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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 11 Mart 2020 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 DivanÜyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar, Değerli Basın 
Mensupları, Televizyonlarından Bizleri İzleyen Sarı Kırmızı Renklere Gönül Vermiş 
Taraftarlarımız,  
Mart ayı olağan Divan toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Her zamanki gibi toplantımızı 
Cumhuriyetin kurucusu Aziz Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş kahraman 
şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen ve arkadaşları ve 
geçen bir aylık sürede ebediyete intikal etmiş olan değerli Divan üyelerimiz 3823 Onur 
Saykan, 5030 Nadir Gülerman, 8283 Dr. Sinan Kılıç, 9618 Kemal Akar ve son olarak 11890 
Adnan Kanatlı’nın aziz hatıraları önünde sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu 
yapıldı.)  
Teşekkürler, buyurunuz. 
Değerli Galatasaraylılar,  
Mart olağan Divan toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Şahsım ve Divan Kurulu üyelerimiz 
adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Müsaade ederseniz gündemi okumak üzere Sayın Öner 
Kılıç’tan rica ediyorum. Buyurun Öner Bey. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 

Gündem 
1. Şubat ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması, 
2. DivanBaşkanlığına gelen evrakın okunması, 
3. Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2019 
itibarıyla düzenlenmiş özet mali, yönetsel, sportif raporun Yönetim Kurulu tarafından 
sunulması, 
4. Tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca 31 Aralık 2019 itibarıyla düzenlenen özet mali, 
yönetsel, sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemesi, 
5. Gündemin üçüncü maddesinde sunulan rapor ve dördüncü maddesindeki Denetim Kurulu 
tespit ve incelemeleri ile ilgili genel görüşme, 
6. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi, 
7. Kapanış. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Çok teşekkürler. Gündemi okunduğu hâliyle oylarınıza takdim ediyorum efendim. Kabul 
edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz ilginize. 
Gündeme geçiyoruz, Şubat ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması. 
Gerek web sitesinde, gerek isteyenlere çıktı olarak verilmiş olan son toplantı tutanağımızı 
yazılmış olduğu hâlde kabul edenlerin oylarına sunuyorum.  
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Kabul edenler efendim? Etmeyenler? Şubat ayı toplantı tutanağı yazılmış olduğu hâlde kabul 
edilmiştir. Teşekkürler. 
İkinci maddeye geçiyoruz, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. DivanBaşkanlığına 
gelen bir evrak olarak mütalaa edilmeyebilir, ama hepinizin ilgisini çekecek bir evrak tabii 
ki.Biliyorsunuz, 28 Mart’ta 2019 Olağan Mali Genel Kurulumuz var. Bununla ilgili duyuruyu 
Nedime Hanım’dan okuması için rica ediyorum. Buyurun.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 

28 Şubat 2020 tarihli Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında  
Tüzüğümüzün 26. maddesi gereğince, kulübümüzün Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının 
aşağıdaki gündemle 21 Mart 2020 Cumartesi günü saat 10’da Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, 
Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 
çoğunluk aranmaksızın 28 Mart 2020 Cumartesi günü, aynı yer ve saatte yapılması 
kararlaştırılmıştır. Üyelerimize duyurulur.  
Saygılarımızla 
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu 

1. Açılış, 
2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması, 
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi, 
4. Kulüp Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması, 
5. Faaliyet raporunun sunulması, 
6. Denetim Kurulu raporunun okunması, 
7. Raporlar hakkında görüşme, 
8. Yönetim Kurulu’nun mali ve yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara 
bağlanması, 
9. Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması, 
10. Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması, 
11. 2020 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması, 
12. Dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkür ederiz. Duyduğunuz gibi ve daha önce okuduğunuzu tahmin ettiğim gibi, 28 Mart’ta 
Olağan Mali Genel Kurulumuz var. Dolayısıyla bu toplantıya tüm üyelerimizin iştirak etmesi, 
kulübümüzün menfaatleri açısından her zaman olduğu gibi çok önemlidir. En büyük 
temennimiz, hem Divan Kurulu üyeleri olarak, hem de sizlerin de destekleri ile bu Genel 
Kurulumuzun Galatasaray’ın örf ve âdetlerine yakışan zerafette ve nezakette geçmesi için 
hepimizin olağanüstü gayret göstermesi lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunu da ancak 
katılımla sağlayabiliriz. 28 Mart tarihini lütfen ajandalarınıza not etmenizi rica ediyorum.  
Gündemin diğer maddelerine geçmeden önce, kulübümüzü ilgilendiren, hepimizi ilgilendiren 
önemli gelişmeler oldu. Bildiğiniz gibi, ülkemiz maalesef 2020 yılına girdiğinden beri hepimizi 
olumsuz etkileyebilecek olaylar yaşıyoruz. Bunların içine ekonomi, siyaset, hepsi dahil, o 
detaylara girmeyeceğim. Fakat moralimizi düzelten ve hepimizi yeniden umutlandıran, 
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profesyonel futbol takımımızın son 3 ayda diyelim ki sergilemiş olduğu olağanüstü başarı. 
Umarım bu başarı hepimizin desteği ile devam edecektir ve Galatasaray Spor Kulübü’nün 
profesyonel futbol takımı, diğer branşlarda da olmasını temenni ettiğimiz şekilde, 
başarılarına yeni bir halka ekleyecektir. 
Gündemi oluşturan ikinci madde de- uzun zamandır şeytanın bacağını kırmamıştık- bir 
Anadolu deplasmanından uzun bir süre sonra zaferle döndük. Bunda da sevincimiz oldukça 
fazla. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz ve kutluyoruz efendim sizlerin adına. 
Bir önemli konu, dünden beri ülke gündemini çok işgal ediyor. Meşhur korona virüsü. 
Bununla ilgili olarak, son bir haftada çok yoğun telefonlar aldık, talepler geldi. Bunların bir 
kısmı bugünkü Divan toplantımızın iptali konusundaydı. Bir kısmı ise başka yerde yapılması ile 
ilgiliydi. Sonunda hekim üyelerimizle ve de iletişim danışmanlarıyla konuşarak, Divan Kurulu 
olarak aldığımız karar çerçevesinde de bu toplantının yapılması gerektiğine karar verdik. 
İptali söz konusu olamazdı, çünkü devlet otoritesinden bu tür toplantıların iptali ile ilgili bir 
telkin veya beyan gelmeden, bizim bunuGalatasaray Spor Kulübü olarak ilk iptal eden 
olmamız hoş karşılanmaz ve ilave bir panik yaratır diye düşündük.  
Bir kısım üyelerimiz arayarak, siz Divan üyelerine gerekli uyarıda bulunmamızı istediler. İşte 
dikkat edin, öpüşmeyin, el sıkışmayın, maske takın, vesaire. Buna da pek itibar etmedik. 
Dinledik ama itibar etmedik, çünkü Galatasaray’ın özellikle Divan üyeleri zaten akil insanlar 
topluluğu olduğu için, virüse karşı kendimizi ve başkalarını nasıl koruyacağımızı bilebiliriz diye 
düşündük. Nitekim bugün bu salonun şu an itibarıyla 95 Divan üyesi, 14 kulüp üyesi ve 19 
basın mensubundan oluşması da bu korumanın bilinçli bir şekilde yapıldığının güzel bir 
göstergesi. Hassasiyet ve anlayışınız için ve katılımınız için hepinize Divan Kurulu 
arkadaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum. 
Gündemimizin üçüncü maddesi, kulüp ve bağlı ortaklıklara ait 31 Aralık 2019 itibarıyla mali, 
idari ve sportif raporun Yönetim Kurulu tarafından sunulmasıdır. Bildiğiniz gibi 28 Mart’ta 
Mali Genel Kurulumuz olacağı için, Kaan Bey’le konuşmamızda, bugünkü sunumun mümkün 
mertebe kompakt, konsolide bir sunum olmasında mutabık kaldık. Kendisi de bu yönde bir 
hazırlık yaptı diye düşünüyorum. Bunun tüm detaylarını, geniş bir zamanda, tam gün 
boyunca 28 Mart’ta tartışma imkânı bulacağız. Buyurun Kaan Bey. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Değerli Divan Heyeti, Değerli Yönetim Kurulu, Değerli Başkanlarım, Değerli Divan Üyeleri,  
Hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok yoğun bir mali denetimden geçtikten sonra, bildiğiniz 
üzere, geçtiğimiz Cuma günü 2019 yılına ait kulübümüzün faaliyet raporunu sistemde 
yayınladık. Ve yine bildiğiniz gibi, Eşref ağabeyin de ifade ettiği gibi, yaklaşık 2 hafta sonra, 28 
Mart’taOlağan Genel Kurulumuz olacak. Burada çok daha detaylı, çok daha kapsamlı bir 
sunum yapma fırsatı bulacağımızdan dolayı, bugün sadece çok fazla vaktinizi almadan, sizi 
sıkmadan 2-3 slaytla bir sunum yapmayı planlıyorum. 
İlk olarak, derneğimizin altında faaliyet gösteren merkez ve tesislerimiz, spor okullarımız ve 
spor şubelerimizi kapsayan, kulüp bireysel dediğimiz bütçe gerçekleşen rakamları ile ilgili 
açıklama yapacağım. Şimdi bu tablonun, çizginin sol tarafında gördüğünüz bütçe rakamları 



4 
 

sizler tarafından onaylanmış, onayını aldığımız bütçe rakamlarımız. Size göre sağ tarafta 
gördüğünüz de gerçekleşen rakamlar. 
En alt satıra bir konsantre olmanızı rica ediyorum. Görüyorsunuz, bütçe gelirlerimiz, 
bütçelediğimiz gelir-gider ve 299 milyon zarar olarak bütçelediğimiz 2019 yılını 267 milyon 
zararla, yani yaklaşık 32 milyon daha az zarar ederek, performans ve bütçe uygunluğu 
bakımından başarılı bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz. 
Şimdi bu tablonun üst kısmına-kırmızı ile olan- ve kutunun içi kısmına konsantre olmanızı rica 
ediyorum, çünkü buradaki sadece çıplak spor şubelerimizin, merkez ve tesislerin, spor 
okullarımızın çıplak gelir-gider bütçe gerçekleşen rakamları. Sol tarafta 138 milyon olarak 
bütçelediğimiz gelirlerimizi 152 milyon gelir olarak gerçekleştirdik. Burada vergilerimizi 
zamanında ve peşin ödeme performansımızdan kaynaklı, stopaj gelirlerimizin daha fazla 
tahakkuk etmesinden dolayı gelen bir gelir artışımız var. 130 milyon olarak bütçelediğimiz 
giderlerimizi 134.9 milyon olarak gerçekleştirdik ve en nihayetinde 8.3 milyon olarak 
bütçelediğimiz kâr-zarar farkı olarak kârımızı 17.3 milyon kâr ederek, başarılı bir performans 
gösterdiğimizi söyleyebiliriz. 
Aşağı kısım, her zaman söylüyorum, onu niye ayırıyoruz? Oradaki kısım tüm yönetimlerin 
paydaşı olduğu, geçmişten gelen sözleşme ve ödemekle yükümlü olduğumuz tutarlar. Hızlıca 
bir geçelim. Diğer gelir-giderin içinde 2012’de yapılmış hasılat paylaşım sözleşmesinden 
dolayı ödediğimiz tutarlar var. Faiz gideri 67 milyonun içinde, yaklaşık 46 milyon Emlak 
Konut’tan dolayı kırdırdığımız Riva ve Florya satışı ile Denizbank’a, Deniz Faktoring’e 
kırdırdığımız ve kullandığımız paranın kredi faizinin her ay 3.8 milyon olarak ödemeleri 
tahakkuk ediyor ve 2020’nin Eylül ayına kadar bu sürecek, devam edecek. 
21.6 milyon bizim kur farkı zararlarımız ve 157.5 milyon da derneğimizin Sportif AŞ’ye 
borcundan kaynaklı 2019 yılında tahakkuk eden adat faturaları. Burada bir detay daha 
vererek bir sonraki slayta geçeceğim. Bu aşağıda oluşmuş, kutunun alt kısmında oluşmuş 
biraz önce bahsettiğim giderlerin toplamı 300 milyon. Bunun 188 milyon lirası grup içi 
hareket, yani bir cebimizden öbür cebimize, geri kalan 112 milyonu ise grup dışı bir gider 
olarak tahakkuk etti. 
Bir sonraki slayta geçelim. Şimdi biliyorsunuz, derneğimizin mali hesap yılı 1 yıllık, Ocak-
Aralık. Sportif AŞ’nin mali hesap yılı ise sezonluk. Haziran 2018’de başlamış olan Sportif AŞ 
sezonunu biz 2019’un Mayıs ayında kapattık. Kâr olarak kapattık. Hatırlayalım, 30.5 milyon 
net kâr olarak kapattık ve KAP’a bildirdik. Bunun üzerine biz iki çeyrek daha yaşadık, 1 
Haziran 2019 - 30 Kasım 2019. Yani toplam 6 aylık faaliyetimizi de Sportifkonsolide olarak 
bitirdik ve KAP’a bildirdik. Şimdi bu rakamları bir daha bir hatırlayalım.  
503 milyon hasılat, 131.6 milyon brüt kâr, geçen yılla karşılaştırmalı. Faaliyet kârımız 101.3 
milyon, geçen yıl 94.3 milyonken. O gördüğünüz mavi satır, amortisman indirilmemiş hâliyle, 
158.3 milyon ve net de geçen yıl yarım milyon dönem zararı varken, bu yıl 75.9 milyon net 
dönem kârı ile ilk iki çeyreği, 6 ayı kapatmış bulunuyoruz. 
Son olarak, bir de kulübümüzün konsolide, tüm bu hesapların IFRS raporlama sistemlerine 
uygun bir şekilde konsolide edilmiş gelir tablomuza bir bakalım. Yine geçen sene ile 
karşılaştırmalı. Geçen yıl 845 milyon hasılat, bu yıl 987 milyon hasılat olarak gerçekleşti. 
Geçen yılın brüt kârı 39.9 milyon iken, bu yıl 66.9 milyon. Faaliyet gelir ve giderlerimizin 
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farkını 61.2 milyon faaliyet gideri olarak düştükten sonra, geçen yıl faaliyet zararımız 127.6 
milyonken, kulüp konsolide, bu yıl 5.7 milyon kâr ile yılı kapattık. Yine amortisman 
indirilmemiş hâli ile geçen yıl 37.2 milyon faaliyet zararımız bu yıl 120.2 milyon olarak faaliyet 
kârı olarak gerçekleşmiştir. 
Finansman giderlerimiz, faiz giderlerimiz, kur farkı giderlerimiz ve vergiler düştükten sonra, 
geçen yıl nette 361.7 milyon zararımız, bu yıl 194.3 milyon zarara gerileyerek, yaklaşık 167 
milyon kulüp konsolidede bir iyileşme söz konusudur. 
Değerli DivanÜyeleri, 
28 Mart Olağan Genel Kurulumuzda çok daha detaylı ve kapsamlı bir sunum ve açıklama 
yapmak üzere, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkür ediyoruz. Anladığım kadarıyla, sadece mali rapor var. Yönetsel ve sportifi 28’ine 
bırakıyoruz. Teşekkürler. 
Tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, Denetim Kurulunun raporu. Bir hatırlatma ve 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Tüzüğümüzün 87/14., 15. maddeleri uyarınca,denetim 
raporunun makul bir süre içinde Divan Kuruluna verilmesi gerekiyordu. Bu dönem ve 
yılsonuitibarıyla bu denetim raporu bize ulaşmış değil. Dolayısıyla bu tüzüğe aykırı durumu 
bir kez daha dikkatlerinize sunmak isterim. Resmî sitemizde de 12 Martitibarıyla yoktu, eğer 
ben yanılmıyorsam. Buyurun. 

Denetim Kurulu Üyesi Emir Otluoğlu 
Sayın Başkan, Galatasaray Divanının Değerli Hazirunu,  
Sizlere bugün 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlamış olduğumuz dönemin Denetim Kurulu 
raporunu sunacağım. 13857 Emir Otluoğlu. 
Raporumuz her zamanki gibi iki parçadan oluşmakta olup, ilk bölümü 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla kulübün konsolide verilerini, ikinci bölümü ise mali yıl farkı nedeniyle 30 Kasım 2019 
tarihi itibarıyla Sportif AŞ’nin konsolide verilerini kapsamaktadır.  
Kulübümüzün mali verilerine baktığımızda, satış hasılatının bir yıl öncesine kıyasla % 17’lik bir 
artış göstererek 845 milyondan 987 milyona yükseldiğini, bununla bağlantılı olarak satışların 
maliyetinin ise 805 milyon liradan 921 milyon liraya çıktığını, brüt kârın 39.8 milyondan 66.9 
milyona yükseldiğini, % 68’lik bir artış meydana geldiğini görüyoruz. Satışlardaki artıştan 
daha düşük satışların maliyetinde bir artış meydana geldiği için önceki dönem brüt kâr marjı 
% 5 iken, bu dönem % 7 olarak gerçekleşmiş bulunuyor. 
Finansman giderleri öncesi faaliyet kâr ve zarar durumuna baktığımızda, geçen yıl 58 milyon 
olan finansman giderleri öncesi faaliyet zararının bu dönem 134.6 milyon lira faaliyet kârına 
dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Finansman gelir-gider farklarında 300 milyondan % 10’luk bir 
artışla 331.5 milyon liraya gelindiğini ve vergiler de düşüldükten sonra, dönem zararının % 
46’lık bir iyileşme ile 359.8 milyon zarardan 194.3 milyon zarara geldiğini görmekteyiz.  
Hasılatın dağılımına ve hasılat kalemlerindeki değişime baktığımız zaman, yayın haklarının % 
24 ile hasılat kaleminde en büyük paya sahip olduğunu görüyoruz. Bunu % 22 ile 
sponsorluklar takip ederken, % 21’lik payla UEFA gelirleri, % 16’lık payla loca, VIP ve kombine 
satış gelirleri, % 12’lik payla Mağazacılık satış gelirleri takip ediyor. 
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Kulübümüzün konsolide bilançosuna baktığımızda, toplam varlıklardaki % 4’lük artışla 1.5 
milyar seviyesinden 1.6 milyar seviyesine toplam varlıkların geldiğini görüyoruz. Bunların 432 
milyon lirasını cari varlıklar oluştururken, 1 milyar 184 milyon lirasını sabit nitelikteki varlıklar 
oluşturuyor. 
Toplam yükümlülükler, varlıklardaki artıştan daha fazla. Dönem zararı raporlamış olduğumuz 
için, 2.2 milyar liradan 2.5 milyar liraya yaklaşık yükseldiğini görüyoruz. Bunun da 1.1 milyar 
liralık kısmını kısa vadeli yükümlülüklerimiz oluştururken, 1.3 milyarlık kısmını uzun vadeli 
nitelikteki yükümlülüklerimiz oluşturmakta. Öz kaynaklarımızın ise eksi 654.5 milyon liradan, 
dönem zararının etkisi ile eksi 839 milyon liraya geldiğini görüyoruz. 
Finansal borçlarımıza bakacak olursak, toplam finansal borçlarımızın 1 milyar 87 milyon 
liradan 1 milyar 412 milyon liraya yükseldiğini, bu 1 milyar 412 milyon liralık kısmının ise 325 
milyon liralık kısmının kısa vadeli nitelikte olduğunu, 1 milyar 86 milyon liralık kısmının ise 
uzun vadeli nitelikte olduğunu görüyoruz.  
Para birimi cinsinden finansal borçlara baktığımızda, 1.4 milyar liralık finansal borcumuzun % 
93’lük kısmının TL cinsinden, % 7’lik kısmının ise avro cinsinden kredilerden oluştuğunu 
görmekteyiz. Dolar cinsinden kredilerimizin en son dönemde tamamen bittiğini söyleyebiliriz. 
Finansman giderlerindeki % 17’lik artış demiştim. Bunun içeriğine bakacak olursak, 
finansman giderlerinin 318.8 milyon liralık kısmının faiz masraf ve komisyonlarından, 23.5 
milyon liralık kısmının ise kur farkı giderlerinden oluştuğunu görüyoruz. Ayrıca 20 milyon 
liralık da taksitlendirilmiş vergi faiz geliri olduğunu görmüş oluyoruz.  
Nasıl bir net nakit akışı ile karşılaşmışız, 2019 yılı içerisinde? Buna bakacak olursak, 
kulübümüz faaliyetlerinden 117 milyon lira nakit sağlamış. Yatırımlar için 144 milyon lira 
harcamış. Dönem içerisinde ödenen 312.7 milyon liralık faiz gideri de hesaba katıldığında, 
finansman faaliyetleri öncesi nakit açığımız 339.75 milyon liraya ulaşmış. Bu açığı nasıl 
kapatmışız? 1.8 milyarlık yeni kredi alınarak, 1.5 milyarlık kredi geri ödenerek bu açık 
kapatılmış. 4 milyon da kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemeleri yapılmış. Net 
nakit açığı yılsonuitibarıyla 11 milyon liraya gelmiş. Bu farkı da zaten kasadaki, yani hazır 
değerler içerisindeki değişimden izleyebiliyoruz. 
Kulübümüzün 1 yıl öncesine kıyasla verilen teminat, ipotek, rehin ve temlik detaylarına 
baktığımızda, toplam olarak 1.7 milyardan 2.97 milyar liraya ulaştığını görüyoruz. Verilen 
teminatlar 7.9 milyondan, 5.5 milyon liraya, verilen temlikler 1.2 milyardan, 2.2 milyar liraya, 
hisse rehinleri 250 milyondan 383 milyon liraya, verilen ipotekler 130 milyondan 322 milyon 
liraya, nakit blokajlar 13 milyon liradan 32.9 milyon liraya, verilen kefalet imzalarının da 128 
milyon liradan tamamen bittiğini görüyoruz, bu en son yapılan yapılandırma anlaşması 
nedeniyle. 
Bütçe gerçekleşen farklarına baktığımızda, bütçe kontrolü yaptığımızda, merkez tesisler 
toplamında bütçelenen 29 milyon liralık gelir-gider farkının olduğunu, buna karşılık 
gerçekleşende 23 milyon liralık gelir-gider farkı yarattığımızı görüyoruz. Spor dalları 
toplamında 21.6 milyon bütçelenen gelir-gider farkı olduğunu, buna karşılık 6.5 milyon 
gerçekleşen gelir gider farkının gerçekleştiğini görüyoruz. 
Spor okulları toplamında 711.902 liralık bir gelir-gider farkı bütçelendiğini, buna karşılık 504 
bin liralık gerçekleşen gelir-gider farkı meydana geldiğini görüyoruz. 
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Merkez tesisler, spor dalları ve spor okulları bir toplam hâlinde incelendiğinde, 8.3 milyon lira 
gelir farkının bütçelendiğini, buna karşılık 17.2 milyon lira gelir farkının gerçekleştiğini, 8.8 
milyonluk fazla bir gelir yaratıldığını görüyoruz. 
Toplam finansman giderlerine bakıldığında, 274.6 milyon liralık, 7 milyon liralık bütçelenen 
finansman giderine karşılık, 27 milyon liralık daha az, 247 milyon 123 bin liralık bir finansman 
giderinin gerçekleştiğini, diğer gelirlerde 1.1 milyon liralık bütçelenen gelir varken 16 milyon 
liralık gerçekleştiğini, diğer toplam giderlerde ise 34.3 milyon liralık gider bütçelenirken 53.9 
milyon liralık gider gerçekleştiğini görüyoruz. Gelir ve giderlerimize bir bütün olarak 
baktığımızda, 299.5 milyon lira gider farkı bütçelenmişken, 31 milyon liralık daha az bir gelir 
gider farkı ile 267.8 milyon liralık gelir gider farkı ile yılı kapatmış olduğumuzu görüyoruz.  
Sportif AŞ’nin 31.8.2019 tarihli konsolide verileri dikkate alındığında, ilk 6 ay dönemi için bir 
önceki 6 aylık döneme kıyasla satış hasılatının 495 milyon liradan 503 milyona çıktığını, 
satışların maliyetinin 339.9 milyon liradan 372 milyon liraya çıktığını, brüt kâr zararın 155.7 
milyon liradan 131.6 milyon liraya düştüğünü, brüt kâr marjının % 31’den % 26’ya gerilediğini 
görüyoruz. Faaliyet giderlerimiz 94 milyon liradan 101 milyon liraya yükselirken, esas faaliyet 
kârımızın 92 milyon zarardan 26 milyon zarara geldiğini görüyoruz. Finansman gelir-gider 
farkını, pardon burada sanıyorum şeyler kaymış. Şu dönem zararı olacak, 92 milyon 339 bin, 
Hücreler kaymış, 26 milyon da dönem zararımız var. Tekrar açıklayayım size. Şu 92 milyon 
339 bin geçen dönemin net zararı iken, bu dönem 26 milyon 219 bin olmuş dönem zararı. 
Satış hasılatımız incelendiğinde, 184 milyon lira UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gelirleri 
160 milyon liraya düşmüş. Mağaza satış gelirleri 61 milyondan 79 milyon liraya çıkmış. 
Sporcu transfer, kira ve yetiştirme gelirleri 49 milyondan 35 milyon liraya düşmüş. Yayın 
hakkı gelirleri ise 77.9 milyon liradan 67.4 milyon liraya düşmüş.  
Ay olarak baktığımızda, kâr var. Sportif konsolidede net kârımız var. Burada tablomuz kaymış. 
Evet. Kaan Bey’e düzeltme için teşekkür ediyorum.  
Az önce Eşref Başkan da raporu kendilerine iletmediğimizi söyledi. Tabii şöyle bir durum oldu 
bu dönem itibarıyla, Biz tüzük gereği yükümlü olduğumuz, yönetim tarafından hazırlanmış 
olan raporların denetimi. Bu çerçevede, biz yönetimin bu raporları bağımsız denetim 
kuruluşunun onayından alıp bize iletmesini bekliyoruz. Sizlerin de bildiği üzere, bu raporlar 
Cuma günü akşam itibarıyla elimize geldiği için, dolayısıyla önümüzde bütün bu raporları 
hazırlayabilmek için ilk defa bu Divanda bu kadar kısa bir süre oluştu. Ondan dolayı 
sanıyorum, çok hızlı bir şekilde hazırlandı ve tablolarda da bir kayma oldu. Ben bunu 
bilgisayarım da yanımda, tekrar bakıp düzeltip size göstereceğim. 
Para miktarı cinsinden borçlarımıza baktığımızda, % 76’sının Türk lirası, 222 milyon liralık % 
21’inin avro, % 3’ünün ise dolar cinsinden olduğunu görüyoruz. Tabii bu yapılandırma 
anlaşması öncesi de 30 Kasım itibarıyla olduğu için, bu rakamların da tamamen değiştiğini 
söylemek isterim. 
İlişkili taraflardan diğer alacaklar kısmı bizim kurulumuzun dikkatini çekmekte. Sportif AŞ’nin 
Galatasaray Emlak ve Galatasaray Dijital AŞ şirketlerinden 23 milyon kısa vadeli alacağı % 
116’lık bir artışla, dönem itibarıyla 50.1 milyon liraya gelmiş. 31 Mayıs’a kıyasla derneğin 
Sportif AŞ’ye borcunu ifade eden 542.7 milyon liralık kısım ise 30 Kasım itibarıyla 684 milyon 
liraya ulaşmış. Sportif AŞ’nin nakit akış tablosunu gösterecek olursak, 44 milyon lira, 45 
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milyon nakit çıkışı gerçekleşmiş. İlk 6 ay itibarıyla faaliyetlerden yatırımlara 99 milyon 
harcanmış. 45 milyon liralık, 45.5 milyon liralık finansman gideri de ödendiğinde, finansman 
faaliyetleri öncesi nakit açığı 189 milyon liraya ulaşmış.  
Dönem içi itibarıyla 511 milyon liralık kredi alınırken, 310 milyon liralık kredi geri ödemesi 
yapılmış ve nakit fazlası, dönemin net nakit fazlası, 10.6 milyon seviyesinde olmuş. Bunu da 
tekrar kasa farkından görebiliriz.  
Tüm konuları siz değerli Divan Kurulu üyelerimizin bilgi, görüş ve takdirlerine sunar, 
saygılarımı sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkür ederiz. Denetim raporunun makul bir süre içinde Divan Kuruluna verilmemesinin 
sebebini Emir Bey izah etti. Gönül ister ki bu gelişmeleri sık sık aramızda konuşuyor olsak, biz 
de hazırlıklı olurduk, belki de böyle bir eleştiri yapmazdık.  
Değerli DivanÜyeleri,  
Bu toplantımızdan önce, Denetim Kurulu raporunun sunulup sunulamaması konusunda 
birçok üyemizden telefon aldım. Bildiğiniz gibi, son Mali Genel Kuruldan bu zamana kadar 
devam eden bir yoğun hukuksal süreç var. Bunu hepimiz takip etmekte güçlük çekmekle 
birlikte, yine de takip etmeye çalışıyoruz. Bazı üyelerimiz, Denetim Kurulunun hukuksal 
olarakvar olmadığını iddia ediyorlar. Farklı hukuksal görüşler de var. Biz Divan Kurulu olarak 
kendi aramızda yaptığımız istişarede, bunun bu Divan toplantısında bir polemik konusu 
yapılmak yerine, 28 Mart’ta yapılacak Mali Genel Kurul öncesi tüm mali bilgilere sahip 
olabilecek şekilde imkânın sağlanması olarak değerlendirdik ve bir polemik yaratılmasını 
istemediğimiz için, bu konuda da bir görüş belirtmedik. Dolayısıyla bu konuda farklı görüşü 
olanlar varsa, gerek Kaan Bey’in bugün yaptığı, gerek Denetim Kurulunun yapmış olduğu 
sunum sonrası ve de 28 Mart’ta daha detaylı olacak sunumlardan sonra Denetim Kurulunun 
yetkileri, var olup olmamasını o Mali Genel Kurulda değerlendirmekte yarar var diye 
düşünüyoruz. Bu görüşümüzü de sizlerle paylaşmak istedik efendim. Teşekkür ederiz. 
Yapılan sunumlarla ilgili görüş belirtmek isteyen üyelerimize söz vermek istiyoruz. Bu konuda 
söz istemiş olanlar var. Buyurun.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
9 üyemiz şimdilik başvurdu. Konuşma yapmak üzere. 1 numara Sayın Serhat Özalemdar, 
buyurun.  

Serhat Özalemdar  
Ben Genel Kurulu konuşacaktım.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Peki, o zaman Sayın Hayri Kozak, buyurun lütfen.  

Hayri Kozak 
Sayın Başkanlarım, Değerli Üyeler, Büyüklerim, Arkadaşlarım,  
Değinildiği üzere, 28’inde zaten olağan kongremizi, diğer bir ifade ile Mali Kongremizi 
yapacağımıza göre, çok derin detaylara inmeyeceğim. Genel birtakım verileri sizlere verip 
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belki bir düşünce açarım düşüncesiyle, aynı şekilde yönetimimize de tabii, ona bir hazırlık 
olur diye düşünüyorum. 
Ben size konu edeceğim rakamları tamamıyla benim kaynak olarak aldığım konsolide kâr ve 
zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarından alıyorum. Şimdi size yapacağım sunum rakamsal 
sunum. Sadece ve sadece Galatasaray Spor Kulübü’nün konsolide verilerini içermektedir. 
Zaten bizim eninde sonunda geleceğimiz nokta da birkaç yıl sonra veya birkaç ay sonra bu 
olacaktır. Bu niye böyle, birazdan sohbetini yaparız.  
Ben size şimdi benim tespitim olan rakamları söyleyeceğim. Geçen dönemde de söylemiştim. 
O zaman 9 aylık süre dolmuştu, bu yıldan. Şimdi 12 ayı tamamladığımız için, 12 ay bazında, 4 
yılın size basit rakamlarını söyleyeceğim, bir izlenim sahibi olasınız diye. Tabii geçen sefer 
olmadı. Aksine bir görüş olursa, sevgili Kaan kardeşim de beni uyarır.  
Şimdi bir defa, Galatasaray ve bağlı ortaklıkları konsolide tablomuza baktığımız zaman, son 4 
yıla, önemli bir olay var. Bu 4 yılı ilgilendiren son 2 yılımız, yani 2018-2019 ve 2019 yılları, 
12’şer aylık, tamamıyla şampiyon olduğumuz yılların verileridir. Bir öncekiler değil. Hızlı hızlı 
rakamları okuyacağım. Hiç detaya girmeyeceğim. Bu 4 yılı yan yana bizim için gerekli olan 
rakamları hızlı hızlı sunacağım. Anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım, söylemeye 
çalışacağım. Giderleri söylüyorum 4 yıl itibarıyla, sırasıyla. 589 milyon, -hepsi TL- 944 milyon, 
2018-2019 1 milyar 311 milyon ve son yıl 1 milyar 432 milyon. Bunlar giderler. 
Gelirlere gelince, 2016 yılı 762 milyon, 2017 yılı 521 milyon, 2018 yılı 975 milyon, 2019 yılı da 
1 milyar 237 milyon. Dikkatinizi çekiyorum. Özellikle 2019 yılına doğru gelişte, gerek 
giderlerde, gerek gelirlerde ciddi artışlar oluyor. Bu da işte şampiyon olmanın geliri ile, gideri 
ile bize getirdiği sonuçlar.  
Zararlara bakıyorum. Hepsi zararla bitmiyor. 173 milyon 2016, 2017 yılı 422 milyon, 2018 388 
milyon, 2019 198 milyon. 195 milyon, görüldüğü gibi bir önceki seneye göre 2019’da ciddi bir 
-bu zarar dönem zararıdır-düşme olmuşzararda.  
Finansal borçlara yine bakalım, 4 yıllık.789 milyon, 2016. 1 milyar 22 milyon, 2017. 1 milyar 
86 milyon, 2018 ve maalesef 2019 yılında finansal borçlarımız 1 milyar 411 milyona 
yükselmiş. Son 4 yılın en yüksek rakamına ulaşmış. Toplam yükümlülüklere baktığımız zaman, 
1 milyar 492, 2016. 2 milyar 800 milyon, 2017, yine 2 milyar 800 milyon, 2018 ve 2 milyar 
400, 2019.  
Teminatlara bakalım. Onunla bitiriyorum zaten. 2 milyar 164. Malumunuz, bu teminatlar bir 
borçlanma karşılığında oluşan teminatlar olduğu için, arkasında çok önemli anlamlar yatıyor. 
Bu nedenle, bunu her zaman incelemeden ihmal etmemekte fayda görüyorum ben. 
2016 yılı, 2 milyar 100, 2017, 1 milyar 800, 2018, 1 milyar 700, 2019, 2 milyar 970. Yani son 4 
yılın en yüksek rakamına ulaşmış verdiğimiz teminatlar. Yani bunun içinde her şey var, 
temliği, şusu, busu, hepsi. Bir de şarta bağlı muhasebe dışı harcamalarımız, borçlarımız var 
bizim. Çabucak söyleyeyim. 327 milyon 496 milyon, 435 milyon ve son yıl 521 milyona 
ulaşmış. Hepsi bu. Bu rakamlar benim anlayışımda çok özetle, o koca kitabın, Galatasaray 
Spor Kulübü ve bağlı ortaklıkları bazında tam rakamsal tablosunu bence ortaya koyuyor. 
Sizlerin de bir fikri olsun diye sundum. 
Finansman giderleri, bildiğimiz gibi, bizim başımızın belası olan, yıllardır var olan giderlerdir. 
Bunlar da 3 kalemde zaten. Bizim bir Sportif AŞ’miz var, malum, o halka açık. Derneğimiz var 
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bireysel ve Galatasaray Spor Kulübü bağlı, ben onların hepsi ayrı ayrı kendi sunulan bu 
verilen, yönetimimizin sunduğu raporlarda ayrı bölümlerde, kendi bölümleri içindeki 
rakamları söyleyeceğim size. 
Sportif AŞ’nin finansman gideri 250 milyon. Son yılı söylüyorum sadece. Derneğinki 258 
milyon, bireysel olarak, sadece derneğinki. Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı ortaklıkları 362 
milyon. Şimdi bütün bu kalemlerde 2018 yılına göre, yani geçen seneye göre, her 3 
kuruluşumuzda da artışlar var devamlı. Yani finansman giderlerinde ki bu tabii bizi epeyce 
sıkıntıya sokan olaylar.  
Hatırlayacaksınız, son Divan toplantımızda asla sempatik olmayan, ama Galatasaray sevgisi 
ile bazı söylemlerde bulunmuştum. Biz Galatasaray’ımızın geleceğini düşünüyorsak çok 
realist olmamız lazım. Sempatik olmak yanında, antipatik olmayı da göze alarak ve bunu bir 
Galatasaraylı olarak söylüyoruz. Yani şampiyonluğa sevinmemiş gibi hâllerle söylemiyoruz. 
SonDivanda bir yönetici arkadaşımızın bana ifade ettiği gibi, Galatasaraylılığımızın ne 
olduğunu biz biliyoruz. Bizi tanıyanlar da biliyor. 
Şimdi bakın, ligşampiyonluğunun hayati öneminden bahsetmiştim. Bu yıldan bahsediyorum. 
Biliyorsunuz, son 2 yıl mükemmel sonuçlar almak suretiyle gelirlerimizi ciddi manada artırdık 
ve parasal olarak da bayağı güçlü iki dönem yaşadık. Her ne kadar çok yüklü giderler 
yaptıysak da, gelirlerimiz çok üst seviyede. Bu kadar üst seviyede şampiyonluklarla beraber 
gelir sağlamış olmamıza rağmen, geçen toplantıda da, bir önceki toplantıda da hep aynı şeyi 
söyledim. Bizim harcamalarımıza baktığımız zaman, onların karşılıklarında, transferlere, 
futbola harcadığımız devasa rakamlar dışında, gayrimenkul, sabit değer olarak hiçbir yere 
harcama yapmış değildik. Yani diğer bir ifade ile, gelen gelirlerimizin kısmiküllisini değil, 
tamamını bu dediğimiz şekilde harcadık. Geldi ve gitti. Şimdi şuna geliyorum. Bu dönem 
geçti, iyisi ile, kötüsü ile. Önümüze bir bakalım uygun görürseniz. Onun için ben diyorum ki, 
geçen sefer, bu sene, -bu yıl kalan 3-5 haftadaki, 3 Mayıs’ta sona eriyor- liglerde alacağımız 
maçların Galatasaray için cidden hayati bir önemi var. Cidden hayati bir önemi var. Şu anda 
bizim başka bir çıkış yolumuz yok. Size az önce söylediğim rakamların doğru olduğuna ben % 
100 inanıyorum. Tabii aksini söyleyen varsa, sevgili arkadaşlarım beni uyarırlar. Hepimizin 
müşterek, yönetimimizin de dahi, derdini ortaya koymaya çalışıyorum. Eğer şampiyon 
olamazsak büyük sıkıntılar bizi bekliyor. Çünkü önümüzdeki 2 yılın yaptığımız konsorsiyum 
anlaşmalarına da baktığımız zaman, çok sıkıntılı geçecek iki yıl bizi bekliyor. Biraz detaya 
girecek, ama mecburuz buna. 
Bir bakalım, düşünce açmak için. Biz bu süreçte, 7 maçta 3 maç sahamızda oynuyoruz, biri bu 
haftaki Beşiktaş maçı olmak üzere: Beşiktaş, Antep ve Trabzon. 4 de deplasman oynuyoruz: 
Rize, Başakşehir, Alanya ve Ankaragücü. Şimdi bu çok enteresan içerikleri olan 7 tane maç. 
Ama hiçbir surette, garanti gözle sonuca bakabileceğimiz bir tablo değil. Aynı şey diğer 
kulüplerimiz için de geçerli, yanlış anlamayın. Ama az olmayan bir riskimiz var. Ya olursa 
diyorum ben, Allah korusun. Hakikaten Allah korusun diyorum, hiç şakası yok. Ve onun için - 
geçen sefer de söyledim, sizi rahatsız etmiş olabilir- uçurumun kenarındayız tabirini 
kullanıyorum ben.  
Arkadaşlarım, şimdi dernek ile Sportif borç-alacak ilişkisi ile ilgili hızlı hızlı birkaç rakam 
söyleyeceğim. En son olarak derneğimizin, yani kulübümüzün bireysel hesaplarının 
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sonucunda, derneğin Sportif AŞ’den aldığı kendine finansman sonucu ulaştığı borç miktarını 
size açıklıyorum. En son rakam 954, küsuratı söylemeyeceğim. 954 milyondur 31.12.2019 
itibarıyla. Bunun kendi içinde sebepleri var. Zaten söyleyecekler arkadaşlar.30 Kasım’da bu 
684 milyondu, yani bir ay öncesinde. 31 Mayıs’ta aynı rakam 542 milyondu. 31 Mayıs 
2018’de, yani bir sene önce, 310 milyondu. Bir sene önce, 2017’de 114 milyondu. 31 Mayıs 
2016’da yani 4 sene evvel, sıfırdı. Ok gibi yukarıya doğru gitmiş bir borçlanma var, dernekte.  
Neden önemli bu? Derneğimiz bizim her şeyimiz, ama aynı şekilde Sportif AŞde bizim her 
şeyimiz. Sportif AŞ’de sorumluluklarımız var, çok ciddi sorumluluklarımız var. Dernekte 
olduğu gibi değil. Şimdi dolayısıyla bu riskli durumun çözümü için herhâlde, mutlaka bir 
şeyler düşünmüştür değerli yönetimimiz. En azından bizi bugün değil, gerekiyorsa da, arzu 
ederlerse mali kongrede aydınlatmalarını, bütün camiayı aydınlatmalarını ben rica ediyorum. 
Şimdi bir tavsiyem var, bütün kulüp üyelerimize, gayet tabii yönetimimize de beraber. Ernst 
& Young’ın bağımsız denetim raporlarının çok büyük önemi var. Biz bunları hep okumadan 
geçiyoruz. Biliyorum ben bunları, üstünde durmadan, okumadan geçiyoruz. Benim geçici 
tavsiyem, hemen bunları okuyun. Lütfen okuyun, 2-3 sayfalık şeyler. Farklı bir bakış gelecek, 
göreceksiniz ve kritik noktalarımızı bütün okuyan üyeler daha iyi bilmiş olacaklar. Zaten 
yönetimimiz biliyor.  
Şimdi dönem bitmiş. Parasal durumumuz hakkında basit bir örnek vermek için söylüyorum 
size. Derneğin nakit mevcudu, tarihinde ilk defa 728 bin lira ile kapanmış, 31 Aralık 2019 
itibarıyla. Bir önceki sene de düşüktü, ama o zaman 7.5 milyondu. Yani 728 binle kapanmış. 
Neden bunu söylüyorum? Az önce söylediklerimde, başından itibaren söylediklerimde, 
uçurumdan, muçurumdan bahsederken, çünkü çok ciddi anlamda finansman sıkıntısı 
içindeyiz. Zaten yönetimimiz bunun derdini yaşıyor. Dolayısıyla biz de yaşıyoruz. Biliyoruz 
bunu. Dolayısıyla çok önemle dikkatli olmaya -sizi bıktırasıya söylüyorum-mecburuz.  
Şimdi bütçe ile ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok iddia ile söylüyorum. Bugüne kadar 
belki de kulübün kuruluşundan beri ifade edilmemiş, bana göre, bana göre bir gerçeği ifade 
etmek istiyorum. Şimdi biz bütçemizi hangi kalem, hangi grubun üzerinden yapıyoruz? İşte 
malum, bir toplu gelirimiz, giderimiz var. Hepsi konsolide olarak konuyor. Derneğin ayrı var. 
Biz hangisinden, hangisinden biz bütçe yapıyoruz? Biz sadece derneğimizden bütçe 
yapıyoruz. Bir tarafta 1.5 milyar bilmem ne bir sürü kocaman rakamlar, bir tarafta da 200 
milyon, 300 milyon minimal dernek bütçeleri ve şimdi biz bunun için saatlerce oturuyoruz, 
geç saate kalıyoruz, vay kaldık, bütçe yüzünden olumsuz bir durum olursa, yönetim de riske 
giriyor. İbra olmama riskine giriyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Biz niye bu ufak rakamlarla 
uğraşıyoruz, 100 küsur seneden beri, Allah’ınızı severseniz? Bunun çözümünü de ben çok 
görmüyorum, bir ukalalık yaparak. Ben şunu öneriyorum. Zaten başımıza dert olmuş bir 
bizim malum bütçe, bizim esas olarak üzerinde durduğumuz tüzüğümüz var. Tüzüğümüz için 
de, bizim olmazsa olmaz ihtiyacımız şu mali tabloların bir araya getirilmesiydi, yani hepsini 1 
Haziran, 31 Mayıs’a getirecek şekilde. Bunu çok konuştuk. Hep beraber mutabıkız da, ama bir 
türlü şu Genel Kurulu yapamadık. Şimdi bu Genel Kurulu yapacaksak, bir an önce de yapalım 
diye şiddetle öneriyorum. Bunun içine az önce söylediğim bütçe meselesini de muhakkak 
koyalım. Yani bu bütçe, efendim Sportif AŞ halka açık şirkettir. Zaten konsolidasyonun içine 
onu alıyoruz biz. Dolayısıyla ona engel bir durum yok.  
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Yani şunu demeye getiriyorum. Biz bütçemizi, Galatasaray Spor Kulübü ve şirketleri bazında, 
onun bilançosu üzerinden bütçeleyelim, onun bilançosu üzerinden takip edelim. Şimdi biz 
gidiyoruz, geliyoruz, dönüyoruz, işte ne oluyor? Yok. Yahu saatlerce üzerinde uğraşılması 
gereken, geç saatlere kadar oturulması gereken bütçe bizim reel bütçemizin beşte biri bile 
değildir. Bunun bilincine gelelim ve bu dediğim değişikliği lütfen yapalım. Bu gayet tabii bir 
fikir, belki de benim ukalalığım, ama hepinizi bunu düşünmeye davet ediyorum ben. İşte 
bütçe rakamlarını filan okumama gerek yok. Hepiniz zaten gördünüz. 
Evet. Yeterince zamanınızı aldım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Kozak’a teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacımız Ayhan Özmızrak. 

Ayhan Özmızrak 
Değerli Galatasaraylılar,  
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli Başkanım Sayın Mustafa Cengiz Bey de bu ay 
aramızda. Geçen ay yoktu. Sanıyorum bize yeni bir veciz hakaret için literatür çalışması 
yapıyordu. Onun için geçen ay bulunamadı.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Özmızrak, mali raporlar hakkında konuşalım. Germeyelim, zaten yeteri kadar ortam 
gergin, lütfen. Müdahale etmeyelim lütfen. Buyurun Sayın Özmızrak. 

Ayhan Özmızrak 
Biraz önce Kaan kardeşimin anlattığı verilerin hepsi doğru, ama doğruların hepsi değil. Ben 
zaman zaman bu konuyu gündeme getiriyorum. Divan toplantılarında nedense yönetimlerin, 
sadece bu yönetimin değil, tüm yönetimlerin bir tavrı oluyor. Bardağın hep dolu tarafını, 
sadece dolu tarafını göstermek, sadece resmin bir kısmını göstermek gibi bir tavırları oluyor. 
O zaman bizler de bardağın diğer tarafını göstermek, legonun diğer parçalarını söylemek 
durumunda kalıyoruz. O zaman da muhalif ve münafık oluyoruz.  
Ocak ayındaki toplantıda, daha önce dile getirilen derneğin Sportif’e borcu ile ilgili 
olarak,“Radikal çözüm, güçlü Genel Kurul iradesi ile var.” sözünü birkaç kere hatırlatmıştım, 
nedir bu çözüm diye. Çözüm olarak söylenen beni biraz üzdü. “Çözüm, Sportif’in artık 
derneğe borç vermemesidir.” dendi. Bu pek mantıklı ve makul bir çözüm değil. Sonuçları 
açısından da ne Sportif’e, ne de derneğe yarayacak bir çözüm.  
Şimdi iki konuda ben de bir şeyler söyleyeceğim. Aslında bu söyleyeceklerim Ocak ayında 
söylemiş olduklarımdan çok farklı değil. Yalnız senelik bazda daha genişlendi. (Ondan sonra. 
Onu vereceğim) Birinci konu, derneğin Sportif’e olan borcu. Derneğin Sportif’e olan borcu 
bayağı ciddi bir boyutta. Şu an, yani 2017 sonunda, ben bu tabloları yaparken de (Bir sonra 
globali vereceğim, konsolideyi.) 2017 ile 2019 karşılaştırması yaptım. Bunun nedeni, iki sene 
boyunca mali olarak oldukça iyi verilerle, oldukça üstün gelirlerle ve futbol dışı branşlarda da 
düşük ekonomilerle çok iyi sonuçlar almamıza rağmen mali sonuçların yine de bu işin içinden 
nasıl çıkacağımızı bize gösterememesidir.  
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Şimdi kulüp ve Sportif AŞ ilişkisinde şöyle bir durum var. 2019 sonu Sportif’e borcumuz 955 
milyon. 2020’de ne olacak? Bu bütçeyi incelediğiniz zaman birkaç tane şey görüyoruz. 
Buradaki varsayımlardan bir tanesi, 134 milyon lira Emlak Konut’tan girdi öngörülüyor. İkinci 
olarak, 69 milyon lira hisse satışı girdisi öngörülüyor ki, bunların bir kısmı geçtiğimiz günlerde 
yapıldı ve yapılıyor, ilave. Bütün bunlara rağmen, 130 milyon da yeni borçlanma diyor.  
Şimdi bu 134 milyon lira Emlak Konut girişi ile ilgili bir şey söyleyeyim. Evet iyi, bu Riva 
arazimizden gelen para. Amaç neydi, Riva’yı satarken? Bu kredileri ödemekti. Ama şunu 
söyleyeyim. Senelik134 milyonluk bir girişle, istersek düşündüğümüzün 10 misli gelir olsun, 
ancak faizi bile ödemekten uzak kalırız ve o sürecin sonunda Riva geliri de bitmiş, borcumuz 
artarak duruyor olur. 
Şöyle bir şey söyleyeyim. 2020 yılı konsolide finans yükümüz, daha doğrusu faiz borcumuz -
en iyimser şartta söylüyorum, yeniden yapılandırma, libor + 5, % 15 senelik mertebesinde 
alırsanız- yaklaşık 200 milyon olacak. 200 milyon faiz ödeyip 135 milyon gelir getirirseniz, 
zaten nakit ihtiyacı içindeki yapı yeni krediler alacak ve bu 135 milyon, 150 milyon, 200 
milyon mertebesindeki gelirle sadece gün çözülür, ileri gitmez. Peki, 129 milyon lira yeni 
borçlanmanın Sportif veya bizim içimizdeki lafzi karşılığı nedir dersek, şunu söyleyeyim. 2020 
yılında futbol dışı tüm spor şubeleri için öngördüğümüz gider 103 milyon lira. 103 milyon lira 
gider yapacağız. Gelir-gider farkı değil, giderlerin toplamı, tüm futbol dışı branşlar için ve 129 
milyon lira yeni kredi alacağız. Neye geleceğiz? Gelecek sene, derneğin Sportif’e borcu-en 
iyimser şartla o da- 1.1 milyara ulaştı diyeceğiz.  
Bunun, artık altından kalkmayı geçtim, nasıl çözüleceğini bir beyin fırtınası ile hep beraber 
oturup tartışmamız lazım. Niye hep beraber? Aslında bu yönetimlerin görevidir, ama iyi 
yönetimler demek ki bir çözüm bulamadı. Eğer uygun görürlerse, -kendileri yoklar ama 
ruhları buradadır inşallah-bir güzel çözüm aranır, belki bir çözüm bulunur. Çözüm bulunmak 
zorunda, çünkü Sportif AŞ halka açık bir şirket, böyle artan bir borçla sonsuza kadar gidemez. 
Yarın SPK tepemize biner.  
Buradan biriki senenin sonunda konsolideye gelmek istiyorum. Şimdi bakın, bu en son 
sütundaki 2019, 2017’de siyah gördükleriniz olumluya giden, iki sene içinde olumluya dönen 
işlerdir. Kırmızılarda da ise maalesef olumsuzluklar var demektir. Şimdi faaliyet gelirimiz 
gerçekten dikkate değer bir şekilde neredeyse iki misli arttı ve 988 milyon, belki 1 milyara 
diyelim yuvarlakça, geldi. Vadesi geçen borçların belki çok bir anlamı yok, ama bir başka 
anlamı var. Yani normal kurumsal ve sağlam bir şirkette vadesi geçen borç olmaz zaten.Ama 
bizde var olmasının nedeni de çok net, çok büyük nakit açığımız var. Çok büyük nakit 
sıkıntımız var. 200 milyon liranın üzerinde vadesi geçmiş borcumuz var. Peki, en önemli 
sorunumuz ne? Finansal borçlarımız. Finansal borçlarımız bu 2 senede, çok yüksek gelire, artı 
faaliyet dışı 375 milyon lira sermaye artırımı gelirine rağmen ve Emlak Konut’tan gelen nakit 
girdisine rağmen yaklaşık 300 milyon arttı. Buradaki 1 milyar 338 milyonla söylenen 1.4 
milyar arasında bir fark var. Farkındayım. O, derneğin 31.12’de ödenen bir 72 milyonu var, 
sanırım oradan kaynaklanıyor. Ben bunu konsolide tablodan aldım. İyimser olsun diye aldım. 
Yani yaklaşık % 30 kredi borçlarımızı da artırmışız, bu iki sene içinde en üst gelire rağmen. 
Net borcumuz yine aynı şekilde, % 40 civarında artmış. Toplam borç da yaklaşık % 24 
civarında artmış.  
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Şimdi faaliyet kârı, işte bu yüksek faaliyet geliri çerçevesinde, iyi yönetim, giderlerin kısılması 
sonucu 5.7’ye gelmiş. Ama yine maalesef finansman giderleri nedeniyle, net kârımız eksi 194 
milyon. Yani ne yaparsak yapalım, bu faaliyet kârını, biz faizin de üzerinde tutamadığımız 
sürece -ki bu senede 250 milyon gibi bir mertebedir- bizim bu ana parayı ufak ufak kredide 
azaltıp, makul bir seviyeye gelmemiz mümkün olmayacak. Öz kaynaklarımız da zaten eksi 840 
milyona dayandı. Eksi 840 milyon, konsolidede pek altından kalkılacak bir rakam değil. 
Sporcu kontratları dediğim, o şarta bağlı sporcu alacakları, onu da şunun için koydum. Son 2 
yıldır finansal fair play kısıtlamaları nedeniyle, genellikle transfer yapmıyoruz, kiralama 
yapıyoruz. Ona rağmen, tüm kısıtlamalara rağmen, orada da yaklaşık 25 milyonluk bir artış 
var. 2019’un sonunda konsolide olarak geldiğimiz tablo budur.  
28 Mart’ta bunu değil, tabii bu çerçevede bence buradan nasıl çıkacağımızı tartışmamız 
lazım. Hepinize teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Serdar Eder, buyurun. 

....... 
Sayın Başkan, yönetimden ve denetlemeden kimse yok. Mali konuları konuşuyoruz. Ben ilk 
defa bir yönetimin ve denetlemenin Genel Kurulu protesto ettiğini ve boykot ettiğini 
görüyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Evet, ama bunu Mali Genel Kurulda değerlendirmek lazım. 

....... 
Mali Kongreye de girmemeleri gerekiyor.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Lütfen, o da onların tasarrufları, kendi hür iradelerini kullanıyorlar. Onu değerlendirmek de 
siz değerli üyelere aittir. Biliyorsunuz, tüzüğümüze göre katılma zorunlulukları yok, ama 
teamüllerimiz var, katılıyorum. Tekrar geliyorlar salona zaten gördüğünüz gibi. Bilemiyorum, 
onların değerlendirmeleri. İsterseniz daha fazla gerginlik yaratmayalım. Buyurun Serdar Bey. 

Serdar Eder 
6514 Serdar Eder.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Şu kapıyı da kapatalım. Girecekler girsin, çıkacaklar çıksın artık.  

Serdar Eder 
Efendim, birazcık sizleri geriye götürüp, bu sene sonuçlanan bir dava sonucu ile konuya 
gireceğim. Ben ve 6 arkadaşım, 2010 yılında Tüzük Tadil Genel Kurulu sonrasında açtığımız ve 
daha sonra benim yönetici olmam dolayısıyla feragat edip, bir arkadaşımızın sonuna kadar 
takip ettiği, 2010/459 sayılı Genel Kurul iptal davasını 2016 yılında kazandık. Ancak kararın 
temyiz gibi aşamalardan geçip sonuçlanması geçen sene oldu. Dava nasıl sonuçlandı? 
Söyleyeyim, lehimize. Peki, uygulanırsa ne olacaktı? 2010 yılından bu yana üye olan her kişi 
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üyelikten çıkartılacak ve eğer onların içinde yönetici çıkmışsa,-ki birçoğu bu yönetimde de, 
bundan önceki yönetimlerde de vardı-onların imzaladığı kararların iptali gerekecekti. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Pardon Serdar Bey. Beyefendi, siz üyemisiniz? Yaka kartınızı takın lütfen. Kusura bakmayın, 
teşekkür ederim. 

Serdar Eder 
Yani kaos olacaktı. Ne yaptık? Feragat edip, Galatasaray Spor KulübüDerneği’nin bu işten 
zarar görmemesini sağladık. Tıpkı Adnan Polat’ın ibra edilmediği Genel Kurul sonrasında, 
davanın hâkiminin sorduğu, “İdari ibrasızlığı gerektirecek bir konu var mı?”sorusunun cevabı 
gibi. Dönemin başkanı Sayın Ünal Aysal Başkanımızın talimatı ile tüzük hükümlerinden birinin 
ihlal edilerek, bir yıl içinde en fazla 400 üye alınabilir maddesinin çiğnenerek 408 üye alımının 
bir idari ibrasızlık sebebi olduğunu davada kullandırtmadık.  
Şimdi geliyoruz günümüze. Faaliyet raporunu gördüğümüzde... Sarı ile çizili ibareyi size bir 
kez daha okuyorum. “31.12.2019 itibarıyla kaydı açık üye sayımız 9.939 ve kaydı açık üye 
sayısının % 3’ü de 298 olduğu için, Yönetim Kurulunun 7.1.2020 tarih ve 001b sayılı kararı ile, 
D ve E grubunda alınacak üye sayısı 2020 yılında 298 olarak belirlenmiştir.” 
Şimdi geliyoruz bununla ilgili tüzük hükümlerine. Sayın Başkan, Galatasaray teamüllerinde 
olmayan bir şekilde tüzüğe karşı çıkıyorsunuz. Sizden rica ediyorum, tüzük hükümlerine 
hassas olun ve riayet edin. Sonra açılan davalarda davaların kazanılması hâlinde, idari bir 
konu olan döneminizde yapılan üyeliklerin düşeceğini unutmayın. O üyelerin katıldığı -ki bu 
sene tam da bunu yaşayacağız-genel kurulların iptal riski ile Galatasaray’ı karşı karşıya 
getirmeyin. Neden bahsediyorum? İlk defa bir faaliyet raporuna konulan ve aslenSicil 
Kurulunun 31.12 tarihinde Yönetim Kuruluna bildirip, Yönetim Kurulunun da sadece karar 
defterine yazması gereken bir gerekliliği Genel Kurulun önüne getirmesini söylüyorum. 
Siz 31 Ağustos günü, kaç tane A ve C grubu üye başvuracağını biliyor musunuz da D ve E 
grubundan 298 kişi alacağız diye bir rakam belirtiyorsunuz? Sizi tam da bu kürsüden yine 
uyarmıştım. Bakın, yine 400’ün üstünde alabilirizi telaffuz ediyorsunuz. 150 A grubu, 30 C 
grubu müracaat ederse, 493 kişi mi alacaksınız? Lütfen eğer faaliyet raporu kitapçığı 
basılmadıysa bu yanlışı düzeltin. Siz ancak A, B ve C grubu üyelerin toplam müracaatları ile 
298 sayısını topladığınızda 400 sayısını geçmiyorsa D ve E grubundan 298 kişi alabilirsiniz.  
Son olarak da faaliyet raporundaki, Sicil Kurulu kısmındaki, aslen DivanHeyeti işlerine bakan 
ve sizinle de Tüzük Tadil Heyetinde beraber çalışan, bir Sicil Kurulu personeli olarak 
adlandırılan bir eski Sicil Kurulu çalışanı hakkında yargıya intikal etmiş ve davası hâlâ süren 
konuların içine şahsım ve Sicil Kurulunda beraber çalıştığım arkadaşlarımı zan altında 
bırakacak ibarelerle dolu satırların konusunun bu Genel Kurul olmadığını, o dönemin Genel 
Kurul idaresi ile ibra edilerek aklanmış olduğunu hatırlatarak Galatasaray teamüllerinde hiç 
yeri olmayan ayıp dolu bir sayfanın da, eğer yine faaliyet raporu basılmamışsa, lütfen oradan 
çıkartılmasını size öneriyorum. 
Bunların hepsi dava konusu. Sonra bu davalar yukarıda söylediğim gibi kazanıldığında, idari 
ibra ile onanan üyelikler boşa düşer ve kaosa gideriz. Galatasaray’ı kaosa sokmamak da en az 
şampiyon yapmak kadar sizin göreviniz. Teşekkür ediyorum. 
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Gürkan Eliçin. 

Gürkan Eliçin 
Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Sevgili Divan Kurulu Üyeleri ve Tüm Galatasaraylılar,  
Ben 7593 Gürkan Eliçin, hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
Benim aslında birkaç toplantıdır gündeme getirdiğim, dikkatinizi çekmeye çalıştığım, 
dernekle Sportif AŞ arasındaki borç ilişkisi bugün popüler konuşma konumuz oldu. Ben de 
hem Hayri ağabeyin, hem Ayhan ağabeyin bıraktığı yerden devam etmek istiyorum, çünkü 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Sevgili Galatasaraylılar,  
Tabii ki bütün sunumdaki rakamlar, bağımsız denetimden geçmiş ve aleniyet kazanmış 
raporlardan alınmadır. Bu kürsüden biraz evvel daha önceki konuşmacılar da telaffuz ettiler, 
derneğimizin Sportif AŞ’ye borcu 31 Aralık 2017 tarihinde 195 milyon mertebesindeydi. 
Bugün gelinen nokta, yeni yayınlanan faaliyet raporundan aldığım kesin hesap bilgilerinden 
gördüğünüz gibi, 955 milyon seviyesinde. Son dönemdeki artışın dipnotta açıklamaları var. 
İşte 120 milyon Florya’nın geri kazanılması nedeniyle üstlenilmiş, 57 milyon kadar derneğin 
banka borcu yapılandırma çerçevesinde Sportif’e aktarılmış, aynı şekilde 6 milyon 800 bin 
avroluk böyle bir kredinin de aktarılması var. Ama sadece bunlar 2-3 senede gelinen artışı 
açıklamaya yetmiyor. Yani 195 milyondan 955 milyona, yaklaşık 5 katı artan bir borçtan 
bahsediyoruz.  
Daha önceki konuşmalarımda ısrarla, bu borcun artışında önemli iki motivatör olduğunu, 
bunlardan bir tanesinin Sportif AŞ’nin derneğe kesmiş olduğu adat faturaları -yani faiz 
faturaları- olduğu, burada da bir tercih kullanılarak ortalama borçlanma faiz oranından değil, 
borçlanılabilen en yüksek faiz oranından faturalama yapıldığı derneğe, üstelik de her ay 
faturalanarak, Sportif AŞ’nin 3 ayda bir ödediği faizler dikkate alındığında, bileşik faiz 
etkisinin bir çarpana tabi tutulduğunu yine rakamlarla huzurunuza getirmiş ve açıklamıştım.  
İkinci önemli sorunu yaratan şeyin de, Ünal ağabey zamanındaki stat doluluk protokolunun 
uygulanmasından kaynaklandığını, bu konunun mutlaka gündeme getirilmesi gerektiğini de 
ifade etmiştim.  
Sonuç, önümüzde çok büyük bir borcun bulunuyor olması dernek olarak. Biz şu anda burada 
derneğimizin Divan Kurulu üyesiyiz ve 28’inde de derneğimizin Mali Genel Kurulunu 
yapacağız. Bakın, geçen Divantoplantısında, İkinciBaşkanımız, eleştirilerin sonunda yanıt 
vermek için çıktığında, konuşmasında özellikle “Galatasaraylıların borcu artık yönetilebilir 
duruma gelmiştir arkadaşlar.” dedi. Şu anda yansıttığım şey Divan Kurulu tutanağıdır.  
Ben hiç böyle düşünmüyorum. Hatta şöyle diyeyim size, Galatasaray’ın bekası söz konusudur. 
Bugün problem artık öyle bir boyuta gelmiştir ki, yaşamla ölüm kalım arasındaki bir 
çizgidedir. Çok basit bir şekilde şöyle ifade edeyim. Bakın, yapılandırma anlaşmasının tüm 
detaylarını bilmiyoruz ama faaliyet raporunda yine sarıyla belirttiğim üzere, faizin TÜFE+ % 5 
olacağını görebiliyoruz. Neredeyse 1 milyarlık dernek borcu, demek ki en iyimser ihtimalle 
her sene 150 milyon veya daha üstü faiz ödeyecektir. Sadece faiz, anapara değil. Sadece faiz. 
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Peki, nasıl ödeyeceğiz bu faizi? Bana göre bu bir meçhul. Bakın, 2019 yılında kulübümüzün, 
yani derneğimizin gelirler toplamı 168 milyonmuş. Yani hiç gideri olmasa, gelirleriyle faizini 
ancak ödeyecek. Giderler toplamı da finansal giderlerle birlikte 436. Ama bunu daha iyi 
anlamak için aslında belki finansal giderleridüşmek lazım. 189 milyon yapar o takdirde 
giderler toplamı, finansal giderler hariç. Yani zaten 30-31 milyon ekside olan bir faaliyetten 
bahsediyoruz. Dernek 5 sene boyunca en az 150 milyon lira -ilk iki senesi anapara ödemesiz- 
faiz ödeyecek. Nasıl ödeyecek? Nasıl olacak? Gerçekten bilemiyorum. Diyeceksiniz ki, işte 
stadın isim hakkı var. İşte gördük, 30 milyon. Diyeceksiniz ki, Riva’dan para gelecek. İşte bir 
önceki konuşmacı, Ayhan ağabeyim gösterdi, bütçelenen rakam 134 milyon. Yani bu 
rakamlarla bu borçların değil anaparasını, faizini dahi ödeyemeyeceğimiz çok net 
ortada.Zaten herhâlde Genel Kurul kitapçığında inceleyeceksiniz. 2020 için bütçelenmiş olan 
finansman giderleri 215 milyon. Yani ben 150 milyon derken çok iyimser bir rakam 
söylemişim, bütçelenen rakam bunun oldukça üstünde, 215 milyon ki şu andaki görselde de 
görüyorsunuz. 
Üstelik bu yapılandırma anlaşmasının rahatsız edici bir noktası daha var. Seçilme haklarımızı, 
tüzüğün ve elbette ki tüzüğün üstünde yer alan yasaların normlar hiyerarşisine göre, belli 
koşulları dolduran her üyemizin başkanlığa aday olabilmesi ve seçilebilmesini kısıtlayabilecek 
bir anlaşmanın altına imza atılmış. “Yapılandırma anlaşmasının devamının sağlanması için 
kulüp başkanı ve yönetimi değişimlerinde yeni gelen kulüp başkanı ve yönetimin de aynı 
sorumluluğu üstlenmesi gerekmektedir.” diyor. Bu sorumluluğu üstlenemeyecek olan başkan 
olmasın demek bu. İyi de bu anlaşmanın ömrü sizin iktidarınızın ömründen uzun. Yani sizin 
bulunmayacağınız dönemleri de kapsayan, döneminizi aşan alanlar için böyle bir tasarrufa 
girme yetkisini Genel Kuruldan aldınız mı? Zaten borçlanma da 5 yıllık. Yine aynı 
yapılandırmada bakıyoruz, tüm krediler 2 yıl anapara ödemesiz, artı 3 yıl, 5 yıl vadeye 
yayılmıştır, diyor. Yine kendi dönemini aşan bir yükümlülük altına imza koymuş sayın 
yönetim. Peki bu tüzüğe uygun mu?  
Sevgili Galatasaraylılar, 
Tüzüğümüz de bu konuda çok net. Madde 147 diyor ki, bir kere her şeyden evvel, borçlanma 
için Genel Kuruldan yetki alacaksınız. Tabii şimdi yönetim diyecek ki,2018’de biz yetki Genel 
Kurulu yaptık, bu yetkiyi aldık. Acaba öyle mi? Çünkü dikkatli okunursa maddediyor ki, hangi 
kaynaktan, hangi koşullarda ve ne süre için yapılacağını Genel Kurula bildirmek zorundasınız, 
yetkiyi isterken. 2018’de ben böyle bir hangi kaynaktan, ne kadar ve ne oranda 
borçlanılacağına ait bir çalışma aktarıldığını, gösterildiğini veya oylandığını hatırlamıyorum. 
Demek ki zaten Genel Kuruldan yetki alınmadan yapılmış bir işlem söz konusu ki, bir sonraki 
paragrafı okursak, “Genel Kurulca verilecek yetkinin süresi hiçbir şekilde 3 yılı geçemez.” 
diyor. Ama 5 yıllık portre var.  
Sevgili Galatasaraylılar, 
Sonuç acı ama gerçek. Bugün borsa değeri 2.46, Sportif AŞ’nin. Kabaca bir değerlemesini 
yapsak, piyasa değeri 1 milyar 328 milyon. Bize ait kısmı % 60, en son satışlardan sonra. 
Yapar 800 milyon. Bunun % 25’i A grubu hisse, 200 milyon da imtiyazlar için vereyim ben, 
yapar 1 milyar. Biz A grubu dahil, bütün hisselerimizi de satsak, mevcut borçlarımızın 
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kapanmasına yetmiyor. Yanında bonus olarak başka bir şey daha vermemiz gerekiyor. Allah 
göstermesin ama Ada’yı vermek gibi bir duruma doğru gidiyor.  
Şimdi buradan sormak istiyorum. Bu tablo karşısında sayın yönetimin ne gibi bir planı var? Ya 
da bir planı var mı? Nasıl döndürecek, nasıl ödeyecek bu borçları? 
Sportif AŞ şampiyonluk ötesinde bir mucize yaratacak da, çok büyük bir temettü mü 
alacağız? Ki, zaten temettü planlanmamış diye öngörülmüş bütçede de. Nasıl olacak, 
bilemiyorum. Ama “Tehlikenin farkında mısınız?” demiştim bundan evvelki toplantıda. Tekrar 
ediyorumGalatasaraylılar, tehlikenin farkında mısınız?  
Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Eliçin’e teşekkür ediyoruz.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın İbrahim Göknar. 

İbrahim Göknar 
Sayın Divan Başkanım, Sayın Kulüp Başkanım, Çok Değerli Hazirun,  
Herkesi saygıyla selamlıyorum efendim. 2019 bütçesinin çok kısa özetini şu şekilde ifade 
etmek isterim. Toplam borcumuz konsolide olarak 3.5 milyarı geçmiştir. Ben her zaman ifade 
ettiğim gibi, alacakları bütçede düşünmüyorum, çünkü sonuç itibarıyla, aynı bütçe 
hesaplarında giderlerin kesin, gelirlerin tahminî olduğu gibi bir durumdur bu.  
Bundan daha önemli bir konu var. 2018-2019 arası toplam net borcumuz da 400 küsur 
milyon Türk lirası artmıştır. Önemli bir rakamdır. Derneğin borcu biraz önce söylendi, malum 
sebeplerden dolayı 1 milyar liraya yaklaşmıştır. Raporu -424 sayfa- dikkatlice okudum. İki 
gece okudum. Derneğin Mağazacılık, GS TV, E-spor zarar etmiştir. Tek kârımız, her zaman 
olduğu gibi, Allah’a şükürler olsun, Florya’dır. Fakat bu artık bir klasik olmuştur. Bunu hepimiz 
biliyoruz. Ancak yine konuşacağız, sanıyorum Genel Kurulda da konuşulacak. Her zaman 
söylemeye çalıştığım gibi, şampiyonluk bizim bu mali çıkmazımızın içinden çıkacağı tek ilaç 
değildir. Daha ne yapsın Florya?  
Şimdi 2020 bütçesi içinde buna atfen şöyle bir not aldım. 2021 bütçesi içinde Genel Kurulda 
sunulacak şampiyonluk gelirimiz, UEFA gelirimiz 232 milyon lira olarak yazılmıştır. Bu ilk defa 
böyle olmuyor, her sene böyle yapılıyor. Yani tahmini. Tabii ki inşallah, inşallah 7 maçı atlatıp, 
inşallah bu sene o 232 milyon lirayı da getirelim. Ama bu ne risktir? Bu riske karşı, niçin başka 
türlü bir şey düşünmüyoruz? Başka türlü bir paragrafı bu faaliyet raporlarına yazmıyoruz? 
Yine bana göre en büyük riski alarak, sadece bu riski alarak bütçemizi düzenlemeye 
çalışıyoruz. 
Ayrıca çok daha önemlisi, Genel Kurulda sunulacak olan 2020 kulüp solo bütçemizin son 
rakamı eksi 246 milyon liradır. Yani hedefimiz 2020 yılı sonunu kulüp solo bütçesinde eksi 
246 milyon lira olarak onaya getirecek yönetimimiz, Genel Kurula. Kaan Bey’le toplantıdan 
önce görüşme fırsatı buldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Birtakım konularda 
görüştük. Yarına yönelik çok değerli düşünceleri var. Bazı konularda mutabıkız, ama ne kadar 
risk altında olduğumuzda da, zannediyorum orada da mutabıkız. Endişelerimi kendisine 
bildirdim.  
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Açıkçası, Sportif’in kârı için Yönetim Kurulumuzu tebrik ediyorum. Mali disiplinde gösterilen 
başarı için de ayrıca tebrik ediyorum. Fakat sadece mali disiplinin gelirleri artıramayacağı da 
başka bir gerçek. Efendim, önerim şudur. Bütçeler faaliyetler planlaması ile oluşur ve 
hedeflenir. Faaliyet raporunda yine dikkatlice okuduğumuzda, Galatasaray’ın borçlarını 
ödemesi için, faaliyet raporunda, yine şampiyonluk beklentisi var. (Çünkü başka bir 
gündemimiz yok. Yıllardır başka hiçbir gündemimiz yok. Tek amacımız var artık, 
Galatasaray’ın borçlarını nasıl öderiz konusu.) Yani A plan, B plan, C plan, hep şampiyonluk 
beklentisi var. Onun dışında, tabii ki her bir satırı maalesef çeşitli çelişkilerle dolu, 
projelerden gelebilecek olan belirli miktardaki paralar var. Şimdi açıkça ve samimice bir 
sorum olacak. Acaba biz yaptığımız planlardan ne kadar eminiz? Bu planlarımız yere ne kadar 
sağlam basıyor? 
İki çıkmazımız var. Birincisi, borçları nasıl ödeyeceğiz? İkincisi, şampiyonluk dışı gelirlerimizi 
nasıl artıracağız? Benim bu noktada naçizane bir önerim olacak sayın yönetimimize, acil bir 
önlem olarak. Efendim, biraz önce bahsettim, 2 hafta sonra onaya gidecek kulüp solo bütçesi 
eksi 246 milyon. Bunun sebebi yanlış planlama değil, bunun sebebi malum, faiz giderleri. Yani 
hepimiz anlıyoruz ne demek istediğimi. Yoksa normali 130 milyon. Gider-gelir, orada bir 
problem yok. Hep bu faiz giderleri. Peki, o zaman benim naçizane önerim şu olacak. Bu solo 
bütçedeki eksi 246 milyon lirayı, özellikle Sportif AŞ’yi kastediyorum, oradaki bazı kalemleri 
de düşünerek, denk hâle getirebilir miyiz en azından? Yani 2020 kulüp solo bütçesini biz işte 
135, 135 yazabilir miyiz? Yada bunu nasıl azaltabiliriz? İşe buradan başlayalım diyorum.  
Bunun ne kadar zor ve riskli bir karar olduğunun farkındayım. Ama Galatasaray olarak artık 
bir yerde adım atmak zorundayız. Bunun adına ister kemer sıkma deyin, ister küçülme deyin. 
Ama benim anlayışıma göre,Galatasaray’ın yarını için artık hiç vakit kaybetmeden, -iki 
haftalık süremiz var-eğer basılmadıysa, gelin bunun için uğraşın lütfen. Bunu denk bir hâle 
getirin. Evet, hiç hoşa gitmeyecek, ama futbol şubemizi kastediyorum açıkça. Futbol 
şubemizin önümüzdeki yıl ve sonraki planlamalarında, lafta değil, sözde değil, gerçekçi bir 
şekilde, gelin bugünden hareket edelim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Emir Kıvırcık. Sayın Emir Kıvırcık, genel konularda mı görüşeceksiniz, mali konuda mı? Genel 
konuda. O zaman bir şey yapalım. Sayın Serol Acarkan.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Mali konular mı? 

Serol Acarkan 
Sayın Başkanlar, Saygıdeğer Hazirun, 
Hepinizi hürmet ve saygıyla selamlarım. Şimdi yine bir bütçe dönemi geldi. Ben bunu geçen 
ay da size arz etmiştim, makyajlı rakamlar her sene, her dönem olduğu gibi yine karşımızda. 
Bu makyajda değişmeyen bir tek şey var, artan borcumuz. Her ne hikmetse geçen seneye 
göre % 114 artan, toplamda da 11 kat büyüyen, dernek-Sportif AŞ ilişkisinin bir borç-alacak 
pozisyonu var.  
Şimdi burada neyi görüyoruz? Benim baktığım bir tek şey var. Bir, borcumuz ne kadar? Nasıl 
ödeyebiliriz? İkincisi, bunu nasıl düzene sokabiliriz? Dolayısıyla bunların hiçbirini 



20 
 

incelediğimiz raporda maalesef göremiyoruz. Biraz sonra size alt başlıklar olarak açıklamaya 
çalışacağım. Yani işin amiyane tabiri, çok özür dileyerek söylüyorum, Ali’nin külahı Veli’ye, 
Veli’nin külahı Ali’ye diye son 20 yıldır böyle gidiyoruz. Yani bu, bugünün yönetiminin hatası 
değil, geçmişten gelen düzenin hatası. Bu sorunu 20 yıldır aşamıyoruz, çünkü sistem öyle bir 
oluştu ki, günü kurtarma çabası ile geleceği yeme üstüne kuruldu. Dolayısıyla gelen 
yönetimlerin de radikal kararlar almadığı sürece ve bizlerin de bunu desteklemediği sürece, 
bu düzenin gelişmesi, düzelmesi maalesef mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla bizim önce bu 
kaynağa inip, kök hatayı bulup, ona göre tedavisini üretmemiz gerekmektedir.  
Bir de ben son zamanlarda başka bir şeye daha dikkat ediyorum. Eğer bir yatırımcı gelip alırsa 
filan diye bir endişeler, korkular filan sezinliyorum. Şuna inanıyorum ki, hiçbir akıllı yatırımcı 
gelip böyle bir yatırımı almaz. Bunu alacak, sadece para kaynağı belli olmayan tefeciler olur. 
Eğer bu da olursa, o zaman zaten bizlere yazıklar olsun. Bu kadar Batı’ya açılan, bu kadar 
kültürü yüksek bir toplumda da eğer teslim edersek bu kulübü, gerçekten hepimize yazıklar 
olsun diyebilirim. 
Daha geçen ayki konuşmamda belirtmiştim. Gelen yönetimlerin -biraz önce değerli 
arkadaşım bahsetti, tüzükte debu var aslında- mevcut süreleri içinde sevaplarını bırakmak 
zorunda olduğunu düşünüyorum. Bir kere, önce bu disiplini kazanmamız lazım. Ama 
maalesef bugüne kadar bunu sağlayamadık. Her gelen yönetim, gelecek yönetimin 
çalışmalarından veya gelirlerinden mutlaka bir pay alarak görevini tamamladı ve gitti.  
Her şeyimizi, evet, maalesef şampiyonluk üzerine kurduk. Ama olmazsa ne oluru hiç 
düşünmüyoruz. Bakın, olmayanları görüyoruz. Bir tanesi diyor ki, elektrik borcumu ödeyecek 
param yok. Bir tanesi diyor ki,aybaşında maaşları nasıl ödeyeceğiz, paramız yok. Bir tanesi de 
150 milyon dolar mı koydu, TL mi koydu, onu bilmiyorum. Artıbir de biz onlara diyeceğim 
ama bu kürsüye saygımdan geri diyemiyorum. Herhâlde anladınız. Dolayısıyla bu şekle biz de 
dönebiliriz.  

....... 
Öyle mi?  

Serol Acarkan 
Öyleydik. Şimdi şampiyon olduk, her şeyimiz düzeldi. Ama şampiyon olamazsak nasıl 
düzelteceğiz? O konu hakkında da mutlaka açıklamalarınız olacaktır. İsteyerek dinlerim, 
severek de dinlerim.  
Şimdi bakın, bir çırpıda kaleme aldığım bazı notlar var. Kulübü iyi yönetmemiz için neler 
yapılabilir? Bunlar sadece kara kalem. Yanlışlıklar olabilir, belki sizlerin fikri de olmayabilir, 
ama bu şahsi düşüncemdir. Hisse satışlarının kesinlikle dondurulması ve durdurulması. Sıkı 
bir bütçe disiplini, yönetimi sağlanması. Gelen gelirler ile harcama değil, borçlanmayı azaltma 
yönetiminin sisteme alınması. Satın alma ve personel yönetiminin kurgulanması. Ada’nın 
mutlak ve mutlak bir şekilde faaliyete geçirilmesi. Ne olduğu konusunda hiçbir bilgimiz yok. 
Otel binası diye yapılan binanın akibeti nedir, onu maalesef bilemiyoruz. Sponsorluk 
sisteminin geliştirilmesi özellikle üzerinde durulması gereken bir şey. Stadın mutlaka daha 
farklı aktivitelerde kullanılması gerekmektedir. Hatırlarsanız, stat deyince şu geliyor aklıma 
benim. Gelirler çok büyük artacak, dedik. Evet, tribün gelirlerimiz arttı. Buna hiç kimse bir şey 
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diyemez. Sadece 15 gün çalışmayacak, dendi bu stat yapılırken. Haftanın her günü veya ayın 
birçok gününde faaliyetler olacak, dendi. Maalesef kült bir yapı orada 15 günde bir duruyor. 
Stat reklam panosu gelirlerinden ve tribün gelirlerinden başka elde ettiğimiz hiçbir gelir yok. 
Dolayısıyla yeri, konumu çok güzel olan bu kült yapının da mutlaka reklam alabilecek şekle 
dönüştürülmesinin ve buradan ciddi kaynak da getirilmesinin önemle üzerinde durulması 
gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. 
Bir de son olarak şuna değinmek istiyorum. Yönetim şeklinin de aynı şekilde değişmesi acil 
ihtiyacımızdır. Bugün yönetim kurullarına bakıyoruz, maalesef bütün yük Sayın Başkanda ve 
onun yakın çalışma arkadaşı 2-3 kişide toplanıyor. Bu sadece bu yönetim için değil, geçtiğimiz 
yönetimlerde de bu kriz vardı. İnanın, 15 kişiyle değil, 115 kişiyle yönetilebilecek durumdayız. 
O yüzden de, bu yönetim şekillerinde daha katılımcı yönetimlerin bir senaryo yazması 
gerekmekte ve bunu uygulaması gerekmektedir diye düşünüyorum.  
Hepinizi saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Serol Bey’e teşekkür ediyoruz. Sayın Bilen, buyurun.  

Mehmet Bilen 
Teşekkürler.  
Sayın Kulüp Başkanım, Değerli Divan Üyeleri,  
Bugün burada... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Divan Kurulu yok, biliyorsunuz. 

Mehmet Bilen  
Divan üyelerinin içinde olmaz mısınız? Tabiatıyla siz de varsınız. Hiç sizden eksik olur mu? 
Bugün burada tam 95 Divan üyesiyle toplanıyoruz. 95’in altını özellikle çiziyorum. Ve diyorum 
ki kollarımı açarak, el insaf. Bugün dahi şu tablolarda, futbol takımımızın şu başarılı 
performansında, diğer sportif şubelerdeki pozitif durumda hâlâ şöyle bir içten gelerek, bir 
bravo, helal olsun denemiyor. Pes diyorum, pes. Başka bir şey değil.  
Şimdi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını dinledik. Yönetim Kurulumuza bu 
başarılı çalışmaları ve aldıkları sonuçlar için bir üye olarak ben teşekkür ediyorum. Görünen o 
ki, kulübümüzün gelirlerinde rekor bir artış var. Giderler azalmış, hovardaca harcamalar sona 
erdirilmiş, bütçe disiplini sağlanmış. Zarar diye gözüken olay son 15-20 yıldan beri gelen 
finansman maliyetleri. 
Sportif yönden futbol takımımız iyi, daha ne isteriz. Tribünler dolu. 20 yıl aradan sonra ezeli 
rakibimizi kendi sahasında rahat bir şekilde yenmişiz ve inşallah Mayıs’ta da şampiyon 
olacağız. 3’te 3. Demin dediğim gibi, sportif şubelerde başarılıyız. Dünyanın ve ülkenin 
ekonomik durumu son yıllarda malum. Kulübün uzun yıllardan beri içinde bulunduğu mali 
sıkıntı da malum. Bugün bu sıkıntı aşılma ümit ve aşamasına gelinmiş. Bu süreçte bizlere 
düşen aslında yönetime destek olmaktır. Şunu söylüyorum, yapılan güzel şeyleri görelim. İlla 
yönetimi tenkit etmek için kendimizi zorlamayalım. Ve hiç olmazsa Mayıs ayına kadar 
yönetimi rahat bırakalım. 
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DivanHeyeti olarak biz burada genelde hep 200 kişi ile toplanıyoruz. Her ne kadar bugün 95 
olduysa da, ortalamamız 180-200 civarında. Yalnız Divanın 4 bin üyesi var. 4 bine 
orantılarsak, % 5.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Yaşayan 3 bin diyelim, bin vefat var. 

Mehmet Bilen 
Nasıl? 3 bin. % 8 yaptım Aykut Bey. % 8 oldu. Kulüp üye sayısına göre ise % 1. Hadi bir daha 
verelim, 2 olsun. Divan toplantılarında bir yılda konuşan üye sayısı 40. Bu 40’ın 20’si benim 
gibi sürekli konuşuyor, kadrolu, sigortalı. Emekli de olmuyor.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sizi demirbaşa kaydettik zaten. 

Mehmet Bilen 
Sağolun. Konuşanların, özellikle Divanın bugünkü yapısı nedeniyle, çünkü Divanın bu 200 
mevcudunun 100’ü neredeyse, 80’i sabit. Bu konuşmacıların çoğu sürekli yönetim aleyhine 
konuşuyor. Dediğim gibi, hiçbir pozitif bir şey görmüyor ve negatif bir algı yaratılıyor 
buradan, medyadan dışarıya. Dışarıdan, yani dışarıdan derken, bizi izleyen milyonarca 
taraftardan ve Galatasaraylıdan buraya çok büyük tepki var. Galatasaray camiası bu salon 
değil. Bunun çok iyi bilinmesi lazım. Burada 95 kişi var, 95 değerli üye var. Ama Galatasaray 
milyonlarca Galatasaraylı. Ve seçimde, kongrede kulübün 2.500 üyesi var, sağduyularıyla 
Sayın Cengiz ve ekibine oy verip kulübün bugünkü müspet duruma gelmesini sağlıyor. 2.500 
kişi. Biz burada 95 kişiyiz ve algıyı yaratan 20 kişi. Ben bu arada bu kürsüye kravatsız gelip 
kulüp başkanına saygısızca davranılmasını da ayrıca kınıyorum.  
Ben bugün bu tablolar ve sportif başarılar nedeniyle Sayın Cengiz ve ekibini, şu anda bizi 
televizyonlardan izleyen Galatasaraylılarla tribündeki cefakâr taraftarlarımız adına 
kutluyorum. Yönetimimizin yanında olduğumuzu belirtiyor, Fatih Hocamız, teknik heyetimiz 
ve takımımıza başarılar diliyorum. Mayıs ayında şampiyon olup, üçüncü yılda üst üste 
kazanılacak kupanın keyfini hep birlikte sporcularımız, üyelerimiz, üniversitemiz, 
taraftarlarımız, lisemiz ve liselilerimiz, yönetimimiz, futbolcularımız ve de ultrAslanlarımızla 
birlik ve beraberlik içinde kutlamaya hazır olduğumuzu belirtiyorum. 
En son ekleyeceğim husus da, Divan toplantıları için lise yönetimimizi de sıkıntıya 
sokmayalım. Statta gayet güzel yerimiz var, 11 ay statta toplanalım. Tabiatıyla bu 
görüşülebilir. Benimki bir görüştür. Fakat uzun yıllardan beri, Meral Hanım döneminden beri, 
sürekli bir rahatsızlık, kulübün Divan toplantılarından duyulan bir rahatsızlık durumu var. Yani 
bu nedenle, fazla bir rahatsızlık var gelen yazılarda.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sizde liseden bir rahatsızlık yok ama. 

Mehmet Bilen 
Benim niye rahatsızlığım olsun liseden? Ha, iyi söylediniz. Şu var.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Bilen, toparlayın da.  

Mehmet Bilen 
Bir dakika, bir dakika topluyorum. Yani benim şahsen veya herhangi bir Galatasaraylının 
liseden rahatsızlık duymasının imkânı, ihtimali yok ki. Niye, ne olsun? O belki, siz biliyorsunuz. 
Benim öyle bir şeyim yok. Ancak lise müdürlüğünden, bugün olsun, bundan önceki yıllarda 
olsun, gelen yazılar orada. Söz uçar yazı kalırmış, orada. Bunun için, tabii takdir yine Genel 
Kurulundur. Bazı kişiler tabii isteyebilir, değerlendirilebilir. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Değerli Hazirun, 
Müdahale etmeyin efendim, bitirsin konuşmasını, lütfen. 

Mehmet Bilen 
Bu bir tercihtir, ondan sonra herkes kendi görüşünü söyler. Fakat sonunda herhâlde bu 
toplantıların sürekli olarak statta yapılması herkese bir rahatlık ve huzur verir diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın efendim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Bilen’e görüşleri için teşekkür ediyorum. Tam şaşırmıştım, boşuna şaşırdığımı anladım 
sonunda. Yanıltmadığınız için teşekkür ederim Sayın Bilen.  
Değerli Hazirun,  
Bir konunun açıklığa kavuşması lazım. Burası bir devlet okulu ve bazı kuralları var. Birtakım 
mail platformlarında bu konunun pişirildiğini ben takip ediyorum. Çok terbiyesizce şeyler 
yazılıyor. Ne bu lise, ne bu lisenin müdürü, ne de bu hazirun, her kim olursa olsun, bu tür 
saçma sapan, mantıksız, akıl almayacak eleştirileri ve tespitleri hak etmiyor. Bir, ben sizin gibi 
arkadaşların bu liseye daha çok gelmesini öneriyorum bir defa, Sayın Bilen. Yani bazılarına 
yetmeyebiliyor demek ki. İkincisi, bize lise müdüründen filan gelen yazılarla, ne lise 
müdürünü, ne DivanBaşkanlık makamını, ne de kulübü karşı karşıya getirmeye filan 
uğraşmayın. Bunlar beyhude işler. Burası devlet okulu, uyulması gereken kurallar var. Bu 
okulun koridorlarında kimse kavga edemez. Bu okulun koridorlarına geldiğimiz zaman, 
öğrenciler ders görüyorlar ve sizleri örnek alıyorlar, Galatasaray’ın büyükleri geldi diye. 
Dolayısıyla bizlerin böyle bir manevi sorumluluğu var. Bu okulun yatakhanelerine çıkıp 
dolaşmasına kimse izin vermez. Bu okulun müdürünün bile park etmediği yere, görgüsüzce 
insanlar arabalarını park edemezler. Bu okulun koridorlarında sigara içilemez. Bu okulun 
koridorlarında kullanılacak tuvaletler bellidir. Bugün herhangi bir okula, eğitim kurumuna 
gidin, oradaki müstahdemin bile öğrencilerle aynı tuvalete girmesine engel olurlar.  
Bazı mail gruplarında fütursuzca yazılar görüyorum, efendim, koridorlardan geçmek 
yasakmış, bahçeden mi tırmanacağız, tuvaletler yasakmış, çok özür dilerim, acaba sidik 
torbası mı dağıtacaklar diye. Bunlar hep sizin arkadaşlarınız Sayın Bilen, bunu siz 
oluşturuyorsunuz. Lütfen burada konuşurken bu konuştuklarınızın nereye gideceğine dikkat 
ediniz.  
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Bizim okul idaresiyle mutabakatımız şu şekildedir. Daha önce de söylemiştim, 3 defa içeride, 
bir defa dışarıda. Dolayısıyla Nisan ayı toplantısını Ali Sami Yen Stadı’nda yapacağız. Mayıs, 
Haziran, Temmuz’u gündeme göre bakacağız. Planlamalarımız var. Belki yönetimimizle de 
konuşarak, daha fazla promosyon sağlanması için hepinizi Rivaya davet etmemiz söz konusu 
olabilir, hava daha güzel olunca. Fakat lütfen kendi egonuz ve birtakım amaçlarınız için, bu 
okulun idarecilerinin üzerinden ve Divan üzerinden elinizi çekiniz. Bu prim yapmaz size.  
Teşekkürler. Raporlarla ilgili görüşmeler bitti. Yönetimden bu konuda söz almak isteyen var 
mı? Buyurun Kaan Bey.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Değerli Divan,  
Bildiğiniz üzere, biz Mali Genel Kuruldaki detay sunumda bütün sorulara cevap verecektik. 
Ancak çıkan konuşmacıların bazı ifadeleri oldu. Onlarla ilgili kısa cevaplar vermek istiyorum. 
İlk olarak Sevgili Gürkan -devre arkadaşım- sordu. Dedi ki, derneğin borcunun artmasına bir 
etken olan, SportifAŞ tarafından derneğekesilmiş adat faturaları neden Sportif AŞ’nin maruz 
kaldığı ortalama faiz oranı ile kesilmemiş de, neden maruz kaldığı en yüksek faiz oranından 
kesilmiş,dedi. Şimdi ben aynı soruyu kendisine soruyorum. Neden siz Sportif AŞ’den derneğin 
borcuna en yüksek faiz oranından adat işlettiniz? Kendisi de çıksın, benim gibi cevap versin. 
Ben yönetime 29 Mayıs 2019 döneminde seçildim. Ben yönetime gelmeden, 12 ay boyunca 
Sportif AŞ derneğin borcuna en yüksek faiz oranından adat işletmiş. Biz bir şey değiştirmedik. 
Biz bir önceki yönetimden aldığımızı aynı şartlarla devam ettirdik, 18 ay da biz kestik. 18. ay 
geldiğinde de, yapmış olduğumuz yapılandırma ile bunu tam yarı yarıya düşürdük. Düşüren 
biziz.  
Gürkancığım, sen o dönemi de incelersen, içinde bulunduğun yönetimin dönemini de 
incelersen, bu faiz adat faturalarının böyle kesildiğini göreceksin, faaliyet raporları beni 
yanıltmıyorsa. Bir daha bakacağım. “Faiz giderimiz artmıştır.” Hayır, düşmüştür. Yapılandırma 
ile faiz giderimiz düşmüştür. Detayını yönetim olarak biz Mali Genel Kurulda inşallah anlatma 
fırsatı bulacağız. 
Yapılandırma ile ilgili borcu üstlenen Sportif AŞ’dir, dernek değildir. Dernek sahibi olduğu 
Sportif AŞ’ye borçlanmıştır. Yapılandırma sözleşmesini imzalayan Sportif AŞ’dir. Çok ufak 
değil, çok önemli detaylar. Onun için, yanlış algı oluşmaması için bunlara anında cevap 
vermek istiyoruz. Tüm hisselerimizi satsak bile borcumuzu kapatamıyoruz. Türkçesi, öz 
kaynağımız eksi. E, 10 yıldır kulüp zarar ediyor. 10 yıldır zarar var. Öz kaynağımız eksi. Bu 
bizim yönetimimize mahsus bir tehlike değil ki, zaten Galatasaray’ın problemi.  
Serol Bey,-yanılmıyorsam, ismini yanlış telaffuz etmek istemiyorum-“Şampiyon olmazsak 
nasıl kâr edeceğiz?”, vallaha korkumuz o olsun. Şampiyon olmazsak nasıl kâr edeceğiz? Ben 
size, Serol Bey’e sorumu şöyle düzeltiyorum. Bunca yıl şampiyon olmuşuz, 10 yıldır bir tane 
kâr yok. E soralım, şampiyon olmamıza rağmen nasıl zarar etmişiz? Bir de gelin bu soruyu 
sorun. Bir de buna bakalım.  
Açıkçası, konuşmacılar arasında Hayri ağabey, bizim yönetimimizi motive eden -bana göre, 
ben öyle hissettim- bir şey söyledi. “Derneğin borcu artıyor.” Doğru. “Bu sorunun çözümü 
için yönetimin önerilerini bekliyoruz.” İşte bizim hep birlikte oturup düşünmemiz, 
konuşmamız, uğraşmamız gereken, enerjimizi harcamamız gereken konu bu. Çalışıyor 
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muyuz? Evet, çalışıyoruz. Bir öneri ile gelecek miyiz? Evet, geleceğiz. Ama biz öneri ile 
geleceğiz. Bunu çözmek isteyen camia olmalı, Genel Kurulun iradesi olmalı. Önemli olan bu 
borcu bitirmek değil, bundan sonra da bu borcun olmaması için ne yapmamız gerektiğinin 
önerisi ile de gelmemiz lazım. Zor olan o. Ya borcu bitirirsin. Ama iki sene sonra, üç sene 
sonra bunların tekrar tahakkuk etmemesi için ne yapılması gerekiyor? İşte biz kafayı ona 
patlatıyoruz, uğraşıyoruz, şu anda onları düşünüyoruz. Hepinize saygılarımı sunarım. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Selçuk Erdoğmuş, herhâlde cevap hakkınızı kullanıyorsunuz. Bilgilendirme, peki.  

Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 
Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu Üyelerim ve Değerli Divan Üyeleri,  
Galatasaray Spor Kulübü eski Sicil Kurulu Başkanının bir bilgilendirmesi üzerine bir ufak 
düzeltme ve bir ek bilgi verme ihtiyacı hissettim. İdari raporda, teamüllerin biraz dışında, 
evet, bir Yönetim Kurulu kararı orada bir bilgi notu olarak verilmiş. Ama verilen bilgide bir 
yanlışlık yok. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, tüzüğümüzün ilgili 8. maddesi çerçevesinde, Aralık 
ayı itibarıyla kaydı açık üyelerin % 3’ü itibarıyla bir hesap yapılıyor. Bu, D ve E grubunun 
maksimum üye alma sayısıdır. Kaldı ki, sadece son 3 yıla dair bilgileri size aktarmak istiyorum.  
Hatırlarsınız, 2017 yılında, yine eski Sicil Kurul Başkanımızın ve Sicil Kurulunun önerisi ile D ve 
E grubunun, bir önceki yılın 31 Aralık tarihindeki sayının % 3’ü çarpılması sonucunda 290 
kişinin alınması diye bir karar vardı. Ama biz 2018 yılı itibarıyla bunu uygulamaya geçirmedik, 
bunun, yoruma açık olan maddenin, tüzüğün genel tadilatında Galatasaray camiasının 
değerlendirmesi sonucunda bir noktaya gelmesinin daha doğru olduğunu düşünerek. Zaten 
2018 yılında toplam 298 D ve E grubunun maksimum sayısı olmasına karşın, A ve C 
grubundan ve B grubundan alınan üyeler çerçevesinde kalan sayı D ve E grubuna kullanıldı. 
Keza bu yıl da aynı şekilde, hatırlarsanız, rakamsal olarak da sizlere hatırlatmak için 
söyleyeyim. A grubundan 270, C’den 17, B grubundan 15. Alınan sayılar sonrasında, rakam 
298 olmasına rağmen, kalan rakam 72, 6, 26 civarında, yaklaşık 90 kişi D ve E grubundan 
alındı. Önümüzdeki dönemde de şu an için 31 Aralık tarihinde olan rakamın % 3’ünün çarpımı 
sonucunda, D ve E grubunun maksimum alınacak rakamıdır bu.  
Tüzüğümüz, anayasamız % 100 bu konuda, hepimizin en ufak bir şüphesi yok. Eski Sicil Kurul 
Başkanımın da geçmiş yıllarda D ve E grubunun maksimum sayısını geçme konusunda hassas 
olması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Serhat Özalemdar.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
İki kişi. Serhat Bey, Serhat Bey, iki dakika müsaade buyurun. Cevap hakkını kullanmak isteyen 
bir Gürkan Bey, bir de Serdar Eder’i görüyorum. Ondan sonra Emir galiba, değil mi? Serhat 
Bey, Emir Bey diye gidiyor. Geciktirdik biraz, kusura bakmayın.  

Gürkan Eliçin 
Sayın Başkan, Değerli Hazirun, 
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İkinci kez huzurunuzda olduğum için özür diliyorum. Sevgili devre arkadaşım, beni yönetimde 
mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı zannetti herhâlde, geçmiş dönemde. Ben Sicil Kurulu 
üyesiydim. Dolayısıyla ne kadar bu eleştiriyi üstüme almam lazım, bilemem ama yine de 
alıyorum. Mademki böyle bir yönetimin parçasıydım -ki bundan da onur duyuyorum bu 
arada- şunu söylemem gerekiyor. Hukukta temel ilkedir, suimisal misal olmaz. Yanlış yaptıysa 
bizim yönetimimiz, siz yönetimdesiniz iki yıldır, düzeltseydiniz. Niye düzeltmiyorsunuz? 
Cambaza bak diyerek cüzdan kaptırmayalım. Çok özür diliyorum deyim için.  
Sorun şu. Niye iki senede 194 milyondan 955 milyona çıktı? Size sorduğumuz soru bu. İki 
senede nasıl 5 kat arttı? Buna yanıt vermek yerine, siz niye böyle yapmadınız, biz bunu böyle 
yaptık. Ben böyle âşık atışmaları yapmak istemiyorum. Çok ciddi bir dert var, beka sorunudur 
diyorum Galatasaray için. Lütfen bunun nasıl önüne geçeceğimize dair planlarınızı bizimle 
paylaşın. Bizim de bir katkımız olursa katkı verelim, desteğimizi de sonuna kadar verelim. 
Ama Galatasaray’ımızı kaptırmayalım. Bizim bütün istediğimiz budur. Bugün bu koltuklarda 
siz oturuyorsunuz diye söylemiyoruz. Başkaları da oturursa aynı şeyi yine söyleriz. Doğrunun 
peşinde, gerçeğin peşinde olacağız. Başka bir şeyin peşinde olmayacağız ve Galatasaray’ın 
çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapacağız Sevgili Kaancığım, ikimiz de. Sen de oturduğun 
yerden öyle yapacaksın, ben de bu kürsüden gördüğüm yanlışlıkları söyleyeceğim. Hep 
söyledim, yine söyleyeceğim. Teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Serdar Eder, buyurun. Cevap haklarını kullandırmak zorundayız Serhat Bey.  

Serdar Eder 
Özür dileyerek, Sicil Kurulu Başkanımızın söylediği şeyi... “Maksimum adettir 298.” diyor. 
İbarede böyle bir maksimum adet kelimesi yok. Ancak bundan evvelki senelerde de tüzükte 
yazdığı gibi, alınacak üye sayısı şudur der ve o alınır. Toplam adedi kastediyor. Tüzükteki, 
biraz evvel size söylediğim, kazandığımız davada dahi üye alımı ile ilgili de Genel Kurulun 
yapılması ile, kararın alınması ile de ilgili sorun vardır. Dolayısıyla oradaki üye alımı adedi 
zaten size göre, bana göre ve okuyan herkese göre farklıdır. Biz göreve geldiğimizde, neye 
göre alacağız diye Duygun Yarsuvat, Celal Erkut ve Köksal Bayraktar’dan 3 tane görüş aldık. 
Bunu Başkana da söylediydim. Üçü de farklı şey söylüyor. Şimdi 3 tane hukukçu, üçü de 
hukukun aynı dalından geliyor ve hepsi Galatasaray Spor Kulübü’nde de, derneklerinde de 
görev almışlar ve bunu farklı şekilde yorumluyorlar. Dolayısıyla bu farkı kaldırmanın tek yolu 
var. Oraya D ve E grubu yazılacağına, % 3 298 kişidir, denir. Maksimumu, minimumu olmaz. 
Çünkü bu zaten sadece karar defterine yazılması gereken bir şey, faaliyet raporunda yer 
alması gereken bir şey değil. Ama faaliyet raporunda 298 kişi D ve E grubu alınacak 
dendiğinde ve Genel Kurula gelip de Genel Kurulda bu faaliyet raporu kabul edildiğinde, 
Genel Kurul karar verdi, 298 D ve E grubu, onun dışında A, B, C alınabilir anlamı çıkıyor. 
Dolayısıyla benim hatırlatmam, sadece bununla ilgiliydi. Karar defterine yazılması gereken bir 
şeyin 2019, 2020 faaliyet raporuna yazılması gerekmiyor.  
Söyleyeceklerim bundan ibaret. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Teşekkür ederiz. Tüzüğün ilgili maddesini, üyelerimizin bilgisini tazelemekte yarar var. İlgili 
paragraf diyor ki, -yoruma açık olan taraf zaten burası- “Alınacak toplam üye sayısı, bir önceki 
yılsonu 31 Aralık itibarıyla kulübün kaydı açık üye sayısının % 3’ünden fazla olamaz.” Gayet 
net. Buyurun Sayın Özalemdar. 

Serhat Özalemdar 
Sayın DivanBaşkanım, Sayın Başkanım, Sayın Üyeler,  
Ben unutmadım sizi bu arada. İki konum var konuşacağım. Şimdi Mali Genel Kurulda, sözbu 
dernek zararlarına geldiği zaman, son 10 senede çok duyduğum bir şey yine söylenecek. Bu 
kadar zarar amatör şubelerden geliyor, denecek. Diğer başkanlar da söyledi, bizim 
Başkanımız da geçen sene söylemişti. Bunun sebebini ben senelerce burada anlattım. Kendi 
şubem olduğu için söylüyorum, voleybolla ilgili. Diğerlerini bilemiyorum. Ama 10 sene bu 
kürsüden ben çok uyardım. Gerçi Mustafa Cengiz yönetimindeki arkadaşımızla, Başkanın da 
bilgisi ile bir görüşme yaptım. Dedim, bak bu kadar senedir yanlış yapılıyor, şunları şunları 
tavsiye ederim, böyle böyle yapalım diye. Ama maalesef bize kulak vermedi veya kendi 
yoluna gitti. Şimdi başarısızlık ve ben kimsenin, hangi antrenör bilmem. Hiç kimse benim 
düşmanım filan değil. Ben sadece şubeme bakıyorum, düzgün yönetilmesine bakıyorum, 
düzgün işler yapılmasına bakıyorum. Başarıyı bekliyorum.  
Bu sene masal, erkek takımı şampiyon olacak diye bir masalla... Bu işler hayalle olmaz. 
Yönetime gelen kişi 3 senelik bir plan yapar, program yapar. Eski geçmişini araştırır, ona göre 
ben bu planla yürürüm, bu hedefe böyle giderim der. Böyle bir plan yok. Yapıldığını da hiç 
tahmin etmiyorum. Sadece günü kurtarmak. Geçen sefer ben de örnek verdim. Bu voleybol 
erkek takımıson 6 maçta bir tane galibiyet, 5 tane yenilgi aldı. Şimdi size bir çarpıcı örnek 
vereyim, ne demek istediğimi siz anlayın. Bu hafta yine bir takıma mağlup oldu. Mağlup 
olduğu takım bu sene katılmama durumundaydı. Seçim kazanıldı, CHP kazandı, devam 
etmeyeceklerdi. Antrenör dedi ki, ben bu oyuncularla, genç takımdan yetiştirdiklerimle 
devam ederim. Bu takımın bütçesi 1.5 milyon, sadece 1.5 milyon. Antrenör, bütün 
oyuncuların senelik paralarının hepsinin toplamı bu. Benim bir tane pasör çaprazım o para.  
Voleybolda -Oral ağabey bilir- sürpriz olmaz. Sürpriz oranı % 5’tir. Futbol gibi değildir. 
Kuvvetli takımsan yenersin kardeşim. İyi çalışılmadığını, iyi plan yapılmadığını, program 
yapılmadığını tekrar söylüyorum size. Plan yok, program yok. 1.5 milyon veren takım, senin 
takımını gelip yeniyor. Bana kimse masal anlatmasın. O şube 10 seneden fazladır menajerler 
ve birkaç kişinin arpalığı olmuş durumda. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. İsteyen gelir, 
Galatasaray Televizyonu’nda bir program yapar, kim çıkarsa bunu tartışırım. Bu konu bitsin 
şimdi. Ondan sonra da gidip Mali Kongrede, bizim dernek zararımız amatör şubeler filan 
demeyin.  
İkinci konu. Sayın Mehmet Bilen arkadaşım, 50 senedir tanışırız. İkimiz de sporcuyuz. Şimdi 
bize, kendi arkadaşlarına, buradaki Divan arkadaşlarına “kadir kıymet bilmeyen” diyen 
Başkanımızı tasdik eden şekilde konuştu. Şimdi başarılı, her şeyde başarılıyız. Benim futbolda 
gördüğüm tek başarı, oradaki ekibin çalışması. Hoca da çalıştı. Biz 1.5 senedir forvetsiz 
şampiyon olduk. İnşallah bu sene de olacağız. Fakat orada bir tane sihirbaz var. Tavşan 
çıkartıyor boyuna şapkadan, bir şeyler yapıyor. İlk yarıda seyrettiğimiz takımla 
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şimdiseyrettiğimiz takım arasında dağlar kadar fark var. Yani sonuç itibarıyla, burada bir 
kulüp, tabii ki hepimiz Galatasaraylıyız, her şekilde başarının en maksimumunu istiyoruz. 
Ama bir başkan da gelip burada, ki son seçimde ben baktım, Divan üyelerinin olduğu 3 
sandıkta % 60 oy almış. Yani buradaki, Divandaki insanların verdiği oylar. Yani biz hepimiz 
kadir bilmez insanlar mıyız? Sonra bu konu geçen Divanda da konuşuldu. Bari bizden bir özür 
dilenir. Ya biz düşman mıyız? Nedir bu iş,yani kadir kıymet bilmek? Biz mi hatalıyız? Eleştiri 
yapıyoruz, konuşuyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz. Yani Başkanım, lütfen. Bunu, yorumu da size 
bırakıyorum. Yani burada başarılı olan bir başkan varsa, bir yönetim varsa, bize hakaret mi 
etmeli? Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkür ederiz. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Emir Kıvırcık. 

Emir Kıvırcık 
7331 Emir Kıvırcık.  
Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulumuz, Saygıdeğer Hanımefendiler, Saygıdeğer 
Beyefendiler,  
Ben önce DivanBaşkanımızdan bir rica ile konuşmama başlamak istiyorum. Bizim çok büyük 
bir problemimiz var. Nedir bu problemimiz? İlkelerimize, geleneklerimize bağlılık sorunumuz 
var. Maalesef ilkelerimiz ve geleneklerimizden hemen vazgeçebiliyoruz. Konjonktür itibarıyla 
vazgeçebiliyoruz. Galatasaray Lisesi, Türkiye’deki en eski iki okuldan biridir. Lise olarak da en 
eski mekteptir. Dolayısıyla kulübümüzün Divan toplantılarının, içinden doğduğu, içinden 
çıktığı mektebimizde, yapılabildiği müddetçe, izin verildiği müddetçe yapılmasının devamını 
sizden talep ediyorum. Bakıyoruz bazen yurt dışında, diyoruz ki, aaa Oxford Üniversitesi 
bilmem kaç yüzyıllık geleneğe sahip, işte Harvard Üniversitesi şu geleneğe sahip. Ya bizim de 
geleneklerimiz var. Bizim de sahip çıkmamız gereken çok ciddi bir mektebimiz ve bu 
mektebimizle beraber oturmuş bazı ananelerimiz var. Lütfen Sayın Mehmet Bilen kızmasın 
bana, ama Mehmet Bilen’in tam aksi istikamette, ben sizden, burada yapabildiğimiz 
müddetçe, mektebimize sahip çıkıp kulübümüzün doğduğu yerde Divan toplantılarımıza 
devam etmemizi rica ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Var oluş nedenimiz odur. 

Emir Kıvırcık 
İkinci söyleyeceğim konu, Sayın Başkanımıza yapılan büyük bir çifte standart var. Galatasaray 
Spor Kulübü’ne yapılan çok büyük bir çifte standart var. Bunu dikkatinize getirmek istiyorum, 
çünkü hepimiz bu kulübün üyesiyiz ve bu çifte standart hepimize yapılıyor. Hatırlarsanız 
geçtiğimiz sezon, Sayın Başkanımız hakemler dolayısıyla bazı açıklamalarda bulundu. Sırasını 
hatırlamıyorum, ama önce 60 gün, sonra 45 gün, yetmedi bir 45 gün daha, 150 gün 
Galatasaray Spor KulübüBaşkanı hak mahrumiyeti yedi. Tam 150 gün. Neydi eleştirdiği? Ya 
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bu hakemlerle bu nasıl gidecek, dedi özetle. Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz ne bir 
tehdit yaptı, ne hakarete varan yorumlarda bulundu, ne de başka bir şey yaptı. Peki ne oldu? 
Gak dedi 60 gün, guk dedi 45 gün, bir daha 45 gün, 150 gün.  
Peki, bugüne geliyoruz. Aynı Türkiye Cumhuriyeti’nin ligi oynanıyor, aynı takımlarla 
oynanıyor ve bir bakıyoruz ki, aynı hakemlerden muzdarip olan başka bir kulübün başkanı 
çıkıyor, bırakın eleştirmeyi, tehditlere varan ciddi ithamlar içeren söylemlerde bulunuyor. 
Peki, bakıyoruz Futbol Federasyonuna, ben bir ses duymadım, ben bir ceza duymadım. Siz 
duydunuz mu? Ben bir sevk duymadım. Başkanım, siz duydunuz mu? Ben duymadım. 
Herhangi bir sevk dahi edilip de ya bu bir ceza içerir mi, içermez mi diye herhangi bir kontrol 
dahi yapılmıyor.  
Türkiye Futbol Federasyonu bu anlamda çok ciddi bir çifte standart içindedir. Eğer ki 
Galatasaray Spor Kulübü’ne, Galatasaray Spor KulübüBaşkanına, hakemleri eleştirdi diye -
içinde herhangi bir hakaret yok, içinde herhangi bir tehdit yok- bu kadar ceza verip, hak 
mahrumiyeti verip, maçlara gelmesini engelleyebiliyorsa ve bir camiayı rencide edebiliyorsa, 
lütfen aynı standardı diğer kulüplere de uygulasın. Ben herhangi bir istisna talep etmiyorum. 
Ben sadece bizim camiamıza uygulanan kuralların, rakip takımların başkanları da ağızlarını 
açıp, gözlerini yumup, bizim başkanımızın söylediğinin 10 katı kadar ağır sözlerle 
söylediğinde, onlara da uygulanmasını talep ediyorum ve bütün futbol camiasından da bunu 
takip etmelerini rica ediyorum. 
Konuyu biraz değiştirdim. Bayağı bir gerildik, ettik. Dolayısıyla son söyleyeceğim bir iki şeye 
geldim. Sayın Reha Bilge,-kendisini daha önce hiç tanımıyordum- buraya çıktı, yazmış 
olduğum kitabı sizlere tanıttı,“1905 Bir Hayalden Bir Efsaneye”. Şöyle tanımladı kitabı, 
“Hacim olarak küçük, ama içi ağır.” Evet, ben bu kitabı 2013 senesinde hazırlamaya başladım 
ve ancak 2019’un sonunda çıkmaya başladı. Geçen 6 seneye yakın süre içerisinde çok ciddi 
araştırdım ve birçok şeye yer vermeye çalıştım. Bu bir roman, bu bir belgesel değil. Yani şu 
tarihte şu oldu, bu oldu, şu maç oldu, neticesi bu oldu şeklinde değil. Bu, Ölü Ozanlar Derneği 
tadında, Galatasaray Spor Kulübü’müzü şu anda borçlu olduğumuz kişinin, burada 
oturduğumuz sıraları borçlu olduğumuz, kalbimizdeki çarpan bu sarı kırmızı aşkını borçlu 
olduğumuz kişinin ve arkadaşlarının bu kulübü ne şartlar altında ve ne zahmetlerle 
kurduklarının bir sinema filmi tadında yazılmış romanıdır. Reha Bey’i daha sonra tanıma 
fırsatım oldu, kendisine teşekkür ettim.  
Sonra bana başka biri sordu, “Efendim, sen kimsin, bu şeyi yazdın? Hangi sıfatınla yazdın?” 
diye. Beni tanıyan ağabeylerim var, gülüyor. Müsaade ederseniz, ben kendimi tanıtayım. Ben, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın arkadaşı olarak bilinen, tarihte Behiç Bey olarak bilinen, 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın kurucusu, Emekli Sandığı’nın kurucusu ve Milli 
İstihbarat Teşkilatı’nın fikir babası ve kurucu 13 imzadan birinin sahibi olan Behiç Bey’in, 
Behiç Erkin’in torunuyum. Annem Neyran Erkin. Babadan aldığımız için soyadını, Kıvırcık. 
Babam mektepli, Sarı Cemil diye Turgay Şeren’in sınıf arkadaşı. Babam, büyük babam, 
babamın büyük babası mektepli ve ben 40 senelik kulüp üyesiyim, 10 senelik de Divan Kurulu 
üyesiyim.  
Bu ilk kitabım değil. Bu kitabı nereden güç alarak yazdım? Daha önce iki tane aynı şeyde kitap 
çıkarttım. Biri “Büyükelçi” isimli, 2007 senesinin en çok satan kitabı oldu. Bin baskıdan 
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hesaplarsanız, 143 baskı yaparak ciddi bir satışa ulaştı. Bir tanesi de “Cepheye Giden Yol” 
diye, o da 40 baskı yaptı. Dolayısıyla yani herhangi biri kalkıp da böyle bir kitap yazmadı. Bu 
tarz bir geçmişi olan kişi bu kitabı yazdı. Dolayısıyla yani tanımayıp da kim yazdı acaba diyen 
varsa, onu da o şekilde söylemek istedim. Bu şekilde bağlamak istiyorum.  
Bunun da bir sinema filmi olmasıyla ilgili çalışmalarımız var. Onu da inşallah nihayete 
erdirirsek, ki Fenerbahçe’nin iki tane filmi geliyor bu sene, belki biliyorsunuz, Kasım ayında ve 
Aralık ayında. Bir tanesi, biz bu mektepte 3 sene arka arkaya herhangi bir mezun 
veremezken, bu mektebin bütün talebeleri cephede şehit düşmüş iken, bizim düşmanımızla 
yaptığı futbol maçında kazandıkları kupanın hikâyesini kendileri ciddi bütçelerle film hâline 
getiriyorlar. Bizim de hedefimiz, Türkiye’de futbolu kuran, futbolun oynanmasını sağlayan ve 
futbolu Türkiye’ye getiren, tanıtan Türk olan Ali Sami Bey’in ve arkadaşlarının hikâyesini filme 
çekebilmek ve buradan da kulübün ciddi bir gelir kazanmasını sağlama hedefindeyiz. 
Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sevgili Emir Kıvırcık kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Son derece mütevazı bir şekilde 
anlattı. Eksik olmasın, bana kitabını imzalayıp hediye etmişti. Bir solukta okudum. Hakikaten 
her Galatasaraylının okuması gereken bir kitap. O zaman birlikteliğimizin nasıl bir tarihten 
geldiğini ve nasıl birlikte devam etmemiz gerektiğini daha iyi anlarız diye düşünüyorum. 
Anekdotlarla dolu, hakikaten bir belgesel değil, bir yazılı film diyebiliriz. Çok teşekkürler bir 
kere daha kendisine. Gördüğünüz gibi, hep aynı kişiler konuşmuyor. Çok zengin ve mütevazı 
davranan arkadaşlarımız var. Bunlardan dabu kürsüden faydalanmaya devam edeceğiz. 
Buyurun. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sıradaki konuşmacımız Sayın Reşit Ömer Kükner, buyurun. Reşit Bey’i sarı kırmızı formayla 
görmeye alışkınız, ama bugün çok şıksınız. Hoş geldiniz. 

Reşit Ömer Kükner 
8859 Reşit Ömer Kükner. Tüm Galatasaraylılara saygılar sunuyorum.  
Galatasaray Spor KulübüDerneği’nin iki ve üçüncü tüzük maddelerini okumak istiyorum 
izninizle.  
Kulübün renkleri ve alametifarikası 
Madde2: Kulübün renkleri sarı-kırmızı, alametifarikası ek 1’de belirtilmiş olduğu gibi, kırmızı 
(G) içinde sarı (S) harfleri ile kuruluş yılını gösteren siyah 1905 tarihi bulunan amblemdir. 
Kulübün flaması sarı-kırmızı renkli bir üçgen biçiminde olup boyu uçkurluğunun iki katıdır. 
Flamada kırmızı üstte, sarı alttadır ve ortasında beyaz üzerine işlenmiş, kulübün 
alametifarikası vardır.  
Ad,amaç, renk ve alametifarikasının değiştirilemeyeceği 
Madde 3: Kulübün adı, amacı, renkleri ve alametifarikası -bu, tüzükte yok ama G ve S harfleri, 
GS- hiçbir nedenle değiştirilemez. 
Bunu neden söylüyorum? Sürekli konuşan konuşmacılardan değilim, ama bu konu vuzuha 
kavuşana kadar her resmî ortamda bunu dile getireceğim. Başkanımızın çalışmaları var, 
biliyorum, ama Lig TV’de maç yayınları sırasında Galatasaray’ın kısaltmasının GS olması 
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konusunu sürekli gündemde tutmamız lazım. GAL diye bir şey yoktur. Bunu ortadan kaldırıp 
tekrar GS’ye dönmemiz lazım. Bize,Genel Kurul üyelerine kulübü kapatma yetkisi veriliyor, 
fakat G ve S harflerini değiştirme yetkisi verilemiyor. Böyle bir yetki kimsede yok. 
Bir yabancı kuruluşun 3 tane yöneticisinin ve yanındakilerin, 115 yıllık GayınSin ve GS’yi 
değiştirme hakkı yoktur. Bunu geri istiyoruz. Tekrar GS yazılmalıdır. Bunu rica ediyorum. 
Başkanımızın çalışması var, biliyorum. Ama kendisine destek olması için, tutanaklara geçmesi 
amacıyla bu konuşmayı yapıyorum.  
Futbol takımına gelince, burada sizin vaktinizi alma niyetim yok. Zaman zaman Galatasaray 
Televizyonu’nda konuşuyorum. Bu takım 23 yapacak, 9’da 9 yapma potansiyeline sahip bir 
takımdır. Müsterih olun. Saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sıradaki konuşmacımız Sayın Bünyat Balaban. 

Bünyat Balaban 
Sayın Başkan, Sayın Kulüp Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Divan Kurulu 
Üyelerimiz, Hanımefendiler, Beyefendiler,  
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sonlarda konuşmanın bazı avantajları var, bazı dezavantajları 
var. Ben zaten bir konuşma taslağı hazırlamıştım. Sanki şimdi söyleyeceklerim Sevgili 
Mehmet’in konuşmasından sonra söylenecek gibi yanlış bir izlenim olmasın. 
Son dönemlerde bazı branşlarda -maalesef hepsinde diyemiyorum- önemli başarılar, önemli 
sonuçlar elde ediyoruz. Bu sonuçlardan ötürü, sporcularımızı, teknik heyetleri ve emeği 
geçen herkesi tebrik etmek bir vazifedir, üstümüzde bir görevdir diye düşünüyorum, çünkü 
kulüp üyesi olsak da,Divan üyesi olsak da aslında bizler de birer Galatasaray taraftarıyız. 
Dolayısıyla Galatasaray’ın başarılarında en az dışarıdaki pek çok kardeşimiz, dostumuz, 
arkadaşımız kadar biz de seviniriz. Özellikle basketbolda, yarıştığımız rakiplerimizin çok çok 
altında bütçelerle böyle sonuçlar almak daha da sevindirici oluyor. Yani doğru teşhis, doğru 
planlama, doğru tercihlerle daha düşük bütçelerle de belli seviyede başarı elde etmenin 
mümkün olduğunun bir ispatı bu.Bunun için de, bu planlamalarda katkısı bulunan bütün 
yöneticilerimizi de tebrik ediyorum, devamını diliyorum. 
Teşekkür ediyoruz, çünkü vefa duygusu, kadirşinaslık Galatasaray’ın temel değerlerinden bir 
tanesidir. Biz kadir biliriz, bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Eskilerin güzel bir lafı 
vardır, “Marifet iltifata tabidir.” diye. Biz iltifatı da, hani çok cömert olmasa bile esirgemeyiz. 
Habazen bunu çok aleni göstermiyoruz. Benim tahminim, benim düşüncem, ne mutlu bize ki 
son dönemlerde o kadar çok başarılar yaşadık, -sadece bir iki seneyi konuşmuyorum, uzun 
bir süreçte- son senelerde artık başarılara o kadar alıştık ki, başkalarının büyük 
tezahüratlarına sebep olabilecek bazı sonuçları biz daha serinkanlılıkla karşılıyoruz. Bu da 
bizim büyüklüğümüzden gelen bir şeydir diye düşünüyorum. 
Bunun yanında, Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin, hele hele Divan Kurulu üyelerinin, 
memnun oldukları, beğendikleri şeyleri ifade etmek yanında, hatta ondan daha da fazla, 
memnun olmadıkları, beğenmedikleri hususları, tabii ki tüzük çerçevesinde, tabii ki bizim 
teamüllerimiz çerçevesinde ama dile getirme, ortaya koyma hakları vardır. Bu sadece bir hak 
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değil, aynı zamanda görevdir ve bunları başka sıfatlarla anmak, başka türlü değerlendirmek 
en hafif tabiriyle Galatasaray’a yarar getirmez. Daha ağırını söylemek istemiyorum. 
Divan Kurulumuzun Değerli Üyeleri,  
Kulübümüzde ve camiamızda, son dönemlerde hiç alışık olmadığımız, alışmak da 
istemediğimiz durumlar yaşıyoruz maalesef. Bunun üzüntüsü ve endişesi içindeyim. Büyük 
Galatasaray ailesini oluşturan unsurlar arasında, hatta bizzat bizler, üyeler arasında artık fikir 
ayrılığı noktasını da aşan, ayrıştırıcı eylem, söylem ve üsluplara hep beraber şahit oluyoruz. 
Benim talebeliğim ve sporculuğum zamanında, -o dönemleri yaşayan pek çok kişi gayet iyi 
hatırlar- bizim tribün liderimiz rahmetli Karıncaezmez Şevki idi. Karıncaezmez Şevki, Hasnun 
Galip’e veya lisenin önüne gelir, sarı kırmızı renklere, bayraklara, sporculara ve liseye 
saygısını göstermek için o meşhur selamını durarak, hatta bazen Beyoğlu’nda akan trafiği 
dahi aksatırdı. O tribün liderlerinden, o davranışlardan bugünlere geldik. Bugünün detayını 
özellikle konuşmak istemiyorum. Aradaki farkı ve değerlendirmeyi lütfen sizler yapın. 
Son dönemlerde yaşadığımız pek çok Genel Kurulda -ki sadece son, geçen seneki Mart’taki 
Genel Kuruldan bahsetmiyorum, bir süredir yaşananları söylüyorum- hiç bize yakışmayacak, 
nahoş pek çok şey yaşadık. Hep beraber yaşadık bunları. Bazılarında salondan çıktık, 
bazılarında sağa sola deplase olduk, tekrar girdik, birkaç defa sayıldık, itirazlar 
oldu,tartışmalar, gerginlikler oldu. İşin kötü tarafı, bütün bunlarGenel Kurul bittiği zaman 
bitmedi. Daha sonra da devam etti. Kulübe, camiaya küsmeler, mahkeme süreçleri, benim 
yakından tanıdığım birçok kişinin-tabii ki isim vermeyeceğim- eski dostların sadece bu 
süreçlerden ötürü selamı sabahı kesme noktasına gelmesi... Bunlar kabul edilmesi mümkün 
olmayan, bir an evvel son verilmesi gereken hususlardır diye düşünüyorum.  
Şimdi 28 Mart’ta bir Olağan Genel Kurulumuz var. Ben onunla ilgili de birkaç şey ve bir iki fikir 
söylemek istiyorum. Tabii Sayın Başkan şimdi diyebilir ki, ya onun vakti şimdi değil, onu Genel 
Kurulda konuşursunuz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Yok, rica ederim. Buyurun.  

Bünyat Balaban 
Ama bu sadece bir Genel Kurul konusu değil. Üyelerimiz arasında hâlen yaşadığımız bu 
ayrışma ve -dilim düşmanlık demeye varmıyor, tabii Galatasaray’da düşmanlık olmaz- bu 
kadar fay hatlarının neredeyse oluşmuş olması, bu Divan Kurulu da tam da bunun için 
kurulmuş zaten. Kulüp kurulurken Divan Kurulu yok. Araştırmacılar, Emir kardeşim de gayet 
iyi bilir. Sonra duyulan ihtiyaçlar -çok detaya girmiyorum- nedeniyle 1930’lu senelerde 
kuruluyor bu Divan. Tam da amacı, üyeler arasındaki bu ayrışmaları minimuma indirmek veya 
ortadan kaldırmak. 
Şimdi bu 28’indeki Olağan Genel Kurul umarım yapılır. İlk defa bir Olağan Genel Kurulda 
umarım gibi bir laf kullanmak çok kulağa acayip geliyor ama -izninizle detaya girmeyeceğim-
tekrar söylüyorum, umarım yapılabilir. Yapılırsa, burada ibra ile ilgili de çeşitli oylamalar 
yapılacak. Başka oylamalar da var, ibra oylamaları da var.  
Şimdi müsaade ederseniz çok detayına girmeden bir iki madde okuyacağımtüzükten. 
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48. maddenin hepsini okumuyorum. “Açık oylama esastır. Başkanlık Divanının gerek görmesi 
ve Genel Kurulun onaylaması hâlinde gizli oylama yapılır.” diyor. Gizli oylamanın da bazen 
bizler dahi seçim ve Genel Kuruldaki sandık şeyini karıştırdığımız oluyor. Onun için hatırlatma 
manasında bir daha çok kısa okuyacağım.  
“Gizli oylama üyenin Başkanlık Divanından oy pusulaları ve oy zarfını alması, öneriyi kabul 
ettiğinde beyaz, reddettiğinde kırmızı, çekimser kaldığında sarı oy pusulasını zarfa koyması, 
giriş kartı ve kimliğini göstererek (Dikkat buyurun, göstererek. Sandığa atmıyoruz. Yani üst 
üste birkaç tane gizli oylama yapılmasına mani olacak hiçbir şey yok.) zarfı oy sandığına 
atması suretiyle yapılır.” diyor. 
Şimdi benim naçizane bir düşüncem... Ha bu arada, tabii yine tüzük gereği, bütün bu genel 
kurullarda gizli oylama yapılabilecekmiş varsayımıyla, yönetim bütün tedbirleri alır, diyor. 
Gerekli sandık sayısı, oylar, zarflar, vesaire. Bu -zaten söylememe gerek yok- tüzüğün amir 
hükmü. Benim naçizane, hem yönetimden, hem o gün kim Genel KurulDivanBaşkanlığına 
seçilecek ise ondan ricam, ibra ile ilgili oylamaları gizli oylama yapalım. Bunu gizli yaparsak 
şunun işine yarar, bu tarafa avantaj sağlar, bu tarafa dezavantaj sağlar gibi mülahazalarla hiç 
yapmıyorum.Benim bir tek düşündüğüm var, o da Galatasaray. Bu aramızdaki fay hatlarını, 
oradaki davranışlara göre ortaya çıkan, çıkacak durumları, daha da önemlisi, sonradan 
itirazlar, mahkeme süreçleri, efendim doğru sayıldı, o olmadı gibi, bir daha yaşamak 
istemediğimiz şeyleri yaşamayalım.  
Benim naçizane önerim budur, çünkü bu kulüp bize miras değil sadece, bu kulüp bize 
emanet. Bu asırlık çınar bizim malımız değil, bundan sonraki nesillere de devretmemiz 
gereken bir emanet. Onu korumalı, bugünkünden daha iyi durumda, bizden sonraki nesillere 
devretmeliyiz diye düşünüyorum.  
Bu duygu ve düşüncelerle beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar 
sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Tümay. Başka konuşmacımız var mı? Hayri Kozak Bey, söz istiyor musunuz? Var. Ömer 
Bey’den sonra.  

Ömer Tümay 
Sayın Başkanlarım, Değerli Divan Üyeleri,  
Çok kısa bir konuşma olacak herhâlde. Sayın Kaan Kançal’dan, hisse satışları ile ilgili biraz bizi 
aydınlatmasını rica edeceğim. Galatasaray belki de tarihindeki en büyük hisse satışını toplu 
hâlde, -toplu hâlde derken 1.5 aylık bir süre yanılmıyorsam- 1.5 aylık bir süre içerisinde çok 
ciddi oranda hisse satışı yaptı. Bunun gerekçelerini, neden olduğunu, bizi aydınlatmasını rica 
ediyorum. Teşekkür ederim, saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Günün en kısa konuşması seçildi efendim. Teşekkür ediyoruz. Sayın Kozak, buyurun. 

Hayri Kozak 
Sayın Başkanlar, Sayın Üyeler,  
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Benim söyleyeceklerim sadece basit bir tekrardan ibaret olacak, hiç merak etmeyin. Aman 
paniğe girmeyin, fazla konuşmayacağım. Az önce yaptığım konuşmada, çok önem verdiğim 
bir konuyu dile getirdim. Ama demek ki fazla önemli görülmüyormuş ki arkamdan bir tek kişi 
gelmedi. Demek ki yersiz bir şeymiş, ama ben tekrarlayacağım, belki faydası olur diye.  
Bu kulüp 1905’de kuruldu. O zaman Sportif AŞ filan diye bir şey yoktu. Neler olduğunu 
hepiniz biliyorsunuz. Kurulduğu zaman bir tüzük yapıldı. O kısa süre içinde birtakım 
değişikliklere uğradı ve bugünlere geldi. Şimdi ben tekrar ediyorum. Şu anda biz ibra 
oylamalarımızı sadece ve sadece bizim bütçeyi inceledikten sonra, ağırlıklı olarak karara 
götürüyoruz. Benim önerim şuydu. Bu bütçe olayının kapsamını sadece bireysel dernek 
hesapları üzerine kurmayalım. Hiçbir şey ifade etmiyor. En ufak bir şey ifade etmiyor. Şimdi 
onun için, bugün değil, yarın değil, zaten bunun için birtakım ufak formaliteler lazım.  
Söylediğim şuydu. Şu tüzükte, zaten yıllardır dilimizde tüy biten, şu mali yılın aynı şekilde bir 
araya getirilmesini ve tek bir mali yılla kulübün çalışmaya başlamasını, bu saçma sapan 
rakamlarla uğraşmamamızı çok söyledik. Bu kabul de gördü, fakat bir türlü ele alınmadı. 
Şimdi hem bunu halledelim, aynı toplantıda da -eğer sizler lütfediyorsanız veya aynı şekilde 
düşünüyorsanız- şu saçma sapan bütçe uygulamasını da değiştirelim.Yani bu bütçe oylaması, 
bütün kulüp mali bütçesinin ciddi bir bölümünü, en azından Galatasaray Spor Kulübü ve 
şirketlerinin rakamlarının tümünü ihtiva etsin. Bugün biz oturuyoruz, 130-140 milyon gelir, 
bir o kadar gider, oysa öbür tarafta milyarlar konuşuyor. Biz oturuyoruz, bir sürü adam, 
kocaman kocaman adamlar, o rakamları konuşuyoruz. Öyle geçse ne olur, böyle geçse ne 
olur? Sonra da bütçeye uydu mu, uymadı mı? Böyle saçma sapan şey olur mu? Biz bütün 
rakamlarımızın büyük kısmiküllisi üzerinde, ki bu her zaman için, bugünkü statüde 
Galatasaray Spor Kulübü ve şirketlerinin rakamlarıdır. En azından bunu baz alarak bir bütçe 
rakamı ve hedefi oluşturalım ve bunu tartışalım aramızda diyorum. Bu fikri lütfen bir 
düşünün. Biliyorum ki, düşündükçe mantıklı bulacaksınız. O zaman şu şey, her şey geçsin. 
Bugünün işi değil zaten.  
Ama efendim, işte ben de onu söylüyorum zaten. Yani tüzük kongresini hızlandıralım, iki 
meseleyi birden hâlledelim. Değil mi Başkan? Yani hem bu şeyi, zaten yıllardır kalmış bütün 
şeyleri, hepsini 1 Haziran-31 Mayıs mali yılına sokalım. Bugünün, geçmiş yılların mali 
kurulları, çalışanlarının deli gibi gece yarılarına kadar uğraştığı o konsolidasyon saçmalığını -ki 
sonunda asla kesin rakamlara varılmadığına ben adım kadar eminim- ortadan kaldırırız. 
Tertemiz bir şeyle, hem onlara büyük yardımcı olmuş oluruz, hem kulübün geleceğine ilişkin 
büyük bir ciddi adım atmış oluruz, hem de şu bütçe komedisini de ortadan kaldırmış oluruz. 
Bir itiraz olabilir. Denir ki, Sportif AŞ halka açık bir şirket. Zaten biz Sportif AŞ’yi Galatasaray 
Spor Kulübü ve şirketlerinin bünyesine alıyoruz, içinde zaten. Ayrıca Sportif AŞ’yi de 
tutuyoruz, o yine kalır orada. Ama kısmiküllisini bu şekilde hallettiğimiz zaman, çok ısrarla 
söylüyorum ve inanıyorum ki, Galatasaray’a hep beraber çok ama çok büyük bir iyilik yapmış 
oluruz arkadaşlar.  
Sayın Başkanlar, Büyüklerim, Küçüklerim,  
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 



35 
 

Son konuşmacımız Sayın Kozak’tı. Yapılan eleştiri, görüş ve yorumlara Yönetim Kurulu adına 
cevap verecek var mı? Buyurun.  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Değerli Divan,  
Hayri ağabeyin söylediği gibi, mali hesap yıllarımızın -Sportif ile derneğin- senkronize olması, 
birbirine uyumlu olması bizim için hayati bir zaruriyet. Bunun en büyük acısını biz çekiyoruz. 
Bunun için ilk fırsatta bir Tüzük Tadil Genel Kurulu yapmamız gerekiyor. Keşke bunu 
gündeme getirdiğimiz zaman, bir şekilde uzlaşıp, geçtiğimiz Genel Kurulda yapmış olsaydık 
bunu. İşimiz çok çok daha kolaylaşırdı. Ama ne yapalım, olmadı.  
Hisselerle ilgili Mali Genel Kurulda çok detaylı bir sunum yapacaktık, ama soru geldi diye 
hemen söyleyeyim. Kulübümüz birtakım hisse satışlarında bulundu, % 2.45, kendi nakit 
ihtiyacımızı karşılamak amacıyla. Biliyorsunuz, bir de kulübümüzün sayın eski Başkanımız 
Dursun Özbek’e olan borçları söz konusuydu. Bununla da ilgili bir yapılandırmaya gittik. Uzun 
toplantılar neticesinde, bu borçların ödenmesi konusunda değişik vadelerde ve değişik 
şartlarda anlaştık. Bunun bir kısmı ile ilgili Sayın Dursun Özbek’in üzerinde hisse rehinleri 
vardı. Bunların da satış vekâletini vermek suretiyle, Sayın Başkanımız da % 3.11 oranında bir 
hisse satışı yapmış oldu. Tamamı şu ana kadar bu kadardır. Burada bizi endişelendirecek olan 
şuydu. Bu hisse satışlarıyla hisse değerimizin düşmesinden, hisse satıldığında değeri düşer 
diye bir endişe duyuyorduk. Ama korktuğumuz olmadı ve bu satışlar esnasında hisse 
değerimiz yükseldi. Bu da açıkçası, bir nebze olsun bizim içimizi rahatlattı. 
Yalnız şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz, bu hisseler likit, satıldığı gibi alınabilinir de. 
İnşallah kulübümüz bu dönemde satmak zorunda olduğu bu hisseleri ileride alarak yerine 
koyacaktır. Hepinize saygılarımı sunuyorum.  

Hayri Kozak 
Bütçe kapsamı için düşüncelerinizi de söyleyebilir misiniz?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Senkronizasyon konusunda mı? Tamam. Buyurun Kaan Bey. Bir hazırlığınız yoksa cevap 
vermeyebilirsiniz. 

Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Şimdi şöyle, yani ilk olarak şunu söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz, SportifAŞ, derneğimizin 
altında bir bağlı kuruluş ve Sportif AŞ’nin farklı bir Genel Kurulu var. SPK mevzuatına tabi bir 
AŞ olarak yönetiliyor. Dolayısıyla bizim her hâlükârda Sportif AŞ’nin mali bütçelerini Sportif 
AŞ’nin Genel Kurulunda onaylatmamız gerekiyor, SPK Mevzuatı gereği. Derneğimizin de 
Dernekler Yasası’na göre bütçelerimizi yapmamız gerekiyor. Biz bunu kendi içimizde, yani aile 
içinde sunarken birleştiririz. Bakın böyle düşündük, bakın mali tablolarımızı bu konsolidede, 
biz konsolide kendi içimizde bir mali tablo hazırlayıp, oradaki esas faaliyetimizi net kârımız, 
zararımızı değerlendiriyoruz. Biz bu bütçeleri üst üste koyarak, belki Divanda sizlere ya bakın, 
biz işte Sportif’te bu bütçeyi onaylatırsak, dernekte de bunu yaparsak, konsolidede böyle bir 
tablo expect ediyoruz diye bir sunum yapabiliriz. Ama hukuken bunları birleştirip tek bir 
bütçe onayı yapmamız şu anda mümkün gözükmüyor.  
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Hayri Kozak 
Çok affedersiniz, bunu rica ediyorum. Hukuki açıdan, mali açıdan... 

Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Tabii ki şu anda ben bunları kendi mevcut bilgilerimle şahsen paylaşıyorum. Evet.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Kozak, mikrofonsuz yapılan müdahaleleri çok zor kayda alabiliyoruz. O bakımdan, 
tutanakta çok zorlanıyoruz koyarken. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Var mı Kaan Bey başka? 

Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Şu anda yok. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkür ederiz. Sayın Özbek, buyurun. Cevap hakkıkullanacaksınızherhâlde veyahut 
açıklama. 

Dursun Özbek 
Sayın Divan, Divan Başkanım, Sayın Kulüp Başkanım, Sayın Kulüp Yönetimi, Değerli 
Galatasaraylılar, Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  
Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Değerli Basın Mensupları,  
Hoş geldiniz.  
Şimdi konuşmak amacıyla gelmedim, ama tabii bazı söylemler, bazı yorumlar bu konuşmaya 
beni mecbur etti. Nedir konu? Her zaman gündemden düşmesi için çok büyük gayret sarf 
ettim. Fakat yönetim, 36. dönemde Özbek Turizm’in kulübe sağlamış olduğu kasa kolaylığı 
hep bir problem, hep yanlış bir iş gibi yansıtıldı. Hâlbuki söz konusu şirket, Özbek Turizm, 
Galatasaray’ın imkânlarının olmadığı bir dönemde Galatasaray’a fayda üretmek için bu kasa 
kolaylıklarını sağladı. Ne kadara vardı bu? Son dönemde biz yönetimi bıraktığımızda yaklaşık 
21 milyon avro çerçevesindeydi.  
Değerli Galatasaraylılar,  
Dikkatinize bir hususu getirmek istiyorum. Söz konusu rakam 21 milyon avro. Yani bugünkü 
değeri itibarıyla baktığınız zaman 140 milyon TL.Bu,Galatasaray’a ürettiğimiz projeler, 
Galatasaray’ın geleceğini hazırlamak için Galatasaray’ın ihtiyacı olduğu finansman boyutuna 
katkı vermek için yapıldı. Tabii yeni yönetim, Sayın Cengiz yönetimi, yönetime geldiği gün 
kendisine de söyledim. Dedim ki,“Sayın Başkan, hiçbir şekilde biz sizi sıkıştırmayacağız. Bu 
nakit olarak Galatasaray Spor Kulübü’ne verilmiş bir miktardır, ama bir program dâhilinde 
bunun da tasfiyesi gerekir.” 
Değerli Galatasaraylılar,  
İki sene bu sürüncemede kaldı. Dolayısıyla yasal mevzuat çerçevesinde, şirketlerin borç ve 
alacakları çerçevesinde defalarca hem Sayın Başkanla, hem Abdurrahim Albayrak’la ya bunu 
tasfiye edelim şeklinde telefon görüşmelerimiz veyahut yüz yüze görüşmelerimiz olmasına 
rağmen ilgi duyulmadı. Tabii şirket alacakları çerçevesinde, şirketin bu alacağı kanunen kabul 
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edilmeyen giderlere atabilmesi için de yasal takibi yapmak zorunluluğu vardı. Neticede, bu 
görüşmelerden sonuç alınamayınca yasal takibe mecbur kaldı şirket.  
Bunlar bir tarafa. Tabii geçtiğimiz sene içinde, sene sonuna doğru kulüple bir mutabakata 
vardık, bir sulh anlaşması imzaladık. Sulh anlaşması demek belki yanlış, ama bir mutabakat 
anlaşması imzalandı. Buna göre, kulüp bize şöyle bir teklif getirdi. Bizde yazılı metni 
mevcut.Hem bize, hem de Bankalar Birliği’ne, kulüp şöyle bir teklif yaptı. Çünkü Bankalar 
Birliği de soruyor, evet, bu borçların tasfiyesini nasıl yapacaksın diye. Kendilerine de sordu 
herhâlde ki, onlar da Bankalar Birliği’ne, bu borcun tasfiyesi için şu kadar adet hisse 
senedinin satışı suretiyle elde edilecek nakit Özbek Turizm’e verilecek, dediler. Bu yaklaşık o 
gün itibarıyla 5 milyon dolar tutuyordu. Geriye kalan aşağı yukarı 14-15 milyon avronun da 
2022’nin sonuna kadar vadelendirilmesi şeklinde bir mektup verdiler Bankalar Birliği’ne. Bize 
de verdiler. 
Tabii biz kulübün bugünkü durumunu çok iyi bildiğimizden bu teklifi kabul ettik. Kabul ettik 
de, defalarca yapılan çağrıya rağmen, dedim ki bir protokol yapalım ve bu protokol 
çerçevesinde bu şekil aynen devam etsin. Neticede Bankalar Birliği aracı oldu ve bu protokol 
yapıldı. Şimdi bu protokol yapılırken, burada hassas nokta şu. Hem defalarca Sayın Başkan, 
Sayın Kaan Kançal da buradan ifade ediyor, işte 3.1’lik hisseyi Dursun Özbek sattı. Ya 
arkadaşlar, hisseler Galatasaray Spor Kulübü’nün malı. Ben veyahut da Özbek Turizm bu 
hisseleri nasıl satar senin rızan olmadan, senin şeyin olmadan? Bu bir.  
İkincisi, bu münakaşalar devam ederken Ziraat Bankası’nda bir toplantı yapıldı. Sayın Yusuf 
Günay vardı orada, ben vardım, bir de Musa Bey, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı 
olduğunu tahmin ediyorum, yani bu yapılandırmayı hazırlayan arkadaş. O gün itibarıyla şöyle 
bir tartışma gündeme geldi. Kulübün parası var, dolayısıyla Özbek Turizm’e olan bu borç bu 
nakit vasıtasıyla ödenebilir. Ben de bunu istedim. Ama Sayın Günay dedi ki, “Ya Başkan, 
paranın yeri hazır. Futbolcular, işte herkes bu parayı bekliyor. Dolayısıyla biz vermiş 
olduğumuz teklifteki gibi, hisse satışından kaynaklanan parayı sana verelim, gerisini de bize 
vade yap.” Yani Özbek Turizm, elbette ki her zaman bir Galatasaraylı olarak özellikle ben, 
Galatasaray’da başkanlık yapmış birisi, kasadan ödenmesini tercih ederdik. O zaman sayın 
yönetimle yaptığımız toplantılarda dedim ki, “Tamam, madem öyle öneriyorsunuz, böyle 
teklif ediyorsunuz, siz satın hisseleri, benim paramı verin.” Dediler ki,“Biz satmayız.” Peki, 
nedir? Nasıl bir şey olacak? “Biz sana vekâlet verelim, sen sat.” Yani bana vekâlet verildiği 
zaman, vekil olarak ben sattığım zaman yönetim satmış olmuyor! Şimdi bugün anlıyorum 
yani o gün niye bunu tercih ettiklerini, niye böyle bir şey söylediklerini. Demek ki bugün çok 
rahatlıkla çıkıp, işte Dursun Özbek hisseleri sattı, sloganını söyleyebilmek için yapmışlar bu 
teklifi. Bunu söyleyebilmek için yapmışlar. 
Bunu söylemenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunu söyleyenleri de kınıyorum, çünkü 
Galatasaray Spor Kulübü KAP’a yaptığı açıklamalarda da doğrusunu yazmıştır. Galatasaray 
Spor Kulübü kendi borç yükünü hafifletmek, finansman temin etmek açısından bu hisselerin 
satışını düzenlemiştir. Hiçbir kimse, başka hiçbir kimse bu hisseleri satamaz. Ama bana 
verdikleri vekâletin bugün ne anlama geldiğini çok iyi anlıyorum. Şunu söylemek için: Dursun 
Özbek Galatasaray’ın hissesini sattı.  
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Sayın Başkan, o gün paranız vardı. Sayın Yusuf Günay da oradaydı. Onu kasadaki, yani 
bankalardaki mevcut paradan ödemek istemediniz, yeri var, dediniz ve ancak hisse satarak 
biz bunu karşılayabiliriz, dediniz. Hisse satışında da özellikle bana ifade edilen,“Başkanımızın 
kırmızı çizgisi hisse satışı. Dolayısıyla biz kesinlikle buna gitmek istemeyiz.” Peki, nasıl 
yaparız? “Biz sana vekâlet verelim, sen sat.” Ya arkadaşlar, mutlaka evinizi satmak veya 
arabanızı satmak üzere birisine vekâlet verebilirsiniz. Vekâlet verdiğiniz zaman, vekâlet 
verdiğiniz kişi mi satmış olur, fiilî?  
Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Özbek’e vermiş olduğu bu kritik bilgiler için teşekkür ediyoruz. Cevap verme hakkını 
kullanmak isteyen var mı sayın yönetimimizden? Peki, bugün yok o zaman. Kapatıyoruz.  
Şimdi biliyorsunuz, 28 Mart’ta Olağan Genel Kurulumuz var. (Buyurun, buyurun, siz 
yoldayken ben anonsumu yaparım bu arada, vakit kazanalım.) 28 Mart’ta Olağan Mali Genel 
Kurulumuz var. Ancak Sağlık Bakanlığının nelere izin vereceği bugün itibarıyla çok net 
olmadığı için, eğer 28 Mart’taki Olağan Mali Genel Kurulumuz yapılırsa, Nisan ayı Divan 
toplantımız hemen 8 Nisan Çarşamba’yageliyor. Çok arka arkaya olmaması açısından, 15’inde 
yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla şimdilik opsiyon olarak 15 Nisan’da. Lütfen takvimlerinize 
not ederseniz memnuniyet duyarız. Bu konuyu aktarmış olalım.  
Bilmiyorum hanginiz önce konuşacaksınız, aranızda karar verin.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 
Sözlerime başlarken sizleri saygıyla selamlıyorum. Dursun Başkanım benim ismimden 
bahsetti, o yüzden söz aldım.  
Tabii öncelikle şundan bahsetmem gerekir. Aslında ben Galatasaray’a Dursun Başkanımızın 
teklifi üzerine, SportifAŞ’de bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak başlamıştım. Kendisini çok 
sever, takdir ederim. Ancak kulaklarıma inanamadım. Sayın Başkan, Ziraat Bankası’ndaki 
toplantıda, Yusuf Günay size, “Ya şu hisseleri satalım, borcumuzu böyle ödeyelim.”mi dedi? 
Yani o zamana kadar böyle bir konu konuşulmamış, Yusuf Günay’ın aklına böyle bir şey 
gelmiş ve burada da böyle bir şey kararlaştırılmış. Sayın Başkanım, bu doğru değil. Gerçekten 
bunu söylerken de hicap duyuyorum. Şimdi başından beri, ilk görüşmemizden beri, zaten siz 
hisselerin 3.97’sine rehin koydurmuştunuz ve bu hisselerin satışı konusu hep şu şekilde 
konuşuluyordu. İcra yoluyla mı satılsın, yoksa yönetim size bir vekâletname mi versin? 
Hangisi kulübün lehine olur? 
Ben şundan üzülürüm. Yani hiç böyle bir konu yokmuş, Ziraat Bankası’ndaki toplantıda Yusuf 
Günay bunu önermiş. Hayır, asla böyle bir şey söz konusu değil. Bunu Divan Kurulunun 
bilmesini isterim özellikle. Tabii ki ben başından beri Sayın Dursun Başkanımızın 
Galatasaray’a verdiği borcun ödenmesi gerektiğini her noktada savundum, çünkü sonuçta, 
Galatasaray’a bir hizmet yapmıştır, alacağını alacaktır. Bu konuda hiçbir beis yok ve bu 
konuda zaten hep beraber bir çaba sarf ettik. Kulübün elindeki paradan zaten ödenmesi 
mümkün değil, çünkü yapılandırma anlaşması gereği, zaten bunu ilişkili taraf borçlarına 
ödeyemezsiniz. Başka da yol yoktu.  
Bunu sizlerin bilgisine sunmak istedim. Saygılarımı sunuyorum. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Açıklamalar için, tabii buyurun lütfen.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz 
Sayın Başkanlık Divanı, Divanın ve Galatasaray’ın Çok Değerli Üyeleri, 
Kürsüye çıkmayacaktım, fakat eski Başkan öyle bir sunum yaptı ki veyahut konuşma, şok 
yaşadım. 20 Ocak 2018 seçim, 24 Ocak devir-teslim. Bu 20 Ocak ile 24 Ocak arasında Yönetim 
Kurulu toplanıyor, şu anda söz konusu olan % 4’e yakın hisseyi, hissenin rehnedildiği bir 
kuruluştan talep ediyor. O kuruluş hayır diyor. Sayın Başkan, sen seçimi kaybettin, akçalı 
işlemde bulunamazsın, diyor ve vermiyor. O kuruluşun adını zikretmiyorum, özel bir kuruluş. 
Fakat Sayın Başkan, bir yazı ile o rehinleri alıyor, -seçimden sonra oluyor- bir başka faktoring 
kuruluşuna yarı resmî geçirtiyor ve oradan hisseleri rehnediyor. Bu arada çekler düzenliyor, 
bu arada Emlak Konut’tan 19 küsur milyon avroluk ekstra bir teminat alıyor. Ve kayıtlarda 16 
Ocak olarak görünüyor. Biz kendisinden devir teslim alırken, kendisi bu borcun ailesinin, 
çoluk çocuğunun rızkı olduğunu ifade etti. Biz de haklı olarak, haklısın Başkan, ama bizim size 
bu yazdığınız tarihlerde bunu ödememiz mümkün değil, dedik. Çünkü biz göreve 
geldiğimizde, bırakın elektriği, doğal gaz ve telefonların kapanması tehlikesi vardı. Binlerce 
haciz kapımızda duruyordu. 6 milyon TL’ye yakın çeşitli haciz işlemi vardı. Biz bunları 
taraftarımızın, sizlerin desteği ile aştık. Uzun uzun anlatmak istemiyorum.  
Aynı anda UEFA kıskacına girdik. 147 milyon avroluk bir zararı, 3 yıllık,-çarpın, 1 milyar TL’lik 
net rakamı- UEFA’da hallettik. 4 yıl yapılandırma yaptık. Tekrar CAS olayı oldu, çünkü UEFA 
sallandı. Bu arada bizim paramız yok. Ödeyeydiniz, diyor. Öyle bir anlattı ki Sayın Dursun 
Özbek, sanki kendisi duruyor, biz kendisine durup dururken, gel bunu halledelim, diyoruz. Bir 
de tuzağa düşürmüşüz. Tuzak ne? Biz satmayız, sana vekâlet verelim. Ya senin elinde zaten 
hisseler. Rehin altındayız. Peki, niye biz anlaştık?  
Sayın Divan, 
Ben size sesleniyorum. Siz Galatasaray’ın çok değerli insanlarısınız. Çoğunuzun yaşı benden 
büyük. 5 Ağustos 2019, yapılandırmayı imzaladığımız tarih. Sayın Başkan da epey uzun süreç, 
ben hiç anlatmayayım. Müthiş destanımsı bir süreç yaşadık Emlak Konut’la. Sağ olsun 
devletimiz, bize destek oldu. Hem Emlak Konut’la olan ihtilafı giderdik, hem de Florya’yı geri 
aldık. 2016’da verilen Florya’yı aynı bedelle geri aldık. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Başkan, benimle nasıl uzun bir süreç yaşadınız, onu anlamadım. 

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  
Hayır, hayır, olağanüstü Divanda, hani kahvaltı süreci.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Ha, bizim süreç hiç başlamadı. Sorunlar da o yüzden oluyor zaten. 

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz 
Neyse, evet. Yani ben onu hatırlatmak babında. Demek istediğim, mücadele verildi.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 



40 
 

Yok, ben doğrusunu hatırlatmak istedim de ondan. 

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  
Mücadele... Lütfen laf atmayın. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Yok, laf atmıyorum. Laf atmıyorum. Dikkat edin konuşmalarınıza, laf atmıyorum. Sizin 
hakaret ettiğiniz Divan Kuruluna, bugün, çok değerli insanlarsınız, diyorsunuz. Laf atmıyorum. 

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  
Kime hakaret ettim? Kime hakaret ettim arkadaşlar? 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Onun için o konuya girmeyelim lütfen, ne olursunuz. Buyurun. 

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  
Devamlı olarak hakaret eden kişi, bana hakaret ettiğimi söylüyor. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
E son. 

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  
Sen, lütfen söyleyin, kime hakaret ettim şu anda? Şu anda herhangi bir insana hakaret ettim 
mi? 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun, buyurun, siz konuşun, ben sizi kesmek istemiyorum. Buyurun. 

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  
Hayır, soruyorum. Soruyorum. Kime hakaret ettim? Değerli arkadaşlar, lütfen. Tek tek de 
soruyorum. Herhangi birinize, teke tek kime hakaret ettim?  

........ 
Hepimize. 

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  
Olmadı. Olmaz. Hayır, konuyu saptırmayalım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Arkadaşlar, bupolemiği bırakalımlütfen.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  
Bakın, konuştuğumuz konuyu eğer örtbas etmek istiyorsanız, benim konuşmamamı 
istiyorsanız şimdi inerim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Başkan, ne alakası var onunla, Allah aşkına? Buyurun siz devam edin lütfen. 
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Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  
İzin verin konuşayım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun devam edin Sayın Başkan. 

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  
Değerli Arkadaşlar,  
5 Ağustos yapılandırma, 2 ay süren bir süreç. Hem Emlak Konut yöneticilerine çok teşekkür 
ediyorum, -çok sert süreçlerden geçtik, çok sert-hem devletimize tekrar teşekkür ediyorum. 
Florya’yı geri aldık. Florya’yı aldığımız anda, Sayın Dursun Özbek daha önce koyduğu icraları 
hacze çevirdi. Haciz. Allah kimsenin ocağına haciz düşürmesin, aranızda yaşayan varsa.  
Değerli Arkadaşlar, 
Bunun acı neticesi neydi, biliyor musunuz? 124 milyon TL bizim hesaplarımızda alacağımız 
birikti, yapılandırmada, konsorsiyumda. Biz bu parayı yalvardık, alamadık. “Hayır,” dedi 
konsorsiyum, “siz Dursun Özbek ile anlaşmazsanız bu parayı serbest bırakmayız.” dediler. 
Bizim paramız yok. Şu anda da yok. Ben 140 milyon TL’yi trink çıkartıp Sayın Dursun Özbek’in 
verdiği borca karşı ödeme mali gücüne sahip değilim konsorsiyum bankalarına. Sağ olsun 
Ziraat Bankası, hiç alakası olmadığı hâlde, sabah 4’e kadar Sevgili Yusuf Günay, bütün bizim 
profesyonel ekip ve Sayın Dursun Özbek ve avukatı ile beraber bu 124 milyon TL’yi serbest 
bıraktırmak için, çünkü faiz de alamıyoruz. Faiz alamıyoruz ve 124 milyon orada bekliyor. 
Borçsuzluk kâğıdı almak durumundayız. O kendiliğinden şampiyon,-genlerimizde var ya, 
devamlı şampiyon oluyoruz, bizim hiçbir katkımız yok-o genlerimiz durmaya başladı. Bir virüs 
gibi girdi o ve bizim mutlaka onu serbest bırakmamız gerekirdi.  
Değerli Arkadaşlar,  
Sayın Dursun Özbek öyle bir anlatıyor ki, bir de kendisini tuzağa düşürdüğümüzü iddia ediyor. 
Evet. Ben o konuda, satacaksan hisse senedini sen sat, biz satmayız, dedim. Bu konuda 
beyanatım da var üstü örtülü. Ve kendisini bu anlaşmanın içine derç ettik. Kendisi satıyor, 
bankalar konsorsiyumunun bilgisi altında. Bir tek endişemiz, kendisinin de endişesiydi, Kaan 
da güzel ifade etti, borsaların düşük değere gelmesi ve hisselerin çok düşük bedelle gitmesi. 7 
milyon dolara yakın bedeli satacaktı, 7 milyon doların üstüne çıktığında bu rakam, onu da 
kulübe terk edecekti. Çok güzel, ama şu anda hisseler yükseldi. Elinde kalan son payı da 
maalesef rica ettiğimiz hâlde satmadı, çünkü kulübe gelir gelecekti, 600-700 bin dolarlık. 
Bizim kuruşa ihtiyacımız var, kuruşun hesabını yapıyoruz ve sizlerin sarf ettiği, taraftarımızın 
sarf ettiği, bize emanet edilen, Sevgili Bünyat’ın ifadesi ile bize emanet edilen, sütümüze 
emanet edilen bu emaneti onurla yürütmeye çalışıyoruz. 
Ben Dursun Özbek’in ne düşmanıyım, ne de rakibiyim. Ama lütfen, sanki kenarda duruyor, 
hiçbir şey yapmıyor ve biz geliyoruz, bir de tuzağa düşürüyoruz, vekâlet veriyoruz, hisseyi sat 
diyoruz. Biz Sayın Dursun Özbek’in alacağına istinaden, bu % küsur, her ne ise, 3 satıldı 
dediğimizde, şiddetli tepki verip kürsüye geliyor, çünkü o kadargünahsız. Evet, sen bize para 
verdin, bizim kulübümüze borç verdin. Biz sana bunu geri ödeyeceğiz, mutlaka ödemek 
zorundayız. Ama bizi öyle bir sıkıştırdın ki... Hayır, ben 5 Ağustos’tan sonrayı söylüyorum 
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değerli arkadaşlarım. İki sene ben, 4 sene de ödeyemezdim. Benim şu andaki durumum bu 
140 milyonu ödeyecek durumda değilim diyorum, anlamıyor musunuz?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Özbek, lütfen müdahale etmeyelim salondan. 

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  
Değerli Divan Üyesi Arkadaşlarım, 
Ben tekrar ediyorum. 5 Ağustos’tan bu yana konan bu icra ile ilgili, hacizle ilgili, aranızdan bir 
kişi Sayın Dursun Özbek’e, böyle bir vaka var, siz gerçekten haczettiniz mi kulübü, diye soru 
sordu mu? Merak ediyorum. Ha doğru mu, değil mi? Bırakın işleyiş şeklini. Biz bir 
yapılandırma anlaşması yaptık, Bankalar Birliği’nin konsorsiyumu altında. Onlara da teşekkür 
ederim ve inşallah, inşallah bu geri kalan bakiye de, söyleyeyim hemen, 30 Ağustos 2020 
tarihinde 2.5 milyon avro,2,5 milyon 30 Kasım, sonuç 31 Ağustos 2020 yani, 2 yıl içinde 12 
milyon 694 milyonavro ödeyeceğiz. Ödeyeceğiz inşallah. Bunu ödeyebilmemiz için de sizin 
desteğinize, taraftarın desteğine ihtiyacımız var.  
Ben lafı uzatmak istemiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Özalemdar, söz mü istiyorsunuz? Son, buyurun. Sayın Günay, tüzüğü bana 
hatırlatmayın. Tüzüğümüze göre son söz üyelere aittir. Olur mu? Evet. Estağfurullah. Sayın 
Özalemdar, sizden de ricam, hadiseyi kişiselleştirmeden ve kulübün yararına olacağını 
düşündüğünüz bir şekilde hitap etmenizi bekliyoruz. 

Serhat Özalemdar 
Ben de Sayın Başkandan, demin de söyledi, bize biraz evvel “çok değerli Divan üyeleri” dedi. 
Biz çok değerli isek, biz burada bir seçim yaptık, Divan Başkanı seçtik. Siz bu DivanBaşkanının 
istifasını isterken, biz değerli Divan üyelerini hiç düşünmediniz mi? İkincisi, diyorsunuz ki 
“Ben size hakaret etmedim.”“Bilmez insan kadrini, âlemde insan olmayan”,bu ne Başkanım? 

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  
Eğer siz kadrini bilmiyorsanız size ait. 

Serhat Özalemdar 
Yani insan değiliz biz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Başkan, tırmandırmayalım isterseniz bu konuyu. 

Serhat Özalemdar 
Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam, teşekkür ederiz.  

Serhat Özalemdar 
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Ona sen değil, ben karar veririm. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Başka kimseye söz vermeyeceğim Sayın Başkandan sonra. Yoksa bu hakikaten... 

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  
Tabii Başkan da üye. Üye.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Evet. Divan üyesi olacaksınız, evet. Buyurun. Buyurun. 

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  
Değerli Arkadaşlar, 
Samimi söylüyorum, hiç kimseyi kastetmedim özel olarak o lafı derken. Eğer bir insan, ki 
Bünyat’ın çok güzel bir konuşması oldu. Kendisine teşekkür ederim. Vefa, teşekkür, sadakat 
ve kadir kıymet bilmek, özleri bu. Siz eğer bu kürsüye çıkıp hiçbir şey için teşekkür etmeden, 
sürekli olarak eleştirip üstü örtülü hakaretler ederseniz bu bize yakışmaz. Ben asla, asla bunu 
derken, hangi şekilde geliştiğini hatırlayın. Ben de insanım, benim de sempatik, parasempatik 
sinir sistemlerim var. Bir yere geliyor, o da bir tepki veriyor. Gayet insani. Bununla ilgili, ben 
kişisel kimseyi kastetmedim. Ama kadir bilmeyenler cevap verirse, ben onlara bir şey 
diyemem. Demek kadir bilmiyorlar. Ben burada Ziya Paşa’dan bir özür dilerim. 

............. 
Başkan, bunları boşuna konuşmaya gerek yok. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Bırakın, arkadaşlar.  
Değerli DivanÜyeleri,  
Toplantımızın sonuna geldik. Herkes yorgun. Sayın Başkan da hitabını bitirsin, müsaade edin, 
ondan sonra Genel Kurulda görüşelim. 

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  
Bakın Ziya Paşa, -Ziya Paşa deyip geçmeyelim- Reşat Çiğiltepe’nin babası, Gazi Mustafa Kemal 
Dumlupınar’da Büyük Taarruz emrini verdiğinde, Çiğiltepe’yi yarım saat geç aldığı için intihar 
eden komutan. Onun babası. Öyle bir nesil. Ben tarihî değerlere çok önem veririm. 3 yıl 
mezun verememiş Galatasaray Lisemizin bu çatısı altında, lütfen derim ki 57.alayı da okuyun. 
Gençlere diyorum bunu özellikle. Pop kültürle hiçbir yere varamayız. O da gerek. Ama ben 
tamamını okursam belki benim maksadım anlaşılır, Ziya Paşa’dan özür dileyerek.  
“Âsâf’ın mikdârını bilmez Süleyman olmayan” (Burada mikdârı değiştirmek zorundayım, adet 
değil çünkü, takdir.)“Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan”. 
Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Herkese iyi akşamlar. Mart sonu ve Nisan’da görüşmek üzere.  
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