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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 12 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 13.30’da, Galatasaray Lisesi Tevfik 

Fikret Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Divan Üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar, Ekranların Karşısından Bizleri İzleyen, Sarı 

Kırmızı Renklere Gönül Vermiş Saygıdeğer Taraftarlarımız, Değerli Basın Mensupları, 

Galatasaray Kulübü’nün kurulduğu yuvaya, Eylül ayı Divan toplantımızı yapmak üzere hepiniz 

hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için çoğunluğumuz vardır, dolayısıyla çalışmalarımıza 

başlayabiliriz.  

Sizleri şimdi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan 

uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyemiz Ali 

Sami Yen, son toplantımızdan bu yana ebediyete intikal etmiş değerli Divan üyesi 

Galatasaraylılar, 2646 Selçuk Karçal, 2839 Tahir Yılmaz Kalkavan, 3145 Erdem Talu, 3851 

Mürvet Başar Candır, 3883 Yılmaz Tuncacı, 4595 Tufan Acar, 5135 Metin Azgari, 5418 İsmail 

Hakkı Sezer ve kulüp üyelerimiz 9927 Nezih Çevik, 10090 Sümer Çidam, 17796 Halil İbrahim 

Ünver ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar anısına sizleri saygı duruşuna davet 

ediyorum. Ruhları şad olsun. Teşekkür ederim, buyurunuz efendim.  

Şimdi bugünkü gündemimize geçiyoruz. Gündemi okuması için Sayın Öner Kılıç’tan ricada 

bulunuyorum. Buyurun. 

Divan Kurulu Yazman Üye Öner Kılıç 

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,  

3. Divan Kurulunun faaliyetleri hakkında bilgilendirme, 

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

5. Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2018 

tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş, konsolide mali tabloların 

Yönetim Kurulunca sunulması, 

6. Tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2018 

tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş, konsolide mali tablolarla ilgili 

olarak Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleri, 

7. Gündemin 5. ve 6. maddelerince sunulan raporlarla ilgili görüşme,  

8. Kapanış. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

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

Kabul edilmiştir, teşekkür ederiz. Gündemin ikinci maddesinde, Divan Başkanlığına gelen 

evrakın okunması var. Buyurun Nedime Hanım. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Konuksever 

Gönderen, Ahmet Özdoğan.  

Sayın Divan Başkanı,  

1 Ağustos 2018 tarihinde, kulübümüzün resmî sitesinde yayınlanan Taçspor hakkında 

açıklamada, özetle Taçspor Tesisleri’nde işletme bedeli tespiti için çalışma yapıldığı, bu 

bedelin temini için çeşitli teklifler alındığı, eski işletmecinin verilen tekliflerdeki bedeli temin 

etmeye yanaşmaması üzerine kendisi ile yapılan sözleşmenin feshedildiği, eski işletmecinin 

buna rağmen tesis ve kortlara cebren girdiği, kulübümüzün de bu müdahalenin önlenmesi 

için muhtelif girişimlerde bulunduğu bildirilmektedir. Aynı açıklamada, her yıl zarar eden 

Taçspor Tesisleri’nin ilk defa kâr edebilecek bir duruma geldiği belirlenmiştir ki, kulübümüz 

için sevindirici bir haberdir. Fakat bu noktaya nasıl gelindiği konusu akılları kurcalamaktadır. 

Açıklamada, “Yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda, eski işletmecinin aylık 60 bin TL olan 

işletme bedeli, yeni teklifler alınarak, teminatlı olarak yeni müstecirlerle aylık 163 bin TL’ye 

yükseltilmiştir.” ifadesine yer verilmiştir.  

Bu ifadeden anlaşılan, yapılan araştırmanın ardından, Taçspor Tesisleri’nin işletmesine talip 

kişilerden teklifler alındığı, bu tekliflerin değerlendirilip yeni bir işletmeci ile sözleşme 

yapıldığıdır. Gelgelelim, Genel Kurulumuzun bu sürecin aşamalarından haberi yoktur. Bu 

konuda herhangi bir bildirim yapılmamıştır. Genel Kurul konuyla ilgili Yönetim Kuruluna yetki 

de vermemiştir. Oysa ki Galatasaray Spor Kulübü Derneği tüzüğümüzün 24/10. maddesi 

uyarınca, “Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü 

kişilere kiraya verilmesi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu 

taşınmazların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetler tesisi konusunda Yönetim 

Kuruluna yetki vermek” Genel Kurulun görev ve yetkileri arasındadır. Nitekim, Yönetim 

Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 87. maddede de, tüzüğün 24. maddesinin ilgili 

fıkralarında belirtilen konularda gerektiğinde Genel Kuruldan yetki alınacağı yazılıdır.  

Yönetim Kurulumuz elbette kulübümüzün daha ileri gitmesi, sportif ve mali başarılara imza 

atması için çabalamaktadır. Ama kulübün lehine olduğu düşünülen bir işlem yapılırken dahi 

tüzüğümüzde bulunan açık hükümlerin çiğnenmesi mümkün değildir. Belki kısa vadede 

maddi bir kazanım sağlanacaktır, fakat bu davranış tarzı hukuksuzluğun habercisidir. 

Kullandığı yetkileri kendisine tanıyan tüzüğe aykırı hareket etmek, Yönetim Kurulunun 

meşruluğunu da tartışmaya açar. Ülkemizde ve dünyada milyonlara örnek olan, Türkiye 

Cumhuriyeti’ni temsil eden kulübümüzün böyle bir konuma düşmesi hukuken ve vicdanen 

kabul edilemez. Divan Kurulu, kulübümüzün en yüksek danışma kuruludur. Görevleri 

arasında kulübün etkinlikleri, gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konuları ve bunlarda 

mevzuat ve tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığını incelemek, inceleme sonucuna göre 

alacağı kararları Yönetim Kuruluna dilek veya tavsiye olarak bildirmek, gerekirse yeni bir 

Divan Kurulu kararı ile ilk olağan kurula sunmak, Yönetim Kurulunun her türlü etkinlik ve 
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tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulundan bilgi istemek, gerek gördüğünde inceleme 

yapmak, gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını görüşleriyle birlikte Yönetim Kuruluna 

bildirmek, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını önermek vardır. Bu bağlamda, 

Divan Kurulu Başkanlığına, dilekçemizde bahsi geçen uygulama hakkında şu ana kadar bir 

çalışmaları olduysa bizi bu çalışma hakkında aydınlatmaları, olmadıysa söz konusu uygulama 

ile ilgili gerekli adımların atılması hususlarını saygılarımızla arz ederiz.  

Ömer Tümay 6081, Hikmet Evci 8473, İlhami Tüzün 8467, Prof. Dr. Ahmet Özdoğan 6442.  

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreterinden bu dilekçeye gelen cevabı 

okuyorum şu anda.  

İlgide belirtilen yazınızda, kurulumuz başkanlığına 4 kulüp üyesinin imzasıyla 9 Ağustos 2018 

tarihinde iletilen dilekçede, kulübümüzün resmî web sitesinde 1 Ağustos 2018 tarihli 

açıklamada bahsi geçen Taçspor Tesisleri ile ilgili süreç konusunda bilgi talep edildiği ve talep 

doğrultusunda yazılı bilgilendirme yapılması istenmiştir. İlgi yazınız ekinde yer alan 9.8.2018 

tarihli yazıda, Taçspor Tesisleri’ne ilişkin olarak 1 Ağustos 2018 tarihinde kulübümüzün resmî 

web sitesinde yapılmış olan açıklamada belirtilen hususlardan, Galatasaray Spor Kulübü 

Derneği Genel Kurulunun haberdar olmadığı, herhangi bir bildirim yapılmadığı, Genel 

Kurulun Taçspor Tesisleri’nin yeni bir işletmeciye verilmesi hususunda Yönetim Kuruluna 

yetki vermediği, oysaki Galatasaray Spor Kulübü Derneği tüzüğünün 24/10. maddesi 

uyarınca, yetki alınması gerektiği, tüzük hükümlerinin çiğnendiği ve tüzüğe aykırı hareket 

edildiği belirtilerek, Divan Kurulunun bahsi geçen konu hakkında bir çalışması olup olmadığı 

veya olmadıysa da gerekli adımların atılmasının istenmesi arz edilmiştir.  

Taçspor Tesisleri, Kadıköy Belediye Encümeninin Taçspor Kulübü Derneği’ne vermiş olduğu 

intifa hakkı gereğince, Taçspor Kulübü Derneği tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle de 

bahse konu kiralama işlemi Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından değil, Taçpor Kulübü 

Derneği tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin tüzük hükümlerinin söz 

konusu hukuki işlemde uygulama yeri bulunmamaktadır. İlgili açıklama, tesislerden 

yararlanan üye ve sporcularımıza bilgilendirme amacıyla kulübümüzün resmî sitesinden 

yapılmıştır. Yönetimimiz tesis etmiş olduğu tüm işlemlerinde, tüm hassasiyetle yasal 

mevzuata, tüzüğümüze ve hukuka uygun davranmaktadır. Aksi düşünülmesi söz konusu dahi 

olamaz. Gereği için bilgilerinize arz olunur.  

Saygılarımızla,  

İlber Aydemir 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Genel Sekreteri.  

Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu’nun cevabi yazısı var bir de.  

Sayın Ömer Tümay, Sayın Hikmet Evci, Sayın Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Sayın İlhami Tüzün,  

Yönetim Kurulundan bilgi alınması ve sonrasında Taçspor’un yapmış olduğu anlaşmaların 

tarafımızca da incelenmesi sonucunda, sözleşmenin Kadıköy Belediyesinden intifa hakkı 

kullanmak suretiyle alan Taçspor Tesisleri’nin kiralama işleminin Galatasaray Spor Kulübü 

Derneği değil, Taçspor Kulübü tarafından yapılması sebebiyle, kulübümüz tüzüğüne aykırı bir 
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durum oluşmadığı, dolayısıyla Genel Kuruldan yetki almayı gerektirecek bir anlaşma olmadığı 

değerlendirilmektedir. 

Saygılarımızla, 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkürler. Sayın Ahmet Özdoğan ve diğer imza atan arkadaşlara cevabi dilekçemizin aslı, 

toplantı sonrasında kendilerine elden takdim edilecektir. Bilgilerinize sunarım.  

Bu arada, ben Temmuz ayı toplantı tutanağını oylarınıza sunmayı ihmal ettim, özür dilerim. 

Toplantı tutanağı girişte ve sitemiz resmî sayfasında, kulübümüz resmî sitesinde görüşlerinize 

arz olunmuştu. Toplantı tutanağını ele alındığı şekilde oylarınıza takdim ediyorum efendim. 

Kabul edenler? Teşekkürler.  

Gündemin diğer bir maddesi de, her zaman olduğu gibi, Divan Kurulumuzun bazı konularda 

değerlendirmeleri ve geçtiğimiz aylarda yaptığı faaliyetler hakkında bilgi aktarmasıdır 

efendim. Divan Kurulu olarak bu göreve gelmeden önce birtakım sözler vermiştik size. 

Bunlardan bir tanesi de, olabildiğince en uygun zamanda, Divan toplantılarının tekrar 

Galatasaray Lisesi’nde yapılabilme şartlarının oluşturulmasıydı. Gördüğünüz gibi, bu şartları 

Sayın Rektör ve Sayın Lise Müdürümüzün destekleriyle bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 

Bu toplantıların bundan sonra burada devam edebilmesi için de artık sizin desteklerinize 

ihtiyacımız var. Her ne kadar bazı üyelerimiz tarafından Divan toplantısı çağrımızın sonuna 

ilave ettiğimiz notlar ültimatom gibi alınmışsa da, öyle bir niyetimizin olmadığı hepinizce 

malum olmalı. Bu sadece Sayın Rektöre ve Sayın Lise Müdürümüze aynı bu wording’i 

kullanacağımızın sözünü yerine getirmekti. O bakımdan, buranın bir eğitim kurumu olduğu 

hassasiyetiyle, lütfen dikkat etmenizi bir kez daha rica ediyoruz ki, burada toplantılarımıza 

devam edebilelim. Tekrar Galatasaray Lisesi’ne hoş geldiniz. Teşekkürler.  

Efendim, bizler Divan Kurulu olarak, geçen dönemde neler yaptık? Hatırlayacaksınız, Divan 

üyelerimizin daha aktif olmaları, daha katılımcı olmaları ve her şeyden önemlisi, sizlerin 

birikimlerinden faydalanmak için, yönetimlerin ihtiyacı olduğuna inandığımız bazı başlıklar ve 

konularda çalışma grupları oluşturulmasıydı. Bu konuyu Yönetim Kurulumuzla da paylaşarak 

bazı başlıklar belirledik. Bu belirlemeyi yaparken de Divan Kurulu üyeleri arasında ve kendi 

tecrübelerimizden faydalanarak çeşitli sondajlar yaptık. Başlıca konular şunlar. Etik (yani 

code of etics veyahut code of conduct tabir edilen konu), kurumsal iletişim, sürdürülebilir 

finansal yapı ve yeni gelir yaratma konularında çalışma grupları oluşturmaya karar verdik. Bir 

grup lideri olmak üzere 4 Divan ve bir kulüp üyesinden oluşan 5 kişi oluşturacak bu çalışma 

gruplarını. Önümüzdeki Ekim ayında, bu gruplara katılabilme ve seçilebilme kriterlerini 

çalışıyoruz. Tahminimiz, her şey yolunda giderse, Ekim ayı sonunda yine bunları sizinle 

paylaşacağız. Bunun dışında da, Divan Kurulunun özellikle çalışma grupları konusundaki 

etkinliklerini size zamanında aktarabilmek için www.galatasaraydivankurulu.com adlı bir web 

sitesini kullanacağız. Bu web sitesinin sahibi, kulüp ve Divan üyemiz Sayın Celal Gürsoy’dur. 

Kendisiyle ben Bodrum’da bizzat görüştüm. Eksik olmasın, o da bu sitenin bizler tarafından 

kullanılmasına izin verdi. Aynı zamanda da, bu sitenin canlı tutulması için destek olacak. 

Dolayısıyla, bu çalışma gruplarının ilerleme raporlarını, katılımcıların neler yaptığını, Divan 

http://www.galatasaraydivankurulu.com/
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Kurulu üyelerinin arzu edenlerine vereceğimiz şifre ile canlı olarak takip edebileceksiniz. Bu 

gelişmelerden peyderpey elbette ki görevde olan Yönetim Kurulunu da bilgilendireceğiz.  

Bunun dışında, bu göreve gelmeden evvel hedeflediğimiz şekilde, Yönetim Kurulu ile 

periyodik değerlendirme toplantıları ve iletişim koordinasyon toplantıları öngörmüştük. 

Bunlardan ilkini geçen hafta, Sayın Mustafa Cengiz’in başkanlığındaki Yönetim Kurulu ile ben 

ve başkan yardımcılarımızdan Aykut Bey’in katılımıyla stadımızda gerçekleştirdik. Bizim 

açımızdan faydalı ve yapıcı bir toplantı olduğuna inanıyoruz. Bunu belli periyodlarda, ikişer-

üçer aylık periyodlarda yapmayı planlıyoruz. Tabii ki eğer ihtiyaçlar daha erken yapmayı 

gerektiriyorsa, bunu da organize etmeye çalışacağız.  

Bir de müsaadenizle, günceli değerlendirmek istiyoruz. Bugün gelinen noktada, biliyorsunuz, 

Türkiye’de ve camiamızda oldukça kritik günler yaşıyoruz. Ülkemizde yaşanan en kritik 

günlerin başında bir defa ekonomi geliyor. Hepinizin çok yakından takip ettiği gibi, 

yılbaşından bu yana Türk lirasının euro karşısındaki kaybı % 72.5, dolar karşısında ise % 78 

olmuştur. Yıllık bazda ise bu oranlar % 91 ve % 96’lara ulaşmıştır maalesef. Ben bu konudaki 

endişemizi ve hassasiyetimizi, özellikle kur makasının açılmasına karşı tedbirler alınması 

gerektiğini Arena’da yaptığımız Temmuz ayı Divan toplantısının açılışında dikkatlerinize 

sunmuştum. Kur artışlarından dolayı, gelir-gider dengesindeki yetersizlikler kamu kuruluşları 

olsun, özel şirketler olsun bütün kuruluşları etkiliyor. Gelir-gider dengesizliklerindeki 

aleyhimize olan gelişmeler sadece Galatasaray’ın maruz kaldığı bir şey değil. Bu durum bizim 

zararımızı artırıyor ve gittikçe finansman ihtiyaçlarımızı artırıyor. Hâl böyle iken, bakıyoruz 

finans sektörüne, Türk lirası maliyetlerinde % 150 civarında artış var yılbaşından bu yana, 

yabancı para cinsinden ise % 125’lerde bu artış. Bu, dayanılması çok güç makro ekonomik 

koşullara doğru gelmiştir. Bir başka deyişle, kurdaki her % 1’lik oynama, Galatasaray Spor 

Kulübü ve bağlı kuruluşlarının finansal borçlarını 5 milyon lira artırmaktadır. Yani her % 1’lik 

döviz oynaması, 5 milyon lira daha yazmaktadır. Bir başka deyişle, global olarak bakacak 

olursak, Temmuz sonu itibarıyla, son 2 aydaki kur farkından Galatasaray’a gelen ilave yük 253 

milyon lira civarındadır.  

Mali tablolara bakacak olursak, bu bugünün sorunu değil. Galatasaray’ın faaliyetten elde 

ettiği kâr, normal olarak ama zarar yazıyoruz. Bu rakamlarla kur farkının veyahut finansal 

borçlarımızın karşılanması mümkün görünmemektedir. Zaten bunun, tahmin ediyorum ki, 

yönetimimizin gündemin ikinci yarısında sunacağı mali tablolara da yansıdığını çok açık 

olarak göreceğiz.  

Bir başka konu, iletişim konusu, özellikle kurumsal iletişim. Üzerinde ısrarla durmak istiyoruz 

bu konunun. Şu anda Galatasaray Spor Kulübü tarafından kullanılan iletişim araçları, 

mesajların içeriği, kalitesi, Türkçesi, zamanlaması mutlaka gözden geçirilmelidir. Biz bunları 

Yönetim Kurulumuzla yaptığımız periyodik toplantıda paylaştık. Bu konudaki hassasiyetlerde 

mutabık kaldık, ama bu davranışlar hâlâ devam ediyor. Buna süratli bir çare bulmak lazım ve 

her şeyden önce, Galatasaray’ın marka değerinin korunması için kaçınılmazdır. Bu konuda 

gerek Divan Kurulu, gerek Yönetim Kurulunun mutabık olduğunu zannediyorum ve ortak 

çalışmaları yapmak üzere de bu konuda her türlü desteğe hazırız. Bunlara birkaç örnek 

verebilirim, süratle düzeltilmesi gereken. Örneğin, Galatasaray Spor Kulübü gibi Şampiyonlar 
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Ligi’ne katılacak, dolayısıyla Batı’ya açılan pencere, Avrupa ile ilişkisi devam eden, yabancı 

transferi yapmaya çalışan, yabancı sponsorlar arayan bir kulübün web sayfasının İngilizce ve 

Fransızcasının olmaması düşünülemez. Bu çok uzun zamandır hazırlık hâlinde, yani under 

construction veyahut en cours de construction sinyali veriyor. Dolayısıyla, bu konuda ben 

tekrar değerli Yönetim Kurulumuzun hassasiyetini rica ediyorum.  

İletişimle ilgili bir önemli konu da, yönetim kurullarında, bağlı kuruluşlarda görev alan 

veyahut profesyonel çalışan kişilerin mutlaka sosyal medya paylaşımlarında biraz daha 

kontrol altında olmaları veyahut kontrol altına alınmaları gerekir diye düşünüyorum. 

Bunlarda hem kulübe zarar verici, hem de SPK veyahut KAP nezdinde de bizleri zorda 

bırakacak paylaşımlar -zamanlama ve içerik açısından- oluyor. Bu konudaki hassasiyeti tekrar 

hatırlatmak isterim.  

Camiamızın en çok birlikte ve dayanışma içerisinde olması gereken bir dönemdeyiz şu anda. 

O nedenle, rövanşist veyahut ayırımcı girişimler olarak algılanabilecek idari tasarruflardan 

kaçınılması, conflict of interest veyahut kuvvetler ayrılığı ilkelerini gözardı etmeden, kurul ve 

komitelerin örgütlenmesinin faydalı olacağını değerlendiriyoruz. Bu konuda tüm camiamızın 

hassasiyeti vardır. Ayni hassasiyeti hepimizin göstermesi gerekir diye düşünüyorum.  

Son olarak değineceğim konu ise hepimizi yakından ilgilendiren ve 29 Eylül’de yapılacağı ilan 

edilen (22 ve 29 Eylül tarihleri var), aynı anda çok farklı ve hayati konularda yetki talep eden 

Olağanüstü Genel Kuruldur. Bunun gündemimizin 4. maddesinde üyeler tarafından etraflıca 

ele alınacağına, hep birlikte sağduyu ile doğru yolu bulacağımıza inancım tamdır. Arzu 

ederseniz, dördüncü maddeye geçebiliriz. Dördüncü maddeye dikkat ederseniz, uzun 

zamandan beri gündemimizi ilk defa biraz tersine çevirdik. Görüşler ve dileklerin 

toplantımızın başında paylaşılmasını daha uygun gördük. Aksi takdirde, önce mali tabloları 

paylaşıyorduk. Sonuna doğru, en önemli üye görüşlerinin alınacağı kısımda salonda maalesef 

kimse kalmıyordu. Dolayısıyla, salonumuzda klima, serin hava olmamasına rağmen, mali 

tabloların sunumuna kadar sizleri bu salonda tutmayı başarabileceğiz umarım. Ben 

dikkatleriniz için çok teşekkür ediyorum.  

Dördüncü maddede ağırlıklı olarak -konuşmacıların taleplerinden anlıyorum- Olağanüstü 

Genel Kurulla ilgili konuşulacak. Bu, gazetede ve web sayfamızda ilan edildi. Oldukça uzun bir 

ilan. Bunun okunmasını arzu ediyorsanız okuyalım. Yok, herkes haberdardır veyahut bir 

şekilde haberdar olabiliriz diyorsanız vakit kaybı yapmayalım. En az yarım saat sürebilir 

okunması. Arzu ederseniz, herkes mutabıksa, Sayın Yönetim Kurulu ve Başkanı da mutabıksa, 

tekrar okumayalım bu ilanı. Vakitten tasarruf edelim, verimlilik adına ve gündemimize devam 

edelim. Devam mı efendim? Peki. Teşekkür ederiz.  

Mehmet Helvacı, söz isteyin. Beni çok işaretle rahatsız ediyorsunuz. Lütfen. Yansıda okuyacak 

mısınız hepsini içimizden? Gerekirse yaparız efendim, teşekkür ederiz ilginize ve önerinize. 

Dördüncü maddeye geçiyoruz efendim. Aşağı yukarı 20’ye yakın söz isteyen var. Bir 

başlasaydık Mehmet Bey, buyurun.  

Mehmet Bilen  

Sayın Divan Başkanı, Değerli Üyeler,  
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Şimdi aldığımız bilgiye göre, Sayın Divan Başkanımız da açıklar, 30 civarında sadece bu 

maddede söz almış üye varmış. Bunlar nasıl, ne zaman alıyorlar, onu bilmiyorum. Benim 

anlayışıma göre, bunun toplantı açıldıktan sonra alenen olması lazım. Önceden rezervasyon 

yapılıyor. Şimdi benim burada sizlere önerim şu. Sabaha kadar bitmez bu, mali kongre gibi 

olur. Lütfen bir karar alalım ve her konuşmacı 5 dakikada konuşmasını tamamlasın. Yani 30 

dakika bir konuşmacıyı dinlersek, 30. sırada olana da haksızlık yapmış oluruz. Bu birincisi. 

İkincisi de, söz sırasının Genel Kurulda da, burada da, sicil numarasına göre verilmesi lazım. 

Yoksa neye göre veriliyor, bilmiyoruz. Yani bu her iki hususu da sizlerin takdirine sunuyor, 

saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Bilen’e bu önerisi için teşekkür ediyoruz. İki konu var efendim. Konuşmamın başında da 

söylediğim gibi, bugün mali raporları konuşacağız ikinci bölümde. Birinci bölümde de dilekler 

ve çeşitli konularda görüş belirtmesi var. Bu dilekler ve görüş beyan edilecek konulardaki en 

önemli gündem maddesi Olağanüstü Genel Kurul demiştik. Benim önerim, kulübümüzün 

hayatiyetini ilgilendiren bu kadar önemli bir Genel Kurulda, görüşmecilerin iki dakika ile 

sınırlanmasını ben uygun bulmuyorum. Sizlerden ricam, mükerrer konuşmaları yapmamanız, 

eğer söz istemişseniz bile, aynı konuda tekrar konuşmamanız ve de hazirunun sabrını 

zorlamadan bu işi sağduyu ile götürmemizdir. İsterseniz bu şekilde başlayalım. Eğer çok uzun 

sürecek gibiyse, tekrar yolda bir ince ayar yaparız.  

Mehmet Bilen’in ikinci bir sorusu var, bunlar ne zaman rezervasyon yapıyorlar diye. Efendim, 

rezervasyon diye bir şey söz konusu değil. Mehmet Bilen de yıllarca benimle beraber başkan 

yardımcılığı yaptı. Kulübümüze bu zamana kadar emek vermiş, yön vermiş büyüklerimiz, 

görüşlerimizi yönlendirmiş kişiler var. Onlar beni veyahut diğer arkadaşlarımı arayarak 

konuşmak istediklerini söylediler, biz de onları yazdık. Bu, bu zamana kadar hep böyle 

olmuştur. Böyle olmasında da bir şey yoktur. Salona geldikten sonra da talepte bulunanlar 

oldu, onları da sıraya yazdık. O bakımdan, bu konuda başka bir şey aramaya gerek yok. 

Hoşgörünüze sığınıyorum ve Sayın İrfan Aktar’a talep etmiş olduğu şekilde söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Aktar. 

İrfan Aktar 

Sayın Başkanlar, Değerli Yöneticiler, Divan Kurulunun Kıymetli Üyeleri, Sevgili 

Galatasaraylılar,  

Sözlerime başlamadan önce, Sayın Divan Başkanımız Eşref Hamamcıoğlu’na özel 

teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. 113 yıl önce Galatasaray Spor Kulübü bu binada 

kurulmuştu ve yıllarca biz bu binada çalışmaya devam ettik. Ancak olağanüstü hâl dolayısıyla, 

maalesef bu çalışmalarımız engellenmişti. Şimdi yeniden burada bulunmaktan dolayı çok 

mutluyuz.  

Efendim, söz almam usuli bir konuyla ilgilidir. Haziran ayında Sayın Ahmet Özdoğan söz 

alarak Nisan 2017 tarihli Divan toplantısı hakkında bazı açıklamalarda bulundu ve 

mahkemeye müracaat ettiğini ifade etti. Ben de kendisine mahkeme evrakını sunarsa 

cevabımı vereceğimi söyledim.  
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Değerli Galatasaraylılar,  

2017 yılı Mart ayında, hatırlayacağınız şekilde, gergin bir Genel Kurul yapmıştık. Bu Genel 

Kurulun sonunda, bazı eski sporcularımızın kesin ihracı konusu da problemli bir hâle gelmiş 

ve o Genel Kurulumuz nahoş bir şekilde sona ermişti. Bu nedenle, takip eden ay, yani Nisan 

ayında -2017 yılında- bu konuyla ilgili bir gündem maddesi koymuştuk. Ancak toplantı 

başlamadan önce, tüzüğümüzün 102/5. maddesi uyarınca yapılan müracaat ışığında, bu 

toplantının kapalı yapılması talep edildi, bazı üyelerimiz tarafından.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bilirsiniz, kapalı toplantı gizli değildir. Kapalı toplantının manası, tüzüğümüzün 118/5. 

maddesinde tadat edildiği şekilde, sadece Divan üyelerinin katılacağı şekilde düzenlenir. 

Bununla ilgili zabıt tespit edilir, ancak 10 yıl açıklanmamak üzere, Divan sekreteryasında 

muhafaza edilir. Efendim, Divan toplantısının çalışmaları ile ilgili, tüzüğümüzün 101. maddesi 

çalışma yöntemini anlatır, 101/1’den 101/6’ya kadar, hangi şartlarda normal çalışmalarımız, 

yani bugün yaptığımız gibi toplantımız açıktır. Hatta Galatasaray Televizyonu tarafından 

değerli kamuoyuna da açıklanmaktadır. Ancak tüzüğümüzün 102/5. maddesi farklı bir 

çalışma yöntemini bize anlatır. Bir hata olmasın diye size maddeyi tekrar edeyim. “102/5: 

Divan Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu veya üyelerden en az 10 kişi bir 

önerge ile kapalı oturum isteyebilir. Bu önerge görüşme açılmaksızın oya sunulur. Önergenin 

kabulü hâlinde, Divan Kurulu tarafından katılma hakkı olmayanlar salondan çıkarılır.”  

Efendim, son zamanlarda çok hoş bir şey çıktı, popülist bir söylem çıktı. Efendim, Genel Kurul 

her şeyin üstünde. Genel Kurul, kulübün en üst karar organıdır. Ancak yine tüzüğün tespit 

ettiği esaslar içinde toplanır, gerekli kararları alır. Kulübün yönetimi için seçimler yapar, 

vesaire, vesaire. Ancak Genel Kurul üyesi olmak her şey değildir. Onun için, tüzüğümüz belli 

kurallar koymuştur. Kaç yıllık üyenin Yönetim Kuruluna seçileceği, başkan seçilmek için ne 

kadar kıdem gerektiği, Sicil Kurulu için, vesaire, vesaire. Onun için, bu maddede ifade edilen 

katılma hakkı olmayanları, şöyle söyleyelim, 118/5. Maddesinde. Kim bu Divan üyeleri? Her 

yıl sonunda, sicil kayıtlarına göre 25 yıl kıdemlerini tamamlamış, yıllık ödentilerini tam olarak 

ödemiş, kesinleşmiş hak mahrumiyeti yaptırımı almamış, kaydı toplam 5 yıl kapanmamış 

üyeler. Bu değerli üyeler, kulübümüzün Divan üyeleridir ve kapalı toplantı bu üyelerin 

katılımıyla yapılır.  

Sayın Ahmet Özdoğan bu konuyu mahkemeye götürmüş. Mahkeme kararına baktım. Size 

şöyle söyleyeyim. Dava, Genel Kurul kararının iptali. Dernek Genel Kurul kararının iptali. Yani 

iş maalesef taa başından sakat bir yere gitmiş. Her ne hâl ise efendim. 101/6 maddesi ile 

102/5’i karıştırmış. Maalesef hukuki mülahazalar herhâlde çok kalabalık olan dönemde bu 

tür şeylere gidiliyor, hatta bir kısım da rica minnet, konusu ile farklı uygulamalar da 

yapılabiliyor.  

Değerli Üyeler,  

Ben tüzüğün öngördüğü şekilde, Divan toplantısına katılma imkânı olan üyeleri aldım. Diğer 

üyeler -kulüp, Genel Kurul üyesi olsunlar veya olmasınlar- gerekli kıdeme haiz olmadıkları için 

kendilerini dışarıya rica ettim. Konu budur. Ben doğrusunu yaptığımı zannediyorum. Sayın 

Özdoğan başka şekilde düşünebilir. Başka üyelerimiz de farklı düşünebilir. Bu konunun 
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sebebi budur. Burada söz alıp bunu anlatmamın sebebi, benzer konular tekrar meydana 

gelebilir, kapalı toplantılar icap edebilir. Onun için, Divan Başkanı da o gün alacağı karar 

hakkında hiç olmazsa fikir şu anda üretebilir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Ben Galatasaray’ı, 150 yıllık Galatasaray Lisesi, üniversitesi, ilköğretim kurumu, vakıfları, 

dernekleri, dünyaca tanınan kulübü ve milyonlarca sarı kırmızı renge bağlı taraftarı ile büyük 

bir aile olarak görüyorum. Son söz, ben ailemi mahkemeye vermem, ailemi mahkeme 

koridorlarına götürenleri de ailemden saymam. Hepinize saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın İrfan Aktar’a teşekkür ediyoruz. Buyurun İbrahim Bey, buyurun. Biraz ilerleyelim, çünkü 

herkes usul hakkında söz alırsa biz bitiremeyiz bunu ama. Müsaade ederseniz, biz başlayalım 

toplantıya, sonra size söz vereyim. Bakın, vakit kaybediyoruz İbrahim Bey, bu kadar kişiye, 

lütfen. Mutlaka ki önemlidir, ama yani her seferinde böyle usul hakkında söz alarak 

ilerleyemeyiz ki. Nasıl olacak bu iş? Müsaade edin, ben size söz vereceğim zaten. Buyurun, 

buyurun.  

İbrahim Özdemir  

Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu ve Galatasaray’ın Çok Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim maruzatım şudur. Bugüne kadar Galatasaray’ın bütün 

Divan toplantılarında bir usul vardı. Yönetim Kurulu veya Sayın Başkan kalkıp bir konuda, 

bilmediğimiz konuda, konularda Genel Kurulu veya Divan Kurulunu aydınlatırdı, herkes de 

onun üzerine bir konuşma yapardı. Şimdi ben burada bir konuşma yapacağım, ama buraya 

çıkan arkadaşlar 2 dakika konuşsun, 3 dakika konuşsun, sonunda biz bilmediğimiz konular 

üzerinde konuşuyoruz. Yani Başkanımız veyahut da Yönetim Kurulundan görevli bir arkadaş 

genel konular hakkında bize bilgi vermeden biz neyi konuşacağız? Ben onu söylemek 

istiyorum. Bakın, bu sonunda şuna dönüşecek. En sonunda Sayın Başkan konuşacak, üyelere 

söz hakkı da verilmeyecek. Yani çok absürd bir şey söylüyorum, ama kabul eden, etmeyen, 

hadi güle güle... Bu yanlış olur, bu bizim camiamıza yakışmaz. Ben onu arz etmek istedim. 

Yanlış bulduğumu arz etmek istiyorum. Önce bilgilenelim, sonra konuşalım. 5 dakika olur, 10 

dakika olur. Çok da önemli değil. Ama burada konuşulacak çok önemli konular var. Rutin bir 

konuşmanın ötesinde, bugün Divan Kurulu toplantısı yapıyoruz. Hepinize saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz Sayın Özdemir. Sayın Hayrettin Kozak, buyurun efendim.  

Hayrettin Kozak  

Sayın Başkanlarımız, Değerli Galatasaraylılar,  

Nefret ettiğim şeyi size üzülerek söylemek istiyorum. Galatasaray konularını konuşurken, 2 

dakikalara, 5 dakikalara sığdırma talebinden nefret ediyorum ben. Biz Galatasaray’ı 

konuşmak için buradayız. Galatasaray Kulübü, aşağı yukarı 3 aydan beri meselelerini 

konuşamadı, farkında mısınız? Yok mu Galatasaray’ın konuşacak meselesi? Yığınla var. Neyi, 

nereye sığdırıyorsunuz? Sabredin, oturun, dinleyin efendim. Kusura bakmasınlar, ben 
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olabildiğince, çok ciddi traşlamalar yaparak, sizi fazla boğmadan, sıkmadan, beni çok üzen bir 

konuyu özellikle sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen hızlı hızlı, ondan öncekileri, 

traşladıklarımı söyleyeyim. Bir, Sayın Başkana ve arkadaşlara teşekkür ediyoruz, şuraya 

kavuştuğumuz için, yuvamıza kavuştuğumuz için. Galatasaray, Tevfik Fikret’in huzurunda, 

burada konuşulur. Buraya biz rahatlıkla, 5 kişi de, 500 kişi de sığırız, 200 kişi de sığarız, 

dertlerimizi de anlatırız. Bunun için teşekkür ediyorum.  

2010 yılında, Adnan Polat döneminde yapılan tüzük çalışmalarının neticesi olarak 16 Ekim 

2010 tarihinde bir tüzük çıktı ortaya. O tarihten bu yana, kulüp bu tüzükle yönetilmektedir. 

Bu tüzüğün uğraşanlarını çok yakinen biliyorum. Kısmen ben de içinde bulundum. Üç 

büyüğümüzü kaybettik bunların içinden. Ama şunu söylemek için ben bunun üstünde ısrarla 

duruyorum. O 2010 tüzüğünde, Galatasaray Spor Kulübü’nün değil, Türkiye’deki spor 

tarihinin en önemli denetim maddeleri oluşturulmuştur. Bundan emin olunuz. Bu sistem 

oturmuş, yıllardan beri, 2010’dan başlamak suretiyle, her sene bizim faaliyet raporlarımızın 

en az 200 ila 250 sayfası Galatasaray’ın mali konularına ayrılmıştır. Dolayısıyla, eğer ilgi 

gösterilirse, Galatasaray üyelerinin elinde Galatasaray’ın mali durumunu didik didik edecek 

her türlü veri bizim faaliyet raporlarımızda hazır olmuştur bugüne kadar. Bunun için, Allah 

rahmet eylesin, emeği geçenlere ben şükranlarımı sunuyorum. Bundan dışarı çıkmamamız 

lazım. O yönetim, bu yönetim meselesi değil bu.  

Gelelim bugünküne, az önce bir sunum ifade edildi. Ben o sunumu ele geçirdim. 2018 

Haziran’ın 18’i itibarıyla bir rapor sunulacak. Şimdi ben baktım, Galatasaray Kulübü’nün 

alışılagelmiş faaliyet raporu değil. Bir konsolide rapor gördüm, kusura bakmasınlar, hayati 

birçok konu yok. Bu kadar söylemekle yetiniyorum. Aksi varsa, bana söylerler.  

Sevgili Üyeler,  

Yaşım 73, Galatasaray üyeliğimde 50 yılımı doldurmak üzereyim. Ben bu yaşıma kadar 

Galatasaray camiasında dostluğun, arkadaşlığın, karşılıklı sevginin önemini büyüklerimden 

görerek, duyarak yaşadım. Bu anlayışımın bir gereği olarak, camiamızda çok az kimsenin 

bildiği üzücü bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum, antipatik, sevimsiz bir konu olsa da. Konu 

bir disiplin olayı. Nedir disiplin olayı? Üyelerimizden iki kişi disipline havale edilmiş. Ufak 

detaylar vereceğim, bütün detaylardan kaçınacağım, merak etmeyin. Ama bunu size 

anlatmaya mecburum. Disipline sevk edilen iki arkadaşımız var. Biri Doğan Kesim. Bu 

arkadaşımız 27 yıllık Genel Kurul üyesi. Kısa bir süre önce de Divan üyesi olmuş. Kalamış 

Tesisleri’nde 6 yıl müdürlük yapmış. Orada yaşayanlar bilir. Efendiliği ile tanınan bir 

arkadaşmış, aykırı bir hareketi olmamış. Yeni yönetim, ekonomik sebepler belirterek, 

tazminatını da ödeyerek onun görevine son vermiş, göndermiş. Yani şu anda yok zaten. Bu 

27 yıllık kulüp yaşamında hiçbir suçlamaya maruz kalmamış. Herhangi bir ihtar, vesaire 

benzeri sabıkası da yok. İkinci arkadaş, Halil Cem Köklü. 16 yıllık kulüp üyesi. Galatasaray 

Lisesi’nde 10 yıl okumuş. Kızı asil üye, eşi sosyal üye. 16 yıllık üyeliği boyunca hakkında 

suçlama, soruşturma olmamış, sicili aynı Doğan gibi, tertemiz.  

Şimdi haklarında yapılan suçlamayı okuyorum. Fazla detaya girmeyeceğim, nasıl olsa izah 

ederler. Suç şu. Üye Cem Köklü, bir yakını için sezonluk ücret 2 bin lira iken 300 lira 

karşılığında misafir giriş kartı verilmesine tevessül etmiş, tesis müdürü Doğan Kesim’in de bu 
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işi onaylaması. Her ikisi bu suçlardan disipline sevk olunuyor. Bunların birtakım teferruatı 

vardır muhakkak, onları da duyarsınız. Ama olayın temeli bu. En sonuna geleceğim efendim. 

Şikâyetçi, Denetim Kurulu üyemiz Reha Özışak. Şikâyet şekli, kulüp başkanlığına yazılı 

başvuru. Soruşturma süreci ile ilgili bilgiler elimde olmasına rağmen, zamanınızdan çalmamak 

için detaylarına girmeyeceğim. Merak eden bana sorabilir.  

Ancak büyük önemi nedeniyle, iki konuyu sizinle paylaşmak durumundayım. Bir, Başkan 

Yardımcısı Sayın Yusuf Günay’ın, Kalamış, Maslak ve Florya tesislerinin müdürlüklerine 2 

Ağustos 2018 tarihinde konu ile ilgili üyelere duyurmak üzere gönderdiği bir yazı. Metnini 

size aynen okuyacağım. “Yönetim Kurulumuzun 24 tarih, 2018, şu, şu sayılı toplantısında, 

Disiplin Kurulunun 19 Temmuz 2018 tarih, 3 sayılı toplantısında şu, şu sicil numaralı kulüp 

üyesi Doğan Kesim, şu, şu sicil numaralı kulüp üyesi Halil Cem Köklü hakkında almış olduğu 

karar, (bir önceki aldığı kararı kastederek veriyorlar) tüzüğümüzün 109/4. maddesi 

çerçevesinde yeniden değerlendirilmek üzere tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk 

etmelerine karar verilmiştir.” diye yönetim adına bir yazı yazıyor Başkan Yardımcımız.  

Konu şu. Önceki verilen ceza x, şimdi 109/4 maddesi ile iki arkadaşın cezası isteniyor. Şimdi 

buna istinaden Disiplin Kurulunun bu son karara, yani bir nevi talimat gibi kendilerine gelmiş, 

bunları tekrar yargılayın, ama 109/4’e göre yargılayın diyor. Dikkatinizi çekerim. Bunu diyen 

yönetim, dinleyen de Disiplin Kurulu. Şimdi bu madde nedir? Onay için de bu kararı alıyorlar. 

109/4’e göre cezalandırma kararını 10 kişi oy birliği ile veriyor. Bütün yedekleriyle, bütün 

Disiplin Kurulu da toplanıyor o gün. Bu pek sık vaki olmayan bir şey. Ve Yönetim Kuruluna 

gönderiyorlar.  

Şimdi 109/4 nedir? Ben de bilmiyordum, bu süreçte öğrendik. Aynen okuyorum. 

“Uygulanmasını gerektiren eylemler: Kulübün mal varlığına kasten zarar verici eylem veya 

davranışlarda bulunmak.” Bu kadar basit, ama çok ağır. Bunun cezası, ilelebet kulüp 

üyeliğinden atılmak, hayatlarının sonuna kadar da üyelikten atılmış olarak yaşamak. Bunu 

bilgilerinize arz ediyorum. Tabii bu henüz kesinleşmiş bir karar değil, ama,belli bir süreden de 

belli ki biraz tereddütler geçiriliyor. Henüz Yönetim Kurulunun onayından geçerek suçlulara 

tebligat yapılmış değil. Ben nasıl olsa yapılacağını varsayarak veya düşünerek, bugünden size 

bilgi vermek istiyorum.  

Divanımızın Değerli Üyeleri,  

2 Ağustos tarihinde, Yönetim Kurulunun, iki üyemizin haklarında evvelce verilmiş kararın 

tüzüğümüzün 109/4. maddesi çerçevesinde yeniden değerlendirilmek üzere tedbirli olarak 

Disiplin Kuruluna sevk edilmeleri kararı, bu karar henüz kesinleşmemiş de olsa, istenilen 

cezanın bir idam hükmü ağırlığında oluşu, -aynen böyle düşünüyorum, bir Galatasaraylı 

olarak- üstelik tedbirli olmasının istenmesi, yani yakınları, hanımı, şusu, busu da onlarla 

beraber tesislerden, hiçbir şeyden istifade edemeyecek, bunu da bilin. Şu anda da o 

durumdalar. Şu anda bu uygulanıyor. Orada yafta gibi, az önce okuduğum yazı Florya’da, 

Galatasaray Kulübü Kalamış Tesisleri’nin üç-dört yerinde ve Maslak Tesisleri’nde asılı olarak 

duruyor, az önce okuduğum yazı. Şimdi suçlanan iki üyemiz ve ailelerinde bu olay olağanüstü 

bir üzüntü ve onur kırıklığı yaratmış. Bu cezanın verilmesi, bu kardeşlerimizin 

Galatasaraylılıklarının ömür boyu sona ermesi demektir.  
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Sizlere hitap ediyorum. Mensupları arasında sevgi, saygı ve dayanışma anlayışını her vesile ile 

ifade eden Galatasaray camiasının sevgili varlıkları, siz deneyimli üyeleri ve ağabeyimizin 

önünde, sizin önünüzde, kulüp başkanımızdan, kardeşlerimize verilmesi tartışılan, bu asla 

kabul edilemez, ağır ve haksız kararın iptali yönünde gerekli girişimleri yapmalarını rica 

ediyorum. Sizlerden ben rica ediyorum. Ben bir üyeyim, o kadar. Ama bu ricamı, eğer uygun 

görüyorsanız, Sayın Başkana siz de iletin lütfen. Kısaca, bu anlamsız dosyanın geri çekilmesini 

Başkandan istemenizi rica ediyorum.  

Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim çok önemli bir tüzük maddesi var. Disiplin Kurulu da 

başvuru tarihinden itibaren -yani söz konusu bu olay da aynı durumda- en geç 15 gün içinde 

başvuru ile ilgili olayın kovuşturmasına başlamak ve 45 gün sonuna kadar bitirmek 

zorundadır. Dikkat edin, zorundadır. Şimdi bu olay, yani ilk şikâyet 18 Haziran’da yapılmış. 

Bugün Eylül 12, aradan 86 gün geçmiş. 45 gün, limit, tüzük tarafından. Bugün 86. gün ve bu 

idam mahkumuna namzet arkadaşlarımıza olayla ilgili nihai tebligat yapılmamıştır henüz. 

Bunu bu kadarla kesiyorum.  

Galatasaray Adası ile ilgili üç kelime söyleyeceğim. Galatasaray Adası haberleri bütün 

gazetelerde boy boy yer alıyor. Rezalet bir haber, yalan bir haber, cehalet dolu bir haber ve 

bizden tıss yok. Bizden tıss yok. Bu nasıl iş? Bunu kabul etmek mümkün mü? Bakın, , 

Galatasaray Adası asla ve asla onun, bunun malı değildir. Böyle eline kalemi alan, tutup da 

burayı dava edemez. Bakın, Galatasaray Adası’nın 2.520 metrekarelik bir numaralı parseli 

tapulu olarak Galatasaray’ın uhdesindedir, elindedir. Sahibidir Galatasaray. Bu da Ada’nın 

tam göbeğinde olan, en büyük parseldir. Diğerleri de Milli Emlak’in, eğlence salonu, 

düğünlerin, derneklerin yapıldığı, biliyorsunuz, Boğaz tarafında, 847 metrekaredir. Sonuncu 

da, 4 numaralı parsel, havuz tarafı, o da 1.800 metrekare. Son iki söylediğim, Milli Emlak’e de 

Galatasaray Kulübü yıllardır ecrimisil ödüyor. Şu anda da Galatasaray Kulübü, Dursun Özbek 

döneminde, irtifak hakkını da almak için başvurular yapmış durumda.  

Şimdi söyleyeceğim şu, bu kadar yazıp çizen gazetelere, boy boy şunları söylemek veya 

yazmak, yok efendim Beltur’a kiralanacakmış, efendim Katarlı bir adam talip, vs... Ya 

yapmayın, etmeyin, bunun bir cevabı yok mu?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Kozak, hatırladığım kadarıyla, basında ve resmî sitemizde bu konuyla ilgili olarak bir 

yalanlama cevabı çıktı. Bunu bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Hayrettin Kozak 

Tamam. Ben özür dilemesini bilirim. Ben görmedim. Bugün yine var. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çıktı, çıktı. Ha, dediğim gibi, bu tekzibin içeriği geçerli mi, bilmem, ama yönetim bu konuyla 

ilgili olarak tekzip yayınını aynı gün yapmıştır. 

Hayrettin Kozak 

Tamam, ben de okurum, dersimi alırım. Ama bu, bu kadar basittir. Hâlâ devam ediyor bu 

yayın çünkü. Bunun önünü kesmek lazımdır diyorum.  
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Son bir şey de, büyük bir Olağanüstü Genel Kurulumuz var. Şu kadarını söyleyeyim. Bu Genel 

Kurulun son derece kapsamlı, son derece kafa karıştırıcı olması dolayısıyla sadece 29 Eylül’de 

direkt olarak görüşülüp oylanmasına müsaade edecek bir zemin yok. Önerim şu, çok basit. 

Bunu erteleyelim. Örneğin, Kasım ayına erteleyelim ya da Aralık ayına, hangisi olursa. 

Bundan bir öncesinde de, bir toplantı organize edelim, gayriresmî bir toplantı, bütün üyelere 

açık olsun. Gayriresmî bir toplantı ve orada da münhasıran bu resmî gündemi aynen orada, 

sabah erken buluşalım, gece yarısına kadar tartışalım. Ondan sonra, oradan çıkacak 

sonuçlara göre Genel Kurula gitsin insanlar. Şimdi biz hep beraber 29’unda, bu salonda 

buluşacağız. Pardon, davet edildiğimiz salonda buluşacağız. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Haliç Kongre Merkezi’nde. 

Hayrettin Kozak 

Buluşacağız ama neyi tartışacağız? Bir defa, hiçbir şey net değil. Hedef olarak alınan hiçbir 

şey belli değil ilanda. Yani ben şu kadar garantiyi sizden istiyorum, şu metrekare için, ama 

ben şunu şurada kullanacağım, şu inşaatı yapacağım, şu ticaret merkezini yapacağım diye 

hiçbir bilgi yok. Sadece bizden yetkileri istiyor sayın yönetim. Sonra ne olacak, belli değil. 

Daha öncekileri örnek göstermesin kimse. Daha öncekilerde hedefler vardı. Riva vardı, şu 

vardı, bu vardı. Ama birtakım hedefler vardı. Bunda hiçbir hedef yok. Bunu söyleyeceğim. Az 

önceki teklifimi de tekrar teyit ediyorum.  

Bir daha özür diliyorum eğer çıktıysa, ben kaçırmışım demek ki. Hepinize saygılarımı 

sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Kozak’a teşekkür ediyoruz. Sayın Yarsuvat, söz istemiştiniz. Hoşgeldiniz, söz alacak 

mısınız? Rica ederim, buyurun.  

Sayın Mehmet Bilen, her seferinde bu toplantıyı rahatsız etmekten vazgeçseniz çok iyi olacak, 

lütfen. Lütfen. Müsaade edin, yerinize buyurursanız. Galatasaray’da çok alışılmış bir şey 

değil, kürsüye ayağa kalkarak hitap etmek, Divan Kurulunda. Lütfen buyurun yerinize, 

istirahat ederseniz çok memnun olurum. Buyurunuz, buyurunuz efendim. Siz bu Divan 

toplantılarının vazgeçilmez sembolü olmaya başladınız.  

Duygun Yarsuvat  

Çok Sevgili, Değerli Galatasaraylılar,  

Sizlerle tekrar bir arada olmak ve sizlere hitap etmek büyük bir zevk, büyük bir onur. Hepinize 

teşekkür ederim. Başkan, size de teşekkür ederim, bana söz verdiğiniz için.  

Ben iki konuya değinmek istiyorum. Hayri değindi zaten, tekrar olmasın diye, birincisi, bu 

verilen ceza hukuka tamamen aykırı bir ceza. Onun için, onun üzerinde yeniden düşünülmesi 

gerektiğini düşünüyorum. Bu arzuyu da, bu ricayı da Yönetim Kurulunun yeniden gözden 

geçireceğine inanıyorum. İkinci konu, Olağanüstü Genel Kurul için.  

Sevgili Arkadaşlar, Sevgili Galatasaraylılar,  
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Bizim birtakım mal varlıklarımız var. Başka kulüplerde olmayan mal varlıklarımız var. Bir 

Ada’mız var, uzun yıllardır bir işgalcinin elinde. Ondan istediğimiz gibi faydalanamıyoruz. 

Bunun sözleşmesi bitmiştir. Davalar açılmıştır. Ada’nın işgalcisi, birtakım hukuki yollara, 

tüzüklere başvurarak davayı uzatmaktadır. Benim hatırladığım kadarıyla, bu konuda açılmış 4 

dava vardı. Akti ihlalden, sözleşmenin sonuna gelmesinden dolayı, bu konularda açılmış 

davalar vardı. Ama bu davalar gereğince takip edilmemiştir. Onu rahatlıkla söyleyebilirim.  

Şimdi bu gayrimenkullerimizin değerlendirilmesi söz konusudur. Tabii ki buna karşı 

çıkamayız. Ama bu gayrimenkullerden hiçbirini elden çıkartamayız. Galatasaray Kulübü’nün 

elinden çıkartamayız. O olağanüstü toplantının gündemine Galatasaray’ın bu 

gayrimenkulleriyle ilgili birtakım hükümler konmuştur, bunlar oylanacaktır. Dikkat ederseniz, 

Ünal Aysal döneminde, bir Divan Kurulu toplantısında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurmak 

istediğini söyledi ve Galatasaray’ın bu mal varlığını da bu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın 

içine koyacağını söyledi. Bizim Divanımız bunu kabul etmedi. Şimdi ona benzer bir şey, bugün 

de getirilmek isteniyor. Burada satmak sözcüğü kullanılmıyor, ama üstü örtülü olarak bahis 

konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak deniyor. 

Böyle bir yetki isteniyor. Bu ne demek? Bu demektir ki, sermaye olarak bir şirkete koyarsanız, 

bu gayrimenkul artık sizin değil anlamına geliyor. Gazetelerde çıkan havadisleri hepimiz 

okuduk. Tekzibini de okuduk. Yok böyle bir şey, külliyen yalandır, deniyor. Ama siz böyle bir 

madde getirip, orayı da, o gayrimenkulü de tartışmaya açarsanız, herkes bunu yazar, herkes 

bunu söyler. Galatasaray’ın hiçbir gayrimenkulünü satmak için böyle bir dolaylı yolu 

denememek lazım. Galatasaray’ın aklıyla alay etmek anlamına gelir. Artık aklımız kaldı mı, 

kalmadı mı, bilemiyorum ama bu o kadar açık ki, bizi rencide edici bir tekliftir. Dolayısıyla, 

gayrimenkullerle ilgili bu Olağanüstü Genel Kurul maddelerinin hepsinin külliyen 

reddedilmesi gerekir.  

Yine burada tüzük değişikliği ile ilgili maddeler var. Tüzük değişikliği ile ilgili maddeler özel 

olarak yapılacak bir Olağanüstü Genel Kurulda yapılabilir ve bunun karar nisabı da farklıdır. 

Galatasaray Spor Kulübü’nün tüzüğünde bu da gösterilmiştir. Böyle bir Genel Kurula gitmeyi 

kim akıl verdi, bilmiyorum. Ama bizim Galatasaraylı olarak, yanlış yapmamamız gerekir. 

Gayrimenkul şeklinin değiştirilmesi için yine tüzüğümüzde bir hüküm vardır. Bu hükme göre, 

gayrimenkuller üzerinde yapılacak her türlü değişikliğin önce planının, projesinin bildirilmesi 

gerekir ve ondan sonra Genel Kuruldan onay alınması icap eder. Teşekkür ederim. Arkadaşlar 

da söyledi, 145. madde. 145. maddeye baktığınızda, “taşınılmazlar yatırım bütçesi” diye ayrı 

bir madde var. Şimdi burada bunun hepsi göz ardı ediliyor, sümen altı yapılıyor. Bunların 

hepsi, tüzük maddeleri sümen altı yapılıyor, göz ardı ediliyor ve biz nasıl olsa geçiririz hissi ile 

herhâlde hareket ediliyor. Böyle olmaz. Biz herhâlde böyle hareket etmeyiz. Galatasaray’ın 

değerleri buna müsaade etmez.  

145. maddeye baktığımızda, taşınmazlar için bütçe yılı içerisinde gerçekleşecek ya da gelecek 

yıllara sarkacak yatırım ve harcamalar yapabilmek için getirilen öneride, taşınmazın bir plan 

ve projesinin eklenmesi, inşaat maliyet ve yapılabilirlik hesaplarının çıkartılmış olması ya da 

satın alınacak taşınmazın her türlü niteliklerinin belirlenmesi icap ederdi. İkinci fıkrasında, 

plan ve projesinde ne kadar sürede bitirilebileceğinin belirtilmesi, dördüncü fıkrada, kaynak 
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olarak borçlanma varsa, borçlanmanızın maliyeti ve ne kadar sürede ödenebileceği, bütçe 

gerekçesinde açıkça belirtilmesi gerekir.  

Görüyorsunuz, ben bu maddeyi çok iyi hatırlıyorum. Kemâl Onar, bu maddenin böyle 

konmasını istemişti ve bunun için de mücadele vermişti. Bugün görüyoruz ki, o zaman için 

“Ne olur bunu koymasan?” dediğim vakit de, “Sen karışma. Bunu koymamız lazım. Ne zaman 

kullanılacağı da belli olmaz.” demişti. Bugün o gün. Yönetim Kurulu, lütfen bu toplantıyı iptal 

edin, Galatasaray’ın daha fazla yara almasına müsaade etmeyin. Galatasaray’da bölünme 

olabilir. Buna müsaade etmeyin lütfen. Biz artık yeni bir seçim yapmak istemiyoruz. Sizlerle 

yola devam etmek istiyoruz. Ama mecbur bırakırsanız, istemediğimiz şeyleri de yapmak 

zorunda kalabiliriz. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrar.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Yarsuvat’a teşekkür ediyoruz. Sayın Hayri Kozak’ın Disiplin Kuruluyla ilgili olarak 

eleştirilerine cevap vermek üzere Ayhan Yeğinsu söz istemişti, kurul sözcüsü olarak. 

Tüzüğümüzün ilgili maddesi gereği, Sayın Ayhan Yeğinsu’yu kürsüye davet ediyoruz efendim. 

Ayhan Bey, geliyor musunuz? Sonraki konuşmacı, Sayın Ahmet Özdoğan, sıraya göre.  

Ayhan Yeğinsu  

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım. 4840 Ayhan Yeğinsu. Sevgili Hayri Kozak ağabeyime 

maalesef katılamayacağım, çünkü anladığım kadarıyla, eksik birtakım bilgiler almış. O bilgiler 

çerçevesinde görüşmüş ve bu açıklamaları yaptı. Bir kere şunun altını çok net olarak çizmek 

istiyorum. Yıllardır biz bu kulüpte denetimin olmadığını söylüyorduk ve denetim 

yapılmadığını hiç bıkmadan devamlı söyledik. Şimdi bu Yönetim Kurulu ile birlikte denetim 

yapılmaya başlandı. Yapılan denetimler neticesinde ortaya çıkan birtakım şeyler artık gözler 

önüne serilmeye başladı ve görülmeye başladı. Bunlar da bir gürültü patırtı yaratmaya 

başladı maalesef, çünkü alışılmamış.  

Şimdi bu bahsedilen arkadaşların yapmış oldukları sadece bir seferlik bir şey değil. Daha 

önceki yıllarda da benzer şeyler yapılmış. Ve daha da enteresanı, deniyor ki, “Bu konuyla ilgili 

olarak ben Başkanımdan izin aldım. Başkanım bana bunun böyle yapılmasını söyledi.” Size 

gerekli tüzük maddesini çok kısa olduğu için okumak istiyorum. “Madde 160, ödentisiz 

yararlanma. Kulüp Başkanı, her yıl kulübün prestij ve yararları açısından gerekli gördüğü 

kulüp üyesi olmayan en çok 10 kişiyi, ödentisiz olarak sosyal tesislerden yalnızca bir takvim 

yılı içinde yararlanma olanağını verebilir.” Bu tüzük maddesi çok açık. Ancak bunun yapılması 

için başkan tarafından bu gerekli şeyin verilmiş olması gerekiyor. Böyle bir şey yok, 

verilmemiş. Ayriyeten bu arkadaşlarımız diyor ki, belli bir başkanın ismini vererek, “Bize bu 

başkanımız talimatı verdi.” diyor. Bakıyorsunuz, o dönemde makbuz tarihi ile 

karşılaştırıyorsunuz, o başkanımız başkan değil. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman, bir 

kere devamlılık arz eden bir şey. Galatasaray Spor Kulübü’ne üye herkes nasıl aidatını 

ödüyorsa, nasıl diğer misafir üyeler yıllık ödenmesi gereken para ne ise onu ödüyorsa, bu 

kişilerin de bunu ödemesi gerekir. Şimdi şu okuduğum maddede, bir üyemiz baldızını 
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yararlandırmış. Bu baldızın Galatasaray Spor Kulübü’ne ne faydası oldu acaba? Hepinizin 

değerlendirmesine bırakıyorum. Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Ayhan Yeğinsu cevap verme hakkını kullanmıştır, teşekkür ediyoruz kendisine. Sayın 

Özdoğan, buyurun efendim. Divan Kurulu toplantılarına yazın ara vermiştik, Sayın Özdoğan’ın 

kürsüye doğru haşmetli yürüyüşünü özlemişiz. Tekrar ona kavuştuğumuz için çok 

memnunum. Hoş geldiniz Sayın Özdoğan. 

Ahmet Özdoğan 

Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.  

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Değerli 

Basın Mensupları, Saygıdeğer Hanımefendiler,  

Hepiniz hoş geldiniz. Çok çeşitli salonlarda konuşma yapıyoruz, çünkü sadece Galatasaray 

değil, biliyorsunuz, bizim akademik olan bir bölümümüz de var. Ama inanın ki, bir tek bu 

salonda heyecanlanıyorum ben, çünkü bu salonun teri, kokusu, anlayışı, ambiansı çok 

değişik. Onun için, bu salona geri döndüğümüz için çok mutluyum. Sayın Divan Başkanlığına 

da teşekkür ediyorum efendim.  

Dünyamız, günümüz ve Türkiye’miz için, ulu önder Atatürk’ün sözleriyle başlamak istiyorum. 

“İnsanlar ancak umutları, düşünceleri doğrultusunda sevk ve idare edilebilirler.” diyor ulu 

önder Atatürk. Şimdi efendim, Sayın eski Divan Başkanım İrfan Aktar Bey bir konuşma yaptı. 

Bu konuşmada dedi ki, “Aile üyeleri mahkemeye verilmez. Mahkemeye veren aile üyelerini 

de ben aileden kabul etmem.” dedi. Bu saygıdeğer İrfan ağabeyin tarzı ve üslubu, ama ben 

size bir şey söyleyeyim. Benim anlayışım da şu. Aile bireyleri evinden geri çevrilmez. Aile 

bireyleri bir bütündür, aile bireylerine hayır denmez. Aile bireyleri ötekileştirilemez. Benim 

mahkemeye gitme nedenim şuydu. Şahsım olarak hiçbir şeyim yok. İşte mahkeme belgeleri 

burada. Sayın Divan Başkanı benden geçen sefer istedi. Bütün artık kesinleşmiş olarak 

burada. Sayın İrfan ağabeyim şunu iyi bilsin ki, yeni bir mahkeme kararı çıkana kadar, 

Galatasaray Genel Kurul üyeleri burada izleme hakkına bu kararla sahip olmuşlardır. Tüzük 

öyle diyor, böyle diyor değil. Kanun öyle diyor. Kanun öyle diyor. Şimdi bu çerçevede, bu size 

ait efendim. Sayın Divan Başkanımız bundan sonraki şeylerde, Genel Kurul üyeleri yeni bir 

mahkeme kararına karşın çıkartılamaz. Ayrıca ben size... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Özdoğan, yalnız şu anda da kulüp üyeleri bu Divan toplantısını izleyebiliyorlar, bir 

sakınca yok. Arka tarafta, bakın, ayrılmış bir bölüm var. Hep öyleydi. Dolayısıyla, o açıklamayı 

tam yaparsanız yanlış anlaşılmalara engel olabiliriz.  

Ahmet Özdoğan 

Hayır efendim, biliyorsunuz, o Divanda gizli toplantı kararı alındı. Gizli toplantıda da... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Kapalı toplantıydı. 
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Ahmet Özdoğan  

Kapalı toplantı. Artık Genel Kurul üyeleri kapalı toplantıda da rahatlıkla Divan Kurulunu 

izleyebilecekler.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Evet, bu açıklama daha doğru oldu. Yoksa böyle bir mahkeme kararını beklemeksizin de, 

sayın kulüp üyeleri Divan toplantılarına misafir olarak katılabiliyorlar. Sadece konular 

hakkında söz alamıyorlar, biliyorsunuz.  

Ahmet Özdoğan  

Evet. Ayrıca, size burada söz verdim ve dedim ki, Galatasaray buradan bir kuruş herhangi bir 

ücret ödemeyecek, dedim. Sayın Divan Başkanlığına sundum, Galatasaray hiçbir mahkemede 

bir lira dahi ödememiştir, onu da söyleyeyim. Şimdi, çok ilginç bir şey oldu bu mahkeme 

esnasında, sizlere bunu arz edeceğim. Çünkü Sayın Duygun Yarsuvat Hocam demin dedi ki, 

“Ada konusu yeteri kadar takip edilmedi.” dedi. Niye edilmemiş, birlikte göreceğiz şimdi.  

Şimdi efendim, sonuç olarak şu. Hukuk Kurulu diyor ki, Sayın Mustafa Cengiz’in dönemindeki 

Hukuk Kurulu, “davacının taraf ehliyeti bulunmadığı” -yani benim-, “davacının Divan Kurulu 

üyesi olduğu ve dava konusu işlem nedeniyle uğradığı herhangi bir menfaat kaybının söz 

konusu olmadığı ve kendisinin kapalı oturum şeklinde gerçekleşen Divan Kurulu toplantısına 

katıldığı” -ki katılmamıştım-, “söz konusu Divan Kurulu toplantısının tüzüğe uygun olarak 

gerçekleştiği, bu nedenle davacının davasının reddinin talep edilmesine” diyor. Kim diyor? 

Sayın Mustafa Cengiz’in başkan olduğu dönemin Hukuk Kurulu. Peki, Sayın Mustafa Cengiz 

ne diyor? Sayın Mustafa Cengiz, Haziran ayında, burada (Teknik bir sorun var, özür dilerim. O 

benden kaynaklanmıyor, size videolarıyla, gerçekleriyle, her şeyiyle hazırladık biz bunu.) 

diyor ki, “Sevgili Ahmet Hoca dava açmış, bizi taraf gösterdi. Ama ben çok net olarak 

söylüyorum. Profesyonel arkadaşlarıma rica ettim ve dedim ki, ‘Burada taraf olmayın. Ahmet 

Hocanın dediği doğrudur.’ dedim.” diyor ve aynı zamanda, “Bizler düzgün insanlarız, onlar da 

düzgün.” diyor. Biz sanki farklıymışız gibi bu konuşmada ama diyor, sizin söylediğiniz gibi 

değildir bu iş, fakat kendisinin söylemiyle söylüyorum. Mahkemede bu iş şaşıyor, yani Hukuk 

Kurulu, Sayın Mustafa Cengiz’e rağmen geliyor, Mustafa Cengiz Bey’in söylediği şeyi 

söylemiyor. Mustafa Cengiz Bey’in onlara emrettiği şeyi söylemiyor. Şimdi böyle bir Hukuk 

Kurulu ile karşı karşıyayız. Onun için, biz davaları kazanabilecek miyiz, kazanamayacak mıyız, 

şimdi onlara bakacağız.  

Efendim, bize faydası ne, diye soruyorsunuz. Çünkü şu, Mehmet Bey, Ada’da da aynı şekilde 

devam edersek, Ada’da da Hukuk Kurulu böyle yaparsa, o zaman davalarımızı kazanma 

şansımız yok, çünkü Hukuk Kurulu farklı konuşuyor. Sayın Başkanın emrinin dışında 

konuşuyor, bunu tespit ediyoruz burada. Ayrıca Sayın Başkan, her seçim öncesinde de, seçim 

sonrasında da Ada söylemi yapmıştır. Doğrudur, “Ada’yı sattırmayız.” demiştir, “Ada bizim, 

mutlaka ve mutlaka eski günlerimize dönecektir.” demiştir. Son zamanlarda da demiştir ki, 

“Vallaha Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini anlamakta zorluk çekiyorum, çünkü biz de 

bıktık bu meseleden. Yani mahkeme farklı konuşuyor, Yargıtay farklı konuşuyor ve sürekli 

davalar açıyoruz, bir noktaya gelemiyoruz.” demiştir. “Burada konu dayanılmaz hâle gelmiş.” 
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demiştir. Aynı zamanda, bunu söylemesine rağmen, yine iki tane işletmeciye dava açmıştır ve 

bu davalar da devam ediyordur.  

Bu arada, bir Olağanüstü Kongreye gidiyoruz. Daha önceki dönemde, Sayın Dursun Özbek 

döneminde, sırf Ada gündem maddesi ile bir toplantı yapıldı. Aşağı yukarı 1.000 kişiye yakın 

kişi katıldı, 990 kişi Galatasaray Adası sosyal tesis olsun dedi. Şimdi Olağanüstü Kongrede, 

Galatasaray Adası ile ilgili olarak, “bahis konusu araziye kurulacak şirketlere sermaye 

koymak, üçüncü kişilere kiraya vermek, tahsis etmek ve bu taşınmaza ilişkin işletme, ortaklık 

sözleşmesi” maddesi gelmektedir. Bu dava sürecinde, aşağı yukarı şu anda 3 tane dava daha 

devam ediyor. Sayın Hatice Günay Hanımefendi bu davaların hepsini günü gününe söylüyor 

bize, çok teşekkür ediyoruz. Ada hepimizindir. Ben burada Sayın Divan Başkanını göreve 

çağırıyorum. Bu Hukuk Kurulu anlayışı ile, değişen Boğaziçi anlayışı ile ve bu mantıkla biz 

Ada’yı kaybediyoruz. Ada’nın bekası gidiyor.  

Ne yapacağız? Ada Kurulu kuracağız, yönetimlerden bağımsız, çünkü şeylerde gösterecektim 

size, 5 tane değerli başkanımız döneminde gelmiş ve devam ediyor süreç. Onun için, Ada 

Kurulunun kurulması -Divan başkanlığında- ve bu kurulun bağımsız hareket ederek bütün 

hukuk ve hukukun arabuluculuk sistemi de dahil her şeyi gözden geçirerek bir sonuca 

ulaşmasını istiyoruz artık. Galatasaray, Ada’yı kaybedemez. Galatasaray Adası 

Galatasaraylılarındır. İşletmeci bize demişti ki buradaki toplantıda, hiç unutmuyorum, “Yanık 

köfte yiyorsunuz.” Evet, yanık köfte yesek de bizim, ekşi ayran içsek de bizim, yanık çay içsek 

de bizim. O Ada bizimdir ve verilemez.  

Şimdi efendim, “Kim veriyor?” diyorsunuz. Sayın yönetim, “Kim veriyor?” diyorsunuz. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Ahmet Bey, karşılıklı diyaloğa girmeyelim. Yönetim de sonra söz alacak, cevaplarını 

verecekler. Bu şekilde bitirelim lütfen.  

Ahmet Özdoğan 

Siz sordunuz efendim, ben bir şey söylemedim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Hayır, yönetimdeki arkadaştan da ricam, lütfen müdahale etmeyin konuşmaya. 

Ahmet Özdoğan 

Değerli Başkanlar,  

Biz 2010’dan beri, Adnan Polat Başkandan beri bütün başkanları almışız. (Devam edelim. 

Devam edelim. Evet, burada.) Görüyorsunuz, saygıdeğer başkanlarımız burada. Sayın 

Mustafa Cengiz’in dönemi çok az tabii, kendisine bir şey şey yapmıyorum, ama ben bir 

anlayışı göstermeye çalışıyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Galatasaray’ın faaliyet, bir iş yapıyoruz, Sportif A.Ş. de, yayınlandı. 120 milyon lira, bırakın 

finansmanını filan, faaliyet zararı yazıyoruz. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ve bu 2010’dan 

beri. Biz 2010’dan beri aldık, daha öncesi de alınabilir. Sürekli olarak faaliyet zararı ve vergi 

öncesi kâr ve zarar yazarak gidiyoruz.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Özdoğan, mali konulara beşinci maddede gireceğiz yalnız. Evet, ama lütfen hem 

zamandan tasarruf edelim, hem de diğer konuşmacıları ihmal etmeyelim. 

Ahmet Özdoğan 

Peki, peki, bir devam edelim. Bundaki ana amacımız şudur. Ne demek istiyoruz?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bizim paramız yok. Çok açık ve net, biz, Donk’a her puan için 5 bin euro ödeyemeyiz. Devam 

edelim. Ve Türk futbolcusu ile euro cinsi mukavele imzalayamayız. Sonuç itibarıyla, bunları 

yapamayız. Sayın Başkan, göreve gelmeden önce, “Biz enkaz edebiyatı yapmayacağız.” diyor. 

Doğrudur. “Kaynaklarımız var. 122 milyon lira veya 80 milyon, bizim için fark etmez. 

Kaynaklarla bu işi yapacağız.” diyor. Sonra sponsorlarla ilgili konuşuyor. Devam edelim. “İster 

122 milyon olsun, ister 80 milyon olsun” diyor. “Sponsor gelirlerimiz çok düşük. Kendi temsil 

ve tebarüzümüz, Galatasaray’ın temsili ve moralitesi ile dünya çapında ve Türkiye çapında 

sponsorlar bulacağız. Bu da kanayan bir yara. Bazı dallarda çok ucuz ve düşük bedellerle 

sponsor olunuyor. Biz Galatasaray’ı tekrar öyle bir iki daire fiyatına değil, dairelerle değil, 

reel, gerçek sponsorlarla besleyeceğiz. Yoksa biz orada UNICEF ile çıkarız, Kızılay’la çıkarız.” 

diyor. Devam edelim. “Sponsorluk konusunda elimizden geleni yapıyoruz, ama sponsoru 

kendi camiamızdan çıkartmalıyız.” diyor. Devam edelim. “Sponsor Amazon’da bir kabile değil 

ki, ben gidip bulayım.” diyor. “Galatasaray bir dünya markasıdır, sponsor olmak isteyen zaten 

gelir.” diyor. Buyurun. Sonuç itibarıyla, biz sponsor buluyoruz, 2 milyon lira, 5 milyon lira 

arasında ve diyoruz ki, günün şartlarında da böyle. Bunu sizin takdirlerinize bırakıyorum. 

Şimdi, devam edelim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu klasik anlayışla, biz bu paraları ödeyemeyiz. Bu paraların içinden çıkamayız. Ben size çok 

basit bir örnek vereceğim. Bu benim yarattığım bir şey değil, bu Genel Kurul üyesi Sayın 

Mehmet Bali’nin yarattığı bir şey. Bakın, Galatasaray’ın futbol şubesi soyunma odasının 

2018’deki sosyal medyadaki görünüşü böyle. (Bir sonraki slayt.) Dünya ise bu soyunma 

odasını bakın nasıl tanımlıyor. Teşekkür ederim. Devam edelim. Devam edelim.  

Galatasaray, varlıklarını, Riva ve Florya’yı şu anda baktığınız zaman kaybetmiş durumda. 

Bundan sonra Mecidiyeköy’e geldik, Mecidiyeköy oteli. Galatasaray sadece bir futbol kulübü 

değildir. Aynı zamanda, basketboldan yüzmeye birçok branşı vardır. O nedenden dolayı, 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği sadece Sportif A.Ş.’nin varlığı değildir, tüm branşların 

varlığıdır. Ve Sayın Başkan daha önce diyor ki Sayın Dursun Özbek’e, “Otel önemli değil, 

diyorsunuz, iki yılda 10 milyon dolar kaybettirdiniz.” diyor. “2 yılda 10 milyon dolar 

kaybettirdiniz.” diyor, benim kaybım var, diyor. Devam edelim. Kendisi başkan olduktan 

sonra, şöyle düşünelim. Kendisi 4 aylık başkan değil, Şubat ayında geldi, 8 ayda bizim reel 

olarak, bugünkü şartlarda, 1.5 milyon dolar civarında orayı kiraya vereceğimizi düşünüyoruz. 

5 milyon dolar değil, 1 milyon dolar civarında kaybımız var. 1 milyon dolar.  

Basketbol ile ilgili söylemler var. Biz, 2011 yılında, sizin karşınızda dedik ki, Basketbol A.Ş. 

olmalı. Ama bir şey söyleyeyim, böyle A.Ş. olmamalı. Peki, nasıl A.Ş. olmalı? Bir daha arz 

ediyorum. Bunu Mali Kurulda arz ettim. Şimdi Sayın Başkan diyor ki bize, paralı projeler 
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getirin. İşte size paralı proje. Galatasaray Basketbol A.Ş. % 60 ve % 40 olarak ikiye bölünür, % 

40’ı Galatasaray Basketbol Derneği kurarsınız, Galatasaray Basketbol Derneği’ne üye alırsınız. 

10 bin üye alabilirsiniz bugünkü şartlarda. Kaç liradan? 2 bin liradan, 20 milyon lira yapar. 100 

lira da yıllık üye aidatı koyarsınız, 1 milyon lira yapar. Bu da size neyi sağlar? 7/24 saat 

konuşan, basketbolla üreten bir Galatasaray’ı sağlar. Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü 

Derneği’nin 6 üyesi bu A.Ş.’nin Yönetim Kurulu üyesi olur, 4 tane de Basketbol Derneği’nden 

gelir. 1 tane de sponsorumuzdan gelir, 11 kişilik bir A.Ş. olur. Peki, sonuçta ne olur? Sonuçta, 

sizin şu anda rakamınız 17-18 milyon lirayken 33 milyon liraya –sponsorsuz- çıkar. Basketbol 

gelir simülasyonudur bu.  

Başka bir şey daha var.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Her başkan, her başkan adayı, geldi dedi ki, altyapılara hizmet vermemiz lazım. Şu anda U16 

yıldız milli takımında bir tane basketbolcumuz yok, U18’de yok, U20’de yok. Erkek basketbol 

konuşuyorum. Yok. Sayın Divan Başkanı çeşitli çalışma grupları yaptı. Ben kendisine buradan 

arz ediyorum. Bu çalışma gruplarından bir tanesini de lütfen altyapılar yapsın. Bir tanesini 

Ada Kurulu yapsın, bir tanesini de altyapılar yapsın. Biz altyapısız bu şeylerden çıkamayız. 

Tamamen Divana bağlı olan arkadaşlar tarafından çalışılsın, gelsin rapor verilsin, yönetime de 

bir şey söylensin. İlle yönetimi eleştirmek için değil, hep birlikte olmak için yapılsın bunlar. Bu 

da bizim Divan Başkanlığına bir başka önerimiz. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Öneriniz üzerine, çalışma gruplarına Ada İhtisas Komitesi’ni ilave ettim. 

Ahmet Özdoğan  

Peki, bir başka şey daha. Efendim, çok çeşitli sporcularımız gelip gidiyor. Biz gerçekten dünya 

markasıyız.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Yavaş yavaş toparlarsanız Sayın Özdoğan.  

Ahmet Özdoğan 

Biz gerçekten dünya markasıyız, gerçekten. Bitti, bitti. Gerçekten dünya markasıyız. Yine 

Divan Başkanlığına bir başka önerimiz de şu. Gelin, elçilikler, büyükelçilikler kuralım. Gelin, 

Avrupa’da, Afrika’da, Asya’da, Güney Amerika’da insanları onore edelim. Drogba’yı Afrika 

Büyükelçisi yapalım, Galatasaray’ı orada büyütelim. Başka türlü çaremiz yok. Biz büyüyerek 

bu işlerden kurtuluruz.  

Son olarak, Mustafa Kemâl Atatürk’ün bir sözü: “Zafer, zafer benimdir diyebilenin, başarı 

başaracağım diye başlayanın ve başardım diyebilenindir.” Saygılar sunuyorum efendim. Sağ 

olun. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Özdoğan’a teşekkür ediyoruz. Sıra Sayın Taner Aşkın’da. Ondan sonra, Sayın Eşref 

Alaçayır ve İsmail Kulacaoğlu var. Daha sonra ise İbrahim Göknar.  
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Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulumuzun Sayın Başkanı, Kulübümüzün 

Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Muhterem Hazirun, Hanımefendiler, Beyefendiler, Divan 

Kurulunun Çok Kıymetli Üyeleri,  

Bizi şu anda televizyonlarından seyreden Galatasaray taraftarları, Galatasaray’a gönül veren 

herkes için söylüyorum. Bu Divan Kurulu yazın sonunda gelen ilk başlangıç toplantısı, 

hepimize hayırlı uğurlu olsun. Çok konuşulacak konu var, ama ben sözlerime şöyle başlamak 

istiyorum. 10 gündür, ayın 22’sinde veya 29’unda yapılacak kongre ile ilgili ciddi anlamda 

çalıştığımı söyleyebilirim. 10 gündür, ıcık, cıcık ne varsa hepsini didikledik. Ama tabii tecrübe 

çok başka bir şey. 10 gün çalışıp üzerinde sayfalarla doküman yaptığım bütün hususları Sayın 

Duygun Yarsuvat 10 dakikada açıkladı. Bu kadar basit.  

Şunu hemen belirtmek isterim. Galatasaray Spor Kulübü, bir şekilde -adı üstünde- spor 

kulübü olmakla bugüne kadar gelmiş durumda. Futbol branşlardan bir tanesi, ama şu anda 

popülaritesi en yüksek olan, getirisi en fazla olan ve üzerinde konuşulması bitmeyecek olan 

bir husus. Burada hepimiz hemfikiriz, bir sıkıntı yok. Ama beyler, en büyük sıkıntı nerede, 

biliyor musunuz? En büyük sıkıntı şurada. Biz Galatasaray Genel Kurul üyeleri veya 

Galatasaray Genel Kurulunda Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına ve Yönetim Kurulu 

üyeliğine talip olanlar, bu konulara girerken çok hazırlıksız giriyoruz. Hiçbir şeyin farkında 

değiliz. Ne kadar paraya ihtiyacımız var, hangi plan-projeye ihtiyacımız var, hangi öngörülerle 

hangi çalışmaları yapmışız. hangi fizibilite var elimizde? Hiçbir şey yok maalesef. Hiçbir şey 

yok. Alın birini, vurun ötekine, değişen hiçbir şey yok. Ben de bu yönetimlerde bulundum, 

itiraf ediyorum. Bu şekilde, Galatasaray bu dertlerden kurtulmaz. Gerçekçi olalım. Sayın 

Başkanımız ne zaman geldi? 6 aylık bir dönem içerisinde geldi. Galatasaray’da başkan olarak 

6 aylık bir dönem geçirdi. İkinci döneme geldi. İkinci dönemde baktı ki, birinci dönemde 

gördükleri veya görmedikleri birdenbire karşısına çıktı. Ondan evvelki başkanda da aynı şey 

oldu. Para bitti, yol bitti. Para bulmak lazım. Evet, ciddi söylüyorum, para bulmak lazım. 

Kaynak yaratmak lazım. Satarak, kiralayarak, hele hele benim oğluma dahi vermeyeceğim bir 

ayni hususu böyle kongre gündeminde getirip almak istemek, bu çaresizliğin sonudur artık. 

Buradan öteye gidiş yok anlamı var burada.  

Bakın, çok az ve öz konuşmak istiyorum. Yanlış olabilir, hata olabilir. Bunların hepsi düzeltilir. 

Ama bir şey var. Önce lütfen ciddi olalım, çok ciddi olalım. Galatasaray’ı buradan nasıl 

çıkarırıza bakalım. Mali konulara geleceğiz, ama şunu söyleyeyim. Bugün için Sayın Başkanın 

burada istediği yetkilerin hepsi maddi hususlara dayanıyor. Sonucu ne, biliyor musunuz? 30 

milyon euro. Var mı? Nasıl bulacağız? Evet. Hiçbir çaresi yok. Bundan evvelki başkanın da 

erken seçim yapmasının sebebi oydu. O da geldi, tıkandı. Bu noktaya geldi. Bu olmaz. 

Galatasaray camiası böyle bir düzenle gitmez. Ben 60 senedir bu kulübün içerisindeyim. Her 

zaman şunu söylüyorum. Biz gide gide, gide gide kendi özelliklerimizi kaybediyoruz. Çok 

ciddi, bugünden yarına, uzun projelerle değil, kısa vadeli projelerle, kulübe gelir getirecek, 

devamlı gelir getirecek kaynakları işletmek zorundayız. Bu lafla olmaz. Sponsordu, bilmem 

neydi, şuydu, buydu, olmaz böyle şey. Burada fiilen yapılması gereken projeler var. Bu 

projelerin üstüne gitmek lazım. Bunları desteklemek lazım.  
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Bakın, şöyle söyleyeyim. Gündem maddelerini okumuyorum, çünkü Duygun ağabey aşağı 

yukarı hepsini söyledi. Fakat bir hususta da çok önemli bir nokta var. Şimdi siz birtakım 

kaynakları ortaya koyuyorsunuz, bu kaynaklarla ortak arıyorsunuz. Ama ortak kim, ortaklık 

şekli ne? Sermaye nerede? Bu sermayeyi nereden buldunuz, nereye koydunuz? Eğer bunların 

hepsi aynı sermaye ise zaten yandık, bir şey kalmadı. Verin aynı sermayeyi, gidin çadırda 

oturun. Bir şey kalmadı geriye.  

Muhterem Hazirun,  

Ayın 29’unda çok ciddi bir kongre yapacağız. Ne olursa olsun, ama iyisi Galatasaray için olsun. 

Bu kongrede, ben özellikle rica ediyorum, hiçbir şey düşünmeyelim, her şeyin 

konsantrasyonunu sadece Galatasaray’ın geleceği üstüne oturtalım. Bakın, bu gündem 

maddesinin bir tanesine değineyim. En son madde bu, üye alımı ile ilgili bir madde. Biz Sayın 

Başkanla 3 yıl beraber çalıştık. 3 yıl beraber çalıştık, Tüzük Komisyonu’nda. 42 tane toplantı 

yaptık. Yaklaşık 300 saatin üstünde bir süreyi beraberce harcadık. Peki, Sayın Başkan orada 

muhalefet şerhi koyduğu 8. maddeyi bugün gündeme getiriyor. Bana müsaade verin, bu 

üyeleri böyle alayım, diyor. Ya Sayın Başkan, orada öyleydi, burada niye böyle? Yani bu taraf 

masanın orası, burası burası mı oldu? Tabii Mustafa Başkanla biraz samimiyetimiz var bu 

konuda, ama hemen şunu söyleyeyim. Bakın, bu yanlışları yapmayalım. Bunlar çok doğru 

şeyler değil. Bunların hepsi Galatasaray’a tamamen zarar veren hususlar.  

Galatasaray’a nasıl yeni kaynak yaratabiliriz? Satarak yaratamıyoruz, görüyorsunuz. Sponsor 

diyoruz, onu da yaratamıyoruz. Biz kimseye bakmayalım, elalem bizi hiç alakadar etmemeli. 

Ne hâlleri varsa görsünler. Biz kendi önümüze bakmalıyız. Kendi kapımızın önünü 

süpürmeliyiz. Çok, çok dışarda kaldık, çok uzakta kaldık. Yani şimdi bunların hiçbirisine 

değinmek istemiyorum. Yani lütfen, ben Sayın Başkandan özellikle rica ediyorum. Sayın 

Başkan, aklıselimle düşünün. Galatasaraylılığınızdan en ufak bir şüphem yok. Yüzde bin, size 

inanıyorum ve güveniyorum. Ama Galatasaraylılığınıza güveniyorum. Lütfen rica ediyorum, 

bu kongreyi –bakın, sade ben değil, benim büyüklerim de söyledi- lütfen Galatasaray’ın 

lehine olacak şekilde düzeltin. Sizden tek istirhamım bu. Saygılar sunuyorum, size de iyi 

günler diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Taner Aşkın’a teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra değerli adaşım Eşref Alaçayır’da. Buyurun. 

Eşref Alaçayır 

Efendim, hem vaktinizi almamak, hem de biraz tekrar olacağı için, hızlı geçmek adına 

yazdığım kâğıttan okuyacağım. Böylece hızlı geçecek.  

Divan Başkanım ve Üyeler, Sayın Kulüp Başkanım ve Yöneticiler, Değerli Galatasaraylılar,  

Divanda yapılan konuşmaların Divan Başkanına hitaben olması, sadece tespitler ve bunlara 

dayanan tavsiyeler ve uyarılar olması tüzüğümüz gereğidir. Burada yönetimden hesap 

sorulmayacak, sadece yönetime yardımcı olunacak. Yol göstermek de değil, tavsiyelerde 

bulunulacaktır. Sözlerimin bu çerçevede anlaşılarak yorumlanmasını rica ederim.  

Yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurulun iptal edilerek daha ileri bir tarihe 

bırakılmasını kulübümüz yararına görmekteyiz. Galatasaray teamüllerinde ve 
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uygulamalarında, her biri ayrı bir Genel Kurulun konusu olabilecek husus ve konuların tek bir 

toplantıda Genel Kurul önüne getirilmesi doğru olmadığı gibi, önemli tehlikeler de arz 

etmektedir. Özellikle belirtmek isterim ki, gayrimenkullerle ilgili Yönetim Kurulunun zaten 

talep ettikleri yetkiler vardır ve doğal olarak vardır diye yorumluyorum. Buna Galatasaray 

Adası da dahildir. Etrafımda görebildiğim ve anladığım kadarıyla, gündem maddeleri 

içerisindeki bazı incelikler –örneğin, hisse satışı gibi- üyelerin toplantının tümüne olumsuz 

bakışına sebep olabilecektir.  

Gündemin 4/1. maddesindeki yetkiler, hisse satışı dışında Yönetim Kuruluna verilmiştir.  

4/2. maddesinde talep edilen yetkiler, gayrimenkul satın almak dışında Yönetim Kurulunun 

Genel Kurula karşı veya kulübümüze karşı görevleri olup, yetki verilmezse yapılmaz bahanesi 

arkasına saklanılamaz.  

4/4. maddesinde talep edilen yetkinin sınırlarının belirtilmemiş olması, Genel Kurul üyelerini 

tedirgin edecek bir husustur. Zira Mecidiyeköy arsası üzerindeki bina neredeyse 

tamamlanmış, kullanım şekli konusunda bir türlü karar verilememiştir.  

4/5. maddesindeki yetkiler zaten vardır ve belli bir yere kadar getirilmiştir.  

4/6. maddedeki Florya Metin Oktay Tesisleri’nin taşınması ve 4/7. maddedeki yeni spor 

salonu yapılması işleri geç kalınmış işler olup, istenen yetkiler aslında bir görev olarak 

yönetimin üzerindedir. Ada’da iki parselin irtifaklarının alınması meselesi başlamış işlerden 

olup, hâlihazırda Genel Kurula getirilmesi gereken bir yetkisizlik yoktur.  

4/10. maddedeki okul alanı ile ilgili yetkilerin de aciliyeti yoktur. Gayrimenkuller üzerinde 

yapılacak tartışmalar ve konuşmalar, kulübün en acil konusunun önüne geçerek bütçe 

revizyonunu gölgeleyebilecektir.  

Yani 4/1’den 4/10’a kadar olan maddelerin belki de her bir fıkrası ayrı bir Genel Kurul konusu 

olmalıdır.  

Basketbol A.Ş. ve Voleybol A.Ş.’nin kurulup kurulmaması çok ama çok ayrı bir konudur. 

Gayrimenkullerin konuşulduğu, bütçenin revize edildiği bir toplantıda, üyeleri bu kararı 

vermek zorunda bırakmak doğru olmayacaktır.  

Bir diğer önemli husus da, tüzük değişikliği demek olan 8. ve 9. gündem maddelerini, tüzüğün 

amir hükümlerine rağmen, böyle bir olağanüstü toplantının gündemine oturtmuş olmaktır. 

Tüzüğün 166. maddesinin 1. fıkrasını tekrar ediyorum: “Tüzük değişikliği, bu amaçla 

düzenlenmiş olağanüstü toplantılarda yapılır.” Yani amacı yalnız tüzük değişikliği olan bir 

Genel Kurul toplantısı yapmak gerekmektedir, zira toplantı yeter sayıları, her bir Olağanüstü 

Genel Kurul toplantıları için olanlardan değişiktir. “Toplantı yeter sayısı, birinci toplantı için 

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisi, ikinci toplantı için 1/10’udur. Toplantı 

açıldığı gün tamamlanamazsa, görüşmeler tamamlanıncaya kadar, izleyen günlerde de 

devam eder. Bu takdirde, yeniden çoğunluk aranmaz.” Bir diğer hüküm de, “Tüzük 

değişikliğine ilişkin öneriler yazılı yapılır. Bu konudaki kararlar toplantıda hazır bulunan 

üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.” Ama Olağanüstü Genel Kurullarda, madde 28’e göre, 

gündem ne yazıyorsa o konuşulur, yeni bir konu önerilemez. Her şeyden önce, Genel Kurul 

üyelerinin tek bir Genel Kurul toplantısında, beğendiği ve bildiği veya ilgi duyduğu konular 

hakkında karar verecek iken, beğenmediği, istemediği ve ilgi duymadığı konularda da karar 
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vermek zorunda bırakılmasının tehlikesi, tüm hususların reddi olabileceği gibi, üyelerin 

boşvermişlik ve kulüp işlerinden soğuması ve ilgisizleşmesine sebep olmak rizikosudur. 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği kıymetlimizdir ve her tehlikeye karşı korunması 

gerekmektedir. Şahsen, üyelerin ilgisizleşmesi tehlikelerin en büyüğüdür diye düşünüyorum.  

Sayın Divan Başkanım,  

Değerli Başkanım ve yönetime şöyle bir öneride bulunmanızı arz ve talep ederim. Öncelikle 

bütçe revizyonu hakkında bir Genel Kurul toplamaları, akabinde de en kısa zamanda diğer 

konularda ayrı ayrı toplantılar düzenlemeleri kulübümüz çıkarına olacaktır.  

Son olarak, Ahmet kardeşimin Hukuk Kurulu hakkında söylediklerini hem bir hukukçu olarak, 

hem de onlarla beraber çalışmış bir kişi olarak reddetmek durumundayım. Takip edenler 

bilecektir, bugüne kadar Ada konusundaki davaları en iyi takip eden Hukuk Kurulu şu anda 

kulübümüzün hukuk işlerini idare etmektedir. Teşekkür ederim, saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Alaçayır’a açıklamaları için, özellikle Ada konusundaki açıklamaları için teşekkür ederiz. 

İsmail Kulacaoğlu, daha sonra İbrahim Göknar, Ayhan Özmızrak. 

İsmail Kulacaoğlu 

Sayın Başkanlarım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Ben de konuşmamı kısa tutmaya çalışacağım, çünkü değindiğim konular daha evvel de ele 

alındı. Hepimizin bildiği gibi, Olağanüstü Genel Kurula gidiyoruz ve bunun gündemi 

oluşturuldu. Genel Kurulun gündemi oluşturuldu. Ben bu gündemi birkaç defa okudum. 

Maddelerin iyi ifade edilememiş, karmaşık ve hukuk lisanına vakıf olmayanlar için anlaşılması 

zor hâle getirilmiş durumda olduğunu tespit ettim. 10 maddeden oluşan, her bir konu başlı 

başına ayrı bir Genel Kurul konusu olarak gündem oluşturulması gerekirken, karşımıza 

bugünlerin pratik ve mahzurlu uygulaması olan torba yasa mantığı ile gündeme getirildiğine 

şahidiz. Maddelerin, arz ettikleri önem doğrultusunda, topluca değil, teker teker 

değerlendirilmesinin daha doğru olduğunu ve bu maddelerin her biri bir Genel Kurul 

gündemi oluşturacak şekilde ele alınması gereği hepimizin malumudur. Şöyle ki, gündemin 4. 

maddesinde yer alan yetki talepleri içerisinde inşaat, onarım, tesis kurmak vb ifadeler 

bulunmaktadır. Duygun Başkanım ifade etti, tüzüğümüzün 145. maddesi taşınmazlarla ilgili 

yatırım ve harcamaları -hepimizce malumu üzerine- şartlara bağlamıştır. Müsaade ederseniz, 

30 saniyede bu 145. madde ne diyor, onu açıklayayım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Kulacaoğlu, onu okuduk. İsterseniz çok kısaca hatırlatırsanız, Sayın Yarsuvat okudu onu, 

tekrardan kaçınalım lütfen.  

İsmail Kulacaoğlu  

İsterseniz şunu söyleyeyim, en sonuna geleyim. Bu belgeler -ki belgeler isteniyor- 

sunulmadan, Genel Kurulda taşınmazlar için görüşme yapılamaz ve karar verilemez. Bu 

maddenin sonu bu. Yani bir emredici hükmü tüzüğümüzün, tüzüğümüz de Galatasaray’ın 

anayasası. Genel Kurulda bu şartlar oluşturulmadığı takdirde, görüşme bile yapılamıyor, karar 



25 
 

alınamıyor. Galatasaray’ın anayasası olan tüzüğümüzün emredici bu hükmünü dikkate 

almadan Genel Kurulun bir karar alması söz konusu değil.  

4. maddenin Ada ile ilgili olan kısmından bahsetmek gerekirse, bu madde ile ilgili bir Genel 

Kurul kararı vardır ve bu karar üyelerin sosyal faaliyetlerde bulunması için alınmıştır. 

Dolayısıyla, Genel Kurul toplanıp bu kararı ortadan kaldıran başka bir karar alınmadıkça bu 

karar geçerlidir ve değiştirilemez. Dolayısıyla, bu hâliyle herhangi bir başkaca tasarrufta 

bulunmak üzere bir karar alınamaz, bunu ortadan kaldıracak bir yetki istenemez ve 

kullanılamaz.  

Diğer bir konu, uzun zamandan beri gündemimizi işgal eden A.Ş.’ler konusudur. Bu konuyu 

artılarıyla ve eksileriyle iyi değerlendirmek gereklidir. Dolayısıyla, Yönetim Kurulunun, 

A.Ş.’lerin neden, hangi amaç ve ulaşmak istenilen hangi hedefle planlandığını açık ve detaylı 

bir şekilde anlatması ve bizi aydınlatmasında yarar olduğunu önemle bilgilerinize arz ederim. 

13 Haziran 2018, 30450 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelikte, amatör şubeler için 

vergisel bazı avantajlar getirilmiştir. Ancak bu avantajlar A.Ş. statüsünde olanlar için çok net 

değildir. Bu imkândan faydalanılmaması söz konusu olabilir. Önerim, Maliye Bakanlığından 

konuyla ilgili mümkünse yazılı bir görüş alınmasıdır. Alınacak bu görüş çerçevesinde bir karar 

alınmasının daha doğru olacağına inanmaktayım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Kulacaoğlu, yönetim adına cevap vermek istemiyorum, ama bizim geçen hafta 

yaptığımız toplantıda bu konuyu gündeme getirdik. Kendileri bir mukteza, Türkçe mealiyle 

görüş beklediklerini söylemişlerdi. Dolayısıyla, şimdiden bu ön bilgiyi vermiş olayım ben de 

size.  

İsmail Kulacaoğlu  

Peki, teşekkür ederim bu bilgiye. Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak da, dernek 

yönetimlerinde amatör branşlarla iştigal eden şubelerin hesap dönemlerini diledikleri bir 

tarihe değiştirmelerine imkân getirilmiştir. Bu madde emredici değildir, ihtiyaridir. 

Dolayısıyla, tüzüğümüzün 87/34. hükmü burada uygulanamaz. Zaten talep edilen bu 

değişiklik, tüzüğümüzün de birçok maddesinde değişikliğe sebep olacaktır ve bunlar için de 

tekrar Genel Kurul toplantı ve kararlarına gerek duyulacaktır. Bu nedenle, daha kapsamlı 

şekilde bu konular incelenip irdelenerek, kulübümüzün menfaati doğrultusunda bir Tüzük 

Genel Kurulu ile karara bağlanması zorunludur. Yapılacak tüm değişikliklerin tek tek açık ve 

detaylı olarak değerlendirilmemesi hâlinde, kulübün ciddi bir kaosa sürükleneceği inancı ile 

düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Değerlendirmelerinize sunuyorum. Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Kulacaoğlu’na teşekkür ediyoruz. Buyurun, estağfurullah. Tabii Kulüp Başkanı istediği 

zaman konuşabilir. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Sayın Başkan, bu zamana kadar 

yapılan eleştirilere ve görüşlere cevap vermek üzere söz istemişlerdir. Tüzüğümüz gereği 

kürsü kendilerinindir, buyurun. 
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Sevgili Eşref Başkanım, Kurulun Değerli Üyeleri, Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray’ımızın 

En Değerli Unsurlarından Sevgili Divan Üyeleri,  

Söz almamın nedeni, sizleri bilgilendirmek. Başta bir arkadaşımız, teamül önce 

bilgilendirmek, sonra söz almak şeklinde, dedi. Fakat Eşref Başkanımla biz bunu görüştük, 

herhangi bir art niyet ve kasıt yok. Sırf sorular gelsin ve daha doyurucu, sağlıklı, somut 

yanıtlar verelim düşüncesiyle bunu yaptı, inanın ki öyle biliyorum. Ama konuşmacılar sayısal 

olarak çok olunca, ki bu çok iyi, demek üyelerin ilgisizliği yok. Üye başvuru sayısında olduğu 

gibi, taraftar, seyirci sayısında olduğu gibi rekorlar kırmaya devam ediyoruz.  

Şimdi izin verirseniz, sorulara hızla, daha pratik, daha ilgi çekici yanıtlar vermeye çalışacağım 

ben. Şimdi, ilk söz alan sevgili Özdoğan kardeşime hemen hızla yanıt vereyim. İrfan ağabey 

de burada. Doğru, ben aynı görüşte olmadığımı bildirdim ve dava yürümekteydi, son 

celseydi. Hukuk büroma, “Lütfen bu konuda itiraz yapmayalım.” dedim ve nitekim Hukuk 

Kurulumuz da bu konuda “Mahkemenin kararına saygılıyız.” dedi ve istinafa gitmedi, yani üst 

mahkemeye itirazda bulunmadı. Onu bir kere belirteyim. Ama İrfan ağabeyin dediğini de 

saygıyla karşılıyorum, bu bir görüş. Keşke mahkemeye gitmeden, kendi içimizde istişare ile 

bu konuyu halletsek çok daha iyiydi bence.  

Evet, şimdi sırayla, hızla gidersem, sevgili Özdoğan’ın söylediği konu, bizim Ada ile ilgili hiçbir 

ters tasarrufumuz, bir gizli ajandamız, bir Bizans oyunumuz yok. Geçmişte nasıl yetki 

alındıysa -biraz sonra onu belgeleyeceğim size- biz onu istedik. Niye öyle olduğunu da 

açıklıkla söyleyeceğim.  

Şimdi sponsorluklar konusunda, ülkenin Aralık ve Ocak’ta bulunduğu ekonomik durum ile 

bugünkü durumu bilmemek, bunun içinde yaşamamak, hele serbest ticaretin içindeyseniz, 

maktu geliriniz bile düştü. 24 Ocak’ta bizim göreve gelmemizden itibaren euro % 61, dolar % 

81 değer kazandı. Bu sadece bizim için değil, bütün Türkiye’nin ekonomisi için geçerlidir, 

geçici de olsa geçerlidir.  

Sevgili Duygun Başkanım, benim çok değerli ağabeyim, bizim Başkanımız... (Ben uzak 

durayım biraz, sesim geliyor mu?)  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Başkan basına sansür uygulamaya başladı, görüyorsunuz değil mi? Mikrofonu birer birer 

atıyor aşağıya.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 

Duygun ağabey, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kuruluyor, diyor. Asla öyle bir niyet yok bir 

kere. İki, Duygun ağabey dedi ki, “Bunu nereden aldınız? Size kim akıl verdi?” İyi niyetle 

söyledi onu tabii ki. 

Değerli Arkadaşlar,  

Aynı şeyi ben de yaptım. Burada Yönetim Kurulu arkadaşlarımız mevcut. Yönetim Kurulunda, 

-geçen aydı sanırım- bu kararı aldığımız toplantıda, açıkça ben de sordum. Burada eğer ben 

bir yanlış sözcük, -çok özür dileyerek söyleyeyim- bir yalan söylersem, önce çalışma 

arkadaşlarımın bana saygısı biter, sonra sizin tamamınızın saygısı biter. Yanlış söyleyebilirim, 
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pot kırabilirim -ki onu devamlı yapıyorum- ama size asla ve karakterim icabı da yalan 

söylemem, başkasına da söylemem.  

Değerli Arkadaşlar,  

Aynı şeyi dedim ben. Biraz önce İsmail arkadaşımız ve Eşref kardeşim söyledi. “Bu yetkileri biz 

niye istiyoruz? Yönetimlerde süreklilik yok mu?” dedim. Aynı bu tartışmalar oldu. Hafızasını 

zorlayanlar hatırlar, Duygun Başkanım zamanında, Dursun Başkanım zamanında, Ünal Aysal 

zamanında, bu yetkiler talebi sırasında aynı, benzer nitelikli tartışmalar oldu. İşte Ada’yı 

satıyorsunuz, Riva’yı satıyorsunuz, Galatasaray’ı satıyorsunuz, hisse senetlerini satıyorsunuz 

şeklinde uyarılar oldu, eleştiriler oldu. Yönetimler bunları ciddiye aldı, iki tarafı da dinledi ve 

kararlar verdi. Şimdi ben aynı soruyu sordum. “Ya niye biz gidiyoruz? Zaten yetki var.” En son 

kim? Duygun Bey’in. Eşref Bey biliyor. Bütün yetkiler var. Niye? Biz buna gitmeyelim. “Hayır 

efendim.” dediler. Ben de biliyorum, yarım hukukçuyum. Yarım doktor gibiyim. Galatasaray, 

Dernekler Yasası’na tabi. Siz bankaya veya herhangi bir resmî kuruma gittiğinizde –aynen, 

apartman derneği dernekçileri de vardır aranızda- sizden yeni yönetime verilmiş yetki 

istiyorlar. Hem Hukuk Kurulu, hem Emlak Kurulu bu konuda ısrar etti, biz her dönem için... 

Ben buna şaşırdım. Taner ağabeyin dediği gibi, biz Tüzük Komisyonu’ndayız ve hizmette 

süreklilik vardır, değil mi? Bir önceki, 10 sene de alsa yetkiyi, o yetkinin sürmesi gerekir. 

Aksine, hüküm alınmamışsa, yönetim veya Genel Kurul tarafından... “Hayır, siz daha önce 

alınan bu yetkileri yeni İmar Yasası’na ve yeni mevzuata uygun olarak yeniden Genel 

Kuruldan almak zorundasınız.” dediler. “Yoksa bizim işler durabilir.” dediler, hem tapu 

dairelerinde, hem işlemler yaparken.  

Şimdi bu işlemlere de geleceğim, ne gizli işlemler yapacağız! Biz bunu çok tartıştık. İki 

Yönetim Kurulu toplantısında görüştük ve nitekim şunu gördük ki, Ünal Bey bu yetkileri 

aldıktan sonra, Duygun ağabey de aynı yetkileri almış, Dursun Başkanım da aynı yetkileri 

almış ve biz de almak durumundayız. O gördüğünüz 4 maddeyi tek tek açıklarım size, neyin 

neden olduğunu. Fakat Duygun ağabeyin ettiği sözcüğe geliyorum. Değerli bir hukukçu, “Siz 

nereden aldınız?” dedi ve bir sözcük, üzüldüm. “Şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve 

mezkur şirketin hisseleri üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak”, okudu, ben de 

okuyorum. Yalnız ben nereden okuyorum, biliyor musunuz? Benim öğrendiğim yeri 

söylüyorum. Duygun ağabeyin başkan olduğu Yönetim Kurulu kararından okuyorum. Mot à 

mot, bire bir aynı madde. Duygun Başkanım da var, Dursun Başkanımın imzası da var. Aynı 

madde. Demek ki ben geçmiş yönetimlerden bu yetkiyi almışım. Bu aklı almışım, yetkiyi, özür 

dilerim. Olmaz. Olmaz ise bu ayrıca tartışılır değerli arkadaşlar.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Müdahale etmeyelim. Değerli hazirun, müdahale etmeyelim lütfen. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Evet, şimdi bu açık ve net. Şunu demek istiyorum. İnsan unutabilir, hatırlamayabilir. Ben de 

dün nerede olduğumu bazen unutuyorum. Ben burada Duygun ağabeyi eleştirmek için 

söylemiyorum. Biz geçmiş yönetimlerden aldık, bire bir. Bunu özellikle belirtmiş olayım. Eğer 

biz bunu ertelersek, böyle bir talepte bulunmayı geri çekersek, 2015 tarihinde alınmış olan 
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kararı, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını da yok saymamız gerek. 2015’ten sonra biz 

batıl duruma düşeriz. Böyle bir şey bence olamaz.  

Evet, şimdi ikinci en çok eleştirilen olay. “Siz tüzük değişikliği yapıyorsunuz. Mali değil mi?”, 

söylenen eleştiri bu. Mali yılla ilgili –sanırım- 126. maddeye aykırı davranıyorsunuz, tüzük 

değişikliği.  

Değerli Arkadaşlar,  

Biz tüzük değişikliği yapmıyoruz. Biz mevzuata, çıkan yasaya uygun davranıyoruz. Ben size 

tüzüğün ilgili maddesini okuyacağım. (Hava çok sıcak. Sizden değil, havadan terliyorum, onu 

bilin.) “87/34) Çıkabilecek yeni mevzuat çerçevesinde, kulüp tüzüğü üzerinde gerekli uyumu 

sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak” Yönetim Kurulunun görevi. “Yasanın öngördüğü 

hâllerde, gerekli değişiklikle ilgili taslak çalışması yaparak ilk yapılacak Genel Kurulun onayına 

sunmak.” Biz bunu yaptık, ama buna rağmen, kendi içimizde şunu tartıştık. Genel Kurula 

gelen nisabın 800 civarında sağlanması için, 800 rakamı da öne alalım dedik, herhangi bir 

tartışma çıkmasın, insanların içi rahat etsin tüzük değişikliğinde diye. Onu da buradan 

ezcümle belirtmiş olayım.  

Şimdi hızlı hızlı geçelim. Ben çok hızlı yanıtlar vereceğim. Gündem maddeleriyle ilgili, sizleri 

rahatlatmaya çalışacağım. Evet, bunu da geçin lütfen, geçin. Geçin. Şimdi bakın, derneğimizin 

ve bağlı işte, her tür kredi, borç... Bu madde aynen Sayın Dursun Özbek yönetimindeki 

karardan mot à mot alınmıştır. Eşref Bey’in söylediği gibi, eğer siz diyorsanız ki, Dernekler 

Kanunu önemli değil, Medeni Kanun önemli değil, siz eski yönetimin aldığı yetki ile devam 

edebilirsiniz diyorsanız -aranızda hukukçular var- bunu hiç getirmeyelim. Ama devlet öyle 

demiyor, daireler öyle demiyor. Hayır, diyor, senin yeni yönetiminin yetkili olduğuna dair bize 

karar getir, diyor. Çünkü Galatasaray Spor Kulübü, A.Ş. Yasası’na tabi değil. Biz Dernekler 

Kanunu’na tabiyiz. Bunu lütfen unutmayalım.  

Devam edin. “Derneğimizin tasarrufu altında bulunan veya mülkiyetinde bulunan taşınmaz 

tesislerinin kısmen kiraya verilmesi.”  

Değerli Arkadaşlar, 

Bu madde tümüyle Kalamış ve Maslak Binicilik Tesisleri’ne ait. İhtilaf çıkabilir. Biraz önce 

dediğim gibi, hukuk bürosunun, sadece hukuk bürosunun değil, Yönetim Kurulundaki 

arkadaşlarımızın diğerlerinin bize ifade ettiği bu. Biliyorsunuz, biz bu sosyal tesislerde -

mesela Kalamış’ta- yeni sözleşme yaptık. Bu arada yanlış bilgi, % 15 indirim yeni sağlandı. Ve 

ilk defa Kalamış kâra geçecek, ilk defa. Bunu sağladı yönetimdeki arkadaşlarımız. Ben 

teşekkür istemiyorum, alkış da istemiyorum, ama bunu bilin istiyorum. Lütfen bu madde 

neden istendi derken, gizli, el altından bir şeyi satacak, bizantik bir karaktere sahip değiliz. 

Hiçbir Galatasaray başkanı, geçmiş hiçbir yönetim de buna asla tevessül etmemiştir.  

Lütfen devam edin. “Kulübümüzün maliki olduğu tesisler”, uzun hikâye. Sizin gibi ben de 

burasını sordum. Ben de sizin gibi bir insanım, bu nedir, dedim. “Bu, Mecidiyeköy otel 

inşaatı.” dediler. Ben Mecidiyeköy otel inşaatı ile ilgili -şu anda Ahmet Hocam söyledi- eğer 

yapabilirsem, teknokent yetkisini isteyeceğim, diğerlerinden farklı olarak. Yapabilirsek, 

teknokent yapacağız. 

Değerli Arkadaşlar,  
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Ülkede, talep açısından, geçici de olsa, -tekrar ediyorum, politikaya ve ekonomi politiğe 

girmek istemiyorum- bir kriz yaşıyoruz. Bu krizi kabul edelim. Dursun Başkan da 5 milyon 

dolar taahhüt etti, doğru. O taahhüdü duruyor, ama forsmajör şartlar bir yere getirdi. Biz 

kucağımızda bulmadık, bunu da biliyorduk ayrıca. Şu anda, biz bunu en iyi nasıl hallederiz, 

buna çalışıyoruz. Aynı madde daha önce geçti, sizlerin oylarıyla geçti ve bu maddenin 

aynısının tekrarını istedik. Otel inşaatı ile ilgili inşaatı devam ettirmemiz gerekir. Dursun 

Bey’in 4 milyon euro’ya yakın şeyi var, onu inşallah Abdurrahim Bey’le veya bir şekilde 

üstümüze alacağız, ki biz bunu yaptık. Söylemeye utanıyorum ama devamlı bunu yaptık, 

kefaletler açısından. Rakamı söylemiyorum, bayağı büyük, ailem öğrenmesin.  

Devam edelim, 4/5’teyim. Şimdi kulübümüzün maliki olduğu, Beyoğlu, işte tevhid, tevil, 

ipotek, rehin, Hasnun Galip binası yetki istemi. Bina bizim, ki benim üyeliğim oradaydı. 

Galatasaray Yardımlaşma Sandığı’na da orada üye oldum. Benim için çok hatırası olan bir yer 

Hasnun Galip. Hepimiz için, özellikle siz değerli Divan üyesi büyüklerim için çok değerli bir 

yer. Boşaldı, fakat şu ana kadar değerlendirilemedi. Öneriler oldu, yurt yapalım diye. Yanında 

barlar var, yapılamıyor. Çekme mesafesi. Hasnun Galip binamızı öyle bırakmamamız gerekir, 

mutlaka değerlendirmemiz gerekir. Bu nedenle yetki istiyoruz.  

Devam edelim. 4/6, futbol, yeni kamp tesisi, Kemerburgaz.  

Değerli Arkadaşlar, 

Kemerburgaz’da size realiteyi anlatayım. Biliyorsunuz, biz daire daire, muhtar muhtar 

geziyoruz. Gezmedik devlet dairesi bırakmadık, kendi işimizi halletmek için! Tabii değil de... 

Ben kendi işime gidemiyorum, gitmiyorum, arkadaşlarımın çoğu da öyle. Yüreğimle, 

bilincimle gitmiyorum. Çocuklarım, çocuğum bakıyor. Zevkle gitmiyorum. Bütün zamanımı, 

24 saatimi veriyorum, arkadaşlarım da öyle. Bakın, sakın yanlış anlamayın, bunu takdir almak, 

oy almak için söylemediğimden, yüreğinizden emin olun. Ben çocukluğumdan beri, kendimi 

bildim bileli yaşadığım bir heyecanın, bir ruhun realizasyonu içindeyim. Doğru yapıyorum, 

yanlış yapıyorum. Yanlış yaptığımda, siz değerli üyeler zaten gerekli yanıtı, bir yazarımızın 

dediği gibi, tokat gibi vurursunuz. Ben o tokadı yemem, fakat edebimle geri çekilirim. Onu da 

söyleyeyim.  

Değerli Arkadaşlar,  

Kemerburgaz’da bir maden ruhsatı var, çok acı. Fotoğrafını koyun, dedim, emlak dairesine. 

Adam yeni silolar dikti, bildiğiniz dev silolar, çevirdi iyice. Bir de mandıra var, köpekler at 

boyu, içeri giremiyoruz. Ha, Birinci Ordu’ya gittik. Sağ olsun Birinci Ordu. Arkadan dolanıp 

analiz yaptı mühendislerimiz. Bana, “Birinci Ordu’ya niye gittin? Oğlunun askerlik işi mi var?” 

dediler.  

Değerli Arkadaşlar,  

Net söyleyeyim, hiç yormayayım ben sizi, adam 30 milyon istiyor. Ne zaman istiyor, biliyor 

musunuz? Nisan ayında. Ama kurlar arttı, adam da miktarı artırıyor. Biz bunun için devlete 

gittik, devletin bütün ilgili kademelerine gittik. Şu anda, devlet -sağ olsun, var olsun- bir heyet 

kurarak, bunun kamu yararına tek bir şey var. Birisi bir yere maden ruhsatı alsın, mümkünü 

yok çıkartamazsınız, mevcut yasa böyle. Bu yasayı düzeltmeye, düzenlemeye, kaldırmaya 

çalışıyor devlet, ama realite bu. Bir kurul kuruldu, bizim çabalarımızla ve hızla. Kamu yararı 
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bizim argümanımız. Çok ciddi yazışmalar yaptık, çok ciddi. Galatasaray Spor Kulübü kamu 

yararına dernektir diyerek zorluyoruz. Ama bir şeyden hâlâ korkuyoruz, sizi bilgilendiririm. 

Eğer kurul “Tamam, Kemerburgaz kamu yararına Galatasaray’a tahsis edilsin, madenci 

çıksın.” derse, korkumuz şudur ki, madenciye bir bedel takdir edilirse biz bunu vermeyiz, 

veremeyiz. Ben sevgili devletime, mensubu olmakla her zaman gurur duyduğum devletime 

buradan tehdit yapmıyorum. Mali durumumuz meydanda. Bir sevgili arkadaşımız söyledi. 

Bizim Abdurrahim Bey’le gitmemiz gerekirdi aslında. Gidemiyoruz, yarına bıraktık. Kritik 

günler. Neye gidemiyoruz, biliyor musunuz? Basketbol şubesindeki transfer yasağını 

tamamen kaldırmak için, ona gideceğiz. Yarın inşallah olur, bir mani olmazsa. Demek ki 4/6 

neymiş? Kemerburgaz kamp tesisi.  

Bu arada, başka bir arazinin bize tahsis edilmesi için müracaatta bulunduk, çünkü 

Kemerburgaz arazisi... Daha önce de ifade ettiğim için... Geçmiş yönetimi eleştirmiyorum, 

aman, benim işim yok, ben realitelerle meşgulüm. Bir insanın zor duruma düşmesi, hele 

benim başkanlarımın, geçmiş başkanlarımın ve Yönetim Kurulu üyelerimin mağdur olması, 

manen ya da madden eziyete uğraması -ki hep uğramışlardır geçmişte, Faruk ağabeyimi 

görüyorum orada- beni üzer. Çok samimi söylüyorum. Çünkü ben bu camianın bir 

mensubuyum. Herhangi bir üyemizin, gönül veren herhangi birinin, aslında Kamçatka’dan, 

Güney Afrika’ya dünyadaki herhangi bir insanın eziyete uğraması beni üzer. Felsefem bu. 

Şimdi, Kemerburgaz’daki durum bu. Yalnız bize çok maliyetli olacak, bunu ezcümle bilginize 

vereyim. İlk kaba taslak, 90 milyona yakın. Müthiş bir rakam, müthiş. Çünkü kod farkı 40 

metre. 40 metre nedir arkadaşlar? 16 katlı filan bir apartman, müthiş ve taraça şeklinde 

aynen otur, Çin usulü çay yetiştir. Yani böyle bir şey yok. Bu olmuş. Biz buna rağmen, bunun 

realizasyonu için mücadele ediyoruz. Devletimize de buradan tekrar bize katkıları için 

teşekkür ediyorum. Fakat tekrar rica ediyorum, bize bununla ilgili ekstra bir maliyet lütfen 

çıkartmasınlar, çünkü bizim yaptığımız anlaşmada, bunun bedelini tamamen biz ödüyoruz. 

Bir önceki konuşmam yanlış anlaşıldı, çevrildi. Emlak Konut’un bize verdiği 20 milyon TL 

sadece avans. Avans. Ama biliyorsunuz, Florya ihale edildi. O müteahhide de yazık, 85 milyon 

TL’sini, ihale edildiği gün, şu anda dolar düştü, inşallah halletmeye çalışıyoruz. Riva’yı 

anlatacağım biraz sonra.  

Lütfen geçelim. 4/7, Ali Sami Yen. Bakın, Spor Genel Müdürlüğünün, bizim mevcut kapalı 

spor salonu, Sayın Cumhurbaşkanımızın delaletiyle 15 bin kişilik, ama realitede 12 bin kişilik 

yer. Bunun bitmesi gerek. Bunu yapacağız arkadaşlar. Ama buna devam etmemiz için sizden 

yetki almamız gerek. Bize söylenen bu. Siz bize vermeyin bu yetkileri, bu işler durur veya ben 

giderim, Eşref Bey’in dediği gibi, “Bakın, kararları Dursun Bey, Duygun ağabey zamanında 

alınmış.” derim, devlet belki kanunu bizim hatırımıza yok sayar veya gözden geçirir. Olur mu, 

bilmiyorum, ama onu da denerim. Ben mücadeleden vazgeçmem. Ama bunu olduğu gibi, 

eski hükümlerin tekrarını istiyoruz. Bakın, ben apartman yöneticiliği yapmadım ama yapanlar 

bilir, hepsi yeniden yetki alır. Yeniden, olay bu. Yoksa her biri bir gündem maddesi, sabaha 

kadar tartışırız.  

Devam ediyorum. 4/7, Ali Sami Yen Spor Kompleksi için, onun inşaatının devamı için. Bir 

şeyler olmuş, uygulamaya geçilmiş. Daha önce büyük bir telekomünikasyon şirketi ile 
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yapılacakmış, vazgeçilmiş. Eleştiri. Arkadaşlar, biz göreve geleli 7 ay oldu. İnan edin, biz buna 

da çalışıyoruz, ama çok ciddi çalışıyoruz. İnşallah muvaffak oluruz. Ainesi iştir kişinin. Bize 

eğer bir sene daha dayanırsanız, inşallah diyelim. Tabii bizim için de geçerli. Dayanırsanız, 

karşılıklı her şey, bizim bunu da halledeceğimizden -inşallah diyeyim- emin olabilirsiniz.  

4/8 lütfen. Evet, biraz önce dediğim teknokent, bizim alternatif olarak gördüğümüz. Devletle 

görüştük. Hem Maliye Bakanlığı, hem de Teknoloji Bakanlığı açık ve bizi destekliyor. Bir çığır 

açacağız, yine Galatasaray olarak bir ilki yapacağız dünya spor tarihinde. UEFA da bunu 

biliyor. Bununla ilgili hemen burada, hiç olmamış bir şeyi söyleyeyim. Biliyorsunuz, Sevgili Işın 

Çelebi’nin şimdi kulakları çınlasın. Bizim sağ tarafımızda, terk ettiğimiz arazi üzerinde bir 

inşaat şirketi -isim vermiyorum- bir satış ofisi kurdu, biz o satış ofisini istiyoruz. Açık ve net 

konuşalım. Resmî olarak, göreve geldiğimiz günden bugüne, her gün o işin üzerindeyiz. Kapalı 

spor salonu yapıldığında, şu andaki Galatasaray Store ölecek. Zaten insanlar çok zor yürüyor, 

sadece metro ile ulaşabiliyorlar veya özel aracı olanlar oraya gidebiliyor. Orası ölecek. Orayı 

bir şekilde teknokent olarak değerlendirip, hayalimizi söylüyoruz, bizim terk ettiğimiz arazi 

üzerindeki o satış ofisini -anladınız sanırım yeri- biz alacağız. Biz bunu açıkça hem arazi 

sahibine beyan ettik, hem de açık konuşayım, İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür 

ediyorum, oraya gittim, görüştüm. Sağ olsun, Mevlüt Başkanım müthiş destek veriyor bize. 

Onu da anlatırım unutmazsam, stadın etrafının nasıl yapılacağını, seyircilerimizin nasıl 

rahatlıkla geleceğini. Daha dün start ettiler, metro kapasitesi % 50 artırıldı, hızlandırıldı. 8 

yıldır ilk defa bunu yapıyor. Ben eski yönetimleri eleştirerek söylemiyorum. Forsmajör o 

nedenleydi. Yani onlar beceremedi, benim... Yani devamlı bu beceri lafı da geçiyor. Niye bu 

beceri lafı, vallahi bilmiyorum. Benim becermekle ilgili hiçbir sorunum yok.  

Değerli Arkadaşlar,  

Dediğim gibi, teknokent projesiyle ilgili, bu şu anda yok. Bu olabilir, olası bir şey, 3 yıl içinde. 

İnşallah da olur. Dua edin, Mecidiyeköy oteli ile mevcut o binalarımıza, olursa yılda 3-4 

milyon dolar inşallah iyi bir ekonomide gelir.  

Devam lütfen, Galatasaray Adası. Bakın şimdi, Ada’nın hasılat paylaşımı, hemen oraya 

geleyim. Gözüme çarptı, diyorlar ki, işte sen burayı birine vereceksin, bu adam kiraya alacak, 

hasılat paylaşımı... Ya öyle değil. Bu ne, biliyor musunuz? Zaten bakın, tekrar aldım hukuk 

büromdan. Benim için bütün çalışanlarımız değerlidir, tek tek. 5 tane dava var, 5. davayı 25 

Ocak’ta ben açmışım. Seçim ne zaman oldu arkadaşlar? 20 Ocak’ta. 5 gün sonra dava 

açmışım, tahliye davası. Adam kirayı ödememiş, bağışı, kirayı sonra ödüyor. 1 milyon 100 bin 

TL bağışı yapmıyor. Biz oradan yakaladık, dava açtık. Bazı basın mensubu kardeşlerim, 

büyüklerim, sen anlaştın mı, diyor. Ben anlaştığım adama nasıl dava açarım, nasıl 140 milyon 

TL maddi, manevi tazminat talep ederim, onu da bilmiyorum. Anlaştığımdan 140-150 milyon 

istiyorsam ve dava açıyorsam, Allah dostlarıma yardım etsin.  

Değerli Arkadaşlar,  

İçiniz rahat olsun. Duygun ağabeyime, diğer büyüklerime, ağabeylerime söylüyorum. Bir 

Galatasaray Başkanı olarak konuşuyorum, Mustafa Cengiz olarak değil. Ben size buradan söz 

veriyorum. Galatasaray Adası ile ilgili, sizin bilginiz dışında ve 2015 tarihli Genel Kurulda 

alınan kararın aksine asla bir şey tahakkuk etmez, asla yürümeyiz. Herhangi bir şirketle 
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anlaşmamız olmaz. Pekala, o zaman niye yazdın kardeşim hasılat paylaşımı, diyeceksiniz. Onu 

söyleyeyim. Hayalimi söyleyeyim, hayalimiz, hepimizin hayali. Ada yapıldı, kuruldu, oh gittik, 

işletmeci yok. Ama biz işletemeyiz. Yani biz Divan Başkanına, gel bize çay ver, şey sandviç 

yapsın, diyemeyiz. Bizim oraya bir profesyonel işletmeci bulmamız gerekir. Yine sizlerin 

onayına getirmezsek de, oluruna, vicdanen getireceğimiz, makul şartlarda kârlılık, bizim 

paramızı ne yapmamız gerek? Hasılat paylaşımı yapmamız gerek. Adama diyeceğiz ki, -

mesela Simit Sarayı, isim verebilirim- sen gel. Anlaşma filan yok, görüşmem yok, sadece 

aklıma geldi. O da iyi bir Galatasaraylıdır, onun için. Şimdi deriz ki, sen şu maliyeti yap, sana 

yer verelim. Ama Sevgili Metin Ünlü’den, o çok dillendirdi, gayrimusakkaf alanda, onu 

unutmayalım. Biz bir davamızı niye kaybettik, biliyor musunuz arkadaşlar? Ünal Bey 

zamanında açılan bir davayı kaybettik. Duygun ağabeyin açtığı davalardan biri kaybedildi. 

Adam müthiş çalışıyor, helal olsun. Ama biz de artık çalışıyoruz. Başka bir şey demiyorum. 

Şunu demek istiyorum, hukuk büromuz çalışıyor. Sakın yanlış anlamayın.  

Değerli Arkadaşlar,  

Kira, kira lafı var. Ben de ürktüm. Bu kira, kira ne? Bakın, ben akaryakıt sektöründeyim. Biz 

bulunduğumuz, işletmesini aldığımız mülklerde alt kiralar veririz ve buna özellikle dikkat 

ederiz, gayri musakkaf. Nedir musakkaf? Açık alanda, öyle diyelim. Musakkaf Arapça kapalı 

demek. Şimdi, açık alanda olmasını isteriz. Açık alanda olunca kolay çıkartabiliyorsunuz, 

kapalı alana aldığınızda çıkartamıyorsunuz. Nitekim işletmecinin kapalı alanda uzantısı olduğu 

için mahkeme maalesef bu konuda onun lehine karar verdi. İtiraz ettik tabii. Yani demek 

istediğim şu. Resmî açıklama yaptık, Hayri ağabey okumamış olabilir. Lütfen, ben ona çatma 

amacıyla, onu açığa düşürme amacıyla söylemiyorum asla.  

Bir de, ya bir üyenin adı, ben telaffuz etmeyeyim. Bazı değerli kardeşlerim, büyüklerim 

telefon etti bana. Ben şahsen hâlâ tam vakıf değilim konuya. Baktım, hakikaten değerli 

hukukçu ağabeylerim, ceza cürüme eşit olmalıdır. Ceza cürüme tabidir, ama eşit olmalıdır. 

Biz o arkadaşın da adına saygı duyuyoruz. Nasıl hata yapmış veya yapmamış, ona göre uygun 

bir şey vereceğimizden -ihraç değil- emin olun. Ama sorgu ve final belge vermeden, ben bu 

arkadaşın adını beyan etmek istemem, ona duyduğum saygıdan, o iki kişiye duyduğum 

saygıdan ötürü.  

Değerli Arkadaşlar,  

Dediğim gibi, irtifak. Bakın, Ada’da en önemli şey irtifak, Eşref Bey söyledi. Başlatıldı o. Ünal 

ağabey zamanında da başladı, ama harç yatırılmadığı için yarım kalmış, bana öyle dediler. 

Devam ediyor. İrtifak ne? Çıplak mülkiyet. Biz 1, 2, 4’teyiz. 3 ile 4’ün ecrimisilini aldık. İskele 

tarafındakinin de ecrimisili için başvurduk, onu da alıyoruz. Aynı anda işletmeci de 

başvurmuştu. Tekrar istinafa gitmiş, Büyük savaş veriyoruz, ecrimisili alacağız. Fakat biz 

bunun bir adım ötesine geçtik. Hukukçu ağabeylerim, kardeşlerim bilir. İrtifak, yani çıplak 

mülkiyetine, yani mülkiyetine sahip olduğumuz, ama bizim mülkiyetimizde olmayan bir 

mülkün üzerinde her tür inşaat, yatırımda bulunmak. Bu arada, yatırım derken hemen şunu 

söyleyeyim. Bu maddeyle ilgili, hani sizin planınız, projeniz, tüzüğün ilgili maddesine göre, 

deniliyor.  

Değerli Arkadaşlar,  
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Burada hiçbir plan, proje yok ki. Bu yetkiyi aldığımızda, plan ve proje yaptığımızda tekrar 

Genel Kurula geleceğiz. Proje yok ki burada. Burada daha önce alınmış yetkilerin tekrarı var. 

Bizim bir projemiz yok. Şimdi bunu deyince, bak, projesi bile yok diye yazarlar şimdi.  

Devam edelim, Riva. Şimdi bakın, burada buna da çok takıldılar, biliyorum. Riva bölümü, 

4/10, niye siz bağış dediniz, neyi bağışlıyorsun? Zaten Riva elden çıkmış. Riva, Emlak Konut’a 

devredilirken, kâr paylaşımı, okul alanı zorunlu. Okul alanını, bizim kimi, kim gelmemiş, terk 

etmeyi unutmuşlar. Orada da hazirun devlet yetkilileri, “Ya siz bunu şimdilik uhdenize alın, 

sonra halledersiniz.” denmiş. Güzel. Rahmetli İnönü’nün bir lafı aklıma geldi. “Savaşın 

başında yaptığınız bir hata bütün muharebeler boyunca karşınıza çıkar.” der. Ben de hep hata 

yapıyorum, biz de yapıyoruz. Devamlı karşıma çıkıyor, çıkmasa daha iyi. Ama bu benim 

hatam değil. Kimseyi suçlamıyorum, zorunluluktan hızla yapılmış. Yani eski yönetimin 

hukukçularını suçlamıyorum. Bu alındığında, adam şeye gidiyor. Bu arada şunu söyleyeyim 

size, ezcümle, bilgi. Mevcut, yaptığı satış alanını açtı ama satışa giremiyor. Niye, biliyor 

musunuz? Çünkü okul alanını biz üstümüze almışız. Ne yapmamız gerekir? Bağışlamamız 

gerekir. Beykoz Belediyesi ve ilgili bakanlıklar bizim bu kararı bekliyor. Biz dedik ki, bunu 

Yönetim Kurulu kararı ile alalım. İncelediler, “Hayır,” dediler, “Genel Kurul kararı.” İşte bu bir 

gün daha sürsün. Her biri bir gündem maddesi. Yani Genel Kurul maddesi. Faruk ağabey çok 

yaptı onu, çok yoruldu, biliyorum, o anlamda. Tartışılan, bağış bu, bunun için bu madde 

kondu. Ama bir sürü madde konmuş ya, konmasa belki daha iyiydi. Yani onu da söyleyeyim. 

Ama biliyorsunuz, notere gidip bir avukata vekaletname verdiğinizde, bu kadar, A4 kağıdı 

doluyor. Okusanız zaten vermezsiniz. Şimdi Riva okul alanı bu. Ruhsat alıp bir an evvel 

faaliyete geçsin diye. 1.500’e yakın villa yapılacak. Bizde 845’ti hatırlarsanız, çok arttı. Çok da 

iyi bir Galatasaraylı. Florya’daki de çok iyi bir Galatasaraylı, müteahhit. İnşallah Galatasaray’ın 

oradan elde ettiği 990 milyon TL’lik asgari pay, ki 540’ını yedik, bitirdik hep beraber. Kimseyi 

suçlamıyorum, bitirdik. Artı kâr elde etmek için elimizden gelen her tür desteği yapacağız 

hem Florya’ya, hem Riva’ya. Bağış kelimesi bunun için. Buradaki önemli olan şey, 4/10’daki o. 

Evet, devam edelim.  

Değerli Arkadaşlar, , 

Basketbol. Çok doğru, İsmail arkadaşımız, kardeşimiz dedi. Geçen şeye biz onun için 

getirmedik. Fakat biz yine ilklerin takımıyız, olumlu anlamda ilklerin. Olumsuz ilklerde hiç 

işimiz olmamış, Allah da etmesin. Olumlu anlamda bir ilk, biz ilk defa amatör torba yasadan 

vergi yatırdık -ki bize vergi veremiyorsunuz diyorlardı- 12.5 milyon, 10.5 milyon TL net, 

amatörlere destek ve hâlâ torbada paramız var. Fakat gerek futbol, yani amatör futbol, gerek 

basketbol, gerek voleybol, gerekse engelliler kendi arasında müthiş bir savaş veriyor bu 

paradan daha çok pay almak için. İnşallah sizlerin desteği ile bu yaptırdığımız vergiler artar ve 

amatörlere gerçek anlamda destek oluruz. Basketbol A.Ş. ile Voleybol A.Ş. için sizden hakkı 

almak istiyoruz, ama kurmak niyetimiz... Biraz önce Eşref Başkanımın dediği gibi, o gerekli 

muktezayı, ki biz Mülkiyeli cenahı olarak, sözlü olarak bu teyidi aldık, “A.Ş. kurmanızda hiç 

mahzur yok.” dediler. Ama ben devletten geldim. Devletim sabah uyanır, kafası bozulur bir 

şeye, değişir. Biz mukteza alalım, daha iyi dedik ve muktezayı da alacağız. Muktezayı 

görmeden yapmayacağız. Onu da beyan edeyim. İpimizi sağlam kazığa bağlayacağız.  
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Şimdi eski metin, tekrar metin. Bunu bizim hukuk bürosu hazırladı, daha öncekilerle 

Değerli Arkadaşlar,  

Ben sizi eleştirmek için demiyorum, çünkü en azından ilgileniyorsunuz, Galatasaray hakkında 

okuyorsunuz, diyorsunuz ki, yönetim, yanlış yapıyorsun, şunu yapma, ertele. Ertelemeyiz, 

erteleyemeyiz. Halının altına süpüremeyiz. Bakın, çok büyük bir ekonomik savaş veriyoruz. 

Göreve geldiğimiz günden bugüne yarattığımız hasıla 1 milyar 187 milyon TL, 7 ayda. 

Harcamamız ise 1 milyar 184 milyon TL, yani 3 milyon kârdayız. Eskiyi silersek, ki öyle bir şey 

yok tabii, mevcut devam edersek artıdayız. Zaten UEFA bunları gördüğü için -öyle lafla değil- 

bize ikinci defa katılma hakkı verdi, bunu unutmayalım.  

Şimdi özetle bunu diyeyim. Yani şu anda aklıma gelen bu. Eşref Başkanım, unuttuğum bir şey 

varsa lütfen hatırlatın, yanıt vereyim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Başkan, buradayız zaten, siz de bir nefeslenin. Hem Divanın hızını kesmemiş olalım, 

hem de üyelere söz verip... 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Hepinize çok teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederim mufassal açıklamalar için. Sıra Sayın İbrahim Göknar’da, ancak Duygun 

Yarsuvat el kaldırdı, cevap hakkını mı kullanmak istiyor acaba? Evet mi? Buyurun. Kusura 

bakmayın İbrahim Bey. Buyurun Sayın Yarsuvat. Bu arada saat 16.00, başlayalı aşağı yukarı 

2.5 saat oldu. Bu havasız ortamdaki performansınız şahane. Hepinizi tebrik ederim. Devamını 

dilerim. Ömer Bey günün şampiyonu seçildi, feragat ediyor. Teşekkür ederiz.  

Duygun Yarsuvat 

Değerli Galatasaraylılar,  

Tekrar önünüze geldiğim için özür dilerim, ama uzun konuşmayacağım. Buraya gelmemin 

sebebi, devamlı “Duygun Başkan zamanında da verdiniz.” sözleriydi. Aklım başımda henüz. 

Benim başkanlığım 7 ay sürmüştür. Hiçbir gayrimenkul üzerinde de tasarrufta bulunmadım. 

Bir tek bulunduğum şey, Mecidiyeköy’deki arazi üzerinde benden evvel bir iş plazası 

yapılmıştı, onu otele çevirmek için huzurunuza geldim ve izin aldım. Onun dışında benim 

böyle bir şeyim yok. Belki almışızdır, ama benim almadığımı düşünüyorum. Şimdi dendi ki, 

kanun var, kanun değişti. Hep o hikâyeyi dinliyoruz. Medeni Kanun burada, getirdim. Hangi 

değişiklik yapılmış ki bu gündemde yer alan maddelerden biri ona giriyor da onun için bu 

yapılıyor, bana bunu söylesinler. O da yok.  

Diğer yandan, tabii ki birtakım güçlükler olacak. Yönetim Kurulunun görevi de bu güçlüklerin 

üstesinden gelmek ve Galatasaray Kulübü’nü düzlüğe çıkartmaktır. İşte verilen arsanın 

üzerinde bina varmış, ahır varmış, köpekler varmış... Bunlar halledilecek şeyler. Bunlardan 

dolayı yapamıyoruz demek yanlış, yapacaksınız. Gecekondu varsa yıktıracaksınız.  

Yine Mecidiyeköy’deki otele gelelim. Mecidiyeköy’deki binayı otele çevirirken, ben başkan 

olduğum zaman onun bir kısmı yapılmıştı zaten. Sadece otele çevirmek için proje değişikliği 
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yapıldı. O proje değişikliğinin yapılabilmesi için sizden izin aldık. Başka bir inşaat yapmadık. 

Ben transfer de yapmadım. Yani adamları getirip de sonra yanlış hesaplamışız deyip bir şey 

mi vardı? Bir şey mi vardı İbrahim Bey? Ha, peki. Geri göndermedim. Zaten transfer yapacak 

imkânı da yoktu kulübün. Şimdi var ki yapılıyor. Mecidiyeköy’deki arazi için biz kredi bulduk 

ve o kredi karşılığında da eski Başkan Dursun Özbek şahsi teminatını verdi. Kredinin -eğer 

yanlış hatırlamıyorsam- esası şöyleydi. O alınan krediyle orası bitirilecek ve harcamalar 

yapıldığı zaman, Dursun Özbek’in imzası ile hak edişler verilecek, bu hak edişler bankadan 

çekilecek, Dursun Özbek’in imzası ile. Bugün dışarıdan gördüğünüz kadarıyla -ben bugün 

içine gitmedim- binanın kaba inşaatı bitmiş. Eğer yanılmıyorsam, 9 milyon dolar bir kredi 

bakiyesi de kalmıştır. Hayır, 9 milyon dolar. Bin olur mu artık, bin neydi? 9 milyon dolar da 

kredisi kalmıştır ve oraya harcanacaktır. Yönetim Kurulunun bunu halletmesi icap eder. Yani 

biz zarar gördük, işte 5 milyon vesaire demek yerine orayı açıp, ihaleye çıkıp bir işleticiye 

vermekte yarar vardır. Türkiye’de yabancılar da gelip gidiyor. Yüzük taşı gibi bir yerdir, oranın 

işlememesi için de hiçbir sebep yok. Ama işletmek istemiyorsanız, Galatasaray bir spor 

kulübü olduğu için, spor kulübüne uygun bir tarz yapabilirsiniz. Spor hastanesi yapabilirsiniz 

mesela. Bunları da düşünmek gerekir. Hastane olmaya da çok elverişli zaten.  

Ama tekraren söylüyorum. Ben, Duygun Yarsuvat başkanlığında, böyle bir gayrimenkul 

üzerinden -burası hariç- herhangi bir yetki aldığımı hatırlamıyorum. Zaten almam. Efendim? 

Hah, peki. Sabrınızın sonuna geldiğimi biliyorum. Teşekkür ederim. Yalnız tekrar belirteyim ki, 

kanunda böyle bir değişiklik yapın diye bir hüküm yok. Kanun çıkmış zaten 2011 yılında, 

bugün gelmişiz 2018’e. Özellikle bunu üye alma maddesinde değişiklik yapmak için 

getiriyorlar. Böyle bir madde yok. Onu belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz. İlber Bey yönetim adına cevap hakkını kullanmak istiyor, ama Sayın İbrahim 

Bey de çok uzun zamandır bekliyor. Müsaade ederseniz, ona bir söz verelim. Devam edin. 

Peki, buyurun. İbrahim Bey, çok müdahale ediyorsunuz. Bir dahaki sefer Divan Başkanlığına 

adaylığınızı koyunuz. Buyurunuz lütfen. Bu bir ön sıradan sürekli taciz, çok sıkmaya başladı. 

Lütfen, kusura bakmayın, ama tüzükte yeri var. Yönetim yapılan eleştiriye anında cevap 

hakkına sahip, kusura bakmayın. Tamam, buyurun İlber Bey. 

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri İlber Aydemir  

Sayın Başkanım, Sayın Üyeler,  

Kusurumuza bakmayın, niyetimiz sizlerin sabrınızı taşırmak değildir. Cevap mahiyetinde de 

değil. Turcan Hocam, haklı olarak serzenişte bulunuyor. Tabii mekân sıcak, birazcık da uzun 

sürüyor. Müsaadenizle, çok kısa bir açıklama yapmak istedik. Şimdi bazı konuşmalardan ve 

bilgilerden sonra, çok fazla arası açıldığı zaman hakikaten soğuyabiliyor. Duygun Hocam -

öğrencisiyim, çok kıymetlidir, çok emeği vardır üzerimde- kanun değişikliğinden bahsetti. Bu 

gündem maddelerinde iki adet kanun değişikliği vardır. Birincisi, imar barışı. Zannediyorum 

adres dediği konu, daha ziyade tüzük değişikliği gerektiren iki madde ile ilgiliydi. Burada şuna 

şaşırdım açıkçası, kesinlikle üyeliklerle ilgili bir şey yok. Sadece hesap dönemlerinin, futbolun 

bağlı olduğu Sportif A.Ş.’ye de uygulanmakta olan hesap döneminin ve aynı zamanda bu işin 
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mali raporlaması açısından son derece sıkıntı yaratan bu hesap dönemlerindeki farklılığın 

kaldırılabilmesi sistemine geçiş, izne bağlı bir konu. Bu sisteme geçebilmek istiyor iseniz 

izninizi alıp tüzük değişikliği yapmak zorundasınız. Buradaki zorunluluk unsuru buradan 

gelmektedir. Buradaki mevzuat değişikliği, 16 Mart 2018 tarihinde gerçekleşmiş bir mevzuat 

değişikliği. Üzerinde tüm spor kulüplerinin girişimleri olan ve bildiğimiz kadarıyla, ilk olarak 

Galatasaray’ımızın kullanmaya başlayabileceği çok önemli bir değişiklik ve mali yapının 

düzeltilmesi, geliştirilebilmesi için müthiş bir fırsat. Ama buna geçebilmek için, asgari olarak 

bu iki maddenin değişmesi zorunludur. Bunun dışında da tüzükte değişiklik yapılabilecek 

maddeler belki olabilirdi bu hesap dönemiyle ilgili olarak, ama bilinçli olarak bunlar dışarıda 

tutulmuştur. Asgari olarak, iki maddenin değişmesi ile bu sisteme geçilebilecektir. Yani bu 

sisteme geçebilmek için bu tüzük değişikliği zorunludur. Dolayısıyla, tek sebebi budur. 

Arkasında herhangi bir başka gündem zaten yok. Maddelerin tümüyle ilgisi yok, üyeliklerle 

hiç ilgisi yok. Belki farklı bir düşünce, belki bir yanlış anlaşma orada dile getirilmiş olabilir. 

Kesinlikle ilgisi yoktur efendim. Hürmetlerimizi sunuyoruz. Sağ olunuz. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz. Sayın İbrahim Göknar, buyurun lütfen. Daha sonra Ayhan Özmızrak. Ömer 

Tümay feragat ettiği için Sayın İbrahim Özdemir’e sıra geliyor. İbrahim Ziyal kardeşimiz de 

feragat etti. Sonlardaydı, teşekkür ederiz. Buyurun İbrahim Bey. 

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Çok Değerli Galatasaraylılar,  

Herkesi saygı ve sevgi ile tekrardan selamlıyorum. Efendim...  

Özer Berkay 

Sevgili Kardeşlerim,  

88 yaşımda şuraya geldim, saat 2.5’ta hâlâ gidemedim. Uzatıldı, uzatıldı, her şey konuşuldu, 

tabii hepsi çuvala atıldı. Bize de biraz acıyın yani. Bu yaşa boş yere gelmedik. Çok şey 

biriktirdik, çok şey öğrendik, çok şeyi de size vermek istiyoruz. Ama almıyorsunuz, maalesef. 

Zaten alsaydınız, bu kadar konu şimdiye kadar çoktan halledilmiş olurdu. Bu kadar, bir orman 

konuştunuz... Kusura bakma, hemen iniyorum. Bir şey söyleyeceğim. Zaten biz yaşlıların şeyi 

gençlere örnek olmaktır, başka şey değil. Buradan 3 saat konuşmasını ben de bilirim yoksa. 

Çünkü hakikaten Galatasaray’a layık bir terbiyemiz var, saygı var, sevgi var. Mecliste olsa, 

açık açık söylüyorum, birbirlerine girmişlerdi. Doğru mu? Birbirlerine girmişlerdi. Ben bu işi 

de korkmadan konuşurum.  

Arkadaşlar, size çok kısa bir anımı anlatacağım. Sene 1920. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Özer ağabey, lütfen. Bakın, sizi kırmak mümkün değil ama ne olur, müsaade ederseniz, daha 

fazla vakit kaybetmeyelim. Bağışlayın lütfen, hoşgörünüze sığınıyorum. Sizi üzmek niyetimiz 

değil, ama bizi bağışlarsanız, lütfen konuşma aynı seyrinde devam etsin. Daha fazla vakit 

kaybetmeyelim. 



37 
 

Özer Berkay 

Buyurun. Seni de sayıyorum, önce şahsiyetini, sonra Galatasaraylı olduğun için, sonra benden 

küçük olduğun için.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Tamam, çok teşekkürler, sonra size söz veririz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.  

Özer Berkay 

Beni mazur görün, bir daha sefere konuşurum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok teşekkür ediyoruz hoşgörüsü için Özer ağabeye. Sağ olun. 

İbrahim Göknar 

Efendim, tekrardan herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sevgili Mustafa Cengiz Başkanım 

Kalamış’tan bahsetti. Sayın Başkanım, biz her gün Kalamış’tayız. Bu en son orada gelir getirici 

kira artışı için sizlere tabii ki teşekkür ederiz. Ancak Kalamış’ın tek geliri, lokanta tahsis geliri 

değil. Orada daha birçok gelir getirici faaliyetler olabilir. Bunun için de, eğer müsaade 

buyurursanız, -tabii ki çok yoğunsunuz, bu malum, her seferinde de ifade ediyorsunuz- bir 

gün lütfen vakit ayırın, Kalamış’ta misafirimiz olun. Hem müstecirle tanışın, hem 

sporcularımızla tanışın, hem de lütfen gelin bir sohbet edelim, çünkü Kalamış bir tane.  

Efendim, Galatasaray sırat köprüsünden geçiyor. Kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Şu anda 

Galatasaray maalesef Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi ve SPK’nın 28. maddesi ikinci 

fıkrası kapsamına girmiş durumdadır. Bu maddelerin anlamı şudur. Galatasaray öncelikle 

Türkiye’de ilk defa maalesef -hep olumlu diyoruz ama olumsuz bir şekilde- 5 yıl üst üste zarar 

etmiştir. En kritik konumuz budur. Bunun dışında, ben bir benzetme yapacağım. Bu 

benzetmeyi hiç de keyifle yapmıyorum. Bulunduğumuz durum şudur efendim. Türk sporunun 

amiral gemisi Galatasaray şu anda kontrol dışındadır. Aynen Titanik gibi, saatte 22 mil hıza 

ulaşmıştır. Çok büyük bir tehlike altındayız. Sayın Yönetim Kurulunun, Sayın Başkanımızın 

ifade ettiği gibi, ne kadar yoğun çalıştığını elbette takdir ediyoruz, ancak bu konu bugünün 

konusu değildir.  

Sayın Başkanım ve Değerli Yönetim Kurulu,  

Sizler bu durumun bilinci ile bu göreve talip oldunuz ve büyük bir çoğunluğun da 

teveccühünü kazandınız. Dolayısıyla, benim anlayışıma göre, mühim olan artık dün değil, 

yarın ne yapacağımıza dair çözümler üretmektir ve bu çözümler vardır. Biraz sonra birkaç 

tabloda size ne demek istediğimi daha rahat anlatma imkânını bulacağımı umuyorum. Tabii 

burada çok kritik bir nokta daha var.  

Değerli Hazirun, Değerli Divan Üyeleri ve Bizi İzleyen Çok Değerli Galatasaray Üyeleri, 

Bu tabloya gelmemizde bizlerin de maalesef oldukça önemli bir payı vardır, çünkü mevcut 

yönetimimiz ve bundan önceki yönetimler hiçbir şekilde, özellikle bütçe konularında onaysız 

hareket etmemişlerdir. Ancak kabul edelim ki, bizler birkaç kişi hariç özellikle bütçe 

konularını tam incelemeden genel kurullara gitmiş ve önümüze sunulan tüm bütçelere onay 

vermişizdir. Dolayısıyla, tek bir istirhamım olacak. Gelin bugünü -en azından bizler Divan 
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Kurulu üyeleri olarak- bir milat kabul edelim ve bundan sonra, 29 Eylül’deki bütçe revizyonu 

dahil her bütçeyi toplantıya gitmeden önce bireysel olarak iyice inceleyelim. Sadece bunu 

yaparsak, inanıyorum ki, yönetimimize de bu anlamda başka manalarda katkıda bulunur ve 

hep beraber Galatasaray’ı yarınlara taşıyabiliriz.  

Şimdi müsaadenizle, birkaç tabloda ne demek istediğimi ifade edeceğim. Gerçi Sayın 

Başkanım daha önce çıktı, bir sürü soruya, eleştiriye cevap verdi. Ben yönetime birkaç soru 

hazırlamıştım, ancak çok vakit geçti. Müsaade ederseniz, kısaca okuyayım. Siz eğer uygun 

görürseniz, önümüzdeki Divanda bunların cevaplarını birlikte paylaşalım.  

Bildiğimiz gibi, Galatasaray futbol takımı şampiyon oldu. Benim sorum çok basit. Bu 

şampiyonluk bu sene için, yani UEFA’ya katılım bedeli olarak da -bunların hepsi bütçelerde 

var, detaylarda var- en az 300 milyon TL para getirdi. Şu anda benim sorum şudur. Bu takım 

niçin dağıtılıyor? Basketbol da bu konuya dahildir. Biraz sonra değineceğim.  

İkinci soru, yönetimdeki personel, yani turnover, yani Türkçe ifadesi ile personel sirkülasyonu 

niçin bu kadar yüksektir? Buna sadece kulüpte çalışan personel değil, yöneticilerimiz de 

dahildir. Bu oran niçin bu kadar yüksektir? Zira bu konu Galatasaray’ın kurumsallığını kökten 

etkilemektedir. Galatasaray’ın hisse senetlerini takip eden kişiler sadece galip geldi alalım, 

mağlup oldu satalım değil, her anlamda incelemektedirler.  

En önemli soru, -ben bunu yıllardır soruyorum, maalesef size de sormak durumundayım- 

Galatasaray’ın niçin hazırlanmış 3 yıllık bir iş planı yoktur Sayın Başkan? İş planı derken, 

içinde her şey vardır. Bana göre, şu anda Galatasaray -yönetim haklıdır, ona bir şey 

diyemiyorum- yarınını bile görememektedir. Ama asıl olan, hep birlikte artık bir karar verip 3 

yıllık iş planını hazırlamak olmalı ve bunu tartışmalıyız. Ayrıca, niçin yıllık denk bütçe 

yapamıyoruz biz? Ha, geçmiş borçlardan dolayı değil, yıllık denk bütçe, onları zaten orada 

dondurmuş olacağız. Önümüze baktığımız yılın bütçesinde niye yine giderler gelirlerden fazla 

oluyor? Bu artık bir sarmal hâlini aldı.  

Bir de siz bahsettiniz, bu soruyu şey yapıyorum. Mevcut yeni projelerin -bunlara Riva’lar, 

vesaire dahildi- getiri miktarlarından da bahsettiniz. Zaten açıkça ifade etmem gerekir ki, tüm 

iş planımıza baktığımda, bunlar Galatasaray’ın şu anda elindeki en önemli asetler. Bundan 

sonra önümüzdeki bir yıl için, mevcut yönetimimiz tarafından -zaten vakti yok- herhangi bir 

yeni proje sunumu yoktur. Dolayısıyla, bu mevcutların hayata geçirilmesi peyderpey en 

önemli konu olacak. 

Bir pazarlama branşı mezunu olarak üzülerek söylüyorum, Galatasaray’ın pazarlama 

faaliyetleri niçin zayıftır? Bunun içine reklamından web sitesine, dijitalinden sponsorlara her 

şey dahildir. Buralardaki getiriler çok düşüktür. Daha önceleri hep ifade etmiştim, bu 

miktarların yükseltilmesi için profesyonellerimize çok büyük işler düşmektedir.  

Efendim, yıllık bütçeyi bir kere daha kısaca geçiyorum. Hep şu oluyor. Mart aylarında Olağan 

Genel Kurul yapıyoruz. Şu sunuluyor, örnektir. Gelirler 100 lira, giderler 120, 130, 140. 

Onaylıyoruz, hep beraber onaylıyoruz, çünkü incelemiyoruz. Yani eksi bakiye ile yıla 

başlıyoruz. Ondan sonra, Galatasaray’da âdet oldu, yılda iki defa, şu anda yapacağımız gibi, 

benim için de 29 Eylül toplantısının en önemli maddesi 5. madde, bütçe revizyonudur. Bütçe 

revizyonudur. Taner Bey gittiler galiba, çok doğru ifade etti. Hemen yakalamış. “200 milyon 
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lira ilave harcama yetkisi istemektedir değerli yönetimimiz. O dokümanlardan çıkan sonuç 

odur, yaklaşık 30 milyon euro.” dedi. Şimdi tabii verelim de, kaçla kırdıracaksınız, kaç faizle 

alacaksınız? Hangi dönemde, neler olacak? Bunların hepsinin açıklanması çok çok önemli, 

hep böyle geldik çünkü. Sonuç, dediğim gibi, 5 yılda üst üste zarar.  

Şimdi müsaadenizle, kısaca en önemli maddeye geliyorum. Efendim, Galatasaray’da bütçe 

planlama, bunun 29 Eylül’le hiçbir alakası yok. Bugün biraz sonra sunulacak, 2018 6 aylıkla da 

hiçbir alakası yok. Bakın, bu çalışma şudur. 10 Mart 2018 günü hepimize, telefonlarımıza SMS 

ile bir mesaj geldi kulüpten. Gelen mesaj, 22 Mart 2018 Galatasaray Genel Kurulunda 

yapılacak bütçe bölümünün dokümanlarını içeriyordu. Şifrelerle girdik, okuduk. Sol taraf 

odur, Sportif A.Ş.’dir, çok önemlidir. İkincisi, bu sene 9 Ağustos’ta, yani 6 ay sonra, 

kulübümüz regülasyon gereği Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na 2018-19 Mayıs bütçesini 

göndermiştir. Bunların hepsi yönetimimizde vardır. Bunlar internetten benim anında takip 

edip size özet olarak çıkardığım tablodur. Şimdi bakın, hiç uzatmayacağım. Tahminî gelirler 

var, tahminî giderler var. Tahminî gelirlerin en büyük kalemi UEFA katılımı, yani 2018-19 

Mayıs’ına kadar 119 milyondan 219 milyon liraya çıkmış. Yani çok iyi, çünkü şampiyon olduk, 

çok normal, çok mantıklı. Fakat -kısa kesiyorum- en büyük gider nerede, biliyor musunuz? En 

büyük gider, genel yönetim giderleri, finansman değil. Genel yönetim giderleri 82 milyon 

liradan 151 milyon liraya çıkmış, yani % 84 artış var. Ne enteresandır ki, % 84 artış da UEFA 

gelirinden var.  

Şimdi efendim, benim sorum şu. İşte en kritik nokta bu. Biz bir taraftan gelirleri nasıl artırırız 

diyoruz, ama diğer taraftan da -görüyorum Hayri Bey’i, sağ olsun, yıllardır bu işi söylüyor, 

tasarruf diyor, tasarruf diyor, tasarruf diyor- işte burada ortaya çıktı. Benim açımdan en 

azından çıktı. Şimdi ben açık söyleyeyim, 151 milyon giderden bir öncekini düşersem, yani 10 

milyon euro civarı bugünkü kurdan para geliyor. 10 milyon euro civarı. Bu da yaklaşık 70 

milyon TL yapar. Biz burada Basketbol A.Ş. diyoruz, Voleybol A.Ş. diyoruz, o, bu. Aslında bu 

para bizde var, bu para bütçede gözüküyor. Eğer ben yanlış değilsem, bu hesaplarda bu para 

bütçenin içinde var. Yani şunu yaparız. Bir yılda 151 milyon genel yönetim gideri 

harcayacağımıza 82 milyon harcarız, öteki tarafını basketbola koyarız ve Euroleague’de 

oynarız. Aynı zamanda, yine her zaman üvey evlat muamelesi yapılan amatör şubelere de 

buradan bir pay çıkar. Yani olaylar benim açımdan çok net ve somuttur. Eğer bir yanlışım 

varsa bu hesaplarda, çünkü hepsi UEFA’ya da giden, SPK’ya da giden bilgiler, burada bunu 

tartışmalıyız.  

Efendim, benim genel çözüm önerim şudur. İhtiyaç aslında bütçe revizyonu değildir. Yılda iki 

defa Bütçe Genel Kurulu da değildir. İhtiyaç tek ve denk bütçedir. Bütçe revizyonu demek, 

yani 200 milyon ilave para demek borcu borçla yönetme talebi, borca borç katmak demektir. 

Galatasaray ne çektiyse -herhâlde hepimiz hemfikiriz- faizlerden çekmiştir, hâlen daha da 

ondan çekiyor. Dolayısıyla, bir Galatasaray Divan üyesi olarak benim naçizane önerim, her 

şeyi bir tarafa bırakalım Sayın Başkanım, lütfen acil bir karar alma cesaretini gösteriniz ve 

Galatasaray’da kriz yönetimini devreye sokunuz.  

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

İbrahim Bey’e bu detaylı çalışması için teşekkür ediyoruz, ama yine de bir kişisel fikrimi 

paylaşmak isterim, söyledikleriyle ilgili olarak. Şirketlerde, kriz anında bile olsa, bir 

yöneticinin en kolay başvuracağı yöntem giderleri düşürmektir. Oysa bunun biraz modası 

geçti. Galatasaray’ın ihtiyacı olan giderleri düşürmek zaten yapmaları gereken bir iş. Gelirleri 

artırıcı bir strateji, birlikte uymamızda büyük yarar var. Dediğim gibi, giderleri zaten 

öngörebiliyorsunuz, kısabilirsiniz. Ama öngörülmeyen gelirleri çalışmak ayrı bir strateji 

konusudur. Ben naçizane kişisel fikrimi paylaşmak istedim. Buyurun Ayhan Bey.  

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize saygılar sunarım. Sayın Eşref Başkanım, gelecek toplantıda şu kürsüyü de bir düzene 

koysak da evrakı koyacağımız yer oluşsa, maymunla zürafayı yaşamasak.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Hay hay, zaten aday marangozlar var. Onlarla görüşmeye başladık. En kısa zamanda 

bitireceğiz bu işi. 

Ayhan Özmızrak 

Peki, biraz sonra 6 aylık bütçeler de, mali sonuçlar da konuşulacak. Kim konuşacak, 

bilmiyorum. Yani bizlerden kim konuşacak? Çünkü o konuda hiçbir bilgimiz yok. Ben Divan 

üyesi olduğum 8 yıldan beri rica ediyorum, ne olur şu 6 aylık sonuçlar çok önemlidir, 

mühimdir, bağımsız denetçiden geçmesi gereken sonuçlardır, şunu bize 2-3 gün önce verin, 

bir bakalım da yorumlayalım, katkımız olsun, derim. Ama bugüne kadar olmadı, bundan 

sonra da olmayacak.  

Kendi konuma geçmeden, Hayri ağabeyin söylediği ile ilgili bir şeyi bağlamak istiyorum. Sayın 

Başkanım geldi, iki kardeşinizle ilgili cezanın kesinleşmediğini, ama böyle bir ceza olmadığını, 

suçla orantılı olacağını söyledi burada. Ricam, lütfen bu sonucu hızla alın, ama öbür tarafta, 

Maslak’ta, Florya’da, Kalamış’taki western filmlerindeki wanted gibi o yazıyı, giremez, yasak 

yazısını da oradan kaldırın. Biraz ayıp oluyor. Size de yakışmaz, bize de yakışmaz. Teşekkür 

ederim.  

Sayın Başkanım, daha Mayıs ayında, çok büyük bir teveccühle başkan seçildiniz. Yaklaşık 2 

misli oy fark attınız rakibinize ve % 50’ye yakın bir oyla geldiniz. Buraya gelirken de hiç öyle 

çilekler, börekler vadetmediniz. Ben 6 ayda her şeyi düze çıkarırım da demediniz ve biz bu 

nedenle, her şeyde şeffaf ve açık olacağım dediğiniz için size oy verdik. O konuda da hiç de 

pişman değiliz. Şimdi, biz size empati duyalım, sizin ne kadar zorda olduğunuzu, ne kadar 

uğraştığınızı anlayalım. Ama lütfen inan edin, siz de bize empati duyun. Bizim yalnız sütten 

ağzımız yanmadı, inan edin, yoğurttan da yandı. Onun için, biz dondurmayı üfleyerek yemek 

istiyoruz. Bu taleplerden kategorik olarak hiçbirine karşı değilim. Hiçbirine toptancı karşı 

değilim. Daha önce alınmış olanların tekrarı olduğunu söylüyorsunuz. Hafızam beni 

yanıltabilir, doğrusu zaten kayıtlarda vardır, ama Dursun Özbek’in aldığı yetkilerin içinde, bu 

gayrimenkulleri ayni sermaye olarak koymak yoktu diye biliyorum.  
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Şimdi söylemek istediğim şu. Bu kadar kapsamlı yetkileri isterken, bizim buradaki 

kuşkularımızın bir çoğu için diyeceksiniz ki, ya aklımıza bile getirmedik, düşünmedik, biz 

onları istemiyoruz. Bir kısmı içinse, ya ne diyorsun Ayhan, biz onlara da karşıyız, diyeceksiniz. 

O zaman niye bu kadar geniş yazıyorsunuz? Hiç öyle şart, şurt gerek değil. Bizim binlerce 

gayrimenkulümüz yok, hepsi bir elin parmakları kadar. Tadat edersiniz, şurada şunun için, 

burada bunun için. Riva için, şunu bağış yapacağız dediniz, amenna. Niye bunu iki satır 

yazmıyorsunuz da, kirası, mirası... Bakın, bir yaramız var. Ya anla Başkan, bir yaramız var, 

kanıyor. Huzursuzuz. Nedir o? Kiracı meselesidir. Bizim Ada’daki müsteciri, kiracıyı yaptıktan 

sonra başımız dertten kurtulmadı. Bundan dolayı da biz huzursuzuz. Kira dediğiniz zaman 

tepe tüylerimiz dikiliyor ve siz her maddede dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz, bir yerden 

geliyorsunuz, kira lafı ediyorsunuz. Madde 4/1, tüm gayrimenkulleri kira hakkı. Ada bunun 

içinde mi? İçinde mi kanunen? İçinde. Eh, hakkı aldın, madde 4/2, mevcut gayrimenkuller 

üzerine üçüncü lehine her türlü hak ve mükellefiyet ve işte kiralar diyorsunuz, Ada da bunun 

içinde. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Özmızrak, salona doğru konuşalım lütfen. 

Ayhan Özmızrak 

Canım, biz onu kullanmayacağız. İçinde mi? İçinde. Peki, geçelim.  

Madde 4/3, bu maddede de tüm taşınmaz ve tesislerin kiraya verilmesi var. Ada da bunun 

içinde mi? Hak olarak, içinde. Canım, kullanmayacağız. İçinde mi? İçinde.  

Madde 4/4, Mecidiyeköy’deki binamız. Benim gördüğüm kadarıyla, o bina bitti, çok az eksiği 

var. Ha, bunun içinin tefrişi, teknokent olması için belki bazı değişiklikler yapılması, imar planı 

değişiklikleri, bunların hepsi için yetki isteyin. Bunları yazın, bunlara yetki verelim. Ama burası 

bir inşaat iken yine inşaat ve hasılat paylaşımlı inşaat yetkileri niye? Bu maddenin içinde bir 

de arazi tabiri var. Burayı yıkıp arazi olarak mı değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?  

Madde 4/5, Hasnun Galip. İşte standart, devir, temlik geliyor. Arada bir devir lafı var. Hasnun 

Galip’i devretmeyi mi düşünüyoruz? Kime devretmeyi düşünüyoruz? Hayır canım, olur mu 

öyle şey? Ee, niye yazıyorsunuz? Gereksizleri ayıklayın. Bizden önceki almıştı, aynısını 

alıyoruz, hukuki nedenlerle. Hayır, aynısını hukuki nedenlerle almak zorunda değilsiniz. Daha 

önce verilmiş yetkilerle yapılmakta olan ve sürmekte olan işler varsa, onunla ilgili aynı 

yetkileri talep etmekte haklısınız. Ama bundan önce yanlışlıkla veyahut bilmeyerek veyahut 

da o günkü şartlarla verdiğimiz yetkilerde kullanılmayan varsa ve siz de kullanmayacaksanız, 

bugün yeniden bu yetkileri istemeniz sadece irite ediyor. Size güvenle ilgili bir şey değil. 

Gereksiz bir şey niye alınıyor? Devam.  

Kemerburgaz. Kemerburgaz’la ilgili sizin ifadeniz vardı, oranın terasman maliyeti -biraz önce 

de siz söylediniz- neredeyse Florya’dan aldığımız, alacağımız parayı geçiyor diye. Ee peki, biz 

niye bu işe giriyoruz? Yani ne oluyoruz? Bunun parasını kim verecek? Nereden verecek? 

Bizden nasıl tahsil edecek? Bu arada, bu onaylamadığınız Kemerburgaz’la ilgili olarak ön izin 

protokolünü de 13 Mart’ta siz imzaladınız. Bu arada yanılmıyorsam, 13 Ağustos’ta Florya ile 

ilgili imar planı da askıya çıktı. Yani bir süre sonra bize Florya’dan hadi bakalım diyecekler. 
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Onun dateline’ı nedir, süresi nedir, onu bir bilmek isteriz. Kemerburgaz’la ilgili, bunun 

maliyeti nasıl çözülecek? Bu projeyi lütfen bir söyleyin, bilelim, içimiz rahat etsin.  

Riva ile ilgili yine aynı şeyi söylüyorum. Riva’da da madem bağış, onu açıkça net olarak 

söyleyin, onunla ilgili yetki isteyin, onunla ilgili yetki verelim.  

Madde 4/9, Ada. Siz söylediniz, hayalim dediniz. Canım hayaliniz gerçekleşeceği zaman gelin, 

biz burada alkışlarla Ada’yı almış olalım, Ada bizim olsun, inşaatı yapıyor olalım da, bu inşaatı 

işte kimle yapalım da, hasılat mı paylaşalım, onun o zaman yetkisini size veririz. Şu an Ada ile 

ilgili bir tek şey soruyorum. 4 tane dava var, 5 tane dava var. İşte adli tatildi, işte istinaf 

mahkemesi, hayır. Şunu diyor musun Başkan? Ayhan, gelecek sene Eylül ayı Divan 

toplantısını kırık dökük sandalyelerle de olsa Ada’da yapacağız, diyor musun? Veyahut da ne 

zaman diyorsun? Bir tek onu bilmek istiyorum. Biz mahkemeye gittik, onlar bilirkişi istedi, 

onları takip ediyoruz zaten. Sonuç olarak, bize bir şey verin. Ada ile ilgili bu istediğiniz 

yetkilerde kullanmayacağınız, hele şu ara birkaç sene içinde kullanması düşünülmeyecek 

yetkiler var. Lütfen bunları bir ayıklayalım.  

Sayın Eşref Başkanım, bütçe ile ilgili bir iki bir şey söyleyebilir miyim? Yoksa söylemeyeyim, 

çünkü 5. madde diye. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

İsterseniz şöyle yapalım. Daha konuşmacılar var bekleyen, ondan sonra mali konulara 

girdiğimiz zaman... 

Ayhan Özmızrak  

Ha, yani bütçe ile ilgili.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Kalan zaman oranında değerlendirelim isterseniz. 

Ayhan Özmızrak  

Tamam. Bir iki şey daha söyleyeceğim. Yani sıra ile gidiyorum. Olağanüstü Genel Kurul 

gündemi maddesine göre...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Tamam, bir an önce toparlarsanız, salon dağılmaya başladı.  

Ayhan Özmızrak 

Tamam. Madde 6-7, basketbol. Basketbolun şirketleşmesi derken, çok afaki. Bunun içine 

kadın takımları dahil mi? Tekerlekli basketbol dahil mi? Altyapılar dahil mi? Net değil. 

Şirketleştik, şirketleşince zarardan kurtulmuyoruz. Yarısını biz elimizde tutacağız, yarısını 

kime satacağız? Şu anda basketbolun ve voleybolun toplam 2018 zararı -vergi iadelerini 

kullanıyoruz mantığı ile- yaklaşık 25 milyon. Eğer şirketleşince bundan faydalanamayacaksak 

50 milyon. Bu sadece bu senenin zararı. Yani şirketleştiğiniz zaman bu 50 milyonu dışarıdan 

bize kim verecek? 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Ayhan Bey, o konunun cevabını İsmail Kulacaoğlu gündeme getirmişti. Sayın Başkan açıklama 

yaptı, mukteza bekliyoruz, dedi zaten. O konuda bir yorum var. 

Ayhan Özmızrak 

Yani hayır, olmasa da bu sene 25 milyon açık var. Basketbol ve voleybolda şirketleştiğimiz 

zaman bu 25 milyonu verecek bir ortak mı var ortada? Bir proje mi var? Bir bankayla, bir 

holdingle, birisiyle görüşüyorsunuz da bize somut bir şey mi getiriyorsunuz? Onu sormak 

istiyorum.  

Mali yıl başı ile ilgili, değişmesini biz zaten istemiştik. O tebliğin çıkmasında Sayın Hüsamettin 

Kavi’nin çok büyük emeği vardır, ona teşekkür borçluyuz. Ben de değişmesinden yanayım, 

ama tüzük değişikliği midir, teknik konu mu, o bir hukuki tartışmadır. Ama bir şeyi sormak 

isterim. Eğer değişirse, ilk sene olarak, Ocak ile Mayıs arasındaki 5 ay ne olacak? Herhâlde 

tüzüğe bir geçici madde koyup, o 5 ay içinde bir küçük bütçe, sonra bir küçük Genel Kurul 

yapmamız gerekir. Yoksa o 5 ay sahipsiz kalır.  

9. ve 10. maddeler, tartışırız, Genel Kurulda görüşler belli olur.  

Söylemek istediğim şu. Sayın Başkan, bu Olağanüstü Genel Kurulu yapalım. Erteleyin 

demiyorum, yapalım, ama lütfen kullanmayacağınız, ihtiyacınız olmayan, sadece copy paste 

yaptığınız maddeleri çıkarın, ayıklayın, gerçek ihtiyacınızı detaylarla yazın, gelin, onay 

verelim. Hepinize saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz Ayhan Bey. Sayın İbrahim Özdemir, sonrasında Sayın Mehmet Bilen ve 

Turcan Bolayır. Daha sonra, eğer feragat etmedilerse, Metin Öztürk, Mitko Bey, Serhat 

Özalemdar ve Sayın Sami Bey varlar. 

İbrahim Özdemir 

Sayın Divan, Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Değerli Galatasaraylılar, 

Değerli Hazirun,  

Bu toplantı biraz böyle iç içe, işte cevap, soru sonunda öyle olacaktı. Ama iç içe geçti. Sayın 

Başkan toplantının ortasında konuşmak zorunda kaldı. Eğer bundan önceki şekilde, önce bilgi 

verilip, sonra diğer arkadaşlar veya konuşmacılar söz alsaydı bunlara hiç gerek kalmayacaktı. 

O yüzden, sizin vermemekte ısrar etmenize rağmen ısrarla söz istedim. Bu benim 35 yıllık 

devlet hayatında gördüğüm, ne diyeyim, size verebileceğim bir tavsiye, başka bir şey değil. 

Çünkü sonu farklı şeylere dayanacaktı. Hepsini görüyorum.  

Şimdi burada çok geniş manada bütçe tartışıldı. Aslında bugün biz bunu mu tartışmalıydık çok 

geniş manada? Bence değil, daha başka konularımız vardı. Yapılacak Olağanüstü Genel 

Kurulun yanlışları üzerinden diyeceğim maalesef, biz bütçeye boğulduk kaldık.  

Sayın Başkanımdan benim bir ricam var. Oluşan havayı görüyorum ve itimat edin, gerek 

devlet hayatından gelen, gerek siyaset hayatından gelen, gerekse de spor ve Galatasaray’da 

gördüklerimden gelen bunca yıllık bir tecrübe ile söylüyorum. Bu olgunlaşmamış ve herkes 

bu konuda daha iyi açıklamalar, daha net maddeler bekliyor. Bence de 29’unda bunu yapmak 



44 
 

yerine... Biraz önce, benden önceki arkadaşımız dedi ki, bunu böyle düzeltin. Bu böyle 

düzelmez, çünkü Olağanüstü Genel Kurullarda düzeltme şansınız veya ilave şansınız yoktur. 

Ama bunu geriye alabilirsiniz. Ha şu olabilir, benim çok acil bir revize bütçeye ihtiyacım var, 

borçlanmaya ihtiyacım var. Ben bunları biliyorum. Size bir şeyi de söyleyeyim, şey 

vermeyeyim ama. Aslında Galatasaray ile alakalı, çok önemli bir-iki tane banka uzun bir 

süredir bir konsorsiyum hâlinde -bankaların ismini vermem yanlış olur- bir paket kredi 

hazırlıyor zaten. Belki ona yönelik bir acelecilik olabilir.  

İki, başka benim aklıma gelen, transferde yaptığımız fahiş hatalar var, hiç onlar gündeme 

gelmedi. Bilerek veya bilmeyerek, Sayın Başkan bunun bütün günahını da üzerine aldı. Ama 

takım iyi gidiyordu. İyi kötü 9 puan almıştık. Ama transferin son gününde yapılan fahiş hata 

ile takımın ve hocanın kimyası tamamen bozuldu, belki yönetimin de bozuldu. Ve ben o gün 

aradım, ya Vagner Love diye bir adamdan bahsediyoruz. Cavanda’yı şurada ben hatırlıyorum, 

her toplantıda veya başka yerlerde yaptığımız Divan toplantılarında hep gündeme geldi. 

Neyse kurtulduk. Allah’a şükür, para da kazandık. Ama Vagner Love kim? Galatasaray’a 

gelebilecek bir adam mı? Beşiktaş’ın o kadar para verip oynatmadığı bir adama biz son anda 

yapışıyoruz. Baktım ben, Vagner Love 11 Haziran 1984’te doğmuş, 35 yaşında. Bir sene mi 

oynatacaksınız, iki sene mi oynatacaksınız? Alsaydık, bize ne verecekti? İyi ki almamışız. Ben 

hem Sayın Başkanı, hem Abdurrahim kardeşimi o gün aradım. Çıkamadılar, çıkmadılar 

telefona. Ama not attım, tarihe düşsün diye, Vagner Love’u alacağınıza hiçbir şey almayın 

dedim. Ve sonunda eğrisi doğrusuna denk geldi, alınamadı anladığım kadarıyla. Gomis 6 

Ağustos 1985 doğumlu, 6 milyona gitti, 30 gol atmış.  

Şimdi bizim bunların Galatasaray’a getireceğini, götüreceğini konuşmamız gerekmez mı? 

Şimdi bir de -doğru mu, değil mi, bilmiyorum, ben de basından okudum- Sayın Başkan, Ocak 

ayı ile alakalı Radamel Falcao ile alakalı bir talimat vermiş, acele alalım filan diye. Var mı 

Başkanım? Yoksa cevap verirsiniz. Ona da baktım, o da 10 Şubat 1986 doğumlu, yani şu anda 

33 yaşında. Kaç para vereceğiz, nasıl olacak? Zaten bu sene, her Galatasaraylının böyle 

yüreğini serinletecek bir kura düştü bize. Allah bize nasip etti. Hepimiz sevinirken birden 

alabora olduk. Bakın, ben alabora oldum, açık söylüyorum. Böyle bir transfer plansızlığı 

olmamalıydı. Yani Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin mutlaka bir planı, bir 

programı, bir a planı, bir c planı olmalı. Aksi takdirde, doğaçlama yürürüz. Doğaçlama gider 

olay, plansız, programsız, önümüze kim gelirse filan. Ben öyle olmadığına inanıyorum.  

Bir de Sayın Başkan, çok net bir şey söyledi televizyonda sorduklarında, dinledim kendilerini. 

“Efendim, bu Genel Kurulda bu yetkileri alamazsanız ne olur?” “İstifa ederim.” Sayın Başkan, 

niye istifa ediyorsunuz? Yok, TRT’deki konuşmanızda var istifa. Niye istifa ediyorsunuz ki? 

Niye istifa ediyorsunuz? Ben oluşmuş havayı görüyorum. Bakın Sayın Başkanım, siz anlattınız 

burada. Siz seyirci ile başlangıçta çok iyi bir diyalog da kurdunuz. Kıyam da dediniz, ondan 

sonra Yellow Friday dediniz, Green Weekend dediniz. Yani affedersiniz, çok özür diliyorum, o 

sizin tarzınız olabilir, Türkçeye kıtlık düşmüş gibi ve bunu çok uzun bir süre kullandınız. Hayır, 

yani kıyamı kullandınız. “Bu bir kıyamdır.” dediniz, “Bu görülmemiş bir şeydir.” dediniz. 

“Dünya çapında bir şeydir.” dediniz. Şimdi o kıyamsa, bu transferde yapılan hata nedir? Bu 

transferde yapılan hata, o zaman bu kıyamın içerisinde ve sonunda bir de tahiyyat var ve bu 
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odur. Arapça konuşuyorsunuz, güzel. Kendinizi de güzel ifade ediyorsunuz. Ben hem güzel 

konuşmayı severim, hem de güzel konuşanı da severim, siz konuşuyorsunuz. Maşallahınız var 

o konuda, ama biraz önceki o sorulara ve gelen akışa göre verdiğiniz cevaplar, çok samimi 

söylüyorum, beni tatmin etmedi Sayın Başkan. Yani benim kafam iyice karıştı. Benim bu 

konuda sizden istirhamım, lütfen bu kongreyi erteleyin, çünkü maddeleri değiştiremezsiniz. 

Yarın çok tartışma getirecek.  

Bakın, vaktiyle birçok başkana -Adnan Polat başkanımız dahil- buradaki akiller dediler ki, 

“Sayın Başkan, şunu yapmayın.”, ama dinlenmedi. Ondan sonraki, sizin yerine geldiğiniz bir 

önceki başkan bana göre yanlış yaptı, lüzumsuz bir şey ortaya koydu. Yapma dedik, buradan 

kalktık konuştuk, rica ettik ama dinlemedi. Güle güle, dedik. Şimdi biz size güle güle demek 

istemiyoruz. Biz hepimiz gülelim diyoruz Sayın Başkan. Lütfen ikide bir, ayrılırım, bana şu 

kadar şey yapmazsanız biz de gideriz, bunu bırakın, oturun. Biz sizin oturmanızı istiyoruz 

Sayın Başkanım, ama lütfen bu transferde yapmış olduğumuz ve bizi büyük üzüntüye sokan, 

Trabzonspor’a biz yenilebiliriz, yenmişizdir daha çok, yenilmişizdir de, ama o gün ben takımı 

seyrederken kahroldum, Hocayı seyrederken de kahroldum. Çünkü siz şunu görüyorsunuz ve 

de çok telaş içerisindesiniz, onu da anlıyorum. Fair play, fair play, fair play, bir kardeşimizi 

almışız, güzel. Memnun olduk ona. Hatta o kadar para verilmeseydi diye de, ben Abdurrahim 

kardeşimi de aradım, sert. Yani bence rahat edin, hiç o konuda çok fazla üstüne de düşmeyin 

dedik, ama iyi bir futbolcu ve Galatasaraylı olduğu belli.  

Şimdi 6 milyon euro’ya mı verdik, yoksa birilerinin iddia ettiği gibi, 3 milyon alacağı vardı, -

hani burada konuşamayalım, konuşmayalım diyoruz ama- 3 alacağı vardı, 9’a mı gitti ve biz 

bunun yerine hiçbir şekilde yeni bir futbolcu ikame edemedik? Şimdi Hocam kurtarır, Hoca 

kurtarır, biz Hoca ile iyiyiz. Tabii ki iyi olacak yönetim Hocayla, kötü olma şansınız yok. 

Olamaz da zaten, o zaman yollamanız lazım. Ama bir Hocaya da bu kadar ağır yük 

yüklemeyin. Fatih Terim Hocaya, bu kadar kıymetli, bu kadar başarılı, Galatasaray’a hele çok 

büyük başarılar kazandırmış birisine de bu ağır yükü yüklemeyin. Hocam istedi de aldık. İki 

gün sonra, 3 tane santrfor geliyor, koskoca Galatasaray. Bakın, bunların içerisinde boğulduk. 

Ben sizi biraz bu tarafa doğru çekmek istiyorum. Yani koskoca Galatasaray, almayacağız 

deyin, herkes de bilsin. Ama ben dahil, son güne kadar, son dakikaya kadar takip ettim 

transferi, gecenin saat 12’sine kadar, ne çıkacak, ne edecek diye. Çıka çıka Vagner Love diye 

bir aşk çıktı ortaya. Ya olacak iş değil. Allah’tan almadınız diyorum yani. Alsanız hakikaten çok 

büyük bir yanlış ve ayıp olurdu bana göre.  

Şimdi konuşacak şeylerimiz var tabii ki, bende sayfalar dolusu var. Saatlerce de konuşurum 

ama bu saatten sonra kimseyi, hem benden sonraki konuşmacıları konuşmadan mahrum 

bırakmamak açısından, hem de Galatasaray’ın doğrularını burada söylemeye devam 

açısından, hem de yani bazı şeyleri söylerken sizi üzmek de istemiyorum. Çünkü her maçı yan 

yana izliyoruz Sayın Başkanım ve sizin ne kadar heyecanla ve kendinden geçmiş bir vaziyette 

maç izlediğinizi biliyorum. Hatta alkışlayamıyorsunuz bile, yanınızdaki misafiriniz var diye, 

ama ben alkışlıyorum. Benim elimi kolumu bağlayan herhangi bir şey yok. Ama geçmişte de 

ben görev yaparken, yanımda bir misafirim varsa ben de alkışlayamazdım yani, çok 

sevinmeme rağmen. Şimdi hâl böyle iken ve yol da yakınken, bu karmaşadan bu kulübü 
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kurtarmak sizin elinizdedir. Lütfen bunu yeniden planlayarak, buradaki eleştirileri de hiçbir 

zaman kötü niyetle almayarak, size güvensizlik olarak da kabul etmeyelim, lütfen erteleyin. 

Hiçbir şey kaybetmezsiniz, aksine kazanırsınız, Galatasaray’a da kazandırırsınız. Lütfen bunu 

yapın. Benim istirhamım budur, ama takdir sizindir.  

Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanıma da, Eşref Başkanıma 

da bana hafif bir tarizde de bulunsa orada, söz verdiği için çok teşekkür ediyorum. Hepinize 

saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz Sayın Özdemir. Sayın Mehmet Bilen.  

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanı, Değerli Üyeler,  

Şahsım adına konuşuyorum. 5381 Mehmet Bilen. Hiçbir kurulu bağlamaz. Eski bir üye olarak 

konuşuyorum. Sayın Divan Başkanım, son derece iyi niyetle geldim ve burada bir öneride 

bulundum. Saat şu anda 5’i 10 geçiyor. Daha sırada kaç kişi var, bilmiyorum. O önerimin 

normalde -bugüne kadar olan uygulamalarda- bir oylamaya sunulması lazımdı. Bu kadar çok 

kişi konuşurken, konuşmanın 5 dakika ile sınırlandırılması lazım. Şimdi bu hak mı? 4 kişi geldi, 

arkada gösteriler, bilmem multivizyonlar... Ya bu bir konuşma değil ki. Biri de geldi, avukatlık 

yaptı burada. Peki, yani bize niye böyle bir haksızlık yapılıyor? Yani bu dediğimiz öneri kötü 

bir şey değil.  

İkincisi, bu sıralama nasıl oluyor? Yani ben o zaman şimdiden herkesin huzurunda, Ekim ayı 

için sizden artık ilk 5-6 sıra için bir rezervasyon istiyorum. Yani nedir bu haksızlık? Kim, neye 

göre burada sıra alıyor?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Tamam, Mehmet Bilen’i birinci sıraya yazıyoruz. 

Mehmet Bilen 

Teşekkür ederim. Şimdi bakın, siz nedense işi böyle bir zıtlaşma hâline getirdiniz. Yani Eşref 

Bey, neden böyle yapıyorsunuz, bilmiyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Mehmet Bey, bakın, eski Sicil Başkanımızın enteresan bir önerisi var. Diyor ki, Mehmet Bilen 

hep birinci olsun konuşmada.  

Mehmet Bilen 

Şimdi her nedense, yani bir ters düştük, bir şey oldu, ne oldu, anlamadım ben. Bu böyle 

gidecek demek ki. Yani niye böyle bir şey oluyor? Ben Duygun Hocama saygılıyım. 

Kulübümüzün Başkanı, tabiatıyla birinci sırada konuşacak, bir başkası konuşacak, ama kusura 

bakmayın yani, siz hangi sıraya göre İbrahim Göknar’ı, şunu, bunu koyuyorsunuz, bilmek 

istiyorum. Onun da konuşma hakkı var, ama yani hangi esasa göre? Kulüp başkanı olur eski, 

koyarsın, bilmem ne olur, koyarsın. Neyse, yani bizim de söyleyeceğimiz birtakım olaylar var 

burada.  
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Şimdi bakın, şu anda içinde bulunduğumuz ay üyelerin kulübe alınma ayı. Burada karşılaşılan 

son derece sıkıntılı durumlar var. Bu sıkıntının temelinde tüzük var. Tüzük toplantısını 

bekliyoruz, olmuyor. Acaba Divan olarak, taa bir seneden beri bir tüzük toplantısı yapılacaktı. 

Siz tüzükle ilgili bir olağanüstü Divan toplantısı için hangi ayı düşünüyorsunuz? Tüzük önce bu 

Divanda görüşülecek, ondan sonra esas tüzük Divanında görüşülecek. Bu son derece önemli. 

Müsaade edin, lütfen oradan müdahale etmeyin ki konuşmamız dağılmasın. Şimdi bakın, 

tüzükte o kadar bağlayıcı, karmaşık hususlar var ki. Ben şu anda sicilin içindeyim, ancak hiçbir 

şey gizli değil, her şey açık olmalı. Gördüğümü söylüyorum. Ya üye çocukları, anası, babası 

Galatasaraylı, bu kulüpte doğmuş, biz bunları, bugünkü tüzükteki engeller nedeniyle 

alamıyoruz. Ben de işte burada boş salona, yani yarısı gitmiş, mecburen bu saatte bu sorunu 

anlatıyorum. Kaç kişi beni arıyor, diğer üyeleri arıyor. Bakın, bir örnek vereceğim. Babası 37 

yıllık kulüp üyesi, Robert Kolej mezunu, -isim vermiyorum- genel müdür, İngilizce, Almanca, 

Japonca konuşuyor. Yıllardır müracaat etmiş üye çocuğu, kulübe alınamıyor. Niye? Tüzükten. 

Niye? Ne istiyoruz? Evet, başka diller de bilmesi lazım.  

Ha, buna karşılık şu var ama. Yani bir baktık, adam kulübümüzün üyesi, aynı zamanda da 

Beşiktaş Divan Kurulu üyesi. Beşiktaş’ta başkanlığa aday olmuş, hiç kimse görmemiş. Zaten 

bizde duymamak, görmemek, işitmemek artık yerleşmiş bir usul. Daha yeni, iki hafta önce 

rica minnet dilekçe ile istifa etti. Yani burada bu kişi Japoncasına kadar yıllardır üye olamıyor, 

yine 12 bin numaralı bir üye Fenerbahçeli. Ya işte hâl böyle ve bunlar bu sicillerden geçmiş, 

alınmış, ama öbür taraftaki o kişi alınamıyor. Ne profesörler, rektörler... Sayın Hamamcıoğlu 

geçen sefer de bizi hafife aldı, işte dedi o profesör, benim nereden arkadaşım olsun, ben 

dosyalara bakıyorum. Görüyorum. Yani bu böyle hafife alacak bir şey değil, bir anabilim dalı 

başkanı, bir profesör. Devletin en üst kademesinde çalışan bürokratlar, yani artık en üstün en 

üstü. Yani şirketlerin ortakları alınamıyor. Bu böyle daha ne kadar gidecek? Biz bunların 

nedenlerini de biliyoruz. Bir % 3 engeli konmuş. Ya % 3, % 4 olsa ne olur, % 5 olsa ne olur? 

Yani bu üye çocuklarına yazık değil mi? Ben buradan sesleniyorum. Çocuğu üye olamayan, 

yıllardır bekleyenler, sadece benim sesimle değil, lütfen gelsinler, buradan dertlerini 

söylesinler. Onlar da konuşsunlar, bu sorun çözülsün. Benim bir tane çocuğum var, o da 

spordan zaten tık diye üye oldu. Benim de bir üyelik derdim yok, onun da yok. Bizim böyle bir 

sorunumuz yok.  

Şimdi bu saatten sonra fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Siz lütfeder de Ekim’de ilk 

başlardan yer verirseniz, ondan sonra biz tabii orada da birkaç tane hususu söyleriz. Ancak 

tüzük konusunda, ne zaman düşünüyorsunuz? Bir de, geçmiş yıllara ait usulsüzlüklerle ilgili 

araştırmalar yapıldı. Bunun için birilerine para verildi, edildi ve sonra bu dosya -hani sanki 

olur ya, yıllardır Türkiye’de görüyoruz bazı şeyleri- hasıraltı oldu, kaynadı. Siz yenilikçi ve 

değişimci bir yeni Divan olarak, hasıraltı olan bu usulsüzlük araştırması dosyaları ile ilgili ne 

düşünüyorsunuz? Sadece ben değil, bizler bunun takipçisiyiz, çünkü tekrar ileride tekrarlanıp 

Galatasaray’ın başına büyük sıkıntılar çıkmasın diye. 

Bugünkü konuşmamı burada noktalıyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Bilen’e katkıları için teşekkür ediyoruz. Üyelikler konusundaki görüşü zaten hepimizce 

malum. Tüzükle ilgili cevap vermek gerekirse, ne zaman toplantı yapacağız diye, şu anda 

Divan Kurulunun planlaması bununla ilgili bir komisyon kurup yeniden çalışmalara başlamak 

ve gündeme getirmektir. Dolayısıyla, korkarım ki Sayın Bilen’in CV’sini okuduğu arkadaşlar 

çok kısa sürede üye olamayacaklar. Gönül çok ister ama benim ve bizim elimizde olan bir şey 

değil. Kimin elinde mi? Yönetim Kurulunun elinde ve Tüzük Komisyonu’nun elinde. Sicil 

Kurulu çalışıyor. Ara sıra Selçuk Bey’le görüşüyoruz, umarım bir yere getiririz.  

Sıralama konusuna gelince, tüzükte öyle sicil numarasına, eskiliğe göre öncelik diye bir şey 

yok. Dediğim gibi, bu zamana kadar öncelik verdiğimiz üyeler görüşleriyle, tecrübeleriyle 

kulübe yön vermiş büyüklerimiz. Onlar bu zamana kadar hep böyle değerlendirildi. Şimdi 

mesela Faruk Süren gitti, söz isteseydi veyahut da önceden istemiş olsaydı, bir dakika, 12. 

sırada konuşacaksınız mı diyecektik? Olmuyor. Teamüller var. Gönül daha demokratik 

olmasını isterdi, ama Sayın Bilen’in de günün birinde bu aşamaya geleceğini çok gönülden 

arzu ediyorum tabii ki. Estağfurullah.  

Şimdi görüşme sırası Turcan Bolayır’da, buyurun efendim. Hocam, geciktik ama kusura 

bakmayın. Ancak geldi sıra, görüyorsunuz. Anlayamadım, kaç kişi daha var? Size söyleyeyim. 

Sayın Bolayır’dan sonra Metin Öztürk buradaysa, burada mı? Burada. Serhat Özalemdar. 

Serhat Bey’e zaten geçen toplantıdan bir borcumuz var. Aslında onu birinci yapmak lazımdı. 

Sonra da Sami Çölgeçen. Yeterli mi ilave? Buyurun. 

Turcan Bolayır 

Efendim, hepinizi en içten sevgiler ve saygılarla selamlıyorum.  

Sayın Başkanlar, Yönetim Kurulu,  

Ayrıca Tevfik Fikret Salonu’na tekrar avdet ettiğimiz için, geldiğimiz için çok mutluyum. 

Hepiniz hoş geldiniz. Bu mevzuda ben çok çalıştım. Bunun haksız olduğunu, Galatasaray’ın 

yerinin Tevfik Fikret Salonu olduğunu, burada toplantı yapmanın OHAL kanunu ile hiçbir 

ilgisinin olmadığını defalarca söyledim. Kafeteryaların, düğün salonlarının, kahvehanelerin, 

her türlü şeyin açık olduğunu... (Beyefendiler, lütfen dinlemeyecekseniz derhal çıkın, ayıptır 

bu. Kusura bakmayın.) Bunun ızdırabını çok çektik. Bizim yerimiz hiçbir zaman otel köşeleri 

değildi. Orası umuma açık yerlerdir. Bizim kapalı olan bazı şeylerimiz vardır. Başkalarının 

bunu duymaması iktiza ederdi. O yönden hassasiyet gösterdim. Bunu geçiyorum. Bu 

mevzuda Eşref Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Ama ben de çok didikledim bu olayı.  

Diğer hususlarda, yönetim kurullarına çok fazla, çok fazla baskı yapar gibi bir hâlimiz oldu. 

Yalnız senin paran yoksa, çadırın üzerindeki kârlar temizlenmiyorsa, iflasa giden kulüpler 

olayı var Türkiye’de. Yardımlaşma diye bir şey yok. Gelen paralar belli. Üretken değilsiniz, 

fabrikanız yok. Bütün yönetimler bunu zevkle, hevesle yapıyorlar. Bundan bir çıkarları 

olduğunu zannetmiyorum. Kimse de beni bu şekilde konuşmaya itmedi. Benim kendi iradem 

bana emir veriyor. Yöneticilik çok zor bir olay. Futbolcu ile uğraşacaksınız, diğer kulüplerle 

uğraşacaksanız. Sizin alacağınız futbolcuya, öbür taraftan menajerler hemen öbür tarafla da 

filme başlıyor ve paralar yükseliyor. Yok, bir bakıyorsunuz, son dakikada kuş uçup gitmiş. Bu 

realite var. Onun için, biraz daha ılımlı gitsek iyi olur gibi geliyor bana, çünkü büyüklerimiz 
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böyle öğretti bize. Fazla abanırsanız oradaki döşemeler çöker. Bir gün, hepsi der ki, ya bıktık 

biz bu işten, hadi allahaısmarladık, hiçbir şey de yapamayız. Geriden kim gelecek? O da 

düşünecek. Ben bu borcun altına niye gireyim bu yaştan sonra, diyecek.  

Ben üzülüyorum, mali kongrelerde söylenecek şeyleri Divana getiriyoruz. Herkes sanki 

kamera karşısında büyük maestroları oynuyor. Belki gerçekçi şeyler var, ama bunları biz 

biliyoruz. Galatasaray’ın borcu var. Diğer kulüplerin de borcu var. Bir kısmına şimdiden Çin 

kulüpleri, Japon kulüpleri zaten sulanmış durumda. Şu kulübü biz alalım, bu kulüp gidiyor, 

aman biz bunu alalım, biz sahibi olalım diyenler de var. Bunları biliyoruz. O zaman, bu çıkmaz 

sokaktan nasıl çıkacağız biz? Birbirimize yardım edeceğiz. Hani yardımlaşma vardı 

Galatasaray’da? Ben konuşurken bir arkadaş beni beğenmeyebilir, saygı duyarım. Ama kafası 

ile sağlıklı bir şekilde düşünsün, Turcan Hoca burada şunu, şunu söyledi, acaba doğru muydu 

diye. 

Tüzük diye tutturuyoruz. Tüzüğü biz ne zaman bitireceğiz ya? Kaçıncı tüzük bu? Tüzük 10 

defa değişti. Kimler için değişiyor, niçin değişiyor? Tüzük ikide bir değişmez ki. Hadi 

komisyonlar kurulsun, hadi bilmem ne olsun; her kafadan bir ses çıkıyor gibi geliyor bana. 

Ben artık bilmek istiyorum, tüzük nedir? Tüzükte yerimiz nedir bizim? Mehmet Bilen bir 

mevzuda haklı. Toplantılar uzun sürdüğü takdirde 5 dakika, 10 dakikaya indirilebilir. Bütün 

toplumlarda böyledir bu. Büyük Millet Meclisi de bunu yapıyor.  

Şimdi geliyorum diğer konulara. Galatasaray Kulübü’nün toplantısı Tevfik Fikret Salonu’nda 

yapılacaktır. Ve bazı cümleler, şunu yapma, bunu yapma... Ya burası ilkokul değil ki. Buraya 

gelen herkes muayyen bir olguya, muayyen bir tahsile sahip kişiler. Nasıl oturulacağını, nasıl 

kalkılacağını bilir. Sigarayı ben içmiyorum ki. Ben sigara içmiyorum. Sigara içmeyenler de var. 

Bir kişi, iki kişi sigara atmış, sen ona söyle ya, çağır adamı. Bir de kanun var diyorsunuz. Kanun 

ne diyor? Sigara içen yakalanırsa, şu kadar para öder, biter. Yakalayın, parayı versin 

cebinden, nasıl trafik kanununda varsa...  

Diğer konu, -hiç kimse girmedi- Şampiyonlar Ligi’nde oynuyoruz. Bizim için çok önemli. Hem 

parasal, hem de Türkiye’nin sesini duyurmak açısından bu çok önemli. Berabere kalsanız şu 

kadar para geliyor, galip gelseniz şu kadar milyon euro geliyor. Ama kendimizi buna 

hazırladık mı tam manasıyla? İnanmıyorum. Gomis diye bir adam, tamam, gol kralı. Nasıl gol 

kralı oldu bu adam? Rodrigues sol taraftan topu taşıdı, öbür taraftan Sinan Gümüş getirdi, 

bilmem ne getirdi, top direkten döndü, -affedersiniz- arkadan çarptı adama, girdi. 29 gol. 

Ama sonra ne oldu? Şımarttık adamı, kapris yapmaya başladı. Önceden onun menajeri zaten 

ayarlamış Suudi Arabistan’da bir takımı, ondan sonra numara yapıyor, bana bir milyon daha 

verin, bilmem ne verin, dilenci gibi. Defolsun gitsin ya, burası Kızılay aş evi değil. Galatasaray 

Kulübü bugün zor bela para buluyor. Zaten dolar şu kadar olmuş, euro bu kadar olmuş. 

Bunlar şimdi o paralardan mı alacak geriye kalan maaşlarını? Tabii. İkişer milyon daha yazın 

adamların listesine. Ben yeni dolardan alırım, avrodan alırım demeye başlayacaklar. 

Kontratlar nasıl yapıldı, bilemiyorum. Biz Rodrigues diye bir adamı, Ribery diye bir adamı 300 

bin lira yüzünden kaçırdık ya. Bizim bir kalecimiz vardı, Mondragon. Ne ise, isimde bazen ufak 

tefek hataları spikerler de yapıyor. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Hocam, güncele doğru gelirsek yavaş yavaş. 

Turcan Bolayır 

Güncel bunlar, hep güncel Eşref Bey. Lütfen bana biraz daha müsaade edin, bu konulara 

kimse girmedi. Aynı zamanda cebinde para olmayıp da karda, kıyamette tribünlere gidip 

oturup, Galatasaray’a dua edenler için konuşuyorum ben. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Allah razı olsun. 

Turcan Bolayır 

Bu Galatasaray sadece milyonlar bağışlayan adamların değil. Cebinde ekmek parası olmayıp 

da Gültepe’den, Çeliktepe’den, bilmem nereden oraya gelip sabahleyin sıraya girerlerdi 

eskiden, şimdi başka türlü. Onlar için konuşuyorum. Ultraslanlar için konuşuyorum, diğerleri 

için konuşuyorum. Ne yapacağız? Mağlup olunabilir, her maçı alacağız diye bir kaide yok. İşte 

Fenerbahçe’nin hâlini görün, perişan. Üç maç, üç mağlubiyet. Olur. Daha evvel de dedik ki, 

şimdi yeni yeni bir dalgalanma var. Artık özümüze dönelim, gençlere gidelim. Bu Milli 

Takımda, Almanya’da gurbetçilerin evlatları altyapıları kuvvetli olduğu için oynamaya 

başladılar ve geçen gün maçı aldık. Bu bir.  

Gomis güle güle. Diğer futbolculardan bir de Belhanda diye birisi var. Han mıdır, nedir 

beyefendi? 14 Şubat 2018, hatırlıyorum, Dedeman Oteli’nde yapılan toplantıda şöyle bir 

konuşma yapmıştım, mecbur olmuştum. İgor Tudor zamanında, bu adam deplasmanda 

kendini zorla attırdı, kırmızı kart aldı. Çıkarken dilini çıkarıyor, gülüyor hakeme. Bunlar hep 

doğru şeyler, bunları niye konuşmayacağız biz? O gariban seyirci bunu istiyor. 25 milyon 

taraftarımız var diyoruz. Onlar senin mali kongrene, bilmem nene bakmaz, neticede eve 

ekmek götürmeye bakar. Netice bu.  

Adamı sattık, Ndiaye diye biri, menajerlerin numarası. Adam gitti İngiltere’ye, 6.5 milyon mu 

ne aldık. Parasının tamamı geldi mi, bilmiyorum. Galiba gelmedi, taksitle. Tekrar bir para 

verdik, geri getirdik. Ne yapacak, göreceğiz. Orta sahada 8 tane adam var. Galatasaray’ın 

transferi forvete, santrfora, açıklara yapması lazımdı. Rodrigues sakatlandığı zaman sıkıntı 

çekiyoruz. Trabzon mağlubiyeti öyle geldi. Biz de biraz naçizane top oynadık zamanında. 

Bütün olay, şımartılmış bunlar. Artık bunlar son duraktan evvel Türkiye’ye uğrayıp, Suudi 

Arabistan’da petrol kuyularının dibine gidiyorlar. Oradan da emekli olup gidecek. Kadıköy’e 

gelsin. Ben Pendik’te oturuyorum, beraber gidelim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Bolayır, okuldaki iznimiz saat 18.00’e kadar. Lütfen toparlayalım. 

Turcan Bolayır 

Lütfen ben konuşmamı bitirmek istiyorum Sayın Başkan. Eşitlik ilkelerine aykırı hareket 

etmeyi hiç sevmem. Hürmet ederim insanların duygularına, ama benim konuşma hakkım var. 
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Burada millet yarım saat konuştu, hiç kimse bu konulara değinmedi. Seyirci bununla ilgili 

şeyler istiyor. Galatasaray’da yenilikler bu.  

Belhanda’yı da geçiyorum. Gelelim Muslera’ya. Muslera’nın yedeği var mı? Avrupa 

Şampiyonlar Ligi’nde sakatlandığı zaman onun yerine kim gelecek? Hangi yavruyu getirip 

koyacaksınız? Her gelen girer. Çok şeyler var, ama siz bana tahammül etmeyi öğrenin önce, 

bir kısmınız. Edemiyorsunuz, çünkü ben güzel konuşuyorum, bunu kabul edin.  

Hepinize saygılar sunuyorum, hürmetler ediyorum. Allahaısmarladık.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkürler Turcan Hocam. Metin Öztürk, buyurun. Abdurrahim Bey, Turcan Hocanın 

konuştuklarını sonra size bir not hâlinde verelim. O sırada dışarıdaydınız çünkü, faydalı 

olacaktır, şey bakımından. Onu bir görüşün, hakikaten.  

Metin Öztürk 

Sayın Divan Başkanım ve Divanın Kıymetli Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanım ve Kıymetli 

Üyeleri ve Sevgili Galatasaraylılar,  

Toplantı öncesi Mehmet Bilen kardeşimle sohbet ederken, “Ya bugün hem çok katılım var, 

hem çok konuşmacı var. Muhalefet kuvvetli geliyor.” dedi. Bir önceki seçimde Mustafa 

Cengiz Başkanımın karşısındaki listede olan bir kişi olarak söylüyorum, Galatasaray’da 

muhalefet olmaz, çünkü Galatasaray siyasi partilerin olduğu bir yer değil. İnşallah 2021 yılı 

Mayıs’ına kadar Mustafa Cengiz Başkanımın yanındayız. Ama bu, gördüğümüz eksiklikleri 

belirtmeyeceğimiz manasına gelmiyor.  

Şu an görünen o ki tabloda, maalesef Mustafa Cengiz Başkanım ve ekibi,  bizim tüzük 

döneminde eleştirdiğimiz konuların bazılarını bu listenin, bu torbanın içine koymuş. Bunun 

içinde çok tehlikeli şeyler var. Tabii ki her yönetim bunları getirir. Bakıyoruz, aslında bunların 

çoğu makul, kabul edilebilir, konuşulabilir şeyler. Ama bunlar bir torba yasa gibi geldiği 

zaman... Mustafa Cengiz Başkanım, adaylığının söz konusu olmadığı dönemlerde de genel 

kurullara çıkar, haklı tespitlerini koyar, akıllı yönetimler bunların notunu alır ve uygularlardı. 

Şimdi bakıyoruz, bir mali konuda bir revizyona ihtiyaç var. Bu net. Dolayısıyla, 29 Eylül’de 

yapılacak Olağanüstü Genel Kurulda bunun konuşulması çok normal bir şey, hakları. Riva’da 

bundan önceki yönetimin atladığı bir şeyi ilave etmek, bu da çok normal. Acil de konuşulması 

gereken bir şey. Ama biz biliyoruz ki, şuradaki Divanda bile eski başkanlarımız da dahil, 

burada konuşma yapanlar da dahil, bekleyemediler, gittiler.  

Şimdi, Galatasaray Kulübü’müz için bu kadar önemli bir Olağanüstü Genel Kurulun, torba 

yasa gibi 11-12 maddenin içeride konuşularak yapılması sağlıklı değil. Acil olanlar bellidir. Bir 

tanesi mali konulardır, bir tanesi de -Başkanın konuşmasından dinlediğim kadarıyla- Riva’daki 

okul konusudur. Diğerleri için 15 gün sonra, 1 ay sonra bizi yine toplarlar, çünkü 

Galatasaray’ın geleceği o toplantı salonuna verilecek 50 bin, 100 bin liradan daha önemli. 

Biliyoruz ki, sonda da 50 kişi, 100 kişi ya da bazen 200 kişi kalıyor. Olağanüstü toplantılar için 

söylüyorum. O gün 1.400 kişi geliyor, 200 kişinin oylarıyla biz karar veriyoruz. Bu da sağlıklı 

olmayacak.  
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Tüzüğe dair yetkiler yine bu torbanın içinde. Başkanım mutlaka atlamıştır diye düşünüyorum. 

Bir diğeri de, karşı listelerde olmamıza rağmen Murat Ece bu listede olduğunda ben çok 

mutlu olmuştum, çünkü Fenerbahçe Kulübü’nde de görüyoruz ki, eldeki başkan ve yönetim 

450 milyon euro borcumuz var diyor, sonra gelen bir inceliyor, 650 diyor. Hele bir tarafımız 

dernek, bir tarafımız Sportif A.Ş., çok da hâkim olamıyoruz. Mutlaka Başkanımın deneyimi 

benden daha yüksektir, o hâkimdir, ama ben onun kadar hâkim değilim. Haziran ayında, 

Florya’da Sayın Murat Ece konuşma yaptığında ben açıkçası kalpten alkışladım, çünkü dedi ki, 

“Biz bundan evvel hep eleştirmiştik, inşallah doğruları yapacağız.” ve 20 gün sonra gitti.  

Şimdi, biz bundan önceki yönetimlerin yaptığı her şeye şüphe ile baktık. Bu yönetime şüphe 

ile bakmak istemiyoruz. Başkanımın kendi cümlesi, bir televizyonda dedi ki, “ Ocak seçimi için 

% 60 hazırdık.” dedi. Bir önceki başkan erken seçime giderek kesinlikle yanlış yapmıştır. Ben 

bunu Divan toplantılarında da söyledim, Mayıs’tan Mayıs’adır. Tüzük de onu diyor. İnşallah 

2021 Mayıs’ına kadar biz bir seçim kongresine gitmek zorunda kalmayız. Başkanım çok rahat 

konuşuyor. Çok rahat konuşurken de, yahu gerekirse, Genel Kurul istemezse, taraftar 

istemezse giderim, diyor. O zaman gelmeseydiniz, çünkü sizin dışınızda 3 aday daha vardı. 

Yani sizin göreviniz, bu sürenin sonunu başlangıçtaki iyi niyetinizle tamamlamak. Bu kürsüde 

saygısızlık da olabilir, hakları yok. Bundan önceki Başkana oldu, biliyorsunuz. Kimse 

Galatasaray Kulübü Başkanına ya da herhangi birine saygısızlık yapamaz. Ama benim 

istediklerim geçmedi diyerek, Başkan da çantasını alıp gidemez. Başkanım bir sohbetimizde 

latife ile “3 yıl bana katlanacaksınız.” dedi. Biz sizin başkanımız olmanızdan onur duyuyoruz, 

katlanma olarak da değerlendirmiyoruz. Ama çok sık pelesenk ettiğiniz ve taraftara 

söylediğiniz şeyler var. Bunları bize söylemeyin. “3 milyon kâr ettirdim.” diyorsunuz. Siz 3 

milyon filan da kâr ettirmediniz, bundan önceki yönetim de kâr etmedi. Riva’dan gelen para 

sermaye avansı olarak kullanıldı. Sonra sizin döneminizde, sizin çok önemli katkınızla bu 

sermaye artırımı geçti ve oradan bir 145 milyon geldi. Arkasından Ndiaye’den bir para geldi. 

Biz sizin ne kadar iyi niyetle çalıştığınızı biliyoruz. Onun için, bu tip küçük şeylerle başarınızı, 

gayretinizi gölgelemeyin. Biz bundan sonra da çok başarılı olacağınızı biliyoruz, çünkü ben sizi 

çok yakinen tanıyorum. Bundan öncekini demek istemiyorum, ama ben bunu yaptım. 

Bundan öncekini demek istemiyorum, bundan sıkıldık. Zaten krediniz şu an çok yüksek. Yeni 

seçildiniz. Büyük bir oy farkıyla seçildiniz. Diğer adayları istemediler, sizi istediler. Siz de 

lütfen enerjinizle, gayretinizle önünüze bakın ve artık gerekli şeyleri yapın. İşte bugün 

sponsorluklara ilgili duyuyoruz. 2 milyon lira bugün iyi bir para gibi gözüküyor. Bundan evvel, 

olmadığını siz söylüyordunuz. O zaman gereğini yapın. Bundan sonrasında başarılar 

diliyorum.  

Ama 29 Eylül’de lütfen mali konu ve acilse Riva veya acil olan neyse sadece onu getirin. 

Benim bildiğim kadarıyla, ilan edildiği için içinden bir şeyleri ayıklamak çok mümkün değil. 

Bilemiyorum, bakmanız lazım. O zaman birkaç hafta erteleyin. Galatasaray’ın selameti her 

şeyden daha kıymetli. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Serhat Bey, buyurun. 



53 
 

Serhat Özalemdar 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Üyeler,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlk önce Divan Başkanıma sorayım, biraz sonra voleybolla ilgili 

konuşabilir miyim acaba? Yok, geçen şeye baktım. Bu Divan tutanaklarında geçen Divandaki 

bütün konuşmalar yazılıyor mu?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Yazılıyor. 

Serhat Özalemdar 

Sayın Başkanım, bir söylediğiniz söz yazılmamış.  

........ 

Tutulabilenler, bir açıklık şey yapmak için.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Biliyorsunuz, o toplantının sonunda, Sayın Başkanın isteği üzerine salonda mikrofon 

dolaştırdık ve gazeteciler dahil olmak üzere soru-cevaba döndüğü için, sizin sütun arkasında 

kalarak sorduğunuz soru anlaşılmadı. Anlaşılmadığı için de ondan sonra devamında size söz 

vermedim. Dolayısıyla, her Divanda bunu konuşmamız zor, ama siz voleybolu da 

konuşabilirsiniz, briçi de konuşabilirsiniz. Buyurun, yani kürsü sizin, makul sürede. Buyurun.  

Serhat Özalemdar:  

Yok, şunu söylemiştiniz. “Devamlı voleybol konuşuyorsunuz, burasını voleybol arenasına 

çevirdiniz.” diye, ben onu bu tutanakta göremedim de o yüzden soruyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Doğru, söyledim. Bilmiyorum tutanakta, ilave ederiz. Tutanağı oyladık, siz el kaldırdınız mı, 

bilmiyorum.  

Serhat Özalemdar 

Yani ben her şeyin yazıldığını tahmin ediyorum, ama o niye yazılmamış diye merak ettim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Merakınızı gideririz önümüzdeki haftalarda.  

Serhat Özalemdar  

Bakın, ben başka bir takımın voleybol şubesinden bahsetmiyorum. Ben Galatasaray voleybol 

şubesinden bahsediyorum. İşim gücüm, bir sürü işim var. Her gün ben oradan haber alıyorum 

ve bir sürü sıkıntı var. Bunları takip ediyorum, ama teşekkür de istemiyorum. Ama bana da 

engel olmayın, burada konuşacağıma.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Buyurun.  
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Serhat Özalemdar 

Bir dilekçe vermiştim, o dilekçeme Yönetim Kurulu 10 gün içinde cevap verdi. Çok memnun 

oldum, bu kadar titizlikle cevap verdiler, 5 Temmuz’da bir dilekçe daha verdim, 5 Temmuz, 

demek ki 2 ay oldu, hâlâ cevap gelmedi. Denetim Kuruluna sordum, 45 gün sonra hâlâ “Bize 

böyle bir dilekçe gelmedi.” Alındığına dair imza var elimde, tarih var. İstediğim şey şu. Bir 

rapor hazırladım. Raporumun tamamlanması için iki yılda yapılan sözleşmelerin bedellerini, 

transfer edilen menajerlerin isimlerini detay istedim ki raporum iyice düzgün olsun, kimse 

buna itiraz etmesin ve yönetime vereyim. Yönetim bunu okur, değerlendirir veya 

değerlendirmez, o onların bileceği iş. 5 Temmuz, 2 ay oldu.  

Şunu da söyleyeyim. Bakın, 6 Mart 2014. Verdiğim bu dilekçeyi 3 defa konuştum Divanda. 

Bu, o zamanki yönetici tarafından çöpe atıldı. Hâlâ da cevabını vermedi. Defalarca sordum. 

Sayın Divan Başkanım, hatırlarsınız herhâlde. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Hatırlıyorum.  

Serhat Özalemdar 

Bakın, bu bilgilere ben geçen hafta baktım. İnternette futbol şubesindeki bütün futbolcuların 

senelik kazançları tek tek yazıyor. Bu benden saklanıyor mu? Çünkü o zaman saklanmıştı. 

Verin bana bu bilgileri ki size özet söyleyeyim. Bunu niye yapmak istiyorum? Niye bu raporu 

size vermek istiyorum? Başkanım bir sürü konuyu zamanında benden dinledi, fakat çok 

yükün altında olduğu için buna fırsat gelmediğini düşünüyorum. İyi niyetli olarak sıranın buna 

da geleceğine inanıyorum. Sayın Başkanım iki sene evvel Mali Genel Kurulda güzel bir espri 

yapmıştı. O zamanki bir sürü sorundan dolayı, “Ben devenin bu kadar diken sevdiğini 

görmedim hiçbir yerde.” demişti. Ben de diyorum ki, bana bu bilgileri verin, orada neler 

olduğunu, hangi develerin diken sevdiğini ben size baştan aşağı anlatayım diye yapıyorum. 

Galatasaray’ın iyiliği için yapıyorum.  

2 gün evvel bana bir haber geldi. 4 tane liberomuz var bir takımda, beşinci liberoyu transfer 

ettiler Halkbank’tan. Temmuz ayında bu kızı televizyona çıkardılar, böyle libero aldık filan 

diye, beşinci libero. 3 gün evvel bana haber geldi, kızı Halkbank’tan aldık, Halkbank’a kiralık 

verdik. Yani böyle bir şey. Bakın, ben duyuyorum, belki Başkan -şimdi anlıyorum- ilk defa 

duyuyor böyle bir şeyi. Bakın, tekrar tekrar söylüyorum. 3-4 ay sonra ligler başladığı zaman 

çok tatsız şeyler yaşayacağız. Şimdiden uyarıyorum. Lütfen bu konuya dikkat çekelim.  

Benim söyleyeceklerim bu kadar, herkes yoruldu. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz Sayın Özalemdar. Sayın Çölgeçen, buyurun. Sayın Çölgeçen bu madde ile ilgili 

son konuşmacımız efendim.  

Sami Çölgeçen 

Hazirunu saygıyla selamlıyorum. Yönetim Kuruluna epeyce baskı yapıldı, tabii bazıları da 

doğruydu. Hâlbuki bir teşekkür borçluyuz, ben onu arz etmek istiyorum, özellikle Sayın 

Başkana ve Albayrak’a. Gomis’i sonra konuşacağım. Emre Akbaba ile Ömer Bayram’ın 
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transferi bir transfer zaferidir, hem nitelik olarak, hem parasal olarak. Bugün 4 milyon 

euro’ya alınan Emre Akbaba -ben futboldan anlayan bir adamım, bilenler biliyorlar- 15 

milyon dolarlık bir adamdır. 400 bin euro’ya alınan Ömer Bayram da bana göre bedava 

alınmıştır. Bu transferlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.  

Gelelim Gomis’e. Gomis gitti, gitmesi lazımdı. Gitmesi lazımdı. Niye gitti diye sual sormak 

abesle iştigaldir. Yeri niye doldurulmadı? Gomis son anda gitti. Kriz ortamı malum, 

profesyonellerin yaptığı hata ortada, yapılacak bir şey yoktu. Herhâlde çırpındılar, 

yapamadılar. Ben aynı kanaatte değilim Sayın İbrahim’le. Eğer alabilseydik, Vagner Love 

pekala iş yapardı, onu da hemen söyleyeyim. Öyle hiç şüphem yok.  

Bu bittikten sonra, gelecek olan kongre ile ilgili olarak çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sayın 

Ayhan Özmızrak’ın yaptığı konuşmanın altına imzamı atıyorum.  

Son olarak da, çok merak ettiğim bir hususu sual olarak haziruna sormak istiyorum. 

Galatasaray Adası’nda gelişme şöyle oldu. Ada’yı biz doğru dürüst kullanamıyoruz, bundan 

bir menfaat elde edelim, Ada’yı bir işletmeciye verelim. Doğru bir karardı. Ancak Ada’yı bir 

işletmeciye verirken büyük bir hata yaptık. Kaç paralık bir iştir bu Ada’yı vermek? Bunun 

muhasebesi yapılmadı. Civar yerlerdeki rayiçlere bakılmadı. Galiba 400 bin dolar gibi bir yıllık 

ücretle işletmesi verildi. Derken, bence hadise şöyle gelişti. Büyük paralar kazanmaya 

başlayınca müstecir, müstecirin avukatları dediler ki, “Bu Galatasaray’ın üyeleri dünyadan 

haberdar değillerdir. İlgilenmezler, saftırlar. Bu kârları yaptığın ortaya çıktığı zaman, işletme 

kontratın bittiği zaman seni kapının önüne koyabilirler. Sen bunu bir kira anlaşmasına çevir.” 

Bu bir kira anlaşmasına döndü ve bu hâle geldik. Eğer bu işletme anlaşması olarak kalsaydı, 

işletme bittiği zaman adam çantasını alıp çıkardı. Kiracı hâline geldi, çıkartamıyoruz. Çünkü 

Türkiye’de hukuk, adalet pek yok. Sayın Hocam beni af buyursun, bu suali ben Sayın Hocama 

sordum. Verdiği cevabı ya ben anlamadım, ya tatmin olmadım. Benim öğrenmek istediğim 

şu. İşletme anlaşmasını kira anlaşmasına kim, neden çevirdi? Bunun altında kimin imzası var? 

Benim maruzatım bundan ibaret. Teşekkür ederim, beni dinlediğiniz için.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkürler. Sayın Helvacı, hem söz istemiştiniz, hem de Sami Bey’e cevap vereceksiniz diye 

düşünüyorum. Bundan sonrası ile ilgili bir önerim var değerli haziruna ve Yönetim Kuruluna. 

Dönemsel olarak mali tabloların sunulması var. Bağımsız denetim raporunuz hazır mı? Hazır 

mı? Bağımsız yoksa iç denetim raporunuz hazırdır diye düşünüyorum. Eğer hazirun uygun 

görürse, hem yönetimin biraz daha iyi hazırlanmasını teminen, bağımsız denetim raporu ile 

ilgili olarak, mali tabloların incelenmesini Ekim ayına bırakmayı öneriyorum. İlerleyen saate 

bakıyorum, saat 6’ya çeyrek var. Çok yorgun düştük ve salonun bir kısmı zaten terk etmek 

zorunda kaldı. Sayın Helvacı sözlerine başlamadan bunu oylarınıza sunmak istiyorum. Eğer 

kabul ediyorsanız ve yönetim de mutabıksa bunda, biraz daha iyi hazırlanmalarını teminen, 

ama güncel bir mali rapor ve bağımsız denetim raporu eşliğinde Ekim toplantısının 

gündemine koyalım. Eğer değerli hazirun bunu kabul ediyorsa...  

Kabul edenler lütfen? Etmeyenler? İki kişi ret oyu kullanmıştır. Sayın Helvacı da kabul 

etmiyor. Ekseriyetle kabul edilmiştir. Ekim toplantısına mali raporları sunmanızı bekliyoruz. 

Teşekkür ederiz efendim, sabrınız için.  



56 
 

Buyurun Sayın Helvacı. Rica ettik, gelecek dediler, hepinizin gözü önünde sözünü aldık onun. 

Buyurun Sayın Helvacı. 

Mehmet Helvacı 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, 

Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben aslında biraz evvel Sayın Sami Çölgeçen’in söylediklerine 

benzer şeyler söylemek için huzurunuzdayım. Ayhan Özmızrak ağabeyin ve Metin Öztürk’ün 

de sözlerinin altına imzamı atarım. Onların önerileri çok yerinde öneriler. Şimdi izin 

verirseniz, -kimse bahsetmedi, belki kimsenin haberi yok, o yüzden bahsetmedi- ben bir şey 

için yönetime ve Sicil Kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Bir uygulama yapıyorlar şu anda ve 

bütün müracaat eden üyelere, aday üyelere bir mektup yolladılar Sayın Başkanın imzası ile, 

kendilerine Galatasaray’a üyelik dolayısıyla teşekkür mektubu. Bunun ben çok kıymetli 

olduğunu düşünüyorum. O yüzden de, hem Sicil Kuruluna -zannediyorum onların önerisidir 

bu-, hem de Yönetim Kuruluna ve Başkana teşekkür ediyorum.  

Ayhan Özmızrak ağabeyin söyledikleri doğru. Yaramız var, sütten ağzımız yandı, yoğurttan 

yandı, hepsi doğru bunların. Biz maalesef bazı şeyler gördük. Hisseler için bizden yetki alındı 

ve asla satılmayacağı söylendi, satıldı. Şimdi bunları biliyoruz. Size bir şey söylemiyoruz. 

Dolayısıyla da, işte bunların önüne geçecek, siz zaten sunumunuzda gayet net, açık bir 

şekilde, altına o ihtirazi kayıtları yazmışsınız. Diyorsunuz ki, biz bunu sizin endişeleriniz 

dolayısıyla değil, şu nedenlerle istiyoruz. Şimdi aslında yapılması gereken şey kolay ve basit. 

Önce şunu söyleyeyim. Mali Genel Kurulda, doğrudur, gündem değiştirilemez, madde ilave 

edilemez. Ama bu, şu anlama gelmez. Genel Kurul burada karar verirken sadece içerikle 

sınırlıdır demek değildir bu. Genel Kurul o maddede istediği değişikliği yaparak karar 

verebilir. Bunu da bir öneri olarak bize yönetimin bizzat kendisi getirebilir. Yönetim bizzat 

kendisi getirmek istemeyebilir. Bize verir, biz bunu Genel Kurulda öneririz ve bunların 

yapılmasını sağlayabiliriz.  

Yani şimdi söylendi, Galatasaray zor günlerden geçiyor. Acil yapılması gereken işler var. İşleri 

ertelemek çözüm değil. Bir gün zaten bunu yapacaksak ve aynı şeyi yapacaksak, bunu kendi 

aramızda pekala halledebiliriz diye düşünüyorum, çünkü burada maksat bir. Yani hiç kimse, 

farklı düşündüğü için burada söz almadı ve konuşmadı, yani hiç kimse yapılmasın demedi. 

Böyle yapılmasın. E tamam, böyle yapılmamasının çözümünü hep beraber buluyorsak, buna 

da kimse itiraz etmiyorsa bu pekala yapılabilir bir şeydir.  

Tüzük değişikliği meselesine gelince, hemen söylemek lazım. Evet, bu bir tüzük değişikliğidir. 

Yani bu bir Mali Genel Kurulda yapılabilecek bir şey değildir ve kural olarak, tüzük 

değişikliğinin bir tüzük değişikliği toplantısında yapılması icap eder. Bunların hepsi doğrudur, 

hukuk tekniği açısından. Ama yine başka bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bahsedilen konu, 

bu işle ilgili olan herkesin çok yakından takip ettiği ve bildiği ve istediği gibi, bu kürsülerden 

genel kurullarda, divan kurullarında bunlar defalarca dile getirilmiştir. Çeşitli kimseler ve 

yönetimler açısından, yönetimler hep mecburen şunu söylemek zorunda kalmıştır. Oralarda 

oturan insanlar bunu çok iyi bilirler. “Ya bunun böyle olmasını biz de istiyoruz, ama maalesef 

yasa müsaade etmiyor.” Çünkü bizim Sportif A.Ş.’nin veya anonim şirketlerimizin mali yılının 
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başka bir tarihte, derneğimizin mali yılının başka bir tarihte sonuçlanıyor olması 

bilançolarımızı gerçekten asla konsolide edemediğimiz sonucuna bizi götürüyor. Şimdi 

mesela bize konsolide bilanço diye bir şey veriyorlar. Yani yanlış anlamayın, sadece çarpıcı 

olsun diye söylüyorum. Yok öyle bir şey, yalan, konsolide filan değil, çünkü yapamazlar. Yani 

iyi niyetle, bunlar ayrı olduğu hâlde biz bunu yapmaya çalışıyoruz, böyle olduğunu, böyle 

olması gerektiğini bildiğimiz için. Şimdi elimizde bir fırsat var. Bu fırsatı ne kadar erken 

değerlendirir, hayata geçirebilirsek Galatasaray için o kadar hayırlı bir iş yapmış oluruz. 

Yapılan işin doğru olduğunu söylemiyorum. Bunun için bir tüzük toplantısı yapılması 

gerektiğinin tekrar altını çiziyorum. Ama bunu da yine biz Galatasaraylılar aramızda, 

kulübümüzün menfaatine bir şey yapılacağını bildiğimiz için, bunun gerçekten kulüp 

menfaatine olduğu açık olduğu için pekala yapabiliriz. Yani buna yine kimse itiraz etmediği 

takdirde bu gerçekleşebilir. Gelecekte zaten muhtemelen bir tüzük toplantısı yapacaklar, 

düşünülüyor bu. Bugün, yarın, 3 sene sonra, bilmiyorum ne zaman olduğunu. O zaman 

bunların da gerekli rötuşları yapılır. Yalnız orada Ayhan ağabeyin yine haklı olarak işaret ettiği 

bir şey var. Orada bir ara dönem kalacak, boşluk kalacak. İşte o boşluğun da bir şekilde 

halledilmesi lazım. Ya bilanço dönemini biraz uzatmak lazım, 15 aya götürmek lazım yahut da 

onu ayrı bir şekilde değerlendirmek lazım. Bunların hiçbirisi yapılmak istenmediği takdirde 

çok zor işler değildir. Biz Galatasaraylılar bunu kendi aramızda anlaşarak pekala yapabiliriz 

diye düşünüyorum. O yüzden, mümkünse bunların bu şekilde yapılması gerektiği kanaatimi 

size ifade etmek istedim.  

Sadece şu ana kadar söylenmemiş olan bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Ben çok uzun bir 

zamandır, bu konuda fikrimi de defalarca beyan ettim. Galatasaray’daki asıl problemin, 

Galatasaray Genel Kurulunun A.Ş. hesaplarını takip edememesi olduğunu düşünüyorum. 

Dolayısıyla da, yeni bir anonim şirket yeni hesapları da maalesef dışarı çıkaracaktır. Yani artık 

biz onlar bakımından da yetkilerimizi kaybedeceğiz. Futbol bakımından kaybettiğimiz bu 

yetkilerin bizi getirdiği nokta burasıdır. İçine düştüğümüz açmaz, buralarda bu denetimin 

yapılamaması ve oralarda meydana gelen, keyfi demeyelim ama o günün konjonktüründeki o 

sonuçlar işte bugün bizi borç sarmalına sokmuştur. O yüzden, yeni anonim şirketler kurmak, 

bunu Galatasaray Genel Kurulunun denetiminin dışına çıkarmak bana kalırsa doğru değildir. 

Bu konuda gerekçeler nelerdir, bilmiyorum. Çok ikna edici gerekçeler varsa, onları da yine 

dinlemek ve ona göre karar vermek isterim elbette. Ama şu hâliyle buradaki oluşacak durum, 

hele buna dair bir plan ve program yoksa, denetimi tamamen Galatasaray Spor Kulübü’nün 

denetiminin dışına çıkaracağı için bundan vazgeçmek, bu yetkiyi vermemek ya da 

yönetimimizin de bu yetkiyi istememesi yolunda.  

Şimdi hemen burada bunu noktalayayım. Sami ağabeyin sorusuna cevap vermeye çalışayım. 

Daha evvel kendisine özel olarak söylemiştim. İşletmeci ile sadece işletme sözleşmesi 

yapılmıştır, kira sözleşmesi yapılmamıştır. Şimdi benim burada söyleyeceklerim çok rahatsız 

edici gelebilir, çünkü ben bunu defalarca çeşitli ortamlarda söyledim ama bunun kabul 

görmediğini de biliyorum. Galatasaray maalesef 2010 yılında yapılan bir Genel Kurulda, Ada 

sözleşmesinin iptal edilmesi yolunda bir Genel Kurul kararı almıştır. Bu sözleşmenin iptali bizi 

bu noktalara getirmiştir. O gün, o Genel Kurulda alınan karar ve ben bu karara karşı bir şeyler 
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yapılabilir diye düşünmeme rağmen, o günün yönetimi buna uydu, çünkü Genel Kurulun 

kararlarına aykırı hareket etmek istemedi. Ama bizi getirdiği nokta da burasıdır. O gün yanlış 

bir tercih yapmıştır Genel Kurul. O gün onu anlatmaya çalıştık, ama başarılı olamamışız. 

Demek ki iyi konuşmacılar, iyi hatipler değiliz. Dolayısıyla da budur, hiç kimse işletmeci ile bir 

kiralama sözleşmesi imzalamamıştır. Taraflar arasında bir kiralama sözleşmesi asla yoktur. 

Ama kulübümüzle işletmeci arasında yapılan işletme sözleşmesi Genel Kurulun iradesi ile 

ortadan kaldırıldığı için, çünkü o tarihlerde, bizim tüzüğümüz işletme sözleşmeleri açısından 

Genel Kurul kararına ihtiyaç göstermiyordu. O tarihlerde, yönetim kurulları işletme 

sözleşmelerini kendi yetkileriyle yapabiliyorlardı. Dolayısıyla, ancak kira sözleşmesi yapmak 

zorunda olduklarında Genel Kuruldan yetki isteniyordu. Biz de Yönetim Kurulu olarak, o 

tarihlerde bu sözleşmeyi yaparken, bu bir işletme sözleşmesi olduğu için, -bunun da altını 

defalarca çizerek- bir kira sözleşmesi olmadığı için Genel Kuruldan herhangi bir yetki almadan 

bu sözleşmeyi yaptık.  

Nitekim bu rahmetli Özhan Canaydın’ın zamanında tekrar Genel Kurulda bir tartışma konusu 

yapıldı ve bu gerekçe ile reddedildi. Genel Kurul reddetti, evet, bu bir işletme sözleşmesidir, 

kira sözleşmesi değildir, biz bunu tartışamayız, dedi. Ama daha sonra, Sayın Polat 

döneminde, maalesef aynı Genel Kurul, hayır, bu bir kira sözleşmesidir, biz bunun ortadan 

kaldırılmasını talep ediyoruz, diyerek sözleşmeyi ortadan kaldırmıştır ve -şimdi bunları 

söylemek artık çok yararlı değil, ama ben bunları çok daha önceden söylediğim için 

müsterihim, ilk defa söylemiyorum- o tarihten itibaren de işletmeci aslında bir kiracı sıfatına 

sahip olarak, her şeyden bağımsız olarak aslında hareket etmeye başlamıştır. Bu da, hukuku 

eğer bir bilim olarak görüyorsanız, bizim bilim dışı hareket ettiğimizi gösterir. Bence, işte bu 

şeylere çok daha fazla sahip olmamız ve bunlara Galatasaraylı olarak daha çok uymaya özen 

gösterirsek iyi olur diye düşünüyorum.  

Sabrınız için teşekkür ediyorum, yorduğum için özür diliyorum. İyi akşamlar dilerim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkürler. Sayın Başkan, söz almak istiyor musunuz? Buyurun. Sayın Başkan kürsüye 

gelirken, değerli haziruna bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yarın 13 Eylül, Taçsız Kral Metin 

Oktay’ın 27. ölüm yıldönümü. Saat 12.00’de, Kozlu Mezarlığı’ndaki kabristanı başında anma 

töreni vardır. Bilgilerinize sunarım. Ne diyorsunuz Sayın Tirali? Onu anladık. Bu espri yapıldı 

daha önce Sayın Tirali. Buyurun Sayın Cengiz. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 

Sayın Başkan, teşekkür ederim.  

Değerli Arkadaşlar,  

Hemen hızla, yanıtsız bırakmamak adına da yanıtlayacağım. Bir kere, bütün konuşmacılara 

teşekkür ederim. Yürekten teşekkür ederim, zaman harcıyorsunuz, ilgi harcıyorsunuz. İlgi 

artıyor arkadaşlar, kesinlikle artıyor. Hem seyirci, hem tarihimizde ilk defa, Sevgili Selçuk’un 

da çok büyük katkısı var bunda, tabii ki taraftarın gösterdiği teveccühün de var. Sizlerinki, 

üyelerinki tabii ki paha biçilmez. 1.600 kişi başvurdu üyeliğe, müthiş bir rakam. Tarihinde 
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yani, 1.071 müthiş bir rakam, ilgi. Bunun içinde, yanlış anlamayın, 7. yılı olanlar var, 6. yılı 

olanlar var. Böyle bir inat sevgiliye bile gösterilmez, ama Galatasaray’a gösteriliyor.  

Sevgili Ayhan Özmızrak kardeşim çok güzel tespitler yaptı. Evet, Riva’da bağış, gereksizleri 

ayıklayalım. Hemen flashback yapayım, Sevgili Mehmet Hocam da, Helvacı Hocam da aynı 

şeyi dedi. Diğer arkadaşlarım da aynı, Metin de aynı sözcükleri kullandı. Gerçekten, ya ben 

size dedim aslında konuşurken, ben de anlamadım. Yani denizcilik nakliyat sözleşmesi gibi, 

sigorta sözleşmesi gibi, karınca duası gibi bir sürü, samimi söylüyorum. Kaan biraz önce onu 

diyor, ben sözüme öyle başlayayım. Ben iki toplantıda ikna oldum yani buna, fakat hukuken 

gerekli dediler.  

Şimdi başa dönüyorum. Hakikaten temizleyelim. Hizmete, amaca hizmet etsin. Kafa 

karıştırıyor çünkü, benim de kafam karışıyor. Yani ben aslında kiraya vermem Ada’yı, alt kiracı 

düşünürüm, anlattığım gibi, hem da açık alanda. Kapalı alandan da ödüm kopar bir daha, iki 

davayı öyle kaybetme riskimiz var. Şimdi, bir kere ayıklayacağız, amaca yönelik, onu 

söyleyeyim. Mehmet Hocam çok güzel söyledi, bize de yardımcı olacak o konuda hukuken. 

Biz bir aileyiz ve bunu yapacağız.  

İbrahim Hocam, Özdemir, tabii çok teknik. Ben genelde futbolcu konuşmayı sevmiyorum yani 

tek tek, çünkü hepsi bizim asetimiz, bize gelen, bizden giden. Ama burada çok doğru tespitler 

yapıldı. Turcan Bolayır Hocama candan teşekkür ediyorum. Yani herkese teşekkür, ama o 

hem statüsü, hem kişiliği, hem mevkisi nedeniyle özel bir teşekkürü hak ediyor her zaman. 

Sağ olsun, var olsun. Değerli arkadaş Sami Çölgeçen’e keza teşekkür ediyorum. Serhat 

kardeşimi dinledim, not aldı. Temmuz şeyi belki geldi, belki biz es geçtik, hatırlamıyorum. 

Ama dedikleri, zaten Kaan Bey’in size sunacağı, Sayın Başkanımın ifade ettiği, ilerideki Ekim 

toplantısında zaten isim olarak tek tek gündeme gelecek. Biz gerçekten şeffaflıktan yanayız. 

Hangi basketçi ne alıyor, hangi futbolcu ne alıyor, biz bunu açıklarız. Biz belli bir rakamın 

altındakileri borsaya bildirmeme gibi bir harekette de asla bulunmadık, kuruşu bile yazıyoruz. 

Bizimki hem Türkiye, dünya toplumunun denetimine ve görüşüne açık, hem de siz değerli 

üyelerimizin görüşüne açık.  

Basket A.Ş.’de, doğru dedi Sevgili Hocam, hani yeni bir şirket kurulunca, Sportif A.Ş.’yi zaten 

denetleyemiyoruz. İstediğimiz doğru ama bunu halka açmayacağız. İki, ben kurup 

kurmamakta hâlen mütereddidim, elimizde bir yanda bulunsun. Ben yine sizlere sorarım. Bir 

harekete geçmeden önce, iyice ölçer biçerim, Galatasaray’a yararı var mı, o mukteza olayını 

alsak bile, alsak bile, son hareketi yapmadan. Ben blöf hiç sevmem, % 100 sağlam olmalı. 

Onu söyleyeyim, Sevgili Hocama. Ve dediği çok doğru, yani arkadaş onu hızlı geçti. 

Galatasaray yine bir ilki yapıyor, sevgili medyama söyleyeyim. Yine bir ilki yapıyoruz. Sevgili 

Hüsamettin kardeşimin katkısı var. Biz de Mülkiyeliyiz Yusuf Bey’le, içişleri vesayet 

makamımdı hep benim.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bu yasa daha yayınlanmadan çok seri görüşmeler yaptık biz İçişleri Bakanlığında ve Hocamın 

çok güzel ifade ettiği gibi... Bakın, ben yine isim vermek istemiyorum. 2011 yılından beri -

beğenilmezse hataları, eksiği zaten düzeltiyoruz- birlikte komisyonda bulunduk, hepimiz, 6 

kişi, Taner ağabey dahil, burada, Ahmet Bey burada sanırım, Şenkal. Türkiye’de milletin şimdi 
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ulaşmak istediği konsolideyi, değerli bir kulübümüzün, büyük bir rakibimizin ulaşmak istediği 

konsolideyi biz 2011 yılından beri yapıyoruz. Bu çok önemli. Şimdi yetmedi, gerçek konsolide 

senkronize hâlde aynı tarihlerde olur. Bir tanesi 31 Aralık, bir tanesi 31 Mayıs. 6 ay, yani yılın 

yarısı boş. Hazırlanana kadar da bir iki ay geçiyor, anlamsız bir konsolidasyon oluyor. Şimdi 

biz bunu yaparak, takvim yılını 31 Mayıs’a getirerek gerçek senkronize bir mali tabloyu 

sizlerin görüşlerinize sunacağız, eleştirilerinize de. Ve bunun için de 31 Aralık ve 31 Mayıs 

arasında tekrar bunu düzenleyen bir Mali Genel Kurul yapmak zorundayız. Onu da yapacağız. 

Hocam sorduğu için, yine görüşünü de alacağız hukukçularımızın. Galatasaray camiası çok 

değerli hukukçulara sahip, alacağız ve yürüteceğiz, ayıklayacağız. Yani biz gördük, çok iyi 

olduk.  

Divan Başkanlığına ve Divan Kuruluna çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür 

ediyorum. Aynı ben de sizin gibi düşünüyorum. Temizleyeceğiz, ayıklayacağız, maksada 

matuf olsun ve dediklerinizi inşallah uygulayacağız. Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Başkana bu açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuşmacıların üzerinde 

durduğu iki tane konu vardı. İki dakikanızı rica edeceğim. Bir tanesi, bu alınmış olan disiplin 

kararının camiada yarattığı rahatsızlık, ikincisi de Olağanüstü Genel Kurulla ilgili olarak, torba 

yasa görünümünde olmasıydı. Umarım yönetim mesajları almıştır ve başkanlık makamını 

yıpratmadan gereğini yapacaklarından eminiz.  

Buyurun Sayın Eder. Eder eski Sicil Kurulu Başkanı. Üye olduğu için, son söz de üyelere ait 

tüzüğümüze göre, dolayısıyla, onu değerlendirecek. 

Serdar Eder 

Estağfurullah, ben bütün konuşmacıların hepsinin yaptığı konuşmaların öne alınma sebebinin 

yapılacak olan Genel Kurula ait olacağını düşünerek söz istemiştim. Onun için de sözümü 

iptal etmiştim. Ancak burada hem Taner ağabeyin, hem de Sayın Başkanın belirttiği, 

üyeliklerle ilgili, konum olduğu için söz alıp bir şeyler söylemek istiyorum.  

Bizim tüzüğümüzde, her sene % 3 üye alınır diye bir maddemiz var. Bir evvelki senenin 31 

Aralık’ındaki rakamın % 3’ünü alıp Yönetim Kuruluna bildirmek zorundayız. Geçen sene, 

alınacak üye sayısının kayıtlara geçtiği, Yönetim Kurulu karar defterine geçen evrakta biz bu 

rakamı 290 kişi olarak tespit etmiş durumdayız. Şimdi, Başkanın söylediği rakamla üyelere 

gönderilen sms’lerdeki rakamlar birbirini tutmuyor. Yani Başkan, sms’lerdeki tüm rakamlar D 

ve E grubundaki müracaatları söylüyor ve buradan 290 kişi alınacak, diyor. Biz ilk göreve 

geldiğimizde, 3 tane değerli hukukçu ağabeyimizden görüş aldık. Bu görüşlerin hepsi Sicil 

Kurulunda mevcuttur. Bunlardan bir tanesi Duygun Yarsuvat’a aitti. Duygun Yarsuvat’ın 

söylemi aynen şöyledir. Burada bende belgeleri de var. Diyor ki, “Ne yaparsanız yapın, her 

sene 400 kişi alacaksınız. A ve C grubunda sınırlama yapmayacaksınız, üstüne 15 kişi başkan 

kontenjanını ekledikten sonra 400’den geri kalan kısmı tamamlayacaksınız.” Duygun 

ağabeyin söylediği bu. Köksal Hocanın söylediği ise şöyle, tam ibareyi okumak istiyorum. 

“Madde 1. fıkrasında A ve C grubunu düzenledikten ve ikinci fıkrada diğer gruplarla ilgili 

olarak Yönetim Kurulunda yetki verildikten sonra, 3. fıkrada kullanılan toplam üye sayısı 
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ifadesi A ve C grupları dahil tüm grupları ifade etmektedir. Aksi hâlde, tüzükte toplam tabiri 

yerine, Yönetim Kurulu tarafından alınacak üye sayısı veya alınacak üye sayısı gibi ifadeler 

kullanılabilirdi. Ancak tüzükte gerek A ve C gruplarının, gerekse diğer gruplardan alınacak 

üyeleri kapsayacak şekilde toplam ifadesi tercih edilmiştir. Kısaca, % 3’lük baraj tüm 

gruplardan alınacak üyelerin toplamı için geçerlidir.” diyor. Yani diyor ki Köksal Hoca da, siz 

bu sene için sadece 290 kişi alabilirsiniz. Üçüncü görüş ise Celal Erkut Hocamın, ağabeyimin. 

Celal Erkut ağabeyimin görüşü şu. Diyor ki, karar defterine yazılacak olan rakamı bulacaksınız, 

yani 290’ı. Bu 290’ı bir şekilde bulabilmek için sene başında Yönetim Kuruluna yetki veriyor, 

diyor ki, alınacak üyeyi tespit et ve karar defterine yaz. Ama Yönetim Kurulu A ve C 

grubundan kaç kişinin müracaat edeceğini bilemez ki, 31 Ağustos’a kadar bu rakamı yazsın. 

Dolayısıyla diyor ki, bak, alınacak toplam 290’ın üstüne A grubu, B grubu ve C grubunu 

eklediğinde 400’ü geçmiyorsa, o zaman D ve E grubundan 290 al, üstünü A, B ve C al. Şimdi 

duyuyorum hep sağdan soldan, Başkan da biraz evvel kendini ifade ederken, oradan öyle 

deniyor, buradan böyle deniyor. Ben duyuyorum, geçen sene Serdar Eder de böyle yaptı, 

diye. Bir kere Serdar Eder değil, bizim Sicil Kurulumuz yaptı. Biz bir bütünüz, kurul olarak. İlk 

defa geçen sene, alınacak 274 kişinin üstüne 100 kişiyi eklediğimizde, mektepli, başkan 

kontenjanı ve sporcuyu eklediğimizde 400’ün altında kalıyordu ve o yüzden 274 artı A, B ve C 

aldık. Onun dışındaki senelerde, hepsinde A ve C alınacak % 3’le toplandığında 400’ü geçerse 

400 alamadık.  

Şimdi bütün bunların hepsinin ışığında, 3 hukukçunun da söylediği ve birleştiği bir tek konu 

var. Ne yaparsanız yapın, 400’ü geçemezsiniz. Şu anda eğer ki A ve D grubundan gelen -

sms’lerden benim anladığım- 290 kişi alınacaksa, 209 mektepli var, 15 başkan kontenjanı var, 

15 de sporcu müracaatı var, topladığınızda 529 yapar. Bunu böyle yapmaya kalktığımızda 

zararı ne olur? Bakın çok enteresan, bizim tüzüğümüzde Dernekler Kanunu ile çelişen 

maddeler var. Sayın Başkan Tüzük Komitesi’ndeyken, biz bütün Sicil Heyeti olarak kendisine 

bir sunum yaptıydık, hatırlarsınız Taner ağabey. Bu arada, çok seviniyorum, önümüzdeki 

tüzükle ilgili birtakım fikir alışverişlerinde Sicil Kurulunu dahil etmiş Başkan, çünkü bizim 

zamanımızda Tüzük Komitesi’ne Sicil Kurulundan bırakın başkanı, hiç kimseyi almayı uygun 

görmediler. Dolayısıyla, bu işlerdeki birtakım yürüyüşün, hukuk diliyle değil, işleyişin sicil 

diliyle bilinmesi lazım. Sayın Başkana ben geçen sene bir özel dostumuzla beraber yemek 

yerken bunu izah ettiydim, o da, kendisi de bana teşekkür ettiydi. Şimdi tam tersi bir durum 

var.  

Şimdi bakın, Ekim’in ilk haftası sonuna kadar, Yönetim Kuruluna bir hafta içinde Sicil 

Kurulunun Eylül sonuna kadar yaptığı üyeleri kendilerine gönderecek ve bir ay süre verecek. 

1 ay içinde parasını yatıran, yatırmazsa onun yerine başkaları olacak, falan, falan. Paralarını 

alacağız, alınmayanların yerine yenisini, çünkü parasını yatırmadı diye yenisini seçiyoruz bir 

daha. Parasını aldığımız zaman, bu kişiyi üye yaptınız 2018’de, 2019 Şubat sonuna kadar 

2019’un aidatını aldınız, sonra Mart’ta Genel Kurula geldi. Genel Kurulda Yönetim Kurulunu 

ibra oylandı, geçti. Sonra onların maddesi geliyor, üyeliğe kabul edilip edilmemesi. Reddine 

karar verildi. Ee, biraz evvel sizi ibra etti. Bütün Genel Kurul iptal olacak. Bakın, bu çok net, 

Genel Kurulun -kimse tarafından mahkemeye verilmesi değil- Dernekler Kanunu gereği 
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iptaline götürebilecek bir olaya imza atarsınız. 400’ü bir tane geçtiğimiz zaman problem 

yaşarız. Bunu buradan uyarmak benim görevimdi. Ben bu kadarını yapıyorum, ama buna 

rağmen, 3 tane hukukçunun “ne olursa olsun 400’ü geçemezsiniz” tabiri... Evet, evet tüzükte. 

Dolayısıyla, 400’ü geçemezsiniz, 401 alamazsınız anlamı taşıyor.  

Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sayın Başkan, ayrıca da size teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkürler. Sicil Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Erdoğmuş’a cevap hakkını kullanmak üzere söz 

veriyoruz. Buyurun. 

Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Divan Kurulunun Değerli Üyeleri,  

Aslında bugün için hazırlamış olduğumuz Sicil Kurulu hakkında bir sunumumuz vardı, ama çok 

yorulduğunuz için bunu bir sonraki toplantıya bırakmıştık. Sunumu yapmayacağım. Sadece 

hızlı olarak geçip, konuyla ilgili birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Buradan geçebilir miyim? 

Evet, tamam. Adım adım geçerseniz... Fazla acele etmeyin. Bir geri gelirsen, bir geriye alalım. 

Bir tane ileri. Tamam. Bu, 2011-17 yılları arasında başvurup da kulübümüze üye 

olmayanların, yaklaşık 3 ay boyunca yaptığımız tarama sonucunda, D ve E grubu başvuruları 

içerisindeki yüzdeleri. Devam edelim. Bu da bir önceki Divan Kurulunda ve istemeyerek de 

olsa basında gündeme gelen “1.700 kişiyi Galatasaray Spor Kulübü’ne üye alacaklar.” gibi 

bahsi geçen 1.639 kişi. Aslında bu istatistik bir çalışma. 1.700 kişinin Galatasaray Spor 

Kulübü’ne üye olması, tüzüğe aykırı olduğu için mümkün değil. Devam edelim. Bu son 4 yıl 

boyunca Galatasaray Spor Kulübü’ne üyelik başvuruları sayısı. 2014’ten 2018’e kadar -demin 

Başkanın da söylediği gibi- 1.696 kişi. Bu artış nereden kaynaklandı? Tüzüğümüzün ilgili 

maddeleri konusunda, sporcularımızda, Galatasaray Lisesi mensuplarında, Galatasaray Spor 

Kulübü üyelerinde bazı konularda bilgi eksikliği olduğunu düşündüğümüz için, Haziran ayında 

her birine ayrı ayrı tüzüğün ilgili maddeleri konusunda, nasıl başvuru yapacakları, ne hakları 

olduğuna dair bilgi aktarımında bulunduk. Aslında bu artışın en önemli sebeplerinden biri 

budur diye düşünüyoruz. Bunu da şurada sadece bir ön bilgi olarak aktarayım. 2014 yılında A 

grubunda 89 iken bugün 210’a çıkmış, yani yaklaşık üç misli başvuru var. B grubunda bir 

değişiklik yok. Arada 15’i geçmişiz bazı yıllarda, tüzük 15 kişi söylemesine rağmen. Bu yıl için 

sadece, burada 6 gözüküyor, ama en son 8 oldu. C grubunda da değişmiyor, sporcu üye 

başvurusu genelde çok stabil gidiyor. En önemli yaramız, üye çocukları ve eşleri diye geçiyor 

ama aslında toplam başvurunun içerisinde eşler 20-30’u geçmiyor. Tamamına yakını üye 

çocuğu. Mehmet Bey basın sözcümüz olarak bu konuda bir ön bilgi verdi. E grubunda da bu 

yıla mahsus 1.036 gibi ciddi bir artış var.  

Devam edelim. 2002-2010 yılları arası, üyeliğe kabul sayıları. Burada da gördüğünüz gibi, 

2002 yılı ile 2010 yılları arasında 2010 tüzüğünden önceki tüzüğe tabi olmamıza rağmen, 

aslında % 3 gibi çok net bir nokta olmasına burada da kısmi aşmalar olmuş. Devam edelim. 

2011-2018 yılları arasında üyeliğe kabul sayılarını da buradan görebilirsiniz. Geçen yıl 384, 

Serdar ağabeyimin aktardığı gibi, bu yıl için şu an 8 ve önümüzdeki dönemde değerlendirme 

sonuçları açıklanacak. Devam edelim. Bunu da geçelim, daha sonra devam edelim. 2010 yılı 
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üyeliğe kabul süreci, geçelim. Şu an demin de söylediğim gibi, A grubunda 210, C grubunda 

14, D grubunda 436 ve E grubunda 1036 olmak üzere, toplam 1.696 tane başvurumuz var. 

Şurada kalalım, madde 8’de. Sicil Kurulu olarak, Mart ayından bugüne... Bu konuda 

Başkanımız da gerçekten çok hassas, tüzüğümüz anayasamız bizim. En ufak maddesine, en 

ufak virgülüne dahi dokunmadan uygulamakla yükümlüyüz hepimiz. Mart ayında, Nisan 

ayında hatırlarsanız, kıdem konusunda bir ara karar aldık ve 2010 yılından önce yaklaşık 

3.078 tane üyemize aslında kaybetmiş oldukları kıdem hakları konusundaki haklarını talep 

ettikleri takdirde verme hakkını sunduk. Geçmiş dönemde de buna benzer bir şey olmuş, 

yaklaşık 3 bine yakın üyemizin toplu olarak tamamına kıdem hakkı verilmiş. Ama 

tüzüğümüzün amir hükmü diyor ki, tek tek başvuru yapmak zorundasınız. Maalesef biz şu an 

3.078 tane üyemizi tek tek alıyoruz, dilekçelerini verdikleri takdirde bu kıdem hakkını 

veriyoruz. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Sicil olarak da, Başkanım ve Yönetim Kurulu 

olarak da bu konuda çok hassasız. Tüzük değişene kadar, Genel Kurul bu konuda iradesini 

gösterene kadar tüzüğümüz anayasamızdır.  

İlgili maddemiz, Sicil Kurulunun 61 sayılı, daha doğrusu 8. maddeye istinaden Ocak ayında 

Sayın Dursun Özbek Başkanımız ve Yönetim Kurulunun aldığı bir karar. Tüzüğün 8. 

maddesinde verdiği yetkiyi, aynen Serdar ağabeyin de ifade ettiği üzere, 61 sayılı numarasına 

istinaden diyor, Sicil Kurulundan gelen bir talep bu. Bir önceki yıl 31 Aralık’ta 9.663 tane 

kaydı açık üyemiz varmış. Bunun % 3’ü de 290’a tekabül ediyor. Dolayısıyla, 290 olarak 

toplam üyenin kabul edilmesine... Devam ediyor, alınacak üye sayısında A, B ve C 

başvurularının toplamı 400’ün altında kaldığı takdirde, A ve C grubu başvurularının hariç 

tutulması, 290 sayısının D ve E grubundan alınacak üye sayısı olarak kabul edilmesine. Çok 

net. Tüzüğe uygun olarak bir önceki Yönetim Kurulu karar almış, biz de bu kararın arkasında 

duruyoruz, çünkü (Tüzüğün ilgili maddesini açarsak, bir sonraki madde olması lazım. İki geri, 

tamam, burada duralım.) hukukçuların farklı yorumları olabiliyor. Genelde bundan önceki 

kıdem konusunda, başka konularda da bir karar almak veya bir ön görüş oluşturup Yönetim 

Kuruluna sunarken, elimizden geldiği kadar Galatasaraylı hukukçu ağabeylerimizden görüş 

alırken, gayriresmî olarak sözlü olarak da konunun uzmanı hâkimlerden de görüş almak 

yolunu tercih ettik, Sicil Kurulu olarak. Kıdem konusunda da 4 tane hâkimden sözlü görüş 

aldık, böyle bir dava önlerine geldiği takdirde nasıl bir yorum yapacaklarına dair, keza 

tüzüğümüzün 8. maddesi konusunda.  

İnanın, -Başkanım gibi söyleyeceğim ama- en ufak yorum yapmadan, 7. ve 8. maddeyi iki 

tane hâkime, tanıdığımıza rica ettik, gönderdik. Yorum yapmalarını istedik. Söyledikleri şu. 

“Amir hüküm, A ve C gruplarında yukarıda tanımlanan üye adayları için hiçbir sayısal 

sınırlama uygulanamaz nokta.” diyorlar. Dolayısıyla, A ve C grubundan 600 de, 700 de size 

başvuru gelirse, siz mevcut tüzüğünüze göre bu 600 kişiyi de, 700 kişiyi de almak 

durumundasınız. Bu 700 kişinin içerisinden hangi sıralamayla, diğer türlü yorumladığımız 

takdirde, hangi sıralama ile 300 kişiyi alamayacağımızın içinden çıkamıyoruz. Daha sonraki 

maddelerin de D ve E grubu için bir sınırlama getirdiğini, % 3 ve aynı zamanda bu % 3 yarın 

öbürsügün, 550’ye dahi çıksa 400’ü çıkamayacağına dair bir görüş olduğunu bize ifade ettiler. 

Keza (Hemen bir sonrakine geçelim, demin altını çizdiğim.) Sayın Dursun Özbek ağabeyimin 
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ve Yönetim Kurulunun da buna dair almış olduğu karar çok net, bize diyor ki, toplam D ve E 

grubundan 290 kişi alırsınız, bir kişi fazla alamazsınız, çünkü bir önceki -31 Aralık tarihli- % 

3’üne tekabül ediyor. A, B ve C grubunu da bunun dışında tutacaksınız. Biz de şu an için buna 

dair çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Göndermiş olduğumuz sms ve mail’lerde de zaten 

ifade ettiğimiz bu. Toplam 1.036 ve diğer 400, D grubundaki başvurulara sadece teşekkür 

ettik, bu aileye katılmak için adım attıkları için ve kendilerinin 290 gibi bir sayı ile sınırlı 

olduklarını ifade ettik. Çok teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Evet. Selçuk Başkan, şimdi soru şu. Tüzükte madde gayet açık, diyor ki, her hâlükârda 400’ü 

geçemezsin. Şimdi sizin açıklamanız ve şifai olarak hâkimlerden aldığınız görüş çerçevesinde, 

529 da olabilir, 550 de olabilir. Değil mi? 

Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 

Yok, 529, 550 olur diye bir nokta yok. 290 D ve E grubu için.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sonrası... 

Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 

A ve C grubunda da şu an 210 artı 14, 224 tane başvuru var.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Ama üst en fazla 400 olacak üye.  

Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 

Hayır, bu durumda 514. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Bu hesaba göre 400’ü geçiyor. Serdar Eder buna cevap vermek istiyor anladığım kadarıyla, 

ama bu her hâlükârda Genel Kurula gelecektir. Son olarak kısaca bir cevap, o zaman bu 

konuyu bir açıklığa kavuşturalım müsaade ederseniz. Buyur Serdarcığım.  

Serdar Eder 

Şimdi biraz evvel Selçuk’un verdiği eski tüzükteki % 3 aşımla ilgili şunu söyleyeyim. Hani daha 

evvelden de aşıldı deniyor. Tüzüğümüzün birinci maddesi, eski tüzüğümüzün birinci maddesi 

şunu söylüyor. “Galatasaray Lisesi öğrencileri ile bu tüzük hükümlerine uyan kişiler 

Galatasaray Spor Kulübü’ne üye olurlar.” Yani orada % 3 alırsınız, Galatasaray Lisesi 

öğrencileri ile bu tüzük hükümleri, bu tüzükte böyle bir şey yok. Dolayısıyla, eski dönemdeki 

aşımlar bundan kaynaklıdır. Zaten Adnan Polat’ın dönemindeki tüzük tadilinde, altıncı defa 

söz alıp da yalvarıp, “Lütfen bu madde hariç torba olarak geçirelim, şu maddeyi geçirmeyin.” 

dememin sebebi buydu. Şu anda Selçuk’u gayet iyi anlayabiliyorum, biz de bu görevi yaptık. 

1.000 kişinin içinden, fark etmiyor, 1.400 kişinin içinden 260 kişiyi seçmek de kolay değil. 6.5 

kişide bir kişi seçecek. Kimi seçecek?  
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Şimdi buradaki en önemli hadise şu. Esasında üye olacakları kendi kategorilerinde 

değerlendirmemiz gerekiyordu. Yani A ile C % 3’ün dışında doğal üye diyecektik. Geriye 

kalanların % 40’ını, % 3’ün % 40’ını üye çocuklarına, % 3’ün % 10’unu üye eşlerine, % 3’ün % 

50’sini de dışarıdakilere verecektik. Şu anda Sicil Kurulu istese hepsini dışarıdan alabilir ya da 

hepsini çocuk alabilir, hepsini eş alabilir. Bunu Sicil Kurulunun seçimine bırakmamamız 

gerekiyor. Bunun adını açık açık belirtip, tane tane yapmamız gerekiyor.  

Bakın, burada bir başka tehlike daha var. Şimdi işin teknik boyutunda, Genel Kurula bu geldiği 

zaman Genel Kurulda oylayacak kişilerin kimlerden oluşacağının tespiti var. Oraya 529 kişi 

oylamaya koyduğunuz zaman kendilerini kabul edecekler tabii. Yani bunun teknik olgusunu 

çok iyi düşünmemiz lazım. Bakın, Galatasaray’ın bir dönem üyelikleriyle ilgili büyük sorunlar 

yaşandıydı, bunların hepsi de aşıldıydı. Lütfen tekrar söylüyorum, eğer ki o Tüzük Genel 

Kurulunda A grubu ile C grubu dışarıda tutulsaydı, bugün 843 tane son 6 senede üye olan A 

ve C grubu yerine 843 kişi dışarıdan gelecekti ve böyle bir birikim de olmayacaktı. Bu 

birikimlerin hepsi... Başkanım “7 senedir bekleyen var.” dedi. Biz geçen sene 6’ların hepsini 

temizledik. Hiç 7 yok, 6 senelik müracaat var. 7 sene arka arkaya değildir Başkanım. Arada 

bir-iki sene arası olabilir, ama 7 sene arka arkaya olan yok. Onu biliyorum. Dolayısıyla, Türker 

ağabeyciğim, bazı müracaatlar 25 sene üst üste olsa da, hepsini takdir edecek değiliz, yani 

onların da... Evet, işte ben de onu söylemek istiyorum.  

Şimdi bir başka tehlike daha var tüzükte yazılan, bunu da hatırlatmak isterim. Bu Sicil 

Kurulunun görevi, ama tüzükte diyor ki, seçilenlerin dışındakilere neden reddoldukları veya 

üyeliğe kabul edilmedikleri bildirilmek durumundadır. Biz bunu yapmadık görevimiz 

süresince. Niye yapmadık, onu da söyleyeyim. Çünkü Dernekler Kanunu diyor ki, derneklere 

başvuran üyeler bir defa başvururlar, reddolursa bir daha başvuramazlar. Bu kişilerin 6., 7. 

haklarında da Galatasaray Spor Kulübü’ne üyeliklerinin kaybı olmasın diye bunu yapmadık. 

Dolayısıyla, tüzüğün bu hükümlerinde, 2019 yılı Mart ayında yapılacak Mali Genel Kurulun da 

tamamı riske girmeden, ona göre bir kararın Yönetim Kurulu tarafından alınmasını tavsiye 

ediyorum. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok teşekkürler Selçukcuğum. Bu bir açık oturuma dönüyor. Peki, buyur. Buyur. Ondan sonra 

Mehmet Bilen’e söz vereceğiz. Ne dediniz Mehmet Bey? “Konuşulanlar doğru değil.” Ama 

olsun, kendilerini ifade etme hakları var. Onu sonra değerlendiririz. Şimdi Selçuk Bey ona 

cevap verecek. Dediğim gibi, son konuşmacı Mehmet Bilen olsun, Ekim ayındaki 

konuşmasına mahsuben alıyoruz bunu. Yok, yok, siz gönüllerin birincisisiniz Mehmet Bey. 

Buyur Selçuk. 

Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 

Akşamleyin saat 6’da inanın bu konuda kalan hazirunu yormak istemiyorum. Bunu gerçekten 

detaylı olarak değerlendirmek gerekiyor, ama Serdar ağabeyim bazı bilgiler verdiği zaman, 

mecburen onları teyit etmek durumunda kalıyorum. Serdar ağabeyin demin söylediği, 

Galatasaray Lisesi öğrencileri ile işbu tüzük hükümleri maddesi olduğu gibi, hem 1996 

tüzüğümüzde, hem 2010 tüzüğümüzde zaten sarih, değişen bir şey yok. Yani dolayısıyla, 
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2002 ile 2010 yılları arasında iyi niyetle, bence çözüm üretmek adına yapılmış olan üye 

alımları -eğer tüzüğe aykırılık noktasında değerlendirirsek- aykırı olabilir. Tam tersine, 

bugünkü tüzüğümüzde A ve C konusunda amir hüküm konulmuş, 1996 tüzüğünden farklı 

olarak.  

Ben şimdi Mart ayında şu olacakmış, burada bu olacakmış noktasındaki bir yoruma girmek 

istemiyorum. Onlar şu an için bize bir fayda etmez. Hâlihazırdaki tüzüğümüzü, Galatasaraylı 

hukukçu ağabeylerimiz de, dışarıdan ve içeriden alacağımız hukuk görüşleri ile birlikte olması 

gerektiği şekilde uygulamamız gerekiyor. Bizim şu anki değerlendirmemiz, altını tekrar 

çiziyorum, bir önceki Dursun Özbek ağabeyimiz ve Yönetim Kurulunun tüzüğe göre almak 

zorunda olduğu ve 2 Ocak tarihinde aldıkları karar da aynen bunu söylüyor. Diyor ki, bize A 

ve C grubundan 1 kişi de gelse, 300 kişi de gelse, 500 kişi de gelse, bunları almak 

durumundasınız. D ve E grubuna da, tüzüğün amir hükmüne göre, bir önceki yılın 31 

Aralık’ının % 3’ü kaça tekabül ediyorsa bunu alacaksınız. Biz de şu an, açalım isterseniz, 400’ü 

D ve E grubuna, daha önceki iki paragrafta ifade edilen % 3, 31 Aralık’ta tanımlanan kısıt için 

kullanıldığını ifade ediyor.  

Ama burada şunu samimiyetle söyleyeyim. Benim şahsi görüşüm, tüzüğün bu maddesi 

redakte edilirken, o zamanki görüş totalin belki 400’ü geçmemesi konusunda bir iradedir. 

Ama mevcuttaki tüzük maddesi ve bu tüzük maddesine istinaden bir önceki Yönetim 

Kurulunun mevcut noktadaki aldığı karara istinaden de, bu birikmiş olan 1.700 kişi eritmek 

adına alınan bir karar değil. Bugün Galatasaray Lisesi A ve C grubundan, sporculardan belki 

de 70 kişi gelseydi, zaten bu tartışmayı yapmıyor olacaktık. Dolayısıyla, 400’ü de 

geçmeyecekti, 290 artı 70 ile 360’la bağlanacaktı.  

Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz bu konuyu, gerçekten detaylı olarak...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Serdarcığım, bununla ilgili özel bir toplantı düzenleyelim, bizim inisiyatifimizde. Sayın 

Mehmet Bilen, buyurun, çok kısa hemen alalım görüşünüzü. Ondan sonra Gürkan mı? 

Estağfurullah. Ama artık ben bile yorulmaya başladım. Saat 18.30. 

Mehmet Bilen 

Kulübün, tüzüğün en hassas noktası bu. En hassas, en hassas. Serdar da kaleyi koruyor 

aslanlar gibi. Yani o kadar saçma sapan bir şeyin üzerinde konuşuyoruz ki, bu kadar akıllı 

insanlar, ben şaşırıyorum. Yani bu hesaba, bu yorumlara, bu hukukçuların oradan buradan 

çekmesine göre, kulübe hiç kimseyi dışarıdan üye almayalım. Bırak dışarıdanı, kendi anasının 

karnından kulüpte doğmuş kişiyi de almayalım diye mücadele ediyoruz ya, akıl sır almaz. Yani 

bunun bir hâlâ Abdullah Tirali şey, yani böyle bir mantıksızlığı nasıl biz burada konuşuyoruz, 

nasıl hukukçular bunun yorumunu yapıyor, pes diyorum yani ben. Batı’ya açılan pencerede 

pes diyorum. 400 bal gibi geçilir, tüzük maddeleriyle geçilir. Yönetimin yaptığı doğrudur. 

Tamam, teşekkür ederim. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Bilen, sesinizi yükseltmeyin lütfen, Divandayız. Görüşleriniz doğru olabilir, ama onları 

nasıl ifade ettiğiniz daha önemli. Lütfen. Buyurun Gürkan Bey. Ondan sonra toparlıyoruz 

artık, Yönetim Kurulunun çalışması lazım çünkü. 

Gürkan Eliçin  

Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın 

Yönetim ve Sevgili Hazirun,  

Kıyafetim için özür diliyorum. Konuşmak niyetinde olmadığım için biraz gayriciddi, ama 

söyleyeceklerim ciddi olduğu için ve bu konu çok önemli olduğu için söz alma ihtiyacı 

hissettim.  

8. madde son derece net. 8. maddede daha üstte yazıyor diye ilk yazan paragrafın amir 

hükmü olduğunu hangi hukukçu iddia ediyor, çok merak ediyorum. Oradaki amir hüküm, en 

alttaki son paragraf, her hâlükârda 400 kişiyi geçemez, diyor. Amir hükmü amir hüküm yapan 

paragrafta nerede yer aldığı değildir. Böyle bir hukuk mantığı yok. Bunu eğer bir yargıç 

söylediyse, o yargıcın hukuk bilgisinden ciddi anlamda şüphe ederim. Böyle bir şey olamaz.  

İkinci nokta, Sevgili Selçuk Başkan, Dursun Özbek Başkanımın Yönetim Kurulu kararını 

gösterdi, kararı yansıttı ve kararda diyor ki, “400 kişiyi geçmediği takdirde”. Şimdi kararda 

böyle bir ibare varken, bu ibarenin olmadığını lütfen tekrar gösterebilir misiniz? 8. maddeden 

sonraki slayt, Yönetim Kurulu kararı.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Gürkan, gerek yok ona, inanıyoruz.  

Gürkan Eliçin  

Evet, tamam yani, eğer inanmıyorsanız bakabilirsiniz. Evet, bakın ne yazıyor? “400’ün altında 

kaldığı takdirde, A ve C grubu başvurularının”. Gördüğünüz gibi, tüzüğe uygun bir şekilde 

karar almış. Bakın, 400 kişinin altında kaldığı takdirde, A ve C grubu başvurularının haricinde 

290 kişi alırım, diyor. Geçerse 400 kişiyi, 290 almam, diyor. Peki. Ben bunu böyle anlıyorum, 

tüzük maddesini de bu şekilde anlıyorum. Bunun aksi durumda tüzük ihlali söz konusudur.  

Uyarı görevimi yaptım zannediyorum. Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kıyafetim için 

tekrar özür diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok teşekkürler, rica ederim.  

Değerli Hazirun,  

Bu konu gerçekten hassas bir konu. Galatasaray’ın geleceği için, üye profilinin belirlenmesi 

için bu konudaki çalışmalarımıza devam edelim. Her hâlükârda, tüzük değişikliği ve üyelikler 

Genel Kurula gelecektir. Genel Kurulda orada hep birlikte değerlendiririz. Katılımınız için çok 

teşekkürler. İki sonuç alıyoruz buradan. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulunun tavrından ve 

hazirunun tepkilerinden anladığımız kadarıyla, 29 Eylül’de yapılacak olan Olağanüstü Genel 

Kurulla ilgili kararınızı gözden geçireceksiniz. Birinci çıkarsamamız bugünle ilgili. O kısaltma 

hukuka ne kadar uygun olacak, ben ona bakmanızda yarar görüyorum, Olağanüstü Genel 
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Kurul olduğu için. İkincisi de, yine camianın beklentisi, çokça eleştirilen meşhur idari kararın 

bir an önce gözden geçirilerek kesinliğe kavuşturulması.  

Çok teşekkürler katılımınız ve sabrınız için. Bugün rekor kırdık, 5 saattir buradayız. 

Teşekkürler hepinize.  
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