yapmadı, ama bu tüzüğü niye getirmiyorsunuz ortaya? Getirin, Genel Kurulun takdirine 

sunun. Olur olur, olmaz olmaz. Hocam, şu anda Divandan geçti. Neyse uzatmayalım.  

Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu tüzük hakikaten çok emek verilerek, çok üzerinde durularak 

çalışılmış bir tüzük. Uymayan maddeleri var mı? Var. Ben açıklıkla söylüyorum, biz orada 

tıkanıklığı aşalım diye bir tek maddeye imza koyduk. Sayın Başkan, ben ve Sayın Ahmet 

Şenkal koyduk bu imzaları. Aradan 2,5 sene geçti, 3. seneyi döndük. Hâlâ daha bu tüzük, 

Sayın Başkanlardan, şu anda mevcut Başkanımızın arşivinde veya elinde. Ya bunu saklamanın 

bir âlemi yok. Sayın Divan Kurulu Başkanımız, o tüzük Genel Kurula gelmeden, o tüzük 

tartışılmadan yetkisini aştı, yeni bir komite kurdu ve o komiteye tüzük çalışması hazırlatıyor 

şu anda. Ama bildiğim kadarıyla, orada da herhangi bir ilerleme yok.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hemen kısaca bilgi aktarayım. Biliyorsunuz, iki tane çalışma grubu kurmuştuk. Bunlardan bir 

tanesi Etik Kurallar Komitesi, bir tanesi de Tüzük Tadil Komitesi’ydi. Her iki çalışma grubu da 

çalışmalarını bitirdiler, bize teslim ettiler. Bugünün gündemine koyacaktık, fakat böylesine 

kulüp tarihini ilgilendiren bir Genel Kurul sonrası yapılacak bir Divan toplantısı olduğu için, 

gündemde açıkçası pek karambole gelmesini istemedik. Mayıs ayında, her iki çalışma grubu 

da bizzat kendileri takdim edeceklerdir Divan Kurulu üyelerine. 

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgi için. Ama ben yönetimden de bekliyorum. 

Daha önce, bu eldeki mevcut tüzüğün illa ki Genel Kurulda tartışılması lazım. Ondan sonra 

ancak bu tüzük taslağı ele alınabilir. Yani bunun her hâlükârda bir karara bağlanması lazım. 

Aksi mümkün değil, bana göre. Hukuken böyle olması gerekiyor diye biliyorum.  

Ben bir şey daha söyleyeyim. Biz bir lastiği şişiriyoruz. Esasında Galatasaray’da bir ayrım yok. 

Galatasaray’da mektepli, mektepsiz, liseli, lisesiz falan diye bir ayırım yok. Ama 

Galatasaray’ın zayıf karnının burası olduğunu bilen ve Galatasaray’ın önünü her konuda, ama 

her konuda kesmek isteyen, özellikle belli gruplara ait basının hava basması ile olay bu 
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noktalara kadar geldi. Buna biz de ortak olduk. Her iki taraf diyelim, biz de ortak olduk. Onlar 

bastıkça havayı, biz de bastık. Netice itibarıyla, artık bu lastik gümledi. Bundan sonra bu 

böyle gitmez. Böyle gitmeyeceği için de, Galatasaray muhterem Genel Kurul üyeleri diyeyim, 

saygıdeğer yönetim diyeyim, Galatasaray camiasının taraftarları diyeyim, bir ayrım 

yapmaksızın, hepimizin bir çatı altında birleşmemiz lazım. Kimse ne dağdan geldi, bağdakini 

kovuyor, ne de bağdan geldi, dağdakini kovuyor. Böyle bir şey yok. Sayın Duygun ağabey 

hakikaten çok sevdiğim bir ağabeyim, aramızda zaman zaman şakalaştığımız da bir ağabeyim. 

Dilinin sürçtüğüne inanıyorum. Asla böyle bir şeyi kalben söylediğine inanmıyorum. Netice 

itibarıyla, bu tip şeylerle de bu işleri körüklemememiz lazım geldiğini söylüyorum. 

Şimdi benim biraz evvelki mali tablolara parmak basmama hiç gerek yok. Ama 3-4 şeyi art 

arda sormak zorundayım. Devam eden projeler var. Soruyorum, soruyorum. Ne âlemde 

olduğundan bizlerin bir haberi var mı? Var mı? Yok. Peki, Ada ne durumda? Ben de 

mahkemedeyim ağabey, kusura bakmayın. Özür dilerim. Peki, Mecidiyeköy, oteldi, çevrildi. 

Ne olduğu belli değil, duruyor. Enteresan bir şey söyleyeyim. Oranın kredi faizi hâlâ ödeniyor 

kulüp tarafından. Alınan, kullanılan kredi faizi hâlâ kulüp tarafından ödeniliyor. Şu kadarcık 

bir şey söylüyorum. O inşaatın şu anki maliyeti, Kaan kardeşim çıkartabilir, şu anda 35 milyon 

doları aşmış vaziyette. 35 milyon doları aşmış vaziyette. Getirilerini hesaba katmıyorum. 

Getirilerini hesaba katmıyorum. O niye çevrildi, niye bu hâle getirildi? O günkü yönetimin 

sorunuydu. Anlatmaya çalıştık, böyle oldu, buraya geldi. Ama artık ona da tahammül yok.  

Peki, gelelim başka bir yere. Neresi? Galatasaray’ın tesisleri. Hangi tesisleri? Florya’ya karşılık 

olarak devletin göstermiş olduğu yer. Efendim, soruyorsunuz, okuyorsunuz da, faaliyet 

raporlarının içerisinde var. Ama beni hiçbir şey tatmin etmiyor. Hiçbir şey tatmin etmiyor. 

Ben oradan çıkamıyorum. Çıkamadığım sürece de Florya’dan gelecek parayı alamıyorum. 

Zaten bu sene çok kritik bir sene. 2019, gördünüz, 300 milyon açık var. Nereden gelecek bu? 

300 milyon açık. Ek bütçe isteyecekler, gelecekler. Verin bu parayı bize diyecekler. Tamam 

da, nereden gelecek bu para? Beyler, şöyle söyleyeyim. Bir evvelki dönemin mirası bitti. 

Gelecek paralar bitti. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsak, bu takımın illa ki UEFA’ya gitmesi 

lazım. İlla ki gitmesi lazım. Şampiyonlar Ligi’ne gitmesi lazım. Bir sene yetmez, iki sene 

gitmesi lazım. Arka arkaya gitmesi lazım. Hatta üçüncü sene gitmesi lazım. Ama gidemediğini 

düşünecek olursak -ki Allah korusun, inşallah böyle bir temenni olmaz, temenni yerine 

gelmez- o zaman kıyametin büyüğü işte orada. İşte orada. Şu anda arkama dönüp bakıyorum. 

Evet, her şey iyi gidiyor. Tamam, güzel, peki. Ee peki, benim 250 milyon dolar borcum var. O 

ne olacak? Ne yapacağız bu borcu? Nasıl ödeyeceğiz, hangi kaynakla ödeyeceğiz? 2 milyar 

geldi, 2 milyar gitti. Peki, hangi tasarrufla ben o borcu ortadan kaldıracağım, nasıl 

kaldıracağım? Hangi kaynağı yaratacağım?  

Ya şunu söyleyeyim. Galatasaray’a gelecek bundan sonraki yöneticiler, bundan sonraki 

yönetim kurulları, bundan sonraki Genel Kuruldaki bizlerin dikkat etmesi gereken yegâne 

husus, projesi olmayan, ortada somut kaynak göstermeyen, bu işe kendi hassettiğini her 

dakika, ben uyumuyorum, ben sabahlara kadar çalışıyorum değil, fiiliyatta bunları bize 

göstermeyen hiç kimseye oyumuzu vermeyelim. Bizim oyumuz çok kıymetli, Galatasaray’ın 
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bekası bizim ellerimizde. Bunu hiç kimsenin uğruna feda edemeyiz. İstirham ediyorum, 

istirham ediyorum. Altını çizerek söylüyorum. Belki son bir konuşma, benim için de son bir 

konuşma olabilir. 80 yaşına geldim. İnanın, inanın, inanın hâlâ o ateşle doluyum, hâlâ o ateşle 

doluyum. O vermiş olduğum, o söylemiş olduğum yeminin arkasındayım. Sonuna kadar, son 

nefesime kadar elimden geldiğince her şeyi açıklıkla anlatmaya ve elimden geleni yapmaya 

gayret edeceğim.  

En sonunda şunu söylemek istiyorum. Çok açık ve net söylemek istiyorum. Sayın Başkan, 

kusura bakmayın. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Estağfurullah. Toparlarsanız Sayın Aşkın konuşmanızı.  

Taner Aşkın 

Toparlayacağım efendim. İnan Bey’in adını zikretmek isteyeceğim. Çok seviyorum, 

Galatasaray Eğitim Vakfı’na yaptığı her şey için candan teşekkür ediyorum, kendisine 

minnettarım. Türk sanayisine katkıda bulunduğundan, Türkiye için yaptıklarından dolayı da 

çok minnettarım. Ama bir tek şey rica ediyorum. İnan Bey, sevgili ağabeyciğim, sevgili 

kardeşim, sevgili büyüğüm, ne olursun, Galatasaray Spor Kulübü’nün içinden elini çek. 

Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan   

Sayın Taner Aşkın’a duygusal konuşması için teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacı Sayın 

Tayfun Akçay.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Hazirun, 

Biraz sessiz olabilirsek, toplantıda çabuk ilerleyeceğiz.  

Tayfun Akçay 

Sayın Divan Üyeleri,  

Yakın, çok uzak değil bir geçmişte, bir benzetme yaparak paylaşmak istediğim bir alıntı vardı. 

Biz Roma Senatosu gibiyiz. Bir senato vardır orada. Tabii Sezar da vardır, ama o senato var. O 

senato akil insanlar, olgun insanlar, sağduyulu insanlar, sahiplenen ve yönlendiren, etkin 

insanlardan müteşekkildi. Bir tek isyanları vardı, her toplantıda “Kartaca yıkılmalıdır!” diye 

söze başlama alışkanlığını edinmiş hatipleri vardı. Bizim böyle bir derdimiz yok, kimseyi 

yıkmak istemiyoruz. Kimsenin yıkılması gibi bir arayış içinde de değiliz. Türkiye’nin hepimizin 

çok yakından yaşadığı bir gündemi var ve Türkiye çok yakın bir geçmişten bu yana, hep hukuk 

fikri, hukuk tatbikatı ve hukuk arayışı içerisinde bir düşünce üretme ve paylaşma dinamizmini 

yaşıyor. Dikkatimi çekiyor. Sosyal medyayı pek takip etmiyorum. Öyle twitter, facetime gibi 

şeylerim yok, üye değilim. Ama bazı platformlardaki görüşlerim, herkes konuşuyor, herkesin 

bir fikri var. Ben bir gün öğrencilerime üniversitede şöyle bir ifadede bulundum. “Hukuk 

mantığı insan mantığıdır, ama insan mantığı asla hukuk mantığı değildir.” Bu çok önemli bir 



23 

 

şey. Herkes kendi mantığı ile hukuk üretmeye, yaratmaya, emsal oluşturmaya çalışıyor. Böyle 

bir şey yok. Şimdi Türkiye’de aktüel bir yaşanmışlığı ve yaşanmakta olanı öngörürsek, hep bu 

sayısal arayışlardan ne tür bir açmazın içinde olduğumuzu iliklerimize kadar yaşıyoruz. Üç oy, 

beş oy, altı oy, on oy... Bizde de aynı şey oldu. Bir oylama yapıldı ve bitti bu iş. Niye öyle 

oldu? Olmamalıydı, çok azdı, aslında sahteydi... Türkiye’nin bugünkü gündemiyle örtüşen bir 

benzetme yapmış oldum size.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Biraz sessiz olursanız, beyefendi.  

Tayfun Akçay 

Hukuk, hukuk da kendi özel durumumuza gelelim. Çok kısa böyle vurgulamak için... Hani 

derler ya, basite indirgeyin diye. Yok, yok, basite indirgenecek bir şey yok. Bizim bir 

tüzüğümüz var. Tüzük kanundur. Yani bunda tartışılacak bir şey var mı? Tüzük kanundur. 

Tabii ki tüzüğün üstünde kanunlar vardır, en üstünde de Anayasa vardır. Dernekler 

Kanunu’nda herhangi bir çelişki söz konusu olursa, Meclis İç Tüzüğü’ne kadar başvurulabilir. 

Böyle birtakım yaneşliler vardır, ama tüzük kanundur. O tüzüğün her hükmünün devlet 

tarafından teminat altına alınmış olduğu durumlarda onun üstünde tartışma olmaz. Yani 

tüzük şu hükmü amir ise, kanunda böyle bir şey yok canım, bu tüzük geçerli değildir 

diyemezsiniz. Şimdi naçizane, ben bir hukuk adamıyım, 45 yıllık tatbikatçı bir hukuk 

adamıyım. Ben hukukta okudum diye konuşacaklardan değilim. Öyle hukukta okudum diye 

de hukukçu olunmuyor. Tatbikattan yaşamak gerekiyor.  

Şimdi böyle ahkâm keserek bu işler olmuyor. Onun için, yargı aşamasında konuşmamak 

lazım, hani yargıyı etkilememek lazım gibi sözler vardır, hep söylenir. Yok, öyle bir şey yok. 

Yani eleştirilebilir. Nasıl bir başvuru yapılır, nasıl yapılmaz, ne denmiştir, hâkim ne demiştir, 

bilirkişi ne demiştir, Yargıtay nasıl söylemiştir, tabii ki konuşulabilir. Hiç konuşulmaması diye 

bir kural yok. Şimdi ben size bir örnek vereceğim. Bir karı-koca boşanmak istediği zaman 

hâkimin huzuruna çıkarlar ya da gıyaplarında birbirlerini dava ederler. Hâkim sonunda, eğer 

boşanma kararı verecekse şu hükmü vazeder. Der ki, “Evlilik birliğinin devamında imkânsızlığı 

ortaya çıkmıştır. Tarafların boşanmasına...” Yani biz eğer bir birlik içindeysek, birlikteliğin 

devamının imkânsızlığı eğer düşüncelerde yer ediyorsa, paylaşılmışsa, algılanıyorsa ve iletişim 

kurulmasında paylaşılıyorsa, bu olayı mutlaka bir şekilde öyle çözmek lazım.  

Şimdi ben 45 yıllık bir hukuk tatbikatçısı olduğumu söyleyerek, bu meslek süreci içerisinde 

başımdan geçen bu tedbir kararları konusunda bir örnek vereyim. Herkes mahkemeden bir 

talepte bulunabilir. Demin muttali olduk. Kim söyledi? Ahmet Bey, “Bazı tedbir talepleri de 

reddedilmiş.” dedi. Onları duymamıştım, ama hiç yadırgamadım. Çünkü biz bir tedbir kararı 

almak istersek, çok acilse ve bu bizim için çok önemli ise, kaç tane mahkeme var, 35 tane 

Asliye Hukuk Mahkemesi mi var, 35 tane dava açarız. Hangi hâkimi ikna edersek ondan alırız. 

Buna da hukuk deniyor. İşte o reddedenler öyle, kabul edenler öyle. Ama ne yazık ki, o kabul 

edenler hâkim olarak sicilleriyle oynadılar ve çok kötü onlar için, gelecekte çok gölgeli bir 
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istikbal var. Neden var? Neden var, biliyor musunuz? Bir insan bir husumeti tevcih edeceği 

bir başkasına dava açar. Ben karımı boşamak istiyorum, ama şu komşunun karısını hasım 

göstereyim de öyle boşanayım diyemezsiniz. Şimdi bizim durumumuza bakın. Dava 

açıyorsunuz. Kime açıyorsunuz? Kendinize. Davacı diyor ki, bir tedbir ver. Kimi husumet 

gösteriyorsunuz? Kendinizi. Böyle bir hukuk var mı? Var mı böyle bir hukuk? Yani kendi 

kendine dava açan bir ortam. Ben şimdi gitsem, mahkemeye bir dilekçe versem ve desem ki, 

müdahil olmak istiyorum, beni kabul edin... Sen kimsin, hangi tarafsın? İşte kongre üyesiyim, 

Divan üyesiyim. Hâkim der ki, yani sonuçları itibarıyla bir şey doğacak ama burada husumet 

sana düşmez, aktif husumetin yok. Sen zaten oy kullanmışsın, tarafsın. Orada ne olduğu belli 

olmayan ve saptanmamış bir konumdayken, ben sana öyle olduğu takdirde kabul edersem 

seni, -kaç kişi vardı o gün, 700 kişi mi- 700 tane müdahil çıkacak mahkemeye. Ben de veririm 

bir dilekçe, herkes orada müdahil olur. Kabul etmez hâkim böyle bir şeyi. Ama hâkim şunu 

kabul etmiş. Bana tedbir verin. Kime karşı? Bana karşı. Ya bana karşı bana tedbir verin. Böyle 

bir dava söz konusu olabilir mi? Böyle bir hukuk mantığı olabilir mi?  

Bakın, bir çok dava açılmış, tedbir istenmiş. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Bir kısmı 

reddetmiş. Bir kısmı, bir ikisi kabul etmiş. Ama bakın, tedbir adı üstünde tedbirdir. Tedbir ne 

demektir? Mahkeme tedbiri verir, bir süre verir. 10 gündür, işte 2 hafta. Der ki, git asıl davayı 

aç. Şimdi kim açacak davayı? Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyesine dava açacak, 

husumeti çünkü ona tevci etmek zorunda, çünkü Galatasaray hükmi şahsiyetini dernek 

yönetimi temsil ediyor. Davayı ona açmak zorunda ki kazansın. Hem kendisi davacı, hem 

kendisi davalı. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani yanlış bir şey söylemiş olduğumu 

bile insan mantığında hiç kimse kabul edip paylaşmaz.  

Ha bakın, ben bu davaları olur olmaz diye düşünmüyorum. Evlilik birliğinin devamında, 

müessesenin beklentilerine cevap verecek durum ortadan kalkmıştır. O evlilik birliğini yeni 

bir oluşuma, yeni bir geleceğe, yeni bir birlikteliğe sunmak için paylaşalım ve buna bir nokta 

koyalım.  

Düşüncelerimi paylaşma fırsatını verdiniz. Dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, o mutluluğu 

istismar etmeden söylemiş, dillendirmiş oldum. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Sayın Tayfun Akçay’a değerli hukuki yorumları için teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız 

Sayın Faruk Bil.  

Faruk Bil 

Değerli Divan Kurulu Başkanı, Değerli Divan Heyeti, Galatasaray Spor Kulübü Sayın Başkanı, 

Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Hazirunun Değerli Üyeleri,  

Taner ağabey Galatasaray’la ilgili bir anekdotla başladı. Ben başka bir şey yazmıştım, ama 

konuşurken o geldi aklıma. Çocukken, çok hasta iken, (Bizim evimiz Taşlık Deniz Kulübü’ne 

çok yakındı. Takım da hep orada bulunurdu öğlen yemeklerinde.) Metin Oktay’ı ben 

toparlanayım diye bana getirmişler. Sonra da haber olmuş bu gazetede, “Hasta Galatasaraylı 
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Faruk Bil” falan diye böyle bir şey yazılmıştı. Ben de okuyunca, ama ben iyileştim diye itiraz 

ediyorum. Ama yanılmışım, iyileşmemişim, hastalığım devam ediyor. Babamın arkadaşı 

Ahmet Nuri Bey’in imzalattığı formlarla ve yakama taktığı gayın-sin rozetle Galatasaray Spor 

Kulübü üyesi oldum. 5336 numaralı Faruk Bil ben.  

Son zamanlarda kulüp üyelerimiz içerisindeki söylemle körüklenen ayrımcılığın, kulübümüz 

yönetiminin merkezine oturtulma isteminden ve bu yeni merkezin Genel Kurulumuzun da 

dışına taşınması yönündeki girişimlerden duyduğum endişeyi paylaşmak için söz aldım. 

Düşündüm ki, bazen heyecanlar yanı başımızdaki gerçeği yok addetmemize yol açabilir. Bu 

nedenle, üyelik hafızamızı temel konularda tazelemenin yararlı olacağına inandım. Aslında 

bizim Genel Kurulumuzun tabii bir hafıza yenileme mekanizması var doğal olarak. Az sonra 

değineceğim buna. Fakat her şeyden önce, şunu bir defa daha teyiden hatırlatmak istiyorum. 

Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan herkes ama herkes Galatasaraylıdır. Ve bu bir noktadır 

sonunda. Galatasaray Lisesi, Galatasaraylı bütün üyelerin sevgilisidir, bütün üyelerin 

gururudur. Bunda bütün üyeler de yerden göğe kadar haklıdırlar. Kulübe üye olmalarının 

belki de başlıca nedeni Galatasaray Lisesi’dir. Yetişkin yaşların Galatasaray’ı, Galatasaray Spor 

Kulübü’nde yaşanmaktadır. Aramızda hiç ama hiçbir ayırım yoktur. Spor ve Galatasaray Lisesi 

artık hayatta bir olmuş ve kamuya mal olmuştur. Bunları ayrı ayrı düşünemeyiz. Her ikisi 

birbirinin koşuludur, biri olmadan öbürü olamaz. Bu bakımdan, üyeliklerimizin liseli, lisesiz, 

liseci gibi sıfatlarla ayrıştırılmaya çalışılması, ayrıcılıklılar gibi lanse edilmesi, popülist 

söylemlere bulaştırılması bindiğimiz dalı kesmektir.  

Benim çok sevdiğim ve görev aldığım sürede de eski müze, kültür merkezi, postanede de 

kullanmış olduğumuz -muhtemelen hepiniz de görmüşsünüzdür, kitabı da okumuş 

olabilirsiniz- Bernard Lewis’in tarih kitabında “Modern Türkiye’nin temelleri, fikirleri 

Galatasaray Lisesi’nin sıralarında tesis edilmiştir.” diye yazar. Galatasaray Spor Kulübü de bu 

manzumede Galatasaraylı gençler, o zaman Ali Sami Yen Bey ve arkadaşları tarafından 

kurulmuştur. Herhangi bir lisede kurulmamıştır. Bu modernlik müessesesinde kurulmuştur. 

Falancanın çayırında kurulmamıştır.  

Galatasaray Kulübü’ne üye olan herkes bilir ki, üye yapımız ilkelerimizle, umdelerimizle 

intizam içerisindedir. Aynı terkiple kuruluşundan beri devam etmektedir. Bu bizim 

formülümüzdür, kimyamızdır. Aynı zamanda da, temel değerlerimizin sürekliliğinin 

güvencesidir. Tüzüğümüz bu konuda sarihtir. Sarih olmayan bir nokta olduğunda, az önce 

görüşüldüğü gibi, konuşulacağı yer tüzük komiteleridir. Ancak böylesine bir formülü, kuruluş 

anlayışını nostaljide kaybolmadan devam ettirebilmek büyük bir nimettir. Ne talihliyiz ki, 

kulübümüz kurucularının ruhunu taptaze tutan bir kaynaktan, aynı kaynaktan kesintisiz 

beslenebilmektedir. Böylece umdeleriyle organik bağı devam eden, uyum içerisinde, açık bir 

kurum olarak hayatını sürdürmektedir. 

Her yıl Galatasaray Liseli gençler kulübümüze üye kabul edilebilmektedir. Türkiye’nin dört bir 

yanından gelen 100 kadar, en seçkin yetişmiş mezunlar, ister deyin münevver, ister deyin 

entelektüel, aydın, nasıl adlandırırsanız, bu gençler Galatasaray’ın kültürü ile yetişerek, 

sevgisi ile donanımlı olarak kulübümüze katılabilmektedirler. Soruyorum, bu bir bayram değil 
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midir? Bu bir kutlama gerektirmez mi? Bu bizim en büyük kazancımız. Hangi kulüpte var? 

Nerede var bu? Bizim törenlerle karşılanacak, hem de kucaklayacağımız, el bebek, gül bebek 

karşılayacağımız arkadaşlarımıza biz ne yaptık? Önce toplu suçlular gibi algıladık, öyle lanse 

ettik. Sonra interroger ettik onları, sonra büyük büyük insanlar onların suç işlediklerini ispat 

etmeye çalıştılar. Ve maalesef yönetimimiz bu işi içinden çıkılmaz bir kaosa dönüştürdü.  

Değerli Başkan, Değerli Hazirun,  

Korkuyorum, durum maksadının çok üzerini aşmıştır. Maksat diyorum, çünkü kasıt 

aramamak lazım, umarım. Genel Kurulumuzun ibrasızlık takdiri ertesinde, kamuoyuna 

yapılan açıklamalar Genel Kurul yapısı içerisindeki ayırımcı yaklaşımı popülist bir söylemin 

merkezine taşımaktadır ve taşımıştır. Ve bu söylemler Galatasaray Lisesi öğrencilerini bazı 

insanların hedefi hâline getirmiştir. İhbar ve mesajlar vardır. Bu ihbar ve mesajların şiddeti 

karşısında daimî olan öğrenciler çarşı izinlerine çıkartılamamıştır. Ertesi gün, Pazartesi günü, 

anneleri, babaları çocuklarını okula yollayamamışlardır. Bu durum da ortadan kalkmış 

değildir. Maalesef bununla da kifayet edilmemiştir.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Faruk’cuğum, bir saniye.  

Faruk Bil 

Topluyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hayır, hayır. Bir ön sırada lütfen sessiz olabilir miyiz, Sayın Çölgeçen? Lütfen, rica ediyorum. 

Çok rahatsız ediyor ön tarafı. Sağ olun. Teşekkürler. Aynı şekilde, Yönetim Kurulundaki Okan 

Bey’den de rica ediyoruz. Çok mersi.  

Faruk Bil 

Bununla da kifayet edilmemiştir. Sosyal mecrada, müracaat eden Galatasaray Liseli 

öğrencilerin formları yayınlanmıştır. Bu formlar –yanılmıyorsam- Sicil Kurulunun 

zimmetindedir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırı olduğunu düşünüyorum. Ben bir 

hukukçu değilim, ama öyle olduğu kanaatindeyim. Herhâlde bunun kanuni sonuçlarının da 

olacağını düşünüyorum. Fakat bizim öz varlığımız diye nitelediğimiz, üye yapmayı 

beklediğimiz bu gençlerin kimlerle tanıştırıldığını, neden buna sebebiyet verildiğini, hangi 

aklıselime hizmet ederek bunu yaptıklarını lütfen buradan açıklasınlar, çünkü bizim 

Galatasaraylılık hafsalamız bunu alamıyor. Dinleyelim, feyz alalım ve herhâlde önereceğimiz 

şeyler var. Sayın Mustafa Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü Sayın Başkanından istirham 

ediyorum, öğrenmek isterim. Bütün bu hadiselerde yönetiminizin başındasınız, iradenin 

başındasınız, bütün her şekilde kulübün yönetimi sizin iradenizde. Siz aynı zamanda 

konuşmalarınızda da -ara sıra değindiğiniz gibi- bir aile babasısınız. Lütfen meydan verilen bu 

durumda, vicdanen ve idari olarak kendinizi ibra edebiliyor musunuz? Lütfen buyurun, bize 

buradan açıklayın.  
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Son olarak şunu söylemek istiyorum. Galatasaray Spor Kulübü umdeleri üzerinde 

yükselmiştir, yükselmektedir. Bu umdelerimizle, ilkelerimizle geleceğimiz güvence altındadır. 

Geleneklerimiz Magna Carta kadar sağlamdır. Müzelerimiz bu umdelerimizle Kârûn kadar 

zengindir. Hayallerimizin üzerinde hiçbir zaman güneş batmayacaktır. Çok teşekkür ederim 

efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Çok teşekkürler. Sait Mısırlıoğlu’nda sıra. Daha sonra Sayın Kaan Kançal mali konularda 

yapılan eleştirilere bir cevap vermek üzere söz istemiştir. Sonra kendisine söz vereceğiz. 

Buyurun Sait Bey. Turcan Hocam, okuldayken hep siz bize susun diyordunuz. Şimdi sıra 

bende.  

Turcan Bolayır 

Benim bir itirazım var. Bana sıra gelince matrak doğuyor.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

D’accord, d’accord… 

Sait Mısırlıoğlu 

Değerli Divan Başkanım ve Kurulu, Değerli Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu, Değerli Hazirun, 

Divan Üyeleri. 

Sayın Başkan, hitabım size olacak. Aslında bu konu dile getirildi, ama ben kuvvetle bir kez 

daha vurgulanmasını istiyorum. 23 Mart Genel Kurulu hemen sonrasında, sosyal medyada 

sözde Galatasaraylı bazı kişi ve oluşumlar tarafından bir saldırı başladı. Başkanımızı 

ezdirmeyiz ile başlayan bu mesajlar ağır küfür, nefret, ırkçı söylemler ve tehditler içeriyordu. 

Biraz evvel, bir Divan Kurulu üyemiz bunları taraftar desteği olarak aktardı. Bunu sizin değerli 

yorumlarınıza, değerlendirmelerinize bırakıyorum. Şimdi bunları, bu tweet’leri, bu mesajları 

burada tekrar, tek tek, birebir tekrar etmek istemiyorum ve sizi bir kez daha rahatsız etmek 

istemiyorum. O mecraya ve o seviyeye girip bu tuzağa da düşmek istemiyorum. Ama hepimiz 

biliyoruz ki, bu mesajlardan yine defalarca söylendi. Öğrenciler, veliler, yönetim çok rahatsız 

oldu.  

Şimdi burada ben Sayın Başkana birkaç soru yöneltmek istiyorum. Bunu son derece iyi 

niyetle ve yanlışlığa mahâl vermemek, yanlış değerlendirmeler yapmamak üzere soruyorum. 

Bu mesajların sahiplerini, kişi ve oluşumları tanır mısınız veya yakın çevrenizde ilişkide olanlar 

var mıdır? Varsa...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Mısırlıoğlu, salona doğru konuşursak.  

Sait Mısırlıoğlu 

Varsa, varsa...  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bir müsaade edin değerli Yönetim Kurulu, bir bitirelim.  

Sait Mısırlıoğlu 

Efendim, soru soruyorum, varsa. “Nasıl böyle davranırsınız? Ne yapıyorsunuz?” dediniz ve 

onları engellediniz mi? İki, eğer bu kişi ve oluşumları tanımıyorsanız ve sizin dışınızda 

gelişmişse, kamuoyuna ve Galatasaray camiasına, bunlarla hiçbir ilişkiniz olmadığına, ilintiniz 

olmadığına dair, kınadığınıza dair bir beyanatınız oldu mu? Eğer bu kişilerden Galatasaray 

Spor Kulübü üyesi olanlar varsa, bir adım atmayı düşünüyor musunuz? Eğer her iki soruya da 

cevabınız hayır ise en azından bugün bu fırsatı değerlendirmek ister misiniz? Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kaan Kançal.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu, Sayın Divan Başkanım, Divan Heyeti, Saygıdeğer Divan 

Üyeleri,  

Ben Kaan Kançal, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Şimdi çok ara girmeden, mali tablolarla ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Çok kısa, 

birkaç slayt. Şimdi Hayri ağabeyim ve Sayın Taner ağabeyim nakit akışla ilgili bir şey söyledi. 

Nakit akış tablomuzu bir koyabilir miyiz? Şimdi, nakit girişlerimiz 2 milyar 206 milyon, nakit 

çıkışlarımız 2 milyar 206 milyon. Bu tablo üzerinden kâr-zarar konuşmak çok yanlış bir algı. 

Bakın, kâr ve zarar, faaliyetimizi gösteren gelir tablosunun üzerinden konuşulur. Bilanço da 

bu faaliyetimiz esnasında bir anı durdurur, onun fotoğrafını çeker. Bu tablolar üzerinden kâr 

ve zarar incelenmeli. Nakit akış üzerinden kâr ve zarar konuşamayız. Nakit akışı sadece nakit 

girişleri ve çıkışları gösterir. Yanlış algı oluşmaması açısından, herkesin doğruyu öğrenmesi 

açısından bu açıklamayı yapıyorum.  

Bakın, ilk satıra dikkatinizi çekiyorum. Burada, şu birinci satır kredi kullanımı, 778. Biz bunun 

karşılığında 1 milyar 108 milyon lira kredi kapaması yapmışız. Yani borcu düşürmüşüz. 

Geçelim bir sonraki şeye, bakın, yönetimlerin birbirlerine devrettiği borç yükleri. İlk defa 206 

milyon dolarla en düşük seviyeye gelmişiz. Şimdi bir sonraki slayta geçelim. Bakın, biraz 

küçük oldu ama Genel Kurulda son 6 yılı sunmuştum. Bugün değişiklik olsun, son 10 yılı 

göstermek istedim. Biliyorsunuz, dün saat 6,5 gibi KAP’a bildirdik. Hasılatımız, birinci satır, 

son 10 yılın rekoru. Brüt kârımız 270 milyonla son 10 yılın rekoru. Bunun üzerine birtakım 

giderler yapıyoruz. Faaliyet gelirimiz 188,9 milyon olarak son 10 yılın rekoru. Bunun üzerine 

finansman gideri, bankaya olan borçlarımızdan kur farklarını, faiz giderlerini düşüyoruz, 81 

milyon son 10 yılın rekoru. Ben bir şey sormak istiyorum. Yani şu sevinci yaşayalım ya. Şurada 

bakın, şu 59 milyon zarar on yılın TL zararı. Bunu buraya taşısanız, 100 milyon zarardan, on yıl 

önce, 80 milyon kâra ve ilk defa, bunları görelim.  

Peki, ben bu tabloda bir şeye de ayriyeten çok seviniyorum. Bakın, şurası beni ilgilendirmiyor. 

Niye, biliyor musunuz? Şu son satır niye ilgilendirmiyor? Biz bir şekilde bankalara olan 
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finansman yüklerimizi sıfırlayabilirsek... Nasıl? Allah yardım etti, bir şekilde, bağış, o, bu, 

finansman borçlarımızı bankaya kapadık. Buranın altını siliyorsunuz, burası yok oluyor. 

Önemli olan nedir? Faaliyet kârı. Bakın, biz Galatasaraylılar olarak, 10 yıldır faaliyet zararı 

üretiyoruz. İlk defa biz, faaliyetimizden kâr üretiyoruz, Galatasaraylılar olarak. Yani 

üzerimizdeki borç yükünü sildiğimiz anda, bir daha düşmemecesine bu kârı burada çıkarmak, 

faaliyet kârı bizim için çok önemli. Bu tablo benim açımdan, bizim açımızdan çok kıymetli.  

Şimdi ben yine algı ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Deniyor ki, Şampiyonlar Ligi geliri. 

Biz de yönetim olarak, acaba ne kadar etkisi var diye inceliyoruz, bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi 

geliri önemsiz olur mu, tabii ki çok önemli. Bakın buyurun, çıkardım. Şampiyonlar Ligi 

gelirlerimiz yıl yıl. 2015-16 sezonunda 32,3 milyon euro ile bu yıl elde ettiğimiz Şampiyonlar 

Ligi gelirinin üzerinde bir gelir elde etmişiz. Geçin bir sonraki tabloya. Buyurun, 54 milyon 

zarar. Sıfır çizgisi, ilk defa kâr ediyoruz.  

Şimdi, bu rakamları biz değiştiremiyoruz ki. Bu rakamların üzerinde bir algı yapmamıza imkân 

yok. Burada bir şey itiraf edeyim. Bu 81 milyon, son 3 ayda gelirlerimiz tahakkuk etti diye. 9 

aylık bu. 12 aylıklarda, son 3 aylıklarda da giderler tahakkuk edecek. Bu aşağı doğru bir düşüş 

yapacak. Ama umuyorum ki, sıfır çizgisinin altına düşmeyeceğiz.  

Bir başka algı da, şimdi deniyor ki, Hayri ağabey söyledi. Bir de Sevgili Pöti, benim devre 

arkadaşım, ona da buradan cevap vermiş olayım. WhatsApp grubumuzda mesaj attı. Faizler. 

Biliyorsunuz, derneğin Sportif’e olan borçlarından dolayı, Sportif A.Ş. derneğimize bir faiz 

faturası... Ben bunu izah ediyorum, anlatıyorum, Genel Kurulda tekrar aynı şey söyleniyor. 

Anlatıyorum, tekrar aynı şey söyleniyor. Ben kendimden şüphe etmeye başladım. Şimdi ben 

bir daha anlatacağım.  

Bakın, Sportif A.Ş. derneğe bir borç veriyor. Bu borcu verirken, bu parayı bankadan borç 

alıyor ve bankaya bir faiz ödüyor. O ödediği faizin karşılığında da -derneğe kullandırıyor diye 

bu parayı- dernekten bunun faizini alıyor. Bu faizi alıp bankaya ödüyor. Tamam mı? Yani 

aldığını bankaya veriyor. Ve bu nerede netleşiyor? Birbirini götürüyor. (Gelir tablosuna geri 

döner misin?) Sportif A.Ş. gelir tablosu. Bakın, burada bunun içinde bu hesap görülüyor. 

Netleşiyor, birbirini götürüyor, faaliyet kârımızdan düşüyor ve kâr böyle çıkıyor. Yani ben hâlâ 

bu faiz faturasının bu kârlılığı nasıl etkilediğini anlayabilmiş değilim. Sürekli şöyle bir algı var. 

79 milyon faiz verdi dernek, bu 81 milyonun kâr çıkması o faiz faturası. Yok öyle bir şey. Yani 

birkaç kere anlattım, yine söylüyorum. Yok öyle bir şey. Eğer şimdi iddiası olan varsa, -iki tane 

mikrofon var- gelsin, yan yana konuşalım, göstersin nerede yazdığını.  

Şimdi bir önceki tabloya gelelim. Bakın, ben şuna inanmanızı istiyorum. Gelir tablomuza 

gelelim tekrar. Evet, şimdi biz 4 milyon, bakın, çok yüksek zarar. Şurada, bakın aşağıdan şu 79 

milyon biraz önce bahsedilen, -derneğimizin yükünü anlatıyorum- şu en alttaki 79 milyon 

biraz önce bahsettiğim faiz. Tamam mı? Bu, derneğin Sportif’e olan borcundan dolayı. 

Dernek bu borcu Sportif’ten almasa, eksiği var, bankadan alacak, yine bu faizi ödeyecek. Şu 

bir üstündeki, kur farkı. Biz % 60, 70 devalüasyon yaşadık. Yani bizim kontrolümüz dışında bir 

gider. Bir üstü.  

Değerli Galatasaraylılar,  



30 

 

Bu 50 küsur milyonun 46 milyon lirası Riva, Florya’nın bizim Emlak Konut’a kesmiş 

olduğumuz 508 milyonu kırdırmamız sebebiyle yılda ödediğimiz 46 milyonu kırdırma faizi. 

Ben hiçbir zaman o yönetim, bu yönetim demedim. Bunu biz yapmadık ki, bu yapılmıştı 

zaten. Bunu biz ödemekle mükellefiz. Bir üste geçiyorum. 25 milyon. Yıllar önce, Sportif A.Ş. 

ile dernek arasında yapılmış stat hasılat paylaşımından kaynaklı, sözleşmeden kaynaklı bir 

ödeme yükümlülüğümüz. Bu sözleşmeyi de ben imzalamadım. Şu alttaki kısım, tüm 

yönetimlerin ortak paydaş olduğu bir bölüm. Biz niye bu bölümü aşağıya aldık? Ben bunu 

kutu içine aldım. Bu bizim gerçek performansımız, faaliyetimiz. 4 milyon zarar bütçelemişiz, 

10 milyon zarar etmişiz ve bunun kabul edilemez olduğunu ben söyledim. Ama biz burada 60 

milyon farkları da hatırlıyoruz. Şimdi 2019 bütçesine 1,5 ay çalıştık, en ince detayına kadar, 

ama sunmak da bir nasip olmadı. 5 dakikalık bir sunum oldu. 2019 bütçesine bir bakalım. 

(Pardon, onu geç. Hayır, hayır, bir öncekine. Bir sonraki.)  

Bakın, 2018’in spor şubelerinin performansı çok net gözüküyor. Zarar mı? Zarar. Ama 10 yılın 

en az zararı. Son 10 yılın en az zararı. Bu ağır zarar bir yılda, iki yılda düzeltilecek bir şey değil 

ki. Biz bunu, aynı Sportif’te olduğu gibi, yavaş yavaş, yavaş yavaş elimizden geleni yapmaya 

çalışıyoruz. Bunun bir de grafik gösterimi var. Buyurun, burası zarar noktası. Şimdi 2019’a 

geçelim. Burada önemli olan nedir? Şu alttaki bölüm yine bizim paydaş olduğumuz ortak 

sorunumuz. Bununla ilgili düşünüyor muyuz? Düşünüyoruz. Planlarımız var mı? Bakacağız. 

Ama gerçek performansımıza şuradan bakarsanız, biz ilk defa kâr bütçeledik faaliyetimizde. 

Yani geçen seneki 10 milyon zararımızı bu sene kâr bütçeledik 2019’da. Ve inşallah da 

başaracağız. Yani geçen 2018’den daha iyi bir tablo ile gelmeyi planlıyoruz.  

Bu rakamlar kendi kendine böyle olmuyor. Bu mali disiplini sağlamış olmamızın tek sebebi 

idari reformlar. Bakın, tek sebebi idari reformlar. Yanlış girilen bütçe rakamlarının 

Galatasaray’da tarih olması bir idari reform değil mi? Ve tablolarımız ne kadar ağır olursa 

olsun, kuruşuna kadar bu bütçeleri doğru bilme hakkını elde etmiş olmanız bir idari reform 

değil mi? Ben mahvolurdum. Eskiden bu kadar detaylı değildi. Bizi doğru denetleyebilmeniz 

için tüm iş akışlarımızın şeffaflaştırılmış olması bir idari reform değil mi? Zaman zaman 

harcamaları yapılmış, bitmiş, daha sonra Yönetim Kuruluna imzaları atılmak üzere gelen, 

bütçesine uygun olmayan işlerin Yönetim Kuruluna teklif dahi edilemeyecek hâle gelmesi bir 

idari reform değil mi? Bakın, operasyonumuzu, mali işlerimizi 3 ay rötarlı takip ediyordu, 

geriden. Artık tahakkuk eden bir faturanın 5 gün içinde elektronik iş akışı ortamına, 

otomasyona girmesi, işlenmesi bir idari reform değil mi? Stoklarımızın, Galatasaray tarihinde 

ilk defa, sayılarak ıslak imza ile zimmet altına alınması, sayımlar arası stokların 

hareketlerinden doğan tüm evrakların bu hareketi yapan kişiler tarafından ıslak imza ile 

zimmet altına alınması bir idari reform değil mi? 

Değerli Galatasaraylılar,  

Bunların her biri bu rakamların bize böyle gelmesini sağlayan idari reformlar. Ben size bunun 

gibi onlarcasını sayabilirim. Ama vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Biz Yönetim Kurulu 

olarak, Sayın Başkanımız ve biz, Cumartesi günü ibra olmadığımız geceden sonraki 

yaşadığımız hafta, -bizim ibrasızlık gündemimizde değildi- burada gördüğünüz Yönetim 
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Kurulu üyelerimiz bu 75 milyon liralık parayı -çünkü bütün bankalar krediyi kesti- bulmak için 

çabaladılar. Ben, yine Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz, bundan sonraki süreçte de 

Galatasaray’ın yüce menfaatleri neyi gerektiriyorsa, onu yapacağımızdan hiçbirinizin endişesi 

olmasın, rica ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sevgili Kaan Kançal’a şeffaf ve teferruatlı açıklaması için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. 

Bundan sonraki konuşmacı Sayın Sami Çölgeçen. Buyurun. Daha sonra Serhat Özalemdar var.  

Sami Çölgeçen 

Saygıdeğer Hazirun,  

Konuşmamı uzatmamaya gayret edeceğim. Ben bazı kınamalar yapacağım. Batı’da düello 

usulü vardır. Hasmınızı sevmezsiniz, düşmansınızdır, düelloya çağırırsınız, kılıç veya tabanca 

ile. Kim kimi vurursa, yahut ilk kan çıkınca mesele biter. Şark’ta pusu esastır. Düello değildir. 

Tıpkı bu İdare Heyetinde yapıldığı gibi, ağacın arkasına saklanırsınız, tam adam geçerken 

arkadan dolanıp kafasına odunu vurursunuz. Ben bu ibrasızlığın neden olduğunu anlamış 

değilim. Somut ne vardı ki, biz bu adamları ibra etmedik? Mali durum geldi işte, Kaan Kançal 

anlattı. Göreceli olarak düzgün gidiyor. Sportif başarı, 3 milyonla yaptıkları basket takımı ile 

30 milyonluk Fenerbahçe’yi ligde bir defa yenme başarısını dahi gösterdiler. Helal olsun. Yani 

ne oldu ki? Bu bir pusuydu ve çok ayıp oldu bence.  

Bu neden oldu? Bunun neden olduğunu, -Sayın Hamdi Yasaman buralarda galiba- Sözcü 

gazetesine bir röportaj verdi, tam sayfa. Orada böyle sirkatin söyledi âdeta. 150 tane 

Galatasaraylıyı üye yapmadıkları için oldu dedi. Ee, ne yapsaydı yani Yönetim Kurulu? Usulsüz 

bir işi mi kabul etseydi? Yakışır mıydı? Bir şey daha söylüyorum. Bu genç arkadaşlar en 

masumları. Bu genç arkadaşlar bu kulübe bu kadar hayranlık duyuyorlarsa, birer tane kâğıt 

alıp, kendileri doldurup yapamazlar mıydı üyelik şeylerini? Yani illa bir organizasyona mı 

ihtiyaçları vardı? Organize mi edilmesi lazımdı? Neden bu yapıldı? Neden 110 tane şey birden 

kondu? Kontenjan düşsün de, dışarıda kalanlar olmasın diye mi yapıldı? Ayıp şeydi bunlar. 

Gayet tabii, sosyal medyadaki o eşeklikler eşekliktir. Onları kaale bile almıyorum. Dolayısıyla 

ibra etmeyenleri kınıyorum.  

Yani bir de şu var. Düşünün, bu Yönetim Kurulu, Ünal Aysal gibi, ibra edilmediği zaman, siz 

beni ibra etmediniz, ben de küstüm gidiyorum deseydi ne hâlde olurduk, düşündük mü? O 75 

milyon lira nasıl bulunurdu, düşündük mü? Bu fevkalade güzel işler yaptığını gördüğüm, 

tanımaktan da memnuniyet duyduğum Kaan Kançal isimli genç arkadaş bir daha seçilmemek 

üzere Galatasaray’dan kaybolsaydı iyi mi olurdu? Sayın Abdurrahim Albayrak -evet, şivesi 

bozuk diye tenkit ediyorlar, sanki çok bir şeymiş gibi- futbol takımını aslan gibi elinde tutuyor. 

Bir daha Galatasaray’da görev alamasaydı, Galatasaray’a faydalı mı olurdu? Bu ibrasızlığı 

yaparken bunları nasıl düşünmediler? Hepsini kınıyorum.  

Yine bir iki kınamam daha var, müsaadenizle. Seçim yokken, fol yokken, yumurta yokken, 

seçime gidileceği belli değilken, Sayın İnan Kıraç’ın zart diye Sayın Divan Başkanını güzel aday 



32 

 

olur diye ortaya çıkarması iş midir? Bu arada, Sayın Divan Başkanını da kutluyorum. Vakur bir 

şekilde, balık gibi atlamamıştır, kefal gibi. Fevkalade güzel meseleyi idare etmiştir. Ona da 

helal olsun.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Çölgeçen’in iltifatlarına da mazhar olmak da ayrı bir tarihî gün benim için, teşekkür 

ederim.  

Sami Çölgeçen 

Sayın İnan Kıraç da hangi sıfatla başkan adayı tespit ediyor, bunu da anlayamıyorum. Kulüpte 

hangi sıfatıyla? Bu işten vazgeçsin. Biz kimin başkan olacağına karar veririz. Ondan evvel Ünal 

Aysal’ı gösterdi, adam kaçtı gitti. King maker istemiyoruz, kimse de Galatasaray’da king 

maker olmasın. Kimse Galatasaray’a başkan tayin etmesin, edemez de. Başkanı Genel Kurul 

yapar.  

Bir kınamam da -maalesef kınamadan geçemeyeceğim- Sayın Profesörümüze. Galatasaray 

Başkanı dağdan inmiş adam değildir. Galatasaray Başkanı bizim seçtiğimiz adamdır. Bu sıfatı 

yakıştıranı da kınıyorum. Olamaz böyle bir şey, kabul edemiyorum. Hataları yok mu? Vardır. 

Başka ama dağdan inmiş adam değildir. Benim başkanımdır, Galatasaray Başkanıdır.  

Şimdi bir de taraftar meselesi var. İsmini de koyalım, ultrAslan. Taraftar gayet tabii kulübü 

idare edemez. Böyle bir şey olamaz. Kulübü üyeleri idare eder. Ancak taraftarın sesine de 

kulak vermek zarureti vardır. Taraftar çok önemlidir. Taraftar olmasak, olamayız. Vox populi 

vox dei, işte Latince söz. Halkın sesi, hakkın sesidir. Başka var mı, bakayım. Bugünlük yeter 

dediler. Peki, teşekkür ederim. Efendim, saygıyla selamlıyorum herkesi.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Sayın Sami Çölgeçen’e esprili konuşması için teşekkürler. Serhat Bey, buyurun.  

Serhat Özalemdar 

Sayın Başkanım, Sayın Üyeler,  

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hazırladığım bazı konuşmalar vardı, ama bir sürü ağabeyim 

o konulara değindiği için biraz daha özet geçeceğim. Evet, son ibrasızlık oylamasından sonra 

yaşananları ağabeylerim anlattı. Ben bunları söyleyen kişilere bazı şeyleri hatırlatmak 

istiyorum. Galatasaray Kulübü’müzün o lisede kurulmuş olduğunu, o lisede okuyan 

talebelerin bu vatanı kurtarmak için Çanakkale Savaşı’nda şehit olduklarını ve 1916 yılında 

Galatasaray Lisesi’nin hiçbir mezun vermediğini, kurucumuz Ali Sami Yen’i, Çanakkale şehidi 

Hasnun Galip Bey’i, Gündüz Kılıç’ı, Turgay Şeren’i, Coşkun Özarı’yı, Türkiye’mize hizmet etmiş 

nice bakanlar, milletvekilleri, elçiler, devlet adamları yetiştirmiş olan ülkemizin tartışmasız ilk 

sıradaki eğitim kurumu olan lisemizin bu şekilde suçlanması ne yazık ki çok üzücü olmuştur.  

Bu kitabı çoğunuz bilir, üyeler bilir. Şimdi oradan bir yer okuyacağım. Ama şimdiki yönetim 

yapar mı? Ama bundan sonraki yönetimler şundan birer tane basıp, bir iki maçta bütün 

tribündeki taraftarlara dağıtsınlar ki, bazı arkadaşlar Galatasaray’ın gerçeklerini öğrensin. 
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Hatta tüzük de ilave edilebilir. Fazla masraflı olursa, sembolik bir rakama, 5 liraya, 10 liraya 

da satılabilir bunlar. Şimdi oradan size bir şey okuyayım ve geçeyim.  

“Galatasaray’ın kurumlarını günlük çabalarında rahatlatan Galatasaraylılar oldukça, 

gerçekleştirmek istenen hedefler için en uygun olanaklara kolayca kavuşulur. Aldıklarını 

Galatasaray’a geri vermek, kendinin nasıl oluştuğunu unutmamaktır. Galatasaray’a maddi ve 

manevi bağış yapmak Galatasaray sevgisinin yansıması, bağlılığın ifadesidir. Yaşamda ikinci 

bir yuvaya sahip olmanın somut belgesidir, çünkü kimi zaman hayat boyu, kimi zaman 

öldükten sonra da bu sürer. Galatasaray bir etik sistem, bir değerler ve bilgiler düzeni olduğu 

gibi, bir kurumlar bütünüdür de. Galatasaray’ın kurumlarının en büyük şansı 

Galatasaraylılardır. Galatasaray ondan alınanların geri verilmesini beklemezken, Galatasaraylı 

kendini ona borçlu hissettiği için verir. Galatasaraylılar için Galatasaray kurumları canlı birer 

varlık gibidir. Ruhunu onlar besler, onlarla sevinir, heyecanlanır, duygulaşır. Her Galatasaraylı 

olanakları oranında Galatasaray’ın atılımına katkıda bulunur. Neyin verilmesi gerektiğine 

inanıyorsa onu sunar. Gerçek sadakat duygusu ve içten gelen bağlılığa sahip olmak böyle bir 

şeydir. “ 

Sadece bu bir kısımda, bu kitapta yazılanların bütün taraftarlar tarafından bilinmesi için, 

hatta tüzük de, dediğim gibi, ilave edilir. Bunu taraftarlara da ulaştıralım. Bunlar onlar 

tarafından da bu bilinçli şekilde bundan sonraki konularda daha dikkat ederler.  

İkinci konu, Sayın Başkanım, ben sporcu bir üyeyim. 1972 yılında kulüpte sporculuğa 

başladım. 47 senedir de bu kulübün içindeyim. Selahattin Beyazıt, Mustafa Pekin, Ali Uras 

zamanında spor yaptım. Ali Tanrıyar, Alp Yalman, Faruk Süren, Özhan Canaydın, Adnan Polat, 

Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek gibi başkanlarımın hiçbirisi bir 150 gün değil, bir 

gün ceza almadı. Bazı laflarınızı -bunların içinde develerin diken sevdiği, çam kozalakları gibi, 

gerisinin ne olduğunu çoğu arkadaş bilir- Genel Kurulda, bu başkanlardan hiçbirinin bu tarzda 

bir konuşma yaptığını ben duymadım. Benden büyük ağabeylerim var. Herhâlde onlar da 

duymamışlardır. En son, bir başkanın Genel Kurulu, Divan Kurulunu tehditvari, “Hadi ibra 

etmeyin mali açıdan da.” dediğini ben bir başkanın söyleyebileceğini hiç düşünmüyorum. 

Söylenmemiştir de. Bunlar içinde bir başkanımın, başka taraftarlar tarafından kötü olarak 

söylediği bir şey vardı. Rahmetli Ali Tanrıyar Başkanımız, Galatasaray’ı sevmeyen ölsün 

demişti. Bu kadar. Evet. Şimdi evet, evet, yani bunu biz biliyoruz da diğer taraftarlardan. Yok, 

bilen biliyor, sağ ol.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Devam edelim, Sayın Özalemdar.  

Serhat Özalemdar 

Son konu, imza konusu.  

Sayın Üyeler,  

Bildiğiniz gibi, Mali Genel Kurulda dağıtılan faaliyet raporlarının içinde, bu sene üyelik için 

başvuran lise mezunlarının referanslarının, imzaların doğru olmadığına dair resimler de yer 
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aldı. Bundan evvel bir imza konusunda, Yönetim Kurulundan bir arkadaşımız da bir olay vardı. 

Ben bunu şimdiye kadar 3-4 aydır dile getirmedim. Ama o kitapçıklarda o sahte imzaları 

gördükten sonra, bu konuşmayı o yüzden yapıyorum. Yani ben şimdi bir resim göstereceğim. 

Evet, şu bana gelen dilekçedeki Yönetim Kurulu arkadaşımızın imzası. Bu da o Yönetim 

Kurulunun başka şeylerden elime geçen gerçek imzası da bana göre buydu. Bakın, oradaki 

işaretlerden de aradaki farklar gözüküyor, çünkü uzman bir şeye incelettirdim bunu. Ama 

ben mahkeme filan açmadım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Serhat Bey, bu hangi belgenin imzası? Allah aşkına, burasını Adli Tıp’a çevirmeyin.  

Serhat Özalemdar 

Tamam, peki. O zaman söyleyeyim. 5 Temmuz’da yazdığım bir dilekçe var, Yönetim Kuruluna 

ve Denetim Kuruluna. Denetleme Kurulu zaten 2 ay, 3 ay sonra yine sorduğum zaman, Emir 

Otluoğlu ile “Bize böyle bir dilekçen gelmedi ağabey.” diye 5-6 sefer konuşmamız oldu. 

Yönetim Kuruluna şunu sormuştum. Geçen sene ve bu seneki voleybol şubesindeki 

oyuncuların aldıkları bedellerin açıklanmasını istemiştim. Bu yazı 5 Temmuz’da, yanımda da 

var. 5 Temmuz’da verdim. Fakat gelmedi. Gelmeyince ben bunu birkaç sefer Divanda ve 

geçen seneki revize bütçe görüşmelerinde de kürsüden telaffuz ettim. Benim konuşmamdan 

sonra Yönetim Kurulundaki arkadaşımız çıktı, ben Serhat ağabeye böyle bir yazı 

göndermedim dedi. Bu konu, o konu ve bu yazı bana. Bakın, bir dakika.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Serhatçığım, ne olur, ilerleyelim. Yani burayı bir mahkeme salonuna çevirmeyelim. Hiç 

ilerleyemeyiz. Bütün üyelerimize karşı olması lazım.  

Serhat Özalemdar 

Hayır, ben bu kadar titizliği o liseli kardeşlerimizin üyeliklerinde gösterdiklerine göre, bunun 

Başkan da farkına vardı, Okan Bey de farkına vardı. Kaan Bey’le zaten görüşmelerimizde ben 

bir Divan toplantısında bunları atarak kendisine sordum, bunlar doğru mu, hangisi doğru 

diye. Bana 22 saat sonra, ertesi gün, “Bu imzalar bana ait.” deyince, ben zaten olayı bugüne 

kadar kapattım. “Bu imza bana ait.” dedi. Ama ben sizin takdirlerinize bırakıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam. Teşekkür ederiz. Serhat, var mı başka bir şey? Sonuç.  

Serhat Özalemdar 

Yok. Sadece, titizlikle bunun durulması gerekirdi. Ben başka bir şey ilave etmek istemiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam. Şimdi anladığım kadarıyla... Tamam, teşekkür.  

Serhat Özalemdar 
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Bu arada, bana 10 Temmuz’da cevap yazısı yazılmış, 14 Eylül’de posta verilmiş. İki ay sonra 

geldi. Niye 2 ay bu bana verilen yazı saklandı? Bunu yönetimin filan bildiği yok. Niye bunu 

araştırmıyor? Niye sormuyor?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki, yönetim sorunuzu not etmiştir herhâlde. Cevap vereceklerdir diye düşünüyorum.  

Serhat Özalemdar 

Yani en sonunda, 23 Mart’taki Mali Genel Kurulda da Sayın Faruk Başkanıma, ben de yanına 

giderek, “Başkanım, burada konuşun, bu işi tatlıya bağlayın.” diye bir ricada bulunmuştum. 

Zaten kendisinin de öyle bir düşüncesi vardı. Kendisi de Başkanın yanına gittiği an, ben de 

Divan Başkanına “Belki bir anlaşma olur, belki bir şey olur, bir 10 dakika filan biraz oyalayın.” 

derken, Genel Sekreter Sayın Mustafa Turgun’un iteklemesi ile kürsüden dışarı çıkartıldım. 

Arkadaş genel sekreter mi, yoksa kongrenin komiseri mi? Herhâlde gözüne kestirdi. Teşekkür 

ediyorum, hepinize. İyi akşamlar.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sağ olun. Ağır eleştiri ve sataşma olduğuna göre Sayın Kaan Kançal cevap hakkını kullanmak 

isteyecektir diye düşünüyorum, çünkü anladığım kadarıyla, söz konusu imza Kaan Bey’e... 

Buyurun Kaan Bey. Cevap vermek istiyorsunuz, değil mi?  

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Slayt hazırsa vereyim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Slayt, buyurun.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

O zaman bir konuşmacı.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam, bir konuşmacı. Kimde sıra?  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Sayın Ayhan Yeğinsu.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Ayhan Yeğinsu.  

Ayhan Yeğinsu 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Ben 4840 Ayhan Yeğinsu. Nereden geldiğimi insanlar 

biliyor. Onun için, tekrar söylememe gerek yok. Farklı şekilde ifadeler kullanıldı bugüne 

kadar, ama ben çok daha fazla üstüne gitmeyeyim bu konunun.  
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Değerli Galatasaraylılar,  

Başlamadan önce, birkaç ufak notla yürümek istiyordum. Şöyle ki, 2010 sonrası Divan üyesi 

olanlar beni çok iyi tanımayabilirler, çünkü çok fazla karşınıza gelmedim 2010 sonrasında. 

Ama 1997 ile 2010 arasında Divan üyesi olanlar sıkça beni karşılarında gördüler. Ben bu 

kürsüye çıktığım zaman, bilgiye, belgeye, araştırmaya dayanmadan, elimde bir şey olmadan 

genelde çıkıp söylemem. Mutlaka araştırırım ve bilgiye, belgeye dayanır. Maalesef 

Galatasaray’ımızda son zamanlarda çok sık görülen bir şey, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi 

olanların çoğaldığını görüyorum. Bu hakikaten üzücü bir şey.  

Bir başka konu ise çifte standart. Standartlar artık uymaz oldu. Bir Divan toplantısında kabul 

görmeyen bir sonraki Divan toplantısında kabul görür oldu. Beni yine 2010 öncesinden 

tanıyanlar bilirler. Galatasaray’ın bir kuruşuna, bir lirasına dokunmak isteyen o ellere mutlaka 

ve mutlaka karşı çıkarım, araştırırım, sonuna kadar götürürüm ve o insanları deşifre ederim. 

Bundan hiçbir zaman gocunmadım ve geri kalmadım.  

Ayrıca, bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Son zamanlarda çok sık bir şekilde bütün 

üyelerden şunu duyuyorum: “Galatasaray kongre üyesi”.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Galatasaray’da kongre üyeliği diye bir şey yok. Biz hepimiz Galatasaray Spor Kulübü üyesiyiz. 

Eğer zamanında aidatınızı yatırmışsanız kongreye katılırsınız. Onun dışında, Galatasaray Spor 

Kulübü üyesisiniz. Dolayısıyla, Galatasaray kongre üyeliği diye bir şey yok. Lütfen benim 

herkesten istirhamım, bundan sonraki konuşmalarında herkes buna dikkat göstersin.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Orada ben bir düzeltme yapayım, naçizane Ayhan Bey, sizin söylediğinize ilave olarak. 

Galatasaray’da kongre yoktur, Genel Kurul vardır. Dolayısıyla, üyeliğini yatırmış herkes Genel 

Kurul üyesidir.  

Ayhan Yeğinsu 

Çok doğru, onun için kongre üyeliği yok. Yani bu sözden artık imtina etmekte yarar var. Bir de 

bu Divanın başında söz konusu olan ve gündeme gelen Kulüp Divanı İç Tüzüğü ile ilgili de bir 

şey söylemek istiyorum. Bu iç tüzük 8 Mart 1990 tarihli, herhâlde bunun da artık elden 

geçirilmesinde fayda var. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Esas konularıma gelirsem, şunu çok net olarak söylemek istiyorum. Gerçeklerin er ya da geç 

ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Dolayısıyla çeşitli algı yönetimleriyle gazete, televizyon ve 

radyoları dolaşmanın, gazetelerle, televizyonlarla ya da avukat ordularıyla şov yapmanın hiç 

kimseye yararı olmaz. Geçtiğimiz Divan toplantısında 11 bireysel konuşmacı tamamıyla bana 

dönük birtakım eleştirilerde bulundular. Aynı zamanda, o Divan toplantısının başlangıcında 

da 20 imzalı bir dilekçe verildi. Ben o Divan toplantısına biraz geç katıldığım için, bunların 

hiçbirinden haberdar değildim. Daha sonra haberdar oldum. (Şu slaytı koyabilir miyiz lütfen?) 

Şimdi bakın, bu slayt bizim 29 Eylül’de yapmış olduğumuz Olağanüstü Genel Kurulun 
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tutanağı. Bu 20 imzalı dilekçe beni eleştiriyor da eleştiriyor. Bir iki cümle ile geçeceğim. 

Meslekî itibarını zedelemişim bu Genel Kurul Divan Başkanının. Ondan sonra, bu tutanağın 

tutulduğunu, ama mesnetsiz ithamlarda bulunduğum söyleniyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Çok ufaktır, bunu okuyamayabilirsiniz, ama ben 20 imzalı dilekçeyi veren arkadaşlardan şunu 

sorarım. Bu tutanağı okudunuz mu? Bu tutanağa baktınız mı? Bu tutanağa baktıktan sonra mı 

siz beni eleştiriyorsunuz ve bana birtakım ithamlarda bulunuyorsunuz? Bu tutanağı 

okumadan, nasıl bana bu şekilde ithamlarda bulunabilirsiniz? Nasıl beni itibarsızlaştırıcı, 

onur, şeref ve saygınlığımı hiçe sayıcı, beni küçük düşürücü, itham edici, kameralar önünde 

ve şu Divan önünde beni çok zor durumlara düşürüyorsunuz? Önce şunu bir okuyun, bir 

bakın, araştırın, ondan sonra insanlara birtakım konularda mesnetlerde bulunun.  

Aslında çok net olarak söyleyeyim. Ocak ayından beri çok ciddi bir şekilde uğraşılıyor 

benimle. Benimle uğraşılmasının sebebi şuradan kaynaklanıyor. Bu bir kaşık suda kopartılan 

fırtına, tamamıyla Galatasaray Spor Kulübü’nden menfaat sağlayan birtakım kişilerin musluk 

suyunun kesilmesi konusudur. Çünkü biz neler yaptık? Birkaç tane örnek söyleyeyim. 

Efendim, bazı şubelerde çok ciddi rakamlarla birtakım arkadaşları çalıştırmışız zamanında. Bu 

arkadaşlar bu paraları hak ediyor mu? Hak etmiyor. Hak etmiyorsa ne yapacaksınız? 

Ayıracaksınız, hak edeni getireceksiniz ve hak ettiği rakamı vereceksiniz. Bir insana siz 25 

milyon TL para veriyorsunuz, hiçbir konudan haberi yok. Ve sizin o arkadaş, sorumlu olduğu 

yerden 11.5 milyon zarar ettiriyor ve bu arkadaşa özel bir iş icat edilmiş Galatasaray’da. 

Düşünebiliyor musunuz, özel. Galatasaray Spor Kulübü’nde hiç böyle bir pozisyon yok, ama 

özel yaratılmış. Sonra, bu arkadaşın kendisi görevdeyken kızını yelken kursuna yazdırmış. Ne 

yapmış? 5 kuruş para ödememiş. Ne zaman ki, Denetim Kurulu gelmiş, şubeleri denetliyor, o 

zaman koşa koşa geliyor, parayı yatırıyor. Böyle bir şey olabilir mi?  

Yelken demişken, başka bir şey aklıma geldi. Bir üyemiz yelken şubesine bir tekne hediye 

ediyor. Ne için? Yelken şubesinde eğitimler yapılsın, kullansınlar diye. Şubede ne yapıyorlar? 

Birisi bir şirket kuruyor, ondan sonra bu yelkenliyi kiraya veriyorlar ve o kirayı bu şirket alıyor. 

Galatasaray Spor Kulübü’ne de 3 kuruş para veriyorlar. Olacak iş mi? Olacak iş mi? Biz 

bunların önünü kestik diye, bu tür şeylerin önünü kesiyoruz diye, siz kalkıyorsunuz başka 

konularda benimle ve arkadaşlarımla uğraşmaya kalkıyorsunuz. Stat büfeleri. Stat büfelerinin 

toplam yıllık geliri 500 bin TL. Şaka gibi. Teminatlar alınıyor, komik rakamlarla. Bunların tabii 

ki değişmesi gerekiyordu, değişti. Bir zata 11 tane dükkân veriliyor. 11 tane dükkân veriliyor, 

alınan teminat karşılığı 50 bin TL. Şaka gibi. Ayrıyeten, Galatasaray Spor Kulübü’nde 

elemanlar var, bordrolu. Kim oldukları, ne yaptıkları belli değil. Tanıyan yok. Sadece ATM’den 

maaş alıyorlar. Peki, bunların önüne geçilmese miydi, bunlar yapılmasa mıydı?  

Kalamış ile ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. (Şu slaytı bir koyabilir miyiz lütfen? Bu 

değil, bir sonraki, bir sonraki, özür dilerim. Bakınız, Kalamış. 2013, 2014, 2015 yıllarında 

otoparktaki aylık ortalama araç sayısı 150 araca geliyor. Bir Galatasaraylı üyemiz, “Burada bir 

sıkıntı var, böyle bir şey olmaz.” diyor. Bakıyor, uğraşıyor, ediyor. Ve o uğraşıp da o günkü 

yönetimlere bunu sunduğu zaman, araç ortalaması birdenbire 1.120 araca çıkıyor, 2016 
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yılında. Ondan sonra, Sayın Mustafa Cengiz yönetimleri geldikten sonra, bizler bunun peşine 

gidip de baktığımızda, araştırdığımızda geldiğimiz nokta ise -orada görüyorsunuz, tabloda- 

2018 ortalaması 1910 araç. 2019’un ilk 3 ayında ise 2081 araç. Bu paralar alınmasa mıydı? 

Bunlar yapılmasa mıydı?  

Başka bir konu. Şimdi, sosyal medyada çok çeşitli şeyler yazılıyor. Neler yazılıyor? 

Bakıyorsunuz, işte Galatasaray Liselileri Kalamış’tan göndermek için şunu yaptılar, bunu 

yaptılar. Ya ne alakası var? Ne alakası var? Siz gitmişsiniz, 336 bin lira artı KDV, 336 bin lira 

artı KDV -iyi anlaşılsın diye tekrar ediyorum- bir işletme sözleşmesi yapmışsınız. Galatasaray 

Spor Kulübü’nün Kalamış için güvenlik hizmetleri için yılda harcadığı para 360 bin lira artı 

KDV. El insaf, el insaf! Bunu düzelttik. Bunu düzelttiğimiz için sosyal medyalarda yazıyorlar, 

gizli gizli toplantılar yapıyormuşuz, oradan Galatasaray Liselileri göndermek için. Ya bizim 

yaptığımız çok ortada. Bizim tek düşüncemiz var, Galatasaray Spor Kulübü’nün gelirlerini 

artırmak. Bu kadar net. Galatasaray Liseli imiş, alaylıymış, şuymuş, buymuş, bizi hiç 

ilgilendirmiyor. Bizim yaptığımız bu.  

Son konu ise sıkça eleştirilen Disiplin Kurulu ile ilgili. (Şu slaytı bir koyabilir miyiz lütfen?) 

Değerli Galatasaraylılar, 

Bu dönemde herkes diyor, çıkan konuşmacılar anlatıyorlar, diyorlar ki, işte konuşma 

özgürlüğü kısıtlanıyor, konuşan herkes hemen Disiplin Kuruluna veriliyor, filan, filan, filan. 

Daha fazla söylemeyeyim. Buyurun, tablodan bakınız. 2016 senesinde kaç kişi Disiplin 

Kuruluna verilmiş, 2017 senesinde kaç kişi Disiplin Kuruluna verilmiş ve 2018 yılında da kaç 

kişi Disiplin Kuruluna verilmiş, bu tablodan görüyorsunuz. Nasıl oluyor da bu yönetim ve bu 

yönetimin kurulları şuradaki tabloda gördüğünüz rakamları size gösteriyor? Ama algı 

yönetimi yaratmak için insanlar kalkıyorlar, hem sosyal medyada, hem Galatasaray internet 

sitelerinde bunları bu şekilde yayıyorlar. Tamamıyla algı yönetimi.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bundan önceki konularla ilgili de zaten Sevgili Kaan Kançal gerekli bilgileri sizlerle paylaştı. Şu 

algı yönetiminden vazgeçin de, Galatasaray’ın doğrularına ve Galatasaray’ın bundan sonra 

nasıl ileri gideceğine bakalım hep beraber. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Kaan Bey, hazır mısınız?  

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Değerli Galatasaraylılar,  

Adım geçtiği için hemen kısa bir açıklama yapacağım. Vaktinizi alacağım, kusura bakmayın. 

Serhat Bey ile biz bu konuyu daha önce görüştük. Serhat Bey, Temmuz ayında ben o zaman 

genel sekreterdim. Bana atılan bu mail’leri, yazıları çok titiz bir şekilde takip edip ve özellikle 

de vazifem gereği, cevapsız bırakmamaya özen gösteriyordum. Bana telefon, burada, ben 

hazırlattım. Bana yazıyı gönderdi, voleybol şubesinin erkek ve bayan takımındaki tüm sporcu, 

antrenör, tamamının maaşlarını, sözleşmelerini istiyor. Cevabım gelsin. Bu değil. Ben de yazılı 
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olarak kendisine cevap verdim. Biraz önce size ekranda gösterdiği zarf mıydı? Benim tarafıma 

ait. Ben de özlük haklarının dışarıya verilmesinin sakıncalı olması sebebiyle kendisine 

cevaben bu yazıyı ilettim. Durum bundan ibarettir. Fakat gelin görün ki, kayıtta bu belge 

kendisine iki ay geç ulaştı. Kendisi bana bunu sordu, ben özür diledim. Yani ben yazmışım, 

tarihi de gözüküyor, ama 2 ay geç ulaşmış. Bütün olay bundan ibarettir. İmza bana aittir. Niye 

geç ulaştı diyeceksiniz. Takılmış kayıtta. Ya da daha o zaman yeniydik yönetimde, idari 

reformlarımızı daha yapmamıştık. Şu anda böyle takılmalar yok. Bu şekilde.  

Bir de şunu söyleyeceğim. Tabii buradan profesyonellerin adını vererek, -onların burada 

cevap hakkı olmadığı için- onları zan altında bırakacak şekilde profesyonellerimizin adının 

kullanılmamasını özellikle rica ediyorum.  

Bir de bakın, şu anda yine bir bilgi paylaşmak istiyorum. Son derece sıkıntılı bir hafta daha 

yaşıyoruz. Paylaşmamda sakınca yok. 105 milyon lira acil nakde ihtiyacımız var. Kasamızda 5 

milyon liramız var. Biraz önce Başkanımız ve Sayın Abdurrahim Albayrak, Yusuf Bey dışarı 

bununla ilgili bir acil görüşme yapmaya çıktılar. Abdurrahim Bey bankaya ayrıldı aramızdan. 

Bizim gündemimizde bu konuların şu anda hiçbiri yok. Biz gerçek mutfağımızdaki yangınla 

uğraşıyoruz, boğuşuyoruz. Onu söndürmeye çalışıyoruz. Lütfen bu konularda hepimizin 

enerjisini aşağıya çekmeyelim.  

Bakın, biz 81 milyon kâr açıkladık. Aynı dönemde bir rakibimiz 200 milyon, diğer bir rakibimiz 

100 milyon zarar açıkladı. Biz ne yapalım, nasıl daha iyiye götürelim, bunları duymak istiyoruz 

sizden. Bunlarla, bakın, vaktimizi çaldık, imza oydu, sahteydi, oydu, buydu. Tamam mı?  

Çok özür dileyerek, cevap vermek durumunda hissettim. Teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Kaan Bey’e teşekkür ediyoruz. İmza kendinin olduğuna göre sorun yoktur. Daha önce de bu 

konu gündeme gelmişti. Anladığım kadarıyla, Sayın Ayhan Yeğinsu’nun eleştirilerine imza 

sahiplerinden Ömer Tümay kısaca cevap hakkını kullanmak istiyor. Buyurun. Turcan Hocam, 

niye sinirleniyorsunuz? Tüzükte cevap hakkı verme diye bir konu var.  

Turcan Bolayır 

Ona hürmet ediyorum da, ama bizler konuştuktan sonra çıksalar ortaya.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ama cevap hakkını hemen kullanmak lazım. Üzgünüm sizi üzdüğüm için.  

Turcan Bolayır 

Hep bana isabet ediyor.  

Ömer Tümay 

Hocam, çok özür dilerim, çok kısa keseceğim.  

Turcan Bolayır 
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Sonsuz hürmetim var, ama önce buradaki, sıradaki kişiler konuşur, biter, ondan sonra. Araya 

girmemeniz lazımdı gibi geliyor bana.  

Ömer Tümay 

Hocam, çok kısa bir cevap hakkı doğduğu için söyleyeceğim.  

Sayın Başkanlarım, Değerli Galatasaraylılar,  

Bir açıklama yapmak lüzumunda hissettim kendimi. Bu bahsedilen önergeyi veren kişi, daha 

doğrusu kaleme alan kişi benim. 20 arkadaşımızın imzası ile Divan Başkanlığımıza teslim ettik. 

Bizim kongremizden hemen evvel olan Mart ayı Divan toplantısında oldu bu olay, 

malumaliniz üzere. Sayın Ayhan Yeğinsu’nun o dilekçeyi okumadığını ya da yanlış anladığını 

tahmin ediyorum, çünkü söz konusu dilekçede, malum yaşanacak bir kongredeki gerilimin 

altı çizilmiş, 4 madde hâlinde de bir tespit yapılmıştı. Tekrar okumak istemiyorum burada, 

vaktinizi almak istemiyorum. Ama o 4 maddeden sadece bir madde Sayın Ayhan Yeğinsu’yu 

ilgilendiriyordu. O da kısaca şuydu. Kendisi Disiplin Komitesi üyesi. Bu kulübün tarihinde ilk 

defa bir Disiplin Kurulu üyesi disipline sevk ediliyor. Sebebi ve neticesini bilmiyorum. Tabii ki 

hep beraber izleyeceğiz o süreci. Oraya asla karışmıyoruz. Fakat Disiplin Kurulunun rahat 

çalışabilmesi için, adil karar alabilmesi için kendisini istifaya davet ettik. Disiplin Kurulu üyesi 

olarak disipline veriliyorsanız o kuruldan istifa edeceksiniz, gayet net. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan   

Sayın Turcan Bolayır, buyurun.  

Turcan Bolayır 

Efendim, kusura bakmayın, hepinize çok saygılıyım. Ama senelerce öğretmenlik yaptığım için, 

zil çaldığı zaman, daha zil çalmadan ben sınıfa girerdim. Ve aynı şekilde, diğer hocalar 

girmeden ben sınıfı terk etmezdim. Böyle alışkanlıklarım var. Usul hakkında konuşmalar 

olabilir. Önce hepinizi, önce Divan Başkanlığı ve Yönetim Kurulu, Kulüp Başkanlığı, sizler 

huzurunuzda en derin saygılarımı arz ediyorum. En içten duygularımı arz ediyorum. 

Şimdi ben biraz değişik konuşuyorum, biliyorsunuz. Kulüp idare etmek bir yana, evleri idare 

etmek bile zorlaştı. Enflasyon aldı başını gitti, hayat pahalılığı devam etti. Kulüpleri nasıl idare 

ediyoruz? Teşekkür etmek lazım bence. Kim olursa olsun, hangi yöneticiler olursa olsun, 

onlara da teşekkür ederim, çünkü bugün gerek transfer faaliyetleri, gerek diğer hususlar o 

kadar zorlaşmış durumda ki, kulüplerin, Türkiye’nin önemli kulüplerinin mali durumlarının ne 

olduğunu hepimiz biliyoruz. Sattığımız oyuncuların, verdiğimiz oyuncuların paralarını, 

transfer ücretlerini alamıyoruz. Ben bilmiyorum. Okuyorum, medyayı takip ediyorum ve aynı 

zamanda gazetelerde okuyorum. Rodrigues’in parası gelmemiş, 2,5 milyon lira mı ne. Oradan 

dolar, para bekleniyor. Gomis’in yani. Kasımpaşa’dan aldığımız o penaltıcı futbolcu, 

penaltıdan başka gol atmadı şimdiye kadar zaten. Bir penaltıdan gol atıyor sadece. 

Bilmiyorum, yararlı mı, yararsız mı, daha belli olacak.  

Hiç kimse değinmedi. Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Eskiden bütün 

destination buraya kayardı, Galatasaray-Fener maçlarına. Bu sefer hiç yok. Neden böyle? 
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Ümitsiz miyiz acaba? Ben yeneceğimizi iddia ediyorum. Bu, futbolculara etki yapar. Onlar da 

insan. Böyle kulüplerdeki bazı istikrarsızlıklar, yönetim kurullarına karşı olan bazı şeyler 

futbolcuları otomatikman etkiler, ayakları titrer. Ne bileyim ben, fazla girmeyeyim bu 

konuya. İsabet mi olur? Peki.  

Efendim, bir şey daha söyleyeceğim. Aziz Atatürk’ün şurada bir karton üzerinde bir resmi mi 

diyeyim artık, bir krokisi mi diyeyim, burayla kim ilgileniyorsa, onu burada daha gösterişli bir 

yere koysunlar lütfen. O yakışmamış Aziz Atatürk’e. Benim kendi düşüncemdir. Orada 

masaların içinde, kıyıda köşede kalmış böyle bir resmi ben kabul etmiyorum.  

Üçüncü olarak, sonlara doğru konuşma yaparsanız biraz güç tabii, sizin söyleyeceklerinizi 

daha evvel söylüyorlar. Ama ben eklemeler yapacağım. Bu Genel Kurulda Başkanlık Divanının 

-ki hepsinde emeğim var, bir kısmında- idare tarzı yanlıştı. 35 kişi, 40 kişi konuşacaksa eğer, 

vakit ilerleyince buna bir tahdit getirmek icap eder. Temcit pilavı gibi, herkes aynı şeyi 

söylüyor. Daha iki senelik kurul üyesi, daha evvel ağabeyleri, büyükleri aynı konuya 

değindikleri hâlde aynı şeyi devam ediyor. Saat 12 oluyor, 1 oluyor ve ibraya gidiliyor. Böyle 

şey olmaz. Artık bıkkınlık geliyor insanlara, toplantı bırakılıyor ve daha evvel gelmemiş olanlar 

saat 7’ye doğru geliyor. Sırf oy kullanmak için geliyorlar ve bunların oyları geçerli oluyor. 

Böyle şey olmaz, ben bunu kabul etmiyorum. Kendi fikrim. Yönetim Kurulu bence muvaffak 

olmuş durumdadır. 6 puan var Bahçeşehir ile neyse. Efendim, Başakşehir. Bahçeşehir 

diyorum, özür dilerim. Şehir kelimesi aynı.  

Fenerbahçe’nin golü sayılsaydı, ofsayt diye saymadılar. VAR’a gidilecek hareketler var, 

bunları es geçiyorlar. Ama Galatasaray’a gelince, bunların hiçbiri gözükmüyor, ortada yok ve 

böylece puanlarımız gitti. Bence Yönetim Kurulu görevini yapmıştır. Yöneticilik zorlaşmıştır, 

kolay işler değil. Hiçbir çıkarı olmayan kişiler gece gündüz çalışıyorlar. Kaan Kançal kardeşimi 

ben talebeliğinden de bilirim, çalışkandır. Aile kökten Galatasaraylı bir ailedir. Bütün herkesin 

takdirini kazanmış bir mali porte çizdi. Ben kendilerini tebrik ediyorum.  

Gelelim diğer bir konuya. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hocam, son yarım saat.  

Turcan Bolayır 

Efendim, müsaade ederseniz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hocam, kıskandım ama. Bakın, Kaan çalışkan dediniz, bana hiçbir şey söylemediniz.  

Turcan Bolayır 

Efendim, onların sınıfına son sınıfa doğru girdim ben. Yeni gelmiştim. Onlara rahmetli 

Ferruhzat Hocam geliyordu, geliyormuş. Ben biraz daha başka şeyler öğrettim, imtihanda 

onu sordum diye beni, müdüre şikâyete gittiler.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Peki, teşekkür ederiz Hocam.  

Turcan Bolayır 

Müdür de şunu söylemiş: “Turcan Hoca geldi, öpün başınıza koyun. Daha ne istiyorsunuz!” 

Evet. Bir mail aldım efendim. Saygın, değerli, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Cumhuriyet Savcısı, 

-tanışıyoruz- bana şöyle bir mail atmış. Sayın Başkan, müsaade ederseniz okuyacağım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Rica ederim. Uzun bir mail. Elinizdeki sayfa mail değil, değil mi?  

Turcan Bolayır 

Mail’i transkript ettim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

D’accord alors. 

Turcan Bolayır 

Pas de problème pour cela, n’est-ce pas?  

“1971 yılında, 5 yaşında, suyu ve elektriği olmayan bir köyde, -lütfen dinlerseniz, çok hassas 

nokta- pilli radyo ile başladı Galatasaray sevdam. O zamanlar Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarı 

olmam için yapılan talep, baskı ve çeşitli hediyelere rağmen Galatasaray taraftarı oldum. 

Bunun sebebi, sanıyorum Brian Birch dönemindeki şampiyonluklardı. Uzun yıllar kulübe üye 

olmak için araştırmalar yaptım. Tüzüğü incelediğimde, bunun zorluğunu görünce herhangi bir 

girişimde bulunamadım.  

“Ancak 2017 yılında, kulübümüzün büyüklerinden ve duayenlerinden, onun referans katkısı 

ile üyelik için müracaat ettim. Ağustos ayında bir ön görüşme için kulüpten arandım. Bir 

Cumhuriyet Savcısı olarak, bu şekilde bir durum hoş olmamasına rağmen, Galatasaraylı 

olmam ağır bastı. Yönetimden Başkan Yardımcısı ve Sicil Kurulunun, birkaç kişinin katıldığı 

görüşme sonrasında talebim kabul görmedi. Evet, 2018 yılında arandım. Ve talebim geçerli 

ise yeniden müracaat etmem istendi. Kırgındım ve yeniden müracaat etmedim. Geçen ay, bir 

meslektaşım ve arkadaşım, Fenerbahçe Kulübü’ne üye olmak için müracaat etmek istedi. 

Yöneticilerden birini tanıdığım için aradım. Kulübe gittiğimizde karşılandık. Meslektaşlarımın 

isteği karşılandı, işlemleri bitirildi ve kulüp üyeliği sağlandı.  

“Bu yazıyı neden yazmak ihtiyacı duyduğumu açıklamam gerekir sanırım. Elbette Batı’ya 

açılan pencere, tarihsel yapı, lisenin önemini biliyorum. Ancak bir Cumhuriyet Savcısına reva 

görülen muameleyi de yazmadan edemedim. Bu kulübü kuran irade ve kurucularınızın liseli 

oldukları tartışılmazdır. Son yıllarda, özellikle kongrelerde ve üye alımlarında yaptıklarını ise 

artık tartışmaya açmak gerekir, çünkü kulübümüzde onarılmaz yaralar açmaktadırlar.  

“Yazı herhangi bir maksada yönelik yazılmamış olup, tarihe not düşmek amacıyla kaleme 

alınmıştır.  

“Ahmet Çetin, Cumhuriyet Savcısı” 
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Bu referansa üye olması için imzayı atan da bendenizim efendim. Emekli değil, hâlen 

çalışmakta. Emekli olunmaz. İnsan kendisini duymadığı takdirde emekli olur. Eğer siz 

kendinizi duymuyorsanız, hissetmiyorsanız, hayata küsmüşseniz emekli olursunuz. Hepinizi 

en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Turcan Hocama teşekkürler. Ahmet Kalafatoğlu burada herhâlde değil mi? Buyurun. Sayın 

Ahmet Kalafatoğlu. 

 

Ahmet Kalafatoğlu 

Divan Başkanım, Yönetim Kurulum, Sayın Başkanım, Sayın Divan Üyeleri,  

Hepinizi saygılarla selamlarım. Benim cevap vereceklerimin hepsi şeyi terk etti herhâlde. 

Hayri ağabey yok mesela. Hayri ağabey bir televizyon programından şikâyetçi olmuştu. 

Liselilere karşı, tam Divan tartışmasına girdi, onu da ben takip ettim. Yalnız aynı programda, 

Hıncal Uluç’un katıldığı bir programda bir algı yapıldı. Üzücü olan, bilginin bizim bir üyemiz 

tarafından verilmesi Hıncal Uluç’a. Şöyle deniyor. Mustafa Cengiz Denetim Kurulu herhangi 

bir rapor vermediği için ibra edilmemiş. Bu 26 Mart’taki programda yayınlandı. Ertesi gün, 

27’sinde yine başka biri, kendi bizim Genel Kurul üyelerimizden 4-5 kere aynı şeyi tekrarladı, 

herhangi bir denetim raporu verilmemiş diye. Daha sonra da, Mustafa Cengiz Bey’e bir 

kurumunu gözden geçirmesi söylendi, oraya 400 kişi getiremediği için. Hâlbuki oraya 1.700 

kişi geldi. Saat 11’e kadar dinledik, hatta saat 10,5 civarı, son konuşmacıyı arkadaki 

arkadaşlar -onu da tabii Ahmet Özdoğan Bey’e söyleyecektim- ıslıklar içinde 

konuşturtmadılar. Yani neredeyse yuhalıyorlardı. “Re, re, re, ra, ra, ra” karşılığı onun için 

verildi kendilerine.  

Şimdi ben Hıncal Uluç’a şunu gösteriyorum. Bu denetim raporu 45 sayfadır. Bir konuşmacının 

söylediği gibi, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı denetim raporudur. Bu, diğer mali verilerle 

beraber önce Galatasaray Spor Kulübü internet sitesine konmuş ve bütün üyelerimize şifreli 

sms gönderilmiştir, iki kere veya üç kere. Ayrıyeten biliyorsunuz ki, o gün kapıda diğer mali 

kitapçıklarla birlikte dağıtıldı bunlar. Galatasaray Spor Kulübü’nün internet sitesine konan bu 

raporların daha sonradan üyelerimizin % 5’i tarafından indirilip göz atıldığı görüldü. Yani bu 

denetim raporunu bir okumanızda fayda var, eğer elinize geçmediyse. Bir de tabii... Burada 

yok herhâlde Hayrettin ağabey. Gitti, değil mi? Gitti. Neyse, o burada iken söyleyelim. Bir 

dahaki sefere saklarız.  

Bir de Sayın Divan Başkanıma, acaba artık amatör spor şeylerinden memnun musunuz? Bu 

akşam ve yarın akşam voleybol takımı yarı final oynuyorlar. Bir ara memnun değildiniz. Şimdi 

memnun musunuz diye soruyorum yani. Yeterli bulmuyordunuz yani.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bitti ise konuşmanız cevap vereceğim. Anladığım kadarıyla, bütün konuşmacılara cevap 

verme gibi bir hak gördünüz kendinizde. Onun için söz istediğinizi düşünmüyordum ben. Ben 
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memnunum, sağ olun, emeklerinize sağlık. Siz de memnunsanız bu cevaptan, teşekkür 

ederiz, buyurun. Sağ olun. Mersi. Sırada kim var?  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Sıradaki konuşmacımız Sayın Faruk Gürbüzer.  

Faruk Gürbüzer 

Sayın Divan Başkanı, Sayın Divan, Sayın Kulüp Başkanım, Yönetim Kurulum ve Çok Değerli 

Galatasaraylılar,  

Sözlerime, dün açıklanan borsaya tabi spor kulüplerinin 9 aylık bilançolarına göre, uzun yıllar 

sonra tek kâr eden kulüp olmamız nedeniyle Sayın Başkan ve Yönetim Kurulumuza teşekkür 

ederek başlamak istiyor, bu gayretlerinin devamını diliyorum. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Geçtiğimiz ayda Genel Kurulumuz -ki bazı arkadaşlarım çok daha fazla detaylı anlattılar- 

birçok sıkıntımızın ortaya çıkmasına neden oldu. Bunların başında, biz Galatasaray Spor 

Kulübü üyelerinin, kulübümüzün genel kurullarına gösterdiğimiz saygıda eksiklik olduğunu 

hissediyorum, çünkü Genel Kurul 9 bin kaydı açık üye olmasına rağmen, % 5’lik bir katılımla 

açıldı. Öğlen yemek saatlerine doğru ve yemek sırasında bu rakam % 15’ler dolayına ulaştı, 

akşamüstü saatlerinde % 10’a düştü ve toplantının uzaması nedeniyle, uzayan saatlerde 

katılımcı sayısı maalesef % 8’lere kadar indi.  

Bu bize şunu anlatmakta öncü olmalıdır. Anlaşılıyor ki, mali genel kurullarımız tek güne 

sığmamakta. Bunu iki güne yaymakta fayda olacağı kanısındayım. Şöyle ki, birinci gün 

yönetim kurullarının faaliyet raporlarının okunması ve raporlar hakkındaki görüşmelere 

ayrılabilir. İkinci gün ise bir sonraki yılın mali genel bütçesi ile oylamalar ve diğer konular 

görüşülebilir. Bunun çok faydalı olacağına olan inancımı sizlerle paylaşıyorum.  

Bir diğer konu, kongrelerimizde söz alan konuşmacı arkadaşlarımızın kulübümüz sorunlarına 

büyük ilgi ve alaka gösterdikleri, konuşmacı sayısının çokluğu, konuşma sürelerinin toplantı 

başlamasından evvel tayin edilememesi, canlı tv yayınları gibi bir sürü faktör bu toplantıların 

gece yarısına kadar uzamasına neden olmakta ve kulübümüz için hayati anlam taşıyan bir 

sonraki yılın Mali Genel Kurul görüşmesi veya bütçesi çok az katılımcının oylarıyla, 

gayretleriyle kabul edilmekte ve ondan sonra da bir daha sonraki dönemlerde bu 

kürsülerden ve çeşitli platformlarda katılmadığımız, katılmaktan imtina ettiğimiz o bütçeler 

hakkında görüş beyan etmekteyiz. Bu ne kadar sağlıklı, hepinizin takdirlerine arz ediyorum. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Son yapılan Mali Genel Kurulda özellikle genç arkadaşlarımızın değerli fikirlerini, kulübümüz 

sorunlarına olan yaklaşımlarını büyük bir mutluluk ve heyecanla izledim. Çok da sevindim 

geleceğimiz ve Galatasaray’ımızın yarınları için, ama iki genç arkadaşımızın Galatasaray 

Başkanlık Makamına ve üyeler arasında ayrımcılığa neden olacak söylemlerinden de büyük 

bir üzüntü duydum, endişe ettim. Maalesef bu arkadaşlarımızdan biri, son seçimlerde başkan 

adayı, diğeri ise daha önceki yönetimlerde görev almış genç bir arkadaşımızdı. Bu tür 
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konuşma ve düşüncelerin en azından ret yönünde, bu şekilde dillendirilmesi ne kulübümüz 

açısından bir fayda sağlar, ne de Galatasaray’a herhangi bir katkısı olur. Bu doğrudan doğruya 

bizim dışımızda bizi bölmek isteyenlerin, bizi parçalamak isteyenlerin kurduğu tuzağa kendi 

ayağımızla düşmekten başka bir şey değil. Ben şuna inanıyorum ki, yurt içindeki 35 milyon 

taraftarımız ile bazılarımızın başka gözle baktığı, ama benim yakından tanıdığım, kurucuları 

arasında olmaktan dolayı onur duyduğum ultrAslan grubu ve kongre üyelerimiz liseli, lisesiz 

tüm Galatasaray taraftarları ile birlikte olduğumuz zaman Galatasaray’ın önünde durabilecek 

hiçbir güç, hiçbir engel yoktur. Gelin, biz Galatasaraylıyız, hepimiz biriz, birimiz hepimiz.  

Sözlerime rahmet, minnet ve saygıyla andığımız, kulübümüzün bir numaralı kurucusu Ali 

Sami Yen Bey’in çocukları olmadığı için üzülen eşine söylediği şu cümle ile son vermek 

istiyorum. “Üzülme hanım, tüm Galatasaraylılar bizim çocuklarımız, tüm Galatasaraylılar 

bizim evlatlarımız.” Bu söz şiarınız olsun. Hepinize saygı ve sevgiler.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Sayın Faruk Gürbüzer’e teşekkürler. Sayın Taner Aşkın, herhâlde söz hakkınıza, sataşmalarda 

söz hakkı vermek tüzüğe göre öncelikli olduğu için... Tabii, tabii. Ben şeyi açıklıyorum. 

Bilmeyen ağabeylerimiz maalesef var.  

Taner Aşkın 

Saygıdeğer Hazirun, 

Tekrardan huzurlarınızdayım. Bir şeyi kesin olarak aydınlatmamız lazım. Biraz evvel konuşan 

arkadaşımızın bahsettiği olayda, o basında beyanatı verdiğini söylediği arkadaş benim. Ama 

lütfen bir şeyi hatırlatıyorum kendisine. 15 Mart tarihli Divan zabıtlarını bir okuyun. Bu lafı 

ben söylemedim. Bu lafı söyleyen, o günkü, oradaki Yönetim Kurulundaki, Denetim Kurulu 

temsilcisi arkadaşımız. “Yetiştiremedik, biraz daha zamana ihtiyacımız var.” dedi. Bunlar 

zabıtlarda da kayıtlı. Teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Sayın Taner Aşkın sataşma karşısında söz hakkını kullandı. Teşekkür ederiz. Sıradaki 

konuşmacımız Sayın Hamdi Yasaman, buyurun Hocam. Hamdi Yasaman Hocamdan sonra son 

konuşmacı Dağhan Baydur. 

 

Hamdi Yasaman 

Sayın Divan, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Hazirun, 

Efendim, son konuşmacı olmak iyi değil, ama kısa kesmeye çalışacağım. Efendim, son Genel 

Kurulda yönetim bakımından ibra olmadı. Galatasaray yönetimi de bunu kendilerine yapılmış 

bir haksızlık olarak gördü. Yani büyük bir mali başarı varken, ikincisi Galatasaray 

şampiyonluğa giderken böyle bir hareketin doğru olmadığı yönünde beyanlarda bulundu. 

Daha önce de, eğer ibra etmezseniz -daha önce verilmiş Polat zamanındaki kararlar 

sebebiyle- biz bunu zaten mahkemeden de hallederiz, gibi söylemlerde bulunuldu.  
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Şimdi burada iki şey var. Bir, “Galatasaray şampiyonluğa giderken böyle bir hareket 

yapılabilir mi? Bu takımı köstekler.” Böyle bir hareket şimdiye kadar yakın zamanda iki defa 

oldu. Bir tanesinin içinde ben de varım. Ünal Aysal istifa etti sezonun başında, ortasında ve 

yönetime biz geldik kısa zamanda. Yönetime geldik, biz bu dönemde ne futbolcu sattık, ne 

futbolcu aldık. Antrenör değişikliği de yaptık. Hamza Hoca geldi ve o sene şampiyon olduk. 

Yani 8 aylık dönemde Galatasaray şampiyon oldu.  

İkinci hadise, biliyorsunuz, Özbek yine Ocak ayında erken seçim kararı aldı. “Ben çok para 

koyuyorum. Eğer ben bu parayı koymazsam Galatasaray batar, kötü olur. Bana bu yetkiyi 3 

sene verin.” dedi ve seçime gitti. Reaksiyon olarak yapılan iş doğru değildi. Reaksiyon olarak 

da Mustafa Cengiz’e oylar verildi ve yönetime geldi. Kısa dönemde, Galatasaray o sezon 

şampiyon oldu. Buradan şu çıkacak. Biz kısa dönemde mucize mi yarattık, bir şeyler mi 

yaptık? Yok. Çalıştık tabii ki Galatasaray için, mucize yaratmadık. 4-5 ay içinde Mustafa 

Cengiz mucize mi yarattı? Hayır. Hayır arkadaşlar. Bu, Galatasaray’ın gücüdür. Galatasaray 

yürüyen bir mekanizmadır ve Galatasaray asırlık bir devdir. Arada bu şekildeki yönetimler de 

değişse Galatasaray ilerler. Onun için, mesela dendi ki, böyle bizi yönetim yapıyorsunuz, ay 

sonuna kadar 70 milyon lazım, eğer böyle bir şey yaparsanız Galatasaray batar. Batması 

mümkün değil, daha evvelki şeylerde olduğu gibi, Galatasaray yine yürüdü, çünkü 

Galatasaray yürüyen bir mekanizma. Onun için, bu doğru değil.  

İkincisi, “Mali durumumuz çok iyi. Onun için, niye böyle bir şey yapıyorsunuz?” Efendim, 

Kozak da söyledi, çok itimat ettiğim ve bu konuları bilen Mete İkiz’in analizleri bende var ve 

sonra Genel Kurulda da kendisi sunum yaptı. Kendisinin söylediği şey aynen şöyle. Diyor ki, 

“Son dönemin tarihin en büyük farkı var.” diyor. Yani menfi. Mesela borç-alacak farkı 

konusunda 796 milyon TL’ye baliğ olmuş, yani 151 milyon dolar. 511 milyon TL fark var. “Bu 

derneğin tarihinin en büyük farkıdır.” diyor. Ben maliyeci değilim, ama onun şeyini 

söylüyorum. Sonra, dönem zararı 236 milyon TL. Deniyor ki, Sportif A.Ş. kâra geçti. Ben de 

Sportif A.Ş.’nin Yönetim Kurulu başkanlığını yaptım o dönemde. 5 yıl arka arkaya eğer zarar 

edersek, emtia veya bazı haklarımız ortadan kalkacak. Mutlaka kâra geçirmek gerekiyor. 

Onun için, bu yönetim de herkesin yapması gerektiği gibi bazı girişimlerde bulundu. Yani 

mucize yaratmadı, yapması gerekeni yaptı. Sermaye artırdı. Efendim, o sene UEFA’nın 

gelirleri anormal arttı. Bir de bilanço yapılandırılması ile bazı rakamlar, yani dernek üzerinden 

Sportif A.Ş. kârlı gösterildi. Yani neticede, mali yönden de bu şekilde yapılması gerekliydi. Ben 

de olsaydım bunu böyle yapmak gerekiyordu. Yalnız bunu bir mali başarı olarak ileri 

sürmemek lazım.  

Burada derneğin mali durumu son derece kötüye gitmiştir. Tarihinin en büyük zararı vardır. 

Sportif A.Ş.’nin de içinde olduğu, Galatasaray’ın iştiraklerini aldığımız zaman, konsolide 

bilançoya baktığımız zaman, yani Sportif A.Ş.’nin kârı var ama dönem zararı 235 milyon TL. 

Bu analizleri yapan çok değerli bir maliyeci. Bunları burada da söyledi. Demek ki mali başarı, 

tabii ki gayret sarf ediliyor şeyde ama...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Sayın Yasaman, bunları açıklamazsak iyi olur. Siz en iyi bilirsiniz bunu, suç oluyor bunlar. 

Lütfen.  

Hamdi Yasaman 

Efendim, şimdi burada çıkıp da bazı şeyleri algı yaratırsanız... Bunları da biz söylemiyoruz, 

bunlar ortada. Peki.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Yasaman, buyurun. Lütfen polemiğe girmeyelim, lütfen. Salondan da müdahale 

etmeyelim, rica ediyorum. Ben uyarıyı yaptım.  

Hamdi Yasaman 

Şimdi iki tane konu var. Bunların ikisi de çok doğru değil. Şimdi bunlardan geldiği zaman, 

Yönetim Kurulunda olan veya dışarıdakiler kanun yollarına gittiler, tedbir aldılar, dava açtılar 

vs. Şimdi böyle bir yola yönetimin başvurmasını ben doğru bulmuyorum. Sebep de şu. 

Yönetim Kurulu üyesi derneğe dava açtığı zaman derneği kim temsil edecek? O zaman 

mahkemenin ne yapması lazım? Temsil kayyumu ataması lazım. Yönetimin bizi böyle bir 

hadise ile karşı karşıya getirmemesi gerekirdi. Yani yönetimin değil, yine ona bağlı olan bazı 

kişiler tarafından açılabilirdi. Efendim, eski kararlarda şöyle bir şey var. Diyor ki, Yargıtay 

kararları, mali ibra yönetimsel ibrayı da kapsar, çünkü para daha önemlidir. Mali yönden ibra 

etmişsen yönetimsel olarak da ibra edersin diyor. Bu karar, yanlış bir karar. Son derece yanlış 

bir karar. Bu emsal olabilir. Ama şartlar değiştiği için burada ne çıkacak, belli değil. Bizim 

tüzüğümüzde açıkça hüküm var. Mali ibra ayrı, denetsel ibra ayrı, yönetimsel ibra ayrı. Çok iyi 

çalışabilirler, mali yönden de faydalı olmuş olabilirler. Suistimal yapmamışlardır yahut da iyi 

niyetle çalışmışlardır, ibra ederim. Ama genel politikasını beğenmemiş olabilirim. Nitekim 

Galatasaray camiası, kendi aramızdaki mail, yazışmalarımızdan vs. yönetimin tavrından çok 

memnun olmadığını izhar etmiştir.  

Ha, organize işler. Galatasaray’da organize işler yok. Yoktur. Yani bunu...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Yasaman, lütfen devam edin.  

Hamdi Yasaman 

Mesele Galatasaray’ın bu hâle, yani buraya getirmek, efendim dış güçler, algı operasyonu, 

Galatasaray’daki şeyler değil, burada herkes Galatasaray, fikrini söyler. Herhangi bir komplo 

yapmaya da gerek yok. Bunu bu şekilde vurgularsanız, bir de ben şöyle dehşete kapıldım. 

Efendim bu yönetimin arkasında Genel Kurulun olması lazım, yönetim Genel Kuruldan destek 

alması lazım. Ne demek, ultrAslan, destek veriyor. Arkamızdadır. Onu tebrik ediyorum diye, 

arkadaşımız söyledi. Bu beni dehşete düşürdü, böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. 

Yani bir politikacı gibi, desteği seyirciden alırsanız, ultrAslandan alırsanız, bu sizi yönetimsel 

olarak bizim açımızdan doğru görmez ve ibra etmeyebilir. Onun için yapılan işlemi 

Galatasaray’ın getirildiği noktanın, tehlikeli bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Şöyle 
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düşünün, eğer mali ibra, yönetimsel ibrayı kapsıyorsa, o zaman birileri de çıkar, mali ibranın 

iptali davası açar. Açıldığı zaman, ikisi birden mütalaa edildiği zaman, işin nereye gideceğini 

bilebiliyor musunuz? Neticede, neticede.  

…........... 

Açın, açın.  

Hamdi Yasaman 

Efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Beyefendi, lütfen müdahale etmeyelim. Bu Divanda olacak bir iş değil. Lütfen.  

Hamdi Yasaman 

Bakın, “Açmazsanız namertsiniz.” diyor. Böyle yönetimdeki bir arkadaşım, böyle. Açmazsan 

namertsin yani.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Yönetim Kurulu üyeleri, lütfen sakin olun. Ve Galatasaray’a yakışan şekilde bitirelim 

Divanı, ne olursunuz.  

Hamdi Yasaman 

Yani bu şekilde. Bakın, geçen sefer Divan toplantısında Başkan konuşurken, Divan Başkanı 

şeyi uyardı, “Galatasaray Başkanına uygun konuşun.” dedi. Cevap vermedi. Bir evvelki 

Divanda, Duygun Yarsuvat 15 dakika -tabiri caizse- Başkanı bir anlamda azarladı, 

“Galatasaray Başkanı böyle olmaz.” Dedi. 15 dakika konuştu. Başkan hiçbir şey söylemedi. 

Geçen Genel Kurulda 50 kişi söz aldı, 35 kişi Başkanı dövdü, tenkit yaptı. Yani bizim şeyimiz 

genel olarak, Başkana karşı Galatasaray’ın duruşunun olmaması lazım. Açmazsan namertsin... 

Siz kimsiniz de bana öyle söylüyorsunuz? Yani böyle bir şey. Ne biçim laf! “Arkamızda bizim 

ultrAslan var.” Hayır efendim, böyle bir şey yok.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Yasaman, bence toparlayalım, provokasyona gerek yok. Lütfen.  

Hamdi Yasaman 

Efendim, yani netice bu netice. Bakın, ben kaç senedir Divana geliyorum, hiç böyle laf 

atmalar bize yakışmaz. Bakın, ben hukuk adamıyım. Teknik olarak bazı şeyleri söylüyorum, 

yapılan şey yanlış diyorum. Bu benim fikrim. Siz mahkeme kararı ne ise o olacaktır... Ama 

gönüllerdeki yönetimin bu şekilde olması gerekir. Galatasaray’ın değerleri vardır. Galatasaray 

büyük bir camiadır, bir kültür yuvasıdır. Lisesi ile, üniversitesi ile, dernekleri ile Galatasaray’ın 

felsefesini benimsemek gerekir. Başkan, seçim kazandığı zaman ilk çıktı, zafer konuşmasına, 

“Galatasaray Fransız mektebi.” dedi. Efendim, onun için gelinen noktanın kötü olduğunu şey 

yapıyorum. Hepinize saygılar sunarım.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz, sağ olun.  

Değerli Hazirun,  

Divan toplantısını açarken, -Sayın Hamdi Yasaman daha teşrif etmemişti salona- bu tür 

provokasyonlara, bu tür ayrıştırmalara hiç gerek olmadığını söylemiştim. Bir kere daha tekrar 

ediyorum. Hassasiyetinizi rica ediyorum. Emin olun, gelinen noktanın hiçbir faydası yok. 

Bugün hukuk süreci içindeyiz. Mahkeme kararlarını değerlendirmek, yargılamak bize düşmez. 

İmzaları yargılamak, sahte mi, değil mi, -burası bir adli tıp makamı değil- bize düşmez. Lütfen 

saat 17 oldu, Galatasaray’ın genel menfaatleri için bu Divan toplantılarını yapıyoruz ve 

seçilmiş Yönetim Kurulumuza tavsiyelerde bulunmak üzere buradayız. Lütfen bu tavsiyeler 

yapıcı olursa, emin olun, Galatasaray’ı daha ileri götürebiliriz. Genel Kurulla ilgili eleştiriler 

yapıldı, konuşmacılar eleştirildi. Tekrar aynı şeyleri temcit pilavı gibi sunmanın birbirimizi 

ayrıştırmaktan ve kırgınlıklar yaratmaktan başka hiçbir faydası yok. Bunu tekrar bir 

hatırlatmak istedim. 

Bir de Yönetim Kurulu üyesi ve kurullar üyeleri arkadaşlarımdan bir özel ricam var. Onların 

camiamıza örnek olmaları lazım, konuşmaları, iletişimleri ve özellikle bu tür toplantılardaki 

davranışları bakımından. Bazen mutlaka ki aşırı heyecanlanıp, öfkelenip, onlar stres 

altındalar, maksadını aşan kelimeler kullanıyorlar veyahut vücut dillerine hâkim olamıyorlar. 

O bakımdan, onlardan bir kez daha ricam, lütfen Galatasaray’ın seviyesine uygun davranalım 

ki, hakikaten bu camianın 114 yıllık bir camia olduğunun güzel bir ispatı olsun.  

Ben bu duygularımı bir kere daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Saygıdeğer Hazirun,  

Şu anda Sayın Ayhan Yeğinsu’ya bir söz hakkı, son cevap hakkı. Bir dakika, daha sonra da 

Denetim Kurulu adına Sayın Reha Ünsay konuşacak. Öyle mi? Tamam. Sayın Yusuf Günay, 

buyurun.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sayın Divan, Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri,  

Sizleri sözlerime başlarken saygıyla selamlıyorum. 

Gerçekten aslında güzel bir toplantı geçiyordu bugün, son konuşmacıya kadar. Şimdi 

hakikaten bir hukukçudan duymayacağımız konuşmayı bugün burada duyduk. Biz idari 

ibrasızlığı daha önce camia olarak yaşamıştık. Bu süreci hepimiz biliyoruz. Bu sürecin 

sonunda, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu aynen şu şekilde bir karar verdi. “Spor kulüplerinin 

her türlü işlem ve faaliyetlerinde önemli olan paranın hesabının verilmesi olup, mali yönden 

kusuru bulunmayan Yönetim Kuruluna idari yönden de kusur izafi edilmesi hukuken mümkün 

bulunmamaktadır.” Yani asıl olan ibra mali ibradır, idari ibra hukuki bir müessese değildir 

dedi. Şimdi hukukçu Hamdi Yasaman Beyefendi “Bu karar yanlış.” diyor. Anayasa’nın 138. 

maddesine göre, bu karar beni de bağlar, Hamdi Bey’i de bağlar, herkesi bağlar.  
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Şimdi, geçen Divanda Sayın Başkanımızın -hani tehdit etti dediniz ya- dediği laf şu. “Yargıtay 

Genel Kurulu kararına göre, idari ibra hukuki bir yöntem değildir. Eğer yönetime 

güvenmiyorsanız, yönetimi başarılı bulmuyorsanız mali yönden ibra etmeyin.” demiştir. 

Burada bir tehdit yok. Burada vurgu, mahkemeye gideriz, hallederiz değil. Mahkemeler zaten 

açıkça bunun hukuka aykırı olduğunu görür, çünkü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı var. 

İçtihat niteliğinde bir karardır bu. Bunu bilmek için hukukçu olmaya gerek yok ki.  

Diğer konu, Galatasaray Sportif A.Ş. halka açık bir şirket, bağımsız denetim organları 

tarafından denetleniyor. Bir hukukçu burada diyor ki, bilançolarda değişiklik yapılarak kâr 

elde ediliyor, diyor. Yarın suç duyurusunda bulunacağım ben kendimi. Böyle bir şey olamaz. 

Bir hukukçu bunu söyleyemez. Galatasaray Genel Kurulunda, Galatasaray yönetiminde daha 

evvel görev almış bir insan bunu nasıl söyleyebilir? Ha şöyle söyleyebilir. Galatasaray Spor 

Kulübü Başkanını Aziz Yıldırım’a benzeten bir insan bunu söyleyebilir. Evet, basındaki 

açıklamaları görün. Ben gördüm. Ben okudum. Evet, “Aziz Yıldırımvari hareket ediyor.” diye 

söylenmedi mi arkadaşlar? Evet. Okumadınız mı? Ben okudum. Bakın, görün.  

Şimdi evet, bunu basında konuşmak gerçekten kötü. Yani Galatasaray Spor Kulübü Başkanına 

hak ettiği saygı gösterilecektir.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Günay, zaten gerginiz, provokasyona gitmeyin.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Hayır, ben hiç provokasyon filan yapmıyorum. Fakat şuna üzülerek burada şahit oluyoruz. 

Bugün Sportif A.Ş. 81 milyon kâr etti. Saygıdeğer büyüğümüz diyor ki, “Ağlayacak hâlimiz 

yok.” diyor. Geldiğimiz nokta, hep birlikte bunu kutlamamız lazım. Ahmet Özdoğan Bey diyor 

ki, bazı kararlarda red var, idari ibrada, tedbirde. Tedbir kararı şu şekilde görülüyor. Eğer bir 

karar açıkça hukuka aykırı ise ve telafisi güç zararlar doğuracaksa, mahkemeler tedbir kararı 

veriyor. Yönetim Kurulu tarafından açılan hiçbir davada tedbir kararı reddedilmedi. Ancak 

Genel Kurul üyelerinden birisinin tedbir kararı reddoldu. Tabii ki orada farklı bir durum var. 

Genel Kurul üyelerinin dava açması yönünde, yetki yönünden bir sürü şey olabilir. Ama 

kararların tamamı, mahkemeler tarafından tedbir olarak veriliyor.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Salondan müdahale etmeyelim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Tayfun bey, şöyle bir durum var. Bir kere burada Yönetim Kurulu, yani asıl üyeler çıkar der ki, 

esas Yönetim Kurulunun genel hak ve hürriyetleri engelleniyor. Yani tüzük gereği, -tedbir 

kararı alınmamış olsa idi- gidilecek bir seçimde, Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri aday 

olamayacaktı. Dolayısıyla, bu telafisi güç, imkânsız hâllerin olmasına yol açan bir şey. Şimdi 

ben sizle teke tek konuşamam. Siz kanaatim derken burada polemik yapıyorsunuz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Yusuf Bey, Tayfun Bey, Tayfun Bey, lütfen burası hukuki müzakere yeri değil. Bunu ayrıca 

konuşursunuz. Lütfen rica ederim. Sayın yönetim, toparlayın lütfen.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Tabii ki, tabii ki. Yani burada bir polemik yapmaya gerek yok. Biz sadece hukuka aykırı 

olduğunu düşündüğümüz bir karar için hakkımızı aradık, arıyoruz. Bu da çok normal bir şey. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Doğal hakkınızdır.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Ama bugün itibarıyla, hakikaten çok güzel bir toplantı yapılıyordu. Hepimiz gayet mutluyduk. 

Ama bu süreçte, yine Hamdi Bey, hukukçu beyefendi kayyum atamasından bahsetti. 

“Kayyum atanmalı.” diyor. Evet, dediniz. Ben çok iyi dinledim. Çok iyi dinledim. Ya bugün 

burada söylenecek bir durum değil bu. Hayır, biz hakkımızı arıyoruz. Niye kayyuma mahkûm 

edelim ki?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Şu tartışmayı... Ne olursunuz Yusuf Bey, toparlayın lütfen. Gayet güzel toparlıyorsunuz özet 

olarak, devam edin lütfen.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Evet, sonuçta ben toparlıyorum. Hakikaten bir hukukçunun yapmaması gereken bir konuşma 

olmuştur. Ben söz almak niyetinde değildim. Kaldı ki diğer taraftan, Sportif A.Ş.’nin kâr elde 

etmesi, oraya gelirsek, sermaye artırımının kârla bir ilgisi yok. Onun da yok. Bunu da anti 

parantez bildiririm. Zamanınızı aldım, hepinize saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Denetim Kurulunun cevap verme hakkı var öncelikle, tüzüğe göre, 

biliyorsunuz.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Sayın Reha Ünsay, Denetim Kurulu adına söz hakkını kullanacak. Önceliklidir.  

Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Reha Ünsay 

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Yönetim Kurulu Başkanlığı, Galatasaray Divan Kurulunun Değerli 

Üyeleri,  

Denetim Kurulunun raporu hakkında da birkaç eleştiri geldi. Ancak önce Denetim Kurulu nasıl 

çalışıyor, faaliyetleri nasıl organize oluyor, onun hakkında bir açıklama yapmakla başlamak 

istiyorum. Tüzüğümüzün 58. maddesi gereği, Denetim Kurulu, Başkan, Yönetim Kurulu, 

disiplin ve sicil kurulları ile beraber, eş zamanlı ve aynı aday listelerinden birleşik oy pusulası 

ile seçilmesine rağmen, çalışmalarından Genel Kurula karşı sorumludur. Bu sorumluluğun 

kapsamı, Galatasaray’ın hak ve hukukunu korumak, mal varlığına ve değerlerine zarar 
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verecek eylemleri önlemek, kulübümüzün her alanda daha da güçlü, başarılı olmasına katkı 

sağlayacak tespit ve önerileri Yönetim Kuruluna sunmaktır. Bu sorumluluğumuzun gereği, 

kurulumuz objektif ve tarafsız gözlem ve tamamen somut belgelere dayalı tespitler ışığında 

görev yapmıştır.  

Gösterilen bu özene rağmen, raporlarımızın sonuçları hakkında haksız ve dayanıksız 

eleştiriler yapılmıştır. Galatasaray tarihinde belki de ilk defa, ispat edilmiş tüzük ihlallerini 

yapanlar değil, tüzüğün gereğini uygulayan Denetim Kurulu, üstelik sadece duyumlara dayalı 

yanlış ve eksik bilgilerle eleştirilmiş, tartışma konusu yapılmıştır. 

Söz konusu eleştiriler amacını aşarak, raporlarımızdaki tespitlerin yönetim dönemlerine göre 

kaç sayfa yer kapladığı, raporumuzdaki kararların hangi dönem ağırlıklı olduğu, toplam sayfa 

içindeki oranı vesaire gibi, bir raporda asla kriter alınmaması gereken argümanlar üzerinden 

yapılmıştır. Bunların tek yanıtı, raporumuzdaki konuların bir kronolojiye bağlı kalarak 

kurulumuza yapılan ihbar ve şikâyetlerin öncelikli olarak ele alındığıdır.  

Bilindiği gibi, Denetim Kurulu disiplin cezalarının karar mercii değildir. Bu konuda nihai ve 

kesin karar, belli prosedürlerin sonunda Genel Kurul üyelerinin yetkisindedir. Seçilmiş 

kurulların bu tür yöntem ve polemiklerle yıpratılması Galatasaray Spor Kulübü’nün kuruluş 

ilke ve değerlerine de ters düşmektedir. Raporlarımızda belirtilen hususların aksi ispat 

edilmedikçe, saptanmış hata ve usulsüzlüklerin, daha da önemlisi, tüzük ihlallerinin kişisel 

veya duygusal nedenlerle hafife alınması, görmezden gelinmesi veya örtbas edilmesi 

kurulumuzdan beklenmemelidir. Bu ilkemiz, Genel Kurul üyelerimizin bilgi edinme hakkına 

saygımızın da gereğidir. 

Aynı anlayışla, sadece bazı kişi veya düşünce gruplarını memnun etmek için, tüzüğümüze 

aykırılıkları sabit olmamış kişi veya eylemler hakkında iftira ve haksız suçlamalarda bulunmak 

da görevimizi kötüye kullanmak anlamını taşır. Kurulumuz bu konuda da gereken hassasiyet 

ve özeni göstermiştir. Aksine yönelik davranışlar, ileriki zamanlarda bu tür eylemlerin 

yapılmasına mazeret ve örnek teşkil etmesine cesaret verme riski taşımaktadır. Görev 

süremizce aldığımız tavsiye kararları, Galatasaray’ın geleneksel prensip ve ilkelerini koruma 

amaçlı olarak, kulübümüzü maddi, manevi zarara uğratacak her usulsüzlüğün, failin kişiliğine 

veya eylemin boyut veya ağırlığına göre değil, tüzüğümüzün öngördüğü kural ve yaptırımlar 

çerçevesinde değerlendirilmiştir.  

Olağan Genel Kurul toplantılarında sunmak üzere yönetim faaliyet raporunu da inceleyerek 

içeriğini doğrulamak, hesap ve işlemlerin mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu 

denetlemek kurulumuzun görevidir. Sorumluluğumuzun gereği yerine getirilmiş ve yıllık 

denetim raporumuz, kulübümüzün 23 Mart 2019 tarihli Genel Kurul toplantısına 

sunulmuştur. Yönetim faaliyet raporunun içeriğindeki mali tabloların sonuçları hakkında 

herhangi bir olumsuz görüş belirtilmeyen, üstelik içinde yazılı tespit ve belgelerin gerçekliği 

konusunda hiç kimsenin de itiraz edemediği raporumuzun aklanması oylaması sonucu 

kurulumuz ibra edilmemiştir. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun Genel Kurul tarafından mali 

yönden aklanması ile sonuçlandığından, bu rapor hakkında herhangi bir olumsuz görüş 

bildirmeyen Denetim Kurulu raporunun ibra edilmemesi tam bir çelişkidir. Zira Yönetim 
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Kurulunun aklanmasının, Denetim Kurulu raporundaki görüş ve sonuçlara göre 

sağlanabileceği, her iki kurul raporları ve oylamalarının Genel Kurul toplantı gündemindeki 

sıralamasından da bellidir. Nitekim Yönetim Kurulu ibra oylaması, Denetim Kurulu rapor 

sunumundan sonra yapılmaktadır. Bu durumda, Denetim Kurulumuzun da ibra edilmesi 

doğal sonuç olması gerekirken aksi şekilde karar alınması, kulübümüz için özveri ile çalışan 

kurulumuzda hayret ve üzüntü yaratmıştır.  

İkinci önemli husus ise, aynı denetim raporu içeriğindeki üç ayrı dönemin ilk ikisinin ibrasına 

rağmen, üçüncüsünün aklanmaması çelişkisidir. Üstelik bu dönemlerin birincisi hakkında, asıl 

sorumluları olan 87. dönem kurulları tarafından ne faaliyet, ne de Denetim Kurulu raporu 

Genel Kurulda okunmamıştır. Genel Kurula rapor sunma görevini bile yapmayan bir dönem 

Denetim Kurulu aklanırken, tüm edimleri yerine getiren kurulumuzun ibra edilmemesinin 

dayandığı hiçbir kural, kriter, mantık yoktur. 

Raporumuzun bazı bölümlerinde yazılı ispat edilmiş yolsuzluk, usulsüzlük, tüzük ihlallerinin 

deşifre olmasından ve sonraki dönemlerde daha fazla olacağından endişe etmekte olan bir 

grup üyenin amacının bunları önlemek amacıyla, mevcut yönetim ve denetim kurullarının 

görev sürelerini sonlandırmak olduğu aşikârdır. Yönetimin değişmesi için uygulanacak 

kurallar tüzüğümüzde bellidir. Belli sayıda imza toplanması Seçim Genel Kuruluna gidilmesi 

için yeterlidir. Denetim Kurulumuz, bu asılsız, gerçek dışı, hiçbir somut belge ve bilgiye 

dayanmayan suçlamalar ile bir araç olarak kullanılmak istenmiştir. Bu tür etik dışı 

yöntemlerin Galatasaray’ımızın kuruluş felsefe ve değerlerini erozyona uğratmaması ve 

ileride tekrarlanmaması amacıyla, hak etmediğimizi düşündüğümüz ibrasızlığımızın iptali için 

gereken, başta yasal olmak üzere her platformda hakkımızı koruyacağımızı tüm 

Galatasaraylıların bilgisine saygılarımızla sunuyoruz.  

Şimdi, Denetim Kurulu raporu hakkında birkaç eleştiri geldi. Önce Genel Kuruldaki bu mali 

tablolar copypaste yapılmış, yani kendimizin bir katkısı yokmuş gibi. Zaten bağımsız 

denetimden geçmiş bütün raporlar copy paste yapılmıştır şimdiye kadar. Bütün yılların 

denetim raporları incelendiğinde, bu sene için böyle bir eleştiri getirilmesi haksızlık.  

Ahmet Özdoğan Hocamızın “Rövanşist duygularla bir yere varamayız.” demesine aynen 

katılıyorum. Hiçbir seçim ve bir sonrakinin rövanşı olmaması lazımdır Galatasaray’da. Genel 

Kurulda ibrasızlık oyu verenler, yönetimin mali ve idari yönden ibrasızlığı iki ayrı oylamada 

yapılıyor, fakat tüzüğümüzde Denetim Kurulu ibra oylaması için böyle bir ayırım yok. 

Denetim Kuruluna ibrasızlık oyu verenler bunların gerekçelerini, nedenlerini açıklamak ve bizi 

ikna etmek zorunda.  

En sonda da, Hamdi Yasaman Bey’in idari işlerle ilgili ibrasızlık kriterlerine bir eleştiri 

getiriyorum. İdari işler soyut kavramlardır. Mali işler rakamlara dayanır, matematiğe dayanır, 

sonuçları bellidir. Fakat idari işlerin yargılamaları kişilere göre değişir. Onun için de ayrı ayrı 

ibra edilmesinin bir anlamı yoktur. Hepinize saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  
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Denetim Kurulu adına konuşan Sayın Reha Ünsay’a teşekkürler. Şimdi son konuşmacımız 

Sayın Dağhan Baydur.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

3 kişi bekliyor, ondan sonra hep beraber vereceksiniz. Dağhan Bey, buyurun. Dağhan Bey 

saat 1,5’tan beri bekliyor. Lütfen buyurun. Bitirelim konuşmacıları, ondan sonra cevap 

haklarını herkes kullanır.  Buyurun Dağhan Bey. Tamam efendim, cevap vereceksiniz. 

Buyurun.  

Dağhan Baydur 

4168 Dağhan Baydur. 1968’de üye oldum kulübe. Aslında ben bir toparlayıcı konuşma 

yapmak istiyordum, ama biraz şey oldu, geç kaldım. Bundan sonra önceden gelip ismimi ilk 

defa yazdıracağım. Ciddi söylüyorum, espri yapmıyorum.  

Sayın Başkan, Yönetim Kurulu ve Divan Üyeleri,  

Dünya birkaç senedir çok ciddi bunalımlar geçiriyor. Bunun Galatasaray’la ne ilgisi var 

demeyin. Türkiye de geçiriyor. Dengeler bozuldu ve denge arayışı var. Herkes birbiri ile 

kavgalı. Amerika’da sorun var, Avrupa’da sorun var. Ve ciddi bir vakit kaybı var. Gereksiz 

münakaşalar yapılıyor. O yüzden, Kaan Bey’e katılıyorum. Yani bizim Galatasaray’a yansıyor 

bu. Ülkemize yansıyor, Galatasaray’a da yansıyor. Tabii her şeyi tartışacağız, konuşacağız ama 

bunları minimuma indirip ve Galatasaray’a yakışan bir şekilde konuşup, esas proje üretmemiz 

ve de sorunlarımızı tartışmamız lazım, gereksiz işler yerine.  

Ben İngiltere’de 15 yıl yaşadım ve onlara hayranım, Magna Carta’ya dayanarak bu işlerini ne 

kadar mükemmel hallediyorlar diye. Şimdi İngiltere’ye bakıyorum, orası da darmadağın oldu. 

Parlamento 3 senedir, Brexit, çıkalım mı, çıkmayalım mı, bunu tartışıyor. Hâlbuki İngiltere’nin 

şu andaki sorunları onlar değil. Büyük işsizlik var, sağlık sorunları var, bir sürü şey var ve 

bunlar 3 senedir... Ben hayretler içinde kalıyorum. İngiltere böyle şeylere zaman ayırıp zaman 

harcıyorsa, biz Galatasaray olarak çok iyi bir yerdeyiz.  

Şimdi bakın, ben genel kurullara 1968’den beri 50 senedir gelirim. Ben bir Galatasaraylıyım. 

Liseliyim, ilkokuldanım, ama aslında bir Galatasaraylıyım. Ben hiçbir zaman kendimi liseli, 

lisesiz ve hiçbir arkadaşlarım da öyle değildi. Biz geliyorduk, burada dinliyorduk. Bize böyle, 

şöyle yapalım diyen arkadaşlarımız oluyordu. Ama biz kendimiz, kendi kararımızı verip 

uyguluyorduk. Bu nedenle de, Galatasaray’ın birçok başkanı Galatasaray Liselilerin ağırlığı 

olduğu Genel Kurullarda liseden değil. Gördüğünüz gibi, Faruk Süren Başkanımız değil, Alp 

Yalman değil. Öyle birçok başkan var. O yüzden, bu liseli, lisesiz konuşmasını yönetimin de 

desteği ile tamamen gündemimizden çıkarmamız lazım. Hiçbir yararı yok, gerçek de değil.  

Bakın, benim notlarıma göre, bu liseli, lisesiz konusu Bush’un “moderate Islam” demesiyle 

aynı devrelerde başladı. O zamana kadar yoktu. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda, daha 

ileride bu liseli, lisesiz konusu yoktu. Amerikalılar ilk defa “moderate Islam” demeye 

başlayınca ben çok korktum. Ne demek “moderate Islam”? Yani İslam kötü bir şeydir ve 

bazıları moderate’tır, yani iyidir.  
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Liseli, lisesiz de böyle bir şey. Öyle bir şey yok. Bunu birtakım güç odakları -Galatasaray’ın 

dışından bu güç odakları, onların da kim olduğunu burada söylemeyeceğim, biliyoruz zaten 

onları- ve de az satmaya başlayan basın kavga çıkarıp da daha çok gazete satayım diye, -

bunların arasında hepsi de değil tabii, bazıları var- bunlar planlanıyor. Bunları konuşacak ve 

düşünecek birikimi olmayan gençler de bunlara takılıp birbirlerine düşman oluyorlar. Böyle 

bir şey yok. Genel Kurul üyelerimizden de birkaç böyle tecrübesiz üyeler olabilir. 

Taraftarlarımız arasından da olabilir. Bunlarla toplantı yapıp, bunların olmadığını çok net, 

matematiksel anlatmamız lazım. Böyle bir şey yok ve bu liseli, lisesiz konuşmasının 

gündemimizden çıkması lazım, tamamen. Çok zararlı bir şey ve bize yakışmıyor ve doğru da 

değil. 

Şimdi, bizim içimizde, topluluğumuzda bunu fark etmemiş üyeler olmasına rağmen veya 

taraftarlarımızda, ben senelerdir basını ve televizyonu izliyorum. Bunları körükleyen basında 

da değişim var. Son birkaç aydır bakıyorum. Birisi -isim vermeyeceğim yine, çok izlenen spor 

programlarından birisi- böyle liseli, lisesiz, işte bu liseliler böyle yaptı filan deyince, ilk defa 

programları idare eden insanlar müdahalede bulundular ve “Böyle bir şey yok. Baksana, o 

tarafta da Galatasaray Liseli var, bu tarafta da var. Bu seçenler Galatasaraylı, böyle bir şey 

yok.” dediler. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Daha önce hiç duymamıştım. O yüzden, 

kendilerini arayıp tebrik edeceğim. İsimlerini not ettim, burada söylemeyeceğim.  

Mesela Hürriyet’te Kenan Başaran diye bir bey var. Siz biliyor musunuz, ben bu beyi 

tanımıyorum. Ben Galatasaray’la ilgili ne varsa, sarı kırmızı, kesip saklıyorum. Geçenlerde 

bunu aldım, okudum. Bakın, başlık şu: “Bu kaos da Galatasaray’ı şampiyon yapar.” Size hafta 

sonundaki maç için güzel bir başlık. Bugüne kadar bütün kaostan Galatasaray şampiyon olup 

çıkmış, buraya yazmış adam. Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, 2014’de Duygun Yarsuvat, 

2017’de Dursun Özbek, Mustafa Cengiz. O yüzden, bu kaostan da ben hafta sonu başarılı 

çıkacağımızı düşünüyorum ve sözlerimi biraz sonra bitireceğim. Ama sonra unutursam diye, 

bütün Genel Kurulun, Divan Kurulunun ve taraftarların desteğinin arkanızda olduğunu 

biliyorsunuz siz inşallah.  

Şimdi şöyle bir şey, bu zat aynı zamanda -çok hoşuma gitti- diyor ki, “Galatasaray’ın kurulları 

bence Beşiktaş, Fenerbahçe’ye de örnek olmalı, çünkü Galatasaray’ın kurulları cidden 

yönetimin başında Demokles’in kılıcı gibi sallanıyor. Faruk Süren gibi tarih yazan bir 

efsanenin de gözünün yaşına bakmıyorlar.” demiş. Ben hepsini okumuyorum. Küçük küçük 

notlar aldım. Bir de diyor ki, “Galatasaray’ın aylık Divan toplantıları bile Seçimli Genel Kurul 

havasında geçiyor. Kürsüye çıkıp konuşan üyelerin eleştirileri camia ve yönetim üzerinde 

oldukça etkili oluyor. Yani Divan, yönetimi zinde tutuyor.” diyor.  

Burada isim vermeyeceğim, bu başka kulüplerden şey yapmış ama başka bir kulübün Divan 

Kurulunda başkan adayı demiş ki, “Ben başkanımızdan sonra konuşamam.” demiş, 

konuşmamış. Bir başka kulüp de 4 kez Divan yapıyormuş senede, -bunlar bilinen kulüpler- 

bunları 3’e düşürtmüş ve yalnız başkanın konuşmasını veriyormuş. Şimdi böyle baktığınız 

zaman, burada ne diyor? Oysa “Herkes ‘Eleştiri bizim günlük ekmeğimizdir.’ diyen Maksim 

Gorki’ye kulak vermeli.” diyor. Eleştiriden doğrular çıkıyor ve Galatasaray’da bu niye oluyor? 
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Tabii ki 1905’te Ali Sami Yen ağabeyimizin kulübü kurarken Galatasaray’a güç katan değerler 

sayesinde bu, buraya geldi. Diğer kulüplerden bizim farklı olmamızın nedeni de bu. 

Bakın, 1905’de kuruluyor bu değerlerle. Şimdi futbol liginde 17 takım var. Basketbol liginde 

de birçok takım var, hepsi top oynuyor. Voleybol, yüzme, şimdi herkes spor yapıyor. 

Galatasaray’ı farklı kılan şey nedir o zaman? İnsanlar niye Galatasaray’a geliyorlar? Top 

oynadıkları için mi geliyorlar? Sarı kırmızı renge mi geliyorlar? Bir kısmı muhakkak geliyor. 

Ama gerçekten Galatasaray’a gelenler değerleri biliyorlar. Bu değerler yazılı değerler değil. 

Birkaç sene önce, bizim Fransa derneği Galatasaray Değerleri diye bir kitap yayınlamıştı, belki 

sizde vardır. Esas bu bilinmeyen değerler Galatasaray’ı Galatasaray yapıyor. Ondan biz 

farklıyız. Ondan dolayı, biz... Evet, insanlık bilgisi. Acaba Galatasaray Kulübü niye Türkiye’de 

ilk defa Avrupa kupasını kazanan bir kulüp? Bunun hiçbir katkısı var mı, yok mu? Esas bence 

bu. Bundan dolayı biz şampiyon olduk. Bu da nedir? Bakın bu değerleri size şurada kısaca not 

ettim. Etik, dayanışma, açık fikirlilik, özveri, laiklik, misyon üstlenme, mizah duygusu. 

Başkanımızda fazlasıyla var. 

Hayır, bitmiyor. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Saat 17.30, talk show’a dönüyor zaten.  

Dağhan Baydur 

Pardon, bitireyim isterseniz. Mizah duygusu, büyüklere saygı, küçükleri kollama ve kurumları 

destekleme. Şimdi bakın, bu albümü biliyor musunuz, bilmiyorum. Bu Galatasaray’ın ilk resmî 

albümüdür: “İşte Galatasaray”. Sizde var mı, bilmiyorum. Bu albümü ben çıkardım. Ben 

müzik sektöründe çalışıyorum. Ondan ben çıkardım, yani bildiğim bir şeyi yapayım diye, 

Galatasaray’a katkım olsun diye. Bu albüm çıkana kadar herkes sektörde albüm çıkarırdı, 

para kazanırdı. Ben de sinirleniyordum, neden bunlar Galatasaray Kulübü’nden izin 

almıyorlar diye. O dönemde Kemâl Onar ağabeyimiz mali işlerden ilgili ağabeyimizdi. Ondan 

sonra ben de dedim ki, “Ya ağabey, bana bir kâğıt imzalayın kulüpten, ben bunu Kültür 

Bakanlığına vereyim, kulübün izni olmadan kimse bu albümleri çıkarmasın, kulüp de isim 

hakkı istesin.” Bunun dünyada bir şeyi vardır. Kemâl Onar ağabey bunu verdi bana, ben 

gittim Kültür Bakanlığına, bunu durdurdum. Sonradan 1 sene, 1,5 sene çalışıp bu albümü 

yaptım. Dinlemeyenler olursa, bunu ben size tedarik ederim. Bunu dinlediğiniz zaman 

Türkiye’yi değil, dünyayı değil, galaksiyi Galatasaray idare ediyor hissine kapılırsınız. Ciddi 

söylüyorum. Çok güzel bir albüm oldu. Efendim, ben size hediye getiririm. Estağfurullah, 

tabii.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Alpaslan Bey’e iki tane yazalım.  

Dağhan Baydur 
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Şimdi bakın, o 1994’te oluyor, 25 sene önce filan. Şimdi onu çıkarırken ben içine bir yazı 

yazmıştım, çok kısa. Biliyorum, çok yoruldunuz ama. Efendim, şöyle demişim ben: 

“Galatasaray topluluğunun bir müzik projesine ihtiyacı olduğunu 10 yıldır düşünmekteydim. 

Futbol takımımızın Avrupa Şampiyonlar Ligi’ne girme başarısını göstermesinden sonra, 

medyada hem kulübümüzden izin almadan kaydedilmiş, hem de kulüp olarak 100, topluluk 

olarak da 500 yıla dayanan geçmişimizle, karakterimizle tamamen zıt, bizi yanlış tanıtan bazı 

şarkıları duyunca bu şarkıyı gerçekleştirmeye karar verdim. Bizi öteki topluluklardan farklı 

kılan temel ilkenin Galatasaray’ın Mekteb-i Sultani’den kaynaklanan bir fikir ve kültür 

topluluğu olması gerçeğini bu projede vurgulamaya çalıştım. Topluluğumuz üyelerinin 

çoğunun bildiği gibi, yüz yıllardan beri süregelen Türk geleneklerimizle, çağdaş kültür, pozitif 

düşünce ve vicdan özgürlüğü ve hoş görünün sentezi olan bu ilkeyi, ben Galatasaraylıyım 

diyen herkesin bilmesi, öğrenmesi ve öğretmesi gerekir. Tüm Galatasaraylılar bu ilkenin 

bilincine vardıkları anda toplumumuz daha da güçlenecektir. 11 yıllık ilk, orta, lise eğitimimi 

borçlu olduğum ve spor takımlarında oynadığım bu büyük topluluğa bu projeyle bir şey 

ödeyebilirsem bu benim için en büyük mutluluktur. Nisan 1994.”  

Teşekkür ederim. Şimdi pardon. Geçtiğimiz ay, yine Galatasaray Adası’nda tanıştığım, 1958 

yılında Kemâl ağabey yüzme okulunu kurduğunda, ben de okulun ilk 10 yaşında 

talebelerindendim o sırada. Acar Baltaş ile tanıştık orada. Acar Baltaş’ı tanırsınız tahmin 

ediyorum, o da çok değerli bir Galatasaraylıdır. Liseden değildir. Efendim, Acar Baltaş’la 

bunları konuşuyorduk, çok üzülüyorduk. Böyle bu ayrışma, Galatasaray içindeki 

münakaşalar... Konuşurken şöyle bir düşündük. Bakın, kendisi davranış biçimleri uzmanıdır. 

Çok değerli kurumlara eğitim de veriyor bu konularda. Bu paylaştığımız değerlerin 

Galatasaray tüzüğüne çok net bir şekilde girmesinin çok faydalı olacağını o söyledi.  

Yani nedir bu değerler? Demin konuştuğum bu değerleri onun içine koyarsak, o zaman 

hepimiz, bu yeni üyeler, taraftarlarımız ve bunu bilmeyenler de -bilenler biliyor zaten- bunları 

şey yaptıkları zaman, belki tartışma seviyesi daha yukarı çıkacak diye düşündük. Herkes de, 

Galatasaray Kulübü’ne üye olmak isterse, bu tüzüğü okuyup, işte sadece sarı kırmızı değil, 

sadece basketbol, futbol veya yüzme değil, ben bu yüzden bu kulübe üye olmak istiyorum 

diyecek. Bizim genel kurullar veya Divan kurulları her zaman avam kamarası gibi geçiyor. 

Bazen rayından hafifçe çıkıyor ama yine de hiçbir yerde görmediğimiz kibarlıkta oluyor. 

Bazen sesler yükseliyor, yükselmezse daha iyi olur ama yine hâlâ birçok kuruma şey örnek 

olduğumuzu biliyorum ve bununla iftihar ediyorum.  

Demin bir konuşmacı söyledi, Atatürk orada “zeki, çevik ve ahlaklısını severim” demiş. 

Einstein da ahlaktan bahsediyor, “Ahlak olmazsa geleceğimiz olmaz.” diyor. Einstein, 

dünyada bugüne kadar gelmiş en önemli beyinlerden bir tanesi. Biz 16 sene şampiyon 

olamadık, bunu herkes biliyor, kimsenin gıkı çıkmadı.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Dağhan Bey, toparlayalım, çünkü salondan işaretler gelmeye başladı.  
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Dağhan Baydur 

Tamam. Ben işte o yüzden, kusura bakmayın.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki, son konuşmacımız, saygı göstermeye devam edelim ve sabırlı olalım. Bitirmek üzere.  

Dağhan Baydur 

Bir de benim şöyle bir şeyim var. 50 senedir ikinci defa konuşuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Açığı kapattınız ama bugün.  

Dağhan Baydur 

Sevgili Divan Üyeleri,  

Şunu demek istiyorum. Acar Baltaş’la biz bir çalışma yapıp Divan Kuruluna getireceğiz. Eğer 

kabul edilirse, tüzüğe girmesi amacıyla Yönetim Kuruluna -tabii kabul ederseniz- tavsiye 

niteliğinde bunu önereceğiz. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine hepimizin desteği hafta sonu sizinle. Teşekkür 

ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz Dağhan Bey’e, bu kapsamlı konuşması için. Son sözler, sataşmalara cevap 

verecek, hâlâ vermek isteyen üyelerimiz için. Sayın Yasaman’ı görüyorum. Buyurun.  

Hamdi Yasaman 

Efendim, Dağhan Baydur çok güzel konuştu. Galatasaray’ın etik değerlerinden bahsetti. 

Galatasaraylılık nedir diye bahsetti. İlk önce şunu söylemek lazım. Galatasaray bir dernektir 

ve Galatasaray’ın gayesi ideal gayelerdir. Galatasaray’ın gayesi para kazanmak değildir. 

Galatasaray’ın gayesi Türk sporuna hizmet etmek, Galatasaray Spor Kulübü’nün başarısını 

elde edip üyelerine mutluluk yaşatmaktır. 

Onun için, burada söylendiği gibi, para her şeydir değil. Şunu karıştırıyorlar. Şirket olursa, A.Ş. 

olursa, onun bütün amacı kâr elde edip dağıtmaktır. Derneğin böyle bir amacı yok. Onun için, 

bizde etik değerler var. Bizim camiamız yahut da birçok görüştüğümüz zaman, benim fikrim 

bu. Yönetimin bu etik değerleri nazara almadığı yahut da yeteri kadar almadığı intibası var ve 

burada da yine aynı şeyi yapıyoruz. Divan istişari bir kuruldur. Divan tavsiyede bulunur, 

fikirlerini söyler. Yönetim bunları dinler. Yapar, yapmaz, ayrı bir şey ama tutup da böyle 

sokak argosu ile cevap veremez. Ben ilk defa görüyorum. Onun için üzülüyorum. O 

bakımdan, Galatasaray’ın etik değerlerine uyulmazsa o zaman yönetimsel ibra konusu da 

sorgulanabilir. Benim söyleyeceğim bu. 

İkincisi, teknik bir şey söyleyeceğim. “Hukuk Genel Kurulu var. Bu herkesi bağlar, Hamdi 

Yasaman’ı da bağlar.” dedi, gelen arkadaşımız. Hukukçu da değilmiş. Hukuk Genel Kurulu, 

bilmedikleri, doğru dürüst okumadıkları için belli oluyor. Mahkeme direndi. Direnme sebebi, 
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Genel Kurulda iptal davası açmak için Genel Kurula katılmak ve muhalefet şerhi vermek diye 

ön şart kabul etti mahkeme. Yargıtay bozdu. Direndi. Hukuk Genel Kurulu kararı bununla 

ilgilidir ve doğrudur. Dernekler Kanunu’nun 83. maddesi gayet açıktır. Toplantıya 

katılmışsanız, o tarihten itibaren bir ay içinde dava açarsınız. Toplantıya katılmamışsanız, 

öğrendiğinizden itibaren bir ay içinde açarsınız. Yani ne muhalif kalmak, ne de yazmak var. 

Hukuk Genel Kurulu, yani kesinleşen Yargıtay kararında şey var. Efendim diyorlar ki, o Genel 

Kurulla ilgili, Denetleme Kurulu ibra edildiği için, mali ibra da bunu kapsar diyorlar. Ama idari 

ibrayı da kapsar, maliyi de kapsar diyor, gerekçede. Burada Denetleme Kurulu da ibra 

edilmedi. Farklı bir karardır, emsal olur. Emsaldir tabii, ama o Genel Kurulu bağlar. Bu Genel 

Kurul farklıdır. Şartlar farklıdır. Mahkeme tekrar bunu değerlendirecektir. İkincisi, bu kimseyi 

bağlamaz. Mahkeme kararları, gelişebilir, değişebilir. Hepsi olabilir, hele Türkiye gibi yerde.  

Bu kararı doğru bulmuyorum dedim, çünkü ibra bölünemez. Ben hakikaten bir akademisyen 

olarak bunu eleştirebilirim, ama bu kadar mühim değil. Mühim olan, bizim etik 

değerlerimize, Galatasaray’ın kültürüne, Galatasaray’ı Galatasaray yapan etik değerlere şey 

yapmaktır. Yönetimin de destek alacağı kitle bu kitledir. Genel Kurul, Galatasaray’ın 

üyeleridir. Yoksa dışarıda politikacılar gibi, dışarıdaki seyirciyi arkasına alarak son şeyde 

“Galatasaray Galatasaraylılarındır, Liselilerin Değildir!” diye yapılan pankartı alkışlamak, 

Başkanın alkışlaması doğru değildir.  

Bu algıyı veya bu şeyi Başkanın mutlaka düzeltmesi lazımdır. Sessiz kalmaması lazımdır. 

Orada o pankartı asan kişilerin şeyini, bu pankartı alkışlamıştır. Bu kabul edilebilir bir şey 

değildir. Ben Galatasaraylı olarak, Galatasaray Liseli olarak bunu hazmedemiyorum. Onun 

için, fikrim bu. Galatasaray’ı etik değerlerinden, Galatasaraylılardan ayırmayınız. 

Galatasaray’ı bu tarafa götürürseniz Galatasaray bölünebilir, kötü günler olabilir. Bu doğru 

değildir.  

Birbirimize böyle, sıkıysa dava aç, yok bilmem ne aç, böyle şey olamaz. Ben Galatasaray’a 

hiçbir dava açmadım, açmam da. Ama Abdurrahim Albayrak Galatasaray Derneği’ne dava 

açtı ve tedbir aldı. O kadar iyi bir Galatasaraylı! Bana kimse Galatasaray’a dava açtıramaz. 

Evet, teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz.  

Değerli Hazirun, 

Saat 18’e geliyor. Son cevap hakkını kullanmak üzere Yusuf Günay’a söz vereceğim. Ondan 

sonra da, müsaade ederseniz tatil edelim, 13.30’dan beri çalışıyoruz çünkü. Sayın Günay, 

buyurun. Pardon Sayın Başkan, söz almak istiyor musunuz, en son? El hareketinizi... Yani 

buradan mı diyorsunuz?  

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Yok istemiyor. İstemiyor.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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İstemiyormuş, peki. Başkana konuşmayın dedik, hiç konuşmuyor bu sefer. Çok fena.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sadece tek bir şey, yani fazla vaktinizi almayacağım. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı, ben 

hukukçu değilim, ama bu durumu anlıyorum. Aslında 16 yılım kamu hukuku ile geçti. 

Denetim Kurulu da ibra edildiği için mali yönden ibra geçerlidir. İdari yönden ibra yoktur 

demiyor. Yani bunu düzeltmek lazım. Tekrar düzelteyim. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, idari 

ibranın ölçülebilir bir şey olmadığı, ibranın mali ibra olduğu, idari ibranın hukuki bir müessese 

olmadığı kararını vermiş. Zaten yerel mahkemeler de genel içtihat yönündeki bu kararı 

dikkate alıyor. Yani bunu burada söylemek, bilmek lazım. Bunu, yok efendim, Denetim Kurulu 

da ibra edildiği için öyle bir şey yok. Öyle bir şart yok. 

İkincisi, bu taraftar konusuna da kısaca cevap vereceğim.  

Saygıdeğer Galatasaraylılar,  

Bu taraftarın bizi eleştirdiği, bizi yoğun olarak eleştiri ve baskı altına aldığı dönemler olmadı 

mı? Transfer dönemlerinde bu yönetime neler söylenmiş, görün. Yani lütfen bu şekilde 

objektif olarak bakalım. Yani taraftarın yönetim tarafından yönlendirildiği gibi bir husus 

kesinlikle doğru değildir. Böyle bir şey olamaz. Hepsine saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Çok teşekkürler.  

Değerli Hazirun,  

Mesajımızı tekrarlıyoruz. Galatasaray tüm paydaşlarıyla bir bütündür. Taraftarsız Galatasaray 

olmaz, Galatasaray’sız taraftar olmaz. Mayıs Divan toplantımıza kadar hepinize sağlıklı günler 

diliyoruz. Sürçülisan eylediysek affola. İyi akşamlar hepinize.  

 

 

 Eşref Hamamcıoğlu (7102) 

Başkan 

 

 

 

Aykutalp Derkan  (6833) 

Başkan Yardımcısı 

Nedime Canipek Konuksever (7795) 

Başkan Yardımcısı 

 

 

 

Öner Kılıç (8177) 

Yazman 

 

 

S. Burçin Tunçel (9180) 

Yazman 

 


