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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 14 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 13.30’da, Galatasaray Lisesi Tevfik 

Fikret Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

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

Kırmızı Renklere Gönül Vermiş Saygıdeğer Taraftarlarımız, Değerli Basın Mensupları, 

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

hepiniz hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için çoğunluğumuz vardır, dolayısıyla 

çalışmalarımıza başlayabiliriz.  

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

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

son toplantımızdan bu yana ebediyete intikal etmiş değerli 2874 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz İbrahim Öbek, 6000 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Süleyman Sadi Gençler, 8844 

sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Nejat Uygur, 11316 sicil numaralı kulüp üyemiz Enis 

Bölükbaşı ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar anısına sizleri saygı duruşuna davet 

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

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

bulunuyorum. Buyurun. 

Divan Kurulu Yazman Üyesi Öner Kılıç 

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığı’na gelen evrakın okunması, 

3. Tüzük tadili ve diğer Divan Kurulu çalışma gurupları hakkında bilgilendirme, 

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

5. Kapanış. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Hepimizin yakından takip ettiği gibi, özellikle futbol branşında yaşanmakta olan 

olumsuzluklardan dolayı, kulübümüz ülke gündeminde ciddi yer teşkil etmekte ve camiamız 

için de bu konu önemini korumaktadır. Sahamızda oynadığımız son lig maçımız öncesinde ve 

sonrasında yaşanan çok üzücü olaylar uzun süre hafızalarımızda yer alacaktır. Maç 

öncesinde, gönlünü rakip renklere vermiş gencecik bir insanı, Koray Şener’i kaybettik 

maalesef. Tekrar rahmet, sevenleri ve ailesine sabır diliyoruz. Gerek bu maç sonrası, gerekse 

Schalke maçı sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 

kulübümüz oyuncu, teknik ve idari yöneticileri hakkında vermiş olduğu cezaların son derece 

adaletsiz olduğuna inanıyor, bunu orantısız güç kullanımı olarak değerlendiriyor ve şiddetle 

kınıyoruz. Öte yandan, sporcularımızın, yöneticilerimizin ve taraftarlarımızın da 
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provokasyonlara gelmeyerek sadece başarıya odaklanmaları, sırtlarında taşıdıkları formaların 

ve üstlendikleri görevlerin ağırlığını ve camiamızın kriterlerini bilerek hareket etmeleri, 

konsantrasyonlarını kaybetmemeleri gerektiğini bilhassa hatırlatmak isteriz. Takımımız, 

Hocamız Fatih Terim ve teknik kadromuz asla ve asla yalnız değildir. Her zaman olduğu gibi, 

kulübümüzün başarılarında çok önemli katkıları olan yaşayan efsane değerlerimize sahip 

çıkacağız ve haddini aşan beyanlarda bulunarak onların üzerinden prim yapmak isteyen rakip 

takım yöneticilerine geçmişte olduğu gibi başarımızla ders vermeye devam edeceğiz. Şu anda 

acil ihtiyacı olan konu, rasyonel bir strateji, iletişim planı yapılması ve ivedilikle uygulamaya 

konulmasıdır. Bu konuda ısrarla duruyoruz. Hiçbir zaman çaresiz ve tarafsız azınlık hislerine 

kapılmadan, özellikle camiamızın çok değerli paydaşlarına sonradan düzeltme ihtiyacı 

duyulmayacak türde beyanlarda bulunulmasına özen gösterilmesini bekliyoruz.  

Şurası unutulmamalıdır ki, uçurtmayı uçuran rüzgâr değil, onun rüzgâra karşı direnişidir. Sarı 

kırmızılı uçurtma her türlü şartlarda en yükseklerde uçmaya devam edecektir. Bu duygu ve 

düşüncelerle hepinizi Divan Kurulu arkadaşlarım adına da saygı ve sevgiyle selamlıyor, hep 

birlikte çalışarak bu zor günleri atlatacağımıza, kulübümüze karşı takınılan hasmane tavrın 

üstesinden geleceğimize olan inancımızı sizlerle bir kere daha paylaşmak istiyorum. 

Teşekkürler.  

Efendim, ikinci madde Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Buyurun Aykut Bey, bir 

dilekçe var, önerge var daha doğrusu.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına,  

Tüzüğümüzün 102/5. maddesi uyarınca, Kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantımızın kapalı 

oturum olarak icra edilmesini bilgilerinize arz ederiz.  

Saygılarımızla.  

10 imzalı bir önerge gelmiştir. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Şimdi, 10 imza sahibi, bakıyorum, hepsi burada gibi görünüyor. Tabii tüzüğümüzün ilgili 

maddesine göre, biliyorsunuz, şimdi bunun hazirun tarafından oylanması lazım. Yalnız ben bu 

konuda Divanımızın kurul görüşünü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra tabii ki 

takdir sizlerin.  

Ben öncelikle tüzüğümüzün 1. maddesinin 1. paragrafını dikkatlerinize sunmak istiyorum, 

hafızalarımızın tazelenmesi anlamında.   

Madde 1: Galatasaray Lisesi öğrencileri ile bu tüzük hükümlerine göre üye kaydedilmiş 

bulunanların sportif gelişmelerini sağlamak, spor eğitimi ve ahlakını geliştirmek, üyeleri 

arasında sevgi ve dayanışmayı arttırmak amacı ile İstanbul Beyoğlu adresinde Galatasaray 

Spor Kulübü adında bir dernek kurulmuştur.  

Burada bilhassa vurgulamak istediğim kavramlar “spor ahlakını geliştirmek ve üyeler arasında 

sevgi ve dayanışmayı arttırmak”tır. Özellikle son Divan toplantımızın kayıtlarını tekrar 
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inceledikten sonra, kulübümüzün Divan ağırlığına ve kalite çizgisine uymayan davranış ve 

konuşma üsluplarıyla bundan uzaklaşıldığını gördük. Tüzüğün ilk maddesindeki sevgi ve 

dayanışma felsefesine bir şekilde ters düşüldüğü aşikârdır. Bu tespitlerimiz, salondan 

konuşmacılara müdahale etmeye çalışanlar için geçerli olduğu kadar, kürsüden üyelere hitap 

eden her konuşmacı için de geçerlidir. Buna özen gösterilmesi için, iç tüzüğümüzün ilgili 

disiplin maddesini, yani 20. maddeyi dikkatlerinize sunmak istiyorum ve bunun 

uygulanmasında tereddüt gösterilmeyeceğini bilhassa hatırlatmak isterim.  

20. maddesinde, iç tüzük şöyle demektedir efendim. “Kulüp Divanında konuşmacının sözü 

üyelerce kesilemez. Toplantıda şahsiyetle uğraşılamaz ve çalışma düzenini bozucu 

hareketlerde bulunulamaz. Toplantıda Galatasaraylılığa yakışmayan sözler söyleyen kimseyi 

başkan derhal temiz bir dille konuşmaya, buna karşın temiz bir dil kullanmamakta direnirse 

kürsüden ayrılmaya davet edebilir. Başkan gerek görürse sürekli olarak söz kesen, şahsiyetle 

uğraşan ve çalışma düzenini bozucu hareketlerde bulunan, kaba ve çirkin sözler söyleyen, 

temiz bir dille konuşmayan kişileri o oturumda salondan çıkartmak için üyelerin oyuna 

başvurabilir. Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve çirkin sözler varsa, başkan gerekli 

düzeltmenin yapılması için o yazı veya önergeyi sahibine iade edebilir.”  

Galatasaray Spor Kulübü Divan kürsüsü asla bir kişisel hesaplaşma yeri olmayıp, yapılması 

beklenilen yapıcı eleştiriler kadar, bunlarla birlikte sunulması beklenilen somut öneriler de 

kulübümüzün daha ileri gitmesi için çok önemlidir. Burada yapılan tespitler, eleştiriler ve 

tartışmalar özellikle son zamanlarda art niyetli kişi ve kuruluşlar tarafından sürekli speküle 

edilerek birlik ve beraberliğimizi şüpheye düşürecek şekilde kullanılmakta, bahaneler 

yaratılmaktadır. Göreve talip olduğumuz ilk günden bu yana, hep şeffaflığı ve bilgiye erişim 

açıklığını savundum. Ancak en azından bu Divan toplantımızın verilen önerge doğrultusunda 

ve biraz evvel vurgulamış olduğumuz konuda ve içinde bulunulan olağandışı süreç 

çerçevesinde değerlendirilerek kapalı yapılmasının doğru olacağını düşünüyoruz ve değerli 

oylarınıza sunuyoruz. Takdir siz Divan üyelerinin. Bu önergeyi, dolayısıyla basına kapalı 

yapılmasını oylarınıza sunuyoruz. Ancak Divan üyesi olmayan kulüp üyelerimizin salonda 

kalabilmesi gayet normal. Müsaade ederseniz, 102/5’i okuyalım, ondan sonra 20. maddeyi 

tekrar hatırlatarak müdahalelerinizi zevkle dinlemeye hazırız. Buyurun. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Kulüp tüzüğümüzün, Divan Kurulunun çalışmalarını düzenleyen maddelerinden 102. 

maddenin 5. fıkrasını okuyorum. “Divan Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu, Denetim 

Kurulu veya üyelerden en az 10 kişi bir önerge ile kapalı oturum isteyebilir. Bu önerge 

görüşme açılmaksızın oya konulur. Önergenin kabulü hâlinde, Divan Kurulu toplantısına 

katılma hakkı olmayanlar salondan çıkarılır.” 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Önerimiz, sadece Galatasaray TV’nin kayıt amaçlı kalması. Onun dışındaki basın 

mensuplarının bu defa hoşgörüsüne sığınabiliriz. Buyurun efendim, karar sizlerin. Bize böyle 
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bir önerge geldi, biz de Divan Kurulu olarak, bu önergenin -olağanüstü durum içinde 

olmamızdan dolayı- değerlendirilmesini uygun gördük. Oylarınıza sunuyoruz efendim. Sadece 

Divan üyeleri oy kullanacak. Kulüp üyeleri salonda kalabilirler, ama oy kullanmayacaklar. 

Buyurun efendim, oylarınıza sunuyoruz. Kapalı yapılmasını onaylayanlar? Açık yapılmasını 

isteyenler? Yönetim Kurulu da oy kullanıyor. Açık yapılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Buyurun.  

Bence de, ama kırmak istemedim. O anlamda. Efendim, burada bir konsensus sağlamak 

önemli. Yani burada onun dediği oldu, bunun dediği olmadı söz konusu değil. Burada aklın 

yolu tektir. Eğer oylama bu önerge karşısında aleyhte çıktıysa açık yapacağız, yok lehte 

çıktıysa, onu yapacağız. Burada bir şey yok. Ama evet, Yönetim Kurulundan oy kullananlar 

oldu. Doğru, Divan üyesi değiller, ama sehven kullanmışlardır. Onu saymasak bile, göz 

kararıyla da açık yapılmasını isteyenler daha çoğunlukta gibi görünüyor. Teşekkür ederiz 

efendim. Bu kadar basit, demokrasi yani bunda heyecanlanacak bir hadise yok.  

Evet, üçüncü maddeye geçiyoruz, tüzük tadili ve diğer Divan Kurulu çalışma grupları hakkında 

bilgilendirme. Daha önce de duyurduğumuz gibi, birtakım proje grupları oluşturalım 

demiştik, şu andaki yönetime, bundan sonra gelecek yönetimlere tamamen fikir vermek, 

proje üretmek amacıyla. Burada bir kere daha açıklığa kavuşturmak istiyorum ki, bu çalışma 

gruplarının kesinlikle ve kesinlikle uygulamayla veyahut operasyonel süreçle hiçbir alakası 

yoktur. Tamamen bir think tank grubu olarak, kulübün şimdi veyahut ileride ihtiyacı 

olabilecek konularda projeler üretmek, öneriler sunmaktır. Biz bu konuda iki çalışmayı 

bitirdik. Bir tanesi, geçen toplantıda bana verdiğiniz yetki çerçevesinde, tüzük tadil çalışma 

grubunu oluşturduk. Bir sonrakine geçebilir miyiz? Bu grubun koordinasyonunu ben 

yapıyorum. Çalışma grubunda Ömer Tümay, Aykut Derkan, Sayın Hüsamettin Kavi, Sayın 

Murat Develioğlu ve Sayın Necdet Uzel var. Murat ve Necdet arkadaşlarımız hukukçudur. 

Hüsamettin Kavi’yi tanıyorsunuzdur, eski bir sanayici, iş adamı. Aykut Bey hem Divan Başkan 

Yardımcımız, hem de uzun süredir kulüpte bu işlerle uğraşıyor. Ben de bana verdiğiniz yetki 

çerçevesinde, bununla ilgili koordinasyonu sağlamaya gayret edeceğim.  

İkinci çalışma grubumuz, etik değerler çalışma grubu. Bu grubun lideri olarak Sayın Reha 

Bilge’yi seçtik, compliance, yani kurumsal uyum değerleri ve kriterleri üzerine çalışacaklar. 

Hazırladıkları projeyi önce Divan Kuruluna, daha sonrasında Divan Kurulu tarafından da 

Yönetim Kuruluna arz edecekler. Burada grup liderliğini Reha Bilge yaparken kendisine 

Bülent Pozam, Timur Kuban, Efe Tokdemir ve Ahmet Yavuz isimli üyelerimiz eşlik edecekler. 

Hem üyelere başvuruları için, hem de görevleri kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. 

Diğer çalışma gruplarıyla ilgili olarak müracaatlar gelmekte, oluştukça sizlerle bu bilgiyi 

paylaşacağız.  

Sizlerle paylaşmak istediğim diğer bir konu da, yine bu göreve gelmeden önce, tematik 

konuşmacılardan bahsetmiştik. (Geçebilir miyiz?) Aralık ayındaki konuşmacımız, 

üyelerimizden Sayın Osman Ayaz olacaktır. Kendisi Adidas’ın EMEA bölgeleri eski CEO’su. 

Özellikle ele alacağı konular, ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz konular. Sponsorlukta 

kazan-kazan modeli; retainingfee, yani sabit ücretlerin düşük tutularak başarı odaklı ürün ve 
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forma satışına dayalı kazanç sistemi; royalty, isim hakkı oranları, karşılıklı yükümlülükler, 

Galatasaray markasının yurt dışı odaklı gelir ve royalty haklarının artırılması; yıllık maç 

programlarına ilave sezon başı ve devre arası maç ve tanıtım organizasyonları; başarıya 

odaklı bonus sistemi; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Türkiye ligi uygulamaları; bireysel 

sporcu kontratlarına eklenecek forma tanıtım ve imza günlerinden nasıl gelir elde ederiz 

konuları ihtiyacımız olduğunu ve farklı bir gözle öğrenmek durumunda olduğumuz konular 

diye düşündük. Kendisi aşağı yukarı 20-25 dakikalık bu ana başlıkları içeren bir sunum 

yapacaktır. Şimdiden Aralık ajandanıza yazmanız amacıyla bunu dikkatlerinize sunuyorum.  

Bizim Divan Kurulu olarak bugün itibarıyla söyleyeceklerimiz bunlardan ibarettir. Dinlediğiniz 

için teşekkür ediyoruz efendim. Dördüncü maddeye geçmeden önce, Başkanımız Sayın 

Mustafa Cengiz’in bir bilgi verme ve konuşma talebi var. Kendisini kürsüye davet ediyoruz. 

Buyurun Sayın Cengiz. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Sayın Divan Kurulu, Divanın Değerli Üyeleri, Değerli Galatasaraylılar,  

Bu toplantıda sevgili Divan üyelerini ve camiayı mali, finansal açıdan bilgilendirmekle 

başlamak istiyordum. Ancak sayın Divan Kurulunun da biraz önce belirttiği gibi, şu anda 

içinde bulunduğumuz ortamı bilerek, hayatın gerçeklerine, Galatasaray’ın gerçeklerine dair 

bir sözler söylememiz şart. Maalesef bizim Galatasaray vakarına, asaletine uygun olarak belli 

bir duruş sergilememize rağmen, efendi duruş, asil duruş sergilememize rağmen, -bize göre 

öyle, herkes asil- saldırılar azalmadı. Bilakis, dün bütün camiayı derinden sarsan artı cezalar 

verildi. Şahsıma da verildi, Galatasaray Kulübü’ne de verildi. Hiç önemli değil, zaten basın da, 

kimse de onunla ilgili değil, ben de ilgili değilim. Bir tek şeye üzüldüm, protokole 

giremiyorum! O sessiz, sfenks gibi durma hâlimin, zorunluluğumun düzelip, locamda 

seyredeceğimi zannediyordum. Locamda seyredemeyeceğimi öğrenince çok üzüldüm. Ben 

Galatasaray’dan ayrılamam, Galatasaray’ı bırakamam.  

Değerli Arkadaşlar,  

Biz belli bir strateji ile gittiğimize inanıyoruz. Bu strateji Galatasaray duruşuna uygun olmak 

durumunda. Biz küfürlerle, çok ağır sözcüklerle hitap etmeyiz. Biz, aldığımız kültür ve genetik 

kodlarımızdaki duruşla, belli bir seviyede cevap verme durumundayız. Yoksa bizim 

jargonumuz, rakip kulübün maalesef resmî sitesinde kullandığı lümpen sokak jargonuna 

döner. Ve kendilerini ayak üstü demeçlerimizle uyarmamıza rağmen, uyarmamıza rağmen, 

devam eder. Biz camiamızın hiçbir ferdine, muhalif-muvafık, birlikte veya değil, bir laf 

söyletmeyiz. Biz Galatasaray yönetimi olarak, bütün camiayı temsil ediyoruz, camianın bütün 

parçalarını, bize şiddetle karşı olanlar dahil. Biz onların da haklarını, hukukunu savunmak 

durumundayız. Hele ki, hele ki dünya çapında, çok değerli bir marka olan Sevgili Fatih Terim 

Hocamıza doğrudan yapılan saldırıyı kınadık. Fakat bundan sanırım bir şey anlamadılar. İkinci 

başkan düzeyinde konuşuldu, muhatap almak istemedim. İçeride ya da dışarıda yapılacak 

haksız eleştirilerin hepsine yanıt veremeyiz. Biz -çok özür dilerim, çok özür dilerim- belli 

hayvan türleriyle hayvan olamayız. Biz belli kötülerle kötü olamayız, aynı kötülüğü 
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kullanamayız. Bunu her zaman söylüyorum. Noblesse Oblige! Biz buna mecburuz. Biz böyle 

durmaya mecburuz. Bizim kodlarımızda bu var. Fakat özellikle sanki belli bir rövanş 

duygusunun alınışı gibi, futbol direktörümüzün temelinde, hem de bu kadar sakat varken, 

oyuncularımızı haksız, disiplin talimatının 75. maddesine aykırı şekilde sevk edişler ve aşırı 

ceza verişler, böyle bir şey olamaz. Türk futbol tarihinde görülmemiş bir ceza uygulanıyor. 

Bize 32 -bana verilen 8’i de eklediğimizde 40 hafta-, rakibe 14 hafta. Olayları çıkartan ve o 

yangına dinamit atan maalesef rakip oyuncular. Biz cezanın cürme eşit olmasını istiyoruz. Biz 

adaleti herkes için istiyoruz. Biz kendimize haksız verilmiş bir ulufe, bir adalet istemiyoruz. 

Böyle bir adaleti, böyle bir hakkı reddediyoruz.  

Değerli Arkadaşlar,  

Kulübümüzün haklı tepkilerini gösterdik, reaksiyon verdik. Biz Tahkim Kuruluna, bizzat ben 

de bulundum, çok iyi bir savunma yaptık. Kendimizi yere düşürmeden, dik duruşumuzu 

bozmadan, uluslararası demokratik teamüllere ve hukuka uygun savunmamızı yaptık. Fakat 

maalesef, maalesef... Bana sertleştin diyorlar, nedenini söyleyeyim. Biz, birkaç iyi insan her 

yerde vardır, kötüler asla her yerde muzaffer olamazlar diye eğitildik ve büyüdük. 

Galatasaray’ın genlerinde de bu var. Biz gücün aydınlık tarafındayız. Bu nedenle, yaptığımız 

savunmalarda, tahkimin bunu bozacağına inanıyorduk. Maalesef, tahkim o sert, en sert 

cezayı iki futbolcumuza onayladı. Çok üzüldük. Yetmedi, sözlü açıklamalarımıza -şu anda da 

yaptığım gibi- hiçbir suç isnat edemedikleri hâlde, Schalke, uluslararası temsil maçımızdan 

önce bize ceza verdiler ve bunun olumsuz, negatif etkileri oldu. En azından, teknik heyetimiz 

üzerinden oldu. Biz bunu kınadık, şiddetle kınadık, çünkü Galatasaray şu anda sportif 

anlamda Türkiye’nin en büyük markası. Hiç kimse alınmasın bundan, rakiplerimiz de 

mücadele etsin, Avrupa’da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etsin en az 8 takımımız, biz bundan 

mutlu oluruz. Ama Galatasaray gibi dünya çapında 100 milyonlarca sempatizanı olan bir 

takımı ve Avrupa futbolunun isim olarak en değerli markalarından birini siz ulusal federasyon 

olarak harcayamazsınız.  

Biz uyarımızı yaptık. Maalesef yaptığımız uyarı pasiflik, beceriksizlik olarak değerlendirildi 

maalesef. Üzüldük. Neye üzüldük? Bu değerlendirmeye. Nitekim bu değerlendirmenin 

sonucunda biz dedik ki, bize kılıç çeker gibi bir hâl var, seziyoruz, dedik. Biz kılıç çekmedik. 

Öyle bir durum seziyoruz dedik. Biz yanıldığımızı gördük.  

Değerli Arkadaşlar, Değerli Galatasaraylılar, Değerli Büyüklerim,  

Maalesef bize kılıç çekilmemiş, savaş açılmış. Tahkim Kurulunun ve Disiplin Kurulunun son 

kararları bunu gösterdi. Biz bize yapılan bu haksızlığın karşısındayız. Bu hukuksuzluk ya 

düzeltilir, ya da federasyon görevden çekilir. Bu kadar açık ve net. Biz haksızlıkla 

yürüyemeyiz. Güven duygusu en büyük duygudur. Biz hakemlerimizin hâkim değil, hakem 

olmasını isterken, adalet dağıtmayın, adil olun, gördüğünüzü çalın, Antalya’larda verilen, 

seminerlerdeki o yanlış ezberleri bozun derken biz bunları kastettik, doğru olmayı kastettik. 

Bütün rakiplerimiz için bunu kastettik, çünkü Galatasaray’ın bulunduğu ortam, 18 takımlı bir 

lig.  

Değerli Arkadaşlar,  
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Benim bu konuda söyleyeceğim son söz budur. Galatasaray var olduğu müddetçe, bana 

verilen cezalar, verilecek cezalar, eğer Galatasaray’ın haklı davası yolundaysa, benim için 

onurdur, alnıma taçtır. Bunu da söyleyeyim, maddi ya da manevi. Galatasaray kendisine 

kurulan tüm tuzaklara, tüm engellere, tüm provokasyonlara ve menfaat çetelerinin her türlü 

karşı çabalarına rağmen, rakibe saygı, kendine saygı esasında, vakarla ve asaletle 

şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir ve bütün bu olumsuz şartlara rağmen, inşallah 

şampiyon olacaktır.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bu konudaki sözlerim şimdilik bu kadar. Bu bölümde bu kadar. Şimdi izin verirseniz, çok kısa 

notlar geçmek istiyorum. Çok hızlı geçeceğim, çünkü maalesef sahada bize yapılan tertiplerle 

uğraşırken, verdiğimiz büyük mücadele, uluslararası ve ulusal çapta verdiğimiz büyük 

mücadele göz ardı ediliyor. Hemen sözüme başlarken şunu söyleyeyim. Vereceğim raporlar 

6. ay itibarıyla, çünkü 9. ayı ancak Aralık’ta verebiliriz. Fakat son 3 ayın zarar karşılaştırması 

için söylüyorum, bizim zararımız 117 milyon TL, bir rakibimizin zararı 170 milyon TL, bir diğer 

rakibimizin zararı 350 milyon TL. Bu, geldiğimiz durumun çok kısa bir özeti. Eğer kur farkı ve 

faiz olmasaydı -% 60-70 düzeyinde artan-, 12 milyon avro, yani yaklaşık 100 milyon TL kârda, 

dolayısıyla 32’den çıkarttığımızda 20 milyona yakın, 12 milyon avroya yakın kârda olacaktık. 

Maalesef 20’ye yakın zarardayız. UEFA limitlerindeyiz ama, UEFA limitlerini aşmıyoruz.  

Bu arada şunu söyleyeyim, sizi bilgilendirmek için. Galatasaray’a yeniden ceza verilmesi için 

dua edenlere, yakaranlara, dilekçe yollayanlara, telefon açanlara, geçmişteki kendi kişisel 

ilişkilerini, UEFA ile olan ilişkilerini Galatasaray aleyhine kullananlara buradan sesleniyorum. 

Hedefinize ulaşamayacaksınız, çünkü Galatasaray’ın her gün bağımsız denetim kurulu 

tarafından kendi iç denetimimiz yapılıyor, artı UEFA kendi bağımsız denetimi ile devamlı 

denetimini yapıyor. UEFA bizle ikinci defa yapılandırma ya da uzlaşma diye tabir edilen 

anlaşmayı yaptığında, kendi içinde ayağa kalkanlar oldu. Şu anda ikinci defa CAS’a 

götürdüğümüz davanın temelinde bu var. Biz 4 yıllık sözleşmeyi imzaladık, bitti. Bundan 

sonra bizim aleyhimize atılacak ya da alınacak her türlü kararda, biz şampiyon olmuş gibi 

UEFA’dan bedelini alırız, bundan emin olun. Biz o kadar tek tek, her saat, her gün neredeyse 

UEFA ile uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz derken, kötü anlamda değil, kendi sorunumuzla 

uğraşıyoruz. Bir tek şeyden değil, çünkü UEFA bize açıkça “177 milyon avro zarar ettiniz, oysa 

siz 5 milyon etmeliydiniz.” deyip, 172 milyon üzerinden executory committee (Ben onu tam 

tarif edemiyorum. Türker ağabeyi görüyorum. Türkçede tam karşılığı yok, Hakemler Heyeti 

diyelim, geçelim, çünkü Türkçe tanımı yok terminolojide.) bunların bize resmen ceza verme 

yetkileri vardı. Yani bu alınan kararı iptal edip, anlaşmayı iptal edip, 2+1 ve şu kadar da kısmi 

para cezası deme yetkisi vardı executory committee’nin -kafadan o geçiyordu, onu da 

söyleyeyim-  bu itiraz eden hakemler heyetinin. Biz bunlarla 4 ay görüştük, bunları size 

deklare etmedik. Kendi içimizde devamlı olarak görüştük. Sonuçta dediler ki, “Peki, sizi 

yeniden yargılayalım.” Biz buna da itiraz ettik, “Hayır, biz yargılandık.” dedik ve CAS’a 

başvurduk. CAS’a da çok bilinçli başvurduk. Bifurcation, -onun da tam Türkçe karşılığı yok, 

Kıta Avrupası hukuku bizden biraz değişik- çatallaştırma diye bir yola girdik, yani esastan 
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diyelim. Önce dedik ki, bunu esastan bozun, gerekli şartları taşımıyor, usulü bozun dedik. Bu 

kısa sürecek bir süreç. İki, esasa müteallik girdik, daha uzun bir süreç. Onunla ilgili devamlı 

bilgi veriyoruz ve CAS’tan da, emin olun, aleyhimize bir şey çıkması mümkün değil. Sürmekte, 

inşallah mümkün değil. O sözcüğü çok kullanıyorum, çünkü görülmekte olan bir dava. 

İnşallah lehimize çıkacak. Hiçbir endişede bulunmayın, çünkü bizim argümanlarımız sağlam, 

tuttuğumuz mali yol doğru. Bunu da şimdi size kanıtlayacağım, UEFA’ya, görüldüğü gibi. 24 

Ocak 2018’de göreve geldik. Umarım görünüyordur, çünkü hiç görünmüyordu. Sevgili Kaan’ın 

sunumu güme gitti. Ben buna çok üzüldüm, onun gece gündüz çalışmasını takdir ettiğim için. 

Sunumu kısaca ona yapayım, inşallah o Aralık ayında çok daha detaylı anlatacak size. 

Değerli Arkadaşlar,  

Şimdi, orada görüyorsunuz. Ben aslında onun fotoğrafını çekmenizi istedim, ki belge olsun, 

görülsün. Toplam 1 milyar 667 milyon 4 liralık bir hasılat, yani bir nakit yaratılmış. 1 milyar 

666 milyon gider var. 6.90, yani 7 milyon TL’ye yakın para var kasamızda. Tabii böyle bir para 

yok aslında, çünkü anında buhar oluyor, anında, saniyenin binde birinde. Benimle birlikte 3-5 

arkadaşımız geceleri devamlı rüya görüyoruz, devamlı alacaklılarla, borçlularla uğraşıyoruz. 

Ben eleştirmek için söylemiyorum, gerçeği söylüyorum, bilin. Bizim öyle konkordato ilan 

etme şansımız da yok. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz ve başaracağız. Geldiğimiz nokta 

açısından, Şampiyonlar Ligi gelirini göreceksiniz orada, 202 milyon. Yine bilgi vereyim, 

maalesef henüz marketpool, yani yayın gelirini alamadık. Bein Sport’la, Yusuf Elibey dostum, 

diğer arkadaşlarla sağlıklı ilişkilerimiz var, fakat maalesef hâlâ İngiltere bürosu sözleşmeyi 

imzalayıp bizim almamız gereken bedeli bize aktarmadı. Bununla ilgili dün yine görüştük, 

inşallah hallolacak.  

Şimdi, burada en övüneceğimiz, camianın gücünü gösteren şey gişe gelirleri. Gişe gelirleri, 

VIP, loca, kombine ve maç günü satışları 154 milyon, 8 ayda. Müthiş bir rakam. İşte 

taraftarın, sizlerin gücü bu, bunu siz yarattınız. Övündüğümüz sermaye artırımından elde 

ettiğimiz gelir 147 milyon. Oysa seyircinin desteği çok daha büyük. Biraz sonra göreceksiniz, 

doluluk oranında 2014 yılı, Ünal Aysal Başkanımın döneminin, Real Madrid’le maçlar 

yaptığımız dönemin üstüne çıktık. İşte taraftarın desteği bu. Biz bütün çalışmalarımızda 

taraftarın bu desteğinin, yani sizlerin Galatasaray’a olan desteğinin giderek artmasını 

istiyoruz. Biz bugün varız, yarın yokuz. Bizler misafiriz, Galatasaray kalıcıdır.  

Değerli Arkadaşlar,  

Şimdi Spor Toto Lig gelirlerini görüyorsunuz. Şampiyon olduk biz. Herkes unuttu. Herkes 

unuttu. Şampiyon olmamışız, sanki çok zor durumdaymışız gibi bazı taraftarlar bizlere kızıyor. 

Onlara da bir şey demiyoruz, anlayışla karşılıyoruz, ama lütfen şükretmesini bilelim. Biz şu 

anda, bize karşı yapılan, bizi durdurmaya yönelik yapıldığını düşündüğümüz, haksız, 

hukuksuz, çifte standartla savaşıyoruz. Bizim mali, idari ve sportif sorunlarımızın yanında bir 

de TFF sorunumuz çıktı. Onunla da mücadeleye devam ederiz. Neticede, bu lafa alınıyorlar 

ama Türkiye Futbol Federasyonu da bizim milli değerimiz, bizim kuruluşumuz, Türkiye 

toprakları üzerinde. 

Değerli Arkadaşlar,  
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(Devam edersem, onu geçelim.) Toplam sanırım arttı. Bunu da kayda alın, biraz detaylı 

açıklama. Şampiyonlar Ligi’nden gelen 202 milyon, mesela Süper Lig geliri 130 milyon. Bir şey 

dikkatinizi çekti mi? Bakın Türkiye Liginin, yani bizim marka değerimiz açısından, Türkiye Ligi 

şampiyonuyuz. Şampiyonluk sayısında ve primde 21 ile en yüksek rakamdayız hak edişlerde. 

Yani diğer bir rakibimiz şampiyon olsa bizim kadar alamaz, mevcut parametreler içinde. Fakat 

elde edilen ne kadar? 130 milyon. Olacak iş değil. 4 puandaydık, 4 puanda. Bu durumda, 

forvetsiz 4 puan aldık taraftarın deyimi ile. Ne kadar? 202 milyon. Kaç maç oynadık? 4. 4 

maçta ve katılımla elde ettiğimız hasıla 34 maçta elde ettiğimiz mücadelenin, şampiyonluğun 

üstünde. İşte bizim kurtuluşumuz öyle 50-100 milyon avrolar verecek değil, tek tek 10 bin TL, 

1.000 TL, 10 lira verecek, bir atkı, bir forma alacak taraftarla, ki söyledim, 154 milyon, 155 

milyon katkı. Birlikte inşallah bu sene de şampiyon olarak, 2 yıl içinde bütçemizi konsolide 

anlamda denkleyeceğiz. Bundan yürüyüşümüz bu. Bize bununla ilgili kızabilirler, özellikle 

forvet konusunda. Benimle selfi çektiren 10 kişinin ikisi, üçü forvet diyor.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bizim a, b, c, d, e planlarımız vardı, teknik heyetle. Burada sevgili Ömer, bizim baskette, hangi 

basketçiyi alıyor, ne yapıyor, inanın bilmem. Ben sonra onun final maliyetine bakarım sevgili 

Kaan’la, Ben hiç bakmam. Yetki onlardadır ve teknik heyette. Voleybol, burada Okan Bey, 

karışmam. Karışmayız. Yetki onda, teknik heyeti ile birlikte, sorumluluk da onda. Ve futbolda 

da aynı durum, sevgili Abdurrahim burada, onun sorumluluğunda ve teknik heyetimizle 

birlikte. Ben karışmam. Bunu diyerek Mustafa Cengiz eleştirilerden kendini kurtarıyor diye 

sakın aklınıza getirmeyin. Bende kusursuz sorumluluk var. Ben kusursuz da olsam 

sorumluyum. Ben sorumluyum, voleyboldan da, basketboldan da, futboldan da. Varsa bir şey 

bana gelsin, Türkiye Futbol Federasyonu cezaları dahil.  

Değerli Arkadaşlar,  

Futbolculara gecikmiş ve biriken 345 milyon TL para ödedik. Şu ay itibarıyla, öyle senetli 

değil, ertelenmiş değil, sıfıra geldik. Ama zorlanıyoruz. Neden? Türk futbolu, içinde 

bulunduğumuz ekonomik koşullar bizleri çok zorluyor, onu da söyleyeyim. Devletin mutlaka 

buna bir destekte bulunması gerek. Özel olarak değil, genel olarak, bütün kulüpler bazında. 

Vergi. Yıllarca bize rakiplerimiz pankart taşıttı, vergi kaçakçıları, bedava stat konucuları diye. 

Çok ağırımıza gidiyor. 8 aylık dönemde, 101 milyon TL vergi ödedik. Sosyal Güvenlik Kurumu 

yapılandırmasıyla ödedik toplam. Bunun için de, -hemen söylemem gerek, ilk defa sanırım 

bize nasip oldu amatör kulüplerde- 20 milyon TL’ye yakın geri ödeme aldık. Yani peşin vergi 

ödedik, bu kadar yokluğun içinde. Bir defasında 12 milyon, bir defasında 10 milyon -bunlar 

brüt- ödedik. 20 milyon TL amatörler için, basketbol, voleybol ve futbol akademisi için aldık. 

8.5 milyonu da yeni aldık, geçen hafta hesaplarımıza girdi. Bunlar mutluluk haberleri. Ben 

size illa üzücü haberler asla da vermem, vermek de istemiyorum. 

Biz factoring’den alınan kredileri sıfırladık. Sıfırladık. Şu anda factoring kredilerimiz sıfır. 

Gerektiğinde -bunu beis görmüyorum- Abdurrahim Bey’le ben kefil oluyoruz, alıyoruz, sonra 

onu da kapatıyoruz. Ha, korktuğumuzdan kapatmıyoruz, sonuna kadar devam ederiz. Biz riski 

de üzerimize alırız, sorumluluğu da alırız. Mali risk dahil buna.  
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Değerli Arkadaşlar,  

Kredilerimiz 996 milyon TL. 214 milyondan  142 milyon avroya düştü. Dikkat edin, biraz önce 

fotoğrafını aldınızsa, geri dönmek istemiyorum. Orada zaten 550 milyon kredi alışımız var, 

900 küsur milyon ödememiz var, kredi. Bizim hedefimiz, kredileri sıfıra getirmek. Bunu 

inşallah 1.5 yıl içinde başaracağız, sizlerin desteği ile. Factoring’i söylemiştim. Borç-alacak 

tablosu, -hızla geçeyim, en alta bakın- 24.01.2018, geldiğimizde 1 milyar tespit ettirmiştik 

bağımsız denetim kuruluşuna, 1 milyar 172 milyon TL, 252 milyon avro değeri. Bugün 

itibarıyla, 30.6. itibarıyla, resmî bağımsız denetçiden çıkmış rakam 1 milyar 226 milyon TL ve 

20 milyon düşmüş, 231 milyon avro. TL’de artış var, yaklaşık 40 milyon. Oysa, % 60 küsur kur 

artışı oldu. Artı faiz yükü var. Bu normal seyrinde gitseydi, 1 milyar 800, 900 mertebelerinde 

olması gerekirdi. Biz bunu tuttuk 600, 700 binde, hem gelecek yıllara, hem gelecek 

yönetimlere kolaylık olsun diye. Bu yıllar itibarıyla -biraz 2017 için eksik olabilir- görülüyor 

zaten, 320 den 257’ye düşme var. İnşallah bu, 2018 yılı sonunda çok daha iyi olacak. Yaklaşık 

2 ayımız kaldı.  

Değerli Arkadaşlar,  

Şimdi futbol altyapımızda, sevgili Fatih Terim Hocamız önderliğinde çok büyük bir devrim 

yapılıyor. Buna biraz da UEFA neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonuna bildirmemiz 

gereken 28 kişilik kadronun 8 tanesi altyapıdan, 18-20 yaş aralığında çocuklar. Bunların 4 

tanesinin Kayseri maçında sahada olduğunu gördünüz. 7 tane futbolcumuz da Türk 

futbolcuydu bu maçta. Epeydir, yıllardır ilk defa bir Türk takımı, Galatasaray gibi bir Türk 

takımı 7 Türk futbolcu ile sahada yer aldı. Umarız bunu da alkışlarlar, tümünü yabancı 

oynatıyorsunuz diye bizi eleştiren değerli büyüklerimiz.  

Evet, voleybol takımımız çok iyi gidiyor, nazar değmesin. Okan Bey’i tebrik ediyorum. 

Basketbol şubemizi, neredeyse önemli bir menajere verilecek paranın iki katına kurduk. Zorlu 

fikstür çektik, o fikstürler sizi yanıltmasın. Sakatlarımız da oldu. Basketbol şubemizin de çok 

iyi gideceğine inanıyorum. Alnımızı yere değdirmeyecek, onurla Galatasaray’ı temsil 

edecekler.  

Seyirci oranlarını görüyorsunuz. Bunlar net, reel rakamlar. Bunlar UEFA’nın da bize olumlu 

bakmasındaki olumlu parametreler. UEFA hatır, gönül için yapmaz. Öyle başkalarının dediği 

gibi, biz asla tenezzül etmeyeceğimiz ilişkiler içinde olmadık. İşte biz bu rakamlarla buralara 

geldik. Uzun uzun anlattık tabii ki, her gün, her saat. Doluluk oranına bakın. Bunlar 

uluslararası kayıtlar. En yüksek rakam, 2012, 2013, % 70 ve o dönem Drogba’lar, Sneijder’ler 

var. Şimdi Eren’lerimiz yok, forvetimiz yok, doluluk oranımız bu. Ligin en çok gol atan ikinci 

takımıyız. Ocak ayında inşallah düzelttiğimizde, inşallah, Galatasaray’ı tahmin edemiyorum. 

Acaba bunu gördüler mi de şimdiden bizi durdurmaya çalışıyorlar, onu da merak ediyorum.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bir serzenişte bulunacağım. Ben düzenli gelirim, bütün mail’leri okurum, bütün şeyleri 

okurum. Gece okuyamazsam, gece uyku yok zaten, onları gece okurum, gecenin 3’ü, 5’i, hiç 

dinlemem, mail de atarım. Geçen hafta bir voleybol maçı dökümü geldi bana, kadın voleybol. 

70 davetli, 63 biletli ve maçta elde edilen hasılat 630 TL. Böyle bir şey olmaz. Devam 



11 

 

ediyorum. Bize bağırıyorlar. Hele basketbol için neler demediler! Neler demediler! Teşekkür 

hariç, her tür şeyi saydılar. Canları sağ olsun. 2018-19 sezonu için satılan kombine sayısı ne 

kadar, biliyor musunuz? Bu kadar basket sever arkadaşlarımız var, camiamız var. 172 adet. 

Toplam tutar 81 bin TL. Kusura bakmayın, gülümseme hakkımı kullanıyorum. Şimdi onlar 

yazılıyor zaten, iyice asabınızı bozmak istemiyorum. Lütfen basketbola, voleybola sahip çıkın.  

Değerli Arkadaşlar,  

Taçspor, 7 milyon dolar verdik. 5 milyonunu peşin ödedik, 2 milyon dolarını mahkemeliğiz. 

2014’te alınmış. Müthiş tesisler, Avrupa çapında, belki böyle tesis yok Avrupa’da. 1.5 milyon 

TL’ye yakın zarar etmişiz. Böyle bir ticaret olur mu ya? Yani ticaret değil tabii, sosyal bir 

kulübüz biz. Tüccar değiliz ama, basiretli bir tüccar olmak durumundayız. Siz nasıl 4 yılda 7 

milyon dolar yatırıp, 1.5 milyon TL zarar edersiniz? Edemezsiniz. Bunları düzelttik. Hem de 

fiziki olarak çok tehlikeli durumlar içinde düzelttik. Ben anlatmak istemiyorum. Yıl sonunda 

1.2 milyon TL kâra geçeceğiz. Abdurrahim Bey’e buradan sesleniyorum. Kasalarında 1 milyon 

TL var şu anda.  

Kalamış, yıllık geliri 336 bin TL iken, Ağustos 2018 tarihinde yeni bir sözleşme yapıldı ve 475 

bin TL ek gelir elde edildi. Yıllık işletme kira geliri 2 katına çıkarıldı, 811 bin TL’ye. Umarım 

Kalamış’ta ilk defa kâr elde edeceğiz.  

Büyükçekmece, 2009’da aldığımızda yapılaşma zorunluluğu vardı, bu nedenle iptal edilmişti. 

Biz bunu yeniledik. Buradan Büyükçekmece Belediye Başkanına, meclisine ve halkına çok 

teşekkür ediyorum. 126 dönüm olarak yeniledik ve inşallah orada onu öyle bırakmayacağız. 

Sevgili hocamızın da düşünceleri var çünkü.  

Kemerburgaz için müthiş çaba gösteriyoruz, bundan emin olun. Ben özellikle Florya’ya para 

yatıran değerli, o da Galatasaraylı... Olmasa da fark etmez, hangi takımdan olursa olsun. Ben 

şimdi hangi takıma saygı duysam taraftar kızıyor, ama kızmasınlar. Bizim duruşumuz öyle 

olmayı gerektirir. Kemerburgaz maalesef uzuyor arkadaşlar. B planımız yok mu? Var. C 

planımız da var. Uğraşıyoruz, bundan emin olun. Ama izin verin, deklare etmeyeyim, 

edemem, çünkü hep söylüyorum, likör fabrikası arazisinin nasıl gittiğini hepimiz biliyoruz. 

Beni zorlamayın. Devletle de bu konuda görüşüyoruz devamlı olarak. Yani her nezaket 

ziyaretini, tabii ki nezaket ve nezahet içinde geçiriyoruz, ama her şeyi de anlatamayız. Merak 

etmeyin, benzin istasyonu hiçbir yerde yok, hepsi duruyor.  

Değerli Arkadaşlar,  

Sosyal etkileşim, beni çok mutlu eden bir şey oldu. Sevgili Dilek’in gerçekleştirdiği, Türkiye’de 

ilk defa Galatasaray yaptı. Çok fazla başvuru vardı, standarda ulaştı. 300 katılım oldu 

satrançta. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenledik, 10 Kasım için. O çocukları görmenizi 

isterdim, yüreğiniz parçalanırdı. 8 yaşında çocuklar, 50 yaşında büyüklerini yendi satrançta. 

Türkiye’nin geleceği için de bizim katkıda bulunmamız bizim için çok önemli, hem Ata’mızı 

anmak, hem de bu spora Galatasaray’ın desteği için. Bu konuda sponsorumuza da teşekkür 

ediyorum, Galatasaray’ın cebinden 5 kuruş çıkmamıştır.  

Evet, onu söyledim, 20.4 milyon TL amatörlere desteği, vergiyi peşin yatırarak aldım. Buradan 

da rakiplerimize sesleniyorum, özellikle onların medyasına. Galatasaray vergilerini ödüyor. 
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Vergilerini ödediği gibi bir de peşin ödüyor, amatörlere destek veriyor. Yazacaksanız, bunu 

yazın ya da öbürünü yazmayın, Galatasaray vergi kaçırıyor demeyin. Ayıp, utanın.  

Biliyorsunuz, bilyoner.com ile anlaşma yaptık, 2+1. Daha önceki misli.com’a buradan bir daha 

teşekkür ediyorum. Hiç sorun çıkarmadan anlaşmayı bozdu, Galatasaray adına, sağ olsunlar 

ve 8 kat elde ettik, 8 kat. Müthiş bir şey yaptık, 27 milyon TL’lik bir geliri getirdik. Bilyoner’e 

bu vesileyle teşekkür ediyorum tekrar. Application için uğraşıyoruz, yani digital ortamda. TV 

şey korkmasın, televizyonu kapatmayacağız, öyle bir düşüncemiz yok. Başkaları diyor, bizim 

üstümüze atıyor bazı şeyleri. İnşallah onları yapacağız.  

Stadyumumuzun 2009’dan beri yapılmayan, hâlâ bakımda... İç bakım ayrı, ona girmeyeyim, 

fakat dışarıda artık seyircimiz var. Tamamlanmadı ama eski hâle göre iyi. Metro seferlerini % 

50 arttırdık, çok daha rahat boşalıyor. Işıklandırmalar, asfalt düzenlemeleri, merdivenler ve 

yürüyüş yolları iki tane yapılacak. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun, bize bu konuda çok büyük 

destek veriyor ve devamlı çalışıyor, bunu da bilgilerinize. Bu sezon bitmese bile, inşallah 

önümüzdeki sezon, taraftarlarımız çocuklarıyla, bebekleriyle çok rahat maça gelip gidecekler. 

Bunları okuyup zamanınızı çok almak istemiyorum. Görün, kayda alın istiyorum.  

Ticari projelere aşırı çalışıyoruz. Her gün, her saat proje ile, nefes alamıyoruz. Buradan Doruk 

kardeşime ve İlber kardeşime teşekkür ediyorum, çünkü, çok değişik, Türkiye’de 

uygulanmayan uygulamalara başlayacağız ve inşallah en iyi şekilde sizleri temsil edeceğiz. 

Takip edilen projelerde, yine başınızı ağrıtmak istemiyorum, yalnız Riva projesine destek 

verin. Riva gitti, şimdi bununla uğraşmayalım. Olmuşla, ölmüşle uğraşmayalım. Biz bundan 

sonra Riva’dan maksimum geliri nasıl elde ederiz, buna bakalım lütfen. Ben hiç kimseyi 

kırmak istemiyorum, konuşurken de sanırım kırmadım. Evet, bu projeyi lütfen destekleyelim 

ve bu projeden mümkün olan en fazla konutu alalım. Biz alamıyorsak, çevremizde bunu 

tanıtalım. Bir stant açtılar sanırım, açın dedim, oradan elde edilecek her hasılat 

Galatasaray’a, sizlere artı yazacak. Bunu unutmayın. İnşallah orada bir kayıkhane de 

yapacağız, kürek için. Sevgili Ahmet Şenkal buna çok mutlu olacak. Ve inşallah hayallerimiz 

gerçekleşir.  

İlkokul için, okul terki şarttı, biliyorsunuz. Okul terki için, bana verilen tavsiye doğrultusunda 

bizzat ben gittim, Galatasaray Üniversitesi Rektörü ile görüştüm. Bana gelen bilgi, sevgili lise 

müdiresi hanım taraftardı, ama sevgili rektörümüz stratejik olarak böyle bir şeyi 

düşünmediklerini söylediler, Riva için. Ben “Bari Florya’yı yapalım.” dedim ve kendisine şunu 

söyledim, hâlâ da söylüyorum. Ben buradan puan alayım, yani bak bu adam Galatasaray Liseli 

değil, ama Galatasaray Lisesi için, ilkokul için, sakın böyle düşünmeyin arkadaşlar. Benim 

karakterim böyle bir şeyi götürmez. Bizim hiçbirimizin karakteri götürmez. Biz, lisemiz, 

kurucu lisemiz diyoruz. Bizim baş tacımız diyoruz. Bizim kökümüz lisedir diyoruz. Aslını inkar 

eden haramzadedir diyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Biz bu sözcükleri 3 oy, 100 oy, 1.000 oy 

almak için kullanmıyoruz. Hiç öyle oyu da, öylesine bir güdümlü oyu da bize Allah nasip 

ettirmesin. Şimdi biz öğrendik, Şişli’de çok dar bir mekandaymış. Bunu size anlatıyorum, 

çünkü hâlâ umudum var. O umut da çok önemli, fakirin ekmeği. Şimdi Şişli’de zor bir 

binadaymış. Sağ olsun, sevgili İnan Kıraç ağabeyimiz -helal olsun- vermiş. Fakat daha geniş bir 
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imkânda, lojmanları olan... Lojmanları da taahhüt etti müteahhit. Müteahhidin de işine 

geliyor, haklı olarak. Daha elegant, daha kalite bir görüntü olacak site  için, gayet normal. 

Bizim de işimize geliyor, satış artacak, gelir gelecek. Tekrar ediyorum, ben bugün varım, yarın 

yokum, ama ben size şu sözü hep veriyorum. Ben bu borcu bitireceğim, kalırsam ama. Şart 

olarak söylemiyorum, istediğiniz gibi düşünebilirsiniz. Onda sakın yine demeyelim, o konuya 

girmeyelim.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bunu gördünüz, çok uğraştığımız iş var. Arkadaşlarım, Yönetim Kurulu arkadaşlarım 

gerçekten müthiş çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Evet, ek gider, bu da öyle. Bunlar 

tabii idari çalışmalar. Arkada, arka planda müthiş bir idari çalışma yapıyoruz. Galatasaray 

yönetmeliğinin uygulanmasına çalışıyoruz. Gerek Mağazacılık’a, gerek finans bölümüne yeni 

insanlar alıyoruz, çok değerli insanlar alıyoruz. Ayrılanlar da değerli, ben şimdi onlarla 

uğraşmıyorum. Fakat kendi sistemimize uygun, Galatasaray’a uygun çalışmalar yapıyoruz. 

Şimdi bunu yaparken, hemen şunu söyleyeyim. Madem öyle, Store dediniz. Bakın, bazı 

şeyleri bilin arkadaşlar. Şimdi, biz Mağazacılık’ta çok ciddi çalışıyoruz. Tek tek şeyler oluyor. 

Yarın faaliyet raporunda görürsünüz, konkordatolar ilan ediliyor. Bu konkordatolar bizi 

olumsuz etkiliyor. Sadece bir konkordato 4.5 milyon TL. 17 mağaza mıydı, Kaan? Efendim? 5 

milyon TL, ama 500 bini kurtardık diyordu. Hayır, mağaza sayısını sordum.  

Değerli Arkadaşlar,  

Kimseyi suçlamadan söyleyeyim yine. Mağazacılık’ta ne ile uğraşıyoruz şu anda, bilin. Bir 

kişiye, bir şirkete 17 mağaza verilmiş, 5 milyon risk. Konkordato ilan etmiş, teminat 50 bin TL. 

Bir kişi -hâlen isim vermeyeceğim- bir sanayi işyerinde memur olarak çalışıyor, maaşlı. Kaç 

mağazası var? İki tane mağazası var. Daha söylemeyeyim. İnşallah hepsini sizin adınıza 

şeffaflıkla, açıklıkla, -söylemek ayıp ama- dürüstlükle düzelteceğimize inanıyorum. Hepinize 

saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Başkana bu geniş açıklaması için teşekkür ediyoruz. Aralık ayındaki açıklamalarından 

avans alarak bizi bilgilendirdi, çok teşekkürler kendisine. Sağ olun. Efendim, gündemin diğer 

maddesine geçiyoruz. Söz almak isteyenler Sayın Burçin Bey’e müracaat edebilirler. Ancak şu 

ana kadar 4 tane başvuru var. Sayın Metin Öztürk, daha sonra Sayın Taner Aşkın var. Rıza 

Morova ve Mehmet Bilen. İbrahim Özdemir Bey, Ahmet Şenkal ve İbrahim Göknar Bey. 

Ahmet Bey sizi ben unuttum. 

Metin Öztürk 

5569 Metin Öztürk.  

Değerli Divan Başkanım ve Yönetimi, Değerli Kulüp Başkanı ve Yönetimi, Kulübümüzün 

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Gündem bu kadar tatsızken, konuşmacı değil, dinleyici olma niyetindeydim. Ama bugün 

hepimize gelen e-mail’i görünce şaşırdım. Şahsi düşüncem, konu kötü yönetildi, açıklama ise 
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tamamen bir ipe un serme durumu. Madem bu yıl başvuran liselilerin hepsini mağdur 

etmeyip önümüzdeki sene üye yapacaksınız, bu yıl niye yapmadınız? O gençlere destek 

olmak için, çevrenizde aday üye bildirmeyen 5 yıllık üye mi bulamadınız? Bu konuyu 

açıklayan destansı, uzun yazınızda, “Tüzük, anayasamız.” diyorsunuz. En son Olağanüstü 

Genel Kurulun gündeminden çıkarılan 8. madde tüzük değişikliği olmadan gelecek bir konu 

muydu veya gündeme yazarken tüzüğü mü okumamıştınız? Tüzüğün acil değişmesi gereken 

3, maksimum 4 maddesi var. Getirin, size yardımcı olalım. İrfan Aktar Bey’in Divan başkanlığı 

döneminde, sizin de içinde olduğunuz, 3 yıllık emek ile hazırlanan çalışma şu an elinizde, 

gereğini yapınız. Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Metin Bey’e teşekkür ediyoruz. Daha sonraki konuşmacı Sayın Taner Aşkın, buyurun. Sayın 

İbrahim Özdemir ve Ahmet Şenkal’dan özür diliyorum. Ben kayda almayı unutmuşum, kusura 

bakmayın. İbrahim Bey, özürüm sizi etkilemedi galiba. 

 

Taner Aşkın 

Saygıdeğer Üyeler, Muhterem Başkan, Muhterem Divan Kurulu Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce, doğrusunu isterseniz, bugün 

ben burada Galatasaray’da şimdiye kadar hiç konuşulmamış konuları konuşmak üzere bir 

hazırlık yaparak geldim. Artık bunları rahatlıkla konuşmamız lazım. Yani kamufle ede ede, kol 

kırılır, yen içinde kalır falan diye düşüne düşüne bugünlere geldik. Şunu özellikle söylemek ve 

belirtmek isterim ki, bugün ister bu Yönetim Kurulu olsun, ister başka Yönetim Kurulu olsun, 

kim gelirse gelsin, Galatasaray’a bir hizmet için geliyor. Bizlerin bu kürsüden veya aramızda 

konuştuklarımızda hiçbir zaman yıpratıcı, kötü şekilde onları yönlendirecek veya aşağılayacak 

bir durumda olmamız söz konusu değil. Söylenen sözlerin hiçbirisi de ayrıştırma getirecek 

veya olmaması gereken, ama maalesef zaman zaman olabilecek ufak tefek hadiseleri 

büyüterek gündem değiştirme maddesine gelene kadar, gündem değiştirme hususlarına 

gelene kadar büyütülmemesi lazım diye düşünüyorum.  

Şimdi görüyoruz, evet doğru. Yönetimimiz, biraz evvel Sayın Başkan arz etti bizlere. Eksik 

olmasın, bilgilendirdi. Yalnız benim bir ricam olacak. Sayın Divan Başkanımızdan da özellikle 

rica ediyorum. Bu önümüzdeki Aralık ayının toplantısına gelecek olan Kasım ayı, yani 

bugünkü Divan toplantısının notlarının arkasında, Sayın Başkanın ekranda sergilemiş olduğu 

o tabloları da görelim.  

Şimdi işin özüne gelince, Galatasaray’ın bugün içinde bulunduğu durum, biz kendi ayağımıza 

bir halka takmaya çalışıyoruz ve bu halkanın bir ucu ağır bir yüke bağlı. Zaman zaman 

oynatmaya çalıştıkça da, bırakın oynatmayı, ayağımızı zedeliyoruz, kendi kendimize zarar 

veriyoruz.  

Arkadaşlar,  

Önemli olan şey şu. Galatasaray Yönetim Kurulu, Galatasaray Başkanı başta olmak üzere, 

Galatasaray profesyonelleri, Galatasaray’da çalışanlar, her kim olursa olsun, öncelikle ve 
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özellikle yaptıklarına, söylediklerine, icraatlarına son derece dikkat etmek zorundalar. Son 

derece dikkat etmek zorundalar. Bizim bu büyüklüğümüzü kıskanan, bizi içine sindiremeyen, 

bizim varlığımızı kabul etmeyen bir sürü zümre ile karşı karşıyayız. Biz buralara kolay 

gelmedik. 500 senelik bir kültür ve 113 senelik bir kulüp burası. Bu kulübü idare etmek 

muhakkak ki zor. Ama zorun da ötesinde, çok daha önemli bir husus var. Konuştuklarımıza, 

yaptıklarımıza son derece dikkat etmek zorundayız. Biz Galatasaraylıyız, Galatasaraylılığı 

temsil ediyoruz ve bu bizim için kaçınılmaz, olmazsa olmaz bir husus. Evet, doğru, haksız 

cezalar olabilir, haksız sıkıntılar olabilir. Ama şunu da kabul etmek lazım. İnsan, her kızdığı 

anda, her sinirlendiği anda sinirlerine hâkim olmak zorunda değil mi? Hele hele Galatasaray 

gibi bir toplumda, kendisine verilen vazifenin ağırlığı altında bunu yapmak lüzumunu 

hissetmez mi? Yani size silah çekene siz de silah çektiğiniz zaman, bunun başka şansı yok, 

vuracaksınız. Vurmazsanız vurulursunuz. Bunu düşünerek hareket etmek zorundayız. Şimdi 

nereye geldi bu iş? Bakın, nerelere geldi. Lüzumlu, lüzumsuz bir sürü aleyhtar toplamaya 

başladık. Kendi içimizde de bunları düşünen arkadaşlarımız var. Ben kınamıyorum, haklı 

olabilirler. Galatasaray, toplanalım, birlik yapalım. Bunu burada yıllarca söylüyoruz. Ama biz 

dağınık değiliz, biz kopuk değiliz, biz Galatasaray camiasıyız. Dışarıdan öyle görenler olabilir. 

Ama bizde böyle bir şey yok. Biraz evvel de tekrar ettim. Bakın, bugünkü yönetim görev 

başında, bundan sonra gelecek yönetimler de görev başında olduklarında, yine 

istediklerinde, yine arkalarında olacağız, yine yanlarında olacağız. Gayet tabii, 

Galatasaraylılığın bir özelliği var. Zaten buradan neşet ederek yola çıktığımızda bakıyoruz ki, 

bizim rakiplerimizin hiçbirisinin bu seviyeye gelememesinin nedeni olarak en başlıca 

gösterilecek sebep bu.  

Sayın Başkan, kusura bakmayın, ben bir iki şeye değinmek istiyorum burada. Evet, zaman 

zaman bazı hususlarda çıkışlarınız oluyor. O çıkışlardan sonra da geri dönerek birtakım şeyleri 

ya öyle değil de böyleydi, şöyle değil de böyleydi falan gibi, ben bunları birçok platformlarda 

filan serzenişte bulunan arkadaşların notlarından da size iletmek istiyorum. Bunlar belki sizin 

için bir mazeret olabilir, ama ben tekrar ediyorum. Galatasaray Başkanı olarak, lütfen, lütfen, 

Galatasaray Başkanının özür dilemesini kabul etmiyorum. Asla kabul etmiyorum. Sizin de 

etmemenizi temenni ediyorum.  

Bir diğer hususa gelince, kulüpte çalışan profesyonel arkadaşlarımız var. Şimdi bu 

profesyonel arkadaşlar hakkında, biz bazen duyumlar alıyoruz, bazen dedikodular duyuyoruz, 

bazen inanılmayacak hikâyeler duyuyoruz. Ama son zamanlarda, bu personel kadrolarında 

ciddi değişiklikler oluyor. Önemli şahsiyetlerin, önemli iş yapan insanların yer değiştirdiklerini 

veya işten ayrıldıklarını duyuyoruz. Şimdi bu gerçek. Ama bir şey var. Bir insan eğer işe 

yaramıyorsa, işten çıkarıyorsanız, niye tazminat veriyorsunuz? Niye tazminat veriyorsunuz? 

Yani şimdi...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Taner Aşkın, İş Kanunu emrediyor, tazminatsız işten çıkaramazsınız. Bir formül varsa, 

bize de verin, biz de çalıştırma yapıyoruz. 
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Taner Aşkın 

Efendim, İş Kanunu’nun emrettiğini ben de biliyorum. Onu ben de biliyorum. Ama şöyle 

söyleyeyim. Eğer yaramıyorsa, çıkartırsanız, verdiğiniz tazminatı da deklare edersiniz, 

söylersiniz. Bu tazminatı verdik, bu arkadaşın işine son verdik dersiniz. Bunun onun 

tarafından, bir şekilde aleyhte değerlendirilmesine sebebiyet vermenin doğru olmadığına 

inanıyorum.  

Bir konuya daha değinmek istiyorum. Yeni bir iletişim uzmanı bir arkadaş aldınız. Bu arkadaş, 

benim de içinde bulunduğum, başka arkadaşların da içinde bulunduğu, hatta 3’lü, 4’lü seçim 

atmosferinde, sizin listenize rakip olan diğer listedeki bütün arkadaşları potansiyel suçlu 

olarak suçlayan bir insan. Bir şey söylüyor, “Bu yönetimlerde görev alanlar bunu açıklamak 

zorundadırlar.” diyor. “Hangi düşünce ile, hangi menfaat telakkisi ile bu görevlere talip 

olmuşlardır? Açıklamazlarsa onlar da bu işin içerisinde sayılırlar.” beyanatı var. Yazılısı da var 

zaten. Şimdi ben söylüyorum, yani bu arkadaşın liyakatı neydi? Bu arkadaşın liyakatı neydi 

veya bu arkadaşı kimin tavsiyesi ile biz iletişimin başına geçirdik? Galatasaray’ın en önemli 

yeri. Veya daha önceden bu arkadaşa herhangi bir söz mü verildi? Buyurun gelin, biz sizi üye 

yapamıyoruz, ama ilerde bir şekilde görevlendireceğiz diye bir söz mü aldı bu arkadaş? En 

önemli yerde şimdi bu arkadaşımız, Fatih Bey diye bir arkadaşımız. Biliyorsunuz hepiniz, 

hepimiz biliyoruz. Bakın bu hassas konularda -özellikle belirtmek istiyorum ama- çok dikkatli 

hareket etmek zorundayız. Bugün hakikaten bir sırat köprüsünden geçiyoruz. Ama geçerken 

bu açıkları vermememiz lazım.  

Bir önemli konuya daha geliyorum, müsaadenizle. Ben bunları hep tenkit olsun diye 

söylemiyorum. Lütfen dikkatle dinlerken ben arz etmiş olayım. Özellikle belirtmek istiyorum 

ki, Divanın bir görevi olduğunu... Biraz evvel de Metin arkadaşımız çıktı burada, evet, doğru, 3 

senelik bir çalışmanın sonunda -bir Divan görevi verilmiş bize ve ben de vardım bu grubun 

içerisinde- bizler bir hazırlık yaptık. Yaptığımız hazırlıkların en önemlisi de, bunu hazırladık ve 

Divana takdim ettik. Ama bakın, 3 seneden fazla zaman geçti, hâlâ şimdi yeniden bir tüzük 

heyeti kuruluyor, kuruldu. Divana bu görevi verdik. Eksik olmasınlar, bu hazırlığı da yaptılar. 

Galatasaray’ın bugün önemli hususlarından bir tanesi, -siz yaşıyorsunuz ve iyi biliyorsunuz, siz 

de vardınız o grubun içerisinde- süratle bu tüzüğün çıkması lazım. Galatasaray’ın bir 3 sene 

daha  tüzük komisyonu ile, tüzük tadili ile uğraşabilecek durumu yok, olamaz da zaten. Çünkü 

bu tüzüğün yarısından fazlası mükerrer, birbirinin üstüne tekrar edilmiş maddelerden 

oluşuyor, bir tane, iki tane değil. Biz bir tek maddeye şerh koyduk. Bir tanesi benim şerh 

koyanlardan, bir tanesi de zatıalinizsiniz, bir tanesi de Ahmet kardeşimiz. 

Şimdi bakın, bir tek 8. madde bizim şerh koyduğumuz, ama inanın, -Sayın Başkan da burada- 

itiraf edelim, o tüzükte en az 70 tane madde fazla, birbirinin içerisinde. Biz onların hepsini 

ayıkladık, çıkarttık, ortaya koyduk. Ya bunu bu kadar uzatmanın bir âlemi yok. Yani geldik, 

gittik, bir tüzük komisyonu daha, bir daha, bir daha, bir daha. En kısa zamanda, özellikle Sayın 

Divan Başkanımız, Sayın Kulüp Başkanımız, istirham ediyorum, rica ediyorum, Galatasaray’ın 

geleceği açısından, bu konuda çok hassas ve çok dikkatli davranmamız gerekiyor.  
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Son olarak bir şey daha söylüyorum. Kusura bakmayın, tekrar başa dönüyorum. Sakin olalım, 

sinirlerimize hâkim olalım. Galatasaray’ı en iyi şekilde temsil ettiğimizden hiçbirimizin şüphesi 

yok. Ama Abdurrahim kardeşim, bir kere daha rica ediyorum, ne olursun, bak biz seni çok 

seviyoruz, hakikaten çok seviyoruz. Canıgönülden söylüyorum, taraftarlığına hiçbir diyeceğim 

yok, idareciliğine hiçbir diyeceğim yok. Ama şimdi ikinci başkansın, sahada adam kovalama. 

Saygılar sunuyorum. Hepinize hürmetler ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Taner Aşkın’a teşekkür ediyoruz. Konuşması sırasında 3 tane noktaya değindi. Müsaade 

ederseniz, ben onlara bir açıklama getirmek istiyorum. Müsaade edin Taner Bey, bitirdiniz 

konuşmanızı. Devam edeyim, sonra konuşursunuz.  

Birincisi, Sayın Taner Aşkın, Sayın Mustafa Cengiz’in, Sayın Başkanımızın sunduğu mali 

tabloları tutanak ekine koymamızı istedi. Böyle bir şey mümkün değil, ancak bu tutanaklar 

bizde olacak, tablolar da bizde olduğuna göre, siz istediğiniz zaman bizden talep edip 

inceleyebilirsiniz. Mali tabloları böyle ortaya yaymak çok doğru olmaz diye düşünüyorum.  

İkincisi, tüzük tadil çalışma grubu ile ilgili. Biz Amerika’yı yeniden keşfetmeyeceğiz, tamamen 

son yaşanan eksiklikleri bertaraf edici, dolayısıyla sizin de içinde bulunduğunuz çalışma 

grubunun hazırlamış olduğu değerli çalışmayı baz alacağız, oradan hareket edeceğiz ve bu 

tüzüğün uygulaması ile ilgili olan bütün paydaşlarımızın da son defa görüşlerini alacağız. 

Bunun için de, eski Sicil Kurulu Başkanı, sicil kurullarında görev yapmış arkadaşlar, disiplin 

kurullarında görev yapmış arkadaşlar, hatta kulübün profesyonel kadrolarında çalışan 

arkadaşlardan da uygulama ile ilgili görüşlerini alacağız. Bu değerli çalışmanızı kendimize 

kılavuz alıyoruz. Dolayısıyla, hassas olan üyelik maddesi haricindeki diğer maddeleri süratle -

biraz wording’ini dün akşam kendi aramızda konuştuk, daha kısaltılabilir hâle getirebilirsek, 

yorumlara az ihtiyaç olacak şekilde- derhal oylarınıza, Yönetim Kurulu ile paylaşarak 

sunacağız.  

Sayın Abdurrahim Albayrak’ın sahada adam kovalamasına gelince, ben de seyrettim maçı, 

adam kovalamadı. Yani sakinleştirmek için kovaladı, yoksa kaçanı kovalama anlamında değil. 

Ben Abdurrahim’i de yıllardır tanırım, dolayısıyla öyle yapmasaydı iyi olurdu, ama 

Abdurrahim duygusal bir arkadaşımız, yapması da faydalı oldu. Evet, başkalarının 

kovalamasına engel oldu. O bakımdan, o da renkli sima olarak aramızda. Teşekkür ediyoruz 

kendisine. Sayın Rıza Morova lütfen.  

Rıza Morova 

İyi günler. 

Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu,  

Bu kürsüden ilk defa konuşacağım. Onun için, heyecan yaparsam kusura bakmayın lütfen. 

İsmim Rıza Tevfik Morova, 8941. 112. dönem, 1980 dönemi Galatasaray Lisesi mezunuyum.  

Sayın Başkana anlatımları için teşekkür ederim. Burada söz alma sebebim, demin Taner 

ağabey bir konuya girdi. Ben ismi vermeyecektim, ama Taner ağabey isim de verdi. Ben 
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Mayıs ayındaki seçime Dursun Başkanın listesinden Yönetim Kurulu adayı olarak girdim. Ve 

herhangi bir twitter kullanmıyorum. Geçen, iki-üç hafta evvel, eski yazışmalar önümüze geldi. 

Orada sayın yeni kurumsal direktörümüzün bizleri menfaat sağlamakla suçlayan bir tweet’ini 

gördüm. Orada benim de ismim var. Buna çok üzüldüm. Bizim aday olmamızın sebebi, 

Galatasaray Kulübü için bir şey yapabilmekti. Ben Galatasaray Lisesi’nden sonra, Amerika’da 

üniversitede okudum, kendi işim var. San Marino Cumhuriyeti’nin Türkiye Fahri 

Başkonsolosuyum. Kimseye kendimi kanıtlamak gibi bir düşüncem yok. Herhangi bir maddi, 

manevi menfaat sağlamak gibi bir düşüncem yok. Sadece tek arzum, Galatasaray için bir şey 

yapabilmekti. Dursun Özbek’i de hiç tanımadım hayatımda, taa ki Mart ayına kadar. Dönem 

arkadaşlarımla bir araya geldik, Galatasaray için ne yapabiliriz dedik ve bir grup oluşturduk. 

Dursun Başkanı da eski başkanlığı döneminde yaşamış olduğu tecrübeleri anlatması için 

davet ettik. Kendisine yaptığı yanlışlıkları anlattık. Biz bazı arkadaşların öne çıkarak, Yönetim 

Kuruluna aday olmasını kararlaştırdık. Bunu yaparken de, Galatasaraylı diğer adaylarla da, 

potansiyel adaylarla da bir araya gelmeye çalıştık. Kendilerine sorduk, herhangi bir çalışmanız 

var mı diye. İlla ki Dursun Başkanla girmek zorunda değildik. Biz Ali ağabeyle konuştuk, 

Cemal’le konuştuk, Ozan kardeşimle konuştuk. Fakat sonunda yollarımız Dursun Özbek’le 

kesişti ve bu şekilde girdik. Buradaki amacımız da, bir şekilde eğer Galatasaray yönetimine 

girersek, kendimiz ve Galatasaray için, yani kendi düşüncelerimizle Galatasaray’ı ileriye 

götürecek projeler yaratmak, bunları sizle hep birlikte çalışmak ve Galatasaray’ımızı layık 

olduğu yerlere götürmekti. Başka hiçbir şekilde de, benim ve hiçbir arkadaşımın şahsi 

menfaatimiz olmadı.  

Kaldı ki, birçok örnek vereyim size. Benim küçük kızım, demin Metin kardeşim konuştu, şimdi 

benim kızımdan sonra onun kızı da binicilik şubesinde. Benim kızım binicilikle uğraşıyordu, 

Amerika’ya gitmeden evvel. Galatasaray Kulübü’nün binicilik şubesi fiilen kapanmıştı ve 

Kemer Country adına yarışıyordu. Ben bir gün kızdım, dedim ki, Galatasaray şubesini 

açtıracağım. O günkü yönetim zamanında gittim, kulübü açtırdım, lisanslı sporcu yaptırdım. O 

zaman tek lisanslı sporcuydu, Türkiye şampiyonlukları oldu ve Balkan şampiyonu oldu 2014 

yılında. Galatasaray Kulübü’nden hiçbir yetkili, hiç kimse beni aramadı, ben de hiç kimseden 

bir şey talep etmedim, çünkü bunu isteyerek, Galatasaraylı olduğum için yaptım ve 

Galatasaray’a diğer kulüplerin hiçbirinde olmayan bir başarıyı ve bir madalyayı getirttim. 

Bunun için bir teşekkür bile beklemedim. Yani bu kadar Galatasaraylıyım, onu demek 

istiyorum.  

Sayın Başkan, yanınızda tabii ki çok değerli insanlar çalışıyor, eminim. Ama onların 

Galatasaray’a hizmet vermek için uğraşan kişilere bir söz söylerken bunu 2-3 kere 

düşünmelerini ve bu tip kötü sözler söylememelerini, bu tip imalarda bulunmamalarını 

sağlamanızı rica ediyorum lütfen. Eğer bu şekilde devam ederse, bu kişilerin Galatasaray’da 

yeri yoktur diyorum. Galatasaray hepimizin. Siz çok güzel anlattınız. İnşallah önümüzdeki 

senelerde Galatasaray’a hizmet etme şansını yakalarız. Birçok değerli arkadaşım var, kimin 

şansı ise Galatasaray’ın şansı olur diyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Morova’ya teşekkür ediyoruz. Evet, bu sözü edilen arkadaşımızın maalesef böyle 

talihsiz bir paylaşımı var sosyal medyada. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu not da almışlardır, 

mutlaka ki bunun gereğini yapacaklardır diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Sayın Mehmet 

Bilen. (En Son konuşmak istiyorum), Ona siz karar vermeyin isterseniz, vazgeçiyorsanız 

vazgeçin. Normalde biliyorsunuz, sizin birincilik kontenjanınız var ama istemediniz bugün. 

Onun için. 

Mehmet Bilen 

Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler,  

Birkaç tane not aldık. Daha da tabiatıyla konuşmacıları dinlemek istiyorduk. Bir kere, bu 

genel kurullarda zaman zaman oluyor, Divanımızda da oluyor. Böyle bir yerlerden devamlı 

gizli toplantı yapılsın, kapalı toplantı yapılsın teklifleri geliyor. Yani bir türlü aklım almıyor. Her 

seferinde söylüyorum, ya biz alnı açık bir kulübüz. Bizim gibi bütün spor kulüpleri de topluma 

açıktır, spor kulübüdür. Burada nasıl gizli toplantı olur? Ne amacı var? Bizim gizli, saklı bir 

şeyimiz olamaz. Yani lütfen bir daha böyle önerileri getirmesinler, bize yakışmıyor.  

Öbürü de, pek bu işlere girmek istemiyorum, rahatsız ediyor. Bu federasyon belli ki maksatlı, 

art niyetli bir davranış içinde. Bunu ben bir üye olarak şahsen protesto ediyorum. Herhâlde 

şöyle değerlendiriyorum. Fderasyonun bir hedefi, bir amacı var, birilerinin şampiyon olmasını 

arzu ediyor. Biz bu ülkede çok tiyatrolar gördük. Federasyonun bu oyununu da ben şahsen 

kendim yutmam. Yani bunun ne olduğu, nereye vardırılmak istendiği belli.  

Metin kardeşimiz tüzükten bahsetti. Gerçekten tüzükte sıkıntı var. Özellikle tüzüğün bir 

noktasında sıkıntı var, üyelik konusunda. Bu sene bu çok yaşandı. Tüzük, kulübün elini ayağını 

bağlamış, diyor ki, 400 üyeden fazla alamazsın. Peki, öncelikle liseli ve sporcu diyor. Peki, 

soruyorum size, 400 tane liseli ve sporcu gelirse kimi alacağız? Yani böyle bir tüzük maddesi 

olur mu? Nitekim bu sene 210 tane liseli başvuru oldu. Ee, geriye ne kaldı? 190 kaldı. Şimdi 

bu öyle bir madde ki, tabii bu da art niyetli bir madde. Gerçekten çok nitelikli pek çok 

Galatasaraylıyı kulübe üye yapamıyoruz. Yazık, günah. Bu ne bir etik değer, ne vicdani bir 

durum. 2.000 kişi başvurmuş, bekliyor. 2-3 bin kişi de nasıl olsa olamayız diye müracaat 

etmiyor.  Bakın, başvuranların içinde, Robert Kolej mezunu, Koç Üniversitesi, Galatasaray 

Üniversitesi mezunu, Tesla mühendisleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Bilimleri Fakültesi 

öğretim üyesi ve İTÜ’lü aslanların kurucusu, öğretim üyeleri, profesörler, bir rektör -şaka 

değil-, loca sahibi iş adamları, CEO’lar, akıllı araç oto yazılımlarını geliştiren genç, pırıl pırıl 

beyinler, geldi, görüştük. Nobel adayları var. Bunları kulübe üye yapamıyoruz. Bu tüzük 

maddesinin Galatasaray’a ne faydası var? Art niyetli bir tüzük maddesi. Ha, bunlara karşı 

kimleri üye yapıyoruz, kimler üye olmuş? % 100 Fenerbahçeli, kulübe üye olmuş. % 100 has 

Beşiktaşlı, A grubundan kulübe üye olmuş. Yapılmış. Belki kendisi istemiyordu. Burada üye 

iken, aynı zamanda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Divan Kurulu üyesi. Bugünkü tüzük bunu 

emrediyor. İstiyorsanız devam edelim. Bu insanları alamıyoruz, Fenerbahçelileri, Beşiktaşlıları 
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aramıza alıyoruz. Bu yıl müracaat eden genç bir arkadaş vardı. Sonra telefon edildi, 

kendisinin pek umurunda değil, olmak da istemiyor. Belli ki başkaları, organizatörler bunu 

yapıyor. Annesi, babası, kendisi Beşiktaş forması ile Kartal önünde resim vermiş. Çocuğun 

hakkı, Beşiktaşlı da olur, Fenerli de olur. Bize göre bir şey yok ki, Beşiktaşlı olsun, ama formu 

bize geliyor.  

Bir kere şu var. Galatasaray Lisesi’nde her okuyan kişi Galatasaraylı değildir. Burada 

Fenerbahçeliler de var, Beşiktaşlılar da. Bu gayet doğal bir şey. Ama tüzükte böyle bir madde 

var diye istismar ederek, referans imzaları olmadan geçtiğimiz yıllarda bu kişiler kulübe üye 

yapılmış. Yani bu olacak iş mi? Niye yapılıyor? Son sandık hesabı. İmzası olmayan başvuru 

sahipleri var. Ve o zaman 650 liranın sponsorları var. Ben bunu fazla kurcalamayayım, çünkü 

bu konuyla ilgili kimse bir şey demeyince, ben bekledim, hani belki bir konuşan olur, onlara 

yanıt veririm diye. Yanlış algı yaratıldı son zamanlarda. Gereksiz, yıpratıcı açıklamalar yapıldı, 

hiç gerçek olmayan şeyler. Bu dönem tüzüğe harfiyen uyuldu. 400’ün altında üye alındı. 

Hâlbuki eleştirenler kendi dönemlerinde 400’ü çok geçtiler. Ama onlar farklı olduğundan, 

onlara bir eleştiri yok, buraya eleştiri var. Ben kendi adıma, 50 yıldır bu işlere şerbetliyim. 

Referans sahiplerine sorulmadan imzalar taklit ediliyor. Bir kişinin değil, organize bir şekilde. 

Evet, yeter de... Tamam, doğrusunuz, fazla ben şey yapmayayım.  

Şimdi burada şu var, yetmeyen bir şey var. Bakın D ve E grubunda bu tür organizasyonlar 

nedeniyle hakları yenmiş, yıllarca bekleyip üye yapılamamış, hakları ellerinden alınmış, zarara 

uğratılmış insanlar var ve bunların içinde bizim Divan üyelerinin çocukları da var. Bu tıkanıklık 

nedeniyle, bu pırıl pırıl insanları kulübe alamıyoruz. Bu organizatörler ve bu insanlar 

yüzünden pek çok Galatasaraylıyı incitiyoruz ve onların haklarını ellerinden alıp onlara zarar 

veriyoruz.  

Basit bir-iki önerim olacak. 1.200 lira olacak üyelik hakkı sadece Galatasaray Lisesi’ni o yıl 

bitirmiş genç öğrencilere verilmelidir. Öyle kişiler geliyor ki, evet, liseyi bitirmiş, aradan 40-50 

sene geçmiş, 70 yaşına gelmiş, trilyonlar kazanmış, -Allah daha kazandırsın- 1.250 liraya 

kulübe üye oluyor. Yani hiç olmazsa gençlere bu imkân sağlansın, öğrencidir, diğerleri de 

müsaade edin de bir 20 bin liraya olsun. Yani artık bunları da görmezlikten gelmeyelim.  

Bu 400 sınırı etik olmadığı gibi yasal da değildir. Yasal bir rakam değildir. Şu yapılabilir. A artı 

B artı C dışındaki D ve E’ye çok istiyorsak süzerek, bir anda üye gelmesin diye, D ve E’de 400 

limitini kullanabiliriz. Yani şunu söyleyeyim. Artık küçülme olsun, bizim olsun anlayışını da 

terk etmemizin zamanı geldi, geçti.  

Bir de geçen toplantıda, ultrAslan’la ilgili anlamsız, yanlış bilgilere dayanan eleştiriler oldu. O 

konuda da şunu söyleyeceğim. Niye gerek duyuldu buna? Yani ultrAslan bir gerçektir, bir 

varlıktır, kulübün bir gücüdür, sahadaki 12. oyuncudur. Yani bunu yıpratmanın hiçbir anlamı 

yoktur. UltrAslan’ın Antalya, Ankara, Antep gibi şehirlerdeki temsilcilerinden kulübe üyelik 

için müracaat edenler ve müracaatı kabul edilenler var. Çok değerli, çok kıymetli, nitelikli 

ultrAslan temsilcileri var. Bunu da çok iyi bilmeliyiz. Kulübümüzün Başkanı, ultrAslan’la, 

taraftarla fotoğraf çektirdi diye eleştirildi. Bu olacak bir şey değil. Bu, iftihar edilecek bir 
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şeydir. Sadece bizim kulübümüzün değil, her kulübün başkanı taraftarıyla fotoğraf 

çektirmelidir.  

Divana değinmeyeceğim. Divanla ilgili bugünlük bu kadar değerlendirme yapıyorum. Hepinizi 

sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Bilen’in kendine münhasır açıklamaları için yine teşekkür ediyoruz, çok faydalandık. 

Çok teşekkürler. Sayın İbrahim Özdemir, buyurun efendim. 

İbrahim Özdemir 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, Galatasaray Kulübü’nün Çok Değerli Divan Üyeleri, 

Genel Kurul Üyeleri,  

Sayın Başkan, gerçekten güzel bir konuşma yaptı, yüreğimize su serpti. Aslında son gelişen 

olaylardan dolayı hepimizin duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bunlardan çok memnun oldum. 

Hatta her şeyin süt liman olması da beni ayrıca memnun etti. Yani mali tablo da süt liman. 

Öyle olmasını kim istemez Sayın Başkan! Yani gerçekten, ama bunun herhâlde daha 

kapsamlısını bundan sonraki toplantılarda, Mart ayındaki Genel Kurulda göreceğiz. Ben her 

zaman şunu söylüyorum, yine de söylemeye devam edeceğim. 35 senedir bu  işlerin 

içerisindeyim. Türkiye’de futbolun yalnız yeşil sahalarda oynanmadığını hep söylerim. Masa 

başında futbol oynanıyor, derim. Ama Galatasaray’ın, 21 şampiyonlukla Türkiye’nin en fazla 

şampiyon olmuş kulübünün hiçbir şampiyonluğunda bu masa başı hikâyelerinin rolü yoktur. 

Kendi gücüyle, bileğinin kuvvetiyle 4 yıldızı almıştır, artı 1 yapmıştır. 

Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Bu transfer mevsimi bizim için hoş bir transfer mevsimi 

olmadı. Yanlışlarımız oldu. Geçen seneki kadro hiç bozulmamış olsaydı, bugün çok daha iyi 

yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Bakın, Merkez Hakem Komitesi Üyesi Sayın Yusuf 

Namoğlu, benim tam 40 yıllık arkadaşımdır. Siyasete girmesinde, milletvekili olmasında da 

çok önemli rolüm ve emeğim vardır. Abdurrahim arkadaşım bilir. Ama hani meşhur bir şey 

vardır, aleyhinde konuşmak istemem arkadaşımın. 20 sene hiç ayrılmadık, 20 senedir de 

gördüğüm zaman merhaba derim, o kadar. Şimdi benim üzüntüm şudur. Evet, Galatasaray 

yönetimi, Galatasaray camiası vakarlı, onurlu, birbirine kenetlenmiş bir camiadır. Ama bu 

konularda çok fazla da konuşmamak lazım, ağır durmak lazım diye düşünürüm. Nitekim Sayın 

Başkan, zaman zaman bunu yaptı. Ama baktı ki olmuyor, o da patladı. Yani biz şu hâle 

gelmemeliyiz. Hakemlere düdük astıran Galatasaray’dan hakemlerin oyuncağı bir 

Galatasaray’a asla bu camia gelmemelidir. Ben anlıyorum, o saha içinde nelerin olduğunu. 

Futbol oynamadım, ama futbol bürokrasisinin içerisinde bulundum, futbolun nasıl idare 

edildiğini yıllarca gözlerimle gördüm. Birtakım eleştiriler var. Mesela iyi bir Galatasaraylı 

olduğuna inandığım Levent Tüzemen kardeşimizi dinledim, bu maçtan sonraki yorumlarda. 

Çok doğru bir şey söyledi. Elinden Avrupa’da maç oynama yeteneği alınmış veya kokartı 

alınmış bir hakemi böylesine yüksek atmosferli bir maça, Galatasaray maçına vermek ne 

kadar doğru? Bence biz hakemleri de yererek ancak şampiyon olabiliriz Sayın Başkan. Onun 



22 

 

için de ne lazım? Elbette siz Yönetim Kurulu Başkanısınız, Yönetim Kurulusunuz, Genel 

Kurulun tasvibi ile seçilmişsiniz. Bizi en iyi şekilde temsil etmekle yükümlüsünüz. Bunun nasıl 

olması gerektiğini sorulursa söyleriz, çağırılırsak konuşuruz. Her şey burada konuşulmaz.  

Daha önceki konuşmalarımdan bir tanesinde şunu söylemiştim. Fatih Hocaya çok fazla yük 

yüklüyoruz, rica ediyorum bu kadar yük yüklemeyin. Bir insan bu kadar yükü kaldıramaz, hele 

Fatih Hoca yapısındaki bir insan, tez canlı, zaman zaman öfke kontrolü zor olan bir insan. 

Ama çok iyi bir Galatasaraylı, çok başarılı bir Galatasaraylı, onun arkasında durmamız lazım. 

Biz Hocayı sihirbaz olarak gördük. Hoca sihirbazdır, futbolcu almaya da gerek yok veya 

alamadınız, bilemiyorum onu. Bakın, Malatya maçından sonra Hocanın konuştuklarını can 

kulağıyla dinledim. Kimlere isyan etti orada? Bunu kendi içimizde de görüp değerlendirmemiz 

lazım. Yani buraya kadar geldi. “Konuşamıyorum, konuşursam yarın sıkıntılarla karşılaşırız.” 

Şahsı ile alakalı değil karşılaşacağı sıkıntılar, kulüple de alakalı. Yani bir insanın 

kaldıramayacağı kadar, stoperden santrfor yaratmaya doğru ittik Hocayı. Yani bu transfer 

ayıyla başlayan, transferin bitişi ile başlayan bir süreçtir bizim bugün yaşadıklarımız. Şimdi 

diyoruz ki, hakemleri de yeneceğiz. Ama çok makul olalım, bugün bizim hakemleri yenecek 

güçte bir takımımız var mı sahada? Yok. Eksik, sakat, cezalı... Yani şu kadar güzel mali 

tablodan bahsettik, gelirlerden bahsettik filan. Bu sene UEFA’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki 

parasal ödülleri arttı. Bir çarkın bir dişlisini ortadan kaldırdığınız zaman o çarktan artık şey 

bekleyemezsiniz. Benim ne demek istediğim çok açık. Gomis gibi bir adamı biz idare 

edemedik, tatmin edemedik. Hataları vardır, kusurları vardır, ama yöneticiler olarak bizim 

görevimiz bu hataları minimize ederek takıma kazandırmaktı bu adamı. En önce onu sattık, 

gitti. Bakın, bizim geçen seneki gol sayımız veya puanımız aynı maçlarda aynı değil şimdi. 

Keşke satmasaydık veya sattıysak yerine daha iyi birilerini alabilseydik veya söz vermeseydik, 

alamıyoruz deseydik. Diyebilirdik ama ağzımızdan çıktı. Ağızdan çıkan laf tüpten çıkan macun 

gibi veya silahtan çıkan bir mermi gibidir, bir daha geri dönmez. Onun için, bunlara çok dikkat 

etmemiz lazım.  

Tabii ki Galatasaray gibi bir kulübü, -30 milyon taraftar dediniz, hadi kaldırın 5 milyonunu, 25 

milyon- 30 milyon taraftarı olan büyük bir camiayı yönetmek gerçekten kolay değildir. 

Herkesi tatmin edemezsiniz, ama siz inandığınız doğruları yapın ve vicdanen de yaptığınız 

şeylerin doğru olduğuna inanın, bizi de inandırın. Bizim Galatasaray sevgisinden başka 

yüreğimizde taşıdığımız bir başka şey yok ki. Peşinizden gelelim. Ama sakın şunu kimse 

düşünmesin, Galatasaray hiçbir zaman sahipsiz olmayacaktır. Bugüne kadar olmadığı gibi, 

bugün de sahipsiz değil. 

Bugün okuduğumuza göre, dün akşam Hocayı ziyarete gitmişsiniz. Hoca hasta mı, 

bilmiyorum, ama bu sinir tabii insanı hasta eder. Stres hasta eder insanı. İyi bir şey 

yapmışsınız, ama bunları daha evvel yapsaydınız, daha evvel bu görüntüleri verseydiniz. İlla 

cezaları aldıktan sonra mı bunlar olmalıydı? O sizin takdiriniz.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Özdemir, Fatih Terim küçük bir operasyon geçirdi. Onun için, geçmiş olsun ziyaretine 

gittiler. Toparlarsanız öncelikle... 

İbrahim Özdemir 

Bitiyor Sayın Başkanım, bitiyor, tabii toparladık. Biz Galatasaray’ız, her şeyden evvel, kimse 

Galatasaray’ı sahipsiz zannetmesin, Galatasaray’ın gücünü denemesin. Buna bugün futbolu 

yönetenler de dahil. Sayın Başkanın dediği gibi, yani ne yapmak gerekiyorsa o konuda, 

sonuna kadar Yönetim Kurulunun alacağı bütün kararların arkasında, onlarla beraber oluruz, 

yeter ki bizi layıkı ile ve kimseye ezdirmeden temsil edin. Tabii ki kimsenin de kırılmasını, 

üzülmesini istemiyoruz. Ama birisi bizi kırar ve birisi bizi üzerse, bizden de fena hâlde tokat 

yemesi lazım. Hepinize saygılar sunarım, teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz. Ahmet Şenkal’a söz vermeden önce, Sayın Albayrak cevap hakkı kullanmak 

istiyor galiba, buyurun. 

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak 

Sevgili Başkanım, Sevgili Divan Başkanım ve Heyeti, Sevgili Divan Kurulu Üyeleri,  

Ben de bir Divan Kurulu üyesi olarak ilk sefer Divanda karşınıza çıkıyorum. İddiaları sizin net 

bir şekilde bilme hakkınız vardır. Ben de sizlere bunları net biçimde ifade etmek istiyorum.  

Taner Aşkın ağabeyciğimin söylediği bir şey var. Ben de seni çok severim Taner ağabey, ama 

her çıkışta da bana bir laf sokuyorsun. Ben sahaya o anda girmek mecburiyetindeydim. 

Raporları eline geçiren değerli üyelerimiz varsa görmüşlerdir, büyük harflerle gözlemcinin 

teşekkürü vardır. Sadece orada değil, koridorlarda da çok büyük bir efor sarf ettim, çünkü 

bizim misafirlerimizdi Fenerbahçe. Onları en iyi şekilde korumak bizim görevimiz.  

İbrahim ağabeye gelince, Gomis’le ilgili, benim futbolcularla ne kadar içli dışlı olduğumu 

bilirsiniz. İkna edemeyeceğim milyonda bir tanesinin olduğunu düşünerek, ama bir yerde ben 

Galatasaray’ın menfaatlerini düşünmek mecburiyetindeyim. Bizi oraya sizler onun için 

seçtiniz. Gomis bizden 3 milyon 300 bin avro alıyordu, sevgili Divan Kurulu üyelerimiz. Biz 

gelmeden 1 hafta önce, -ben daha yönetimde olmadan, Sevgili Mustafa Cengiz Başkanımın 

yönetiminde- Kayseri’ye gitmemişti. Parasını alamadığı için Kayseri’ye gitmemişti. Bunu 

bilmenizi istiyorum. Sonra da İstanbul’daki ikinci maçta gol attıktan sonra, paradan sebep 

formayı göstermişti. Bana Gomis’i kimse anlatmasın. Gomis tabii ki çok değerli bir 

futbolcumuzdu. Biz göndermek ister miydik? Ama kendisinin yanına başka futbolcuları da 

alarak geldi, kulübün veremeyeceği, çok yüksek meblağda zam istedi ısrarla. Ben ona bir 

örnek gösterdim. Bir senedir oynamayan, ama senede 1 milyon 600 bin euro alan bir 

sporcuya, “Paranın yarısını ödeyelim, siz Galatasaray’a daha fazla zarar vermeden gidin.” 

dediğimde, “Hayır, ben bu parayı hiçbir yerde alamam.” dedi. Şu anda yine bu parayla 

futbolcumuz olan arkadaşı kendisine söylediğimde, “O, kulübün problemi. Futbolcu her 

zaman alır, futbolcu vermez.” dedi. Ben kendisine “Siz eğer bu sene formsuz olsaydınız, 
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kadroya giremeseydiniz paranızdan indirim yapar mıydınız?” diye sordum, “Asla yapmam.” 

dedi. Arkadaşlar, 3 milyon 300 bin avro alan bir sporcu bunu 5 milyon avroya çıkarmak istedi 

veya mukavelesinin uzatılmasını istedi. Mukavelesini uzattıklarımızı da gördünüz. Zor bir 

dönemdi, kendisiyle çok uğraştım kalması için, ama maalesef. Bu sene 10 milyon avro gibi bir 

para alıyor gittiği kulüpte, biz bu paraları veremezdik.  

Transferi gelince, hepimiz iyi niyetle... Sevgili Başkanıma teşekkür ediyorum, tam yetki verdi 

transfer için, önceki başkanlarım gibi. Buradan hepsine, geçmiş başkanlarıma da teşekkür 

ediyorum Ama biz maalesef bir kazaya kurban gittik. Son gün biz bu transferi yapıyorduk, 

bitiyordu. Çok önemli bir futbolcuydu. Ama Çin kulübüne faks çektik, sahaya bile çıkartırsanız 

sizi yakarız, dediler. Biz yanlış bir imza atıp da şu anda sizin karşınıza 25 milyon avro gibi bir 

zararla çıksak, burada ben sizin karşınızda konuşabilir miydim? Ben buraya çıkabilir miydim? 

Ben sokakta dolaşabilir miydim? Ben de sizin gibi çok iyi bir Galatasaraylıyım, bir kuruşu 

hesap etmek mecburiyetindeyim. Son gün, parasız alıyordum, Vagner Love’u alıyordum. Sizin 

bana attığınız mesaj hâlâ telefonumdadır İbrahim ağabey. Beşiktaş’a para vermeyiz, dedim. 

Ama siz hem bana, hem Sayın Başkanıma mesaj attınız, sakın bunu almayın, alamazsınız, 

dediniz. Ama Galatasaray para vermeden almak istedi. Ben onu siz bana mesaj attınız diye 

ben almamazlık etmedim, açık söylüyorum size. Çünkü ben Galatasaray’a keşke o gün 

alabilseydim, yine bize faydalı olurdu.  

Gomis’e gelince arkadaşlar, hiçbir Galatasaraylı, Galatasaray Kulübü’nü bu riskin altına 

sokamaz, sokmamalı. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum, sağ olasınız efendim. 

Başkanım, teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Sayın Ahmet Şenkal, buyurun. 

Ahmet Şenkal 

Divan Kurulumuzun ve Kulübümüzün Değerli Başkan ve Yöneticileri, Saygıdeğer 

Galatasaraylılar,  

Bendeniz 4581 Ahmet Şenkal. Efendim, güncel konularda burada çok değerli hatipler 

konuştu, konuşacak. Ben daha değişik bir konuda sizin birkaç dakikanızı almak üzere 

buradayım. Ama daha konuma girmeden, gelişmeler itibarıyla bir konuya daha değinmem 

gerektiğini hissediyorum.  

Oturumun başında, Sayın Divan Başkanımız çalışma gruplarını açıkladı. Bunların içinde de en 

başta, tüzük tadili çalışma kurulu var. Muhakkak ki bu kuruldakilerin hepsi çok değerli 

insanlar. Ben hepsini tanımıyorum, ama bu değerli Galatasaraylılardan oluşan kurulu kendisi 

kurmuş, açıkladı. Hemen bir parantez açayım unutmadan, Sayın Kulüp Başkanımın dahli veya 

bir önerisi var mı bu isimler arasında, bilmiyorum. Sanmıyorum ama herhâlde kendisi 

buradan söyler. Divan Başkanımız kendisi oluşturmuş bu kurulu. Ama şunu söylemek isterim, 

hatırlatmak isterim daha doğrusu. 

Değerli Galatasaraylılar,  
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Bakınız, -Taner ağabeyim söyledi, sevgili Metin Öztürk söyledi- Galatasaray’da tüzük 

çalışmaları çok eski, 4-5 sene evvelden başlamıştır yeni tüzük çalışmaları. Bu tüzük çalışmaları 

sırasında, -hatırlatmak babında söylüyorum- Değerli Başkanım ve hasbelkader bu kulüpte 

ikinci başkanlık yapabilme onuruna sahip olmuş bendeniz de dahil olmak üzere, 10 

arkadaşımız görev aldık. 2 yılı aşkın sürede, 41 seansta 220 saate yakın çalışma yaparak kendi 

çapımızda bir tüzük metni hazırlayıp Divan Başkanlığına sunduk. Burada tartışılmaz, hangi 

nedenle olduğunu bilmiyorum ama Taner ağabeyin söylediği gibi, 2 senedir bu çalışma 

saklandı, ne derler, sümen altında tutuldu. Orası mühim, ama şu söyleyeceğimden daha 

mühim değil. Şimdi yeni bir tüzük komisyonunu kurarken, bence... Tamamen kendi fikrim, bu 

arkadaşlarımızın hepsi de Galatasaraylı. Ben kendimden misal vereyim. 60. yılımı doldurdum 

ben. 1958 senesinde, şu balkonda, şuralarda oturuyordum. Hepsi de benim çapımdaki, 

benim senelerimdeki arkadaşlarım. Bana göre, bu arkadaşların bu çabası, bu zamanı, bu 

emeği mutlaka değerlendirilmeliydi. Şimdi, bunları alıp da metni çöpe atmak pek de güzel 

olmadı. Bana göre, hep onu söylüyorum. Belki bazıları diyecek ki, “Kardeşim, sizin yaptığınız 

tüzükten ne olacak? Atmıştır, gitmiştir, yeni komisyon getirir, onlar yapar.” der. Bence bu pek 

şık olmadı. Söylemekten imtina ediyorum ama biraz da manidar oldu. Bunu da kayıtlara 

geçsin diye söylüyorum. O kadar emek sarf eden, iki kış, 3 yaz geçiren, bu kadar çalışan 

arkadaşlara bu yeni arkadaşlarımız eklenirdi ve Taner ağabeyimin dediği gibi, bu şey değil 

yani, kanun, kitap... Ticaret Kanunu’nu yeniden yazmıyoruz, zaten bir metin hazırdı. Bir, iki, 

üç, bilemediniz 5 madde üzerinde yeniden bir görüşme yapılırdı.  

Sevgili Divan Başkanım diyor ki, efendim, bütün taraflarla tekrar konuşacağız, herkesi 

çağıracağız. Biz bunların hepsini, herkesi çağırdık kardeşim, herkesle konuştuk. Sizler 

biliyorsunuz, ne kadar kurulu, ne kadar komisyonu varsa Galatasaray’ın, bütün üyelere 

defalarca sorduk. Onlarca, 40, 45, 46, 47 üyemiz -şimdi çok net hatırlamıyorum- bir kış günü 

stada geldiler, gece yarısı yarımda çıktık, o zamana kadar herkes dinlendi. Sayfalarca notlar 

alındı ve bu rapor hazırlandı. Eh hayırlı olsun yeni komisyon. Benim bir tek istirhamım var, 

yine kendim için söylüyorum. Sizin metninizi baz alacağız, onun dışında şöyle yapacağız, 

diyorsunuz Sayın Başkan. Lütfen benim metnimi baz almayınız, siz kendi metninizi oluşturun. 

Kendiniz kurun, sonra önümüze getirin, onu biz kendimiz değerlendiririz. Teşekkür ediyorum. 

Burası bu kadar.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gündemdeki önemli olayları zaten hatipler konuşuyorlar. Ben biraz daha geniş zamana 

yayılmış, ama önemi de giderek artan bir konuda sizlere birkaç söz söylemek istiyorum. 

Amatör branşlarımız ya da amatör sporlarımız burada zaman zaman görüşülür, konuşulur. 

Ben bütün konuşmacıları dikkatle dinlerim, ilgiyle izlerim. Burada herkes buna şahittir. 

Gökten taş yağmadıktan sonra hiçbir Divan toplantısını, hiçbir Genel Kurulu kaçırmam. 

Gelirim, otururum, dinlerim. Ama bu amatör sporlar konusunda  aklımda kalan şu. Efendim, 

amatör branşlar üzerimize yük, sırtımızda kambur. Efendim, hep gider var, gelir yok. 10 yılda 

işte finansman giderleri hariç 200 milyon dolar para harcadık, biz bu paraları bunlara 

harcamasaydık borç durumumuz böyle olmazdı falan filan, hep bu. Yani hep bir hesap kitap, 
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kaç lira geldi, kaç lira gitti, niye para geldi, niye gitti, hep budur. Dikkat edin, hiç kimse işin 

manevi tarafında değil. Yani kupa, şampiyonluk, prestij filan bunların pek farkında nedense 

olamadık. Belki biraz ağır olacak ama aile arasında konuşuyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Emin olun, bir atletimiz, ne bileyim, bir yüzücümüz, bir judocumuz dünya şampiyonu olsa, 

öyle çok fazla değeri olmayacak diye düşünüyorum, yeter ki, gider olmasın, kendi yağıyla bu 

şubeler kavrulsunlar. Aslında bakın, hakkını da teslim etmek lazım. Belki yöneticilerimiz haklı 

olabilirler, mazur görülebilirler. Neden? Şimdi yıllardır benim de çok yakından takip ettiğim 

süreçte, yönetim kurullarımıza hep kendi alanlarında çok değerli insanlar ve beyler, 

hanımefendiler seçiliyorlar. İşte ünlü finansçılar, bankacılar, hukukçular, ekonomistler... Peki, 

ya sporcular, özellikle de amatör sporcular? Onlar yok. 40 yılda bir böyle bir şansı yakalayan 

bir arkadaş olabilir, oluyordur. Ama tabii ki o arkadaşımızın da sesi o kalabalıkta az çıkar, bir 

dönem sonra da zaten olmaz. Niye yönetim mazur görülebilir diyorum? Finansçının, 

ekonomistin işi belli, gayesi belli, hedefi belli. O arkadaşlarımızın görevi denk bütçe. Aman 

gideri azaltalım, geliri artıralım, hep gider yapan, hiç geliri olmayan kalemleri mümkün 

olduğu kadar tasfiye edelim. Bu bakımdan mazur görülebilirler kendi açılarından, kendi işleri, 

meslekleri. Hepsi de çok değerli insanlar, buna da çok yakinen şahidim. Ama burada bir 

dakika lütfen düşünelim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Altını çiziyorum, Galatasaray bir futbol kulübü değil, bünyesinde çok sayıda amatör branşı da 

barındıran bir spor kulübüdür. Bu kuruluşumuzun ana gerçeğidir, ana ilkesidir. Bu gerçek. 

Maalesef bu gerçek son 20, 25, 30 yıldır unutuluyor, unutturuluyor. Kulübümüz süratle bir 

futbol kulübü olmaya doğru evriliyor. Bunu hiç kimse inkar edemez. Oysa Sayın Başkan 

herkesin, hepimizin, bütün sporcuların başkanı, sadece futbolcuların değil. Yönetim 

Kurulumuz da bütün sporcuların Yönetim Kurulu. Ama ben şunu isterim. Değerli Başkanım 

son derece sevdiğim, çok yakın dostumuz olan bir kişidir. Bana alınmaz, kırılmaz, onu da 

biliyorum. Ama her konuşmasında, her söyleminde, her toplantısında iki paragraf da 

amatörlere ayırması lazım, ben onu diyorum. Onları onore etmesi lazımdı. Şimdi bakın, 

burada ne güzel oturdu! Sayın Başkanımın o güzel konuşması, benim bu konuşmama da baz 

teşkil etti. Sayın Başkanım, yattık, kalktık, işte futbol şöyle oldu, böyle oldu. Basketten 

sorumluyum, voleyboldan sorumluyum dediniz, birkaç sefer üstüne basarak. Biz basketi de, 

voleybolu da zaten profesyonel olarak alıyoruz. Sizler de öyle alıyorsunuz, ama siz 

amatörlerden de sorumlusunuz. Burada bu mükemmel konuşmanızın, elektrik kesintileri 

hariç 20 dakikayı geçen konuşmanızın içinde ya ben su topundan da sorumluyum demediniz, 

ya ben kürekten de sorumluyum demediniz. Ben bunları sizden dostluğumuza dayanarak 

istirham ediyorum. Yani sizden rica değil, arz ediyorum size, ama bunları, bu amatörleri 

birazcık daha gündeme getirmemiz lazım.  

Şimdi tablo güzeldi. Efendim, Büyükçekmece’de şu, öbür tarafta bu. Ya bizim 

Küçükçekmece’de de bir tesisimiz var. Yönetim Kurulumuzdan Küçükçekmece’deki tesise 

gelip bakan olmuş mu? Ben tahmin etmiyorum. Bir tek bir değerli arkadaşım orada kürek 
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çekiyordu, iki kere uğradı. Ee bir gelin, ben sizi, bütün yönetimi davet edeyim ve gelin, o 

mükemmel tesisi bir görün. Nasıl bir tesis orası, görün. Onun için, amatörlere de biraz vakit 

ayırmamız şart. Onları kendi yağlarıyla kavrulmaya bırakmamamız lazım.  

Bir daha satır başlarına bakıyorum, uzatmamak için. Amatör sporcularımız -ben biliyorum- 

biraz kırgın, biraz dargın. Neden diyeceksiniz, işte geliyorlar, sporlarını yapıyorlar, işte 3 sene, 

5 sene, 10 sene neyse formalarını terletiyorlar ve sonra gidiyorlar. Aidiyet duyguları yok bu 

kulübe, benim gibi istisnalar hariç. Aidiyet duyguları gelişmemiş, geliştirilmemiş, 

aşılanmamış, gitmişler evlerine. Şimdi diyorsunuz ki, nereden biliyorsun kardeşim. Ee, 

biliyorum. Nereden biliyorum? Bir, 50 senelik bir gözlemim var. İki, daha somut, rakamlardan 

biliyorum. Bakınız, Değerli Başkanımın da söylediği gibi, Yönetim Kurulundaki sevgili 

dostlarımdan da zaman zaman öğrendiğim gibi, bizim 1.600 tane sporcumuz var. Geçen sene 

de öyleydi, ondan evvel 50 aşağı, 5 yukarı fazla. Peki, çok güzel. Bu arkadaşlar, 1.600 küsur 

kişi spor yapıyor her sene. Sonra ne oluyor? Şöyle oluyor. Bunlardan acaba kaç tanesi sporu 

bıraktıktan sonra aidiyet hissi hissederek kulübe üye olmak istiyor? A ve C grupları serbest. 

Kaç tanesi? Söyleyeyim size. Bu sene rekor kırmışız, sporcuların başvuru rekoru var bu sene. 

15 kişi. Evet, sadece 15 kişi. % 1. Gerisi ne yapıyor? Evinde oturuyor, işte eski fotoğraflara 

filan bakıyordur, avunuyorlardır. O bakımdan dedim, amatör sporcularımız biraz kırgın diye.  

Şimdi çok uzatmadan, kendi çözüm önerilerime geliyorum. Nasıl olur bu iş? Ben haddimi... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Şenkal, bir an önce toparlarsak, saat ilerledi. 

Ahmet Şenkal  

Hepsi 9 dakikaydı. 3 dakika sonra bitiriyorum, söz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

5 dakika oldu. 

Ahmet Şenkal 

Hayır, hayır, 5 dakika olmaz, 3 dakika sonra bitiriyorum. Sizi hiç kırmam. Efendim bakınız, 

profesyonel futbol yönetimine karışmak gibi bir cüretim olamaz benim. Ama müsaade 

ederseniz, amatör sporu bilirim, tanırım. Amatör branşların kendi içlerinden yetişmiş 

sporcularla yönetilmelerine de sonuna kadar destek veririm, inanırım. Amatör sporcunun his 

dünyası değişiktir, ruh alemi farklıdır. Sevinci, hüznü, bakışı, görüşü, tutkusu, nefreti bir 

başkadır. Amatörlerin yarışması sandıktaki oy yarışına benzemez. Dolayısıyla, bu duyguları 

yaşamış, rekabeti solumuş kişilerce yönetilmesi şarttır. Yoksa saman alevi misali, bir iki kıpırtı 

hariç sürekli ve kalıcı başarı hayal olur, eski zaferlerimizle avunuruz. Bakınız, çok önemli. 

Eşofman giymemiş, soyunma odasında ter koklamamış, duş sonrası arkadaşları ile aynı 

havluya kurulanmamış kişilere amatör şubeleri emanet edersek, sonuç genellikle hüsran 

olur. Lütfen geçmişteki yıldızlarınızın amatör şubelerin yönetimine katkıda bulunmalarını 
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sağlayın, hem siz rahat edin, hem yönetici arkadaşlarınız. Bakın, şu salonda bile onlarca 

şampiyon var, lütfen onlara önem verelim.  

Bir önemli husus daha, gidince google’a falan bakın, araştırın lütfen. Bakın, bütün amatör 

branşlardaki şampiyonlar, işte Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonu, şusu, busu, hep rakip 

camialardan çıkıyor. Buna özellikle dikkat çekiyorum. Biz istemez miyiz ya, bir yüzücümüz, bir 

judocumuz olimpiyat madalyası taksın, bir atletimiz dünya şampiyonu olsun? Biz de isteriz, 

bunu temin etmemiz lazım. Onlar para götürsün, ama bize kupa, şampiyonluk, prestij filan 

getirsin. Nasıl mı getirsinler? Çok kolay. Ağabeylerini, ablalarını devreye sokacağız. Bakınız, 

elimizde, bulunmaz bir kaynak var, inanılmaz bir potansiyel var,  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bugün Galatasaray’ın -dışarıyı bilmiyorum ama- ülkemizde hiçbir kulübe nasip olmayacak, 

bundan sonra da nasip olması mümkün olmayacak bir kaynağı var. Sporcular derneğimiz var, 

Galatasaraylı Sporcular Derneği. Bin tane üyesi ile ilgi ve emirlerinizi bekliyor. Bunlarla 

diyalog bile bu işi yarı yarıya hafifletir. Niçin acaba onlarla, dernekle diyaloğa girmeyiz? Ben 

dahil, kendimi de suçluyorum. İki dernek yönetim kurulları ayda bir kere, iki ayda bir kere 

ortak bir toplantı yapsın, çağırın, bir çay için, dinleyin. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Şenkal, lütfen toparlayalım. 

Ahmet Şenkal 

Hemen toparladım. O zaman son sözüm şu. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Galatasaray’ımızın bir spor kulübü olduğunu hatırlamamız ve yönetimlerde sporcularımızı 

mutlaka değerlendirmemiz lazım. Ben bir adım daha ileri gidiyorum, yönetim kurullarımızda 

sporculara mutlaka zorunlu kontenjan ayıralım. Başlangıçta % 10 mu olur, 20 mi olur, onu 

ben bilemem. Ama sonuçta, finalde benim arzum % 50 olmasıdır. Hepinizin vaktini aldım. 

Değerli Divan Başkanım dahil, herkesten özür diliyorum. İlginize de teşekkür ediyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz. Sayın İbrahim Göknar kürsüye gelirken, ben de iki konuda açıklama 

getirmek istiyorum, Sayın Şenkal’ın söyledikleri üzerine. Konuşmamın başında söylemiştim, 

Galatasaray’da devamlılık esas, kurumsal hafıza önemli. Dolayısıyla, bundan önceki tüzük 

komisyonunun yaptığı çalışmalar mutlaka ki ışık tutacaktır. Derdimiz yeniden bir şeyler 

yapmaktan ziyade, tamamlayıcı olmak. Dolayısıyla, şu anda yönetimin elini bağlayan, 

konsolidasyonda mali dönemlerin senkronize olmaması konusu var. Son Mali Genel Kurulda 

yaşadığımız gibi, oylama yapılıp sayılırken elektronik oylamanın kullanılamaması gibi konular 

var. Biz bunlara ince ayar yapıp, tüzüğü biraz daha komple hâle getirmek amacıyla 

düzenledik. Kendisinin hassasiyetini ve alınganlığını çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü gerçekten 

çok talep vardı, bu tüzük tadil çalışma grubuna herkesi alabilmemiz mümkün değildi. O 
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bakımdan, bazı kırgınlıklar, olabileceğini, alınganlıklar olabileceğini düşünüyorum. Ama onun 

da üstesinden gelmek, yönetmek bana düşecek herhâlde. Ben o riski aldım. Dün yaptık ilk 

toplantımızı. Bunu da sizinle konuşuruz. 20. maddeyi okumuştum. Lütfen müsaade edin. Bu 

grubu oluştururken de mümkün mertebe yeni isimlerden hareket ettik, bir taze kan, farklı bir 

bakış açısı gelsin diye. Divan Kurulu bağımsız bir danışma kuruludur. Tüzüğün kendisine 

vermiş olduğu yetki ve hakka dayalı olarak da bunları oluşturur. Dolayısıyla, grubumuz 

hazırlar bunu, sunarız. Yönetimimizle istişare ederiz, getiririz. 

Ben bu açıklamayı yapma zorunluluğunu hissettim. Sayın Göknar, buyurun lütfen. Vaktinizi 

aldım biraz, kusura bakmayın.  

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, Değerli Hazirun,  

Herkesi saygıyla selamlıyorum efendim. Efendim, yıllardır bu kürsüde her zaman bir şeyin 

altını çizmeye gayret ediyorum. Bunu bugün konuşmayacaktım, ancak bu görüntüden sonra 

bir şeyler karaladım. Bilgilerinize arz etmek istiyorum. Şu anda Galatasaray mali, idari ve 

sportif açıdan -sportif açıya yarım puan diyorum- maalesef başarılı değildir. Bunu hepimiz 

biliyoruz, bu çok net. Bunu Yönetim Kurulumuz da biliyor ve açıklıyor. Saklı gizli hiçbir şey 

yok. Ancak Galatasaray’ın maalesef vazgeçemediği bir şey var ki, işte en büyük tehlike bu. 

Galatasaray’da bir iç çekişme var. Burası da -benim için en azından- çok açık. Niçin bu iç 

çekişme? Bu iç çekişmede kimlerin payı var ise, bu iç çekişmeyi kimler yönetiyor ise 

Galatasaray’ın geri kalmasına en büyük zemini hazırlayan onlardır. Lütfen ama lütfen, şu bir 

tane Galatasaray’ımız için buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Ve bunu, müsaade buyurursa, 

mevcut Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz yapsın diyorum. Bir genel toplantı yapılsın ve bu 

toplantıda Galatasaray Derneği bulunsun. Kim varsa, tüm önemli gruplar bir araya gelsin ve 

tabii ki -her ne kadar cep telefonlarına hâkim olamıyorsak da- medyaya kapalı olarak 

oturulsun, Galatasaray neyi paylaşamıyor, birlikte konuşulsun. Bunun altını bir kere daha 

çizerek ifade etmek istiyorum.  

Efendim, bugünkü iç çekişmeden bahsedeyim. Sayın Divan Başkanım Eşref Bey’e ve Burçin 

Bey’e ben de bu kurullarda görev almak için CV’mi gönderdim, gelen mail üzerine ve özellikle 

de istirham ettim, eğer uygun görürseniz, ben de tüzük tadilat bölümünde veya etik bölümde 

görev alayım diye. İsmimi görmedim. Hiç alınmadım ve son derece normal karşıladım. Bunu 

bir başka türlü ifade edebilirdim. Bugün burada konuşulanlar benim de aklıma geldi, hepsi 

notlarımda var. Hatta bunu siz yapmayın, isimleri koyalım, oylayalım, -hani Galatasaray 

demokratikliği anlamında- öyle yapalım düşüncelerim de oldu. Ama bir gerçeği de hatırladım. 

Daha önceki kurulların oluşması öncesi buradan yapılan konuşmalarda yetki Divan Kuruluna 

verildi. Bunu biz verdik. Dolayısıyla, lütfen her adımımızı, her hareketimizi dikkatle izleyelim 

ve en önemlisi de, ne yaparsak yapalım, Galatasaray için asgari müşterekte buluşabilme 

sanatını gösterelim lütfen.  

Efendim, derbi konusuna geldiğimiz zaman, çok kısaca söyleyeyim. Benim çok sevgili, çok 

değerli ebedi dostumuz Fenerbahçeli arkadaşlarım var. Hepimizin vardır. Benim anlayışıma 
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göre, tahrik edilmek aslında büyüklük demektir. Tahrik edenin, hani derler ya, yarası olan 

gocunur gibi, ona benzetiyorum ben bu konuyu ve kendileriyle de o şekilde, işte esprili bir 

şekilde bu konuyu paylaşıyoruz kendi aramızda. Çünkü sevgili Fenerbahçeli dostlarımız da 

biliyorlar ki, tarih boyunca hep Galatasaray’ı takip etmişlerdir ve daima yarışmalarda 

arkamızda kalmışlardır. Ama işte nazar boncuğu olarak, futbol müsabakalarında bazı 

mağlubiyetlerimiz olabilir. Buradan nereye gelmek istiyorum? Galatasaray’ın atacağı her 

türlü adımın öneminden bahsetmiştim. Şartlar ne olursa olsun, Galatasaray’ın içinden yapılan 

tahrikleri, böylesine -parantez içinde söylüyorum- şiddetle nazarıitibara almak bana göre 

yanlış olmuştur. Atılan veya atılacak olan her türlü adımda, Galatasaray’ın vakurunu 

koruyarak, hepimizi ama hepimizi çok daha serinkanlı olmaya da müsaadenizle davet 

ediyorum.  

Son konum, iletişimle ilgili. Efendim, bizim tüzüğümüzün 84. maddesinde şöyle bir ifade var. 

Birebir okumak istiyorum. Bu maddede diyor ki, “Kulüp Başkanı, kulübü temsil eder, 

kurumsal iletişimi ve kulübün tüm faaliyetlerini yönetir.” Zaten onun için, bilindiği gibi, 

Galatasaray’da başkanlık sistemi vardır. Şimdi burada benim dikkatimi çeken en önemli 

kelime iletişim, çünkü -herhâlde hepimiz aynı düşüncedeyizdir- iletişim, çağımızın en önemli 

konusu. Sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada. Hep söylerim, Amerikan Başkanı dünyayı 

twitter’dan idare ediyor diye. Ancak kurumsal olabilmek için de öncelikle ekip olunabilmesi 

gerekiyor. Ekip olunabilmesi için de, bence en önemli konu -biraz önce ifade etmeye 

çalıştığım gibi- asgari müşterekte grupların birleşebilmesidir. Sayın Başkanım, bu noktadan 

hareketle, hele hele bu çok zor günlerimizde, öncelikle iç iletişimde, gelin bu barış çağrısını 

yapın ve hep birlikte Galatasaray’ın vakuru içinde yarına doğru yol alalım. Dinlediğiniz için 

çok teşekkür ediyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok teşekkürler. Son konuşmacımız Sayın Tayfun Akçay. Ondan sonra da, saat 16.10, artık 

eve gitme zamanı geldi diye düşünüyorum. 

Tayfun Akçay 

Sayın Başkan, Sayın Üyeler, 

Kapalı oturum yapılması önerisinde bulunan arkadaşlarımızın adları söylenmedi. Onun için, 

çok rahat bir husumet oluşturmasına fırsat vermeyecek. Bilmediğim için, söylediğim 

sözlerden kimse bir alınganlık göstermez ve ben de kimseyi hedef almış olmam. Burada savaş 

ilan etmeyeceğiz, gizli oturum olmaz burada, hiçbir sebeple ve nedenle. Şimdi, tüzükte böyle 

bir hüküm var. Diyor ki tüzük, 10 kişi imzalarsa oya sunulur. Ama bir gerekçesi olması lazım. 

Ben Sayın Başkana da zaten oturduğum yerden, hani en azından tatmin olmak babında, bu 

gerekçenin dillendirilmesinin anlamlı olabileceğini ve olması gerektiğini vurgulamaya 

çalıştım. Neden gizli oturum? Ha bir endişeden olabilir. Kavga çıkacak, hakaret edilecek, 

husumet oluşturulacak, insanlar birbirine girecek, belki bazı alınganlıklara sebep olacak, daha 

büyük tırmanışlara fırsat verilebilir gibi endişelere sahip olan kişiler olmuş olabilir ki, böyle bir 
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öneride bulunuldu veya böyle bir önerge verdi. Sağduyu hâkim oldu, kabul görmedi ve 

sağduyulu Galatasaraylılar, hiç böyle bir olasılığın akla bile gelmemesi gerektiğini hepimize 

gösterdiler. O hoş bir şey. Zaten bu hüküm de pek geçerli değil bence. Bu tüzükte 

değiştirilmesi gereken maddelerden biri belki de. Öyle 10 kişi imza veriyor diye durduk yerde 

ortalığı birbirine katmanın âlemi yok, çünkü hâkim bir unsur olabilir, bir grup oluşabilir. Yani 

biliyorsunuz, Menşevikler ihtilali yaptıklarında, biz Bolşeviğiz dediler. 10 kişi yüzünden 

burada olmadık şeylere sebep olunabilir. Ben Boğaziçi Üniversitesi’nde hocalık yaptım, hukuk 

dersi verdim. İlk derse girdiğim gün şunu söyledim. Bunu söylemekten haz duyuyorum. 

“Hukuk, insan mantığına uyumludur, aykırı değildir, ama insan mantığı hukuka uygundur, 

mutlaka çakışır diye bir kural yok.” Ters taraftan baktığınızda, hukukta hiç kimse bu 

alınganlığı göstermez, paylaşılabilir, irdelenebilir. Ama insan mantığı her zaman hukuka 

uygun değil. Şimdi bir hukuktur gidiyor.  

Sevgili Kardeşlerim, 

Bence en büyük açmazımız bu. Burada hekim ya da uzman hekim arkadaşlarımız var. Onlar 

komplikasyonlar üzerindeki Latince kelimeleri art arda sıraladıklarında ben kalkıp da onlarla 

tartışmaya giriyor muyum? Çok teknik hukuki konularda da, bu işi ben de bilirim diye 

ortalığın ve suyun bulandırılmasının pek doğru olduğunu kimse kabul edemez. Bir de şu var, 

hukuk vazgeçilmez. Hâkim olarak sıfatlandırılmış kişiler ellerindeki kanuna göre karar verir, 

kalemini öyle kırar. Yani duygularıyla, refleksleriyle, kompleksleriyle yapmazlar 

uygulamalarını. Şimdi dolayısıyla, duygusal olarak birtakım tepkileri hukuk normu hâline 

getirmenin zaten söz konusu olmaması gerekir. Şimdi bakın, kurallar bütünü asıldır dedik ve 

iki tane kuraldan bahsettim. Ne dedim? Tüzükte, 10 kişi önerge verirse oylamaya geçilir 

diyor. Ya 10 kişi niçin bunu verdi? Ben bunu önerdim. Şimdi bana sorarsanız, hukukçu olarak, 

bu maddede, bu düzenlemede tüzüğün bu hükmü kadüktür, geçersizdir. Böyle şey olmaz. Bu 

tartışılır, karşılıklı, lehte konuşma olur, aleyhte konuşma olur, bir ortam oluşur, bir düşünce 

alışverişi olur, fikir jimnastiği olur. Bu  nedenle, bunun da düzeltilmesi mutlaka yeni 

çalışmalarda dikkate alınabilecek bir konudur.  

Bir başka nokta, Mehmet Bey arkadaşım konuşurken ben dedim ki, -çok gündeme getiriliyor 

diye- artık bu konuyu fazla gündeme taşımayalım, getirmeyelim, tartışmayalım. Bakın, 

mesele şu. Malumunuz, bu üye alımı meselesi. Galatasaray Lisesi mezunu olanlar, diyor 

tüzük, kanuni bir engel yoksa... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Akçay, mükerrer konulara girmesek çok iyi olur. Ne kendinizi, ne hazirunu yıpratmayın 

lütfen.  

Tayfun Akçay  

Yok, ben çok basit bir yaklaşım içinde, bir hukuk şeyini düşüncelere zerk etmek istiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Süratli toparlarsak çok iyi olur.  
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Tayfun Akçay  

Toparlıyorum Sayın Başkan, çok az konuştum zaten. İzin verin, şunu söyleyeyim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Yani bundan önceki az konuşmalarınızın açığını şimdi kapatmaya çalışmayın.  

Tayfun Akçay  

Yani daha önce zaten İrfan konuşturmuyordu, bir de siz çıkmayın şimdi, ne olur.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu   

Sayın Akçay, lütfen hitabınıza dikkat edelim.  

Tayfun Akçay  

Tamam, peki efendim. Şimdi, Galatasaray Lisesi mezunu, A grubu, müracaatında kanuni bir 

engel yoksa üye olur diyor. Şimdi referans konusu, üçüncü kişiler için, yani o A sınıfındaki 

kişileri bağlayan bir düzenleme değil. O nedenle de, onun yok hükmünde sayılması gerekir 

diye hukuki bir görüş serdediyorum ben. Ha, bu nasıl olur? Malumunuz, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’ne dava açmaya gittiğiniz zaman dahi, size diyorlar ki, bütün kanun yollarını 

tüketin. Yani dava açın, temyiz edin, tashihikarar talebinde bulunun, eğer prosedür 

gerektiriyorsa, Anayasa Mahkemesi’nin de denetimine tabi olabilecek bir konu ise onu da 

geçirin, ondan sonra buraya gelin diyorlar. Burada da böyle bir şey var. Şimdi en ufak bir 

tatsız dava konusu olabilecek bir durumda, mahkemelerden bir hâkim, bir hukukçu bu ileri 

sürdüğüm görüşler doğrultusunda hüküm ittihaz edebilir, eder ve etmelidir, bana sorarsanız. 

Ben hukukçu olarak kendi kanaatimi söylüyorum. Savunma avukatı olarak söylüyorum. Yani 

bunu birini savunmak için değil, kulübü savunmak için söylüyorum. Yani bazı şeyleri onun için 

ehline bırakalım. Son bir saptama yapayım. Kanunda bir hüküm varken, ya boşver, bir kerecik 

olsun, fark etmez, ya bir kereden ne çıkar, öyle Özal ekolu değil burası. Yani bir kereden bir 

şey çıkmaz diye bir şey olmaz. Her şey çıkar. Canım, biz sindiririz, haa, biz bunu benimseriz, 

biz bunu geçiştiririz, biz bunu kabulleniriz, biz bunu paylaşırız… Nedense hep söyleniyor ya, 

yen içinde kalır diye, önemsiz, önemli değil, üstünde durmayın, olmasa da olur, biz bunu 

yatıştırırız da… Yyapmayalım, bu yolları zorlamayalım. Sadece hukuk açısından diye bunu 

söyleme ihtiyacını duydum, paylaşmak istedim.  

Bu tüzük komisyonunda tabii ki ben de olmak isterdim. Yani beni bu tüzük komisyonuna İrfan 

Aktar almadı, neden almadığını da açıkça söyledi. “Alsaydım onun canına okurdun da onun 

için almadım.” dedi. Yani isterdim. Tensibinize saygı duyuyorum, almadınız. Ama oraya 5 kişi 

almanız da bir şey ifade etmiyor. Şöyle, eski kurulun görüşlerine mutlaka yer verilecek, 

mutlaka sağdan, soldan görüş alınacak, mutlaka mütalaa alınacak, hatta -bir Fenerbahçeli 

olabilir- bu konuda uzman olan bir dernekler hukuku profesörü, çok mümtaz bir kişi, ya senin 

bu konuda görüşün nedir diye onun bile görüşüne başvurabilir, hiç önemli değil. Önemli olan, 

sağlıklı ve yasal bir zemin oluşturabilmektir. Yani burada tartışma başlayacak, yani 5 kişi, biz 

bunu uygun gördük, oyluyoruz, kabul edin, demeyecek. Ben burada çıkacağım, o kabul edin 
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dediği şeyin kabul edilemezliği bir yana, onların dahi, kendilerinin dahi burada kabul 

edilememişliklerini ifade edebilecek ve onlara bunu kabul ettirebilecek bir söyleve fırsat 

yaratmış olur ve kazanabilirim. Onun için saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Akçay’a çok teşekkürler. Gerçi son paragrafı çok çözemedim ben, ama kriptoyu alırız. 

Teşekkür ederim. Bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Bu önemli bir konu. “Bu 10 kişi 

önerge verdi.” demiştiniz. Doğru. 10 kişinin önergesi, isimleri burada, söyleriz, gizli bir şey 

yok. Bu toplantının gizli olması değil, kapalı olması oylandı bir defa. Bunu bir açıklayayım. Siz 

hukukçusunuz, önem veriyorsunuz bu işlere de ondan. İkincisi, eğer bu toplantı, içinde 

bulunduğumuz son derece gergin güncel konulara rağmen, aktüaliteye rağmen bu kadar 

yumuşak, olumlu, seçkin ve nezih bir ortamda geçtiyse ve bu tür bir önerge verilip, ben de en 

ufak bir polemik yaratmadan, oyları bile saymadan açık olmasının devamına karar verdiysek, 

lütfen şunu şöyle düşünün ve benim açıklamalarımı yeniden okuyunuz Sayın Akçay. 

Göreceksiniz ki, sizin söylediğiniz türden endişelerimiz vardı ve bu şekilde bu endişelerimizin 

de yersiz olduğu ortaya çıktı. Hepimizi sonradan üzebilecek bir ortamda bulunmaktan, önce 

camiamızı, sonra Divanı ve Yönetim Kurulumuzu ve kendimizi müdafaa altına almış olduk. 

Lütfen bunu böyle değerlendiriniz. Teşekkür ediyorum.  

Efendim, toplantımız bitmiştir. Başka söz almak isteyen yoksa, hepinize sabrınız ve elektrik 

arızasına tahammülünüz için teşekkürler, sağ olun. Sayın Demircan, sizi gördüm ama 

hakkınızı bir dahaki sefer kullanın lütfen. 
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