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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 13 Mart 2019 Çarşamba günü saat 13.30’da, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret 

Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Galatasaraylılar, 

Saygıdeğer Divan Üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar,  

Bu sefer gerçekten 13.30 saat. Divan toplantısına başlama zamanımız geldi. Hepiniz hoş geldiniz. 

Basın mensupları ve değerli katılımcılardan, cep telefonlarını sessiz konuma almalarını özellikle 

rica ediyorum. Toplantımızı açacağız. 

Toplantımızı açmak üzere yeterli sayıya ulaştık. Tekrar hepiniz Mart ayı Divan toplantımıza hoş 

geldiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz, kulübümüzün 

kurucusu Ali Sami Yen Bey ve arkadaşları ve son toplantımızdan bu zamana kadar ebediyete 

intikal etmiş olan değerli Divan üyelerimiz 4859 sicil numaralı Yılmaz Tuzcular, 6879 sicil 

numaralı Ertuğrul Akbay, 8123 sicil numaralı Tahir Acer’in aziz anıları önünde saygı duruşuna 

davet ediyorum sizleri. (Saygı duruşu yapıldı.) Başımız sağ olsun, buyurunuz efendim.  

Abdurrahim Bey, hoş geldiniz.  

Değerli Divan Üyeleri,  

Her zaman olduğu gibi, toplantı gündemini okutacağım. Fakat bir önerge geldi. Tahmin 

ediyorum, başından gördüğüm kadarıyla, gündemle ilgili. Bizim gündemimiz hepinize dağıtıldığı 

gibi. Biliyorsunuz, bu Divanın bir özelliği var, 23 Mart’ta yapılacak Olağan Genel Kurulumuz 

öncesi son Divan toplantımız. Gündem hepinize ulaştırılmıştı, geçen aya ait toplantı 

tutanaklarının takdimi ve oya sunulması ile başlayacaktık. Ancak bir önerge var. Müsaade 

ederseniz Başkan Yardımcımız Aykut Bey’den onu okumasını rica ediyorum, çünkü tahmin 

ediyorum, görünüşten gündemle alakalı. Buyurun. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Başkanlığımıza 37 imzalı bir önerge geldi. Okuyorum. 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Divan Kurulu Başkanlığına, 

Galatasaray Spor Kulübü’nü diğer spor kulüplerinden farklı kılan kültür ve değerleridir. Bütün 

Galatasaraylılar bu kültür ve değerlere sahip çıkılması ve gelecek nesillere aktarılması için çaba 

sarf eder. Bu zihniyetin en belirgin ve başarılı yansıması, kulübümüzün en yüksek danışma 

kurulu olan, özgür bir ortamda, saygı çerçevesinde fikir ve bilgi alış verişi sağlayan, kulübümüze 

en az 25 yıl emek vermiş değerli üyelerimizin paylaşımları ile tüm Galatasaraylıları aydınlatan ve 

yol gösteren Divan Kuruludur.  

13 Mart tarihli Divan Kurulu toplantısı, kulübümüzün 2019 yılı Olağan Genel Kurulundan önceki 

son Divan toplantısıdır. Bu toplantıda üyelerimizin soru ve sorunlarının dile getirilmesi, yakın 

zamanda gündem olmuş konuların ele alınması ve görüşlerin ifade edilmesi, ilerleyen günlerde 

Galatasaray’ımıza yakışır bir Genel Kurul süreci yaşanmasına büyük katkı sağlayacaktır. 

Fakat Divan toplantılarımızın kısıtlı süresi, özellikle gündemin yoğun olduğu böyle dönemlerde 

sorun yaratabilmektedir. Bu bağlamda, elimizdeki zamanın etkin şekilde kullanılmasını sağlamak 

adına, gündem maddelerinin sıralamasında bir değişiklik yapılmasını öneriyoruz.  



2 

Divan Başkanlığına gelen evrakın okunmasının ardından, kulübümüzü ilgilendiren önemli ve 

güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesini, yani gündemin 6. maddesinin gündemin 

3. sırasına alınmasını, şu anki gündemin 3., 4. ve 5. maddelerinin bir sıra aşağıya kaydırılmasını 

teklif ediyoruz. 

Saygılarımızla, 

4276 Hayrettin Kozak ve 36 kişi. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

İmza sahipleri, anladığım kadarıyla, gündemin maddelerini sıralamada bir değişiklik istiyorlar. 

Bunun gerekçesi de kulübü ilgilendiren idari konuların... Zaten mali konularda bilgi sahibisiniz. O 

zaman öyle anlıyorum ben. Veyahut da daha sonra görüşülmesini talep ediyorsunuz. 

Değerli Üyeler,  

Bildiğiniz gibi, bu gündemi hepinize daha önce gönderdik. Bu, Divan Kurulumuzun klasik 

gündemidir, bu ayda yapılan. O bakımdan, mali raporların sunulması da esas olmakla birlikte, 

eğer hazirun böyle bir öncelik arzu ediyorsa biz tüzüğümüze göre bunu oylarınıza sunmak 

durumundayız. Eğer oylama öncesi lehte ve aleyhte görüş bildirmek isteyen varsa, üçer dakika 

ile sınırlı olmak koşuluyla birer kişiye söz vereceğiz. O bakımdan, ilk sözü dilekçeyi imzalayan 

önerge sahiplerine vermek istiyorum. 

Önerge sahiplerinden kim söz almak ister efendim, bu görüşü savunmak için? Sayın Hayrettin 

Kozak, buyurun efendim. 

Hayrettin Kozak 

Sayın Başkanlarım, Değerli Büyüklerim, Arkadaşlarım, Kardeşlerim, 

Divan Başkanlığına sunulan önerge ile ilgili olarak, lehinde konuşmak üzere huzurunuzdayım. 

Önce birkaç cümle ile sizlere Divan Kurulumuzun önemini -bilmenize rağmen- tekrar hatırlatmak 

ihtiyacını duyuyorum. 

Tüzüğümüze göre, Divan, kulübümüzün en yüksek danışma organıdır. Yönetimlerin tüm etkinlik 

ve tasarruflarını izlemek, bilgi istemek, tüzüğümüzün 99. maddesinin öngördüğü her türlü 

denetimi yapmak, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak önde gelen yetki ve 

sorumluluklarındandır. Yönetim Kuruluna 3 ayda bir verilecek çalışma raporu ve bağımsız 

denetimin aynı döneme ait rapor özetini, konsolide hesap vaziyetini Denetim Kurulu ile birlikte 

incelemek, gerekirse görüş bildirmek en önemli görevlerinden biridir. 

Rakip kulüplerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş -diğerlerini söylemiyorum, farklı değil- yılda 4 kez 

toplantı yaparken, biz yıllardır her ay toplanıyoruz, yılda bir kez, bir aylık tatil dışında. 

Kanaatimce, Divan çalışmalarımızın performansı için bu son derece önemli bir avantajdır. 

Maalesef bizler bu avantajı yeterince kullanamıyoruz görüşündeyim.  

Aktif üye sayımız 2.300 kişi olmasına rağmen, Divan toplantılarına katılan üyelerimizin adedi 

ortalama olarak 160 ile 200 arasında değişmektedir. Bugün özel bir gün. Az önce Sayın Başkanın 

da ifade ettiği gibi, başkanlığınıza sunulan önergede belirtildiği üzere, yıllık Olağan Genel 

Kurulumuzun öncesindeki son Divan toplantımızı yapıyoruz. Yönetimimiz 2 Mart tarihinde tüm 

detaylarıyla faaliyet raporlarını, keza birkaç gün sonra da Denetim Kurulumuz denetim raporunu 

üyelerimizin internetlerine sunmuştur. Dolayısıyla, bütün üyelerimiz bunu kısmen veya 

tamamen incelemek imkânını bulmuştur. 
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Üyelerimizin sunulan raporlar ve tabii güncel olaylar hakkındaki değerli görüş ve önerilerini 

yeterince ifade edebilmelerini teminen, önergede teklif edilen gündem değişikliğinin aynen 

kabul edilmesini saygıyla arz ediyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Bu önergedeki 37 imza sahibinin büyük bir çoğunluğu salonda, onu teyit 

edebilirim. Efendim, önergeye karşı görüş belirtmek isteyen var mı? Yok. Oylarınıza takdim 

ediyorum. Dolayısıyla, gündemin sıralamasının değiştirilmesini, önce genel konular ve idari 

konuların görüşülmesini üçüncü sıraya alıyoruz. Birer sıra kaydırarak gündeme sadık kalacağız.  

Bu şekliyle, değişiklikle birlikte gündemi oylarınıza sunuyoruz efendim. Kabul edenler? Sadece 

Divan üyeleri oy kullanıyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Kabul edilmiştir. 

Kabul etmeyenler? Kabul etmeyenlerde bir değişiklik yok zaten. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Oy 

çokluğu ile tutanağa geçiriyoruz lütfen.  

Evet, gündemi alayım. 

Gündemi değişiklik hâliyle okuyorum efendim. Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve 

oylanması birinci madde gündemimizde. Geçen ayki toplantı tutanaklarını oylarınıza takdim 

ediyorum. Kabul edenler? Tutanağı kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. 

Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bir evrak var. Bu sabah verildi. Nedime Hanım’dan 

rica ediyorum okumasını. Buyurun Nedime Hanım. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever  

Evet, Divan Başkanlığına gelen 20 imzalı bir dilekçe var. Onu okuyacağım müsaadelerinizle. 

Değerli Galatasaraylılar, 

Maalesef Galatasaray’da alışık olmadığımız, hatta hiç şahit olmadığımız gelişmeler 

yaşamaktayız. Bunların başında Sayın Başkan ve yönetimin son Olağanüstü Genel Kurul Divan 

Başkanı Metin Sinan Aslan’a karşı olumsuz yaklaşımlarının eşi benzeri görülmemiş şekilde, 

Olağan Genel Kurula çok az bir zaman kala, kendisinin bir kez daha bu görevi üstlenmesini 

önlemek amacıyla büyük bir süratle, hem de yoktan bir sebeple Disiplin Kuruluna sevk etmesi 

geliyor. 

Şöyle ki; 

1. Sayın Başkan Mustafa Cengiz 9.1.2019 tarihli Divan toplantısında, kürsüden Divan üyelerine 

hitaben, “Metin Aslan, Olağanüstü Genel Kurulda, Kongre Divan Başkanlığı görevini yürütürken, 

verdiği kararla hem Medeni Kanun, hem de tüzüğe karşı suç işlemiştir.” ifadesini kullanmıştır. 

Bu ifadesi tutanaklarda mevcuttur.  

Şimdi kendisine soruyoruz. Hangi hukuki dayanağa göre suç işlediğini söyleyebiliyorsunuz? 

Elinizde bir kanıtınız var mı? Metin Sinan Aslan bir hukukçudur, mesleği avukatlıktır. Mesleki 

itibarini zedeleme hakkını kendinizde hangi hakla görüyorsunuz? Üstelik TV kameralarından 

canlı yayınlanırken ve kendisinin cevap hakkı olmadığı bir ortamda.  

Sayın Başkan,  

Şundan emin olunuz ki, aynı durum sizin için geçerli olsa, bizler yine aynı tepkiyi verirdik. Bu 

suçlamanızı yine burada, bu kürsüde geri almanızı ve Sayın Metin Sinan Aslan’a bir özür borçlu 

olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 
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2. Sayın Ayhan Yeğinsu, Disiplin Kurulu üyesidir. Kendisinin dâhil olduğu kurul, kulübümüzde 

disiplini tesis etmekle yükümlüdür. 

Oysa Sayın Yeğinsu’nun hem Olağanüstü Genel Kuruldaki davranışları sebebiyle hakkında 

Olağanüstü Genel Kurul Divan Kurulu tarafından tutanak tutulmuş, hem de 9.1.2019 tarihli 

Divan toplantısında kürsüden Sayın Metin Sinan Aslan aleyhinde mesnetsiz ithamlarda 

bulunması nedeniyle, Metin Sinan Aslan tarafından yönetimden Disiplin Kuruluna sevki talep 

edilmiş ve yönetim de Sayın Ayhan Yeğinsu’yu Disiplin Kuruluna sevk etmiştir. 

Üstlendiği görevle düştüğü durumun fevkalade çelişmesi, Disiplin Kurulunun adil olarak dosyayı 

inceleyip karara bağlaması açısından Disiplin Kurulundan istifa etmesi gerekmektedir. Etik olan 

budur.  

3. Sayın Metin Aslan’ın yoktan bir sebep yaratılarak, Sayın Ayhan Yeğinsu tarafından yapılan 

şikâyet neticesinde yönetim tarafından Disiplin Kuruluna sevki, Genel Kurul üyeleri tarafından 

farklı yorumlanmıştır. 

Bu uygulama Sayın Metin Sinan Aslan’ın Olağan Genel Kurulda, Divan Heyeti Başkanı olarak 

görev almasının önünün kesilmesi olarak değerlendirilmiştir. 

Bu gerginliğin bertaraf edilmesi, Olağan Genel Kurulun sükûnet içinde tamamlanması arzusu ile, 

Sayın Kulüp Başkanımız Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulundan bu Disiplin Kurulu sevkini geri 

çekmesini talep etmekteyiz. 

4. Son dönemde çok sık görülen Disiplin Kurulu sevkleri ile camiada çok sesliliğin önünü kesme 

gayreti Galatasaray’da asla geçerli bir yöntem değildir. Geçmişte de olmamıştır, gelecekte de 

olmayacaktır. 

Galatasaraylı her uygulamayı kayıtsız şartsız desteklemez, kabullenmez. Fikri hür insanların çıkıp 

konuştuğu bir yapıdır Galatasaray. Bunun herkes tarafından idrak edilmesi gerekir. Sorunları 

irdelemeden disiplin sevklerinin yapılması yerine, Sayın Başkanın bu üyelerle bir diyalog kurup, 

Galatasaray örf, âdet ve geleneklerine göre kucaklayıcı, hata varsa makamı gereği affedici 

olması en büyük özlem ve beklentimizdir. 

Ömer Tümay, Ahmet Özdoğan diye giden 20 Divan üyesi imzalı bir dilekçe. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet, böyle bir dilekçe geldi ve okuduk. Üçüncü maddemiz dolayısıyla mali konular hariç, yani 4. 

maddenin dışındaki konular hakkında, 4 ve 3’ün dışındaki konular hakkında söz almak isteyenler 

var mı? Bize müracaat edip söz almak isteyen üyelerimiz var.  

Sayın Reha Bilge, buyurun efendim. 

Reha Bilge 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Değerli Divan Üyeleri, Sayın Kulüp 

Yönetimi, Sayın Başkan, 

Burada bu madde çerçevesinde konuşmaya başlamak biraz üzücü. Metin Sinan Aslan, Genel 

Kurula farklı görüşlerde Galatasaraylıların ortaklaşa seçtikleri bir Genel Kurul Başkanı olarak 

seçildi.  

Sayın Mustafa Cengiz ve yönetimine destek verenler, seçmiş olanlar, ona karşı olanlar, duruma 

göre karar verenler birlikte el kaldırdılar ve Metin Sinan Aslan, Genel Kurul başkanlığına seçildi. 
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Onun kişisel niteliklerini sıralamak benim görevim değil, çoğumuz onun tarafsız ve nitelikli 

yönetimini biliyoruz. Ama benim korkum o ki, bu disipline sevk olayı Metin Sinan Aslan’ı da aşan 

ve geçen bir önem arz ediyor. 

Eğer o gün kulübün en yetkili mercisinin başına seçilen bir kişi, ertesi gün, bir ay sonra, iki ay 

sonra, Yönetim Kurulu tarafından disipline sevk edilirse, bundan sonra seçilecek olan Divan 

başkanlarımız acaba bir gözünü ve kulağını o günkü yönetim başkanına veya Yönetim Kuruluna 

dikmek zorunda mı kalacaklar? 

Bu kulübümüz açısından, çok sesliliğimiz açısından, özgürlükçü ortamımız ve dayanışmamız 

anlamında büyük bir sorun ifade edecek ve arz edecektir. En büyük tehlike bu. 

İkincisi, yavaş yavaş kulübümüzde bir nesil, kuşak değişimiyle karşı karşıyayız. Daha önce 

adlarını bilmediğimiz, genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yavaş yavaş yönetimde, disiplinde, 

çeşitli komitelerde görev almaya başladılar. Ve ne mutlu ki, bu arkadaşlarımız bu görevleri 

başarıyla yürütüyorlar, Galatasaray Spor Kulübü’nün geleceğine katkı yapacak isimler olarak 

karşımıza çıkıyorlar. Başka isimler de var. Sıralamanın şimdi yeri değil, Ama Metin Sinan Aslan 

da bunlardan bir tanesi.  

Dolayısıyla, başarıya yönelmiş, tarafsızlığı ile artık bizlerin dikkatini çeken bir kardeşimizin 

Disiplin Kuruluna sevki bence bir hatadır ve Galatasaray’ın geleceğini kapsayan bir hatadır. 

Dolayısıyla Sayın Kulüp Başkanım, bu Divan zaman zaman sert tartışmalara, sert konuşmalara, 

sert eleştirmelere sahne olmuş olabilir. Ama unutmayın, başkanlık biraz da böyle bir şeydir. İki 

çok değerli başkanım buradalar. Onlar da hiç şüphesiz terlediler, eleştiriler karşısında üzüldüler, 

bazen dudaklarını ısırdılar, ama biz hepsiyle birlikte yaşadık. Bugün saygı ve sevgiyle aramızda 

oturuyorlar, kalbimizde yerleri var. Geçmiş geçmişte kaldı, ama onlar bu disiplin mekanizmasını 

hiçbir zaman çalıştırmadılar. Dolayısıyla lütfen Divanın size saygı ile gösterdiği yolu dikkate alın. 

Galatasaray Divanı sonuçta bu kulübün en önemli ikinci organıdır ve yol gösterici bir organdır.  

Bunu size bütün açık yürekliliğimle, bütün içtenliğimle ve Galatasaray’ın mutlu, başarılı bir 

geleceğe yönelmesi arzumla arz ediyorum. 

Çok saygılar. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz, Sayın Bilge. Sonraki konuşmacı Sayın İbrahim Göknar. Buyurun. Mali konularda 

değil, sadece genel ve idari konularda söz alacaksınız, değil mi İbrahim Bey? Mali konularda 

değil. 

İbrahim Göknar 

Evet. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Yarsuvat, isterseniz önde yer var, buyurun. Genç arkadaşlar yer verebilir size. Peki. Genç 

arkadaşlar dedik, Tayfun Bey.  

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Kulüp Başkanım, Çok Değerli Hazirun,  

Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. 

Efendim, hepimiz için hayatta bazı yanlışlar, bazı hatalar, bazı negatif olaylar olabiliyor. Olabilir, 

bunlar daha sonraları doğrularla düzeltilebilir. Fakat eğer değerler ile ilgili yanlışlar başlarsa, o 
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vakit durum vahim demektir. Galatasaray, Galatasaray’ımız, şu anda her anlamda âdeta sırat 

köprüsünden geçiyor. 114 yıllık çınarın mevcut bir anayasası, yani tüzüğü var. Çok açık ifade 

etmek istiyorum, ona uyulmuyor. Galatasaray’ın ayrıca -hepimizin bildiği gibi- yazılı olmayan 

kuralları var, ona da uyulmuyor. Bundan çok daha önemlisi, bunlardan çok daha önemlisi, 

Galatasaray’ın, Galatasaray’ımızın arkasında tecrübesi ile ve bilgi birikimi ile bu ülkenin en 

zengin kütüphanesi var. Affedersiniz ama oraya da maalesef hiç uğranmıyor. Ancak herkes buna 

rağmen kalkıp, ben en iyi Galatasaraylıyım, diyor. Açıkça ifade edilmesi gerekirse, artık eleştiren 

de, eleştirilen de, benim anlayışıma göre, bir anlamda frene basıp, bir dakika, biz 

Galatasaraylıyız, demelidir.  

Sevgili Başkanım, Mustafa Başkanım, sizden tek bir üye olarak özellikle istirham ediyorum 

efendim. Mesele hiçbir zaman -ifade ettiğiniz gibi- koltuğa yapışıp yapışmama meselesi değildir. 

Mesele, bana göre, Galatasaray demokrasisindeki farklı fikirlere saygı gösterip herkesi asgari 

müşterekte buluşturabilmektir. 

Ayrıca lütfen Galatasaray’ımızı da sadece bir futbol takımı olarak düşünmeyelim, görmeyelim. 

Evet, tezahüratımız doğrudur. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray. Ancak Galatasaray 

sadece yeşil sahada değil, siyasette de, diplomaside de, sanatta da, eğitimde de, kültürde de 

hep tarih yazan bireylerin kulübüdür.  

Çok teşekkür ederim efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler. Ahmet Özdoğan yazılmıştı. Konuşuyor musunuz? Yok. Sayın Taner Aşkın. Geçmiş 

olsun, hoş geldiniz. Gelebilecek misiniz? Bu arada, her toplantımıza gelen Divan üyemiz Saadet 

Hanım’ın bir yakını var mı acaba salonda? Kendisi küçük bir kaza geçirdi koridorda, geçirmiş 

daha doğrusu. Başını çarpmış, şu anda hastaneye kaldırıldı, beyin tomografisi için. Ama 

refakatsiz olduğu için biraz zorlanıyorlar. Saadet Hanım her zaman önde oturur. Doktor Saadet 

Hanım. Evet, jinekolog. Oğlu kulüp üyesidir, Divan üyesidir. Ulaşabilecek olan varsa, ben 

duyurmuş olayım. Buyurun Taner Bey. Mali konularda değil.  

Taner Aşkın 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Mali konularda değil.  

Taner Aşkın 

Değil mi?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hayır, mali konulara daha sonra geçeceğiz. Siz yokken sıralamayı değiştirdik.  

Taner Aşkın 

Özür dilerim. Peki idari konularda konuşabilir miyim?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Buyurun.  
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Taner Aşkın 

Saygıdeğer Galatasaraylılar, Kıymetli Başkan, Kıymetli Divan Başkanımız, Muhterem Genel Kurul 

Üyeleri, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Kusura bakmayın, ufak bir rahatsızlık, ameliyat geçirdim. Hastaneden çıktım, şimdi geldim. Özür 

diliyorum, sürçülisan eyleyebilirim. Ama baştan söyleyeyim. Burada olmam gerektiğine inandım. 

3-4 toplantıdır da iştirak edemiyordum.  

Çok önemli bir virajdan geçiyor Galatasaray. Burada bazı gerçeklerin ortada tartışılması lazım, 

bunların bilinmesi lazım. Divan kurulu, her şeyden önce bir danışma kurulu olmakla beraber, 

istikamet gösteren, rotayı çizen ve o yönde geminin kaptanına buyurun, buradan devam edin 

deme tavsiyesinde bulunabilecek bir kurul. Kaptan dinler, dinlemez. Ama bizim en azından 

bunları muhakkak ortaya getirip söylememiz ve tartışmaya açmamız lazım.  

Muhterem Galatasaraylılar, 

Biraz evvel, inen arkadaşımızın söylediği gibi, sayın konuşmacının söylediği gibi, çok önemli bir 

husus var. Galatasaray’da birlik ve beraberliğin esas olması lazım.  

................ 

Biraz daha yakın konuşabilir misiniz?  

Taner Aşkın 

Konuşayım, sesim biraz zor geliyor da ondan. Şunu bir açarsanız... Su içebilir miyim?  

Bu hepimizi yakından ilgilendiren bir olay. Biz yavaş yavaş kendi içimizden kopup kutuplaşan 

hâllere geldik, bize yakışmayan, bizim hiç düşünmediğimiz, hiç olmasını temenni etmediğimiz, 

maalesef. Yönetimin hatasından demek de doğru, yönetimin isteğinden demek de doğru. Şimdi 

sizlere birkaç somut örnek vereceğim. 

Bakın, nerelerden nerelere geldik. Hatırlayacaksınız, bir Olağanüstü Genel Kurul yapıldı ve bu 

Genel Kurulda oylamaya konan maddeler arasında, Galatasaray’ın esas bundan sonraki 

konuşulacak yerde, mali konularda en önemli noktası es geçildi. Bizler es geçtik. Neden? Çünkü 

idare olarak sayın yönetim bize ölümü gösterdi, sıtmaya razı etti. Bakın, dikkat edin, bugün de 

aynı şeyler olacak. Biraz sonra, yani 10 gün sonra yapılacak kongrede de aynı şeyler var. Bakın, 3 

tane dönemi ibra edeceksiniz. Oldu mu bugüne kadar böyle bir şey? Ama okuyun, göreceksiniz. 

3 tane dönemi ibra etmek zorunda kalacağız. Şimdi o neydi? Şunu söyleyeyim. Biz kabul 

etmediğimiz 4. madde ile birtakım şeyleri esasında kabul ettik, bütün yetkileri verdik. Ama esas 

olması gereken, esas şeffaflığı gösteren olay, hiç tereddütsüz ki, hem Galatasaray Spor Kulübü 

Derneği’nin, hem de Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin iştiraklerinin aynı tarihte toplanan 

mali verilerinin tek gündemde tartışılmasıydı. Biri yıl sonunda, biri Mart sonunda ortaya gelen 

hususlarda, işte bugün yine karşımıza çıkan husus, maalesef bütçede de göreceksiniz, 

harcamalarda da göreceksiniz. Mali konular geldiği zaman da mümkün mertebe çok kısa ve öz 

bazı misaller vereceğim, göreceksiniz. 

Buralara geldik. Şimdi ne oldu? Bir kopukluk oldu. Biz vermedik, ama yönetim istediğini aldı. 

Peki, şimdi ne oluyor? Bakın, Sayın Başkan, ne olursa olsun, itirafınız var. Zabıtlara bakın, hepsini 

tek tek okuyun. Çok üzüldüğünüzü söylediğiniz, çok üzüldüğünüzü söylediğiniz, bu iki hususu bir 

araya getirememenin... Galatasaray’ın gündemin en önemli konusu olduğunu bizzat söylediniz. 

Yani kuruluşlarla kulübün bilançolarını bir araya getirememenin, hesaplarını bizzat söylediniz.  
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Peki, bu kadar önemliydi de, niye arkasında durmadınız söylediğiniz sözün? Ben sizin yerinizde 

olsaydım, kusura bakmayın, bir Olağanüstü Genel Kurul yapardım ve çok istediğim, olmazsa 

olmazı, Galatasaray’ın geleceğinin tek çaresi olan bu hususu ne yapar eder getirirdim Genel 

Kurula. Kusura bakmayın, bunu yapmamakla -şöyle söyleyeyim- Galatasaray’a en büyük 

kötülüğü yaptınız. Ama siz istediğinizi aldığınız, ona söyleyecek hiçbir şey yok.  

Elinizi sallamayın Sayın Başkan, lütfen saygılı olalım birbirimize. Kusura bakmayın, ama bu 

Galatasaray’da bir dönüm noktasıydı. Bunu Galatasaray’ın aşacağı bir noktada, siz biraz evvel de 

söylediğim gibi, ölümü gösterdiniz, bizleri sıtmaya razı ettiniz ve geçti. Geçmiş olsun. Ama yine 

söylüyorum, o tüzük maddesinin ne olursa olsun en kısa sürede, tek bir madde hâlinde olsa dahi 

muhakkak Genel Kurula getirilmesi lazım. Bu bir tavsiye. Getirirsiniz, getirmezsiniz, bugüne 

kadar olduğu gibi yine devam edebilirsiniz. Söyleyecek bir şey yok. 

Beni üzen başka bir şey var. Bir üyeler meselesi var. Bu tamamen sizin tasarrufunuzla ilgili bir 

şey, ama ben arkadaşlarıma sesleniyorum. Yani olabilir, olmuş, yapılmış. Ama bu sizin hakkınız 

arkadaşlar, kimse alamaz bunu sizden. Bu sene olmasa önümüzdeki sene muhakkak olacak. Bir 

haksızlık olmuş, isteyerek yapılmış, yapılmamış. Kasıt var, kasıt yok. Lütfen, sizden rica 

ediyorum. Önünüze uzatılan, önünüze uzatılan, buna katiyen ve katiyen lütfen taraftar olmayın, 

bu bir oyun, içine çekilmek isteniyorsunuz. Lütfen, rica ediyorum, dışarıda kalın, seyredin. Bu 

sizin hakkınız, nasılsa alacaksınız.  

Bir başka konuya daha geliyorum. Çok önemli bir konu. Bence bir disiplin olayı var. Sayın Divan 

Başkanı, kongreyi yöneten arkadaşımız bir itirazından dolayı Yönetim Kuruluna başvuruyor ve iki 

arkadaşımızın disipline sevk edilmesini istiyor. Olabilir, hakkıdır, bu talepte bulunabilir. Aradan 

uzun bir süre geçiyor, kendisine hiçbir cevap verilmiyor. Hiçbir şekilde cevap yok. Peki ne var? O 

arkadaşlarımızdan bir tanesi Disiplin Kurulunun üyesi. Bu arkadaşımız da kısa bir süre sonra, 

aradan zaman geçiyor, o da Divan Başkanını disipline şikâyet ediyor.  

Bakın beyler, Galatasaray’da yazılı kurallar var, ama yazılı olmayan kurallar da var. Her ne olursa 

olsun, yönetim sevk eder, etmez, etti, etmedi, bunları tartışmıyorum. Ama şuna takılıyorum. 

Kusura bakmayın, bir kurulda görevli bir arkadaşımız, inisiyatifin olduğu bir grupta görevli bir 

arkadaşımız ne olursa olsun hiçbir zaman görevli olduğu kurulu bu işin içerisine ortak etmez. 

Çekilir ya da o gruptan istifa eder, ondan sonra disipline müracaat eder ya da gider derdini, 

mercisini adli makamlarda arar. 

Galatasaray bu kadar birbirine düşman olacak insanların bir araya geleceği bir kurul olmadı 

bugüne kadar. Olması da mümkün değil. Bizlerin müsaade etmeyeceğimizi artık herkesin 

bilmesi lazım. Burada kimsenin kimseden bir korkusu yok. Ayrıca kimsenin kimseden de bir farkı 

yok. Galatasaray’ın özü burada. Biz bunları hazmetmek zorundayız, bunları içimize mümkün 

mertebe kapatmak zorundayız. Kapatalım derken de şöyle söyleyeyim. Adaletli olarak kapatmak 

zorundayız. Yakışanı yaparak kapatmak zorundayız.  

Sayın Başkan, benim bu konularda söyleyeceğim birkaç şey daha var. Fakat zamanı uzatmak 

istemiyorum. Çünkü bayağı uzun sürebilecek bir toplantı.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet.  

Taner Aşkın 

Sizlere beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.  



9 

İdari konularda söyleyeceklerim bundan ibaret değil, ama burada kesiyorum. Mali konularda 

çok daha fazla detay vereceğim.  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. 

Sayın Kozak, siz isminizi yazdırmıştınız ama kullandınız mı hakkınızı? Hayri Bey, isminizi 

yazdırmıştınız, ama hakkınızı kullandınız mı varsayıyoruz? Hayır, idari konular.  

Buyurun. Sonraki konuşmacı Sait Mısırlıoğlu.  

Hayri Kozak 

Sayın Başkanlarım, Büyüklerim, Arkadaşlarım, 

Hiç tartışmasız, zamanımın hemen hemen tamamı Galatasaray ile geçmiş bir kişiyim. 

Galatasaray ve çeşitli kuruluşlarının Genel Kurul ve Divan toplantılarının hemen hemen 

tümünde fiilen bulunarak, Galatasaray’ın dev camiasının çok değerli mensupları ile birlikte 

yaşamını sürdürmüş ve bugün 73 yaşına gelmiş çok şanslı bir insanım. Yaşamım boyunca değer 

vermeye büyük itina gösterdiğim ahlak, terbiye, insanlarla karşılıklı saygı ve sevgi kurallarının 

büyük bir kısmını bana camiamın büyükleri, her zaman ön sıralarda saygıyla emirlerinde 

olduğumuz insanları öğretti. Bugün rahmetli olanları saygıyla anıyorum ve onları unutmanın 

mümkün olmadığını ifade ediyorum. Geride kalanlara da -ki sayıları çok azaldı- uzun ömürler 

diliyorum. Aşağıdaki sözler, Galatasaray’ın tartışılmaz özelliklerinin ifadesidir.  

1. Galatasaray’ımız bir kültür yuvası ve özgürlüğe, ileri demokrasiye dayalı bir anlayışın 

temsilcisidir. 

2. Camiamızın tüm paydaşlarının birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde olması gerek sosyal, 

gerek ekonomik, gerek sportif alanlarda başarılara gidişte en önemli faktörlerdir. 

3. Galatasaraylılar arasında karşılıklı sevgi, saygı, yardımlaşma anlayışının korunması olmazsa 

olmaz prensiplerimizdir.  

Kulübümüzün bütün başkanları, bugün görevde olanlar da dâhil, beyanlarında her vesile ile bu 

gerçekleri ifade de etmektedirler. Ancak büyük bir üzüntü ile ifade etmem gerekir ki, bugünkü 

Başkan ve ekibinin aldığı olağanüstü disiplin kararları, özellikle bir tanesi camianın çok büyük bir 

kesiminde şaşkınlık ve üzüntü ile karşılanmıştır. 

29 Ekim (Eylül olacak) 2018 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurulda yapılan oylama ile başkan 

seçilen Avukat Metin Sinan Aslan, Genel Kurulda meydana gelen bazı üzücü olaylar nedeniyle, 

bir üyenin şikâyet dilekçesi üzerine savunma yapmak üzere şikâyet edilen sıfatıyla Disiplin 

Kuruluna sevk edilmiş bulunmaktadır.  

Kulübümüzün 114 yıllık geçmişinde, seçimle gelmiş bir Genel Kurul Başkanının bu şekilde bir 

işleme tabi tutulması bir ilktir. Rastlanmamıştır bugüne kadar. Huzurunuzda Kulüp Başkanımız 

ve konuyla ilgili yetkililerin, arkadaşlarının Olağan Genel Kurulumuz arifesinde bu büyük 

yanlışlığa son vereceklerine inancımı ifade etmek istiyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz Hayri Bey. Sayın Mısırlıoğlu, buyurun.  
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Bu arada, bir üzücü haberi paylaşmak istiyorum sizinle. Divan üyesi değil, ama değerli kulüp 

üyelerimizden Prof. Beril Dedeoğlu vefat etmiştir maalesef. Şimdi geldi haber. Başımız sağ 

olsun.  

Sait Mısırlıoğlu 

Teşekkürler. 

Değerli Divan Başkanım, Değerli Başkanım, Değerli Kurul Üyeleri, Değerli Hazirun, 

İki ay önce beratını alma gururunu yaşayan, tırnak içinde, 65 yaşında genç bir Divan üyesiyim. 

Aslında 60 yıllık Galatasaraylıyım. Günde çift maçın, hafta sonları yapıldığı Mithatpaşa Stadı’nda 

maç izlemeye gittiğimde, tribünde rahmetli Turgay Şeren yanıma gelmiş ve benimle sohbet 

etmişti. O günden beri Galatasaraylıyım.  

Önce bu değerli ortamda ilk defa konuşma yaptığım için, yabancıların statement dediği, ama 

benim beyan ve söz vermek diye çevirdiğim bir iki ilkeyi paylaşmak istiyorum sizlerle. 

Kürsüde bundan böyle kısa konuşacağım, tekrarlardan kaçınacağım. Kimse ile polemik 

yapmayacağım. Herkesin kendini ifade etmesine saygı göstereceğim. Galatasaray’ın yazılı ve 

yazılı olmayan değerlerine uygun ve uyumlu davranacağım. Uzlaşmacı ve hoşgörülü olacağım.  

Şimdi de bana göre çok önemli bir konuda, belki biraz tekrar olacak, ama başka bir versiyonla, 

fikrimi ve duygularımı paylaşmak istiyorum. Şimdi, şu elimde gördüğünüz küçük kitapçık -

hepinizin bildiği, sizde de olan- kulübümüzün tüzüğü. Bu kitapçığın hemen ilk sayfasında, birinci 

kısmın birinci maddesinde, birinci cümlesinin birinci kelimesi ile başlayan cümle şöyle: 

“Galatasaray Lisesi öğrencileri ile bu tüzük hükümlerine göre üye kaydedilmiş bulunanların 

sportif gelişmelerini sağlamak, spor eğitimi ve ahlakını geliştirmek ve üyeleri arasında sevgi ve 

dayanışmayı artırmak amacıyla, Beyoğlu Hasnun Galip Sokak, 9/11 adresinde Galatasaray Spor 

Kulübü adında bir dernek kurulmuştur.” diye devam ediyor. 

Evet, konuyu anladınız. Konu, aidiyet, köklerini bilmek, sahip çıkmak, sportif gelişme, spor 

eğitimi ve ahlakı, sevgi ve dayanışma. Evet, Galatasaray Spor Kulübü, bir çok kulüpten farklı 

olarak, Galatasaray Lisesi’nin içinden çıkmış, sporcusu ve yöneticisi ile buradan beslenmiştir. Bu 

özelliğimiz aslında bizim farklılığımız ve kuvvetli yanımızdır. Onlarca Galatasaray kurumu ile 

birlikte, Galatasaray Spor Kulübü bir amiral gemisidir ve bu büyük camiadan da güç almaktadır.  

Büyük bir camianın, kültürün, tarihin bir parçasıdır ve ülkemizin de çok önemli bir markasıdır. 

Günümüzde, yine ifade edildiği gibi, birçok alanda dar boğazlardan geçtiğimiz bir dönemde 

bölünmemek, ayrışmamak bize Galatasaray misyonunu bir kez daha gerçekleştirmede yarar 

sağlayacaktır. 

Haksız, hukuksuz, eşit olmayan uygulamalardan, subjektif tanımlardan ve tasniflerden 

kaçınmalıyız. Galatasaray tarihine ismini yazdırmış birçok başkanın -ki aramızda da var şu anda- 

Galatasaray Liseli olup olmadığı sorgulanmaz, tartışılmaz, umursanmaz, hatta bilinmez de. Ama 

bu değerli insanlar Galatasaray değerlerini bilen ve özümsemiş kişilerdir.  

Değerli Başkanım, 

Sizin de bu anlayış ve davranış içinde, Galatasaray tarihine ismini yazdıracak bir başkan 

olacağınıza olan ümitli inancımı belirtmek istiyorum. Kolaylık diliyorum.  

Saygılarımla. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz Sayın Mısırlıoğlu’na. Eşref Alaçayır, buyurun efendim.  
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Eşref Alaçayır 

Sayın Divan, Sayın Yönetim Kurulu, Değerli Galatasaraylılar, 

Sözlerime bir kere daha görevimizin hesap sormak değil, tavsiyede bulunmak olduğunu 

tekrarıyla başlayacağım. 

Sayın yönetim 2018 Ocak ve 2018 Mayıs seçimlerinde yüksek sayıda üyenin oyunu alarak 

Galatasaray Spor Kulübü’nün yönetimine geldiler. Kulüp kendilerine emanet edildi. Genel 

Kurulu teşkil eden üyelerin vekili sıfatıyla kulübü idare etmek, ayakta tutmak ve ileriye 

götürmek için yetkilendirildiler. 

Oyunu aldıkları üyelerin çoğunluğunun Ali Sami Yen ağabeylerinin sıralarında oturmuş liseliler 

olduğunu anımsatırım, hem de bir diğer liseli ağabey veya kardeşlerini saf dışı bırakmak 

pahasına.  

Seçimler hassastır, demokrasi hassas. Hele seçmenin bam teline basmak çok vahim sonuçlar 

doğurabilir. Şuraya gelmek istiyorum. Tüzüğün amir hükmüne rağmen, liseli başvuru 

sahiplerinin teamül ve uygulama bir yana, hukuk ve kanuna aykırı gerekçeler ile üyeliklerinin 

reddedilmesi büyük bir hatadır. Hata olabilir, hatadan da dönülür. Ama sayın yönetimin, Genel 

Kurulu teşkil eden liseli üyelerini, seçmenlerini kırarak yaptığının doğruluğu konusunda ısrar 

etmekte olduğunu zannediyorum. Yönetim, olan oldu, artık geri dönüş mümkün değil kanısında 

olabilir. Ama bir özür de mi dilenmez, bir düzeltilir de mi denmez? İyi niyetine inandığım Sicil 

Kurulu Başkanı kardeşimin başka ortamlarda konuşmasında hata oldu demek büyüklüğünü 

göstermesini beklerken -kendisini takdir ettiğimi de belirteyim, çünkü inancını koruyup 

savunuyor- yaptıklarının arkasında sıkı sıkı durması beklentilerimizin boşa çıkacağını gösterdi. 

Bunlar yetmezmiş gibi, aniden Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yöneten Divan Başkanı, 

değerli hukukçu Metin Sinan Aslan’ın kafalarda sorular uyandıran ve üçüncü şahıslar tarafından 

kulübümüze yakışmayan isnatlar yapılmasına sebep olan şekilde disipline verilmesi, Galatasaray 

Liselilerde, yönetim liselileri kulüpten dışlıyor algısının kökleşmesine, sertleşmesine zemin 

yarattı. 

Özür dilerim, olayları biliyorum. Tarafların dilekçelerinin tarihlerini de biliyorum. İçeriği bilmek 

önemli değil. Sinan bir projenin önemli ayağı olarak disipline sevk edilmiştir. Bunu yanlış 

düşünüyorsunuz diyor ise yönetim, kürsü burada, saygılarımızla dinleyeceğiz.  

Sayın Başkan, Sayın Yönetim,  

Tavsiyem oy verenleri hafife almamanız. Galatasaray Spor Kulübü’nün kesinlikle aleyhine olan 

ayrıştırmaları önlemeniz, tüzük hükümlerine kesinkes uyulacağı konusunda üyeleri temin 

etmeniz, tabii bu bağlamda hakları olan üyelikleri reddedilen genç liselilerden küçük bir özür 

dahi olsa gönüllerini almanız, disiplin cezaları ile kulübün gerçek sahipleri arasında olan ve aktif 

olarak çalışanları etkisiz hâle getirmeyi de denemekten vazgeçmenizdir.  

Son olarak, 2018 Mart Genel Kurulunda birden fazla denetçinizle gündeme getirdiğiniz Özbek 

yönetimi eylemleri Galatasaray kurullarında tartışılmış, kabul etmeseniz de oylanmış, üzerine 

bir seçim geçmiş iken 40 sayfalık denetim raporunun 20 sayfasını da 20 günlük Özbek dönemine 

ayırmış olmanız ve isnatlarda bulunmanız manidardır, kabul edilemez. Galatasaray Genel 

Kurulunu meşgul etmemelidir. Kanun devletindeyiz, yollarını biliyorsunuz. Raporun 345 günlük 

Sayın Mustafa Cengiz yönetiminin icraatlarına hasredilmiş olmasını beklerdik.  

Saygılarımla.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz Sayın Alaçayır. Sayın İbrahim Ziyal. Sayın Ziyal geçmiş olsun, sizin de ayağınızda 

bir arıza var herhâlde.  

İbrahim Ziyal 

Teşekkür ederim. Ben de oğlumla top oynarken menİsküsümü yırttım. Kusura bakmayın, biraz 

yavaş geldim.  

Sayın Divan, Sayın Yönetim, Değerli Hanımefendiler, Ağabeylerim ve Sayın Üyeler, 

Öncelikle Sayın Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve yönetimine gelmekte olan Mali Genel Kurul 

için şimdiden başarılar diliyorum. Onunla ilgili görüşlerimi fırsat bulabilirsem Mali Genel Kurulda 

söyleyeceğim. 

Galatasaray başkanları, Galatasaray Divan başkanları ve Genel Kurul Divan başkanlarını herhangi 

bir ciddi suç olmadığı müddetçe ya da bir belge olmadığı müddetçe disipline vermek 

Galatasaray temayüllerine aykırı bir durum. Bunun hepimiz herhâlde farkındayız. Hele hele ki bu 

disipline verme hareketi, bir Disiplin Kurulu sayın üyesi tarafından âdeta bir karşılık, bir rövanş 

gibi, belirli bir müddet geçtikten sonra yapılıyorsa bunu tasvip edebilmek mümkün değil. 

Galatasaray’da taraf olan bir üyenin -ki ben hepimiz aslında böyleyiz diye düşünüyorum, 

düşünmek istiyorum- bunu kabul edebilmesi de mümkün değil. Yönetimin de bununla ilgili Mali 

Genel Kurula gitmeden evvel bir harekette bulunması ve çözüm araması lazım. Aksi takdirde, 

gergin bir Genel Kurul olacak, ki Sayın Başkan hatırlar, Sayın Metin Aslan’ın bir dönemden 

sonraki bu tekrar Genel Kurulları yönetmeye başladığı dönem, sizin yönetiminizin desteği ile 

olmuştu, bunu biliyorsunuz. Bu desteği siz zamanında kendisine vermiştiniz. E, ne oldu da bir 

anda bu çekilmeye başlandı?  

Bu durum şunu gösteriyor aslında. Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve hatta da Sicil Kurulu, 

Galatasaray başkanlık ve Yönetim Kurulu seçimlerinden farklı bir zamanda yapılmalı. Hatta belki 

de en az 6 ay ara geçtikten sonra yapılmalı. Bunun için de tüzükle ilgili en kısa sürede bir 

değişiklik yapılması gerek.  

Genel Kurulda bahsedeceğim, ama biraz evvel söyledi ağabeyim de, Denetim Kurulunun 

raporunun yarısının Dursun Bey’in eski şeylerine, hesap kitaplarına, onlara ayrılmasına ben de 

çok fazla bir anlam veremedim. Kendisiyle birlikte seçime girdik, ancak şu anda objektif, tarafsız 

olarak değerlendiriyorum. Bana biraz gereğinden fazla abartılmış geldi o rapor. Onunla ilgili 

Genel Kurulda konuşacağım, fırsat olursa. 

Sevgili İnan ağabeyim, değerli ağabeyim, siz yıllarca Galatasaray duayeni olarak bize yol 

gösterdiniz. Birkaç gün evvel bir açıklama, röportaj okuduk ve orada Sayın Divan Başkanı Eşref 

Hamamcıoğlu’nun kendisi tarafından başkan adaylığı ile ilgili bir teşebbüsün olabileceği, teklifte 

bulunulabileceğini kendisi söyledi.  

Sevgili İnan ağabeyim, bunun zamanı mı? Böyle bir Mali Genel Kurula giderken, bu kadar 

gerginlik varken, böyle bir girişimde bulunmak... Bunun zamanı mı ağabey? Siz bunu yapmayın. 

Ki bunu yapacak iseniz, gönlünüz olabilir, kalbinizde olabilir böyle bir aday, -Başkan da zor 

durumda kaldı, bir açıklama yapmak durumunda kaldı- zamanı geldiğinde, ama zamanı 

geldiğinde buraya gelirsiniz, bizlerle paylaşırsınız, bizler de katkı veririz gerekirse ve bunu 

yaparız. Ama bunu gazetelerden okuyarak, bir spekülasyon hâlinde Mali Genel Kurula giderken 

yapmak Galatasaray’ı birazcık yaraladı diye düşünüyorum.  
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Sonuçta, son dönemde olan olaylar, disiplin, sicil, başkan adaylığı, Mali Genel Kurula bu 

gerginlikle nasıl gideceğiz? Bunun içinden nasıl çıkacağız? Ben de biraz endişeliyim doğrusu. Ay 

sonunda bunun ne olacağını göreceğiz hep beraber. 

Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz Sayın Ziyal. İsmim geçtiği için, benimle ilgili kısma verdiğim cevap bütün Divan 

üyeleri veyahut kulüp üyeleri veyahut da spor kamuoyu tarafından takip edilmiştir diye 

düşünüyorum. Bunu tekrar etmeyeceğim. Bu bilindiği hâlde, tekrardan yeni bir malzeme olarak 

yapılması kulübümüzün değerlerini yıpratır. Bu konudaki görüşümü tekrar sizlerle paylaşmış 

olayım. Teşekkür ederim.  

Sayın Murat Gönenç. 

Murat Gönenç 

Sayın Başkan, Sevgili Divan Kurulu Başkanım, 

İlk defa çıkıyorum. Umarım beni mazur görürsünüz. Ben idari konudan bir konu hakkında 

konuşacağım. Galatasaray TV’deki pozisyonları, sıkıntıları görüyorum ve bundan büyük üzüntü 

duyuyorum. İlk seçildiği zaman Yönetim Kurulundaki arkadaşımızla bu konuyu konuştuk. Ondan 

sonra da Yusuf Günay Bey’e gittim, dedim ki, “Şu anda Galatasaray Televizyonu zerre kadar ilan 

almıyor, çok sıkıntıda. Benim şahsen içim sızladı, bilmiyorum sizin sızladı mı? Ben size her türlü 

desteği vermeye razıyım. Her türlü şeyi yapacağım, bunun yanındayım.” dedim. Bu kadar zaman 

geçti, üstüne de zılgıt yedim, hâlâ haber bekliyorum.  

Bilgilerinize. Her şey için teşekkür ediyorum, sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Osman Yiğit. Sayın Yiğit, geçen defa 5 dakika söz almıştınız, biliyorsunuz. Alacağımız var 

sizden.  

Osman Yiğit 

5 dakika, tamam, 15 cümle.  

Konuşmaya başlamadan önce, -daha başlamadım- Divan Başkanı ve sayın heyetinden bir isteğim 

var. Divan bir sistemin ruhudur. Bu ruh kalemdedir, kâğıttadır, yazıdadır. Ricam şu. Bütün Divan 

tutanaklarını yıl yıl -bol miktarda olduğunu sanıyorum- ciltletip parayla veya her üyeye 

gönderilmesi çok iyi olur. Dolayısıyla, kulüp hakkında konuşacak üyelerimiz de onları okur, 

hazırlıklı gelir diye... Önemli ricam bu. 

Konuşmama başlıyorum Sayın Başkan. 

Yıllardır sustum, geçen toplantıda bir defa konuştum. Niçin konuştum? Divan Başkanlığı, 

Galatasaray Spor Kulübü etik değerleriyle ilgili bir çalışma başlattığını, önerisi olan üyelerin 

önerilerini getirmelerini tebliğ ettiler burada. Benim konuşmam tamamen bu amaca dönüktür. 

Aslında konuşmam, yapılan çalışmaya hangi konular girmeli, hangi değerler girmeli önerilerimdi 

benim.  

Önerim şu. Bahse konu olan değerler insanlığın değerleridir. Alın piramitlerin yapılmasından, 

Mısır’dan, alın Akropol’ün büyük taşlarını taşıyan insanların feryadına, alın kuruluş 

beyannamesine, alın Fransız beyannamesine, gelin Türkiye’ye, oraya bakın ve göklere çıkan ulu 

insana bakın. Değerler bunlar, benim söyleyeceklerim bunlardı.  
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Peki, insanlığın ortak değerleri ne? Herkes söylüyor burada, söyledik. O zaman yazıya geçelim 

bunları. Sanat ve spor, uygarlığımızın insanlığa ayırdığı özgürlük alanlarıdır. Kesin. Sanat ve 

sporun yanına bilgiyi de ekleriz, bilimi de ekleriz. İnsanlığın, uygarlığımızın insanlığa ayırdığı 

özgürlük alanlarıdır. Dışarıdan kontrolü mümkün değildir, yanlıştır. Bugünkü tartışmaların 

tamamı da o sınırla ilgilidir. Kuruluşları özerk kuruluşlardır. Müdahale kabul etmez. İnsanları ise 

özgür insanlardır. İçten ve dıştan müdahale kabul etmez. Sporcunun bastığı her karış toprak 

insanlığın ortak vatanıdır. Değerler, insanlığın ortak sesidir. Bunlar bildirilerle ilan edilmiş, 

yasalara konmuş, geleneklerde yaşatılmış, sanatta ifade edilmiştir.  

Öneri, kulüpçülük acaba bir yorgan mıdır? Fazla açmayacağım. Peki, krallar insanlaşırken, acaba 

insanların krallaşmaya özenmesine ne denir? Tartışalım, konuşalım. Yaşıyoruz bunları. Burada 

var, dışarıda var. Her tarafta var. Osmanlı coğrafyasında bu duyguları, bu hisleri, haykıran orada. 

Semboller bazen çok şey ifade eder. Bakınız, müdürlerimizin çerçeveleri küçük, ama orada o 

büyük. Şu duvarın arkasında ne var, biliyor musunuz? Evet, Galatasaraylılar biliyor mu bunu? Şu 

duvarın arkasında onun sanatı var. Ama kapısı kilitli. Kapı kapalı, pencerelerin perdesi kapalı. 

Gelin, kapıyı açalım, perdeyi açalım, konuşalım bunları. İşte insanlığın değerleri. 

Ne demiş? “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şairim.” demiş. Peki, bu ne demiş? Bu ne demiş? 

Özür dilerim. Artık o göklerde, ona bir şey söylenmez. O göklerde, Tanrı katında, ona bir şey 

söylenmez. Mustafa Kemâl, nasıl yozlaşıyor bakınız. Arkadaşı sanki, masa arkadaşı sanki. 

O göklerde, neden? Bakın, söylüyorum. İnsanlık idealinin hadimi, (Kelimeyi doğru kullandım, 

değil mi, benim yaştakiler?) insanlığın idealinin hadimi. Ne demek insanlık ideali? Gelin Mısır’a 3 

bin sene evvele, 4 bin sene evvele, belki Göbeklitepe’ye gidin. İnsanlık ideali buralarda saklı. 

Bütün bunları temsil ediyor insanlık idealinin hadimi.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, kurucu, eşsiz kahraman Atatürk. Atatürk’ü söylemeye 

korkuyoruz, çekiniyoruz. Neymiş? Şuymuş. Hadi be! Evet, Türkiye Cumhuriyeti bu değerlerin 

bütünüdür. Ben yaşadım bunları. Türkiye Cumhuriyeti bütün bu değerlerin bir bütünüdür. 

Amerika’nın bütünü, Fransa’nın bütünü, insan haklarının bütünü. Hasılı, her şeyin bütünü bu 

Türkiye Cumhuriyeti’dir. 

Türkiye Cumhuriyeti bilgidir, Türkiye Cumhuriyeti güzelliktir, Türkiye Cumhuriyeti ahlaktır. 

İnsanlığın coşkun sesidir. Bunların yanında şu konuşmalara bakar mısınız? Neyi şikâyet 

ediyoruz? Ben bunu mu demeye geldim buraya? Ben hayatımı bunları insanlara anlatmakla 

geçirdim. İşte Galatasaray Kulübü budur. Biz ne yapıyoruz? Neredeyiz? Spor kulüpleri mal 

değildir, marka değildir, bir uluslar projesidir. Sadece ulus değil, uluslar projesidir Türkiye 

Cumhuriyeti. Uluslaşma projesidir. Barış içinde, özgürlük içinde, eşitliği içselleştirilmiş, 

kardeşliğe yürünen bir bütünleşme projesidir. Buradan kulüplere geleceğim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Osman Bey, 5 dakika demiştik. Kulübü, genel konuları ilgilendiren mevzulara gelirsek... 

Toplantımızın temposu çok düştü. Sizi kesmek zorunda bırakmayın beni lütfen.  

Osman Yiğit 

Bitiyor. Başkanım, bitti. Çok önemli ama. Size veriyorum, size. Spor kulüpleri bu özellikleriyle 

Türkiye Cumhuriyeti normatif yapısı içerisinde inşa edilmişlerdir. O zaman atlayayım Başkan. 

Nasıl?  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Evet, buyurun.  

Osman Yiğit 

Efendim, burada konuşurken Riva projesini ele aldım. Hayır, söyleyeceğim. Dinleyin, önemli. 

Riva projesi 1.100 dönümlük bir proje. Bizim şu anda uğraştığımız proje kaç dönümlük? Sanırım 

80-90 dönümlük. Önerim Başkanım, dünya çapında bir kulüp olan Galatasaray Spor Kulübü’ne 

dünya çapında bir tesis kurmak lazım. Bir proje hazırlamak lazım, 2 bin, 3 bin dönüme ve 

hükümete götürmek lazım, devlete götürmek lazım. İnanıyorum ki devlet bunu yapar.  

Bitti, az kaldı. Önerilerim bitiyor, iki cümle.  

Dünya sporunu ele alıp işleyecek bir dünya spor kurultayı yapmak lazım. Hocam, sözüm size. İki, 

bu mümkün değilse, Türkiye Cumhuriyeti’nde bir kurultay yapıp bütün bu konuları ele alacak 

çalışmalar yapmak lazım.  

Arz ettim Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Son konuşmacı bu konuyla ilgili olarak, Sayın Ömer İyigör. 

Buyurun, daha sonra Mali ve Sportif konulara geçeceğiz.  

Ömer İyigör 

Sayın Divan Kurulu Başkanım, Başkan Yardımcılarım, Divan Kurulu Üyelerim, Galatasaray Spor 

Kulübü’nün Saygıdeğer Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Değerli Galatasaray Spor Kulübü Divan Üyeleri, Sevgili Basın Mensubu Arkadaşlarım ve 

Katılımcılar, 

Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İsmim Ömer İyigör. 9095 sicil numarası ile 

Galatasaray Spor Kulübü Divan üyesiyim. 

Gündemdeki sıralamanın değişmesi ile aslında daha sonra yapmayı planladığım bu konuşmayı, 

bir anda bu kadar sert bir ortamın içinde bulundum. Müsaadenizle de bir hususu paylaşarak 

sözlerime başlamak istiyorum. 

Senelerdir dünyanın çeşitli yerlerinde, değişik vesilelerle kürsülere çıkıp konuşmalar yaptım ve 

bu konuşmalarımın pek çoğunu da kâğıttan okumadan yapmaya özen gösterdim. Geçen ayki 

Divan Kurulu toplantısında da bu alışkanlık ile konuşmamı kâğıda dökmeden aldığım notlar ve 

rakamlar ile yapmaya çalışmıştım. Tüm samimiyetimle söylemeliyim ki, en son 30 seneden uzun 

bir süre önce mezuniyet törenim sırasında üzerinde bulunduğum bu sahne, bu salon beni 

tahminimden ve olağandan fazla heyecanlandırmıştı.  

Daha sonrasında, yapmaya çalıştığım geçen ayki konuşmamı dinlediğimde, Sayın Divan Kurulu 

Başkanımın “Biz de Ömer Bey’e Çin ile ilgili iş tecrübelerini paylaştığı için çok teşekkür 

ediyoruz.” ifadesini de duyduktan sonra, o konuşmamda ifade eksikliği olabileceğini, kulübümüz 

ile ilgili projeler yerine farklı anlamların anlaşıldığını düşünerek bu konuşmayı yapmaya ve bu 

konuşmayı da kâğıda döküp kâğıttan okuyarak yapmaya karar verdim. 

Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki, bu salonun, bu sahnenin, bu camianın bana yaşattığı bu 

heyecanı çok seviyorum, kaybolmasını hiç istemiyorum. Kesinlikle şikâyetçi değilim ve oldukça 

memnunum.  
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Memnun olduğum bir diğer husus ise bir ay önce bu kürsüden dile getirdiğim projemizin 

üzerinden bir hafta, 10 gün geçmeden, ülkemizin 3 büyük kulübünden birinin, bu kürsüden 

açıkladığım projemizin bir kısmını hayata geçirmek için basın toplantısı düzenlemiş olması. 

Hedefleri bizimki kadar büyük olmasa da başarılar diliyorum. 

2017 senesinin Temmuz ayında, Çin’deki Galatasaraylılar olarak kendilerine centilmence 

başarılar dilemiş, Türkiye’nin büyük kulüpleri olarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş başta 

olmak üzere, diğer kulüpler ile Çin’de ve o coğrafyada, coğrafyanın kulüpleri ile turnuvalar, 

hazırlık maçları yapılması konusunda ne düşündüklerini sormuş, öneride bulunmuştum. O 

zaman net bir cevap alamamış olsam da, yakın bir zamanda gerçekleştiğini görmeyi arzu ettiğimi 

bir kere de buradan belirtmek isterim. 

Memnun olduğum diğer bir husus da, çok yeni, benim geçen ayki konuşmamın üzerinden bir ay 

dahi geçmeden, dün itibarıyla geçen ayki konuşmamda önemini vurgulamak istediğim 

hususlardan biri olan, insanların alışveriş alışkanlıkları üzerinden kulübümüze gelir getirecek 

girişimlerden birinin kulübümüzde hayata geçirildiğini görmek. Ağırlıklı olarak, yurt içine yönelik 

bu projenin hayata geçen kısmı ile ilgili, başta Sayın Yönetim Kurulu Başkanım ve nezdinde 

bütün Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. 

Türkiye’deki bilinirlik ve sahip olduğu taraftar kitlesi ile Türkiye’deki her banka ve ödeme 

sistemiyle kolaylıkla ve avantajlı bir şekilde masaya oturma gücüne sahip olan kulübümüzün 

bütün dünya genelinde sahip olacağı bilinirlik ve taraftar, gönüllü kitlesi ile dünyanın en büyük 

banka ve ödeme sistemleriyle avantajlı -ki burada avantajlı kelimesinin altını çiziyorum- bir 

şekilde masaya oturması, geçen ayki konuşmamda örneklemeye çalıştığım, 24 saatlik süre 

zarfında tek bir online alışveriş platformunda gerçekleşen 36.7 milyar dolarlık alışveriş 

cirosundan da hak ettiği payı, gelir olarak kulübümüze kazandırılması aslında “Galatasaray, 5. 

yıldıza, 5 kıtada, 500 milyon taraftarla” projesinin parçalarından biridir. 

Sizlerden, geçen ayki konuşmamda, kendimi yurt dışı Çin ile ilgili iş tecrübelerimi paylaştığıma 

dair bir izlenim vererek zamanınızı aldığım için tekrardan affınıza sığınıyorum. Benim yapmak 

istediğim, ilk defa katıldığım geçen ayki Divan toplantısında kendimi tanıtmak ve süreç olarak 

bugünkü yönetimle ve sonrasındaki dönemleri de ilgilendiren, lakin hemen, bugün mevcut 

yönetimle hayata geçmesini ve Sayın Kulüp Başkanımızın öncülük etmesini dilediğim bir hususu, 

gerek Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız, gerekse siz Sayın Divan Kurulumuz ve üyeleriyle 

paylaşmaktı. Zira muhtemelen mevcut yönetim ya böyle bir projenin startını vermiş bir yönetim 

olarak ya da tam tersi, böyle bir projeyi -tırnak içinde söylüyorum- engellemiş bir yönetim 

olarak anılacaktır. 

Bu bağlamda, geçen ayki Divan Kurulu toplantısında paylaştığım, lakin iyi ifade edemediğim 

hissine kapıldığım hususu, yani “Galatasaray, 5. yıldıza, 5 kıtada, 500 milyon taraftarla” projesini 

biraz açmak istiyorum.  

Afrika, Amerika, Asya, Avrupa, Avustralya, şimdiye kadar armamızın üzerinde gururla taşıdığımız 

yıldızların artık rütbe ile ilişkilendirilmesi yerine -ki kulüp olarak bizim yerimiz ve konumumuz 

zaten bellidir- 5. yıldız ile bu yıldızların artık dünya üzerindeki 5 kıtayı ve armamızın ise bu 

kıtalarda yaşayan taraftar ve fan kulüp üyelerimizin birliğini temsil etmesi olarak betimlenecek 

bir projedir. Bu bağlamda, bu projenin hayata geçmesi ve sürdürülebilir olması için, her kıtada 

en az bir fiziki merkez kurulması, ana merkezin spor kulübümüzün lokasyonu olması, ülkeler için 

gönüllülük esası ya da sponsorlar vasıtasıyla irtibat büroları kurulması... Avrupa’da 1999-2000 
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sezonunda, takım gözetmeksizin bir araya gelen sporseverlerin yeniden bir araya getirilmesi, 

aidiyet duygusu ile bir araya gelmenin gücü de kullanılarak ve göz ardı edilmeden, kapsayıcı bir 

şekilde projenin tabana yayılması... Sosyal medya üzerinden ve sosyal mecraların etkili kullanımı 

ile -ki kullanıcıların alışkanlıkları ve mecraları her kıtada, hatta her ülkede farklılık 

gösterebilmekte- üyelik, takip ve devamlılık esasıyla, fun kulüp mantığı ile taraftar kitlesi 

oluşturulması...  

Örnek vermek gerekirse, her 100 yeni üye kazandıran kurula maç bileti, her 1.000 yeni üye 

kazandırana locada maç izleme, her 5 bin yeni üye kazandıran tüm takım oyuncularına imzalı 

forma ve teknik direktörle yemek gibi, rakamların, ödüllerin değiştirilip en az maliyet ile, en 

fazla etki edilebilecek yöntemler ile bu hususun daha da cazip hâle getirilmesi... 

Lisanslı ürünler ve promosyonlar için satış noktaları oluşturulması, anlaşmalarının yapılması, 

başta camiamızın turizmcileri ile görüşüp spor turizmi ile ilgili çalışmaların başlatılması. Ki bu 

noktada yine Çin’de bir örnek vermek gerekirse, milli takım olarak 3. olduğumuz 2002 Dünya 

Kupası’ndaki maçlarda, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti Milli Takımı ile yapılan maçlardaki golleri 

atan Galatasaraylı futbolcular o zamandan beri Çinlilerin aklına yazılmış durumda. Bugün bile 

hâlâ futbola ilgi duyan birisi ile konuştuğunuzda, Turkey, İstanbul kelimelerini duyar duymaz, 

size verdiği ilk tepki Galatasaray olmakta. 

Bu potansiyelin değerlendirilmesi, bununla beraber, sosyal tesisler, lokaller vasıtasıyla, yemek, 

içmek, çeşitli aktiviteler organize edilmesi, birlikte maç izleyebilmesine olanak sağlanması gibi 

imkânların oluşturulması. Yurt dışında yaşayanlar bunun ciddi bir sıkıntı olduğu hususunda 

hemen hemen hem fikirdirler.  

Bunlar ciddi anlamda ve düzenli olarak kulübümüze gelir elde edilebilmesi için değerlendirilmesi 

ve yapılması gereken konular olup, dünyaya açılmak isteyen bir kulübün olmazsa 

olmazlarındandır diye düşünüyorum. Bunlarla beraber, her ülkede oluşturulacak kardeş kulüp 

mantığı ile, kardeş kulübün taraftarları ile sinerji yaratmak ve fun kulüp üyelerinin aktiviteler 

sunarak gündem oluşturmak, taraftar değişim sistemi ile kardeş kulüp taraftarlarının ülkemize 

yapacakları ziyaretler sırasında evimizde oynadığımız maçları izleme olanağı sunmak gibi kolay 

çözümler ile iş amaçlı seyahat eden taraftarları dahi kazanma odaklı projeleri hayata geçirmek 

ve gündemde tutmak... 

Kardeş kulüpler başta olmak üzere, ülkeler ve kıtalar arası turnuvalar, hazırlık ya da özel maçları 

düzenleyerek, popülaritenin revaçta kalmasını ve artmasını sağlamak... 

Popülaritesi ve hacmi yüksek olan online ödeme araçları ile üyelerin harcamalarından gelir elde 

edilebilecek anlaşmalar ile kıta, ülke, şehirlerde popüler her türlü mekân ile yapılacak 

anlaşmalarla, üyelerin alışverişlerinden gelir elde edilmesini sağlamak. Bütün bu 

yapılabileceklerin her kıta, her ülke, hatta her şehirde farklılık gösterebilme gerçeği ile benim 

uzun süredir dirsek temasında bulunduğum ve yaşadığım Çin konusunda bazı örneklemeler ve 

rakamlar vermeye çalışmıştım geçen ayki konuşmamda. Çin’in büyüklük ile önemini, farklı 

alışkanlık ve mantık anlayışı nedeniyle de başta kendim olmak üzere, deneyim ve gözlemlerimi 

paylaşabileceğimi, diğer kıta ve ülkelerde yaşayan ve sarı kırmızı renklerimiz ile Galatasaray 

armasına gönül vermiş liseli, kulüp üyesi taraftarlarımızın destek, yardım ve paylaşımları ile 

farklılık gösterebilecek kıta, ülke, şehir stratejilerinin belirlenmesi...  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ömer Bey, Ömer Bey, toparlar mısınız? Başka konuşmacılar da var, lütfen.  

Ömer İyigör 

Bitiriyorum. Bu stratejilerin kıta merkezlerimizde toplanması, değerlendirilmesi ve uygun 

bulunanların ana merkeze, yani kulübümüze, yönetimimize ulaştırılması, kulübümüz 

bünyesinde hukukçular ile birlikte bu stratejilerin bizi biz yapan etik değerlerimize uygunluğu 

konusunda görüş, fikir beyan edecek büyüklerimizin katkıları ile Yönetim Kuruluna sunulması ve 

uygun görülenlerin hayata geçirilmesi gibi çok ama çok basit hâliyle sıralamaya çalıştığım bu 

yapılanmanın değerlendirilmesi hususunu paylaşmaya çalıştım.  

Son sayfam.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yok.  

Ömer İyigör 

4 seneye yakın bir süredir, hafta içi her sabah Türkiye saati ile sabah 9’da scop periskop 

üzerinden canlı yayın yapan, daha sonrasında YouTube üzerine yüklediği bu yayınlar ile geniş bir 

gündem arşivine sahip olan alternatif haberciliğin öncülerinden ve iyi bir Galatasaraylı olduğunu 

bildiğim Ünsal Ünlü’nün programlarında kullandığı bir motto vardır. Gündem ağırlıklı olarak 

siyaset yapmadan siyaset olduğu için, “Siyaset iddia işidir.” der, Sevgili Ünsal. Kendi izni 

olmadan zikrettiğim bu mottosu için Ünsal Ünlü’nün hem affına sığınıyor, hem de izni ile bu 

mottoyu geliştirerek, hayatın bir iddia işi olduğunu, bize uyarlayarak da sporun tamamen bir 

iddia işi olduğuna inandığımı söylemek istiyorum. 

Galatasaray yukarıda sizinle, “Galatasaray, 5. yıldıza, 5 kıtada, 500 milyon taraftarla” başlığı ile 

bazı detaylarını paylaşmaya çalıştığım bu iddialı işin değerlendirilmesi, uygun görülmesi hâlinde, 

vakit kaybetmeden hayata geçirilmesini başta kulübümüzün kurucusu Sayın Ali Sami Yen 

ağabeyimin, kulübümüzün kuruluş amacı olarak belirttiği, “Maksadımız İngilizler gibi toplu bir 

hâlde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmek.” 

cümlesinden ilham olarak, malik olduğumuz sarı kırmızı renkler ve Galatasaray ismini tüm 

dünyaya daha iyi duyurmak, armamız altında toplamak olarak isimlendirilebilecek vizyonumuzu 

misyon edinerek hayata geçirmek ve bütün takımları yenmeyi arzu etmekteyim. 

Geçen konuşmamda örneklendirmeye çalıştığım, Çin tecrübemin daha da ötesinde, içinden 

geldiğim bu değerli camianın bana da verdiğine inandığım nitelikli nicelik kavramı ile hedefleri, 

çıtaları bizim belirlediğimiz, tarih yazdığımız gibi, geleceği de yazabileceğimize olan inancı ile, 

“Galatasaray, 5. yıldıza, 5 kıtada, 500 milyon taraftarla” projemizle, vizyonumuzdan sonra, 6. 

yıldızın 2033 senesinde Mars’ta kurulması planlanan koloniye atfedilebileceği, 6. yıldızı 

kazandığımız maçta oynanan topun Mars’a gönderilmesi... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ömer Bey, sizi kimse dinlememeye başladı. Onun için, kendinizi zorlamayın bence. Hem Divana 

karşı saygısızlık oluyor, hem size karşı da saygısızlık yapmaktan korkuyoruz. Lütfen.  
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Ömer İyigör 

Bitti. Altıncı yıldızı kazandığımız maçta oynanan topun Mars’a gönderilmesi ve kurulacak 

kolonide yapılacak ilk futbol karşılaşmasında kullanılması için şimdiden görüşmelere 

başlanılması, hedef vizyonumuzun şimdiden belirlenmesi için gereğinin yapılması hususlarındaki 

düşüncelerimi arz eder, saygılarımı sunarım. 

Bu konuşmayı kâğıttan okuyarak yaptığım için affınıza sığınır, herhangi bir yanlış anlaşılmaya 

mahal vermediğimi umarım. Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bu maddeyle ilgili olarak Sayın Duygun Yarsuvat ve Sayın Cengiz Ergani’nin söz istedikleri notu 

geldi. Doğru ise buyurun. Sayın Yarsuvat, doğru mudur söz istediğiniz? Ergani? Doğru. Buyurun. 

Bir de Deniz Gün Enön. Yalnız lütfen öncelikli konularımız hakkında, rica ediyoruz 

konuşmacılardan. Teşekkür ederiz. Cengiz Bey, hangi ülke hakkında konuşacaksınız?  

Cengiz Ergani 

Endonezya.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Endonezya. Buyurun.  

Cengiz Ergani 

Sayın Başkanlarım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri,  

Duygun Başkanım bana öncelik tanıdığı için söz aldım. Yoksa öyle bir saygısızlık yapmazdım, 

endişe etmeyin yani ondan yana.  

Çok kısa konuşacağım. Benim de konuşacağım konu geçmiş Genel Kurul Başkanımız Metin Sinan 

Aslan ve disiplin konuları idi, fakat benden önce çıkan ağabeylerim, kardeşlerim bu konuyu 

benden çok daha iyi anlattıkları için fazla üzerinde durmayacağım. Bu konuda da yönetimin veya 

Yönetim Kurulu Başkanımızın sağduyularını bekliyorum.  

Bir diğer konuya daha değinmek istiyorum. Sadece burada değil, sosyal medyada da özellikle 

twitter’da nickname ile yayın yapan bazı Genel Kurul üyelerimiz, diğer üyeleri sanki böyle bir 

dürbünle izleyip espiyonaj yapar hâle getirilmişler ve bunu da Disiplin Kuruluna sevk ederek bir 

görev kabul etmişlerdir. Bundan dolayı da bu konuda çok tepki almaktayız, bunu da kendilerine 

bildirmekte yarar görüyorum. 

Diğer bir konu, kulübümüzün faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporları web sayfamızda 

açıklandı. Muhakkak çoğunuz bunları okumuştur, incelemiştir. İncelemeyenler için de 23’üne 

kadar fırsatı vardır. Ben eski bir denetçi olarak, Denetim Kurulu raporunu biraz daha dikkatli 

olarak inceledim. Daha önce de diğer arkadaşların belirttiği gibi, Denetim Kurulu çok özverili ve 

güzel bir çalışma yapmış, taa 2011’lere kadar inmiş. 2017’yi çok güzel irdelemiş, fakat nedense 

2018 yılı faaliyet raporunun sadece bir özetini bize sunmuş. 

Olay daha çok 2017 yılının Ocak ayında geçen konularla ilgili, ki bu konuda kısa bir hatırlatma 

yapmak isterim. En son Mali Genel Kurulumuzda, Denetim Kurulunun Galatasaray tarihinde ilk 

defa 5 üyesi tarafından, tek tek çıkarak kürsüde rol alıp anlatması ile sabittir. Ki bunlardan bir 

tanesi de Türk Telekom Ali Sami Yen Stadı’nın solar aydınlatması ile ilgiliydi. Metin Sinan 

arkadaşımız onu da uyararak dilekler kısmına bırakmıştır konuşmasını. 
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Bütün bunlar konuşulmuşken, bütün bunlar iyiden iyiye irdelenmişken yeniden gündeme 

getirilmesi hukuken gerekli olabilir, ama gönüllerde zaten ibra olmuş konulardır. Bunu da 

hatırlatmak isterim. Tabii ki bu konularla ilgili görüşlerimiz, fikirlerimiz hem Denetim Kurulu, 

hem de gerekirse dönemin başkanı Sayın Dursun Özbek tarafından Mali Genel Kurulda 

açıklanacak ve fikirleri yansıtılacaktır. 

Saygılarımı sunuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Ergani, teşekkür ederiz. 

Sayın Yarsuvat. Cengiz Bey, sizden bir kargo hizmeti rica edeceğiz.  

Duygun Yarsuvat 

Değerli Galatasaraylılar, Dostlarım, 

Galatasaray’da bir şeyler oluyor. Neler olduğunu anlayamıyorum, neden olduğunu da 

anlayamıyorum. 114 senelik bir çınar. Bu çınarın köklerine baltalar vurmaya çalışıyorlar. Buna 

mâni olmamız gerekir. En son duyduğum olay beni şaşırttı. Ne yapacağımı bilemedim.  

Genel Kurul idare eden kişi Genel Kurulun oylarıyla seçilmiş bir kişidir. Eğer o, kendisine aldığı 

bu vekâleti kötüye kullanmış ise ya adli mahkemelere gidilir ya da o Divan içinde görevinden 

indirilir. 

Şimdi aradan -Eylül’den beri- bu kadar süre geçmiş iken, vay efendim sen Genel Kurulu kötü 

yönettin diye çıkıp onu Disiplin Kuruluna sevk edemezsiniz. Eğer tüzüğü biraz dikkatli okursanız, 

tüzükte olayın olduğu tarihten itibaren belli bir süre içinde Disiplin Kuruluna yollamanız gerekir. 

Demokles’in kılıcı gibi, ilelebet bir disiplin suçu insanların başının üstünde duramaz. Genel Kurul, 

Divan Kurulu Başkanına o vekâleti vermiştir. Divan Kurulu Başkanı da elindeki tüzüğe ve 

Türkiye’de mevcut bulunan kanunlara göre görevini yerine getirir. (Eğer bir şey söyleyecekseniz, 

biz de duyalım, benimle ilgili ise. Size söylüyorum.)  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Yarsuvat, salona doğru hitap ederseniz memnun oluruz lütfen.  

Duygun Yarsuvat 

Şimdi siz kalkıyorsunuz, bana hakaret etti, diyorsunuz. Kalkıyorsunuz, heyetimize hakaret etti, 

diyorsunuz ve bir kişiyi Disiplin Kuruluna yolluyorsunuz. Bu kadar kolay mı insanlarla uğraşmak? 

Kim akıl verdi, bilemiyorum. Ama lütfen Başkan, bu kişilerden akıl almayın. Size yanlış akıl 

veriyorlar. Bundan önceki yapmış olduğunuz beyanatlarda da, mesela bize köfte demek gibi 

beyanatlarınızda da herhâlde bu kişilerden, yanlış kişilerden fikir alıyorsunuz diye düşünüyorum. 

Şimdi ben Divan Kurulundan bir şey isteyeceğim. Bu konuda bir tavsiye kararı alalım. İcrai bir 

karar alamayız, ama bir tavsiye kararı alalım. Yönetim Kurulu ve Başkanımız, büyük bir olgunluk 

göstererek bu talebini Disiplin Kurulundan geri çeksin ve bunu daha fazla ileriye götürmeden 

bitirelim.  

Bu kadar düşüncem. İnşallah uyarsınız. Danışman olarak bana sorarsanız, ben size daha iyi yol 

gösteririm.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler Sayın Yarsuvat. Yarsuvat’ın tavsiye etmiş olduğu tavsiye kararı alınmasını daha 

sonra gündeme getirip oylarınıza sunacağız. Müsaade edin de ben yöneteyim Tayfun Bey. Sağ 

olun. Ayhan Yeğinsu, anladığım kadarıyla cevap hakkı kullanmak istediği için öncelik tanıyoruz.  

Buyurun. Daha sonra Deniz Enön söz istedi.  

Ayhan Yeğinsu 

4840 Ayhan Yeğinsu, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu toplantının başında bir dilekçe okundu. Daha sonra da, benden önceki konuşmacı olan Sayın 

Duygun Yarsuvat aynı konuyla ilgili birtakım görüşler belirtti. Şunun altını çok net çizeyim, 

herkes de gayet iyi anlasın.  

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Metin Sinan Aslan’ı disipline vermemiştir. Bakın, bir 

daha tekrar ediyorum. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Sayın Metin Sinan Aslan’ı 

Disiplin Kuruluna vermemiştir. Sayın Metin Sinan Aslan’ı Disiplin Kuruluna veren benim, Ayhan 

Yeğinsu. Verme sebebim de belli, dilekçem de belli. Aynı zamanda, şunu hatırlatırım. 9 Ocak 

Divan Kurulunda yaptığım konuşmada çok net olarak söyledim. Yine o toplantıda, Metin Sinan 

Aslan’ın bir dilekçesi bana göre teamüllerin dışında bir şekilde bu Divan Kurulunda okundu. O 

okunmanın neticesinde de, ben hem bu televizyonların karşısında, hem de sizlerin karşısında 

çok güç durumda kaldım, çünkü bana isnat edilen birtakım şeyler vardı. 

Şimdi şunu çok net olarak söyleyeyim. Ben o toplantıda söyledim ve Divan tutanaklarında da 

görürsünüz, ben o konuyla ilgili disipline müracaat edeceğimi belirttim. Aynı zamanda, işin bir 

de hukuki boyutu var.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Pardon, Sayın Yeğinsu. Ayhan Bey, sizi kesmek zorundayım. Neden teamüllere aykırı olarak 

okundu Divanda dilekçe? Bunu bir açıklayın.  

Ayhan Yeğinsu 

Sayın Başkan, maalesef siz Divan Kurulu üyesi olmayan birisinin dilekçesini oylama yapmadan 

okuttunuz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hayır, yanılıyorsunuz.  

Ayhan Yeğinsu 

Yanılmıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Müsaade edin. Divan Kurulu üyesi olmayan bir üyenin dilekçesini, Divan Kurulu üyesi olmadığını 

belirterek, ancak o tarihte yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanı olması nedeniyle 

oylamaya sunarak, ondan sonra okuttum. Ben bunu bir düzeltme olarak yapıyorum. Sizle bir 

polemik yaratmak veya sözünüzü kesmek durumunda değilim. Buyurun lütfen, ama bunu da not 

ediniz.  
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Ayhan Yeğinsu 

Sayın Başkan, polemiğe girmemize gerek yok. Ama tutanakları okursanız, siz de göreceksiniz 

böyle bir oylama yapmadığınızı.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyrun.  

Ayhan Yeğinsu 

O toplantıda, Disiplin Kuruluna vermenin dışında, bu konuyla ilgili olarak hukuki girişimlerde de 

bulunacağımı söyledim ve bu konuda da gerekli girişimlerimi yaptım. Bu hem hukuka yansımış, 

hem disipline yansımıştır. Ne Sayın Duygun Yarsuvat’ın söylediği gibi, ne de başta dilekçe veren 

arkadaşların -isimleri tam okunmadığı için bilemiyorum kimler olduğunu- söyledikleri gibi, 

Yönetim Kurulu ile uzaktan yakından alakası yoktur. Ben verdim kendisini Disiplin Kuruluna. 

Benim itibarsızlaştırılmamla ilgili bir konudur. Detayı işin hukuki ve disiplin konuları 

sonuçlandıktan sonra sizler tarafından da bilinecektir. 

Bakın, beni 2008 senesinde de böyle bir infaza kalkıştılar, aynı bugün olduğu gibi. Bu infazın 

karşılığında 4 sene mahkemelere taşındım. Ama sonunda -benim vermediğim mahkemeler, onu 

da söyleyeyim size- benim haklılığım ortaya çıktı ve beni mahkemeye verenler de mahkum oldu. 

Dolayısıyla, bunu sabırla bekleyin.  

Metin Sinan Aslan’ın Genel Kurul başkanlığı yapmaması için Yönetim Kurulu tarafından özellikle 

alınmış bir tedbir değildir, bir hareket değildir bu. Bu, Ayhan Yeğinsu tarafından yapılmış bir 

şeydir. Bu da, şurada gördüğünüz tüzüğün bana tanıdığı haklar ve tüzük maddeleri gereğidir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Deniz Bey, buyurun.  

Deniz Gün Enön 

Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Başkanlar,  

Hepinize saygılar sunarım öncelikle. 6459, Deniz Gün Enön. 1981 yılından beri Galatasaray Spor 

Kulübü üyesiyim. Herhâlde bir 7-8 senedir de Divan Kurulu üyesiyim. İlk kez konuşuyorum 

karşınızda. Sürçülisan olursa özür dilerim, çünkü hiçbir hazırlık yapmadan geldim. O da bu 

disiplin konuları ile ilgili. Anladığım kadarıyla, benim katılamadığım Divanlarda da pek çok 

polemikler oluşmuş. Ben bir şekilde Disiplin Kuruluna verilmiş biriyim, Divan Kurulu üyesi olarak. 

Şu anda bana sonucu ulaşmamış, 10 Ocak tarihli bir Disiplin Kurulu tebliği var. Sanıyorum Aralık 

ayının sonundaki bir tweet paylaşımından gelen bir şey. 

Aslında tabii burada bu konuyla ilgili ilk kez konuşuyor olmaktan da hicap duyuyorum. Yani çok 

da sudan bir sebeple Disiplin Kuruluna verilmiş bir kişi olarak ilk kez konuşuyor olmak sizlerin de 

normal karşılamayacağı bir durumdur diye düşünüyorum en azından. O yüzden de, heyecanımı 

da bağışlayın yani, yazsaydım daha güzel konuşurdum muhakkak.  

Sanıyorum Sayın Başkanın Galatasaray’ın basketbol tarihi ile ilgili bir beyanı oldu. Bu anlık 

sorulan sorulara cevap vermek Başkanımızın tabii ki huyu, bunu biliyoruz. Zaman zaman 

kendisinin de bu tür cevaplarda hatalı olduğunu kabul eden beyanları var bu kürsüde. Bunun  

hepsini YouTube’de izleyebilirsiniz. 

Ben Disiplin Kuruluna yapılan davete cevap vermek için gitmedim. Yazılı bir savunma yolladım. 

Savunmada da Sayın Başkanımızın daha sonra yapmış olduğu bazı konuşmalardan alıntılar 
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ekledim, yani direk YouTube uzantısı koydum. Başkanın Divan Kurulunda yaptığı konuşmanın 

çözümünü kendilerine yolladım. Yani Başkanımızın konuşması benim cevabımdır aslında diye 

yolladım. Şimdi tekrar söylüyorum. Disiplin Kuruluna verilen kardeşlerimizle ilgili, 

arkadaşlarımızla ilgili birçok kişi konuştu. Ben herhangi bir kimseden himmet dilenmek için filan 

da çıkmadım buraya, onu da söyleyeyim, çünkü Galatasaray kendi yapacağını bilir eninde 

sonunda. Ben bunu gördüm, 38 yıldır en azından.  

Disiplin Kurulu üyesi olduğunu bildiğim bir bey de az önce, benden önce konuştu, cevaben. 

Galatasaray’da başkanlar beyanat veriyor. Evet, bunlar gerek hazırlıklı, gerek hazırlıksız oluyor. 

Bu cevaplardan bir tanesiyle ilgili, yine geçen gün -bu hazırlıklı mıydı, onu tam bilmiyorum- bu 

fastpay ile ilgili bir toplantı oldu, dün ya da evvelsi gün. Orada Sayın Başkanın mesela bir 

teşekkür meselesi var. Başkan üstüne bastıra bastıra “Ben Türkiye Futbol Federasyonuna, 

düdüğünü asmasını istediğimiz hakemlere, rakiplerimize -bunlar yarışmacıdır- çok teşekkür 

ediyorum.” dedi. Ben bugün bu Divan toplantısında, -nasıl olsa zaten konuşacak Başkanımız- bir 

daha bu Divan Kurulu üyelerinin önünde, sizlerin huzurunda, Başkanın bu teşekkürü mümkünse 

yenilemesini istiyorum.  

Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Başka söz isteyen var mı? Sayın Helvacı var galiba. Beyefendi, yazdık ama dilekler ve kapanışta. 

Dilekler ve kapanışta. Yok, daha dileklere gelmedik, mali konular var, en son konu o. Öyle 

efendim. Buyurun Sayın Helvacı. Sayın Böke, ne dediniz? Anlayamıyorum. Ne yapacaksınız? 

Bekleyin, sıranız gelince konuşacaksınız, acele etmeyin.  

Mehmet Helvacı 

Değerli Galatasaraylılar, Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Başkanlarım, 

Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Alışık olmadığımız toplantılara devam ediyoruz. Umarım alışık 

olmadığımız toplantılara en sonunda alışmayız. Konuşulanların hepsini dinledim, hepsiyle 

hemfikirim. Sadece buraya bir öneride bulunmak için çıktım. 

Şunu söylemek istiyorum. Sayın Metin Sinan Aslan’ın disipline verilmiş olması -kim vermişse 

vermiş, önemli değil- Genel Kurulu yönetmesine mâni değildir. O sebeple, burada huzurlarınızda 

şimdiden kendisini önümüzdeki Mali Genel Kurulda, Divan Başkanı olarak öneriyorum.  

Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Helvacı’ya hukuki mütalaası için teşekkür ediyoruz. Başka konuşmacımız kalmamıştır, bu 

madde ile ilgili olarak. Sayın Cengiz, konuşulan konulara cevap verecek misiniz, en sona mı 

bırakıyorsunuz? Buyurunuz, tabii.  

……….. 

Bir anons rica ettiler.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet, tabii buyurun.  
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…........ 

Değerli Hazirun,  

Biz geçen sene okulu uzunca bir süre kullanamadık, OHAL kapsamında, bu geçici yasalar 

çerçevesinde. Divan yönetimi olarak, okul idaresine bir söz verdik, okuldaki otopark 

kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle mümkün mertebe araçları park etmeyeceğiz ve okul 

kurallarına uyacağız şeklinde. Ama bugün çok fazla sayıda araç, servis çıkışlarına engel olacak 

şekilde park etmiş ve girişleri, çıkışları engellemiş vaziyette. Özür dileyerek, iki plakayı anons 

etmek istiyorum: 34KB3449 ve 34RB7952. Bu araç sahipleri araçlarını bir alırlarsa 

toplantılarımızın selameti açısından da mutlu olacağız. Özür dilerim.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 

Sayın Divan, Divanın Çok Değerli Üyeleri, Sayın Başkanlarım, Sevgili Kardeşlerim,  

Şimdi Sevgili Helvacı’nın dediği gibi ve Sayın Yarsuvat Başkanımın dediği gibi, hiç teamüle, yazılı 

olmayan kurallara -ki onlar bizim çok özel değerlerimiz- hiç uymayan tarzlar yaşıyoruz. Buradaki 

gündemin ana maddesi, Mali Genel Kurul öncesi, siz sayın Divan üyelerini mali açıdan 

bilgilendirmek. Maalesef insanların belli bir dikkat süreci var, o dikkat süreci dağılıyor. Siz sayın 

üyelerin ve bence asıl dinlememiz gereken, üzerine bir müfettiş gibi denetlememiz gereken, 

benim ve Yönetim Kurulu üyelerimin bence burada olmasına neden olan mali konular arkaya 

atılıyor. Çok merak ettim. Evet, samimi olarak söylüyorum. Benim için fark etmez, siz sayın 

üyelerin her söylediğini ben dinliyorum ve dikkate alıyorum. Nerede hata yaptım, hata yaptım 

mı diye kendimi gözden geçiriyorum. Çok samimi söylüyorum. Benim Yönetim Kurulu üyelerim 

için de öyle. Kendi aramızdaki konuşmalar veya bazı benim el hareketim yanlış anlaşılıyor. O bir 

şeye dikkat çekmek için kendi aramızda. Bir öyle gerekir diyorum. Bilgi alıyoruz. Çünkü öyle 

şeyler söyleniyor ki, çok samimi söylüyorum, ben de muttali değilim, şok yaşıyorum. Sevgili bir 

Yönetim Kurulu üyemiz, “Gittikçe çalışma şevkimi kaybediyorum.” dedi bana. 

Değerli Arkadaşlar,  

Bu çok tehlikeli bir şey. Bugün Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, siz beğenirsiniz, 

beğenmezseniz, istifamı istersiniz, istemezsiniz, yeterli bulursunuz, bulmazsınız, ama 

kullandığınız sözcükler, ikonik olarak çok değerli, buna dikkat etmeniz gerekir. Makamı 

yıpratırsanız, kendinizi yıpratırsınız. Sizi burada tutan, saatlerce beni ve diğer değerli konuşmacı 

arkadaşlarımı dinlemeye zorlayan tek şey içinde taşıdığınız ruh, Galatasaray ruhu. O ruhu 

yitirmeyelim. O ruhu temsil eden insanlara asgari saygıyı gösterelim. Onlara Sayın Cengiz, Cengiz 

Bey demeyelim. Hoş değil. Ben hiçbir zaman yapmam bunu, yapmadım. Hiçbir Sayın Başkanıma 

da yapmam. Sevgili Dursun Başkanıma da yapmadım, yapmam. Allah beni -yarın başkanlığı 

bıraktığımda- bir önceki ve bir sonraki başkanımın aleyhine konuşmaktan azat etsin, beni bu 

duruma düşürmesin. Niyaz ediyorum. 

Hepsine teşekkür ediyorum, hepsine, bütün yönetimlerde bulunanlara, tek tek. Bir çoğu burada. 

İsimsiz kahramanlar var, mutfakta askerler var. Tek tek adlarını, birini saydığınızda, öbürü 

alınıyor, haklı olarak alınıyor, çünkü burada bulunmanın, bizler konumunda olan insanlar için tek 

bir değeri vardır. Manevi tatmin. Maddi hiçbir şey yok. Ne ticari şirketiz, ne siyasi partiyiz. 

Lütfen birbirimize yaklaşırken dostça, kardeşçe, vefa, teşekkür, sadakat, bağlılık duyguları içinde 

yaklaşalım. Ben bunu istirham ediyorum. Kendim için istemiyorum.  

Değerli Arkadaşlar,  
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Maalesef ve maalesef, bizi göreve getiren en önemli konu olan mali konular hiç konuşulmuyor. 

Hatta değerli arkadaşlarımız -ki saygı duyuyorum- dilekçe verdi. Öncelik artık mali sorunlar değil, 

çok enteresan, idari sorunlar. Öncelik, benim önerdiğim, Genel Kurullara önerdiğim, aday ol 

dediğim Sevgili Metin kardeşim. Karıştı, ben bir öncekinde kardeşim de değerlidir, Metin Ünlü. 

Onu da ben şiddetli istemiştim. Metin Sinan kardeşimiz gündemin ana maddesi hâline geldi ve 

maalesef polarize oldu. Metin Sinan’ı seven biri olarak, ben bundan hiç hoşnut değilim. Her 

çıkan konuşmacı bunu konuştu, bence iyi olmadı. Ben Metin Sinan Aslan’a geçen olağanüstü 

Divanı yönetmesi için, bilmiyorsunuz, teklifte bulundum. “Metin, lütfen tekrar devam et.” 

dedim, “Hayır Başkanım.” dedi.  

87/34. maddeye karşıyım, yani Sevgili Taner Aşkın’ın, hassaten -ki çok katılıyorum- 

söylediklerine bu senkronize yani Mali Genel Kurul ile takvim yılına bağlanması, ki bizim 

kulübümüzün değerli üyelerinin bunda katkısı vardır. Bu düzenlemenin çıkmasında, İçişleri 

Bakanlığında, benim de acizane katkım var, Hüsamettin Bey’in katkısı var, bir önceki Dursun Bey 

döneminde başvurulmuştur. Onlara teşekkür ediyorum bunu yaptıkları için. 

Değerli Arkadaşlar, 

Teşekkür insanı küçültmez. Yiğidi öldürün, hakkını inkâr etmeyin. Taraf olmayın, adil olun. 

Galatasaray kültürü ve ahlakı teşekkür etmekten geçer. Hiç beis duymam, kim olursa olsun. 

Bana şiddetle muhalif olana da ben teşekkür ederim. Bundan imtina etmem. Bu beni değil, 

benim bağlı olduğum değerleri yüceltir. Yani ben gerçekten isim verirken üzülüyorum. Ben 

insanların isminin olumsuz anlamda çok dolaşmasını istemiyorum. Ben kendisinin yüzüne de 

ifade ettim. 

Sevgili Metin, yanlış yaptın. Sevgili Helvacı burada, 87/34. maddeyi yanlış yorumladın. Orada 

mevzuat diyor, mevzuattan sonra virgül atıyor, yasa demiyor. Mevzuatın içine anayasa, yasa, 

yönetmelik, tüzük, yönerge bütün her şey girer. Mevzuat bir totaldir, toplamdır. Benim bunu bir 

hukukçuya anlatmam hoş değil. Bir virgülü atlayabilir insan, çok yetkin bir hukukçu da 

atlayabilir. Ben bu görüşteyim. Buna lütfen dokunma dedim. 

Değerli Arkadaşlar,  

28/3’ü açın, okuyun. Olağanüstü genel kurullarda maddelerde gündemde hiçbir değişiklik 

yapamazsınız, bu konuda önerge de veremezsiniz. Tüzükle bağlıyız. Biz ya kırmızı ışıkta 

duracağız, Batılı demokrasilerde olduğu gibi kurallara uyacağız ya da kırmızı ışıkta geçeceğiz, bizi 

kimse görmeden. Benim kafama göre değil. Seçim nizami. Kurallara uyarsanız demokrasi gelişir, 

kurallara uymazsanız anarşi, kaos doğar. Şimdi ben suçlama söylemiyorum. Argüman anlamında 

da söylemiyorum. Kendisine sonra rica ettim. Sağ olsun Metin kardeşim geldi, “Bak Metin, 

Divanda da resmen suç işledin.” dedim. Neye göre? Yani cinayet işlemedi, yanlış anlaşılmasın, 

tüzüğe uygun olmayan davranışta bulundu. O Genel Kurul mahkemeye verildiği anda iptal 

olurdu. Ama ben böyle bir şeyi asla düşünmedim. Özür dilerim, Olağanüstü Mali Genel Kurul, 

anlıyorsunuz kastımı. Sürçülisan, köfte gibi olur. Ben hiç kimseye köfte demedim. Niye köfteyi 

üstünüze alıyorsunuz ya! Samimi söylüyorum ya, hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz. Ya yetti, 

yeter ya, ayıp ama ya. Ben orada diyecektim, anlattım sayın Divanda, hatırlarsınız. Benim 

laflarım bazen düşüyor, bazen yani dilim beynimden önde gidiyor. Bu iyi mi, kötü mü, 

bilmiyorum. Kötü bir şey aslında, çünkü bunun cezasını çok çekiyorum. Ben orada diyecektim ki, 

yediğimiz köfteler midemizi tırmalar. Sonra aklıma hurma geldi, lan ayıp oldu, bunu demeyeyim 

dedim, ama köfte düştü. Ya ben size demedim onu ya. Ben kendime derim, size demem. 
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Değerli Arkadaşlar, 

Metin kardeşim, maalesef Genel Kurulu açarken, tüzüğün bu amir hükmünü, bakın amir hükmü, 

kâğıda onun için bakıyorum. Aramızda çok değerli hukukçular var. 28/3’e bakın lütfen. Hiç 

oylamaya koymadan. Sevgili Taner Aşkın’ın söylediği, ki çok önemli, beraber çalıştık. O 

senkronizasyon o kadar önemli ki sizin için. Benim için değil, sizlerin bilgilenmesi için. Ben zaten 

içindeyim, arkadaşlarım, içinde. Sizin bilgilenmeniz için bu gerekiyordu. Bir de, niyet önemli. Ya 

bu adamlar bu teklifi koyuyor, senkronizasyon için, mali takvim yılı ile, Sportif A.Ş.’nin Mayıs 

takviminin birleşmesini isterken niyetleri ne? Kötü niyet mi var? Ya iyi niyet var bunda. Eğer biri 

iyi niyetli yorumluyorsa, madde yoruma açıksa, iyi niyet esastır. Bunu ne yaptı Sevgili Metin 

kardeşim? Bana göre tüzük suçu, çok ciddi disiplin ihlali, çok ciddi. Hiç oylatmadı bile. “Ben bu 

görüşteyim.” dedi. Bir şey daha söyleyeyim. Ben kendisine teklif etmiştim, Metin, Genel Kurulu 

yönet diye. “Hayır ağabey.” dedi, “Hayır Başkan” dedi. Çok da benim hukukum iyidir, şu anda da 

çok iyi. Hiçbir problem yok. Ve kimse yok, biz Eşref Bey’e de teklif ettik, çünkü özel bir iş. Bana 

göre bir Divan Kurulu... Zaten bana göre olmadığı belli. Mesela buradaki Divanın. Espri olarak 

diyorum. Şimdi yani benim öyle bir endişem yok, yani Divanı şey yönetsin. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Başkan, esprilerinizin nereye gideceğine çok dikkat edin. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 

Espri gideceği yere gider gerektiğinde, espri espridir. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Onu bilemem, ama Galatasaray başkanlık makamına biraz daha dikkat etmekte yarar var. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 

Evet, Divan Başkanı Başkanlık makamına. Evet evet, makama saygı için, ya verdiğiniz alkışlara 

teşekkür ederim.  

Değerli Arkadaşlar,  

Biz İrfan Bey’i önerdik. Ben şaşırdım Metin Bey çıkınca. Metin Bey’i ben önerirdim zaten. İrfan 

Bey’e de ayıp oldu. O bir Divan Başkanı, bir Divan Başkanını o duruma düşürmemeliydik. Bizde 

Divan, öncelik önemlidir. Sicilde, şimdi İrfan Bey aday oldu. Bir dönem Duygun Bey aday olmak 

istedi, aday gösterildiğinde İrfan Bey çekildi. Teamül bu. Daha yaşlı üye olduğunda öbürü çekilir.  

Ben öyle biliyorum. O da önemli değil, herhangi biri de yönetebilir. Ben demiyorum, bu kanun 

değil. Demek istediğim, gerçekleri bilin. Benim kimseye bir tavrım yok. Metin Sinan Aslan bana 

aynı görüşmede, “Başkanım, şu, şu kişilerden ben şikâyetçiyim, Divanın çalışmasını engelledi.” 

dedi. İsim verdi, yani ben isimlendirmek istemiyorum. Kim, kim? Şunlar. “Metin, ya verme.” 

dedim. “Bak, sen bana göre yanlış yaptın. Ben vermiyorum, sen de verme.” dedim. Verme. 

“Benim arkadaşlarım öyle istiyor.” dedi. “Ya Metin, yapma, gerek yok.” Bir şey demedi. Yani 

evet, hayır demedi, ama ben Galatasaray Başkanıyım, rica ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Müdahale etmeyin Sayın Akçay lütfen, Başkan konuşurken. Buyurun, buyurun.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 
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Sayın Akçay, evet, Tayfun Akçay. Evet.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bunu verme, dedim. Kendisi bize dilekçe yazdı. Biz yazdığı suçu inceledik, isnat edileni. Hem 

videoya baktık, hem metinleri deşifre ettik. Eğer Metin’in dediğini kendi kanaatimizde haklı 

bulsaydık, disipline sevk edin diyor, bir yönetim, bir kurullardaki arkadaşı. Etmedik, hiçbir cevap 

da vermedik. Kendisi Divana yazı yazdı, burada okundu. İkinci defa yazdı, burada okundu. 

Bence, tarz olarak - kendisi bilir tabii- hoş olmadı. Hoş olmadı, kayıtlar açısından hoş olmadı. 

Ayhan Bey de şikâyet edince, Ayhan Bey de, hem bütün kurulları, hem şeyi, kabul etmedik. Ama 

Metin Bey’le ikiniz arasındaki konuyu görüşün, dedik. Ve bir arkadaşımıza rica ettik, barıştırın 

dedik, oturup anlaşsınlar, birbirlerini yanlış anlıyorlar. Çünkü Ayhan Bey -artık isimlendiriyorum, 

özür dilerim- ben bir hakarette bulunmadım, diyor. Öyle diyor. Metin Bey de diyor ki, hayır, sen 

engelledin. E, oturun konuşun. Siz kardeş değil misiniz? Biz kenetlenmiyor muyuz? Yoksa birileri 

kenetleniyor, öbürlerini düşürmek için mi? Değil. O zaman bir araya gelin. Samimi söylüyorum, 

şu anda da bunu diliyorum, şu anda. Biz sevk etmedik. Biz Metin Bey’in tedbirli, böyle bir şeyi 

hiç düşünmedim. Metin Bey kabul ederse, ben kendim öneririm. Bu önümüzdeki Genel Kurulu 

yönetmesi için ben öneririm onu. Hiçbir beis yok. Kendisi de bunu biliyor. Erzurum’a gittik, evet. 

Erzurum’da gördüm en son. Onun da yok, benim de yok. Ama birileri, sanki bir şey varmış gibi 

çok ateşli konuşmalar yapıyor ve ben çok şaşırıyorum. Gerçekten şaşırıyorum, çünkü öyle bir 

konu yok.  

Sayın Dursun Yarsuvat Başkanım, diyor ki “Sayın Metin Sinan Aslan’ı Genel Kurulu kötü yönettiği 

için sevk ettiniz.” diyor, algıya bakın ve “Zaman aşımı nedeniyle de bunu yapamazsınız.” diyor, 

hukukçu olarak. Ve diyor ki arkasından, -çok da güzel, yani ben kızmadım- “Size yanlış akıl 

veriyorlar.” Yani karganızı değiştirin diyor. Bize yanlış akıl veriyorlarsa, şimdi size aklı kim veriyor 

Sevgili Duygun Başkanım? Biz kötü yönettiği için sevk etmedik ki, öyle bir şey yok. Bence siz, size 

akıl veren kardeşlerimin doğru bilgilenip bilgilenmediğini onlara sorun. Belki onlar da yanlış 

bilgileniyor, sizi yanlış yönlendireceklerine de inanmıyorum.  

Değerli Arkadaşlar,  

Ben lafı çok uzatmak istemiyorum. Galatasaray bir savaş veriyor, var olma savaşı. Eğer beka 

savaşı varsa, bu şu an Galatasaray için var. Burada görüyorsunuz, bu konuya hiç kimse 

aldırmıyor. Biraz sonra Sevgili Kaan -eğer dinlerseniz, salonun yarısı boşalmazsa- anlatacak, 

denetleme anlatacak. Asıl bunları dinlememiz gerekir. Ben 20 yılla 20 kat bütçeyi karıştırmış, 

sürçülisan eylemiş olabilirim. Buradan bana çok ağır sözcükler söylemiş olabilirsin, belki de 

ihracı. Ben bilmiyorum, arkadaş konuştu. Yemin ederim, ne dedi bilmiyorum. Haberim yok. Ve 

disipline sevk edilenlerin -bana kızmalarına rağmen- tamamına uyarı verilsin dedim. Uyarı, en 

hafifi. Oysa çok ağır. Bakın, burada söyleyemem, okuyamam. Ağır şeyler var. Okudum ve 

unuttum. Bilmiyorum.  

Ben bunlara takılı değilim. Galatasaray Başkanı olarak, beni eleştirenlerin de yanındayım. Onlar 

Galatasaraylı ise ben onların yanındayım, dinlerim. Sakinlik bana, öfke size, eleştirmek size, 

bölmek size, dinlemek, birleştirmek bana. Benim görevim bu. Ama bir uyarı da yapmak 

durumundayız, çünkü tersi durum... Şunu diyorlar, özellikle disipline sevk ettiniz, -bana gelen 

bilgi bu, arkadaşların söylediği- Genel Kurula katılmasını engellemeye çalıştınız. Aynı Metin 

Bey’de olduğu gibi, ya yok böyle bir şey. Yok. O zaman hızla uyarı verin, dedim. Yani iletin, en 

hızlı verildi diye biliyorum. Ulaşmadığına da şaşırdım. Yani Genel Kurula katılsınlar ve çıksınlar 
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kürsüde, beni hızla eleştirsinler ve mali olarak ibra etmesinler, ben onu istiyorum. İdari değil, 

idari çünkü yanlış.  

Değerli Arkadaşlar,  

Son çıkan Adnan Polat dönemindeki olaylardan sonra, Yargıtay’ın aldığı karar gereği, idari 

ibrasızlık hükümsüzdür, bir haftada düzelir. Ama mali ibra verirseniz, mali ibrasızlık çok önemli. 

Bu tablolara mali ibrasızlık verin. Merak ediyorum. Hayır, anlayan anlıyor ne demek istediğimi. 

Buna sarcasme diyorlar yabancı dilde. Ama bunu bilerek tutuyorum. Hiç başınızı 

şişirmeyeceğim. Şu anda biz borsanın en değerli şirketiyiz. Öz varlıklarımızı -600’den -300’e 

indirdik. Tarihimizde ilk defa reel, efektif anlamda kâr elde ettik. Bütün aleyhimizde tezgâhlara 

rağmen, -isimlendirmeyeceğim- CAS görüşmesi ki, hayatiydi, o 4 aylık savaşımızın dışında daha 

büyük bir savaş verdik CAS’ta, öyle usulle filan da değil. Usulü öyle google’da çevir, usulden 

verildi diye olayı hafiflet. 4 ay sürdü değerli arkadaşlar. Türker ağabey bilir, CAS hakemleri 

değerli hakemlerdir, didik didik ederler. Usulden olsa 4 saatte verirlerdi. Ama biz bifornikasyon 

denilen, çatallaşma denen bir yola girdik. Hem esası verdik, hem usulü verdik. Fakat dedik ki, 

pratik olması için usulden bozmayı öne aldırdık. Ama esasla ilgili biz böyle klasörlerle 

savunmalar gönderdik Mayıs 15’ten itibaren, hiç anlatmayayım. O kurul bizi resmen, yani 

Executive Committee denilen -Türkçesi yok, hakemler kurulu diyelim- resmen doğrudan bizi 

cezalandırabilirdi, men edebilirdi, bu yetkisi var. UEFA bu anlamda, şu anda, bizim nedenimizle 

ciddi bir yapısal dönüşüme girebilir. Bilmiyorum, onların sorunu. Şimdi yine bir yanlış laf etmiş 

olmayayım. Fakat bize verdiğiniz yetki ile Galatasaray’ın haklarını uluslararası platformlarda da 

bihakkın, birebir savunduk, anlattık. Tabii Levy Kaufmann hukuk bürosu vardı, yabancı. Onlar 

bizim hakemlerimizdi.  

Değerli Arkadaşlar, 

Yanıt vermediğim bir şey varsa... Şey olarak, söyleyebilirim. Yani kimseyi yalnız... Çünkü herkes 

aynı şeyi söylediği için... Kimden? Evet. O konuda, evet. Gelelim özür konusuna.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bu 141 üye ile ilgili konu ilk bana geldi. Selçuk Bey kardeşim getirdi, “Başkanım, durum bu.” 

dedi, sergiledi. İmzaları gördüm. “Nedir olay, anlat.” dedim. “Efendim, bize ihbarlar geldi.” dedi. 

Bazı kendi içinden geliyor, yani dışarıdan geliyor. “Araştırdık Sicil Kurulu olarak, bunların sanal 

medyada gerçekten Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı formalarını gördük.” dedi. Bu A grubu liseli 

kardeşlerimiz, evet. Ve biz bir şey demedik. Belki görüş değiştirir. Referans olan kişilere sorduk, 

çünkü referanslar onları tanıyor, beyan veriyor, bu bilgilerin doğruluğuna dair imza atıyor oraya. 

Hem üye adayı bunu yapıyor, hem de pardon, hem de adına imza atılan insanı zor duruma 

düşürüyorlar. Hiçbirinin haberi yok. “Haberim yok.” diyor. Haberleri yok. Disiplin Kurulu işi 

ciddiye alıyor, çünkü bu 141 imza, sevgili özür bekleyen kardeşimiz, 141 dosya, ayın 31’inde 

kapanıyor, 30’u gecesi getiriliyor, hepsi tek kişi tarafından. Ben izlemiyorum tabii, bana anlatılan 

bu. Evet, tek kişi getirmiş. Bu kez, sicil gecesini gündüzüne katıyor, tek tek gelenlerin tamamına 

imza verenleri arıyor. Hiçbirinin haberi yok. Ve imzalar, çok komik, ben burada şimdi 

sergilemeyeceğim, Genel Kurulda bilmiyorum, denetleme yapmıştır. İmzaları görseniz, imza 

değil. İmza değil. Garip garip şeyler. Hayır, hayır.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Salondan müdahale etmeyin lütfen. Sonra söz alırsınız.  
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 

Hayır, o konuda bilgi de yanlış. Şimdi şunu yapabilirsiniz. İşte arkadaşımızın anlamadığı bu. 141 

kişi size teslim ediyor. Bir anlamda, namusunu teslim ediyor. Siz bu 141 kişinin işlemlerini dürüst 

ve doğru yapmakla mükellefsiniz. Başkası da atabilir, üstüne alabilir, orada değiliz. İmza 

sahiplerinin haberi yok. Benim imzamı atan yanlış yazıldı. Onu medyada biri yazdı. Doğan Hasol 

ile Varol Dereli’dir, ikisinin de bilgisi vardır. Ben bu imzaları verirken, Sevgili Celal Açar bana dedi 

ki, “Boş bırak, biz doldururuz.” dedi. Onlar doldurdu. Bunda bir beis yok. Beis yok. Doğan Hasol 

burada değil, Varol Dereli, ikisi de geldi, -sağ olsunlar, inşallah pişman değilsinizdir- “Biz onur 

duyarız.” dediler. Çok güzel. Evet, imza sahte.  

Değerli Arkadaşlar,  

Ben bunları görünce dedim ki, sakın bunu anlatmayın, bunu kapatın. Kapatın bunu, dedim. 

Çünkü savcılığa verildiği anda, çift taraflı... Yazık, o çocuklar 18 yaşında. Yani yaşlılar da çok var 

ama üzülür, iki taraflı. Yani sadece hatayı yapan yorulmaz, iki taraflı yorulur. Hiçbir şeye 

vermeyelim. Fakat burada Divana geldik. Divanda bir arkadaş çıktı, izin aldı. Kıyafeti için de özür 

diledi, oradan hatırlıyorum. Sayın Divan Başkanı izin verdi ve anlattı bunu. Anlattı, şaşırdık. Niye 

anlattı? Yani kol kırılır yen içinde olayı da değil. Yani burada bir hukuki durum var. Hani 

Galatasaray kültürü, teamülleri, yazılı olmayan kurallar, yazılı kurallar diyoruz ya, bu var. Biz 

bunun deşifre edilmesini istemedik. Edildi, iş ayyuka çıktı. Biz bunu ne yaptık? Dedik ki, hepsini 

yok sayalım, lütfen gelin yeniden başvurun. 

Yeniden başvuruya iki kişi geldi. Şimdi konu 139 kişi. Olay bu. Sonra İşbirliği Kurulu, sonra bana 

Vakıf geldi, Sayın İnan Kıraç telefon etti, Köksal Bey’ler geldi. Ben oraları anlatmayacağım, çok 

uzun görüşmeler. Cemiyetle beraber geldi. Anlatmayacağım. Ben peki dedim, İşbirliği Kurulu’na 

gittim. Biz çocukları üye etmek için yol arıyoruz. İşbirliği Kurulu’nda herkes ittifak etti. Burada 

üyeler var. Ertesi gün, birisi itiraz etti ve ben imza atmıyorum dedi, iş bozuldu. Önemli bir 

kuruluş, bozuldu, yine bozuldu. Yani biz iyi niyetle buna çalıştık. 

Peki, şimdi tersini düşünelim. Yani bu hatayı yapan başka birileri olsa biz buna nasıl tepki 

verirdik? Bizim yine amacımız, bize göre suçu olmayan bu çocukların üye yapılması yönünde. Bir 

de şöyle bir propaganda yapılıyor. Eğer bizi dinleyen kardeşlerim varsa o 139’dan, kesinlikle üye 

olacaklar, onu söyleyeyim. Kesinlikle üye olacaklar seneye ama başka düşünceler...  

Değerli Arkadaşlar, 

Bakın, üzerimizde bu kadar baskı var. Kontenjan için de 141 kişiyi alın emri veriyoruz. Talimat 

veriyoruz, alın, kapatın, diyoruz. Ama gelmiyorlar. Biz ne yapabiliriz? Samimi olarak soruyorum. 

Biz ne yapabiliriz arkadaşım? 

Ben hepinize saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz Sayın Başkanın açıklamaları için. Bu 141, 139 kardeşimizin alınıp alınmaması 

hikâyesi bütün yıl boyunca hepimizi çok yıprattı. Ayrışmalara sebebiyet zaten verdi. Sayın 

Başkanın yaptığı açıklamaları daha önce de başka ortamlarda dinlemiştik. Bu konuda lehte, 

aleyhte görüşler olabilir. Ama ben söz hakkını son defa Serdar Eder’e vereceğim, çünkü bu 

konuyu artık temcit pilavı gibi çok uzatıyoruz. Camiamızı çok yıpratıyor, yeteri kadar yıprattı. Siz 

uygun görürseniz, bunu Mali Genel Kurulda gündeme getirelim. Birleşmeye çok ihtiyacımız 

olduğu bir anda daha fazla da ayrışmalara sebebiyet vermeyelim isterim. Daha sonra da Başkan 
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Yardımcımız Aykut Bey, buyurun, Serdar Bey’den sonra size söz verelim. Ama Serdar Bey’den 

sonra bir Aykut Bey’e söz verelim. Yalnız teamüllere göre, Aykut Bey Divan Başkan Yardımcısı 

olduğu için, konuşmasını yaptıktan sonra hazirunun arasına geçecek, kendi gündem maddesi 

tamamlanıncaya kadar. Buyurun Serdar Bey. Çok kısa ve bilgilendirme amaçlı olursa memnun 

oluruz tabii ki. 

Serdar Eder 

İyi günler diliyorum.  

Sayın Divan, Sevgili Yönetim Kurulu ve Değerli Divan Üyeleri, 

Sayın Başkanın söylediklerinin içinde aynı olayın çok farklı tarafları var. Çünkü Başkan diyor ki, 

“139 kişiye iki gün süre verdik, gelin dedik.” diyor. Eğer ki o çocuklar formlarını yeniden 

doldurup da gelseler, alınacak üye sayısı 529. İşbirliği Kurulu’nda bir kurul imza atmıyor, bir gün 

sonra deniyor. Hayır, bir gün sonra değil. İşbirliği Kurulu’nda ben de oradaydım, Galatasaray 

Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal da orada. O anda Galatasaraylılar Derneği Başkanı 

Polat Bengiserp dedi ki, “Ben bunun altına imza atmıyorum, çünkü üye alımı dün, Cuma günü 

bitti. Siz 391 aldınız.” Bu saatten sonra çocukların 139’unun alınması demek, tüzüğün delinmesi 

demek. Dolayısıyla, iş 400’ün üstüne çıktı demek.  

Şimdi gelin, Eylül ayına dönelim, Eylül Divanına. Eylül Divanında, burada çıkıp yanlış bir 

değerlendirme yapılıyor. “Sicil Kurulu 529 üye alacak.” dedim, bir tartışma başladı. 400’ü 

geçemez dendi. Hâlbuki Sicil Kurulu -buradaki tutanaklarda da olduğu gibi- mektepli artı % 3 

alacağız dedi. Mektepli artı % 3, 529. Şu anda alınmayan 139’u düşerseniz, bu sene alınan 391. 

Yani kafanızdaki, ajandadaki üyeleri zaten alıp, geri kalan 139’un çıkarılmasını siz Eylül’ün 

10’unda kafaya koymuştunuz. Şunu da söylemek istiyorum. Bizim tüzüğümüzde askı diye bir şey 

var. 31 Ağustos’a kadar üyelik başvuruları yapılır. 1-8 Eylül arası, askıdaki itirazlar için süre 

tanınır. Bu süre zarfında, Sicil Kurulu sporcu üyelikten başvuranı yanlış başvurmuşsun deyip E 

grubuna verebilir. Yapabilir, yapabilir. Yani bütün itirazların o tarihler arasında olması lazım. 

29’undaki Olağanüstü Genel Kurulda, Sicil Kurulu Başkanı, aidatların da artırılması ile ilgili 

konuşmada başka şeylerin olduğunu söyledi. Başkanım biraz evvel dedi ki, “Ekim ayında, biz kol 

kırılır, yen içinde kalır söylemiyle bu işi gizli tutalım dedik.” dedi. Ben size yine bu salonda 

bulunan bir üyemizin, 3 tane gazetecinin bulunduğu bir kapalı internet grubundaki mail’leşmeye 

cevabını söyleyeyim. Disiplin Kurulu üyesi, ihsası rey yaparak diyor ki, “Ya bırakın Sicil Kurulu 

Başkanına yüklenmeyi, 400’dü, 400’ü aşardı, aşamazdı. Sahte üyelikler var, sahte imzalar var. Bu 

Cumhuriyet Savcılığı tarafından 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası gerektiren bir olaydır. Buna 

bakalım.” diyor. Elimde var. Genel Kurulda bunları sunacağım. Şimdi o gazeteciler, ayın 3’ünde 

ve 5’inde yazıyor. Siz 5’inde çocuklarla toplanıyorsunuz. Ayın 10’unda eski Sicil Kurulu Başkanı 

buradan çıkıp da söylediği zaman, ilk defa o açıkladı, diyorsunuz. Hayır, 29’undaki Olağanüstü 

Genel Kurulda, Sicil Kurulu Başkanı bunu söyledi. 30’undaki bir yazışmada, Hatice Günay’a 

Ayhan Yeğinsu cevap verdi, mail’i var. Ayın 3’ünde ve 5’inde, iki tane gazeteci, bir tane radyoda 

bu söylendi. Ayın 10’undaki buradaki toplantıda Gürkan Eliçin’in söylediğini “Basına eski Sicil 

Kurulu servis etti.” diyorsunuz. Yanlış yapmayalım.  

Bakın, hayat tesadüflerden ibarettir Sayın Başkanım. Sizin formunuzun doldurulduğu gün, ben 

tesadüfen Varol Ziya Dereli’nin ofisindeydim. Sizin ikinci imzanızın imza sahibi de ismi yazan kişi 

değil. Bizde imzalar değil, tüzükte de referanslar geçerlidir. Referans önemli ise o referansların 
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hepsi ki Sicil Kurulu “Sonradan 6 kişi ile görüştük, onlar benim imzam değil dediler.” diyor. O 6’yı 

ayırırsınız, geri kalanları alırsınız. Siz o 139’un içinde gerçek imzaları ile atılan 3 kişiyi de 

almadınız. Bunların hepsi tespitli. Şimdi onun için lütfen. Tabii ki önümüzdeki sene bu 139 kişi 

alınacak. Ama uyarım, Divanı da uyarıyorum. Genel Kurulu da uyarıyorum. Bakın ben bunun 

buraya geleceğini Eylül ayında söylediğimde, gelmez gözüyle bakıldı. Şimdi tekrar uyarıyorum, 

önümüzdeki sene konuşacaklarımız için. Önümüzdeki sene eğer ki 300, 350, 400 A grubu 

müracaatı olursa, 400 alacaksınız, artı % 3 alınmayacak. Karar defterine de öyle yazmanız 

gerekir. Teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Serdar Eder’e teşekkür ederiz. Usul hakkında sizden önce söz isteyen vardı. Buyurun, Sicil 

Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Erdoğmuş. Usul hakkında görüşecek. 

Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 

Sayın Başkanım, Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Kurulunun Üyeleri, 

Sadece sizleri değerli bir çalışma yapmış olan Denetleme Kurulunun raporunu okumaya davet 

ediyorum. Önümüzdeki 23’ünde yapılacak olan Genel Kurul toplantısında, arzu edilirse, bugüne 

kadar basının önünde konuşmamayı tercih ettim, ettik. O zaman Divanı yönetecek, Genel 

Kurulu yönetecek başkanımız uygun görürse, basına kapalı olarak, her şeyi arzu ettiğiniz şekilde 

açıklayabiliriz. Bu kadarla kısıtlı tutuyorum. Saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Aykut Bey. Aykut Bey, buyurun.  

Değerli Üyeler,  

Sabrınıza sığınıyoruz. Daha mali konulara gireceğiz, en az bunlar kadar önemli.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Saygıdeğer Hazirun, Çok Değerli Başkanlarım,  

6833 Aykutalp Derkan. Divan Kurulu Başkan Yardımcısı olarak değil, sizlerden biri, bir Divan 

üyesi olarak görüşlerimi açıklamak istiyorum.  

Bugün bol miktarda teamülden bahsedildi. Hep teamülden bahsediyoruz da, Galatasaray’da en 

önemli teamül nedir, biliyor musunuz? Tüzükten okumak istiyorum. “Madde 39 Başkanlık 

Divanının Görev ve Yetkileri.” Yazışmalarda, dilekçelerde günü birlik Divan Kurulu Başkanı olarak 

küçümseyici ifadeler kullanılan Başkanlık Divanının görevleri. “Başkanlık Divanı, tüzük 

hükümlerinin uygulanmasını, toplantının düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve 

yükümlüdür. Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir.”  

Burada aslında olay, son genel kurulları yöneten değerli hukukçu Metin Sinan Aslan kardeşimle, 

Yönetim Kurulu ve bir diğer kuruldan, Disiplin Kurulundan bir üye arasındaki bir olay değildir.  

Galatasaray teamüllerinde, Başkanlık Divanını yöneten kişiye ve başkanlık kürsüsüne yönelik 

yönetim masasından veya bağlı kurullardan bırakın o kürsüye doğru hareketlenmeyi, 

Galatasaray Başkanının olduğu yerde, orada elle, kolla, sözle hareket dahi yapılamaz. 

Galatasaray teamüllerinde ben bunu öğrendim. 1959 doğumluyum, 12 yaşında küçük üye olarak 

camiaya katıldım. Galatasaray’ın mektebinde de, tribününde de, Divanında da, değişik sandık ve 

derneklerinde de görev aldım. Benim de gördüğüm, yaşadığım teamül bu. 
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Yani olayı Metin Sinan Aslan’la bir üye veya birkaç kişi arasındaki sorun diye küçümsersek, 

korkarım ki, Galatasaray’da hiçbir toplantı olaysız, kazasız, belasız yönetilemez. Tansiyon 

yükselir ve Galatasaray büyük bir marka diyoruz, biz o çok değerli Galatasaray markasına sahip 

çıkmamış oluruz. 

Şimdi Sayın Başkan Mustafa Cengiz, Metin Sinan Aslan’ın burada suç işlediğini söyledi. Maddeyi 

çıkartarak, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 12 Nisan 2018 tarihli -sayısını 

Vesairesini geçiyorum- spor kulüplerinin özel hesap dönemi kullanmalarına ilişkin genelgesi. Bu 

genelgede özetle şunu diyor. Talepte bulunmaları hâlinde, Spor Genel Müdürlüğünce tescil 

edilmiş spor kulüplerinin farklı tarihleri kapsayan hesap dönemi kullanmalarına İçişleri 

Bakanlığınca izin verilebilir, hükmü eklenmiştir. 

Bakın, izin verilebilir, yani bu ihtiyari düzenleme, bizim talepte bulunmamız hâlinde. Bu konuda 

da, bu konu açılmışken, Divanımızın çok değerli üyelerinden Sayın Hayrettin Kozak ağabeyime 

ve Sayın Hüsamettin Kavi’ye de bir teşekkür borçluyuz. Bunlar bürokrasi ile gerekli temasları 

kurdular ve çok zor olan bu mevzuata ilişkin yetkilileri de ikna ettiler. İnşallah Olağanüstü Tüzük 

Genel Kurulu düzenleyip, bu mali yıl senkronizasyonunu yaparız ve tam şeffaflığa, ki diğer 

kulüplere göre son derece, olabildiğince şeffafız, ama dernekle bağlı şirketleri konsolide ve 

senkronize ettiğimizde de tam şeffaflığa kavuşmuş oluruz. 

Şimdi burada Metin Sinan Aslan veya başka bir arkadaş, yönettiği Genel Kurulda, tüzük 

değişikliği gerektiren böyle bir konuda ne yapacaktı? Çıkartacaktı. Bu konuda Sayın Başkana 

özellikle bu konuda yardım aldığı, danışmanlık aldığı hukukçuları da bir gözden geçirmesini 

naçizane tavsiye etmek isterim. Olay net, tüzük değişikliği gerektiren konular ayrı bir nisapla 

toplanır. Biz olağan ya da olağanüstü toplantılarımızı, yönetim ve denetim asil üye toplamının iki 

katı ile açabiliyoruz. Yani nedir? 10 kişilik Yönetim Kurulu, başkan 11 kişi, 3 kişi de denetim, asil, 

14, yani 28 kişi ile açabiliyoruz. Ama tüzük değişikliği gerektiren bir toplantıyı kaydı açık üyelerin 

1/10’u ile, şu andaki şeye göre de 950, 1.000 kişi ile açabiliyoruz. Esas bu durumda bir suç 

işlenmiş olurdu ve kulübümüz mahkemelere düşmüş olurdu. Ben bu konuda da Metin Sinan 

Aslan değil, günü birlik Divan Kurulu diye küçümsenen, evet, bir gün de olabilir ama o an için 

kulübün en yüksek organıdır. Genel Kurul bu. O yüzden, bu konularda yani teamül, teamül 

diyoruz, çok dikkatli olmamız lazım ve Galatasaray Kulübü’nün saygınlığına halel getirebilecek 

davranış ve söylemlerden kaçınmamız gerekir.  

Bir de ben şeye bakıyorum, genel kurullarda veya sosyal komitelerde. Sevgili Denetim 

(konuşmacı daha sonra söz alarak Disiplin olarak düzeltti) Kurulu üyelerimizden bir kısmı, aynı 

zamanda sosyal ortamlarda kulüp sözcüsü gibiler. Kalamış’ta sosyal komitede yer alıyorlar, aynı 

zamanda da Haysiyet Divanı adını taşıyan, şu andaki Disiplin Kurulunda yer alıyorlar. İnsan 

kaynağımız bizim -Allah aşkına- bu kadar kısıtlı mı? Her yerde aynı insanlarla hareket ederek... 

Bırakın başka insanlar yürütsün bu işi, bu değerli görevleri. Katılımcı olalım. Seçimler bitmiştir. 

Ayrıştırıcı söylemlerden kaçınalım. 3 yılda bir seçim oluyor. Bizler fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür 

üyeler olarak seçimlerimizi yaparız, oylarımızı kullanırız ve seçilen Yönetim Kurulu önünde, Sayın 

Başkanın emrinizdeyiz deyip önümüzü ilikleriz. Galatasaray’da işte teamül budur. O yüzden, 

mümkün mertebe birleştirici olmakta yarar var.  

Son söz olarak da şunu söylüyorum. Sosyal medyadaki birtakım espiyonajla birçok arkadaşımız -

tanıdığım, tanımadığım- Disiplin Kuruluna sevk edildiler. Genel olarak şöyle düşünüyorum. 
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Haksız yapılan bu sevk ve verilebilecek cezalar belki cezayı alanları mağdur eder, ama o haksız 

sevk ve cezalar o sevk yapanları da mahkum eder diye düşünüyorum. Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Aykut Bey, teşekkür ediyoruz. Usul hakkında Volkan Karsan son sözü alıyor ve ondan sonra... 

Ama yeter Tayfun Bey. Volkan Bey bitirsin de ondan sonra verelim. Kim hayır diyor? Söz mü 

istiyorsunuz Mahmut Bey? Siz beklerseniz iyi olur, lütfen. Ben de gayret ediyorum bir an önce 

gidelim diye, ama bana yazı yazmışsınız, konuşmaları kesiyor ve hak vermiyorlar diye. O 

bakımdan, ben de sonuna kadar kullandırıyorum herkese, işte bu hakkını.  

Volkan Karsan 

Değerli Başkanlar, Sayın Divan, 

Öncelikle kıyafetim için özür dilerim. Hiç böyle bir konuşma yapmayı beklemiyordum, ama Sayın 

Başkan öyle bir yere dokundu ki, konuşmadan edemeyeceğim. Kendisine Sayın Cengiz, Mustafa 

Bey diye hitap edilmesinin Ali Sami Yen’in koltuğuna hakaret olduğunu söyledi. Daha sonra ben 

140 kardeşim hakkında özür talep ettiğimde, bana kardeşim diye hitap etti.  

Ben Abdurrahman Şeref Bey’in koltuğunu iki yıl işgal etmiş olan Galatasaraylılar Derneği eski 

Başkanıyım. Bunu bilmemeniz gayet normal, çünkü Galatasaray’ın temayüllerini ne kadar 

bildiğinizi köfte olmadığımızı anlatırken bile anlatamadınız. Sadece bunu söylemek istiyorum. 

Ama Abdurrahman Şeref Bey’in koltuğu da en az Ali Sami Yen’in koltuğu kadar değerlidir. 

Saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Sayın Akçay, çok kısa lütfen. Ondan sonra mali konulara geçeceğiz.  

Tayfun Akçay 

Ben de konuşmayacaktım, ama Allah’tan kravatımı takmıştım.  

Sayın Üyeler,  

Bir cümle dedim, ona sadık kalacağım. Ama biz Hüseyin Nail Kubalı da okuduk. Hüseyin Nail 

Kubalı’nın bir cümlesi bir sayfaydı.  

Şimdi hoşgörünüze sığınarak şunu söyleyeyim. Bir eksiklik var, onu herkes bilsin. Seçimli Olağan 

Genel Kurulda, Başkanlık Divanı oluşup başkan seçilen kişi, seçildiği andan itibaren Yönetim 

Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı dâhil bütün hepsinin görevi ortadan kalkar ve Divan Başkanı 

Galatasaray’ın her türlü tasarrufunda tek yetkili kişi sıfatını kazanır. 

Bakın, bu çok önemli bir şey, çünkü şikâyet edilen kişi aslında Galatasaray Başkanıdır. Divan 

Başkanı değildir sadece. Yani bu en azından altı çizilip, kabul edilecek, yasal olarak kabul 

edilecek bir şeydir. Çok büyük edebiyatçıların, namı dünyaya yayılmış olan Galatasaray Lisesi 

mezunları içinde Abdurrahman Şeref Bey’in bir sözünü siz söylediniz diye anımsadım birden, 

söylüyorum. “O edip denen kişiler onlar, onlar sahibi edep olan kişiye edip denir.” demişti 

Abdurrahman Şeref Bey. Bu vesileyle, bu çağrışımı yapma fırsatı yarattığınız için size teşekkür 

ederim. 

Teşekkür ederim ve saygılar sunarım.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ayhan Bey, isterseniz bu polemiği bitirelim. Hoşgörünüze sığınıyorum. Mali konulara geçelim. 

Ama siz sürekli yanlış bir şey diyorsunuz, sonra başkası çıkıyor, onu düzeltiyor. Biz akşama kadar 

burada kalırız o zaman. Buyurun. Buyurun. Mali sunumu kim yapıyor? Kaan Bey mi yapacak?  

Ayhan Yeğinsu 

4840 Ayhan Yeğinsu. Kusura bakmayın, tekrar zamanınızı alıyorum. Ancak Tayfun Akçay’ın 

açıklaması tamamıyla yanlış, çünkü sonuç olarak bu konuda, ben Genel Kurul Divan Başkanını, 

Divan Başkanlığında yaptığı herhangi bir şeyle ilgili olarak disipline vermedim. Bu konu 

tamamıyla farklıdır. Lütfen çarpıtıp kimsenin de burada zamanını almayalım. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun Kaan Bey. Gündemimizin bir sonraki maddesine nihayet geçebiliyoruz. Kaan Bey’den 

bir ricam oldu, o da eksik olmasın kabul etti. Mali ve idari faaliyet raporumuz, resmî sitemizde 

var. Uzun zamandır var, zamanında var. 23’üne kadar da vaktimiz olacağı için, bunları incelemek 

üzere. Dolayısıyla, kendisi özet bir sunum yapacak. Teşekkür ediyoruz şimdiden. Buyurun.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Sayın Divan Başkanım, Divan Heyeti Başkanım, Başkanlarım, Saygıdeğer Divan Üyeleri,  

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ben Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal. 

Başkan Yardımcısı sıfatı ile bugün.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Kaan Bey, bir saniyenizi rica edeceğim. Salondan çıkacaklar çıksın ki, siz rahat sunum yapın, 

çünkü bir sessizlik... Maalesef. Mustafa Bey, Sayın Başkan, önemli değil diyorsunuz, ama hazirun 

böyle istedi. Oylama yaptık, o çıktı. Yani bundan memnun olun veyahut olmayın, yapacak bir şey 

yok. Buyurun Kaan Bey. Salonu terk edenler biraz acele ederlerse, konuşmacıya saygısızlık 

etmemiş oluruz.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Ben Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal. Başkan Yardımcısı sıfatı ile 

yönetimimizin 2018 faaliyetleri ve mali tablolarla ilgili sizleri bilgilendirmek üzere 

huzurlarınızdayım.  

İlk olarak, kulübümüzün derneğinin altındaki amatör şubelerimiz ve bağlı iştiraklerimizin hepsini 

kapsayan kulüp konsolide, yani tüm kulübümüzün konsolide mali tablolarını sunacağım. 

Bu arada, Başkanımın da ifade ettiği gibi, 23’ünde, yaklaşık 10 gün sonraki Genel Kurulda daha 

detaylı bir sunum yapacağım için bu sunumu kısa ve hızlı, bir 15 dakikada bitirmeyi 

hedefliyorum. 

İlk olarak, kulübümüzün konsolide borç-alacak tablosu üzerinden görüşeceğim. Burada 3 tane 

tarih var. 31 Aralık 2017, 24 Ocak 2018, Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz’in birinci mazbatasını 

aldığı tarih ve 31 Aralık 2018. Bunları karşılaştırmalı olarak koydum. Gördüğünüz gibi, 24 Ocak 

toplam borcumuz, konsolide net alacak-borç farkımız diyeyim –biliyorsunuz, bunları bir borç 

veya alacak olarak telaffuz etmek yanlış- 1 Ocak 2018, 24 Ocak 2018 itibarıyla 1 milyar 172 

milyon TL, buna karşılık 31 Aralık 2018’de borç-alacak farkımız 1 milyar 265 milyon TL olarak 

gerçekleşti.  
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Şimdi şunu da takdir edersiniz ki, burada Türk parasının bir değer kaybı söz konusu, bir 

enflasyon söz konusu. Dolayısıyla, Türk lirasını aynı zaman dilimi içinde karşılaştırmak doğru. Bu 

1 milyar 172 milyon tutarındaki net borç-alacak farkını, 24 Ocak’takini bugüne taşırsak, aşağı 

yukarı % 20 enflasyon koysak dahi 1 milyar 400 milyonun üzerinde bir değer yapacaktır ki, bu 

gözle bakarsak göreceli olarak, borç-alacak farkımızda bir iyileşme söz konusu. Bunu aşağıdaki 

satırla da teyit ettik. Dolar olarak baktığımızda, 309 milyon dolar olan borç-alacak farkımız 240 

milyon dolara gerilemiş durumda.  

Hemen gelir tablomuza geçelim. Kulüp konsolide gelir tablomuz. Tabii 2017 yılı ile karşılaştırmalı 

koydum. Genel Kurulda 6 yıl karşılaştırmalı sunarım, ama burada daha basite indirgedim. En 

soldaki tabloyu takip etmenizi rica ediyorum, en yukarıda. 700 milyon lira bir satılan malın 

maliyeti ile 935 milyon TL’ lik bir hasılat elde ettik. Bu sanıyorum, milyar seviyesinde Galatasaray 

Spor Kulübü’nün ilk defa bu seviyede elde ettiği bir hasılat. Bu bir rekor. 

Bununla birlikte, brüt kârımız, geçen sene faaliyet gelirimiz 36 milyon zarardan, bu sene 235 

milyon TL gibi bir brüt kâra sıçrama yaptı. Bu da bir rekor. Buradan faaliyet giderlerimizi 

düştükten sonra, ilk defa olarak faaliyet kârımız, EBİTDA dediğimiz bölüm 76 milyon lira kâr 

vermiş durumda.  

Buradan aşağıya, o 76 milyon liranın altına baktığımızda, kur farkı zararını ve faiz giderlerimizi 

düştüğümüzde, geçen yıl 425 milyon TL zarar veren kulüp konsolide rakamlarımız bu sene 334 

milyon TL zararla kapandı. Daha az bir zarar ettik. Burada önemle bir yere dikkatinizi çekmek 

istiyorum. Bakın, bu sene 2018 yılında, özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında bizim 

kontrolümüz dışında gelişmiş olan ekonomik dalgalanmadan dolayı maruz kaldığımız 

devalüasyondan kulübümüzün bu sene ettiği kur farkı zararı 231 milyon TL. Bakın, faiz gideri 

demiyorum, kur farkı zararımız, 231 milyon TL. Biz böyle extraordinaire, normalde yaşanmayan 

devalüasyona tabi olmasaydık, kulüp konsolide zararımız 100 milyon seviyesinde olacaktı. 

Kulübümüz için ciddi bir fırsat kaçtı. Ama olsun, önümüze bakacağız. İnşallah önümüzdeki 

seneler daha iyi rakamlarla gelecek. 

Bir sonraki sayfa. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Bizim gelir tablomuzda en önemli 

kalemimiz, finansman giderimiz. Demin söyledim, kur farkı zararımız 231 milyon. Bunun üzerine 

şayet finansman, yani bankalara ödediğimiz faizi de koyarsak bu rakam 400 küsur milyon TL’ye 

kadar yükseliyor. Dolayısıyla, en büyük sıkıntımız şu anda taşıdığımız borç yükü.  

Peki, geçmiş yıllarla karşılaştırmalı, yönetimlerin devrettiği, taşıdığı borç yüklerine bakarsak, 31 

Aralık 2018 itibarıyla 206.6 milyon dolar borç yükü ile son 4 yönetimin en düşük borç seviyesine 

borç stoğumuzu indirmiş bulunuyoruz. 

Bir sonraki slayta geçelim. Evet, bu nakit akış, nakit giriş ve çıkışları gösteren bir tablo. Bunun 

kârlılıkla bir alakası yok. Ama biz 24 Ocak’tan itibaren 2.205 milyon TL bir nakit girişi sağlamışız. 

2.201 milyon TL de bu nakitleri çeşitli yerlere ödeyerek nakit çıkışı gerçekleştirmişiz. Bu tabloyu 

her seferinde yönetimimiz şeffaf olmak adına sizle paylaşmayı tercih ediyor. Burada bütün nakit 

giriş ve çıkışları detaylı olarak gözüküyor. Dileyen üyelerimize alt detayları da, kırılımları da 

verebiliriz.  

Burada ilk satıra dikkatinizi çekmek istiyorum. (Ben yine göremiyorum ama hatırlayacağım.) İlk 

satır, 778 milyon bir kredi kullanmışız. 778 milyon kredi kullanarak nakit girişi sağlamışız. Bunun 

karşılığında, ana para ve faiz ödemesi 1 milyar 108 milyon lira, bunu geri ödemişiz. Bu arada, 
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ödediğimiz ana para, kullandığımız ana paradan daha yüksek. Bunların da detaylarını Genel 

Kurulda paylaşacağım. (Bir sonraki chart’a geçelim.)  

Şimdi bu chart’ta, siz Divan üyelerinin şunu görmesini istedim, özetle, konsolideyi bitirmeden 

önce. Bakın, burada 6’şar aylık dönemlerde son 5 yılın karşılaştırmalarını görüyorsunuz. O 

tepede gördüğünüz kırmızı çizgi bizim sıfır noktamız. Biz 5 yıldır zarar bölgesinde dolaşıyoruz. 

Bizim o kırmızı, sıfırın üstüne çıkmamız gerekiyor. 5 yıldır ilk defa, bu fırsatı biz yakaladık. Ve 

2018’de bu kur farkı zararlarını yaşamamış olsaydık, ben bugün belki de kulüp olarak size kârlı 

bir bilanço sunuyor olacaktım. İnşallah bu yakaladığımız ivmeyi devam ettiririz ve önümüzdeki 

dönemde, artık kâr bölgesinde sizinle mali tabloları paylaşıyor olurum. 

Bir sonrakine geçelim. 

Evet, şimdi kulüp konsolideyi anlattıktan sonra, biliyorsunuz, kulübümüzün altında bağlı bir 

iştirak olan Sportif A.Ş., Sportif A.Ş.’nin altında Mağazacılık, Gayrimenkul ve TV yayıncılık, iştirak. 

Ben şimdi Sportif A.Ş.’nin konsolide verilerini veriyorum. 

Mağazacılık’la ilgili bir slayt. Çok hızlı geçiyorum. Bakın, 2017-18 karşılaştırmalı mağaza satış 

adetleri ve yapmış olduğumuz cirolar. 1.7 milyon adetten 2.5 milyon adete yükselttik. 2017-18 

satış ciromuzu 83.9 milyon TL’den, 130.7 milyon TL’ye yükselttik. Peki, şu anda ülkemizin 

içinden geçtiği ekonomik sıkıntılardan dolayı, biliyorsunuz, en fazla darbe yiyen tüketim sektörü, 

perakende sektörü. Tabii ki birtakım sıkıntılar yaşıyoruz Mağazacılık olarak. Bayilerimizle ödeme 

problemi, tahsilat problemi yaşıyoruz. Ama sonuçta bu Türkiye’nin ekonomik durumu. Gidene 

kadar onlar bizim iş ortaklarımız. Sadece iyi gün dostu değiliz, kötü gün dostuyuz da. Dolayısıyla, 

bu süreçleri de birlikte atlatmak üzere birtakım çalışma ve projelerimiz var. Bunları da daha 

detaylı olarak Genel Kurulda anlatacağım. Geçelim bir sonrakine. 

Bu yine stat doluluk oranları ile ilgili bir grafik. Sanıyorum 9 yıl boyunca, yeniden bir 36.714 

seyirci ortalaması ile 9 yılın en iyi seyirci stat doluluk ortalaması ile ilerliyoruz. Bu da açıkçası 

bizim taraftarımızın bize nasıl destek verdiğini gösteriyor. Bununla birlikte, futbolla ilgili bir iki 

veri paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, Sportif A.Ş.’nin mali hesap dönemi sezonluk, yıllık değil 

dernekteki gibi. Biz 1 Haziran 2017’de açtığımız 2017-18 sezonunu 31 Mayıs 2018’de 

tamamladık. 31 Mayıs 2018 tarihi ile ilgili mali verileri sizle defalarca paylaştım. Bugün size 

2018-19 sezonunun mali verilerini anlatacağım. Yalnız 2017 ile ilgili, 2017-18 sezonu ile ilgili 

şunu söylemek istiyorum. Futbol takımımızın sporcu ücretleri olarak 71 milyon euro ödeme 

yaptık. Fesih hakkı ve kur farklarını da koyarsak, 9 milyon üzerine, kadro, teknik kadromuz için 3 

milyon euro, Sportif A.Ş.’nin tüm idari giderleri, personel için ödediğimiz ödemeler de 6.4 

milyon, bütün bunların toplamı 89.4 milyon euro, 2017-18 sezonunda sporcu ücreti ödedik.  

Bu bizim Sportif A.Ş.’de toplam gelirimizin % 77’sine tekabül ediyor. UEFA bu veri ile ilgili acil 

bizden tedbir almamızı istedi. Biliyorsunuz, kriterlere tabiyiz. Biz 2018-19 sezonunun, yani bu 

içinde yaşadığımız sezonun bu ücret bütçesini 76 milyon olarak belirledik. Yani 89.4 milyondan 

76 milyon euro’ya indirerek böyle bir bütçe belirledik. Hedefimiz, toplam gelirimizin % 60’ı 

seviyesini yakalamak. 

Bunun için de, biliyorsunuz, bir transfer dönemi geçirdik. Burada yapmış olduğumuz 

transferlerle, onu da söyleyeyim, -bunları KAP’a bildirdiğimiz için söylemenin bir mahzuru yok- 

tam 6 tane futbolcu satarak 29.2 milyon euro bonservis geliri elde ettik. Bu 29.2 milyon euro’yu 

da bonservis bedeli ödeyerek, sattığımız 6 futbolcunun yerine 11 tane futbolcu aldık ve bunların 

maaş seviyelerini de daha aşağıya düşürdük. Bu çabamızla, bu mühendisliğimizle UEFA listesi 
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kriterlerine uygun olarak bonservis gelir ve gider dengemizi düzelttik ve kriterlere uyum 

sağladık. Bu sayede de UEFA’nın bizle ilgili çok ciddi bir memnuniyeti var.  

Bu verilerden sonra Sportif A.Ş.’nin 6 aylık gelir tablosu ile ilgili bilgi vereceğim. Yine 

biliyorsunuz, bu sezon 1 Haziran’da başladı. 2 çeyrek yaşadık. 6 aylık verileri Kasım sonu 

itibarıyla KAP’a bildirdik. Geçen senenin ilk 6 ayı, bu senenin ilk 6 ayı, son kolon bize ait. Bakın, 

29 milyon lira olan brüt kârımız 194 milyon lira ile rekor bir seviyeye yükseldi. Faaliyet 

giderlerimizi düştüğümüzde, faaliyet kârımız / zararımız geçen sene 16.9 milyon iken, bu sene 

134.3 milyon TL seviyesine, yine rekor bir seviyeye çıktı. Buradan finansman giderlerimizi 

düştüğümüzde, 2.9 milyon gibi 6 aylık bir kâr açıkladık.  

Burada tekrar bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Şayet bu 6 ay içinde yaşadığımız 

devalüasyondan dolayı, bu gelir tablosunda yazan –bakın, bankalara ödediğimiz faiz gideri hariç-  

Kur farkı zararımız 100 milyon lira, eğer bu olmasaydı, biz aşağıda 103 milyon lira kâr açıklıyor 

olacaktık. Evet, bir sonraki tabloya geçelim. 

Burada, son 6 yılın 6 aylık karşılaştırmalı, daha güzel gözüksün diye hazırladığımız bir grafik. 

Sportif A.Ş.’nin demin gösterdiğim gelir tablosunun 6 yıllık geriye giden bir özeti. Burada şunu 

söylemek istiyorum. Griler, her dönemde ödenen kur farkı zararları ve finansman giderleri. 

Griler sadece kur farkı ve finansman giderleri. Kırmızıya artı olarak değil, kırmızının içinde. 

Kırmızı ile belli olan giderlerimiz, içine dâhil onlar. Ben onları niye öyle koydum? Ayriyeten 

bütün dönemleri görün diye. Sarılar da bizim gelirlerimiz. Bakın, 6 yıldır ilk defa gelirlerimiz, 

giderlerimizi geçti ve 2.9 milyon lira kâr verdik. Bu bizim için açıkçası çok sevindirici bir tablo. 

Geçen sene ile bakarsak, şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu gri, yani biz burada kâr 

verirken, gri kolona bakarsanız, en fazla kur farkı zararı ve faizi ödememize rağmen biz kâr ettik.  

Bu arada, burada bir şey dikkatimi çekiyor. Geçen seneki gri kolonda 101 milyon yazıyor, kur 

farkı ve faiz. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunun 90.5 milyon olması lazım. 

(Meltem’ciğim, sen bunu bir kontrol et, yanlış kayda geçmesin. Ben devam edeyim. Sonra eğer 

doğruysa, haklıysam düzeltelim. O 101 milyon, 90.5 milyon olması lazım. Devam edelim.) 

Bu grafik deminkinin farklı bir anlatımı. 6’şar aylık zarar bölgesinden, artık sıfır noktasının 

üstüne çıkıp, kâr ettiğimizi ve artık nefes alabildiğimizi gösteren bir grafik. Umarım bunu, 

bundan sonraki süreçte, bir daha terse çevirmeden devam ettireceğiz. Devam edelim. Bunun 

aynı şekilde dolar olarak gösterimi. Geçelim bunları, anlattım zaten, bunu da geçelim. Geçelim.  

Evet, son olarak 2018 onaylanan bütçe ile gerçekleşen rakamlar. Şimdi en alta bakarsanız, 

tablonun sol tarafı, sizin bize onayladığınız bütçe, sağ tarafı da bizim gerçekleştirdiğimiz. Siz bize 

262 milyon TL zarar bütçe onayladınız, biz 225 milyon zararla, 37 milyon daha az zarar ederek 

2018’i tamamladık.  

Şimdi, aşağıda kutular var, kutuyu içine aldım. Onun altını önce anlatacağım. Alt kısımda, hemen 

kutunun altındaki satıra bakarsanız, diğer gelir- giderlerimizde, tablonun sağ tarafında 25 milyon 

bir ödeme görüyorsunuz. Bakın, bu, SPK mevzuatı gereği, Sportif A.Ş. ile derneğimiz arasında 

stadın doluluk oranları ile ilgili bir hasılat paylaşımı sözleşmesinden kaynaklanan, derneğimizin 

Sportif A.Ş.’ye ödemek zorunda olduğu 18 milyonluk tutarın içinde olduğu bir tutar. Bu 

sözleşme ile sabit. Bununla ilgili bizim yönetimimizin yapacak bir şeyi yok. Neler yapılabileceğine 

inşallah Genel Kurulda değineceğim.  

Bir alt satıra inersek, faiz giderleri. Derneğimizin finansman eksiğinden dolayı kullandığımız 

kredilere ödediğimiz faiz gideri 59 milyon. Kur farkı giderleri, yine kur farkı zararından dolayı 
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ödediğimiz 54 milyon. En son satır da, 79 milyon olarak gördüğünüz de derneğimizin Sportif 

A.Ş.’ye borcundan kaynaklı, yine SPK mevzuatı gereği, Sportif A.Ş.’nin derneğe kestiği faiz 

faturası.  

Şimdi, ben bu kalemleri niye ayırdım? Bu kalemler bizim sözleşmelerle ve finansman giderleri, 

kullandığımız kredilerle bağlı ödemekle yükümlü olduğumuz ödemeler. Bu arada, bir dipnot 

düşeyim. Şu anda kulübümüzün Sportif A.Ş.’ye borcu 358 milyon TL, 31 Aralık itibarıyla. Bununla 

da ilgili, bu faizleri yememek için bir hâl çaresi bulmamız gerekiyor. Bu konularla ilgili de 

yapacaklarımızı inşallah ileride paylaşacağız. 

Şimdi geldim esas bizi ilgilendiren, yani bizim faaliyetimizi ilgilendiren o kutudaki toplamlara. 

Şimdi, biz 112 milyon gelir bütçelemişiz, onay almışız. 5 milyon şaşma ile gelirimizi 

gerçekleştirmişiz. Bunun 2 milyon lirası sponsorluklardan gelen eksik, 3 milyon lirası da stopaj 

açığımız. Bunun karşılığında 116 milyon gider bütçelemişiz, 118 milyon gerçekleşmiş. Ben o 

rakamı tam çıkarınca, aradaki fark 1 milyon 300 bin TL. Yani çok düşük bir oranla gider bütçemizi 

de yakalamışız. 

Gerçi ben o 1.3 milyona da itiraz ediyorum. Burada şimdi farklı konuşmayayım, olmaması 

gerekir. Fakat şunu söylemek istiyorum. Biz giderlerimizin eksik gerçekleştiğini önceden fark 

ettik ve tablo daha kötü bir hâle gelmesin diye, her ay bir önceki kapanışını kontrol ederek, bir 

mali bütçe disiplini getirerek giderlerimizi kestik. Yani biz perşembenin gelişini çarşambadan 

gördük ve tedbirlerimizi aldık. Bunu niye söylüyorum? Bu, Galatasaray’da ilk defa olan bir şey. 

Bu kulübe geldiğimizde böyle değildi. Şimdi biz günü yakaladık, mali işler olarak ve günü gününe 

hesaplarımızı takip ediyoruz. 4 milyon olarak bütçelediğimiz zararı 10 milyon olarak kapadık. 

Yukarıdaki tabloda söylüyorum, sizlerden aldığımız bütçe onayını 37 milyon daha iyi bir rakamla 

gerçekleştirdik. 

Bu rakamlar tabii küçük ve karışık. Yine bir sonraki chart’ta bir özet hazırladım. Şimdi bakın, son 

10 yılın spor şubelerimizin gelir ve giderleri. Son 10 yıl. Eksi 9 milyon dolarla, şu ana kadar 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği amatör şubelerimizin yaptığı en iyi performans. Yeterli mi? 

Değil. Çünkü orada gördüğünüz 9 milyon zararı çok yakın bir gelecekte sıfırlayıp artıya 

geçireceğimizin şimdiden size sözünü veriyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür. (Bir dakika, o şey ne oldu? Tamam, yanılmamışım. 101 değil, 

90.5. Kayıtlara geçsin diye düzeltiyorum.) Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var 

olun. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kançal’a komprime ve son derece bilgilendirici açıklamaları için teşekkür ediyoruz. İyi 

haberlere de tabii ki teşekkür ediyoruz. Denetim Kurulunu hemen mi okumak istersiniz? Sonra 

mali konularla ilgili söz verelim. Buyurun, buyurun, denetimi alalım.  

Denetim Kurulu Başkanı Reha Ünsay 

Sayın Başkanlar, Sayın Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, 

Raporumuzu okumaya başlamadan önce, Denetim Kurulumuzun çalışmaları hakkında bir iki 

eleştiri geldi. Bir iki satır hâlinde onlara cevap vermek istiyorum. 

Önce, halef-selef olduğumuz Cengiz Ergani Beyefendi’ye teşekkür ediyorum, bizim kurulumuzun 

yapmış olduğu titiz ve özverili çalışmalara teşekkür ettiği için, takdir ettiği için. Sonrası birkaç 

düzeltme yapmak istiyorum. Denetim raporunda Mayıs sonrası neden yok diye bir eleştiri geldi. 
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6 aylık süre ile görev yapmakta olan Denetim Kurulu, konuların çokluğu ve bu zamana sığdırma 

çabası bu kadara imkân verdi. Bundan sonra da Mayıs sonrası ile ilgili tespitlerimiz olduğu 

takdirde, bunlar da gündemimize alınacaktır. 

Bildiğiniz gibi, 2018 takvim yılı hesap dönemi içinde 3 ayrı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 

görev yaptı. Bu dönemler, sadece 23 günlük bir Sayın Dursun Özbek başkanlığındaki dönem, 29 

29 Mayıs, bu Sayın Mustafa Cengiz’in ilk dönemi, 29 Mayıs’tan sonrası da 31 Aralık’a kadar yine 

Mustafa Cengiz Başkanın ikinci dönemi. 

Yıllık finansal tablolar ve bunlara ilişkin analiz ve raporların muhasebe sisteminin dönemsellik 

ilkesine uygun olması zorunluluğu mali yılın bölünmesine imkân vermemiştir. Bu yüzden, bu 3 

döneme ait faaliyet dönemi de bizim, yani 89. dönem Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. 

Bu raporlarımızı her üç dönemi de kapsayacak şekilde bilgilerinize sunuyoruz.  

Sayın Divan Başkanının komprime olmasını rica ettiği için bazı kısımları atlıyorum. Zaten faaliyet 

raporumuz da komprimeydi, komprimenin komprimesi olarak sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederim.  

Denetim Kurulu Başkanı Reha Ünsay 

Bu dönemlerde hangi raporları hazırladık, kısa başlıklar olarak okumak istiyorum. 87. dönemde 

o 23 günlük dönemi bir daha almıyorum. Sadece dernek resmî kayıtlarına geçmiş, tarihle alınan 

Yönetim Kurulu kararı ile ilgili bir rapordur o. Onun haricinde, 88. dönem tespit ve önerilerimiz 

şöyle. 

7 Şubat tarihli raporumuzda, 86. yönetim döneminde yürürlükten kaldırılmış bulunan 

yönetmeliklerin güncellenip tekrar yürürlüğe konulması hakkında tavsiye kararı vermişiz. 12 

Mart raporumuzda, hukuk danışmanlıkları ile kulüp hukuk departmanının reorganizasyonu 

gereği hakkında bir rapor vermişiz. Ayrıca bu dönemde, iç denetim departmanı tarafından 

hazırlanan, iş avanslarının kapatılması konusundaki yanlışlıkları raporlamışız. Kulüp personel 

özlük dosyalarındaki belge eksiklikleri ve yıllık izin takip formlarındaki eksiklikleri raporlamışız. 

89. dönem, yani son dönem tespitler de sırasıyla: 18.6 raporumuzda, derneğimizin Kalamış 

Tesisleri’nde yapılan sosyal amaçlı etkinlik ve toplantılarda uygulanan kurallar, yöntemler, 

işletme sözleşmesinin mali ve sosyal açıdan kulüp ve üyelerin menfaatleri doğrultusunda revize 

edilmesi gerektiği konusunda yönetime tavsiye kararı almışız. 

9 Mart tarihli raporumuzda, yine Kalamış Tesisleri’mizde, Yönetim Kurulu kararına aykırı olarak 

yapılan mevsimlik üye kaydını tespit edip raporlamışız. Üçüncü tespitimiz, Galatasaray Sportif ve 

Sınai Ticari Yatırımlar A.Ş. ile bağlı ortaklıkları 12 aylık finansal tablo ve dipnotları hakkında, 

Denetleme Kurulumuzun görüşleri Yönetim Kuruluna sunuldu. 

3 Eylül 2018 tarihli raporumuzda da, Galatasaray Sportif A.Ş.’nin internet sitesindeki bilgi 

toplum hizmetleri bölümünde olması gereken, fakat olmayan eksikler tespit edilmiş ve bunların 

tamamlanması için Yönetim Kurulumuza rapor sunulmuştur. 

Bir başka raporumuz, futbol okullarında 2015 ve 2016 yıllarında yapılan yolsuzluklar hakkında. 

Bunlar tespit edilip 17 Eylül tarihli raporumuz ile Yönetim Kurulumuza sunulmuştur.  

27 Kasım tarihli raporumuzda, Galatasaray Emlak Geliştirme A.Ş. ile Galatasaray Sportif A.Ş. 

arasındaki VIP, loca ve tribün haklarının devriyle ilgili işlemden kaynaklanan zarar 

raporlanmıştır.  
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28.9 tarihli raporumuzda, dernek tüzüğüne aykırı olarak yapılan 2018 yılı üyelik başvuruları 

hakkındaki tespitler ve değerlendirmelerimiz 5 Kasım 2018 raporumuzla Yönetim Kurulumuza 

bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen raporumuz sonrasında, aynı tür ihlallerin geçmiş dönemlerde de 

yapılmış olma ihtimali üzerine, 2017 yılında üyeliğe kabul edilen adayların tümünün belgelerinin 

incelenmesine gerek duyulmuştur. Bu inceleme sonunda, tüzüğümüze aykırı işlemler tespit 

edilerek Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu büfelerinin denetimi konulu raporumuz 

da 1.12.2018 tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur.  

25 Aralık tarihli iç denetim departmanımız tarafından hazırlanan raporla da Kalamış Tesisleri 

yelken şubesi ile otopark gelirleri konusundaki düzensizlik ve usulsüzlükler raporlanmıştır. 

Bunun haricinde, Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen zorunluluklar nedeniyle, halka açık 

bağlı ortaklığımız Galatasaray Sportif A.Ş. ile ilgili içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinin 

güncellenmesi sağlanmış, bu listeye ilk defa Denetim Kurulu üyeleri de dâhil edilmiştir. 

Bir başka konumuz, e-spor faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının bundan önceki yıllarda 

kulüp bağlı ortaklıkları altında takip edildiği tespit edilmiş olup, ilgili federasyonun kurulması ve 

Spor Bakanlığı tarafından da e-sporun bir spor dalı olarak kabul edilmesi üzerine, tüzüğümüzün 

24/11. maddesi kapsamında, derneğimizce de spor dalı olarak kabul edilmesi için Genel Kurul 

tarafından karar alınması gerekliliği vurgulanmıştır. 

2012 yılında başlayan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak üzere oluşturulan 

ve tüzüğümüzün gereği olan yönetmelikler, 89. dönemde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 

üyelerimizle, yetkili personelin katkıları ile mevcut yapımızın koşullarına uyarlanmış ve 28 Şubat 

2019 tarihli 10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuştur. 

Değerli Üyeler, 

Bundan sonraki bölümler hukuki ve mali konuları kapsamaktadır. Bunların tekrarına gerek varsa 

okuyayım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bilmiyorum, hazirun değerlendirsin. Gerek yok bence, ama arzu ederseniz. Buyurun.  

Denetim Kurulu Başkanı Reha Ünsay 

Mali konulara geçiyorum o zaman. O zaman Sportif A.Ş.’ye de geliyorum. Bunlar da Kaan Bey 

tarafından açıklandı.  

Bunlar sonucu elde ettiğimiz olumlu gelişmeleri kısaca bahsedeceğim. Denetim Kurulu ve iç 

denetim biriminin Kalamış Tesisleri hakkında eksikleri tespit eden raporları neticesinde alınan 

önlemler ve yapılan uygulamalar sonrasında, Kalamış Tesisleri’nin 2017 yılına oranla % 290’lık 

bir artışla 323 bin liradan 1 milyon 270 bin liraya ulaştığını tespit ettik.  

Futbolcu sözleşmeleri ile ilgili bizim önümüzde kanuni bir zorunluluk var. Onun için, fazla bir 

açıklama yapamıyoruz, gizlilik maddesi gereğince. 

Galatasaray Spor Kulübü’nün 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 dönemine ait kayıt ve işlemlerine 

ilişkin genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılan incelemeler 

sonucundaki tespitlerimiz yukarıda değerlendirmelerinize sunulmuştur. 

Sizlerden gelebilecek soru, eleştiri ve önerileri yanıtlamaya ve değerlendirmeye hazır 

olduğumuzu belirtip, Divan Kurulu toplantısının camiamıza verimli sonuçlar sağlamasını dileriz.  

Saygılar sunuyorum.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz Reha Bey. 

Sportif konularda, Sayın Cengiz. Buyurun, buyurun lütfen.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Divan, Değerli Arkadaşlar, 

Bir konuyu yine -dediğim gibi, çok hızlı konuşurken kelimeler dökülüyor, birleşiyor- çok net ifade 

edeyim, çünkü yanlış anlaşılabilir. Biz gelenlere bakıyoruz. Disipline sevk ederiz biz. Disipline 

sevk etmediğimiz üyenin 15 gün sonra, biz 15 gün içinde sevk etmezsek, 15 gün sonra doğrudan 

disipline başvurma hakkı var. Yani tüzük bu konuda çok sağlıklı. Biz disipline asla müdahale 

etmeyiz. Buna ceza verin, buna bunu yapın, böyle bir polemiğe de girmeyiz. Bize kenardan bile 

sorulsa bilmiyoruz deriz. Benim yapım da bu, Yönetim Kurulundaki arkadaşlarım da böyle.  

Disiplinin incelemesi sonrası bize gelen cezaların çoğu hak mahrumiyeti idi. Biz Yönetim Kurulu 

olarak, -ki ben de yürekten destekliyorum- bu arkadaşlar içinde bulunduğumuz şartlarda işte 

belli bir öfke ile olabilir demişizdir. Hepsine uyarı verelim, dedim. Çok ağır küfürler vardı, sadece 

bana değil, yönetimdeki arkadaşlarıma. Ben burada değilim, olabilir dedim. Bir laf ettim, öfke 

size, ağır söz size, onu dinleyip ona göre gereğini yapmak bize, dedim ve bu nedenle, en alt 

cezayı vermeyi kararlaştırdık. Yani benim bir öyle talimat, şey, sakın, demişsem yanlış anlaşılmış, 

bunu hassaten düzeltiyorum ve saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Okan Böke, buyurun.  

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke 

Değerli Hazirun, kaldığı kadarı ile, Sayın Başkanım, Divan Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu 

Arkadaşlarım ve tekrardan Sayın Hazirun, 

Şimdi üzülerek bir kere bildirmek durumundayım ki, Divan toplantılarında -35 yıl- maddelerin 

yerinden oynadığı ve herkesin görüş bildirip salonu terk ettiğini ben ilk defa gördüm hayatımda. 

Ve yine ilk defa görüyorum ki, bu herhâlde yönetimin alçak gönüllülüğündendir, Yönetim Kurulu 

üyeleri 2-3 defa azarlanmamıza rağmen, oturup, bekleyip söz alma hakkımızı da kullandık.  

Şimdi biz hep bu çok seslilikten filan bahsediyoruz da, çok seslilikten bahsederken konu dönüp 

dolaşıp geliyor mektebe. Bir defa daha söylüyorum, ben Avusturya Lisesi mezunuyum. Çok da 

gururluyum. Ama hangi okulda en fazla arkadaşın var derlerse de, % 99.9’u Mekteb-i 

Sultani’dendir ve ben buranın bir parçası olmaktan muazzam gurur duyuyorum. 

Bir kere bu çok seslilik falan bırakın, çok seslilik mektepte işliyor, ondan sonra tamamen 

siliyoruz kenara.  

Şimdi birkaç konu vardı benim değinmek istediğim. Ama hakikaten benim Galatasaraylılığım, 35 

senedir Galatasaray’da gördüğüm, bugün çoğu şeyleri değiştirdiği için anlıyorum ki, ne yazık ki 

üzülerek görüyorum ki ve hatta Sayın Başkanıma bir arkadaşımla beraber götürdüğümüz Sevgili 

Metin Aslan kardeşimiz, Galatasaray’ın sanki başka bir problemi yokmuş gibi, buradaki bütün 

Divan hazirunu, Metin Aslan hakkında, o var mı, bu var mı, yok mu, şu mu, bu mu... 

Zannedersem Mehmet ağabeydi söyleyen de, Divan ya da Mali Genel Kurulu yönetmesinde bir 

beis olmadığını. Zaten hakkında bir şikâyet varsa da olabilir, olmayada bilir.  
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Ben bir şey daha söyleyeyim. Biri daha yine söylemişti. O kadar eleştiri aldık, sanki biz bir şeyler 

yapıyormuşuz gibi. O da şu. Kimdi, hatırlayamıyorum. Özür diliyorum ismini hatırlayamadığım 

için. Şimdi not aldım, onlar da karıştı. Bir toplantıya herhangi bir gün başkanlık yapan yahut da 

bir kurumun başında olan yahut da bir takımın başında olan ya da bir şirketin başında olan, bir 

gün başkanlık koltuğunda oturduysa, bir sene, 3 sene, 5 sene oturduysa, onun işlediği herhangi 

bir suçtan dolayı ceza görmemesi mi normaldir? Ben demin buradaki bir ağabeyimin sözlerini 

böyle algıladım. Çok da yazık eğer öyle düşündüyse. Başkanlık Galatasaray’da gelip geçicidir, 

Galatasaraylılık kalıcıdır. Bir kere bunu unutmayalım.  

Şimdi diğer bir konu. Benim olmadığım, ben çünkü hayatımı voleybolla yaşıyorum. Ama 

anladığım kadarıyla, hiç önemli değil burada. Ne bir takdir, ne bir şey. Bu takım tarihinde ilk defa 

Avrupa Kupası’nda finale çıktı nitekim ben yine onlarla beraber bir maçtayken. Divanın 

uzamasından dolayı Malatya’ya gidemediğim için şimdi buradayım sizlerle de. Biraz da onları 

paylaşacağım.  

Ama bir önceki Divanda çok sevdiğim bir kardeşim Fabrizio size ders niteliğinde risk hedging’ini 

anlattı. Yani belki de en azından Metin Aslan’ın konusu kadar ilgi çekmiştir diye düşünüyorum. 

Ama şimdi birkaç şeyi söyleyeyim de size, arada kalmasın. Fabrizio gerçekten işini iyi yapan bir 

kardeşimizdir. Ben de hasbelkader 1990’dan beri, New York City Bank’da başlamak kaydıyla 29 

senedir bu işi yapıyorum. CV’mi bilen bilir, bilmeyene de vermeyeceğim zaten. 

Onun dışında, hedging para tutar, bedava olmaz. Size en basitinden anlatayım. Bugün 

Galatasaray’ın bütün risklerini kaldırın, sadece 50 milyon euro kur riski var derseniz, bunu vadeli 

işlemlerle hedge etmenin bedeli 23 milyon 750 bin lira, çünkü 1.000 euro bazında 475 lira 

margin yatırıyorsunuz. Kurlar değiştikçe margin call geliyor, vs. vs. Tabii bunu bildiği için 

Fabrizio, -dediğim gibi, işine de çok hâkim bir kardeşimizdir- opsiyonlarla yapalım dedi. Buyur 

yapalım ağabey. Nasıl yapacağız opsiyonlarla? Biz orada oturuyoruz, saksı mıyız? Hepsini ben de 

zaten biliyorum. Ben de gittim Başkana, zero risk, zero cost risk hedging’ini anlattım. Başkan da 

inanamadı. “Ya Okan, böyle bir şey var mı?” “Var tabii Başkanım.” Yapalım. Nasıl yapacağız? 

Opsiyon satmadan siz prim alamazsınız. Opsiyon satmak için de, bir bankanın diğer bankaya ya 

da o kuruma line tanımlaması lazım. Demin Kaan kardeşimin yaptığı muazzam sunum... Ha 

getirdiğimiz nokta harika şu anda. Evet, artılara geçtik, öteki tarafta eksinin kenarından 

dönüyoruz, çıkıyoruz. Ama bugün siz Galatasaray’a opsiyon limiti açacak bir banka bulursanız, 

yani Galatasaray’dan opsiyon alacak, ceketimi de bırakırım, Texas A&M University 

undergraduate master her türlü diplomamı da bırakırım, çeker giderim. Tamam mı? Böyle bir 

şey yok. Ne yazık ki bu mali durum düzelmedikçe, riskin hedging’i Fabrizio’nun, Okan’ın -daha iyi 

bilenler mutlaka vardır- vereceği seminerlerle sınırlı kalır. Bunun da altını çizelim. 

Şimdi geri gelelim, öteki şeye. Açıkçası çok üzülüyorum. Dediğim gibi, biri yine demişti. Yine not 

almıştım ismini, ama her şey birbirine karıştı. Ben bu kadar uzayacağını ve bu kadar yoğun bir 

kalabalık kalacağını düşünmüyordum. 

Galatasaray tabii ki bir futbol kulübü değil. Herhâlde biz de bunun bilincinde olduğumuzu 

maliyeti düşürerek, başarıyı artırarak üç beş sporda da gösteriyoruz. Şimdi ben size kısaca bir 

söyleyeyim.  

Erkek takımımız 22 maçta bu sene 16 galibiyetle, ligi üçüncü bitirdik, son 10 senede, erkekler, 

ligi bir kez üçüncü bitirmişti, 2012-2013 senesinde, ama eminim pek takdire şayan değil, ikinci 

kez 7. olmuşuz, 4 kez 6., 3 kez 5. olmuşuz. Aynı takım Türkiye Kupası’nda -kaçırdım ben, 
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gidemedim, çünkü cevap hakkımın doğmasını istiyordum- Malatya’da şampiyonluk için 

mücadele edecek. Tokat, arkasından inşallah şansımız yaver giderse Ziraat, arkasından final bizi 

bekliyor. Öte yandan, bu takımı kurduğumuz vakit, -Divanda değil, ha Divanda da çok 

eleştirildik- ona buna para kaptırmışızdır da, bu takım küme düşermiş de, şuymuş da, buymuş 

da. Gel gör ki, ön elemeyi geçemezsiniz dedikleri takım bugün 19’unda İtalya’da olmak kaydıyla, 

26’sında da İstanbul Burhan Felek’te olmak kaydıyla, Dünya Kulüpler Kupası’nı kazanan Trentino 

ile final oynuyor arkadaşlar. Şampiyonluk için oynuyor. Ama bunlar bizim mevzularımız değil, 

bizim daha önemli mevzularımız var. Vay efendim, biri birini nasıl disipline şikâyet etmiş!..  

Bunlarla benim yakından uzaktan alakam yok, Yönetim Kurulunun da yok. Yönetim Kuruluna 

geliyor, oylanıyor. Ve Galatasaray adabıyla da kararlaştırılan konuda uyarı oldu. Ama dediğim 

gibi, hakikaten Galatasaray’ın şu anda daha önemli konuları var. Kaan bu finansal sunumu 50 

kişilik haziruna mı yapmalıydı, yoksa ilk başındaki dolu haziruna mı yapmalıydı? Vallaha 

bilemiyorum. Eğer Galatasaray’ın görünmeyen etikleri varsa, bu idareyi yahut da çok sesliliği 

kendi içimizde tekrar bir araya getirebiliriz. Ama batacak olan bir Galatasaray’ı binimiz, 

milyonumuz birleşsek ne yazık ki tekrar inşa edemeyiz. 

Şimdi geri gelelim kadın voleybol takımına. Kadın voleybol takımında da normal sezonu 4. 

bitirdik. Bunun dışında, şimdi play-off’larda Beşiktaş ile oynayacağız. Ben kazanacağımızı ümit 

ediyorum ilk turda. Daha sonrasında yarı finalde Eczacıbaşı’yla oynayacağız. Eczacıbaşı’ndan bu 

sezon ilk puanı Galatasaray kadın voleybol takımı aldı. Kadınlarda da 3 tur geçtikten sonra 

Avrupa’ya veda ettik. Olabiliyor, sporda hep kazanma yok. Türkiye Kupası da inşallah 

oynanacak. Ama ben 20 kat tuzağına düşmemek için, oynadığımız Eczacıbaşı’nın veyahut da 

Vakıfbank’ın bütçeleri 15-20 milyon euro mertebelerinde. Bizim kadın takımımızın bu seneki 

bütçesi -oyuncu maaşından bakıyorum- 940 bin euro. 

Madem hazır bu tablolardayız, ben onları ezbere bildiğim için tabii, ben başka bir şey 

söyleyeyim. Takımı kurduğumuz vakit, Ağustos kurlarıyla baktığınız takdirde -bir şeyleri baz 

almanız lazım karşılaştırma için- geçtiğimiz seneki -daha gerilere gitmedim, aklınız çıkar çünkü- 

sadece voleybol takımlarının maaş bütçeleriyle bu sene kurduğumuz takımın maaş bütçesi 

arasında, Ağustos 1 kurları baz alınmak kaydıyla 735 bin euro tasarruf sağlanmıştır, yani yaklaşık 

4.5-5 milyon lira para. Hani çok var ya bizde. Şimdi diyeceksiniz ki, ya bu nasıl oluyor. Bu 

altyapıdan oluyor. Biz Arkas maçı oynuyoruz İzmir’de, adam bench’e bakıyor, 7. yabancıyı 

arıyor. Baba, maç altı tane adamla oynanıyor, bırak 7., bench’te 7 de var, 8 de var. Ama maç 6 

kişi oynanıyor. Biz bunlara kafa tuttuk bu sene. Ha, 3. bitirdik, ama en fazla kazanan ikinci 

takımız. Çünkü en genç takımız, şanssızlıklarla birkaç tane 3-2 oynadık.  

Biz bu sene altyapıya da ciddi bir yatırım yaptık voleybolda. Çok iyi bir Galatasaraylı 

kardeşimizden, 22 tane aslan gibi delikanlıyı Galatasaray altyapısına getirdik. Emin olun, bizim 

bunları aldığımız para komik bir paradır. Bunların her birine en kısa zamanda muazzam teklifler 

gelecek. Ama biz voleybolu yıkılmamak üzere inşa etmeye çalışıyoruz. Her gün getirebilirsiniz, 

bir yabancı bir kademe atlatır. Gittiği zaman, 5 kademe geri düşüyorsunuz. 

Şimdi vallaha benim diyeceklerim bundan ibaret. Tabii biraz canınızı sıktım.  

Metin Aslan konusunda benim diyeceğim fazla bir şey yok. Metin’i çok severim, onun dışında. 

Yani zaten hemen hemen herkes girdi mevzuya. Tek anlamadığım şey, bir koltuğu işgal ettikten 

sonra şikâyet edilmekten muafsanız ben onu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum bu vesileyle de 
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Bu arada, size bir defa daha hatırlatıyorum. 26 Mart’ta ben oğluma söz verdiğim için Amerika’da 

olacağım. Ben öyle şan, şöhret peşinde de değilim. Biz bu takımı aslanlar gibi buraya getirdik. 

Onlar bensiz de gereğini yapacaklardır. Ama gönülden sizden ricam, lütfen Galatasaray’ın, -

demin diyordunuz ya, futbol kulübünden öte olduğunu- spor kulübü olduğunu hatırlatmak için, 

Sevgili Devrim’i arayın, Devrim’den biletlerinizi satın alın ve lütfen Galatasaray’ı desteklemeye 

gelin. Bu çocuklar hak ediyor. 

Saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Okan Bey’e teşekkür ediyoruz. Aykut Bey kısa bir düzeltme ve açıklama yapacak. Ondan sonra 

söz isteyen var mı yönetimden? İlber Bey sonra söz alacak.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Saygıdeğer Hazirun, 

Ben önceki gündem maddesinde yaptığım konuşmada, -tabii yazılı metne bağlı kalmadan, 

irticalen yapılan konuşmalarda malum, iletişim kazaları olabiliyor- Denetim Kurulunu 

kastetmedim, Disiplin Kurulunu kastetmiştim. Tutanakta da ben düzeltilmesi için gerekli şeyleri 

yapacağız. Bu bir düzeltme. 

İkincisi de, bir polemik açmaya niyetim yok ama bu Divan toplantılarında gündem değişikliği, 

gündem sıra değişikliği, takdim tehir konusunda bir Yönetim Kurulu üyemiz bir şey yaptı. Daha 

önce benim de yazman üye olarak görev yaptığım Sayın İrfan Aktar başkanlığındaki yönetim 

döneminde, 23 Şubat (2015 yılı) tarihindeki yapılan Divan toplantısında, Sayın Erdal Günsel ve 

11 arkadaşının vermiş olduğu bir önerge ile yine bir gündem sıra değişikliği yapıldı. Gerekli 

evraka Divan evrağı arasından ulaşılabilir.  

Vaktinizi aldım, sağ olun.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler. İlber Bey, buyurun. Daha sonra da Sayın İbrahim Göknar ve Sayın Teoman Kadıoğlu 

mali ve denetim raporları hakkında konuşacaklar. Sonra başka söz isteyen var mı? Kapatıyor 

muyuz? Ayhan Bey, rekor kırıyorsunuz bugün. Ha, Taner Aşkın vardı mali konularda söz isteyen, 

bugün. İbrahim Ziyal.  

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlber Aydemir 

Müsaadeniz var mı?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun.  

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlber Aydemir 

Sayın Başkanım, Sayın Divan, Sayın Başkanlar, 

İki nokta hakkında çok kısa vaktinizi alacağım. Düzeltme gerektiği kanaatindeyim. Konuyu tekrar 

açıp, tekrar sıcak tutmak niyetinde değilim, ama bu 2 gün verilmesi ile ilgili olarak bir beyanda 

bulunuldu burada, iki gün verildiği tarihte 529 üye alacaktınız şeklinde. Bu bir niyet okumadır. 

Bu doğru bir beyan değildir, maalesef. Tüzüğümüzün 11. maddesi son derece açık. Üyeliğe kabul 

işlemi ile ilgili olarak, sicil ne zamandosyaları, askıdan gelmiş olan dosyaları ne zaman teslim 
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eder, ne zaman Yönetim Kurulu kararını verir, son derece açıktır. Müsaadenizle çok hızlıca 

okuyacağım, zaten bir cümle. 

11/6. fıkrası: “Yönetim Kurulu, üye adaylarından onayladıklarını sunum tarihini takip eden 10 

gün içerisinde Sicil Kuruluna bildirir.” Diğer fıkrası daha uzun olduğu için okumayacağım, ama 

Sicil Kurulunun sunum tarihi de Eylül ayının sonudur. Dolayısıyla, 10 Ekim tarihine kadar 

Yönetim Kurulunun aldığı nihai üyelik kararını Sicil Kuruluna iletme ve gereğinin yapılmasını rica 

etme yetkisi bulunmaktadır. Bu iki günle ilgili olarak nihai karar 10 Ekim tarihi itibarıyla, bu 

sürecin gelişimi bu şekilde olmuş olduğu için, o yönde alınamamış oldu, ama 529 alacaktınız 

beyanının doğru olmadığını destekleyen bir süreçtir. Bu yönde de herhangi bir karar yok idi o 

tarihte. Bunu hatırlatmak istedim.  

Bir de çok kısa, tüzük değişikliği ile ilgili olarak 29 Eylül’deki Genel Kurula gelen 8. madde 

konusu. 8. maddenin, Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 87. maddenin 34. 

fıkrasının yorumu itibarıyla bu Genel Kurula getirildiğini, buradaki değişikliğin ihtiyari bir 

değişiklik olduğu kanaatinde olduğumuzu, ancak tüzüğümüzün maddelerinin yorumlanması 

açısından böyle bir değişikliğin fizikî olarak farklı günde, ayrı bir Tüzük Genel Kurulu toplanarak 

mı yapılması gerekiyor ki, tüzüğümüz bu şekilde ifade etmiyor. Burada nisaplardan ve bu amaçla 

toplanmış olmasından bahseder. Tüzük Değişikliği Genel Kurulunun ayrı bir fizikî alanda, ayrı bir 

günde olmasından bahsetmez. Bunu hatırlatmak istedim. Dolayısıyla, yorum itibarıyla 

getirdiğimizi, ihtiyari bir değişiklik olduğunu, ancak bu değişikliğin hayata geçirilmesi için 

alınması gereken Yönetim Kurulu kararının, Genel Kurul kararının ve nihayetinde tüzük 

değişikliğinin zorunlu olduğu konusundaki açıklamamız ve bizim yorumumuzun bu yönde 

olduğunu aktarmış idik, hem 29 Eylül’den önceki son Divan Kurulu toplantısında, hem de 29 

Eylül’deki Genel Kurul toplantısında, açılıştan önce yapmış olduğum konuşmada. Hatta orada şu 

uyarıyı da yapmış idik.  

Şöyle bir metot gayet benimsenebilirdi, Genel Kurulu açarsanız, 8. maddenin, açılışta nisapları 

tespit edersiniz. Kusura bakmayın, 8. maddeyi, sürekli kafam kayıyor. Açılışta nisapları tespit 

edersiniz. Tüzük değişikliği nisabı yok mu? 8. maddeye gelindiği zaman, nisaplar gerçekleşmediği 

için maddeyi o zaman oylatmazsınız veyahut da oya sunarsınız ve reddedilir. Bu gayet mümkün 

olan bir hukuki metot idi. Bu güvenli bir yöntem değildir, esnetiyorsunuz gibi bir eleştiri var ise, 

gayet benimsenebilecek bir yöntem idi. Ancak toplantı açılıp, nisabı dahi henüz tespit 

edilmeksizin yapılmış olan oylamanın tüzüğe aykırılığı konusunda uyarımı orada yapmış idim. 

28. maddemizin ifadesi son derece açıktır. En ufak bir şekilde gündeme ilave bir değişiklik 

yapılamaz ifadesi son derece açık bir ifadedir. Dolayısıyla, bu bir tercih olarak tevessül etmiş 

olduğunu, kayda geçmesi açısından bu iki hususu belirtmek istedim.  

Zamanınızı aldım, teşekkür ediyorum, dikkatleriniz için.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederim. İbrahim Bey, buyurun.  

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Hazirun,  

Herkesi tekrar saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, bütçede biraz önce sunulduğu gibi, 2018 yılında nispeten başarılı bir gelişme vardır. 

Bu bağlamda Yönetim Kurulumuzu tebrik ediyorum. Ancak, aslında ben dikkatlice 478 sayfayı 
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okudum, hem Genel Kurula olan raporu, hem içindeki bütçe rakamlarını. Ama gelin isterseniz, 

bir konuda çok samimi bir şekilde birkaç önerim olacak. 

10 gün sonra sunulacak bütçe -hem 2019 var içinde, hem 2018’in bu performansı- Galatasaray 

için bir çıkış yolu değil. Niçin değil? Bütçeyi şöyle özetleyeyim müsaade ederseniz. 2018 sonu 

rakamı, toplam borcumuz 2.6 milyar liradır. Dokümanların sonucu bu. 2-3 satıra indiriyorum, 2.6 

milyar. Bizim kulübümüzün toplam yıllık geliri 700 ila 800 milyon Türk lirası arasında 

değişmektedir. Şimdi lütfen bu şekilde bakalım. Bu ne demek? Eğer bizim 700 liralık yıllık 

gelirimiz varsa, bütün bu anlatılanların sonucu ve çok önemli bir ayrıntı var zaten, en kritik nokta 

o. Şampiyonlar Ligi geliri de 2019 için neredeyse buna dâhil. Yani biz inşallah her sene yaptığımız 

gibi, satır başına şampiyon olacağız diye bütçe yazıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu 

derece kritik bir durum. Bu bir sarmal. Bu işin içinden -naçizane, benim anlayışıma göre- 

kesinlikle ne yaparsak yapalım çıkamayız.  

Çok özet, yıllık gelirimizin 4 katı borcumuz var. Dolayısıyla, bizim artık bu gerçeği hep beraber 

kabullenip, başka bir yol izlememiz çok daha doğru olacaktır kanaatindeyim. Bu çok zordur. 

Bakın, Sayın Başkanımız dün basın toplantısında çok önemli bir ifadede bulundular. Dediler ki, 

daha önceleri de bu ifadeleri hep beraber söyledik, “Denizin sonuna geldik. Nefes alacak 

vaktimiz yok.” vs. vs. 

Sayın Başkanımız en önde olmak üzere -maalesef diyeceğim o hususta özür dileyerek. Devletin 

kapısına gitmiş durumdadır. Yani Bankalar Birliği kararı Kulüpler Birliği’nden öte Sayın 

Başkanımızın ağzından sürekli ifade edilmektedir. Açıkçası, bu bana göre en kolay yoldur. 

Elbette, eğer menfaatimiz var ise o karardan faydalanalım. Buna kimse karşı çıkamaz. Ancak bir 

şey söylemek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın, herhangi bir yönetimi -eski, yeni- kastetmiyorum. 

Sadece yaşadığımı, Galatasaraylı olarak söylemek istiyorum. Bizler değil miydik, bundan 2-3 

sene önce, 2.700, 2.800 kişi el kaldırdık. Belirli projeler için niçin ortak aradık kendimize? Ne 

içindi o hareket? Biz kendi yağımızda kendimiz nasıl kavruluruz, yaptığımız tüm bu yanlış 

yönetimler neticesi birikmiş olan borcumuzu nasıl eritmeye çalışırız diye o elleri kaldırdık ve 

onlar devam ediyor. 

Efendim, çok somut birkaç şey söylemek istiyorum. Biraz önce hem Okan Bey, son derece 

yüksek başarılar tabii, bütün gönlümüzle, kalbimizle, ama orada çok ince bir konuya değindi. 

Diğer tarafta Kaan Bey’i de dikkatle izledim, “çok başarılı bir mühendislik” dedi hatta kendisi, 

yani operasyon. Futbol kulübümüzün gelir gider dengelerinde 90’lardan 70 milyon euro’lara 

filan indiğimizden bahsetti. 

Şimdi zaten bakın, güneşi balçıkla sıvamayalım. Bana göre en kritik nokta bu. Şimdi diyelim ki, 

70 milyon lira futbol takımımızın maliyeti. Pardon, özür dilerim, kaç lira? Kaan Bey ifade etti 

ücretleri, ben de ücretlerinden bahsediyorum. Aynı şey, yanlış anlaşılmasın. 70 milyon, diyelim 

50 milyon. 50 milyon lira. Şimdi bakın, bizim toplam borcumuz kaç para? 2.6 milyar, değil mi? 

Her yıl da 150 milyon lira filan faiz ödüyoruz. Hesap çok basit aslında. Futbol takımı zaten doğal 

olarak ve haklı olarak en çok gidere sahip ve en çok geliri de o getirecek. Bunlar normal şeyler. E 

peki, Allah korusun, şampiyon olamadık, gitti. Orada bir anda zaten 50 milyonluk bir bütçe açığı 

yine gelecek. O zaman şunu düşünüyorum. Hani Okan Bey dedi ya biraz önce, bize hiç yüz 

vermiyorsunuz, hiç dikkate almıyorsunuz, amatörler, vs. o, bu.  

Bakın gelin, çok samimi bir öneride bulunuyorum. Ancak önerimden önce şunu da söyleyeyim. 

Galatasaray’ın iki müzesinde kupalarını koyacak yer kalmamıştır. Belki de üçüncü müzeye ihtiyaç 
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olacak. Şimdi biz hep altyapı, altyapı diyoruz, sürekli bunu konuşuyoruz. Peki ama samimi olmak 

bambaşka bir konu. Sakın yanlış anlamasınlar, onlar da çok değerli bir kulüp tabii. 

Keçiörengücü’ne 11 alt yapı ile çıktık, bununla öğündük. Ben de diyorum ki, bir iki yıldız futbolcu 

alalım biz, -bir öneri- etrafını altyapı ile donatalım, Fenerbahçe maçlarına da öyle çıkalım. Bakın, 

bunu biz yapabiliriz. Müze örneğini, kupa örneğini onun için söyledim. Onun için ifade etmeye 

çalıştım. Gelin bir milat yaratalım, bundan hiç çekinmeyelim. Galatasaray Türkiye’nin en başarılı 

kulübü, Galatasaray taraftarı da Türkiye’nin en gururlu taraftarı. Yine hedef şampiyonluk, ama 

en azından riski hesaplanmış, getirisi, götürüsü doğru dürüst planlanmış, bütün bu ana gerçekler 

iyice rafine edildikten sonra çok daha gerçekçi bir bütçe reformu yapalım. Ve bunu da hiçbir 

şekilde yüksünmeden kamuoyumuzla paylaşalım. İnanın, benim inancıma göre, o tribünler yine 

buradaki 35 bin ortalamayı yakalar. 

Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Sayın Taner Aşkın, Sayın Teoman Kadıoğlu. Sayın Faruk Süren, kaçıyor 

musunuz? Estağfurullah. Çok naziksiniz, teşekkür ederiz, hoşçakalın. Buyurun Sayın Aşkın.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Değerli Hazirun,  

Bu son saniyelerde beni sabırla dinleyeceğiniz için baştan teşekkür etmek istiyorum. Çok az ve 

çok özet bazı şeyleri söylemeden geçemeyeceğim. Onun için, bütün sıkıntılarıma rağmen 

dayandım, sabrettim, şu saate kadar gelebildim. Biraz soluklu konuşmak istiyorum, kusura 

bakmayın. Herhâlde aldığım ilaçların da biraz etkisi var. 

Ama hemen şunu söyleyeyim, bir şeye çok teşekkür ediyorum. Yani evet, kâğıt üstünde her şey 

iyiye gidiyor gözüküyor. Ama sayın yönetim, şunu unutmayın, dün dündü. Bugün için bir şeyler 

söylemek lazım. Bakın, biraz evvel Sayın İbrahim Bey değindiler. Ciddi anlamda, ciddi anlamda 

arkamızda bir borç dağı var. Bu borç dağını eritebilmenin muhakkak çarelerini bulmalıyız. 

Muhakkak bunlar için imkân yaratmalıyız. Galatasaray’da bunu hep beraber, el birliği ile 

yapabiliriz. Bakın, müthiş bir potansiyel var elimizde, müthiş bir potansiyel var.  

Bu sabah okudum, Sayın Başkanın bir beyanatı var. Galiba Ayhan Akçe ile, Hakan Ateş ile yapmış 

olduğunuz bir ön anlaşma var. Bu doğru bir anlaşma esasında, ama eksik. O kart Galatasaray’ın 

kartı olmalı. Numuneleri var, örnekleri var. Biraz evvel Okan arkadaşımız dedi ki, “Galatasaray’a 

limit açacak banka bulmak lazım.” dedi. Sevgili Okan’cığım, bu işin içerisindesin, sen benden çok 

daha iyi biliyorsun. Şöyle söyleyeyim, her bir Galatasaray kartını, stadyum dâhil, banka 

kartlarının verdiği imkânlar dâhil, ben eğer 100 euro’ya satıyorsam, benim 30 milyon taraftarımı 

bir kenara koyun, bugün diğer kulüpleri örnek alın, sadece ve sadece 1 milyon kart satsan, 100 

milyon euro eder. 1 milyon kart, her şey bunun içerisinde. Ayrıca bir şey daha söylüyorum. O 

kartlardan sadece bana nema olarak sene sonunda 100 euro kalsa, o da bir 100 milyon euro 

eder. Galatasaray’ın bu tip projelere ihtiyacı var. Bakın, bir e sistemi var, gidiyor. Ben 

inanıyorum, 5 sene sonra, 6 sene sonra, 10 sene sonra, Galatasaray’a fayda sağlayacak bir 

sistem. Ama Galatasaray’ın en iyi potansiyeli şu andaki taraftarı. Elinin altında 30 milyon, bırakın 

vazgeçin, bu belki dünyada 30 milyon, ama Türkiye’de bana 2 milyon, 3 milyon taraftar, ama 

bakın, tam kulüp olmak kaydıyla, Galatasaray çatısı altında, kontrolü Galatasaray’ın 

inisiyatifinde olmak kaydıyla, yapılabilmesi gereken, zorunlu olan bir olay. Dağ gibi borç 
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duruyor. Ben bugün günü kurtardım, evet. Tamam, dün dündü, ama bugün için bir şeyler 

söylemek, bir şeyler yapmak lazım. Galatasaray’ın geleceği, Galatasaray’ın istikbali, orada o borç 

dururken, orada o faizler ödenirken, bize bu günleri rahatlıkla yaşatmak imkânını vermez.  

Belki bizler olmayacağız, ama bizden sonra gelen nesillere Galatasaray’ı böyle bırakamayız. 

Galatasaray’ı bırakmak istediğimiz zaman, birtakım kurallar bizi zorlayacak. En azından şöyle 

söyleyeyim. Ben Galatasaray’a geldiğim zaman, kapısından içeri girdiğim zaman, borç, harç 

yoktu. Borç, harç Yönetim Kurulu masasında ödenirdi. Kimde ne var? Çıkar cüzdanı, at ortaya, 

ertesi gün maç. Tamam, bitti, halloldu. Olmazsa maç gününde bir şeyler yaparız, kapatırız bu 

olayı denen idare tarzlarıyla Galatasaray bir yere geldi. Şimdi bakıyorum, tamam, doğru, gayet 

güzel, arkadaşlar birtakım şeyleri becermişler. Doğru ama nereye kadar geliyoruz? Bakın, benim 

giderim gelirimden çok fazla. Bir taraftan açılamıyorum, toparlamaya çalışıyorum. Şampiyonlar 

Ligi varsa 50, 60 milyon geliyor. Olmazsa, nasıl gelecek? O da gelmeyecek. Bir açık da o. Biraz 

evvel İbrahim Bey onu da söyledi. Ha, bu genç takımla mı olur, altyapıyı bilmem ne yapmakla mı 

olur?  

Yani şunu da söyleyeyim. Altyapı yapmak o kadar kolay değil. Bugünden yarına altyapıyla 

çıkamazsınız bu işin içinden. Eğer bizim beklentilerimiz böyle ise altyapıyla çıkma şansımız 

hemen hemen yarı yarıya yok demektir. Altyapının içerisine bundan önce 2000’li yıllarda nasıl 

Avrupa şampiyonu olduysak, öyle 3- 4 tane adam yetiştirirsiniz, onları monte edersiniz, ki bunlar 

takımın iskeletidir, ancak o zaman söz sahibi olma şansımız olabilir. Ama şunu hayal etmeyelim. 

Arkada duran 2 küsur milyar lira var. Bu 2 milyar Galatasaray’ın yükü. Bunu sırtımızdan 

atabilmenin yegâne çaresi bizim yeni projeler üretmemiz. Özellikle söylüyorum, potansiyeli olan 

bir grubumuz var, bir taraftarımız var. Burayı çok iyi kullanmamız lazım. Sayın Başkan, ne şekilde 

istiyorsanız destek olalım, ne şekilde istiyorsanız yardımcı olalım, ama gelin birlik olalım, 

beraber olalım ve bu yükün altından Galatasaray’ı kurtaralım. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz. Başka söz isteyen var mı efendim salonda? Ayhan Bey, İbrahim Bey. Önce 

İbrahim Bey’i alalım, en son Ayhan Bey’le kapatalım. Buyurun Sayın Ziyal. Vazgeçti Teoman Bey.  

İbrahim Ziyal  

Sayın Divan, 

Tekrar söz aldım. Ben çok hızlı bir şekilde, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan 

Kançal’la geçen Divan sonrasında kısa bir görüşmemiz olmuştu. O zaman kendisine sözlü olarak 

sormuştum. Genel Kurul toplantısında, bunu orada sormaktansa, şimdi öğrenip ona göre bir yol 

çizmeyi tercih ederim. Dövizlerin yapılandırılması oldu, TL’ye çevirdiniz. Biliyorsunuz, dolar 7, 

euro 8 gördü ve şimdi 5.40’lara indi bu. Sizden çok net olarak cevap rica ediyorum. Dolar ve 

euro’yu TL’ye çevirirken, o dönemde borçlarınızı yapılandırırken kaçtan yapılandırdınız? Cevap 

verebilirseniz sevinirim. Teşekkürler. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Kaan Bey cevabını hazırlarken veyahut sonra verecekse de olabilir. Vakitten tasarruf. Yazılı 

olarak da verebilirsiniz kendisine. Sayın Yeğinsu, buyurun. Yeğinsu ile artık kapatıyoruz, eğer siz 

de uygun görüyorsanız.  
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Ayhan Yeğinsu 

Sayın Başkan, Yeğinsu ile ilgili verilen dilekçe ile başladı, Yeğinsu ile ilgili kapatacağız inşallah. 

Efendim 4840 Ayhan Yeğinsu.  

Şimdi ben de sizlere birkaç şeyi söylemek istiyorum. Bu mali konularla ilgili olarak, öncelikle 

Kaan kardeşime Aralık ayında çok detaylı yapmış olduğu sunum için teşekkürlerimi iletiyorum. 

Bugüne kadar şahsen benim, 21 yıldır içinde bulunduğum Divan Kurulunda, ilk defa gördüğüm 

bu kadar detaylı ve doğru, herkesin anlayabileceği bir sunumdu. Bunun için teşekkür ediyorum. 

Tabii bugün yaptığı sunum için de teşekkür ediyorum. 

Şimdi efendim, problem ne? Problem şu. Biraz önce Aykut kardeşim de biraz değinmeye çalıştı. 

Bizler birtakım şeyleri doğru yaptıkça, bu doğru yapılmaktan rahatsız olan arkadaşlar veyahut da 

birtakım üyelerimiz var. Onlar sosyal medyada veyahut da diğer işte basını da kullanarak bizleri 

eleştiriyorlar. Eleştirebilirler, tabii ki bu serbest. Ama bilinmesi gereken birtakım şeyler var. 

Şimdi Ayhan Yeğinsu diğer arkadaşları ile beraber niye Kalamış’ta? Çünkü Kalamış’ta çok büyük 

sıkıntılar vardı. Benim de Okan kardeşim gibi CV’mi söylemeye gerek yok. 45 senelik bir 

profesyonel hayatım var ve bunun içerisinde de uzun yıllar işletmecilik var. 

Şimdi bakınız, Kalamış, Galatasaray Spor Kulübü’nün tesisi. 2017 yılında 820 bin TL zarar etmiş. 

Şimdi sizin dünyanın en güzel yerlerinden bir yerde bir tesisiniz var ve zarar ediyor. Nasıl 

olabilir? Nasıl olduğunu da açıklayayım. Bir işletme sözleşmesi yapılmış bir işletmeci ile, 334 bin 

lira artı KDV. Sizin değerlendirmenize bırakıyorum. Artı, biz bu işletmeci ile tekrar 

konuştuğumuz zaman, baktık ki burada yapılabilecek, bu rakamları artırabilecek imkânlar var ve 

bu rakamları artırdık. O 820 bin TL zarar eden tesisimiz artık kâra geçmiştir ve biraz önce 

denetim raporunda da açıklandı, 1 milyon 200 bin TL’ye gelmiştir, Galatasaray Kalamış 

Tesisleri’nin gelirleri. 

Bir başka konuyu daha söyleyeyim. Yine Kalamış’ın içerisinde su topu şubemiz var. Su topu 

şubemiz biz geldiğimizde 4.3 milyon TL zarardaydı. Bakın altını çizerek söylüyorum, belki gülünç 

olacak ama basketbol ve voleyboldan sonra en çok zarar eden şube. Bakın, su topu basketbol ve 

voleyboldan sonra en çok zarar eden şube. Nedir, baktık. Çok net. Efendim euro’lar uçuşmuş, 

dolar’lar uçuşmuş. Bir sürü yabancıyı almışlar, şubelere doldurmuşlar. Ama bunlardan hiçbir 

fayda elde edememişler. Biz ne yaptık? Bu yabancılardan arındırdık şubeyi, tamamıyla Türk 

yaptık. Su topu Federasyonuyla elbirliği yaparak, bundan sonra yabancıya da kısıtlama getirerek 

Türkiye’de tekrar su topu sporunun layık olduğu yere gelmesini sağlayacağız. Çünkü Haziran 

ayında, pardon Temmuz ayında yapılan Avrupa şampiyonasında, Türk Milli Takımı’nın aldığı 

neticeleri söylemeyeyim, çünkü utanç duyuyoruz o alınan neticelerden. Dolayısıyla, su topunda 

da tamamıyla altyapıya önem verdik, altyapıyı güçlendirdik. Ve 4.3 milyon TL olan zararı 1.7 

milyon TL’ye indirdik. Kaan kardeşimin biraz önce söylediği gibi, bundan sonra da artıya 

geçireceğiz. 

Bu tür sporlarda bizim Türk gençlerine mutlaka ve mutlaka yer vermemiz gerekiyor. Bu şubeleri 

ve tesislerimizi de artık zarardan çıkartarak kâra götürmemiz gerekiyor. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ayhan Bey’e vermiş olduğu açıklamalar için ve iyi haberler için teşekkür ediyoruz. Efendim, 

başka söz alacak yoksa... Pardon, tamam, ama yazılı olarak hazır değil de herhâlde, biraz 

araştırsın, versin size.  

Kaan Bey, şöyle yapalım isterseniz. Siz yazılı olarak bildirin, bize de bildirin ki tutanaklara alalım, 

çünkü sözlü olarak sordu. Açıkta kalmasın. Usulen tamamlamış olalım hadiseyi. 

Efendim, sabrınıza çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınız için sağ olun. 

İyi akşamlar. 23’ünde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. 
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