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 Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 9 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret 

Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Galatasaray Spor Kulübü’nün Değerli Divan Üyeleri, Değerli Kulüp Üyeleri, Misafirlerimiz ve 

Basınımızın Seçkin Temsilcileri,  

Galatasaray Spor Kulübü Ekim ayı Divan toplantısına hepiniz hoş geldiniz.  

Her zaman olduğu gibi, toplantımızı Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, vatan uğruna 

yaşamlarını yitirmiş kahraman şehitlerimiz, kulübümüz kurucusu 1 numaralı üyemiz Ali Sami 

Yen ve arkadaşları ve geçen bir aylık süre içinde ebediyete intikal etmiş olan 5092 sicil numaralı 

Candaş Özdeniz, 5494 numaralı ve eski ikinci başkanlarımızdan Selçuk Uygur, 6742 sicil 

numaralı üyemiz Ersan Erkam ebediyete intikal etmişlerdir. 

Bunun dışında, Sicil Kurulu Başkanımız Sayın Selçuk Erdoğmuş’un annesi ve futbol şubemiz 

idari yöneticisi Sayın Şükrü Hanedar’ın babası da dün ebediyete intikal etmiştir. 

Hepsinin ruhu şad olsun. Sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) 

Teşekkürler, buyurunuz efendim.  

Şu kapıyı kapatabilir miyiz acaba? Basın mensubu arkadaşları yerlerine alabilir miyiz lütfen? 

Değerli Hazirun, 

Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz Divan toplantımıza. Her zaman olduğu gibi, gündemin 

okunması ile başlayacağız. Gündemi okumak üzere Sevgili Burçin Bey’den rica ediyorum. 

Buyurun. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Gündem 

1. Eylül ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması, 

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2019 

tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ile özet 

yönetsel sportif faaliyet raporlarının Yönetim Kurulunca sunulması, 

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

itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ve özet yönetsel 

sportif faaliyet raporlarıyla ilgili olarak Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleri, 

5. Gündemin 3. ve 4. maddesinde sunulan raporlarla ilgili görüşme, 

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

7. Kapanış 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler. Gündem bu hâlde hepinize dağıtılmıştı, şimdi okunduğu gibi. Fakat bir önerge 

geldi. Onu dikkatlerinize sunuyorum.  

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Divan Kurulu Başkanlığına, 
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Kulübümüz gerek sportif, gerekse hukuki ve mali açılardan çok zorlu bir dönemden 

geçmektedir. Acilen çözüm bulunması gereken sorunlarımız maalesef gün geçtikçe daha ciddi 

boyutlara ulaşmaktadır. Kulübümüzün en yüksek danışma kurulu olan Divan Kurulumuzun 

bugünkü toplantısında güncel konuların ele alınması ve görüşlerin ifade edilmesi önümüzdeki 

süreçte hepimiz için yol gösterici olacaktır. Fakat toplantılarımızın süresi oldukça kısıtlıdır. 

Mevcut gündem sıralaması ile ivedilikle görüşülmesi gereken bazı konuların gereği gibi 

değerlendirilemeyeceği açıktır. Bu sebeple, elimizdeki maddelerin sıralamasında bir değişiklik 

yapılmasını öneriyoruz.  

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 aşağı kaydırılmasını 

teklif ediyoruz. 

demiş, arkadaşlar. Tüzüğün ilgili maddesini okuyabilir miyiz, kaç imza lazım?  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Tüzüğün ilgili maddesini okuyorum. 

“Olağan toplantı gündemi, başkan, yokluğunda bir başkan yardımcısı tarafından hazırlanır. 

Toplantıda gündeme geçmeden önce, toplantıya katılan üyelerin onda birinin isteği üzerine 

başkanlık oylama ile gündeme ekleme yapabilir.”  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Şu anda imza veren kişi sayısı burada 11 kişi. Giriş kaç kişi? Divan.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Giriş, 132 Divan üyesi. Yani 13 imza gerekiyor.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

13 imza lazım.  

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

Değiştirme demiyor ki, ekleme diyor. Ekleme yok.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Müsaade edin, tekrar okuyalım. Tabii. Tekrar okuyalım. Tekrar okur musunuz?  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

 “Toplantıda gündeme geçmeden önce, toplantıya katılan üyelerin onda birinin isteği üzerine 

Başkanlık oylama ile gündeme ekleme yapabilir.” 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet, haklısınız. Peki, değiştirelim mi, değiştirmeyelim mi? Bir saniye, sakin olun Başkanım. 

Geçen toplantıda bu ikinci maddedeydi, bitirememiştik. O yüzden de, birinci maddeye almıştık 

bu sefer. O bakımdan, geciken mali tabloların ivedilikle sizlere sunulması, bizim Divan Kurulu 

olarak tercihimizdir. Dolayısıyla ben gündemin bu şekilde devam etmesinden yanayım. Her ne 
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kadar üyelerimiz böyle bir önerge getirmişlerse de, onların hoşgörüsüne sığınarak, eğer uygun 

görüyorsanız, gündemin olduğu gibi devamından yanayım. 

Şimdi müsaade edin, zaten gündemi okunan hâliyle oylarınıza sunuyorum.  

Gündemi okunan hâliyle kabul edenler lütfen? Var, var. Var. Kabul etmeyenler? Saymak lazım. 

Sadece Divan üyelerinin oy kullanmasını rica ediyoruz. Gündemin önergede teklif edildiği 

şekilde değiştirilmesini kabul edenler efendim? Sadece Divan üyeleri ellerini kaldırırsa 

memnun oluruz. 

40 mı? Efendim, tereddüt etmeyin, kaldırın ellerinizi, görelim. Sadece Divan üyeleri lütfen. 53 

kişi teklif ediyor. Efendim, ekleme değil. Ben okunduğu şekilde, gündemi hazırladığımız şekilde 

her toplantıda olduğu gibi oylarınıza sunuyorum. Ama her toplantı yaparız, lüzum var ona. Ben 

değiştirilmesinden yana değilim, ama talep varsa uymak zorundayız. Kaç kişi saydınız 

arkadaşlar? 53 civarında. Efendim, olduğu gibi, gündemin devamından yana olanlar? Kaç? 50 

küsur civarında değişmesini talep edenler var. 22 civarında da olduğu gibi devamından yana 

olanlar var efendim.  

Bakın, haziruna uyuyorum. Söyleyin, ne yapacağımıza karar verelim hep birlikte. Tüzük oylama 

diyor. Katılıyorum, katılıyorum. Ne kadar süreniz var? Ne kadar sürecek? İsterseniz efendim 

şöyle yapalım. Her ne kadar hazirundan böyle bir talep var ise de, yeterli imza sayısı da yok bu 

önergede. Divan Kurulu olarak inisiyatifimizi gündemin olduğu gibi devamından yana 

kullanmak istiyorum. Yalnız bu arada da, mali sunumu yapacak Yönetim Kurulu arkadaşımız da 

zamanı verimli kullanırsa, diğer konulara da sıra gelir. Böyle toparlayalım işi. 

Efendim, Eylül ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oylara sunulması. Okuyanlar veyahut 

okumayanlar açısından, Eylül ayı toplantı tutanağını kabul edenler lütfen? Etmeyenler, 

tutanağı? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. 

Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Burçin Bey’den rica ediyorum. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Kulübümüzün 114. kuruluş yıldönümü törenleri 11-12 Ekim tarihlerinde ilişikteki program 

çerçevesinde yapılacaktır.  

114. yıl programı  

11 Ekim Cuma: Kurucumuz Ali Sami Yen Bey’in kabrinin ziyaret edilmesi saat 11.00’de olacak. 

12 Ekim Cumartesi: Galatasaray Lisesi’nde, saat 10.30’da başlayacak tören programı. Bu tören 

programının içinde 50 yıllık Divan üyelerine berat ve madalya verilmesi, kupaların takdimi, 

protokol konuşmaları da var. Galatasaray Pilavı ile sonlanacak. Saat 10.30’da başlayacak, 

12.30’da.  

Bir diğer evrak, Yağız Efe Arı hakkında.  

Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Galatasaray Spor Kulübü Başkanım, 

Bugün Alp Seven tarafından, bir WhatsApp mesajı ile 3 yıldır Galatasaray Spor Kulübü yüzme 

takımında hizmet veren, 2017 sezonu Türkiye şampiyonu, 2019 200 metre kelebek Türkiye 

ikincisi ve daha birçok başarısı olan Efe’nin lisansının yenilenmeyeceği mesajını aldım. 

Öncelikle, basit bir WhatsApp mesajı ile bunu bize bildirmeniz sizce ne kadar etik? En azından 
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şube menajeri veya teknik kurul tarafından nedenlerinin açıklanarak bildirilmesi daha doğru 

olmaz mıydı? 

Neden lisans yenilenmediğini merak edip Genel Sekreter Mustafa Turgun’u aradığımda, 

konuyla ilgili detaylı bilgisi olmadığını, yüzme şubesi ile görüşüp tarafıma dönüleceğini bildirdi. 

Ardından, şube menajeri Renin Hanım tarafından arandığımda çok üzgün olduğunu, sporcu 

gönderilmesi taraftarı olmadığını, ama bu kararın Başantrenör Ömür Sönmez ve teknik ekibi 

tarafından performans nedeni ile alındığını söyledi. Türkiye Şampiyonası’na katılmamasının 

ilişik kesilmeye dair sebep olduğunu bildirdi. Kendisine Efe’nin o tarihte, milli takım kafilesi ile 

birlikte 5 bin ve 10 bin metre Türkiye birincisi olarak Prag’da yapılan Avrupa Gençler 

Şampiyonası’na katıldığını söylediğimde ise açık su yarışlarından ziyade havuz başarısı 

aradıklarını söyledi. 

Sayın yetkililer, şimdi şunu merak ediyorum. Galatasaray Spor Kulübü adına Türkiye’yi temsil 

etmek mi önemli, yoksa 2004 doğumlu olduğu için yıldızlar kategorisinde yüzen, dolayısıyla 

genç ve büyüklerde takıma puan katkısının olmayacağı, Türkiye Açık Yaz Şampiyonası mı 

önemliydi? Siz olsaydınız ne yapardınız? 

Prag’da yapılan yarışmaya, Galatasaray Spor Kulübü’müz adına katılan, 2001 doğumlu 

sporcunun da aynı neden ile kulüp ile ilişiği kesildi mi? Open water yüzme branşı değil midir? 

Kulüp için önemi yok ise neden milli takım kafilesine sporcu vermektedir? Ayrıca, federasyon 

tarafından verilen milli görevin kabulü uygun değil midir?  

Bütün bu soruların cevaplarını almamın, 3 yıldır Galatasaray Spor Kulübü’ne emek veren, 

karşılığında herhangi bir maddi beklenti içerisinde olmayan bir sporcu velisi olarak hakkım 

olduğunu düşünüyorum. 

Saygılarımla, arz ederim. Özgür Arı.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Bu mail aynı zamanda Sayın Yönetim Kurulumuzun bilgilerine de intikal 

etmiştir. Biz, bize de geldiği için, hem sizlerin dikkatine, hem de Yönetim Kurulunun dikkatine 

sunmak istedik. Teşekkür ederiz. 

Başka gelen belgeler de var Divan Kurulumuza, ama onları gündem sırasına göre dikkatlerinize 

arz edeceğiz. 3. maddeye geçiyoruz efendim.  

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

itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ile özet yönetsel 

sportif faaliyet raporlarının Yönetim Kurulunca sunulması.  

Kaan Bey’i kürsüye davet ediyoruz. Ama başlamadan önce, ilgili tüzük maddesini Sayın 

Aykutalp Derkan’dan rica edeceğim, dikkatlerimize tekrar sunması için. Buyurun Aykut Bey.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Tüzüğümüzün, Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 87. maddesinin ilgili 

fıkralarını okuyorum: “Bağlı ortaklıkların Haziran ayı sonunda, o döneme ait kesin olmayan 

hesap özeti ile özet yönetsel ve sportif faaliyet raporlarını, en geç izleyen ikinci ay yapılacak 

Divan toplantısına yetişecek tarzda hazırlayarak sunmak.” 
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“87/15: Yönetim Kurulu, kulübün ve bağlı ortaklıklarının önceki bentte belirtilen dönemsel 

mali raporlarını, uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış, 

konsolidasyon esasına göre denetimini, Genel Kurulun yasalar gereği seçmiş olduğu 

denetçilere ilaveten, Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlemiş olduğu ilk 15 bağımsız denetim 

şirketinden bir tanesini belirleyerek denetlettirmek ve yine önceki bentte belirlenen süreler 

dahilinde Divan Kurulunun görüşüne sunmak.”  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Bu çerçevede belirtilmiş olan, bağımsız denetim şirketinin raporu, şu saat 

itibarıyla, tüm ısrarlarımıza rağmen, ne Yönetim Kurulu tarafından, ne de ilgili Denetim Kurulu 

tarafından Divan Kurulumuza verilmemiştir. Bu tüzüğe aykırı bir durumdur. Bir kere daha 

sizlerin dikkatine ve bilgilerinize sunmak isterim. Buyurun Kaan Bey.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Değerli Başkanlarım, Değerli Divan Üyeleri,  

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ben Kaan Kançal. Yönetimimizin 2019 yılı Ocak-Haziran 

dönemine ait faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yapmak üzere huzurlarınızdayım. 

İlk olarak, derneğimizin altında faaliyet gösteren, merkez ve tesisler, spor şubeleri ve spor 

okullarını kapsayan kulüp bireysel dediğimiz bütçe gerçekleşen rakamları ile ilgili bilgi 

vereceğim. 

Slaydımızı açalım. Evet. En alt satıra, dikkatinizi çekiyorum. Bu arada, size göre sol taraf bütçe, 

sağ taraf gerçekleşen. Çizginin sol tarafı bütçe. 141 milyon lira zarar olarak bütçelediğimiz ilk 6 

aylık faaliyetimizi, 6 ay sonunda 145 milyon lira zararla kapatarak, bütçe uygunluğu açısından 

tutarlı bir 6 ay geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Ancak bizim yönetimimizin faaliyetini 

değerlendirebileceğiniz, performansını doğru olarak değerlendirebileceğimiz yer tablonun üst 

kısmında gözüken kırmızı bölüm ve kutunun içi. Aşağı bölüm, tüm yönetimlerin paydaş olduğu, 

bize geçmişten gelen birtakım sözleşme ve yükümlülüklerden dolayı ödemekle mecbur 

kaldığımız tutarları gösteriyor.  

Şimdi üst kısma bakalım. Yine tablonun sol tarafı bütçe, sağ tarafı gerçekleşen rakamlarımız. 

73 milyon lira 6 aylık gelir bütçelemişiz, 70 milyon lira olarak gerçekleşmiş. 61 milyon lira gider 

bütçelemişiz, 57 milyon lira olarak gerçekleşmiş. 11.5 milyon faaliyet kârı bütçelemişiz, 12.5 

milyon olarak gerçekleştirmişiz. Bu anlamda, faaliyet kârlılığı anlamında başarılı bir 6 ay 

geçirdiğimizi söyleyebiliriz. 

Hemen aşağı tarafa inelim. Dediğim gibi, diğer giderler kaleminde gördüğünüz, bütçenin, 

tablonun sağ tarafında gördüğünüz diğer kalemler giderindeki 34 milyon liranın 29 milyon lirası 

Sayın Ünsal Aysal zamanında imzalanmış olan stat doluluk hasılat paylaşım anlaşmasından 

dolayı derneğimizin Sportif’e ödediği tutar. Bir alt satırdaki faiz gideri, bu da 32 milyon lira. O 

32 milyon liranın 29 milyon lirası da yine Başkanımız Dursun Özbek zamanında imzalanmış olan 

Riva-Florya projesinden gelen parayı Deniz Factoring’e kırmamız neticesinde ödemekle 

yükümlü olduğumuz faizin 6 aylık taksit tutarı, 3.8 milyon ödüyoruz ayda. Kur farkı gideri 18 

milyon, bu ekonomideki kur dalgalanmasından kaynaklı ve derneğimizin Sportif AŞ’ye 

borcundan kaynaklı, Sportif AŞ’ye ödemekle yükümlü olduğu 76 milyon liralık faiz. 
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Şimdi hemen bu 76 milyon liralık faizin detayına bakalım. Bakın, en son kolon. İlk kolon tarihler, 

ondan sonra kapanış bakiyeleri, ay ay işlenen, kesilen faize adat faturaları ve KDV’leri ve son 

kolonda da derneğimizle Sportif arasındaki aldım, verdim borç bakiyesinin, yani 38 milyon lira, 

parantez içinde olan, dernek borç bakiyesini düşürüyor anlamına geliyor.  

Şimdi bir ayı inceleyelim. Aralık sonu 358 milyon borçla kapamışız. Ocak ayında 12 milyon artı 

KDV faiz işletmiş Sportif. Dernek 38 milyon lira bir geri ödeme yapmış ve Ocak ayını 334 milyon 

bakiye ile kapamış. Haziran sonuna bakarsak, 6 ay neticesinde derneğimizin Sportif’e 447 

milyon lira gibi bir borç bakiyesi bulunuyor. Burada sadece faiz işleyen tutarı sizlere gösterdik. 

Bir de faiz işlemeyen bir borç daha var. Ona adat işletilmiyor. (Onun detayına girmeyeyim 

şimdi, sebeplerini sonra izah ederim.) O da 130 milyon lira. Toplam Haziran sonu itibarıyla, 

derneğimizin Sportif’e borcu 577 milyon liraya ulaşmış durumda.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Biz her zaman, yönetim olarak, bunu hatırlatma babında size göstermeyi tercih ediyoruz. 10 

yıllık spor şubelerimizin gelir-gider farkları. Sarılar gelirler, kırmızılar giderler. Bu tabloda bu 

çıplak net gelir-gider ve sadece spor şubeleri. Merkez ve tesisler, spor okulları yok. Bu tabloda 

finansman gideri yok, faiz yok, hiçbir şey yok. Üstte gördüğünüz rakamlar da yıllar bazında 

edilmiş milyon dolar olarak zarar. Bakın 2013, 2014 yıllarında 33’er milyon dolarlık arka arkaya 

zararlarımız söz konusu. Şimdi bu 10 yılı topladığımızda, yaklaşık 200 milyon dolar gibi bir 

amatör spor şubelerimizde zarar var. 200 milyon dolar. Bu Haziran sonu itibarıyla, aşağı yukarı 

bizim bankalara olan finansal borcumuza eşit. 

Dolayısıyla biz dedik ki, bu bizim için sürdürülebilir bir şey değil. Ve son kolonda gördüğünüz 3 

milyon zarar. Benim biraz önce anlattığım, 6 ayı gerçek, 6 ayı bütçe, yıl sonunda çıplak, spor 

şubelerinden hedeflediğimiz zarar tutarı 3 milyon dolar. Bunun üzerine merkez ve tesislerden 

gelecek ve spor okullarından gelecek kârı koyduğumuzda, 10 milyon TL’nin üzerinde, ilk defa 

olarak kârla kapatmayı hedefliyoruz. 

Biraz da takım bütçeleriyle ilgili bilgi vermek istiyoruz. Şimdi bakın, bu en büyük, basketbol ve 

voleybol takımlarını koyduk, en büyük iki şubemizi. Erkek, kadın ayırdık. Ben toplam üzerinden 

gideceğim. 

Bu 2017-18 sezonunda 4.4 milyonluk bir bütçe ile devraldık. Burada devraldığımızda, tabii 

malum, nakit akış problemlerimizden dolayı 3-4 aydır, belki 5 aydır ödenmeyen ücretler, 

rötarlıydı ve zarar ediyorduk. Bir şoklama ile 2.8 milyona düşürdük takım bütçemizi ve gördük 

ki, sportif başarılarımız bir önceki sezona göre daha iyi geldi. Ve bu sezon da faaliyetimizi kâr 

bütçelediğimiz için, kırmızı kolonda gördüğünüz üzere, önümüzdeki sezon bütçelerimizi 

kontrollü olarak 2.8’den 3.2 milyon avroya yükselttik. 

Voleybolda da aynı şekilde, 2.6 ile devraldık, 1.8’e bir şoklayarak düşürdük bütçemizi, kıstık. 

Ama tarihimizde ilk defa olan CEV’de oynadık, birtakım başarılara imza attık. Buradan da 

diyoruz ki, biz bütçeleri kısmamışız, israfı kısmışız, çünkü sportif başarılarımıza negatif bir etkisi 

olmadı. Önümüzdeki sezon için de yine kontrollü olarak 2.2 milyon avroya yükselttik takım 

bütçemizi. Biz takım bütçelerimizi artırmamıza rağmen, faaliyetimizdeki kâr hedefinden şaşmış 

değiliz ve mali disiplini tüm kararlılığımızla sürdürmeye devam edeceğiz. 
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Bir de geçen yılın ilk 6 ayı ile bu yılın ilk 6 ayı arasındaki faaliyetimizdeki kâr-zarar durumuna 

bakalım. Yine kutunun içine konsantre olmanızı rica ediyorum. 

Bakın, 2018’in ilk 6 ayında, 17.8 milyon zarar var faaliyetimizde. Bu yılın ilk 6 ayında bu 12.5 

milyon kâra dönmüş durumda. Burada gelirleri bir karşılaştıralım. 42 milyon geçen yıl ilk 6 ayda 

gelir varken, gelirimizi 70 milyona çıkarmışız. Buradaki vergilerimizi doğru ve zamanında 

ödemekten kaynaklı stopaj gelirlerimiz arttı. Artı, reklam, isim hakkı ve sponsorluk gelirlerimiz 

ciddi bir şekilde arttı. Bu ekonomik krize rağmen, o gelirlerimizi artırdık. Giderlere dikkatinizi 

çekiyorum. 60 milyon olan giderimiz, bu ilk 6 ayda 57 milyona düştü. Enflasyonun etkisini de 

koyarsanız, geçen yılın 60 milyonuna, giderlerimizde de ciddi bir tasarruf yaptığımızı 

söyleyebiliriz.  

Hatırlatmak istiyorum. Burada sunumlarımızda 50 milyon, 60 milyon, bazen 100 milyon bütçe 

şaşmaları ile sunumlar oluyordu. Yani bir bütçenin 100 milyon şaşması için o bütçeye 

çalışılmaması, takip edilmemesi demek oluyor. Biz artık 2 milyon, 3 milyon bütçe aşımlarının, 

şaşmalarının nereden geldiğini gününde ve titiz bir şekilde, dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. 

Bakın, biz bu mali sunumu geçen ay yapacaktık, yapamadık vakitsizlikten. Bu süre geçti. Bu, 

Haziran sonu itibarıyla bütçe neticeleri. Biz geçen hafta, Ağustos sonu itibarıyla, yani Temmuz-

Ağustos’u da üstüne katlayarak, bir bütçelerimize baktık, ne durumdayız diye. Çok kısa, onunla 

da ilgili veri vereceğim. Slaydım yok, buradan söyleyeceğim.  

8 aylığa 188 milyon lira zarar bütçelemişiz, 180 milyon olarak kapatmışız. 13 milyon lira 

faaliyetimizi, yani bu kutunun içini, kâr bütçelemişiz. Ağustos sonu itibarıyla, faaliyetimizde 21 

milyon lira kâr var. Bu da mali disiplini ciddi bir şekilde sürdürmemizden kaynaklanıyor.  

Peki, bu mali disiplini sağlamamızda ve sürdürmemizde etkin olan idari reformlar nelerdir? Çok 

kısa değinmek istiyorum. Yönetim Kurulu gündemi, satın alma, masraf girişleri ve avans 

sistemi, elektronik ortama taşınmış ve denetim altına alınmıştır. Bu yolla aynı zamanda, 

kurumsal hafıza da oluşturulmaktadır. Yönetim Kurulu kararları öncesi, yapılan bütçe denetimi 

ile onaysız ve kontrolsüz bütçe aşımlarının önüne geçilmiştir. Yani Yönetim Kurulu kararı 

alınmadan, Yönetim Kurulu olmadan sistem, hem satın alma, hem avans, hem de harcamayı 

kabul etmemektedir. Bu sayede, muhasebe kayıtları güncel olarak takip edilmekte ve bunun 

sonucunda bütçenin de güncel olması ve kontrolü sağlanmaktadır. Şubelere güncel bütçe oto 

takibi ile bu bütçe uygunluğu hedef olarak verilmiştir. Bu sayede tüm personel denetlendiğinin 

farkında olup, bütçeye sadık kalması gerektiğini öğrenmektedir. 

Kulüp bireysel dediğimiz dernek sunumundan sonra, Sportif AŞ, yani TV Yayıncılık’ın, 

Mağazacılık’ın ve Gayrimenkul’ün de Sportif AŞ’nin altında bağlı kuruluş olduğu Sportif AŞ 

konsolide mali tablolarını şu anda size anlatmaya başlıyorum. 

İlk olarak gelir tablomuz. Biliyorsunuz, 31Mayıs 2019’da sezonumuzu kapattık ve KAP’a yıllık, 

sezonluk bilançolarımızı bildirdik. Geçen yılla karşılaştırmalı, yani 2 sezon karşılaştırmalı gelir 

tablomuz, birinci kolon, hasılatımız 627 milyon TL’den 1 milyar 87 milyon TL’ye yükselerek bir 

rekor kırmıştır. Bu hasılatı oluşturan en önemli gelir kalemleri 231 milyon lira ile UEFA 

Şampiyonlar Ligi gelirlerimiz. Yine 231 milyon lira ile yayın hakkı gelirlerimiz. 177 milyon lira 

reklam, sponsorluk, isim hakkı gelirlerimiz. 169 milyon lira futbolculardan gelen bonservis 

gelirlerimiz. Ve nihayet 165 milyon lira gişe hasılatımız. En önemli gelir kalemleri bunlar.  
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Geçen yıl 22 milyon brüt zarardan, bu yıl 282 milyon brüt kâra ulaştık. Faaliyet zararımız geçen 

yıl 110.1 milyon, bu yıl 172.4 milyon kâr. Amortisman indirilmemiş hâli ile, yani EBITDA 

dediğimiz, -bu nakit çıkışı değil, biliyorsunuz, amortisman- o mavi satır, 258 milyon kârımız var. 

Bundan finansman giderlerini düştüğümüzde, geçen sezon 216.3 milyon zarardan, bu yıl 30.5 

milyon kâr etmiş bulunuyoruz.  

Bunu bir de grafik olarak paylaşayım. Bu kırmızılar geçen sezon, bu sarılar da henüz 

tamamladığımız Mayıs 2019 sezonu. Bu sıfırın altı eksi kısmı, üstü görüyorsunuz, yani daha net 

gözükmesi amacıyla, 216 milyon zarardan 30.5 milyon gibi bir dönem net kârına ulaşmış 

bulunuyoruz. Bu arada yine rötarlı oldu, geçen Divanda yapacaktık bu sunumu. Bu Divana da 

bir değer katma adına, yeni bir rakam paylaşalım istedik. Normalde bizim 10 Ekim’de KAP’a 

bildirmemiz lazımdı, birinci çeyrek rakamlarını, yani Mayıs 2019’da kapattık sezonu. Bu 

anlattığımız oydu. Haziran-Temmuz-Ağustos, birinci çeyreği de ayın 10’unda KAP’a 

açıklayacağımıza, dün gece açıkladık, burada size sunabilelim diye.  

(O slaydı da görelim.) Kısa geçeceğim. Geçen sezonun ilk çeyreğinde, 119.6 milyon, -henüz dün 

gece KAP’a açıkladık- Bu yıl 79.6 milyon birinci çeyrekte Sportif AŞ kâr ile kapatmış bulunuyor. 

Tabii ki bunun içinde, 3 aylıklar o kadar şey değil, 6, 9 aylıklar daha önemli. Birtakım gelirlerimiz 

tahakkuk etti, giderlerimiz etmedi. Önümüzdeki aylara gelecek. Ama geçen yılla karşılaştırmalı, 

çok çok ciddi bir rekor iyileşme olduğunu da görebiliyoruz. 

Peki, UEFA kriterleri açısından ne durumdayız, bir de ona bakalım. 2017-18 sezonunda, 50 

milyon zarar kriterimiz vardı, -daha fazla zarar edemezdik- 49 milyon lira zarar açıkladık. Biraz 

önce izah ettiğimiz, 2018-19 sezonunda 20 milyon lira zarar kriterimiz vardı, 14 milyon avro 

kâr açıkladık.  

Şimdi dikkatinizi çekecek ve diyeceksiniz ki, 14 milyon avro, 30.4 milyon TL ile tutmuyor, daha 

fazla. Tutmuyor, çünkü UEFA nezdinde... Bakın, bu 30.5 milyon kârın içinde, UEFA bize sezon 

başına 2 milyon avro ceza kesiyor. 2, 2, 2, toplam 6 milyon. Mayıs sonu itibarıyla bunun sadece 

2 milyonu gerçekleşmişti, geri kalan 4 milyonu tahakkuktu. Biz bunların tamamını bu sezonda 

giderleştirdik. Ona rağmen 30.5 milyon kaydettik. Yani diğer geri kalan 4 milyonu önümüzdeki 

sezonlara beklemedik. Bizden sonraki yönetimlerin daha rahat olabilmesi için biz bunların 

tamamını düştük. UEFA bu cezaları giderleştirmiyor. Kendi kestiği için, bunu bizim gelir 

tablomuzdan düşüyor. Başka ne düşüyor? Tüm altyapı giderlerini. O saymıyor. Başka? Birtakım 

vergiler var, -detaya girmiyorum- onları da saymıyor. Biz onların nezdinde, 14 milyon avro kâr 

etmiş durumdayız ve bu durum açıkçası UEFA tarafından da takdir görüyor ve örnek kulüp 

olarak gösteriliyoruz. Tabii bunlar bizim öyle ön planda gördüklerimiz. Alt detayda ciddi takip 

ettiğimiz kriterlere tabiyiz. Yani normalde biz UEFA’ya 6 ayda bir, ilerleme raporu sunmamız 

lazımken, biz kendi iç denetimimiz ve UEFA ile ilişkilerimiz açısından bu raporu 3 ayda bir 

sunuyoruz. 

Mesela birtakım değişik detaylı kriterler var. Örneğin maaş kısıtı. Bizim maaşlarımız, 

operasyonel gelirlerimizin % 60’ını geçemez. Bir başka kısıt, amortisman kısıtı. Her sezon bir 

önceki sezondan daha az amortisman ayırmamız lazım. Yani amortisman giderimizin bir önceki 

sezona göre daha düşük olması gerek. Bu ne demek? Örneğin, biliyorsunuz, futbolcu 

bonservisleri sözleme süreleri boyunca amortismana tabi. Yani biz her sezon bir önceki 
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sezondan daha az bonservis harcaması yapmamız lazım. Biliyorsunuz, daha yeni bir transfer 

sezonunu kapattık. Bu transfer sezonunda, Luyindama’yı saymazsak, -ki ara sezonda almıştık 

onu, Ocak’ta, yaz sezonunda almamıştık- takımımıza 13 tane futbolcu kazandırdık. Ben bu 

isimleri hızlıca okuyorum: Adem Büyük, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, 

kalecimiz Okan, Jean Michaël Seri, Emre Mor, Nzonzi, Radamel Falcao, Florin Andone, Lemina, 

Taylan Antalyalı ve Ozornwafor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Biz bu futbolcuların tamamına 300 bin avro bonservis bedeli harcadık. Kiralama bedellerini de 

eklersek, 3.8 milyon, toplam 4.1 milyon avro. Şimdi bu transfer politikası başarısı aynı şekilde 

sporcu ücretlerine yansımadı. Bunu da itiraf etmemiz gerek. Sporcu ücretlerinde 

beklentimizin, bütçelerimizin üzerine çıktık. Ama gelir artırıcı birtakım tedbirlerle bunu sezon 

içinde gidermeyi hedefliyoruz. Bir de, Galatasaray’da hep söylenir, futbolcu satışından hep 

zarar ettik. 3’e aldık, 1’e sattık. 5’e aldık, 2’ye sattık. Biz onlara da bir bakalım dedik. Size böyle 

bir slayt hazırladık. 

Mayıs 2018, burada sadece futbolcu satış kârı-zararı var. Burada alınan futbolcular yok, yani 

alıp sattığımız futbolcuların satış kârı-zararı. Mayıs 2013’te 7.2 milyon zarar, 2014’de 700 bin 

zarar, 2015’de 2.8 zarar, Mayıs 2016’da 19 milyon kâr, 2017’de 2.6 zarar, Mayıs 2018’de 95 

milyon kâr, Mayıs 2019’da 159 milyon kâr, futbolcu satışından elde etmiş bulunuyoruz.  

Taraftarımız, maç başına seyirci ortalamalarımızla ilgili bir slayt. Tabii bu sezon Şampiyonlar 

Ligi maçlarının da etkisi oldu. Ama görüyorsunuz, 36 binden 37 bine, 37 binden 45 bine 

yükselen bir ivme ile Galatasaray tarihinin rekor seviyesinde, takımımızı desteklemeye geliyor 

taraftarımız. Bu vesileyle büyük Galatasaray taraftarına bir kez daha huzurlarınızda teşekkür 

ediyorum. Bu müthiş bir rakam. Aynı zamanda, sağ üst köşede görüyorsunuz, yönetimimiz 

döneminde 123 adet loca sattık. 26 adet daha satmamız gereken loca bulunuyor. Onları da 

hızla satmayı hedefliyoruz.  

Şimdi biliyorsunuz, Mağazacılık da Sportif AŞ’nin altında bağlı kuruluş. Esasında Mağazacılık’la 

ilgili geniş bir sunum yapmamız gerekiyor. Ama ben o sunumu şimdi çıkarıyorum, çünkü zaman 

kısıtımız var. Ama bence ayrı bir Divanda, detaylı bir şekilde Mağazacılık’la ilgili bir sunum 

yapmamız gerekiyor.  

Şunu söyleyebilirim, Mağazacılık’la ilgili bazı zaaflarımızı tespit etmiş durumdayız. Bu zaafların 

üzerine süratle gideriz. Mutfağımızda bizi aşağı çeken tüm problemleri sonlandırmak üzere 

çalışmalarımızı cesaretle yapıyoruz. Ve mutlaka bu süreci sonuna kadar götürerek 

neticelendireceğiz. Mağazalarda mal yok konuları var. Onlarla da ilgili şu anda birtakım şeyler 

anlatacaktım, ama onları da bir sonraki Divana bırakalım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Şimdi Sportif AŞ’yi bitirmeden önce, biz ne zaman KAP’a bir açıklama yapsak, ya da şöyle 

söyleyeyim, ne zaman kâr açıklasak, hemen gündeme iki tane konu düşüyor. Ben bu konularla 

ilgili birtakım açıklamalar yapmak istiyorum. Nedir bunlar? Bir, kâr makyaj, Sportif’in derneğe 

kestiği adat faturaları. İki, ee, sen Şampiyonlar Ligi’ne girdin, girmesen çok ciddi zarar 

ediyorduk.  
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Şimdi bakın, önce faiz faturaları. Sportif AŞ’nin faiz faturaları ile kâr ettirildiği söylemi asılsız bir 

söylemmiş. Neden? Derneğimiz, eksik olan fonlama ihtiyacını bankadan karşılayamadığı 

zaman, -biraz önce size tabloda detaylı gösterdim- bu ihtiyacını Sportif AŞ’den karşılıyor ve 

bankadan karşılasaydı ödeyeceği kredi faizini Sportif AŞ’ye ödüyor. Yani gayet adaletli. Dernek 

için bir şey söyleyemeyiz. Peki, Sportif AŞ, kasasında nakit olmadığı için, derneğin ihtiyacı olan 

bu parayı bankadan kredi kullanıyor ve bunun karşılığında bankaya da bu kredinin faizini 

ödüyor. Bunu nereden tahsil ediyor? Derneğe kullandırdığı paradan tahsil ediyor. Yani 

dernekten alıyor, götürüyor bankaya ödüyor. Bu iki işlem birbirini netliyor ve bizim faaliyet 

kârımızın altında finansman giderinde birbirini netleyerek düşüyor.  

Yani benim size gösterdiğim, bizim size gösterdiğimiz 30.5 milyon kâr çıkmadan önce bunlar 

netleyerek zaten gelir tablomuzda düşüyor. Bir de bu bizim keyfî kestiğimiz bir faiz faturası, 

adat faturası değil. Bu SPK mevzuatı gereği, hissedarlarımızın hakkını korumak için kesmekle 

mükellef olduğumuz faiz faturaları. Bir de ben sizinle şu verileri paylaşmak istiyorum. 31 Mayıs 

2019 itibarıyla, Sportif AŞ’nin dernekten alacağı 543 milyon lira. Aynı Mayıs 2019’da bir 

rakibimizin dernekten alacağı 1 milyar 573 milyon lira, yani 3 katı. Bizim geçen sezon boyunca, 

Sportif’in derneğe kestiği, işlettiği adat faturası 123 milyon. Rakibimizin 373 milyon. Biz aynı 

dönemde 30.5 milyon kâr açıkladık. Rakibimiz 205 milyon zarar açıkladı.  

Şimdi, bizim eğer kâr çıkarmak gibi zaten bir endişemiz olsaydı, -biraz önce anlattım- UEFA bize 

her sezon 2 milyon ceza, bunun 2 milyonu gerçekleşmiş, 4 milyonu tahakkuktu. Biz hepsini 

düştük. Bu 40 küsur milyona tekabül ediyor. Bitmedi, bağımsız denetim firmamız birtakım dava 

karşılıklarını sanki biz kaybetmişçesine ayırıyor. Bu da aşağı yukarı -yanlış hatırlamıyorsam- 10 

milyon TL’nin üzerinde. Yani biz bunları -hepsini zorlayarak- bu tablolara sokabilirdik. Kaldı ki, 

UEFA kriterlerimiz, bu sezon için bize 20 milyon zarar hakkı veriyor. Dolayısıyla bizim böyle ille 

zorlayalım, kâr çıkaralım gibi bir endişemiz yok.  

Peki, bu borcu kapatmamız gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Bu borç bizim bir kaderimiz mi? 

Hayır, değil. Peki, kapatabilir miyiz? Kapatırız. Güçlü bir Genel Kurul iradesiyle bu borcu 

kapatırız. Hatta gerekirse bir de tüzük maddesi koyarız. Hukuken engelleyemeyiz, Ticaret 

Kanunu’na göre, ama ilkesel olarak da bir daha borç ilişkisine girmeyecek diye bir tüzük 

maddesi koyarız, bir daha da borçlanmaz.  

İkinci konu, Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi’ne giriyoruz ve biz Şampiyonlar Ligi sayesinde 

kâr ediyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi bizim kâr etmemizde önemli bir etken. Real Madrid de 

Şampiyonlar Ligi’nde, Barcelona da Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor, kâr ediyor. Zaten bizim 

hedefimiz o, her yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayalım. Ama bu sebeple kâr ediyoruz algısı şundan 

yanlış. Biz takım bütçemizi Şampiyonlar Ligi’ne göre organize edip ayarlıyoruz. Eğer 

Şampiyonlar Ligi hedefimiz yoksa, giderlerimizi kısarız, takım bütçelerimizi kısarız, indiririz ve 

biz yine kâr ederiz. Ama Şampiyonlar Ligi’nde oynayarak kâr etmeyiz.  

Peki, ben de merak ettim, biz de yönetim olarak açtık, baktık. Son satıra dikkatinizi çekiyorum, 

Sportif AŞ’nin son 10 sezonki net kâr-zararı. Tek kâr, bu yıl. Geri kalan 9 yıl zarar.  

Peki baktık, Galatasaray bu 10 yıllık tabloda 6 yıl Avrupa kupalarında oynamış. Hatta bunun 4 

yılı Şampiyonlar Ligi, hatta bir yılında da tur atlamış. Ve baktık, o yıl gelen Şampiyonlar Ligi 

geliri bu yıl gelen gelirden daha bile yüksek. Ee, nerede kâr?  
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Değerli Galatasaraylılar,  

Demek ki, nasıl kâr ettiğimizi sorgulayacağımıza, geçmişte nasıl zarar ettiğimizi sorgulamamız 

lazım. Yani üzgünüz, ama kâr ediyoruz. 

Son olarak, Galatasaray Spor Kulübü’nün konsolide mali verileri. Bu tablolar esasında en 

tartışmaya mahal vermeyecek tablolar. Neden? Galatasaray Spor Kulübü’nün altındaki tüm 

bağlı kuruluşları ve tüm faaliyetleri bir havuzun içine attığınızı düşünün. Tepeden 

bakıyorsunuz, hepsi bir arada. Ve şirketler arası faturalaşma, işte derneğin Sportif’e 

borcuymuş, o ona kesmiş, adat falan, hepsi bunun içinde birbirini netliyor. Yani bir yere bir şey 

kaçıramıyoruz. Biz de onun için en çok bu tabloları seviyoruz. İlk olarak, bir bilanço verisi, net 

borcumuz ve net işletme sermayemiz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Geçmiş Divan toplantılarından birinde anlatmıştık. Biz şimdiye kadar, Vergi Usul Kanunu mizan 

kayıtlarına göre, bu bilanço borç-alacağımızı size raporluyorduk. Fakat o tabloların konsolideye 

uygun olmadığını düşünüyoruz. Neden? Çünkü konsolide demek, borç ve alacağın birbirini 

elimine etmesi demek. Yani birbirini netlemesi demek. Netler konsolide tablolardır. Fakat 

burada şöyle oluyordu şimdiye kadar. Diyelim, derneğin Sportif’e borcu var. Borç kalemi 

yükseliyordu. Karşılığında, aynı tutarda Sportif’in alacağı var. Alacak kalemimiz yükseliyordu. 

Hem borcumuz, hem alacağımız şişik gözüküyordu. Bu konsolide mantığına aykırı. Biz artık 

IFRS, yani Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun, konsolide, Galatasaray’ın net 

borcunu ve net işletme sermayesini sizlere açıklıyor olacağız. Bundan sonra da, daha doğru 

veri almanız adına bunun böyle yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 

Altı aylık karşılaştırma, geçen yılın ilk 6 ayı ile bu yılın ilk 6 ayı, finansal. Görüyorsunuz, kısa 

vadeli ve uzun vadeli banka finansal borçlarımız, net borcumuz 1 milyar 65 milyondan 1 milyar 

254 milyona yükselmiş. Ama 1 milyar 65 milyon TL olarak bir önceki, yani bunun üzerine 

enflasyon etkisi koyduğumuzda, ben baktığımda, göreceli olarak bir kötüleşme yok.  

Deathlike items dediğimiz, finansal borç benzeri kalemler. Bu ne anlama geliyor? Piyasa 

borcumuz var, uzun süredir ödeyemiyoruz. Esasında bir finansal borç değil, piyasa borcu, ama 

uzun süredir ödeyemiyoruz ve bu öyle ya da böyle kredi ile ödenecek bir borç. Yani finansal bir 

borca giriyor. Onun için, şeffaf ve doğru rakam verme adına biz bu rakamı da net borç 

rakamımızın üzerine topluyoruz. Neymiş geçen yıl? 1.477 milyardan bu yıl 1 milyar 610 milyon 

TL’ye yükselmiş, enflasyon etkisi. Görüyorsunuz aşağıda avro olarak da, 278 milyon avrodan, 

kur artışı ile 245 milyon avroya, net borcumuz Galatasaray’ın gerilemiş. 

Bir altta da işletme sermayesi açığımız var. Bu da 88.4 milyon TL, 69 milyondan çıkmış. Avro 

olarak bakarsak da, aşağı yukarı 13-13.5 aynı seviyede işletme sermayesi açığımız görülüyor.  

Bir diğer bilanço kalemi ise kredilerle ilgili. 2015 yılından 2019 yılına kullanılan krediler. İlk 

kolon, kullandığımız anapara kredi, ikinci kolon, sarı kolon, o anapara karşılığında ne kadar 

anapara kredisi kapattık. Niye önemli? Çünkü kapatamadığımız bir borç sarmalı olarak bir 

sonraki yıla devroluyor. Ve en dipteki gri, düşük, küçük olan gri kolon, koyu gri kolonlar da, o 

dönemde ödenen kredi faizleri. Bakın, 2018, biz yönetime geldikten sonra ilk defa 663 milyon 

lira bir kredi kullandık, bundan daha fazla, 817 milyon lira bir anapara kredisi kapattık. 

Maalesef ekonomik krizden dolayı, 160 milyon lira gibi bir faiz ödemeye maruz kaldık. Bu yılın 
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ilk 6 ayında 461 milyon kullandık. Karşılığında 312 milyon kapattık. Yine ilk 6 ayda, 136 milyon 

konsolidede kredi faizi ödemek zorunda kaldık. 

Sağ tarafta gördüğünüz de, yönetimimiz esnasında toplam kullanılan, bugüne, 30 Haziran’a 

kadar olan krediler. 1 milyar 124 milyon kullanmışız, çok az bir farkla, 1 milyar 129 milyon 

olarak kapatmışız. Bu dönem zarfında da 296 milyon kredi faizi ödemişiz. 

Şimdi kredi faizi derken, bu şahsi kefaletlerle ilgili yine benim bir beyanım oldu. Bunun üzerine 

birtakım görüşler geldi. Bu konuyla da ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Dendi ki, benim 

söylemiş olduğum şahsi kefalet rakamları ile beyaz faaliyet kitapçığımızda açıklanan şahsi 

kefalet rakamı tutmuyor. Ee, tutmaz tabii. Çünkü bakın, şahsi kefalet tutarı beyaz 

kitapçığımızda, bilançonun altında bir dipnot olarak yazılıyor ve o tarih itibarıyla rakamı 

söylüyor. Bilanço, biliyorsunuz, bizim zaman içinde faaliyetimizi belli bir noktada durdurur, 

onun fotoğrafını çeker. Yani o ana ait rakamlar. Benim açıkladığım tarih ile o tarihteki şahsi 

kefalet tutarlarının tutmasına imkân, ihtimal yok. Yani şu anda baksam, şu andaki de tutmuyor 

kitaptakine. Neden tutmaz? Çünkü çok hareketli bir nakit akışımız var. Bir taraftan kredi 

kullanılıyor, çeklere, kredilere şahsi kefil olunuyor, bir taraftan da ödemeler yapılıyor ve o şahsi 

kefaletler boşalıyor. Bu böyle oynuyor.  

Yani sabah kredi kullanacağız, şahsen kefil imzası atılıyor, öğleden sonra geçmişten gelen bir 

kredi üzerinde şahsi kefalet olan bir kredi ödeniyor, kapanıyor. Gün içinde bile bu rakamlar 

oynuyor. Dolayısıyla tutması mümkün değil. Ha illa kendime bir özeleştiri yapacak olursam, 

zaten Galatasaray ilkelerine göre, bu makamları işgal eden kişilerin değerleri, verdikleri 

kefaletler ile ölçülmez. Dolayısıyla ben de bir özeleştiri yapacaksam, rakamlar doğru, ama 

kendime bu şekilde bir özeleştiri yapabilirim.  

Nakit akış tablomuz. Biz tabii bu tablo üzerinden değerli Divan üyelerimizle bazı görüş ayrılıkları 

yaşıyoruz. Ama biz yönetim olarak, şeffaf olmak adına, bu tabloyu sizlerle paylaşmayı her 

zaman sürdüreceğiz. 2.8 milyar liralık bir nakit girişi sağlamışız, karşılığında da bu rakamın 

nerelere harcandığını ana başlıklar altında görüyorsunuz. Alt detayları isteyen olursa da 

ayriyeten gönderebiliriz. Şimdiki buradaki 2.8 milyar, basına kapalı Divanda bununla ilgili 

sorular geldi. 2.8 milyar gelir olmuş, nereye gitti bu para? Yani nereye gitti bu gelir? 2.8 milyar 

gelir yapmışız. Şimdi bu 2.8 milyar lira gelir değil, bu bir nakit girişi. Gelir, -bizim gelir 

tablomuzda biraz önce sundum- birinci satırındaki hasılat satırı. Kullandığımız kredi, 

Galatasaray’ın gelir tablosunda bir gelir yazılamaz. O zaman biz bugün 10 milyar kredi 

kullanalım, ertesi gün de kapatalım. Galatasaray’ın geliri 10 milyar oldu diyelim. Böyle bir şey 

mümkün mü? Değil. Dolayısıyla bu bizim gelirimiz değil. Bu bizim nakit giriş ve çıkış tablomuz. 

Bir taraftan, geçmişten gelen kredi borçlarımızı kapatmak için limitlerimizi kullanarak kredi 

kullanıyoruz. Bir taraftan da onları kapatıyoruz. Ne kadar kullanıp ne kadar kapattığımızı biraz 

önceki tabloda zaten izah ettim. İlk satıra bakarsanız, 1 milyar 123 milyon lira kredi kullanarak 

bu nakit girişini sağlayıp, 1 milyar 424 milyon lira faizi ile birlikte de bir kredi kapaması 

gerçekleştirmişiz.  

Bir konu daha oldu, basına kapalı Divanda. 2.7 milyar sermaye artışı yaptınız, nasıl 

ödeyeceksiniz? Biz sermaye artışı yapmadık, sermaye tavanını artırdık. Sermaye tavanını 

artırmak, sermaye artışı yapmak demek değildir. Sermaye tavanını belirleyip, 5 yıl içinde 
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istediğiniz tutarlarda, o tavana kadar sermaye artışı yapabilirsiniz. Bizim Sportif AŞ’nin 

sermayesi 540 milyon TL, sermaye tavanı da 540 milyon TL idi. Biz ileride muhtemel sermaye 

artışı için sermaye tavanımızı artırdık ve ileriye dönük bir hazırlık yaptık. İster 10 lira artırırız, 

ister 100 lira artırırız, ister 1 milyar arttırırız. O bize kalmış.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Galatasaray Spor Kulübü eksi nakit akışı giden bir kulüp. Neden? Çünkü görüyorsunuz mali 

tablolarda, uzun yıllardır arka arkaya mütemadiyen çok yüksek montant’larda zarar ettik ve 

nakit rahatlığımızı kaybettik. Şimdi bunun düzelmesi için, bizim uzun yıllar arka arkaya yüksek 

montant’larda kâr etmemiz lazım. Yani böyle 30.5 milyonlarla filan değil. Nasıl 200 milyon, 300 

milyon zarar etmişiz, 200 milyon, 300 milyon kâr etmemiz lazım arka arkaya ki, biz o nakit 

rahatlığını hissedelim.  

Ee, biz bunu uzun yıllar götüremeyeceğimiz için, -sürekli temerrüt riski, sürekli davalar, sürekli 

hacizler- Galatasaray Spor Kulübü bir finansal borç yapılandırmasına ihtiyaç duymuştur ve 

devletimizin de önayak olması ile kulüplerimize böyle bir imkân sağlanmıştır. Bununla ilgili kısa 

bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Biz ne yaptık? Biz 850 milyon lira bir finansal borcumuzu 

ve bunun üzerine vadesi geçmiş borçlarımızı kapatmak üzere 250 milyon TL bir nakit girişi 

sağlayarak, toplam yapılandırmaya konu 1.1 milyar lira bir finansal borcumuzu uzun vadeye 

öteliyoruz. Öteliyoruz diyorum, çünkü bu süreç devam ediyor. Yani yeni vadelere teminat tesisi 

sürüyor, daha henüz tamamlanmadı.  

Bunun koşulları ne? Bunun koşulları, iki yıl anapara ödemesiz 5 yıl, üçüncü yılı % 5, dördüncü 

yıl % 15, beşinci yıl % 80. Faiz ödemeleri ilk yıldan itibaren altışar ayda bir ve şartı TÜFE + 5. 

TÜFE oynuyor. Düşünce düşüyor, yükselince yükseliyor.  

Peki, bu yapılandırmanın bize faydaları nedir? Yapılandırmadan önce her gün temerrüt riski 

yaşıyorduk. Bir kere, bu temerrüt riskimiz azalmıştır. Faiz yükümüz % 30’lardan % 20’lere 

düşmüştür. Ve TÜFE düştükçe % 15’lere doğru bir düşme söz konusudur.  

Tüm döviz borçlarımız -ufak bir 10 milyon avro hariç- TL’ye dönmüştür ve kur riskimiz bertaraf 

olmuştur. Zaman zaman faiz giderinden daha fazla olabilecek dava, dosya, haciz masraflarımız 

-vadesi geçmiş 250 milyon TL borcumuzu kapatmak suretiyle- ortadan kalkmıştır. Futbolcu 

bonservislerini -geçmişte yaşadık- kaybetme riskimiz azalmıştır ve en önemlisi, tüm gelirlerimiz 

temlikli idi. Biliyorsunuz, geçmiş yönetimler de, biz de kredi kullanıyoruz. Ne yapıyoruz bunun 

için? Gelirlerimizi bankaya temlik ediyoruz. Biz gelirimiz diye yazıyoruz ama o gelirlerin çoğunu 

görmüyoruz. Niye? Geçmişte temlik edilmiş. Geliyor, pat bankanın hesabına geçiyor ve 

kullanılan kredileri kapıyor. Biz yakın vadedeki temlikleri kaldırarak, bu yapılandırma şartlarına 

göre, uzun vade ile yeniden tesis ediyoruz. Böylece nakit girişlerimizi, gelirlerimizi 

kullanabilecek hâle geliyoruz.  

Peki, konsorsiyum bankalarının bizden beklentileri ne? Yani biz ne verdik?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Biz fazladan bir şey vermedik. Teminatları havuza getirdik. Mevcut teminatları yeni vadelere, 

yeniden tesis ediyoruz. Bizden başka ne bekliyorlar? Bütçe. Bir bütçemiz var ve biliyorsunuz, 

bir TFF talimatnamesi var. Bu bize ait değil, bütün kulüplere ait. Biz bu TFF talimatnamesine 

uymak orundayız. İki, UEFA kriterlerimiz var. Bu UEFA kriterlerine uymak zorundayız. Zaten 
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uymak için nasıl bir çaba gösterdiğimizi de görüyorsunuz. Üçüncü olarak, bizim mali disiplini 

sürdürme taahhüdümüz var. Zaten mali disiplinimizi sürdürmek zorundayız. Yani matematiğe 

uygun olmayan, popülist ilave borçlanma yapmayacağız.  

Deniyor ki, 5 yıl sonra bu % 80’i nasıl ödeyeceğiz? Biz bu % 80’i 5 yıl sonra ödemeyeceğiz. 5. yıl 

sonunda biz anapara finansal kredi borcumuzu % 20 aşağı düşürmüş olacağız. O geri kalan % 

80’i o gün yeniden yapılandıracağız. O gün bakılacak, TFF şartnameleri, artısı, eksisi ne oldu 

diye ve yeniden bir regülasyonla yeniden yapılandıracağız.  

Umarım bu kısa açıklama, yapılandırmayı daha net anlamanız için yeterli olmuştur. Efendim? 

İmzalandı, şu anda yeni temlik tesisleri sürüyor. Yani daha bitmedi. Efendim, zaten daha 

bitmedi diyorum ben de. Anlamadım ama. Bitmediğini söylüyorum zaten ben.  

Şimdi, yine konsolide 6 aylık karşılaştırmalı gelir tablomuz, tüm kulübün 6 aylık karşılaştırmalı 

gelir tablosu. En son satıra dikkatinizi çekiyorum. Dönem zararımız 311.6 milyondan yaklaşık 

175 milyon liralık bir iyileşme ile 137.7 milyon dönem zararına gerilemiş durumda. Yani 6 aylık 

karşılaştırmada 175 milyon liralık bir iyileşme var. Bu kulüp konsolide, tamamı.  

Şu gördüğünüz hemen üstteki 154.9 milyon finansman gideri, konsolide olduğu için, orada bu 

bahse konu dernek ile Sportif arasındaki adat faturaları hep birbirini netlemiş ve elimine etmiş 

durumda. Yani orada yok.  

Burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Faaliyet zararına bakın, kırmızı kolona. Faaliyet 

zararı geçen sene 173.2 milyondan 15.5 milyona yükseliyor. Ve biz bunun üzerine, yaklaşık 155 

milyon lira bir finansman gideri yaparak 137 milyon lira zarar ediyoruz. Yani bizim zararımıza 

yol açan finansman giderimiz. O finansman gideri olmasa, biz kâr edeceğiz, kulüp konsolide 

olarak. Şimdi bunun için de ne yaptık? Mallarımızı sattık. Riva ve Florya. Amaç ne idi, hedef ne 

idi? Hedef kredi borcumuzu, bankalara olan kredi yükümlülüklerimizi, finansal borçlarımızı 

sıfırlamak ve bu finansman giderlerinden kurtulmak. Bu vesile ile bu konuyla da ilgili kısa bir 

özet yapacağım.  

Riva ve Florya konusu ile ilgili durum ne? Biz Emlak Konut ile Riva’dan 761 milyon lirayı 

minimum 6 yıl içinde, Florya’dan 237 milyon lirayı minimum 4 yıl içinde gelir elde etmek 

koşuluyla bir hasılat paylaşımı anlaşması yaptık. Emlak Konut, garantör. Bize Riva için 6 yılda 

761, Florya için 4 yılda 237 milyon lira garanti ediyor, minimum. Üstü olursa, üstü de gelecek. 

Fakat biz diyoruz ki bir alt protokol ile -yani çok detaya girmiyorum, öyle belki denmez ama- 

bir arsa bedeli belirleniyor. 388 milyon Riva’nın arsa değeri, 120 milyon da Florya’nın arsa 

değeri, toplam 508 milyon. Ve Emlak Konut bize diyor ki, ben arsa bedelini gelecek olan bu 

hasılattan mahsup etmek koşuluyla, sana altışar aylık taksitlerle, 30 Eylül 2018’den başlamak 

üzere ödeyeceğim diyor. Yani 508 milyon gelir bize taahhüt edilince, biz hemen o dönemde, o 

508 milyonu Deniz Factoring’e kırdırıyoruz ve 341 milyon lirayı nakit cebimize alıyoruz, 

harcıyoruz. Bunun için de 167 milyon lira Deniz Factoring’e faiz borçlanıyoruz. İşte o dernek ilk 

sırada anlattığımız, 3.8 milyon ayda, onu ödüyoruz, 167 milyon.  

Peki, Emlak Konut bize ne diyor? Ben bu 508 milyonu, yine gelecek olan hasılattan mahsup 

etmek üzere 5 taksitte size ödeyeceğim, diyor. 30 Eylül’de başlayacağım, 6 ayda bir. İlk taksit, 

152 milyon, ikinci taksit 101 milyon, üçüncü taksit 101 milyon, dördüncü taksit 76 milyon, 

beşinci taksit 76 milyon, toplam 508 milyon. Başlıyor, 152 milyonu ödüyor. Fakat bakıyor ki, 
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beklediği gelirden, hasılattan mahsup edip ödeyecek ya, öyle bir hasılat gelmemiş. Onun 

üzerine ne yapıyor? 105 milyon bizim adımıza kredi kullanıyor ve bunun faizini bizim cari 

hesabımızda borç kaydediyor. Yani ben o ödediğim 167 milyonun üzerine bir de o borcu 

üstleniyorum. Peki, ikinci taksit ödemesi geliyor, o da 101 milyon. Onu da ödüyor. Bir bakıyor 

ki, yine hasılat gelmemiş, bir de birtakım masraflar olmuş. Bir de ilk taksitin faizi binmiş, hepsini 

üst üste topluyor. Eksik ne kadar? 140 milyon. Bu sefer benim adıma 101 milyon ödeyeceği 

taksit için 140 milyon lira kredi kullanıyor. Bu 140 milyon liranın da faizini benim cari 

hesabımda borç kaydediyor. Geliyor üçüncü taksit, 101 milyon. 30 Eylül, 10 gün önce. O taksiti 

ödemeyeceğim, ben oynamıyorum, diyor ve sözleşmeyi feshediyor.  

Şimdi tabii şöyle bir endişe var. Hasılat paylaşımından mahsup etmek üzere bize bu arsa 

değerini ödüyordu ya, hasılatın gelmeyeceği korkusuyla ve bu cari hesabın terse döneceği 

korkusuyla, yani zaman içinde bu faiz adat faturaları ile bizim borçluluğumuzun alacağımızı 

geçeceği korkusuyla, Emlak Konut bunu garantör olmasına rağmen feshediyor. Gerekçe olarak 

ne gösteriyor? Siz Florya’yı boşaltmadınız. Biz Florya’yı elimizde olmayan sebeplerden dolayı 

boşaltmadık. Şimdi diyelim ki boşalttık. Bize gösterilen yere bizim bir taşınma maliyetimiz var. 

Yani tam detay hesap, tam detay hesap, 100-150 milyon gibi bir taşınma maliyetimiz 

öngörülüyor. Ben 120 milyona Florya’yı satıyorum, 150 milyona, -gelir paylaşımından 237 

bekliyoruz ama arsa bedeli üzerinden konuşuyorum- ondan sonra gidiyorum, daha fazlasını 

taşınma bedeli için harcıyorum.  

Bu basına kapalı Divanda da söylendi, Galatasaray Kulübü’nün üzerine bunu yüklemezdik, 

birileri öderdi, diye. Keşke. Biz bedava taşınırdık. Keşke, ama iş öyle olmuyor. Ateş düştüğü yeri 

yakıyor. Bırakın 150 milyonu, gün oluyor, biz 150 bin lira para bulamıyoruz. Dolayısıyla 

Galatasaray bu varsayımlarla hareket edecek bir kulüp değildir ve etmemelidir de. Bizim 

malımız bize kıymetli. Biz o zaman dedik ki, madem sebep bu, sen Florya’yı bu işin içinden ayır, 

Florya’mı bana geri ver, aktifime koyayım, o 120 milyonu da bana yapılandırın. Şimdi zaten 

Riva ile ilgili böyle bir şey söyleyemeyiz, çünkü yüklenici firma -inşaatı yapan- girmiş yapmış 

güzel villaları, satmış. Sen arsamı bana iade et diyemezsin ki, o arsayı yapacak. Villaları yıkacak, 

geri alacak hâli de yok. Riva da kendi içinde yürüsün. Çözüm bu. Tabii ki Kemerburgaz kıymetli, 

tabii ki oradaki haklarımızı sonuna kadar takip edeceğiz. Ama bizim için Florya da kıymetli.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Burada, hem Emlak Konut bir taraf, hem bankalar, hem Galatasaray Spor Kulübü, tüm taraflar 

bu konunun yapıcı çözümü için gerçekten bir emek sarf ediyor. Umarım, umuyoruz, bu konu 

da bizim menfaatlerimiz doğrultusunda çözülecektir. 

Ben bitiriyorum, yalnız bir şeyler daha söylemek istiyorum bu konuda. Benim bir Divan 

sunumum oldu, bu konu ile ilgili. Bazı Divan Kurulu üyelerimiz bana mail atarak, telefon ile 

ulaşarak, bize detaylı bilgi ver dedikleri için yaptım o sunumu. O konuşmamın sonunda 

söylediğim bir lafla ilgili birtakım yorumlar yapılıyor. Buna bir açıklama getirmek istiyorum, 

fırsat bulmuşken. 

O Divan sunumumu dinlerseniz, 15-20 dakika, uzun uzadıya detaylı anlatmıştık. Orada ben 

bütün sunumda şunu anlatıyorum. Bakın, bu anlaşmada bize 6 yılda Riva için minimum ne 

hasılat taahhüt ediliyor? 761 milyon. Florya için ne taahhüt ediliyor? 237 milyon. Toplayın bu 
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iki rakamı, 998 milyon. 6 yılda ve 4 yılda, ortalamasına da 4-5 yıl deyin. Yani bana 4-5 yılda, 

Emlak Konut diyor ki bu projeden bana gelecek tutar 998 milyon. Peki, biz bunu ne için satmaya 

karar verdik? Gideceğiz bankalara, kredilerimizi sıfırlayacağız, rahat edeceğiz, şuradaki kredi 

finansman giderinden kurtulacağız. Ne yazıyor orada? 154.9 milyon. 155 milyon deyin. 

Kulübümüzün 6 ayda ödediği kredi finansman gideri, sadece faizi bu. Peki, o 998 milyon bana 

ne kadarda gelecek? 5 yılda gelecek ortalama, vadeli. Şimdi bunun yılını bulalım. 155x2, yılda 

310 milyon, çarp 5 ile, 1.5 milyar kredi faizi. Riva ve Florya’dan gelecek olan hasılat, benim 

kulübümün bıraktım anapara kredi ödemesini, faizini ödemiyor. Niye? Çünkü anapara krediyi 

kapamamız için, sıcak bir nakit girişi ile şoklamamız lazım. Böyle vadeli gelirlerle sen ancak 

faizini ödüyorsun.  

Ben bütün sunum bunu anlattım. Sunumun sonunda, el insaf, satıcı orada inşaat yapıyor, mal 

satıyor. Dedim ki, yani sözleşme anlamında bu şeffaf bir sözleşmedir ve iyi niyetli yapılmış bir 

sözleşmedir, dedim. Ya benim de önümde gelse, o sözleşme şartlarında, şeffaf ve iyi niyetli, 

ama Galatasaray’ın derdine çare olmuyor. Bunu da 15-20 dakika anlattım. Kusura bakmayın, 

bununla ilgili de bir açıklama yaptım. 

Şimdi, son slaydımız. Son, bitiyor Başkanım. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Son slaydımız, kulüp konsolide gelir tablosu. 6’şar aylık karşılaştırma, son 10 yıl. Biz de yönetim 

olarak merakla bu tabloyu bekledik. Niye? Bize 10 yıldır ne anlatılıyor? Deniyor ki, bakın mavi 

satırın, o kırmızı, 15.5 milyon ve 68 milyon, onun altına dikkatinizi çekiyorum. Bize hep ne 

anlatılıyor? Deniyor ki, bizim kâr etmemiz mümkün değil. Niye? Çünkü bankalara olan o kadar 

çok büyük bir faiz ödememiz var ki, biz kâr edemeyiz.  

Peki, bu tabloya bakın. Ben size soruyorum. Şu an itibarıyla, biz bütün banka kredilerimizi 

sıfırlasak, finansman giderlerimizi sıfırlasak, e bakın faaliyet kârımıza, 10 yıldır zarar, biz yine 

zarar ediyoruz. Yani kalkıyoruz, işe gidiyoruz, hiç banka kredimiz yok, bir faaliyet yapıyoruz, 

zarar ediyoruz. Ne olacak? Bir sene sonra o zararı kapatmak için bankadan gidip kredi 

alacaksın. Bir sene sonra yine zarar ediyorsun, yine gideceksin kredi alacaksın. Yine banka 

kredisine gireceksin. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu yönetim bize 10 yıldır anlatılan bu hikâyeyi değiştirdi. Bakın, 15.5 milyon kulüp konsolide 

bu, Sportif değil. Dernek de bunun içinde, tüm şirketler bunun içinde, faaliyetimiz ilk defa kâr 

verdi. Amortisman indirilmemiş hâliyle de 68.8 milyon. Bu sadece rakam olarak değil, bizim 

camiamızın motivasyonu, inancı ve doğru işler yapıldığında, faaliyetimizin kâr edebileceğini 

görmemiz açısından da çok önemlidir. Yani bizim kurtuluşumuz, mallarımızı satmaktan değil, 

faaliyetimizde kârlılığımızı sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmekten geçer. Ve biz gösterdik 

ki, faaliyet zararı da açıkçası bizim kulübümüzün bir kaderi değil.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bunun sadece bizi değil, diğer büyük kulüpleri de motive etmesi gerekiyor. Galatasaray 

yaparsa biz de yapabiliriz demeleri gerekiyor. Ancak örnek almak yerine, aksine son 

zamanlarda kulübümüze, camiamıza karşı bir tutum oluştuğunu görebiliyoruz. En önemli 

değerlerimiz hedef alınıyor ve hedef gösteriliyor. Örneğin, Hocamıza verilen cezalar, hiç 
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verilmeyen veya verilen cezalar ile karşılaştırıldığında hiç adaletli değildir. Unutmayın, bir 

kişiye verdiğiniz haksız ceza, 30 milyon Galatasaray taraftarına, her birimize yapılmış bir 

haksızlıktır. Biz bu noktada tüm kurumlara adaletli olmalarını tavsiye ediyoruz. Bundan sonra 

bu tip açıklamaları yaparken, ciddi kurumlara yakışır şekilde, kulübümüzün özel değerlerine ve 

hassasiyetlerine dikkat ederek davranılmasını tavsiye ediyoruz. Geçen sezon cezalar havalarda 

uçuşurken, Sayın Başkanımız 150 gün ceza almışken, Sayın Fatih Terim 10 maç ceza almışken, 

sizin deyiminizle, ligin ilk yarısı santrforsuz oynamışken nasıl 3 kupa aldığımızı incelemenizi 

tavsiye ediyoruz. Henüz kapattığımız transfer sezonunda, neredeyse bir futbolcu maliyetine, 

içinde dünya yıldızlarının da olduğu 13 adet futbolcuyu nasıl transfer etmeyi başarabildiğimizi 

incelemenizi tavsiye ediyoruz. Çok ağır bir ekonomik krizden geçerken, nasıl kâr ettiğimizi 

incelemenizi tavsiye ediyoruz ve en nihayetinde, enerjinizi bizi aşağıya çekmek için değil, 

izleyip örnek almak için harcamanızı tavsiye ediyoruz.  

Hepinize saygılarımı sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kançal’a mali sunumu ve Divan Kuruluna vermiş olduğu tavsiyeler için teşekkür ediyoruz. 

Sıra denetimde herhâlde, buyurun. Daha yeni başladık efendim. Buyurun.  

Denetim Kurulu Üyesi Emir Otluoğlu 

Sayın Divan Kurulu Başkanı ve Yönetimi, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray 

Spor Kulübü Divan Kurulunun Değerli Hazirunu,  

Sizlere 30 Haziran 2019 tarihi ile bitmiş olan mali yıla ilişkin, tüzüğümüzün ilgili maddeleri 

gereği hazırladığımız raporu sunmak üzere huzurlarınızdayım. 13857 Emir Otluoğlu. 

Hatırlatmakta fayda var, iki parçadan oluşuyor sunumumuz, her zaman olduğu gibi. İlk 

bölümde, kulübümüz, derneğimiz ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran ile sonlandırılmış mali 

yılının konsolide verilerini, ikinci bölümde ise Sportif AŞ’nin 31 Mayıs itibarıyla sonlandırılmış 

mali yıldaki verilerini açıklayacağız.  

Kulübümüzün satış hasılatına bakacak olursak, bir önceki yılın 6 aylık dönemine kıyasla, % 

54’lük bir artışla 512.7 milyon liraya yükseldiğini, satışların maliyetinin ise % 8 artarak 437 

milyon olarak gerçekleştiğini, bundan dolayı da bir önceki yıl % 22 brüt zarar yazılmış iken bu 

yıl % 15 brüt kâr elde etmiş olduğumuzu görüyoruz. 

Finansman giderleri öncesi faaliyet zararı 173 milyondan 15.5 milyon faaliyet kârına dönüşmüş 

vaziyette. Finansman giderleri ilk 6 ay itibarıyla 137 milyondan 154 milyona yükselmiş, % 

13’lük bir artışla ve dönem zararı da 311.6 milyondan % 56’lık bir iyileşme ile 137.7 milyon 

liraya düşmüş.  

Satış hasılatını irdelemek gerekirse, en yüksek payın % 28 ile yayın hakkı gelirlerinden, 

sonrasında ise % 23’lük paylarla sporcu transfer, kira ve yetiştirme gelirleri ile sponsorluk ve 

isim hakları gelirlerinden elde ettiğimizi görüyoruz. Ve mağaza satış gelirleri dışındaki tüm 

hasılat kalemlerinin bir önceki sezonun, bir önceki dönemin 6 aylık...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Pardon Emir Bey, pardon. Biraz sessiz olabilir miyiz salonda acaba? Buyurun.  
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Denetim Kurulu Üyesi Emir Otluoğlu 

Bir önceki 6 aya kıyasla hepsinde artış olduğunu görmekteyiz. Bilançomuza baktığımızda, 

toplam varlıkların 1.5 milyardan 1.7 milyara yükseldiğini, toplam yükümlülüklerin ise, zararı da 

dikkate kattığımızda, 2.2 milyardan 2.5 milyara çıktığını görmekteyiz, % 13’lük bir artışla. 

Özkaynaklarımız -zararın etkisini burada görebiliriz- 655 milyondan % 21’lik bir erime ile eksi 

792 milyona gerilemiş vaziyette.  

Finansal borçlara baktığımızda, bir önceki yıla kıyasla toplam finansal borçlarımızın % 19’luk 

bir artışla 1 milyar 86 milyon liradan 1 milyar 295 milyon liraya yükseldiğini görüyoruz. Burada 

kısa vadeli finansal borçların 993 milyon olduğunu, uzun vadeli finansal borçların ise 361.5 

milyon olduğunu görmekteyiz. 

Finansal borçlarımız para birimi cinsinden değerlendirildiğinde, -tabii bunlar yapılandırma 

öncesi rakamlar, Haziran sonu itibarıyla denetlediğimiz rakamlar- % 58’inin Türk lirası, % 

39’unun avro cinsinden olduğunu ve toplam tutarın, az önce de ifade ettiğim gibi, 1 milyar 295 

milyon lira olduğunu görmekteyiz. 

Peki, kulübümüz nakdi nasıl elde etmiş ve nereye harcamış? Buna baktığımızda, faaliyetlerden 

32.9 milyon nakit girişi sağladığı, 98 milyon yatırım yapıldığı ve 138 milyon da faiz gideri 

ödendiği dikkati çekmekte. 

Toplam finansman faaliyetleri öncesi nakit açığı 213.3 milyon olarak gerçekleşmiş. 503 milyon 

liralık yeni kredi alınmış, 312 milyon liralık kredi geri ödenmiş ve yine 1.9 milyon liralık, kira 

sözleşmesinden kaynaklanan borç ödemeleri gerçekleşmiş. 

Dolayısıyla dönemin net nakit açığı 13.9 milyon olarak gerçekleşmiş. Bunu da zaten kasa 

farkından takip edebiliriz. Kulübümüzün teminat, ipotek, rehin ve temlikler toplamının % 28’lik 

bir artışla, ilk 6 ay itibarıyla, 1.7 milyar liradan 2.2 milyar liraya yükseldiğini görüyoruz. Burada 

en çok artış gösteren kalemlerin nakit blokajlar, şahsi kefaletler ve temlikler olduğunu 

görmekteyiz.  

Kurulumuz, tüzük gereği, bütçe uygunluğuna da bakıyor. Özet olarak göstermek gerekirse, 

merkez ve tesisler toplamında bütçelenen gelir-gider farkı 18 milyon lira iken, 17 milyon olarak 

gerçekleşmiş.  

Spor dallarında bütçelenen 7.5 milyon lira iken 4 milyon 686 bin lira zarar gerçekleşmiş. Spor 

okulları toplamında 355.951 kâr bütçelenirken 114 bin lira gerçekleşmiş.  

Toplam merkez, tesisler, spor dalları ve spor okullarında 11.5 milyon gelir-gider farkı 

bütçelenirken 12.5 milyon gerçekleşmiş. Buna finansman giderlerini de dâhil ediyoruz. 119 

milyon finansman gideri bütçelenirken gerçekleşen finansman gideri % 7’lik bir sapma ile 127.5 

milyon olmuş.  

Diğer gelir ve giderlerimize baktığımızda, toplam diğer gelirler 559 bin lira bütçelenirken 3 

milyon olarak gerçekleşmiş. Toplam diğer giderler 33.7 milyon lira bütçelenirken 34 milyon 

olarak gerçekleşmiş.  

Sonuç olarak, toplam gelir ve giderler 141.188 milyon lira olarak, 141 milyon olarak 

bütçelenirken 145.9 milyon olarak gerçekleşmiş, 4.7 milyon liralık bir sapma ile. 

Sportif AŞ’deki duruma bakacak olursak, Sportif AŞ’nin de -Mayıs’tan Mayıs’a bir yıllık finansal 

durumu- satış hasılatına baktığımızda % 73’lük bir artışla, 627 milyon liradan 1 milyar 87 milyon 
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liraya yükseldiğini, satışların maliyetinin ise % 24 artışla 805.6 milyon liraya ulaştığını 

görüyoruz. Yine aynı şekilde, brüt zarar bir önceki dönem marj olarak % 3.5 iken, bu yıl 

gelirlerdeki artış, giderlerdeki azalıştan fazla olduğu için 25.9 kâr olarak, brüt kâr marjı olarak 

gerçekleşmiş. 

Faaliyet giderleri % 25’lik bir artışla 109.8 milyona ulaşmış ve sonuç olarak, esas faaliyet zararı 

geçen yıl 110 milyon iken bu yıl 172.4 milyon olarak gerçekleşmiş. Finansman giderleri de 110 

milyondan 141 milyon liraya yükselmiş, % 28 lik bir artışla ve nihayet dönem zararı 216 

milyondan 30.5 milyon dönem kârına ulaşmış. 

Satış hasılatındaki en önemli kalemin % 21 ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gelirleri ile 

yayın hakkı gelirleri olduğunu görüyoruz. Her ikisinin de payı % 21. Sponsorluk, isim hakkı ve 

reklam gelirleri, sporcu transferi, kira ve yetiştirme gelirleri, loca, VIP ve kombine satış gelirleri 

de % 16’lık payla bunları takip ediyor. Yine belirtmek isterim ki, Mağazacılık faaliyetlerinden 

elde edilen gelirler dışındaki tüm gelirlerde bir önceki yılın aynı dönemi itibarıyla bir artış 

sağlanmış. 

Toplam varlıklar % 38’lik bir artışla 1 milyardan 1 milyar 434 milyona yükselirken, toplam 

yükümlülükler 1 milyar 342 milyon liradan 1 milyar 707 milyon liraya yükselmiş ve öz kaynaklar 

da kârın etkisi ile, % 10’luk bir iyileşme ile eksi 303 milyon liradan, eksi 273 milyon liraya gelmiş. 

Kısa vadeli finansal borçlarımız % 18 artarken, uzun vadeli finansal borçlarımız % 108 artmış. 

Nihai olarak toplam finansal borçlarımız % 36’lık bir artışla 653 milyon liradan 889 milyon liraya 

yükselmiş. Para birimi olarak finansal borçlara baktığımızda, avro cinsinden borçlarımızın % 36, 

TL cinsinden borçlarımızın % 60 oranında olduğunu görüyoruz. % 4 de dolar cinsinden 

borcumuz var.  

İlişkili taraflardan alacaklar dikkat çekici bir kalemdi. Biz raporlarımızda bunu da gösteriyoruz 

ve üzerine de çalışıyoruz, kurul olarak. 35.5 milyon liradan 23 milyon liraya düşmüş, kısa vadeli 

kısmı. Bunun, alacak-borç ilişkisini yaratan taraflar Emlak AŞ ve Dijital AŞ ve Sportif AŞ. Uzun 

vadeli alacaklar ise, dernek ve Sportif arasındaki borçlanmayı bize gösteren, az önce Kaan 

Bey’in de ifade ettiği gibi, 310.7 milyon liradan 542.7 milyon liraya yükselmiş. 

Sportif AŞ nakit akışını nasıl gerçekleştirmiş? Buna bakacak olursak, faaliyetlerinden 192 

milyon liralık yaklaşık bir nakit girişi elde etmiş, 176 milyon yatırıma harcamış, 154.5 milyon 

finansman gideri ödemiş ve dolayısıyla 138.8 milyon finansman faaliyetleri öncesi nakit açığı 

gerçekleşmiş. 889 milyon liralık yeni kredi alınırken, 746 milyon liralık kredi geri ödemesinde 

bulunulmuş. Dolayısıyla dönemin net nakit fazlası 3.8 milyon olarak gerçekleşmiş. Bunu da 

kasa farklarında görebiliyoruz.  

Hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Bundan sonraki gündem maddelerine geçeceğiz. Şu ana kadar müracaat eden 

9 konuşmacımız var. Konuşmacıların alışılmışın dışında az olmasından hareketle ve buradan 

hareketle, hem mali konularda, hem de sonraki maddede, genel konularda konuşmak 

isteyenler ilgili bölümleri beklemeden söz alabilirler. Siz de varsınız konuşmacılar arasında 

Hocam, merak etmeyin. Estağfurullah, rica ediyorum. Yok, eyvah demeyin. Hocanın enteresan 

müdahaleleri olacak bugün.  
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Değerli Hazirun,  

Gündemin diğer maddelerine geçmeden önce, birkaç konuda hem sizi bilgilendirmek, 

dikkatinizi çekmek ve de kulübün genel gidişatı hakkındaki Divan Kurulu görüşlerimizi 

paylaşmak isterim. O bakımdan, beni 5-6 dakika sabır ve dikkatle dinlerseniz memnun olurum. 

Biz Divan Kurulu olarak göreve geleli aşağı yukarı 18 ay oldu, bu ay itibarıyla. 18 ay boyunca 

hemen hemen her Divan toplantımızda, Galatasaray camiası içinde sevginin, dayanışmanın, 

şeffaf iletişimin, nezaketin, doğruluğun, yani yalan söylememenin, kendisinden başka fikirlere 

saygılı olmanın, ayrımcılık yapmamanın, ötekileştirmemenin önemini vurguladık ve bunu 

olabildiğince, bu makamda olduğumuz için, bir üye sıfatıyla değil de, Divan Başkanı ve kurul 

üyeleri arkadaşlarımla birlikte, olabildiğince diplomatik bir lisanda arz etmeye çalıştık ve her 

Divan toplantısında da gerek Sayın Başkanımızın, gerek Yönetim Kurulu üyelerimizin, bu 

çerçevede yaptıkları icraatlarda gördüklerimizi, önerilerimizi kendilerine başta iletişim olmak 

üzere aktarmaya gayret ettiğimiz hepinizin malumlarıdır. 

Galatasaray’ı Galatasaray yapan başlıca değer, demokrasi ve biat etmeme kültürüdür. Tek 

adamlığa, yalan söylemeye, ciddiyetsizliğe, sansüre ve Galatasaray’dan faydalanmaya 

tahammül edilemez Galatasaray’da. Divan Kurulu sadece ve sadece Galatasaray’ın yazılı olan 

ve yazılı olmayan kurallara uygun yönetilmesine, makam hırsı sahiplerine, gelecek nesillerin 

Galatasaray’ın yanlış oluşturmaya çalışmasına, temsil becerisine sahip olmayanlara, marka 

değerini yıpratanlara, doğru söylemeyenlere muhaliftir ve muhalif olmaya devam edecektir. 

Divan Kurulu sadece doğru bir Galatasaray’dan yana taraftır. Bugün kulüp olarak yaşanmakta 

olan süreçte, maalesef artık bu değerleri sürekli olarak hatırlatmanın faydası olmadığını 

görüyoruz ve artık somut örneklerle eleştirilerimizi ve önerilerimizi sürdüreceğiz ve 

sürdürmeye devam edeceğiz. 

Birkaç örnek vermek gerekirse, Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma sözleşmesi öncesinde, 

Divanı bilgilendirme ve istişare edilmesi tavsiye kararına uyulmamıştır ve üyelerimizin 

zihinlerinde birçok soru işareti vardır. Geçen hafta, daha önce yapılan olağanüstü Divan 

toplantısında bu soru sorulduğu zaman, “Neden Divanın bu tavsiyesine uymadınız, Divanı 

toplamadınız?” sorusuna, Sayın Başkan “Divan tatildeydi.” cevabını vermişti. Bu cevap 

ciddiyetle bağdaştırılamaz maalesef.  

Son olağanüstü Divan toplantısında, Emlak AŞ ile yaşanmakta olan sıkıntılı sürecin atlatılması 

için istişare amaçlı, iki başkan arasında bir toplantı yapılması önerilmiş ve her iki başkan 

tarafından da hazirunun da destekleriyle kabul görmüştür. Şimdi müsaade ederseniz, bu süreci 

size detaylarıyla aktarmak istiyorum. Bu süreç Galatasaray’da egoların çatışmasının artık 

ortadan kaldırılması gerektiğinin en güzel örneğini teşkil etmektedir maalesef.  

Son toplantımızda, hazirunun genel desteğiyle ve bir konsensüs sağlanması amacıyla bir önceki 

başkan zamanında imzalanan Emlak AŞ sözleşmesi ve şimdi yönetimde olan Başkan ve 

Yönetim Kurulu tarafından yürütülmekte olan süreç üst üste gelmiş iki süreç olduğu 

malumunuzdur. Doğru bilgilerin paylaşılması, Emlak AŞ’nin o zaman fesih çalışmaları 

başlatılmıştır şeklindeki beyanını doğru yönetmek amacıyla, yine yönetimimize destek olmak 

gayesi ile iki başkanı sadece ve sadece Emlak AŞ krizi ile ilgili bu süreci nasıl yönetebiliriz 
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konusundaki bilgi alışverişinde bulunmak ve gerekirse ondan sonra bir ortak eylem planı 

düzenlenmesi için organize edilmişti.  

Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra, bendeniz sizlerin bana verdiği görev çerçevesinde bir yandan 

çalışma komitesini oluşturmaya gayret ederken, bir yandan da basına sızmaması açısından iki 

başkanı bir araya getirme gayreti içinde oldum. Bunun için, öncelikle daha yoğun olduğu 

düşüncesiyle şu andaki Başkanımız Sayın Cengiz’e önce bir WhatsApp mesajı gönderdim. 

Davetimi, daha sonrasında da onun beni aramasıyla bir telefon konuşması yaptık ve bu telefon 

konuşmasında, aynı Divan toplantısında mutabık kalındığı şekilde, kendilerini Perşembe günü, 

yani olağanüstü Divan toplantısının yapıldığı haftanın Perşembe’si ofisime kahvaltıya davet 

ettim. 

Kahvaltı olmasının nedeni de, herkesin yoğun gündeminde gününü bölmemek amaçlıydı. Eğer 

Sayın Cengiz’den bu konuda bir teyit alsaydım, dönüp Sayın Özbek’i arayacaktım. Onun 

programının daha esnek olabileceğini düşünerek, bu toplantıyı gerçekleştirecektik. Ne var ki, 

Sayın Cengiz bu toplantıya katılmama hakkını kullanarak, Sayın Dursun Özbek’i eleştirerek, -ki 

bu eleştirilerinin bir kısmına katıldığımı da kendisine ifade ettim bu telefon konuşmasında- 

“Ben kimse ile kenetlenmeyeceğim, bu toplantının uygunluğuna ve faydasına inanmıyorum.” 

dediler.  

Tekrar kendisine bu toplantının kararının Divanda alındığını ve kendisinin de hayır demediğini 

ifade edince, “Ben böyle bir şey söylemedim.” dedi ve biz de bunu kapattık. Ben bu konuşmayı 

ve bu gelişmeyi kimseye duyurmayı düşünmüyordum, ta ki sizlerden soru gelinceye kadar. 

Ancak Sayın Cengiz bu toplantıya katılmama nedenini, konuşmamızdan bir saat sonra “Ben 

kulübe icra gönderenlerle kenetlenmem.” şeklinde duyurunca, Divan üyelerinden, sizlere ben 

bu toplantının akıbetiyle ilgili cevap verme zorunluluğunu hissettim ve siz Divan üyelerine 

iletilmek üzere, şimdi Başkan Yardımcımızın okuyacağı yazıyı kulüp genel sekreterliğine 

gönderdim. 

Önce yazının okunmasını ve dikkatle dinlemenizi rica ediyorum, lütfen. Buyurun.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 

30 Eylül 2019  

Değerli Divan Üyelerimiz,  

Malumunuz olduğu üzere, 29.6.2016 tarihinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

AŞ’nin kulübümüzle bir önceki başkanlık döneminde imzalanmış olan Riva ve Florya arazileri 

gelir paylaşımı sözleşmesinin Florya ile ilgili bölümünün sözleşme fesih çalışmalarına 

başlanıldığı, 13 Eylül 2019 tarihinde yine Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 

tarafından KAP’a bildirilmişti.  

Bunun üzerine hemen harekete geçen Divan Kurulumuz, tüzüğümüzün vermiş olduğu yetkiye 

dayanarak, bu önemli konuyu istişare etmek, riskleri değerlendirmek ve yönetimimize 

tavsiyelerde bulunarak destek olmak amacıyla 23 Eylül 2019 tarihinde olağanüstü 

toplanmıştır.  

Rekor düzeyde sayılabilecek 345 kişilik katılım ile gerçekleştirilen bu toplantımız sonucunda, 

bir önceki dönemde imza altına alınan, ancak yürütmesi ve Kemerburgaz arazisi tahsis ve ihale 
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sözleşmelerinin imzası ise Sayın Mustafa Cengiz döneminde yönetilmekte olan bu önemli 

gayrimenkul projelerinde kulübümüzün çıkarlarını gözetmek ve yeni bir yol haritası belirleme 

çalışmalarına ivedilikle başlanılması için, her iki başkanımızın Divan Kurulu Başkanı 

koordinasyonunda bir araya gelmeleri önerilmiş ve her iki başkan da bu öneriyi kabul ettiklerini 

hazirun önünde teyit etmişlerdir. 

Divan Kurulu Başkanlığı derhâl çalışmalara başlamış ve ilk davetini 25 Eylül 2019 tarihinde 

Sayın Cengiz’e götürerek, sadece söz konusu gayrimenkul projelerinde bilgi alışverişi ve 

sorunlu süreci çözmek ve bir eylem planı üzerine çalışmak için 26 Eylül 2019’da her iki başkanın 

da katılacağı bir kahvaltı organize etmiştir. 

Ancak Sayın Mustafa Cengiz, olağanüstü Divan toplantımız sonunda katılmayı kabul ettiği 

toplantıya katılmaktan vazgeçtiğini ve Sayın Özbek ile görüşülecek herhangi bir konu 

olmadığını ifade etmiştir. Kendisinin ve bazı Yönetim Kurulu üyelerinin üst düzey çabaları ile 

sorunun Galatasaray çıkarlarına uygun olarak çözülmek üzere olduğunu da bilhassa teyit 

etmiştir. 

Geçen hafta içinde, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, 27 Eylül 2019 tarihinde iki 

defada yapmış olduğu KAP açıklamasında, önce Florya, daha sonra ise Riva ile ilgili 

sözleşmelerini tek taraflı feshettiğini bildirmiştir. 

Kulübümüzün en yüksek istişare ve denetleme organı olarak, konularında ülkemizin en uzman 

kişilerinden oluşan Divan Kurulu önerilerinin göz önüne alınmadan gelinen bu aşamada ortak 

akıl ile sadece Galatasaray’ımızın çıkarları doğrultusunda kurulması için karar alınan çalışma 

grubu oluşumunda son aşamaya gelinmiştir. 

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.  

Saygılarımızla 

Eşraf Hamamcıoğlu 

Divan Kurulu Başkanı 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Okunmuş olan yazı, siz Divan üyelerimize, kulübün resmî iletişim kanallarından iletilmek üzere, 

her zaman olduğu gibi, kulüp genel sekreterine, yani Sayın Mustafa Turgun’a mail ile 

gönderilmiştir. 

Şimdi sizleri ibret olması için kulüp genel sekreterliğinden, Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan 

yardımcılarından Yusuf Günay Bey’in onaylarıyla gönderildiği ifade edilen mail’i dikkatlerinize 

sunuyorum. Lütfen dikkatle dinleyiniz. 

1 Ekim, saat 15.53  

Gönderen: Kulüp Genel Sekreteri Mustafa Turgun  

Sayın Divan Kurulu Başkanım,  

Divan Kurulu üyelerimize yayınlanmak üzere göndermiş olduğunuz duyuru, Galatasaray Spor 

Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirilmiştir. 

Yazı içeriğinin olayların akışını tam yansıtmadığı, zor süreçten geçmekte olan camiamızda yeni 

polemik ve ayırımlara sebebiyet vereceği görüşü hasıl olmuştur. Bu nedenle, yazınızın 
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kulübümüzün resmî iletişim yollarıyla yayınlanmasının uygun bulunmadığını bilgilerinize arz 

ederim. 

Bu gelen kulübün resmî cevabıdır. Kulüp hazirununun, aktif üyelerin % 25’ini temsil eden Divan 

Kurulunu temsil eden, başta ben ve çalışma arkadaşlarım olmak üzere Divan Kuruluna gelen 

bir yazıdır bu. Galatasaray tarihinde böyle bir muamele olmamıştır. Divan Kurulunun kendi 

arasında aldığı bir karar ve süreci olduğu gibi tüm doğruluğu ve şeffaflığıyla yansıttığı bir 

yazının değerlendirilmesi hiç kimsenin haddine olmadığı gibi, önlenmesi de hiç kimsenin 

haddine değildir. 

Daha sonra Sayın Cengiz’le bir telefon konuşmamız oldu, yine bu konu ile ilgili olarak. Benim 

bu yazıyı göndermekteki amacımı sordu. Bu telefon konuşmasını yaparken, her zamanki gibi, 

olduğu gibi, aynı kadro yanında mevcuttu ve kendi tabiri ile hands-free konuşuyordu ve bana 

şu soruyu sordu. “Eşref Başkanım, ben size toplantıya gelmeyeceğimi söyledim. Şimdi bu yazıyı 

göndererek amacınız nedir? Beni yalancı konumda bırakıyorsunuz.” dedi. Bunun 

değerlendirmesini ben yapmayacağım. Ve bir kere daha şifahen teyit etti ki, -hatta şu hitapla- 

“Hocam, ben bu yazıyı göndermeyeceğim, engel oluyorum.” dedi. Ben de aynı şekilde 

kendisine, “Hocam, göndermeyin. Allah selamet versin!” dedim ve kapattık telefonumuzu. 

Şimdi bir yandan Galatasaray’da ayrışmaya engel olmaya çalışıyorsunuz, bir yandan 

kenetlenelim diyorsunuz ve Galatasaray Spor Kulübü’nün bir kurulu olan Divana karşı yeni bir 

polemik ve cephe açıyorsunuz. Bunun size ne faydası olabilir? Ben bu konuyu sizin 

yönetiminizdeki arkadaşlarınızın bazılarıyla da konuştum. Onlar da çok huzursuzlar bu 

durumdan.  

Değerli Üyeler, 

Böl, yönet, polemikler yaratılarak, Galatasaray Spor Kulübü uçuruma doğru, tam gaz 

gitmektedir. Buna mutlaka engel olunması lazımdır. Galatasaray Spor Kulübü başkanlık 

makamı kutsaldır, yücedir. Hepimiz saygı göstermeliyiz, yıpranmasına izin vermemeliyiz. Buna 

bizatihi başkanın kendisi de dâhildir.  

Şimdi ikinci bir ibret konusunu dikkatlerinize getirmek istiyorum. Bana bu konuyla ilgili, bu 

yazışma ile ilgili hiçbir saldırı olmadı sosyal medyadan, istisnai bir şekilde. Ama değişik bir 

yöntem uygulandı. Şimdi bu yöntemi de sizin dikkatlerinize sunmak istiyorum. Divana gelen 

evrak çerçevesinde, size iki tane yazı okuyacağız. Buyurun.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 

Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulundan gelen yazı.  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına,  

27.9.2019 tarihli, 11.9.2019 tarihli Divan Kurulu toplantısında sunulmak üzere kurulumuzca 

hazırlanan Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Sportif AŞ Denetim Kurulu raporları, 

talebiniz üzerine, tüzüğümüzde bu yönde bir zorunluluk olmamasına rağmen, kurullar arası 

iletişim ve dayanışmanın gereği olarak, 4 Eylül 2019 tarihinde tarafınıza e-posta ile 

gönderilmiştir. 
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Ancak Divan Kurulu üyelerine toplantı öncesinde rapor içeriği konularında bilgilendirmek 

amacıyla istemiş olduğunuz bu raporların birebir tablo görüntülerinin çeşitli sosyal medya 

gruplarında, Divan Kurulu üyemiz olmayan kişiler tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir. 

Ekler; Galatasaray Spor Kulübü Tüzüğü’nün 99/5. Maddesi, Yönetim ve Denetim Kurulu 

raporlarının Divan Kurulu üyelerinin talebi üzerine ve imza karşılığı verilmesini öngörmektedir. 

Konu ile ilgili Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan’dan sözlü olarak alınan bilgiye 

göre, raporlar imza mukabili değil, e-posta yolu ile talep eden üyelere gönderilmiş olup, Divan 

üyesi olmayan kulüp üyelerine ve sosyal medyada paylaşıldığı için tüm kamuoyuna açık hâle 

gelmiştir. 

Tüzüğümüzün 99/5. maddesinin açık hükmüne aykırı olarak yapılan bu işlem, kurulumuzca 

tüzük ihlali olarak değerlendirilmektedir. Denetim Kurulu raporumuzun hangi e-posta 

adresinden ve hangi Divan üyelerine gönderildiğinin kurulumuza bildirilmesini rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu (6 imzalı) 

Dr. Emir Otluoğlu, Reha Ünsay, Gürol Ayan, Ertay Örmen, Günhan Aksoy, Avukat Başar 

Gündüz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Şimdi bu Denetim Kurulu raporunun Divan Kurulu suçlamasını dikkatlerinize sunuyorum. 

Diyorlar ki yani bir başka deyişle, biz size bağ bağışlıyoruz, aslında göndermek durumunda filan 

değildik de, iyi ilişkiler içinde olalım diye. Tüzüğün emrettiği mali raporları ve bağımsız denetim 

raporunu hâlâ göndermediler, biz size gönderdik diyorlar.  

Yani bir favor veyahut Türkçe argo tabiri ile kıyak çekmişler bize. Yıllardır yapılan bir işin 

yapılmaması gerektiğini, ama iyi ilişkilerin devamı açısından yapıldığını da böylece bu Denetim 

Kurulunun müthiş keşfine borçluyuz. Bununla ilgili olarak, ilgili tüzük maddesini bir kez daha 

dikkatlerinize sunmak istiyorum.  

Buyurun Aykut Bey.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Saygıdeğer Hazirun,  

Tüzüğümüzün 96. maddesi, Denetim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Aynen 

okuyorum: “96/8: Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonu itibarıyla Yönetim Kurulunca Divan 

Kuruluna sunulmak üzere düzenlenecek olan bağlı ortaklıklarının konsolide hesap vaziyeti ile 

yönetsel ve sportif faaliyet raporlarını, özel denetim şirketinin dönem raporlarını inceleyerek 

yazılı görüşlerini en geç izleyen iki ay içinde yapılacak Divan Kuruluna sunmak ve o toplantıya 

katılarak olası soruları yanıtlamak.”  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Gayet nettir diye düşünüyorum. Bu birinci bölümü. Şimdi ikinci bölümüne gelecek olursak, 

ikinci eleştiri kısmına. Bu 6 tane imza atan arkadaşımızın birkaç tanesi beni aradılar, özürlerini 

ve mahcubiyetlerini ifade ettiler. Bu arada da onlara teşekkür ediyorum. Bunu bir baskı altında 
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yapmak zorunda olduklarını ifade ettiler. Bu da ayrı bir konu. Onu bilemiyorum, nasıl olduğunu 

bu işin. Şimdi, hayır. Hayır efendim. Sen diye konuşmayın Sayın Başkan.  

Şimdi bununla ilgili olarak, bu imza sahiplerinden Sevgili Reha Ünsay’ın bu yazıyı kaleme 

almadan evvel, kendi Galatasaray Liseliler devre platformlarında attığı bir mail’i de 

dikkatlerinize sunmak istiyorum ki, puzzle’ın parçaları birleşsin. 

Der ki Bey, “Tüzüğe göre, Divan Kurulu kulübün bir organı değildir. Sadece geleneksel bir 

istişare kuruludur. Divan Kurulu, kulübün en yüksek denetleme kurulu değildir.” Doğru, öyle 

bir iddiası yok kimsenin. “Yasal olarak tüzük bu görevi seçilmiş Denetim Kuruluna vermiştir.” 

O da doğru. “Üç, Galatasaray’da başkanlık sistemi vardır.” Bu Yönetim Kurulu için geçerli. 

“Herkesin haddini bilmesi gerekir.” 

Bu paylaşımdan sonra, Denetim Kurulu arkadaşlarına da imzalatarak, bize hesap sorma yazısını 

gönderiyor ve Divan Kuruluna diyor ki, ben seninle paylaşmamam gerektiği hâlde mali bilgileri 

paylaştım, sen de bunları kamuya açtın, gizli sırlarımızı ifşa ettin. 

Beyler, siz hangi çağda yaşıyorsunuz? İmza karşılığı almak üzere, hard copy’leri, çıktıları, 

insanlar Arena Stadı’na gelip alacaklar mı? İki bin üyesi olan Divan Kurulu, bizi başkan ve Divan 

Kurulu seçtiyse herhâlde bir güven olduğu için seçmiştir. İlgili Divan üyeleri bunu talep ettiği 

zaman, ki bunlar klasiktir, başta Sayın Hayri Kozak, Ahmet Özdoğan, Ayhan Özmızrak gibi 

dostlarımıza elbette ki gönderiyoruz. Bu bir suçsa, bunun sebebi biz değiliz. Bunu 

paylaşanlarda arayacaksınız.  

Başkaları adına iş yapmak, tetikçilik yapmak yerine, ben sizin yerinizde olsaydım neler 

yapardım, biliyor musunuz Sayın Denetim Kurulu üyesi arkadaşlarım? Bir defa, size denetim 

yapma vekâletini veren Genel Kurul, son Mali Genel Kurulda bu vekâleti iptal etmiştir. Siz 

mahkeme kararıyla ayakta duruyorsunuz şu anda. Hâl böyle iken, ben sizin yerinizde olsam, 

Mali Genel Kurula yetiştirilmesi gereken mali raporu yetiştirirdim. Ben sizin yerinizde olsam, 

size hesap soran, hesap sorma hakkına sahip olan Genel Kurul üyelerine rapor kitapçığını 

fırlatmazdım. Ben sizin yerinizde olsam, son 5 ayda 6 tane uyarı mektubu gönderdiği söylenen 

Emlak AŞ’nin sürecini daha yakın takip eder, biz Genel Kurul üyelerine ve Divan Kurulu 

üyelerine raporlardım, böyle bir sorun var diye. Ben sizin yerinizde olsam, tüzükte gayet net 

olarak belirtilmiş olan, bağımsız denetim raporunu Divan Kuruluna sunma nezaketini ve 

mecburiyetini gösterirdim. Biz 3 aydır bu bağımsız Denetim Kurulu raporunu talep ediyoruz 

sizden. Kaldı ki Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, mali konularda eleştirilere cevap verirken, 

“biz iki tane bağımsız, uluslararası denetimden geçiyoruz.” diyorlar. Hani nerede bu denetim 

raporları? Herhangi birisi denetimle ilgili veyahut mali tablolarla ilgili eleştiride bulunduğu 

zaman, hemen “Biz KAP’tan suç duyurusu alıyoruz.” şeklinde bir yaklaşım oluyor.  

Bunlar bizi bir yere götürmez. Galatasaray’da artık, ben yaptım oldu, ben ne dersem o olur, 

diğer kurulları veyahut organları takmam, sürecini çoktan geçtik. Buna mutlaka bir çözüm 

bulunması gerekiyor. Bu çözümü de başta Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu tertip edecekler 

diye düşünüyorum. İktidar olmak, muktedir olmak manasına gelmiyor maalesef.  

Hep birlikte Yönetim Kuruluna destek olmaya hazırız, ancak onların da bu desteğe hazır 

olmaları ve açık olmaları gerekir. Burası Galatasaray Spor Kulübü’nün Divan Kuruludur. Başka 
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bir kulübün değildir, bir rakip değildir, bir alternatif değildir. Ama Galatasaray Spor Kulübü de 

çaresiz değildir.  

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. 

İlk konuşmacı Sedat Doğan. Buyurun.  

Sedat Doğan 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben sunumuma başlamadan önce bir soru sormak istiyorum, 

çünkü ben bazı şeyleri yanlış mı anladım diye özellikle Kaan Kançal’a sormak istiyorum. Emlak 

GYO ile yapılmış olan bir protokol var, bir de ek protokol var. Bunun dışında bir sözleşme var 

mı? Yok, değil mi Başkanım? İki tane belgemiz var, ana belgemiz var. Peki.  

Değerli Galatasaraylılar,  

İki hafta önce de bu kürsüyü işgal etmek durumunda kaldım. O gün de Galatasaray’ın çok 

büyük tehlikeler altında olduğunu dilim döndüğünce ifade etmeye çalıştım. Bu tehlikeler 

maalesef artarak devam ediyor. Bu tehlikeler, maalesef birazdan da göreceksiniz- sadece 

Galatasaray’ın dışarıdan bir hücuma uğraması, birtakım mahfillerden veya birtakım mali 

tehditlerle bu iptalden kaynaklı olarak, bunlardan kaynaklanmıyor. Şu anda maalesef bir iç 

tehditle de karşı karşıyayız. O tehdidin ne olduğunu size ifade etmeye çalışacağım, ama 

şimdiden sizden özür diliyorum. Ben son 1 haftadır, 10 gündür çok sinirliyim. O yüzden, 

üslubum alışık olmadığınız bir üslup şeklinde tezahür edebilir. Öyle olursa da şimdiden özür 

diliyorum sizden, çünkü birazdan sizin göreceğiniz şeylerde, inşallah siz sükûnetinizi 

koruyabilirsiniz. Ben koruyamadım çünkü.  

(Bunu baştan oynatır mısınız, sizden rica etsem?) Önce iki tane kısa video var, onu size 

izleteceğim. Bu videoları ben hazırlamadım, sadece bir yerden buldum ve koydum. O yüzden, 

kimseyi rencide etmek gibi bir şeyim yok. 

“Başkan: “Böyle bir konuşma ile şunu söylemek istiyorum özellikle. Her şeyi sorabilirsiniz, her 

şeyi yanıtlarım. Hiçbir şey bu güneşin altında saklı kalmaz, fakat Galatasaray’a zarar verecek 

herhangi bir şeyi bana söyletemezsiniz. Ama bu bir şeyi sakladığım anlamına da gelmez. 

Ezcümle şunu söyleyeyim, çünkü camia çok tartıştı. Ben bunu Doğan ağabeyle de, Sayın İrfan 

ağabeyle de tartıştım. Emlak Konut’a gittiğimde şunu sordum. Ben Emlak Konut dosyasını 

aldım, sağ olsun Sayın Başkan. İlk gün okudum, bir trick yok. Hızımı alamadım, bir kez de evde 

okudum. Gittim, bir daha okudum. Uykuya direncim var. Bir şey göremedim. Emlak Konut 

Başkanına gittiğimde, toplantıda dedim ki, ‘Ya çok özür dilerim, ben devlette çok ihale, 

sözleşme yaptığım için trick’leri az çok bilirim. Burada gizli mürekkeple bir şey mi var? Niye 

buna gizlilik koydunuz?’ dedim. Çok samimi söylüyorum. Güldü tabii. Bilirsiniz, gizli mektuplar 

vardır, kodlu. Hiçbir şey yok. Emlak Konut’la Sayın Başkanımız döneminde yapılan sözleşmede 

bir trick yok. Bir üçkâğıt, sizlerden saklanacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Benden de saklanacak 

hiçbir şey yok. Ama devletin haklı olarak birtakım kodları var, regülasyonları var. Diyor ki 

devlet, ‘Ben binlerce müteahhitle iş yapıyorum, on binlerce iş yapıyorum. Bunun için de bir 

diğerinin bunu görmesini istemiyorum, mahremiyet açısından.’ Yoksa özel, gizli, bizi kayıran 

veya bizi kötüleyen bir hüküm olduğuna binaen değil. Bunu lütfen unutmayın, sözleşmede 

gerçekten bizim aleyhimize bir husus yok. Ben bulamadım. Artı açıklama, çünkü diğer 
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müteahhitlere karşı haklı bir durum. Bunu belirtmiş olayım özellikle, çünkü ben de çok merak 

ediyordum bunu, neden bizden saklanıyor diye.” 

Şimdi bir video daha var. Ona geçmeden önce, lütfen sizden rica ediyorum, kaleminizi, 

kâğıdınızı çıkartın, Sayın Başkanın şu sözlerini not edin. “Ben baktım, bir trick yok. Hızımı 

alamadım, bir kez de evde okudum. Gittim, bir daha okudum. Uykuya direncim var.” Yani Sayın 

Başkan seçildikten sonra bu sözleşmeyi son derece, müşekkel mi denir Duygun ağabeyciğim, 

o şekilde incelemiş. Hatta kendisi devletten olduğu için ve bu işleri son derece iyi bildiği için, 

bütün trick’leri de biliyor, bildiği için de hiçbir trick olmadığını ve bu sözleşmenin esasında son 

derece mükemmel olduğunu, aleyhimize hiçbir şey olmadığını ve sous-entendu, yani saklı 

olarak lehimize de çok şey olduğunu Sayın Başkanımız ifade etmiş oluyor. Lütfen bunu not 

edin. Şimdi rica edeceğim. İkinci videoyu da oynatabilir miyiz? 

 “Kaan Kançal: O dönemin şartlarıyla yapılmış en şeffaf, en düzgün anlaşma. Belki biz de o 

dönemde olsaydık, belki biz de bunun aynısını yapardık. Ama durum bu. Bu arada, tabii ki bu, 

şu anda mevcut durum. Ben umuyorum ki, bu minimum rakamların çok çok daha üzerinde 

rakamlar gelecek, çok çok daha iyi satışlar yapacağız, çünkü iyi de gittiğini duyuyorum. Ve 

inşallah beklentilerimizin üzerinde bir gelir sağlayarak, bu finansallarımıza, bu Riva ve Florya 

projelerinin faydalı olmasını bekleyeceğiz.” 

Sevgili Galatasaraylılar,  

Özellikle sordum. İşte size ek protokol, protokol 4 sayfa. İşte size ek protokol 4 sayfa. Toplamda 

milyar dolarları bulabilecek bir sözleşmenin, bir sözleşmenin sadece birtakım yorum maddeleri 

8 sayfadan fazla tutar. Size çok net söyleyeyim, -bunu hukukçu olarak söyleyeyim, Duygun 

ağabey de çok yapmıştır bunlardan- bu sözleşme o kadar kötü ki, o kadar kötü ki ve sizi öyle 

bir uçuruma götürüyor ki... Ben şimdi size yavaş yavaş bunun birtakım maddelerini 

göstereceğim. Zaten çok fazla göstermeye gerek yok. Toplamı 8 sayfa. Ve size şunu söyleyeyim, 

herhâlde Eşref Alaçayır, -bu mahaldeydi, demin gördüm- Sayın Dursun Özbek dahi bu 

sözleşmeyi bir hukukçuya göstermemiştir, kendi hukukçusuna göstermemiştir. 

Eşref ağabey çıkarsa bunu söyleyebilir size, göstermemişsiniz. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Önce 

ısınalım bakalım ve ben sırasıyla gittim yani, önce protokol, sonra ek protokoldeki birtakım 

maddeler. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Şimdi bu başlangıcı diyor ki, Emlak Konut ile kazanan yüklenici firma arasında imzalanacak olan 

sözleşmenin hükümleri geçerli olacak. Çok güzel, bu protokolün ayrılmaz parçası olacak. O da 

çok güzel. Galatasaray için bağlayıcı olacak. Not aldınız mı? Çünkü filmin sonu öyle güzel ki. 

Tek tek anlatacağım hepsini sırayla, sonu çok güzel bitiyor. Bunu göreceksiniz.  

Yazdınız bunu, Galatasaray için yapılacak olan her sözleşme bağlayıcı ve bizim hiçbir söz 

hakkımız yok. Nasıl bir sözleşmede? 100 yıl boyunca, Galatasaraylıların alın teri ile, kanı ile, 

emeği ile alınan ve korunan, en önemli iki gayrimenkulünüz hangi durumda? 100 milyonlarca 

borcunuz olan bir dönemde, sadece bu borçları kapatmak için, ya biz bu fedakârlığı yapalım, 

diyen bir Genel Kurulun yetki vermesiyle imzalanan bir sözleşmede, sizin hiçbir dahliniz 

olmayacak. Onun nelere mal olacağını sözleşmenin ilerleyen maddelerinde göreceksiniz. 
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Şimdi bu 508 nereden çıkıyor? 508 buradan çıkıyor. Ben Sevgili Kaan Kançal’a şu yüzden 

sordum, başka doküman var mı diye. Çünkü bu 780 milyondan veya 800 milyondan bahsetti. 

Onun hayal olduğunu anlatmak için size bu tabloyu getirdim. Şimdi ne yapıyoruz, biliyor 

musunuz? Emlak GYO, bunun değerini belirliyor. Bakın, ne diyor: “Ekspertiz raporlarına göre 

belirlenmiş olup”. Bu ekspertiz raporlarının da ne olduğunu ve nasıl değerlendirileceğini 

birazdan göstereceğim size, o da çok bomba.  

Ekspertiz raporlarına göre belirledik. Peki, ne olacak bu ekspertiz raporlarına göre? Rakam bu, 

508. Ne diyor burada peki? Diyor ki, şirket payı toplam gelirinin % 80’i, bu Galatasaray’ın geliri 

oluyor. Ben kısaca anlatıyorum hepsini okumayalım diye. 508 milyonu bulduğu anda, yani şu 

değerin bir lira fazlasını bulduğu anda, Galatasaray’ın muvafakati aranmaksızın Emlak Konut 

tarafından ihale onaylanır, diyor. Hiçbir söz hakkınız yok. Yani kötü bir plan yapıldı, biz buradan 

508 milyon mu bekliyoruz? 508 için mi verdik? O zaman o gün satardık, Emlak Konut’a da 

ihtiyacımız yoktu. % 20’sini de vermezdik. Yapılan bu.  

Devam edelim, ama trick burada değil. Bu trick değil. Daha hat trick var, onu göreceğiz. Onu 

göreceğiz. 

Kaan ağabeyin demin bahsettiği birtakım faizler var burada. Kısaca geçelim. Şimdi burada eğer 

birtakım paraları bize önceden öderse, bu duble faiz bu arada, burada yazmıyor, birazdan 

göreceksiniz. Birinci faiz bu. Şimdi ne diyor? “Satışlardan tahsil ettiği gelirin masrafları 

karşılamaması durumunda, bu masraflar Emlak Konut tarafından ödenecektir.” Süper. 

“Ödenen bu masraflar Emlak Konut’un kendi mevduatını değerlendirdiği banka mevduat faizi 

üzerinden ve proje gelirinden öncelikle tahsil edilecektir.” 

Bu, şu demek. Emlak Konut 30 bankada mevduat tutuyor. Hangisi en yüksekse, hangisinden 

en yüksek mevduatı alıyorsa, size onu çok güzel, araları doldurun. Devam edelim, burada yine 

aynı şekilde, masraflar ödendiğinde mevduatı bir daha tatbik etmişler.  

Şimdi yine Galatasaray’ın bağlayıcı olacağı, yani hangi sözleşmeyi imzalarsa imzalasın, bizim 

için geçerli olduğunu bir daha söylüyor. Devam ediyor, şimdi burası çok güzel, Galatasaray’ın 

yükümlülükleri. “Taşınmazların tapu kayıtları üzerinde ihale yapmasına, kullanmasına engel 

teşkil edecek şerh, beyan, haciz, ipotek, irtifak Galatasaray tarafından yapılacak, takyidattan 

ari olarak da Emlak Konut’a teslim edilecek.” Çok güzel.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Şunların olması için sizin birtakım finansal yükümlülükleriniz yok mu? Bunları nasıl 

temizleyeceksiniz? Paranız mı var? Paranız yok. Peki, takyidattan ari teslim etmezseniz ne olur? 

Birazdan gelecek. Bu arada, 6 ay içerisinde hani bize ihtar çektiler ya birkaç tane, onun da 

temelini burada şey yapmışlar. Bunlar trick değil, yanlış anlamayın, trick falan yok burada. 

Emlak Konut’a vermek Galatasaray’ın yükümlülükleri. (Devam edelim.) Bunu lütfen yazın bir 

kenara, bu duble faiz geliyor. Şimdi bu güncelleme faiz oranı. Bize çekmiş oldukları ihtarın, 

feshediyorum ihtarının sizin önünüze nasıl bir kartopu gibi geleceğini anlatıyor bu. Güncelleme 

faiz oranı. Burada çok güzel ya, Emlak Konut tarafından kredi kullanılarak karşılanmış ise, kredi 

kullanıp kullanmama konusunda takdir yetkisi Emlak Konut’a ait. Çok güzel. Kullanılan kredi 

faiz oranı -işte ne demişse buraya, düşük cümle- aksi takdirde Merkez Bankası avans faiz oranı 

ifade eder.  
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Değerli Galatasaraylılar,  

Şöyle bir örnek alalım. Emlak Konut’un 3 milyar lira kendi geliri var o ay. Projelerden, devletten, 

bütçeden vesaire iki milyar lira da faizle kredi kullandı. Diyor ki sana, ben hangi parayı 

kullandığıma kendim karar veririm, diyor. Senin burada bir söz yetkin yok, diyor. Ben kararı 

verdiğim gibi, sana uygularım, diyor. Bunun nerede uygulandığını birazdan göreceksiniz. Ama 

trick yok. Evet. Şu demin gördüğünüz güncelleme faiz oranı ile faiz işletilerek diyor ya, demin 

gördüğünüz faiz, bu da kendi hesabından eğer şu ödeme tarihlerinde Galatasaray payını 

karşılayacak miktar yok ise ben öderim, bunu da alırım, diyor. Çifte faiz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Biraz hızlanabilir miyiz Sedat Bey?  

Sedat Doğan 

Sayın Başkanım, hızlanabileceğim kadar hızlanırım, ama bunun önemli olduğunu 

düşünüyorum. O yüzden de, affınıza sığınıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ama yine de hızlanın bence.  

Sedat Doğan 

Değerli Galatasaraylılar,  

Şimdi burada SPK lisanslı bir firmaya ekspertiz yaptırma yetkisi Emlak Konut’a ait. Galatasaray, 

ekspertiz sonuçlarına ve diğer şeylerine vesaire itiraz edemez. Yani önünüze ne yemek 

konuyorsa onu yemek zorundasınız. Bu ekspertiz çok önemli, çünkü sözleşmeyi feshettiği gün 

de bu ekspertizi yapacak. O ekspertizle beraber harcamaları belirleyecek, harcamaları 

belirleme ile beraber faizleri üzerine ekleyecek, sizi yanaklarınızdan öpecek  sevgili Emlak 

Konut, ama trick yok. Durun. Bu daha bir şey yok. Ne diyor, şimdi bakın. “Arsanın yapılaşmaya 

uygun hâle gelmesi, Galatasaray tarafından arsanın boş ve her türlü takyidattan ari 31.12.2017 

tarihine kadar”. Bu, Eşref ağabeyin demin söylediği 5 tane ihtarın geldiği nokta. 31.12’den 

itibaren ne olacak? “5. madde, yani fesih maddesi çerçevesinde işlem tesis edilir.” diyor. Çok 

güzel. Buraya kadar, bu olanlar. Şimdi olmayanı söyleyeyim. Buraya kadar bu kulüp, Florya’sını 

niye veriyor? Florya ne? Bizim takımımızın çalıştığı yer, kamp tesisimiz. Ne yapacağız biz? 

Grand Cour’da mı antrenman yapacak bu takım? Siz bu sözleşmenin herhangi bir yerinde, bize 

bu yapılan sözleşme karşılığında bir yer tahsis edileceği, üstüne bir bina yapılacağı, tesis 

yapılacağı ve ondan sonra Florya’nın ancak boşaltılacağı yönünde bir hüküm gördünüz mü? 

Görmediniz, çünkü yok. Çünkü yok... Trick. Al bu da ihalenin feshi.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu hat trick ve niye hat trick olduğunu anlatacağım size. Eğer biz 60 gün içinde o hani 

değerleme oranları, götürü bedel, ihale yönetmeliğine göre yapılan şeyler, falan filan, bütün 

bu bedeller toplanacak, işte 140, onu 200, 300 olarak göreceksiniz muhtemelen, çünkü ana 

yüklenici sözleşme de fesih hâline girdiği için şu anda, yani inşaatı yapan firma ile onun yaptığı 

masrafı da sizden isteyecek. Ama bitmedi. Bak bitmedi. 60 gün içinde ödedin, ödedin. Var mı 

paranız? Demin söylediler, yok. Ödeme şansınız da yok. Çok güzel. Şimdi ödersen 
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Galatasaray’a geri verilir. Ödemezsen ne olur? Bu bedeller öngörülen süre içinde ödenmez ise, 

SPK lisanslı firmaya ekspertiz yaptırılır. Var mı itiraz edebileceğiniz bir durum? Yok. Yok. Onlar 

yapıyor. Devam edelim. Yetmez. Tespit edilen ekspertiz bedelleri Emlak Konut alacağından 

yüksek çıkarsa, aradaki fark Emlak Konut tarafından Galatasaray’a ödenir. Ekspertiz bedelinin 

düşük çıkması durumunda ise Galatasaray’a borç kaydedilerek -zurnanın zırt dediği yere 

geliyoruz- her iki durumda da taşınmazların mülkiyeti Emlak Konut’a bırakılır.  

Güzel mi? Sevdiniz mi? Siz daha bu kontratın ne kadar yanlış olduğunu anlamaktan maalesef 

artık şey yapın. Ben size fatura ediyorum. Şu anda kulübü temsil etmek zorunda olan insanların 

öncelikle bu sözleşmenin içeriğini anlamış olması lazım. Önce anlamış olması lazım. Devam 

edelim, devam edelim. 

Şimdi Galatasaray Spor Kulübü’nü yöneten heyetin Galatasaray’ın en hayati konusunda bu işe 

ne kadar hâkim olduğunu ve ne kadar ciddi olduğunu burada görmenizi istiyorum. Bunu bir 

görün. Şimdi kontratı yapan zaten... Ha çok güzel söylediniz. Ben şimdi, bu esasında yumuşak, 

bunu geçelim. Çok şeye gerek yok. Bu devede kulak bile değil. Şimdi Sayın Divan Başkanım, 

hani iki başkanımızı bir araya getirememişsiniz ya, eğrisi doğrusuna denk gelmiş, çünkü ikisinin 

de maalesef bu konuda Galatasaray’a katacakları hiçbir şey yok. Biri imzalamış, diğeri 

anlamamış. O yüzden hiç problem yok. Hayatım, yetkiyi verdiler, evet de... Karşılıklı 

konuşmayalım, sonra konuşuruz seninle. Şu andaki olay, bu işin, bu sürecin yönetilmesi.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Burada toplamını görüyorsunuz. Sizin zaten bu sözleşme imzalanırken 508’in üstünü alma 

ihtimaliniz de son derece zayıfmış, çünkü söz hakkınız yok. Yapılacak hiçbir projede söz hakkınız 

yok, hiçbir anlaşmada söz hakkınız yok. Ve eğer biz bu süreci doğru yönetemezsek, 100 yıl 

içerisinde oluşturduğunuz, sizlerin, bizim ağabeylerimizin, hayatta olan veya olmayan, şu anda 

bir kuruma kalacak.  

Şimdi ben onlara da söyleyeyim buradan, nasıl olsa dinlenir. Siz bu sözleşmeyi yaptınız ya 

böyle, Galatasaray’a dayattınız. Hiç o kadar sevinmeyin, o kadar da değil. Galatasaray bunu 

vermez, hem de hukuken vermez, çünkü çok da açıklarınız var. Burada söylemeyeceğim, Sayın 

Başkanım, kurulacak olan kurula eğer değerli hukukçular davet ederlerse, buradaki 

tespitlerimizi gelir söyleriz.  

(Şimdi geçelim. Video var. Buradan devam edin.)  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu videoları izlemeden önce, ya da çabuk geliyor, izleyelim.  

“Adnan Polat: Bizi Maliye’ye, SPK’ya ispiyonlayanlar da var. Seçim şantajını kabul etmemiz 

mümkün değil. Beyler sakin olalım.”  

(Bir sonrakini de izleyelim.)  

“Mustafa Cengiz: Kendiyle hesaplaşması gerek. Bir Adnan Polat idari ibrasızlık olayı. İdari ibra 

vermeyenlerden biri benim, ben de vermedim. Adnan Bey şaşırdı zaten bunu söyleyince. O 

zaman böyle gelişmiş kamera sistemleri yok. Şimdi kamerada kim ne veriyor, ama insan yalan 

söylememesi gerekiyor. Ben vermedim. Ve taraftarlarla asla bir sorunumuz olamaz. Fakat 

bizim içimizde bile olsa, rakipten de şikecilere 70 bin sayfa, 56 klasör içinde toplanmış insanlara 

destek oldunuz mu? Ben onu da ibra etmem.”  
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Devam ediyor, esasında bu kadar uzun değil. Bir daha bir geri alın. “Kendiyle hesaplaşması 

gerek. Bir Adnan Polat idari ibrasızlık olayı. İdari ibra vermeyenlerden biri benim.”   

Neyse çok şey yapmayalım da, ben gerisini anlatayım size. İki tane daha konuşma var. Sayın 

Faruk Başkanım, siz de ibra almamışsınız. Sayın Başkanım onu da anlatıyor. Ünal Başkanım da 

ibra olmamış, Sayın Mustafa Cengiz tarafından.  

Değerli Galatasaraylılar,  

O kadar büyük bir tehlike ile karşı karşıyasınız ki, bu sadece sizin finansal bağımsızlığınızla 

alakalı değil. Bakın, bir taraftan antrenörünüz, -isminden bağımsız olarak söylüyorum, ki 

kendisi bizim camiamız için son derece değerli bir insandır, çok büyük hizmetleri vardır-kendisi 

şunu söylüyor esasında. Parantez içinde, beni koruyamıyorsunuz, diyor. Ben konuşmak 

zorunda kalıyorum, bana da ceza veriyorlar, diyor.  

Karşılığında, Sayın Başkan genelde konuşmalarını 5 ila 10 dakika arasında değiştirdiği için, bu 

kürsülerden de ben öyle demedim deyip, ama öyle deyip, “Herkes işine baksın.” diyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Fatih Terim’in almış olduğu son ceza, sadece bir hukuk ayıbı değildir. Bu alçakça verilmiş bir 

karardır, çünkü düşünce özgürlüğü ile alakalı bir iştir. Siz her şeyi yapacaksınız, size hiçbir şey 

söylenemeyecek, öyle mi? Söylendiği zaman da, kalkıp ceza vereceksiniz. Ve kör parmağım 

gözüne, bize de mesaj vereceksiniz, sadece Yönetim Kuruluna değil, bütün Galatasaray’a. 

19.05’te koyacaksınız bunu, öyle mi? Biz o mesajı aldık. Ben o kişilere söyleyeyim. Futbolu 

yönetenlere de söyleyeyim. Bugünkülere söylediğim gibi, geçmişte de ne olduğunu 

söyleyeyim. Şike sürecinde de Galatasaray’ı dâhil etmeye çalıştınız. Sizin, bugünkülerin fikirsel 

babaları o gün vardı. Play-off getirdiniz, olmadı. İki defa şampiyon olduk, geldiniz -

taraftarımızın deyimi ile söylüyorum- kuyruğunuzu kıstıra kıstıra o kupayı o sahada verdiniz 

bize.  

Şimdi bu da yetmeyecek. Biz o gün takip ettik, bugün de devam ediyor. Adil yargılanmanın 

olmaması sebebiyle, Galatasaray Spor Kulübü adına takip edilen bir dava var. Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi tarafından dava kabul edildi. Çok yakında siz kalmayacaksınız. Galatasaray 

kalacak, ama siz kalmayacaksınız. 

Önünüze federasyonun haricinde gelecek, yine federasyonla bağlantılı bir 29 şampiyonluk 

hikâyesi var, bir rakibimizin. Bu, psikolojik üstünlüğü ele almak için ve de yetmez, havuzdan 

daha büyük para almak için tezgâhlanan bir oyun. Biz onun mesajını da aldık. Biz onun mesajını 

aldık. Sadece kendi aramızda bir şey var, onu bitirelim, sizinle gereken şekilde Galatasaray 

camiası konuşacak.  

Şimdi buradan, ileride Galatasaray başkanlığı yapmak isteyen, hayali olan, Yönetim Kurulu 

üyeliği hayali olan ve Galatasaray’a gönülden bağlı olan insanlara sesleniyorum. Eğer biz bu 

temsille devam edersek, bu şekilde, ciddi olmayan şekilde devam edersek, pazısı olmayan bir 

yönetimle devam edersek, korkarım ileride ve çok fazla ileride değil, yakın bir ileride, bildiğimiz 

Galatasaray kalmayacak. Burada herkesin onun sorumluluğunu alması lazım. Bu artık şakayı 

geçmiş vaziyette. Bakın, temlik etmediğiniz varlıklarınız, ipotek vermediğiniz varlıklarınızla şu 

anda bu Emlak GYO konusundan dolayı tehlike altında. O da yetmez. Geçen Divan Kurulunda, 

Sayın Başkana, Eşref Bey’in talebi ile kürsüye gidip sordum, 1 milyar lira nasıl ödenecek, 
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şampiyon olmazsak, (b) alternatifiniz ne diye. Yerime dönerken, “(b) alternatifimiz şampiyon 

olmak.” dedi.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Bu kadar gayriciddilikle gidemeyiz, bu sorunların altından kalkamayız. Böyle olmaz. Bu kulübün 

bilgili, bu işte yetişmiş, -toz yutarak, kilometre yaparak, çünkü bunun okulu yok- kriz yönetmiş, 

strateji bilen, hem geçmişte başkanları, hem Yönetim Kurulu üyeleri, hem de hazirununda 

insanlar var. Biz olağanüstü bir durumda, olağanüstü bir tasarrufta bulunmak zorundayız. 

Olağanüstü bir yönetim getirmek zorundayız. Ve buradan bu tozu yutmuş, dolayısıyla bu tozu 

yutarken birtakım jenerasyonlarındaki insanların da doğal olarak onlar oturduğu için o 

koltuklarda, önünü kapatmış bana göre insanlar var. Onların sorumluluk alması lazım. Ben 

başta Sevgili Eşref Hamamcıoğlu’na söyleyeceğim, sizin jenerasyonunuz, siz, Ali Dürüst, Refik 

Arkan...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ben de tam, artık toparlar mısınız diyecektim.  

Sedat Doğan 

Ben toparlıyorum. Refik Arkan, bakın bugün Sayın Faruk Süren, 1.5 senedir bu işlerle uğraşıyor, 

kendini yırtıyor. Hiç bu sosyal riski almaya ihtiyacı yok. Galatasaray tarihinde gelmiş, geçmiş 

sportif en büyük başkan. Sayın Duygun ağabeyimiz, 8 ay geldi, bize ağabeylik yaptı ve nasıl 

yaptığını hepimiz biliyoruz. Buradan Celal Erkut’a sesleniyorum, Adnan Erkut’a sesleniyorum. 

Ahmet Hocam, siz de çalışıyorsunuz, ama size de sesleniyorum. Yetmez. Bizim bu işi güçlü bir 

yönetimle aşmamız lazım.  

Son olarak, bu videoları niye gösterdim size, biliyor musunuz? Sayın Başkan, gülüyorsunuz. 

Spor olsun diye mi 4 kişiyi ibra etmediniz? Yoksa Galatasaray’ın geleneklerine ve tüzüğüne 

uygun olarak, bunun sonuçları olacağını bildiğiniz için mi ibra etmediniz? Bunun sonuçları olur. 

Siz Galatasaray başkanı olurken yemin ettiniz, zımni olarak, bu tüzüğü korumaya yemin ettiniz.  

Galatasaray’ın geleneklerini korumaya yemin ettiniz. Tüzüğü uygulayın. Tüzüğü uygulayın. İlk 

Yönetim Kurulu toplantınızda seçim kararını alın, tüzüğe uygun olarak. Haa, almazsanız, onu 

da söyleyeyim, bunun sonuçları olur. Şahsi sonuçları olur. Orada benim birkaç tane çok 

sevdiğim can kardeşim var, onlara da sesleniyorum. Bunun parçası olmayın, Galatasaray bu 

yönetimle çıkamaz bu işlerin içerisinden. Lütfen gereğini yapın ve tüzüğü uygulayın.  

Ne olacağını da söyleyeyim. Önümüzdeki hafta bu karar alınmadığı takdirde, Galatasaray’da 

belli insanlar size birer ihtarname çekecekler. Sadece size değil, Emlak Konut’a, SPK’ya. Şu anda 

hukuken müstafi durumdasınız. İbra olmadınız ve hukuk yollarını kullanıyorsunuz. Belki 

hakkınız gibi görünebilir, ama Galatasaray’da Genel Kurulun iradesinin üzerinde hiçbir irade 

olamaz.  

Siz tüzüğü uygulamak zorundasınız. Size bir ihtarname gelecek, durumunuz hatırlatılacak. Ve 

şahsi sorumluluğunuz olacağı size hatırlatacak. Bakın, bugün aldığınız kararlar, yaptığınız 

icraatlar kadar yapmadıklarınızdan da sorumlu hâle geliyorsunuz maalesef. Galatasaray her 

açığa düştüğünde siz sorumlusunuz, şu andan itibaren. Ben tavsiye ediyorum, Kaan ağabeyin 

tavsiye ettiği gibi. Gerçi onlar tavsiyelerinizi almazlar. Alıyor olsalardı, bunları yapmazlardı. 
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Galatasaray güçle oturur koltuğuna, güçle hakkını alır. Ve yönetimleri de o güçle, o ciddiyetle 

hareket eder. Saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Sedat Doğan’a teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konuşmacı Ömer Tümay. Kendisini kürsüye 

davet ediyoruz. Gelirken, bir konuda bilgi aktarmak istiyorum.  

Son olağanüstü Divan toplantımızda alınmış olan karar gereği, Emlak Konut AŞ ile olan bu 

süreci çözmek üzere bir komite, çalışma grubu oluşturulmasında mutabık kalmıştık. Ben ilk 

çemberi, hukuksal açıdan yaklaşmak üzere, Galatasaray Kulübü üyelerinden, Divan 

üyelerinden ve piyasada kendini kabul ettirmiş olan değerli hukukçularımızdan bir grup 

oluşturduk. Prof. Celal Erkut, Prof. İlhan Helvacı ve Prof. Murat Develioğlu, ilk hukuksal 

çalışmayı yapacaklar. Bu hukuksal çalışma çerçevesinde, zaman zaman Sayın Naci Ekşi ve diğer 

tecrübeli üyelerimizden de destek alacağız. Bu konuyla ilgili olarak ilk toplantımızı yarın saat 

11.00’de, Arena’da yapacağız. Yönetim Kurulundan istirhamımız, bize Yönetim Kurulu 

üyelerinden uygun görecekleri kişilerden, uygun görecekleri profesyonellerden katılmak 

isteyenler varsa çok memnun oluruz, son bilgileri paylaşmak ve doğru teşhis koymak ve de 

destek olmak amacıyla. Bu konuda bilgilendirmek istedim. 

Ayrıca bu çalışma grubunda, Bankalar Kanunu gereği, isimlerinin zikredilmesi mahzurlu olacak, 

Türkiye’nin çok önemli 3 bankacısı da var. Zaman zaman onları da mali ve bankasal risklerimizi 

değerlendirmek üzere toplantılarımıza davet edeceğiz. Bu keyfiyeti bilgilerinize sunmak 

istedim. İlk toplantımız yarın saat 11.00’de, Arena’da. Katılımınız bizim için, kulüp için çok 

faydalı olacaktır. Teşekkürler. Buyurun Ömer Bey.  

Ömer Tümay 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Başkanlarım, Değerli Büyüklerim, Sevgili Arkadaşlarım,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 6081 Ömer Tümay.  

Şimdi biliyorsunuz, 15 gün evvel bir olağanüstü Divan toplantısı yaşadık. O toplantıda bazı 

şeyleri -biz yıllardır bu işi çok yakından takip eden kişiler olarak- ilk defa duyduk. Fakat 

toplantının sonunda, Sayın Divan Başkanımızın koordinasyonunda, eski başkanımız ve şimdiki 

başkanımızın oluşturduğu bir komisyonda karar kılındı ve bu alkışlarla karşılandı. Bundan sonra 

biz konuşmayız. Niye konuşmayız? Çünkü esas olan Galatasaray’dır, Galatasaray’ın 

menfaatidir. Orada kalkıp da şöyleydi de, böyleydi de, şu oldu da, bu oldu da, biz orada 

demedik. Fakat maalesef 48 saat içinde, Sayın Başkanımız fikir değiştirdi ve bu komisyona 

katılmayacağını ifade etti. Bunu takip eden 24 saat içinde de Emlak Konut AŞ tarafından KAP’a 

3 saat arayla iki bildirim yapıldı. Önce Florya’nın feshedildiği açıklandı, arkasından buna bağlı 

olarak -3 saat sonra- Riva’nın da feshedildiği açıklandı.  

Şimdi olayın hukuki tarafına girmiyorum. Sevgili Sedat zaten o konuyu bayağı çalışmış, ama 

şuradan başlamamız gerekiyor. Bu Riva artı Florya oylamasının yapıldığı kongre, orada çok 

enteresan bir algı yaratıldı. Dendi ki, biz Florya’dan çıkıyoruz, TOKİ bize araziyi gösteriyor, 

Emlak Konut AŞ de buraya tesis yapacak, yani biz oradan çıkarak yepyeni bir tesise kavuşacağız, 

cebimizden para çıkmadan. Bu anlaşıldı, bu algı yaratıldı. O gün hayır diyen 47 kişiden biriyim 

ben ve gurur duyuyorum o gün hayır dediğim için. O gün evet diyenlerle daha sonra 
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konuştuğumda, “Ya biz böyle bilmiyorduk ki. Bize yapıp verecekler dendi, biz ondan evet 

dedik.” dediler.  

Şimdi bu algı operasyonu, Galatasaray’ı hakikaten enteresan bir çıkmaza sürükledi. Şimdi 

elimde 2017 Aralık’ında, Divan toplantısında Sayın Dursun Özbek’in yaptığı konuşmadan 

alınmış bir pasaj var, onu okuyacağım çok kısa. “Aralık 2017. Kemerburgaz yerleşkesinin 

projeleri yapıldı, hazır. Şimdi arazinin irtifak hakkının, daha doğrusu üst kullanım hakkının 

tarafımıza tescili söz konusu. Bütün izinler alındı. Bu tescili müteakip, burada bir plan çalışması 

yapılacak. Bu konuda da gerekli izinler alındı. Burası bir spor kompleksi olarak imar edilecek ve 

inşaatı da Emlak Bank AŞ yapacak.” Nettir, 2017 Aralık. İnternetten girersiniz bulursunuz. 

2018’deki Ocak ayı Divanında da aynı şey bir daha tekrar edildi. Okumuyorum, vaktinizi 

almamak için. 

Peki, neden böyle oldu? Biliyorsunuz, Sayın Dursun Özbek “deniz bitti” diye bir ifade kullandı. 

“Büyük bir parasızlık yaşanıyor, deniz bitti.” dendi ve buradan gelecek olan finansmanın 

kırdırılarak o günün kurtarılması hedeflendi. Şunu hatırlatmak isterim. Galatasaray’ın olduğu 

yerde deniz bitmez. Galatasaray umut demektir, ışık demektir, bilgi demektir, birikim 

demektir. Bütün bunların hepsi Galatasaray’dır. Galatasaray’da asla deniz bitmez. Peki, burada 

ne oldu? Çok kısaca özetlemek gerekirse, maalesef o günü kurtarmak adına, Galatasaray Genel 

Kurulu aldatıldı. Çok ağır bir terim bu, biliyorum, farkındayım. Büyüklerim beni affetsin, ama 

Galatasaray kandırıldı. Burayı geçiyoruz.  

Şimdi gelelim bu projenin yürütmesinden sorumlu olan bugünkü Yönetim Kuruluna. Sayın 

Mustafa Cengiz Başkanımız, “Sözleşmeyi 3 kere okudum. Çok iyi, ben de olsam bu kadarını 

yapardım.” dedi. Az evvel Sedat’ın gösterdiği videoda da var zaten. Ondan sonra, 15 gün 

evvelki olağanüstü toplantıda da şu cümleyi sarf etti: “Buraya gelirken baktık, satış yapılmış.” 

Şimdi Sayın Başkanım, 20 aydır başkansınız, o koltukta oturuyorsunuz. Olağanüstü toplantı 

yapılmasa buna bakmayacak mıydınız? Gayrimenkul AŞ’nin müdürü var, yani satış yapıldığını 

o gün gelirken mi öğreniyorsunuz? Çok enteresan. Yani bir yere konduramıyoruz bu lafları.  

Öte yandan, hayat çok enteresandır. Niye bunu söylüyorum? Sayın Başkan, “Kemerburgaz’da 

arazi var, orada da maden ruhsatı olan bir kişi var, bir şirket var. Maden ruhsatını olan kişinin 

maden ruhsatı iptal edildi, karar çıktı. Ama ne yazık ki, adam kalktı, mahkemeye gitti, tedbir 

koydurdu. Ne yapacağız?” dedi. Hayat çok enteresan. Sayın Başkan, siz de aynı tedbirle orada 

oturuyorsunuz. Bunun farkındasınız herhâlde. Evet, siz de gönüllerdeki başkan değilsiniz 

maalesef, çünkü Genel Kurul sizi ibra etmedi. Ama mahkeme marifetiyle, hukuk marifetiyle 

oradasınız. Daha ne kadar oturursunuz, bilmiyorum. İzliyoruz süreci. Şimdi tedbir sayesinde o 

makamda oturuyorsunuz, ama gelecek yönetimi veya yönetimleri ilgilendirecek çok önemli bir 

anlaşmaya imza atıyorsunuz. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan bahsediyorum. Yine 

güncel birtakım sıkıntılar var demek ki. Ama 5 sene sonraki, 3 sene sonraki yönetimin kucağına 

bomba bırakıyorsunuz. Bunun için de 2019 Ocak ayında yaptığımız Divan toplantısında bir söz 

verdiniz. “Ben bunu Genel Kurulla paylaşacağım. Size sormadan yapmam. Şu an maddeler belli 

değil.” dediniz. Ondan sonra da çıktınız, dediniz ki, “29 Temmuz’du, 5 Ağustos’a kadar bitmesi 

lazımdı. Nasıl olsa Divan toplanamaz diye yapmadık.”  
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Divan 3 günde bile toplanır, minimum da 500 kişi gelir. Ben bunun garantisini veririm size. 

Şimdi kalkıp da bundan sonraki yönetimleri çok zora soktunuz, bunun farkında mısınız?  

Sonuç olarak başka bir konuya geçeceğim. Çok değerli bir ağabeyimizi kaybettik, Selçuk 

Uygur’u. Selçuk ağabeyi rahmetle anıyorum. Çok güzel bir insandı. Galatasaray Adası’nda, 

Galatasaray futbol şubesinde çok büyük emekleri vardı. Çok güler yüzlüydü, herkese çok 

sevecen yaklaşırdı. Bu ağabeyimiz ikinci başkanlık yapmıştı, ama yönetimin ne bir çiçeği vardı, 

ne Yönetim Kurulundan bir kişi vardı. Bu benim canımı çok acıttı. Galatasaray’da vefa vardır, 

böyle değildir bu işler. 

Evet, son olarak Genel Kurula seslenmek istiyorum. Galatasaray’ın, Galatasaray’ı bilen kişiler, 

tanıyan kişiler tarafından yönetilmesi lazım. Yoksa bunun gibi problemleri biz daha çok yaşarız. 

Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Ömer Tümay’a, Galatasaray’daki vefa duygusunu da hatırlattığı için teşekkür ederiz.  

Sevgili Hazirun,  

Aramızda görev yapan basın mensuplarına kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. 

Sevgili Basın Mensupları,  

Anayasal bir görev yapıyorsunuz. Bizim, sizin okul hudutları içindeki çalışmalarınıza herhangi 

bir sansür uygulama gibi bir şeyimiz olamaz. Ancak bir eğitim kurumunda olduğumuzu ve görev 

sahanızın da sadece içinde bulunduğumuz Tevfik Fikret Salonu ve önündeki koridor olduğunu 

bir daha ve son kez hatırlatmak isteriz, Divan Başkanlığı olarak. 

Sıradaki konuşmacımız Sayın Hayri Kozak, buyurun. Sayın Sait Mısırlıoğlu. Bir sonraki sizsiniz.  

Sait Mısırlıoğlu 

Değerli Başkan, Değerli Divan Kurulu, Değerli Divan Üyeleri, 

11 Eylül Divan toplantısında, mali konulara zaman bırakılmasını sağlamak için konuşmamdan 

feragat etmiştim. Görüyorum ki, o konuşma aslında bugün için de hâlâ geçerli. O gün ne 

diyecektim ve bugün ne diyeceğim? O gün öncelikle, içtenlikle bir tebrik edecektim. Süper 

Kupa da dâhil tüm kupalar için Başkan, Yönetim Kurulu, teknik direktör, teknik kadro, 

futbolcularımızı, seyirci ve taraftarlarımızı ve tabii ki kulüp üyelerimizi kutluyorum, diyecektim. 

Son güne kadar inatla, ısrarla, belli ki bir strateji ile yürütülen, yapılan iyi ve heyecan yaratan 

transferler için kutlayacaktım. Güçlü sayılabilecek kadro ile bu yılda da aynı performansın 

ortaya konmasını dileyecektim. Artık önümüze bakmalı, var olan tüm engel, sorunu aşmak için 

hazır, her anlamda ve alanda kuvvetli olmalıyız, diyecektim.  

Öncelikle kemikleşmiş ve hiç de olumlu adım atamadığımız iletişim sorunlarına değinecektim. 

Her türlü oyun, düzen, zorluk ve güçlü rekabete rağmen, ortaya çıkartılan üstün başarıdan 

sonra, yine hâlâ mağdur rolü oynamayı pek doğru bulmadığımı ve içime sindirmediğimi, oysa 

bizim mağdur değil, mağrur olmamız gerektiğini, bunun bizi daha kuvvetli kılacağını 

söyleyecektim. Ve neden, yine hâlâ popülist propaganda ve uygulamalardan medet 

umduğumuzu soracaktım. Teknik direktörün, sahada oynatacağı futbola, futbolcuları ile 

sağlayacağı skora ve başarılara bakması gerektiğini, centilmenlik ve fair-play ile sadece kendi 

takımına değil, tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyleyecektim. Mağdur politikası 
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uygulamanın eksiklik ve zaafların göz ardı edilmesine ve dikkatlerin başka yöne çekilmesine 

yönelik olmadığını umduğumu söyleyecektim. 

İşte burada bugün haklı olduğumu görüyorum. Aslında yapılmak istenen algı yönetimi bir 

şeylerin gizlenmesi, dikkatlerin başka noktalara çekilmesi imiş. Ne kadar tanıdık değil mi?  

Evet, bugün takım dökülüyor. Ligdeki yerimiz 18 takım içinde onunculuk. Attığımız kadar 

yemişiz. Oynanan futbol sıkıcı, yavan, seyir zevki vermemekte ve bazen sonuçlar da hiç iyi 

değil. Rakip ceza sahası yakınlarında akın yapar ve gol beklerken, anlaşılmaz ve bıktırıcı bir 

şekilde topun birden Muslera’ya dönmüş olmasını doğrusu anlayabiliyor ve beğeniyor 

musunuz?  

Gelelim idari, hukuki ve mali konulara. Yöneticilerin artık ayyuka çıkan çekişmeleri, yerli yersiz 

cenaze avlularında bile yapılanlar, konuşulanlar batmakta olan geminin panik başlangıcı mı 

acaba? Ama Galatasaray hiçbir zaman batmaz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu salondaki 

herkesin bu düşünce ve duyguda olduğunu biliyorum. Başkaları da bunu iyi duysun ve anlasın. 

Ama çok, ama çok büyük zarar verilmiştir ve verilmeye devam edilmektedir. 

Geleceğimizi bağladığımız en büyük mali değerlerimizi kaybetme noktasına geliyoruz. O 

zamana kadar Allah kerim, kim öle, kim kala yaklaşımı ile yönetiliyoruz. Hiç olmadığı kadar 

kamplaşma ve düşman yaratma konusunda çok becerikli bazılarımız. E tabii, popülizmin en 

önemli uygulamasıdır bu. Düşman yarat, hedef yarat, kitleleri sal, sen arkada gizlen ve 

istediğini yap. Divan tavsiye kararları, hadi bırakın Divanı, Genel Kurul kararları göz ardı 

edilmektedir. İbra edilmemiş bir yönetim hâlâ iş başındadır.  

Son söz. Kurulduğu günden bu güne, Galatasaray Spor Kulübü’nde tam 37 değerli insan 

başkanlık, yüzlercesi yöneticilik yapmıştır. Hangilerini, hangi yöntemleri, duruşları, kişilikleri, 

başarıları ve Galatasaray’a katkıları ile hatırladığımızı ve andığımızı hepimiz biliyoruz.  

Soru şu. Siz Galatasaray tarihinde nasıl anılmak ve nerede yer almak istiyorsunuz? 

Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Sait Mısırlıoğlu’na teşekkür ederiz. Turcan Hocam, buyurun. Aman Hocam, dikkat edin.  

Turcan Bolayır 

Saygıdeğer Başkanlık Divanları,  

Hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. Ben bugün biraz fazla konuşmak istiyordum, ama 

bugünkü toplantı bana biraz tatsız gelmeye başladı. Çok toplantılara iştirak ettim, genel 

kurullara, Divan toplantılarına. Ama bugün bakıyorum ki, bugünkü Divan toplantısı hesaplaşma 

platformu hâline gelmiş. Biraz acımasız gidiyoruz bazı şeylerde gibi geliyor bana. Kulüp 

idarecilikleri kolay değil. Bitti artık, burada ne Sayın Dursun Özbek’in hataları var, ne de bir 

noktada Sayın Yönetim Kurulundaki Mustafa Cengiz Bey’in. Hatalar bizden, el kaldırdık. Emlak 

Konut’a verelim mi, vermeyelim mi, Riva projesini ona verelim mi diye el kaldırmadık mı? Biz 

kendimiz kaldırdık, bu hâle getirdik. Bugün hayatta olmayan Oğuz İmregün ağabeyim, Hayri 

Domaniç ağabeyim çok evvel söyledi.  

Adnan Polat Beyefendi, kendisi bir proje düşünmekteydi. Onları hep es geçtik. Aynı şeylere 

girmek istemiyorum. Dağarcığımda çok şey vardı söyleyeceğim, fakat üzüntüm buna engel 
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oluyor. Ben böyle bir toplantıda fazla konuşmak istemiyorum. Şunu arz etmek istiyorum. 

Öyledir, şöyledir, hukuk budur filan, tamam da, tüzüğün verdiği bazı imkânlar varsa insanlar 

ayakta kalabilir. Bugünkü yönetim şu anda buradaysa, nasıl burada? Demek ki kanunun verdiği 

bir hakkı kullanarak burada. Ben kişisel olarak konuşuyorum. Kimsenin de avukatı değilim. 

Yalnız çok acımasız olmaya başladık. Kulüp yöneticiliği, kim gelirse gelsin, bundan sonra da 

zordur. İnsanları caydırıcı olarak faaliyet gösterir bir hâle geldi Divan. Şevk, heves kalmaz. Tıpkı 

bir takımdaki futbolculara olduğu gibi.  

Efendim, yeniden bir revizyona gidecek takım. Revizyona gide gide artık, gitti artık, ne gidecek 

yahu. Bizim sayın hocalarımız artık kendileri takımı toparlayıp bir öğretmen gibi, eğer zayıf 

noktaları olan futbolcular varsa onları adam etsin. Öyle ikide bir transfer, mransfer bitti artık 

yani. Artık gına geldi yani, söylemekten de gına geldi. Kimse bu konulara girmiyor, hep mali 

konular, bilmem neler. Ya mali konular belli. Bugün enflasyon dediğimiz bir şey var. Daha evvel 

söyledik, dedik ki, gecikmeyelim. Eğer Riva projesini uygulamaya getirmek istiyorsak, betona, 

zemine, demire, çimentoya zam gelmeden bu işi bir an evvel başlatalım. Karşıdaki devlet 

teşekkülü olan Emlak Konut kendi avantasını düşünecek tabii. O zaman söyledik, devletten 

parayı almak çok zordur. Verir, gıdım gıdım verir. Bunları söyledim ben, eski tutanaklara 

bakılsın.  

Turcan Hoca konuşuyor yine. Beni kıskanan bir sürü adam var burada, ben biliyorum. Kusura 

bakmasınlar, hepsini biliyorum. Yine konuştu Turcan Hoca. Konuşuyorum. Fazla da konuşmak 

istemiyorum, çekişme platformu olmuş Divan artık. Böyle bir toplantıda da fazla konuşmak 

istemiyorum. Hepinizi de sevgilerimle selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Turcan Bolayır Hocama teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız Sayın İbrahim Göknar. 

Buyurun.  

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Kurulu, Sayın Başkanım, Çok Değerli Hazirun,  

Herkesi saygıyla selamlıyorum. 

Sevgili Sedat Doğan kaideyi bozdu. Sakın yanlış anlaşılmasın, tenkit etmiyorum. Sadece şunu 

söylemek istiyorum. Galatasaray’da bu çok özel konunun böyle bir ortamda, canlı yayınlarda 

konuşulması bana göre yanlış olmuştur. Hem de çok yanlış olmuştur. Bizler bunun için, 

geçenlerde kapalı bir toplantı yaptık ve bu satır başlarının hepsini orada görüştük. 

Ben de şahsım olarak, bizzat o toplantıda, açıkçası bu şekilde bir çalışma grubu değil, sadece 

Divan üyelerinden bağımsız 5 kişilik bir grubun, Divan üyeleri onayıyla kurulmasını teklif 

etmiştim. Ancak diğer konu gündeme geldi ve tabii ki memnun oldum, bir çalışma grubu 

hukuken kurulmuş. Bugün şu anda, bu konuşmaları dinledikten sonra, kapalı toplantıdaki 

teklifimi bir kez daha huzurlarınızda Divan Kurulumuza teklif etmek istiyorum. Üstelik bunu 

sadece Emlak Konut ile ilişkiler veyahut Bankalar Birliği görüşmeleri ile ilgili değil, 

Galatasaray’daki tüm konularla ilgili 5 kişilik bir akil danışma grubunun oluşturulmasını, 

Galatasaray’ın yarınları için yönetimlerden bağımsız, ama yönetimlerle rölasyonlu 

çalışabilecek, bağımsız bir akil danışma grubunun kurulmasını çok önemsiyorum.  
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Efendim, öncelikle yönetimimizi Sportif AŞ’de gösterdikleri, gösterilen (Diğerini lütfen, tamam 

bu kalsın.) kâr rakamı için tebrik ediyorum. Ve bunun devamını bir Galatasaraylı olarak 

canıgönülden diliyorum. Ancak her zaman ifade ettiğim gibi, bütçe okumaları farklıdır. Bazı 

detayları gözden kaçırmamak gerekiyor. Benim şahsen, -her zaman 3-4 yıldır ifade ediyorum, 

o gün de öyleydi, bugün de böyle- Galatasaray’ın yarınki bütçesi için büyük endişem var. Neden 

olduğunu kısaca, samimice, özet iki tabloda size arz etmek istiyorum. 

Birinci tablo, konsolide. Yani dernek dâhil, Sportif dâhil, her şey dâhil. Burada gördüğünüz gibi, 

2017/12, -yani yıl sonu kesin rakamlardır, zaten denetimden geçmiş rakamlardır-2018/12, 

2019’un 6. ayı, yani biraz önce sunulan bölümler. Toplam borç 3 milyar 91 milyon lira. Benim 

en çok önemsediğim konu budur. Alacaklar daima şüphelidir. Orada durmaktadır ve bu borç 3 

yıldır artarak gelmektedir. İşin özeti budur. Alacakları da bir anlamda, yönetimimizin daima 

anlattığı gibi, hayır böyle bakılır demesini ele alalım. Buna rağmen gördüğünüz gibi, 1 milyar 

163 milyondan, 1.5 milyar liraya varan bir borç vardır ve bu maalesef son 3 yılın en olumsuz 

tablosu olarak karşımızda durmaktadır. 

Şimdi Kaan Bey çok değerli görüşlerini arz ediyor. Doğrudur da. Ama bazı katılmadığım 

hususlar var orada. Söz gelimi, faiz gelirleri, faiz giderleri, bunun sebebi faizdir. Evet, elbette 

giderler faiz. Onu hepimiz anlıyoruz, hepimiz görüyoruz. İlk defa değil. Her bilançoda, her 

borçlu şirketin faiz gideri birinci sıraya çıkartılır. Muhasebe sürekli böyle bakar, bu şekilde 

anlatır konuyu. Ama gerçek değişmiyor. Özetle, buradan gelmek istediğim nokta, peki bu faiz 

giderini nasıl eriteceğiz? Asıl hep birlikte, bence bakmamız gereken konu o taraf.  

Efendim, diğer tabloda da, (Eğer geçebilirsek, evet.) ben burada mizah gibi bir örnek tablo 

hazırladım. Şimdi bizler hep konuşuyoruz, demeçler veriyoruz. Aslında bu Türk futbolunun 

sorunudur, hepimiz de biliyoruz. Ehvenişer durumla övünüyoruz. İşte Galatasaray’ın borcu 

diğer takımlara göre daha az, Galatasaray’ın finansal durumu diğer takımlara göre... Ne 

değişiyor ki? Biz kendi işimize bakalım. Bizim işin içinden çıkacağımız durum, bu tablo. Şimdi 

bakın, kabaca rakamlar şöyle. Toplam borç 3 bin lira, yani 3 milyar diyebilirsiniz. Yıllık faiz 

giderimiz en az 150 lira. Bu durmuyor, şu anda da çalışıyor, bu bizim giderimiz. Yıllık gelirimiz 

1 milyar, giderimiz de 1 milyar. Matematik bu. Bunun bütün detaylarını Kaan Bey bize çok da 

güzel bir şekilde anlatıyor. Gerçekten tebrik ederim Kaan Bey. Ancak bu tablo değişmiyor. Bu 

tablo değişmiyor ve bu tablo çok defa konuşuldu.  

Şimdi enteresan bir duruma geldik zaten, aynı piyasa gibi olduk. Çok ilginç. 30 milyon kâr 

açıkladık, hatta Sportif’in ilk çeyreğinde 80 milyon kâr açıkladık. Ama diğer taraftan, 

konsolidede oradan veya buradan borcumuz artıyor. Piyasadaki hani hep konuşuyoruz ya, bu 

nasıl oluyor, faizler düşüyor, enflasyon çıkıyor. Aynı olay. Benim anlayışıma göre aynı. Şimdi, 

bir anlamda tabii.  

Efendim, endişem burada. Biraz önce bahsettiğim bütçedeki endişem burada. Bugünü 

bırakıyorum, yarına bakıyorum. Yarın ne yapacağız biz bu bütçeyi? Bu durumu nasıl 

düzeltebileceğiz? Bu durumu düzeltmemiz için birinci şart, olmazsa olmaz, mevcut 

yönetimimiz değil, bundan sonraki yönetim, ondan sonraki yönetim, kim gelirse gelsin, Sportif 

AŞ kârının, görünen kârın istikrara kavuşması, sürekli hâle getirilebilmesi. Ancak burada da çok 

büyük bir yanlış yapıyoruz, bana göre. Hep şunu söylüyoruz kamuoyuna. Bütün takımlar da 
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aynısını yapıyor. Bizler şampiyonluğu mali çıkmazın bir numaralı ilacı olarak görüyoruz. İşte en 

büyük yanlış bu, bana göre.  

Biraz önce şurada sunduğum tabloda, belki artı 100 milyon lira yıllık gelire katkı yapıyor 

şampiyonluk getirisi. Onu da hesaplayalım. Yani 10 sene arka arkaya şampiyon olsak bile, 

Şampiyonlar Ligi’ne gitsek bile bu borç yürümez. O zaman, başka bir şey yapmamız gerekiyor. 

Başka bir şey derken, -belki çok iddialı olacak, lütfen mazur görün ama- bütün yönetim 

anlayışımızı, bütün planlarımızı, her şeyimizi yeni baştan masaya yatırmamız lazım. Ve burada 

da bakacağımız en önemli husus, gelirlerimizi, şu şampiyonluk konusu dışında, farklı 

yöntemlerle çok daha fazla ileri seviyelere nasıl taşıyacağımızın planlarını bulmamız lazım. Her 

zaman söyledim, Galatasaray camiası, büyük değerleri ile bu fikirlere sahiptir. Bu özgün fikirleri 

yaratabilir ve gelirlerini artırabilir.  

Efendim müsaade ederseniz, son tablomda (Lütfen geçebilir miyiz birinci tabloya?) iki sorum 

olacak. Gerçi Kaan Bey, sunumunda herhâlde... Sosyal medya yakından takip ediliyor. 

Enteresan, onu da söyleyeceğim. Ne olur, sosyal medyaya göre hareket etmeyelim. Sosyal 

medya çok değerli, son derece değerli. Ama biz o kadar açık veriyoruz ki, bütün yorumları da 

hak ediyoruz. Bunu da söylemek durumundayım.  

Şimdi bakın, Kaan Bey bahsettiler, kefaletler diye. Evet, ben de baktım. Temmuz ayı Divan 

tutanaklarının 35. sayfasında bu var. Benim ilgimi çeken rakamlar. Bahsettiğiniz gibi, o kareyi 

orada donduruyorum. Dondurmasak da fark etmiyor, çünkü Galatasaray’da yıllık ortalama 

şahsi kefalet durumları, Dursun Bey’i görüyorum, bir önceki başkanımız, mesela 128 milyon 

lira olarak yazıyor o beyaz defterde. Bir önceki gibi. Ortalama 240 milyon lira civarında. Bu da 

bambaşka bir konudur, bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Aslında Galatasaray’da doğru 

yol, bu yol hiç değildir. Eğer Galatasaray kefaletlerle bu şekilde devam edecekse, o zaman biz 

hiçbir şey konuşmayalım zaten, çünkü hiçbir şeyde birbirimizi ikna edemeyiz. Olay tamamen 

ticarete dökülmüş demektir. Bu benim anlayışım.  

Şimdi bir taraftan da teşekkür ediyoruz tabii. Bu kefaletleri vermek Galatasaray’a bir hizmettir. 

Ancak şimdiki Başkanımız 375 milyon lira, İkinci Başkanımız 350 milyon lira... Böyle bir rakam 

yok. Böyle bir rakam yok. Dolayısıyla zannediyorum orada bir dil sürçmesi oldu Kaan Bey. Bu 

sizin ifadenizdi. Bunu düzeltirsek çok memnun olurum.  

İkinci sorum, -bu da konuşuldu- Sportif AŞ’nin 123 milyon liralık finans geliri var dökümlerde. 

Benim bildiğim kadarıyla, hepimizin de bildiği gibi, Galatasaray’ın bankada bir mevduat hesabı 

yok. Öyle değil mi? Bu bir yerden geliyor. Benim sorum şu, çok açık, net. Efendim, buyurun. 

Evet, ama ben bir kere daha söylüyorum, ben daha net sormak istiyorum. Ne kadar katkısı 

vardır bunun kâra? Peki, sıfır. Sıfır ise... Neyse, karşılıklı şey yapmayalım isterseniz. Arzu 

ederseniz, bu konuyu ayrıca karşılıklı konuşalım. Bu yanlıştır çünkü. Dolayısıyla bu soruların da 

gerçek cevabını alabileceğimi ümit ediyorum.  

Beni dinleme zahmetinde bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın İbrahim Göknar’a teşekkürler. Özer ağabey, kısa bir konuşma yapmak istiyorsunuz. 

Buyurun.  
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Özer Berkay 

Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çocuklar, hâlim yok, hastayım. İki dakika konuşacağım, o kadar. 

Bana bir görev düştü, anladım. Şu resimleri şimdi koydular, ben gelince koydular. Bırakın 

rakamları, makamları, devamlı bunlar kalsın burada. Bunlardan ayrıldığımız için, bunları 

unuttuğumuz için, bunların şeylerini korumadığımız için bu hâllere geldik. Tıpkı benim güzel 

ülkem gibi, Türkiye’m gibi, o da böyle. Birbirlerini çekememezlikler, sataşmalar, mahkemeler, 

adam öldürmeler, harpler, şunlar, bunlar. Kafayı yedik yani. Lütfen aklımızı başımıza 

toplayalım, bari Galatasaray olarak, bari Galatasaray’ı eski Galatasaray gibi olarak... Çok 

üzüldüm. 70 yıllık kulüp üyesiyim, ben böyle şey görmedim. En eskilerden bir tane kaldım 

galiba. Birkaç kişi daha var. Yapmayın, etmeyin. Birleşin, barışın, gülüşün, öpüşün, hatalarınızı 

görmeyin. Böyle şey olur mu ya! iki kişi bir araya geliyor, dedikodu ediyor. Yapmayın, etmeyin, 

yakışmaz Galatasaray’a.  

Galatasaray tarihinde böyle bir şey görmedim ben. Olacak şey değil. Bağışlayıcı olun. Bir 

hatamız varsa, gizli olarak birbirinizi alın, ya bu böyle değil, şu şöyle filan değil. Burada herkese 

karşı, bütün Türkiye’ye karşı, iyi veya kötü şeyimizi şey yapmaya gerek var mı? Kulübün 

durumu zaten belli, Türkiye’nin durumundan farkı yok. Yapmayın, etmeyin. Rahatsız oldum. 

Bakın, buraya ne güzel koymuşlar Atatürk’ü. Oraya doğru çevirin bunu. Ha, orada da var. 

Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Özür dilerim. Çok özür dilerim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sevgili Özer ağabeye duygusal konuşması için teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız Sayın 

Hayri Kozak. Hayri ağabey, konuşacak mısınız? Buyurun. Sayın Hayri Kozak’tan sonraki 

konuşmacımız Sayın Naci Ekşi.  

Hayri Kozak 

Sayın Başkanlarım, Sevgili Galatasaraylılar, Büyüklerim, Arkadaşlarım,  

Bunca sene konuştuk Sayın Başkan, şimdi bugün konuşmazsak olmayacak. O kadar çok konu 

dağıldı ki, ben de kendimi dağıttım. Çok kısa bir şey söyleyeceğim, hiç merak etmeyin. Paniğe 

de kapılmayın, çok kısa konuşacağım. Ama bana göre önemli bir şeyler söyleyeceğim. 

Bir, mali işlerden sorumlu sevgili kardeşim Kaan, “Bizi örnek alın, takdir edin.” dedi. Onu 

söylemek size düşmez. Divan Kurulu, kulübümüzün en yüksek danışma kuruludur. Biz kendimiz 

âcizane ne söyleyeceğimizi biliriz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kozak, bir parantez açmak istiyorum müsaadenizle. Biraz evvel Kaan Bey geldi, bana bir 

düzeltmede bulundu. Ben de yanlış anlamışım, o tavsiyesini ve önerisini. Divan Kuruluna 

değilmiş, başında öyle başlayayım. Futbol Federasyonu ve diğer rakipleri diye. Dolayısıyla 

düzeltmiş olalım onu.  

Hayri Kozak 

O zaman, o zaman ben haklıyım. Böyle dediğini bilmiyorum ben. Ben sizden duyduğumu 

söylüyorum. Neyse, sorun yok. Sorun yok.  
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Şimdi bir defa olaylar o kadar karıştı ki, evvela sevgili kardeşimiz Kaan’ın uzun bir sunumu var. 

Ama ben kendisine şu konuda şikâyetçi olacağım. Bakın, 30 Haziran 2019 konsolide mali 

raporlarını ancak bugün, 9 Ekim’de getiriyorsunuz. Olmaz. Karşılıklı konuşmayalım, gel yan 

yana olalım o zaman. Şimdi olmaz. Şimdi sizin de gördüğünüz gibi, bayağı uzun, bayağı 

kapsamlı, çok detaylı rapor üretilmiş. Bunun biraz incelenmesi lazım. Buna pat diye cevap 

vermek, cevap veren için de gayriciddi olur. Bunu söylemek, ifade etmek için şu raporların 

zamanında verilmesi lazım. Bu insanların onu hazmetmesi lazım.  

Ben çok özet olarak, rapor elimde olmadığı için hazırladığım... Çok hızlı söyleyeceğim. Bir mali 

tablo, 3-4 rakamla. Ben de İbrahim Bey’in özet görüşüne fazlasıyla katılıyorum, bütün 

söylediklerine. Bir defa, biz mali disiplini sağladık mı, sağlamadık mı? Mali durumumuz iyileşti 

mi, iyileşmedi mi? Nakdi durum sıkıntıda mı, değil mi? Bir de genel olarak bizim buna 

bakmamız lazım. İnce ince hesaplar, şu tarihte yeni sistemler kurduk, şu kadar süre içinde olur, 

bu kadar içinde olur... Ona geleceğim. O sistemleri kursak da, söylemeye çalışacağım, biz işin 

içinden sıyrılamayız.  

Ne olduğunu hepinize ifade edeceğim, sorumluluğunu alarak. Şimdi bakın, bütün hesaplarımız, 

Galatasaray ve konsolide, şirketler konsolide mali hesaplarının borç, alacak, gelir, gider, final 

rakamlarına baktığımız zaman devamlı olumsuz bir tablo görüyoruz. İsterseniz hemen 

söyleyeyim, ama zamanınızı almayayım. Burada var. Merak eden gelir. Bütün rakamlar 

olumsuz görünüyor, bu malum. Galatasaray şirketler konsolide mali sonuçları, Kaan 

kardeşimiz, esas olan odur, der. Doğru. Doğru yapılması kaydıyla. Doğru. Onu düzeltmek lazım. 

Doğru, ama biz oraya bakacağız. Her şeye rakam ve bu Genel Kurul olarak bakamayız zaten. 

Buraya baktığımız zaman, tamamen olumsuz bir tablo. Bir sürü borçlar. Bakın sadece borç, 

dönem zararı 137. 30 Haziran’ı söylüyorum. Finansal gider 154. Hepsi milyon dolar. Finansal 

borç 1 milyar 295. Net borç-alacak 1 milyar 480. Bunlar hepsi kulübün rakamlarıdır. Toplam 

borç ve yükümlülük. Burada yönetimin raporu ile denetimin raporu arasında bir fark var. 

Olabilir. Yönetimin raporunda 3 milyar 91, denetlemenin raporunda 2 milyar 507 milyon TL, 

toplam ve yükümlülükler. Şimdi bunlar dolu dolu borç ifade eden şeyler. Bir kısmı yanlış, bir 

kısmı doğru. Biz borçlu yaşamaya devam ediyoruz ve kısa vadede de bunu yok edecek bir 

durum görünmüyor. Niye? Onu en sonunda size net şekilde ifade edeceğim.  

Teminatlara gelince de, 30 Haziran itibarıyla 2 milyar 257 milyon -malum, değişiktir 

teminatlarımız- teminat vermiş durumdayız. Bunlar kalktı, kalkmadı. Şu anda biz bilmiyoruz. 

Bu meşhur nakit akış tablosu, buna alıştırdı bizi Kaan kardeşimiz. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. 

24 Ocak 2018, tahsilat. Nakit akış tablosunun tahsil edilen bölümünde, 24.01.2018’den 

başlayıp, 16 Ağustos 2019’a kadar, yani takriben 1 seneden fazla bir sürede toplam nakit girişi 

3.3 milyar TL. Bunun içinde her şey var. Bunun içinde kredi kullanımları da var, bunun içinde 

yayın hakkı da var, Şampiyon Kulüpler de var, sermaye artışı da var, hepsi var gelirlerde. 

Giderlere bakıyoruz. 3 milyar 229 milyon TL giderler. En mühimi, Denetleme Kurulunun 

raporunda belirtildiği üzere, 16 Ağustos itibarıyla, kapanış nakdi ekside, 13.9 milyon TL 

eksideyiz kapanış nakdinde. Bunca para gelmiş, bunca krediler kullanılmış, bunca aktiviteler 

yapılmış, her türlü geliri artırmak için büyük çaba sarf ettiler, -hepimiz takip ediyoruz, biliyoruz- 
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stadyum dolmuş taşmış, bütün buradaki maçlarımızda. Her şeye rağmen, biz bunca gelire şeye 

rağmen, hâlâ 13.9 milyon TL eksideyiz. Denetimdeki arkadaşlarımızın yazdığı rapordur bu.  

Şimdi bakın, ben bunları bitiriyorum. Şimdi söyleyeceğim meseleyi, rica ediyorum, dikkatle 

dinleyin ve dikkatle değerlendirin. Rica ediyorum. Hep söylerim, lüzumsuz şekilde değil, çok 

lüzumlu şekilde söylerim. 1996’dan bugüne kadar ben her çıktığım şu kürsüde genelde tek şey 

söylerim. Futbol, futbol, futbol. Futbolun delisi kadar seven bir insan var karşınızda. Futbolu 

bir kenara atalım asla demiyorum. Ama bakın, söylediğim süre 23 yıldır. 23 yıl boyunca her 

sezon, sadece 2 sezon dışında, -Faruk Başkan biliyor hangi sezonlar olduğunu- o 21 sezonun 

hepsinde futbol değil, bütün şeylerde, ama özellikle futbolda her zaman için, her zaman için 

ekside, ekside, ekside. Bu, kulübün genel bilançosunu da net olarak etkiliyor. Bütün bu 21 sene 

boyunca hep ekside kapatmışız. İsteyen geriye dönük yıllara sadece dip rakamları ile baksın. 

Beni teyit edeceklerdir. Bu çok büyük bir sorundur ve bu 21 senenin içinde, hepiniz 

biliyorsunuz, Şampiyonlar Ligi’ne katılmalar var, elenmeden devam ettiklerimiz var, her türlü 

Süper Kupa’mız var, UEFA şampiyonluğu var. Galatasaray’ın sportif olarak tarihinin en başarılı 

döneminden bahsediyorum. Öyle mi? Hepimiz katılmıyor muyuz buna? Hep beraber 

düşünelim, gelin lütfen. 

Her zaman, her seneyi biz zararla kapattık kardeşim. Bu nasıl iştir? Demek ki bir yerde yanlış 

yapıyoruz. Şimdi ona geleceğim. Bakın, bugün Trabzonspor diye bir takım var. Trabzon, Rize ile 

bir maç oynadı, kıyamet kopuyordu. Yağmur, fırtına, bora, her şey vardı. Mutlaka izlediniz, tek 

maçtı o gün. Korkunç hava şartlarında, Trabzon denen takım, deplasmanda 1-0 mağlup 

durumda olmasına rağmen, toparladı kendini. 2-1 maçı aldı. Mücadeleyi görmenizi çok 

isterdim. İnşallah görürsünüz, mutlaka göreniniz vardır. Böyle bir mücadele olamaz. 

Futbolcular parçalıyorlar kendilerini. Parçalıyorlar kendilerini. Nasıl hırs! Aralarında Norveçlisi 

de var, Türk de var, her cins adam da var. Bir de bizim hâlimize bakın. Daha sahaya çıkarken, 

neredeyse ortaya sahaya gelmeden yere düşüyor adamlar. Eğer seyretmediyseniz, lütfen ama 

lütfen bulun kaydını ve lütfen seyredin. İbret alınacak bir şey, bunu Trabzon yaptı. 

Şimdi hemen bir rakam söyleyeceğim. O Trabzon’un bugün en hayati değerdeki, en önemli 3 

futbolcusu uzun süredir sakat. Yani o maçta da oynamadılar, ona rağmen bu neticeleri 

alıyorlar. Bakın, Trabzon’un takım olarak değeri 70 milyon avro. Ben bunu karnımdan 

konuşmuyorum. Transfermarkt’ın rakamlarını söyleyeceğim size. Birkaç rakam daha 

söyleyeceğim size. Trabzon 70 milyon avro, Beşiktaş 78 milyon avro, -küsuratları 

söylemeyeceğim- Fenerbahçe 90 milyon avro. Gelelim bize. Hani bonservis vermedik, falan. 

Nedir, biliyor musunuz? 128.8 milyon avro. Şimdi bu böyleyse ve bu 23 seneden, 21 seneden 

beri böyle devam ediyorsa hiçbir umudumuz olamaz bizim. Şampiyon oluruz, ama biz borçtan 

paçamızı kurtaramayız. Mümkün değil.  

Bu demek değil ki, aman, aman şimdi arka planda basın mensubu arkadaşlarımız, bak sahaya 

çıktı yine, futbola vurdu, futbolsuz Galatasaray... Alakası yok. Trabzon’un santrforu Norveçli 

çocuk aydan mı geldi? Bir sürü böyle adam var liglerde. Taş gibi takımlar var. Adam gibi 

futbolcu araştırması yapıp, ekonomik futbol takımları kuramıyoruz, çünkü biz lorduz. Koskoca 

Galatasaray’da Tanzanyalı değil, Norveç’in köyünden adam mı oynayacak? Elimizdeki 

Norveçliyi bile ne hâle soktuk, biliyorsunuz. Bu en önemli meselemizdir. Buna biz neşter 
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atmadığımız sürece, -sizi temin ederim, yemin de edebilirim- bizim iki yakamız bir araya asla 

gelmez.  

Bu seneki futbol takımımızın yıllık maliyeti, bugünkü ekonomik ortamımızda, 60.5 milyon avro. 

Bir yıllık, sadece yıllık ücretler, onun vergisi ve işte ıvırı, zıvırı. Yani tamamen futbolculara bu 

sene ödeyeceğimiz para. Şu dakikada ne kadar borcumuz var onlara, bilemem tabii. Ama 

mutlaka vardır. Şimdi biz bu kadar parayı bulup, bunlara... Bunun da Türk lirası karşılığı 381 

milyon TL. Hiçbir ekonomik önlem, Kaancığım, bunun önüne geçemez veya 25 sene uğraşman 

lazım. Bulamazsın, bu çözümü getiremezsin. Yara burada yatıyor. Israrla söylüyorum.  

Şimdi ben şunu söylemeden geçemeyeceğim. Günün gündemdeki en önemli konusu malum, 

Emlak Konut’la olan mukavelelerimiz ve bunun bugün vardığı sonuç. Şunu hemen açık 

kalplilikle söyleyeyim huzurunuzda. O Emlak Konut sözleşmesinin Genel Kurulda kabulü ve 

imzalanması büyük bir felaket, feci bir şeyse, onu en fazla destekleyen, -yani Başkana değil 

tabii, o zaten getiren- bendim. Bendim. Huzurunuzda söylüyorum. Ama bu bir itiraf değil, 

bugün olsun yine aynı oyu veririm. Çünkü neden? Çok salak bir adam değilim, yarım çalışır 

kafam. Ama ben sorarım, bu memlekette, daha önce de ben iki-üç kere bu Riva 

komisyonlarında hasbelkader bulundum, çok deneyimli ağabeylerimle beraber. Hiçbir zaman 

sonuç alınamadı. Hiçbir teklif tatminkâr olmadı.  

Eğer bunu yapmasaydık biz, şimdi orada 1 milyon 175 bin metrekare arazimizi -zaten 

gitmiyorduk da, ben ayda bir gittim- orada öyle bir arazimiz var diye, onun üzerinden 

teminatlar verip kredi almaya devam ederdik. O arazi orada çürümeye devam ederdi. Herkes 

bunu söylüyor, bütün inşaatçılara sorun. Bütün dev inşaat firmalarına sorun, bu işin 

uzmanlarına sorun. “Böyle zor koşullarda yapılacak inşaata giriyorsanız, sırtınızı dayayacağınız 

firma Emlak Konut’tur.” diyorlar. Bu mukavele, ben bu konu elimde var, gazete kupürü de var, 

lafları da var. Onun eski genel müdürü Murat Kurum’dur. Şu anda bir bakanlık konumunda, 

çok aklı başında bir adam görünümünde ve öyledir. Şimdi mukavele imzalandığı zaman 508 

milyon ifade ediliyordu. Onun söylediği aynen şuydu. Senin televizyonda söylediğin çok 

doğruydu. Sizin de Başkan doğruydu. Bakın, o konuda ben sizinle beraberim. Bizim elimize 

geçecek para o değil ki. Bunu ben birkaç arkadaşa da söyledim. Ben onun üzerinde o gün de 

durdum. Bunları ifade etmediler o gün, topluma açıklamadılar. Ama hepsinin söylediği tek şey, 

asla Galatasaray’ın eline geçecek para bununla sınırlı kalmayacak dediler.  

Hatta Murat Bey, şunu söyledi. “En az 3-4 misli yükselir bu şey.” dedi. Ha, bu bir temenni, ama 

onların deneyimi var. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Ama bir şey söylüyorum. Tekrar başa 

dönüyoruz. Vermeseydik. Vermeseydik, değil mi? Şimdi ne durumdaydık, hepimiz düşünelim. 

O arazi ne durumdaydı şimdi? Alternatif bir yer bulabilir miydi burada konuşan arkadaşlar? 

Bulabilir miydi? Bir tek adam gelip, hele hele inşaatın bu rezil, kepaze yerlere yatmış olduğu 

dönemde, bir tek talip bulabilir miydik orayı yapmak için? Veya siz, bizler, sizler, güvenerek 

verebilir miydik? Ne olursa olsun, ne olursa olsun, bugün bu tarihte bizim karşımızda devlet 

gibi bir firma var. Ve Riva’da dört dörtlük -ben 3, 4 kere gittim, sizlerden de gidenler oldu- 

adam çalışıyor. Ciddi manada çalışıyor. Allah yardımcısı olsun, kolay değil tabii, ama o inşaatı 

bitirecek kararlılıkta ve güçte bir firma olduğunu gördüm. 



44 
 

Florya meselesine hiç girmeyeceğim, çünkü çok üzgünüm, çok sıkkınım. Bana göre boşu 

boşuna, çok ciddi bir Emlak Konut Galatasaray beraberliğini, işbirliği, olabilirliğini aldığımız 

karar çok doğruydu Divan toplantısında, olağanüstüde. çok güzel, bütün salon ayakta alkışladı, 

tümüyle kabul ederek. Sevgili Başkanın da söz verdiği, diğer Sevgili Başkanın da söz verdiği gibi, 

ertesi gün Sayın Divan Başkanımızın riyasetinde yapılacak toplantılarla, iki gün sonra bir plan 

yapılıp Emlak Konut’a öyle gidilecekti. Bir bütünlük görecekti karşısında Emlak Konut. Bir eski 

başkan, bir de bugünkü başkan, Divan Başkanı, Galatasaray camiası karşısında, başka türlü 

bakacaktı. Bunlar niyetli, diyecekti belki de. Değdi mi şimdi? En azından bunu denemeye 

değmez miydi?  

Şimdi orada o meşhur arazi var ya, Kemerburgaz. O gün de size söyledim, ben gittim gördüm 

orayı. Ya İstanbul’da, Ali Sami Yen’e 8 kilometre mesafede, Allah’ınızı severseniz, tarla 

düzlüğünde harika bir arazi bulabilir misiniz? Hayır. Ama biz bulmuşuz. Orayı da devletin 

yardımıyla, devlet finanse etmedi. Sedat’ın dediği veya Ömer’in, kardeşimin dediği de doğru. 

Ben bilmiyorum o tarafını, itiraf edeyim. Öyle bir söz var mıydı, yok muydu, bilmiyorum. Ama 

arazinin bulunmasına devlet yardım etti ve bütün izinler oradan alındı. Bir pürüz, orada bir 

mıcır ocağı mı, kömür ocağı mı, ne var. O Maden Kanunu’yla çalışıyor. O adamın da oradan 

çıkacağı garantiydi. Bizim bugünkü Başkanımız da onu teyit ederdi eminim, aksini söylemez. 

Garantiydi. Biz oraya taşınmaya mecburuz. Bir arkadaşımız çıktı, kendi arazimizi verdik, dedi. 

Ya kendi arazinde futbol oynayamıyorlar artık. Yıllardır futbol uzmanları da, antrenörlerimiz 

de, yöneticilerimiz de o bölgede artık futbol takımının antrenman sahaları olarak 

kullanılamayacağını kör sultan da söylüyor. Yetmiyor. Mecburduk. Şimdi o fırsat kaçtı 

görünüyor şu anda. Bilmiyorum, yönetim yeni birtakım girişimler yapıyor. İnşallah sonuç alırlar 

diye temenni edeyim. Ama bu işlerin üzerine yine aynı anlayışla, -ben tekrar ediyorum- yine 

beraber gitmelerini teklif ediyorum. Yine, yine, bugün. En azından deneme, adamlar 

karşılarında dağınık olmayan bir Galatasaray görsün.  

Bugün burada konuşulanları Emlak Konut yetkilileri duyduktan sonra bilmiyorum ne 

düşünürler. O konuda hiçbir şey söyleyemem. Ya biz niye Galatasaray’a,  bizim için bu kadar 

atıp tutan bir camiaya destek olalım, demezler mi? Yani söylemek istediğim şu. Belki bir soğuk 

su içeriz, bu gece tekrar düşünürüz ve belki başkanlar o gün sevindiren bir manzara olarak el 

ele verdikleri gibi, el ele vermediler ama gönül gönüle verdiler o gün, mutabık kaldılar. Kim 

onun kafasına girdiyse, -ben biliyorum kimlerin girdiğini de, söylemeyeyim şimdi- gayet iyi 

biliyorum. Ama o kendi başına ret kararını vermedi. Buna adım kadar eminim. Adım kadar 

eminim. Yaşı ile, deneyimi ile, o bu şekilde koca Galatasaray camiasının önünde, 450 civarında 

Divan Kurulu üyesinin önünde verdiği sözü bir gün sonra geri almazdı bu yaşa gelmiş 

Başkanımız. Öyle düşünüyorum ben. Öyle düşünüyorum. Ama onun fikrini çelenlerin de kimler 

olduğunu gayet iyi tahmin ediyorum. Söylemeye de gerek yok. Adres vermeye gerek yok. Bunu 

da bilelim. 

Şimdi benim söyleyeceğim bu kadar. Sizi beklettim, yordum, ama bütün söylediklerim 

gönüldendir. Yani ben bu Emlak Konut projesine tümüyle, kalbimle, gönlümle destek olup 

konuşma yapmış bir suçluyum burada, o arkadaşlara göre. Bana göre ise ben vicdanen çok 

rahatım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Hayri Kozak’a teşekkürler. Sayın Naci Ekşi, buyurun.  

Naci Ekşi 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Efendim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben aslında çok kısa konuşacağım, çünkü biraz sonra, 

Sayın Naci Görür, hepinizin tanıdığı bir hocamızla birlikte bir deprem konferansını yöneteceğiz. 

Sıram geç geldiği için vaktim de kalmadı.  

İki konuda çok kısa fikrimi söylemek istiyorum. Bir tanesi, burada açıklanan Florya ve Riva ile 

ilgili Yönetim Kurulunun ulaşmaya çalıştığı çözüme katılmıyorum. Ben kimim ki katılmıyorum? 

Benim bu konularda bayağı tecrübem var. Belediye başkanlığı yaptım, İstanbul’un üçte birine. 

Sonra tercihle milletvekili seçildim. Orada KİK Komisyonu’nda, İçişleri Komisyonu’nda çalıştım. 

Yurt içinde, yurt dışında yüzlerce konut yaptım, inşaat yaptım. Olimpist’in, Olimpiyat 

Komitesi’nin son yıllardaki olağan, olağanüstü tüm genel kurullarını ben yönetirim. Belli bir 

tecrübem olduğuna inanıyorum. Bu inançla söylüyorum. Başkan, her ne kadar “birileri” 

diyerek bizi kimliksizleştirse bile, ben bu konuda fikrimi söyleyebilecek ve onu savunabilecek 

durumda olduğuma inanıyorum. Ve bir kez daha söylüyorum, çözüm o değildir. Galatasaray 

Spor Kulübü’nün çözümü o değildir.  

Yapılan sözleşme, o gün baskı altında imzalanmış, imar plansız arazilerin değerlendirilmesi için 

Emlak Konut’la yapılmış bir sözleşmedir. O sözleşme esas alınarak sonuca gidilemez, çözüme 

gidilemez. Çözüm, o sözleşmeyi ve her şeyi yeniden ele almakla mümkündür. Alınabilir ve bu 

Galatasaray’ın gücü ile de gerçekleştirilebilecek bir şeydir. Yani birtakım takdim tehir 

sözleşmelerle süreç iyi yönetilebilirse, -pek emin değilim- Galatasaray’ın cebinden bir tek 

delikli kuruş çıkmadan, hiçbir Galatasaraylının cebinden bir tek delikli kuruş çıkmadan, bu 

anlaşma ile elde edebileceğimiz gelirin daha çok fazlasını da cebimize koyacak şekilde bu süreç 

götürülebilir. Çözülebilir. Ama bu süreci iyi yönetmek gerekir. Kim olduğunu bilerek yönetmek 

gerekir. Ağırlığını zayıflatmadan, Galatasaray’ın gücünü zayıflatmadan yönetmek gerekir.  

Sayın Başkanımız Sayın Cengiz, herkese çatıyor. Genel Kurul kararını hiçe sayıyor. Divan 

Kurulunun oylayarak aldığı, Sayın Divan Başkanımızın çok iyi niyetle oylayarak aldığı kararı, 

beni ilgilendirmez, diyerek çöpe atıyor.  

Sayın Başkan Faruk Süren, Galatasaray’ın iyiliği için kulağına bir şeyler söylüyor, o onu basına 

ifşa ediyor. Bir de azarladığını iftiharla söylüyor. Yani hayvan diyor, affedersiniz, lağım faresi 

diyor. Ya bu tenkitler, Fatih Terim’e uzanan dil, öyle ifade edilebilirdi ki, hayvan demeden, 

Sayın Demirel’in yaptığı gibi, 10 round dövmek gibi gelirdi. Alt ederdi, rezil ederdi, ama hayvan 

diyerek o tenkidi zayıflattı. Yani şöyle dedi, “İnsanla hayvanı birbirinden ayıran şey, insanların 

düşünerek konuşmasıdır. Karşı taraf düşünmeden konuşmuştur.” Yani mefhumu muhalifinden 

“hayvandır” dedi. Öyle mi demek lazımdı? Ama daha şiddetli, daha etkili, daha yıpratıcı bir 

cevap verilebilirdi.  

Ben birçok görev yaptım, ama en son ve en gururlu görevim Divan Kurulu üyesi olmaktır. Ve 

beni, Divan Kurulu üyesi olan beni, “birileri” diyerek, eliyle müstehzi bir şekilde şöyle yaparak, 

kimliksizleştiremez, değersizleştiremez Sayın Başkan.  
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Divan Başkanımız da Sayın Başkanla ilgili konuşmasını yaptı. Ben şimdi sarsıcı bir soru sormak 

istiyorum Sayın Cengiz’e. Sayın Başkan, siz Galatasaray’ın başkanı mısınız, yoksa el kıran, baş 

kesen misiniz? Bunu düşünmeniz lazım. Efendim, bunu düşünün ve biraz kendinize gelin. 

Kendinize gelin ki, bu Galatasaray’a daha fazla zarar vermeyesiniz.  

Teşekkür ediyorum. Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Ekşi, üsluba biraz dikkat edelim lütfen. Teşekkür ederiz.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sıradaki konuşmacımız, Sayın Ayhan Özmızrak.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Naci Ekşi, lütfen salonda tartışmayalım.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Ayhan Özmızrak.  

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize saygılar sunarım. Sayın Adnan Polat döneminde Divan Kurulu üyesi oldum, demek ki 

yaklaşık 10 sene oldu. Hemen hemen her toplantıya katılıyorum. Katılmadıklarımı da ya 

izliyorum, ya okuyorum. Değişmeyen bir durum var. Nedenini bilmiyorum, belki daha eskiler 

kırılma noktasını söyleyecektir. Daima yönetimler Divanı bir muhalif değil de âdeta bir rakip 

gibi görmeye başladılar. Daha doğrusu, hep öyle görüyorlar. Bu, bugüne ait değil, dün de 

öyleydi. Bu nedenle de, hep buraya bir dikensiz gül bahçesi tablosu çiziliyor. O zaman da 

buraya çıkanlara bir tek dikenleri söylemek kalıyor. İşte Sayın Dursun Başkanımızın, zamanında 

söylediği gibi “ger Allah, ger” tablosu çıkıyor. Hâlbuki buraya Divanın aynı zamanda sizin bir 

dert ortağınız, çözüm ortağınız olduğunu bilerek, o yaklaşımla gelseniz, tabloları daha gerçekçi, 

daha bütüncül koysanız, biz de size destek versek herhâlde daha olumlu sonuçlara varırız.  

Şimdi mali konularla ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Hoş orada da kafam karışık, ama ona 

geçmeden önce Sayın Eşref Başkanıma bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu bizim 

mahkemelerle ilgili olarak, kulüp aleyhine verilen dilekçeyi, verenlerden talep etmiştik 

Temmuz ayında. Eylül ayında bir cevap çıkmamıştı. Hem onu, hem de Denetim Kurulunun 

kulüp aleyhine verdiği dilekçeyi rica ediyorum, çünkü orada ciddi bir suçlama var, Genel Kurula 

ve Genel Kurulun oy birliği ile seçtiği Genel Kurul Başkanlık Divanına. Üçkâğıt, hile, desise gibi 

terimlerle -bu tabirler bana ait değil, çok özür dilerim- yapılan bir suçlama iması var. Onun 

detaylarını gerçekten bilmek istiyorum. Kapris olsun, inat olsun diye değil, hangi desise 

içindeymiş Genel Kurul, bilmek istiyorum.  

Şimdi mali tablolara gireceğim. Orada bence en önemli kısım, -yani birçok önemli kısım var da 

ben global bakacağım, size 10 tane tablo, 20 tane rakam sunmayacağım- derneğin borcu. 

Derneğin borcu ve buna faiz işletilmesi konusunda tamamen yönetimle hemfikirim. Halka açık 

bir şirkette bir alacağınızı ilanihaye tutamazsınız, fakat ilanihaye faiz çalıştırarak da 
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götüremezsiniz. Bunun bir şekilde bir an kesilmesi lazım. Bunu yarın SPK da ister ve halka açık 

bir şirkette bu böyle gitmez. Kaan Kançal “Genel Kurul iradesiyle bunu halledebiliriz.” dedi. O 

zaman getirin bu ne ise, burada tartışalım. Nedir çözümü, ne istiyorsunuz Genel Kuruldan, bir 

şey mi devredeceğiz, bir şeyden mi fedakârlık edeceğiz, tartışalım, çözümünü bulalım ve bunu 

sıfırlayalım. Ha ondan sonra, borç alır, alamaz. O gerçekçi değil. Ondan sonrası için dikkatlice 

bakarız. 

Şimdi mali tablolara girerken, Aralık ayı Divan toplantısında size sunduğum bir boş tablo vardı. 

Yönetimden, Genel Kurulda onu doldurup bize vermesini, bir önümüzü görmemizi istemiştim. 

O şuydu. Bugün daha da önemli hâle geldi, çünkü artık hesaplar karıştı. Riva’nın parası, 

Florya’nın parası, hangisi Riva, hangisi Florya, kaç lira geldi, kaç lira gitti, sonunda ne olduk, ne 

bittik? Şuna benzer, bu çok basit ve çok temel bir tablo. Buna benzer bir tabloyu bize 

sunarsanız, hiç olmazsa biz de nereden ne para geldi, ne oldu, bu sırada hangi paraları nereye 

ödedik, görürüz. Çünkü Riva’yı, Florya’yı değerlendirme projesine Genel Kurul onay verirken, 

bir kabulle onay verdi. Bu gerçekçi olmayabilir, ama bunu en başında söylemek gerekirdi. 

Gelen paranın % 85’i kredi anaparasına ödenecekti. Yani faizlerimizi ödeyelim diye, Riva’yı 

elden çıkarmayı düşünmedik. Ha, bu gerçekçi değil. O zaman bu tartışılsaydı veya yönetime 

gelir gelmez, bunun böyle olamayacağını, nedenleriyle söyleseydiniz. Şimdi bunun ne 

olduğunu bir bilmek istiyorum.  

Mali tablolara geleceğim, geleceğim de, kafam karışık dedim. Şundan karışık, müsaadenizle. 

Eylül ayı Divan toplantısı için bize yollanan mali tablolar vardı, yönetimin ve Denetim 

Kurulunun. Onun üzerinde çalıştık, incelemeye çalıştık. Şimdi görüyorum ki, orada da eksikti. 

Tüzükte yazmasına rağmen, hâlâ bağımsız denetçi raporu yok. Bağımsız denetçi raporunu niye 

istiyorum? Güvensizlikten değil, arayı bulmak için. Bakın, şimdi gelirken şunu söyleyeyim. Ona 

şimdi geçeceğim veyahut da geçeyim. Bakın, Eylül ayında bana gelen Yönetim Kurulu ve 

Denetim Kurulu raporlarında, finansal borç, Yönetim Kurulu raporunda 1 milyar 164 milyon, 

Denetim Kurulu raporunda 1 milyar 295 milyon. Net borç Denetim Kurulu raporunda yok. 

Toplam yükümlülük, Yönetim Kurulu raporunda 3 milyar 91 milyon, Denetim Kurulu raporunda 

2 milyon 507 milyon. Özkaynak, sadece Denetim Kurulunda var. Zaten Denetim Kurulundan 

benim beklediğim, bir de bilanço, 6 aylık bilanço çıkarmasıydı ki, biz bu kredileri, finansal 

durumları tablo olarak görebilelim. O da yok. Bir bilanço yok. Gelir tablosu var, ama bilanço 

yok. Denetçi raporu da olmayınca, bu aradaki farklar nedendir, niyedir, ne Denetim Kurulu 

kalktı bize bunu izah etti, ne Yönetim Kurulu bunu bize izah etti. Şüphesiz belli, anlamlı 

açıklamaları olabilir, ama o açıklamaları ben de bileyim. Bu aradaki fark az buz değil ki. Bakın, 

2.5 milyara 3 milyar. 500 milyon toplam borç farkı var. Bu yuvarlamadan, bir şeyden olacak bir 

şey değil. Bunu bir bilmek isterdim.  

Şimdi mali tabloya, borçlarımıza, genel duruma gideceğiz. Giderken yine bir gelir tablosu 

mantığı ile bakayım. Ne gelirimiz olmuş? Şimdi bakın, 24 Ocak, yani Sayın Mustafa Cengiz’in ilk 

seçildiği günden 16.8’e kadar, benim bu sunacağım tablolar, 15 gün önce bana gelen Yönetim 

ve Denetim Kurulu raporlarından alınmış verilerdir. Oradan 16.8’e kadar kredi dışı giriş toplamı 

1.9 milyar. Bunun 374 milyonu faaliyet dışı gelir dediğimiz, sermaye artışı ve Emlak Konut geliri 
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girişi ki, 227 milyon Emlak Konut girişi var. Bunun yaklaşık hiç olmazsa 180-150 milyonunun 

kredi anaparasına kapatılmasını bekliyorduk, biz, ilk onayı verirken.  

Peki, ne olmuş? Finansal borçlarımız -Denetim Kurulu raporuna göre gidiyorum- 24.1’de 1 

milyar 25 milyondan 1 milyar 295 milyona çıkmış, yani yaklaşık 270 milyon lira, % 26 artmış. 

Şimdi biraz önceki sunumlarda, çok dikensiz gül bahçesi, kâr içindeyiz, her şey gayet güzel 

gidiyor. Ama bizi esas yıkan finansal borçlar, faiz gideridir bizi zarara sokan diyoruz. Bunlar 

tenkit değil, bunlar tespit. Bunlar bu yönetimin, bu günün yaptığı, onların tek başına sorumlu 

olduğu şeyler değil. Ama çözüm için ne öneriliyor, bu nasıl döndürülecek, bu kısır döngüden 

nasıl çıkacağız? Tekrar ediyorum, bakın, yaklaşık 1.5 milyar lira faaliyet geliri elde etmişiz. 

Şampiyon olmuşuz, 3 kupa almışız, Avrupa’dan gelir gelmiş, yayın geliri gelmiş. Bu her sene 

olmayabilir. Olmasını tabii ki isteriz, ama her sene olmayabilir. Ha bu olmazsa, her takım için 

sorun. Bugün Barcelona 3 sene Şampiyonlar Ligi’ne gitmesin, bakın bakalım ne hâle geliyor? 

Hiç fark etmez. Biz tabii ki sportif gelirlerle gelirimizi artıracağız. Yani Çin’e forma satmak filan 

güzel hayaller, ama ancak 10 sene sansasyonel sonuçlar alırsınız Avrupa’da, ondan sonra Çin 

de tanır sizi, Ortadoğu da tanır ve o zaman bir şeyler olur. Bugün için bunlar gerçekçi değil. 

Net borç-alacak farkımız da 1 milyar 100 milyondan, yaklaşık 1.5 milyara geldi. O da 308 milyon 

lira arttı. Vallahi biz de duyalım, biz de gülelim Başkan. Bizim içimiz kan ağlıyor. Duyarsak biz 

de güleriz, seviniriz. Peki, sizle de gülerim, fark etmez.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Volkan, müdafaa...  

Ayhan Özmızrak 

Oturduğunuz yerde nasıl yoruluyorsunuz ki? Hayret.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Zihinleri yoruldu efendim, şey yapmayın. Sayın Celasun tatilden yeni geldi, ama yetmemiş, 

tatile devam ediyor. Konuşmacıya biraz saygılı olursak çok memnun olurum. Sağ olun, çok sağ 

olun.  

Ayhan Özmızrak 

Özkaynakta 484.9 dedim, 24 Ocak için. O tabii 24 Ocak özkaynak bilgisi elimizde yok. Bu 

31.12.2017’dir. Eğer orantısal yaparsak, bir 13 milyon, 14 milyon kadar o rakamı da artırmak 

gerekir, ama ona rağmen 307 milyon, hadi onu koyalım, 290 milyon da özkaynaktan eksiğe 

gitmişiz. Yani konsolidede bana, Allah aşkına, bir tane iyiye giden gösterge, olumlu giden bir 

ışık gösterin, hep beraber sevinelim, hep beraber mutlu olalım. Burada bunun çözümü ile ilgili 

de bir şey söylemiyorsunuz. Bunun çok radikal tedbirleri alınması gerekiyorsa, buyurun 

söyleyin, destek olalım, bazı şeyleri kısalım, daha kısalım. Futbol dışı branşlarda yaptırdığınız 

çok doğru, çok minimal bütçelerle büyük başarılar elde edildi. Daha da kısmak gerekiyorsa 

kısalım, ama bir çözüm yolu gösterin. Gelecek sene bu rakamlar -inşallah yanılırım da burada 

hepinizden özür diler, yönetime teşekkür ederim- biraz daha kötü çıkacak sene sonunda. Ha, 

zarar Sportif AŞ’de mi olsun, dernekte mi olsun? Tabii dernekte olsun, Sportif AŞ’de olmasın. 
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Hem SPK, hem UEFA nezdinde, o tamam. Ama sonunda konsolide baktığımız zaman, geldiğimiz 

tablo bu. Durum bu. Dikensiz gülün maalesef dikenleri de bu.  

Hepinize saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Ayhan Özmızrak’a teşekkürler. Sıradaki konuşmacımız Sayın Abdullah Zaimoğlu.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Son 20 efendim, bitiriyoruz ondan sonra. İki kişi kaldı.  

Abdullah Zaimoğlu 

Sayın Divan Kurulum, Sayın Başkan, Sayın Başkanım, Sayın Yönetim, Değerli Galatasaraylılar, 

Öncelikle, ben bir konuşma hazırladım, fakat bugün öyle şeyler duydum ki, -ben herhâlde 

hepinizden gencim- bir an bu konuşmayı yapmaktan vazgeçip burayı terk edecektim. Sonra 

dedim ki, ben terk edersem, o terk ederse, öbürü terk ederse, Galatasaray ne olacak, dedim, 

burada kalmaya karar verdim. Ama inanın, şu anda ellerim ayaklarım gerçekten sinirden 

titriyor, çünkü bugünkü konuşmada, bugünkü karşılıklı ithamlarda, konuşmalarda, üsluplarda 

şunu görüyorum ki, Galatasaray bir şey kazanmıyor. Bu durumdan en çok rakiplerimiz, 

Fenerbahçe ve Galatasaray... Özür diliyorum, yani o kadar sinirliyim ve stresliyim ki, çok özür 

diliyorum. Fenerliler, Beşiktaşlılar muhtemelen ellerini, avuçlarını şu anda sıvazlıyorlar. 

Diyorlar ki, bunlar birbirlerini yesinler, iki başkan birbirini yesin, Divan Başkanı ile Başkan 

birbirini yesin, liselilerle lisesizler birbirini yesin, o onu yesin, öbürü onu yesin, kendi kendilerini 

bitirsinler. 

Lütfen. Çok özür dilerim. Hayır efendim. Efendim, müsaade ederseniz izah edeceğim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Müdahale etmeyelim, üyemiz ifade etsin kendini, sonra cevap verirsiniz efendim.  

Abdullah Zaimoğlu 

Müsaade ederseniz, izah edeceğim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun Sayın Zaimoğlu, buyurun.  

Abdullah Zaimoğlu 

Efendim bakın, ben lise mezunu değilim. Ama benim lise mezunu yüzlerce arkadaşım var. Ben 

liseye karşı bir insan değilim. Galatasaray’ın Galatasaray Lisesi’nden çıktığını hepimiz biliyoruz, 

bunu inkâr etmemiz mümkün değil. Ben sadece bugün burada konuşulanların bize 

yakışmadığını, bu üslubun bize uygun olmadığını, bunların zaten basın önünde konuşulmaması 

gerektiğini söyleyecektim. Ben 49 yaşındayım, Galatasaray’ın hiçbir döneminde bu kadar 

çekişmenin olduğuna, bu kadar sürtüşmenin olduğuna, üslubun bu kadar alt seviyelere 

düştüğüne hiç şahit olmadım. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bu sadece bugünle ilgili değil, 

son dönemde gelinen durumla ilgili ve ben buna -çok özür dileyerek söylüyorum- çok 

üzülüyorum.  
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Konulara gelirsek, en önemli iki konu, Bankalar Birliği ile yapılan borç yapılandırılması ve fesih. 

Onlarla ilgili bir iki kelime söylemek isterim. Sevgili Kaan Kançal zaten söyledi. Herkes yönetimi 

şu şekilde eleştiriyor. Diyorlar ki, “İlk iki senesi ödemesiz, daha sonra % 5, % 15, % 80. Son 

seneye % 80 koydunuz. Bunu nasıl ödeyeceksiniz? Siz 5 sene sonra burada mı olacaksınız? Bu 

parayı nereden bulacaksınız?” Kaan Kançal bence cevabını verdi. “Biz kısa vadede elimizi 

rahatlattık, anapara ödemesiz, bu borcu yapılandırdık, birçok tehlikeden bertaraf olduk. 

Ondan sonra doğru bir planlama ile, gelebilecek şampiyonluklarla, yeni yaratılabilecek 

gelirlerle ve sonrasında 5. sene geldiği zaman, tekrardan yapılabilecek yeni bir yapılandırma 

ile biz bunu halledebiliriz. Önemli olan bizim nakit akışımızı rahatlatmak.” diye ben cevabını 

verdiğini düşünüyorum Sevgili Kaan’ın ve kendisine teşekkür ediyorum. 

Aynı zamanda, burada konuşmacıların bazıları, yine beğenirsiniz, beğenmezseniz, seversiniz, 

sevmezsiniz, hep bir eleştiri... Hiçbir şey mi doğru yapılmıyor? Hiçbir şey mi yerine getirmedi 

bu yönetim? Hep şikâyet, hep şikâyet. Yani biz hangisine inanacağız, ben onu da bilmiyorum. 

Gerçekten onu da bilmiyorum ben. Yani bu yönetim iki sene üst üste şampiyon oldu. Sevgili 

Kaan çıktı, burada finansal iyileşmelerden bahsetti. “İlk defa kâr elde ettik.” dedi, ilk defa, 10 

seneden beri süregelen tabloyu gösterdi. “6 senesinde Avrupa kupalarında oynadık, 4 senesi 

Şampiyonlar Ligi.” dedi, “Ona rağmen hep zarar etmişiz, ilk defa kâr elde ettik.” dedi. O zaman, 

Sevgili Kaan, sen mi makyajlıyorsun bu tabloları, ben anlamıyorum. Her şey mi yanlış? Yani biz 

niçin böyleyiz? Niçin biz alkışlamamız gereken şeyi alkışlamıyoruz? Ama eleştiri yapacağımız 

zaman da düzgün bir şekilde eleştiri yapamıyoruz. Biz bunu niye beceremiyoruz? Ben bunu 

söylemek istiyorum.  

Fesih meselesine gelince, ben hukukçu değilim, ama hukukçu çok arkadaşım var. Hukukçu 

arkadaşlarımla konuştum. Burada da sevgili hukukçular söz alıp konuştular. Ben bu fesihte, tek 

taraflı Emlak Konut’un yapmış olduğu bu fesihte Emlak Konut’un haksız olduğunu 

düşünüyorum. Galatasaray bu süreci doğru bir grupla, çalışma grubu ile yönettiği takdirde 

buradan bizim kazançlı çıkacağımıza inanıyorum. Bunu da eklemek isterim.  

Bunun haricinde konuşmak istediğim, esasen konuların en önemlisi, bizim aşağı yukarı 9.200 

kaydı açık üyemiz var. Fakat birçoğumuzu tanımıyoruz. Birçoğumuzun ihtisas alanlarını 

bilmiyoruz. Birçoğumuzun yüzünü bilmiyoruz. Ben yönetimin yerinde olsam, -politikacı bir 

aileden gelmenin alışkanlığı belki- sanki bir seçim kampanyası gibi yaparım. Ama sakın yanlış 

anlaşılmasın sözlerim, seçim kampanyası olarak değil, sadece üyeleri tanıma babında. Üyelerin 

ihtisas alanlarını bilmek, Galatasaray’a neler katabileceğini öğrenmek anlamında, bir çalışma 

grubu kurarım, tek tek bütün üyelere ulaşırım, tek tek onları dinlerim. Galatasaray’la ilgili ne 

gibi bir katma değer sunabilecekler, ne gibi bir fikirleri var, öğrenirim. Galatasaray’a ne 

katabilirler, tespit ederim. Ondan sonra da kendime bir yol haritası çıkartırım, o yol haritasında 

da bu üyelerden faydalanırım.  

Tabii ki bizim sadece 9.200 üyemiz yok, burada faydalanabileceğimiz. Aynı zamanda, bizim 

dışarıda bekleyen milyonlarca üyemiz var, Galatasaray’a üye olmak isteyen. 30 milyon 

taraftarımız var. Onun için ben diyorum ki, Sevgili Başkan, siz zaten başkan olmadan evvel 

tüzük tadilatında bir çalışma yaptınız. Daha sonra Divan Kurulumuz size bir çalışma gönderdi. 

Ondan sonra sanıyorum bir iki ay evvel, Sayın Dinç Üner, Sayın Begüm Özkan, Sayın Hüseyin 
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Toprak, Sayın Ahmet Şenkal, Sayın Yusuf Başkanımın da olduğu yine bir tüzük çalışması yapıldı 

ve size gönderildi diye biliyorum. Bizim tüzük tadilatımız olmazsa olmaz. Ben sizden şunu 

istirham ediyorum. Şunu rica ediyorum. Lütfen tüzükle ilgili bir Genel Kurul çağrısı yapın. 

Lütfen üyeleri bir araya getirin, tüzük tadilatını konuşalım. Tek tek maddeleri oylayalım. Sadece 

üye alımı ile ilgili değil tabii bu tüzük tadilatı, elektronik oylaması olsun, % 3 barajı olsun, işte 

Mali Genel Kurulun 2 güne çıkarılması olsun, orada değişmesi gereken birçok madde var. 

Bunları bence bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyorum, tüzük tadilatı ile ilgili. 

Çok kısa bir örnek vermek gerekirse, bu sene mesela A grubu 277 başvuru, başkan kontenjanı 

artı C grubundan da, sporculardan 17 başvuru yapıldı. Yani biz geriye sadece 91 kişi daha 

alabileceğiz Galatasaray’a.  

Sevgili Galatasaraylılar, 

Bu 91 kişiyi, 258 D grubu, 585 E grubu başvurusundan seçeceğiz. Ve yönetim bunu seçecek, 

Sicil Kurulu bunu seçecek. Biz nasıl büyüyeceğiz? Bu gücü, insan gücünü, bu Galatasaraylıyı 

nasıl içeriye alacağız? Bu şekilde gidemeyiz, bu şekilde yürüyemeyiz. Bakın, biz başka şeyler 

konuşuyoruz ama bizim en önce konuşmamız gereken şey tüzük, tüzük, tüzük. Lütfen rica 

ediyorum.  

Bunun haricinde, geçen ay da bir konuşma yapmıştım, çok kısaca. Orada bahsetmiştim. 

Dünyanın dört bir tarafından sporcumuz var, hem şu an oynayan, hem geçmişte oynayan. 

Bizim bunlardan -yine söylemiştim, yine söylüyorum- bir spor, bir turizm elçisi olarak 

yararlanmamız lazım. Galatasaray’ın tanıtımında, Galatasaray’ın marka değerinde ve 

bilinirliliğinde, yurt dışında özellikle temsilinde, mevcuttaki futbolcularımızdan ve geçmişte 

hizmet veren futbolcularımızdan yararlanmamız lazım. 

Sevgili Kaan dedi ki, “Mağazalarımızdaki eksiklerimizi tespit ettik.” dedi. O konuda bir iki ufak 

tespitimi söylemem lazım. Ben her maça gidiyorum. Senelerdir her maça gidiyorum, hiçbir maç 

kaçırmam. Özellikle iç saha maçlarında bir sürü de misafirim oluyor, arkadaşım oluyor, dostum 

oluyor. Ne stadın içerisinde, ne stadın dışarısındaki store’larda formalarımız, en çok rağbet 

gören, en çok sattığımız formalarımızın ilgili bedenleri yok. Bir şekilde yok. Bunun stok 

kontrolünü kim yapıyor, nasıl yapıyor, ben bilmiyorum. Eleştirmek de istemiyorum, ama ben 

Galatasaray’ın bir iç saha maçına gittiğim zaman Galatasaray formasının bedenini 

bulamıyorsam, bence bu önemli bir sıkıntıdır diye düşünüyorum. 

Forma demişken, bir önerim var. Uygulanabilirliği var mıdır, yok mudur, bilmiyorum. Ben 

önümüzdeki sezon için bir forma tasarım yarışması düzenlemesini istiyorum Galatasaray’ın. 

Bunu 30 milyon Galatasaraylıya açalım, 30 milyon Galatasaraylı bunu çalışsın. Bir formayı 

oylayalım, benimseyelim, beğenelim. Ondan sonra da, anlaşmalı olduğumuz Nike’ın tasarım 

ekibine gönderelim, bu formanın finishing’ini yapsın ve bir formamızı en azından taraftarımız 

dizayn etsin isterim açıkçası.  

Fenerbahçeli dostlarıma da buradan seslenmek istiyorum. Fenerbahçeli dostlarımın, yeşil 

sahalarda kazanamadıkları yıldızların, yeşil sahalarda kazanamadıkları şampiyonlukların masa 

başında peşlerinden koşmaktan artık vazgeçmelerini rica ediyorum. Yok 28 şampiyonluğumuz 

var, yok 29 şampiyonluğumuz var! Diyorum ki, arkadaş, 28 olursanız 29 oluruz, 48 olursanız 49 
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oluruz. Unutmayın, şu anda biz 22’yiz ve 22 28’den daha büyüktür diyorum Fenerbahçeli 

kardeşlerime. 

Son olarak da bir soru sormak ve geçen toplantıdan kalan bir görüşümle ilgili bir açıklamada 

bulunmak istiyorum. Sorum şu. Sayın Divan Başkanım, geçen toplantı öncesinde, lise 

müdürümüzle ilgili Divan Kurulumuzun bir toplantı yaptığını ve bu toplantıda lise 

müdürümüze, camiada oluşan birtakım tepkilerden dolayı, yönetimdeki temsil yetkisini başka 

birine, bir Galatasaraylıya devretmesini rica ettiğini söyledi ve lise müdürünün de bunu 

memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Ben bilmiyorum, belki kaçırmış olabilirim, acaba 

Vahdettin Bey, sayın lise müdürümüz, Galatasaray yönetimindeki temsili yetkisini bir 

Galatasaraylıya devretti mi? Bunu sormak ve öğrenmek istiyorum.  

Konuya gelince de, yine benim çok hassas olduğum bir konu. Belki fanatiğim, bilmiyorum. 

Dışarıda hepimizin birçok Fenerli, Beşiktaşlı, başka takımdan arkadaşlarımız, dostlarımız var. 

Fakat burası Galatasaray, burası Galatasaray. Ve ben burada Fenerbahçe’ye veya Beşiktaş’a 

gönül vermiş bir üye istemiyorum. Ama biliyoruz ki, içimizde Fenerbahçe’ye veya Beşiktaş’a 

gönül vermiş üyelerimiz var, geçmiş dönemden taa son döneme kadar gelen. Ve ben bunun 

için de bir söylemde bulundum. Ama o söylemden evvel, bunun mahzuru şu, onu da söylemek 

istiyorum. Niye istemiyorum? Sadece keyfî olarak değil. Bakınız, geçmişte gördük. 50 oyla, 60 

oyla, 80 oyla seçimler kazanıldı, seçimler kaybedildi. Burada bir kötü niyet olsun, bu 50 kişi, 60 

kişi, 80 kişi, kaç kişi ise, bir araya gelse, Galatasaray aleyhine bir girişimde bulunsa, biz ne 

yapacağız?  

İki, dışarıda 30 milyon taraftar varken, Galatasaray’a bu kadar gönül vermiş, Galatasaray için 

canını vermeye hazır, her türlü kişisel bilgisini, tecrübesini Galatasaray’a vermek isteyen, canla 

başla her maçta, her şekilde Galatasaray’ın yanında olan bu kadar taraftar varken, bizim 

içimizdeki Fenerlilerle, Beşiktaşlılarla ne işimiz var? Onun için ben geçen sefer, “Galatasaray, 

Galatasaraylılarındır!” dedim ve yine aynı şeyi söyleyerek bitiriyorum. Galatasaray, 

Galatasaraylılarındır! Teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Konuşmanın sonunda iki soru var. İki soruyu da cevaplamak isterim.  

Birincisi, bu içimizdeki Galatasaraylılar ve Beşiktaşlılar, sık sık gündeme gelen bir konu. Eğer 

aranızda ve Sayın Zaimoğlu’nun bildiği isimler varsa, bunları hiç gecikmeden bence, Sicil 

Kuruluna bildirsinler ve gereğini yapsınlar. Her defasında gündeme getirmenin faydası yok. 

İsim bildirin. Yani her kim biliyorsa bildirin, Sicil Kurulu gereğini yapsın bence. Hakikaten 

burada, Galatasaray Spor Kulübü üyeleri arasında, Fenerbahçe veya Beşiktaş veya başka 

takımlara gönül vermiş kişilerin veyahut üyelerin işi yok. O bakımdan, Sicil Kurulu burada 

sizden isim beklemektedir. 

Müdür meselesine gelince, son toplantımızda aynen şöyle söyledim. Divan toplantısı öncesi, 

ben ve iki başkan yardımcısı, Sayın Müdürü ziyaret ettik. Hassasiyetleri anlattık, o da anlattı. 

Sağladığımız mutabakat şuydu. Galatasaray Lisesi Müdürü, herhangi bir Galatasaray Spor 

Kulübü faaliyetinde -doğal konumundan dolayı- Galatasaray Lisesi’ni temsil etme durumunda 

kalırsa, kendisi gelmek yerine, bir temsilci atayacak. Nitekim Cumartesi günü ve Cuma günü 

Galatasaray Spor Kulübü’nün 114. kuruluş yıldönümü kutlamaları var. Burada Galatasaray 
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Lisesi’ni Müdür Başyardımcısı temsil edecektir. Bu konuyu da böylece hem cevaplamış, hem 

de kapatmış olayım.  

Sayın Gürkan Eliçin, ondan sonra da Sayın Ziyal ile bitiriyoruz konuşma isteklerini. Saat 17.30. 

Basket maçımız var, 19.30’da galiba. 19.30’da mı Abdurrahim Bey? Bu arada, güncel bir haber, 

Suriye’ye askeri operasyon başlamış. Mutlaka haberiniz vardır ama...  

Gürkan Eliçin 

Sevgili Başkanlarım, Sayın Yönetim, Değerli Hazirun, 

Ben 7593 Gürkan Eliçin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili Kaan Kançal’a çok teşekkür 

etmek istiyorum. Çok büyük özveri ile çok detaylı bir sunum yaptı. Zaten ne kadar yoğun 

çalıştığını da yakından biliyorum. Bu sunum için kendisini bir kez daha kutluyorum. Biz Kaan ile 

devre arkadaşıyız, bu çatı altında birlikte okuduk. Daha sonra İstanbul İşletme’de de birlikte 

okuduk. Beraber finans ve muhasebe dersleri almışlığımız, çalışmışlığımız vardır. Dolayısıyla bu 

sunumu daha dikkatli takip ettim. 

Anlamakta zorlandığım bir nokta var. Orayla ilgili soru sormak istiyorum, ama öncesinde bu 

sunumun bende bıraktığı 3 önemli tortu var. Bu tortuları söylemek istiyorum. Bir tanesi, bu 

sunumdan anladığım, Emlak AŞ ile olan kriz son hadde sürüyor. Hepimiz anladık zaten. İkincisi, 

yapılandırma ile ilgili bilgilendik. Ama bu yapılandırmanın nasıl bir seyir izlediği konusunda 

kafamda bir soru işareti kaldı. Birazdan geleceğim, ne demek istediğime.  

Üçüncüsü ve beni oldukça endişelendiren, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Galatasaray 

Sportif AŞ arasındaki borç ilişkisi. Ben bu borç ilişkisini bir mayına benzetiyorum. Patlarsa çok 

büyük sorun yaratabilir. O yüzden de sevgili arkadaşım Kaan’a, belki bugün olmaz ama bir 

sonraki toplantıya hem detaylarını, hem kompozisyonunu getirebilirse bu borcun, mutlu 

olacağım. Çünkü -eğer ilk slaydı gösterebilirsek- 31 Mayıs 2017 tarihinde, derneğimizin Sportif 

AŞ’ye olan borcu 97 milyon 436 bin 319 Türk lirasıymış. Bugün sunumda gördük, -ikinci slaytta 

göreceğiz- bugünkü borç 542 milyon 748 bin 804 lira. Yani iki senede 5.5 kattan daha fazla 

artmış bir borçtan bahsediyoruz. Şimdi döviz olsa ayrı bir dert, ama herhâlde kulübümüz ile 

derneğimiz arasında döviz ilişkisi yok. Faizle açıklanamayacak bir şey var. Mutlaka bir nedeni 

vardır, benim bilmediğim, bizim bilmediğimiz. O yüzden, Sevgili Kaan’dan rica ediyorum. Bu 

borcun kalem kalem kompozisyonunu ve nasıl iki senede 5.5 kat arttığını bizimle paylaşırsa çok 

mutlu olacağım, çünkü bu çok tehlikeli bir borç. 

Sevgili, Değerli Galatasaraylılar,  

Kuantum fiziğinde bir deyim vardır, kelebeğin kanat çırpması diye. Evrenin, dünyanın herhangi 

bir noktasında kelebeğin çırptığı kanat başka bir noktada bir fırtınaya neden olabilir. Bizim 

örneğimizde, kelebek değil, ejderha kanat çırpıyor. Bir ejderha kanat çırpıyor. Şöyle ki, borç 

yapılandırmasını yaptık, 5 sene. 3. seneden itibaren anapara ödemeye başlıyoruz. Önce % 5’i, 

sonraki sene % 15’i ve son sene % 80’i. Çünkü o süreç boyunca Riva ve Florya projelerimiz 

bitecekti, dolayısıyla borcu kapatabilmek mümkün olacaktı. Bu arada da borç ilişkimiz 

derneğimizle sürecekti, çünkü Sportif AŞ’nin mevcut Sermaye Piyasası kuralları gereği, zarar 

gözükmesinden daha önemli bir şey bu. Fakat bu ejderhanın kanat çırpması sonucunda, Riva 

projesi, Florya projesi akamete uğradı ve 5 senenin sonunda karşımıza % 80 ödeme geldiğinde, 

ortada kalacağız. Bu arada da faiz işleye işleye, bu 542 milyon küsur, kimbilir dernekle kulüp 



54 
 

arasındaki rakam kaç rakama gelecek? Bunun sonucunda Galatasaray Spor Kulübü Derneği, 

futbol kulübünü kaybedebilir. Ya bir Rus oligarka, ya bir Arap sermayesine kaptırabilir. Bu 

kadar büyük bir tehlike, bir zincirleme reaksiyon söz konusudur. Tüm Galatasaraylıların çok 

uyanık olmasında fayda var. O yüzden, biz bu borcun kompozisyonunu ve iki yıl içerisinde nasıl 

olup da 5.5 kat arttığını bilmek durumundayız. Bize sayın yönetim, Sevgili Kaan Kançal, bunu 

mutlaka getirip anlatacaktır. Ondan sonra da bu borcu nasıl kapatabileceğimizi, yani 

derneğimizin bu borcun altından nasıl kalkabileceğini de herhâlde projelendirecektir diye 

düşünüyorum.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Gürkan Eliçin’e teşekkür ederiz. Son konuşmacımız Sayın İbrahim Ziyal.  

İbrahim Ziyal 

Herkes çok yorgun, biliyorum, ama bu konuşmayı yapmam lazım. Kusura bakmayın, çok kısa. 

Son anda karar verdim.  

Sayın Divan, Sayın Yönetim ve Değerli Galatasaraylılar, 

Bugün sadece Sayın Zaimoğlu birazcık değindi, ama bence önemi hâlâ çok anlaşılmış değil. 

Rakibimiz diyeyim, isim vermeyeyim, ezeli rakibimiz şampiyonluklarını saydırmak istiyor. Bu 

böyle basit bir şampiyonluk saydırma işi gibi görünse de, yani işte onlar 23 olursa biz 25 

yaparız, 28 yaparız, bu böyle bir şey değil. Ve biliyorsunuz, bir seçim oldu Avrupa’da ve 

kendilerinin başkanları da kurula seçildi. Bir iki sene içinde, Avrupa’da bir Avrupa Ligi kurulması 

düşünülmekte. Ve bu lige Türkiye’den ya hiçbir takım alınmayacak, ya belki de bir takım 

alınacak. Bunun kriterleri ne olacak? Şampiyonluk sayıları mı olacak, başka şeyler mi? Yani bu, 

bu kadar düşünüldüğü gibi, bizim şampiyonluğumuz onlardan daha fazla olsun, az olsun 

meselesi değil. Onun için, sayın yönetime ben şimdiden bu uyarıyı yapmak isterim. Belki bunu 

her Divanda da bir şekilde tekrar edeceğim, çünkü bir-iki ay ya da üç ay içinde bu son derece 

aktif bir şekilde tartışılmaya başlanacak ve ne sonuç olacak, bilmiyorum.  

Bununla ilgili olarak, Galatasaray Düşünce Derneği, Pazartesi günü bir toplantı yaptı. Sayın 

Melih Şabanoğlu çağırıldı. Bu çok ünlü bir tarihçi. Zannediyorum yönetimle de görüşmüş 

kendisi. Bir komisyonunuz var diye duydum ben. Var ise daha güçlü bir şekilde bu işin üzerine 

gitmek lazım. Biliyorsunuz öneminin ne olduğunu.  

Bir iki şeye daha değineceğim, çok uzatmayacağım. Ben en son davette, Sayın Eşref Bey’in 

yaptığı davette, yani Başkan gitse de, orada Dursun Bey’in yardımını ne kadar kabul eder, emin 

değildim, bu kadar şeyden sonra. Ama benim şahsi kanaatim, etmeseniz de oraya gitmeniz 

lazımdı, icabet etmeniz lazımdı, dinlemeniz lazımdı. Gittikten sonra da “Çok teşekkür ederiz. 

Biz kendimiz bu işi, kendi imkânlarımızla yapacağız.” diye, bir şekilde oradan tatlı bir şekilde 

ayrılsaydık belki de bu konuşmaların hiçbiri, başında olanlar olmayacaktı.  

Sevgili Sedat Doğan’ın birçok konuşmasını hep ilgiyle izlerim, ama biraz fazla radikal buldum. 

Neticede bir anlaşma yapılmış. Peki, çözüm ne? Yani anlaşma yapıldı da bu anlaşmayı şu andaki 

yönetim fesih mi edecek? Yani feshedemeyeceğine göre, ne yapacak? En fazla şu yapılabilirdi. 

Kemerburgaz’da inşaata başlanabilirdi. Yapılacak olan şey, bu proje için bence o olabilirdi. 
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Onun için de maddi olarak, parasal olarak imkân var mıydı, yok muydu, bunu da bilmiyoruz. 

Bir de yani onun için fesihle ilgili bir şey yapmak mümkün olmadığına göre, Sedat Doğan’ın çok 

yüklenmesine çok da hak verdiğimi söyleyemeyeceğim.  

Bir de Sayın Kaan Kançal, çok ilgi ile izliyorum sunumlarınızı. Ama bu, biz yapılandırdık da 5 

sene sonra gelince tekrar yapılandırırlar mantığı çok da doğru değil. Yani 5 sene sonra gelindiği 

zaman, yapılandırma olabilir, bir tekrar. Biraz o yönetime de acımak lazım. Bir de verdiğiniz 

sayıların, bu yapılandırma ile olan parayla birlikte olduğunu düşünüyorum ben. Doğru değil 

mi? Yani bir 250 de eklendi üzerine bunun, yapılandırmadan gelen para. Yani bu yapılandırma 

olmamış olsaydı, şu anda bütçe negatif mi görünecekti? Buna cevap verirseniz sevinirim, çünkü 

öyle düşünüyorum ben. Yani ekstra gelen paralarla, alıyoruz, alıyoruz ve pozitif hâle 

getiriyoruz. Ama almasak negatif görünecek birçok şey.  

Son olarak da, Sevgili Ömer değindi ama Selçuk Uygur’la ilgili ben de biraz üzüldüm. 

Yönetimden birilerinin orada olmasını isterdim. En azından bir çelenk olmasını isterdim çünkü. 

Tamam. Tabii onu bilmiyorum. Tamam, o zaman söyleyeceğim bir şey yok. Saygılar 

sunuyorum. Çok teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın İbrahim Ziyal’e teşekkür ederiz. Sayın Başkan, cevap vermek...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Toplantımız kapanmıştır, katılımınız ve sabrınız için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar 

efendim. 
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Eşref Hamamcıoğlu (7102) 

Başkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Aykutalp Derkan (6833) 

Başkan Yardımcısı 

Nedime Canipek Konuksever (7795) 

Başkan Yardımcısı 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Öner Kılıç (8177) 

Yazman 

S. Burçin Tunçel (9180) 

Yazman 

 

 


