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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 13.30’da Gayrettepe Dedeman 

Otel’de yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Misafirlerimiz, Bizleri Ekranları Başından İzleyen Sevgili Galatasaraylılar, Kıymetli Basın 

Mensupları,  

Mayıs ayı Divan toplantımıza hoş geldiniz. Ekip arkadaşlarım ve şahsım adına hepinize 

saygılar sunuyorum. Toplantımızı açmak için tüzük gereği lazım olan çoğunluğumuz vardır. 

Dolayısıyla, çalışmalarımıza başlamamız için hiçbir engelimiz yoktur.  

Şimdi sizleri, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan uğruna 

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

son toplantımızdan bu zamana kadar ebediyete intikal etmiş değerli Galatasaraylılar, 2564 

Sayın Oğuz İmregün, 2823 Cavit Altınay, 3977 Mehmet Nidai Güngör, 4457 Harun Özcan, 

5730 Hasan Durcan Kumcuoğlu, 6584 Yusuf Ataç, 7996 Hulusi Süer, 16051 Mustafa Arınç Gür 

ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşu yapıldı.) Çok teşekkürler, buyurunuz.  

Müsaadelerinizle bugünkü gündeme geçiyoruz. Gündemi okuması için Sayın Nedime Canipek 

Konuksever’den rica ediyorum. Buyurun Nedime Hanım. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever  

Gündem 

Madde 1: Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması, 

Madde 2: Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,  

Madde 3: Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Mart 

2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş, kesin olmayan mali, idari, sportif özet raporun Yönetim 

Kurulu tarafından sunulması,  

Madde 4: Tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla düzenlenen 

özet mali, idari, sportif rapor ile ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemesi, 

Madde 5: Gündemin üçüncü maddesinde sunulan özet rapor ve dördüncü maddesindeki 

Denetim Kurulu tespit ve incelemeleri ile ilgili genel görüşme,  

Madde 6: Yönetim Kurulunca tespit edilen 19-26 Mayıs 2018 tarihli Seçim Genel Kurulu 

dolayısıyla başkan adaylarının arzu ettikleri takdirde Divan Kuruluna açıklamada bulunması,  

Madde 7: Güncel olaylar ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkürler. Okunan gündemi olduğu gibi oylarınıza takdim ediyorum. Kabul edilmiştir, 

teşekkürler. Bir önceki toplantının tutanağı, toplantı sonrasında ve salon girişinde 

tetkiklerinize sunulmuştu. Bu konuda eğer itirazı olan yoksa, bunu da oylarınıza takdim 
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ediyorum. Bir önceki toplantımızın tutanağını olduğu gibi kabul edenler? Çok teşekkür ederiz. 

Bu formaliteleri tüzük gereği yerine getirdikten sonra çalışmalarımıza başlayabiliriz diye 

düşünüyorum.  

Değerli Divan Üyeleri,  

Ben gündeme geçmeden önce, birkaç konuda hem sizlere bilgilendirme yapmak, hem de 

yine Divan Kurulumuzun güncel konulardaki görüş ve yorumlarını paylaşmak istiyorum. 

Öncelikle 15 Nisan’da yapılmış olan Divan başkanlık seçimlerinde oy kullanmak üzere gelen 

tüm Divan üyelerimize diğer adaylar ve heyetim adına sonsuz teşekkürlerimi sunmak 

istiyorum. Demokrasinin gereği buydu. Katılımınız için ve Pazar günü bizlere vakit ayırdığınız 

için tekrar çok teşekkür ediyoruz efendim hepinize. Buyurun, aksi takdirde mani 

olamayacağız size zaten, evet.  

Tayfun Akçay 

Sayın Divan Kurulunun Yeni Başkanı ve Üyeleri,  

Hepinizi hayırlı bir yakın gelecek ve ileriye makuf adımlarınızdan dolayı, atacağınız 

adımlardan dolayı şimdiden kutluyorum. Size özellikle bir konuda müteşekkir olduğumu, 

hissiyatımı dile getirmek istiyorum. Atatürk’ün adını anarken hepiniz ayağa kalktınız, ben 

bunu daha önce beceremedim, başaramadım ve kimseye kabul ettirememiştim. Bu zevki 

bahşettiğiniz ve fırsat yarattığınız için ayrıca teşekkür ediyorum, saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Buyurun.  

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanı, Değerli Üyeler,  

Bakın, bu konuda akıl karıştırılıyor. Sağ olsun, Tayfun Bey hep bizim zamanımızda da bunu 

söyledi. Burada ince bir püf noktası var. Atatürk’ün adı, saygı duruşu olurken hiç kimsenin 

ayağa kalkmaması söz konusu değil. Ancak hiç istenmedik, 10 kişi vefat etmiş, okunuyor. 

Saygı duruşuna davet edildikten sonra ayağa kalkılması lazım. Ha, önceden kalkana kimse bir 

şey demez. Yanlış yapılıyor, önce ayağa kalkılıyor. Ne zaman ki Divan Başkanı “Sizleri saygı 

duruşuna davet ediyorum.” Diyor, o zaman kalkılması lazım. Onun için, hiç akıl 

karıştırılmasın, Tayfun Bey’in yaptığı iş de fuzulidir.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Değerli katılımlarınız için ve katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz, her iki konuşmacıya da. 

Müsaade ederseniz biz gündeme girelim Benan ağabey, aksi takdirde yetişemeyeceğiz, 

gündem çok ağır. Hoşgörünüze sığınıyorum. Çok teşekkürler.  

Efendim, seçildikten sonra birkaç aksiyonumuz oldu. Bunları da sizlerle paylaşmak isterim. 

Biliyorsunuz, seçim öncesinde, bu toplantıların Galatasaray Lisesi’nde yapılması için gayret 

göstereceğimizi söylemiştik. Seçim sonrasında, hemen Pazartesi günü, bizzat ben lise 

müdürümüz Sayın Meral Hanım’ı ziyaret ederek bu isteğimizi tekrar gündeme getirdim. Onun 
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yönlendirmesi, ita amiri olması nedeniyle, daha sonrasında, değerli Başkan Yardımcımız 

Nedime Hanım’la üniversite rektörümüzü ziyaret ettik. Hem Divan Kurulumuzun isteğini, 

hem de siz değerli üyelerin bu konudaki hassasiyetini kendilerine belirttik. Bu konudan 

muzdarip olduğumuzdan zaten haberdar. Birkaç konuda dikkatimizi çekmekle birlikte, OHAL’i 

referans gösterdi ve 24 Haziran’da yapılacak siyasi seçimlere kadar OHAL’in daha da bir OHAL 

olduğundan bahsederek, kendisine hoşgörü ile yaklaşmamızı ve Eylül ayında bu talebimizi 

olumlu olarak değerlendireceği, toplantıların Eylül ayından başlayarak lisede yapılması için 

tüm idari gayreti göstereceği konusunda bize prensip sözü vermiştir. O zamana kadar 

gelişmeleri hep birlikte takip edip, bu Divan toplantılarının tekrar kulübümüzün doğduğu yer 

olan lisemizde yapılması için büyük gayret göstereceğiz. Ama üniversite rektörümüzü de 

anlayışla karşılıyoruz. Sonuç olarak, o da orayı temsil eden bir devlet memuru, öyle 

düşünmek lazım. 

İkinci konu, biliyorsunuz, Divan toplantılarımızın cumartesi mi, çarşamba mı yapılması konusu 

vardı, hep tartışılan. Bu konuda bir anket yapılması sözünü vermiştik. Hepinizi toplu olarak 

görebileceğimiz ilk yer, 26 Mayıs’ta yapılacak Genel Kurul. Dolayısıyla, Genel Kurulda seçmen 

kartlarınızı alırken, kayıt yapılırken, anket görevlilerimiz bu konuda sadece size basit sorular 

soracaklar, çarşamba mı, cumartesi mi diye. Çıkacak sonucu da hep beraber değerlendirip, 

eğer çoğunluk Divan üyelerimiz bu toplantıların çarşamba olmasını istiyorsa çarşambaya 

devam edeceğiz, eğer cumartesi isteniyorsa -özellikle yeni üyelerimizin katılımını sağlama 

adına, verimlilik sağlamada- cumartesiye döneceğiz. Ama karar kamuoyunun olacaktır. Bu 

sonucu hep birlikte değerlendireceğiz.  

Bir sıra gelince yaparsak, değerli hocam, çok memnun olurum. Aksi takdirde, konuşma sırası 

delinecek. Çok teşekkürler anlayışınız için, sağ olunuz.  

Bu arada, sportif başarı haberi vermek isterim. Herkesin vardır haberi ama son 13 sezonda 10 

ulusal, 12 uluslararası, toplam 22 kupa kazanan tekerlekli sandalye basketbol takımımız 

Nisan ayında Euroleague 1 şampiyonu olmuştur. Başantrenörleri Sedat İncesu yönetimindeki 

engelsiz aslanlarımızı tebrik ediyoruz. Alkışlarınızı rica edecektim ama bırakmadınız. 

Kendilerinin başarılarının devamını diliyoruz.  

Bunlar size vereceğim somut haberlerdi. Birkaç tane de, gündemle ilgili Divan Kurulumuzun 

yorumu olacak. Biliyorsunuz, 26 Mayıs’ta kulüp seçimleri var. Bu seçim süreci içine girmiş 

olmak belki hepimiz için çok olağan, ama uzun zamandır ilk defa 4 adaylı bir seçime 

hazırlanıyoruz. Dolayısıyla, bu konudaki hassasiyetler herkesçe malum olmakla beraber, biz 

biraz görevimiz ve şahsi görüşlerimiz itibarıyla bazı konulara da dikkatinizi çekmeyi arzu 

ediyoruz.  

Galatasaray’ın en büyük zenginliği farklı fikirlerin olmasıdır. Fakat bu fikir farklılıkları, fikir 

ayrılıklarına dönüşse bile, bunlar hiçbir zaman kişilik veya karakter çatışmasına dönmemeli. 

Başkan adaylarının bu konuda çok büyük hassasiyet gösterdiğini bilmekle beraber, kendilerini 

destekleyen, iletişim araçlarını kullanan çeşitli grupların -ki bunların bir kısmı kendilerini bu 

zamana kadar olduğu gibi, seçim uzmanları veyahut simsarları olarak adlandırıyorlar- 

davranışları, mesajlarının içerikleri ve kullandıkları mecralar, her şeyden önce destekledikleri 
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başkan adaylarına zarar veriyor ve Galatasaray’ın alışılmış nezaketini, tartışma seviyesini 

tartışılır bir duruma getiriyor. Bizim bundan çekinmemiz lazım. Başkan adaylarından da özel 

ricam, kendi ekiplerine bu konuda en az kendileri kadar hassas davranmaları öğüdünü 

verirlerse, sonradan farklı renklerdeki oy pusulaları yüzünden hiç kimse birbirine girmemiş 

olur, çünkü tüm toplum kesitlerinde olduğu gibi kulübümüzde de birlikte davranmaya, 

birlikte hareket etmeye ihtiyaç var. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi, Galatasaray 

örnek bir toplumdur Türkiye’de. Madem ki biz Batı’ya açılan pencereyiz diyoruz ve çok 

sıkıştığımız zaman Tevfik Fikret’in “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” sözlerine refere ediyoruz, 

davranışlarımızı da bu çerçevede yapmamız lazım diye düşünüyorum.  

Bu kapsamda, biliyorsunuz, futbol takımımız şampiyonluğa oynuyor. İki maçımız kaldı. 

Futbolcularımızın, teknik kadromuzun ve yönetiminin ne önünde, ne arkasında, ama yanında 

yer almalıyız diye düşünüyorum. Bu seçim sürecinde, başkan adaylarının ve kendilerini 

destekleyen grupların farklı mesajlar vererek takımımızın konsantrasyonunu bozmayacak 

şekilde davranmaları en büyük isteğimizdir, temennimizdir. Dolayısıyla, en azından lig 

bitinceye kadar seçim iletişimlerinizi, seçim propagandalarınızı bunu gözeterek yapmanız 

büyük önem taşımaktadır. Şampiyonluğumuzu ilan etmemize 2 hafta kalmasına rağmen, her 

sene olduğu gibi bu sene de takımımız dışındaki birtakım odak noktaları şampiyonluğumuza 

engel olmaya çalışabilirler. Fakat kulübümüzün seçim sürecinde olmasından dolayı 

kulübümüz sahipsiz değildir. En azından Divan Kurulu ve Divan hazirunu olarak buna sahip 

çıkacağımızı herkesin bilmesinde büyük yarar var.  

Biz Divan Heyeti başkanlığına aday olurken, iki tane düsturdan bahsetmiştik. Şeffaflık, 

tarafsızlık ve bilgide eşit paylaşım. Dolayısıyla, bu seçim sürecinde de buna özen göstermek 

için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Şöyle ki, 4 başkan adayının seçimlere adil şekilde 

hazırlanmalarını teminen, kulübün idari, sportif ve mali bilgileri konusunda eşit erişime sahip 

olmaları için gayret gösteriyoruz. Birinci parametremiz bu. İkincisi ise, başta siz Divan üyeleri 

ve misafir olarak bulunan kulüp üyelerinin özgür iradeleriyle seçimlerini düzgün 

yapabilmeleri için, tüm başkan adaylarını ve ekiplerini eşit olarak tanımalarına fırsat tanımak 

istiyoruz biz de. Bununla ilgili olarak birtakım girişimlerimiz var. Bunlardan bir tanesi, -şu 

anda çalışmalarımız devam ediyor ama, kesinleşmedi- aynı yurt dışında olduğu gibi, 

kulübümüzün temel konularını ilgilendiren en az 5 konuda, çerçeve soruda, 4 başkan adayını, 

Divan Başkanı olarak benim moderatörlüğümde bir ortamda bir araya getirmek, bir tartışma 

ortamı yaratmaksızın kendilerine bu sorulara cevap verme imkânlarını yaratmak, belli bir 

hazirun önünde, sadece kulüp üyelerine açık olacak şekilde ve bu toplantı sırasında 

dağıtılacak soru formlarını yazman ve diğer yönetici arkadaşlarımın yardımı ile gruplayarak, 

ekranda yansıtarak bu sorulara toplantıda cevap vermelerini sağlamak olacaktır. Bu konuda 4 

adayla temasım devam etmektedir. Eğer sizler de bu görüşü destekliyorsanız, bu konuda 

çalışmalarımızı ilerleteceğiz. Teşekkürler.  

Bugünkü gündeme geçebiliriz. Benim kendi adıma ve çalışma arkadaşlarım adına 

söyleyeceklerim özetle bu. Gündemimizde mali tabloların sunumu ve buna bağlı olarak 

Denetim Kurulu raporunun okunması var. Bununla ilgili olarak yönetime söz vermeden önce, 
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başkan yardımcısı arkadaşımdan ilgili tüzük maddesini okumasını rica ediyorum ki anılarımızı 

tazeleyelim. Buyurun Aykut Bey. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Bilindiği üzere, tüzüğümüzde Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 87. maddede 

düzenlenmektedir. 87/14. maddesini okuyorum. “Bağlı ortaklıkların (Kulübün ve kurmuş 

olduğu şirketler ile pay sahibi olduğu şirketlerin veya pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş 

olduğu şirketlerin) Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonlarında o döneme ait kesin olmayan 

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

Divan Kurulu toplantısına yetişecek tarzda hazırlayarak sunmak.” 

Yine tüzüğümüzün, Denetim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 96. maddesinin 8. 

fıkrasını okuyorum: “Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonu itibarıyla Yönetim Kurulunca 

Divan Kuruluna sunulmak üzere düzenlenecek olan bağlı ortaklıklarının (Kulübün kurmuş 

olduğu şirketler ve pay sahibi olduğu şirketler ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu 

veya pay sahibi olduğu şirketleri) konsolide hesap vaziyeti ile yönetsel ve sportif faaliyet 

raporlarını, özel denetim şirketinin dönem raporlarını inceleyerek yazılı görüşlerini en geç 

izleyen 2 (iki) ay içinde yapılacak Divan Kuruluna sunmak ve o toplantıya katılarak olası 

soruları yanıtlamak.” 

Şu anda 1 Ocak - 31 Mart 2018 dönemi, ilk quarter, ilk çeyrek tamamlanmış olduğuna göre, 

takip eden ikinci ay içindeyiz. Yani Mayıs ayı içinde hem yönetimin, hem Denetim Kurulunun 

raporlarının tartışılması, okunması ve daha sonra tartışılması söz konusudur.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz bilgi için. Yönetimin mali konulardaki raporu toplantıdan biraz önce 

tarafımıza ulaşmıştır. Denetim Kurulu raporu ise sabah 08.36’da ulaşmıştır. Bunu bilgilerinize 

aktarmak istiyorum. Yönetim adına kim sunacak mali raporları, bilmiyorum. Buyurun Emre 

Bey.  

Yönetim Kurulu Üyesi Emre Erdoğan 

Saygıdeğer Divan Kurulu Başkanım, Divan Kurulu Üyeleri, Değerli Başkanım, Yönetim Kurulu 

Üyelerimiz, Değerli Başkanlarımız,  

Ben 10450 üye numaralı Doç. Dr. Emre Erdoğan. Yönetim Kurulunun üyesi olarak, bugün 

sizlere faaliyet raporumuz hakkında kısa bir sunum yapma görevini üstlendim. Gündemin 

yükü nedeniyle, başkan ve ekiplerinin tanıtılması nedeniyle kısa bir sunum yapacağım. 

Olabildiğince ana hatlarıyla değineceğim. 10 dakikayı, 15 dakikayı geçmeyeceğimi 

umuyorum. İdari konularda ise saygıdeğer Başkanım size bilgi verecekler.  

Başlamadan önce, şöyle bir noktayı hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu rakamları 

değerlendirirken, göz önünde tutmamız gereken 3 tane nokta var. Bunlardan en önemlisi, 

mali takvimimizle, bütçe takvimimizle sportif faaliyetler takvimi arasındaki uyumsuzluk. Bu, 

en son yapılan Genel Kurulumuzda dile getirildi, Divanda da tartışıldı, Yönetim Kurulunda da 

tartışıldı. Şöyle ki, bizim kulüp olarak bütçe takvimimiz Mart ayında, 31 Mart’ta başlıyor, 31 
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Mart’ta bitiyor. Oysa birçok sportif faaliyet Eylül’de başlayıp Haziran’da bitiyor. Dolayısıyla, 

herhangi bir bütçeyi yapmaya başladığımızda, sezonun ortasına gelinmiş oluyor. Böylelikle 

harcamanın bir kısmı gerçekleşmiş oluyor, bunun üzerine yapılmış oluyor. Bu konuda çeşitli 

girişimler olduğunu biliyoruz. Hükümet nezdinde değişik girişimler yapılması gerekiyor. Bizim 

kendi irademizle yapabileceğimiz bir şey değil. Ama bu uyumun sağlanması sonucunda, 

burada göreceğiniz bazı değişiklikleri, bazı farkları daha iyi açıklayacağız.  

31.3.2018’de bütçe onaylandığında zaten üç aylık harcamalar gerçekleştirilmişti. Dolayısıyla, 

biz yapılan harcamaların üzerine bir bütçe kurmak zorunda kaldık. Onu da hatırlatmak 

istiyorum. Sportif faaliyetler göz önünde tutulursa, Eylül ayında başlayan bir sezonun 

oyuncuları ile bir önceki sene anlaşma imzalandığı da hatırlanılırsa, zaten oradaki harcamalar, 

bizim oraya koyduğumuz bütçe bir önceki sene tarafından belirlenmiş oluyordu. Onu da 

hatırlatmak istiyorum. Bu seneye özel olarak, 3 ay içerisinde iki farklı yönetimin faaliyetleri 

olduğunu hatırlatmak istiyorum. Saygıdeğer Başkanımız Dursun Özbek Ocak ayındaki, 

Saygıdeğer Başkanımız Mustafa Cengiz ise Şubat ve Mart aylarındaki faaliyetlerden 

sorumlular. Dolayısıyla, bu rakamları değerlendirirken akılda tutmakta fayda var.  

Önceki gelirlerimize bakalım. Ocak-Mart 2018 tarihinde 13 milyon lira merkez tesislerden, 

7.5 milyon yaklaşık spor şubelerinden, toplam 20 milyon bir gelir elde etmişiz yaklaşık. 

Baktığımız zaman, öngördüğümüz dağılıma yakın bir bütçe dağılımına sahip olduğumuzu 

görüyoruz. Gelirlerimizin büyük bir kısmı, % 64’ü merkez tesislerden gelmiş. Burada bir 

sapma yok, öngörüldüğü gibi gerçekleşmiş. Giderlere baktığımız zaman, toplam 70 milyon 

liralık bir giderden bahsediyoruz. Gerçekleşen 36 milyon lira. Bunun % 50’sine yakını 

finansman giderleri, 25 milyon lirası spor şubelerinden kaynaklanan -ki onun da detaylarına 

ileride değineceğiz- giderlerden kaynaklanıyor. Merkez ve tesislerin giderleri yaklaşık 8 

milyon lira civarında. Bunu özellikle buraya koymak zorunda kaldık. Öngörülen bütçede 

yaklaşık % 48’lik bir finansman gideri öngörülmüşken % 52 olarak gerçekleşmiş durumda. 

Yani giderlerimiz arasında finansmanın yükü öngörülenden fazla gerçekleşmiş. Bunun sebebi 

de -hepimizin aşina olduğu- dolar kurundaki değişimler ve bizim borçlarımızın bir kısmının, 

harcamalarımızın, taahhütlerimizin dolar bazında olmasından kaynaklanıyor. Şubelerde çok 

az bir artış var, yüzdesel olarak. Dolayısıyla baktığımız zaman, genel olarak harcamada bir 

fark olsa da dağılımlarda çok büyük bir fark olmadığını görüyoruz.  

Bizim odaklanmak istediğimiz şey şu. 3. ayda baktığımızda, gelirlerimizin ne kadarını 

gerçekleştirmişiz, giderlerimizin ne kadarını harcamışız ve bundan sonra da böyle olması 

konusunda bir görüş birliği içerisindeyiz. Baktığınız zaman, gelirlerimizin spor şubesinden, 

merkez tesislerinden % 25’ini, yani öngörülen kadarını ilk üç ayda gerçekleştirdiğimizi 

görüyoruz. Burada bütçe sapması yok. Spor okullarında biraz daha alttayız, ama burada 

mevsimsellik var. İlerleyen dönemlerde, giriş artışlarıyla bunu kapatacağımızı ve bütçe gelir 

hedefimizi tutturacağımızı düşünüyoruz. Bu rakamlara gider bazında baktığımızda, durum 

biraz daha değişik oluyor. Şu anda görüldüğü kadarıyla, biz bütçede öngördüğümüz 

finansman giderlerinin % 50’sini yapmış durumdayız. Yani ilk 3 ayda gerçekleşmiş durumda. 

Biraz önce bahsetmiştim, ilk 1 ayı yeni yönetime, diğer 2 ay başka yönetime olmak üzere ve 
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takdir edersiniz ki, bu finansman taahhütleri geçmiş dönemlerden gelmektedir. Dolayısıyla, 

bütçe hedeflerinin tutturulabilmesi için geri kalan 9 ayda finansman giderini % 50’de 

tutmamız gerekiyor. Bu, hangi yönetim olursa olsun, daha ucuza borçlanma gereksinimini 

gösteriyor. Spor şubelerinde % 45’lik bir gerçekleşme var. Bunun iki sebebi var. Bunlardan bir 

tanesi, bahsi geçtiği üzere, mevsimsellik. Yani bizim sporcularımız 9 ay maaşlı çalıştıkları için 

maaşlarının yıla düşen 6 aylık kısmını bu yıl alacaklar, daha sonra 3 aylıkları almayacaklar ve 

yeni sporcular gelecek. Buradan kaynaklanan bir mevsimsellik var. Bu mevsimselliği göz 

önünde tutmadan bütçe yapmanın imkânı yok. Dolayısıyla, bundan sonra bütçeleme 

disiplininde aylık bütçeleme ve mevsimselliği göz önünde tutan bir bütçeleme yapılması 

gerekiyor.  

Üzerinde durmamız gereken bir başka nokta, birazdan yine değineceğim, bizim amatör 

şubelerdeki harcamalarda bir bütçe azaltmasına gitmiş olmamız. 83, 78 milyon geçen sene 

bütçesinden 56 milyon bu seneye geçti. Bunu yaparken nelerden vazgeçtik? İddiamızdan 

vazgeçmedik, ama daha iddialı ya da eşit derecede iddialı bir takımı daha maliyetsiz bir 

şekilde kurma hedefine eriştik. Dolayısıyla, birazdan bahsi geçecek basketbol takımımız, 

voleybol takımımız şu anda geçen senenin kontratlarıyla oynamaya devam ediyorlar. 

Kontratları ile oynamaya devam ettikleri için, geçen senenin 83 milyonluk bütçesinden pay 

alarak devam ettiklerini söyleyebiliriz. Oysa bizim bütçemiz 56 milyon. Bunu yeri geldiğinde 

tekrarlayacağım. Yönetim Kurulumuz gerekli tedbirleri almış durumda. Bütçeyi daha az 

harcamak zorundayız. 31 Mart’ta onayınıza sunduğumuz bütçede bu vardı ve kabul edilmişti. 

Onu da hatırlatmak istiyorum.  

Gelir-gider farklarına baktığınız zaman gördüğünüz üzere, bir numaralı açığımız basketboldan 

kaynaklanıyor. Erkek basketbolunda Ocak ayında yapmış olduğumuz yönetici değişikliğinin 

bir maliyeti var. O maliyetin buraya da açıkça yansıdığını görüyoruz. Detayları isterseniz 

iletebiliriz. Kadın basketbolundaki maliyet artışını hayırlı bir sebebe borçlu olduğumuzu 

düşünüyorum. Değerli Divan Başkanımız belki gözden kaçırdı, bir Avrupa şampiyonluğu 

kazanmış durumdayız. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Onun sayesinde de biraz 

masraflarımız arttı. Ama biraz önce bahsettiğim gibi, zaman içerisinde bütün şubelerde bütçe 

hedeflerini tutturmayı amaçlıyoruz. Ona göre çalışmalar yapıyoruz. Şu anda karşılaştırma 

olsun diye vereceğim. Baktığınız üzere, dolar üzerinden verilmiş bazı rakamlar var. 25 milyon 

dolar gider, 9 milyon gelir yapılmış geçen sene. Biz bu gideri 16 milyon dolara çekmeyi 

hedefliyoruz. Ama gelirimiz de 7 milyon. Çok basit bir sebebi var, şu anda 5. aydayız. 

Ülkemizin içinde bulunduğu durum belli, sponsorlukları ve diğer gelirleri iki katına, üç katına 

çıkarma iddiası hayalci olacaktır. Burada bize katkı yapacak şey, umudumuz, hükümetin 

yapmış olduğu düzenlemeden kaynaklanan amatör sporlara kaynak aktarabilmemizdir. 

Böylelikle daha düşük maliyetle, daha iyi takımlar üretebileceğiz. Ama burada geçen sene 25 

milyon, 2013’te 51 milyon dolar olan harcamaları 16 milyon dolara çekmeyi hedeflediğimizi 

hatırlatmak isterim. Bu da Genel Kurulun 31 Mart’ta onayladığı bütçede açıkça belirtilmişti. 

Dolayısıyla, eğer bütçeyi tutturabilirsek 9 milyon dolar zararla kapatacağız. Bu zarar üzerinde 

tartışmalar yapıldı. Şu anda biz bütçeye bu zararı koyduk ve onay aldığı için, başka bir 
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tartışma yapmayı çok gerekli görmüyoruz. Amatör şubelerimiz zarar edecekler ve biz de 

bunları başka gelirlerimizle kapatmaya çalışacağız, gidişat bunu gösteriyor.  

Kulüp konsolide verilerine çok az değineceğim, çünkü benden sonra son derece saygıdeğer 

hocamız İbrahim Anıl, denetleme raporu sunumu yapacak. Orada resim biraz daha karmaşık. 

Ben bir iki şeyi göstermek istiyorum. TL kredilerde bir azalma olduğunu göreceksiniz, ufak da 

olsa. Yabancı paralı kredilerde, dolardan kaynaklanan TL bazında bir artış olduğunu 

göreceksiniz. Bu hayatın doğal akışına uygun.  

Borç-alacak tablosuna baktığımızda, son 3 ayda borçlara odaklanıp, borçlarımızda TL’de çok 

az bir oynama olmasını gösteriyoruz. Ticari borçlarda da az bir oynama var. Gelir tahakkukları 

ve diğerlerinde bir düşüş var. Şu anda gerçekleşen bu rakamlara göre, net borç-alacak 

farkımız 1 milyar 109 milyon, yaklaşık 281 milyon TL’dir. Bunu da hatırlatmak isteriz.  

Burada özellikle üzerinde durmamız gereken bir şey, çünkü burada bulunan hazirun, 

Galatasaray Sportif A.Ş.’nin en büyük ortağının saygıdeğer üyeleri olarak Sportif A.Ş.’nin 

faaliyetlerinden de haberdar olmak zorundadır. Gördüğünüz üzere, Galatasaray Sportif A.Ş. 

şirket birleşmesi sonrasında zarar eden bir kuruma dönüşmüştür. Geçen sene gerçekleşen 

zararı 90 milyon dolar civarındadır. Şu anda, geçenlerde açıklanan 9 aylık zararı 40 milyon 

dolar civarındadır. Sözleşmelerimizin büyük kısmının yabancı para cinsinden olduğu göz 

önünde tutulursa ve gelirlerimizde yapılan artış her ne kadar iyi olsa da, dolardaki artışı 

kapatmasını bilip bilmeyeceğimizden dolayı, bu zararın 12 aylıkta daha fazla olduğunu 

görebiliriz. Dolayısıyla, Sportif A.Ş.’nin zararı, yönetime sahip olan her kişinin bilmesi gereken 

bir zarardır. Önde bir kara delik olarak durmaktadır. Geçen sene 89 milyon olan zarar, bu yıl 

şu ana kadar 40 milyon ABD doları dolayındadır. Yıl tamamlandığı zaman, 3 ay sonra 

göreceğiz.  

Şimdi tam bu noktada bir alıntı yapmak istiyorum. Horatius’a ait bir cümle, ama bizi bu 

kelimeden haberdar eden insan, Marks’tır. Gülmeyin, anlatılan sizin hikâyenizdir. Eğer 

burada bulunan zarar var ise, Galatasaray Spor Kulübü’nün de bir borcu oluşmuşsa, bunda 

gelmiş geçmiş bütün yönetimlerin, saygıdeğer Divan Kurulunun, saygıdeğer Genel Kurulun, 

hepimizin yükümlülüğü vardır. Burada anlatılan bizim hikâyemiz ve kolay bir hikâye değil. 

Dolayısıyla, bu zor soruyu yanıtlamak, Galatasaray’ın bu zor durumunu çözebilmek için yola 

çıkan, elini taşın altına koyan her listenin, her Yönetim Kurulu üyesinin, her kurul üyesinin 

teşekkürü hak ettiğini düşünüyoruz. Ben şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına kendilerine 

teşekkür etmek istiyorum, Galatasaray için ellerini taşın altına sokmaktan çekinmedikleri için. 

Bu bizim hikâyemiz. Söz açtık, biz çözeceğiz. Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Yönetim adına mali tabloları sunan Sayın Emre Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Denetim 

raporu herhâlde sunulacak. İbrahim Bey, buyurun.  

Denetim Kurulu Üyesi İbrahim Anıl 
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Merhabalar, ben 10655 İbrahim Anıl. 20 Ocak’ta seçilmiştik, biliyorsunuz. Sizlere Denetim 

Kurulumuzun 20 Ocak-31.12 dönemine ilişkin tespitlerimizi aktaracağım. Önemli ölçüde, bu 

salonda değil, diğer salonda daha evvel sunduğumuz verilerin tekrarlandığını göreceksiniz. 

Ama dönem aynı dönem, yapabilecek çok da fazla bir şey yok. Verileri olabildiğince yeni 

sonuçlara göre, yani hem 31 Mart kulübün verileri, hem 28 Şubat Sportif’in bağımsız 

denetimden geçmiş bilanço ve gelir tablolarına göre, onları ekleyerek devam ediyoruz. Şimdi 

bu noktada, tüzüğümüzde iki yapının da, hem Sportif’in, hem kulübün raporlarının 

görüşüleceği yazılı. Fakat bildiğiniz gibi, Sportif, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı, SPK’ya tabi 

bir şirkettir. Bu nedenle, KAP’a duyurulmamış, yayınlanmamış verilerini burada açıklama 

olanağı yok, insider trading’e gireceği için, çok net. Hepinizin bileceği gibi, bu nedenle de size 

sunulan veriler, Sportif’e ait olanlar 28 Şubat 2018’e ait, kulübe ait olanlar 31.3.2018’e ait 

veriler olacaktır. Tabii ki söylemeye gerek yok. Kulübümüzün tüzüğünün 96/8. maddesi 

uyarınca, bu faaliyetlerin denetimi gerçekleşmiş ve ekteki bilgiler kurulunuza sunulmaya 

karar verilmiştir, Denetim Kurulumuz tarafından.  

Şimdi Sportif A.Ş. konsolide verileri. Burada gördüğünüz gibi, 3 aylık dönemler itibarıyla 

elimizde veriler var. Sadece 1.12’den 28 Şubat’a kadar olan döneme ilişkin verilerdir, Sportif 

A.Ş.’ye ait sunulanlar, çünkü söylediğim gibi, dönemler farklıdır. Az evvel Emre Hocamın da 

söylediği gibi, satışlarda 84 milyondan 160 milyona, yani % 89’luk bir artış, satışların 

maliyetinde 116 milyondan 162 milyona, % 40 düzeyinde bir artış söz konusu. Bunun sonucu 

da, brüt faaliyet kârı 31 milyon zarardan, 1 milyon 856 bin zarara düşmüştür. Yani son dönem 

faaliyetinde faaliyet zararı 1 milyon 856 bin lira. Geçmiş yıldaki aynı dönem 31 milyon 244 

bin. Zaten biliyoruz ki, daha önceki dönemler için yayınlanan iki quarter’a ait, bağımsız 

denetimden geçmiş raporlarda da bu rakam 116 milyon dolardı. Bu dönem 38 milyon 744 bin 

liralık, yani Aralık, Ocak, Şubat döneminde 38 milyon liralık zarar eklendi buna. Toplam 

zararımız 154 milyon liradır.  

Borçların toplamı, tabloda gördüğünüz gibi, faaliyet giderlerinde bir artış söz konusu. Buna 

ilişkin değerlendirmelerde söyleyeceğim. Az evvel bu rakamlara ilişkin verileri açıkladım, 

nedenleri açıkladım. Sadece Sportif’in dönem itibarıyla zararının geçen 3 aylıktan bu 3 aylığa 

göre 85 milyondan, % 55’lik bir azalışla 39 milyona, 38 milyon küsura düştüğünü orada 

görmüş idik.  

Sportif A.Ş.’de Aralık-Şubat döneminde SPK’dan 6 Mart 2018 tarihi itibarıyla, daha evvel 

Sayın Başkan Dursun Bey’in döneminde başlanan sermaye artışı süreci sonuçlanmış, % 

400’lük bedelli artış. 20-21 Mart tarihlerinde başvurular, rüçhan hakları kullanma başvuruları 

gerçekleşmiş. Bu çerçevede, kulüp kendi rüçhan haklarını kullanmış, diğerlerinde de 

kullanılmış ve 29 Mart 2018 tarihinde Sportif A.Ş.’nin kayıtlı sermayesi 108 milyon liradan 

540 milyon liraya yükselmiştir. Bu çıkışa rağmen, Galatasaray yönetiminde veya Galatasaray 

genel faaliyetlerinde, şampiyonluğa gidişinin de etkisiyle muhtemelen borsadaki trendin 

gereği, borsadaki trend kurşuni olanlardır, yani borsanın trendleri, borsa endeksindeki 

hareketler düşüş eğiliminde, Galatasaray kırmızı olarak gösterilenler, Galatasaray’ınkiler 
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yükselme eğiliminde. Ortalamaya da baktığımız zaman, yani Galatasaray hisseleri bu dönem 

içerisinde, bu sermaye artışına rağmen yükselmiş bulunmaktadır.  

İkinci olarak kulüple ilgili verilere geçtiğimizde, toplam gelir 31.3’te 118 milyon, borç-alacak 

farkı 1 milyon 109 bin, çünkü kulüp dediğimizde, kulüp konsolidedir, yani Sportif’in 

rakamlarını da kapsar. Toplam borç-alacak farkı, az evvel Emre Hocamın da söylediği gibi, 1 

milyon 34 bin 24 lira. Bunun oluşumunda kısa vadeli borçlar, finansal borçlar 291.500, uzun 

vadeliler 717.862 lira, finansman giderleri 38.752.000. Yine Emre arkadaşım açıklamayı 

yapmıştı.  

Şimdi ipotek ve rehinlerle ilgili olarak, muhtemelen akılda kalmayacaktır bu rakamlardaki 

değişim, hisse rehninde bir yükseliş var. Bu hem hisselerin miktarca artışı, hem hisselerin 

değerlerinin artışı ile ilgilidir. Temliklerdeki artış, bildiğiniz gibi, daha sonra gelecek Özbek 

Turizm’e verilen senetlerin temlikleri ve rehinleri ile ilgilidir. Yönetim Kurulu üyelerine 

borçlarda bir düşüş vardır, ama bu düşüşün kaynağı, daha evvel Yönetim Kurulu Başkanı 

Dursun Özbek adına görünen borcun Özbek A.Ş.’ye ait olması nedeniyle Yönetim Kurulu 

üyeleri içerisinden çıkartılıp borç senetleri içerisinde görülmesinden kaynaklanmaktadır.  

Şimdi Emre arkadaşım, bütçe gerçekleşmesinde % 25’i aşan farklara ilişkin, 31.12’de kabul 

edilen bütçede öngörülen gider paylarındaki 89’dan 52 milyona düşüşten kaynaklanan bir 

durumun varlığını oldukça uzun biçimde anlattı hepimize. Burada size ilave bilgi olarak 

vermek istediğim, (ben daha yakınında durmaya çalışayım) Galatasaray Spor Kulübü’nün 

borç-alacak farkı dediğimiz, yani 1 milyon 109 bin, yani Emre Hocanın söylediği, 280 milyon 

dolarlık şu anda borç-alacak farkı açığımız var. Bunda vadesi geçmiş borçlar 450 milyon, 115 

milyon dolar, kısa vadeli borçlar 291 milyon TL, 74 milyon ve uzun vadeli borçlar 363 milyon 

TL olmak üzere 91 milyon dolardan oluşmaktadır. Finansal borçlarımızın para birimlerine 

göre dağılımına baktığımızda, 753.850.000 lirası Türk lirası cinsinden borcumuz, 12.700.000 

doları dolar cinsinden borcumuz, 47.200.000’i euro cinsinden borcumuzdan oluşmaktadır.  

Verilen teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili gelişmeleri az evvel kabaca açıklamıştım. Şahsi 

kefaletler 154’ten 136’ya düştü bu dönemde. O kefaletler konusu yapılan ödemelerle ve bu 

dönemde yönetimde 11 milyon liralık bir ilave temlik vermiş durumdadır, yeni yönetim 

tarafından verilen, yani Mustafa Cengiz teminatı.  

Şimdi hesap incelemeleri kısmına geldiğimizde, hesapları incelediğimizde, bu tablo bildiğiniz, 

hepinizin aşina olduğu tablodur. Bizim Özbek Turizm’e euro olarak aldığımız, dolar olarak 

aldığımız paralardan kaynaklanan borcumuzla, TL yani faiz ve otel faturalarından 

kaynaklanan borçlara karşılık verilen senetler 577 ve çekler 517 bin lira. Bunlar karşılığı 

temlik ve rehinleri zaten onun da ayrıntısını biliyorsunuz. Emlak Konut’tan 90.786.000, hisse 

rehninden 27 milyon, toplam 118 milyon, yani bu 92 milyon liralık borcun TL türünden olanı 

Dursun Bey’in bu kurullarda da, Mali Genel Kurulda da “bağışladım, almayacağım” dediği 

rakamdır. Ama senetler kendisinde durduğu sürece, doğal olarak, bizim muhasebemizde 

borç olarak görünmek durumundadır. Bu temlikler için yine daha evvel söylediğimiz gibi, 118 

milyonluk temlik ve rehin için 911 bin liralık harcama yapılmıştır, noter masrafları. Bununla 

ilgili fatura da, bağış makbuzu istenmediği için, hâlen kayıtlarımızda Dursun Bey’in alacağı 
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olarak değil, Özbek İnşaat’ın alacağı olarak, bir de 250 bin liralık yeni 23’ünde yolladığı para 

var, 970 bin lira da o var. Toplam 1.700 liralık alacağı görünmekte.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

İbrahim Bey, müdahale etmek zorundayım. Bu konular Mali Genel Kurulda tartışıldı, 

gündeme sunuldu ve mali Genel Kurulda da bir sonuç çıktı. Dolayısıyla, ben Divanın bugünkü 

gündeminde, özellikle son anda yetiştirilmiş mali raporun üzerinde Denetim Kurulu içerisinde 

yer almasını, amacını aşan bir sunum olarak görüyorum. O bakımdan müsaade ederseniz, bu 

konuda herkes bilgi sahibi, bu konunun tekrar gündeme getirilmesini en çok birlikteliğe 

ihtiyacımız olduğu bir dönemde çok yararlı görmüyorum. Takdir sizindir. Ben fikirlerinizi 

sonuna kadar müdafaa etmeniz ve ifade etmeniz için her türlü imkânı hazırlamakla ve 

savunmakla mükellef olmakla birlikte, yine de Galatasaray’ın alışılmış değerleriyle ters 

düştüğü konusundaki fikrimi de beyan etmeden geçemeyeceğim. Önerim ve tavsiyem, eğer 

sunumunuzun ilerleyen slaytlarında, umumu yeni rakamlarla veya yeni görüşlerle 

ilgilendirecek bir konu yoksa bunu burada kesmenizdir.  

Denetim Kurulu Üyesi İbrahim Anıl 

Sayın Divan Başkanı haklıdır. Ben de ilk cümlemde bunu söyledim zaten. Ancak ben bunu 

söylediğimde, yani bundan evvelki Divanda ve bundan evvelki Mali Genel Kurulda 

sunduğumda, “Siz bu konuda bir rapor hazırlayamazsınız, sunamazsınız, çünkü sizin 

döneminiz değil. Onu eski denetim hazırlayacak ve sunacak. O nedenle, bunu tartışamayız, 

çünkü 2018 dönemine aittir.” dendi. Şimdi 2018 olduğu için, 2018’de bunu...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Şimdi İbrahim Bey, ben görüşlerinize katılıyorum. Dediğim gibi, bunu müdafaa etmeniz için 

elimden gelen imkânı sağlamakla mükellef olmakla birlikte, bu bilinen bir konu, herkes 

kendisine göre bir değerlendirme yapıyor. Bu değerlendirme yapıldı. Sayın Dursun Özbek 

seçimi kaybetti. Tekrar bir değerlendirme yapıldı, ibra oldu. Dolayısıyla, bunu temcit pilavı 

gibi pişirmenin Galatasaray’ın geleceğine hiçbir faydası yok diye inanıyorum. Bir seçim 

sürecindeyiz. İsterseniz, tekrar ediyorum ben ricamı, ileride başka slaytlarınız yoksa farklı 

konularda, biz size burada teşekkür edelim, başka bir gündem maddesine geçelim. 

Denetim Kurulu Üyesi İbrahim Anıl 

Peki, o zaman ben sunumumu sonlandırmak durumundayım. Hepinize saygılar sunarım. 

Sadece şu hassasiyeti anlamadım. Denetleme Kurulu, sizler adına olup bitenleri denetliyor. 

Yani biz orada denetlemek için, sizin adınıza kulübün varlıklarını korumak için varız. Bizim 

raporlarımıza niye bu kadar tepki gösteriliyor, bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Çok 

teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok teşekkürler. Zorluk çektiğiniz konusunda mutabıkız, o konuda en ufak bir endişemiz yok 

efendim. Çok teşekkürler. Şimdi sunulan mali rapor ve denetim raporu ile ilgili kısıtlı olmak ve 
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sınırlı olmak koşuluyla, söz almak isteyenler gündemin uzunluğunu da göz önüne alarak 

buyursunlar efendim. Mehmet Bilen, buyurunuz. Sadece bu konuyla ilgili olarak, buyurun. 

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanı, Değerli Üyeler,  

Konuşmama önce yeni Divan Başkanımız ve yönetimini tebrik ederek başlamak istiyorum. 

Yeni Divan yönetim dönemimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Susa susa bugünlere geldik. Kol kırılır 

yen içinde kalır dedik, battık. Gerçeklere gözümüzü kapadık, 3 maymunları oynadık. Borç 

batağındayız. Denetçimiz dedi ki, “Anlamakta zorluk çekiyorum.” dedi. Doğrusunuz. Ben 

yıllardır izliyorum, anlamakta hiç zorluk çekmiyorum. Ancak gerçekten çok çelişkili durumlar 

var Galatasaray’da. Şimdi bütçedeki rakamlara bakıyoruz, bize sunuluyor, bu rakamlar için bir 

şey söylemiyorum. Ben de çeşitli kuruluşlarda, bunların detaylarını da kendimle ilgili yerlerde 

görüyorum. Bu yüzeysel rakamlar insanlara hiçbir şey vermez. Sadece bir o anda gösterilir. 

Zaten insanlar da o arada konsantre olamaz, çok yüzeysel şeyler görülür.  

Şimdi detaylara bakmak lazım. 3 aylık raporlara, mali şeylere bakıyoruz ve maalesef, 

denetçiler yıllardır bu detaylara girmediler. Çoğu şeyi görmediler, görmezden geldiler. Yoksa 

yani Galatasaray’da bu kadar zarar, kayıp, kaçak görülmeyecek işler değildi. Ben sadece kendi 

alanımda somut olarak gördüğüm bir iki örnek vereceğim. Kalamış’ta, bir amatör şubede, bir 

antrenörün -işte buradaki bu 3 aylık raporlardaki- maaşı 70 bin lira net. Süper ligde belki 

Karabük’ün antrenörü bunu almıyordur. Rakip ENKA, yensen ne olur, yenilsen ne olur! 

Çakılmış sözleşme. Ondan sonra, buraya gelmiş, bütçe. Bitmedi daha tabii, o neyse, Avrupa 

hedefi yok, bir şey yok, onlara bir şey söylemiyoruz. Yine bu anlaşılmayan durumlardan, 

kulübün içindeki insan kaynakları bir sıfat uydurmuş, büyük bir ballı maaşla, torpilli bir kişi de 

bu şubeye yine çakılmış. Ona da bir ton para. Zaten bir baktım, şubenin arasındaki fark, bu 

yönetim o ballı yöneticiyi çıkarmış, onun farkı bu 3 aylık giderde yok. Şimdi bunlar bir şey, o 

yüzden ifade etmiyor. Ondan sonra amatör şubeler zarar ediyor diyoruz. Ederiz tabii. Zaten 

kaldı ki amatör şubelerin kâr etmesi gereken birtakım kalemler de oraya verilmiyor. Yine 

insan söylemek istemiyor ama vallahi bazı ekipler, işte o anlaşılmayan olaylar, kulübü 

maalesef Çiftlikbank’a çevirmiş yıllardan beri. Yani bunun ayıbı, gayıbı yok, kulüp batmış. 

Enteresandır, bu kişi ve kişiler bugün Kalamış’ta, Sayın Cengiz yönetimi seçimi inşallah 

kaybeder gider de yeni bir yönetimde bir şansımız olur, tekrar döneriz diye bekliyorlar. Ve 

bunlar Divan üyesi, bunlar kulüp üyesi. Bunlar gerçek. Ondan sonra siz burada 3 aylık 

hesaplara bakın. Biz bunları söylemek zorundayız.  

Bir cihaz alınmış, belki 400 bin, 500 bin o günkü değeri, ama cihaz çalışmıyor. Tabii bu cihazı 

satan kişi para kazanmış, ama cihaz çalışmıyor. Ben burada bir yakın gelecek, geçmişteki bir 

başkanı veya yönetimi söylemiyorum. Bu geçmiş süreçlerle ilgili, yani 10 yıllık, 15 yıllık. Yani 

bu bir kişiye yönelik bir şey değildir. Tabii sözleşmeler de beni ilgilendirmiyor, benim alanımın 

dışında. Adam topa kafa vuruyor, prim, eski primine prim, seyredene prim, adam futbolcu, 

yakışıklı, prim, imajı var, prim. Onlar benim ötemde olaylar.  
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Şimdi bakın, burada yapılması gereken çok önemli bir şey var. Yeni Divanımıza da bu 

düşüyor. Geçmişe yönelik dosyalarımız var. Bunlar şahıslara yönelik değil, Galatasaray’da 

kayıplar, kaçaklar var. Organize birtakım kayıp ve kaçaklar var. Bunların üzerine gitmediğimiz 

sürece bu kulüp borçtan kurtulmaz, bu bataktan çıkmaz. Gerçekten bir çiftlik olur, bir kamu 

kuruluşu, bir belediye gibi, buradan çok kişi geçinir. Bu gerçekleri burada söylemeliyiz ve bu 

gerçekleri sadece buraya gelip böyle birkaç kişi söylememeliyiz. Bir örnek vereceğim. Daha 

bir ay önce seçimler oldu. Divan başkanlığına aday olanlar oldu, Divan başkan yardımcılığına 

aday olanlar oldu. Onları buraya ben davet ediyorum. Yani broşür basarak, güzel bir ceket 

alarak adaylıkla bu iş bitmez. Geleceksin, elini taşın altına koyacaksın. Birtakım insanlar sana 

kızacak. Kızsınlar. Herkes beni sevecek diye böyle bir şey olmaz. Galatasaray seni sevmez, 

çünkü Galatasaray’ın durumu kötü. Ben tüm başkan yardımcılarının, tüm başkan adaylarının 

gelip burada Galatasaray’ın gerçeklerini dile getirmesini bekliyorum. Çok fazla bir şeye 

girmeyeyim. Çok böyle genel konuşmalar da bir şey vermiyor. Somut örnekler üzerine 

gitmeliyiz.  

Yeni Divan yönetimimizden de gerçekten o seçimde bahsettikleri yenilik ve değişimi 

bekliyoruz. Galatasaray Kulübü’nün Divan Heyeti tarafından, Divan yönetimi tarafından 

kurulmuş denetleme komitelerine, gözetim komitelerine ihtiyaç var, şubeleri gözetleyen. 

Fakat bakın, yönetime müdahale değildir bu, yani karışmasın. Yönetime müdahale başka 

şeydir, gözlem başka şeydir. Gözümüzü kapatıp duramayız ve dediğim gibi, bir de hiçbir 

zaman efendim Galatasaray bilmem bölünürmüş, hiç öyle bir şey yok. Geçmişteki arızaları 

görmeliyiz, bunların üzerine gitmeliyiz, çünkü bunlar tekrar, tekrarlar diyor. Sözlerimi burada 

noktalıyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Mehmet Bilen’e çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey, buyurun efendim. 

Denetim Kurulu Üyesi İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Çok Değerli Hazirun,  

Herkesi tekrardan saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim. Konuşmama başlamadan önce, 2 

hafta sonra seçime girecek olan çok değerli 4 başkan adayımıza ve değerli çalışma 

arkadaşlarına şimdiden bol şanslar diliyorum, temenni ediyorum.  

Efendim, Mehmet Bey biraz önce çok güzel bir konuşma yaptı, “Somut konuşmalıyız.” dedi. 

Ben de öncelikle bütçe hakkında çok somut bir rakam vereceğim. Aslında aylardır veriyorum, 

tekrarlayacağım. Geçtiğimiz Genel Kurulda, Galatasaray’ımızın üstündeki borç stoğunun yıllık 

1 milyon dolar olduğunu ifade etmiştim. Sayın Başkanım Mustafa Cengiz Beyefendi de geçen 

hafta yapılan Futbol Zirvesi toplantısı sonrası verdiği demeçlerde, ilk 100 günde, yani bu yılın 

Ocak, Şubat ve Mart aylarında 320 milyon Türk lirası borç ödendiğini belirterek benim bu 

ifademi teyit ettiler. Fakat orada ilave bir şey daha vardı. İkinci 100 günde de aynı miktarda, 

yani Nisan, Mayıs ve Haziran sonuna kadar ödenmesi gereken 300 küsur milyon lira civarında 

bir borçtan bahsettiler ki doğrudur. Bunlar çok somut örnekler Mehmet Beyciğim.  
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Artık herhâlde bizim dolar ve euro’yu da kaldırmamız gerekiyor. Lütfen artık TL’ye dönelim 

kendi hesabımızda, çünkü baş edemeyiz. 4.33, 4.15, 3.95, ama aşağı yukarı yine günlük 1 

milyon dolar borç. İlk 100 gündeki ödemelerde bir şans vardı, onu da belirtmeden 

geçemeyeceğim. Birinci şans, Ndiaye denilen başarılı futbolcumuz satıldı. Oradan bir para 

girişi oldu, sanırım 15 milyon euro’lar civarında. Diğer şans, sermaye artırımı, hisse satışları 

oldu. Oradan da 145 milyon gibi bir para girdi. Bu da önemli bir girdiydi. Şimdi burada hep 

birlikteyiz, ben şunu merak ediyorum. İkinci 100 gün, yani Nisan, Mayıs, Haziran’da para 

nerede? Nasıl ödeyeceğiz? 300 küsur milyon lira ödenmesi gereken borç.  

Seçim öncesindeyiz, bu anlamda vaktinizi almak istemiyorum. Geçmişte çok konuştuk, çok 

eleştirilerde, çok tavsiyelerde bulunduk. Kaale alındı veya alınmadı. Ancak Galatasaray’ın 

özellikle mali anlamdaki yoğun bakım, kritik durumu sürekli devam ediyor. Dolayısıyla, Sayın 

Divan Başkanım da konuşmasının başında çok değerli bir teşebbüste bulunacağını ifade etti. 

Hatta zannediyorum bulunuyor. 4 değerli başkan adayımızı, kendisinin moderatörlüğünde, 

üyelerin karşısında, olgun bir şekilde bir tartışmaya çağırdı. Sayın Divan Başkanım, müsaade 

ederseniz benim orada bir önerim olacak. Bu borçların tasfiyesi anlamında neler yapılacak, 

nasıl bir uygulama yapılacak, bunları soralım diye teklif edeceğim.  

Efendim, 21’e 180 dakika kaldı. Allah’a şükürler olsun, Florya bizi bir kez daha mutlu kılacak. 

Ben hepimizin buna inandığına eminim. O bağlamda, konuşmamı burada keserken, bir 

dakikalık bir... Efendim, eyvah, o zaman olmadı. Peki, ben kesiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

İbrahim Bey, bu konuda izin istemiştiniz, olmaz demiştik. Dolayısıyla, emrivaki yapmayalım. 

Sağ olun.  

Denetim Kurulu Üyesi İbrahim Göknar 

Vaktimiz yokmuş, o zaman isterseniz şunu yapalım. Orada küçük bir bella ciao vardı, hazır bu 

fırsatı yakalamışken, Divan Kurulu olarak, Florya’ya buradan lütfen hep beraber çok kuvvetli 

bir alkışla moral vermemizi diliyorum. Beni dinlediğiniz için sağ olun, var olun, saygılar. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

İbrahim Bey’e değerli fikirleri için çok teşekkür ediyoruz. Bahsettiğim olası bir panel veyahut 

açık oturumun yapılması hâlinde, gerek başkan adaylarının, gerekse Galatasaray Spor 

Kulübü’nün içinde bulunduğu durumun kamuoyuna malzeme yapılmaksızın 

gerçekleştirilmesi için hassasiyet göstereceğimizden de hiç kimsenin endişesi olmasın lütfen. 

Mali ve idari konularla ilgili. Oraya gelince, dilekler kısmında memnuniyetle. Mali konularda 

söz almak isteyen var mı efendim? Kulübün bu kadar kritik bir döneminde, sunulan mali 

konularla ilgili kimsenin söz almak istememesinin altında yatan nedenlerden bir tanesi, 

maalesef mali raporların çok geç ulaşmasıdır. Dolayısıyla, tahmin ediyorum ki hazirun bu 

konuda  hazırlıklı gelemiyor. O bakımdan, bundan sonraki süreçte, Divan Heyetimizin bu 

konuda çok titiz ve yakından takipçi olacağı konusunda hepinize garanti veriyoruz efendim.  
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Başka söz alan yok ise bundan sonraki gündem maddesine geçiyoruz. Biliyorsunuz, 26 

Mayıs’ta seçim var ve 4 tane başkan adayımız var. Bugünkü gündemde, başkan adaylarımıza 

15-20 dakikayı geçmeyecek şekilde, gerek kendilerini, gerekse Yönetim Kurulu asil üyelerini 

haziruna tanıtma fırsatı vermek istiyoruz. Bu konuda bazılarıyla bir görüşme yapabildik, 

kendileriyle de bir mutabakatımız vardır.  

Şimdi biliyorsunuz, Galatasaray’ın hassas olduğu birtakım konular var: Önce kim konuşacak 

konusu. Bu konuda çeşitli kriterler olmakla beraber, biz bu işi biraz şansa bırakmak istiyoruz. 

Eğer 4 başkan adayımız uygun görürlerse, Burçin Bey kendilerine 4 tane zarf verecek. 1, 2, 3, 

4 yazıyor. 1’i çeken birinci konuşacak. Ondan sonrası ne olacağını zaten tahmin ediyorsunuz 

herhâlde. Başkan adaylarımızı eğer kürsü önüne alabilirsek memnun oluruz, lütfen. Buyurun 

lütfen, buraya alabilir miyiz? Burçin Bey. Yönetimden de kim gelecekse... Sayın Başkanı tercih 

ediyoruz tabii ki. Fotoğrafçı arkadaşlar, kameracılar, bir saniye, arkada biraz eğilirseniz... 

Fotoğrafçı arkadaşlar, müsaade edin, kameralar da çeksin o zaman. Evet. Buyurun Burçin 

Bey. Buyurunuz efendim. 1 numarayı rica ediyoruz kürsüye. Sayın Ozan Bey, 1 numaralı 

konuşmacı. 3 numara Ali Fatinoğlu, 2 numara Sayın Dursun Özbek ve en son konuşma Sayın 

Mustafa Cengiz’de. İstediği her şey oldu galiba Mustafa Bey’in. Yok, yok, rica ederim. Rica 

ederim. Buyurun Ozan Bey. Dediğim gibi, 15-20 dakika ile sınırlı lütfen. Projelerinizi ve neden 

başkan olduğunuzu anlatmak için size gerekli ortamı yaratacağımız konusunda söz verdik. 

Dolayısıyla, bu kısmını oraya saklarsanız sizin için ve hazirun için isabetli olur diye 

düşünüyorum. Buyurunuz. 

Ozan Korkut 

Teşekkür ederim. 11323 Ozan Korkut.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlarım.  

Değerli Divan Kurulu Başkanım, Değerli Kulüp Başkanlarım, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri,  

Bugün huzurlarınızda, hayatımın en gurur ve duygu dolu günlerinden birini yaşıyorum. Cuma 

günü başvurumuz Divan Kurulu Başkanlığımız tarafından kabul edildiğinden beri çok yoğun 

bir ilgi ile karşılaştık. Herkes bizleri daha yakından tanımak istedi. Ancak biz almış olduğumuz 

Galatasaray terbiyesi gereği, kendimizi sizlere tanıtmadan herhangi bir çalışmaya başlamak, 

medya yolu ile herhangi bir mesaj vermek istemedik. Bu açıklamayı ilk defa sizlerin 

huzurunda yapmak istedik ve bunu uygun gördük.  

Ben ve ekibim, 26 Mayıs günü lisemizde yapılacak olan Galatasaray Spor Kulübü olağan 

seçimlerinde, kulübümüzün yönetimine talibiz efendim. Galatasaray’a yakışan bir seçim 

yarışı için üzerimize düşen her türlü görevi ifaya hazırız. Tüm başkan adaylarına ve ekip 

arkadaşlarına da huzurlarınızda başarılar dilerim.  

Sizler bireyler olarak zaten bizleri tanıyorsunuz. 6 farklı başkan döneminde yöneticilik 

yapmış, toplamda 20 yılın üzerinde yönetim tecrübesi bulunan, Galatasaray tedrisatından 

geçmiş bir ekibiz. Kulübümüzün önünde bulunan zorlukların da farkındayız. Bizler buraya bir 
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ekip çalışması ile geldik. Bu zorlukların da üstesinden bir ekip olarak geleceğiz. Hepimizin 

yüreği Galatasaray için atıyor.  

Benim gerçek Galatasaray’ı idrak etmem 9-10 yaşlarında oldu. O zaman Galatasaray minik 

takımında basketbol oynuyordum. Hocalarımız bir turnuva için bizi Bursa’ya götürdüler. 

Soğuk, karlı bir kış günüydü. Turnuva süresince konaklamamız için camları kırık, duvarları 

dökülen bir otele geldik. Biz nereye geldik diye birbirimize bakınırken, bir süre sonra otelin 

kapısında uzun boylu, aslan gibi bir ağabey belirdi. “Galatasaray takımı gelmiş, burada mı 

ağırlanır?” diye kızdı. Aldı bizi, 5 yıldızlı bir otele götürdü. Yememizden içmemize her şeyimizi 

sağladı. Harika bir turnuva geçirdik. O anda Galatasaray aşkının ve  duygusunun ne olduğunu, 

Galatasaray ailesinin ne demek olduğunu öğrendim ve yüreğimde hissettim.  

Tabii ben söylemeden hepiniz tahmin ettiniz. O uzun boylu, aslan gibi ağabeyimiz, rahmetli 

Başkanımız Özhan Canaydın’dı. Kendisini buradan tekrar sizlerin huzurunda rahmet ve 

minnet duygularımla anıyorum efendim. O gün hissettiklerim, beni Bursa’da camları kırık bir 

otelden önce Galatasaray Lisesi’ne, sonra kulübümüzün küçük, genç ve A takımına, 

Amerika’dan gelen teklifler üzerine de çok değer verdiğim, rahmetle huzurlarınızda anmak 

istediğim Erdoğan Teziç ağabeyimin ve müdürümün de cesaret vermesi ile NCAA Amerikan 

Kolejler Basketbol Ligi’ne taşıdı. Burada 5 sene hem Galatasaray’ı, hem de ülkemi elimden 

geldiğince en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Üniversite eğitimimi University of 

Massachusetts’in ekonomi bölümünü birinci olarak bitirerek tamamladım. Yine aynı 

üniversitede işletme yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda da Türkiye’de yönetim ve 

organizasyon bilim dalında doktoramı bitirmek üzereyim.  

Biz Galatasaraylı olmayı sizlerden öğrendik. Bugün itibarıyla, siz uygun gördüğünüz takdirde, 

bu sorumluluğu biz almak istiyoruz. Zamanı gelince de bizden sonraki nesillere devretmek 

istiyoruz. Sürekli hazırlandık. Uzun süredir ekip olarak çalışıyoruz. Bireysel becerilerimizi bir 

ekip hâlinde, nasıl Galatasaray’ın menfaatleri için, bu camiayı ileri taşımakta kullanabiliriz 

diye düşündük. Sayın Dursun Özbek Başkanımız, Aralık ayında erken seçim tarihi ilan 

ettiğinde, biz hazırız, dedik. Ancak Galatasaray’dan aldığımız terbiye, önce bu hissimizi ve 

arzumuzu büyüklerimizle paylaşmamızı gerektiriyordu. Bir mektup hazırladık ve altına şu 

anda benim temsil ettiğim ekibin de içinde olduğu 30 kişi imza attık. Büyüklerimizi ziyaret 

ettik ve karşılıklı oturarak şunu dedik: “Galatasaray ancak bir aile olarak ileri gidebilir. Bizler 

bayrağı teslim almaya hazırız. Gelin, Mayıs’ta yapılacak olan seçimimize kadar siz 

büyüklerimiz bizlere önderlik yapın. Bir geçiş sürecimiz olsun. Mayıs’ta, size söz veriyoruz, biz 

üstümüze düşeni yapacağız. Sizleri daha fazla yormadan, bu görevi bizler üstleneceğiz.” 

Ancak zaman aralığımız çok dardı. Bizler de Mayıs ayında bir seçim gerçekleştirebilmemiz için 

var gücümüzle çalıştık ve bugün, Aralık’ta büyüklerimize verdiğimiz sözü tutuyor olmanın 

gururu ile karşınızdayız. Galatasaray’da bir söz verilirse tutulur.  

Bizler bu camianın içinde büyüdük. Babalara, annelere göre çocukları hiç büyümez. Yola 

çıktığımız duyulduğu anda, bize “gençler” dendi. Aslında 40-50’lerimizde, dinamizmimizin ve 

bilgi birikimimizin zirve olduğu yaşlardayız. Ama bize genç denmesi yine de çok hoşumuza 

gitti, bir aile olduğumuzu hatırlattı. Bilirsiniz, ağabeyler ve ablalar, büyükler kardeşlerini her 
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zaman genç görür. Biz de diyoruz ki, bu bayrak yarışında, sizlerin teveccüh göstermeniz 

durumunda, koşma sırası artık bizlerde. Bayrağı teslim almaya hazırız, çünkü bu turu en hızlı 

biz koşacağımıza inanıyoruz.  

Kulübümüzün, önümüzdeki 3 sene içerisinde atması gereken çok ciddi adımlar var. Maalesef 

problemleri konuşmaktan fırsatları konuşmayı unutuyoruz bazen. Bizler çok detaylı çalıştık. 

Gerçekçi olarak her türlü opsiyonu masaya yatırdık. Aramızda elbette farklı fikirler de oldu. 

Tek bir doğru yoktur, ama tek bir Galatasaray vardır anlayışı ile yürüdük. Sizlerin izninizle, 26 

Mayıs’tan sonra da artık koşmaya başlamak istiyoruz. Galatasaray bizim için her şeyden önce 

bir yuva. Bu yuvada da misyonumuz belli. Öncelikli görevimiz, geleneklerimizi korumak, 

geleceğe taşımak ve bir sonraki genç nesillere teslim etmektir. Biz gücümüzü birbirimize olan 

sevgimiz, birbirimize olan saygımız, birlikteliğimiz ve kardeşliğimizden alıyoruz. Bu 

değerlerimizi kaybedersek biz, biz olamayız. Ama camia olarak hep beraber ayağa 

kalktığımızda da ne mali problemimiz kalır, ne de sportif başarı endişemiz. Bunun 

bilincindeyiz, sorumluluğunu taşıyoruz. Detaylı yapmış olduğumuz çalışmaları 26 Mayıs’a 

kadarki süreçte sizlerle paylaşacağız. Size ne kadar hazır olduğumuzu göstereceğiz. Ama 

burada huzurunuzda kısa başlıklara da değinmek istiyorum. Bunlar aynı zamanda bizim 

sizlere taahhütlerimizdir efendim.  

Amiral gemimiz futbol branşını UEFA Financial Fair Play kurallarına uygun yönetmeliyiz ve de 

yöneteceğiz. Avrupa bizim olmazsa olmazımızdır. Bizi Avrupa’da zirveye taşıyan ve ligimizde 

de yeni bir zafere doğru koşar adım giden Sevgili Fatih Terim’in, ekibinin ve futbolcularımızın 

bize bir zafer yılı daha yaşatacağına olan inancımız tamdır. Seçim atmosferine rağmen, 

aramızda hiçbir ayrılık olmadığı ve camia olarak da arkalarında olduğumuzu göstermek için 

sizlerden güçlü bir alkış istiyorum. Stadyumumuz ve antrenman sahalarımız ile en üst 

standartlarda tesislere sahip olacağız. Galatasaray değerleri ile yetişmiş dünya yıldızlarının 

yetiştiği bir kulüp olmak için Ali Sami Yen Spor Lisesi projemizi derhâl hayata geçireceğiz. 

Hem Türkiye’de, hem Avrupa’da hem saha içinde, hem de masa başında güçlü bir 

Galatasaray inşa etmek için bu göreve talibiz. Basketbol branşımızda Euroleague A lisansı 

sahibi bir erkek takımı, başarıdan başarıya koşmaya devam eden bir kadın takımı yaratacağız. 

Voleybolda elde edilmiş ivmeyi bir sonraki seviyeye taşımanın ve her sene iddialı olabilmenin 

modelini ortaya çıkardık.  

Amatör branşlarımız için hayalimiz olimpik bir hareket başlatmak. Türkiye’de spor ancak 

Galatasaray içinde olduğunda ileri gider. Nasıl UEFA Kupası ve Süper Kupa kazanan futbol 

takımımız, dünya üçüncüsü milli takımımızın belkemiği olduysa, bizim yaratacağımız olimpik 

hareket 2024 olimpiyatlarına giden Türkiye olimpik takımının belkemiği olacak. Paris’te 

Galatasaray bayrağını, Türk bayrağının yanında şerefle dalgalandırmak için bu göreve talibiz.  

Tesislerimizle ilgili çok hızlı yapılması gereken hamleler var. Kaybedecek vaktimiz de yok. 

Florya’nın taşınmasından Ada’mıza kadar bekleyen birçok konu var. Yaklaşan sezon itibarıyla, 

İstanbul’un sembollerinden biri olan Galatasaray Adası’nın derhâl faaliyete geçmesi için her 

türlü proje tarafımızca hazırlanmaktadır. Buraları bizim mirasımız, biz mirasımıza sahip 

çıkmak için bu göreve talibiz.  
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Hepimizin gündemini fazlasıyla meşgul eden bir de mali tablomuz var. Zorlukların farkındayız, 

ana işkolumuz olan spordan çok acil değer yaratmaya başlamamız lazım. Bir an önce kârlı bir 

işletme modeline geçmemiz gerekiyor. Bizim için, mevcut finansal şartlar problemin kaynağı 

değil, sonucudur. Problemin kaynağını düzelttiğimizde mali tablolarımız da hızla düzelecektir. 

Ancak bu geçiş sürecinde, muhtemel aksaklıkları da göz önüne alarak, gerekli önlemlerin de 

tarafımızca alındığını bilmenizi isteriz. Biz problemleri bir sonraki nesillere taşımak için değil, 

problemleri kaynağında kurutmak için bu göreve talibiz. Biz sağ olduğumuz sürece, 

Galatasaray Galatasaraylılarındır ve bu hiçbir şekilde değiştirilemez. Biz tek yürek atan bir 

camiayız, bir aileyiz. Özellikle tekrar tekrar altını çiziyorum, çünkü bizim olmazsa olmazımız 

bellidir. Galatasaray Galatasaraylılarındır ve böyle kalacaktır.  

Bu inancın vücut bulduğu Yönetim Kurulu arkadaşlarımı sizlere tanıtmak isterim. 6656 Tuncer 

Hunca, 9015 Şener Macun, 9320 Burak Elmas, 9689... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Pardon Ozan Bey, arkadaşlarınızı anons ettikçe buraya rica edersek, hazirunun kendilerini 

hem profilden, hem casttan görmesinde yarar var bence.  

Ozan Korkut  

Tabii ki Başkanım. Sayın Tuncer Hunca.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Filmi başa saralım lütfen.  

Ozan Korkut  

Sayın Şener Macun. Sayın Burak Elmas, 9320. Sayın Adnan Öztürk.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Adaylar biraz daha çabuk gelirlerse çok faydalı olur.  

Ozan Korkut  

Sayın Fehmi Cansun, 10544. Sayın Başar Yücel, 10996. Sayın Cem Arslan, 11263. Sayın Mete 

İkiz, 11804. Sayın Reşit Sinanlı, 12808. Sayın İsmail Gökhan Esin, 16253. Sayın Burak 

Altınbaşak, 8017. Değerli Tuba Toprak Tuncel, 9491.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sadece asilleri sayıyoruz değil mi?  

Ozan Korkut  

Yedekleri de saydım Başkanım, tüm üyelerimizi. Bizde yedek, asil farkı yok Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Evet, onun için sordum, asilleri mi sayıyorsunuz diye. Bizde var.  

Ozan Korkut  
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Saygı duyarım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkürler.  

Ozan Korkut  

Sayın Cenk Soyer, 11576 ve Sayın Cemal Murat Akar, 11803.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Tüm ekip arkadaşlarımla beraber Galatasaray başkanlığına adaylığımı huzurlarınızda 

bildiririm. Sevgi ve saygılarımla efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Ozan Bey’e ve arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Asil-yedek ayrımını kategorize etmek için 

söylemedim, yanlış anlaşılmasın. Vakitten kazanmak için, sadece asilleri takdim edin. Biraz 

böyle gelin o zaman. İki dakikanız var tamamlamak için. Evet, teşekkür ediyoruz, sağ olun.  

Evet, Ozan Korkut ve arkadaşlarını yerlerine aldıktan sonra, iki numaralı kurayı çeken Sayın 

Dursun Özbek Başkanımızı rica ediyoruz kürsüye. 

Dursun Özbek 

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

Değerli Başkanlar, Değerli Galatasaraylılar,  

Mayıs ayı Divan toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize, şahsım ve Yönetim Kurulum ve 

diğer kurul üyelerim adına saygılarımı sunuyorum efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bildiğiniz gibi, önümüzdeki 26 Mayıs’ta bir Seçimli Olağan Genel Kurulumuz var. Dolayısıyla, 

seçimle ilgili konuşmama geçmeden önce, birkaç tane konu var, onları size söylemek 

istiyorum.  

Öncelikle, yeni seçilen Sayın Divan Başkanımı, Sayın Eşref Hamamcıoğlu ve ekibini tebrik 

ediyorum ve yapacakları çalışmalarda da başarılar diliyorum. İkinci husus da, bildiğiniz gibi, 

önümüzdeki Pazar günü Anneler Günü. Bizi bugünlere getiren, bizim her şeyimiz olan, elleri 

öpülesi annelerimizin bugünden Anneler Gününü kutluyorum efendim.  

Şimdi seçimle ilgili konuşmalara geçmeden önce, yine bahsetmek istediğim birkaç tane konu. 

Bunlardan bir tanesi futbol. Bildiğiniz gibi, 2017-18 sezonu içindeyiz, futbol takımımız çok 

başarılı. Yeşil sahalarda aldığı sonuçlar, kazandığı galibiyetler, sahaya yansıttıkları 

performans, kazanma azmi hepimizi gururlandırıyor. Ben bu manada futbol takımını 

oluşturan oyuncularımın, teknik heyetin bana verdiği gururu tarif etmekte, uygun kelimeleri 

seçmekte çok zorlanıyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bildiğiniz gibi, 2 yıllık zor bir süreç geçirdik. Bu sezonun başında, scout ekibimizin bize verdiği 

destek ve yoğun çabaları sonucunda yeni bir futbol takımı kurduk. Başına da Galatasaray’la 

özdeşleşmiş, Galatasaray’a sayısız şampiyonluklar, ulusal-uluslararası zaferler kazandırmış, 
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değerli hocamız Fatih Terim’i getirdik. Bu şampiyonluk sürecinde, önümüzdeki iki haftada, 

kalan 180 dakikada şampiyonluğa yürüyüşleri devam edecektir. Oradaki başarılarını, bu yolda 

kendilerine büyük hizmet eden teknik ekibimizi, idarecileri, yönetimdeki herkesi kutluyorum 

ve bu başarılarının devamını diliyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Galatasaray’a şampiyonluk yolunda hepimizin gönülden, hepimizin kalbî desteğini herkesin 

vereceğinden hiç şüphem yok, çünkü oyuncularımızın sahaya koyacağı kazanma azmi, 

Galatasaraylılık ruhu ve yüksek performans bizi 21. şampiyonluğa taşıyacaktır. Bu 21. 

şampiyonluğun da Galatasaray’a çok yakışacağına inanıyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bahsetmek istediğim birkaç konu daha var. Bunlardan bir tanesi, bayan basketbol 

takımımızın Avrupa şampiyonluğu. Sezon başında çok uygun bir bütçe ile, çok mütevazı bir 

bütçe ile oluşturduğumuz bayan basketbol takımı hepimizi gururlandırdı ve Avrupa 

şampiyonu olduk. Bir diğeri ise voleybol. Bildiğiniz gibi, bayan voleybol takımımız Avrupa 

Kupası’nda final four oynadı. Onlarla da gururlandık. Bir diğeri, tekerlekli sandalye basketbol 

takımımızın Avrupa şampiyonluğu hepimizin gurur vesilesi oldu. Bütün sporcularıma, bütün 

destek veren teknik adamlara, herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Demin 

arkadaşlarım kısmen istediler. Ben tümü için, sizden kuvvetli bir alkış istiyorum. Ellerimiz 

kopsun alkışlarla.  

Değerli Galatasaraylılar,  

İzin verirseniz, size şahsımın, Yönetim Kurulu üyelerimin ve diğer kurullardaki arkadaşlarımın 

görüşlerini aktarmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, uzun süreden beri görmediğimiz şekilde, çok 

adaylı bir seçime gidiyoruz. Yönetim Kurulu listeleri hazırlandı, geçtiğimiz Cuma günü 

itibarıyla Sayın Divan Başkanlığına iletildi. Bu çok adaylı seçim, Galatasaray’daki 

demokrasinin, Galatasaray’ın genlerine yerleşmiş demokrasi kültürünün, Galatasaray’daki 

insan zenginliğinin bir tezahürüdür. İnsan zenginliğinin olduğu yerde fikir zenginliği, değer 

yaratma, değer katma zenginliği de peşi sıra gelir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu seçim, Galatasaray’a gönül verenlerin, Galatasaray aşkıyla, sarı kırmızı aşkla yaşayanların 

seçimi olacaktır. Dolayısıyla, sizlere Galatasaray sevgisi ile yoğun yaşayan, Galatasaraylılığını 

her yerde ön plana çıkaran ve iş hayatlarında, yaşantılarında son derece başarılı olmuş, 

bulundukları ortama değer katan, bulundukları ortamı zenginleştiren Yönetim Kurulu aday 

üyelerini takdim etmek istiyorum. Sicil numarasına göre, sicil kıdemine göre davet ediyorum: 

Sayın Metin Öztürk, Sayın Taner Aşkın, Sayın İbrahim Ziyal, Sayın Osman Kocaman, Sayın 

Niyazi Yelkencioğlu, Sayın Nasuhi Sezgin, Sayın Rıza Tevfik Morova, Sayın Levent Yaz, Sayın 

Ercüment Erdem, Sayın Dikran Gülmezgil, Sayın Cenk Eyüpoğlu, Sayın Osman Aral, Sayın Fırat 

Uygur, Sayın Ceyda Üçer.  

Değerli Galatasaraylılar,  

26 Mayıs’taki seçimde, gördüğünüz çok değerli arkadaşlarımla oylarınıza talibiz. Galatasaray’ı 

önümüzdeki 3 yıl yönetmek için diğer arkadaşlarım gibi biz de bu seçim sürecinde sizin 
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oylarınıza talibiz. Galatasaray’ı 3 yıl en iyi şekilde yönetmek istiyoruz. Demin ifade etmeye 

çalıştım, önümüzdeki seçim Galatasaray’a en iyi hizmet verecek üyelerin seçimidir. Bu 

süreçte, biraz önce de izledik. Biraz sonra da diğer başkan adaylarının listelerindeki 

arkadaşları burada göreceğiz. Onlar da çok değerli, Galatasaray’ı çok seven, Galatasaray’a 

hizmet aşkıyla, sarı kırmızı aşkla yaşayan kişilerdir. Dolayısıyla, burada bütün adayların 

Galatasaray’ı önümüzdeki 3 yıl en iyi şekilde yönetmek için üretecekleri birtakım projeler 

olacaktır. Bu projeler Galatasaray’ın geleceğidir. Galatasaray’ı önümüzdeki yıllara taşıyacak, 

Galatasaray’ı en iyi şekilde yönetmek için hazırlanan projelerdir. Ben buradan bütün 

arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Diyorum ki, değerli arkadaşlar, değerli adaylar, bu 

projelere sahip çıkalım. Proje kimin olursa olsun, kim gündeme getirmişse getirmiş olsun, 

yapacağımız tek şey bu projeleri kullanmak, projeleri hazırlayanların yapacağı şey de 

yönetimlere bu projeler konusunda destek vermektir, çünkü bu projeler Galatasaray’ın 

geleceğidir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Geçen hafta yayınladığım basın bülteninde sizlere bir şey söyledim. Dedim ki, biz şu anda 

şampiyonluğa çok yakınız, bu nedenle de seçimle ilgili çalışmalarımızın ağırlığını liglerin 

sonuçlanmasını müteakip yapmayı düşünüyoruz. Projelerimiz hazır. Anlatacağımız, 

söyleyeceğimiz şeyler hazır, fakat şu dönemde konsantrasyonumuzun bozulmaması lazım. Bir 

şeyin üzerine fokuslanmamız lazım, o da 21. şampiyonluk. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Her kim kazanırsa kazansın, her ne olursa olsun, kazanan Galatasaray olsun diyorum. “Her 

şey Galatasaray için!” diyorum. “Çok yaşa Galatasaray!” diyorum. Sağ olun Değerli 

Galatasaraylılar. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Dursun Özbek ve değerli Yönetim Kurulu aday arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz, 

başarılar diliyoruz biz de. Çok teşekkürler. Efendim, şu ana kadar başkan adayları zamanlama 

açısından süper performans gösteriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Darısı geriye 

kalan 2 adayın başına. Sayın Ali Fatinoğlu, buyurunuz efendim. 

Ali Fatinoğlu 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Yönetimi, Galatasaray’ın Değerli Başkanı ve Eski 

Başkanlarımız, Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Şahsım ve önümüzdeki dönem Galatasaray’ı yönetme iddiasında bulunan çalışma 

arkadaşlarım adına en derin saygılarımı sunuyorum. Bu yarıştaki diğer 3 arkadaşımıza da 

başarılar diliyorum. Galatasaray için hayırlısı ne ise o olsun diyorum.  

Efendim, ben bir yazılı metin, bilerek hazırlamadım. Ne istenildiği konusunda, salona bakarak 

karar verecektim. İlk konuşmacı arkadaşlar nasıl bir konuşma yaparsa ona göre bir konuşma 

projelendirmiştim. Galatasaray’ımızın nedir problemi, nedir sorunları, bunlara çok kısa 

değinmek istiyorum, zaman dilimi dolayısıyla. 
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Şimdi önce kendimi tanıtayım efendim. Ali Fatinoğlu, 11 Eylül 1962, İstanbul doğumluyum. 

Sanayiciyim. Ataköy Muhittin Üstündağ İlkokulu-Ortaokulu’nu bitirdim. Sonra Bakırköy Lisesi, 

sonra Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, daha sonra da İstanbul Üniversitesi İşletme 

Fakültesi’nde yüksek lisans yaptım. Hayatımı babamız, dedem, biliyorsunuz, Galatasaray 

Lisesi mezunu, 25. dönem. Babam Abidin Nesimi devlete çalışmış, yani memur ailenin 

çocuğuyuz. Memur ailenin çocuğu olarak ticaret yapmak, hele hele sanayici olmak çok büyük 

zorluktu. Bu zorluğu ağabey-kardeş yaşadık. Ama Allah’ın izni ile, hiç kimseye bir borcumuz 

olmadan, devletle hiçbir iş yapmadan, bugün dünyanın en önemli sanayicileri arasına, 

Türkiye’dekiler arasına girmeyi başardık. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Londra Borsası ve 

TÜRKONFED beraber söylüyor. 2013-16 yılları arasında şirket bilançolarını, yapılarını 

incelemişler ve Türkiye’nin en parlak, en gelişen büyük firması tespit edilmiş bu firmalar. 

Bütün gazetelerde vardır, takip edenler, herkes biliyordur. Benim sahip olduğum grubun bir 

şirketi 57. sırada. 2017 yılındaki performansımıza bakarsanız -o dahil değil bu orana- % 65 

büyüme gösterdik. Tahmin ediyorum, şu anda Türkiye’nin en parlak 10 firmasından birisi 

durumuna geldik. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sonuçta bu başarı ülkemizin başarısı ve 

bir Galatasaraylı kardeşinizin başarısı. O yüzden tüm alkışlayanlara tekrar tekrar teşekkür 

ediyorum efendim.  

Şimdi, ne iş yapıyorsun denildiği zaman da, bu konuyla ilgili bir bilgi arz etmek isterim. İlk 

lokomotif ürünümüz, banyo grubumuz. Burada akrilik küvet, jakuzi, camdan duşakabin, 

gömme rezervuar, iç takım, vs. ürünler üretiyoruz. Bu konuda dünya beşincisiyiz, 30 senedir 

Allah’ın izni ile bunu korumayı başardık. İkinci grubumuz, metal grubumuz. Metal grubunda 

panel radyatör üretiyoruz. Bu konuda dünyanın ilk 3 firması arasındayız. Kombi üretiyoruz, 

termosifon üretiyoruz metal grubunda. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Fatinoğlu, ticari faaliyetlerinize çok detaylı girmesek, amacını aşıyor efendim. Çok 

teşekkürler. 

Ali Fatinoğlu  

Yani sorulduğu için... Yani ben yaklaşık 5 ana ürün grubunda...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Hayır, niyetinizi anladık, onu başka programa bırakalım lütfen. Sağ olun. 

Ali Fatinoğlu  

Peki. Galatasaray’ın sorunları neler, Galatasaray nasıl kurtulur diye yaklaşık 2 yıl evvel bir 

proje hazırlamıştım. Galatasaray proje üretim grubu başkanlığını da yaparak, bu konularda 

Galatasaray’ın tüm gelirleri nasıl artar, yeni gelir kalemleri nasıl gelir, Galatasaray’ın giderleri 

nasıl aşağıya iner, fıçının altında delikler varsa o delikler nasıl kapatılır ve dünya markası olan 

Galatasaray’ımızın taraftar sayısını nasıl daha yukarıya çıkartabiliriz, bütün bunlarla ilgili 

projelerim hazırdı. Galatasaray’ımızın bugün geldiği noktayı ben Mali Genel Kurulda 



23 

 

rakamlarla arz etmiştim. Bu sene, 2018’de rakamları iyi analiz edersek, 933 milyon olan gider 

herhangi bir şekilde giderlerin inmesi ile ilgili bir çalışma yapılmadığı için, maalesef kur 

artışlarını hesaba katmıyorum ama sözleşmelerden oluşan yapıyla ilgili bir kaybın dışında, 

mevcut borç ödenmediği için borcun faizi de ana borca katıldığı için, bu seneki faiz 

giderlerimiz... Geçen seneki 31 Aralık rakamlarında 192 milyondu. Bu seneki rakamların ne 

olacağı ile ilgili Sayın Emre Bey’in sunumunda, ilk 3 ayda neredeyse bittiğini, % 7 gibi bir paya 

kadar kalmış. Demek ki, çok acı bir tablo ile karşı karşıyayız. Giderlerimizin 1.200 seviyesinde 

olması kaçınılmaz. Peki, gelirlerimiz neydi? 2017 gelirlerimizle 2016 gelirlerimizi 

karşılaştırdığımızda, 586 milyondan 506 milyona düşmüştü, yani % 20 gelir kaybı vardı. Ve 

hem de bu kadro ile. Peki, 2018 gelirleri ne olacak dediğimizde, yine bu tip rakamlar olursa, 

açık, Sayın Dursun Özbek 2017’yi 427 milyon zararla kapatmıştı, 2018’i bunun çok daha 

üstünde bir zararla kapatabiliriz, kurulmuş gider sözleşmeleri nedeniyle. Böyle bir tehlike ile 

karşı karşıyayız. Florya ve Riva’nın da, Riva satışının da üçte biri gitti. Galatasaray Genel 

Kurulunun, hepimizin çocukluk anıları olan Ada’mız da şu anda yaşayamayan bir boyuta 

geldi. 

Şimdi bütün bunları baz aldıktan sonra ne yaptık? Ali Fatinoğlu’nun proje grubunda mali 

konular çok önemli, çünkü çok yüksek faiz kullanıyoruz. Ne kullanıyoruz? Faaliyet raporunda, 

SPK’nın açıklamasında var. Factoring’lerden alınan kredi boyutuyla 2017’de % 26.51 ile  kredi 

alınmış, faiz ödenmiş. Peki, ödediğimiz teminatlar ne? Ekranda vardı, 1.800, bugünkü gelinen 

rakamla 2.200’lere gelmiş yanılmıyorsam, Emre Bey’in sunumunda. Demek ki, ek kredi 

tedariki için ek teminatlar vermek zorunda kalmışız. Fakat bu kadar bir kredi kullanmıyoruz, 

çünkü verdiğin teminatın dörtte üçü kadar kredi kullanabilirsin. Dörtte üç boyutuna 

gelmemişken niye teminat verilmiş, onu bilmiyorum. Onu, mali yapıyı sormak istiyorum sayın 

yönetime.  

Şimdi mali yapıdaki problemimiz, faizleri aşağıya düşürebilecek hamle. Ben bununla ilgili, 

kredi, finans bulmak için yaklaşık 3 aydır çok ciddi boyutta çalıştım, Galatasaray’ın çok önemli 

isimleriyle.  Bu isimlerden biri olan Sayın Mustafa Cem Özdemir benim çalışma grubumdadır. 

44 kişilik yönetimde yok. Crédit Suisse’te ve Bank of America’da 30 senesini geçirmiştir. Şimdi 

burada avukat olmasına rağmen Sayın Cemal Dayıoğlu. Ben uluslararası fonlarla temas 

kurarken, kendisinin dünyanın en büyük üçüncü fonunu kurmak üzere olan bir Türk 

olduğunu, Lüksemburg onları söyleyince, Sayın Cemal Dayıoğlu ile tanıştım. Kendisi aynı 

zamanda bir Arap ülkesinde -o ülkenin adını vermeyeyim, çünkü yapmadığı için onu dile 

getirmeyeyim- çok önemli bir fonun da yine yetkilisi. Oralardan, şu anda kullanılan faiz 

oranlarının yarısının bile altına, üçte birine kadar inebilecek bir çalışma yaptık. Mali konularla 

ilgili Sayın Mustafa Cem Özdemir, Ali Eşref Dikmen, Sayın Esra Aydın, Sayın Ahu Aydın ve 

Sayın Avukat Cemal Dayıoğlu, 5 kişilik mali konular ekibimdir.  

Galatasaray’ın en büyük ikinci problemi tapu. Galatasaray’ın mal varlıklarının tapularını 

alırsanız mal varlığı sizin olur. Bu konuyla ilgili Galatasaray’da bir çalışma yapılmış mı? Bakın, 

Mecidiyeköy’deki stadımızın tapusunun verilmesini sağlayan o günkü Şişli Tapu Müdürü 

İbrahim Bozan. Tesadüf, şimdiki Türk Telekom Stadı’mızın tapu işleminin takibinde görev 
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yapan Sarıyer Tapu Müdürü yine İbrahim Bozan. Kendisi İstanbul tapu bölge müdür 

yardımcılığından emekli olmuş, İstanbul Ticaret Odası’nda da iki dönemdir bu branşın 

başkanı. Peki, kimse temas kurmuş mu? Hayır. Ali Fatinoğlu’nun asil Yönetim Kurulunda 

İbrahim Bozan. Tüm varlıklarımızın tapularının çözülmesi ve en önemlisi, Ada projesi ile ilgili 

kurmuş olduğumuz 4 kişilik heyetin -ki bu 4 kişilik heyetin 3 tanesi, bizim 44 kişilik 

yönetimimizde yok, o yüzden onların isimlerini saymayacağım- çalışma grubumuz içinde çok 

önemli isimler. Ve o isimlerin iki tanesi de şu anda salonda, ama isimlerini saymayacağım. 

İbrahim Bozan Bey de yönetimde. Ada’yı almak bizim namus borcumuz. Ada’yı kesinlikle ve 

kesinlikle Galatasaray’ın kulladenen sahibi olan Genel Kurul üyelerinin kullanımına açmak, Ali 

Fatinoğlu yönetiminin net olarak taahhüdüdür, çünkü bu sistemi yapabilecek projemiz 

hazırdır. Bununla ilgili, 3 parselin tamamı bizim mülkümüz değil, yıkılan yerler de hazinenin 

yeri. Ama biz hızlı bir hareketle, Maliye Bakanlığı üzerinden buraların tapularını alacağız. Şu 

ana kadar çalışmalarda hiç bunu duymadık, ama Ali Fatinoğlu ekibi bu konuya son derece 

hazır.  

Üçüncü hamlemiz, Galatasaray’ın en acılı yeri. Ürün üretiyorsunuz, ürün satıyorsunuz, zarar 

ediyorsunuz. Yani Galatasaray para kazansın diye ticari ürünler oluşturan Sportif’in, 

mağazacılığı kuruluyor, televizyon şirketi kuruluyor, varlık şirketi kuruluyor ve hepsini 

topluyoruz, 20 milyon zarar ediyor. Ya lütfen Allah aşkına, çok basit bir şey soruyoruz, tüm 

Genel Kurul olarak: 20 milyon zarar edecekse biz bu şirketi niçin kurduk? Ben para kazansın 

diye kurdum, 20 milyon zarar ediyor. Biz bu yapıyı kökten değiştiriyoruz. Barcelona bu 

konuda 400 milyon euro ciro yapıyor. Burası, Sayın Divan Başkanımın sayma dediği konudur. 

Başımla beraber, ama dünya genelinde 5 ana sektörde Türkiye’nin lideri olduğumu ve dünya 

çapında da ilk 5 içinde olduğumu arz edersem, herhâlde Sportif ve Mağazacılık’a ekonomik 

olarak bir katkı sağlayabileceğimi söylerim. Ama bu sadece Ali Fatinoğlu’nun işi olamaz. Bu 

konuda ekibimiz: Sayın Filiz Özen Çiftçi, Sayın Ayşen Sarıkan Tanırcan, Sayın Zeliha Demir, 

Sayın Yalım Yönter, Sayın Mustafa Manav, Sayın Levent Gürdöl, Sayın Menderes 

Osmanağaoğlu, Sayın Erdem Çokay, Sayın Erdoğan Kırmanlı, Sayın Özer Soysert, Sayın Haluk 

Ertmen, Sayın Fazıl Dede, Sayın Esat Akbül, Sayın Çetin Öner, Sayın Arda Nal, Sayın Deniztan 

Ege. Deniztan Ege’yi söylemek istiyorum size. Bütün arkadaşlarım birbirinden özellikli, ama 

hiç kimse uğramamış kendisine. Biliyorsunuz, İntersport bütün sportif malzemelerin 

dünyadaki en önemli birinci satış yeri. Ben de İntersport’un genel müdürü ile temas kurup bu 

konuda bilgi alayım dedim. Karşıma çıkan kişi, aa Galatasaray’ın meşhur yüzme takımının 

şampiyonu, eşi de kadın basketbol şampiyonumuz. Biraz sohbet ettik. “Ben Galatasaray’a 

adayım.” deyince, dedi ki, “Ben Galatasaray Genel Kurul üyesiyim ve fanatik bir 

Galatasaraylıyım.” Peki, seninle kimse temas kurdu mu? Hayır. Nike’ın rezalet sözleşmesini 

imzalarken maalesef Nike’ın kadrosunda bulunmuş, bu sözleşmeyi sadece burada dile 

getireyim size. Galatasaray bu sözleşmeye göre % 27 para kazanıyor. Bütün masrafları 

buradan çıkıyor. Nike’ın kazancı % 57. Böyle bir sözleşme utanç sözleşmesidir. % 27 ile 

imzalıyorsunuz, bu % 27 ile siz mağaza tutuyorsunuz, kira ödüyorsunuz, dekor yapıyorsunuz, 

içeride çift vardiya personel çalıştırıyorsunuz. Stoğunuz var. Çalıntı var, kaybolan var, 
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mağazada hasar görüp elde kalan var. Bütün bu giderleri topluyorum, cironun % 27’si. Bir 

mağazacılıkta kuraldır, mağaza üçte birini kazanır, üçte biri ürün grubudur, üçte biri kiradır, 

maksimum. Biz Beyoğlu’ndaki yere 100 bin dolar kira veriyoruz. Lütfen hepiniz gitmişsinizdir. 

Hasnun Galip’teki yerimiz boş duruyor, biz oraya 100 bin dolar kira veriyoruz. 9 kat diye 

konuşuyoruz, ama onun 3 katı ürün satışında. Ya hiçbir şey bilmiyorsanız, Starbucks’lara 

bakın. Orada kahve satıyorlar, çikolata satıyorlar. Ya Allah aşkına, orayı hareketli bir yer 

yapın, hard cafe’yi de mi hiç görmediniz? Orayı kafe, restoran merkezi, satış ünitine getirin, 9 

katın hiç olmazsa 6 katını gelir hâline getirin. Biz bu sistemleri, bu arpalıkların tamamını 

sileceğiz ve Allah’ın izniyle, buradan yıllık 150 milyon seviyesinde para kazanacağız. Ve 

buradan ayrılırken burayı Barcelona’nın bile kıskanacağı boyuta getireceğiz. Niçin, biliyor 

musunuz? Dünyanın her yerinde Türk var, Galatasaraylı var, ama dünyanın her yerinde 

İspanyol yok, dünyanın her yerinde Barcelonalı yok.  

Niye Barcelona satıyor? Çünkü sportif başarıdan. Demek ki geliri artırmamız gerekiyor, çünkü 

giderim 1.200, gelirim 500. Ben geliri nasıl yükseltirim, gideri nasıl indiririm çalışmasındayım. 

Bizim temel işimiz de sportif. Sportif başarıyı yakalarsanız geliriniz yükselir. Nereden 

biliyoruz? Gelin 3 sene evvel geriye. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne kaldığında gelirimiz 718 

milyona çıkmış, giderimiz de 768’e. Yani giderlerle gelir arasındaki yükselme oranı tam 

tersine olmuş. Gelirler % 50 seviyesinde yükseliyor, giderler ise % 20. Demek ki bizim 

ihtiyacımız sportif başarı. Sportif başarı nedir? İyi kadro. İyi kadro nasıl oluşur? O da bizim 

işimiz. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Fatinoğlu, son 3 dakika lütfen. 

Ali Fatinoğlu  

Memnuniyetle. Hukuk çok önemli. Hukukla ilgili Galatasaray’ımız çok para ödemiş, çok. 

Galatasaray’ımızın içine bakın: Koskoca Prof. Dr. Yalçın Çakalır, Sayın Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, 

Sayın Ertuğrul Yeşilaltay -kendisi Avrupa Birliği’nin de sorumlusu-, baroda çok önemli, Arzu 

Tuncel, Osman Macit Söylemez. Böyle bir hukuk kadrosu yaptık. Hukuk maliyetlerimiz dibe 

inecek. Sözleşmelerimizi yapacak, uluslararası sözleşmelerimizi gerçekleştirecekler.  

Hızlı dediğiniz için geçiyorum. Galatasaray’da ilk defa sağlık kurulunu kurduk. Nasıl bir sağlık 

kurulu kurduk? Profesör Dr. İsmail Remzi Tözün, ortopedi, kalça travmatolojinin, Acıbadem 

Hastanesi Maslak’ın başkanı; Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükuncu, genel cerrahi - biliyorsunuz, 

Derya’mızın babası aynı zamanda-; Sayın Prof. Dr. Orhan Aral, iç hastalıkları. Bundan sonra 

Galatasaray sakat futbolcu transfer etmeyecek, sağlık kurulumuz takip edecek. Bundan sonra 

sponsor hastanemizden sağlık hizmetlerini kendileri takip edecek. Sağlık kurulu bitti mi? 

Hayır, bitmedi. İki arkadaşımız daha var. Medikal grubu da bunun içine kurduk. Sayın Ulvi 

Altıok, o da Galatasaray Liseli; Sayın Haluk Üngör, kendisi işletme mezunu, Galatasaray Liseli 

ama, 2 eczane işletiyor. Niye eczacı aldık, iki tane hem de? Futbolculara yanlış ilaç tedavisi 
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sonrası çocukların hayatının kararmaması, ikincisi ve en acısı ise doping, bu tip olaylar 

yaşanmaması için. Kullanılacak tüm ilaçlar da sağlık ekibinin kontrolü altında olacak.  

Hızlı geçiyorum. Öbür konuları geçtim. Ama Galatasaray’ın en önemli konusu nedir? Lisemiz, 

kültür. Çocukluğumda, Fenerlilerle konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. En son nereye 

geliyor? “Ya ne diyorsun sen? Galatasaray, Galatasaray Lisesi tarafından kurulmuş. 

Galatasaray kültürün merkezi, sizin gibi değiliz.” diyordum. O zaman Galatasaray’ı 

konuşurken sportif başarısını konuşmuyorduk sadece, kültürel performansını da 

konuşuyorduk. Peki, Galatasaray Spor Kulübü bu saatten sonra ne yapacak? Galatasaray 

festivallerini yapacak. Sarı günleri, kırmızı günleri olacak. Bakın, Ali Sami Yen Stadı’nda bir 

yılda oynayacağımız maç sayısı Avrupa kupalarını da dahil etsek bile 25. 365 gün, 340 gün 

masraf yapıyoruz. Ne yapacağız? Buralarda sarı günleri olacak. Sonra da kırmızı günleri 

olacak. Etrafını çevireceğiz, tellerle çevrildiği yerlere reklam alacağız. Kapıdan girerken bilet 

parası alacağız, sürdüğü süre içinde yiyecek, içecek grupları kira parası ödeyecek. 

Festivalimizin adı için yabancı bir firma ile onları da hazırladık, çok ciddi bir isim sponsorluğu 

alacağız. İçeride ne olacak? Stand-up gösterisi, tiyatro gösterisi, Galatasaraylı şarkıcılarımız 

gelecek ve bu eğlenceleri İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e, Antalya’ya taşıyacağız. Sonra da 

Avrupa’ya taşıyacağız.  

Burada en önemlisi, sarı ve kırmızı günü dediniz de, nedir bunlar? Evet, diyeceğiz ki, bugün 

sarı günü, herkes sarı giyecek. Böylece bizim mağaza grubumuz o gün baştan aşağı sarı ürün 

satacak. Bir sonraki hafta kırmızı günü diyeceğiz eğlenceden, kırmızı satacağız. Galatasaray’a 

yeni gelirler oluşturacak formüller bulmak zorundayız. Peki, bunun için kimi aldık? Bu da 

Galatasaray Genel Kurulunda var. Gürhan Ozanoğlu, Dünya Festivaller Birliği Genel Başkan 

Yardımcısı, ama kimse bu arkadaşlarımızı akıl edip çağırmamış. Kim var, biliyor musunuz? 

Ahu Ajda Giray, Galatasaray Lisesi’nin ünlü sanatçısı bizim listemizde, yönetimde. İçimizde 

Orkun Kale var. Orkun Kale’yi kaç kişi biliyor, bilmiyorum. Yurtdışından Türkiye’ye 

organizasyonlar yapıyor, sanatçılar getiriyor. Müthiş programlar yapan müthiş bir genç, 

tahsili muhteşem. Tahsilleri, zaten bütün CV’leri tartışacağız. Göreceksiniz, müthiş bir yapı. 

44 kişinin 22 tanesi Galatasaray Liseli, 22 tanesi de Galatasaray Liseli değil. Ben Galatasaray 

Liseli değilim, ama ikinci başkanım Deniz Günönüm Galatasaray Liseli. Biz birlikteyiz, bir 

bütünüz. Ne liseli, ne lisesiz; böyle bir şey asla olmayacak. Bir tek şey olacak: Galatasaray, 

Galatasaray, Galatasaray...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz. 

Ali Fatinoğlu  

Amatör gruplarla ilgili de Sayın Emir Turgan olacak. Bir saniye Başkanım. Emir Turgan olacak. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  
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Ali Bey, Sayın Fatinoğlu, bu detayları sunabileceğiniz imkânı sağlayacağız size. Lütfen diğer 

adaylara ve haziruna haksızlık etmeyelim. Bir an önce toparlarsanız çok memnun oluruz, 

lütfen. 

Ali Fatinoğlu  

Sayın Divan Başkanım bir cümle söylerse, biz de ona baş üstüne deriz tabii ki. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Estağfurullah, çok teşekkürler anlayışınız için. Sağ olun. 

Ali Fatinoğlu  

Ben teşekkür ediyorum. Kendisi bizi aradı ve dedi ki, “4 adayı getirmek istiyoruz.” Dedim ki, 

“Galatasaray’ın tarihine yapabileceğiniz en büyük hizmeti yaparsınız, çünkü Divan, tarihî bir 

karar verecek. Ya Galatasaray, Galatasaray olarak devam edecek ya da birileri tarafından, 

Galatasaray birilerine peşkeş çekilecek. Bunun için, bu 4 kişinin çıkıp taahhütte bulunması 

lazım. Bu taahhütler için 4 kişinin birlikte olmasını özellikle ben de talep ediyorum.” dedim ve 

çok teşekkür ettim. Arkadaşlarımı buraya davet etmeden evvel şunu söylemek istiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Arkadaşlarınızı tanıttınız diye düşünüyoruz biz. 

Ali Fatinoğlu  

Hemen çağırıyorum. Yok, burada göstermemek olmaz. Her biri birbirinden pırlanta. 6459 

Deniz Gün Enön, 7255 Kemal Ersin Pirinç, 7566 Prof. Dr. Remzi Tözün, 9158 Ahu Yaşar Aydın, 

10430 Levent Karadeniz, 11315 İbrahim Bozan, 11367 Avukat Cemal Dayıoğlu, 11469 Pınar 

Altuğ Tüfekçioğlu, (Aynı zamanda benim hocamın da kızıdır, Sayın Osman Altuğ’un. Evet, 

kayıtdışı ekonomi kelimesi ile, ama çok değerli, Galatasaray Lisesi ve sonra Galatasaray 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Türkiye’nin en güçlü hukuk bürolarından birinin sahibi, 

çok başarılı bir avukat.) 11763 Cenk Gönenç, 15369 Ali Araptarlı. Kendisi Hürsan Şömine’nin 

sahibi aynı zamanda. Efendim, 7734 Denizhan Ege, Türkiye’nin en büyük holdinglerinden 

birinin üst düzey yöneticisi. Holdingin adını vereyim, Koç Holding. 9933 Arda Nal -bahsettiğim 

İntersport’un genel müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi, Sportif’te ilk yıl bize yaklaşık 30 milyon 

ile 35 milyonluk net kâr elde edecek projemizin başındaki aktif yöneticimiz-, 12627 Çetin 

Öner (Çetin Öner’in eşi Sayın Arzu Öner’in babası Florya’nın inşaatını yapan müteahhittir, 

parasının büyükçe bir kısmını da hibe etmiştir. Bunu da bilgi olarak vereyim.), 14073 Gürhan 

Ozanoğlu, 14154 Esat Akbülbül (Esat Akbülbül de, eğer Galatasaray’ı iyi bilenler varsa, U11, 

U19, U21 maçlarını seyreden, kenardaki tek kardeşim. Altyapıya bu ilgisinden dolayı da 

altyapıların sorumluluğuna davet ettim.).  

Bu kadro ile Galatasaray’ın geleceği iyidir dostlar. Galatasaray’ı seven, Galatasaray’ın 

geleceğini düşünen sizlerin emrine bu kadroyu takdim ediyoruz. Karar sizin, seçim sizin. 

Çıktığımız bu yol Galatasaray’ımıza hayırlı olsun. Galatasaray Divanımıza ve yönetimimize 

tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere efendim. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Biz de Ali Fatinoğlu ve arkadaşlarına bol şans ve başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ali 

Bey, ortaya geçin hemen, fotoğraf alacak arkadaşlar galiba. Evet. Şurada alsanız, biz devam 

edelim lütfen. Evet, lobiye buyurursanız daha rahat edersiniz. Evet Sayın Fatinoğlu’na 

teşekkür ediyoruz. Kendisini ve arkadaşlarını lobiye aldık. 24 dakika ile aşağı yukarı şu andaki 

rekoru tazeledi kendisi. Arkadaşlar, o işi lütfen salonun dışında yapar mısınız? Sayın Ali 

Fatinoğlu ve arkadaşları, lütfen salonun dışına rica ediyoruz sizi. Sayın Mustafa Cengiz’i 

kürsüye davet ediyoruz, seçimlerle ilgili görüşmesini yapmak üzere.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 

Divanın Değerli Üyeleri, Değerli Galatasaraylılar, Yeni Seçildikleri İçin Ayrıca Kutladığım Sayın 

Divan Başkanım ve Divanın Değerli Kurul Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, benden önceki 3 

konuşmacı da -üçüncü biraz dışarı çıktı, tabii bana tahammül edemedi sanırım- bana 

tahammül ettiği için ilk iki konuşmacımıza ve arkadaşlarına ayrıca teşekkür ediyorum.  

Değerli Arkadaşlar,  

Galatasaray ne zaman birlik ve beraberlikte ise, liseli, lisesiz, alaylı, alaysız çatışmaları yok 

oldukça ya da minimize oldukça, Galatasaray sportif anlamda, mali anlamda, idari anlamda 

başarılı olmuştur. Ben seçim sürecinde ve seçim sürecinden sonra da bu birlik, beraberlik 

ruhunun devam etmesini dilerim. Bana teveccüh ettiğiniz başkanlık, oy vermeyenlerin de, 

verenlerin de sesinin yansıması olduğuna inanıyorum. Biraz sonra sizlere özel olarak, seçim 

propagandası dışında göstereceğim rakamlarla, hem adaylarımıza, hem üyelerimize, hem de 

taraftarlarımıza, ki çok büyük gücümüz var. Dünyanın en etkin taraftar gruplarından birine, 

dünyanın en büyük sosyal camialarından, sivil toplum örgütlerinden birine sahibiz. 

Galatasaraylıyız, bununla gurur duyuyoruz.  

Biz çok kısa bir dönem için geldik. Olağanüstü şartlarda, bir önceki sayın yönetimimizin daveti 

ile geldik. Ben çok şartlarda görev alındığına inanıyorum. Mevcut yönetim de devam etseydi, 

aynı sorunlar devam edecekti. Fark eden bir şey yoktu. Gerçek, gerçektir ve şundan mutlu 

oluyorum ki, aday sayısı sadece demokrasi ile izah edilemez. Biz birtakım şeyleri iyi 

yaptığımızın, olumlu bir noktaya getirdiğimizin işaretlerini verdik ki, değerli arkadaşlarımız 4 

aday çıktı, ben dahil. Bu beni mutlu ediyor. Bu benim için ve çalışma arkadaşlarım için çok, 

çok olumlu bir işaret.  

Hemen ezcümle şunu söyleyeyim, tanıtımdan önce. Burada görüyorsunuz, birçok 

arkadaşımız, bayrak yarışında, yeni yönetim aday listemizde yok. Kendileri ile görüşerek, 

bayrak yarışında adlarını inşallah şampiyon olduğumuzda, kendi dönemimizi, 26 Mayıs’ta 

seçilsek de, seçilmesek de, adlarını altın harflerle Galatasaray tarihine yazdırdılar. Kalbî zaten 

en ufak kırgınlık yok. Hepsi ne kadar değerli Galatasaraylı olduklarını, sadece yönetimde 

değil, bütün kurullarda gösterdiler. Ben de böyle bir camiaya mensup olduğum için, kendileri 

kanalıyla onur ve gurur duydum.  

Değerli Arkadaşlar, 
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Şimdi ben sizi hızla bilgilendirmek istiyorum. Genel Kurul teveccüh gösterdiğinde, belki bizi 

seçer, belki seçmez. Yardımcı olmak babından vermek istiyorum. Biz 3 ay içinde, yani 24 Ocak 

ile bugün arasında, -küsuru da var tabii, 10 günü- toplam 337 milyon, 338 milyon TL’lik bir 

hasılat elde ettik. Bu hasılatların dağılımı burada. Eğer fotoğraf çekerseniz veya kayda da 

alınıyor bildiğim kadarıyla, bunun görülmesini istiyorum. Okunmuyor, evet, benim de 

dikkatimi çekti. Korkmayın, IT grubunu işten atmam, liseli ise atarım. Espri yapıyorum, aman 

ciddiye almayalım. Benim yaptığım esprilerin, “Aman kamera, iyi çek.” dedim diye, işten 

atılma nedeni diye twitter’larda ilan edildiğini gördüm, şok hâlde ben de izliyorum.  

Değerli Arkadaşlar,  

Gözümüzün izin verdiği kadarıyla, sermaye artışından 145-146 milyon TL’lik bir gelir elde 

ettik. Bonservisten 72 milyon TL, yayın haklarından 29 milyon TL. En önemli anlatmam 

gereken, göreve geldiğimizde 70 loca satılmamıştı. Onurla söylüyorum, -sizi övmek için, 

kendimi değil- Galatasaray’a sahip çıktınız, hepiniz sahip çıktınız. Galatasaray’ın sahibi 

sizlersiniz. 40 loca satıldı, 30 loca kaldı. VIP ve kombinelerde 8-13 bin olan, geçen 3 yıllık 

ortalamamız 40 binlere gitti. Avrupa çapında bir ortalama yakaladık. İlerleyen dakikalarda -

inşallah daha büyük harfle- göreceksiniz ki, doluluk oranında 2013’te Real Madrid, Barcelona 

ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi seyirci ve ilgi seviyesini yakaladık. 30 milyona yakın kemiksiz, 

faizsiz kuru para girdi. Toplamı ne kadar? 337. Giderlerimiz ne kadar? 3 ayda, bizim 

bulunduğumuz dönemde 326 milyon TL toplam giderimiz var.  Brüt 11 milyon TL faaliyet 

kârımız var. Tabii ki resmî değil bu. Biz 3 ayda bunu realize ettik. İnşallah gelecek 3 yılda bize 

teveccüh gösterirseniz, devam edeceğimizin işaretidir. Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.  

Değerli Arkadaşlar,  

Taraftara buradan binlerce kez teşekkür ediyorum. Taraftar Galatasaray’a sahip çıktı. 

Yeniden bir kıyam, bir ayaklanma yaptı, bir résurrection yaptı, özellikle kombinede. Yellow 

Friday’i tümüyle taraftar çıkarttı. En ufak bir planlamamız yoktu. Bir maç öncesi, Galatasaray 

Başkanının “stokları eritelim” lafına, bir taraftarımızın işaretiyle kıvılcımı çaktı, bir alev topu 

hâline dönüştü. Dünyada TT listesinde, topic trend’te dünya çapında 3. sırada 24 saat kaldı. 

Böyle bir şey yoktu. Bu UEFA’nın da çok dikkatini çekti. Ve satışlarımız, store satışlarımız -

bunlarda faiz yok, bunlarda factoring giderleri yok- % 74 arttı. Dikkat edin, iki ayda. 

Mağazalara giren taraftar sayısında % 50 artış var. Satış miktarında % 50’ye yakın artış var. 

Toplam satışlarımız 60 milyondan 120 milyon TL’lere doğru gidiyor. Zararda olan Store’un, 

devre sonunda inşallah kâra geçtiğini göreceksiniz.  

Toplam nakit çıkışlarımız 326 milyon, onu belirttim. Önceki dönemlerden bize kalan 38 

milyon TL vergi ve SGK ödemesi yaptık. Futbolculara gecikmiş ve biriken 100 milyon TL, 98 

milyon TL ödeme yaptık. Diğer futbol kulüplerine geciken, birçoğuna faiz ödedik. Geciken 

lafını çok bilinçli kullanıyorum, çünkü gecikme nedeniyle çoğuna faiz ve ceza ödemek 

durumunda kaldık. 50 milyon TL bonservis ve kira ödemesi yapılmıştır.  

Değerli Arkadaşlar,  

Tekrar ezcümle belirteyim, bizim kimse ile sorunumuz yok. Galatasaray’ın sorunları, biriken 

sorunlardır. Sevgili Acar Baltaş Hocam, biraz önce, ben kürsüye çıkmadan önce, “Sevgili 
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Başkanım, lütfen amatör şubelerde 10 yılda edilen zararı söyler misin?” dedi. Ne kadardı 

Sevgili Acar Hocam? Sadece basketbol ve voleybolda. Ne etti? 500. Bugünkü kurla giderek 

artıyor. Allah daha kötüsünden ülkemizi korusun. Evet, 500 milyona yakın. Bugün çıkan 

borçlarımızın ana temel kaynaklarından biri. Ama biz spor kulübüyüz. Biz spor kulübü 

olduğumuz için, amatörlerden asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar onlarla beraber 

yürüyeceğiz. Bunu da belirteyim.  

Değerli Arkadaşlar,  

Gelecek arkadaşlar ve sizler için söylüyorum. Krediler, 263 milyon dolarla aldık, 996 milyon 

TL. Yani Sayın İbrahim Bey’in söylediği 1 milyar TL idi. Bugün itibarıyla, kurun artmasına 

rağmen -biliyorsunuz nasıl arttığını, hepimiz yaşıyoruz bu ülkede- 234 milyon dolara düştü. TL 

rakamı, 967 milyon TL. Kur artışına rağmen biz bunu yaptık. Ödemelerimizden, çünkü biz elde 

ettiğimiz her geliri borç, faiz, diğer futbolcu bonservis ve kulüp -yabancı ve yerli kulüp- 

alacaklarına hızla ödedik. Bakın, bu noktaya çok dikkat edin. Ben faktoring firmalarına karşı 

değilim. Derneği bana dava açmayı düşünüyormuş. Ben hiçbir kötü laf etmedim. Faktoring de 

bir finansal enstrümandır ve bizim liberal ekonomide gelişmemizin ana unsurlarından biridir 

kredilendirme, gerek sanayi, gerek ticaret kesimini. Ben asla böyle bir laf etmem. Fakat şu 

müjdeyi size veriyorum. 11 ayrı faktoring firmasından alınmış 57 milyon bakiyeli yüksek faizli 

krediler için -zorunlu öyle zaten- 47 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Borcumuzu 57 

milyondan 9 milyona indirdik. Biz bu başarıyı gösterdik ve avalli eski yöneticimizin kefalet 

imzaları olan çekleri de hallettik. Bu dönemde biz de kredi kullandık. Biz de -sevgili 

Abdurrahim Bey’i burada görüyorum- kefalet imzaları vererek kullandık. 26.4. Çünkü sevgili 

İbrahim Hocamın verdiği raporlarda yok. Bu belli bir ayı kapsıyor. Şu anda 27 milyon TL’ye 

yakın kredi kullandık. Kefalet imzaları, sevgili Abdurrahim Bey’le bende.  

Değerli Arkadaşlar,  

Şimdi en güzel bölüme geçiyorum. Sen konuşuyorsun da ne vadediyorsun? Galatasaray’ın 

geleceğini kurtaracak olan çok önemli iki projeyi size hızla anlatacağım. Birisi teknokent, 

Silikon Vadisi gibi. Biz üniversitelerle, ki öncelikle Galatasaray Üniversitemize başvurduk. 

Galatasaray Üniversitemizin teknolojik imkânları elvermediği takdirde, diğer ilgili 

üniversitelerle ilgili bir teknopark, Silikon Vadisi kuracağız. İlgili bakanlıkla temasa geçtik, 

gerekli görüşmeleri yaptık. O bakanlık bize her tür desteği verecek.  

Bu arada ezcümle aklıma geldi. Evet, ben feci sayıda bakanlık ve belediye gezdim. Zamanınızı 

almak istemiyorum. Ben de insaflı biriyim. Bunu medyada, televizyonda tek tek 

açıklayacağım. Hangi belediyeye niçin gittim, hangi bakanlığa niçin gittim, Galatasaray’ın 

hangi menfaatleri için gittim, tek tek açıklayacağım. Eğer bunu duyan, iyi niyetle söyleyenler 

varsa, eleştirenler, utanma beklemiyorum ama içlerinden bana, yönetimimize bir özür 

bekliyorum.  

Değerli Arkadaşlar, 

Teknokent çok önemli. Bakın, ben burada hayal satmıyorum. Mecidiyeköy Oteli’ni de 

görüyorsunuz bir altta. Bu çok önemli değerli arkadaşlar, bu aslında Türkiye’nin de geleceği. 

Ankara, çok doğru bir kararla, teknolojiyi destekleyici hamleler yapıyor. Bunu şimdi sakın 
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siyaseten, sakın beni sokmayın buraya. Fakat biliyorsunuz, eski başkanımız döneminde -sağ 

olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle- alınmış bir kapalı spor salonu ruhsatımız 

var, o duruyor. Biz ona gerekli sponsoru bulma durumundayız, çünkü varmış, gitmiş. Onun 

detayına girmiyorum şimdi. Biz göreve geldiğimizde, bu kapalı spor salonunu mutlaka 

yapacağız. Fakat bu kapalı spor salonunun içine teknokent projesini monte edeceğiz, alt 

bölümlerine. Öyle otomobil kirala, butik dükkan aç... Galatasaray stadının kurulmasıyla 

çevremizde 5 milyar dolarlık bir cazibe merkezi oluştu, biliyorsunuz zaten. Daha da 

açılacaklar var. Fakat biz bu teknokentle, kiralayacağımız alanı bulduk. Net bu, bakanlıkla 

birlikte çalışmamız, hayal değil. Ben boş vaatlerden nefret ediyorum ve sevmiyorum, asla da 

yapmam. 15 bin metrekare, 18 dolardan yılda yaklaşık 3 milyon 240 bin dolar, en kötü bedel.  

Keza bir Mecidiyeköy otel projemiz var, biliyorsunuz. Yaklaşık 2.5 yıl önce bitmesi gerekirdi, 2 

yıl önce. Turizm sekteye uğradı. Turist gelmeyince, biz oteli bitiremedik. Oteli bitiremeyince 

yılda 5 milyon dolardan olduk. Şimdi biz bunu nasıl değerlendireceğiz? Çok görüşme yaptık 

arkadaşlar. Sektörün içinde çok değerli duayen kardeşlerimiz var. Otelle ilgili düşük teklifler 

geliyor. Aranızda 5 milyon dolar bulup getirecek varsa biz derhâl görüşmeye hazırız. Fakat 

600 bin dolarla 1 milyon mertebelerine geldik. Ofise dönelim dedik, fakat ülkenin şu anda 

içinde bulunduğu koşullar nedeniyle zaten ofis ve kiralamalar boşta. Üniversitelere verelim 

dedik, görüştük, çok düşük teklifler geldi. Hastanelere verelim, hastane, klinik, o da olmadı. 

Otoparkçı olmadı.  

Değerli Arkadaşlar,  

Biz burayı teknokent olarak yapacağız. Ve teknokentte tabii ki şu anda Mecidiyeköy’ün kira 

bedeli bizim Ali Sami Yen Stadı’nın bulunduğu yerden daha yüksek ve 14 bin metrekare, yılda 

4 milyon dolara yakın bir geliri teknokentle elde edebiliriz. Ne zaman olur bu? Biz yönetim... 

Ha, şimdi tehdit gibi yapmıyorum. Başka biri de gelse devam eder. İnşallah devam eder. Sayın 

Özbek de zaten bunu söyledi, hizmette süreklilik, projelerde devamlılık esastır.  

Değerli Arkadaşlar,  

Tabii bunu hızla geçeceğim, zamanınızı almayacağım. Geçen dönem yönetimimizin 

Florya’dan elde ettiği hasıla, bize vaadi, kendi hesaplamaları 200 milyon dolardı. 300 milyon 

rivayet. Maalesef bu 200 milyon dolardan, ki Emlak Konut çok iyi çalışma yaptı. Ekonominin,  

inşaaat sektörünün içinde bulunduğu bu durgunluğa rağmen başarılı bir ihale süreci yaptı. 

Ama realite çıplak ve gerçek. Bizim şu anda Florya’dan elde edebileceğimiz gelir 55 milyon 

dolar, 200 milyon dolar değil. Bunu bilin. Biz evimizi barkımızı sattık, kiraya çıktık. Bunun 

karşılığında verilen Kemerburgaz arazisi için de teşekkür ediyoruz devletimize. Fakat 40 

metre, yani 15 kat apartman gibi, kot farkı var. Engebeli arazi üzerinde iki tane işgal var, bilin 

bunları. Bir tanesi mandıra işgali, Eyüp Belediyesine ve Eyüp Kaymakamına gidiş nedenimiz. 

Onları çıkartacağız inşallah. Fakat bir de maden ruhsatı var üzerinde. İnşallah onu da Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve Ankara’nın desteği ile halledeceğiz. Ve biz bu Kemerburgaz 

için, imar izni biliyorsunuz, aramızda emlakçı kardeşlerimiz var. Mehmet Özhaseki 

Bakanımıza gidiş nedenimiz hızla imar iznini almak amaçlıdır, çünkü il ve ilçe büyükşehir 

belediyelerinde, binlik ve beş binliklere işlenmesi çok uzun sürer imarın, 2 yıl alır. Sağ olsun, 
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Sayın Özhaseki gerekli talimatı verdi, işlemlere başladık. Kemerburgaz’ın imarı ve yapımı 

başlayacak. Fakat tahmin edilen estimasyonumuz, Emlak Konut 20 milyon TL ayırmıştı. 

Maalesef arazinin yapısından ötürü bu miktar yetmeyeceği gibi 3-4 katına da çıkabilir. 

Önceden, gelecek arkadaşları uyarayım.  

Değerli Arkadaşlar,  

Başka bir projemiz var. Medyadaki bazı çok değerli Galatasaraylı kardeşlerim yazıyor. “Bir 

sürü belediyeye gittin, anladık da, bazı belediyeye niye gittin? Koku geliyor.” dediler. Koku 

benden gelmiyor. Bir insanı nasıl bilirsin demiş, kendim gibi bilirim, demiş. Biz bu kadar 

belediyeye 3-4 arkadaşla, değerli Yönetim Kurulu üyelerimizle gittik. Her birine herhâlde bir 

benzin istasyonu verilse, ki alejandı verilmiyor yıllardır, anakent durdurdu. Yani ilçe 

belediyesinden nasıl bir çıkarımız olabilir, yönetimden katılan arkadaşların? Çok şaşırdım.  

Değerli Arkadaşlar,  

Biz Riva ve Florya’yı verdik. İnşallah toplamda görünen gelir şu anda 1 milyar TL. 507’si gitti. 

Üzerinde temlikler var Aktif bank’a da, 10 milyon euro’luk temlikler. Size bir şey daha 

söyleyeyim. Ben irticalen konuştuğum için kusura bakmayın ama bilincinize veriyorum. 

Beyninize. Biz size bir söz vermiştik 3 ay önce burada konuşurken, borçların yeniden 

yapılandırılması sözü.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bununla ilgili ben ve değerli arkadaşlarım, geldiğimiz günden beri çalışıyoruz. Sağ olsunlar, 

çok büyük iki bankamızın bu sendikasyon kredisi ile borcumuzu yeniden yapılandıracağız ve 4 

bankaya olan borcumuzu ikiye indireceğiz. Büyük konuşmayı hiç sevmiyorum, inşallah 

diyorum, fakat bu sıkı mali politikalarla ve futbol takımımızı, amatörleri de destekleyerek, 

UEFA kriterlerine de uyarak, Galatasaray’ı maksimum 24 ay içinde kesinlikle kâra geçireceğiz, 

bütün total olarak, bundan emin olun. Arada tabii gitti, şimdi tekrar başa döneceğim. Flash 

back yapacağım.  

Değerli Arkadaşlar,  

Biz Riva ve Florya’yı verdikten sonra, en önemli şeyi söylüyorum. Galatasaray tarihi için çok 

önemli, bunu not alın. Bugün var insanoğlu, biz kuluz, yokuz. Sağlık da olabilir. Biz 

Sancaktepe’de bir arazi bulduk. 2 bin dönüm istedik, 1200 dönüm realize edilebilir. Olimpik 8 

branşımızı oraya taşıyacağız. Orada bir kampüs oluşturacağız. Bununla ilgili hem Maliye 

Bakanlığına, Sayın Bakanımıza... Çok merak ediyorlar, “Bu adam Tarım Bakanına niye gitti? 

Balık çiftliği mi kuracak?” diye. Gittik, burası mera, bunu halledeceğiz. Hepsinin sözünü en üst 

düzeyde, kişisel değil, kurumsal, bakanlık nezdinde aldık. Ben bürokrasiden geliyorum. Sevgili 

Yusuf kardeşimle, aramızdaki birçok insan devlet terbiye ve kurumu içinde yetişmiştir. Bizim 

için önce devlettir, önce millettir. Biz devletimize ve milletimize zarar verecek hiçbir eylemin 

içinde, söylemin içinde olmayız. Fakat devletimizin de bize desteği bu konularda tam. Bunu 

da söyleyeyim. Yiğidi öldür, hakkını inkâr etme.  

Değerli Arkadaşlar, 
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Aslında söyleyeceklerim bitti. Ada ile ilgili, Haziran ayında var. Onu da söyleyeyim size. Biz 

Ada’yı hep mahkemelerde kazandık, Yargıtay’da kaybettik. Açık konuşalım, net konuşalım. 

Burada biz bizeyiz, medya kapattı sanırım konuşmaları, değil mi?  

Değerli Arkadaşlar,  

Biz, Osmanlı Devleti gibi, savaşta kazanıyoruz, masa başında kaybediyoruz. Haklıyız, Ada 

kimin? Ada bizim. Ada herhangi bir miras da değil. Değerli başkanlarımız aldı orayı. Özellikle 

buradan rahmetli Ali Tanrıyar’a çok teşekkür ediyorum. Kendi başkanlığı döneminde, 

hükümet döneminde çok değerli katkıları oldu, Ada’nın tapularının realize olmasında, o 

bahsedilen paftalarını. Şundan emin olun. Bir, Ada’yı sattırmayız, satmayız. İki, Ada bizim 

yönetimimiz döneminde mutlaka ve mutlaka hukuken ve fiziken eski günlerine, şanlı 

bayrağımızı sallayarak, dalgalandırarak dönecektir. Emin olabilirsiniz.  

Değerli Arkadaşlar,  

Ben kurul üyelerimizi hızla tanıtmak istiyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Zamanımı 

aşmadım inşallah Sayın Başkanım? 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Zamanınızı çok aştınız, ama sizin zamanınızı ikiye böldüm. Birincisi, diğer adaylara mali bilgi 

verdiğiniz için o kısmı ayırdım. Diğeri de seçim propagandası yaptığınız için, toplam 25 

dakikadasınız. Dolayısıyla, son 2 dakikanız. Adaylarınızın genç olduğunu varsayarak, çabuk 

adımlarla gelecekler herhâlde sahneye. Buyursunlar efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 

Çok teşekkürler Sayın Başkanım.  

Değerli Arkadaşlar,  

Beni tanıyorsunuz. Ben kendimi bildiğim, müdür olduğumdan beri Galatasaraylıyım, beni 

geçiniz. Evet, Sayın Murat Ece. Sayın Murat Ece’yi biliyorusunuz, 4568. İstanbul doğumlu, 

Galatasaray Lisesi, Strasbourg Üniversitesi işletme bölümü mezunu. Kendisini çok iyi 

tanırsınız, Turgan Ece’nin oğludur. Çok değerli bir mali müşavir kardeşimizdir. İyi derecede 

İngilizce ve Fransızca bilir. Sayın Mahmut Recevik, 1958 İstanbul doğumlu. Maalesef liseli 

değil ama Saint-Joseph’li. Bunlar düz koridorda yürürler. Efendim, özür dilerim, mahsus 

takılmak için diyorum ona. Özür dilerim, aman. Bazen benim oğlum beni uyarıyor, “Baba, 

kürsüde espri yapma, esprilerin yanlış anlaşılıyor.” diyor. Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim. 

Saint-Joseph çok değerli bir lisedir. Ben Mülkiye okurken, Galatasaraylılar Liseliler 

kardeşimdi, Saint Joseph’liler de kardeşimdi. Biz o anlamda takılırız. Evet, sağ olun. Okan 

Böke, kendisi şu anda yurtdışında, size sevgi ve selamlarını iletiyor. Kaan Kançal, sevgili 

kardeşim, İstanbul doğumlu, Galatasaray Lisesi mezunu, 1990 yılında İşletme Fakültesi 

mezunu -California National University San Diego’dan mezun-, iş adamı, perakendede, evli, 

İngilizce ve Fransızca biliyor tabii ki. Ömer Cansever, 1953 İstanbul doğumlu. Kendisi 

yönetimimizde basketle ilgileniyor. İngilizce ve Rusça bilmekte. Önemli bir sanayici ve kendi 

firmasının sahibi. Abdurrahim Albayrak, Abdurrahim Bey’i tanıtmama gerek var mı, 
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bilmiyorum. 1954 yılında Rize’de doğdu. 1977’de Altur Turizm’i kurdu. Bugün Türkiye’nin 

lojistik alanında en büyük firmalarından birinin sahibi. Kendisi iş hayatında da bir başarı 

öyküsü. Benim tribün arkadaşım. Ben kendisi ile birlikte çalışma fırsatı buldukça, hiç 

tanımadığımı anladım. Benim için ve Galatasaray için çok değerli bir insan. Kendisine uzun 

ömürler ve yönetimde uzun süreler diliyorum. Emre Erdoğan’ı dinlediniz, çok acil gitmesi 

gerekti. Doç. Dr. Emre Erdoğan, Bursalı, Bursa doğumlu, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi 

Üniversitesi siyaset bilimi mezunu, akademik hayatına, kariyerine devam etmekte. Kendisine 

buradan selam söylüyorum. Dorukhan Acar. Dorukhan Acar, yönetim danışmanı Boston 

Consulting Group’ta ve İstanbul, Milano, Amsterdam ofislerinde, kendisi çok iyi bir mali 

analisttir. Fakat bu sıralar en büyük özelliği, dünya film sektörüne giderek sahip oluyor, 

tanıtım sektörüne. Dağ filminin en yüksek yapımcısı ve aynı zamanda Börü filminin de 

yapımcısı. UEFA sürecimizde bizim 6 kişilik ekipteki en değerli insanlardan ve bize katkı veren 

insan Dorukhan Acar. Evet, Yusuf Günay, benim Mülkiyeli arkadaşım. Devletin en yüksek 

memurlarından biri, Kanunlar, Kararnameler Genel Müdürü, Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu Kurucu Başkanı. Onlarca özelliği var, burada sıralayamam. Şu kadarını söyleyeyim. 

Gerek sermaye piyasasındaki çalışmalarımızda, sermaye artırımında, gerek devletle olan 

ilişkilerimizde Galatasaray için müthiş olumlu katkılar yapmıştır. Buradan bilvesile teşekkür 

ediyorum. Dilek Hanım, Dilek Kutlu. 1974 doğumlu, Galatasaray Lisesi 1993 mezunu, İstanbul 

Üniversitesi Fransız Filolojisi mezunu, Kültür Üniversitesi bölümünde. Kızının rahatsızlığı 

nedeniyle gelemedi. Kızına geçmiş olsun diyoruz. Dilek Hanım’ı da bu şekilde anmış olduk. 

Metin Karakaya, 8754, 1955 İstanbul doğumlu, Cambridge College ve İtalya Vicenza’da 

okumuş. Hâliyle hem İtalyanca, hem İngilizce bilmekte, deri teknoloğu. Daha önceki 

yönetimlerde hem altyapı, hem voleybolda bulunmuş bir kardeşimiz. Banu Vahapoğlu Akgün, 

1969 İstanbul doğumlu, Beyoğlu Anadolu Lisesi’nden sonra, Arkansas Üniversitesi mezunu, 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin genel sekreteri, yüzücü kendisi. Fakat kendisi de yine 

özel durumundan ötürü burada değil. Fakat bilvesile şunu söyleyeyim, hiç bayan yok 

diyenlere de, bizim evde herkes karşıydı, ilk defa 2 bayanın olduğunu kadınlarımıza buradan 

müjdeleyebilirim. Erol Özmandıracı, 1967 İstanbul doğumlu, lise öğrenimini İngiltere’de, 

yüksek öğrenimi New York’ta tamamlamıştır. Hâlen Bay İnşaat firmasının Yönetim Kurulu 

Başkanıdır. Kendisi zaten eski yönetimimizde Yönetim Kurulu üyesidir. Özellikle e-sporda 

gelecekte çok değerli çalışmaları olacaktır. Şu anda da kurdu zaten, bizden hiçbir ücret 

almadan devam ettiriyor. Başarılı da gidiyor. İlber Aydemir, avukat kardeşimiz, 1983 İstanbul 

doğumlu. 2002 yılı Galatasaray Lisesi mezunu, çok değerli bir kardeşimiz. Türkiye’nin saygın 

holdinglerinden birinden ayrıldıktan sonra kendi özel avukatlık bürosunu sürdürüyor. 

İngilizce ve Fransızca biliyor. Evet, Özgür Savaş Özüdoğru kardeşim. Özgür Savaş kardeşim 

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği Başkanı. Türkiye’de biz bir ilki 

gerçekleştirdik. İnşallah devam edersek veya biz seçilemezsek diğer başkanlar devam etsin. 

Tarihinde ilk defa Ankara Cemiyeti ile derneği bir araya getirdik, yemek yedik, birlikte 

Anıtkabir’e gittik. Daha sonra Özgür Bey sağ olsun, kendisi derneği, İzmir Caddesi’ndeki 

cemiyete taşıdı. Üst katı kiraladı, derneğin merkezini de kiraladı ve cemiyet, Galatasaraylılar 
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Evi olarak, birleşerek devam etti. Biz işte bu alaylı, alaysız, liseli, lisesizi fiziken de bir araya 

getiriyoruz. İnşallah devamında İzmir’i de, Eskişehir’i de, Bursa’yı da, Antalya’yı da bir araya 

getireceğiz. Kendisi bize devlet ilişkilerinde de yardımcı olmuştur. Özgür Bey metalurji 

mühendisidir. Belli bir sanayi dalında, çok ileri spesifik bir dalda iş adamıdır. Ben kendilerine 

teşekkür ediyordum. Fotoğraf vermek için aşağı ineceğim. Hepinize teşekkür ediyorum 

sabrettiğiniz için.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Evet, Sayın Mustafa Cengiz ve arkadaşlarına başarılar ve bol şanslar dilerken, kendilerini 

yerlerine alıyoruz. Sağ olun. Buyurun Tayfun Bey.  

Tayfun Akçay 

Sayın Başkan,  

Aslında zapta geçmesi ve dikkatinize sunmak adına, vurgulayacağım noktanın çok büyük bir 

önemi var. Malumunuz, yani söylemeye de gerek yok, demokrasi asıldır ve hukuk devleti 

asıldır. Hukuk asıldır, bazıları hukuku kaale almıyor olsalar bile. Şimdi bakın, bizim 

tüzüğümüzde bir hüküm var. Biz bir seçim yapacağız, 4 adaylı bir seçime gidiyoruz. Seçim 

nasıl yapılır? Gizli oy, açık sayım. Tüzüğe her ne sebeple ve nasıl ve neden konmuşsa, bir 

lafzına bakarak, bir hüküm tesis edilmiş orada, konmuş, açık oy, gizli sayım diye. Böyle şey 

olmaz. Bakın, bu hüküm, -sayın hukukçular burada, adaşım Tayfun Akgüner de bana bakıyor, 

sevgili 50 yıllık dostum, kadim arkadaşım- gizli oy, açık sayım olur. Tüzükte öyle demiyor. 

“Sandık başına gelen üyeye oy verilir, zarf verilir.” diyor. Öyle şey olmaz. Gizli oy kullanılacak 

hanede, ilgilinin dikkatine ve seçme hakkına sunulur. “Tüzük böyle yazıyor, ne yapalım 

kardeşim! Tüzük böyle dediğine göre, biz böyle yapmalıyız.” Asla öyle bir şey olamaz. Bu 

hüküm hukukçular için -o tabiri kullanarak ifade edeyim- keenlemyekün, yok hükmündedir. 

Gizli oy, açık sayım olur. Yani oy kullanma hücrelerine oylar konur. Oraya giren, hangisini 

istiyorsa alır, zarfa koyar. Sandık başında, kime oy vereceksen al buradan diyerek açık oy 

olmaz. Tekrar ediyorum. Hiç kimse buna itiraz edemez. Bu, keenlemyekündür. Değil mi 

Cevdet Bey? Değil mi? Ya. Onun için hukukçu arkadaşlarımın da lütfedip bu konudaki 

hassasiyetini Sayın Divana sunduğum ve Divanın da mutlaka resen dikkate alacağına 

inandığım, gördüğüm bir şey, hiçbir yerde, köyde bile, okuma yazma bilmeyen bile, gider 

oyunu içeride seçer, koyar. Bir de bunun amacı şu olabilir. Kim neye oy veriyor, ne kadar 

veriyor diye denetim ve kontrol mekanizması çalıştırılmak suretiyle insanları icbar etmek, 

belli bir yöne kanalize etmek için de yapılmış, yapılma anlayışının bir tezahürü olarak bu 

hüküm tesis edilmiş olabilir. Ama hiç önemli değil. Tüzük ne yazarsa yazsın, tüzük her şeyin 

üstünde değildir. Bu memlekette her şeyin üstünde Anayasa vardır. Ondan önce Meclis İç 

Tüzüğü vardır, Siyasi Partiler Kanunu vardır, Sendikalar Kanunu vardır, Dernekler Kanunu 

vardır. Hiçbirinde açık oy olmaz, hiçbir seçimde olmaz, ne seçerseniz seçin. Eğer gizli sayım 

söz konusu ise gizli oy olur. Sayın Divana bu hassasiyeti, bu konuyu özellikle dikkate almasını 

ve seçim sırasında, oyların oy kullanma hücrelerinde bulundurulması konusunu özellikle 
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temin edebilecek bir düzenlemeye fırsat verecek karar almasını öneriyorum ve bekliyorum. 

Bu bir demokrasi gereğidir.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Öneriniz not edilmiştir, değerlendirilecektir. 

Tayfun Akçay  

Ben lütfedin, çok teşekkür ederim ve yani az kişi olması önemli değil. Sayın Divan burada, 

başkan adayları varsa, var olanları burada. Bir de demokrasi denen ve hukuk denen bir şey 

var. Hukuksuzlar bunu dinlemeyebilir. Kaale almasınlar. Saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz. Sayın Turcan Bolayır.  

Turcan Bolayır 

Sayın Yönetim Kurulları Başkan ve Üyeleri, Divan Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu ve 

Yanındaki Arkadaşları, Sizler Galatasaray Divan Kurulu Üyeleri, Ağabeylerim, Kardeşlerim, 

Talebelerim, 

Hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. Kapıyı lütfen kapatır mısınız beyler? Nasıl bir 

Divandır bu? Kusura bakmayın, özür dilerim. Bakın, bu, insanların kendi egolarını tatmine 

girer. İşleri bitince bir arenayı terk etmek, gitmek bence ayıp. Ben ayıplıyorum hepsini. Bizler 

insan değil miyiz, bizim sözlerimiz geçerli değil mi? Ne söyleyeceğim, biliyorlar mı? Efendim, 

ben Divan üyesiyim, sen Divan üyesi değilsin, böyle Divan üyesi olmaz. İsterlerse beni 

kınasınlar. Hoşuma gitmiyor bu hareketler. Galatasaray’da dayanışma, bilmem ne olmaz 

böyle giderse. İşi bitti, tamam bitti, güle güle. Çok ayıp. Bu neye benzer? Herhangi bir yere 

ziyarete gidiyorsunuz, hoşlanmadığınız birisi geliyor, ondan sonra konuşma yaparken onu 

bırakıyor, gidiyorsunuz. Ayıp. Hiç önemli değil, değil. Bence önemli.  

Geliyorum şimdi sadede. Efendim, Galatasaray Divan toplantılarının Eylül’den itibaren 

Galatasaray Lisesi’ne getirilmesi olayı. Ya OHAL’le Galatasaray Divan üyelerinin ne ilgisi var? 

Bizler, affedersiniz, hangi kurumun üyeleriyiz ya? Bizler takibata mı uğradık? Herhangi bir şey 

mi gördük? Fazla bir şey söylemek istemiyorum. 60 senemi verdiğim o okula, ben Divan üyesi 

olarak giriyordum ve giremiyorum. Sizler de öylesiniz. Şimdi OHAL’le Galatasaray Divan 

Kurulunun ne ilgisi var, nasıl bir concordance var aralarında? Yaşını başını almış insanlar, 

genel müdürlük yapmış, Millet Meclisinde, bakanlıklarda bulunmuş, onur verecek insanlar 

Divan toplantısını filanca tarihten itibaren... Allah razı olsun Eşref’ten. Onu da okutma 

nasibine eriştim. Onun da hocası oldum, iftihar ettim. Ne mutlu bana! Ama ben bunları kabul 

edemiyorum. Sonra Turcan Hoca konuşuyor. Konuşuyorum, kim duyarsa duysun. Divanla bizi 

özdeşleştirme olayı, kimseyi de suçlamadan söylüyorum, bana son derece de ayıp geldi. 

Galatasaray Lisesi’nde kurulmadı mı Galatasaray Spor Kulübü? Ee, Tevfik Fikret Salonu’nda 

onları anımsamak, anmak.  



37 

 

Bir diğer husus da, bizim çocuklarımız, talebelerimiz, kardeşlerimiz, evlatlarımız Divan günü 

olduğu zaman kendilerine çekidüzen veriyorlardı. Ben buna şahidim. “Bugün dedelerimiz, 

babalarımız, ağabeylerimiz, büyüklerimiz geliyor. Çocuklar, dikkatli olalım, sınıflarımızda 

dersler boş geçse dahi -birkaç sınıfın- lütfen yaramazlık yapmayalım, onlar bizi iyi görsünler.” 

Ben bunları yaşadım. 

Erolcuğum, rica ediyorum senden, istirham ediyorum. Burası taverna değil, rica ediyorum. 

Dinleyemeyen gelmesin içeri.  

Şimdi bir kısmı ilköğretimden geldiği için 14 yaşında, artık kendini bulmak üzere olan çocuk. 

Bir kısmı Fenerli geliyor. Babası, annesi Fenerbahçe’yi tutuyor. Bir kısmı Beşiktaşlı, bir kısmı 

filanca kulüpten. Doğal hadise. Ama oraya geldiği zaman, Divana gelen büyüklerini gördükleri 

zaman Divanı önemsemeye başlıyorlar. Biz de acaba mezun olduktan sonra, duayen yaşa 

geldikten sonra Divan üyesi olabilecek miyiz diye kendi kendilerine sormaya başlıyorlar. Bu 

nokta çok önemli.  

Fazla uzatmayacağım. Gelelim Divanın çarşamba veya cumartesi olması olayına. Şimdiye 

kadar çarşamba günleri oldu Divan. Çarşamba günleri toplantı gayet güzel gidiyordu. O 

zamanlar çarşamba günleri herhangi bir problem yaratmıyordu da şimdi mi problem 

yaratmaya başlamış? Artı, cumartesi ve pazar günleri, Galatasaray Lisesi’nin bulunduğu 

İstiklâl Caddesi problemli cadde oluyor. Muhtelif fraksiyonlara mensup, sloganlar atarak 

yürüyen topluluklar, artı tam lisenin önünde bulunan ufak meydanda basın açıklamaları ve 

bu, bardağı taşıran bazı olaylara da sahne oluyor, Çevik Kuvvet geliyor. O arada, “Efendim, 

giremezsiniz.” diyecek. Ben biraz absürtten bahsederim. Nasreddin Hoca testiyi kırmadan 

evvel oğluna bir tokat atarmış. “Baba, niye vuruyorsun?” “Testiyi kırdıktan sonra ne yazar?” 

Bahçede bu olayları seyreden bir yatılı öğrencimin, tam kulağının dibinden kurşun geçti gitti. 

İnanın ya, bunların hepsi doğru. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Hocam, bir toparlarsak efendim. Saat 4’ü geçiyor.  

Turcan Bolayır  

Ben toparlıyorum, ama çok önemli mevzular. Ben boşuna da konuşmuyorum. Çarşamba 

günleri olması herkesin arzusu ise olabilir. Ama cumartesi günleri dünyanın her yerinde tatil 

günüdür. O günlerde insan ailesi ile bir kahvaltı yapar, bir toplantı yapar, bir şey. Bir de spor 

programları var, saat 1,5’ta başlıyor. Televizyonun başına da geçiyoruz. Ulaşım araçlarında 

eksilmeler oluyor. Vapurlar diğer günler gibi çalışmıyor. Ben Kartal’da oturuyorum, Pendik’te 

oturuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Hocam, bu konuda anket yapacağız zaten.  

Turcan Bolayır  
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Ankete de karşı değilim, görüşümü arz ediyorum. Anket yapacaklara da bir nebze, yaşamış 

olduğum bazı şeylerle izah ediyorum. Herkes kendi konumunu çizer. Madem ki Başkanım 

benim fazla konuşmamı istemiyor, hepinize saygılar sunuyorum, içtenliklerimi arz ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Rica ediyorum, çok teşekkürler. Sayın Özer Akbaş, buyurun. Akbaş diyorum, pardon Özer 

ağabey. Yorgunluk bize de çöktü.  

Özer Berkay 

Arkadaşlar, 

Havayı çok kısa ısıtmak istiyorum. Kusura bakmayın, böyle konuşmalar da her zaman 

olacaktır. Burası Galatasaray, biz bir aileyiz. Her çeşit insan olacak. Ben toplantının 

başlangıcında, buralarda ilk bir karışıklık gördüm, konuşma şeyinde olsun, Atatürk’ün 

huzurunda saygı, maygı filan, aklıma şey geldi. Çocuklar, ilk defa şu arkadaşlar bugün 

hayatlarının en çarpıntılı günlerini yaşıyorlar. Kalpleri böyle, böyle sabahtan beri. Siz onu 

anlamazsınız. Onu anlatacağım. Ben de 22 yaşında filanım galiba. Okul bitmiş, böyle bir 

toplantı var. O zaman Divan üyesi filan değildim. Çocuklar beni yazıcı olarak -kâtip derlerdi o 

zamanlar- seçtiler. Adını sanını biliriz ama kâtibin ne iş yaptığını bilmezdim açıkçası. Suphi 

Bey, rahmetli Suphi Hoca Divan Başkanıydı. “Ne yapacağım ağabey?” dedim. “Oğlum, işte ne 

söylerlerse, kâğıt kalem var önünde, yaz. Ne yapacağım diye bana ne soruyorsun?” dedi, 

payladı beni. İlk çarpıntım, Suphi ağabey beni payladı diye, tak, tak, tak. Onlar da Suphi 

ağabeyin dışında acemilerdi, yani yeni seçilmişlerdi. Böyle ufak tefek şeyler olmuştu. Ben 

başladım. Konuşmaya geliyor, ağzından ne kelime çıkıyorsa yazmaya çalışıyorum. Evet, diyor, 

evet. Bilmem Ali Sami Yen diyor, Ali Sami Yen. Her şeyi yazmaya yetişemiyorum, imkân yok. 

Öleceğim. Bir ara Suphi ağabeyin bana şöyle gözü kaydı, “Sen ne yapıyorsun orada?” dedi. 

“Ağabey, işte yazıyorum.” dedim. “Ne yazıyorsun?” dedi. “Ne söylerse onu yazıyorum.” Bir 

baktı, yazılar birbirine karışmış, bilmem ne. “Oğlum, ne aptalsın sen ya!” dedi. “Bunun 

hepsini yazma. Burası şey mi, sen makine misin?” bilmem ne dedi.  

Şimdi baktım, bir de böyle aletler var. Zaman ne kadar zaman değişmiş çocuklar, haberiniz 

yok. Hepiniz çok rahatsınız, bir şey yaptığınız yok. Herkesin önünde, tablet mi ne diyorlar, 

ondan. Onu koyuyor, ne yazı, ne çizgi, ne aptalsın diyen, ne bir şey. Yok böyle bir şey! Onun 

üzerine, aradaki farkı gördüm, düşündüm. İşler çok kolaylaştı, ama insani ilişkiler maalesef 

dibe iniyor. Teknoloji yükseliyor. İnsani ilişki, sevgi, mevgi azaldı. Şimdi baktım, bir de Sayın 

Başkanım bir gülme şeyi geçirdi. Pişman oldu, sanki bir paniğe kapıldı. “Yok, yok, ben öyle 

şaka yaptım.” bilmem ne filan dedi galiba ondan sonra. Ya gülmek bile tehlike arz eder oldu. 

Pişman oldu. Hâlbuki gülmeye ihtiyacımız var arkadaşlar, herkes gülsün. Bırak deli desinler, 

şakacı desinler, ne derlerse desinler. Ama gülmeden olmuyor. İstediğiniz kadar teknolojiyi 

şey yapın, güleceğiz. Bak mesela hâlâ gülüyor orada adam. Koskoca Başkan gülüyor. Ayıp mı? 

Gülmek de saridir, onu da söyleyeyim. O gülerse bu da gülüyor. Bak, bu da gülüyor, onlar da 

gülüyor. Böyle yayılır. Beynimizdeki kötülükleri dışarı atar. Mutlu oluruz. Galatasaraylı 
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olduğumuz için de mutlaka kazanırız. Gülmeyen Galatasaraylı maça gittiği zaman yanına 

oturma, öte tarafa git. Bunu anlatayım dedim. Havayı değiştirmek istedim. Bilmem 

becerebildim mi? Çok teşekkür ederim, sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok teşekkürler Özer ağabey. Son konuşmacımız Sayın Bünyat Balaban, buyurunuz efendim. 

Bünyat Balaban 

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Başkanım,  

Galiba bir OHAL de Turcan Hocam ilan etti burada. Ben ona çok özen göstererek, özetle 

konuşmaya çalışacağım. Şaka yapıyorum Hocam, alınmayın.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Her konuşmanın bir başlangıcı, bir ortası, bir de sonu vardır. En makbul konuşma, sonu 

başlangıcına en yakın olan konuşmadır. Türker ağabeyimin orada güldüğünü görüyorum. 

Doğru, bu sözler bana ait değil. Maalesef çok kısa bir süre önce ebediyete yolcu ettiğimiz, 

Galatasaray’ın çok önemli, çok değerli büyüklerinden sayın Oğuz İmregün ağabeyimize ait, 

onun arada sırada yaptığı, çok da sevdiği, esprili, nükteli konuşmalardan sadece bir tanesi. 

Uzun yıllar kendisini yakından tanıma ayrıcalığına sahip olduğum, öyle bir şansa sahip 

olduğum, kendisinin duruşundan, konuşmasından, davranışından, yaptıklarından, 

yapmadıklarından, Galatasaray konusunda becerebildiğim kadar feyz almaya, örnek almaya 

çalıştığım çok değerli bir büyüğümüzü ebediyete yolladık. Hafızam beni yanıltmıyorsa, -

muhtemelen Türker ağabeyim daha iyi hatırlar- çok sene önce, Galatasaray Kulübü 

başkanlığına aday olmuştu ve rahmetli Mustafa Pekin’e karşı sadece bir oyla, başkanlığı 

alamamıştı. Camianın neredeyse bütün kurum ve kuruluşlarında emeği geçmiş, birçoklarının 

kuruluşuna fikren, maddi, manevi her türlü desteği vererek katkıda bulunmuş bir 

ağabeyimizden bahsediyoruz. Sadece kurumlara değil, kendisine ihtiyacı olduğunu bildiği 

bütün arkadaşlarına, kardeşlerine her türlü yardımı yapmış, her türlü desteği vermiş, 

tamamiyle karşılıksız, kendisinden vermiş, yaptığı maddi destekler ve bağışları reklamı 

yapılmamak, ilan edilmemek koşuluyla gerçekleştirmiş. Pek çoğumuzun bildiği bir 

anektoddur bu. Hani Haydarpaşa Garı’nda, bir Galatasaraylı ağabeyi kendisine bir Nazilli tren 

bileti alıyor. O biletin karşılığını Galatasaray’a misli ile ödemiş, çok değerli, Galatasaray’ın 

abide isimlerinden birini ebediyete yolcu ettik. Burada kendisini bir defa daha sevgi ile, saygı 

ile, şükranla, rahmetle anmak istedim.  

Şimdi sevgili Özer ağabeyim, -herhâlde duyuyor mikrofonla olunca- geçen toplantılardan bir 

tanesinde -başka bir gerekçede ama- “Galatasaray’a hizmet etmiş olanlara vefa göstermemiz 

lazım.” demişti. Ben de Oğuz ağabeye karşı bir vefa borcumuzu yerine getirmenin, kendisini 

bizden sonra gelecek nesillerin de bilmesini, hatırlamasını sağlayacak bir şeyler yapmanın 

doğru olduğu düşüncesindeyim. Bu, kuruluşunu fikren, madden, manen başlattığı 

Galatasaray Yardımlaşma Vakfı binasında, yurtta bir isim vermek olabilir -tabii başta 

Sühendan abla ve ailesinin onayı olursa- veya kulüpte, vakıfta, dernekte veya hepsinde bir 
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ödül, yarışma, burs gibi bir şey olabilir. Bunlar tabii benim aklıma gelenler. Akıl, akıldan 

üstün. Benim önerim, böyle bir konuyu biz çok aceleye getirmeyelim, hele akşamın bu 

saatinde. Bunu bir düşünelim ve uygun görülürse, önümüzdeki toplantıda böyle bir tavsiye 

kararı alalım diyorum. Tabii ki takdir sizindir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Geçtiğimiz 15 Nisan’da, bir Divan Kurulu başkanlık seçimi yaptık. Bu seçimde ben de çalışma 

arkadaşlarımla beraber aday oldum. Bu vesileyle, her kime oy vermiş olursa olsun, bu seçime 

katılan bütün değerli Divan üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu seçimi, daha doğrusu, 

hizmet yarışını kazanan Sayın Eşref Hamamcıoğlu ve arkadaşlarını bir kez daha tebrik 

ediyorum, başarılar diliyorum. Şimdi bu hizmet yarışı bittikten sonra bize düşen, görev 

yaptıkları sürece kendilerine her konuda destek olmaktır. Bu destek, önerilerle olabilir, 

eleştirilerle olabilir, uyarılarla olabilir. Amaç, Divan Kurulunun, sonuçta da Galatasaray’ın 

daha iyi olmasıdır. Bizim de görevimiz bu olmalıdır diye düşünüyorum. Şimdi bu konuda 

benim de söyleyeceklerim, paylaşacaklarım var. Ama akşamın bu saatinde, bu kadar yoğun 

bir gündemden sonra bunları dile getirmeyeceğim. Bunları kısmet olursa, daha sonraki 

toplantılarda konuşuruz.  

Ben başta arz ettiğim, Oğuz ağabeyin cümlesi uyarınca, konuşmanın sonunu başlangıcına 

yakın tutup burada son vereceğim. Ama vermeden önce, sizlere tekrar başarılar diliyorum. 

Çok olumlu, çok kısa sürede çok pozitif haberler verdi, Sayın Divan Başkanı. Bunların da 

devamını diliyorum. Bir de kendi dile getirdiği şeyi, ben de şahsen bir kez daha kayıtlara 

geçsin diye söylüyorum. Önümüzdeki çok yakın dönemde yapacağımız seçim çalışmalarının, 

seçim sürecinin -inanıyorum, diliyorum ve altını çizerek söylüyorum- Galatasaray’ın 

ananelerine, asaletine, alışkanlıklarımıza, bize yakışan bir şekilde gitmesini çok önemsiyorum. 

Bunun bir kere daha ben de altını çizmek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Bünyat Balaban’a, ben ve ekibim adına, bu centilmenliği ve sporcu duruşu için çok 

teşekkür ediyorum. Mutlaka ki, seçim bir yarıştır. 3- 4 tane farklı renkteki oy pusulası için hiç 

kimse birbiriyle kavga edip ilişkilerini bozacak değil. Umarım Divan Başkanı seçiminin bundan 

sonraki kulüp seçimlerine de örnek teşkil etmesi dileğiyle.  

Başka söz isteyen olmadığına göre toplantıyı kapatacağım. Ancak Sayın Tayfun Akçay’ın oy 

kullanma ile ilgili görüşleri nedeniyle, tüzükteki ilgili maddeleri okumasını sevgili Aykut 

arkadaşımdan rica ederek, toplantıyı kapatmak istiyorum.  

Efendim, bu bizim ilk toplantımızdı. Birtakım yenilikler yapmaya çalıştık. Bunların bazıları 

kabul görmemiş olabilir. Misafirlerle Divan üyelerini ayırmayı denedik. Bundan sonra böyle 

devam edeceğiz, etmeye gayret edeceğiz. Hazirun imzasını girişte almaya çalıştık. Eskiden bir 

defter dolaşıyordu, biliyorsunuz. Defteri takip etmek ayrı bir iş gerektiriyordu. Basın 

mensubu arkadaşlarımızın kolay çalışmasını teminen, kamera kullanan basın mensubu 

emekçilerine, yukarıda yüksek bir -ne derler- sahne, estrat yaptık. Daha rahat çalıştılar. Öne 

gelmek zorunda kalmadılar. Bundan sonra, yeniliklerimizle sizlerin öneri ve tavsiyelerini 
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yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim için bir prömiyerdi. Sürçülisan ettiysek affola. Aykut Bey, 

lütfen tüzük maddesini okuyabilirsek memnun oluruz. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Hazirun, 

Tüzüğümüzün üçüncü bölümünde, seçimlere ilişkin esaslar düzenlenmektedir. Seçim 

ilkelerini düzenleyen ilgili 58. maddeyi okuyorum: “Seçimler serbest, gizli oy, açık sayım 

esaslarına göre yapılır. Bu ilkelere uyulmasını Genel Kurul Başkanlık Divanı sağlar.”  

Yani seçim günü, 26 Mayıs Cumartesi günü, mektebimizde yapılacak olan toplantının, o gün 

için seçilen Başkanlık Divanı.  

Seçim günü işlerini düzenleyen maddeyi okuyorum, 5. bölümde yer alan madde: “Seçim 

Günü İşleri, Giriş Kartı ve Oy Pusulalarının Verilmesi, Madde 66: Seçim toplantısına gelen ve 

adları 31. madde uyarınca düzenlenmiş listede yazılı olan üyelere kulüp kimlik kartı veya 

resmî kimlik belgeleri sorularak kulübün mühür ve imzasını taşıyan giriş kartı ile boş birleşik 

oy pusulası ve başkan adaylarına ait oy pusulaları, oy kullanacakları sandığın bulunduğu 

yerde verilir.” Bunlar da mektebimizde sınıflara konulmaktadır. Bu iki maddeyi arz ettim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Evet, bu bilgilendirmeden sonra, aşağı yukarı 4 saate yakın bir çalışma yaptık. Çok teşekkür 

ediyoruz hepinize, gösterdiğiniz sabır için. İyi akşamlar. Hoşçakalınız.  
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