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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 10 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 13.30’da, Galatasaray Lisesi Tevfik 

Fikret Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Galatasaraylılar, Televizyonları Başından Bizleri İzleyen Sevgili Taraftarlarımız, Sarı 

Kırmızı Renklere Gönül Vermiş Paydaşlarımız, Değerli Konuklarımız, Sevgili Basın Mensupları, 

Ekim ayı Divan toplantımıza hoş geldiniz. Ekip arkadaşlarım ve kendim adına sizleri saygı ve 

sevgiyle selamlıyoruz.  

Toplantımıza başlamak için çoğunluğumuz vardır. Bu nedenle, sizleri ülkemizin kurtarıcısı 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman şehitler ve 1 numaralı üyemiz, kurucumuz Sayın Ali 

Sami Yen’in hatırası önünde saygı duruşuna davet ediyorum.  

........ 

Vefat edenler yok mu? Geçen ay vefat edenler? 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Müsaade ederseniz, saygı duruşundan sonra söyleyeceğim. (Saygı duruşu yapıldı.) 

Hatırlatmanız için teşekkür ediyorum. Son Divan toplantımızdan bu yana vefat eden 4367 

sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Ali Soydan, 4456 Efendi ağabeyimiz İsmail Hakkı 

Bürüngüz, 6649 Taner Akay, 6495 Cengiz Kaynak, 9968 Ahmet Abdik ve aramızdan ayrılmış 

olan tüm Galatasaraylılar anısına tekrar rahmet diliyorum. Teşekkürler, buyurunuz.  

Efendim, gündemimizin birinci maddesi, Eylül ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya 

sunulması. Daha önce web sayfamızda ve bugün toplantı girişinde tetkikinize sunulmuştur. 

Eylül ayı toplantı tutanağını olduğu gibi oylarınıza takdim ediyorum efendim. Kabul edenler? 

Teşekkür ederiz. İkinci maddemiz, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanlığına,  

Konu: Ali Sami Yen okulu hakkında önergedir.  

Sayın Divan Başkanı,  

Kulübümüzün 2 Ekim 2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda, Galatasaray Spor 

Kulübü’ne ait, Riva arazisi diye bilinen İstanbul ili, Beykoz ilçesinde K22, D05, C3, B pafta 

3203 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili olan 4/10. madde oy çokluğu ile onaylanmıştır. Söz 

konusu madde, Riva arazisi ile anılan arazi içerisinden belirli bir kısmının bir okul açılması için 

kamuya terkini de içermektedir. Aşağıda imzası bulunan kulübümüzün kurucusu Ali Sami Yen 

Bey’in adını taşıyacak şekilde bir şartlı terkin olmasının ve adının Ali Sami Yen İlköğretim 

Okulu olarak tespit edilmesinin bir tavsiye kararı olarak Divanımızda oylanmasını, kabul 

edildiği takdirde ise Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kuruluna bildirilmesi konusunun 10 

Ekim 2018 tarihli Divan Kurulu gündemine alınmasını arz ederiz. Bu adı taşıyacak olan bir 

okulun, kurucumuz Ali Sami Yen Bey’in adını gelecek kuşaklara aktarmak ve tüm kamuoyuna 
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en iyi şekilde hatırlatmak için önemli bir fırsat olduğuna, hem bu büyük insana karşı 

kulübümüzü en iyi şekilde ifade edeceğine inanıyoruz.  

Saygılarımızla.  

Aşağıda imzası bulunanlar: 12 imzalı, üyelerimiz. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Efendim, gündemi oylarınıza sunmak için, gündemi değiştirecek bir önerge olup olmadığını 

bekledim. Okunduğu gibi, gündemi değiştirecek nitelikte bir önerge değildir. O bakımdan, 

gündemi okunmak üzere, oylarınıza sunmak üzere Sayın Öner Kılıçtan rica edelim. Buyurun. 

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,

3. Divan Kurulunu, çalışma grupları hakkında bilgilendirme,

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

tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş, konsolide mali tabloların

Yönetim Kurulunca sunulması,

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

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

olarak Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleri,

6. Gündemin 4. ve 5. maddelerinde sunulan raporlarla ilgili görüşme,

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

8. Kapanış.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Evet, gündemi okunan hâliyle oylarınıza takdim ediyoruz. Kabul edenler? Teşekkür ederiz.  

Gündemin maddelerine geçmeden önce, okunmuş olan 12 imzalı önergenin, dilekçe 

talebinin tabii değerlendirilmesini arzu ederiz, ama biliyorsunuz, sözü edilen TOKİ arazisinden 

bir kısmının okul amaçlı terk edilmesi ile ilgili Olağanüstü Genel Kurulda da oylama yapılmıştı. 

İşte çeşitli polemikler çıktı, Galatasaray ismi verilsin, verilmesin diye. Bu çerçevede, gelmiş 

olan önerge hakkında bizim Divan olarak bir karar almamız söz konusu değil. Ancak benim 

önerim, bunun bir tavsiye niteliğinde Yönetim Kuruluna aktarılmasıdır. Yani olası bir eğitim 

kurumuna, Yönetim Kurulunda uygun görülmesi hâlinde, Ali Sami Yen isminin verilmesini 

ancak tavsiye edebiliriz. Bu tavsiye kararı alınmasını da oylarınıza takdim etmek isteriz. Eğer 

kabul görürse sizler tarafından, bu dilekçeyi, bu tavsiye kararıyla tutanaklara geçip Yönetim 

Kuruluna tevdi etmek istiyoruz. Bu tavsiye kararının alınmasını onaylayanları görmek 

istiyoruz. Uygun görmeyenler efendim? Oy çoğunluğu ile kabul edilmiştir. Yönetime bu 

tavsiyeyi aktaracağız.  

Gündemimizin üçüncü maddesi, geçen Eylül toplantısında bahsettiğimiz gibi, tamamen 

bundan sonraki yönetimlere destek olmak amacıyla çeşitli başlıklar altında proje çalışma 
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gruplarının oluşturulmasıydı. Bu konuda sürecimize devam ediyoruz. Kendi içimizde aldığımız 

karara göre, bu proje gruplarının liderlerini, bu zamana kadar Galatasaray’da bilgileri, 

tecrübeleri ve katkıları ile ön plana çıkmış kişiler arasından belirleyip sonra Galatasaraylı 

Divan üyeleri ve kulüp üyeleri arasından meslek kategorilerine göre bir klasifikasyon 

yapıyoruz. Sicilden şu anda üye isimleri ve meslek gruplarını aldık. Geçen toplantıda 

bahsettiğim gibi, bu liderlerin inisiyatifleri altında beşer kişi ile gruplar tamamlanacaktır. 

Tahmin ediyorum ki, grup liderlerini ve grubun alt kadrolarını Kasım ayı toplantısında sizlere 

deklare etmiş olacağız.  

Biliyorsunuz, geçen toplantıda da gündeme gelmişti, bundan önceki süreçte bir Tüzük Tadil 

Komisyonu kurulmuştu. Değerli çalışmalar yapıp Yönetim Kuruluna aktarmışlardı. Fakat o 

konuda bir ilerleme olmadı. Şu anda da tüzüğün bazı maddelerinin tartışmasız, değişmesi 

gerektiğine hepimiz şahit oluyoruz. Bazıları biraz daha tartışılmalı ve ince elenip sık 

dokunmalı diye düşünüyoruz. Bu amaçla da yeni bir Tüzük Komisyonu kurulmasını 

öneriyorum. (Abdurrahim Bey, hoş geldiniz. Biraz süre rica ediyoruz, Abdurrahim Bey 

yerleşecek bir yere herhâlde. Rahat mısınız? Yok, bir şey olmaz, sıkıntı yok.) Tabii ki 

tüzüğümüzün Divan Kurulumuza verdiği yetki ile bunu Yönetim Kurulu ile birlikte yapıyor ve 

sonrasında da sadece tüzük değişikliği için yapılacak Olağanüstü Genel Kurulda oylarınıza 

takdim edilmesini istiyoruz. Daha önceki tecrübelerimiz gösteriyor ki, bu Tüzük 

Komisyonu’nun üyelerinin şu andaki bir Divan toplantısında belirlenmesi çok zor. Eğer sizler 

de uygun görürseniz, koordinasyonunu benim yapacağım bir Tüzük Komisyonu’nun 

kurulması için sizlerden yetki talep etmek istiyoruz. Eğer uygun görüyorsanız, lütfen bize 

güveniniz, bu yetkiyi veriniz, ve biz bu komisyonu Yönetim Kurulumuzla koordinasyon içinde 

oluşturalım ve en kısa sürede, artık hepimize sorun olmaya başlayan bu tüzük tadilini bir an 

önce fiiliyata geçirelim isteriz. Usul hakkında mı? Usul hakkında değilse... Evet buyurun, 

dinliyoruz sizi oradan. Buyurun, duyuluyor oradan, isterseniz yormayalım sizi Akçay Bey.  

Tayfun Akçay 

Sayın Başkan, Sayın Üyeler,  

Bu takdir edilecek ve üzerinde çok düşünülmüş, büyük bir beklenti ve özlemle durulan tüzük 

maddelerinin değiştirilmesine ilişkin öneri ışığında sadece bir iki cümle ile şunu ifade etmek 

istiyorum ki, bu bir hukuk meselesidir. Dolayısıyla, çok rica ediyorum, biz de hukuk 

okumuştuk, bizim mektepte de hukuk dersi vardı, diyerek değil, ama hukuk fakültesi ya da 

hukuk mektebinde okudum diyerek de değil, bizzat hukukla uğraşmış hâkimler olabilir, 

emekli... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Akçay, o yetkiyi ben alırsam... Hayır, hayır, müsaade edin. 

Tayfun Akçay 

Benim sadece ifade etmek istediğim şu, izin verirseniz. Yani herhangi bir empoze adına 

söylemiyorum. Bunun en sağlıklı biçimde yapılabilmesi için, özellikle fiilen avukatlık yapmış 

olanlardan müteşekkil olmasını öneriyorum. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Müsaade edin lütfen, müsaade edin. Sayın Akçay. 

Tayfun Akçay 

Ben bir öneride bulundum, takdir tabii ki başkanlığın. Ben teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Akçay, önerinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim, isterseniz bu konuyu daha uzun 

polemik konusu yapmayalım. Tayfun Bey, oturdunuz değil mi? Tamam. Eğer Divan Kurulunun 

inisiyatifinde ve bizzat benim koordinasyonumda bu komisyonun kurulmasına onay veriyor 

ve bu konuda güven gösteriyorsanız, oylarınıza sunmak istiyorum. İyi kötü, biz de kaç senedir 

bu işlerin içindeyiz, tüzükte nerede aksadık, nerede işler yavaşlıyor, biliyoruz. Onun için, 

lütfen güveniniz. İçinde mutlaka hukukçular olacaktır, ama sadece hukukçular olmayacaktır. 

O konuda da sizi temin ederim. Eğer bizi bu konuda mezun görüyorsanız, bu konuyu 

yetkilerinize sunuyoruz efendim. Kabul edenler? Etmeyenler efendim? Etmeyen bir kişi var. 

Tutanağa geçirelim lütfen. Teşekkür ederiz göstermiş olduğunuz güven için. Göreceksiniz, 

Yönetim Kurulumuzla yakın bir çalışma içinde, en kısa sürede bunu sonuçlandırma gayreti 

içinde olacağız. Teşekkür ediyoruz tekrar güveninize.  

Gündemimizin diğer maddelerine geçiyoruz. Biliyorsunuz, son toplantımızda mali konuların 

sunumunu bitirememiştik. Daha doğrusu, çok yoğun gündemin maddelerinden dolayı 

başlayamamıştık. O bakımdan, gündemimize kaldığımız yerden devam etme yaklaşımı ile 

birlikte mali konuların sunumuna başlayacağız. Her zaman olduğu gibi, önce Yönetim 

Kurulunca görevlendirilmiş kişi bu konuyu sunacak, arkasından da bağımsız denetim 

raporunu ve iç denetim raporunu okuyacağız. Müsaade ederseniz, bununla ilgili tüzük 

maddelerini hatırlatmak amacıyla, Aykut Bey’den okumasını rica ediyorum. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Sayın Hazirun, 

Tüzüğümüzün 87. maddesi, Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenlemektedir. 

87/14’ü 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.” 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz. Yönetim adına kim sunacak? Kaan Bey, siz mi sunacaksınız? Buyurun Kaan 

Kançal. Şu nereden geliyorsa, sesi kapatabilir miyiz? Bir konuda daha hatırlatma yapmak 

istiyorum. Gündemimizde iki ana madde var. Bir tanesi mali konular, diğeri de güncel 

konuları tartışmak. Sizlerden ricam, konuşma yapmak isteyenlerin ilk partide sadece ve 

sadece mali konularda söz almalarını rica ediyoruz. Her iki konuda da söz isteyebilirsiniz, ama 

lütfen kısım kısım yaparsak daha verimli bir çalışma yaparız diye temenni ediyorum. 

Teşekkürler ilginize. 
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Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Sayın Divan Başkanım, Divan Heyeti, Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu, Saygıdeğer Divan 

Üyeleri,  

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ben de sizler gibi bir Divan üyesi olarak, bugün Başkan 

Yardımcısı sıfatı ile 2018 yılına ait mali verileri size aktarmak üzere huzurlarınızda 

bulunuyorum.  

Şimdi ilk olarak şeyi geçelim, evet. Burada gördüğünüz üzere, Galatasaray Spor Kulübü’nün 

amatör şubeleri ve bağlı ortaklıkları, iştirakler, şirketler görüyorsunuz. Benim ilk anlatacağım 

kısım, bu daire içine aldığım merkez ve tesisler ve amatör şubeleri kapsayan sarı bölüm. Biz 

buna kulüp bireysel diyoruz. İlk olarak, buranın 6 aylık karşılaştırmalı mali tablolarını, 

bütçelerini size sunacağım. Evet, burada gelirler. 30 Haziran itibarıyla, bütçe gerçekleşen 

oranlarını, farklarını görüyor, rakamlarını görüyorsunuz. Bu tabloya baktığımızda en büyük 

farklılık spor okulları ile ilgili. Ben geçmiş bütçelere de baktım, bayağı bir geri gittim yıllarca. 

Spor okullarının gelirlerinde hep böyle ciddi tutarsızlıklar olduğunu fark ettim. Bunu biz 

yönetim olarak ele aldık. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Özgür Savaş Özüdoğru -şu anda 

burada yok- bu konu ile ilgili ciddi bir çalışma yaptı ve önemli olduğunu düşündüğüm için, 

gelir kalemi olarak bu slaytı size hazırladım.  

Bakın, futbol okulu olarak 110 okulumuz var, yaklaşık 10 bin öğrenci. Spor okulu olarak da 38 

okulumuz var, yaklaşık 2 bin öğrenci. Yapmış olduğumuz birtakım düzenlemeler, birtakım 

görüşmeler, toplantılar neticesinde -detayına girmiyorum, hızlı gitmek amacıyla- bunları şu 

ana kadar alınmamış bir dirlik, düzen ve kural içine almayı planladık. Bütün bunların 

sözleşmelerini hazırladık, sunumlarını yaptık. Spor okullarını yöneten yöneticilerimizi 

topladık, bu özel yatırımcıları topladık, anlattık ve toplamda gelirimizi 10.5 milyon TL 

seviyesine yükselttik. Şimdi dikkat ederseniz, -bir önceki tabloya bakalım- 600 bin, 300 

binden 10.5 milyon TL’ye çıkartmak oldukça hatırı sayılır bir fark yaratacak gelirlerimizde. 

Ben bunu 29 Eylül’de onaylanmış olan revize bütçemizde gelir kalemine koydum. Yalnız şuna 

dikkat çekeceğim burada. O 10.5 milyon diye beklediğimiz gelirlerin bir kısmı Sportif A.Ş.’de, 

çünkü bu okullarımızın bazıları Sportif A.Ş. bünyesi altında. Kulüp solo dediğimiz, kulüp 

bireysel bütçesine bunun bir kısmını koyduk. Ben de tedbirli olmak adına, size mahcup 

olmamak adına, bunun % 60, 65’ini gelir olarak yazdım, çünkü ilk olarak, ilk sene olarak 

hayata geçireceğiz. Hatta bütçemizin yayınlanmasına bir saat kala, ben yine bir % 10 daha 

onu aşağıya çekerek oldukça düşük yazdım. Ama başarabilirsek, 10.5 milyon TL’lik bir gelir 

bayağı iyi bir gelir olacak.  

Devam edelim, geçelim. Evet, giderlerimizin özetine baktığımızda, burada 3 tane ciddi sapma 

söz konusu. Spor şubelerimiz 30 milyon bütçelenmiş, 46 milyon olmuş. Diğer giderlerimiz yok 

bütçelenmiş, neredeyse, 20 milyon olmuş. Finansman giderlerimiz 41 milyon bütçelenmiş, 87 

milyon gerçekleşmiş. Şimdi bunları size hızla, özetle geçmek istiyorum. Bu arada şunu 

belirtmemde fayda var. Bizim bu sunumu normalde geçen ay yapmamız gerekiyordu, 

yapamadık ve 29 Eylül’deki Genel Kuruldan sonraya kaldı bu sunum. Esasında biz Genel 

Kurulda 7 aylık gerçek, 5 aylık bütçe olmak üzere 12 aylık revize bütçemizi onaylattık sizlere, 

Genel Kurul üyelerine. Dolayısıyla, şu anda bu tabloda gördüğünüz bütçe rakamları gerçek 
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rakamlara dönüştü. Ama biz Haziran karşılaştırmalı sunmak zorunda olduğumuz için bu 

rakamları size gösteriyorum.  

Şimdi, bu diğer giderlerdeki 20 milyon nedir, onu açıklayayım. Bu, Sportif A.Ş. ile derneğimiz 

arasındaki stat gelirlerinden dolayı aralarında yapmış oldukları bir sözleşmeden kaynaklanan, 

SPK’nın da mevzuatı gereği yapmak zorunda olduğumuz, Sportif A.Ş.’nin derneğimize kestiği 

18 küsur milyon TL’lik bir faturadan kaynaklanıyor. Yani burada gördüğünüz gider, Sportif 

A.Ş.’ye gelir oluyor.  

Finansman giderlerimize bakalım. Bu 87 milyon TL neden oluşmuş, bu pie chart’ta bunu 

görüyoruz. Bakın, 19 milyon lira yabancı para cinsinden yapmış olduğumuz sözleşmelerin kur 

farkları. 6 milyon lira kredilerimizin ana paralarından doğan kur farkları. Sporcularımızla 

yapmış olduğumuz sözleşmelerden doğan kur farkları da 3 milyon lira. Yani bu 88 milyonun 

28 milyon gibi çok büyük bir bölümü sadece 30 Haziran’a kadar olan kur değişiminden 

geliyor. Faiz giderlerimiz 35 milyon TL, grup içi faiz de 25 milyon. Bu grup içi faiz nedir? Yine 

Sportif A.Ş.’nin derneğimizden alacağına karşılık işlettiği faiz faturası. Bu da derneğimize 

gider, Sportif A.Ş.’ye gelir olarak yazılıyor.  

Şimdi bir önceki yerde, spor şubelerimizde gördüğünüz gibi 16 milyon liralık bir sapma var. 

Onunla ilgili spor şubelerinin detaylı slaytına gelelim. Bakın, burada ben hesapladım. Bu 16 

milyon liralık sapmanın 14 milyon lirası sadece basket ve voleybol şubelerimizden geliyor. 

Yani aşağı yukarı % 87-88’lik bölüm iki büyük spor şubemizin açığı. 6 aylık karşılaştırmalarda, 

özetle aşağı yukarı söyleyebileceklerim bunlar. Ancak ben size onaylanmış revize bütçemiz 

üzerinden de bazı veriler sunmak istiyorum. Genel Kurulda sunmuştum, ama şu anda gerçek 

olan onaylanmış olan revize bütçemiz bu olduğu için, bununla ilgili bir sunum yapmak 

istiyorum.  

Bakın, bizim amatör şubelerimizin 10 yıllık gelir-gider farklarını çıkardım. Bu 10 yıllık verilerde 

sadece şubelerimizin gelir ve giderleri gözüküyor. Burada bunların faaliyetinden dolayı 

ödedikleri finansman giderleri, banka faiz, kredi giderleri, kur farkları yok. Çıplak gelir-gider 

farkları sadece. Basket 120 milyon, voleybol 45 milyon dolar, su sporları 27 milyon dolar, 

diğer sporlar da, diğer amatör şubelerimiz de 5 milyon dolar, 10 yılda toplam yaklaşık 200 

milyon dolar zarar etmiş. Şimdi, bu çok ciddi bir zarar, çünkü bu rakam şu anda Galatasaray 

Spor Kulübü’nün kasasında olsa, bizim ciddi anlamda mali problemlerimiz kalkmış oluyor. 

Ben bunu tekrar söylüyorum, amatör şubelerimizi günah keçisi yapmak için söylemiyorum. 

Sadece bu rakamları bilin, bunları birer tespit olarak söylüyorum. Zira bizim futbol da zarar 

ediyor. Yani bir tek amatör şubelerimiz değil. Bu hâlde olmamızın sebebi futbol da, ama 10 

yılda 200 milyon dolar gibi bir zarar yazmak -tekrar söylüyorum ki bunun içinde finansman 

gideri yok- ciddi bir rakam. Dolayısıyla, bizim bütçe disiplinimize, bütçemize azami önemi 

verip bu problemi artık ortadan kaldırmamız lazım, çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil bizim 

için.  

Şimdi revize bütçemize girelim. Burada demin 6 aylıkları anlattım. Çok hızlı, yıllık olarak 

anlatıyorum. Bakın, tabloda gözükmüyor. Bizim bu sorunu çözmemiz lazım. Arkadaki 

üyelerimiz göremiyorlar. Bu kadar önemli bir Divan toplantısında artık bunların net bir 

şekilde gözüküyor olması lazım. Ben dün geldim, burada kontrol ettim ve bu tespiti yaptım, 
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ama bir gün içinde tedbirimizi alamadık. Kusura bakmayın, özür diliyorum. Yok ağabey, 

denedim, olmuyor. Hatta şuraya ikinci bir perde kurmak istedim, o da orayı rahatsız edecek 

diye olmadı. Ama ben size anlatayım. Yıllık anlatıyorum. Yine burada 3 tane rakama 

dikkatinizi çekeceğim. Bir diğer giderler kalemindeki 21 milyon, bu gördüğünüz, demin de 

anlattım, ilk 6 ayda tahakkuk etmiş, Sportif’in derneğimize kestiği stat gelirlerinden dolayı bir 

fatura. Bu fatura derneğin. 18 küsur milyon lira dernekten çıkıyor, Sportif’e giriyor. 

Finansman giderimiz 239 milyon lira. Bakın, esas belimizi büken bu. Şimdi size bunun 

izahatını vermek için bir pie chart hazırladım. Bu 239 milyonun 69 milyon lirası ticari 

sözleşmelerimizden doğan kur. Yani yabancı para cinsinden bir sözleşme yapmışız, bundan 

dolayı, devalüasyondan dolayı ettiğimiz kur zararı. Aynı şekilde, sporculardan kaynaklı 13 

milyon. Kullandığımız yabancı para cinsinden kredilerimizden sadece kur farkı -faiz yok 

içinde- 31 milyon. Yanlış hatırlamıyorsam, bunun toplamı 113 milyon liraydı. Bu da 209’un 

içinde 113 milyon lira, çok ciddi bir maliyet.  

Onun dışında, kredi faiz giderimiz 64 milyon. Grup içi faiz de 62 milyon. Grup içi faiz nedir? 

Sportif A.Ş.’nin derneğimizden alacağı var. Yani derneğimizin Sportif A.Ş.’ye yanlış 

hatırlamıyorsam 250-300 milyon civarı bir borcu var. Bu borcuna karşılık, yine SPK mevzuatı 

gereği,, biz bir faiz işletmek zorundayız. İşte bu da o faiz faturası. Bu da bizim için bir sorun, 

problem. Bununla da ilgili ne yapılması gerektiğine bakacağız, diyeyim.  

Son olarak burada dikkatinizi çekeceğim rakam, bizim onaylanan bütçemiz 81 milyon lira, 

karşılığında yapmış olduğumuz, amatör şube faaliyetlerimizden giderimiz 116 milyon lira. 

Arada ciddi bir fark var. Yalnız şunu hatırlatayım. Bu onaylanan bütçe 2018’in Mart’ında 

onaylandı ve 10 Mart’ta yayınlandı. Sayın Mustafa Cengiz’in 24 Ocak’ta mazbatasını aldığını 

düşünürsek, arada 1 ay 10 günlük bir süre var. Ben o yönetimde yoktum. Ben ikinci Mustafa 

Cengiz yönetiminde dahil oldum. Ama bu ikinci yönetime dahil olduğumda, bu bütçe 

çalışmalarına bizzat katıldım. Bunların ne kadar ciddi çalışmalar gerektirdiğini gördüm ve çok 

ciddi, 1.5 ay gibi gece gündüz bir zaman ve çaba sarf ettik. 1 ay 10 günlük bu süre zarfında bu 

bütçelerin doğru bir şekilde, hassas bir şekilde hazırlanması mümkün değil. Yani göreve 

geldin, UEFA ile mi boğuşacaksın, sermaye artırımı, SPK ile mi boğuşacaksın, bir sürü dert, 

problem. Daha yeni gelmişsin. Dolayısıyla -pek fazla lafı çevirmeden, açık söylüyorum- 2018 

Mart ayında onaylanan bütçenin doğru olarak, tam olarak hazırlanmış bir bütçe olmadığını 

görüyorum bu rakamlardan. Bu sapmanın da kaynağı bu. Ama biz ne yaptık? Bizim 116 

milyon TL’miz, 2017’de gerçekleşen giderlerimizle birebir aynı. Bakın görebilirseniz, o 

aşağıdaki karenin içinde, 2017 senesinde gerçekleşen şubelerin gelir-gider farkı, gideri 115 

milyon, bizim bütçemizde, 2018’de revize bütçemizde -ki bunun 7 ayı gerçekleşti, 5 ayı bütçe 

olarak duruyor karşınızda- 116 milyon, yani aşağı yukarı aynı. Bizim yıl boyunca, Eylül sonuna 

kadar, Ekim’e kadar % 62’lik bir devalüasyon olduğunu düşünürseniz, Türk lirasında % 62’lik 

bir değer kaybı olduğunu düşünürseniz, bakın TL’yi doğru karşılaştırabilmek için, ya şu anki 

TL’yi geçmişe, ya geçmiştekini bugüne taşımamız lazım. Arada % 62’lik bir fark var. Yani biz 

2017’de yapmış olduğumuz harcamanın birebir aynısını yaparak, esasında çok ciddi, % 60’ın 

üzerinde bir tasarruf sağladığımızı görüyorum.  
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Nasıl yaptık bunu? 2017-18, 2018-19 kurmuş olduğumuz takımların isimlerini ve 

karşılaştırmalı rakamlarını görüyorsunuz. 4.5 milyonluk basket takımı bütçemizi 2.184 

milyona düşürdük. 1.423 kadın basketbolu 837’ye düşürdük. Milyon dolar bunlar. 858 bin 

dolarlık erkek voleybolu 746 bin dolara düşürdük. 2.111 milyonluk bayan voleybol 

takımımızın bütçesini de 997 bin dolara düşürdük. Düşürdük derken, daha mütevazı bir bütçe 

ile, daha dikkatli bir bütçe ile takımlarımızı kurmaya özen gösterdik. Buradan şu anlam 

çıkmasın lütfen. Biz bu takımlardaki sporcu kalitemizi şampiyonluk hedefine göre kurguladık. 

Geçen sene elde etmiş olduğumuz başarıların üzerinde bir başarı alacağımıza ben eminim. 

Basket takımımız da iyi başladı. Erkek basketbol takımımızda yeni bir hocamız var. Ertuğrul 

Hocamıza da çok ciddi güveniyoruz. Bu şekilde umuyoruz ki, başarılı bir sezon geçireceğiz.  

Devam edelim. Evet, şimdi yine bireysel, kulübümüzün amatör şubelerinin çıplak gelir-gider 

farklarını görüyorsunuz burada, 2017 ile karşılaştırmalı. 2017 gelir-gider farkı eksi 57 milyon 

TL iken, 2018’de bu 30 milyon zarara düşerek, geçen yılla karşılaştırmalı daha az bir zararla 

kapatmayı hedefliyoruz. Bunu başaracağız, çünkü bu zaten 2018’in 7 ayı gerçekleşmiş, 5 ayı 

da revize bütçemizde. 57’den 30’a bir iyileşme olduğunu görüyorsunuz. Devam edelim. Bu 

aynı tablonun dolar olarak izahatı, 16 milyon dolar zarardan, 6 milyon dolar zarara. Bu aynı 

tabloların grafik olarak gösterimi. Bu kırmızı olarak gördüğünüz, 2018’de 30 milyon TL. Şimdi 

bakın, yukarıda kırmızı bir çizgimiz var, bu sıfır noktası. O noktanın üstü kâr, altı zarar. Biz 

zarar bölgesindeyiz, 57 milyon zarardan 30 milyon zarara doğru. İnşallah da bütçe disiplinini 

sağlarsak, önümüzdeki sezonlarda, o sıfır noktasının üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bu da 

dolar olarak, aynı tablonun 16 milyon dolardan 6 milyon dolar zarara doğru iyileştiğini 

burada görebilirsiniz.  

Devam edelim. Şimdi ben bu sarının etrafındaki birinci halkayı bitirdim. Yani kafalarda 

karışma olmasın diye, ben bu tabloları böyle hazırlattım. İlk olarak, kulüp bireysel dediğim bu 

sarı tabloyu anlattım. Şimdi ikinci küçük daire, kırmızı bölümdeki daireyi, Sportif A.Ş. 

konsolide verilerini anlatıyorum. Yani kastım nedir? Sportif A.Ş.’nin altında Mağazacılık ve 

Gayrimenkul şirketleri iştirak olarak bulunuyor. Mağazacılık’ın altında da TV Yayıncılık iştirak 

olarak bulunuyor. Ben şimdi bunların konsolide verilerini size sunacağım. Yani bunun içinde 

sadece futbol yok, Mağazacılık da var, Gayrimenkul de var ve TV Yayıncılık da var. Evet, şimdi 

başlayalım.  

Mağazacılık’la ilgili önemli olduğunu düşündüğüm bir veri, 24 Ocak - 9 Ekim arasında, 2017-

2018 karşılaştırması. Bakın, toplam satış miktarımız adet olarak 1.236 milyondan 2. 48 milyon 

liraya yükselmiş. Aynı dönemde, yine 2017 karşılaştırması, 62 milyondan 112 milyon TL’ye 

ciddi bir sıçrama var. Bu sadece 29 Ocak - 9 Ekim arası 2017-2018 karşılaştırması. Bir de 

stadyum doluluk oranları ile ilgili bir tespit. Burada görüyorsunuz ki, 2018 senesinden beri en 

yüksek seyirci ortalaması ile sezona başladık. Bu çok sevindirici, umarım böyle devam eder. % 

72 ile stad doluluk oranımız, az da olsa 2012-13 sezonuna yakın, fakat onun üzerinde devam 

etmekte. Geçen sene kombine satışından 27 milyon TL gelir elde ettik, 2018-19 sezonunda 

61 milyon TL. Bu rakamların hep iyileşme olduğunu görüyorsunuz. Bir de belki 

okuyamıyorsunuz, ben size söyleyeyim. Şu ana kadar satılan kombine miktarımız 32.640 

adet, satılabilir kombine 4.229 adet. Bunları tutuyoruz, bunları maç başı bilet olarak 
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satıyoruz. Satılan loca 151 adet, satılabilir elimizde kalan loca 47 adet. Sayın Başkanımız 

Mustafa Cengiz döneminde satılan loca adedi de 97 adet. Yani 24 Ocak’tan bugüne 97 adet 

loca satmış bulunuyoruz. Bu satılan 151 adedin 97 adedi bu döneme ait.  

Devam edelim. Evet, şimdi Sportif A.Ş.’nin konsolide gelir-giderleri, yani demin saydığım tüm 

iştirak dahili şirketlerin karşılaştırmalı gelir-giderleri. Sarı gördükleriniz gelir, kırmızı 

gördükleriniz gider. Bunların mali hesap dönemi, Sportif A.Ş.’nin bildiğiniz gibi sezonluk, 1 

Haziran başlıyor, 31 Mayıs bitiyor. 2017-18 mali hesap yılını kapattık 31 Mayıs’ta. Geçen yılla 

karşılaştırmaya baktığımızda, 283 milyon TL’lik zararın 229 milyon TL’ye doğru, yine zarar 

bölgesinde bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Dolar olarak da geçen sezon 85 

milyon dolar zarar yazmışken, bu sene 61 milyon dolar zarar. Yine zarar bölgemizde olmak 

kaydıyla, ama bir iyileşme gözüküyor. Devam edelim. Aynı şekilde, bunun grafik sunumu. 

Gördüğünüz o kırmızı bölüm, 283 milyondan 229 milyona, dolar olarak da 85 milyondan 61 

milyon dolar zarara doğru zararımızda bir azalma söz konusu.  

Şimdi kulüp konsolide verileri. Bakın, bu birinci halkayı anlattım, ikinci halkayı anlattım. Kulüp 

konsolide dediğimiz, Galatasaray Spor Kulübü Derneği altındaki her şey, amatör şubelerimiz, 

bağlı iştiraklerimiz, şirketlerimiz, her şey. Ben en çok bu verileri seviyorum. Niye? Çünkü bu 

benim için en doğru veri. Neden? Çünkü, demin anlattım size, dernek ile Sportif A.Ş. arasında 

birtakım faturalaşmalar oluyor. O ona borç veriyor, o ondan alıyor, ona fatura kesiyor, 

birtakım anlaşmalarından kaynaklı. Bir tarafta gelir olan bir tarafta gider oluyor. Bunlar bizi 

yanıltabilir. Ama bu konsolide, gelir ve giderleri dengelediği, eşitlediği için bize en doğru mali 

verileri veren tablolar ve bunları konsolide etmek çok zor. Biz yapmıyoruz bunları, bağımsız 

denetim kuruluşları yapıyor. Haftalarca uğraşıyorlar, belki bir ay uğraşıyorlar, bu verileri üst 

üste getirip toplayıp, bu mali verileri sizlere sunabilmemiz için.  

Şimdi burada borç-alacak tablosu. Bu bir borç-alacak bilanço kalemidir. Borçlarımız pasifte, 

alacaklarımız aktif tarafta. Bunları ben 31 Aralık 2017, 24 Ocak 2018 Sayın Mustafa Cengiz’in 

birinci mazbata dönemi ve 30 Haziran itibarıyla bu dönemlerde çıkarttım. Bakın, bu bir 

bilanço kalemidir. Bilanço sizin faaliyetiniz esnasında, istediğiniz anda zamanı durdurur, o 

anın fotoğrafını çeker, o rakamları size sunar. Şimdi bu dönemlerdeki karşılaştırmalı borç-

alacak farklarını görüyorsunuz. Bir şey daha söyleyeyim. Hiçbir zaman tek başına borca veya 

alacağa bakılmaz, bunlar hep karşılaştırmalı olmak durumunda. Basında da duyuyoruz bazen, 

işte Galatasaray’ın 2.5 milyon TL borcu var. Hayır, borç ve alacak birlikte anılması gereken 

mali verilerdir. Net borç-alacak farkımız 1.226 milyon, dolar olarak da 268 milyon dolardır. 

Burada dönemlere bakarsanız, 308’den, 309 milyondan 268’e dolarda ciddi bir iyileşme var. 

Tabii ciddi bir kur artışının da sebebi var, ama unutmayın ki 30 Haziran’a kadar yaşamış 

olduğumuz kur artışı yaklaşık % 20, bugüne kadar yaşamış olduğumuz % 60-62. TL olarak 

bakarsanız da, -31 Aralık’tan bugüne ben hesapladım, orada yazmıyor- % 4.5’luk bir artış var 

TL olarak. % 62’lik devalüasyon ortamında TL bazında % 4.5’luk artış, net borç-alacak 

farkımızda ciddi bir iyileşme olduğunun göstergesidir. 

Devam edelim. Evet, 6 aylık faaliyetimiz, brüt zarar 48, faaliyet giderleri 101 milyon, faaliyet 

zararımız 150, finansman giderimiz 137 milyon, dönem zararımız 288 milyon. Şimdi, bu tablo 

30 Haziran itibarıyla hazırlanmış bir tablo. Ben bağımsız denetim tarafından yapılmış ve 30 
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Haziran itibarıyla hazırlanmış bu tabloyu size sunmak durumundayım. Bu tablodan sonraki 

mali tablolarımızı ben görmekle birlikte size sunamam, çünkü bağımsız denetimden henüz 

geçmemiş durumda. Ama ben bu tablolarıma baktığımda, burada yaklaşık 190 ile 200 milyon 

liralık bir gelirimizin bu Haziran ayından sonraki dönemde oluştuğunu görüyorum ve bu 

tabloların göreceli olarak daha iyi hâle geldiğini görüyorum. Tabii ki bu süre zarfında 

giderlerimizde de bir hareket var. Ama tekrar ediyorum, sizin görmediğiniz, şu anda tahakkuk 

etmiş gelirlerimizle bu tablonun daha iyileştiğini görüyorum. Burada en büyük sıkıntımız, bizi 

şu anda en çok aşağı çeken şey, yaşadığımız devalüasyondan dolayı, zaten yüklenmiş 

olduğumuz finansman giderlerinin üzerine bir de kur farkı zararlarını eklemiş bulunuyoruz. 

Üzülerek söylüyorum, çok yakın bir gelecekte, bir sene içinde size bu faaliyetlerimizde kâr 

gösterebilecekken, sadece bu devalüasyon ve kur farklarından dolayı belki de bunu 

gösteremeyeceğiz. Belki de biraz daha ertelemek zorunda kalacağız. Şu andaki mali tablolara 

baktığımda bunu görebiliyorum.  

Devam edelim. Şimdi ben bunu Genel Kurulda da sundum. Burada, ne devraldık, ne miras 

devraldık, nasıl bugüne geldik, görmeniz açısından... Ne kadar görebiliyorsunuz, bilmiyorum. 

2013 yılından 2017 yılına -yan yana- faaliyetimizdeki dönem zararlarımızı görüyorsunuz, 5 

yıllık. Son yılın 425 milyon TL gibi bir dönem zararı var. Bu dönem zararı, ondan önceki 3 yılın 

toplam zararından daha fazla. Yani biz esas darbeyi 2017’de yiyoruz maalesef. Bu zararlar 

tabii ki bizim öz kaynaklarımızı da ciddi bir şekilde eritiyor. Öz kaynaklarımız 2017 sonu 

itibarıyla 485 milyon, şu an itibarıyla, bu konsolide tablolarla 30 Haziran itibarıyla 626 milyon. 

Tabii ki bu 626 milyon da bir iyileşme, bugünlerde gördüğümü söylemiştim. Ama 

gerçekleşen, kesin, mali hesabını kapattığımız 31 Aralık itibarıyla 485 milyon liralık eksi öz 

kaynağımız bulunuyor. Bir de yıllara göre, bu zararlara göre öz kaynağımız nasıl? Bakın 

aşağıdan yukarı doğru, faaliyetimizde zarar ettikçe öz kaynağımızın nasıl eksildiğini 

görüyorsunuz. Ben bir daha, açıklayıcı olmak amacıyla söyleyeyim. Öz kaynağımızın eksi 

olması ne anlama geliyor? Alacaklar var, borçlarımız var, bir de elimizdeki değerler var. Tüm 

elimizdeki değerleri, gayrimenkullerimizi, duran varlıklarımızı, tüm naktimizi toplayın, biz 

artık kapatıyoruz deyin, borçluları çağırın, ödemeleri yapın, bütün ödemeleri yapıyorsunuz, 

elinizdeki bütün varlıkları bitiriyorsunuz, ama 485 milyon lira kısa kalıyorsunuz. Tamam mı? 

Bu bilançomuzda derhâl düzeltmemiz gereken bir konu. Bunu da gayrimenkul satarak değil, 

varlıklarımızı, gayrimenkullerimizi arttırarak, değerlendirerek yapmamız gerekiyor.  

Şimdi bir sonraki tabloya geçelim, krediler. Bu kredilere gelmeden önce, faaliyetimize bir 

daha geri dönelim. Tamam. Şimdi bakın, yaşanmış tam bir yıl olduğu için 2017’yi anlatmak 

istiyorum. 2018 bitince 2018’i de anlatacağım. Şimdi bu rakamları görenler var, 

göremeyenler var. Ben göremeyenler için anlatayım. Biz 2017 yılında ne yapmışız? Bir gün 

gibi düşünün onu, bir hikâye şeklinde anlatayım. Galatasaray Spor Kulübü olarak paramız 

yok, faaliyetimize devam etmek istiyoruz. Bankaya gitmişiz, demişiz ki, bize borç ver. Kredi 

almışız. Bu krediyle 621 milyon liralık satılabilir malımızı, bir mal yaratmışız, bir ürün 

yaratmışız ve bunu 506 milyon liraya satmışız. Yani 621 milyona mal ettiğimizi 506 milyona 

satmışız. Daha ilk satırda, ilk faaliyette zarar. Ne kadar? 115 milyon. Peki, bu 

operasyonumuzu yaparken birtakım faaliyet giderlerimiz olmuş. Ne olmuş? İnsan 
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çalıştırmışız, oradan oraya gitmişiz, birtakım şeylere kiralar ödemişiz. Bir 104 milyon da buna 

harcamışız. Toplayın ikisini üst üste, 219 milyon lira faaliyet zararı vermişiz. Sonra, banka bize 

demiş ki, ya arkadaş benden borç aldın, bunun bana kâr payını öde. Kâr payı dediğimiz nedir? 

Bankanın bizden istediği faiz. Biliyorsunuz, banka mevduat sahibinden parayı topluyor, o 

parayı da bankanın alıp sattığı da para, mal para. Topluyor mevduat sahibinden, bize satıyor. 

Kredi faizi de onun kâr payı oluyor. Biz dönüp demişiz ki bankaya, ya ne kâr payı, ben senden 

aldığım parayı bile kaybettim, zarar ettim. 219 milyon zarar. Peki ne yapacağız? Şunu 

yapalım. Sen bana biraz daha borç ver, ben o parayla hem senin kâr payını ödeyeyim, hem 

işime devam edeyim. Yani biz bankadan yeniden kredi alarak, faizimizi dahil, ödemek için 

borcu borçla çevirmeye devam etmişiz. Şimdi, kimse bu tablonun bir anda düzeleceğini 

beklemesin. Böyle bir şey yok. Bizim bu zarar bölgesinden kurtulmamız için çok uzun süre, 

her şeyi çok doğru yaparak, ince eleyip sık dokuyarak çalışmamız lazım ki bu borç 

sarmalından, borç girdabından kurtulalım. Bütün bu yılın neticesinde de 425 milyon TL zarar 

etmişiz.  

Peki, şimdi bu kredilerimiz neymiş, bunlara bir bakalım. Ben burada -bu tablolar inşallah 

devam eder- bir iyileşme gördüğüm için, hani moral olsun diye bize, sunuyorum. Sayın 

başkanlarımızdan, Sayın Aysal’dan Sayın Yarsuvat’a 25.10.2014 tarihinde toplam 216 milyon 

dolarlık bir kredi devrolmuş. Bunları ben dolar olarak söylüyorum, geçmiş tarihli olduğu için. 

Daha sonra Sayın Yarsuvat’tan Sayın Özbek’e 24 Mayıs 2015’te bu para 217 milyon dolar 

olarak devrolmuş. Bakın, bu krediler ana para artı faiz, faizleri de dahil. Daha sonra Sayın 

Özbek’ten -24 Ocak, birinci mazbata diyorum- Sayın Cengiz’e 278 milyon dolar olarak 

devrolan krediler bugün -9 Ekim- itibarıyla -dün aldım bu rakamları- 157 milyon dolara 

gerilemiş durumda. TL olarak değerlendirdiğimizde de 1 milyar 54’ten 970’e düşmüş. Ama 

burada tekrar bir şeye dikkatinizi çekiyorum. Bugün itibarıyla yaşamış olduğumuz TL’de değer 

kaybı % 60’ın üzerinde. Bu TL’leri doğru karşılaştırmak üzere, aynı zaman dilimi üzerinde 

karşılaştırmak zorundayız. Bugünün 970’i ile geçmişin 1 milyar 54’ünü karşılaştırırsak, % 

62’lik devalüasyonda, TL bazında da ciddi bir iyileşme olduğunu görüyoruz.  

Devam edelim. Evet, ben bunu Genel Kurulda da sundum, bu önemli. Ben kredide ana para 

olarak da size bunu göstermek istedim, kullandığımız ana paranın karşılığında ödenen ana 

paraları görmenizi istedim, çünkü ödenmeyen kısmı bir sonraki yıla devroluyor. Bakın, 2015 

yılında -sadece ilk iki satıra bakın- kullanılan ana para kredi ile ödenen ana paraya. 601 

milyon TL kredi kullanılmış 2015 yılında, fakat o yıl da 454 milyonu kapatılmış. Yani geri kalan 

150 milyonluk kısmı bir sonraki yıla devretmiş. Bir sonraki yıl bunun üzerine 329 kullanılıp 

274 kapatılmış. Yine devretmiş. Bir sonraki yıl 1.24 milyon kullanılıp 821 milyon kapatılmış, 

yine devretmiş. 24 Ocak’ta, Sayın Mustafa Cengiz döneminden bugüne, 9 Ekim’e, -dün 

itibarıyla yine bu rakam- kullanılan kredi 550 milyon, kapatılan ana para 766, faiz 157, toplam 

923 milyon lira kredi ödemesi yapılmış.  

Devam edelim. Şimdi bir de bizim en büyük mücadelemiz, yabancı para cinsinden olan 

sözleşmelerimiz. Bakın, bunlar geçmişten gelen sözleşmeler. Biraz önce, amatör 

şubelerimizdeki tasarrufu gösterdim, dolar bazında nasıl düştüğümüzü. Biz artık 

sporcularımızla yabancı para cinsinden yapmış olduğumuz sözleşmelerde çok dikkat etmek 
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zorundayız. Bakın, biz yabancı para cinsinden kredilerimizde, 2017 yılı sonundan yine dün 

itibarıyla, (Ben bu tabloların aynısını Genel Kurulda da sundum, bir daha çıkarıyorum. Genel 

Kurulda 29 Eylül itibarıylaydı, bugün 9 Ekim itibarıyla.) o günkü verilerden bugünkü verilere 

de daha iyileşme var. Yani son 10-12 günde bu rakamlarda daha iyileşme görüyorum. 

Yabancı para 12.5 milyondan 6.7 milyona, euro kredilerimiz 49.3’ten 31.7 milyona, TL 

karşılığı toplam kredilerimiz de 1 milyon 60 milyondan 970 milyona gerileyerek ciddi bir 

iyileşme gösteriyor.  

Devam edelim. Hızlanayım mı? Peki, o zaman bunu geçelim. Şimdi nakit giriş ve çıkışlarımız. 

Bunu da ben her sunumumda göstermek istiyorum, şeffaf olma adına. Nakit giriş ve çıkışları 

kâr ve zararı göstermez. Bir daha söylüyorum, bir bilanço, bir gelir tablosu kalemi değildir. 

Sadece nakit giriş ve çıkışları gösterir. Nakit girişlerimiz 24 Ocak’tan, Sayın Mustafa Cengiz’in 

göreve geldiği ilk günden bugüne 1 milyar 563 milyon olmuş. Yine dün itibarıyla aldık bu 

rakamı. Çıkışlarımız 1 milyar 560 milyon. Burada önemli, yine gösteriyorum. Kredi 

kullanımımız 550 milyon, bunun karşılığında kredi ana para artı faiz ödememiz 923 milyon. 

Ağustos ayı sonu itibarıyla hiçbir futbolcumuza ödenmemiş bir lira borcumuz yoktur.  

Devam edelim, son slayt. Bu benim konsolide, her şeyi içine dahil ettim dediğim, net kâr-

zarar değişimini gösteren bir grafik. Burada görmüş olduğunuz o çizgi sıfır noktası. Üstü kâr, 

altı zarar. Biraz önce size bahsettim. Bizim bu ağır mali tablodan kurtulmamız bir süre 

mümkün değil. Kurtulacağız diyenler yalan söylerler. Biz oyunu bir süre daha zarar 

bölgesinde oynayacağız. Ancak bu kırmızı noktanın başladığı yer, 24 Ocak, Sayın Mustafa 

Cengiz’in görevi devraldığı nokta. Genel Kurulda da böyle bir örnek verdim, yine aynı 

anlatayım. Burun aşağı çakılmış giden bir uçağın biz sadece levyesini tuttuk, yakaladık, 

çekiyoruz. Bizim bu ivmeyi yukarı doğru çıkarıp bu zarar noktasından kâr noktasına geçmemiz 

lazım. Çok uzun bir süre buralarda kalırsak da nefessiz kalırız, olmaz.  

Bunun için, 2 tane çıpamız var. Siz de her zaman bunu böyle düşünün. Bir, Sportif A.Ş. için 

UEFA kriterleri. Bu kriterler bizi disipline ediyor. Biz bu kriterlere uymak zorundayız, çünkü 

UEFA’dan men olursak, Şampiyonlar Ligi’ne gidemezsek bu gelirlerden mahrum kalırız. Bakın, 

2017-18 -okumuyorum, orada yazıyor- maksimum ne kadar zarar edebilirsinizi bize 

söylediler. Tamam mı? 50 milyon, 20 milyon, 10 milyon, 0. Biz Sportif A.Ş.’de 2017-18 

sezonunda, 1 Haziran - 31 Mayıs’ta 49 milyon euro zarar açıklayarak birinci senenin, sezonun 

kriterini yerine getirdik ve bu verileri UEFA bütçesine henüz daha dün yeni girdik. Yani birinci 

sezonu atlattık. Şimdi, 2018-19 sezonunda 20 milyon euro’dan fazla zarar açıklama lüksümüz 

yok. Bu bizim çıpamız, çok ciddi bir şekilde biz bu bütçeleri yakalamaya çalışıyoruz.  

İkinci çıpamız nedir? Son slaytım Başkanım, iki-üç dakika daha veriyor musunuz? Ne dedik? 

Birinci çıpa UEFA kriterleri, ikincisi ise bizim kendi mutfağımız. Nedir? Hiç kimse kriter 

koymuyor, biz kendimiz yapıyoruz. Nedir? Derneğimiz altındaki amatör şubeler. Ne 

açıkladım? Finansman gideri hariç, 10 yılda 200 milyon dolar zarar. Bunu bitirmemiz lazım. 

Bu da bizim bütçe disiplini dediğimiz bölüm. Şimdi, bu yönetim buna çok önem veriyor. Bu 

bütçe benim için çok kıymetli, çünkü en gerçek bütçe olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma 

konuşuyorum. Çok ciddi bir önem verdik, çok çalıştık. Tabii ki hatalarımız olmuştur, ama ben 

sizin önünüze bir daha çok ciddi bütçe şaşmaları ile geleceğimi zannetmiyorum. Ne yaptık? 
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Hataları tespit ettik, eksiklerimizi tespit ettik. Önce kendimize itiraf ettik, sonra bunları 

düzeltme yoluna gittik. Çok hızlı söyleyeyim. Bütçe disiplini için mali verilerimizi bilmemiz 

lazım, bunlara sahip olmamız lazım. Bilmediğimizi gördük. Bizim operasyonumuz, dernekteki 

faaliyetimizi mali tablolarımızın 3 ay takip ettiğini gördük. E, sen nasıl yakalayacaksın 

bütçeni? Nereden bileceksin? Ne yaptık? Dedik ki, bu iş böyle excel’le filan olmaz. Hemen 

tedbirini aldık, elektronik iş akışına başladık. Ama bunlar bir anda olmuyor tabii. Tamam mı? 

Sonra, şimdi bakın, biz bu revize bütçemizi Genel Kurula onaylattık. Ben bir daha çıkıp bunun 

hesabını verirken mahcup olmamak için ne yapıyorum? Elimizdeki verileri hızlandırdım. 

Ağustos ayının giderlerini çıkardım. Bütün şubeleri kulübe davet ediyorum, Ağustos ayında 

sapmaları var mı, yok mu, karşılıklı kontrol ediyorum. Bu sapmaları Aralık sonunda görüp size 

sunmaktansa, önceden, erkenden tespit edip, yıl sonunda bizi üzecek mali tablolarla 

karşılaşmamak için şimdiden tedbirlerini alıyorum. Bununla ilgili kulüpte her perşembe saat 

10.00’da koordinasyon toplantımız var. Gelip izlemek isteyenler olursa bekliyorum.  

Bu arada, yine hani iyi bitirelim, moralli bitirelim diye, biliyorsunuz, ben mali hesap yılımızın 

derneğimizde de yıllıktan sezonluğa değişeceğini umarak, bu bütçe çalışmalarını 31 Mayıs 

2019’a kadar yaptım. Değişmedi, başka bir Genel Kurul gerekiyor. Ama ben değişmesinin 

bizim için çok faydalı olacağına inanıyorum. Değişir, değişmez. Bu çalışmam neticesinde, spor 

şubelerimize merkez ve tesislerimizi de katarsak, 23 milyon lira gibi bir kâr ettiğimizi 

görüyorum. Bu beni çok umutlandırıyor, çok sevindiriyor. İnşallah o günleri hep birlikte 

görürüz.  

Beni dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı 

sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Kançal’a bu şeffaf ve komprime sunumu için çok teşekkür ediyoruz, devamını diliyoruz. 

Denetim raporunu sunmak üzere ilgili arkadaşımızı rica ediyoruz. Sayın Aykut Bey, lütfen ilgili 

tüzük maddesini okur musunuz? 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

Tüzüğümüzün 96. maddesi, Denetim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenlemektedir. İlgili 

maddeyi özetliyorum. Bir önceki maddede sunulan “konsolide hesap vaziyeti ile yönetsel ve 

sportif faaliyet raporlarını, özel denetim şirketinin dönem raporlarını inceleyerek yazılı 

görüşlerini en geç izleyen 2 ay içinde yapılacak Divan Kuruluna sunmak ve o toplantıya 

katılarak olası soruları yanıtlamak.” 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Buyurun. 

Denetim Kurulu Üyesi Emir Otluoğlu  

 

Sayın Başkan, Değerli Divan Kurulu, Yönetim Kurulu ve Değerli Galatasaraylılar,  

Bugün Denetim Kurulu adına, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının 30 

Haziran 2018 tarihi itibarıyla oluşturduğumuz Denetim Kurulu raporunu sunmak için 
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karşınızdayım. Yönetim Kurulunun 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla hazırlamış olduğu faaliyet 

raporu içeriği, tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, kurulumuz tarafından incelendi, 

bağımsız denetim kuruluşundan gelen verilerle karşılaştırılarak, genel kabul görmüş denetim, 

ilke esas ve standartlarına uygun olarak, önceki dönemlerle kıyaslanarak raporlandı. 

Hazırladığımız rapor 2 bölümden oluşur. İlki Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı 

ortaklıklarının 30 Haziran itibarıyla konsolide verilerini kapsarken, ikinci kısım ise 31 Mayıs 

tarihi itibarıyla Galatasaray Sportif A.Ş.’nin konsolide verilerini kapsamaktadır.  

Kulübümüzün konsolide verilerine baktığımız zaman, satışlarımız bir önceki yıla kıyasla % 32 

artışla 332 milyon liraya ulaşmış. Fakat satışların maliyetinde de % 33’lük bir artış meydana 

gelmiş ve brüt kâr elde edilememiş. Brüt kâr marjımız, daha doğrusu zarar marjımız bir 

önceki yıla kıyasla benzer şekilde % 15 olarak gerçekleşmiş. Toplam faaliyet giderlerimiz 150 

milyon, 150.5 milyon gibi bir rakama ulaşmış ve toplam finansman giderlerimiz de 137 

milyon olmuş. Netice itibarıyla, 30 Haziran itibarıyla kulübümüz 288.5 milyon dönem zararı 

elde etmiş. Toplam varlıklarımız 30 Haziran tarihi itibarıyla 1.900 milyon liraya ulaşırken, 

bunların 403 bin liralık kısmının cari varlık, 1.5 milyar liralık kısmının da sabit varlık niteliğinde 

olduğunu görüyoruz. 2.5 milyar liralık toplam yükümlülüklerimizin ise 1.4 milyarlık kısmını 

kısa vadeli yükümlülükler, 1 milyar 93 milyon liralık kısmını ise uzun vadeli yükümlülükler 

oluşturuyor. Toplam varlıklarımız, toplam yükümlülüklerimizden daha az olduğu için öz 

kaynaklarımız da negatif olarak seyretmiş.  

Toplam finansal borçlarımızın vade yapısına bakacak olursak, kısa vadeli finansal 

borçlarımızın 695 milyon olduğunu görüyoruz. Fakat bunun 236 milyon liralık kısmı, 

gerçekten kısa vadeli nitelikteki borçlardan oluşurken, 459 milyon liralık kısmını ise daha 

önce uzun vadeli nitelikte olup bu yıl içerisinde itfa eden borçlar oluşturmakta. Uzun vadeli 

borçlarımızın toplamı ise 386.5 milyon lira olarak gerçekleşmiş, 30 Haziran tarihi itibarıyla. 

Borçlarımızın para birimi cinsinden dağılımına bakacak olursak, % 70’inin TL cinsinden, % 

25’inin euro cinsinden % 5’inin ise dolar cinsinden meydana geldiğini görüyoruz.  

137 milyon liralık finansman gideri ile karşı karşıya kalmıştık. Bunun 81.8 milyon lirasının faiz 

giderlerinden, 47.7 milyon lirasının kur farkı giderlerinden, 7.6 milyon liralık kısmının ise 

taksitlendirilmiş verginin faiz giderinden kaynaklandığını görüyoruz. Bu yıl içerisinde nasıl bir 

nakit akışı gerçekleştirmiş kulübümüz? Faaliyetlerinden 46.1 milyon nakit çıkışı yaratmış, 

faaliyetlerden nakit akışı elde edememiş. 4.2 milyon liralık, 4.3 milyon liralık yeni yatırım 

gerçekleşmiş, 39 milyon liralık da dönem içerisinde fiili olarak faiz gideri ödemek durumunda 

kalmış. Dolayısıyla, finansman faaliyetleri öncesinde 89.5 milyon liralık bir nakit açığı ile karşı 

karşıya kalmış. Yaklaşık 146 milyon, 147 milyon liralık sermaye artışından gelen nakit ve 155 

milyon liralık yeni kredi alımı ile bu nakit açığı kapatılmış. Bu nakit açığı kapatılırken, 210 

milyon liralık da borç geri ödemesi yapılmış. Sonuç olarak, 30 Haziran itibarıyla kulübün 2.3 

milyon liralık net nakit fazlası oluşmuş. Bu net nakit fazlasını da zaten hazır değerlerdeki 

değişimden kontrol edebiliyoruz.  

Dönem itibarıyla, ipotek, teminat, rehin ve temlikler 2 milyar 9 milyona ulaşmış. İpotekler 

130 milyon iken, hisse rehini 237 milyon liradan 359 milyona yükselmiş. Temlikler 1 milyar 

296 milyon civarında kalmış, şahsi kefaletler 186 milyondan 203 milyona yükselmiş. Verilen 
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teminatlar 6.9 milyondan 7.2 milyona yükselirken, nakit blokajlar da 11.9 milyona, 13.1 

milyon liraya yükselmiş. Bunların rapora geçmesi açısından buraya terar yazdım. Tablolar 

üstünde sizlere ifade ettiğim gibi, satışlardaki artış, satışların giderlerindeki artışla yine aynı 

ölçüde olmuş. Brüt kâr marjımız % 14’ten % 15’e düşmüş. Toplam varlıklarımız 1.9 milyara 

düşerken, toplam yükümlülüklerimiz 2.6 milyar liraya yükselmiş. Kısa vadeli borçlar % 218 

artmış, dönem itibarıyla. Uzun vadeli borçlar da % 46 azalmış. Bu borçluluk yapımız ve döviz 

yükümlülüklerimiz nedeniyle de finansman giderimizin 137 milyon lira olduğunu söylemiştim.  

Sportif A.Ş.’nin 31 Mayıs tarihli konsolide verilerini inceleyecek olursak, Sportif A.Ş.’nin 

konsolide verileri de, satış hasılatı da 385 milyondan 627 milyon liraya yükselmiş, yani % 

63’lük bir artış var burada. Satışların maliyeti ise 658 milyon lira olarak gerçekleştiği için yine 

biz brüt kâr elde edememişiz Sportif A.Ş.’den, 31.3 milyon liralık brüt zarar elde etmişiz. 

Faaliyet giderlerimiz de üstüne eklenince, toplam faaliyet zararımız 119 milyon liraya 

ulaşmış. 113 milyonluk finansman giderleri ile birlikte, toplam dönem zararımız 228 milyon 

olarak, 229 milyon olarak gerçekleşmiş.  

990 milyonluk toplam varlıklarımızın 531 milyon lirası cari varlık, 458 milyon lirası ise sabit 

varlık niteliğindeyken, 1.3 milyar liralık borcumuzun 1.079 milyon liralık kısmı kısa vadeli 

borçlardan, 226 milyon liralık kısmı ise uzun vadeli borçlardan meydana gelmiş. Kısa vadeli 

borçların 193 milyon liralık kısmını gerçekten kısa vadeli kredi niteliğindeki borçlar 

oluştururken, finansal borçların 330 milyon liralık kısmının, uzun vadeli kredilerin bu yıl kısa 

vadeye düşmüş kısımları olarak nitelendirebiliriz. Toplam uzun vadeli borçlarımız 93.3 milyon 

olarak gerçekleşirken, toplam finansal borçlarımız 617 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Sportif 

A.Ş.’nin borçları 31 Mayıs tarihi itibarıyla % 60 TL, % 31 euro, % 9 da dolar cinsinden olarak 

gerçekleşmiş.  

Burada ilişkili taraflardan diğer alacaklar kalemi dikkat çekici nitelikte bir artış sergilemiş. 

Burada da az önce Sayın Kaan Kançal’ın da belirttiği üzere, Galatasaray Spor Kulübü Derneği 

ile Galatasaray Emlak A.Ş., Dijital A.Ş. gibi iştiraklerdeki ilişkiler, alacak-verecek ilişkileri 

nedeniyle bu fark meydana gelmiş. Gördüğümüz üzere, Sportif A.Ş.’ye Galatasaray Spor 

Kulübü Derneği’nin 330.779 milyon, Galatasaray Emlak A.Ş.’nin 26 milyon, Galatasaray Dijital 

A.Ş.’nin ise 9.4 milyon borcu bulunmakta. Finansman gelir ve giderlerini birlikte 

işlediğimizde, bu borcun Sportif A.Ş.’ye faiz geliri yarattığını görüyoruz. Normalde faiz 

gelirleri 493 bin lira iken, Sportif A.Ş. halka açık bir şirket olduğu için SPK nezdinde faiz 

işletmek durumunda ve ilişkili taraflardan alacaklara ait faiz geliri de geçen sene 45 milyon 

olarak gerçekleşmiş. Yani bu 45 milyon liralık kısmı, Sportif A.Ş.’nin Galatasaray Spor Kulübü 

Derneği’nin diğer şirketleri ve derneğin kendisinden alacağı faiz gideri olarak karşımıza 

çıkıyor. Finansman giderleri de 90 milyon liralık faiz gideri, 59 milyon liralık kur farkı gideri ve 

9.5 milyon liralık taksitlendirilmiş verginin faiz gideri olarak karşımıza çıkmış.  

Satış hasılatı % 63 artmış demiştik, Sportif A.Ş.’nin. Dönem itibarıyla, UEFA Şampiyonlar Ligi 

ve Avrupa Ligi gelirleri azalmış olmasına rağmen, hasılatın % 63 civarında artması son derece 

olumlu olarak nitelendirilebilirken, aynı hesap döneminde, satılan malın maliyeti % 45’e 

yakın artışla, 658 milyon liraya ulaşmış. Hasılattaki artış oranına rağmen, maliyetler aynı 

derecede azalmadığı için, olumlu bir tablo sergilenmiş olmasına rağmen, hâlâ bizim 
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maliyetlerden tasarruf etmeye, dolayısıyla bu brüt zararı brüt kâra çevirmeye ihtiyacımız var. 

Zira yapmış olduğu esas faaliyetten brüt kâr elde edemeyen bir firmanın borçları gittikçe 

artacaktır. Bu borçlanma neticesinde, sürekli olarak artan finansman giderleriyle karşı karşıya 

kalacak ve bu finansman yapıyı uzun süre sürdüremeyecektir.  

Sportif A.Ş.’nin borçluluk probleminin temelinde yatan asıl sebep, hasılat ve satışların 

maliyeti arasındaki ilişkidir. Bu ilişki düzelmedikçe, borçluluğun ve finansman giderlerinin 

azalması söz konusu olamayacaktır. Bahsi geçen 12 aylık bilanço döneminde, Sportif A.Ş.’nin 

gerçekleştirmiş olduğu sermaye artırımlarından 193.6 milyon liralık nakit elde edilmiş, fakat 

şirketin öz kaynağı negatif olarak 315.6 milyon liraya yükselmiştir. Bizim de yine 

faaliyetlerden yaratacağımız başarı neticesinde, bu 315 milyon liralık öz sermayeyi pozitife 

çevirmemiz gerekli. Sportif A.Ş.’nin elde ettiği finansman gelirlerinin 46 milyon olduğunu 

göstermiştim az önceki tabloda. Demin de arz ettiğim üzere, 45.5 milyon liralık kısmı ilişkili 

taraflardan karşılanıyor, yani derneğin Sportif A.Ş.’ye olan borçlarına istinaden elde edilen 

finansman geliri olarak raporlanıyor. 90.6 milyon liralık kısmı da 617 milyon liralık finansal 

borçlardan kaynaklanıyor. Bu borçların % 85’lik kısmı, incelediğimiz dönem itibarıyla kısa 

vadeli nitelikteydi. Az önce Kaan Bey de güncel rakamları verdi. Günümüz konjonktüründe 

finansman giderlerinin bu vade yapısı sürdürüldükçe, artması kaçınılmaz olacak diye 

bildirmiştik. Finansman giderlerimizin yine 59 milyon liralık kısmı da kur farkı zararından 

kaynaklanmaktaydı. Bu zararın oluşmasına sebep olan şey, Sportif A.Ş.’nin taşımakta olduğu 

net para yükümlülükleri pozisyonu. 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla, 15 milyon dolar ve 83 

milyon euro’ydu. Bu açık pozisyonun o tarihteki Türk lirası karşılığı 498 milyon liraydı. Türk 

lirasında yaşanan değer kaybı, Sportif A.Ş.’nin taşıdığı yabancı para riski sebebiyle yüksek kur 

farkını ortaya çıkartacak demiştik. Sportif A.Ş.’nin bugüne kadar yabancı para 

yükümlülüklerini taşıdığı döviz kuru riskini yönetmediğini, yani hec edemediğini 

gözlemlemiştik. Ortaya çıkan döviz riskinin -dönemin ekonomik konjonktürü göz önüne 

alındığında- vereceği zararın da oldukça yüksek olduğunu belirtmiştik.  

Sportif A.Ş.’nin gelir-gider dengesi ve yabancı para yükümlülükleri göz önüne alındığında, 

doğan kur riskinden korunmak amacıyla, gerekli finansman yöntemlerinin kullanılması ve 

döviz cinsinden yükümlülüklerin azaltılmasının gerekliliğini incelediğimiz tarih itibarıyla 

söylemiştik. Az önce Sayın Kaan Kançal da güncel rakamlarda bu pozisyonların azaltıldığını 

bize gösterdi. Sportif A.Ş. dönen varlıkları içerisinde ilişkili olmayan taraflardan diğer 

alacaklar kaleminin ise 23 milyon liralık kısmının eski yöneticilerden alacaklar detayıyla, 

affedilen sporcu disiplin cezalarının tahakkuk eden kısmı olduğunu gördük. Bu rakamın 

tahsilatı konusunda Sportif A.Ş.’nin herhangi bir girişinin bulunup bulunmadığını bilmiyoruz.  

Sportif A.Ş.’nin bölümlere göre finansal raporlarını incelediğimizde, 31 Mayıs tarihi itibarıyla 

Galatasaray Mağazacılık’ın satış hasılatının bir önceki yıla kıyasla 33 milyon arttığını ve 95 

milyon liraya yükseldiğini görüyoruz. Yellow Friday kampanyası ve 19 Mayıs’ta kazanılan 21. 

şampiyonluğumuzdan elde ettiğimiz geliri de hesaba katarsak, Mağazacılık’ın satış hasılatının 

olumlu yönde etkilendiğini söyleyebiliriz. Mağazacılık satışlarındaki bu dikkate değer artışa 

karşılık satışların maliyetindeki artış bu denli yüksek olmamış, bu nedenle, bir önceki yıl 

Mağazacılık bölümünün % 34 olan brüt kârı % 40’a yükselmiş. Üstelik Mağazacılık bölümü bir 
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önceki dönem faaliyet zararı elde ederken, yani finansman öncesi faaliyet gelir-gider yapısına 

baktığımızda faaliyet zararı elde ederken, 16 milyon liralık faaliyet zararı, bu dönem 2 milyon 

faaliyet kârı olarak karşımıza çıkmış, Mağazacılık’taki bu olumlu değişikliği de sizlere, ilginize 

sunmak istedim.  

Değerli Divanımızın, değerli Divan Kurulu üyelerimizin bilgi ve görüşlerine, takdirlerine 

sunuyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Efendim, denetim ekibine bu mufassal raporlar için çok teşekkür ediyoruz. Sayın 

denetçimizin de vurguladığı gibi, Galatasaray... (ses kesildi.) faaliyet kârının olması, yani 

zararın olması ve bunun sürekli finanse edilmek zorunda kalması, dolayısıyla satılan malın 

maliyeti düşmediği müddetçe, finansal borçlardan arındırsak bile, Galatasaray’ın mali olarak 

düzlüğe çıkması, birtakım hedefler gerçekleşmezse, imkânsız değil ama zor görünüyor. 

Yönetimin ve denetimin de bunun farkında olması bizleri cesaretlendiriyor mutlaka. Teşekkür 

ediyoruz bu çalışmalarına.  

Efendim, söz vermeden önce, konuşmamızın başında ihmal ettiğim bir konu var. 

Biliyorsunuz, bu sene kulübümüzün 113. kuruluş yıldönümünü kutlayacağız Ekim ayında. 

Bununla ilgili programı -hazır salonda bu kadar çok kişi varken- dikkatlerinize sunmak 

istiyoruz. Bunu Nedime Hanım okuyacaktı, ama küçük bir rahatsızlık geçirdi, o bakımdan 

ayrılmak zorunda kaldı, kusura bakmayınız.  

12 Ekim Cuma saat 11.00’de kurucumuz Ali Sami Yen Bey’in kabrinin ziyaret edilmesi, Feriköy 

Mezarlığı. 13 Ekim Cumartesi, tören programı Galatasaray Lisesi’nde yapılacaktır. 10.30’da 

Galatasaray Lisesi’nde toplanıyoruz, 10.45’de lise bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk 

konması ve saygı duruşu. 11.00’de Tevfik Fikret Salonu’nda toplanılması, hoş geldin 

konuşması, saygı duruşu, İstiklâl Marşı, Galatasaray Marşı. Kulüp Başkanının konuşması, en 

kıdemli üyenin yaş kütüğüne 113. yıl plaketini çakması, 50 yıllık Divan üyelerine berat ve 

madalya verilmesi. (Bu konuyla ilgili olarak bunu hak edenlere bir davetiye gönderip lcv’lerini 

bekliyoruz, tekrar hatırlatmak istiyorum. Almayanlar varsa, lütfen Divan sekreteryasına 

müracaat etsinler bu toplantı sonunda.) Kazanılan ödül ve kupaların takdimi, kazanılan ödül 

ve kupaların müzeye teslimi ve hep birlikte Galatasaray pilavı yenmesi. Bunu bilgilerinize 

sunmak istedik.  

Efendim, mali raporları yönetim sundu. Mali konular hakkında söz vereceğiz. Ama lütfen 

sadece ve sadece mali konular hakkında söz almak isteyenler müracaat etsinler. Biliyorsunuz, 

Mehmet Bilen’in geçen aydan bir rezervasyonu vardı, o rezervasyonu yerine getiriyoruz. 

Buyurun Sayın Bilen. Sonra Ayhan Özmızrak ve Hayrettin Kozak var. 

Mehmet Bilen 

Sayın Başkan, Değerli Divan Üyeleri,  

Bugün üyelik konusunda konuşma yapacaktım. Herhâlde Sicil Kurulundaki arkadaşlarımızın 

duaları kabul oldu, bu bilançolarda amatör şubeler olunca, benim kulvar değişti. Sözlerime 

önce Yönetim Kurulumuza borç ödeme becerisi ve mali disiplindeki istikrarları nedeniyle 

teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bundan sonra, bu tablolarda bahsedilen, benim de çok 
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iyi bildiğim ve yıllarca içinde bulunduğum amatör şubeler konusundaki yanlış algının sadece 

kulübümüzde değil, tüm Türkiye’de, altının doğru şekilde çizilmesi nedeniyle, bugünkü 

konuşmamı bu üyelik mevzusu yerine bu noktaya kaydırmış bulunuyorum.  

Şimdi bakın, zaten bahsedildi, basketbol. Rakipler, bankalar. Bütçe çok büyük, futbol gibi. 

Transfer edilen sporcular trilyonluk. Ya şimdi, hepimiz münevver insanlarız. Bu tablodaki bir 

şubeye nasıl amatör diyoruz? Kendi kendimizi kandırıyoruz. Biz basketbola amatör 

dediğimizde, bütçesi gariban olan bir şube onunla aynı kefeye konuyor. Ne oluyor? Bütün 

kamuoyunda, medyada, şurada burada, amatör şubeler kulübü zarar ettiriyor deniliyor. Bu 

konuyu çok detaylı her yerde görüşürüz. Aslında gerçek amatör şubeler basketbol ve 

voleybol dışında, çünkü voleybolda da rakiplerimiz bankalar. Atletizm, kürek, su sporları, işte 

judo, bunların gerçek hesapları yapıldığında bunların bir zararı, mararı yok. Biz kendimizi 

böyle kandırıyoruz. Şimdi ben bunu size elimden geldiğince izah edeceğim.  

Bir kere şu var, felsefe olarak. Ya amatör şubeler ticarethane değil ki. Biz bir spor kulübüyüz. 

Spor kulübünün içinde tabiatıyla amatör şube olur. Yani amatör şube, İstanbul Yüzme İhtisas 

Kulübü yüzmede para kazanacak diye bir anlayış olmaz ki. Tekstil satmıyor ki burada. Bizim 

profesyonel futbolumuz var, tamam. Ama amatör şube zaten gelir getirecek diye bir olay 

olmaz ki. Ha, para nereden gelecek, diyeceksiniz Para şuradan gelecek. Tabiatıyla kamusal bir 

olay, kısmen vergi indirimi, şu, bu, devlet. İkincisi, pamuk eller cebe, üyelerden. Üçüncüsü, 

sırf bizim kulübe değil, tüm Türkiye’de kulüplere devletin ücretsiz verdiği adalarda, 

modalardaki tesislerin gelirleri orada yatıp güneşlenerek değil, krem sürerek değil, oradaki 

restoran gelirleri, tüm Türkiye’de amatör şubelerindir. Hiç biz bunları görmüyoruz. Kalamış 

gök yüzünden mi geldi? Kalamış, yelken için bize geldi. Kalamış koyu, komple yelken. 

Nereden geldi bu? Yelken için geldi. Onun peşine su sporlarında, su topu takıldı. Peki, para? 

Ohh restoranda lay lay lay, loy loy loy. Peki, o tesisteki tabela gelirleri, sponsor, onlara da 

değineceğim.  

Şimdi bakın, insanlar gözlerinin önündeki birtakım gerçekleri -maalesef sırf bu konuda değil, 

pek çok konuda- göremiyor. O nedenle, bu 200 milyon dolarlık zararın, aslında profesyonel 

basketbol tarafından yıllarca bizim sırtımızda çok büyük bir kambur olduğunun altını 

çiziyorum. Futboldan sonra, kulübün en büyük borcu baskettendir. Ondan sonra, voleybol da 

masumdur. Voleybolda da o kadar büyük bir şey yok. Hele özellikle son yıllarda bayağı bir 

frenliyorlar. Var tabii, ama bir basketbol gibi değil. Şimdi bir kere, bu algımızı düzeltmeliyiz, 

bu birincisi.  

Burada üyelerin dışında bizim de gözümüzden kaçan bazı hususlar var. Amatör şubenin 

bütçesine bakıyoruz, geliri var, gideri var. Bugün için değil, yıllardan beri, 40 senedir, amatör 

su topu şubesinin veya yüzme şubesinin gelirinde bir tek bağış yazar. Bu zaten bir muhasebe, 

devletin de bir yanlışı. Amatör diye sen ona gelir yapamıyorsun. Peki, ben buna gelir 

yapamayacaksam ne yapacağım kardeşim? Gider yapacaksın. Giderleri tık tık tık tık 

yazıyoruz, ama gelir koyamıyoruz. Ha, bir de gözümüzden kaçan şu var. Kulübün içinde 

bulunduğu sistem nedeniyle, işte onu üyelikte anlatacaktım, ama artık bugün ikisi birden 

aşure olmasın diye sadece bu konuya gireceğim. Bu yönetimi kastetmiyorum, çünkü bu 

yönetim çok yeni ve çok iyi niyetli. Bundan önceki yönetimlerimiz de iyi niyetli, ancak 



19 
 

yöneticileri, başkanları yanıltan insanlar, onları sarıp, şubelerimizi, tesislerimizi arpalığa 

çevirmiş. Bunlar bir gerçek. Bir tane örnek hep veriyorum, temcit pilavı gibi. Biz 3 bin liralık 

işe 33 bin liralık adamı çakmışız. İşte o oylar, siciller... Peki, amatör şubenin ne kabahati var? 

Bunu çok iyi bilenler var, oradan böyle bakanları tanıyorum tabii. Siz birtakım 

kompozisyonları kurun, seçimleri kendinize göre ayarlayın, ondan sonra elemanlarınızı oraya 

koyun, sonra da deyin ki, şubenin gideri oldu. Oh ne güzel! Gelir? Gelir yok.  

Bir tane de gelir örneği vereceğim. Ya sponsorluk mesela. Bizde bu kadar, yani büyük 

şirketler var, şu var, bu var, ne bileyim. Yani bir örnek veriyorum, rakipleri Fenerbahçe, 

Galatasaray diye, mesela su topunda bir Eti GS dense, sponsorlukta ne olur? Fakat 

sponsorluk konusunda üzerine sorumluluk alması gereken bazı insanlar var. Mesela onlara 

bir örnek vereceğim. Eskiden bizde seçimlerde iki aday çıkardı. 70’li yılda, bir oy farkla, bir 

aday başkan olurdu. Semih Ağabey, rahmetli Ali Uras seçiminde 4 oy farkla kaybetti. Ve iki 

aday vardı. Şimdi son yıllarda bakıyoruz, maşallah aday sayımız arttı, 3 oldu, 4 oldu, yakında 5 

olacak. Ve bakıyorsunuz, hiç kazanma ihtimali yok. Biliyor, kendisi de zeki bir iş adamı veya iş 

adamları, ama seçime giriyorlar, gazetelere beyanatları veriyorlar, aylarca sürüyor, fikirlerini 

açıklıyorlar. Nasılsa fatura yok, bedava. Ondan sonra, seçim kaybediliyor. Bir bakıyorsunuz 

seçime, başkanla, yani kazananla diğer aday arasında, 70 yılındaki bir oy 2.300 oy farka 

gelmiş. Erozyona bakın. 1 oydan, 2.300 oy farkla kişi burada ben başkan adayıyım diyor ve 

gazetelere beyanat veriyor. Şimdi biz sponsorluk konusunda kendimiz bir şey yapmazsak, 

seyredersek, başkan adayı olmuş kişiler, bunlar telefonla iş bitirecek, elini cebine atacak, 

birini bulacak. Büyük bir fabrikası varsa, ona bir tedarikçiden bir sponsor bulacak. Pat 

çekiliyorlar, hop gazetelere hâlâ beyanatlar. Bir tanesi, ismini, örneğini vereceğim. Biz talepte 

bulunduk ve Sayın Ali Fatinoğlu’na, Emir ağabey kanalıyla dedik ki, ya bir şubeye bir yardımı 

olsun veya hiç olmazsa, işte duayen Emir Turgan orada, bir 8 tek alsın. Hiç ses seda yok, hiç 

yok. Kulübün satılmayan locaları var. Bizim dışımızda, ya bir loca al, demişler, ben locayı alıp 

ne yapayım, demiş. Oh ne güzel! Yardımlaşma Sandığımız var. Nedir? Durumu, ihtiyacı olan. 

Efendim, kimin?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Salonla diyaloğa girmezsek çok iyi olur. 

Mehmet Bilen 

Ha, yeni aldı herhâlde, benim bir malumatım yok. Oradan söylediniz, gelin buradan söyleyin. 

Benim bildiğim kadarıyla, Fatinoğlu’nun bir locası filan yok. Varsa buyurun söyleyin.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Bilen, lütfen diyaloğa girmeyelim. Aynı konuşmayı Haziran’da da yapmıştınız, mükerrer 

oluyor.  

Mehmet Bilen 

Tabii, tabii. Sandık, seçimlerden önce sandığın gecesi oluyor teknede, gidiyoruz. İzliyoruz, 

onore olması için işte başkan adayları orada konuşma yapıyor. Ya bu bir usuldür, şekildir. 

Efendime söyleyeyim, imzalı formalar geliyor. İşte ne olacak, oraya bir yardım, oradan da 
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durumu iyi olmayanlara yardım olacak. Kendisine imzalı bir forma daha sonradan şirketine 

yollanıyor. Verdiği cevap, 2 bin lira para veririm. Yok, bunları söylemek zorundayız. Hayır, 

hayır, böyle bu kadar bedava, Türkiye’de hayır, yok. Biz amatör şubelerde bu kadar sıkıntı 

çekerken, kusura bakmayın, herkes üstüne düşen görevi yapacak. Siz de yapacaksınız, ben de 

yapacağım. Burada bedava medyada dolaşan, ister Fatinoğlu olsun, ister başkası olsun... 

Hayır, hiç ayıp değil, ayıp olan Galatasaray’adır. Hiç öyle Pollyannacılık yok. Ben bu nedenle, 

buradaki bu amatör şubelerle ilgili görüşlerimi açıklıyorum, inanaraktan. Bunlar doğrudur. 

Takdiri sizlere bırakıyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Ayhan Özmızrak, buyurun. Tahmin ediyorum, mali konuları herhâlde bir 20 dakika 

içinde hep beraber toplarız. Ondan sonra diğer konulara geçeceğiz, çünkü bildiğim kadarıyla, 

Sayın Başkanın bir seyahati var, o nedenle erken ayrılacak. İstihbaratımız doğru değil mi Sayın 

Başkan? Devlet tecrübesi bizde de var, görüyorsunuz.  

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize saygılar sunarım. Tablolar oldukça detaylıydı, denetim raporunun da detaylı olması 

tatminkâr. Ama şu raporları bize 3-5 gün önce yollasanız. Bakın, faaliyet raporlarını Mart ayı 

başında bize mail’le yolluyorsunuz, biz onları indiriyoruz, inceliyoruz. Bu kadar rakamın 

hepsini bizim şu 5 dakika içinde aklımızda tutmamız, yorumlamamız, eğrisine, doğrusuna 

bakıp katkıda bulunmamız mümkün değil. Bunlar aslında geçen ay hazır olmuş olan 

raporlardı, çok rahatlıkla bize iletebilirdiniz. İletseydiniz hem bu okuma zorluğu da 

yaşanmazdı. Hadi iletmediniz, iletemediniz, bari 50-100 tane bastırıp şuraya koysaydınız da, 

girerken alsaydık. Yine sizin söylediklerinizi buradan okurduk biz de, ne olduğunu, küçük 

küçük rakamlarla uğraşmazdık. Mesela son Genel Kurulda da Sayın Kaan Kançal, gelecek 

seneki projeksiyonda, amatör şubelerde bir kârdan bahsetti. Uzakta olduğum için tabloyu 

göremedim. Ama 29 Eylül’deki Genel Kurulda, Olağanüstü Genel Kurulda yaptığı sunumda, 

oradaki o kâr merkez ve tesislerden gelen bir kârdı. Yine amatör branşlardan, sportif 

branşlardan bugüne göre çok daha az yine bir zarar söz konusuydu. O merkez ve tesisleri de 

bize açıklarsa memnun olurum.  

Şimdi ben çok uzun, bu kadar detaylı tabloları birebir karşılıkla, o bu mu, bu bu mu 

demeyeceğim. Çok özet bir sayfa içinde görebildiğimi, anlayabildiğimi, şu anki tabloya 

koymak isteyeceğim. Rica edeyim. Evet, tablo özetinde budur. Aslında üst taraf biraz gelincik 

tarlasına döndü, gönül isterdi ki onlar hiç kırmızı olmasın. Brüt kâr % 15 seviyesinde zarar 

olarak gerçekleşince, aslında geriye bakmaya çok anlam var mı, yok mu, o bence bir tartışma 

konusu. Eğer biz bir şeyi, hani boyadan mı kazanıyoruz, Nasreddin Hoca gibi, bir şeyi 10’a alıp 

8’e satıyorsak, nasıl olacak, nasıl olabilecek, bilmiyorum. Bunu, bu yönetime özgü bir eleştiri 

olarak yapmıyorum. Bu ezelden beri geliyor, bir günde dönmesi mümkün değil. Ama o kadar 

da olumlu olarak ilerlemenin bize yetecek ivmede olduğunu da düşünmediğimi ifade edeyim. 

Bizim esasında bakmamız gereken, bizi borçtan kurtaracak, bizim yarınlarımız hakkında fikir 

verecek rakam, faaliyet kârı. Yani biz ana faaliyet sonucunda bir kâr elde edeceğiz, buradan 
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faizimizi ödeyeceğiz, ana paramızı ödeyeceğiz, azaltacağız giderlerimizi ve büyüyeceğiz. Faiz 

öncesine gelmeden, faaliyet kârımız eksi 150 milyon. 150 milyon zararla, önce biz bu zararı 

zaten finanse etmek zorundayız, ne yaparsak yapalım. Bu kâr-zararı çok kısaca geçtikten 

sonra, toplam yükümlülükler geldi 2.5 milyar mertebesine. Geçen sene de yaklaşık bu 

mertebedeydi. Bu 2.5 milyar toplam yükümlülüğün yaklaşık 1 milyar 70 milyonu kısa vadeli. 

Bunlar hem banka, hem ticari borçlar, hem sporculara olan ödemeler filan. Ama şunu 

söylüyor, bu bir sene içinde ödenmesi gereken 1 milyar 70 milyon var. Peki, ne kadarı bunun 

kısa vadeli, finansal borç? Hadi ticari borçları bir türlü hallettik. O da yaklaşık 695 noktaydı, 

700 milyon. Bu rakamları bir ölçü olması için size söyleyeyim. 2017 yılı toplam hasılatımız 507 

milyon. Bir senelik toplam tüm satışlar, şusu, busu, konsolide hasılat 507 milyon. 2018 yılı 

sadece 6 aylık kısa vadeli finansal borç -şu an için gözüken- 697 milyon. Bir senelik gelirimizin 

üstünde sadece finansal borcumuz var. Rehin, ipotek ve temliklerde çok fazla bir artış 

görmememiz, biraz da Yönetim Kuruluna yüklenilmiş, artık son zamanlarda biraz şahsi 

kefaletlerle bu iş gidiyor. Açık söyleyeyim, elimizde rehin, temlik edilecek pek bir şey de yok. 

Boşta ne mal, ne mülk var, ne bir gelir var. İşte 2023’ten sonraki kale arkası gelirini de 

kırdırayım dersen, oraya da adama 5 lira ya verirler, ya vermezler. Dolayısıyla oldukça sıkışık 

bir durumdayız, nakit açısından sıkışık bir durumdayız. Şu an gidebildiği kadar, şahsi 

kefaletler, şahsi desteklerle gidiyor. O da ne kadar gidecek, bilemiyorum.  

Net borç rakamımız orada, soru işareti, çünkü ben onu bulamamıştım. Biraz önce Sayın Kaan 

Kançal söyledi, net borç alacak farkımız 1.2 milyar, 1 milyar 226.4 milyona gelmiş durumda. 

Bu da, dikkat ederseniz, bir senelik gelirimizin neredeyse 2.5 misli. Yani rakamların büyüğünü 

bir başka şeyle de orantılamak, ancak nasıl kapatabileceğimizi görmemiz lazım. Şu an biz 500 

milyondan bırakın % 15 zarar etmeyi, % 10 faaliyet kârı etsek, senede aslında helalinden bir 

50 milyon üretmiş oluruz. Bu 1.2 milyar, bu 50 milyonla nasıl ödenir? Biraz zor ödenir. Onun 

için, ben yine Yönetim Kuruluna diyorum ki, 29 Eylül’deki Genel Kurulda tam net olarak 

anlatmadığınız, anlatamadığınız, anlatmak istemediğiniz şu gayrimenkuller projesini açık, net 

ve anlaşılır şekilde gerekçeleriyle beraber getirin, oturalım konuşalım. Bu zaten bir sene, iki 

sene daha gider, gitmez. Ondan sonra bıçak kemiğe zaten dayandı değil, girmiş, sonra hep 

beraber çok daha kötü durumda kalırız.  

Öz kaynak, öz kaynak, yani ticari olarak bunun bir adı var bu böyle eksiye gelince, ama tabii 

Galatasaray olunca onu telaffuz etmek içimize sinmiyor. Onu kolay kolay söyleyemiyoruz, 

ama eksi 623 milyonluk bir ticari yapının yaşıyor olduğunu söylemek biraz zor.  

Son bir şey, derneğin Sportif A.Ş.’ye olan borçları 350 milyon mertebesinde. Bunun bir kısmı 

finansal borç. Yani derneğin pek kredi alma imkânı olmadığı için, Sportif A.Ş. üzerinden, 

onların desteğiyle, temlikleriyle aldığımız krediler ve onların faizleri filan tahakkuk ediyor. 

Ama bir de SPK’nın diyeyim talimatı çerçevesinde kesilen bir fatura ile oluşmuş bir borç var. 

Ve Sportif A.Ş. halka açık bir şirket, öyle ilanihaye alacağı açıkta bırakamazsınız. Bunun da bir 

an evvel, hangi muhasebe sistemiyle, hangi yöntemle halledilecekse halledilmesi lazım. 

Bunun bir an önce hallolması lazım.  

Biraz önce, Sayın Kaan Kançal, UEFA’nın kriterleri ve çıpalarını söyledi. Doğru, bunlara uymak 

zorundayız. Ama bir çıpamız daha var. 2019’un 31 Mayıs’ında bitecek mali yılda Sportif A.Ş. 
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kâr etmezse, bildiğim kadarıyla, A grubu hisselerin yönetimdeki ayrıcalıklı payı kalkmış 

olacak. H,a bu neyi getirir, neyi götürür? Kimilerine göre, ya çok mühim değil, deniyor. Ben o 

kadar hafife alamıyorum. O UEFA çıpalarını aldığınız kadar, bu çıpayı da eminim dikkate 

alıyorsunuz. Onunla ilgili gelişmeleri de sonra nasıl olsa Başkan izahat verecektir. Bize şu son 

UEFA ile yapılan görüşmelerle ilgili de olabildiğince bilgi vermenizi rica ederim. Saygılar 

sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz Ayhan Bey. Sayın Hayri Kozak, buyurunuz efendim.  

Hayri Kozak 

Sayın Başkan, bu merdivende aldığınız önlemler için teşekkür ediyorum. Ben ve benden yaşlı 

ağabeylerim için tabii.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Rica ederim, geçen toplantıda bir talebiniz olmuştu. Marangozlarla görüştüğümüzü 

söylemiştik. Görüştük ve gördüğünüz gibi, trabzan ve kürsü tamamdır. Teşekkür ederiz. 

Hayri Kozak 

Burada genişlemeyi de bekliyoruz. Şimdi efendim, ben çok kısa konuşacağım. Çok uzun 

konuşacaktım, büyük ölçüde tıraşladım. Mükemmel bir çalışma yapmış arkadaşımız Kaan 

Kançal, tebrik ederim kardeşim. Dolu dolu, mükemmel bir çalışma. Büyük emek vermişsiniz, 

her yönüyle belli. Yalnız bunu daha prodüktif hâle sokmak için, Ayhan kardeşimin değindiği 

gibi, eksiksiz olarak, olabildiğince ilgilenen kimselere bunları gönderin. Onun üzerine bizler de 

acizane birtakım şeyler, çalışma yaparak, karşılıklı görüşmek suretiyle, belki daha birtakım 

şeylere katkıda bulunmuş oluruz. Ben şunu söyleyeceğim.  

Her şeyden önce, sizin de değindiğiniz, Sportif A.Ş. ile Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı 

ortaklıklarının mali yıllarının birleşmesi olayı. Bunu biz uzun zamandır düşünüyoruz, 

konuşuyoruz. Kısmet, inşallah olacak. Bu yönetime düşecek, onlar da çaba gösteriyorlar. Bu 

Galatasaray’ın en hayati kararlarından biridir. Derhâl hayata geçirilmesi gerekir. Bir yıl önce, 

İçişleri Bakanlığı ile bunun görüşmesi yapılmış, nirengi noktası orasıydı. Onlardan olur almış 

durumdadır. Diğer formaliteleri de hallederek, derhâl...  

Bir tek şey dikkatimi çekti. Son Olağanüstü Mali Kongreye vermiş olduğunuz raporda, Eylül 

ayında bir Olağan Genel Kurul öngörüyorsunuz. Tabii bunu tartışmayalım şimdi de, kesinlikle 

bunun birleştikten sonra yapılması gerekir, çünkü ligler bitmiş, Eylül ayı tam en cascavlı 

zamanı, mali, paraların giriş çıkışının, liglerin devamında, bunun Mayıs ayında bitecek olan, 

çünkü iki taraf birleştiği zaman, Mayıs ayında olacak bu nihai şey. Bunu Haziran veya 

Temmuz ayına, -onu alternatifli koyalım, o da olabilir- o aylardan birine alırsanız çok isabetli 

olur.  

Şimdi geçen yine aynı toplantıda, Sayın Başkanımız müjde olarak şu haberi vermişti. Çok ciddi 

bir kredinin alındığı ve hatta paraların da nakit olarak girdiği şeklinde. Evet, Ziraat ve 

Denizbank’tan alınan konsorsiyum kredisi. Şimdi 170, 172 banka, 380 milyon. Şimdi çok basit, 

bunların hiçbir detayı yok elimizde. Güzel bir haber, ama tabii bunu bize bedava vermediler. 
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Bunun vadesi nedir? Hep beraber bilelim, kafa yoralım biraz. Benim duyumum, 4 yıl olduğu 

şeklinde. Benim duyumum sadece. İki, faiz hadleri, libor artı sprite nedir? Üç, bunun için 

mutlaka birtakım teminatlar verdik. Bu iki koca banka bize bunu karşılıksız vermedi. Bunlarda 

bizi aydınlatmanızı rica edeceğim, hazır bugün bir aradayken.  

Şimdi arkadaşlar, 1996’dan 2018’e, yani bu yıla kadar bu kulüp daima ama daima ama daima 

gideri fazla yapmış, geliri az tutmuş, bir yıl hariç.  Bir yıl hariç, onun da değişik bir sebebi var. 

Her yılı biz zararla kapatmışız, her yılı. Hâlen de öyle devam ediyoruz. Tabii ki haklı olarak 

Kaan kardeşimiz de diyor, bu daha devam da edecek. Şimdi ben şunu ısrarla tavsiye 

ediyorum. Sizleri de bıktırdığımı da biliyorum bu konuda. Bunun göbeğine giren, bizim her 

şeyimize engel olan, her şeyimizin önünü kesen, tek bir devasa mania var elimizde. O da 

futbol giderleridir. Israrla söylüyorum, biz futbol giderlerini kontrol altına alamadığımız, belli 

bir dengeye sokamadığımız takdirde, asla ve asla bizim diğer gelirlerimiz, bu aradaki ekarı 

kapatacak seviyeye gelemez. Sıkıntılar devam eder. Bunu bizim Yönetim Kurulumuza ben 

ısrarla söylüyorum.  

Bakınız, şimdi sadece bunun basit bir göstergesi olarak söylüyorum. Bu Galatasaray Sportif 

A.Ş.’nin Mayıs ayı denetimden çıkmış raporunun -zaten kendi raporları- 58. sayfasının 18. 

bendine bir göz atın. Orada satışların maliyetini bir inceleyin. Dip rakam 658 milyon. Sizden 

rica ediyorum. Bakın, içerikte futbolu ilgilendiren kaç para var? Zaten orada benim dediğimin 

teyidini şurada alacaksınız. Bunun önü kesilmedikçe veya olması gereken, Galatasaray’ın 

tartışılmaz menfaatine uyacak şekilde düzeltilmedikçe işimiz çok zor. Büyük ısrarla bunu 

tekrar söylüyorum.  

Bunun yanında, -zaten bu da onun ana parçası- bütün bu çalışmalar arasında, ben kulübün 

bütün bünyesinde, her noktasında yapılacak tasarruf önlemleriyle ilgili hiçbir şey duymadım 

sizden. Ya önem vermiyorsunuz, zaman içinde hallolur diyorsunuz, ama ben bunu yine ısrarla 

söylüyorum. Futbolu da bu paketin, bu torbanın içine atarak, münhasıran bunun için, sizin 

yaptığınız yoğun çalışmaları yapan o arkadaşların, belli bir grubuna -ki bunlara kafa yorup, 

yetenekli olacak arkadaşlar var içlerinde- sadece bu konuyu, sadece bu konuyu çalışmak 

üzere lütfen ama lütfen bir gündem yapınız kendinize, hepimizin adına, öncelikle sizin adınıza 

tabii. Bizim kulübümüz ve 10 bin üyemiz buna muhtaç. Bir iki sene biraz başımız ağrır. O bol 

küfürlü mesajlar atan bir grup var ya, onlar da biraz bol küfür de atarlar, başta ben olmak 

üzere, ama doğru yolu buluruz. Bundan başka da çıkış yolumuz yok. Israrla söylüyorum. 

Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz. Mali konularla yapılan eleştiri ve tespitlere, Yönetim Kurulu şimdi mi cevap 

vermek ister, en sonunda mı? Buyurun. Buyurun.  

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz 

Sayın Başkan, Divanın Değerli Üyeleri ve Sevgili Divanın Çok Değerli Üyeleri, Ağabeylerim, 

Kardeşlerim,  

Şimdi hızla geçmek istiyorum. Sayın Mehmet Bilen, amatörlere olan asıl yük basket ve 

nispeten voleyboldan geliyor dedi. Doğru, katılıyoruz ve bunun için şey yapmıştık, belki 
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destek alırız diye, bir kenarda bulunsun diye, ihtiyat yedek kuvvetleri diye, Sportif A.Ş. ve 

Voleybol A.Ş., tarafınızdan reddedildi. İnşallah bir dahaki bahara belki getiririz, belki orada 

sponsorluk da daha da netleşebilirdi. Ha, tarziye ve şikâyet için söylemiyorum, sakın yanlış 

anlamayın. Biz burada hep beraberiz, bir çatı altında. Yani ben de suçluyum, ben de demek ki 

doğru anlatamamışım, ifade edememişim. Şimdi, dediği çok doğru Sevgili Mehmet’in, biz 13 

branşta faaliyet gösteriyoruz. UEFA’da biz mesela bunu anlatamadık bir türlü. Bizi en çok 

zorlayan bölüm bu. Anlatım ve sunumlarda hâlâ da gündemde, hâlâ. UEFA’yı anlat dedi, 

Ayhan Bey sanırım sordu. Ona, yani flashback yaparak gidip gelmek istiyorum. UEFA 

anlamıyor. Biz onlara dedik ki, Türkiye bir genç cumhuriyet. Bu genç cumhuriyette, Tevfik 

Fikret’i ve Galatasaray Lisesi’ni de anlattık. Özel olarak da anlattık, genel olarak da anlattık, 

hâlâ da anlatıyoruz lisemizi, kurucu felsefemizi. Biz toplumu kucaklamak durumundayız 

dedik. Sadece biz değil, diğer 3 büyük kulüp de aynı şekilde ve onlar da onun için büyük 

kulüp, 3 büyük kulüp. Her biri en az 13 branşta faaliyet gösteriyor. Biz, 1.600 -lütfen kafam 

karışık, çok yorgunum, özür dilerim- 1.400’ü aşkın, 1.600 aslında, 200’ü, 250’si profesyonel 

bazda lisanslı, geri kalan 1.450’ye yakın sporcunun hem eğitimini, hem sportif gelişimini, hem 

kişisel gelişimini sağlıyoruz. Ha, kimilerinin sağlayamıyoruz, ayrı konu, bazen sahada 

karşımıza çıkıyor.  

Şimdi biz bu bağlamda, gerçekçi bütçe olarak ve onurla savaşan bir takım kurmak için 

stratejik kararlar aldık. Bu stratejik kararlardan biri, biz toparlanana kadar bu eleştirilen 

basketbol ve voleybolun giderlerini en azda tutmaktı. 55 milyon TL borçla aldık. Transfer 

yasağı vardı, futbolda olduğu gibi, geçmiş yüklerden. Bu transfer yasağını kapattık. Şu andaki 

borcumuz 20 milyon, 25 milyon mertebesinde. Bunun üzerine biz 3.83 milyon, yani baskette, 

bayanlarda 500 bin euro maliyeti, erkeklerde 2 milyon euro. Hani bize anlatıyorlardı ya, şu 

takım 2 milyona kurulmuş, ilk 4’e oynuyor. Biz de o noktaya inşallah geleceğiz ve takımımızı 

inşallah nazar değmez, öyle gider. Başa oynayan biri karşısındaki başabaş mücadelesini de 

gördük. Voleybol keza öyle. Bayanlarda, ki onurumuz Avrupa şampiyonu, 800 bin euro 

toplam maliyet. Erkeklerde 560 bin euro. Biz bununla inşallah başımızı yere eğdirmeden en 

onurlu mücadeleyi yapacağız ve inşallah Galatasaray mali açıdan 2 yıl içinde, ters bir durum 

olmazsa, first major -bizim için değil, genel anlamda- olmazsa, 2 yıl içinde düzeleceğini 

hesaplıyoruz. Stratejik öngörü olarak hesaplıyoruz. Yanılabiliriz, ama hedefimiz ve 

çalışmalarımız bu doğrultuda.  

Hayri ağabeyin dediği o tizizliğin çok farkındayız. Dediği tespit çok doğru. Bizi son 10 gün... 

Ben kimseyi suçlamıyorum. Devamlı diyorlar ki, bunu söylüyorsun. Ben ağlamıyorum, 

realiteleri söylüyorum. 170 milyon euro’ya yakın stopaj dahil yük, 3.5 yıla yayılmış. Bu ne 

yapar? Bugünkü kurla 1 milyar 200 milyon TL. Hayri ağabeyin söylediği 650’nin iki katı. 

Yayılmış hâlde. Bu bir realite. Biz bunu ne yapacağız? Cover edeceğiz. Hangi yönetimin olursa 

olsun, yapmış olduğu akitler ve sözleşmeler bizim güvencemiz ve tasarrufumuz altında. İster 

menajer, ister başka bir şey. Sevgili Bilen’e böylece yanıt vermiş olayım.  

Ayhan Özmızrak’ın bir sözü bizi rahatsız etti. Gergin bir kongre. Ben çok hoşnut olmadım 

gerginlikten. Belki ben de yarattım, başta sert girdim. Kendi kendime de kızdım sonra, bunu 

niye yaptım diye. Şimdi anlamak, anlatmak istemediğiniz yetkiler diye bir sözcük kullandı. 
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Sevgili Özmızrak’ı ben yıllardır tanırım, ciddiye alırım. O da Hayri ağabey gibi didikler ve bu 

bizi mutlu eder. Ben sağlıklı eleştirilerden müthiş zevk alıyorum. Not alıyorum, ders alıyorum, 

emin olun. Yönetimdeki arkadaşlar biliyor, oturuyoruz, bunları tartışıyoruz. Kızmadan, doğru 

söyledi, bunu doğru etti diyoruz. Biz bundan rahatsız olmayız. Bizim en büyük gücümüz 

dürüstlüğümüz, samimiyetimiz ve açıklığımız. Başkaları buna inanmayabilir. Adam bizi 

samimi görmez. Gayet doğal, buna da saygı duyarız. Yeter ki küfretmesin. Şu insanların 

çalışma azmini kırmasınlar, hakaret etmesinler. Yarım hukuk, yarım akla gerek yok. Gerek yok 

bu sözcüklere. Samimi söylenmiş ifadeleri lütfen tarizkâr şekilde kullanmayalım. Her birimize, 

buna ben de dahilim. Nitekim düzelteyim, ben bazen yürürken bazı kelimeler düşüyor, beni 

yakınlarım eleştiriyor, çünkü çok hızlı düşünüyorum. Aksanım ve lehçem sanırım o kelimelere 

yetmiyor. Köfteler dediniz, dedi, sağ olsun şey düzeltti. Ben sonra uyandım olaya. Ben 

yediğimiz köfteler sonra karşımıza çıkar demek istedim. Samimi söylüyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Başkan, ona öyle demezler. Yeni bir laf var, biliyorsunuz. 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz 

Ama öbürünü demedim. Yani köfte gerçekten midenizi bozar dedim, yani bu yediğimiz, 

hepimizin. Ben şeyi açıklarken, yarım kaldı kelime, köfteler, sağ olsun Sayın Başkan da oradan 

“döner” deyince, önce anlamadım, döner dedim, öyle gitti. Bu şeyde de oldu, “Modeste 

geldi.” dediniz, ben anlamadım. Menajerinin geldiğini duymuştum. Modeste’in geldiğini 

söyledi, dediler, üstüme kaldı ihale.  

Asansörü de söyleyeyim. Gazeteciler burada, söyleyeceğim. Ya ben hiçbir zaman takımla 

gitmiyorum. Çok özür diliyorum söylediğim için bunları, arada cevap vereceğim. Takımla 

gitmiyorum, aynı otelde kalmıyorum, günübirlik gidip geliyorum ve şifayı da kapıyorum. 

Şimdi, doğru ama adam beni tanımadı zannettim. Ben futbolcuları tanımıyorum ki. Samimi 

söylüyorum, tanımıyorum. Yani beni görüyorsa hani belki televizyondan görmüştür, öyle 

tanıyor. Ben tanımıyorum. Ben, beni tanımadı zannettim. Yoksa bana selam vermedi 

demedim. O, onun edebi. Ne demiş Şeyh Şirazi? “Edep aklın tercümesi.” Mevlana ne demiş? 

“İnsanı hayvandan ayıran özellik edeptir.” demiş. Gazi Mustafa Kemâl ne demiş? “Ben 

sporcunun sadece zeki ve çevik olanını değil, ahlaklı olanını isterim.” demiş. Ben bu kadarını 

diyorum. Herkesin yolu açık olsun. Zikrettiğim için sevgili Gomis’in de yolu açık olsun, bahtı 

açık olsun. Aldığı 150 milyon TL’yi güle güle harcasın.  

Değerli arkadaşlar,  

Başa dönüyorum. Ayhan Bey “anlatmak istemediğiniz yetkiler” dedi. Bozuldum. Ben iyi 

niyetine verdim, yine kötü düşünmedim. Yani gizli bir Bizans mı yapıyorsunuz diye 

algılamadım ben arkadaşlar. Bazı şeyleri söyleyemiyorum. Söylemediklerimden bir tanesi, -

bugün imzaladık, buraya geç gelmemin nedeni oydu- 2009 yılında Büyükçekmece 

Belediyesinden aldığımız, Adnan Başkan zamanında aldığımız arsa. Fakat 3 yıl içinde inşaat 

yapamadığımız için düşen, ölmeye yatırılan arsayı yeniden daha yüksek miktarla, 126 olarak 

canlandırdık, imzaladık. Sevgili Hasan Akgün Başkanıma ve Büyükçekmece Belediye Meclisi 

üyelerine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Epeydir, 6 aydır uğraşıyorduk. Şimdi ben bunu 
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niye söylemiyorum? Bir Tekel olayı yaşadık. Burada özellikle büyükler, Özhan Canaydın 

döneminde bu işin içinde olan kardeşlerim çok iyi bilir. Yüreğimiz sızladı, gitti. Biliyoruz 

hikâyeyi. Bir tane daha var. İyi niyetle aldığım için, anlatmak istemediğiniz derken, evet, 

anlatmak istemediğim yine var. Bir tane daha var. Var. Var. Anlatmayacağım. İnşallah olur, 

Galatasaray’ın hayrına. Çünkü biz biraz malı mülkü yitirdik. Riva, Florya, inşallah geliri artacak 

ama aktiflerimizden çıktı.  

A grubu hisseleri. Sevgili Yusuf Günay burada. O devletin kanun, kararnameler, o dediğiniz 

bütün şeyleri yazan insanlardan biridir. Yani oturup yazıp, kendisi uygulamıyor tabii de, 

kaleme alan, didikleyen insandır. Biz bunu SPK’ya müteaddit defalar sorduk. Böyle bir kayıt 

şu anda görünmüyor, inşallah da olmaz. Onun için, biz bunu fazla gündeme getirip, karpuz 

kabuğu yapmayalım. Yani gerek yok.  

Şimdi UEFA. Evet, biraz sonra gitmek durumundayım. Şimdi arkadaşlar, genel konuşmak 

durumundayım yine, çok affınıza sığınarak. Bizim yani bir şey sakladığımızdan da değil, onu 

da söyleyeyim, ama genel prensip olarak, par principe, şimdi UEFA tamamen bizim 

yanımızda. Ben bu vesileyle, UEFA üst kurullarına teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol 

Federasyonuna da teşekkür ediyorum bu bağlamda. Ama UEFA’nın kendi içinde çatışmaları 

var. Biz masaya oturduğumuzda, incelenen 17 ya da 18 kulüp vardı. Bize söylenen, en kötüsü 

sizdiniz, dediler ve men dediler. Biz dedik ki, bize 4 ay süre verin, o 4 ayda biz take-off 

yapacağız. Biraz önce Kaan gösterdi. O dediğiniz rakamlar, gerek Pricewaterhouse’dan, 

gerekse Ernst and Young’ın denetiminden geçmiş raporlar. Yani bizim uydurduğumuz bilanço 

makyajı filan değil onlar. Asla yapmayız, bundan da emin olun. Bundan emin olun. Realite 

neyse onu gösteririz, çünkü size verilmiş sözümüz var. İki, açıkça belli bir grup diyor ki, “Bu 

Galatasaray 3 yılda 147 milyon zarar etmiş.” Yazıyor, tekrar yazmışlar, 147 milyon. 5 milyon 

düş, 142 milyon küsuratı var. Euro, dikkat edin, TL değil, 142 milyon euro zarar etmiş. “Sen 

bunu nasıl yeniden 4 yıl imzalarsın?” Aynen böyle. Biz de, imzalar arkadaş, diyoruz, çünkü biz 

kanıtladık. Şu anda bütün rakamları gördünüz. Müthiş gelir var. Sadece Ocak’tan bugüne, 8 

ayda sadece seyirci hasılatından 134 milyon. Yanlış mı, doğru mu, bilmiyorum. Bakın, aklımda 

kalan, milyon TL. Müthiş bir rakam ve doluluk oranı, yani bir sahiplenme. UEFA buna baktı. 

UEFA baktı ki, biz bir take-off’a kalktık, yani burun çakılacakken. Bir yönetime filan 

atmıyorum. Bakın, ben çok dikkatli davranıyorum. Ben özellikle eski başkanlarımıza saygıdan 

yanayım, kullanılan sözcüklere, adrenalin ile, öfke ile. Bana da öfkelenebilirsiniz. Yine de 

frenleyelim derim. Niçin? Şahsıma saygı istemiyorum, makama saygı istiyorum. Makam çok 

önemli.  

Değerli arkadaşlar,  

Biz bunu gösterdik. İnşallah, Allah da utandırmasın. Sizler de sahip çıkarsanız... Sizler de 

taraftarsınız. Tek tek hepiniz taraftarsınız. Ben taraftar derken, belli bir grubu 

kastetmiyorum, tamamını. Kendim de taraftarım. Ben de kale arkasından geldim. Biz locada 

doğmadık.  

Değerli arkadaşlar, 

UEFA ile ilgili şimdilik diyeceğim bu kadar. Şundan emin olun, önümüzdeki gelişmelere göre, 

yarın sıkı görüşmelerimiz var, hayıra. Yalnız şunu diyeyim. Şimdi söz atıldı, ben söz alayım, 



27 
 

kimse yapmasın, onu istemiyorum. Lütfen eski başkan yardımcıları, eski kurullarda... UEFA ile 

ilgili gazeteciler beni de çok arıyorlar. Ben cevap vermediğim için aleyhime çok yazıyorlar. 

Gazetecilerde böyle bir huy var. Ben açmıyorum telefonu, çok özür dilerim diyorum. Hepsi 

burada dinliyor, şimdi de evet diyecekler. Söylüyorlar sonra da, biz de kendimize göre 

yazıyoruz. Şimdi benim ricam şu. UEFA hassas bir konu. Biz borsaya kote bir şirketiz, halka 

açık bir şirketiz. Lütfen UEFA’dan men cezası alabiliriz, alamayız gibi sözcükleri iyi niyetli de 

olsa lütfen kullanmayalım. Lütfen, arz ediyorum. Bakın, sizi arayabilirler. Biz duyuyoruz, bize 

geliyor. Ama geliyor. Yapmayalım, inan edin, bir şekilde bunlar merkeze gidiyor. Merkeze 

gidip, alıp herkese rezil edebilirler bizi.  

Değerli Arkadaşlar,  

Hayri ağabeyin söylediği mali yıl, senkronizasyon müthiş üzüldü. Metin Arslan, benim çok 

sevdiğim bir kardeşim. Benim önerdiğim, benim gerçekten Galatasaray’a ileriki yıllarda da 

çok yararı olacağına inandığım bir insan. Ama çok özür dileyerek söylüyorum, tüzük adına ve 

hukuk adına resmen cinayet işlendi bana göre. Onu oylatacaktı. Bana göre, mahkemeye de 

gidebilirdi. Tüzük maddeleri değiştirilemez. Ayhan kardeşime de dolayısıyla cevap veriyorum. 

Biz araştırdık, soruşturduk. Bunu değiştiremeyiz. Sadece Ada için ne yaptık? Hassasiyet 

gördük. Biz de yanlış ifadeler gördük. Ben kendi içimde de tartıştım. Söyledim, Yönetim 

Kurulu da biliyor. “Bu kadar şeyi niye yazdınız?” dedim. Bu ağır tarizlerimle gözü yaşaran 

arkadaşlar oldu. Ben ne yapayım, sen bir tek terk yapacaksın Riva’da, yazmışsın dev, iki tane 

sigorta şeyi gibi. Ya ne gerek var ya, yaz, terk. Ada ile ilgili ne istiyorsun? İrtifak. İrtifak, çok 

önemli. Yani biz yarın inşallah orayı aldığımızda, yapılaşma için, biz yapacağız müteahhitle. 

Onu tekrar size getireceğim. Ben gidip bir müteahhitle anlaşmam, hiç kendime laf 

söyletmem, asla söyletmem. Benim tek şeyim var. Kendime saygı duymam, kendime ait bir 

onurum var, onu asla yere düşürmem, düşürmemeye çalışırım. Şimdi bunu upuzun yazmışlar, 

onun için belge verdim. Şimdi bana bazıları takılıyor, ulan bunu yazıyordun da niye? Ne 

diyeyim, kimse inanmadı, çünkü ikinci bir planımız var zannettiler. Ada’yı satıyorsun, dediler. 

Benim en sevdiğim ağabeylerim, tuz ekmek olduğum insanlar, benim karakter ve kimyamı 

çok iyi bilen ağabeylerim, “Ada’yı satıyor musun?” dediler. Üzüldüm yani, gerçekten 

üzüldüm. Bunu, deme ya, bunun ironisi bile yapılmaz. Bunu deme ya, deme ağabey.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Başkan, bu konuları isterseniz bundan sonraki maddeye... 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz 

Evet, şimdi ben toparlıyorum. Hayri ağabeyin dediği, 380 milyon yapılandırma aldık. 380 

milyonun teminatı, Türkiye Futbol Federasyonunun bize verdiği teminat. Hareketli faiz mi, 

yoksa sabit faiz mi diye çok tartıştık. Biraz da geç kaldık. Aslında % 19’dan bağlayabilirdik, % 

24’ten bağladık. Şu anda faizleri biliyorsunuz. Bunu söyleyeyim size. Biz faizleri kapattık. İki 

bankaya da kaldık. Tekrar Ziraat Bankası’na, Denizbank’a çok teşekkür ediyorum buradan. 

Ha, 4 yıllık vadeye yaydık, doğru. 4 yıllık vade ve libor artı, Türkiye’de de artık çıktı. Çok 

haklısın, ben hep libor artı şey deyince yabancı para birimi aklıma gelirdi Spred konduğunda. 

Şimdi Türkiye’de de artık gelmiş, biz de çağdaş ülke hâline gelmişiz. İyi oldu. Faizleri çok 
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didikliyorlar, olay o. 24’e geliyor şu anda. Ve futbol giderlerini sanırım açıkladım. Şimdilik bu 

kadar Sayın Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok teşekkür ederiz açıklamalar için. 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz  

Ben teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Değerli Galatasaraylılar,  

Şimdi güncel konuları değerlendirmek üzere görüşmelere başlayacağız. Müsaade ederseniz, 

29 Eylül’de yapılan Olağanüstü Genel Kurul da dahil olmak üzere, bugüne kadar aktüalitemizi 

meşgul eden konular hakkında Divan Kurulumuzun birtakım görüşlerini sizlerle paylaşmak 

isteriz.  

Hepimizin bildiği gibi, 29 Eylül’de Olağanüstü Genel Kurulumuz vardı. Bu toplantı her yönüyle 

olağanüstüydü bizce. Genel Kurul öncesinde, esnasında ve sonrasında yaşanan süreç ve şahit 

olunanlar, uzun süre camiamızda konuşulacak ve tartışılacaktır diye düşünüyoruz. Bununla 

ilgili olarak, Yönetim Kurulumuz da dahil olmak üzere, söz almak isteyenler elbette ki 

olacaktır. Ancak kulübümüzün en yüksek danışma ve istişare organı olan Divan Kurulu olarak 

birkaç noktaya özellikle değinmek isteriz. Bu söyleyeceklerimden hepimizin alacağı mesajlar 

vardır diye düşünüyoruz.  

Galatasaray Spor Kulübü, çok değerli büyüklerimiz tarafından bu kutsal eğitim yuvasında, 

yani Galatasaray Lisesi’nde kurulmuştur. Kulübümüzü rakiplerimizden farklı kılan kuruluş 

değerleri, yani şeffaflık, dayanışma, karşılıklı sevgi ve saygı, vefa demokratik cumhuriyet 

değerlerinin akıl ve hikmetle aynı potada eritilmesinin kaynağı burasıdır. Bir süredir 

camiamızı bölmeye, fitne sokmaya çalışan, liseli-lisesiz ayrımı arkasına sığınmış köhnemiş 

niyete karşı olduğumuz gibi, liseci olarak ötekileştiren, ayrıştıran düşünce yapısının tamamen 

karşısındayız. Her iki zararlı yaklaşımın da kulübümüzde prim yapmasına izin 

vermeyeceğimizin bilinmesini bilhassa hatırlatmak isteriz. Galatasaray’da konuşma, yazma ve 

davranış üslubu vardır ve bunun hiçbir yerde yazılı tanımı yoktur. Ancak öncelikle bir zarafet 

taşır. Galatasaray’da vefa esastır ve temelinde geçmişimize saygı yatar. Bugün bu salonda 

bulunan veya bulunmayan, zaman zaman ön sıraları süsleyen büyüklerimiz bizim 

değerlerimizdir. Zamanında her biri gerek sporcu, gerek yönetici olarak çok emek 

vermişlerdir. Hiçbirisinin aşağılanmasına, hakarete uğramasına izin vermemeliyiz. Buna 

tepkisiz kalanlara veya imkân sağlayanlara hoşgörülü yaklaşamayız.  

Değerli Üyelerimiz ve Sarı Kırmızı Renklere Gönül Verenler,  

Kulübümüzün çizgisi yıllar önce Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından belirlenmiş ve hür 

Genel Kurul üyeleri tarafından seçilen yönetimler tarafından tüzüğümüze uygun olarak 

devam ettirilmektedir. Hiç kimsenin Genel Kurul üyelerinin iradelerini aşağılamaya ve onların 

çizgilerini belirlemeye hakkı yoktur. Camiamız tüm paydaşlarıyla bir bütündür ve en büyük 
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güvencemiz ve farkımız, bizi biz yapan değerlerimizdir. Sizleri hep birlikte bunlara sahip 

çıkmaya ve fırsatçılara imkân tanımamaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.  

Gerek sosyal medyadaki mesajlar, gerek çeşitli paylaşımlar bizleri bu konuya hatırlatma 

yapmaya itmiştir. Destekleriniz için peşinen teşekkür ediyoruz hepinize.  

Efendim, bundan sonraki konuşmaya başlamak istiyoruz. Söz isteyen, yazılanlar var. Fakat 

teamüllerimiz gereği, eski başkanlarımız ve başkanlarımıza öncelik tanıyoruz. Sayın Duygun 

Yarsuvat, buyurunuz efendim. Daha sonra, Gürkan Eliçin, İbrahim Ziyal, Taner Aşkın, Ömer 

Tümay, Bünyat Balaban, Turcan Bolayır ve Serhat Özalemdar var efendim. Saatin ilerlemiş 

olduğunu hatırlatıyor, hoşgörünüze sığınıyoruz. Teşekkürler.  

Duygun Yarsuvat 

Değerli Sevgili Galatasaraylılar,  

Son günlerde...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Biraz sessiz olma imkânı var mı acaba? Teşekkürler. 

Duygun Yarsuvat 

Son günlerde, Galatasaray camiası içinde Galatasaray’a hiç de yakışmayacak davranışların 

meydana geldiğini görüyoruz. Özellikle Divan Başkanımızın açıklamasında belirttiği gibi, bu 

salonda ön sırada oturanlar kaba bir tabirle anılmaktadır. Kimler bunlar, bu anılanlar? 29 

Eylül’de yaptığımız Olağanüstü Genel Kurulun aldığı kararlara tepki duyanlardır. Bu tepki 

duyanların esasında Galatasaray camiası ile bir ilişkileri yoktur. Öyle zannediyorduk, ancak 

sonra gördük ki, hemen bir bildiri yayınlandı. O bildiri, Galatasaray Store’un web sayfasında 

yayınlandı. Bu bir duyuru esasında. (Böyle kapatayım mı elimi?) Bazı kelimelere dikkatinizi 

çekmek istiyorum. “Taraftar oluşumumuz ultrAslan’ın lisanslı ürünleri, 2018-19 sezonunda 

tüm Galatasaray Store’larda ve gsstore.org üzerinden satışa sunulacaktır. Taraftar grubumuz 

ultrAslan’ın bedelsiz olarak isim haklarını kulübümüze devretmesinin ardından, 28 Eylül 

Cuma günü oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile birlikte taraftarımız 

ultrAslan ürünlerini Galatasaray Store’lardan edinebilecektir.”  

Kim ultrAslan? UltrAslan taraftar grubumuz mu? UltrAslan bir dernek mi?  UltrAslan bir şirket 

mi? UltrAslan nasıl bir araya geldi? Sayın Yönetim Kurulumuzun bu konu üzerinde düşünmesi 

gerektiğini söylemek istiyorum. UltrAslan’ın ürünlerini Galatasaray Store’da satmak suretiyle 

meşru bir hâle mi getiriyorsunuz? Böyle bir mutabakat nerede ve kiminle yapılmıştır? Bu 

mutabakatı araştırdım, bulamadım. Belki gözümden kaçmıştır. Şahıslara mı bu paralar 

verilmektedir? Bunun muhasebesi nasıl yapılmaktadır? Satılan ürünlerin vergisini kim 

vermektedir? Gelir vergisini kim vermektedir? Ve kimin üzerinedir isim hakkı? Eğer bir şirket 

yoksa, bir dernek yoksa, isim hakkı varsa, şahıslar üzerine lisanslı ise, Galatasaray Spor 

Kulübü bu şahıslarla anlaşma yapabilir mi? Yaparsa hukuken ne kadar sağlıklı olur? Buna 

dikkatlerinizi çekmek istiyorum.  

Tabii böyle bir taviz aldığı için, ultrAslan denen kuruluş hemen bir bildiri yayınlamıştır. Çok 

ilginçtir. Bu gücü kendilerinde gördükleri için, kulübün yönetimine de hâkim olmak 
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istemişlerdir. “Sadece istedikleri seçilmedi diye, kendi sattıkları tesislerin yerine yeni 

antrenman tesislerinin yapılmasını engellemek için el kaldıran bu Galatasaray düşmanı, statü 

düşkünleri asla unutulmayacaktır. Şunu unutmayın, Galatasaray’a zarar verecek yanlış karar 

verirseniz itiraz ederiz! Ama rövanş uğruna, Galatasaray’ın önüne taş koymak için el 

kaldırırsanız, o ellerin karşısına 30 milyon Galatasaraylı dikiliriz!” Kendilerini Galatasaraylı 

zannediyorlar. “O salonlarda ne olduğunu bilmediğiniz, ölçmeye tartmaya zihinlerinizin 

yetmediği konulara sadece mensup olduğunuz zümreye göre oy kullanarak, 30 milyon 

taraftarın Galatasaray’ına yön veremeyeceğinizi öğreneceksiniz’ Borcu eleştir, başarı 

gelmezse eleştir, branşları eleştir, her şeyi eleştir, elini taşın altına koyma. Ama elini değil, 

vücudunu ortaya koyanlar liseci değilse muhalefet et! Bu mu sizin Galatasaraylılığınız? Bugün 

altında toplantı yaptığınız sarı kırmızı armayı yükseltmek için sahalarda sporcular, dünyanın 

her yerinde taraftarlar mücadele ederken, sizler armanın etrafına ördüğünüz duvar içinde 

kalması için Galatasaray’a zarar vermeyi bile göze aldınız! Çizgiyi aştınız...” Altındaki imza 

ultrAslan. UltrAslan. Efendim? Kimi yok? Onu Yönetim Kurulu bilir, kimle imzalamışsa, 

mutabakatı. O herhâlde.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Müsaade edin, Sayın Yarsuvat bitirsin konuşmasını.  

Duygun Yarsuvat 

Kendine ultrAslan diyen bir grup, Galatasaray Kulübü üzerinde hak iddia etmektedir. Bu 

vahim bir olaydır. Bunu sorduğumuz vakit, “Taraftar grubudur, dünyanın her tarafında böyle 

yapılır.” cevabını aldık. Taraftar grubu olur, bir tek grup da yok Galatasaray’da, Galatasaray’ı 

beğenen, seven. Dünyanın her tarafında olur, ama Galatasaray’da olmaz. Mesela ultrAslan 

altında, birisinin yazmış olduğu bir tweet’i okumak istiyorum. “Anlayacaklar, anlayacaklar. 

Mecburlar ve anlayacaklar. Galatasaray’ın sahibinin sadece liseliler ve liseciler olmadığını, 30 

milyon taraftarın Galatasaray’ın gerçek sahibi olduğunu anlayacaklar, mecbur. Galatasaray 

millettir -özür diliyorum- ulan.” Yine bir ultrAslan tweet’i: “UltrAslan olmazsa o stat cenaze 

evine döner, sessiz sedasız. UltrAslan hiçbir ücret talep etmeden, isim hakkını kulübe 

devrederek, ürünlerinin artık korsan bir şekilde değil, Galatasaray Store’da satılmasını 

sağladı.” Yine başka tweet, eski, bu benimle ilgili ama genel olarak şey ettim: “Eski geçici 

Başkan Duygun Yarsuvat’ın bu akşam bir TV kanalında tepkilerimizi hariçten gazel olarak 

nitelemesi, kendisinin mensubu olduğu liseci güruhun zihniyetini ve onlara olan tepkimizin 

haklılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.” Bir başka tweet’te -burada Galatasaray Spor 

Kulübü’nün kurulduğu sınıfın bir resmi konulmuş- “O salonlarda ne olduğunu bilmediğiniz, 

ölçmeye, tartışmaya zihinlerinizin yetmediği konulara, sadece mensup olduğunuz zümreye 

göre oy kullanarak 30 milyon taraftarın Galatasaray’a yön veremeyeceğini öğreneceksiniz.” 

Bu da 12. sınıfın resmi. Bu cesareti nereden aldılar diye kendi kendime sordum. Sonra baktım 

ki, Yönetim Kurulumuzla rahmetli Metin Oktay’ın ölüm yıldönümünde beraber oldukları bir 

resim gördüm. UltrAslan flaması açılmış, arkasında da Yönetim Kurulu üyelerimiz duruyor.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Müdahale etmeyin lütfen. Sonra söz alır cevap verirsiniz. Olup olmamasının gerektiğini ben 

mesajımda yeteri kadar net verdim zannediyordum, ama tekrar bir açıklama yapacağım 

bununla ilgili, müsaade ederseniz. Buyurun Yarsuvat. 

Duygun Yarsuvat 

Hangisi anlaşılmadı?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Siz buyurun Sayın Yarsuvat, siz buyurun. 

Duygun Yarsuvat 

Sayın Yönetim Kurulu, bakın, meşru olmayan kişilerle dans ederseniz, bir gün gelir, sizin 

ayağınıza basarlar. Birçok büyük kulübün başına gelmiştir. Galatasaray diğer kulüplerden 

farklıdır. 113. yılını kutlayan bir kulüp, belli bir kültür yuvasından hareket etmiştir. Buradan 

hareket etmiştir. Tevfik Fikret’in müdürlük yaptığı bir yuvadan hareket etmiştir. Ve bunu 

aşağılayarak, diğer kulüpten, kulüplerden farklılığını görmeyerek buraya talip olmak bir 

müddet sonra Yönetim Kurulunu da rahatsız etmek demektir. Lütfen bu mutabakatı sona 

erdirin. Galatasaray’a ait olan store’larda bu grubun ürünlerinin, ne olduğu bilinmeyen 

ürünlerinin satılmasına mâni olun, o elinizde. Sattınız, parasını nasıl ödediniz, bilemiyorum. 

Parayı cash olarak mı ödediniz? Barter mı yaptınız? Nasıl ödediniz? Herhâlde bir edada 

bulundunuz. Ama Galatasaray’ı sonucunu bildiğimiz bir maceraya sokmayın, lütfen sokmayın.  

Sevgili Galatasaraylılar, Dostlar,  

Galatasaray niçin başarılı? Bir onu düşünün. Galatasaray’ın birçok umdeleri vardır, etik 

kuralları vardır. Diğer insanlar bu kuralları benimserlerse Galatasaraylı olurlar, hiç şüphe yok. 

Liseli, liseci ayrımına girmemek lazım. Bunu biz asla telaffuz etmiyoruz. Bunu isteyenler, 

Galatasaray’ı sevmeyenlerdir. Bakın, bu okulda kurulduğu için, Galatasaray Lisesi mezunu 

olanlar, isterlerse buraya imtiyazlı olarak girebilirler. Girdikten sonra herkes eşittir. Hiçbir 

fark yoktur. Kaç tane başkan gelmiştir, Galatasaray Lisesi mezunu olmayan. Bunları 

unutmayınız. Galatasaray başlı başına bir kültürdür. Galatasaray’ın sadece Türkiye’de değil, 

dünyanın her tarafında dernekleri vardır, vakfı vardır, üniversitesi vardır, ilkokulu vardır, lisesi 

vardır. Böyle bir kuruluş dünyanın başka hiçbir yerinde yoktur. Bu değerlere sahibiz. Bundan 

vazgeçmeyelim. Hele bu tweet’leri yazmış olan kişilerin, bu bildiriyi yayınlamış olan kişilerin 

Galatasaray’da yerleri yoktur.  

Dayanamayacağım, bir şey daha söylemek istiyorum. Sayın Başkan, söylediniz ama biz köfte 

değiliz. Bu söz çok rahatsız etti. Onu bilmenizi rica ediyoruz. Şimdi Sayın Başkan düzeltti ama 

özür dilerim, ağzımdan çıktı... Sözü bir kere söylediniz mi, ne kadar özür dileseniz onu 

ortadan kaldıramazsınız. Ben de oradaydım ve bu lafa çok üzüldüm. İçimde kaldı ve size 

söylemek istiyorum. İyi günler. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz. Bir ilave yapmak istiyorum. Sayın Yarsuvat’ın konuşmasının sonunda tespit 

ettiği konu ile ilgili olarak, yani Genel Kurulda Sayın Mustafa Cengiz’in... Dinlerseniz çok 
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faydalı olacak, aynı hataları yapmayacaksınız Yusuf Bey. Aynı hataları yapmanıza engel 

olmaya çalışıyorum. Buna Sayın Böke de dahil. İki dakika sabredin, dinleyin lütfen, çok faydalı 

olacak. Sayın Mustafa Cengiz bu konuda bir açıklama yaptı. Köfteler ifadesini niye 

kullandığını, nasıl ağzından çıktığını, ne ifade etmek istediğini söyledi. Teşekkür ederiz bu 

açıklama için. O günün stresi ile bu söylenmiş olabilir. Tabii zaman geçtikçe Sayın Cengiz’in 

üslubuna da alışıyoruz. Önce söylüyor, sonra hata yaptım, affedin, özür dilerim, diyor. Bu da 

bir alışkanlıktır. Ama arkasında kötü bir niyet olmadığını hep beraber tespit ettik. Bu konuyu 

da vurgulamak isterim.  

Sayın Yarsuat’ın özellikle 30 milyonu temsil ettiğini iddia eden taraftar grubu ile ilgili olarak 

serzenişlerine ve tespitlerine ben de % 100 katılıyorum. Zaten konuşmamın başında da 

bundan bahsetmiştim. Öyle bir temsil hakkı var mı, yok mu, bilmiyorum ama sonunda 

taraftar grubumuzdur. Bu talihsiz açıklamaları ile ilgili olarak, Sayın Mustafa Cengiz ile Salı 

günü Porto’ya indikten sonra bir telefon görüşmesi yaptık. Kendisiyle zaman zaman yaptığım 

istişarelerde, aynı konudan bizzat kendisinin ve Yönetim Kurulu üyelerinin de rahatsız 

olduklarını, haksız hakaretlere, iftiralara uğradıklarını tespit ediyoruz. Fakat bunun 

mücadelesini hep beraber yapmalıyız. Eski yöneticilerimize olabildiği gibi bu hakaretler, 

maalesef, şu anda görevde olanlara da oluyor. Bunun için, etrafında birleşmemiz lazım. 

Benim vermek istediğim mesaj buydu. Eğer Disiplin Kurulu arkadaşımız, ne var yani, resim 

çektirmeyelim mi, diyorsa, bu hakareti edenle resim çektirmeyeceksiniz. Çok basit. Çünkü bu 

ters döner. Taraftar grubudur, saygı duymak lazım. Taraftarsız Galatasaray düşünülemez. 

Bunlar bizim paydaşlarımızdır. Ancak Galatasaraylı taraftarların en büyük teminatı hep Genel 

Kuruldur.  

Bir saniye müsaade edin lütfen. Anlayamadım.  

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz 

Çektirdiğimiz fotoğraf rahmetli Metin Oktay’ın cenazesinde. UltrAslan geldiğinde, onu 

çektiririm. Bugün yine çektiririm. Ben size soruyorum. Dediniz ki şimdi, o yazıyı yazanlarla 

fotoğraf çektirdiniz. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Hayır, yazı yazanlarla demedim. Resim çektirdim. Müsaade edin. Evet, ultrAslan’ın bir 

beyanatı var, siz de ultrAslan’ın önünde resim çektiriyorsunuz. Ben bu konuda polemiğe 

girmem Sayın Başkan, polemiğe girmem. Ama çok dikkatli olmak lazım, çok temkinli olmak 

lazım, Müsaade edin lütfen. Yönetim Kurulu üyeleriniz, bu küfürleri yapanların attıkları 

tweet’leri like yapmayacaklar o zaman, paylaşmayacaklar. Şimdi o konuya girmeyelim lütfen. 

Onun için, ben bu konuda polemik yaratmak istemiyorum, gündemimiz de o değil. Ama hep 

beraber dikkatli olmamız lazım. Galatasaray bir tanedir ve hepimizindir. Taraftarın en büyük 

teminatı kongre üyeleridir. Galatasaray varsa, taraftarımız var. Taraftar varsa, Galatasaray 

var. Dolayısıyla, sosyal paydaşlarımızla şeffaf, dürüst bir iletişim içerisinde olmamız lazım. 

Birbirimizin hata yapmasına engel olmamız lazım. Demek istediğim budur benim. Başka söz 

isteyen var mı? Buyurun. Sayın Başkanın söz hakkı her zaman vardır. Daha sonra Gürkan 

Eliçin konuşacak. Biraz sessiz olun lütfen, Sayın Başkanın açıklamalarını dinleyelim. 
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Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz 

Sayın Başkan, Sayın Kurul Üyeleri ve Divanın Çok Değerli Üyeleri,  

Duygun ağabeyin hassas konuşmasını dinledim. Daha önceki bildiriyi de dinledim. Şimdi 

burada öyle bir mecraya gidiyor ki olay, sanki biz yönetim olarak, twitter’da birtakım 

yazışmalara göz yumuyoruz, destek oluyoruz ya da yol veriyoruz. Sanki dedim, sanki. Devam 

edeyim, izin verin. İzin verin.  

Değerli Arkadaşlar,  

Sosyal medya belli. UltrAslan belli, kendi tüzel kişiliği var. Kurucu yok, ama isim hakkı var. Yok 

mu? Bilmiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Başkan, bakın, bu konuya bence girmeyin. Çünkü sizle telefonda konuştuğumuz zaman, 

“Kınama yapmayı düşünüyor musunuz?” dediğim zaman, “Tüzel kişiliği yok, kimi muhatap 

alayım?” dediniz. Sizle hemfikirim ben o konuda. 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz  

Hayır, hayır, bunu niçin söylüyorum? İzin verin. Niçin bunu söylüyorum? Şimdi ben de merak 

ettim ultrAslan markasını. Soru bu, ben bu açıdan bakarım, öbür bölüme giremem. 

Store’larda satılması, ticari açıdan planlanmış, Store ekibinin, yani pazarlamanın yaptığı bir 

olay. Masum, çünkü bedel almıyor. Hiçbir bedel yok. Duygun ağabey soruyor, “Parasını nasıl 

ödediniz?” diye. Öyle bir ödeme yok ki. Bedava. Bilabedel.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Lütfen salondan müdahale etmeyin. Arkadaşlar, değerli üyeler, lütfen müdahale etmeyiniz. 

Buyurun Başkan. 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz 

Şimdi bakın... Evet, lütfen müdahale etmeyin, Sayın Başkanı dinleyin lütfen. Açık ve net 

söylüyorum. Özhan Canaydın zamanında da aynı şekilde, bir ila iki yıl aynı şekilde satılmış.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Lütfen müsaade edin, Sayın Başkan konuşmasını... Hayri ağabey, Sayın Kozak, lütfen 

başkanlık makamını yıpratmayalım. Ne olursunuz, lütfen. 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz 

İzin verin, şimdi Helvacı, yerinize oturunuz lütfen.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Tamam, sonra tamamlarsınız, lütfen. Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, lütfen. Abdurrahim Bey, 

Yönetim Kurulu size emanet.  

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz 

Değerli Arkadaşlar,  

Şimdi ultrAslan...  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Mahmut Recevik, lütfen sakin olun.  

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz  

UltrAslan, bizim ve dünyanın en büyük taraftar grubu. UltrAslan çapında dünyada hiçbir grup 

yok. Benim ömrüm maçlarda geçiyor. Liverpool’u da izliyorum, Arsenal’i de, Manchester 

United’ı da, Barcelona’yı da, Real Madrid’i de. Hiçbirinin böyle, kendini parçalayan bir 

taraftar grubu yok. Bu bizim en büyük gücümüz. Bir dakika izin verin ya, laf atmayın ya. 

Basitlik yapmayalım lütfen.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Lütfen seviyeyi bozmayalım, lütfen.  

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz  

Lütfen, evet. Bakın, bizim en büyük sermayemiz entelektüel sermayemiz. Bunu ayaklar altına 

almayın lütfen.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Başkan, zaten hazirunun talebi odur. Onu bekliyoruz zaten.  

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz 

Değerli Arkadaşlar,  

Şimdi bu kadar hassas... Sevgili Duygun ağabeye yönelik doğrudan eleştiriler sert. Her ne ise, 

bir dakika izin verin. Peki, biz forvet alamadık diye, ultrAslan bizim aleyhimize bildiri 

yayınlayıp twitter’da en ağır sözcükleri kullandığında sizler neredeydiniz? Şunu demeye 

getiriyorum. UltrAslan kendine göre bir çizgide. Şu anda söylediğiniz, köfte-ekmek yemedim 

ben ultrAslan’la.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Lütfen, beyefendi lütfen, ne olursunuz bakın, Divanın bir seviyesi var, o seviyeyi hep birlikte 

koruyalım. 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz 

Evet, yani yapmayın. Yapmayın lütfen. Bakın, güzel konuşalım.  

Değerli Arkadaşlar,  

Twitter’da ben de gördüm, Sayın Başkan beni aradığında söyledi. Ben de inceledim, ki üslup 

sert, ama altta tehdit ve küfür edenler, bu trol denen hesaplar. Yani nickname’li hesaplar, 

kim olduğu belli olmayan hesaplar. Sayın Duygun ağabey, bize bakarak bunu söyledi. Ben 

üzüldüm. Bakın, ben görsel yöneticilerini bazen karıştırıyorum, bu kişi o kişi mi diye. Ben bir 

araya gelmedim arkadaşlar. İki, Metin Oktay’ın mezarında, Metin Oktay’ın yakınlarının bana 

ifadesi, “Yıllardır ilk defa bir başkan geldi.” dediler. Orada ultrAslan da var. UltrAslan gelmiş, 

Metin Oktay’a sahip çıkıyor. Bana Metin Oktay’ın yeğenleri söyledi.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Başkan, siz cevap vermeyin, buyurun lütfen. Mustafa Bey, siz cevap vermeyin. Buyurun.  

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz 

Sen başkan mısın? Bitti. Otur lütfen.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Cengiz, siz lütfen konuşmanıza devam edin, diyaloğa girmeyin. Hayri Bey, lütfen, Sayın 

Kozak, müdahale etmeyin.  

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz 

Yok, Hayri Bey aslında başkan, özür dilerim. Doğru, sahibisiniz hatta siz bu kulübün. Doğru, 

doğru, özür dilerim Hayri ağabey, siz başkansınız.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Cengiz.  

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz 

Evet, özür dilemeyi alışkanlık hâline getirdim ya, tekrar özür diliyorum.  

Değerli Arkadaşlar, 

Tekrar ediyorum, ultrAslan benim için değerli bir taraftar grubudur. Asla organik bir bağım 

yok, yönetimimizin de asla organik bir bağı yok. Bu böyle biline. Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz. Sayın Cengiz’e açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacımız, 

Sayın Gürkan Eliçin. Sonra İbrahim Ziyal. Rica ederim, ben ne görürsem onu okuyorum. 

Buyurun Gürkan Bey. Salondan ayrılmak isteyenler varsa, lütfen konuşmacımız başlamadan 

halledelim o işi ki... İki dakika sabredin Gürkan Bey.  

Gürkan Eliçin  

Elbette.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Rica ederim efendim. Haklısınız. Sicil numaranız? 

Gürkan Eliçin 

Tanıtacağım kendimi.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Haklısınız, ihmal ettik onu. Çok teşekkür ederiz hatırlatmanız için. Çok teşekkürler. 

Konuşmada... 

..........  

25 dakika konuşuyor, ben 5 dakika konuşacağım. (Ses uzaktan geliyor.)  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Peki efendim, tamam efendim. Buyurun Gürkan Bey.  

Gürkan Eliçin 

Sayın Divan Kurulu Başkanım...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Önce sicil numaranız ve isminiz lütfen.  

Gürkan Eliçin 

Girişi yaptıktan sonra, izin verir misiniz?  

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

Kurulunun Üyeleri, Değerii Divan Kurulu Üyeleri ve Sevgili Galatasaraylılar,  

Ben 7593 Gürkan Eliçin, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.  

6 yılı aşan bir süre Sicil Kurulu üyeliği yapmanın mutluluğunu ve onurunu yaşadım. Bu 

nedenle olsa gerek, üye alım sürecini yakından takip ediyorum. 12 Eylül tarihli son Divan 

toplantısında, Sicil Kurulu Başkanının, sevgili Selçuk kardeşimin üye alınacak üye sayısını 

düzenleyen tüzüğümüzün 8. maddesini bence hukuk kurallarını aykırı yorumlayan konuşması 

üzerine Divan Kurulunun görevlerini açıklayan 9. madde gereği söz almış ve Divan Kurulu 

üyesi olmanın sorumluluğu ile uyarı görevimi yerine getirmiştim. Devam eden günlerde, Sicil 

Kurulunun üyelerle yaptığı üye alımları konulu toplantılarda tüzüğe uyulacağı bilgisi 

paylaşılınca da sağduyunun galip gelmiş olmasından büyük mutluluk duymuştum. Ancak 

yakinen takip ettiğim bu seneki üye alım işlemleri hakkında edindiğim bilgiler ışığında, bugün 

yine ey sağduyu, neredesin deme ihtiyacını hissediyorum. Şöyle ki, tüzüğümüzün 11. 

maddesi gereği, Sicil Kurulu, başvuranların yine aynı tüzüğün 10. maddesinde sayılan 

koşullara sahip olup olmadıklarını denetlemek durumundadır. Bu koşullardan biri de kaydı 

açık, en az 5 yıllık iki üye tarafından önerilmektir. Tüzük gereği, bu inceleme Eylül ayının son 

iş gününe kadar bitirilir.  

Ama gelin görün ki, Sicil Kurulu A grubundan başvurmuş 141 adayı 5 Ekim tarihinde Ali Sami 

Yen Türk Telekom Stadı’nda toplantıya çağırmıştır. Aslında tüzüğümüz gereği, üyelerle yüz 

yüze görüşme de yapılır. Ama yine tüzüğümüz gereği, kayda alınan bu görüşmeler Eylül 

ayında yapılmak durumundadır. Bu olağanüstü toplantıda, Sicil Kurulu, çağrılı adayların 

önerici imzalarının gerçek olmadığı, ortada bir sahtekârlık olduğu iddiasında bulunarak 

adayların başvurularını geri çekmelerini dayatmış, hatta sindirme anlamına gelecek 

söylemlerde bulunmuştur. Sicil Kurulu bir yargı organı mıdır ki, imzaların gerçek olup 

olmadığı konusunda hüküm oluştursun ya da bu arkadaşlarımızın böyle bir uzmanlıkları mı 

var ki, çıplak gözle böyle bir karara varabiliyorlar? Bir kişinin zaman içinde imzası şu veya bu 

nedenle değişiklik gösterebilir. Hastalık, sakatlık, rahatsızlık gibi nedenlerle olabileceği gibi, 

tamamen estetik kaygılardan da bu değişiklik meydana gelebilir. Bu durum imzanın o kişinin 

elinden çıkmadığı anlamına gelmez. Böyle bir durumda, o kişinin beyanı esas alınır.  

İster mektepli, ister mektepsiz olsun, Galatasaraylılar sahtekâr değildir. Bu nedenle, sahtekâr 

olmadıkları için önerici üyeler imzalarına sahip çıkmış ve imzalarının kendilerine ait olduğunu 
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beyan eden e-postalar göndermişlerdir. Yurt dışında, şehir dışında bulunmak vesaire 

nedenlerle imzaları kendi elinden çıkmamış olanlar var ise, onlar da hukuksal bir yöntem olan 

ve hukukta kabul gören icazet bildirmek yoluyla, şekil şartındaki olası eksikliği gidermişler ve 

işleme hukuken sıhhat kazandırmışlardır. Üstelik hukuk ilkeleri gereği, bu sıhhat kazandırma 

eylemi, sıhhat kazandırılacak işlemin yapıldığı gün itibarıyla, yani 31 Ağustos öncesinde 

geçerli olmuştur. Gerek irade beyanları, gerekse icazet bildirimleri, muteber bir iletişim 

kanalı olan Sicil Kurulu e-posta adresi aracılığıyla yapılmış olmasına karşın, kendilerine, yani 

önericilere kulübe gelmeleri, ıslak imza atmaları söylenmiştir. Oysa 31 Ağustos itibarıyla, 

kayda alınan bu evrağa artık imza konulamaz. Bitti. İrade ve icazet beyanları sonrası var olan, 

iddia edilen şekil şartı eksikliği ortadan kalkmıştır. Sicil Kurulunun bu andan itibaren yorum 

yapma hak ve yetkisi yoktur. Tüzüğün öngördüğü işlemi yapmak zorundadır. İrade beyanı ya 

da icazet bildirilmemiş başvurular varsa -ki belki de vardır- Sicil Kurulu bunlarla ilgili süreci 

durdurabilir. Ama aksi hâlde, hepsine böyle bir işlem uygulayacak olursa, yetkisini aşmış olur, 

yetkisini kötüye kullanmış olur ve tüzükten kaynaklanmayan bir yetkiyi kendinde görmüş 

olur.  

Son olarak, Sicil Kurulu bu adaylara bir yazı daha gönderiyor ve bu akşam saat 21.00’e kadar 

başvuru formlarını yenilemelerini, aksi hâlde üyelik başvurularının değerlendirmeye 

alınamayacağını bildiriyor. Üstelik bu sözde usulsüzlüğe neden olanlar için disiplin süreci 

başlatacaklarını da bildirisine ekliyor. Biraz önce hukuk ilkeleri ve tüzük maddelerine atıfta 

bulunarak açıkladığım gibi, bu tarihte yeniden başvuru formu kabul etmek usulsüzlüğün ve 

hukuksuzluğun en büyüğü olur. Sicil Kurulu böyle bir hukuksuzluğun içinde olamaz, 

olmamalıdır. İmzaların kendilerine ait olduğunu ya da atılmasına icazet ettiklerini beyan 

ettikleri sürece, önericiler hakkında hiçbir disiplin süreci başlaması söz konusu olamaz. Bu 

tehditkâr söylemi kabul etmek mümkün değildir.  

Tüzüğü zorlama yorumlama ile 500 küsur üye alma sevdası ile başlayan süreç, tüzüğü ve 

hukuku ihlal ederek A grubu üye adaylarının asli haklarını gasp etmeye ve bu gaspı da bir 

kısım üyenin sözde sahtekârlığı algısı ile maskelemeye evrilmiştir. Zira günümüzde algı 

gerçekliğin önündedir, ama gerçeklerin önünde ve sonunda ortaya çıkmak gibi bir huyu 

vardır. Eğer sağduyu tekrar galip gelmezse, olay yargıya intikal edecek ve er ya da geç, adalet 

tecelli edecektir. İşte o zaman gerçek hak sahiplerinin yerine alınmış olanların üyelikleri 

düşecek ve süreç içinde katıldıkları genel kurulların karar ve tasarrufları sakatlanacaktır. 

Hukuken gerçek hak sahipleri kazanacaklardır. Ama vicdanen ve Galatasaray töresi açısından, 

bu durumun vebali hukuku ve tüzüğü zorlayanların olacaktır.  

Sayın Başkanım, sizden istirham ediyorum, Galatasaray ile Galatasaraylıları mahkemelik 

etmeyelim. Modern eğitime geçişinin 150. yılını kutladığımız bu kutsal ocağın, mektebinizin 

bu önemli yıldönümünde, bu özel yıl mezunlarını üye yapmamaya çalışmak gibi bir ayıpla 

yüzleşmeyelim, böyle bir ayıba ortak olmayalım. Yüreği Galatasaray aşkıyla dolu bu 

kardeşlerimizin tüzükten kaynaklanan haklarını verelim. Galatasaray’ımızı yeni bir kaosa 

lütfen sürüklemeyelim. Gerçekte olmayan ve yapay bir şekilde gündeme getirilen liseli-lisesiz 

kavgasının değirmenine su taşımayalım. En derin saygılarımla.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz. Sayın Başkan söz almak istiyor. Buyurun Sayın Başkan. 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz 

Değerli Başkan, ben çıkmak zorundayım. UEFA’da bizim geleceğimiz var. Ben meraklı değilim, 

inan edin, hiç çıkmak istemiyorum.  

Değerli Arkadaşlar,  

Gerçekten beyefendinin dediği gibi, konu uzadı, sınırlara geldi. Bize intikal eden konu şu. 

Öncelikle, biliyorsunuz, daha önceki yönetimin aldığı bir karar vardı. 290 kişi almak 

durumundasınız, dediler ve 515 kişi alınmak durumundaydı. 515 kişi. Biz buna uymadık. Bir 

ihlal yaptık. Dedik ki, tartışma çıkar. Şimdi zaten bize diyorlar ki, -orada, burada, değişik 

mahfillerde duyuyoruz- bunlar lise düşmanı. Şeyi bile duyduk, Riva’ya imam hatip 

yaptıracaklar, bilmem kimler üye olacak. Duyuyoruz, dedikodu değil, hem de ciddi 

insanlardan duyuyoruz. Biz “Bu 515 olmaz.” dedik, eski yönetimin hükmüne rağmen. Bakın, 

hükmü var. Çiğnedim ben tüzüğü ve eski yönetimden de özür diliyorum. Alıştık.  

Değerli Arkadaşlar, 

Hayır, dedim, 400’de kalacaksınız. Kaçsa kaç. 390 mı ne, onu da bilmiyorum. Size daha önce 

de açıkladım, benim yakınlarımı da almayın, dedim, 1 kişi hariç. 4 yıldır başvuruyor çocuk, 

mel mel gözüme bakıyor ortaokuldan beri, yeğenim. Gelini de almayın, dedim. Anası, babası, 

danası, hepsi üyemiz. Yani ben kendi ekibimi, bana oy verecekleri oluşturmuyorum. Beni 

dinleyip bana oy versinler. Benim adamım kimse olmasın, istemiyorum öyle insan. Öyle 

arkadaş da istemiyorum, Yönetim Kurulu da istemiyorum.  

Değerli Arkadaşlar,  

Selçuk Bey benim çok güvendiğim bir insan, Sicil Kurulu çok değerli bir kurul. Öncekileri 

eleştirmiyorum, öncekiler de çok değerliydi. Şimdi bir bakıyorlar ki, araştırma... Kendisi 

anlatır, benim zamanım yok. Ortaya çıkıyor. Tekrar inceliyorlar. Onun için uzuyor süreç, 

Eylül’de bitmiyor. Haber verdiler, “Uzatın, kimsenin hakkını yemeyelim.” dedim. Özetle, 

toplam 200 küsur başvurudan -230 mu, bilmiyorum- 141 adedinin, başvuruları doğru, gerçek 

şahıslar. Çocuklar, lise mezunları. Derhâl alınmaları gereken çocuklar ve beyan esastır. 

Fenerbahçeli mi, Beşiktaşlı mı diye sorulmadı. Bir de medyada çıkıyor, bir Yönetim Kurulu 

üyemize. Arkadaşlar, Batı demokrasilerinde ve insan haklarına dayalı bütün sistemlerde, 

beyan esastır. Biz bütün hepsinin alınmasını istedik, ama beyanda sahte var, referanslar. Usul 

esastır. Aramızda çok değerli hukukçular var. Bu başvuruları çocuklar vermişler toptan ve 

toptan geliyor. Rastgele şeyler. İşte dedi ya, hani sanat eseri gibi, isim değişiyor, karakter 

değişiyor, imza değişiyor. Farklı farklı isimlerin, farklı farklı imzaları, referanslar rastgele 

atılmış. Olmaz, dedik, bu usule aykırı, bu sahtecilik. Çocukların hiçbir kusuru yok. Dedim ki, 

çocukları topla, bunu anlat, ben de geleyim, -Porto’dayım- katılayım, çocuklar yeniden 

başvursun. Tüzüğü de çiğniyoruz bu arada, şu anda da çiğniyoruz. Çocuklara bir şey olmasın, 

kalpleri kırılmasın camiaya. Topladı ve ben hasta oldum, gidemedim. Selçuk Bey tek başına, 

Kaan beyle ikisi. Çocuklar ağlamış. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Ben o yaşları yaşadım, 

Galatasaray’a üye olmak için ne mücadeleler verdim devletteyken.  

Değerli Arkadaşlar, 
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Özetle, biz dedik ki, ya bu yine olmaz ya, bu çocuklara lütfen sms ve mail’le lütfen ulaşın. 

Hepsine ulaştı, telefon etti Selçuk Bey. Lütfen gelin, iki gün ya, ne var. 9’u yaptı. Yine şu anda 

geçerli, gelin başvurun, alıyoruz sizi. Değiştirin yani referansları da, biz atalım, dedim. Bizim 

yönetim, olay bu. Ama orada sahtecilik yapan, o sanat eseri, karakter değişmesi ise, imza ve 

yazıları değişenler her kim ise bilmiyorum. UltrAslan pankartında kimler vardı, onu da 

bilmiyorum. Kendimi biliyorum, duruyorum, dedim. O da yanlış anlaşılmasın, eksik 

cümlelerimle. Yine dururum dedim.  

Değerli Arkadaşlar,  

Denetleme Kurulu zaten konuya müdahil oldu. Denetleme Kurulu inceleyecek, bakacak, 

gereğini yapacak. Ama hukuk, ama disiplin, ama denetleme, bu nasılsa ortaya çıkacak. Bu adli 

tıbbın işi, ben bilemem. Aramızda çok değerli tam hukukçular var, o tam hukukçular bulur.  

Saygılar sunuyorum. Ben UEFA için Cenevre’ye gidiyorum. Saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz. Bir saniye, Selçuk Bey kurul üyesi olduğu için onun önceliği var. Ona bir söz 

verelim. Sayın Bolayır, tüzükte kurul üyelerinin önceliği var. Ama Sicil Kurulu Başkanı.  

Turcan Bolayır 

Burada biz yaşımızı başımızı almışız. Benim talebem, o şey olabilir.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Ama Sicil Kurulu Başkanı.  

Turcan Bolayır 

Olmaz öyle şey, yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Ömerciğim, anlıyorum, ama bak tüzük çok açık. Diyor ki, kurul üyelerinin önceliği vardır 

cevap vermede. Dolayısıyla, müsaade et, tüzüğü uygulayalım. Hızlanacağız. Başkanın da hakkı 

var. Sayısı yok. Kusura bakmayın, bir an önce toparlayacağız, buyurun.  

Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 

Saygıdeğer Divan Başkanı...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Bir saniyenizi rica edebilir miyim? Söz almada öncelik maddesini okuyabilir miyiz? Sayın 

Bolayır, Sayın Hocam, lütfen dinleyiniz. Okur musunuz? 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan  

 

Söz almada öncelik maddesini okuyorum. “Madde 42: Söz isteyen üyelere yazılma sırasına 

göre, organlar, kurullar ve komisyonların sözcüleri ve sataşma ve usul hakkında söz 

isteyenlere öncelikle söz verilir.”  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz. Buyurun.  

Turcan Bolayır 

Ben itiraz ettim, söz hakkı istedim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Bolayır, diyaloğu bırakalım bence, vakit kaybediyoruz. Çok teşekkür ederim.  

Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 

Evet, Turcan ağabey, ben sizin öğrencinizim, onu da çok iyi biliyorum. Evet, bir müsaade 

ederseniz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Selçuk Başkanım, çabuk toparlarsanız sabırlarını zorlamamış olur.  

Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş  

Tamam, Eşref ağabey, toparlamaya çalışacağım, ama bu çok hassas bir konu, çok çabuk da 

toparlayabileceğimi zannetmiyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Katılıyorum.  

Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş  

Sayın Divan Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Değerli Divanın Ağabeylerim ve 

Ablalarım, 

Çok gergin bir ortamda gidiyor, ben bunu biraz yumuşatmaya çalışacağım. Çünkü temel 

felsefemiz, ne kadar sakin ve kol kola durabilirsek, o kadar bu kurumu yukarıya doğru taşıma 

imkânımız olacak. Bazıları bilmeyebilir, o yüzden ifade etmek ihtiyacı hissediyorum. Ben de 

1979 yılında Galatasaray Lisesi’ne giren, bu kurumda okuyan, girdiğimde boyu 1.16 santim 

olan ve lakabı bızdık olan, şu arka taraftaki sandalyelerde ürkerek oturan bir kardeşinizdim. 

Bu kurum bana öncelikli olarak özgür iradeyi, birey olmayı, dayanışmayı ve Galatasaray için 

ne gerekiyorsa onu yapmayı öğretti.  

Galatasaraylı kurumların bir araya gelip, özellikle de Fransa’daki kurumumuzun bir araya 

gelerek kaleme aldığı şöyle bir kitabımız var, biliyorsunuz: Galatasaray Temel Değerleri 

Bildirgesi. Anayasamız, tüzüğümüze değil, ama buna çok hassas bir şekilde riayet etmeye 

çalışıyoruz. Burada etik denilen maddede ifade edilen bir cümleyi okumak istiyorum. 

“Galatasaraylı, yalnızca dürüst ve güvenilir insandır ve bunun sahip olduğu en değerli varlığı 

olduğunun farkındadır.” Yine küçükleri kollama ile ilgili bir cümlemiz var, orada kaleme 

aldıkları, bence çok önemli. “Galatasaraylı, kardeşlerini sorumluluklarından soyutlamadan, 

kaderlerine sahip çıkmalarına izin vererek, kişiliklerinin özgürce gelişmesine alan sağlayarak 

kollar. Onlara ortak değerleri aktarırken kendi yaşantısı ile örneklendirir. Galatasaraylının 

yetiştiği kuruma olan borcunu üstlendiği misyonla ödeyebileceğini gösterir. Onların kendi 
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benzeri olduğunu, ama asla kopyası olmayacağını bilerek atılımlarına katkıda bulunur, 

gelişmesini kolaylaştırır, girişimlerini cesaretlendirir.”  

Sevgili ağabeylerim, özellikle geçmiş dönemde, şu an makamını işgal etmekte olduğum 

kurulun değerli büyük ağabeylerim, hatırlarsınız, sevgili Gürkan ağabeyim geçen toplantıda 

da dile getirdik. Daha sonrasında Galatasaraylılar Derneği’nde de, Kalamış’ta da çok yoğun 

katılımlı bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Ocak ayından önce, Aralık ayında, şu an ekranda 

görmüş olduğunuz, sevgili eski Sicil Kurulu Başkanımın kaleme aldığı, bize göre de tüzüğe 

harfiyen uygun olduğuna inandığımız, akabinde de Ocak ayında, Sevgili Dursun Özbek 

Başkanımın Yönetim Kurulunda aldığı karar çerçevesinde, D ve E grubu üyelerinin 290 kişi 

olması gerektiği, A ve C grubunun da bunun dışında olması gerektiği kararını uygulamak 

üzere size bilgilendirme yaptık. Ama ciddi bir ortak paydada çözeceğimiz konularda bir 

ayrışma olacağı hissi ile -tüzüğe de uygun olduğu hâlde- dedik ki, oturalım, bunu masa 

başında hep birlikte çözene kadar ısrarcı olmayalım, alınmış bu karara rağmen ısrarcı 

olmayalım, geri adım atalım. İnanıyoruz ama, bu tüzüğe uygun olduğu konusunda % 100 

hemfikiriz. Bu konuyu kapattık.  

Gelelim üyelik başvuruları sürecine. Bilgilendirmelerde de aktardık. Toplam D ve E gruplarını, 

C gruplarını geçiyorum. Bu, kurumun kurucu iradesi. Bu konuda kimsenin tereddüdü yok. 

Zaten bu kurucu iradeyi sadece klişe olarak da görmüyoruz. Baktığınız zaman, 1.5 milyon 

çocuğun girdiği sınavdan yaklaşık 200’ün içerisinden 100 kişiyi alan bir kurum burası. Keza 

üniversitemiz de öyle. İlk 99’un içinden giren çocuklar var, 100’e dahi gitmiyor. Bunlar insan 

kaynağı olarak zaten bu kurumun en büyük varlıkları. Sadece Ali Sami Yen ve arkadaşları 

anlamında değil, insan kaynağı olarak da buna kimse itiraz etmiyor, edemez de. Bu 

kardeşlerimizde geçmiş yıllarda Galatasaray Spor Kulübü’ne katılım konusunda belli bir düşüş 

olduğunu gördük. Bunu Kalamış’ta da size ifade ettik, Galatasaraylılar Derneği’nde de. Geçen 

yıl 60 tane A grubundan üyemiz başvurmuş. 63 tane, 3 tanesi kaydiyesini yatırmadığı için 60 

tane üye kabul edilmiş. Bu yılın başında, daha önce de ifade ettim, her gruba bilgilendirme 

yaptık, şeffaf olmak adına. Galatasaraylılar Derneği Başkanımız sağ olsun, dernek üzerinden 

de Galatasaray Liselilere duyuru yaptık. Haklarını, yükümlülüklerini bildirdik. Sağ olsunlar, 

210 tane başvuru oldu. Bu 210 başvurunun içerisinde, 69 adet son 2 yıl mezunu dışında olan, 

farklı dönemlerden ağabeylerimiz, ablalarımız var. Çok değerli insanlar. Bunların bir bölümü, 

C grubu gibi, 5 yıl içerisinde başvurma zorunluğunu hissettikleri için tahmin ediyorum, bu 

bilgilendirme sonrasında A grubundan başvurularını yaptılar. Bu 210’un içerisinde 141 tane 

de büyük çoğunluğu bu yıl mezun olan -yaklaşık 102 tane kardeşimiz-, 149 dediğimiz, geçen 

yıllardan mezun kardeşimiz de, yeni dönemlerden başvurular var. Ne hikmetse, -Sicil 

Kurulundaki arkadaşlarımız, herkes şahit, biz tüm görüşmeleri de mümkün olduğunca tüm 

kurul üyeleriyle birlikte yaptık, E grubundan gelen başvurulara da- bu 141 kardeşimizin 

içerisinden 12’si hakkında ilk başvuru gününden itibaren şikâyetler oldu, farklı takımlara 

gönüldaşlık olduğuna dair. Bu konuda beyan esastır yaklaşımıyla, formlarında da başka bir 

noktada gönül bağım yoktur yaklaşımında olduğu için, ben başkan olarak, kendi liseli kurul 

üyelerim de dahil olmak üzere, sonuna kadar direndim. Ama bu şikâyetler, ne hikmetse, yine 

bizim Galatasaray Liseli kardeşlerimizden gelen şikâyetler.  
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Sonuç itibarıyla, tüzüğün bana verdiği yetkiye bağlı olarak, nasıl E grubunda araştırma 

yapıyorsam, ilk yaptığım şey, bu kardeşlerimizden birinin referansını aramakla başladı. İlgili 

referansı aradığım kardeşim, referans olduğu kişinin ablası, kardeşimizi tanımadığını 

söylemekle kalmadı, bu yıl Galatasaray Spor Kulübü’nde referans imzasında bulunmadığını 

söyledi. İlgili kardeşime dedim ki, “Sadece bir kişiye değil, 3 kişiye daha referans olmuşsun.” “ 

Selçuk ağabeyciğim, değil bir kişiye, 4 kişiye, kimseye referans olmadım.” Bu telefon 

görüşmesi iki, üç, beş, ilerleyerek gitti. Bize göre, usule aykırı olan bir durumu tespit ettik. 

Usule aykırı diyorum bakın hâlâ. Bunun iki, üç olmadığını gördük. Bütün Sicil Kurulu üyeleri 

olarak oturduk ve bunun ne kadar hassas olduğunu bildiğim için de, buradan özür diliyorum, 

Galatasaray Lisesi’nde bir şekilde tedrisi mesaide bulunmamış Sicil Kurulu üyelerimizden ayrı 

olarak oturduk, hazirunumuzda karşılaştırma yapmak durumunda kaldık. Ben 1988 yılından 

beri bu kurumun içerisindeyim. Ben o tarihten bu güne kadar böyle bir tablo görmedim 

gerçekten. Normalde usulsüz olan bu üyeliklerin tamamını kayıt dışı bırakmamız gerekiyordu. 

Bu konuda da görüşümüzü tutanak altına alarak, denetlemeye ve ilgili kurullara bildirdik.  

Ancak geçen hafta yapılan, ayda bir yapılan, Galatasaraylı kurumların başkanlarının katıldığı 

İişbirliği Kurulu’nda bu konu da gündeme geldi, istişare edildi ve hukukçu çok değerli iki 

ağabeyimizin önerisi çerçevesinde, olağandışı bir durum olduğunu, -bu konuda yazılı bir 

metin de kaleme aldı ağabeyimiz- olağandışı bir durum olduğu için, bu kardeşlerimizin hak 

mahrumiyeti yaşamaması için geçici bir ilave süre verilmesinin uygun olacağını dile getirdiler. 

Bu konuda 7 gün boyunca, hepimiz vicdanen çok rahatsız bir süreç yaşadık. Neden yaşadık, 

biliyor musunuz? Bu kardeşlerimiz Mayıs ayının 15’i ile 28’i arası, sorumluluklarını yerine 

getirmişler. Başkasının alamayacağı adli sicil kaydını almışlar, ilgili belgelerini toplamışlar, 

formlarını doldurup altına ıslak imzalarını atmışlar. Ama nedense, Mayıs ayının 15’inden 29 

Ağustos akşamına kadar bu formlar Galatasaray Spor Kulübü’ne teslim edilmemiş. Ve ne 

olmuşsa, -şimdi artık bunu sorgulamaya başlıyoruz- 30 Ağustos günü, bu 141 tane evrak aynı 

anda Galatasaray Spor Kulübü’ne getirilip eski bir kurul üyemiz tarafından teslim edilmiş. 

Hatta ben bu kardeşimize yardımcı olmaya da çalışmışım iyi niyetli bir şekilde, çünkü 31 

Ağustos son gün, profesyonellerimiz kitlenmiş vaziyette. Bir gün önce bu alanı dahi açmışız. 

Ama kusura bakmayın, demin okuduğum madde çerçevesinde, kardeşlerimizin yakasını da 

artık bırakalım. Kardeşlerimiz kendi öz iradeleriyle ne yapacaklarsa yapsınlar. Dün ve bugün 

geceleyin 21.00’e kadar, Sicil Kurulu profesyonellerimizi kulüpte mesaiye tuttuk. Bu 

kardeşlerimize de mevcut formları tutulmak kaydıyla, -çünkü ilgili kurullarımız gerekli 

soruşturmayı devam ettiriyorlar, nereye gidecekse gidecek bu soruşturma- bir hak verdik. 

Bugün akşam 21.00’e kadar herhangi bir şekilde formlarını teslim ederlerse en doğal 

haklarını kullanabilecekler. Ama anladığım kadarıyla, yine ağabeyleri bu konuda öz 

iradelerine pek müsaade etmiyorlar, herhâlde kardeşlerim teslim etmeyecekler gibi 

gözüküyor. Saygılar sunarım hepinize. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz. Sayın İbrahim Ziyal, buyurun.  
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Sayın Ziyal söz almadan, bir konuda ilave açıklama yapmak istiyorum. Sayın Başkanın uçağı 

vardı, ayrıldı galiba. Ama bahçede basın toplantısı yapıyormuş galiba. Bir dakika müsaade 

edecek misiniz?  

Değerli Üyeler ve Kalan Yönetim Kurulu Arkadaşlarım, Kardeşlerim, 

Bir konuda ilave bir bilgi geldi, aktarmak istiyorum. Konuşmamın başında verdiğim mesajın 

önemini bir kez daha anlatıyor diye düşünüyorum. Bakınız, hiç kimsenin popülizm yapıp 

Divan üyelerini veyahut konuşmacıları taraftarın önüne atma hakkı yoktur. Bundan özellikle 

sakınmamız lazım, bu çok tehlikelidir. Bunu defalarca belirtiyoruz. Bakınız, ben kendi özel 

hesabımdan, bundan aşağı yukarı 3 hafta evvel, ultrAslan’ın değerli kurucusu, lideri Alpaslan 

Dikmen’in ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlamışım. “Tribünlerimizde taraftarlığın, 

sarı kırmızı renklere koşulsuz bağlılığın kaliteli ve zarif sembolü Alpaslan Dikmen’in eksikliğini 

hissediyor, özlemle anıyoruz.” Bu mesajın içeriğini iyi okursanız, Alpaslan Dikmen gibi 

liderlerin eksikliğini niye hissettiğimizi daha rahat anlarız diye düşünüyorum. Mesajlarımızın 

zarifliği ve kibarlığı zayıflığımızdan kaynaklanmamaktadır.  

Şimdi bu mesajım üzerine, bugün toplantıya katılmayan, ama anladığım kadarıyla sosyal 

medyadan sorumlu nöbetçi Yönetim Kurulu üyesi olarak kalmış Özgür Savaş Özüdoğru bir 

tweet atmış, bilgilerinize sunuyorum. Ondan sonra da İbrahim Ziyal’dan özür dileyerek sözü 

kendisine vereceğim tekrar. “Sayın Divan Başkanım, yokluğunu yad ettiğiniz Alpaslan 

Dikmen, az önce Yönetim Kurulu üyelerine iletişim kurmayın, fotoğraf çektirmeyin diye 

öneride bulunduğunuz ultrAslan’ın kurucusu ve ilk koordinatörüdür. Zaman zaman 

yönetimleri de eleştiren, ama her zaman saygı duyulan bir taraftar grubudur.” Kimsenin buna 

itirazı yok. Ama ne zaman ki bir kişi veyahut bir grup, başta Genel Kurulun hür iradesiyle 

seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerine hakaret ediyor ve Genel Kurul üyelerine tehditkâr bir 

davranış sergiliyorsa, onlarla resim çektirmeyin ve iletişim kurmayın. Arkasında da 

duruyorum bu söylediğimin. Ama bir Yönetim Kurulu üyemiz sıcağı sıcağına sosyal medyadan 

eğer tribünlere oynuyorsa, bunu önce değerli Yönetim Kurulu üyesi arkadaşların eleştirmesi 

lazım diye düşünüyorum. Teşekkürle bilginize sunmak isterim efendim. Özür dilerim Ziyal. 

İbrahim Ziyal 

Teşekkür ederim. 6329 İbrahim Ziyal. 

Sayın Divan, Sayın Yönetim, Değerli Hanımefendiler ve Saygıdeğer Galatasaraylılar,  

Bu kadar gergin ortamda, 3.5-4 saat oturup bekledikten sonra konuşmayı toparlayıp bir 

şeyler söylemek inanın ki zor, ama yine de bir şekilde hazırladığım konuşmayı yapmaya 

çalışacağım. Öncelikle, Sayın Yönetime, Olağanüstü Genel Kuruldan sonraki dönem için 

başarılar diliyorum. Sayın Başkana da geçmiş olsun diyorum, kendisi 4-5 gündür yatıyordu. 

Bu toplantıda, Olağanüstü Genel Kurul sonuçlarını, Divan toplantılarını değerlendirip bir 

şekilde onunla ilgili yorumlar yapmayı ve belki de bazı sonuçlar çıkarmayı umut ediyordum 

ben, ama 4 saat oldu, şu ana kadar bununla ilgili maalesef hiçbir şey, detaylı olarak hiçbir şey 

konuşamadık.  

O değerlendirmeden önce, iki noktaya değinmek istiyorum. Bir tanesi, yönetim ile ilgili. 

Yönetim masasında oturan arkadaşlardan herhangi bir tanesi şimdiye kadar Divan, konuşan 
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kişi ya da konuşmaya eğilimli kişiye bir teşebbüs ya da bir davranış biçiminde olduysa, 

şimdiye kadar bu hep tepki görmüştür. Son Olağandışı Genel Kurulda da aynı şey oldu.  

Diğer bir nokta da, Sayın Başkan özellikle Olağanüstü Genel Kurulun başında, toplantıda 

anlatmaya çalıştığı hâlde, “Bu kamera mevzusu, kamerayla çekilecek oylama, vesaire, 

bununla alakası yoktur. Hiç böyle bir şey yoktur, nereden çıktı bu arkadaşlar, sayın üyeler?” 

diye söylediği hâlde, o masada oturan bir Yönetim Kurulu arkadaşımız, maalesef kamera 

elinde, sanki Başkana nispet yapar gibi, evet verenlerin, hayır verenlerin devamlı fotoğrafını 

çekti. Yani o masada oturan bir kişinin öyle bir görüntüsünün olması -bu görüntüler sosyal 

medyada da yayımlandı- hiç de hoş bir şey değil. Burada bunu söyledi Başkan, ama biz bunu 

yine yapacağız şeklinde bir mesaj mı verilmeye çalışılıyor sanki? Ümit ediyorum ki böyle bir 

mesaj verilmiyordur, ama son derece nahoş bir görüntüydü. 

İlk slaytı gösterebilir misiniz? Burada Olağanüstü Genel Kurulun sonuçlarını görüyorsunuz. 

Acaba Galatasaray’daki üyeler, Genel Kurul üyeleri nasıl bir mesaj verdiler? Burada gerçekten 

rövanşist, başka anlam taşıyan bir mesaj var mıydı? Yoksa genel, global olarak bir mesaj mı 

var burada? Bakın, 4/1, 4/2, 4/3 daha önce de başkanlara verilmiş olan yetkiler. Bunlara 

kabul oyu verilmiş. 4/4, 4/5 açık farklı reddedilmiş. Ama arkasından 4/6, ona benzer bir 

madde olmasına rağmen kabul edilmiş, ama 440 oya düşmüş. Yani aşağı yukarı 200-250 kişi 

civarı bir tereddüt var. Ondan sonra yine bir geçiş olmuş, Ali Sami Yen Teknokent, sonra Ada 

çok büyük bir çoğunlukla reddedilmiş. Riva kabul edilmiş. Revize, oy çokluğu ile geçmiş. 

Basketbol, voleybol geçememiş ve konsolide iptal zaten. Giriş aidatı ve yıllık aidat geçmiş.  

Buradan çok açık olarak bir mesaj veriliyor. Ben bir Galatasaray üyesiyim, orta direğim 

diyelim, averaj bir Galatasaray üyesiyim. Rövanşist değilim, bindirilmiş kıta değilim. Bir 

sonraki slayta geçtik mi? Konuşmamda da aynı şeyi söyledim, oylamada da aynı şeyi yaptım. 

Bakın, 4/1, 4/2, 4/3, kabul oyu, üçüne de kabul vermişim. 4/4, 4/5, ret vermişim. 4/6, 4/7, 

4/8’e kabul oyu verilirken ben çekimser kalmışım, çünkü bunlar ortada olmayan projeler ve 

ne yapacağımı bilmiyorum. Hâlbuki ret verdiklerim, bizim asetimiz olan, elimizde olan, bina 

olarak, yapı olan malzemeler, bunların riske girmesini istememişim. Diğer taraftan, çekimser 

kaldıklarım ise, bir şeyler olsun istiyorum ama plan yok, program yok ve görmediğim bir şeye 

nasıl evet vereyim ya da hayır vereyim çekincesi içindeyim. Ada, ona da ret vermişim. Yine 

asetimiz. Riva okulu, çok zorlandım. Dedim ki, bir okul, bir eğitim kurumu yapılıyor, en 

azından zorlayayım, bir plan, program yok ama ona da kabul verdim. 20.00’de çıkmak 

zorunda kaldım, çocuklarımla ilgili bir sebepten dolayı. Ama konuşmamda söylemiştim, hayır 

veremezsiniz revize bütçeye. Bütçe çalışmak zorunda, akıl var, mantık var. 6, 7 ret vereceğim 

demiştim, kalsaydım verecektim. Konsolide iptal. Hayri ağabeyin söylediği gibi, kesinlikle 

yapılması lazım bunun en kısa zamanda, ancak tüzük tadili gibi yapılması lazım. Konsensusla 

birlikte, Temmuz, Ağustos’a da katılıyorum, Eylül ayı çok geç. Haziran ya da Temmuz’da bunu 

gerçekleştirmek lazım. Giriş aidatı soru işareti. Çok kafam karışıktı. Konuşmamda da 

söyledim. Dedim ki, Allah kolaylık versin ödeyeceklere. Yani ödeyebilirlerse ödeyecekler. 

Yıllık aidat da 400’e çıkartılmış, bunda bir şey yok, kabul edilebilir diye düşündüm.  

Burada gördüğünüz tablo, objektif bir Genel Kurul üyesi olarak verdiğim oylar belli, sonuç da 

belli. Genel Kurul üyelerinin elimizdeki asetlerin elden çıkarılması ile ilgili çekinceleri var. 
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Diğer taraftan, program ve planlama olmadan bir şeye evet demek de istemiyorlar, ama 

yönetime de destek vermek istiyorlar. İkisinin arasındaki en güzel çelişki 600 ile 440 arasında 

görülüyor. Ellerini kaldıramamış 250 kişi. Bunu kapatabilir miyiz? Onun için, sayın Yönetim 

Kurulu mesajı doğru almalı. Rövanşist, bindirilmiş kıta şeklinde değil, objektif olarak 

değerlendirmeli.  

Affınıza sığınarak, bir şey söylemek istiyorum. Burada bazı ağabeylerimizin, bazı 

arkadaşlarımızın söylediği sözler toplantı sonlarında, arasında bazen söz bitirici ve karar 

değiştirici olabiliyor. Özellikle hukukçu üyelerimizin bir toplantı öncesinde söyledikleri fikirle, 

bir sonraki toplantı öncesinde söyledikleri çeliştiği zaman herkesin kafası karışıyor. Buradaki 

konuşmalarımızdaki sorumluluğumuz -bu üyelerimizin özellikle- bence çok fazla. Onlardan 

istirhamım, bu çelişkiye düşmeden, daha kararlı bir şekilde konuşmalarını götürmeleri ve 

nihai kararlar verme konusunda Genel Kurul üyelerini bir şekilde yönlendirmeleri.  

Aralık ayında tüzük tadili yapılacak diye bir şey var, bununla ilgili bir girişim olacak diye. 

Doğru mu, bilmiyorum. Olağanüstü Genel Kurul, böyle bir şey varsa, burada açıklarsanız 

sevinirim. Eğer varsa böyle bir şey, muhakkak bunun öncesinde bir Genel Kurul toplamak 

lazım ve bu işi olgunlaştırmak lazım. Aralık olmayıp, Mayıs’ta bile olsa, öncesinde muhakkak 

bir Genel Kurul yapmak lazım. Yine aynı şekilde, önümüze bir liste şeklinde bunlar gelir ve 

bunları tartışamaz isek, orada çok büyük sıkıntı olacak. Öyle bir şey yok diyorsunuz, değil mi?  

Evet, 141 meselesine değindik, ben tekrar değinmeyeceğim. Onunla ilgili benim de kafamda 

çekincelerim vardı, ama hâlâ çözülememiş birçok şey var. Bir de 10 gün oldu Olağanüstü 

Genel Kuruldan bu zamana, devamlı gündem değişiyor. Her gün değişik bir şey var. Bir 

tekerlekli sandalye meselesi çıkıyor, bir 141 çıkıyor, bir UEFA çıkıyor, her dakika bir 

spekülasyon. Geçen gün de Gül Baba ile ilgili bir mevzu, bir ziyaret oldu Macaristan’a. Ben 

facebook’tan baktığım zaman çok memnun oldum, ama konuya tam anlamıyla vakıf değilim 

herhâlde. Sayın Eşref Başkandan özellikle rica ediyorum, benim konuşmamdan sonra 

bununla ilgili bir açıklama yaparsa. Bu toplantının mahiyeti neydi? Sizler kimler olarak bu 

toplantıya gittiniz? Nedir orada oluşan şeyler? Çünkü sosyal medyada yazılan bazı sıkıntılar 

var, Galatasaray aleyhine. Onun giderilmesini ben çok isterim.  

Son söz olarak da, ben Fatih Terim’e bu kadro ile elinden geleni yaptığı için teşekkür 

ediyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum, sabrınız için. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Efendim, konuşma sırası Taner Aşkın’ındı. Ama Taner Aşkın kürsüye gelinceye kadar ben 

Macaristan’la ilgili bilgi aktarayım. Efendim, biliyorsunuz, Galatasaray’da bir Gül Baba 

efsanesi vardır, özellikle lisenin kuruluşu ile ilgili olarak, bir rivayete göre. Biz okuldayken, 

bunu arka bahçedeki lahitte zanneder, notlarımız kötü olduğu zaman gidip dua ederdik iyi 

olsun diye. Sonra öğrendik ki içi boşmuş. Geçen hafta Sayın Adnan Polat beni aradı, Divan 

Başkanı olarak ve kendisinin şirketinin finansmanını sağladığı, Macaristan’daki Gül Baba 

Türbesi’nin restorasyonunun bittiğini, açılış seremonisinin yapılacağını söyledi. Aynı şekilde, 

Sayın Mustafa Cengiz, Sayın Yusuf Günay ve Sayın Abdurrahim Albayrak’ı da davet ettiğini 

söyledi bana. Ben de kendisine, Sayın Polat Bengiserp’i, yani Galatasaraylılar Derneği 

Başkanını da davet etmesinin uygun olacağını söyledim. Kendisi de, zaten edeceğim, dedi. 
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Nitekim onu da aramış. Dolayısıyla, ben Galatasaray Divan Kurulu Başkanı olarak, Sayın 

Bengiserp de Galatasaraylılar Derneği Başkanı olarak bu davete icabet ettik. Aynı şekilde, 

ertesi gün açılışa Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi de Dışişleri Bakanı ile birlikte katıldılar. 

Macaristan Başbakanı, Maliye Bakanı ve yerel idareciler de vardı. Bizim orada var oluş 

nedenimiz, Adnan Polat’ın davetine icabet etmek. Efsanemizde yer alan Gül Baba’nın sarı 

kırmızı güller arasında restore edilmiş, çok güzel olmuş bir müze üzerindeki türbesini gördük. 

Çeşitli soranlara, etrafımızdakilere Galatasaray nedir diye anlatmaya çalıştık. Onun dışında 

başka bir vecibemiz ve görevimiz olmamıştır.  

Bizim birlikte gittiğimiz veya bizle birlikte gelen grup nasıl oluştu? En ufak bilgimiz yok, ama 

ortak bir paydaları vardı. Zamanında Adnan Polat’ın listesinde yer almış, çalışmış veyahut da 

özel hayattan yakınları olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla, bir Salı günü gidip, pardon 

Pazartesi akşam gidip dün akşam üzeri de döndük. Macar Başkanı Galatasaray’dan ve Adnan 

Polat’tan bahsetti, teşekkür etti. Fakat bu işin resmî şapkası, Cumhurbaşkanına bağlı TİKA 

diye bir kuruluş var. Tahmin ediyorum, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın kısaltması. 

Onlar bu işin resmî üstlenicisiydi, ama arkasında, benim de memnuniyetle müşahade ettiğim 

şekilde, Polat Holding’in Macaristan’da çok etkin olduğu ve bir sürü işler yaptığıydı. 

Dolayısıyla, finansmanı da bu şekilde sağlamış. Bizim seyahatimizin kısa özeti budur. Ben de 

giderken, Sayın Polat Bengiserp ve gazeteci Osman Tamburacı da vardı. Onlar bir çalışma 

yapmışlar, Gül Baba nedir diye. Bir şey öğrendim ben de. Gül Baba bir defa bir Bektaşi derviş, 

fakat bir türbesi, mezarı Macaristan’da, yani Budapeşte’de, bir diğerinin de burada, 

Boğazkesen’de olduğu söyleniyor. Bu nasıl olabiliyor, iki mezar diye, tabii ki sorguladık biz de. 

Bir rivayete göre veyahut efsaneye göre, kendisi Kanuni Sultan Süleyman’ın seferleri 

sırasında, Macaristan’da vefat ettiği zaman iç organları oraya gömülmüş, vücudu buraya 

getirilmiş veyahut tersi. Yani bu bir efsane. Dolayısıyla, bunun dışında da başka bir şey yok. 

Ama tabii hesap ettiğiniz zaman, bakıyorsunuz 115 yaşında filan, ama dediğim gibi efsaneler 

böyle oluşuyor.  

Bilmem, açıklayıcı oldu mu? Teşekkür ederim. Çok özür dilerim Taner ağabey, sağ ol. 

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, değerli açıklamalarınız için ben de teşekkür ediyorum.  

Sayın Hazirun,  

5924 Taner Aşkın. Sözlerime başlamadan önce, sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Benim özellikle bugün baştan hazırlanarak buraya gelmiş olduğum yegâne şey, ne maddi, ne 

o, ne bu, ne sportif başarı, hiçbir şey değil. Tek bir şey, Galatasaray’da birlik, beraberlik, 

dayanışma, saygı, sevgi, huzur ve başarı. Sadece bunun için huzurlarınızdayım.  

Bakın, 113 sene evvel kurulan bir kulüp ve 500 seneye varan bir mazi. Bu kulüp, daha 

doğrusu, bu kuruluş, bu çatının altında kuruldu. 113 sene evvel bizim ağabeylerimiz... Ben 

mektepli değilim, önce bunu söyleyeyim. Çünkü bir tokat yedim bu yüzden, bir küfür yedim, 

affedersiniz, hakkım olmayarak. Ama hemen şunu söyleyeyim. Buranın Galatasaray’ın 

menşei olduğunu, Galatasaray’ın buradan neşet ettiğini, Galatasaray’ın buradan bugünlere 

geldiğini hiçbir kimsenin inkâr etmeye ve unutmaya hakkı yoktur. Bunun altını çizerek 

söylüyorum. Bundan sonraki oluşanlar, Galatasaray camiasıdır. Galatasaray camiasının 
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içerisinde tabii ki taraftarlar da vardır. Tabii ki taraftarlar da olacaktır. Tabii ki başarılar 

arttıkça, kulüp büyüdükçe bu gide gide katlanarak, hani şöyle söyleyeyim, bir benzetme 

olsun, inşallah tsunami’ler gibi olur. 70’ler, 100’ler, 200’ler değil, milyonlar, milyarlar bunun 

arkasından gelmeye devam ederler.  

Çok önemli bir konu. Biz maalesef uzun zamandır, uzun zamandır, varlığına inandığımız, ama 

bir türlü kabullenemediğimiz, bir türlü telaffuz edemediğimiz, bir türlü dile getiremediğimiz 

berbat bir kelepçenin içine girmişiz. Özellikle son 10 senedir, bu kelepçeden kurtulmanın 

çarelerini bir türlü arayamıyoruz. Ben samimiyetle söylüyorum. Bu konuda yapmadığım 

kalmadı. Kusura bakmayın, bir zamanlar adım da “Galatasaray’ı mahkemeye veren adam” 

olarak çıktı. Ama bunu Galatasaray’ın menfaatleri için yaptığım sonradan anlaşıldı. Nitekim 

öyleydi. En ufak bir tereddüdüm de yoktu. Bugün aynı şartlar olursa, aynı şekilde, kaldığım 

yerden devam ederim. Hiçbir korkum yok. Benim bir çizgim de yok. Benim çizgim 

Galatasaray. Galatasaray için bir çizgi söz konusu değil. Benim çizgimin nerede duracağını 

ancak Galatasaray menfaatleri işaret eder. Onun altında hiçbir şekilde kimsenin bana 

söyleyeceği, çizginizi aştınız lafına falan pabuç bırakacak kadar yufka yürekli de değilim. Bu da 

böyle biline.  

Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Galatasaray’da çok değerli bir oluşum var. Bu 

oluşum Galatasaray Genel Kuruludur. Galatasaray Genel Kurulu, Galatasaray’ın haklarını, 

Galatasaray’ın taraftarı adına da olsa, en iyi şekilde müdafaa edecek, en iyi şekilde onu 

dikkatle izleyecek ve gereğini yapacak insanlardan müteşekkil. Hâl böyle iken, tabii 

arkadaşların kendilerine göre bir görüşleri olabilir. Onlara çok fazla bir şey söylemek de doğru 

değil. Ama bakın, hâl böyle iken, burada çok hassas bir olay var. Sayın Başkan gitti. Biz Sayın 

Başkanla Tüzük Komisyonu’nda yıllarca beraber çalıştık. Çok toplantılarda konuştuğumuz 

konulardan bir tanesi buydu. Ya artık bu işe bir son verelim, bu iş bitsin. Mektepli, mektepsiz, 

alaylı, saraylı, falan bunlar olmasın artık ya. Herkes Galatasaraylı. Yok böyle bir şey yani. Yani 

ben bir slogan da bulmuştum bir zamanlar. “Ne alaylı, ne saraylı, herkes Galatasaraylı!”  

Şimdi bakın, buradan yola çıktığımız zaman çok farklı yerlere gideceğiz. Biz birbirimizi 

çekmekten, birbirimizi aşağıya indirmekten yukarı itmeye fırsat bulamıyoruz. Dolayısıyla, bir 

yerlere gelemiyoruz. Bazı zümreler bizim içimizde de var. Şüphesiz ki bizim dışımızda da var. 

Bizim bu zayıf noktamızdan ciddi anlamda istifade ediyorlar. Bir örnek vermek istiyorum. 

Biraz evvel Sayın Başkan bir şey söyledi. Net, açık, hepimiz duyduk. Çekmece, bugünden 

itibaren artık Galatasaray’ın hizmetinde, hatta belki de biraz daha ebatları büyütülerek, 

ölçüleri büyütülerek. Peki, ben bir şey söyleyeyim size. Bu Çekmece Galatasaray’a mal 

edildiği zaman bizler de yönetimdeydik. Sonra diğer yönetimlere devir geldi, geldi. 

Yönetimlerden bir tanesinde, bu Çekmece’ye -o günün parasıyla söylüyorum- 30 veya 35 

milyon TL’lik yatırım yapacak Yönetim Kurulu üyesi bir arkadaş teklifte bulunuyor. Ama bu, 

Yönetim Kurulunun içerisinde maalesef rağbet görmüyor ve o tesis bundan 7-8 sene evvel 

Galatasaray’ın tesisleri olacakken, orası ancak yeni Galatasaray’a intikal etmiş oluyor. Bu 

çekişmelerin Galatasaray’a ne kadar somut zarar verdiğini en açık ifadesiyle bu gösteriyor. 

Eğer biz bir Yönetim Kurulu olarak burada toplanıyorsak, Yönetim Kurulu da bizlerden oluşan 

10-11 kişiyse, bizim bir diğer arkadaşımızın getirdiği veya getireceği bir şeyi, alenen veya hiç 
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düşünmeden, ya orası dağ başı, oraya tesis mi yapılır filan diye reddetmek son derece yanlış. 

Bakın, biz buralardan kopuyoruz, buralardan ciddi anlamda sıkıntıdayız.  

 Bu tabii Galatasaray’da bugünden yarına olacak bir şey mi? Evet, olacak bir şey, olacak bir 

şey. Bugün bir kere daha tekrar ediyorum. Kopya çekelim beyler. Sayın yönetici arkadaşlarım, 

rica ediyorum, kopya çekelim. Büyük kulüpleri şöyle bir tetkik edin. Arsenal’di, 

Manchester’di, şuydu, buydu, falan, filan. Bakmayın, yani şov olarak belki hiçbirisi ultrAslan 

becerilerine sahip değil. Bizim taraftarımız kadar, o kadar şov yapamıyorlar. Ama şöyle bir 

şey söyleyeyim. Onlar bu kulüpten almıyorlar, bu kulüplere veriyorlar. Örnek veriyorum yani, 

örnek. Adı da fan kulüp, tamamen kulübün kontrolü altında, tamamen kulübün kontrolü 

altında bir sistem bu. Bayern München buradan yılda 275 milyon euro kazanıyor. Beyler, 

dikkatinizi çekerim, şaka değil bu rakam. Manchester United buradan 200 milyon sterlin 

kazanıyor. Bunlar çok ciddi rakamlar. Ama ne oluyor? Orada her şey bir kasanın içerisine 

akıyor. Oradan o insanların masrafları da karşılanıyor. Tabii ki yaptıkları birçok şeyler var. 

Seyahatleri var, şunlar var, bunlar var. Ama hepsi kulübün kontrolü altında oluyor. Bakın, 

bugün neyi konuşuyoruz? 2.5 milyar açık var. Peki, güzel. Galatasaray’ın da 30 milyon 

taraftarı var. Ya beyler, gelin alt limiti 100 lira olsun, hepimiz bağışta bulunalım ya. Çoktan 

bitirdik, öbür tarafa geçtik. Ne uğraşıyoruz bunlarla ya, ne uğraşıyoruz? Fedakârlık varsa, 

gelin hep beraber yapalım. Her şeyi sade yönetimin üstüne bırakmayalım, yapalım bu işi. 

Yapalım. Alt tarafı bir 100 lira, bir kereye mahsus bir 100 lira bağış yapalım şu kulübe. 

Madem ki 30 milyonuz, üstü açık olsun, isteyen istediği kadar yapsın. Hah, yani bu kadar 

basit bir şeyin içinden çıkamaz hâle geldik. Galatasaray bunlara muhtaç değil, kesinlikle 

muhtaç değil. Ama bugün bu açmazlar, biraz evvel arkadaşlarımızın söylediği gibi, birtakım 

şeylerle olabilecek, kapatılacak hesaplar değil. Bakın, bugünden yarına Galatasaray’ın nakite 

ihtiyacı var. Sabah kalktığımız zaman, elimizi cebimize koyduğumuzda ödeyecek bir 

paramızın olması lazım. Siz bunu devamlı döndürerek, devamlı döndürerek, üstüne koyarak 

faiz alırsanız, gide gide elde hiçbir şey kalmaz. Hiçbir şey kalmaz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Aşkın, toparlarsak memnun olurum. Toparlayabilirseniz... 

Taner Aşkın  

Toparlıyorum Sayın Başkanım. Ben özetle şunu söylemek istiyorum. Bu yönetimde bulunan 

arkadaşlara bir şey daha hatırlatmak durumundayım. Sayın İkinci Başkan Abdurrahim 

kardeşim, birbirimizi çok severiz, biliyorum, ama ufak bir hatırlatmada bulunayım. Ne olur, 

Galatasaray İkinci Başkanı, Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri ne olursa olsun, hiçbir zaman 

köşeye sıkışmaz. Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri köşeye sıkıştırır, ama köşeye sıkışmaz. 

Bu tabirin bir dil sürçmesi olduğuna ben inanıyorum, ama bir kere de ikaz etme gereğini 

duydum. Beni bağışla. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkürler. Sayın Ömer Tümay, buyurun. Bu gidişle bir 15-20 dakika içinde toparlayacağız 

diye düşünüyorum. Buyurun. Söz mü istiyorsunuz o konuda?  
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Ömer Tümay 

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylı Büyüklerim, Çok Kıymetli Arkadaşlarım,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 6081 Ömer Tümay. Öncelikle, bunca saattir bekliyoruz. Onun 

için, sizin de çok yorulduğunuzu gözlemliyorum. Konuşmamı kısa keseceğim. Belirli noktalara 

temas edeceğim. Önce bu Büyükçekmece konusunda yönetime bir iki kelime etmek 

istiyorum. Büyükçekmece’ye biz yıllar evvel gittik, yerinde tespit ettik. O zaman da 

Galatasaray’daydı. Fakat şunu lütfen göz ardı etmeyin. Eğer orada süratle bir yatırım 

yapmazsanız onu kaybedersiniz. Yıllar evvel, biz Sapanca’yı Galatasaray’a kürek tesisi 

yapılmak üzere aldık, ben de vardım o toplantıda. Sapanca’daki Kırkpınar Belediyesi bize gitti 

geldi, gitti geldi, “Allah aşkına, buraya bir bayrak dikin, bir tane konteyner koyun, iki tane 

tekne koyun, buradaki çocuklar da kürek çeksin, biz de sizin arkanızda duralım.” dedi, 

yapamadık. Ve sonuçta, biz Sapanca’yı kaybettik, aynı Maltepe’yi kaybetmemiz gibi, aynı 

Halkalı’yı kaybetmemiz gibi ve -biraz bundan daha farklıdır- Likör Fabrikası’nı kaybetmemiz 

gibi. O kadar çok şey var ki böyle kaybettiğimiz... Yani almak çok zor değil. Alıyorsunuz, ama 

aldığınızı da değerlendirmeniz lazım.  

Şimdi biliyorsunuz, bir olağanüstü kongre yaşadık. Bu olağanüstü kongrenin birtakım 

değerlendirmelerini yapmamız gerekiyor. Eminim ki yönetim kendi arasında yapmıştır, ama 

bizim de yapmamız gerekiyor. Çok uzun bir olağanüstü kongre yaşadık. Bir kere olağanüstü 

kongrelerin adı üstünde, olağanüstü durumlar için yapılır. Bunun bir veya iki maddeyle 

sınırlanması lazım, çünkü Galatasaray’ı çok ilgilendiren maddeler bunlar. Ama böyle sayfalar 

süren gündem olursa toplantı 12 saate gider, yorgunluk çöker, konsantrasyon bozulur, algılar 

biter, Genel Kuruldakilerin birçoğu toplantıyı terk etmek zorunda kalır. Çünkü evet, sağlık 

problemi olanlar var, evinde hastası olanlar var, işi olan var. Kimse 12 saat orada kalamaz. 

Kalırsa da zaten çok faydalı sonuçlar çıkmaz. Nitekim de öyle oldu. Yönetim çok geniş yetkiler 

istedi, birçok konuda. Hatta Başkan dedi ki, biz değil, Genel Kurulun geçmiş yönetimlere 

verdiği yetkileri istiyoruz.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Galatasaray bugüne bilinçsizce kaldırılan eller, indirilen eller, o verilen yetkiler yüzünden 

geldi. Dönüp bakıyoruz, Riva ile Florya nasıl üst üste toplandı, nasıl bir paket hâline getirildi 

ve nasıl elden çıkartıldı, hâlen bilmiyoruz. Niçin ikisi beraber? Bugün biz Florya’dan çıkarsak, 

eğer başka bir yere geçersek, en az birkaç sene, en az birkaç sene. Şimdi Florya’da yeni bir 

çim saha yapılması söz konusu. Mecbursunuz, yapacaksınız. Sizin Şampiyonlar Ligi’nde 

oynayan bir takımınız var, sizin Türkiye şampiyonluğuna oynayan bir takımınız var. Aslan gibi 

bir hocanız var başında. Bu takım toprak sahada oynayamaz ya da bütün çim vasıflarını 

kaybetmiş sahalarda antrenman yapamaz. Mecbursunuz, yapacaksınız. Diyeceğim şudur. 

Riva artı Florya’nın elden çıkartılması maalesef bu indir-kaldır eller sayesinde olmuştur.  

Keza, hepimizin yüreğinde kor ateşi gibi duran Ada. Ada konusunda yıllardır ne çalışmalar 

yaptık. Sevgili Hayri ağabeyim orada oturuyor. Ne çalışmalar yaptık, ama bugün Ada her 

geçen gün elimizden biraz daha gidiyor, sulara gömülüyor. Gidiyor, kaybediyoruz göz göre 

göre. Bu kadar hukukçu var, bu kadar akademisyen hukukçu var, herkes başka bir şey 

söylüyor. Yönetimler başka hukukçularla çalışmayı tercih ediyorlar. Olmuyor, bir konsensüs 
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sağlanamıyor arada ve her geçen gün biraz daha Ada’dan uzaklaşıyoruz. Keza, şapkadan 

tavşan çıkarır gibi bir otel çıkarttı bir önceki yönetim. Bugün, ayıp olmasın diye camla 

kaplanmış dış cephesi, ama içi bomboş buğday silosu gibi olan bir inşaat sahibiyiz. Hani bize 5 

milyon dolar gelir getiriyordu yılda? Kimse yoksa ben yaparım diyen nerede? Kimse yok. 

Şimdi bunları söylüyorum, çünkü Genel Kurul da artık bir kendine geldi. Diyor ki, -lütfen bu 

mesajı doğru alalım- bizden bir yetki istiyorsanız önce proje. Önce yetki, sonra proje değil, 

önce proje. Projenin fizibilitesi, fizibilitenin de finansman raporu, hangi şartlarla bu 

finansman sağlanacak, yani artık somut verilerle yetki talebinde bulunmak lazım.  

Bir başka konu da bu üyelik aidatları. Çok uzun süren toplantının sonunda, 114’e 111 bitiyor. 

Düşünün, Galatasaray’ın çok önemli bir konusu. Gerçekten merak ediyorum, niçin 1.200 

liraya 20 bin lira gibi bir diferansı, bir farkı öngördü yönetim? Hakikaten merak ediyorum. 

Bakın, Galatasaray demek eğitim demektir. Galatasaray demek kültür demektir. Galatasaray 

demek, Batı’ya açılan pencere demektir. Bunlardan asla vazgeçemeyiz. Bizim için para 

değildir önemli olan, önce eğitimdir. Lütfen Galatasaray’ın değerleriyle oynamayalım. Yeni 

hayata atılan bir çocuk 20 bin lirayı nasıl verecek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl verecek? 

Ne diyecek, baba, ben Galatasaray’a üye olmak istiyorum, 20 bin lira ver mi diyecek? Hele bu 

ekonomik konjonktürde. Öte yandan, siz mektepten mezun olan gençlerin... Tamam, ben her 

zaman gençlerle beraberim, çünkü Galatasaray’a bir katkı sağlayacaksa gençler sağlayacak. 

Ama siz onu 1.200 lira yapıp da onun karşısına dışarıdan gelenlere, varsa paran gelirsin, yoksa 

paran gelemezsin, 20 bin liran varsa, Ahmet gel, yoksa kulübün önünden bile geçme, 

diyemezsiniz. Bu sosyal adalete sığmaz, hakkaniyete hiç sığmaz. Çok yanlış, çok büyük yanlış. 

Sonucunda ne oldu? Evet, sosyal medyayı takip edenler görüyor, büyük bir reaksiyon var. Siz 

taraftarla Galatasaray’ın arasını açıyorsunuz, yapmayın. Bunlar tehlikeli oyunlar, çok tehlikeli 

oyunlar. Öte yandan, bir genç düşünün, parasını biriktirmiş, 10 bin lirasını, hak da kazanmış, 

üye olacak. Hayır, dur kardeş, o geçti, 20 bin... Yok böyle bir şey! Bunlar son derece yanlış 

şeyler.  

Sözlerimi tamamlarken, size bir anektot anlatacağım. 18 yaşındayım, nurlar içinde yatsın, 

Başkanımız Ali Uras beni yanına çağırdı, Spor ve Sergi Sarayı’nda, bir basket maçında, 

“Oğlum, seni görüyorum, bu Galatasaray’a faydalı olursun. Ben seni Galatasaray’a üye 

yapacağım.” dedi. “Sağ olun Başkanım, teşekkür ederim, ama olamam.” dedim. “Niye?” dedi, 

“Ee,” dedim “benim harçlıklarım yetmez.” “Evlat, bakarız bir çaresine.” dedi. Ben genç bir 

Galatasaraylı olarak, harçlıklarımla Galatasaray’a üye oldum. O zaman başımızdaki insan Prof. 

Dr. Ali Uras Galatasaray Başkanı. Şimdiki Başkanımız da diyor ki, 20 bin liran yoksan geçme 

kulübün önünden. Takdir sizin. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz, Sayın Tümay’a. Sayın Bünyat Balaban, sonra Serhat Özalemdar. Turcan Hoca 

gitti. Aa, burada. Gitmişti, geri gelmiş Hoca.  

Bünyat Balaban 

6037 Bünyat Balaban.  

Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu, Değerli Galatasaraylılar,  
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Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben de bir konuşma hazırlamıştım, ama 

buradaki birçok konuya daha evvelki konuşmacılar değindi. Onun için, bu ilerlemiş saatte 

kimsenin daha fazla vaktini almak istemiyorum. Yalnız bir teşekkür borcum var. Konuşmama 

başlarken, daha evvel Şubat ayında da ifade ettiğim, Divan Kurulumuzun kuruluş amacına ve 

en önemli fonksiyonlarına tekrar bir hatırlatma yapacaktım. Bunu da çok özet yapıyorum. 

Kulübümüzdeki görüş ayrılıklarının, ayrışmaların önlenmesi, birlik ve beraberliğin devamının 

sağlanması görevidir. Onun için yönetimden bağımsız, onun için tecrübeli, saygın kişilerden 

oluşan bir kurumdur. Ben Sayın Eşref Hamamcıoğlu’na teşekkür ediyorum, bugünkü 

yaklaşımı ile bu görevi tamamıyla yerine getirme çabası içinde olduğu için. Bu görevimizi, 

bizim bu birlik ve beraberliği sağlamamızın önemini hiçbir şekilde ihmal etmememiz 

gerekiyor. Ama bu sadece Divan Başkanının görevi değil, sadece Yönetim Kurulunun görevi 

değil. Evet, asli görevleri, ama bizim gibi kıdemli, tecrübeli üyelerin de, her birimizin de 

görevi. Bizim de bu kritik dönemlerde, mümkün olduğu kadar örnek davranışlarla birleştirici, 

ayrışmalardan ve buna yol açacak tartışmalardan kaçınacak bir yaklaşım içinde, bir özen 

içinde olmamızın çok önemli olduğu düşüncesindeyim.  

Şimdi bunu çok kısa söyledikten sonra, bu geçtiğimiz Genel Kurulla ilgili bir iki hususa çok 

kısaca, saati de göz önüne alarak değinmek istiyorum. Şimdi geçen Divan toplantısında, Sayın 

Mehmet Helvacı bir konuşma yaptı. Ben hata yapmayayım diye, tutanakların yayınlanmasını 

bekledim. Tabii hepsini değil, sorumla ilgili olan kısmını tutanaktan aynen okuyorum. Sayın 

Helvacı yönetime hitaben diyor ki, “Diyorsunuz ki, biz bunu sizin endişeleriniz dolayısıyla 

değil, şu nedenlerle istiyoruz. Şimdi aslında yapılması gereken şey kolay ve basit. Önce şunu 

söyleyeyim. Mali Genel Kurulda, doğrudur, (Yani Olağanüstü Genel Kurulu kastediyor burada 

Sayın Helvacı.) gündem değiştirilemez, madde ilave edilemez. Ama bu, şu anlama gelmez. 

Genel Kurul burada karar verirken, sadece içerikle sınırlıdır demek değildir bu. Genel Kurul o 

maddede istediği değişikliği yaparak, karar verebilir. Bunu da bir öneri olarak bize yönetimin 

bizzat kendisi getirebilir. Yönetim bizzat kendisi getirmek istemeyebilir. Bize verir, biz bunu 

Genel Kurulda öneririz ve bunların yapılmasını sağlayabiliriz.” Tekrar altını çiziyorum, Genel 

Kurul o maddede istediği değişikliği yaparak karar verebilir, dedi Sayın Helvacı.  

Genel Kurulda, eğer o yoğunlukta ben yanlış anlamadıysam, ben hata yapmadıysam, Genel 

Kurul Divan Başkanı Sayın Metin Aslan, oylamalar öncesinde, maddelerin içeriklerinde -altını 

çiziyorum, ilave etmek veya çıkartmak değil, maddelerin içeriklerinde de- değişiklik 

yapılamayacağını, maddelerin önümüze geldiği hâli ile kabul veya ret edilebileceğini belirtti. 

Ben öyle anladım. Şimdi, her ikisi de hukuka da, tüzüğe de çok vakıf olan iki saygın üyemiz. 

Ben ikisinin arasında aynı şeyi anlamadım. Onun için, bu konunun, hem benim, hem de bütün 

üyelerin bundan sonrası için de bilgilenmesi açısından açıklanmasını rica edeceğim. Yani 

Olağanüstü Genel Kurulda, madde ilave etmeden, çıkartmadan, bir maddenin içeriğindeki 

belli bir cümle, belli bir rakam, ne ise, değiştirilebilir mi, değiştirilemez mi? Değiştirilemezse, 

değiştirilebilirse, pardon, o zaman son Genel Kurulda doğru bir önerge, yeterli bir önerge 

vermediğimiz için mi değişiklik yapılamadı? Tamamıyla bilgilenmek, aydınlanmak açısından 

bunun bütün üyelere bilgi olarak sunulmasını çok rica ediyorum.  
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Şimdi, yine son yaşadığımız Olağanüstü Genel Kurulla ilgili ikinci ve son konu. Kendisi burada 

yok, biraz arkasından konuşuyor gibi olacağım ama yapacağım bir şey yok. Ben Sayın Mustafa 

Cengiz’i başkan olmadan evvel tanıyorum. Kendisini, herhangi bir şey vaat etmeden evvel 

ihtiyatlı davranan, çok dikkatli vaatlerde bulunan, yapamayacağı şeyleri, yapmayacağı şeyleri 

ifade etmeyen, yapacağını söylediği şeylerin de sonuna kadar arkasında duran bir kişi olarak 

tanıdım ve çok da takdir ettim. Şimdi izninizle, yine hata yapmamak için, tutanaklardan 

okuyorum. Son Divan Kurulu toplantısında, bir ay evvel burada yaptığımız toplantıda, Sayın 

Mustafa Cengiz de kapanışta çok uzun bir konuşma yaptı. Tabii hepsini değil, konuyla ilgili 

bazı cümleleri tutanaktan aynen okuyorum. Diyor ki, Sayın Başkan, “Sevgili Ayhan Özmızrak 

kardeşim çok güzel tespitler yaptı. Evet, Riva’da bağış, gereksizleri ayıklayalım.” Hemen 

flashback filanları geçiyorum. “Gerçekten, ya ben size dedim aslında konuşurken, ben de 

anlamadım. Yani denizcilik nakliyat sözleşmesi gibi, sigorta sözleşmesi gibi, karınca duası gibi 

bir sürü, samimi söylüyorum, ben iki toplantıda ikna oldum yani buna. Şimdi başa 

dönüyorum. Hakikaten temizleyelim. Hizmete, amaca hizmet etsin. Kafa karıştırıyor çünkü, 

benim de kafam karışıyor.”  

Ada ile ilgili kiraya vermeyeceğini söyledikten sonra, “Şimdi, bir kere ayıklayacağız, amaca 

yönelik, onu söyleyeyim. Mehmet Hocam çok güzel söyledi, bize de yardımcı olacak o konuda 

hukuken. Biz bir aileyiz ve bunu yapacağız.” diyor. Son cümlesi de iki satır, şöyle diyor Sayın 

Başkan: “Divan Başkanlığına ve Divan Kuruluna çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok 

teşekkür ediyorum. Aynı ben de sizin gibi düşünüyorum. Temizleyeceğiz, ayıklayacağız, 

maksada matuf olsun ve dediklerinizi inşallah uygulayacağız. Saygılarımla.”  

Şimdi bu konuşmayı dinledikten sonra, bu salondan ayrılırken ben ve benim gibi, tahmin 

ediyorum birçok üye, çok memnuniyetle, büyük bir rahatlık içinde, bu önümüzdeki 

Olağanüstü Genel Kurul huzurlu, olumlu, bize yakışan bir şekilde, sükûnet içinde geçecek diye 

sevinçle, mutlulukla ayrıldık. Ancak biliyorsunuz, Ada için verilmiş olan bir ilave taahhütname 

hariç hiçbir değişiklik yapılmadan, ilk hâli ile bütün maddeler oylanmak üzere Genel Kurulun 

önüne getirildi. Şimdi özellikle Sayın Mustafa Cengiz’i şahsen tanımış olan bir insan olarak, 

ben buna çok şaşırdım, çok yadırgadım. Herhâlde benim bilmediğim, Başkanın uygun görürse 

açıklayacağı çok önemli nedenler olmuştur ki, Sayın Başkanın bu kadar net taahhütlerine 

rağmen, karşımıza bu belgeler geldi. Nedeni ne olursa olsun, hem pek çok üyemizin uyarı, 

öneri, hatta ricalarından, hem de Sayın Başkanın Divan toplantısında yaptığı bu konuşmadan 

sonra maddelerin bu şekilde Genel Kurulun önüne gelmesi kesinlikle doğru olmamıştır. Zaten 

Genel Kurul sonrası, Sayın Başkan bir demeç verdi, o da bunu kabul ediyor. Yine okuyacağım. 

Diyor ki, “Genel Kurul aslında haklı. Biz kaçmaktan, kovalamaya fırsat bulamadık. Genel 

Kurulun önüne daha iyi şekilde gelmeliydik. Bu günü bir mesaj olarak alıyoruz.”  

Şimdi bu mesajın, yani demin Sayın Ömer Bey’in de değindiği, bu kadar önemli ve hayati 

konuların Galatasaray Genel Kurulunun önüne daha net, anlaşılır, tüzüğe uygun bir şekilde 

getirilmesi gerektiğini, bu mesajın herkes tarafından, bu salonda bulunan ya da bulunmayan, 

kulübe üye olan ya da olmayan herkes tarafından çok net anlaşılmış olmasını, Sayın İbrahim 

Ziyal’ın da burada şahsen açıkladığı gibi, maddelerin bazılarına kabul oyu vermeyen üyeleri 

suçlayıcı, dışlayıcı, ayrıştırıcı ima ve söylemlerin yanlış, haksız ve camiamıza büyük zarar 
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verecek bir yaklaşım olduğunu, bundan sonraki tüm eylem ve söylemlerin tüm camiayı 

kucaklayan, ayrıştırıcı değil, birleştirici olmasını umuyorum, diliyorum, önemle rica ediyorum.  

Son olarak da, Sayın Taner ağabeyin müsaadesiyle, yine bir şeyi tekrar edeceğim. 

Görüşlerimiz farklı olsa da -ki farklı olması çok doğal- hepimiz Galatasaray’ımızın başarısının 

daha iyi olmasını istiyoruz. Bunu hiçbir şekilde unutmamamız lazım. Çünkü ağabeyimin dediği 

gibi, ne alaylıyız, ne saraylıyız, hepimiz Galatasaraylıyız! Beni dinlediğiniz için teşekkür 

ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok teşekkürler Sayın Balaban. Turcan Hoca. 

Turcan Bolayır 

Efendim, gidecek insanlara güle güle, iyi akşamlar. Sıra bize geldi mi salon boşalıyor. Kader, 

kaderimizde bu da var. En sona kalan dona kalır. Tabir.  

Sayın Divan Başkanı, Saygıdeğer Yönetim Kurulu,  

Hepinizi en derin saygılarımla, en içten duygularımla selamlıyorum. Bu arada, medya 

mensuplarını da unutmamak lazım. Onlar emekçiler, burada bizi dinliyorlar. Eksik olmasınlar, 

vazifelerini yapıyorlar. Biraz karmaşık bir beyne sahibim şu anda, ama öğretmenliğin verdiği 

deneyimle paçayı kurtarıyoruz. Bize gelince, konuşulacak şeyler tamamıyla diminué olmuş 

durumda, kısalmış durumda. Ben nereden başlayayım? Yine bir şeyler bulacağım.  

Önce, benim de öğrencim olan ve saygı duyduğum kardeşim Kançal’a, Kaan’a huzurlarınızda 

teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar yapılan bütçe sunumları içinde en iyilerinden biri 

diyebilirim. Çok uğraşmış, çok didinmiş, Galatasaray’ı borçlarından arındırmak için ne 

yapabilirim diye uyumamış gece sabahlara kadar ve böyle bir şey hazırlamış. Kendisine 

teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Bu arada, emekçiler var, Galatasaray Kulübü’nde 

emekçiler var. Oraya hiç değinmiyoruz. Başta Nuray Hanım var, Erol Bey var, Pınar Hanım 

var, hepsi var. Orada çalışanlar var, gizli kahramanlar. Yönetimler değişiyor, onlar değişmiyor. 

Onlara da teşekkür etmek lazım. Onlar da ekmek parasını Galatasaray Kulübü’nde 

kazanıyorlar, onları da unutmamak lazım.  

Gelelim ayrı parçalara. Şimdi Fatih Terim Hoca, herhâlde bizi duydu, altyapıdan adam 

çıkarmaya başladı. Ama Abdurrahim Albayrak kardeşimiz, saygı duyduğumuz, nedense ben 

konuşacağım sırada çıkıyor. Geçen sefer de böyle oldu, ama herhâlde diğer Yönetim Kurulu 

üyeleri aktarır, çünkü Galatasaray’daki konuşulacak şeyler sadece mali konular değil. Mali 

konuları, ne derler, exciter edecek, itecek unsurlar belli. Futbol takımı. Futbol takımı iyi 

giderse Galatasaray çok para kazanır. Federasyon para veriyor. Galibiyete şu kadar veriyor, 

filancaya bu kadar veriyor. UEFA gibi. Onun için, bu konular da çok önemli.  

Ben de biraz 5 dakikayı geçireceğim konuşmamda. Ben de hak istiyorum. Sadece 20 dakika, 

30 dakika temcit pilavı gibi aynı şeyleri söyleyenleri dinleye dinleye ben bıktım. Hakaret 

etmiyorum, realite. Biz bunları duyduk. Adamlar diyor ki, borçlardan nasıl kurtulacağız, 

arınacağız? Yardım edelim. Nasıl edeceğiz? O zaman başka kaynaklar arayalım. Nasıl 

kaynaklar? Mesela Galatasaray Televizyonu. Biz Galatasaray Televizyonu’na niye tek başımıza 

sahip olamıyoruz? Yıllardan beri, bu konuya hiç kimse girmiyor. Kendimiz reklam alalım, 
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kendimiz yürütelim, kendi programlarımızı yapalım. Bir sürü jenerikler bulalım. Ne yapsınlar, 

dönüyorlar, dolaşıyorlar, Galatasaray Müzesi. 50 bin defa seyrettim. Seyretmekten bıkmam, 

ama münderecat yok, jenerik yok. Şöyle ki, 30 milyon taraftar var. Bunların çoğu gariban. 

Aşağılamıyorum onları, onları alınlarından öpüyorum. Sahada titreye titreye maç 

seyredenler. Bu adamlar evine Digiturk alamıyor. Digiturk alamayan var. Ben Pendik’te 

oturuyorum, varoşları biliyorum. Beni tanıyor herkes orada. Hocam, diyorlar, nedir bu 

Galatasaray TV’si, biz de seyredelim. 30 milyonun içinde, ayda 200 lira, 180 lira verecek 

Digiturk parası yok adamın. Galatasaray TV’sini seyredemiyor. Niye üretken bir hâle gelmesin 

bu televizyon? Aramızda elektronik mühendisi evlatlar var. Ben tanıyorum hepsini. 8 

jenerasyona hocalık yaptım bu mektepte, onların ne olduğunu biliyorum. Fizibilite raporları 

hazırlanabilir. Uzaylardan, nereden alınacak, ekrana getireceğimiz unsurlar tespit edilebilir. 

Bunların da raporu hazırlanabilir. İkide bir tüzük. Ben bıktım bu tüzükten. Ne olur, bitirin. 

Allah aşkına bitirin. Bağırıyorum, sesim benim öyle. Kulaklarınızı tıkayın. Bunları, herkesi 

dinlediniz, ben gelince bağırıyorum, değil mi? Bir kısmının sesi çıkmıyor burada. Memnun 

olmayan lütfen çıksın. Ben buyum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Hocam, sinirlenmeyin, biz sizi dinliyoruz.  

Turcan Bolayır 

Ben buyum. Sinirli filan değilim, aslanlar gibiyim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Ondan şüphemiz yok. Yani çocuklar var dışarıda. Okul açık ya bugün. 

Turcan Bolayır 

Lojik değil mi, mantıklı değil mi söylediğim söz? Biz Digiturk’e üye olmadan Galatasaray 

TV’sini seyredebiliyor muyuz? Bazen de vermiyor. Tam maça çıkacağız, maçı alacağız, 

Galatasaray TV stop. Bitti. O andaki stresimizi acaba tahmin edebiliyorlar mı? Çok 

üzülüyorum. Neyse, inşallah çok değerli Yönetim Kurulunda bu işi önerebilecek, benim de 

ufak bu fikrimi ele alabilecek insanlar vardır, düşünebilirler. Kolay bir olay değildir belki ama 

bazı şeyleri halletmemiz lazım. Riva’yı hallediyoruz, Florya’da bilmem neyi hallediyoruz, 

malları satıyoruz ediyoruz da, üretken olacak bir şeyi niye düşünemiyoruz? O reklamlara ben 

tek başına sahip olmak istiyorum. Yarısını, % kaçını alıyor Digiturk, bilmiyorum. Kaan onları 

bilir. Ben tek başıma o gelirden faydalanmak istiyorum. Büyütmek istiyorum. Galatasaray 

böyle büyür. 30 milyon, Diyarbakır’da, Mardin’de, Siirt’te, bilmem nerede bir sürü 

Galatasaraylı var ya, onlar seyredemiyorlar. Onlar bizden ayrı mı? O da gönül vermiş. 

Galatasaray nereye giderse gitsin, Galatasaray seyircisi bütün seyircilerden üstündür.  

Geliyorum diğer bir konuya. İnşallah Fatih Hoca daha başka Ozan’lar çıkarır. Bu 

beyefendilerin milyon dolarları, euro’ları, gözümüz yok hiçbirinde ama Sayın Başkanım 

söyledi, gitmeden evvel 150 milyonu götürmüş Gomis. Hayırlı olsun, götürsün. Burayı 

basamak yaptılar, buradan Arabistan’a gidiyorlar, petrol kuyularının yakınına. Menajerler 

alıyor, götürüyor. Daha geldiği gün gidiyor adam, nereye gideceği bellidir. Adamın nereye 



55 
 

gideceği belli, geldiği gün. Belhanda diye bir adam var, geçenlerde söyledim. Fatih Hoca 

getirdi, monte etti. Porto maçından sonra, 80. dakikada dışarı çıktı. Maç bitti, gidiyor, 

Porto’nun formasını giyiyor, takıyor sırtına, gülüyor. Mağlup oldu takım be, haksızlığa uğradı. 

İki tane penaltıyı vermedi adam. Sadece mali konular değil Galatasaray’ın problemleri, bir 

sürü problem var. Evet, oynadığın hâlde, adam hakkını yiyor senin. Acı olan taraf o.  

Şimdi, fazla da uzatmayayım, vakit geçiyor. Gül Baba ile ilgili bir şey anlatayım müsaade 

ederseniz. Bir Galatasaraylı olarak, burada öğretmenlik yapmış biri olarak, bu hususta 

muayyen bilgiye sahibim., Macaristan’da kalmış diyorlar, Gül Baba’nın mezarı burada 

diyorlar. O, İkinci Beyazıd zamanında yaşayan yaşlı bir ihtiyar. Galatasaray’ın bulunduğu bu 

mevkide, tepelerde, küçük bir kulübede kendi başına yaşayan, saraçlık yapan bir dede 

menkıbeye göre. Yıldırım Beyazıd, yanılmıyorsam 1483 sıralarında av partisine çıkıyor, 

arkadaşları ile beraber. Ava çok meraklıymış. Av partisine çıkıyor, hava da çok yağmurlu, 

fırtınalı bir hava. Atların üzerinde hepsi. Bu arada bakıyorlar, karşıda bir kulübenin dumanı 

tütüyor. Burada ne var, diyor yanındakilere. Padişahım, diyorlar, orada bir dede var, tek 

başına yaşar, onun bütün düşüncesi, zevki, kulübesinin kenarında sarı kırmızı gülleri 

yetiştirmektir. Beni oraya götürün, diyor. Duygulanıyorum. İkinci Beyazıd, dede, benden ne 

istersin, var mı bir isteğin, diyor. Padişahım, karşıda bir tepe var ya, orada bir mektep 

yaparsan beni çok mutlu kılarsın, diyor. Bunun üzerine, İkinci Beyazıd, sarayına döndüğü 

zaman derhâl etrafındakilere emir veriyor, o karşıdaki tepedeki, 30 bin dönümlük araziyi 

derhâl çevreleyin, diyor ve ondan sonra da Mekteb-i Sultani denilen bu koskoca tarihî bina, 

tapınakta bulunuyoruz şu anda. Ne mutlu bize! Hepinize saygılar, hürmetler sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Hocam, çok teşekkür ederiz bu mufassal bilgiler için. Sevgili Serhat, buyurun. 

Serhat Özalemdar 

Sayın Başkanım, Sayın Üyeler,  

Geçen Mali Kongrede bir olay oldu. Kaan Bey bir dilekçe göndermişti, onun imzası vardı, ama 

ben göndermedim, dedi. Benim araştırdığım kadarıyla, Kaan Kançal’ın bu konuda hiçbir 

hatası olmadığını gördüm. O yüzden, kendisiyle de görüştüm, buradan da söylüyorum. 

Kendisini sanki zor durumda bırakmış gibi oldum, ama orada hatası yok. Neyse, bu konu ile 

ilgili olan dilekçenin veriliş tarihi, ben 5 Temmuz’da verdim. Bana gelen dilekçe ise 70 gün 

sonra, 18 Eylül’de. O akşam dikkatimi çekti, dilekçe 10 Temmuz’da yazılmış. Fakat geçen 

Divanda ben bu konuyu konuşunca, postalanması birilerinin aklına gelmiş, postalanmış. Tabii 

Kaan Bey’in de bu dilekçenin yazıldığından haberi yok. Yani sana yazıldığını bilmiyorum, dedi. 

Bugün burada bu konuşmayı da yapmayacaktım, ama bugün bazı arkadaşlarımın göstermesi 

ile, bana gelen o yazıdaki imza, Kaan Bey, size mi ait? Olabilir efendim. Tamam. Yazının aslını 

ben size getireyim, o imzada tereddütler var çünkü. Yani size ait olmayabilir. Ama burada 

şunu sormak istiyorum. Genel Sekreter Sayın Mustafa Turgun, bana niye 70 gün sonra 

postalıyor bunu? Niye? Ne için? Yani ben Divanda konuşmasaydım hiç göndermeyecekti belki 

de. Benim istediğim konu neydi? Voleybol takımı ile ilgili ücretleri ve anlaşmaları görmek 

istiyorum. Bir de, bu madde, 6988 numaralı ama ben Duygun Hoca da dahil, Galatasaray’da 
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avukatlık yapan bir sürü arkadaşımla görüştüm. Bu maddenin hangi fıkrası olduğunun bana 

söylenmesini istiyorum, çünkü bu yazdığınız cevaptaki şey bizi bağlamaz, dedi. Lütfen bu 

maddenin kesin madde numarasını da istiyorum. Bu konu burada bitsin. Kaan Bey, o 

dilekçenin aslını size getireceğim, imzanızı kontrol edin lütfen.  

Çok uzaktı, ben göremedim. Bu bütçeleri anlatırken, voleybol şubesinde bu sene sponsorluk 

geliri var mı? Var, tamam. Bu arada, Okan Bey’e de teşekkür ederim. Bayan voleybol 

takımımıza sponsor olmuş kendisi, onu da sormak istiyorum kendisine. Geçen hafta eski bir 

idareci büyüğümüzle görüştüğümde, Ankara’ya giden bu 5. liberonun senelik 300 bin lirasını 

kendi cebinden ödeyeceğini söylemiş. Bunu buradan da bir tekrar ederse, kayıtlara geçsin, 

herkes de görsün. Sponsor olması güzel tabii. Tamam.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Bir sonra, cevap hakkınızı kullanırsınız. Bitsin. 

Serhat Özalemdar 

Kendisi buradaydı, ama çok geç olduğu için gitmek zorunda kaldı. Sizle görüşmüş, siz de 

“Halkbank’a verilen bu liberonun parasını ben karşılayacağım.” demişsiniz. Neyse 

uzatmayalım, benim konuşacaklarım bu kadardı. Hepinize iyi akşamlar. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok teşekkür ediyoruz. Bir saniyenizi rica edeyim. En son size söz vereyim ki, hepsine bir 

cevap vermiş olun böylece. Sayın Helvacı söz istedi. Sonra Gürkan Eliçin cevap hakkını 

kullanacak. Yok geçmez, geçmez. Hafızaya attık, geçmez. Merak etmeyin. Son 15 dakika, 

akşam oldu, gidiyoruz.  

Mehmet Helvacı 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu, Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, 

Beyefendiler,  

Akşamın bu saatinde bana tahammül edeceğiniz için şimdiden size teşekkür ediyorum. 3 

tane şey söyleyeceğim. Önce söz isteme nedenim, biraz evvel konuşulanlarda birtakım bilgi 

eksikleri var. Onları ortadan kaldırmak üzere konuşuyorum. UltrAslan, Galatasaray’a ait bir 

markadır, başkasının markası değildir ve bu marka Özhan Canaydın zamanında, Özhan 

ağabeyin talebi üzerine, ultrAslan tarafından Galatasaray’a bedelsiz olarak devredilmiştir. Bu 

markaya ilişkin Galatasaray Store’da herhangi bir pazarlama da yapılmamıştır şimdiye kadar, 

ama bu Galatasaray’a ait bir markadır. Bu da zaten gerek pazarlamada, gerek kulüpte 

biliniyor olması gereken bir şeydir. Hayır, bedelsiz olarak. Şimdi o günkü... Zaten bunlar bir 

ticari kuruluş veya herhangi bir tüzel kişiliğe sahip olmayan bir kuruluş oldukları için... Ama 

bunu daha evvel kullanıyorlardı, biz de o zaman kendilerine Özhan ağabey vasıtasıyla, bunun 

böyle olmaması gerektiğini, Galatasaray’a ait olması gerektiğini, bütün bunların ve usulsüz 

bir kullanım olduğunu anlattık, onlar da kabul ettiler ve bunu bedelsiz olarak Galatasaray’a 

devrettiler. O zaman oluşan bir hadisedir. O zamandan bu zamana, bunların hepsi 

Galatasaray’ın uhdesinde olan şeylerdir.  
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Bünyat ağabeyin sorusuna gelince, çok teşekkür ederim, benim sözlerimi tutanaktan 

okudunuz. Ben de size bir başka tutanak daha söyleyeceğim, o da Genel Kurul tutanağı. O 

Genel Kurul tutanağına bakarsanız, ben toplantının başında, usul için bir söz almıştım ve 

Divanda yaptığım bu teklifin aynısını Genel Kurulda da yaptım. Dedim ki, böyle yapabiliriz. 

Divanda da söylemiştim, Sayın Başkan da uygundur, yapalım, demişti. Bir girişim olmadı, ama 

hâlâ bugün burada bunu yapmak için geç kalmış değiliz, yapılabilir, dedim. Benim arkamdan 

da, ben kürsüden inerken de, Sayın Metin Sinan Aslan, Divan Başkanı olarak şu beyanı yaptı. 

Tutanakta bunları da görebilirsiniz. Dedi ki, “Evet, biz de hocamızla aynı kanaatteyiz. Kendi 

aramızda bu konuyu konuştuk. Zaten büyüğün içinde küçük vardır, dolayısıyla Genel Kurul bu 

büyüğün içindeki şeylerden bir tanesine yetki verip, diğerlerine vermeme imkânına sahiptir.” 

dedi. Yani Metin Aslan’ın görüşü de o konuda aslında benimki ile aynıdır, örtüşüyordu. Fakat 

bu yapılmadı, yapılmadığı için de o sonuç alınmadı. Yapılmış olsaydı, çok kestirme bir şekilde, 

bütün bunlar o gün orada halledilebilecek bir şeydi. Yani Metin’in özelde başkalarına bir şey 

söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Ama Genel Kurulda benim yaptığım konuşma üzerine 

yaptığı beyan bu şekildedir. Tutanakta da bunu görebiliriz. Biliyorum.  

Şöyle, şöyle örnekleyelim o zaman. Yönetim, herhangi bir maddenin içerisinde Genel 

Kuruldan 10 tane talepte bulunuyor. Diyor ki, bana şunları, şunları, şunları verin. Genel Kurul 

diyebilir ki, 9’unu vermiyorum, bir tanesini veriyorum. Tabii ki, bunu bir öneri olarak onlar da 

söyleyebilirdi. 9’unu vermeyin, birini verin, diyebilir veya Genel Kurulda birisi de önerebilir, 

9’unu vermeyelim, birini verelim diyebilir. Orada tabii Genel Kurulun yönlendirilmesi lazım. 

Ama yönetimden bu talep gelmeyince, bu yönlendirmeyi yapmanın doğru olduğunu ben de 

kendi adıma düşünmüyorum, çünkü yapacaklarını söylediler, yapmadılar. Demek ki bir 

bildikleri vardır diye düşünmemiz gerekiyor. Ondan sonra da işte bildiğiniz şeyler cereyan 

etti.  

Bir hususta daha beyanda bulunmak istiyorum. Sicil kurulları arasındaki bu tartışma hoş 

değil. Yani kardeşlerim beni bağışlasınlar, Galatasaray’a yakışır bir durum değil. Bunu 

tartışmamamız lazım. Özel konuşmuştuk, ama Selçuk kardeşim, müsaade edersen 

söyleyeyim. Bu konuyu Selçuk kardeşim bana intikal ettirdiğinde, ben kendisine şunu 

söyledim. Dedim ki, eğer birileri imzaların kendisine ait olmadığını söylüyorsa, lütfen bu 

beyanla yetinme, onlardan bu beyanlarını imza altına almalarını iste. Yani şu form altındaki 

imza bana ait değildir diye bir imzalı belge alırsan, o zaman bunu reddetme imkânına sahip 

olursun. Ama bir kimse, bu imza bana aittir derse, artık o imzanın sıhhatini tartışma imkânına 

da sahip olmazsın. Yani bir imzanın o kişiye ait olmadığı iddiası, onu iddia eden tarafından 

kanıtlanmak zorunda olan bir şeydir. Dolayısıyla, kişi eğer imza bana aittir diyorsa, artık onu 

tartışma imkânı kalmaz. Onun için, konuşmamızda demiştim ki, bunları lütfen belgeleyin. 

Eğer bu belgeleri alırsanız, o zaman bu formları reddetme imkânına sahip olursunuz. Ama bu 

belgeleri alamazsanız, o zaman bu formları olduğu gibi kabul etmek durumundasınız. Yani 

bunu başka türlü bir hâle getirip, işte bu akşama kadar oluşmazsa filan... Mesela dün, ben de 

şaşırdım yani, fakültede, ders arasında odama bir birinci sınıf öğrencisi geldi, Galatasaray 

Lisesi mezunu, işte bunu yetiştirmem lazım, bana imza atın. Ya dedim, anlıyorum seni, olayı 

da biliyorum, atayım, ama ben seni tanımıyorum ki, Galatasaray Lisesi mezunu olduğunu bile 
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bilmiyorum. Yani beyanına itimat edip atmak durumundayım. Bu güçlüklere hiçbirimizi, 

birbirimizi sokmayalım yani kısaca. Bence bu konuyu kapatalım ve hiç yaşanmamış gibi de 

unutalım. Bunu bu şekle getirirsek, herhâlde Galatasaray için daha hayırlı işler yapmış oluruz.  

Şimdi Sayın Başkan, birçok şeyi söylüyor ve gerekçe olarak da bazen şunu söylüyor. Diyor ki, 

“Ben irticalen konuşuyorum, hata yapabilirim..” Doğrudur, belki hataları bu yüzden 

yapıyordur. Ama o zaman lütfen, irticalen konuşmasın. Ben Genel Kurulda da çıktım, bunu 

ifade ettim. Hâlâ rahatsızım, yani çünkü ben de sevgili Bünyat ağabeyimin söylediği gibi, 

Mustafa Bey’le onun başkanlığından önce tanışıyorum. Uzun saatler, günler birlikte çalıştık, 

mesai harcadık. Galatasaray üzerine, Galatasaray dışında birçok şey konuştuk. Kendisi ile 

ilgili, şahsı ile ilgili hiçbir tereddüde sahip olmadım. Fakat bugün söyledikleri beni gerçekten 

rahatsız etti. Beni bir tereddüde sevk ediyor. Bunun olmasından ben çok rahatsızım, olmasını 

istemiyorum. Bunu da büyük bir samimiyetle söylüyorum. Lütfen burada söylenenleri, niyet 

okumayalım. Birbirimizin hakkında bir şey söylemiyoruz. Başkanımızın hata yapmasından 

bizler mutlu olmayız, Galatasaraylıyız. Ama “Siz bu yetkiyi aldığınızda, bu yetki çerçevesinde 

almış olduğunuz gayrimenkul kullanma yetkisini Sportif A.Ş.’ye koyacak mısınız?” diye 

soruyorum, hayır diyor. Daha sonra çıkıyor ve diyor ki, evet koyacağım. Ve onu da 

söylüyorum, diyorum ki, koyamazsınız, kanun buna mâni. Bir halka açık şirkete bir 

gayrimenkul sermaye konulamaz. Şimdi koyacağım dediği zaman, o zaman işte iş iyice başka 

yerlere gidiyor. Halka açık bir şirkete, bu ayni sermaye olarak konulamayacağına göre nasıl 

konulabilir? Demek ki bu bir şekilde paraya tahvil edilecek, oradan gelen para sermaye olarak 

konulacak gibi insanı şüpheye sevk eden yeni fikirlere doğru götürüyor ve işte, İbrahim 

Ziyal’ın söylediği o tereddütlü oyların kaynağı budur. Yani kaldırdığımız, kaldıramadığımız 

oyların kaynağı budur. Genel Kurulda ben hiç öyle kasıtlı hareket eden üye filan görmedim. 

Herkes fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir Galatasaraylı olarak oy kullandı. Aksini düşünmek 

doğru değil. Tereddütleri maalesef oluşturmayın. Oluşturunca insan ister istemez, daha önce 

yapılan hataları da göz önüne alarak, yeni hatalar yapmamak üzere hareket ediyor.  

Anlaşılan, buraya çıkınca susmak biraz zor oluyor, hepinizden özür diliyorum. Saygılar 

sunuyorum, iyi akşamlar diliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok teşekkürler. Sayın Gürkan Bey konuşuyor, arkadan Okan Böke’ye söz veriyoruz. Okul 

idarecisinden de bir not geldi, saatin çok geç olduğundan bahsediyor. Onun için, yavaş yavaş 

toparlamamız lazım. 

Gürkan Eliçin 

Sayın Başkan, Sayın Yönetim, Sevgili Hazirun,  

Çok kısa tekrar zamanınızı alma ihtiyacı hissettim. Bu kesinlikle halef-selef sicil kurullarının 

atışması şeklinde bir durum değil. Elbette ki, Galatasaray için doğru bildiğimizi dile getirmeye 

çalışıyoruz ve bir oluşacak hata varsa, bu hatayı engellemeye çalışıyoruz. Görüyorum ki, 8. 

madde yorumu konusunda hâlâ Selçuk kardeşimle aynı fikirde değiliz. Oysa Galatasaraylılar 

Derneği’ndeki toplantıda net olarak oradaki hukukçu ağabey ve kardeşlerimiz, Mehmet 

ağabey dahil, tüzüğün genel kural koyan ifadesinin her hâlükârda 400 kişiyi aşamayacağı 
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ibaresi olduğunu belirtmişti. Dolayısıyla, benim açımdan bu konuda bir tereddüt yoktur. 

Bunu geçiyorum. Fakat bir başka konu var ki, rahatsızlık hissettim. Selçuk kardeşim sanki 

ağabeylerinin bu 141 kardeşimizin iradeleri üzerine ipotek koyduğumuzu ima etti. Kastettiği 

ağabeylerinden biri de ben miyim acaba diye düşünmek durumunda kaldım. Hayatımda en 

rahatsız edici şey gerçekten bu imalardır. Bir şey varsa, açık olarak söylemek lazım. Bu 

kardeşlerimiz böyle bir mabedde okudular ve özgür düşünce ile donandılar. Bu kardeşlerimiz, 

Tevfik Fikret’in ifadeleriyle, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür yetiştiler. Bizim onların iradesine 

ipotek koyma gibi bir şeyimiz olabilir mi? Ben bunu kendime zül kabul ederim, bunu 

söyleyenleri de normal koşullarda hoş görmem, ama Selçuk kardeşimi hoş görüyorum. Böyle 

bir şeyin olması söz konusu değil, bu çocukların kendi iradesi. Bu birincisi. İkincisi, daha 

önemli. Selçuk kardeşim, bu kardeşlerimizle yaptığı toplantıda -5 Kasım’da- diyor ki 

kardeşlerimize, artık yeniden bir şey veremezsiniz, 31 Ağustos itibarıyla bu iş bitti. Bu ifadeyi 

söyledikten sonra da, işte ne yaşanıyorsa artık, bir mesaj gönderiyor, yeniden işte bugün 

akşam 9’a kadar beyannamenizi getirin. Burada da aynı şeyi kürsüden ifade etti.  

Şimdi, böyle zikzaklar olmaz. Böyle zikzak olamaz, böyle bir sicil veya üye alım anlayışı 

olamaz. Net olarak şunu sormak istiyorum hatta ben Selçuk kardeşime. 1, 2, 3, 4, 5 dedi 

telefonlar, tam rakamı ver kardeşim. Madem şeffaflıktan bahsediyoruz, kaç tanesi, hayır, bu 

imza benim değil, dedi? Sicil Kurulu adresine kaç önerici Galatasaray Kurulu üyesi, bu imza 

benim, diye beyanda bulundu? Bu rakamları açıklarsan bu tartışma biter. Elbette ki, Mehmet 

ağabeyin de söylediği gibi, imzasının kendisine ait olmadığını söyleyenlerin işlemlerini 

durdurmak, Sicil Kurulu olarak bırak hakkın, haktan da öte senin görevin. Ama imza benim 

diyenler söz konusu olduğu zaman, burada artık senin iraden bitiyor. Tüzük ne diyorsa onu 

yapmak zorundasın.  

Bunları paylaşmak istedim. Tartışmayı daha fazla ilerletmenin bir anlamı yok. Çok ilerledi, 

vaktinizi aldığım için özür diliyorum. Bana katlandığınız için de teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok teşekkürler. Sayın Okan Böke, buyurun. Selçuk Bey cevap hakkını kullanmayacak. Benim 

önerim, bu toplantının sonunda Galatasaray aklıseliminin galip geleceğidir. Ne bu 140 tane 

kendi iradeleriyle müracaat edeni, ama bir şekilde hata değil, suç değil de, yanlışlıkla farklı 

yollarla koçing yapılan kişileri bence mağdur etmeyelim. Tabii ki karar sonunda Sicil 

Kurulunundur, ama Galatasaray’da birtakım kabul edilmiş doğrular var. Buradan hareketle, 

bu idari hataları yapanları da bir... Bu da ders olmuştur herhâlde. Bu kadar gerginlik 

yaratmak... Selçuk Başkanın da oradan hayır dediğini duyuyorum, ama sonunda bu benim bir 

önerimdir. Kabul görür, görmez. Sonuçları ne olur, bunu zaman gösterecek diye 

düşünüyorum.  

Evet, son konuşmacımız Okan Böke. Tahmin ediyorum ki, voleybolla ilgili. 

Okan Böke 

Ben çok uzun tutacağım. Hocamdan öğrendim, son gelince demek ki biraz vakit 

kazanıyormuşsunuz. Şimdi her şeyden önce, ortak sevgi Galatasaray. Serhat’ın konuşmacı 

olduğunu görünce, zaten kalmak zorunda da hissettim kendimi, işim de olsa, çünkü nasıl olsa 
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bir şey diyecekti ve ben de bekledim hâliyle. Ama bu sefer başka, değişik cevaplar vereceğim. 

Her şeyden önce, ben bu süper lisenin gerçekten öğrencisi değilim. Avusturya Lisesi’ne 

gittim, ondan da çok gururluyum. Ama Galatasaray Lisesi’ni de bu sevdiğim renklerin, aşık 

olduğum, ailece aşık olduğum renklerin çıktığı yerin mekânı olduğu için de apayrı seviyorum. 

Ama bu demek değildir ki, ultrAslan’ı yermek filan, öyle bir şey olamaz. UltrAslan’ın kurucu 

üyelerinden biriyim ve bundan her zaman gurur duydum. Hep beraber bizim tribünlerde bu 

ultrAslan’ı kurarken beraber çalıştığımız bir sürü de liseli kardeşim vardı. Teker teker şimdi 

isim isim yapmayayım, hepsi kendini biliyor. UltrAslanı lütfen Galatasaray’dan ayırmayın, ki 

bu ultrAslan... Pazartesi kaybettiğim teyzem için Pazar günü acil kan lazımdı. Sevgili 

Mahmut’un verdiği akılla, -ben hepsini çok iyi tanıyorum, hepsini çok da severim, ama tabii ki 

hakaret, onu bilmiyorum, okumadım da zaten- ultrAslan’ın seferberliği ile Florence 

Nightingale’e kan yağdı. Bunda da hepsine bu kürsüden, hepinizin nezdinde de çok 

teşekkürleri bir borç bilirim. Bunu ayrıca söylemek istedim. Ama onun dışında da, tabii 

kimsenin kimseye hakaret etme gibi bir lüksü olmamalı.  

Şimdi gelelim voleybol konularına. Sevgili Serhat dedi ki, Okan Böke sponsor olmuş. Eğer ben 

Galatasaray’da yönetici olmuşsam, bazı vecibeleri vardır bu işin, yerine getirmek 

zorundayızdır, çam sakızı, çoban armağanı. Şimdi zaten sonuna doğru geldiğimiz için bu 

toplantının, getirdiğim Yönetim Kurulu kararı da yeterli sayıda olacaktır. Hemen hemen her 

üye bir tane alabilir. 4 Eylül 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı, toplantı sayısı 16. 3/25, 

voleybol A bayan takım kadrosu için Derya Çayırgan ile 2018-2021’i (Dikkat edin, 2021, yani 

bu sezon yok. 19-20, 20-21 bizde.) kapsayan, aşağıda detayları belirtilen şartlarda 3 yıllık 

sözleşme imzalanmasına... İlk yıl 160 bin lira alacak bu kızımız. Daha sonra 3/26. maddeye 

gittiğiniz zaman, voleybol A bayan takımı sporcusu Derya Çayırgan’ın baş antrenör Ataman 

Güneyligil’in raporu doğrultusunda, Halkbank Spor Kulübü’ne 2018-19 sezonu için 

kiralanmasına ve sporcunun kulübümüzden alacağı olan 160 bin TL tutarındaki yıllık ücretin 

90 bin TL tutarındaki bölümünün Halkbank Spor Kulübü tarafından karşılanmasına, bakiye 70 

bin TL tutarındaki ücretin Temmuz 2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Okan Böke 

tarafından karşılanmasına...  

Bakın, ben bunu hayatta söylemezdim, ağzımı açmazdım. Benim böyle bir şey yapacağımı siz 

burada düşünebiliyor musunuz? Bu karar alınmış, 4 Eylül 2018’de. Serhat bunu dile 

getirmeseydi... 300 bin lirayı söyleyen de kim? Gerekirse, biz Yönetim Kurulu olarak o 300 

binleri de yaparız. Ama buradaki durum bundan ibaret. Çünkü biz önümüzdeki iki sene 

Derya’yı takımda görmek istiyorduk. Bu sene boştaydı, aldık, istifade ettik ve Galatasaray 

Spor Kulübü’nün burada cebinden çıkacak bir kuruş para yoktur. Teşekkürler. Karar da 4 

Eylül’de alınmıştır. Galatasaray Kulübü’nü bilmeyip de, gitmeden önce, 25 Mayıs’ta alınmıştır 

deyip de tweet atanlara da buradan duyurulur. Araştırmadan boş konuşmasınlar.  

Gelelim diğer bir mevzuya. Sevgili Kaan kardeşim gerçekten muazzam bir iş yarattı bu bütçe 

çalışmasında. Vallahi bizi de çok zorladı, onu da ben size söyleyeyim. Geçen seneki bayan 

voleybol takımımızın bütçesi 10.4 milyon TL, bu seneki takımımız 6.2 milyon TL. Benim 

cebimden verdiğimi koymuyoruz ama, onu karıştırmayın. Hani sponsorum ya! Erkek voleybol 

takımımızın bütçesi geçen sene 3.6, bu sene 4.4. Orada birazcık sapıttık ama net olarak 
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baktığınız zaman, işin boyutunu da ben size söyleyeyim. Serhatçığım, onu da alabilirsin 

çıkarken, onu senin için bırakacağım yani Hani, dilekçe vermen gerekmez, bana sor, ben her 

şeyi veririm. Bu sene iki takım için tasarrufta bulunulan rakam 3.355 bin TL ve bizim 

hedeflediğimiz yer yine aynı, çünkü ben size burada şampiyon olacağız filan dersem... Kaan 

Bey demedi, Kaan Bey geçen seneki yerlere oynayacağımızı söyledi.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Serhat Bey, Serhat Bey, lütfen müdahale etmeyin. Siz onu aranızda konuşursunuz. 

Okan Böke 

Tamam, aramızda konuşalım bence.  Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Ezeli rakibimiz 

deyip, bir tane transfer örneği vereyim. Eczacıbaşı diye bir takım var, biliyorsunuz. 1.7 milyon 

euro’ya bir bayan oyuncu getiriyor. Ben ne yapabilirim ya? Şimdi bakın, sponsor var mı diye 

sordu sevgili Serhat kardeşim, ağabeyim. Var, HDI sigorta ile inşallah lansmanını yapacağız, 

imzaladık. Trendyol var, THY var. Bir şey daha söyleyeceğim esasında, hepiniz buradayken. 

Galatasaray Mobile’da belli bir kullanıcının üzerine çıkarsak, voleybol takımlarımıza ve 

basketbol takımlarımıza para alacağız. Bu arada size sorayım, Serhat, senin kartın 

Galatasaray Mobile mı? Çok güzel. Yani bunu da yapalım, destekleyelim. Süper, çok teşekkür 

ederim. Gayet iyi oldu bunu bildiğimiz.  

Yani bir de şunu da söyleyeyim. Birazcık artık bize güvenin ya. Yani burada çıkıp da James 

Bond’culuk, ajanlık oynayıp, nereye gideceğiz ya? Ortada olan rakamlar var. Hiç seyrettiniz 

mi sabah erken kalkıp, Japonya’da oynayan Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nı? Gurur 

duydunuz mu ya? 3 tane kız. 6 kişi oynuyor bu voleybolu. 3 tane kız Galatasaraylı: Çağla, 

Merve, Hande. Hande’yi nereden aldık? Eczacıbaşı’ndan aldık. Niye aldık, biliyor musunuz? 

Çünkü Eczacıbaşı’nda ömür boyu oynayamayacaktı o kızcağız, hepsi yabancı olduğu için. Kaan 

da dese, -ben tenzih ederim, dememiştir- şampiyonluk, en iyi 10 yeri hedefleriz yine. Ama 

olay bu. Hiç dediniz mi geçen sene, biz midilerde, yıldızlarda şampiyon olduk. Bu sene, o 

altyapılardan A takıma alacağımız 4 tane oyuncu var ya. Biz yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki 2-

3 sene içerisinde, bu 2000’li çocukların da atlaması ile beraber tamamen Türk takımı 

yapmaya çalışıyoruz. Bu sene iki takımda da 2’şer tane yabancıya indirdik. O yüzden bütçeleri 

böyle indirdik. Hepinize saygılar sunuyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok teşekkürler. 

Değerli Hazirun,  

Sabır ve ayırmış olduğunuz vakit için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Gelecek 

ay görüşmek üzere inşallah. 
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