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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 13 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 13.30’da Florya Metin Oktay 

Tesislerinde yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Divan heyetinin Haziran ayı toplantısına hoş geldiniz. Az kişi katılım olmasına rağmen, 

toplantımıza başlamak için gerekli çoğunluk sağlanmıştır. Bu nedenle sizleri Türkiye 

Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, bu vatan 

uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimiz, Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu ve 1 

numaralı üyemiz Ali Sami Yen Bey ve geçen Divan toplantısından bugüne kadar vefat etmiş, 

3813 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Altan Varol, 7179 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Erdoğan Kobal ve 9081 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Yalçın Bozbay ve aramızdan ayrılmış 

bütün Galatasaraylılar anısına ve hatıraları önünde sizleri 1 dakikalık saygı duruşuna davet 

ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) Ruhları şad olsun, buyurunuz efendim. Müsaadenizle 

bugünkü gündeme geçiyoruz efendim. Gündemi okuması için Sayın Nedime Konuksever’den 

rica ediyorum. Buyurun Nedime hanım. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever   

Gündem:  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması.  

3. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yeni dönem ile ilgili Yönetim 

Kurulu işbölümü ve arzu edilen diğer konularda bilgi sunulması. 

4. Güncel konular ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Gündemi bu haliyle oylarınıza takdim ediyorum efendim. Kabul edenler. Teşekkürler, kabul 

edilmiştir. Geçen toplantı tutanağımız bildiğiniz gibi, toplantı sonrasında web sitemizde ve 

salon girişinde çıktı olarak değerlendirmenize sunulmuştur. Eğer itirazı olan yoksa, geçen 

toplantı tutanağını oylarınıza takdim ediyorum efendim. Kabul edenler? Geçen toplantı 

tutanağını yazıldığı şekliyle. Çok teşekkürler, geçen toplantı tutanağı kabul edilmiştir oybirliği 

ile. Değerli üyeler biliyorsunuz Haziran Divanını geleneksel olarak Florya’da yapıyoruz. 
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Florya’da bu sene şampiyonluk kutlamalarını daha farklı yapmak isterdik. Genelde bir barbekü 

partisi ile bunu taçlandırıyorduk ama, Ramazan olması nedeniyle çeşitli hassasiyetler 

gözönüne alınarak bunu yapmaktan vazgeçtik. Bu bakımdan böyle bir beklentisi olanların 

hoşgörüsüne sığınıyoruz efendim. Mayıs ayı Galatasaray için bir hareketlilik ve şenlik ayı, 

bildiğiniz gibi, profesyonel futbol takımımız bize müthiş bir şampiyonluk sevinci yaşattı. Çok 

çeşitli vesilelerle uzunca bunları kutladık. Bu vesileyle hem şampiyonluğa vesile olan Yönetim 

Kurulumuza, teknik kadromuza, başta Sayın Fatih Terim olmak üzere, sporcularımıza, tüm 

çalışanlarımıza huzurlarınızda biz de Divan kurulu olarak teşekkür ediyoruz ve kendilerini çok 

kuvvetli bir şekilde alkışlıyoruz. Çok teşekkürler. Efendim Galatasaray Spor Kulübü sadece bir 

spor kulübü değildir. Galatasaray Spor Kulübünü diğerlerinden farklı kılan, değerlerine bağlılığı 

ve geleneklerine olan sadakatidir. Bu gelenek ve değerlerin en başında da vefa duygusu 

gelmektedir. Biz de bu çerçevede yüksek huzurlarınızda küçük bir jest olarak bundan önceki 

Divan Başkanımız hepimize örnek olan Sayın İrfan Aktar’ı huzurlarınızda karınca kararınca 

kendimizce taltif etmek üzere küçük bir sürprizimiz var, kendisine bir madalya takdim 

edeceğiz. Sayın İrfan Aktar’ı ön tarafa davet ediyoruz.  

İrfan Aktar  

Sayın Başkanlar, Divan kurulunun değerli üyeleri, kıymetli Galatasaraylılar, sayın Divan Başkanı 

ve çalışma arkadaşlarının bu nazik davranışı için çok teşekkür ederim. Eski bir tabir vardır 

efendim. Marifet iltifata tabidir diye, bu nedenle geçmiş çalışmaları saygıyla hatırlayan 

arkadaşlarımıza hem teşekkürlerimi sunuyorum, hem de Galatasaray teamüllerine uygun 

davrandıkları için de tekrar hepinize saygılar sunuyorum. Değerli Galatasaraylılar, diğer bir 

teşekkür de Divan üyelerine, Divan üyeleri geçen 12 yıl içinde, 6 Başkanla çalıştık, muhtelif 

toplantılarımız oldu. Bu toplantılara Divan üyeleri katılmaları ve katkıları ile renk kattılar. Divan 

toplantıları eğer bu kulübün yegane bağımsız, tarafsız ve özerk kurulu olarak Divan kurulunu 

bir dengeleme ve denetleme heyeti olarak çalıştırıyorsa, bu sizlerin vasıtasıyladır. Hepinize bu 

vesileyle teşekkür ediyorum efendim ve bundan sonraki dönemde de aynı ciddiyet, aynı 

sadakatla konuya devam edilmesini de istirham ediyorum. Biraz önce sayın Başkan teşekkür 

etti. Ben de bu sene 21 inci lig şampiyonluğunu bize hediye etmiş olan başta yönetici, değerli 

teknik direktörümüz, Divan üyemiz Fatih Terim diğer teknik heyet ve sporculara 

teşekkürlerimizi sunarım. Hepimizi mutlu ettiler efendim, başarılarının devamını dilerim. Son 

olarak, 26 Mayısta yaptığımız Kulüp seçimlerinde önemli bir seçim başarısı kazanmış olan 
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değerli Başkanımız Mustafa Cengiz’e ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum. Kulübümüz 

için her şeyin iyi olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın İrfan Aktar’a iyi dilekleri ve temennileri için çok teşekkür ediyoruz. Efendim gündeme 

geçmeden önce her zaman olduğu gibi, Mayıs ayında yaşananları ve güncel konuları Divan 

Kurulu adına kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Şampiyonluğun dışında 

Mayıs ayı çok renkli bir seçime sahne oldu. 4 Başkan adayımız medeni cesaretlerini kullanarak 

bu yarışta ortak oldular. Divan Kurulu da tüzüğün kendisine verdiği yetki ve görevlerden 

hareketle birtakım yerine getirilmesi gereken görevleri yerine getirdi. Bunları sırasıyla 

özetleyecek olursak, minimum imza sayısına sahip Başkan adaylarının listelerini kabul etti, 

inceledi. Adaylıkları onaylandı. Daha sonrasında kendi kurullarında görev alacak kişilerin 

sicilleri bakımından uygunluklarının denetlemesini yaptı, uygun gördü. Daha sonra da yine aynı 

sırada devam ederek, renk çekimi yapıldı. Bu sene renk çekimi 4 renkten oluştu, bildiğiniz gibi. 

Daha önceki senelerde çeşitli spekülasyonlara sebep olan zarftan çekme yerine aynı milli 

piyangoda veyahut UEFA da olduğu gibi, televizyonda izleme fırsatınız olduysa, plastik beyaz 

toplar içinde renkler, iki aşamada bizzat adayların temsilcileri tarafından çekilerek belirlendi. 

Daha sonrasında da biliyorsunuz 26 Mayısta seçim yapıldı. Son Divan toplantısında da anons 

ettiğimiz gibi, Divan kurulu bir ilke imza atarak, kendi inisiyatifi ile bir açık oturum düzenledi. 4 

Başkan adayından ikisi bu açık oturuma katıldılar. Bu açık oturum sonrasında, hemen hemen 

Divan üyelerinin tamamından ve Divan heyetlerinin fonksiyonunu bilen Galatasaraylılar 

tarafından büyük takdir ve destek aldık. Umarım bundan sonraki yıllarda seçimlerde de bu 

alışkanlık devam edecektir. Daha sonrasında malumlarınız olduğu üzere, 26 Mayısta Kulüp 

Başkanlık seçimleri yapıldı. 4 Başkan adayının yarıştığı bu seçimden sayın Mustafa Cengiz ve 

ekip arkadaşları büyük bir çoğunlukla zaferle ayrıldılar. Dolayısıyla bugün itibariyle Mustafa 

Cengiz ve kurullarında yer alan tüm arkadaşların etrafında Galatasaray camiasının birleşmesi, 

kendilerine destek olması. Bu sadece üyeler anlamında değil, sporcularımızın çalışanlarımızın, 

tüm taraftarların özetle sarı kırmızı renklere gönül vermiş herkesin bu kurullar etrafında 

birleşerek Galatasarayın başarılarına imza atmaları ve destek vermesi gerekir diye 

düşünüyoruz. Biz de tabii ki Divan kurulu olarak her zaman olduğu gibi, tarafsız ve şeffaf 

yönetimimizi, davranışlarımızı sergilemeye devam ederek, tüzüğün bize vermiş olduğu, 

denetleme, önerme ve proje geliştirme konularında kendilerine destek olacağız, yanlarında 
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yer almaya gayret edeceğiz efendim. Şurası çok net bilinmelidir ki, Galatasarayı çok az bilenler 

veyahut bilmeye yeni başlayanlar, tecrübesizliklerinden veya kasıtlı davranışlarından dolayı, 

birtakım yanlış davranışlarla Galatasaray camiasını çeşitli kamplara bölerek, farklı amaçlarla 

beslenme heveslerinden vazgeçmeliler. Biz en azından Divan kurulu olarak buna kesinlikle izin 

vermeyeceğiz. Divan kurulu Galatasaray camiasının biraz evvel Sayın İrfan Aktarın da ifade 

ettiği gibi, tek ve özerk kurumudur. Denetleme ve yön verme görevi vardır. Bu görevi de 

hepinizin desteği ile Yönetim Kurulumuzla istişare halinde yeni projeler geliştirmek kanalıyla 

yapacağız. Bunun dışında bildiğiniz gibi, hazirunun seçim zamanı geniş katılımı olmasından 

faydalanarak daha önce bahsettiğimiz bir anket düzenledik. Anketörler vasıtasıyla, Divan 

toplantılarının Çarşamba mı, Cumartesi mi olması gerektiği konusunda. 758 e yakın bir katılım 

var. Ama biliyorsunuz Divan hazirunu 2000 kişi civarında. Şimdi arkadaşlarımız bu ankete cevap 

verenleri ayırıp, vermeyenlere, katılmayanlara mail ortamıyla bu soruları soracaklar. Mümkün 

mertebe geniş katılım yapmak istiyoruz. Tahmin ediyorum ki Temmuz Divan toplantısı bu 

anketin sonucunu açıklayacağız. Ama bir fikir vermesi açısından söyleyeyim, şu andaki katılıma 

göre, Çarşamba isteyenler, az farkla da olsa, önde gibi görünüyor. Bu ön bilgiyi sizlere aktarmış 

olayım. 3 üncü maddeye geçiyoruz efendim. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu 

tarafından yeni dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu işbölümü ve arzu edilen diğer konularda bilgi 

sunulması. Buyurun efendim, Sayın Başkan veyahut görevlendireceği başka bir kişi olabilir. 

Sayın Murat Ece buyurun. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Ece 

Sayın Başkanlar, Yönetim Kurulu üyeleri ve sayın Divan kurulu üyeleri, uzun bir aradan sonra 

ilk defa gelip Divanda konuşuyorum. Ben ilk 2006 yılında kongrelerde ve Divanda konuşmaya 

başlamıştım. 2014 yılında konuşmalarıma bir ara vermiştim. Ara vermemin sebebini de bir 

anlatmak isterim size. Ben sürekli anlatıyorum, fakat hangi dönemin Başkanı olursa, o dönemin  

Başkanını tutan birtakım üyeler oluyor burada. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Benim özetle 

söylediğim geçmişte, her sene 100, 150 milyon TL zarar ederek, hayatiyetini sürdüren bir 

kuruluş olamaz ve ben diyordum o zamanlar da, siz her sene 100, 150 milyon zarar ederseniz, 

ilk başta başlarsınız 2, 3 senelik stat hasılatlarını temlik göstererek krediler alırsınız. Ondan 

sonra dedim her sene sayın Selahattin Beyazıt’ın almış olduğu Riva’dan yemeye başlarsınız. O 

bitince, Sayın Ali Uras ve Halil Burnaz zamanında alınan Florya’yı yemeye başlarsınız. Bunun 

aksi olamaz. Ve sonunda o noktaya geldik, ne yazık ki. Ve şu andaki borçlarımızı bu 



5 
 

gayrimenkullerden gelecek olan gelirlerle, ödemeye çalışacağız. Bunun haricinde size ilk 

yaptığımız toplantıda, bir görev dağılımı yaptık. Onu okumak istiyorum. Sayın Başkan Mustafa 

Cengiz, İkinci Başkan: Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Murat Ece, Başkan yardımcısı 

Yusuf Günay, Genel Sekreter Kaan Kançal, Muhasip Üye Emre Erdoğan, Basın Sözcüsü 

Abdurrahim Albayrak, İletişim Sorumlusu Yusuf Günay, Basketbol şubesi Ömer Cansever, Erol 

Özmandıracı, Mahmut Recevik. Voleybol şubesi, Okan Böke, Özgür Savaş Özdoğru, Susporları 

ve Tesisleri Banu Vahapoğlu Akgün, İlber Aydemir, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik. 

Atletizm ve Judo şubesi Fatma Dilek Kutlu, Binicilik, Briç ve Satranç şubesi, Fatma Dilek Kutlu, 

Erol Özmandıracı. Dış ilişkiler Dorukhan Acar, Okan Böke, İlber Aydemir, Banu Vahapoğlu 

Akgün. Stat ve Taraflar. Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru, Okan Böke. Spor okulları ve 

dernekler, Özgür Savaş Özüdoğru, Mehmet Recevik, Gayrimenkul komitesi, Erol Özmandıracı, 

Kaan Kançal, Ömer Cansever ve son olarak Pazarlama komitesi Metin Karakaya, Kaan Kançal, 

Özgür Savaş Özüdoğru, Dorukhan Acar, Erol Özmandıracı. Bunu okuduktan sonra, çok kısa 

biliyorum herkesin merak ettiği UEFA kararları var. Onunla ilgili herhangi bir resmi açıklama 

ben bir şey söylemek istemiyorum şu anda. Detaylarla ilgili bir açıklama yapamam, fakat size 

bir özetini veririm, verebilirim. Özeti benim yıllardan beri söylediğim ve müteaddit defalar 

Başkanlardan rica ettiğim, işte yap, ne çıkıyor şurada, buna uyacağınıza dair söz verin derdim 

ben daima UEFA kurallarına, çünkü UEFA kuralları sonuç olarak, özet olarak baktığınız zaman, 

ayağını yorganına göre uzattan başka bir şey değil. Sonuç o. Fakat şimdi tabii şu anda yapılan 

bir taahhütname var, bir anlaşma var UEFA ile. Orada tabii biz vakti zamanında ayağımızı 

yorganımıza göre uzatmadığımız için birtakım sınırlamalar getirildi. Bunun da detayları bu 

akşam veyahut yarın açıklanacak diye tahmin ediyoruz. Yani anlaşmanın ön safhasında yapıldı, 

imzalandı. Bu açıklandığı zaman resmi sitede, bundan sonraki toplantımızda daha detaylı 

bilgiler verebilirim. Bunun yanında ben eskiden hep masanın öbür tarafındaydım, 

konuşurdum. Ben konuştuklarımı yapmak istiyorum şu anda. Yani bunca yıl bir şeyi söyleyip 

de ondan sonra gelip yapmamanın uygun olduğunu düşünmüyorum ve sayın Başkanım ve 

diğer Yönetim Kurulu arkadaşlarım da aynı mantalite içindeyim, aynı düşünce içindeyiz. Bir de 

herkesin bana sorduğu bir soru var. Ya yıllardır konuşuyorsun işte bunu yaptılar falan filan, bir 

de deniz bitti. Yani ben de diyorum ki arkadaşlar deniz bitti, avantaj o. Yani bundan önceki 

yönetimler ne yapıyordu? İlk başta anlattığım gibi, Selahattin abiden kalan arsayı temlik 

ediyordu, şunu yapıyordu, bunu yapıyordu. Şimdi deniz bittiğine göre, bizim hata yapma 

şansımız da kalmadı artık ve inşallah kulübü borçsuz bir hale getireceğiz demek çok iddialı olur. 
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Benim olmayacak şeyleri burada, veyahut Yönetim Kurulum adına böyle bir şeyi vaad 

etmemize imkân yok. Fakat bugünkü durumundan daha iyi bir duruma getireceğimizi, 

düşünüyorum ve temenni ediyorum. Bu arada çalışmalarımız esnasında, bütün genel kurul 

üyelerinden tavsiyeleri de bekliyorum, yani nasıl ben eskiden çıkıp burada konuşuyordum, 

şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım diye. Benimle direk de temasa geçilebilir. 

Yönetim Kurulu üyeleriyle de temasa geçilebilir. Her türlü yardımlarınızı, tavsiyelerinizi 

bekliyorum. Benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür 

ederim, iyi günler dilerim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu   

Sayın Murat Ece’ye çok teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulundan Sayın Okan Böke’nin biraz 

evvel okunan dilekçe hakkında konuşma talebi var. Buyurun Okan bey. 

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke 

Değerli Divan kurulu, değerli Başkanlar, Yönetim Kurulu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. İlk 

toplantıda böyle bir konuşma yapmak istemezdim ama, bizde adet oldu herhalde, biraz çamur 

at izi kalsınla alakalı. Şimdi burada demin, sizin canınızı da fazla sıkmak istemiyorum. Fazlasıyla 

uzun bir metni okuduk burada. Bir kere her şeyden önce bunların hiçbir tanesi, mevcut 

yönetimle alakalı değil. Bunların hepsi iddiadan oluşuyor. İspatlanmış bir şey var mı, yok mu? 

Onu da bilmiyoruz. Ama bu zaten toplumda kötü bir şey yani, çamur at, izi kalsın. Çok karşı 

olduğum bir şey. Ben şimdi teker teker bu maddelere cevap vereceğim. Bir defa daha altını 

çizerek söylüyorum. Sayın Başkanla bizim Ocaktan beri geldiğimiz yönetimde bu iddiaların 

hiçbir tanesinin alakası yok. Ama biz Galatasarayda devam esasına inandığımız için, bizden 

öncekilerin de hakkının yenmesini veya üzerlerine bu şekilde iftiralar atılmasını 

kabullenemeyiz. Bu birinci maddede, Adis denen bir arkadaşımızı konuşuyorlar, sporcu bir 

Çocuğu. Burada yazdığı gibi en büyük oyuncu olmayacak. Ama gerçekten çok iyi bir oyuncu. 

Evet biz hata yaptık. Galatasarayın daha önceki yönetiminin bir maaşlı elemanı, çalışanımız, 

sportif direktörümüzün büyük bir hatası var, büyük bir ihtimalle burada ve biz Adis’i kaybettik. 

Ama dediğim gibi, bu Kulüp neleri kaybetti. Ama Galatasaray, Galatasaray olmaya devam etti. 

Ama dediğim gibi en büyük oyuncu olmayacak. Çok iyi bir oyuncuyu kaybettik. Madde 2, yine 

bu çocukla alakalı. Erkek kardeşi, bir kere bazı şeyleri söylerken, biraz da bilgi sahibi olmak 

lazım. İşin içine aile transferi girdiği zaman, sporda bu böyledir, çocuk İzmir’e de gider, Kars’a 
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da gider. Hiçbir şey yapamayız. Biz ama yine Galatasarayın geldikten sonra, değerlerini, 

haklarını koruyarak, bu çocuğun orada oynamasına, serbest gidebilirdi. Arkas’ın bence 

Galatasarayı bundan sonra 15 sene taşıyacak olan pasörünü kadromuza kattık, muazzam bir 

çocuk olacak inşallah, ben inanıyorum. 3 üncü maddeye cevap vermeyi bile, yani değer 

bulmuyorum. Çünkü yani bir iddia var. Kasa varmış, kasa paraları harcıyormuş, 2009 dan beri. 

Biz geldiğimizden beri, biz işi icra kurulunda bakıyoruz. O harcamalar yapıldıysa, fatura karşılığı 

ödemeleri yapılıyor. 2009, 2016 arası gerçekten yapılmışsa da, benim bir bilgim yok. Ama biz 

bu hususu da araştıracağız. Biz Serhat beyle zaten bunun her türlü maddesine gerekli yazılı 

cevabı da vereceğiz. Vallaha yaşlandım, göremiyorum. Evet, madde 4, bayan takım 

menajerinin alt yapıdan çıkardığımız oyuncularla sözleşme işi de şu. Burada tabii televizyon 

var, biraz bence zaten bu sakıncalı. Şunu da söyleyeyim. Biz bazı menajerlerle çalışmak 

istemediğimiz için oyuncuları kötü yönlendirdikleri için, bu menajer varsa, gelme dediğimiz 

vardır ve bu sene yapılan anlaşmalarda da menajer sayısı 2 ye yada 3 e düşmüştür. Ve bu arada 

size de bunu da bir müjde olarak vereyim, 8 tane yabancı oyuncu ile bu sene 4 e indirdik. Ve 

hâlâ da geçen sene olduğumuz yeri hedefliyoruz. Bence iyi takımlar kuruldu. Belki dilekçenin 

sahibi de inşallah bizi destekler. Madde 5, 450 bin TL ye transfer edilen Gamze, bir kızımız 

vardı. Burada çok haklı dilekçenin sahibi, geçen, bu sene serbest kalacaktı. Karşılıklı 50 bin lira 

fesih hakkımız vardı. Gamze bunu kullandı, yolu açık olsun. Bizim 3 üncülük serimizde, 

Fenerbahçe ve Final Fourda, yolu açık olsun, sporcu kötü oynamış olabilir. Takımın en 

kötüsüydü, ama Serhat beyin dediğine % 100 katılıyorum. Bizim yapmadığımız bir kontrattı, 

ben finans adamıyım, 800 bin liralık bir kontrat, 50 bin liraya feshedilmez. Son derece haklı. 

Kontratı yapanlardan biz hesabını soracağız. Ama Serhat beyin hakkını veriyorum, burada haklı 

olduğu bir nokta var. Ama dediğim gibi bizim yönetimimizle alakalı bir şey değil bu. Bayan alt 

yapımızda oynayan 3 senedir, Mislina, Ada, Ve su, şimdi bu çocuklar da evet alt yapımızdan 

yetişti, bize gerekli katkıyı verdiler. Ama sahanın içine giripde Galatasarayda oynamışlıkları pek 

yok. Bu kurulan takımda da olamayacağı için, bunlar da sporcu olduğu için, biz bu çocukların 

önünü açtık ve biz bu sene bunları Türk Hava Yollarına verdik. Türk Hava Yollarından bunun 

karşılığında biz Galatasaray erkek ve bayan voleybol takımlarının ki bu sene çok sık seyahat 

olacak yurt dışına, sınırsız bilet aldık. Oturup bir hesabını yaparsanız, 8 tane deplasmana 

gidecek olsak, 25 er kişilik kadro ile 200 eder. Her bir tanesi, 600, 700 eurodan, biz burada 

zaten 150 bin euroluk bir rakamı konuşuyoruz ve bu 750 bin lira, varın kararını siz verin, hiçbir 

şeyi biz bilabedel yapmıyoruz. Bundan önce de oynadıkları yerlerde, kızlarımızın maaşlarını 
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yarı yarıya ödedik. Samsun’a gittiler. Samsun yarısını verdi, biz yarısını verdik. Değerli 

vakitlerinizi aldım, kusura bakmayın. Ama bu sene lütfen amatör takımlarımızın yanında olun. 

Biz gerçekten minimum yabancı ile en iyisini yapacak şekilde takımlar kurduk. Hepinizin 

desteğini bekliyorum. Vaktinizi aldığım için özür dilerim. Saygılar.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Okan Böke’ye şeffaf açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Eğer kendisi de ifade ettiği gibi, 

dilekçe sahibi kişiye, bunları zamanı gelince yazılı olarak cevaplarlarsa kayda geçmiş olurlar, 

memnuniyet duyarız. Sicil kurulu Başkanı Sayın ..  

..... Sataşma var Başkan? 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sataşma, zaten söz istediniz. Konuşacağız ama, müsaade ederseniz Sicil kurulu Başkanımız, 

Serhat bey, Serhat bey. Lütfen sıranızı bekleyin, konuşacaksınız. Ama teamül olarak Yönetim 

Kurulu veya kurullardan biri söz isterse, önce ona vermek durumundayım. Buyurun Selçuk bey. 

Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 

Sayın Divan Başkanım, Divan heyetim, Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve değerli 

Divan kurulu üyeleri. 20 Ocak tarihinden Mayıs ayına kadarki süreç esnasında sicil kurulu 

olarak bazı çalışmalar yapmıştık ve bunu 26 Mayıs seçiminden önceki Divan toplantısında size 

sunmak istiyorduk. O an için zaman müsait olmadığı için bugüne kaldı. Hızlı bir şekilde 

Galatasaray Spor Kulübünün en önemli değeri olduğunu düşündüğümüz insan kaynakları 

konusunda yaptığımız çalışmaları size aktarmak, bizler için çözülmesi gereken bazı konularda 

sizlerin bilgisine başvurmak ve önümüzdeki dönemde de bunlara dair ortak çözüm üretmek 

üzere bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak, 2010 tüzük değişikliğinden bugüne 

kadar başlangıç verilerini analiz etmeyi düşündük. Bunu aslında 2010 dan önceki sürece de 

aktarmak gerekiyor. İlk yaptığımız Galatasaray Spor Kulübünün 28 Şubat itibariyle hazirunun 

verilerini çıkarmaya karar verdik. Bununla ilgili olarak 2010 yılından bugüne kadar 28 Şubat 

itibariyle aidat yatırmış üyelerimizin sayılarını çıkardık. İkinci aşamada da bir sonraki slayta 

geçersek, 28 şubat 31 Aralık tarihi itibariyle yine Galatasaray Spor Kulübünün kaydı açık 

üyelerinin sayılarını çıkarmaya çabaladık. Buradaki hedefimiz şuydu. Galatasaray Spor 

Kulübünün üyelerine 28 Şubat tarihi itibariyle maksimum düzeyde aidatlarını yatırabilen, 
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dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübünün geleceğine dair söz sahibi olabileceği ve aynı zamanda 

da yönetici kadrolarımızın daha büyük bir havuzdan seçilebilmesinin önünü açabilmekti. 20 

Ocak tarihinden sonraki süreçte de bu sayı şu an için en üst düzeye ulaşmış durumda. Mayıs 

ayı seçimlerinde de malumunuz yaklaşık 8200 kişinin hazirunda bulunduğu sürecin içerisinde 

yaklaşık 4000 in üzerinde, 5 bine yakın bir katılım sağlandı. Diğer önemli bir konu, bunu 

özellikle biraz detaylı size aktarmak istiyorum. Kaydı kapalı üyelerimiz. Bundan yaklaşık 1 yıldan 

biraz fazla önce, 2017 idari mali genelde gündeme gelmiş olan bir konu. Yaklaşık olarak 2641 

civarında kaydı kapalı üyemiz var. Öncelikli olarak Galatasaray Spor Kulübü üyeleri nezdinde, 

keza biz de verilere ulaşana kadar benzer bir görüş içerisindeydik. Kaydı kapalı üyelerin, 

kulübümüze gerektiği kadar ilgi göstermeyen üyelerden oluştuğuna dair bir algı vardı, bizde 

de aynı şekilde. Ama yaptığımız çalışma sonucunda, özellikle bu iki bilgiyi aktarmak istiyorum. 

Kaydı kapalı üyelerimizin, iki noktada veri çalışması yapmaya çalıştık. Bunlardan biri bu 

üyelerimiz ne kadar yıldır Galatasaray Spor Kulübü üyelikleri bulunduğuna dair bir çalışmaydı. 

Diğer çalışma da bu üyelerimizin yaş skalası anlamında, yüzdesel olarak hangi bantlar 

içerisinde bulunduğuna dairdi, dialardan birincisi, evet, Kulüp üyeliği ile ilgili olan, kıdemlerle 

ilgili olan bölüm. Buradan da görüleceği üzere, 10 yıla kadar Kulüp üyeliği olan üyelerimizin 

sayısı, evet, yaklaşık olarak % 4 civarında. 25 ila 50 yıl arasında, yani aslında Divan üyeliği hakkı 

kazanmış üyelerimizin sayısı, yaklaşık % 47 civarında. 50-70 yıl arası Kulüp üyeliği olan, yaklaşık 

olarak % 8 civarında, 70 yıl üzerinde Kulüp üyeliği olan da, yaklaşık % 1 civarında üyemiz var. 

Bu kaydı kapalı üyelerimizin arasında, aslında Galatasaray Spor Kulübünü yıllarca görevlerini 

yerine getirerek, bugüne getiren çok değerli üyelerimiz bunlar. Diğer slaytta göreceğiniz 

yüzdelerde ise, yaklaşık 30 yaş altı üyemizin sadece % 4 olduğunu, 30 yaş, 60 yaş arasındaki 

üyelerimizin % 43 düzeyinde 60 yaş ve üzeri olan üyelerimizin % 53 düzeyinde olduğunu 

göreceksiniz. Kaydı kapalı üyelerimize ulaşma konusunda bir ön çalışma yaptık. Çeşitli telefon 

veya mail anlamında ulaşamadığımız çok ciddi miktarda üyemizin olduğunun farkına vardık. 

Bu anlamda çalışma devam ediyor. Bu üyelerimiz konusunda, uzun soluklu olarak iki farklı 

kriter de ortaya koyarak. Belki ihtiyari aidat ödeme şeklinde bir çözüme giderek, bu 

Galatasaray Spor Kulübünü bugünlere taşıyan çok miktarda üyemizin tekrar Galatasaray Spor 

Kulübünde aktif üye haline getirilmesi konusunda bir çözüm bulunması gerektiğini 

düşünüyoruz. Bir diğer konu ise, kıdem kaybı iadesi idi. Bir üyemizin başvurusu sonucunda, bu 

konuyu hem hukuk müşavirliğimizin hem de Galatasaraylı hukukçulara hem de dışarıdan 

hukukçulara danıştıktan sonra,2010 tüzüğü sonrasında aidatını ödemiş ve kaydı kapalı 
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üyelerimizin maksimum 5 yıla kadar kıdemlerinin verildiğini tespit ettik. Ama 2010 yılından 

önce benzer durumda olan üyelerimize bu kıdemin verilmediğini, o dönemki yoruma bağlı 

olarak aktarılmadığını tespit ettik. Bunun üzerine sicil kurulunun ilgili hukuk görüşlerini 

Yönetim Kuruluna aktarması, Yönetim Kurulumuzun kararı ile de 2010 yılından önceki benzer 

durumda olan üyelerimize de kıdemlerinin iade kararı alındı. Yaklaşık olarak 3078 üyemiz var. 

Maksimum 5 yıla kadar olmak üzere farklı zaman dilimlerinde kıdemleri kendilerine, 

dilekçelerinin kulübe ulaşması çerçevesinde iade ediliyor. Aktarılıyor. Devam edersek, evet bir 

diğer konu ise, şu an için zaten gündemimizde olan 1 Haziran - 31 Ağustos tarihleri 

çerçevesinde kulübe yeni üye başvurularının olduğu bir dönem olduğu için burada öncelikli 

olarak aktarmamızın anlamlı olduğunu düşündüğümüz bir veri. 2010 yılından bugüne 

Galatasaray Spor Kulübüne alınan üye sayıları. Ve yine bu üye sayılarına bağlı olarak devam 

edebilirsin. A,B,C,D ve E gruplarına bağlı alınmış olan üye sayılarını çıkarmak istedik. Buradaki 

çalışmamızın temel sebebi aslında önümüzdeki dönemde ve daha sonraki dönemlerde 

Galatasaray Spor Kulübüne üye alımında aslında bir insan kaynakları çalışmasının paralel 

olarak en önemli zenginliğimiz olan insan kaynakları ve verisini üst düzeyde tutabilmek adına 

bir alt yapı oluşturabilmek. Bu çalışmaları Galatasaray Spor Kulübü üyelerimizle de 

paylaşacağız ama, öncelikle Divanımıza bu konuları aktarıp, akabinde Kulüp üyelerimizle de 

verileri paylaşıp, hep birlikte ortak akılla bir çözüm üretmek, bazı sorunlarımıza. Biraz önce 

bahsettim, kişisel verilerin korunması yasası ile bağlı olarak, Galatasaray Spor Kulübü üye 

başvuru formunu değiştirdik. Hem internet sitemizde hem ilgili Kalamış tesisimizde ve 

stadımızda temin edilebiliyor. Bu yeni üyelik başvuru formuna bağlı olarak üyelik başvuruları 

şu an için alınmaya başlandı. Mayıs ayındaki seçimden önce aslında olgunlaştırdığımız bir konu 

vardı. Seçim öncesinde yanlış anlamalara sebebiyet vermesin diye, iki adet organizasyonu 

tamamlanmış bir düşünceydi bu. Mayıstan sonra yapılmasının daha doğru olduğunu 

düşünerek ertelemiştik. Özet olarak bilgi vereceğim. Yine detaylı bilgiyi size aktaracağız. 

Galatasaray Spor Kulübünde genel kurullara geldiğimiz zaman, 11 inci, 18 inci, 14 üncü, 3 üncü 

sandık diye kendimizi tanımlıyoruz. Bunu çok daha farklı bir boyuta, aidiyet üzerinden bir 

noktaya taşımak düşüncesiyle, 1905 yılından, Ali Sami Yen’den bugüne Galatasaray Spor 

Kulübüne üyelerimizin kulübe üye oldukları yıl çerçevesinde yeni bir aidiyet duygusu ve bir 

araya gelme kültürü oluşturmadan hareketle bu projeyi oluşturduk. 2017 yılında giren 

üyelerimiz yani 112 nci yıl üyelerimiz oluyorlar kendileri, 1905 den geriye gittiğimiz takdirde, 

112 nci yıl üyelerimize öncelikli olarak ve şu an için en çok yaş almış üyelerimiz olan, sevgili 
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Fuat Diriker ağabeyimiz, 1935 girişli, yani 30 uncu yıl üyemiz. İki farklı jenerasyondan 

üyelerimizi stadımızda sabahtan akşama ağırlayarak, müzemizi gezerek, aidiyet duygusu 

üzerinden bir araya getirmek, kendilerine rozetlerini takdim etmek ve sonrasında da farklı 

yıllara ait üyelerimizin farklı vesilelerle bir araya gelerek Galatasarayı ortak paydaşda 

tartışmalarının önünü açabilmek için bunu oluşturmayı düşünüyoruz ve önümüzdeki dönemde 

de Eylül ayından sonra da aktif hale getireceğiz. Bu yaklaşık bir hafta önce elimize ulaşan bir 

belge, sonrasında size detaylı olarak aktarırım. 1928 yılında Galatasaray Spor Kulübü tahmin 

ediyorum sicil kurulu o zaman yoktu ama, benzer görevi üstlenen bir büyüğümüzün spor 

kulübü üyelerine Cumhuriyetin kurulmasından sonra, hem aidatlarını yatırmaları konusunda, 

hem de vecibelerini yerine getirmeleri konusunda hazırlanmış bir evrak, müzemize de bunu 

müzayededen temin eden bir Galatasaraylımız takdim edecekler. Çok enteresan, duygusal bir 

mektup. Vaktinizi almamak için şu an için okumayacağım ama, daha sonra sizlerle 

paylaşacağız. Çok teşekkür ediyorum, iyi günler. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Sayın Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş’a bu 

verimli çalışmaları için teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum. Buyurun Serhat bey. 

Serhat Özalemdar  

Sayın Divan Başkanım, sayın yönetimim, sayın üyeler, konuşmama başlamadan evvel sayın 

Okan Böke kardeşime şunu söyleyeyim, bana çamur attı dediğiniz için sizi kınıyorum. Ben size 

çamur atmadım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Lütfen haziruna bakarak konuşursanız memnun olurum Serhat bey. 

Serhat Özalemdar  

Peki, kusura bakmayın. Ben 9 uncu senedeyim, Divan kurulu üyesi oldum. Bu süre zarfında 24 

e yakın voleybol şubesiyle ilgili, voleybol şubesinin dertleriyle ilgili konuşma yaptım. Hatta 

buradan yapılan hataları da defalarca söyledim. Hiç kimse bu arkadaşlarımızdan hatırlayan var 

mı benim sorduğum sorulara cevap veren veya itiraz eden. Hiç kimse olmadı. Hatta geen sene 

Ali Yüce’ye de 9 tane alt yapı oyuncumuz yok dedim, külliyen yalan dedim, ona bile cevap 

verilmedi. Ben buraya çıkıp da araştırmadığım, incelemediğim şeyleri konuşacak kadar deli 

değilim. Ve bu konuların sizin yönetiminizle ilgisi olmadığını bildiğiniz halde, bana niye çamur 
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attı dediniz ben bunu anlamadım. Neyse. Size ışık olsun diye, kimler orada hâlâ çalışıyor diye, 

ışık olsun diye bu dilekçeyi hem cebimde de var, iki gün evvel, Denetleme Kuruluna, Yönetim 

Kurulu Başkanlığına, burada niye? Kayda geçmesi için burada okunmasını istedim. Çünkü 

zamanında yine bu tip bilgiler istediğim zaman, Sayın İrfan Aktar Başkanımız burada, benim 

dilekçem, elimde imzalı dilekçem olduğu halde, bu çöpe atılmıştı. Bana cevap verilmedi. 

Burada, tutanağa geçsin diye okutturdum tekrar burada. Bunlar da size ışık olsun. Önünüzde 

size yardımcı olacağız tabii, ben sizin başarılı olmanızı istiyorum ki, benim takımlarım da 

liglerde iyi derecelerde elde etsin, biz de alkışlayalım. Bununla ilgili yine bir çalışma yaptım. 

Bunu Divan Başkanıma vereceğim. Aşağı yukarı 14 madde, yapılması gerekenler diye 

okumayayım şimdi, sizi fazla rahatsız etmeyeyim. Artı, şunu okuyayım ama, bu enteresan, bu 

defalarca Divan kurullarında söyledim, her spor, amatör branşlarda, eski gibi komitelerin 

oluşturulması gerektiğini, eskiden böyle olduğunu, bu zamanla, bundan, bunun terk edildiğini, 

gelen yöneticilerin her şeyi tek başına karar vermesi isteğinden mi bilmiyorum. Ama hep hata 

yapıldı. Niye? Yine bakıyorum, Yönetim Kurullarının 4 tane aday, işte aşağıdaki 15, 60 kişi 

Yönetim Kurullarında var. Bir tane sporcu yok. Yani bir arkadaş çıkıyor, doktor anlatıyor, eczacı. 

Ben Galatasaray hastanesi kuracak filan diye bir an tereddüt ettim. Her ne ise, şimdi denetleme 

bunu da vereceğim Divan Başkanlığına, denetlemenin bize getireceği faydaları, birkaç madde 

size okuyayım. Bir kere burada çalışan sporcular olacak ve bunlar eskiden burada çalışanlar, 

Yönetim Kurullarına kaynak sağlıyordu. Yöneticilik için. Ve maalesef de ben topu hiç görmedim 

diyen, bir Yönetim Kurulu üyesi de 3 dönem evvel, 5 tane amatör branş verildi. Adam hiç spor 

yapmamış, nasıl yapacak bunu? Defalarca söyledim, sizi kandırıyorlar dedim. Ali Yüceye dedim, 

seni de dedim kandıracaklar. Kandırdılar. Siz kanmayın diye bunları söylüyorum. Denetim ve 

komitelerin faydaları şunlar. Voleybol şubesinde masrafların denetlenmesi, gelirlerin takip 

edilmesi, eksiklerin belirlenmesi, hizmet, mal satın alımının belirlenmesi. Bunların nasıl 

olacağının takip edilmesi, şubeye destek amaçlı hizmetler. Şubeye destek amaçlı scout görevi 

yapmak. Voleybol şubesine yapılacak etkinliklerden gelir sağlamak, federasyon ilişkilerinin 

kuvvetlendirilmesi. Bu komiteler hep eski sporculardan olduğu için, bunları çok daha iyi 

yöneticilere faydası olur. Bunu da ben size vereyim. Şimdi,  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  Bir an önce toparlarsak. 
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Serhat Özalemdar  

Tabii hemen toparlıyorum. Tabii bu konuya girmeyecektim ama, Okan bey bana çamur attı 

deyince, biz aşağı yukarı herhalde bir hafta evvel, Kulüpte sayın Başkanımızın isteğiyle bir 

görüşme yaptık. İsmet Kır bizim eski voleybolcumuz, Ahmet Kalafatoğlu ve ben, işte yardımcı 

olmak için bazı konuları ona anlatalım, burada en önemli husus şu oldu. Ben tabii Galatasaray 

kulübünün menfaatlerini düşündüğüm için bu kadar inceliyorum, zaman harcıyorum bunlara. 

Bir, Tayfun şeydi, Fatih İşbecer arkadaşım istifa etmeden evvel bir laf söylemiştim. Galatasaray 

kulübünde bir sürü menajer zengin oldu diye. Ben de şöyle söyleyeyim, voleybol şubesinde de 

son 10 senedir takip ettiğim kadarıyla, her sene 2, 3 milyon gibi bir kaybımız var. Bu kayıp soru 

işareti. Şimdi bu hafta tekrar vereceğim ve bütün harcamaları isteyeceğim geçmişe dönük, ki 

onlara bilgi vereyim, onlar da yol alsınlar ona göre, bunlar hesabı sorulsun. Bunların hepsini 

Galatasarayın menfaati için yapıyorum. Ben geçen günkü toplantıda Okan Böke’ye bir şey 

söyledim. Dedim ki Okan son senelerde bir tane menajer etrafında dönüp dolaşıyor bu 

transferler, hep aynı. Bana verdiği cevap ve 3 arkadaşımız, İsmet, Ahmet Kalafatoğlu ve ben 

bizim gözümüzün içine baka baka dedi ki, Tunç Afşarla dedi ben görüşmüyorum. İki aydır 

telefonlarına bakmıyorum. Günde 10, 20 sefer arıyor beni, telefonlarına bakmıyorum. Şu anda 

da hiç oyuncusu yok bizde dedi. Ben de akşam ona bir whatsapdan bir fotoğraf attım. Sarıyer 

belediyesinden bu konuşmadan iki gün evvel alınan Taç Spor tesislerinde imza atan yanındaki 

menajer Tunç Afşar. Ben size diyemem ki şu menajerden alın, bu sizin şeyiniz, ama bu, burada 

bir sıkıntı var. Ama siz bunun cevabını doğru olmayan şekilde, yani yalan söyleyerek bize niye 

bunu söylediniz ben anlayamadım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Serhat bey, yalan söylemek vesaire ağır ithamlar.  

Serhat Özalemdar  

Peki, tamam. Çünkü ben tek değildim ve de bu menajer sakıncalıdır bizim Kulüp için. Bu kadar 

da net söyleyeyim. Ama Okan bey bunu da lütfen demin bana çamur attı dediği gibi, bunu niye 

bize bu şekilde ifade etti ben merak ediyorum, cevabını istiyorum. Hepinizi selamlıyorum. 

Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Peki, teşekkür ederim. Sayın Faruk Gürbüzer, 

buyurun.  
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Faruk Gürbüzer 

Sayın Divan Başkanım, sayın Divan, sayın Kulüp Başkanım, Yönetim Kurulum, değerli 

Galatasaraylılar, artık biliyoruz ki biz Galatasaraylılar, Mayıs ayını, Mayıs ayı da biz 

Galatasaraylıları çok seviyor. Yine bir Mayıs ayında, tarihimizin en önemli şampiyonluklarından 

birini elde ettik. Bu büyük başarıda ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fatih Terim’e, 

teknik kadrosuna ve oyuncularımıza çok teşekkür ederim. Ama bu şampiyonluktaki en büyük 

paydaşlardan biri olan Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu arkadaşlarının 

çalışmalarını da göz ardı etmemek lazım. Onlar yaptıkları bu katkılarla, unutulmazlarımız 

arasındaki yerlerini mutlaka alacaklardır ve almışlardır da, değerli Galatasaraylılar, ben 73 

yaşındayım. 66 yıldan bu yana Galatasaray tribünlerinde ve hep sizlerle beraberim, hâlâ 

takımımın deplasman dahil tüm maçlarına gitmeye gayret ediyorum ve gidebiliyorum da. Çok 

şampiyonluklar gördüm, çok şampiyonluk kutlamaları da gördüm, ama hepimizin tahmin 

ediyorum ki, ortak fikri ve kanaati şu ki, bu seneki gibi bir şampiyonluk kutlamasını biz 

Galatasaraylılar veya şahsen ben bugüne kadar görmedim, bu nedenle, bu görsel ve oldukça 

güzel organizasyonu bize yaşatan sayın Başkanımıza, yönetici arkadaşlana, sayın Abdurrahim 

Albayrak’a, Mahmut Recevik’e ve emeği geçen, emek veren bu görsel gösterinin 

hazırlanmasında kimler varsa, hepsine ayrı ayrı milyonlarca Galatasaraylı adına teşekkürü 

kendime bir vazife addediyorum. Sayın Başkan çok zor bir dönemde, çok zor bir görev aldınız. 

Bir tarafta UEFA ile olan sorunlarımız, diğer tarafta ekonomik darboğazımız, borçlarımız, idari 

yapılanmada bugüne kadar yapılmış olan ve halen de maalesef devam eden bazı hatalarımız, 

betonarmesi bitmiş, ama 3 yıldan bu yana kaderine terk edilmiş adeta ekonomik ömrünü 

tamamlamasını beklediğimiz yarım kalan bir otel inşaatımız, dünyanın incisi, İstanbul 

boğazında yıkıma uğramış, akibeti belli olmayan ve ne olacağı da hâlâ açıklığa kavuşmamış bir 

Galatasaray Adamız. İşimiz çok zor. Galatasarayın işi çok zor. Size sadece Allah yardım etsin, 

Allah yardımcınız olsun demekten başka bir şey de söylemek istemiyorum, sayın Başkan ve 

sayın Yönetim Kurulu, yalnız sizden bir ricam daha var sayın Başkanım, biz Galatasaraylılar 

şampiyonluklara çok alıştık. Bu sene şampiyon olduk ama, etrafta bayraklarımızı pek 

göremedik. Lütfen bu konuda da ön ayak olursanız, çok çok sevineceğiz. Çünkü Galatasaray 

taraftarı sizi çok seviyor, sizin her dediğinizin arkasından geliyor, umarım bu tembihinize de 

uyacaktır. Sayın Kulüp Başkanımız ve Yönetim Kurulu içinde yaşadığımız ekonomik koşullar 

nedeniyle, kulübe karınca kararınca da olsa bir katkı sağlamak amacıyla, iki büyük kampanya 
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organize ettiler. Bu taraftarlarımıza çağrıda bulunuldu. Storelardaki stoklarımızın eritilmesi ve 

yeni ürünlerimizin pazarlanması ile ilgili olarak yapılan bu çalışma, sosyal medyada da ilk 

sıralarda yer aldı. Ve çok büyük bir ilgi gördü. Ancak ben burada şunu söylemek istiyorum. 

Sayın Başkan ve Yönetim Kurulumuzun tüm çabasını, taraftarlarımızın tüm ilgisine rağmen, 

perakende mağazacılık ve satışla ilgili bölümlerimiz, maalesef bu taleplere cevap veremedi. 

Hepimizin bildiği gibi, bazı ürünlerimizde bizi yer altı imalatçılarına adeta ittiler. Bu konuda size 

iki küçük örnek vererek sözlerime son vermek istiyorum. Şampiyon olduk, ertesi gün birkaç 

gün içinde hepimizin yaşadığı Galatasaray Lisesinde yapılan bir seçim ortamını birlikte 

paylaştık. Seçim esnasında Lise bahçesinde nereden bakarsak bakalım, en az 5 bin kişi, çevre 

restaurant cafe ve caddelerde de bir o kadar Galatasaraylı vardı. Yani potansiyel bir müşteri 

topluluğu vardı. Fakat ne yazık ki, bizim mağazacılık ve perakendecilik sektörümüzden 

herhangi bir katkı, herhangi bir satış için stand gözükmedi, görünmedi. Halbuki bu şirketlerimiz 

bir şahsa ait olmuş olsaydı, o şahıs burada yaklaşık 10 bine yakın potansiyel müşteriyi bırakır 

mıydı? Konuyu hepinizin takdirlerine arz ediyorum. Bir diğer konu da, hepimiz yaşıyoruz, 

şahsen ben de yaşadım. Balkon ve sokak bayrağı tedariki maalesef mümkün değil, çünkü 

storeların hiçbirisinde yok. Ben şahsen İstanbul'daki tüm storeları gezdim, aradım, telefonla 

ulaştım. En sonunda 444 19 05 numaralı telefonumuzdan mağazacılığımıza ulaştım, bana 

internetten alışveriş yaparsam, bunu teslim edebileceklerini söylediler. Şimdi gelelim 

madalyonun diğer yüzüne, gerekiyorsa evrakları da burada, sayın Divan Başkanıma da ibraz, 

verebilirim. 6 Haziran itibariyle sabah saatleri itibariyle, iki tane bayrak siparişi verdim, büyük 

bayrak siparişi, dev bayrak.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Gürbüzer umumu ilgilendiren konulara bir an önce girerseniz memnun oluruz efendim.  

Faruk Gürbüzer Bitirmek üzereyim sayın Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Divanı ilgilendiren konulara girelim lütfen. 

Faruk Gürbüzer 

Maalesef bugün itibariyle bir saat önce herhalde bu konuşmam sızdı, bir saat önce bir mail 

aldım, bayrakların kargoya verileceğini. Şunu demek istiyorum. Biz ne kadar çabuk hareket 

edersek, bazı konularda kulübümüze katkıyı o kadar çok fazla sağlarız. Konuşulacak çok şey 
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var. Zaman çok dar. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulunu, tekrar tekrar size Allah yardım etsin 

diyor, Galatasaraya sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Teşekkür ederiz. Sayın Ahmet Özdoğan buyurun 

lütfen. 

Ahmet Özdoğan 

Sayın Divan Başkanlığı, sayın Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, 

saygıdeğer Divan kurulu üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler ve sayın basın emekçileri, 

hepiniz haziran Galatasaray Divan kuruluna hoş geldiniz efendim. Şimdi biz ilk önce teşekkür 

etmeyi çok iyi bilmemiz lazım. Şampiyonluk için emeği geçen tüm kişilere, futbolculara, teknik 

heyete, 2017 ve 2018 yılında görev alan değerli iki Başkana ve tüm Yönetim Kurulu üyelerine 

aynı zamanda taraftarımıza ve de kulübümüzde görev yapan tüm personele teşekkür ediyoruz. 

Ve sayın Murat Ece ağabeyin söylediği bir öneri getiriyoruz. Galatasaray artık 5 inci yıldızı 

kullanabilir. Biz bir çalışma yaptık, kendileri de bundan faydalanırlarsa çok mutlu oluruz. Bir 

seçim geçirdik. Seçimde son hafta dışında gayet iyi gidiyordu, son haftada Galatasaray rakip ve 

müsabaka anlayışıyla 4 adaylı bir seçim geçirdi. Pek Galatasarayın etik kurallarına uyamadık 

orada, ne gibi derseniz? Mesela Divan Başkanlığı ile iletişim kurulamadı. Bakarsanız eğer. Şunu 

çok iyi bilmemiz lazım. İlk önce seçimi kazanan Sayın Mustafa Cengiz ve değerli arkadaşlarına 

başarılar dilerim. Ama artık yeni bir yönetim var. Eski yönetim Mart ayında biliyorsunuz ibra 

oldu, oy çokluğu ile sonra da tekrar anlayış geldi, seçime girdi ve Galatasaray genel kurulu 

iradesini Sayın Mustafa Cengiz yönünde kullandı. Demek ki biz artık geçmişe bakmayacağız. 

Günümüze ve geleceğimize bakacağız. Geçmişle ilgilenmek bize çok fazla bir şey sağlamaz. 

Geçmişle ilgili herhangi bir şüphemiz varsa, artık Türk kanunlarına göre kendilerine eğer 

geçmişle ilgili bir suiistimalden veya başka bir şeyden düşünüyorlarsa, gereğini yapmalarını 

öneririm Yönetim Kurulunun, çünkü sürekli olarak basının üzerinde veya başka iletişim 

kanallarıyla bir yere varamayız. Artık tekrar kardeş anlayışına geri dönmemiz ve Sayın Mustafa 

Cengiz Başkanlığındaki Yönetim Kurulunu hep birlikte kucaklamamız gerekiyor. Onların da bu 

kardeş anlayışına uygun davranmaları gerekiyor. Şimdi kusura bakmayın bu şey çalışmıyor, 

onun için böyle zamanınızı alıyoruz. Efendim tüzük değişmeli, iki tane örnek vereceğim. Tüzük 

değişmeli ama, Sayın Mustafa Cengizin dönemindeki, daha önceki dönemdeki tüzük 

çalışmaları yeterli olur mu, olmaz mı? Bence olmaz. Onun için tüzüğümüzün 99/4 üncü 
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maddesi gereği, sayın yeni Divan Başkanı ve yeni Divan heyetinin bence çok acil bir tüzük 

komisyonu toplayıp, çok acil ama ve çok süre vererek, 3 ay içinde bir yeni tüzük anlayışına 

gitmemiz gerekmektedir. Neden gitmemiz gerekmektedir? Peki, size iki tane hemen olmuş 

olayları söyleyeceğim. Bir tanesi seçim esnasında yaşandı. 4 tane liste vardı. Bir liste Cuma 

günü saat 5 te tüm adaylara, tüm her şeye riayet etti. Fakat iki kişi, bu listedeki iki kişi iradesinin 

dışında o listede olduğunu beyan ederek istifa ederek ve seçim esnasında sizin oy kullandığınız 

o listelerden bir tanesi tüm seçim şartlarını, tüzükte belki taşıyordu, belki taşımıyordu. Çünkü 

iki kişisi yoktu. O nedenden dolayı, bu mesela değişmeli, demek ki biz irade beyanını almamız 

lazım. Nasıl almamız lazım. Demek ki daha önceden insanlardan bu işe girdiğine dair bir 

muvafakatname almamız lazım. Divan kurulu da mutlaka onunla ilgili bazı tedbirler almıştır, 

ama bu önümüzdeki dönemde farklı şeylere neden olabilir. Ne gibi? Çünkü, sizin adınız hiç 

bilinmeden kullanılabiliyor demektir, çünkü iki kişi Divana başvurarak, bu beyanı vermişlerdir. 

Bir başka konu, bir sonra var mı? Yok. Peki. Bir önceye gelelim. Peki. Bir başka konu da şu 

efendim. Geçen sene Nisan ayında bu Nisanda değil, daha önceki sene Nisan ayında, sayın 

İrfan Aktar Başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantı neticesinde o günkü Başkanlık Divanı, 

dedi ki, bu kurul kapalı yapılmalı dedi. Ve genel kurul üyelerini dışarı davet etti. Ben Ahmet 

Özdoğan olarak, o toplantıda yoktum. Ama bunu haber alır almaz, sayın Divan Başkanlığına 

başvurdum. Dedim ki, bu bana göre genel kurulun üzerinde bir kurul olmaz. Genel kurul 

üyeleri, sadece ve sadece izleme ve dinleme hakkına sahip, bu hakkı elinden alamayız dedim. 

Fakat sayın Divan Başkanımız İrfan Aktar, ben görüş aldım dedi, bunun böyle olduğunu 

düşünüyorum dedi. Zaten orada söylenecek bir şey yoktu. Ama ben hukuka aykırılık nedeniyle 

Türkiye'nin bağımsız mahkemelerine başvurdum. Değerli Galatasaraylılar, geçen ay bu 

mahkeme bitti. Ve bu mahkemeyi ben kazandım. Demek ki Galatasaray genel kurul üyeleri 

Divana dinleme ve izleme hakkına sahiptirler. Bir başka şey söyleyeyim. Geçmiş yönetim ve 

Sayın Mustafa Cengiz yönetimi bu mahkeme esnasında genel kurul üyeleriyle ilgili olan genel 

kurul üyelerinin girmemesi konusunda fikir beyan etmişlerdir. Bunu da sizlere bilgi olarak arz 

edeyim, mahkeme tutanakları oradadır efendim. Sonuçta Sayın Divan Başkanı ve değerli 

heyet, şu anda bir mahkeme kararı vardır. Bundan sonra Galatasaray genel kurul üyeleri, 

izleyebilirler ve dinleyebilirler. Bilginize arz ediyoruz bunu. Efendim tüzüğün üzerinde 

mahkeme kararı vardır. Gelelim UEFA dan ceza alacağız veya almayacağız, onu Sayın Murat 

ağabeyim söyledi ama, bir şey söyleyeceğim size. Süper Ligde yapmamız gerekenlerden 

bundan sonra yönetime yardımcı olmak için, Süper Ligde sponsor sayısı 238, öne çıkan şeyler 
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finans, sağlık ve inşaat. Yabancı oranımız sadece % 8, tüm süper ligde, yabancı sponsor olanı. 

Halbuki bu premier ligde % 46, La Liga’da % 38. Bugünkü Türkiye koşullarında Türkiye içinde 

sponsor bulabilmemiz çok zor. Onun için değerli yönetimin, özellikle yabancı sponsor 

konusunda çalışma yapmasını öneriyoruz. Bir başka şey de şu. Kombine fiyatları açıklandı, 

kombine fiyatları ile ilgili bir fiyata önerimiz var. Hangi fiyata? 1080 liraya. Niye önerimiz var? 

Değerli Galatasaraylılar, 6 milyon insan, 1600 lira ve altında Türkiye'de çalışıyor. 4 milyon insan 

da işsiz. 10 milyon insan eder bu. Bizim görevimiz her gün daha fazla Galatasaraylıyı kazanmak. 

Ve Galatasaraylıyı kazandırdığımızda da o takımı seyrediyor havaya sokmamız lazım. İnsanların 

oraya gelmesi lazım. Sadece bakın, sadece 1080 liralık bölüm için konuşuyorum. Şöyle bir karar 

alması lazım, öneri olarak sunuyorum Yönetim Kuruluna. Asgari ücretin yarısı kadar olması 

lazım. Sadece 1080 liralık bölüm için, öteki kombine fiyatları çok önemli değil. Ama bu 1080 

liralık fiyat, çünkü en düşük fiyat bu. Bunu bir daha gözden geçirmelerini kendilerine arz 

ediyorum. Aynı zamanda geçmiş dönemde, Ali Sami Yen spor kompleksinde yaşanılan bazı 

huzursuzluklar oldu geçen yıllarda. Bunların başında bir kere Pasoligle ilgili sorunlarımız var. 

Ulaşım sorunumuz var. Özellikle belediye ile halledilmesi gereken, otopark sorunumuz var ve 

insanların güvenliklerle ilgili yaşadığı sorunlar var. O nedenden dolayı, değerli yönetim, bunlara 

da önümüzdeki dönem için kulak verirse, çok mutlu oluruz. Bir sonra, daha sonra, en sonra. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, barış milletleri refah ve 

mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. İnşallah 24 Haziran seçimleri camiamıza, ülkemize hayırlar 

getirir. Hepinizin yaklaşmakta olan Kurban bayramını kutluyorum, sağlık, huzur, Ramazan 

bayramını özür dilerim. Sağlık, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum 

efendim, sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Sayın Ahmet Özdoğan’a her zamanki gibi hazırlıklı 

konuşması için teşekkür ediyoruz. Biz Divan kurulu olarak tüzükle ilgili vermiş olduğu önerileri 

not ettik. Kendisinden ricamız, bu bahsettiği mahkeme kararını bize de verirse, bize de ışık 

tutar. Sayın İrfan Aktarın önerdiği gibi tüzük, mahkeme arasındaki çelişkileri de bir an önce 

camia adına çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz tekrar. Kurban ile Şeker 

arasında biliyorsunuz 2 ay 10 gün var yalnız, bunu da hatırlatayım. Sayın Bünyat Balaban 

buyurun. 
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Bünyat Balaban 

Sayın Divan Başkanlığı, sayın Başkanım, Yönetim Kurulu, değerli Galatasaraylılar, 

hanımefendiler, beyefendiler ben de hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Sözlerime 

başlarken, önce sayın Divan Başkanımıza geçmiş olsun diyorum. Sağlık her şeyden daha önce, 

inşallah bir daha kendisini öyle tekerlekli sandalyelerde filan değil, çok daha sağlıklı olarak 

göreceğiz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Zemin kaygan olunca öyle oldu. 

Bünyat Balaban 

Sağlık demişken, kulübümüzün bugün ve gelecekteki sağlıklı işlemesi de tabii ki yönetim 

kurulumuzun icraatlarına, başarılarına bağlı. Tekrardan bu göreve gelen, sayın Mustafa Cengiz 

Başkanımızı ve yeni yönetim kurulumuzu da tebrik ediyorum. Başarılar, kolaylıklar diliyorum. 

Şimdi geçen ayki toplantıda, en sona kalıp, biraz salon da boşaldıktan sonraydı. Yakında 

kaybettiğimiz Oğuz İmregün ağabeyimizle ilgili birkaç şey söylemiştim. Şimdi biraz fikri takip 

manasında, o konuyu tamamiyle tekrarlamayacağım ama, Oğuz İmregün Galatasaray 

camiasının bütün kurumlarında, bütün kurullarında çok büyük ve kalıcı emekler vermiş bir 

büyüğümüzdü. Demin çok hak ederek, sevgili İrfan Aktar Başkanımıza bir vefa borcu ödendi 

diyelim. Aynı şeyi ben Oğuz ağabey için de önermiştim. Biliyorum ki, fikir babası, kurucusu, ilk 

Başkanı olduğu Galatasaray Yardımlaşma Vakfında sevgili Selçuk Başkan da burada. Oğuz 

ağabeyi kalıcı bir şekilde anmak için bir çalışmalar yapılıyor. Ama Oğuz ağabey sadece 

Yardımlaşma Vakfı değil, Kulüp, Divan, bütün kurumlarda çok emek vermiştir. 3 Haziran 

pilavından sonra bir PTT binasındaki eski postane binasında bir sergi açıldı. İz bırakanlar diye 

bir sergi. Orada Oğuz ağabeyin gençlik resmini görmekten çok mutlu oldum ama, yetmez. 

Benim hem Divan Başkanlığına, hem Kulüp Başkanlığına bir önerim, bir ricam var. Nasıl daha 

evvel sporda çok başarılı olmuş, çok kalıcı yer yapmış, Galatasaraylılara, Galatasaray 

efsanelerini anıyor diye çeşitli ödüller, anmalar yapmıştık. Sporcu olmasa da Galatasaraya çok 

emek vermiş, çok hizmeti geçmiş insanlara böyle bir uygulama olmasını ben öneriyorum. 

Takdir Divan Başkanının ve sayın Yönetim Kurulu Başkanınındır. Şimdi ben bizimle ilgili, Divanla 

ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Önce bir hatırlatma, biliyorsunuz bu mevcut bir önceki 

tüzüğümüz 1996 tarihli olan tüzüktü. Bu tüzükte kulübün organları olarak, Genel Kurul, 

Yönetim Kurulu, Kulüp Divanı, Denetleme kurulu, Sicil kurulu, Disiplin kurulu yer alıyordu. Bu 
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Kulüp Divanı terimi, sadece burada geçiyor. Evet, yine aynı tüzüğün Divan seçimleri ile ilgili 

olan maddesi, tabii hepsini okumayacağım. Hatırlıyorsunuz o zaman 30 yıl gereği vardı. İki yılda 

bir seçim yapılıyordu. Bir yada iki sekreterini seçmek üzere diye bir tanım var. Görevler de, 

Divan Başkanı, Başkan yardımcısı ve sekreterlerdi. Şimdi mevcut tüzüğümüze baktığımız 

zaman, evet burada 3 tane organımız var sadece eskisinden farklı olarak, organlar Genel Kurul, 

Yönetim Kurulu, Denetim kurulu. Tabii kanuna uygun ama, ben durumu hatırlatmak için 

söylüyorum. Kurumlarımızda, kurullarımız, Divan kurulu, Disiplin kurulu, Sicil kurulu. Yani bu 

organımızın, bu kurulumuzun resmi adı Divan kurulu. Galatasaray Spor Kulübü Divan kurulu. 

Mevcut tüzüğün 100 üncü maddesi de Divan kurulu Başkanlığının seçimini içeriyor. Konu Divan 

kurulu Başkanlığının seçimi. 3 yılda bir Nisan ayında yapılıyor. Bir Başkan, iki Başkan yardımcısı, 

iki de yazman. Mevcut tüzüğümüzdeki terminoloji bu. Yani Divan kurulu, Başkan, Başkan 

yardımcısı ve yazman. Şimdi hatırlıyorsunuz, biz Nisan ayında bir seçim yaptık. Divan kurulu 

için. Ben ve ekibim de burada aday olduk. Biz şöyle bir gri oy pusulası hazırlamıştık. Divan 

kurulu Başkanlığı seçimi, Başkan adayı, Başkan yardımcıları adayı, yazman adayı. Şimdi bir de 

öbür oy pusulalarını hatırlatmak istiyorum. Galatasaray Spor Kulübü Kulüp Divanı, Divan 

Başkanlığı seçimi oy pusulası. Sarı pusulada Kulüp Divanı yazıyor, Başkan, Başkan yardımcıları 

ve sekreterler lafı var. Yani tüzükte yer almayan bir kurul, tüzükte yer almayan görevler. Kırmızı 

pusula da buna çok benzer ama, sekreter lafını yazman olarak tüzüğe uygun düzeltmişler. 

Şimdi rahmetli Kemal Onar ağabeyimizin tabiriyle burası Galatasarayın senatosu. E bir senato 

kendi ismini dahi yanlış yazar mı? Bunu biz tabii ki seçimden önce de seçim sırasında da gördük, 

ancak zaten Galatasarayın yeterinden fazla sorunu var. Başka bir sorun yaratmamak için bu 

konuya hiç değinmedik. Şimdi bundan sonra bu konulara çok daha fazla özen göstermeyi, bir 

daha böyle hatalar yapmamayı hatırlatmak için bunu açıyorum. Burada biri, bu pusulalar 

geçersiz diye bir konu açsa, herhalde Galatasaray için hoş bir durum olmayacak, umarım 

bundan sonra bütün bu konulara çok daha fazla dikkat edilecektir. Şimdi bu kadar keyifli bir 

takdir ödülü aldığı bir günde, Sayın İrfan Aktar Başkanımı belki biraz üzüyorum, eleştirilerle 

ama, artıları o kadar fazla ki, burada yaptığımız eleştirileri de hoş görecektir. Şimdi bir başka 

konuya çok kısaca gireceğim. Şu elimde görmüş olduğunuz doküman, ben bunu Şubat ve Mart 

aylarındaki konuşmalarda da değindim. Okudum, ifade etmeye çalıştım ama, çok bir işe 

yaramadı. Çok kaale alınmadı, onun için bir de yazılı olarak göstermeyi tercih ediyorum. Şimdi 

bu doküman, Galatasaray Spor Kulübü, Kulüp Divanı iç tüzüğü. Basım yılı 2000, yürürlüğe giriş 

tarihi 1990. Şimdi her zaman da bu isimle anılmamış. Buradan çok net gözükmüyor. 13 Eylül 
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2017 tarihli bu olağanüstü toplantıdan sonraki Divan tutanağında sayın Başkan bu belgeye iç 

Divan yönetmeliği demişti. Herhalde bir yanlış anlaşılma olmuştur orada. Şimdi daha güncel 

bir yazıyı dikkatlerinize arz ediyorum. Bu 12 Mart 2018 tarihinde yani yaptığımız seçimden 

hemen önce, sayın Abdullah Tiralinin seçim günü ile ilgili verdiği bir dilekçeye sayın Başkanlığın 

verdiği resmi cevap. 12 Mart 2018 tarihli. Burada nisan ayı içerisinde seçim yapılacağından 

bahsediliyor. Divan kurulu Başkanlık seçimi diyor, doğru tabir bu ama, her nedense pusulada 

yanlış tabir kullanılmış. Burada daha önemli bir şey söylüyor, diyor ki, yenisi yayınlanıncaya 

kadar yürürlükte olan Kulüp Divanı iç tüzüğü. Tekrar ediyorum. Yenisi yayınlanıncaya kadar 

yürürlükte olan, Kulüp Divanı iç tüzüğü. Şimdi çok kısaca bu dokümanın da içeriğini de bir size 

göstermek istiyorum. Hepsini değil tabii. Ha bu arada bir de bir başka tabir var aynı yazıda, 

Divan Yönetim Kurulu, bu tabiri de tüzüğümüzde bu şekilde geçmiyor. Onu da bir bilvesile 

hatırlatmış olayım. Şimdi bu Kulüp Divanı iç tüzüğü, hani yenisi yapılana kadar geçerli denen 

evraktan birkaç sadece örnek söyleyeceğim. Birinci maddede doğal olarak o zaman 30 yılını 

doldurmaktan bahsediyor. İki senede bir seçimden bahsediyor filan. Sık sık referans olarak 

gösterilen 4 üncü maddeden aynı sayfadan birkaç şeyin altını çizeceğim. Diyor ki, Kulüp Divanı 

2 yılda bir Nisan ayında, kendi Başkanını, Başkan yardımcılarını, sekreterini seçer. Yine diyor ki, 

toplantıya katılma şartı olarak ödentilerini, toplantı gününden en az 15 gün önce tamamen 

ödemiş, Kulüp Divanı üyelerinin iştiraki ile yapılır. Demin okuduğum da, bu okuduğum da çok 

açık, tüzüğümüze aykırı. Bir başka maddede diyor ki, Kulüp Divanı üyeleri, ad okunmak 

suretiyle çağrıldıklarında, oy zarflarını, oy sandığına, kartları oraya atarlar. Şimdi 920 civarında 

üyemiz son toplantıda oy kullandı. Bunu nasıl uygulayacağız? Bunun geçerli olduğunu iddia 

etmemiz mümkün mü? Bu belgenin değişmesi şart. Bunun başka hiçbir izahı yok. Bunu da ben 

söylemiyorum. 28 Şubat 2011 tarihli Sayın İrfan Aktar Başkanımız imzalı bir yazı var. Bunu ben 

daha evvel de bahsetmiştim. Şimdi onu alabilirsek, 28 Şubat 2011.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Sayın Balaban sizden sonra 4 konuşmacı daha var. 

Lütfen. 

Bünyat Balaban 

Bitiriyorum. Burada tüzük değişikliği olduğunu filan anlattıktan sonra diyor ki, bu sebeple Divan 

kurulu çalışmalarını düzenleyen Divan kurulu yönetmeliğinin de tüzükteki yeni şartlara göre 

değiştirilmesi gerekmiştir. Nisan ayında bir taslak yapıp, Yönetim Kurulunda değiştireceğiz 
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diyor, 2011. Güzel de bir çalışma yapmışlar, sadece bununla değil, mukayeseli bir taslak da 

hazırlayıp sunmuşlar. O da burada gözüküyor. İsmi de doğru, Divan kurulu yönetmeliği. Fakat 

o tarihten bu yana 2011 den bu yana bu konuda maalesef hiçbir gelişme olmamış. Hâlâ 

ötekinin geçerli olduğunu söylüyoruz. Şimdi bu 7 senenin son 3 senesinde, sayın Başkan ve 

Başkan yardımcısı da o kuruldaydı. Şimdi kendilerinden ricam, bunu büyük bir öncelikle öne 

alarak, bu yönetmeliği lütfen düzeltelim. Biliyoruz ki, yönetmelik çıkartmak, 163 üncü 

maddeye göre, Yönetim Kurulunun uhdesindedir. Ama konu Divan kurulu olunca, bu taslağı 

hazırlamak, takip etmek, sayın Mustafa Cengiz Başkanı da daha evvelki tüzük tadil 

komisyonlarından bu konulara ne kadar yakın olduğunu biliyoruz. Lütfen bunu geciktirmeden 

düzeltelim. Kurallar, söz nasıl alınacak, önergeler nasıl kabul edilecek? Çok net olsun. 

Üyelerimiz de bunu bilsin ve bu kuralları bütün üyelerimize eşit ve adil olarak uygulayalım. 

Eğer bir talebiniz olur, eğer bir gerek duyarsanız, bu konuda elimden geldiği kadar ben de size 

yardımcı olmaya, katkıda bulunmaya hazırım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Balabana çok teşekkür ediyoruz. Aşağı yukarı 2005 yılına kadar geri giden bu titiz şekil 

çalışması için, mutlaka çok faydalı olacaktır önerileri. Tabii zarf ve mazruf mu derler? Yani zarfa 

değil içindekine bak kısmını unutmamak lazım. Ancak seçimlerden önce bizim ekibimizin beyan 

ettiği bu çeşitli çalışma grupları kurulacak biliyorsunuz. Bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz. 

Hangi başlıklar altında toplayabiliriz diye, Sayın Balabandan ricamız bu konuda iç tüzük ve 

tüzük çalışmaları konusunda, Divan çalışma grubuna liderlik etmesi olacaktır. Böylece engin 

tecrübelerinden ve merakından faydalanırız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler kendisine. 

Sayın Sami Çölgeçen buyurun efendim. Gördüğünüz gibi sayın Çölgeçenin kürsüye çıkması ile 

beraber Divana bir bahar esintisi geldi.  

Sami Çölgeçen 

Efendim hazirunu saygıyla selamlıyorum. 4 hususta kısa bir şeyler anlatmak derdindeyim. 

Birincisi, Sayın Murat Ece UEFA dan bahsetti. UEFA dan çıkacak karar ne olursa olsun, ki bu 

karar bizim için bir men kararı çıkmayacaktır. Galatasaray için bir zaferdir. Bunu beceren ekibe 

teşekkür ediyorum. Çünkü Galatasaray UEFA gibi ciddi bir kuruma defalarca söz verip, sözünü 

tutmamış rezil olmuştur. Ama bu kere öyle bir müdafaa yapılmıştır ki, mutlaka avrupadan men 

edilmesi gerekirken bu bertaraf edilmiştir, gelecek ceza bizim için bir zafer olacaktır. Bunun 
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böylece bilinmesini istiyorum. Bu bir. İkincisi, seçim. Seçimle ilgili sayın Başkana bir teşekkür 

borçluyum. Şöyle ki, bu seçimde öyle bir netice aldı ki, bu netice bize sahte ve yapay olan 

Galatasaraylı, Liseli, Lisesiz, sokaktan gelen ayrımını tamamen bertaraf etti, artık herkes 

Galatasaraylı. Başka bir şey kalmadı. Üçüncü söyleyeceğim, Gomis ile ilgili. Şimdi Gomis ile ilgili 

merak etmeyin, transferle filan ilgili değil. Bir arkadaşımdan öğrendim, çünkü onun da küçük 

çocuğu futbol okuluna gidiyor. 8, 9 yaşında. Sami abi, benim Gomis’in oğlu da benim okulda 

dedi. Aa, Galatasarayda mı dedim. Yok dedi, Barselonanın futbol okulunda. Şimdi burada bir 

dakika düşünmek lazım. Eğer biz Gomis’in oğlunu kendi alt yapımızdaki küçükler arasında 

tutamıyorsak, çekememişsek, bunun iki sebebi olur. Ya Barselonanın futbol okulu, Gomis’in 

evinin yanındadır, yahut da çok daha üstün eğitim vermektedir. Arkadaşlarımdan bunu tahkik 

etmelerini istirham edeceğim. Son, yaşımdan dolayı unutuyorum. Bazen buraya bakıyorum 

kusura bakmayın. Sonuncusu, bir hayal kırıklığımı söylemek istiyorum. Sayın Yönetim Kurulu 

işbölümünü anlatırken, hepimizin üstünde mutabık olduğumuz en önemli unsurumuz olan, 

futbol altyapısına herhangi bir idarecinin tefrik edilmediğini gördüm. Bu beni sükûti hayale 

uğrattı. Çünkü en önemli dikkatle üzerinde çalışılması gereken şey, futbolun alt yapısıdır. Bunu 

da bilgilerine arz ediyorum. Mazuratım bundan ibaret, teşekkür ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Teşekkür ederiz Sayın Çölgeçen. Vedia hanım 

buyurun.  

VediaTelseren 

Sayın Divan Başkanı ve Yönetim Kurulu, kendilerini tebrik ediyorum. Sayın Başkanımız ve 

Yönetim Kurulu, kendilerini tebrik ediyorum ve sayın hazirun, ben bir noktaya değinmek için 

geldim. Şöyle ki, bu üye sayısıyla, kulübe alınan üye sayılarıyla alakalı, sicil kurulundan bilgi 

istiyorum. Demin yeni seçilen arkadaş, güzel birtakım şeyler anlattı. Öğrenmiş oldum. Ben 

şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. 5 seçim, veyahut da 10 kere genel kurula katılmayan 

arkadaşlar hakkında, çıkartmayı öneriyorum. Çünkü, bir sürü insan Galatasaraylı, tabii hiçbir 

yan takımlarınki gibi mukayese söz konusu olamaz. Diğer takımların alınan üye sayılarıyla 

alakalı bahsediyorum. Ben Galatasaray için çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, köklü 

Galatasaraylı olanlar için yeni ufukların açılmasını ve daha biraz kolaylaştırılmasını rica 

ediyorum. Çünkü ben 5739 Divan kurulu üyesi olarak ve 30 senelik olarak Divan kurulu üyesi 

oldum. Benden bir sene sonra, herkes 25 yılında Divan kurulu oldular. Dolayısıyla bu işler bu 
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zamana kadar gördüğüm kadarıyla, hep torpille geçti, o onun arkadaşı, bu bunun arkadaşı 

olarak, bunların güzel incelenerek, dediğim gibi 5 sene veyahut da artık o Yönetim Kurulunun 

kararı olarak, 10 sene genel kurulda oy kullanmayanların çıkartılması, veyahut ücretlerini 

vermeyenlerin, aidatlarının verilmediğini, vermeyen insanların da çıkartılmasını, umuyorum, 

tercih ediyorum ve öneriyorum. Bunun için rahatsız ettim, hepinize teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Teşekkürler Vedia hanım. Sayın Sicil Kurulu 

Başkanımız bu önerileri nazarı itibara alacaktır diye düşünüyoruz. Teşekkürler. Sayın Cengiz 

Kanatlı buyurunuz efendim. Akatlı, sürçü lisan ettiysek özür dilerim. 

Cengiz Akatlı 

Efendim öncelikle Divanda unutulmaya başlayan bir geleneği tekrar hatırlatmak üzere söz 

aldım. Önce kendimi takdim ediyorum. 4446 Cengiz Akatlı. Bundan evvelki yapılan Divanlarda, 

çıkan konuşmacı öncelikle kendini takdim ederdi. Maalesef bu anane diyeyim, çoktan beri 

unutulmuş, bir kenara atılmış durumda. Onu öncelikle ben bir düzeltmiş olayım. Sayın Başkan, 

değerli yönetim ve değerli Galatasaraylılar, kısa konuşacağım çünkü buradaki mikrofon 

tertibatı da çok güzel değil, rahatlıkla takip edilemiyor. Efendim öncelikle, çok güzel bir seçim 

yaşadık. Seçime bildiğiniz gibi, 4 değerli aday ve ekipleri katıldı. Bu 4 aday arasında, yapılan 

seçim mücadelesinde hiçbir kırıcı, birbirini incitici bir durum görmedik. Seçim centilmence 

geçti. Onun için 4 adayı da ayrı ayrı tebrik ediyorum ve bu arada seçim öncesinde bildiğiniz 

gibi, hasretle takip ettiğimiz, heyecanla izlediğimiz bir şampiyonluk mevzuu vardı. O 

şampiyonluk mevzuuna da hiç karışmadılar ve kesinlikle takımın konsantrasyonunu bozacak, 

eksiltecek herhangi bir hamle yapmadılar. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum ve seçimi 

kazanan yeni heyete de tabii başarılar diliyorum. Sayın Ece, biraz evvel çok özet bir konuşma 

yaptı ve bundan sonra neler yapılması gerektiği konusunda özet bir şey yaptı. Dedi birden bire 

bu borçları filan, filan hepsini temizleyemeyiz. Ama mümkün mertebe bugünkü durumdan 

daha iyi duruma gelmeye çalışacağız dedi ve bütün üyelerden katkı rica etti. Bu katkı 

konusunda da bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Biraz evvel bahsettiğim gibi, 4 değerli 

aday, seçim yarışmasında, ayrı ayrı projeler sundular. Hatta bu projeleri, biz üyelere yazılı 

olarak da gönderdiler. Bu projeler halen duruyor. Bu projelerden yapılabilir olanları neler 

varsa, onlardan yararlanmak lazım. Kaybeden arkadaşlar, hepsi de Galatasaraylı, yine bunlar 

kulübe fayda verme konusunda ellerinden geleni yaparlar. Bir küçük hatırlatma yapacağım. Bu 
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değerli üyelerin arasında, adayların arasında bir tanesi diyordu ki, kulübün almakta olduğu 

banka kredileri ile ilgili ödenen faizler çok yüksek. Halbuki benim tetkiklerime göre, benim 

araştırmalarıma göre, bu faizlerden daha düşük, daha elverişli faizler bulunması mümkün. Bu 

yazılı olarak şeylerde de var. Aday beyannamelerinde de var. Çok rica ediyorum. Bu arkadaşla 

görüşsünler, eğer herhangi bir bu konuda herhangi bir katkısı olabilecek, mesela % 1 faizde % 

1, bir indirim daha hesaplı, daha uygun bir şey bulunuyorsa, bunun bile sağlayacağı getiri çok 

büyüktür. Bunu rica ediyorum. Yani bütün diğer adayların projelerinden olabilecek, hepsinin 

Murat Ece de, kendisi maliyeci, daha evvel kendisini çok yakından tanıyorum. Bakın diyor ki, 

faizler ödenen faizler çok yüksek ve daha piyasada bunun daha altı şeyler var, imkânlar var. 

Demek ki burada bir fikir, bir ışık, böyle bir şey varsa, bundan yararlanalım. Bu bir örnek. Bu 

örnek çoğaltılabilir. Dediğim gibi, birbirimizden yararlanmak konusunda, elimizden geldiği gibi 

çaba sarf edelim. Teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Cengiz beye çok teşekkür ediyoruz. Özellikle faizler konusunda Okan Böke’nin bir cevap hakkı 

var. Buyurun Okan bey. Daha sonra İbrahim beye söz vereceğiz ve son konuşmacı. Okan bey 

kürsüye gelinceye kadar ben bir konuda kısa bilgi aktarmak isterim. Bildiğiniz gibi, Galatasaray 

Spor Kulübü sadece bir spor kulübü değil. Birtakım başka etkinlikleri de var. Hazır hepiniz 

Florya’ya gelmişken, buraya yürüme mesafesi 10 dakika ile ilgili Galatasaraylılar yurdu var, 

huzur evimiz, burada 65 e yakın Galatasaraylı, Galatasaray yakını sakinimiz var. Eğer vakti 

olanlar yürüyerek 10 dakika oraya uğrayabilirlerse, hem oradaki sakinlerimiz sevinirler, hem 

de siz Galatasarayın başka bir daha gerçek yüzünü görmüş olursunuz. Ben aynı zamanda oranın 

da Yönetim Kurulu üyesiyim, burada vakıf temsilcimiz Figen hanımı görüyorum, değerli 

Başkanımız Selçuk bey de burada. Eğer teşrif ederseniz bir çayımızı içersiniz, memnuniyet 

verirsiniz. Teşekkürler. Buyurun Okan bey. 

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke 

Değerli hazirun, ben çok kısa cevap vereceğim Cengiz beye. Biz seçimden önce de hâlâ faal 

görevdeyken, sevgili sayın Başkan adayı Ali Fatinoğlu’na gittik, sorduk. Bu seçime 4 kişi 

katılıyor. O zaman belki 2 li, 3 lü, biri kazanacaktı. Ama biz hani zaman kaybetmemek için diye, 

ne yapabiliriz diye gittiğimizde, daha yani hani netleşmemiş bir projeydi. Daha sonrasında da 

burada sunulan Fintek şirketinden alınan mali bağlayıcılığı olmayan, hiçbir esasa dayanmayan 
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bir doküman gösterildi. Ben bunca senelik finansçıyım, hatta hazineciyim daha doğrusu, 

muhasebe filan tarafı değil. Amerikanın kendisi 10 yıllık borçlanma faizi 3.20 iken, Galatasaray 

Spor Kulübü bizim kalbimizde de yaşasa, tepemizde de yaşasa, 3.20 ile borçlanması, 1 ile 

borçlanması söz konusu olamaz, değildir. Biz bütün gücümüzle, borçlanma maliyetlerini 

aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Ancak tabii bunu da şöyle düşünün. Her şey Türkiye'nin faizlerine 

endeksli, bugün itibariyle Türkiye'nin 2 yıllık borçlanması, bugün ihalesi vardı, 19.25 le çıktı. 

Bugün koca koca şirketlerin, yahut da Kulüplerin 25 in altında borç bulması başarı olacaktır, TL 

bazında, kur riski almayı zaten tercih etmiyoruz. Ama biz sevgili Ali Fatinoğlu’na hatta 

arkanızda oturuyor, o zamanki genel sekreterimiz sevgili Hacı Hüseyin Toprakla gittik, bir şeyi 

alamadık orada, daha sonra da ortaya çıkan kağıtta da hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmayan bir 

yazıdan ibaretti. Bana lütfen burada çok net inanın. Bugün Türkiye'de hiçbir kurum, % 1 faiz ile 

para filan bulamaz. Amerika sadece 3.20 iken borçlanırken, sadece buna teşekkür etmek lazım. 

Ama biz her türlü öneriyi, desteği, arkamızda hissediyoruz ve hepsini teker teker 

değerlendiriyoruz. İşte biri orada Tunç bey de getirmişti birilerini, yani biz her şeyi 

değerlendiriyoruz, hiç merak etmeyin. Tekrar teşekkür ederim, biz her türlü öneriye de açığız. 

Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Teşekkür ederiz Okan bey, buyurun İbrahim bey. 

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, değerli Galatasaraylılar, herkesi saygıyla selamlıyorum. Hah, pardon 

Cengiz bey özür dilerim. 8256 İbrahim Göknar. Efendim öncelikle, değerli Kulüp Başkanımıza 

ve çalışma arkadaşlarına öncelikle 3 hafta önce seçimde gösterdikleri üstün başarının, tüm 

icraatları döneminde de devamını canı gönülden ben de diliyorum. Sayın Mustafa Cengiz 

Başkanıma, Allah’tan kolaylıklar diliyorum. Bu sözü 3 yıl önce Dursun bey sizin yerinizde 

otururken yine ifade etmiştim. Ancak bu sefer gerçekten çok şey üst üste toplandı. Gerçi 1 

Haziranda yaz mevsimine girdik. Havalar da iyice ısındı. Bu yaz sıcak geçecek. Ancak 

Galatasaray açısından da maalesef son bahar ve önümüzdeki sonbahar ve kış da, sanki çok 

sıcak geçecek. Bunu niye bu şekilde söylüyorum? Benim 3 konuda proaktif bir şekilde yani 

önceden hepimiz açısından unutmamamız gereken maddeyi şimdi bilginize sunmak istiyorum. 

Her Kulüp gibi, bizim de elbette çeşitli sorunlarımız var ve bunları buradan dile getiriyoruz. 

Ama yine her işletmede, her Kulüpte olacağı gibi, bunları bir sıralamaya koymamız da 



27 
 

gerekiyor. En önemlisinden, en hafifine kadar. Şu an için Galatasarayın gündeminde, en önemli 

3 sorun, benim için birinci sorun, SPK dır. İkinci sorun, Rivadır. 3 üncü sorun, UEFA dır. Şimdi 

kısaca açacağım. Niçin SPK? Maalesef 31 Mayıs 2018 i geride bıraktık. Ve tabii bilmiyorum ama, 

kuvvetle muhtemel buna hazır olmalıyız. 5 inci yıl üst üste Sportif a.ş. olarak konsolide de zarar 

ettik. Bunun anlamı, önümüzdeki dönem, Yönetim Kurulumuza iki kayyum atanmasıdır. Bu çok 

önemli, benim için en önemli, bence hepimiz için en önemli konudur. Bunu sorun olarak 

görmüyorum. Bunu biliyorduk, bunu bekliyorduk. Bu bugünün olayı değildir. Onun için 

söylüyorum. Yeni yönetimimizin işi çok zor. Ve hepimizin de hep birlikte artık çok önemli 

konularla ne yapabiliyorsak, o manada destek olmamız son derece önem arz ediyor. Bunun 

için ifade ediyorum. İkinci konu Riva. Rivada eğer benim hafızam beni yanıltmıyorsa, bizim 

arazi, konut inşası için, arazi metrekaremiz önce 250 ler filandı, 1000 metrekare, sonra 

sanıyorum 174, 175 binde açıklanmıştı ve üstüne de 900 kadar villa projemiz vardı. İki gün 

önce, herhalde farkındasınız. Gazetede Yılmaz inşaat, yani müteahhit buraya 1500, 2000 

civarında villa yapılacağını açıkladı. Bu resmi açıklamadır, kendileri tarafından. Ve konut arazisi 

metrekaresinin 428 veya 450 bine çıktığını ifade etti. Bu harika bir haber, bu sorun değil. Ama 

bunu Yönetim Kurulumuza sormak istiyorum. Bu bir kat artan arazi genişliğinden, Galatasaray 

yine o 20/80 kazancını elde edecek mi? Bu hayati önemli bir konu. Eğer öyle ise, şükürler olsun. 

Eğer öyle değilse, o zaman geçmişler olsun. Üçüncü konu, UEFA. UEFA dan ceza geleceğini 

biliyoruz. Çok da büyük bir ihtimalle Murat beye de ayrıca gerçekten acizane teşekkür etmek 

isterim. Ben 3 yıldır Divanlara muntazaman katılıyorum. İlk defa, ilk defa bir yönetimden bu 

kadar cesurca, açıkça vaatsiz, yarın biz bu borçlarımızı, şu tarihte öderiz, yaparız gibi 

konuşmadan, bütün samimiyeti ile burada bizleri aydınlattığı için de kendisine özel bir teşekkür 

etmek isterim. Efendim, bu 3 konu Galatasarayın hayati konusu. Diğer konular çözülebilecek 

kollektif anlayışla, hepimizin birbirine desteği ile çözülebilecek konular. Ama bu 3 konu 

Galatasarayın yarını demek. Ve bu 3 konu, sonbaharı beklemiyor. Bir başka ifade ile, gerçekten 

tatil yapmaya bile lüksümüz yok. Sadece bunu söylemek istiyorum ve var gücümüzle, aklımızda 

katkı yapacak, olumlu, pozitif ne varsa, yönetimden paylaşmamızı diliyorum. Dinlediğiniz için 

çok teşekkür ederim efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu İbrahim beyin ortaya attığı TOKİ konusunda bir 

görüş belirtecek kimse var mı? Yönetimden cevap? Buyurun sayın Başkan. Başka 

konuşmacımız kalmadı, buyurun. 
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 

Sayın Başkan, Divanın değerli üyeleri ve Divanımızın ve Galatasarayımızın çok değerli üyeleri, 

bugün çok özel bir gün. Tarihte çok az rastlanan bir fiziki mekândayız, Floryadayız, bunun özel 

önemi var. Şampiyon olduğumuz için buradayız ve sayın Divan Başkanıma ve bana nasip oldu. 

Sevgili İrfan abi gülümsedi oradan, ona sanırım epey nasip olmuştur. Ne mutlu bize. 

Şampiyonluğu unuttuk, hem seçimler, hem diğer ülkenin içinde bulunduğu konjonktür 

nedeniyle, sevgili Faruk ağabeyimin de ifade ettiği gibi, balkonlara bayraklarımız tam asılmadı. 

Bizim bayraklarımız hiç küflü bayrak değil, hep asılıp çıkarılınca belki yıprandı. Ben diğerlerini 

tabii ince bir dokundurma yapıyorum, asla küçük görmedim, demiyorum. İnşallah 5 inci 

yıldızlara, rakiplerimiz de 3 üncü, 4 üncü yıldızlara ulaşır. Hızlı geçmek istiyorum, zamanınızın 

daraldığını, dikkatimizin dağıldığını, bu ramazan ayında biliyorum. Hızla geçeceğim. Öncelikle, 

sevgili Serhat Özalemdar kardeşime, gösterdiği dikkat için teşekkür ederim. Üsluplar belki sert 

olabilir. Bu üslupları lütfen düzeltelim. Ben bizim açımızdan da söylüyorum, kendisi açısından 

da, insanları kesin hüküm, ki 5 duyu organımız bile yanılabilir. Mahkemeler de yanılabilir. 

İnsanları ağır suçlamalarla itham ederken, lütfen kelimeleri çok dikkatli kullanalım. Ama 

kendisine bütün yazdığı sorunlar ciddiye alınmıştır. Yönetimimizde tartışılmıştır. Tek tek yazılı 

yanıt verilecektir. Bizim tek bir üyemizin endişesi, bütün toplumun endişesidir. Biz o endişeye 

saygı duyarız ve yanıtlamaya çalışırız. Açık ve şeffaf olarak. Velev ki bu açıklık ve şeffaflık 

Galatasarayımıza zarar vermesin. Sevgili Faruk ağabeyime çok teşekkür ederim öncelikle, 

gösterdiği iltifat için, zaten bu iltifatlar arttıkça, çok samimi söylüyorum. Yönetimimizin 

üzerindeki yük çok ağırlaşıyor. Bizlere gösterilen teveccüh yoğunlaştıkça, taraftarda sempati 

arttıkça, inan edin bu bizi şımartmıyor, asla şımartmıyor. Asla bir güç zehirlenmesine, bir 

sarhoşluğa itmiyor. Tam tersine benim endişelerim artıyor. Bütün arkadaşlarımın artıyor. Biz 

bir tek gün şimdi bunu seçim bitti tabii, kendimi övmek için söylemiyorum. İnşallah 3 sene 

sonra olur. Biz bütün gayretimizle çalışıyoruz. Size layık olmak ve sizin gösterdiğiniz teveccühü 

değerlendirip, başlarımızı yere eğdirmemek için, şimdi otel konusunu, çok hızlı geçiyorum. 

Kutlamada ilk defa teşekkür ederim. Burada Kerem Ertan’a özellikle teşekkür etmek istiyorum. 

2 ay, 3 ay ücret almadan çalıştı. Gecesini, gündüzüne kattı. Fiziki rahatsızlığı olmasına rağmen, 

çok ciddi rahatsızlığı olmasına rağmen. Fakat bazı arkadaşlar sanırım onu yanlış değerlendirdi, 

profesyonelce. Maaş bile almadı. Fakat ısrarlarımla, maaşa geçmek zorunda, profesyonel 

olacak. Kutlamada ilk defa Galatasaray tarihinde ki, çok güzel bir kutlamaydı. Elbirliği ile, 
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taraftarın varlığı ile 1.5 milyon TL gelir elde ettik. Bunun 500 bini gittiğinde, 1 milyon TL net ilk 

defa Galatasaray kutlamalardan gelir elde etti. En çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Otel 

konusunda değerli arkadaşlar, maalesef iki yılda bitmesi gereken otel 4 üncü yılına girdi. Kaba 

inşaatı bitti. Onun fiziki daha önce de anlattım. Başınızı şişirmek istemiyorum. Fiziki olarak ne 

otel? Çok düşük teklifler geliyor. Ne hastane, ne ofis, ne de şansının var? Fakat çok az gelir elde 

edeceğiz. Teknokent içinde bunu değerlendireceğiz. Teknokent için çok sıkı çalışmalarımız 

devam ediyor. Sizleri bu konuda ayrıca bilgilendireceğim. Oteli o kapsamda kendi 

estimasyonumuz 4 milyon dolar civarında bir gelir tahmin ediyoruz. Bütün serencamı size 

anlatacağımızdan emin olabilirsiniz. Ada konusunda, ada çok önemli. Her şeyimiz hızla 

söylüyorum. Ada ile ilgili kimse endişe etmesin değerli arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim, 

kendi 3 parsel, kendi parselimiz bizde, diğer iki parsele, işletmeci tarafından milli emlaka 

başvuru yapılmış, bunun ecri misilini kendisi ödeyerek, zilyetlik yani kullanım hakkının 

kendisinde olması için bir aksiyon gösterilmiştir. Biz bu 3 ay, 4 ay içinde yönetimde 

bulunduğumuz, derhal aksiyon aldık, bu aksiyonla ecrimisili biz ödüyoruz, kullanım hakkını, 

tam bu bedeli yatırırken, birikmiş borçlarımız da var, bir bölümünü, işletmeci tekrar gitmiş, 

kendisi makbuzla ödemeye kalkmış, yani bize gelen bilgi, milli emlaktan, buna da onay 

verilmedi. Size müjde olarak söylüyorum. İki parselin bizde olduğunu, ecrimisil hakkının yani, 

üst kullanım hakkının bizde olduğu, bu ay içinde kesinleşti. Bu büyük bir müjde, bundan değerli 

arkadaşlar, hem milli savunma, hem Boğaziçi öngörünüm, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

nezdinde çalışmalarımız var. Bir noktaya geliyoruz. Fakat işletmeci olarak davalarımızda, biz 

maalesef, yani bu Türkiye'nin gerçeği, şu anda mahkemeler zorunlu olarak, önceliği bu tip 

davalar değil, devamlı hakimler değişiyor. Uzamakta. Biz bu arada bir çözüm bulabilir miyiz 

diye, biz kendi yönetimimiz içinde, hukuk nosyonlu bir komite kurduk. Bu komite bunu mutlaka 

çözecek. Merak etmeyin oturup hiç kimseye, Galatasarayın haklarını satmayız, vermeyiz. Biz 

bunu bir şekilde çözeceğiz. İşletmecinin bize açtığı bir dava var, ağır bir dava var. Zarara 

uğradım diye, biz kontra olarak 2 dava açıyoruz. Sanırım hukuk işlerimiz bitirdi, tamamladı. Biz 

bizim Galatasarayın uğradığı çok daha ağır dava var, Boğazdaki o görünümü asla kabul 

edemeyiz. Hem onun kaldırılması, hem de işletmecinin bize çok ağır tazminat ödemesini 

isteyen iki ayrı dava açıyoruz, onu söyleyeyim size. Değerli arkadaşlar, unuttuğum bir şey 

yoktur umarım. Bayrağı söyledim. Zaten dinliyordur, bizim mağazacılık bu konularda çok titiz. 

Bayrak konusunu halledecektir Faruk ağabey. Ada ve başka bir şey var mıydı özellikle? 

Efendim. Riva, peki Riva’yı da anlatayım. İbrahim bey de sordu. Değerli arkadaşlar, Riva ile ilgili 
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durum şu. 80/20 doğru. Şimdi bizim orada imzaladığımız Emlak Konutla olan anlaşmada 80/20 

var. En az gelirimiz var, en az gelirimiz yani 508, onu biliyorsunuz. Kırdırdık, 340 milyon TL 

olarak, 760 milyon TL lik ortalama gelirimiz var. Bundan kalan tabii 508 i çıkardığımızda, şimdi 

kafamdan atmayayım, 200 küsurluk bir gelir, minimum. Şimdi Rivanın müteahhitleri bizi 

normal basın da izliyor ama, dinlenmesinde mahzur yok. Geceden Ali Sami Yen’de yatan, hasta 

Galatasaraylılar, Yılmaz inşaatın adını vermiyorum, reklam olmasın. Bu şansımız var. Bu 

insanlar çok sıkı Galatasaraylı, yani diğer rakip takımdan da olur, hiç fark etmez. Ama özel 

olarak onu belirtmiş olayım. Bu insanlar, buradaki 845 villayı, çok iyi biliyorsunuz bizim 

zamanımızda yapılan 845 lik projeyi, büyüttüler. 1500 dolayına, sınırına dayandırdılar. Müthiş 

bir şey, villa sayısını arttırdılar. Fakat tabii artırdıklarında, bunların plan, proje ve çevre, 

özellikle çevre bakanlığından alınacak olan izinler uzadı. Bana en son gelen bilgi Temmuzda, 

çünkü kendileri de bunu hızla bitirmek zorunda. Oraya çok ciddi yatırım yaptılar. Çok ciddi. 

Yani Allah etmesin terse giderse, çok zor olur. Florya için de geçerli. Onu da söyleyeceğim ve 

bu insanlar Temmuz’da bitirecek. Satış ofisini kuruyorlar. Bütün imarı hallediyorlar ve sanırım 

sonbahar, yaz sonuna doğru start edecekler. Biz camia olarak da kendilerine destek olacağız. 

Neden destek olacağız? Çünkü oradaki gelirin artması, gelirin artması, bizim gelirimizin artması 

demek. Biz ne kadar yüksek bedelle orayı değerlendirirsek, gelirimiz o kadar artacak. Riva’da 

biz müteahhide satış bağlamında bu desteği camia olarak inşallah vereceğiz. Arada hemen 

hızla Floryayı söyleyeyim. Florya tabii üyelerimizden ciddi tepki var. Haklı bir tepki, genel 

kurulda yapılan 200 milyon dolarlık bir gelir tahmin ediliyordu. Maalesef bugünkü doların da 

yükselmesiyle, rakamlara vurduğumuzda, 50 milyon dolar, 238 milyon TL lik bir gelir var. Şimdi 

bu artabilir mi, 238? Artabilir. Kısmi artan. Ama benim burada asıl canımı sıkan, hiç sorulmayan 

bir soru. Hemen o bağlamda geçeyim. Biz tabii ben eleştirmek için demiyorum. Ben de rahatsız 

oluyorum. Sevgili Ahmet Özdoğan dedi, yapmadım da, benim temelimde, geçmişi eleştirip 

yücelmek yok. Ben asla böyle bir yücelmeyi de istemem. Ben kendi yaptığıma bakarım. Fakat 

keşke geçmiş olmasaydı, derse, olmaz tabii. Biz Ada değiliz. Biz bugün olsaydı, kârdaydık. Yani 

ben 25 Ocak ile bugün arasına baktığımda, 360 milyona 357 milyonluk bir giderim var. 3 milyon 

kârdayım, tabii olmaz böyle bir şey de, geçmişi silemiyoruz. O bizim, bize ait. O geçmişte hata 

varsa, o hataların içinde bizde varız. Bizim oylarımız var. Ben de oy vermişimdir, etmişimdir. 

Yanlış olmuş. Önemli olan bizim Galatasarayın bundan sonra masasının temizlenmesi, 24 ayda 

inşallah 3 üncü yılın sonunda borçlarını sıfırlaması, ben çok özür dilerim, UEFA için detaya 

giremem. Çünkü strikli, confidential diye bir gavurca şey var, yabancı dilde. Yani kesinlikle 
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mahrem, en ufak bilgi veremem. Şunu söyleyeyim. Altından kalkabileceğimiz bilgiler var. Bunu 

da göreceksiniz. Uzattılar, bir hafta uzadı, bunun müsebbibi biz değiliz. Biz aslında bir hafta 

önce verdik, imzaladık. UEFA dönecekti, dönemedi. Bunun müsebbibi biz değiliz. Bazı diğer 

yabancı ülke takımları. Bu akşam inşallah açıklanacak. Onu da bildireyim size. İş saati, yani saat 

17 den sonra açıklayacak UEFA. Değerli arkadaşlar, Floryada dediğim gibi, inşallah Florya da 

daha iyi değerlenir ve borçlarımızın azalmasına katkıda bulunur. Çünkü UEFA bizi banka 

borçlarında da açıklandığında göreceksiniz, forse ediyor. İnşallah o zorlamayı yerine 

getireceğiz. Bize inşallah UEFA kuralları her zaman lazım ama, inşallah bitirdiğimizde UEFA yı, 

bu kurallar bize gerek olmaz. Hızla gidiyorum. Sevgili Ahmet hocama teşekkür ederim. Tüzük 

tadili ile ilgili, Sayın İrfan ağabeyin zamanında yapılmış bir düzenleme vardı. Ben de oradaydım. 

2.5 yıl çok değerli bir çalışma o çalışma. Ben o çalışmanın heder olmasını istemiyorum. Çok açık 

ve net söylüyorum. O çalışma üzerinden realize edilmesini, yani o taslağın tekrar 

düzenlenmesini öneriyorum ve bu taslağın en iyi hale getirilmesi lazım. Bu konuda sayın 

Divanla birlikte, bir kurul oluşturup, hızla harekete, yönetimle birlikte geçmesini, yani klasik 

laftır. Komisyona havale et, bir işi öldür. Biz öldürmek için değil, diriltmek için orada olacağız. 

Değerli arkadaşlar, SPK. SPK konusunda hangi konuya,  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  Kayyum atama konusunda. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 

Ben bundan biraz rahatsız oldum. Bu tip şeylerin sevgili Başkanımız da biliyor. Bu tip 

mahfillerde ulu orta konuşulmasından, sakladığımızdan değil, taraf değilim. Çünkü bizim bir 

dünyamız var, biz burada ve bir medya var. İyi niyetliler var, kötü niyetliler var. İyiler var, 

kötüler var. Gece var, gündüz var. Çok dikkatli olmalıyız. Bunu derken bizim bir hatamız var, 

bu açığa düştü. O anlamda demiyorum. Çünkü hukukun dolambaçlı şeylerini en iyi hukukçular 

bilir. Binlerce tartışma, madde 28 SPK, değerli arkadaşlar, orada öyle bir şart var. Ama o özel 

normal kurumlar için, biz kamu yararına derneğiz. Bunu unutmayalım, lütfen. Ben de devletten 

geldim, sevgili Yusuf kardeşim orada, SPK nın bütün evrelerini, biz ölü bir şey aldık, ben 

övündüm, ben yaptım, buna da girmiyorum. SPK kurallarından, yasalardan anlayanlardan 

zaten benim ne dediğimi anlar. Kimseye de şey için demiyorum. Yusuf bey de çok iyi bilir. Biz 

bu konuyu da konuştuk. Biz kamu yararına derneğiz. 28 in içinde kanun sözcüğü vardır. Bu 

nedenle ben arkadaşlarımızın bu konuda endişe etmemesini istirham ediyorum. Bir yerler bir 



32 
 

yeri alırlar. Bir yeri dürtmeyelim. Gerek yok, kötü niyetle yapmadığını biliyorum ama, herkes 

iyi niyetli olmaz sizin gibi. Evet sevgili Ahmet hocamın sorduğu, Divan kapalı oturum, dava 

açtım dedi. Bizi de taraf diye gösterdi. Kaybettiniz dedi. Tebrik ederim, kazanmışsınız, ben size 

komik bir şey anlatayım. Bu konu bana geldi. Sevgili hukuka bakan sorumlu profesyonel 

arkadaşımız tarafından, yönetim dava açılınca otomatik itiraz etmiş. Ses iyi mi gelmiyor, ben 

mi? Yankılanıyor. Şimdi evet. İtiraz edince, ben şaşırdım, neden bunu yaptınız dedi. Benim 

kişisel kanaatim, İrfan ağabeyle o konuda aynı düşünmüyorum. İrfan abi de farklı düşünebilir. 

Saygı duyarım. Bence de üyelerin çıkmaması gerekirdi. Bence de ama, İrfan abi orada bir kasıt 

yapmadı bence, o kendiliğinden bir şey oluştu gibi geldi. Ben kasıt yapmadığına inanıyorum. 

Ahmet bey de tespit davası açtı, dikkat edin. Şimdi tespit davası ayrı. Ben dava, tespit davasını 

kazanamazsınız. Tespit davasında, tespit yapılır. Şimdi bana dediğinde, biz dedi mecburen 

Kulüp olarak buna itiraz etmek durumundayız, çünkü kulübe dava açılmış, Divan ayrı bir tüzel 

kişilik değil. Divan kulübün içinde bir organ. Evet, kulübü dava edince, biz dedi otomatik kulübe 

karşı açılan bu davayı reddettik. Ben de dedim ki, reddetme. Çok şaşırdı. Bu davayı reddetme 

dedim. Bu davada olumlu görüş bildir. Yani ben de aynı kanaatteyim. Bir sorun varsa, ben bunu 

anlatırım, Divana ve genel kurula, dedim. O nedenle ben dava kaybetmedim. Tam tersine, 

belgeler meydanda. Hiç kimse bizim profesyonellerimiz dürüst insanlardır. Yönetimimiz de 

burada, tam tersine sizinle aynı görüşte olduğum şeklinde verdim. O aksine bir görüş 

söylediyse, söylediyse mahkemede onu ayrıca konuşuruz. Mahkemede şaşmış ise bakarız. 

Evet. Değerli arkadaşlar, yabancı sponsor dedi. Sevgili hocamın da bildiği sponsor varsa, lütfen 

bize getirsin. Kendisinin ilişkileri güzeldir. Biz her tür teklife ve her tür desteğe açığız, onurlu, 

Galatasaraya yakışır, her tür desteğe biz açığız. Kombine fiyatlarını dedi. Değerli arkadaşlar, 

kombine, biz şampiyonlar ligine gittik. Bizim en büyük gelirimiz kendi taraftarımızın bize verdiği 

destek, storelara koştu, taraftar, çok güzel anlattı arkadaşımız, sağ olsunlar, biz taraftarla 

yaşıyoruz. Bir de şunu unutmayın, sizler de, bizler de taraftarız. Biz bunu derken, ben 

ayırdetmiyorum. Asla, genel kurul, Divan diye ayırmıyorum, hiç aklıma gelmiyor. Hepimiz zaten 

çok iyi taraftarız ve bu artış, % 18 lik bir artış değerli arkadaşlar ve bakın bizim yenileme 

döneminde, şu ana kadar sattığımız 30 milyona yakın. Müthiş bir şey. Ve biz gün gün izliyoruz. 

Store satışlarımızı da, biz net, gün gün tık tık verdik. 6 milyon TL, 3 günde. Ve biz bunu açık, 

şeffaf olarak verdik. Şeffaf. Ben diğer rakiplerimize de aynı şekilde, şeffaf. Öyle yok, rastgele 

rakamlar. Şu kadar attık, şu kadar sattık. Net olmak gerek ve inşallah spor kulübü 

yönetimlerine de açıklık, şeffaflık, herkese 18 lig kulübü dahil, gelir. O nedenle kombine 
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fiyatları, bence yüksek değil, bizce yüksek değil. Galatasaraya yakışır, biz o insanların stada 

geliş gidişlerini rahatlatmak için çok özel çabalar sarf ediyoruz. O kapalı tribünden, en 

düşükten, en yükseğe kadar, herkesin desteği, bizim için çok değerli. Altın niteliğinde. Sevgili 

Bünyat beye çok teşekkür ediyorum. Galatasaraya emeği geçenlerin sadece Başkan, futbolcu, 

sporcu değil, doğru kişiler olması lazım. Oğuz hocam dahil, tabii Kemal Onar ağabeyimizi de 

Allah rahmet eylesin, unutmamamız gerek. Bir sürü daha da duayenler var. İnşallah uzun 

ömürler verir hepsine. Fakat acı olan biz birilerini hep ölünce hatırlarız, ölünce anarız. Yaşarken 

de anarken duayenlerimizi çok iyi olur. Divan düzenlemesiyle ilgili, iç tüzük, ben ona giremem. 

O sayın Divanın kendi içinde yapıp, bize getirirse bir şey iç tüzük düzenlemesi, biz 

memnuniyetle, biz Divanla beraberiz zaten iç içe yaşıyoruz hepimiz. Sami beye çok teşekkür 

ederim ağabeyimize, o zaten yılların futbol ve Galatasaray adamı. Gomisin oğluna ben de 

şaşırdım. Şimdi duydum. Gomis’in oğlu ile tanıştım ben, çok da şeker bir çocuk, niye 

Barselona’ya gitmiş, bir Fransız takımına gitse anlardım da, fakat Galatasaray alt yapısına 

gelmesi gerekir. Futbol alt yapısına da yönetici atanmadı dedi Faruk abim, değerli arkadaşlar 

biz hepimiz futbol alt yapısı ile görevliyiz. Sportif a.ş. doğrudan baktığı için, kulübü doğrudan 

görevlendiremiyoruz. Ama futbol alt yapısına görevli arkadaşlarımız var. Yani spor okulları 

bağlamında, görevli arkadaşlarımız var. O konuda da hem dernekler, hem okullar bazında, çok 

ciddi çalışmalarımız var. Biz bu arada eski yönetici arkadaşlarımızı, beraber, onlar ayrılmadı. 

Örneğin bu konuda Arif bey de işin içinde, çalışıyor gece gündüz, hep bizim yönetimimizle 

birlikte çalışıyorlar. Vedia hanımın sözcüğüne, Telseren hanımefendinin sözcüklerine 

katılıyorum. Biz tüzük tadilde 8 genele üst üste katılmayanların ihracı vardı. Biz bunu 2 ye 

indirdik. Yani 2 genel kurula geçerli mazeret bildirmeden katılmayanların ihracı. Diğer birçok 

derneklerde de böyle. Buna tabii yeni tüzük tadil komisyonu bakar. Genel kurul değerlendirir. 

Cengiz beye sanırım Okan bey yanıtını verdi. Biz tabii projeler, peşindeyiz, kulağımızı radar gibi 

çeviriyoruz. Herhangi bir sağlıklı proje geldiğinde, bilin ki biz onun peşindeyiz. Onun için lütfen 

onu değerlendirsin, İbrahim beyin konuşmasına başlarken, Allahtan kolaylıklar diliyorum dedi, 

biz ona teşekkür ederiz. Gerçekten kolaylıklar herkese gerek, ben fakat fazla söyleyince, daha 

önce dedim, Cuma hutbesine dönüyor konuşmalarım. Onun için burada kesiyorum. SPK yı 

söyledim, Riva’yı anlattım. UEFA ile ilgili bu akşam inşallah açıklanıyor ve altından 

kalkabileceğimiz şeyler. Şimdi onu demeyeceğim, açıkladıktan sonra bir basın toplantısı yapıp, 

özellikle sevgili medyamızı bilgilendirmek istiyorum. Çok enteresan, mahrem olan şeyin ben 

bizim medyamızda yazıldığını gördüm. Biz birbirimize döndük, casus kim diye. Bulamadık. 
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Özetle söyleyeyim, arkadaşlara, yarısı doğru. Ama yarısı yanlış, onu söyleyeyim. Bu arada ben 

hem en önemli şey, şampiyonluğumuzu kutluyorum tekrar ve buraya kadar zahmet edip, gelip 

bizleri dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bayramınız kutlu olsun. Bütün bayramlar 

Galatasarayın olsun. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Efendim Sayın İrfan Aktar bir konuda cevap vermek 

istiyor, müsaade ederseniz onu bir dinleyelim. Buyurun.  

İrfan Aktar  

Sayın Başkan, değerli Divan üyeleri, sayın Ahmet Özdoğanın kulübümüze açtığı dava evrakını 

gördüğüm zaman kendisine cevabi konuşmamı hazırlayacağımı bilvesile ifade ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Teşekkür ederiz. İbrahim bey söz istiyor musunuz? 

Şart mı? Peki, sataşma. Cevap hakkınızı. Sayın Başkan müsaade ederseniz, İbrahim bey bir 

cevap hakkını kullanmak istiyor. Sizden sonra konuşacak ama yapacak bir şey yok. 

İbrahim Göknar 

Efendim sevgili Başkanım, daha önce ifade etmiştim. İlk Divanda tanışmamla, bendeniz 

rahmetli Metin Oktayın elinde maskot olarak Galatasaray formasıyla sahaya çıktım. 

Galatasarayda orada doğdum ve o şekilde de öleceğim. Biraz önce bu SPK konusundaki gizlilik 

babında ben de sizin aslında ne demek istediğinizi anlıyorum. Herhangi bir gizliliği olmadığını 

hepimiz biliyoruz. Hepimizin Allaha şükür okuma yazması var. Dolayısıyla benim orada 

söylemek istediğim, tam tersine, her şeye karşı birlik, beraberlik olalım idi. Müsaade 

buyurursanız, benim büyüğümsünüz. Bana karşı öyle söylemek istemediğinizi biliyorum ama 

deyip de hani en direkt yoldan genelde de bunu da söyleyeceğim için özür dilerim. 

Konuşmalarınızda suçlamıyorum ama deyip arkasından da sürekli suçlamalarla, gerçekten 

Galatasaray olarak hep birlikte bir yere gidemeyiz sayın Başkanım. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu İbrahim bey, teşekkür ederiz ama, sayın Başkanın 

ifadelerinde suçlayıcı bir şey yoktu. Dolayısıyla bence gereksiz alınganlık yapmayalım, hepimiz 

Galatasaraylıyız, SPK nın bu konuda bir hassasiyeti var. Bu işi takip eden yönetimdeki 

arkadaşların hassasiyeti var. Ona biraz daha özen gösterip, kendi içimizde kalmasına gayret 

etmeyi öneriyorum ben. Peki, buyurun, ama ondan sonra kapatıyoruz artık, lütfen buyurun.  
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Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

sayın Başkan, sayın Divan, tabii sportif a.ş. halka açık bir şirket, halka açık şirketle bilgi verirken 

gerçekten çok dikkatli olmak zorundayız. Çünkü her an bir hukuki dava ile karşı karşıya 

kalabiliriz. Kaldı ki, sermaye artışı sürecinde, her konu, SPK bilgisi dahilinde yürütülmüştür ve 

herhangi bir kayyum ataması da söz konusu değildir. Böyle olmadığı halde, kayyum atanacak 

gibi bilgi vermek, şirketi zarara uğratır, bu da kişisel sorumluluk doğurur. Bizim dikkat ettiğimiz 

konu da bu. Yoksa kimseyi bir rahatsız edecek bir şey söz konusu değil. Hepinize saygılar 

sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Evet. Teşekkür ederiz. Değerli Divan üyeleri, saat 16 

ya geliyor, yaklaşık 2.5 saattir toplantı halindeyiz. Çok teşekkürler katılımınız için. Bu vesileyle 

hepinize şeker tadında bir tatil diliyoruz. Bir sonraki Divan toplantısında sağlıkla görüşünceye 

kadar hoşçakalınız efendim.  
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