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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 13.30’da Florya Metin Oktay 

Tesislerinde yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Galatasaray Spor Kulübü’nün Saygıdeğer Divan Üyeleri, Değerli Kulüp Üyesi Misafirlerimiz, 

Değerli Basın Mensupları ve Galatasaray TV’den Bizleri izlemeye Başladıklarını Belirttiğim 

Sarı-Kırmızı Renklere Gönül Vermiş Taraftarlarımız, Fanlarımız,  

Efendim, Haziran ayı Divan toplantısına hoş geldiniz. 

Her zaman olduğu gibi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemâl Atatürk ve 

silah arkadaşları, Kulübümüz Kurucusu, 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen ve arkadaşları ve son 

bir ayda maalesef ebediyete intikal etmiş olan değerli üyelerimizden 2435 sicil numaralı 

Samim Arduman, 2760 sicil numaralı Canan Temo, 4023 sicil numaralı Mehmet Altan Akyol, 

4271 sicil numaralı Ali Kaçel, 7468 sicil numaralı Osman Musluoğlu ve son olarak 13174 sicil 

numaralı Cem Cinol’un aziz hatıraları önünde sizleri 1 dakikalık saygı duruşuna davet 

ediyorum.  

Çok teşekkürler, buyurunuz. 

Efendim, gündemi okuması için değerli yazman arkadaşımız Öner Bey’den rica ediyorum.  

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,

3. Tüzüğümüzün 87/14 maddesi uyarınca kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Mart 2019 tarihi

itibarıyla düzenlenmiş kesin olmayan mali, yönetsel, sportif özet raporun Yönetim Kurulu

tarafından sunulması,

4. Tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla düzenlenen özet mali,

yönetsel, sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemesi,

5. Gündemin üçüncü maddesinde sunulan özet rapor ve dördüncü maddesindeki Denetim

Kurulu tespit ve incelemeleri ile ilgili genel görüşme,

6. Güncel konular ve dilekler.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Gündemi okunduğu hâliyle oylarınıza takdim ediyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz efendim. 

Gündemin birinci maddesine geçiyoruz, geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya 

sunulması. 

Hem resmî sitemizde, hem galatasaraydivankurulu.com’da takdim edilmiştir. Mayıs ayı Divan 

toplantı tutanağını yazılmış olduğu hâliyle oylarınıza takdim ediyoruz efendim. Kabul 

edenler? Etmeyenler? Teşekkür ederiz. Kabul edilmiştir. 
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Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bir evrak var, bunu bilgilerinize sunuyoruz. 

Hemen cevabını da Yönetim Kurulundan alabilirsek, sıcağı sıcağına bu talebi cevaplamış 

oluruz. Buyurun.  

Divan Kurulu Yazmanı S. Burçin Tunçel  

Gelen evrak.  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı, İstanbul. 

Sayın Başkanım, 

1 Haziran 2019 tarihinde yapılan TFF’nin seçimli Genel Kurulunda, Bay Mehmet Ağar 

kulübümüz delegesi, temsilcisi olarak mı bulunmuştur? Bu konuda aydınlatmanızı rica 

ederim. Saygılarımla. 

M. Ayhan Özmızrak, 6889.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Divan Kuruluna böyle bir bilgi talebi gelmiştir. Bu bilgi de Yönetim Kurulumuzda olduğu için, 

arzu ederlerse şimdi cevaplayabilirler, arzu etmiyorlarsa biz bunu bir yazıyla gönderir, 

cevabını uygun görürseniz... Aslında şöyle bir cevap alırsak daha iyi olur. Kimdir delegeler, 

onları söylerseniz kişisel ayrımcılık da yapmamış oluruz. Hemen alalım isterseniz. Yusuf Bey, 

siz cevaplayacaksanız buyurun lütfen.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sayın Başkan, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyelerimiz, 

En son TFF Seçimli Olağan Genel Kurulunda, Galatasaray Spor Kulübü’nü temsilen Sayın 

Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, bendeniz Yusuf Günay, Mehmet 

Ağar, Erdal Bahçıvan, Mahmut Recevik yetkilendirilmiştir. 

Söz konusu şahıs daha önceki toplantılarda yine yetkilendirilmiş kişidir. Bilgilerinize arz 

ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Böylece değerli Divan üyemiz Ayhan Özmızrak’ın talebini karşılamış 

olduğumuzu tahmin ediyorum. Arzu ederse kendisine bunu yazılı olarak da bildiririz. 

Teşekkür ederiz Yusuf Bey, bilgi için. 

Efendim, üçüncü maddeye geçiyoruz. Biliyorsunuz, tüzüğümüzün amir hükmü gereğince, her 

çeyrekte Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı kuruluşların yönetsel, mali ve sportif 

faaliyetleri hakkında bilgi sunulması var. 

Daha önce Denetim Kurulunun bu raporlar hakkında görüşü var. Dolayısıyla, daha önce resmî 

sitemizde yayınlanmış olan ve Divan sayfamızda yayınlanmış olan mali özet tablolarla ilgili 

sunum yapmak üzere yönetimden tahmin ediyorum Kaan Bey.  

Yusuf Bey biraz evvelki bilgiye bir ilavede bulunuyor. Sayın Alp Yalman da Galatasaray Spor 

Kulübü’nü temsilen delege olarak TFF seçimlerinde bulunmuş. Dolayısıyla bu ilaveyi de 

bilgilerinize sunmuş oluyoruz. 

Buyurun Kaan Bey.  
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Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Sayın Divan Başkanım, Divan Heyeti,  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Pardon, özür dilerim Kaan Bey, Galatasaray TV şu anda toplantıyı yayınlamıyor. 

Yayınlayıncaya kadar toplantıya ara veriyorum.  

Bir de bir konuda bilgilendirme yapmak isterim. Teknik arızanın giderilmesini beklerken, 

galiba bugün İstanbul merkezden kalkan otobüslerin gelişinde bir organizasyon bozukluğu 

olmuş. Bu tamamen bizlerin kontrolü dışındadır, ancak yaşatmış olduğumuz sıkıntıdan dolayı, 

yaşatanlar adına özür diliyorum sizlerden. Kusura bakmayınız efendim. 

Selçuk İnan’ın gollerini gösteriyor şu anda Galatasaray TV. Şu anda teknik arızanın giderildiği 

söylenmekle birlikte, henüz giderilmemiş. Ancak Kaan Bey’i daha fazla ayakta bekletmeyelim. 

Sunumuna lütfen başlasın. Buyurun. Beyefendiler, sizden rica etsem o resim çekimini 

sonraya bırakabilir misiniz? Haziruna saygı açısından en azından, lütfen. Buyurun Kaan Bey.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Sayın Divan Başkanım, Divan Heyeti, Sayın Yönetim Kurulu, Sayın Divan Üyeleri, 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bugün 2019 yılının ilk çeyreğine ait mali, idari ve sportif 

faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirmek üzere huzurlarınızdayım. İlk olarak, kulüp bireysel, kulüp 

solo dediğimiz, derneğimizin altında faaliyet gösteren merkez ve tesislerimiz ve spor 

şubelerimizle ilgili bütçe rakamlarını sizinle paylaşmak istiyorum. 

Tabii tek bir tablo hâlinde bunu topladım. Biraz küçük, umarım görme sıkıntısı yaşamazsınız. 

Şimdi 72 milyon lira zarar olarak bütçelediğimiz ve onaylattığımız ilk 4 ayı 85 milyon lira 

zararla kapatmış bulunuyoruz. Bu zararın tek sebebi, kutu şeklinde gördüğünüz, kalın 

kutunun altında yer alan finansman giderlerimizden kaynaklanıyor. Nedir bunlar? Hızlıca bir 

geçelim. Tablonun gerçekleşen taraf sağ taraf, bütçe sol taraf. Sağ taraftaki en alt satırdan 

başlıyorum, Sportif A.Ş.’ye faiz gideri. Derneğimizin şu ara Sportif A.Ş.’ye olan 388 milyon TL 

civarı borcundan dolayı Sportif A.Ş.’nin işletmiş olduğu faiz faturası 37 milyon lira. Bir 

üstünde ise 22 milyon lira kur farkı. Kur farkı gideri yabancı oyuncularımızla imzalamış 

olduğumuz sözleşmelerden, yabancı para cinsinden imzalamış olduğumuz ticari 

sözleşmelerimizden ve yabancı para cinsinden kullanmış olduğumuz kredilerden doğan 

sadece kur farkları. Bir üstünde, 25 milyon lira faiz gideri. Derneğimizin kaynak kullanımından 

dolayı ödemekle mükellef olduğu faiz giderlerimiz. 

Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Evet, bu bölüm yüzünden zarar yazıyor derneğimiz. 

Ama bu bizim yönetimimizin performansını ölçmek için bir kriter değil, çünkü bu tüm 

yönetimlerin paydaş olduğu bir bölüm. Yani biz bu borçları zaten geçmiş yönetimlerden 

devraldık ve devraldıktan sonrasını da biraz sonraki tablolarda paylaşacağım. 

Daha da aşağıya düşürdük, yönetim olarak. Şimdi, örneğin faiz gideri. 25 milyon liranın içinde 

minimum bir 15 milyon lira, Riva ve Florya’nın satışında Emlak Konut’a kesmiş olduğumuz 

508 milyon liralık faturayı kırdırmamız karşılığında ayda 3.8 milyon lira bir faiz ödüyoruz 

bankaya. Bu 2020 yılına kadar devam ediyor. Bu 25 milyon lira içinde 15-16 milyon lirası ona 

ait.  
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Şimdi gerçek faaliyetimizi görebilmek için o kutunun içine konsantre olmanızı istiyorum. 46 

milyon lira gelir bütçelemişiz ilk 4 ay için. 44 milyon liralık bir gelir tahakkuk etmişiz. 46 

milyon lira -sol taraftaki tabloda görüyorsunuz, ilk rakam- gelir bütçelemişiz. Sağ taraftaki ilk 

rakam, 44 milyon lira olarak tahakkuk etmiş. 44 milyon liralık da bir gider bütçelemişiz. 

Karşılığında 41 milyon lira civarı bir giderimiz olmuş. 1.8 milyon TL civarı bir faaliyet kârı 

bütçelemişiz. 2.6 milyon lira civarında bir faaliyet kârı gerçekleştirmişiz. Yani eğer geçmişten 

gelen finansman açığı olmasa, borç yükü olmasa, bu finansman giderlerini ödemiyor olsa, 

derneğimiz belki de ilk defa faaliyet kârı verdi bu 4 ayda.  

Şimdi devam edelim. Daha iyi görebilmeniz açısından, 10 yıllık böyle bir grafik hazırladım. 

Bakın, bu sadece spor şubelerimizi kapsıyor. İçinde merkez ve tesisler yok. Sarılar gelirlerimiz, 

kırmızılar giderlerimiz. 2010 yılından 2019 yılına, toplam burada yanılmıyorsam 10 yıl var. En 

tepede gördüğünüz kırmızı eksi 12, 17, 29 da, bunlar milyon dolar.  

Bakın, 2013, 2014, 2015 yıllarına dikkatinizi çekiyorum. Eksi 33 milyon dolar, 33 milyon dolar 

zararlardan, geçen yıl, 2019 yılında -2018 yılında devraldık- eksi 9 milyon dolara düşürdük 

zararı. Bu yıl da 4 ayı gerçek, demin anlattım, 8 ayı bütçe olmak üzere, yıl sonunda spor 

şubelerinde eksi 3 milyon dolar zararla kapatmayı hedefliyoruz. Yalnız tekrar söylüyorum, 

bunların içinde merkez ve tesisler yok. Merkez ve tesisleri eklediğimiz zaman bu kâr edecek. 

Biz bütçeyi 8 milyon küsur artı olarak size onaylattık. Bu rakamı tutturacağımıza inanıyoruz. 

Yani ilk defa burası bir kâr verecek.  

Şimdi bu tabloda net bir şekilde gözüküyor ki, zararımız ciddi bir şekilde azalıyor. Peki, bu 

azalma yaşanırken sportif olarak performansımız etkileniyor mu? Buna baktığımızda da şunu 

görüyoruz. Geçmiş yıla, ondan önceki yıla baktığımızda, sportif başarılarımızda hiçbir 

gerileme olmadığı gibi daha iyi bir performans olduğunu gözlemliyoruz, hem A 

takımlarımızda, hem yıldız, genç takımlarımızda. O zaman şunu söylemek mümkün. Bize 

deniyordu ki bu bütçeleri böyle açıkladığımızda, bu takımlar küme düşer, ligde bile kalamaz. 

Tam tersi oldu. Demek ki biz bütçeleri kesmemişiz, biz israfı kesmişiz. Bunu ben size rakam ve 

sportif başarılarla göstermiş oldum. 

Devam edelim. Şimdi Sportif A.Ş.’ye geçiyorum. Sportif A.Ş. konsolide dediğimizde, 

biliyorsunuz, Sportif A.Ş.’nin altında bağlı kuruluşlarımız var. Nedir? Mağazacılık, 

Gayrimenkul, TV Yayıncılık. Hepsinin konsolide olduğu 9 aylık gelir tablomuz. 4 yıllık ilk 3 

ayları karşılaştırmalı. Yani 3’er aylık 4 yıllık tablolar. 

Bunu daha önce KAP’a bildirmiştik. Bu Şubat sonu itibarıyla 9 aylık rakamlarımızı yansıtıyor. 

Tabii Mayıs ayını kapattık, ama bu verileri şu anda KAP’a açıklamadan sizinle 

paylaşamıyorum. 270 milyon, 9 aylık brüt kârımızı görüyorsunuz. Pardon, demin galiba 3’er 

aylık dedim, bu 9’ar aylık karşılaştırma. 270 milyonluk bir brüt kâr. 188.9 milyonluk bir 

faaliyet kârı ve 81 milyon liralık bir net dönem kârı. Tabii bu 188.9 milyon faaliyet kârı, 

içinden amortisman düşmüş hâliyle çıkan bir faaliyet kârı. Biliyorsunuz, amortisman bir nakit 

çıkışı değildir. Ben performansı daha doğru görmemiz açısından, EBİTDA dediğimiz, 

amortisman düşülmemiş hâliyle faaliyet kârını size mavi satırla göstermek istiyorum. O da 

247 milyon. 
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Peki, bir de biliyorsunuz, her senenin kur farkları devalüasyondan dolayı çok değişebiliyor. Bir 

de kur farklarından arındırarak performansı görmeniz için şu mavi satıra bakın. Kur farkından 

arındırıldığı zaman, diğer yıllarda performansı 9’ar aylık karşılaştırdığımızda 289.6 milyon gibi 

bir faaliyet kârı vermiş bulunuyoruz.  

Şimdi bir de 10 yıl geriye dönerek, 10 yıllık karşılaştırmalı bir tablo sunmak istiyorum. Evet, 

brüt kârımız 270 milyon TL ile son 10 yılın rekoru. Faaliyet kârımız 188.9 milyon TL ile son 10 

yılın rekoru. Dönem net kârımız 81 milyon lira ile son 10 yılın tek kârı.  

Şimdi biz Mayıs ayını kapattık, henüz kapattık. Yani 12 aylık sportif sezonu kapattık. Birtakım 

UEFA kriterlerine tabiyiz. UEFA kriterlerimize bir geçelim. Evet, bir hatırlayalım. 2017-18 

sezonunda 50 milyon avrodan fazla zarar açıklayamıyorduk UEFA kriterleri gereği. 49 milyon 

avro zarar açıklayarak 2017-18 sezonunu tamamlamıştık. 2018-19 sezonunda kriterlere 

uyabilmemiz için 20 milyon zararı geçmememiz gerekiyordu. Biz Mayıs ayında sezonu 

kapattık. Tabii KAP’ya bildirmeden önce size bunları açıklayamadığım için, şu anda 

söyleyemiyorum net rakamları ama biz bu rakamları görüyoruz. Şu anda size söyleyebilirim 

ki, UEFA kriterlerini tutturmamamız gibi bir endişemiz yok. Bu kriterlere uygunluk 

gösteriyoruz bu sezon da.  

Derneğimizin bütçelerinden bahsettim. UEFA bütçelerinden de çok ufak bahsetmek 

istiyorum. Biz UEFA’ya 2017-18 sezonunda sporcu ücretleri, teknik kadro ücretleri ve 

personel ücretleri olarak 89.4 milyon avro faaliyet gideri yaptık. Bu bitirdiğimiz sezonu ise, 

2018-19 sezonunu ise 76.9 milyon avro olarak bütçeledik. Yani bir önceki sezondan daha 

düşük. Faaliyet giderlerimizi daha da azalttık. Şu anda yine o rakamları söylemem sakıncalı, 

ama 2018-19 için bildirdiğimiz bütçelerin de altında kaldığımızı şimdiden size söylüyorum. Ve 

biz 30 Haziran’da, yani yaklaşık bundan 15 gün sonra, 2019-20 sezonu için faaliyet giderimizi 

UEFA’ya bütçeleyeceğiz. Burada da yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bu sezondan daha 

düşük bir faaliyet gideri bütçelemeyi hedefliyoruz. Yani git gide faaliyet giderlerimizi 

küçülterek, kulübümüzün kârlılığını artırmak için özen gösteriyoruz.  

Peki, aynı dernekte olduğu gibi, bu bütçelerimizi daraltmamızın, bu mali disiplinle bu 

bütçelerimizi kısmamızın sportif başarılarımıza bir etkisi olmuş mu? Gördüğünüz gibi, olmadı. 

Futbol A takımımız hem Türkiye Kupası’nı, hem Türkiye ligini şampiyonlukla kazandı. Sadece 

o değil. Genç takımlarımızdan söylemek istiyorum. U14 takımımız şampiyon oldu. U16 

takımımız Türkiye ikincisi oldu. U17 takımımız şampiyon oldu, artı Süper Kupa’da final 

oynadı. U19 takımımız hem şampiyon oldu, hem Süper Kupa şampiyonu oldu. U21 takımımız 

hem şampiyon oldu, hem Süper Kupa şampiyonu oldu. Galatasaray’ın ayak sesleri, geliyorlar.  

Şimdi bu vesileyle Florya’dayken de, bu başarıya imza atan tüm sporcularımızı, teknik 

kadromuzu, Fatih Hocamızı, herkesi tebrik ediyorum tekrardan. 

Bir sonraki tabloya geçelim. Evet, kulüp konsolide borç-alacak tablosu. Şimdi ne anlatıyoruz? 

Şimdi kulüp konsolide dediğimiz, kulübümüzün altındaki hem derneğimiz, hem spor 

şubelerimiz, merkez ve tesislerimiz, hem tüm bağlı kuruluşlarımız, tüm şirketlerimizin dahil 

olduğu, yani her şeyin içine dahil olduğu, kulüp konsolide borç-alacak tablomuz. Şimdi bu 

tabii bir bilanço kalemi. Burada toplam alacaklarımız yaklaşık 1.5 milyar, toplam borçlarımız 3 



 

6 
 

milyar. Net borç-alacak farkımız eksi 1 milyar 435 milyon. Bunun dolara çevrilmiş hâli de 242 

milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.  

Yalnız ben ilk defa burada, bu tablo ile farklı bir şeyi ifade etmek istiyorum. Esasında 

konsolide tabloların yapılış mantığında, grup içi şirketlerin birbirleriyle borç-alacak ilişkisinin 

birbirini elimine etmesi gerekiyor, yani netlemesi gerekiyor. Bu tablolar maalesef bu şekilde 

hazırlanmış değil. Yani konsolide tablo hazırlama mantığına aykırı. Örnek veriyorum, 

anlatıyorum. Örneğin biraz önce bahsettiğim, derneğimizin Sportif A.Ş.’ye 388 milyon borcu 

var. Şimdi bu borç, bu 3 milyar borcun içinde 388 milyon yazılı. Ee, öbür taraftan Sportif 

A.Ş.’nin de dernekten 388 milyon alacağı var. Gidiyoruz bu 1.5 milyar alacağın içine 

yazıyoruz. Bu yanlış, esasında bunların birbirini elimine etmesi lazım. Yani bizim konsolide 

borcumuz 3 milyar değil, konsolide alacağımız da 1.5 milyar değil.  

Şimdi biz niye böyle dediğimizde, haklı olarak profesyonellerimiz uyardı. Dediler ki, evet, 

haklısınız, ama biz geçmişten beri, çok eskiden beri bu tabloları hep böyle hazırlayıp 

sunduğumuz için böyle devam etmek durumunda kaldık. Hem geçmiş yıllarla karşılaştırma 

açısından bir sakınca olmasın, hem de insanlarda kafa karışıklığı yaratmasın. Ama açıkçası, bu 

3 milyar borcu görüp de basının gazetede “Galatasaray’ın borcu 3 milyar” diye yazmasından 

rahatsızım ben. Nasıl bütçe kalemlerinde de, bütçe tablolarında da birtakım endişeler 

yaşıyordu profesyoneller, geçmişle farklı filan, biz hepsine tek tek girdik. Bütün yanlış 

başlıkları düzelttik, yanlış gider kalemleri altına yazılan rakamları düzelttik. Bizim size yönetim 

olarak sözümüz, bundan sonraki tablomuzu -yanlışı yanlışla düzeltemeyiz- doğru konsolide 

tablo olarak hazırlayacağız, bunları elimine edeceğiz ve Galatasaray’ın gerçek, net borcunu ve 

gerçek net işletme sermayesini rakam olarak vereceğiz size. Böylelikle bu borç-alacak 

rakamlarına da daha doğru olarak hem sizler, hem kamuoyu vakıf olacaksınız. 

Devam edelim. Şimdi kulübümüzün proforma konsolide gelir tablosu, 3 aylık. Buna 

başlamadan önce de bir şey anlatmak istiyorum. Biz mali tablolarımızı, hep duyuyorsunuz, 

VUK, IFRS... Şimdi mali tablolarımızı biz VUK’a göre tutuyoruz. VUK nedir? Vergi Usul Kanunu. 

Yani Türk yasalarına uygun mizan kayıtlarından alarak tutuyoruz. Peki, VUK’a göre 

tuttuğumuz bu mali tabloları biz UEFA’ya veya SPK’ya verebiliyor muyuz? Hayır, çünkü onlar 

IFRS dediğimiz uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun mali tablolar istiyorlar. 

Peki, biz bünyemizde bunu tutamıyorsak, ne yapıyorduk şimdiye kadar? Dışarıdan bedelini 

ödemek koşuluyla hizmet alıyorduk. Yani diyorduk ki, gelin siz bize bunları hazırlayın. Peki, 

nasıl oluyordu bu? Diyelim biz şimdi Mayıs’ta Sportif’i kapadık, değil mi? Yılı kapadık. 

Çağırıyorduk, gelin hazırlayın, diyorduk. Haziran, Temmuz, Ağustos... Ağustos ayında tabii 

haklı olarak içeri giriyorlar, çalışıyorlar. Bir hazırlık yapıyorlar ve veriyorlar. Biz Ağustos ayında 

UEFA’ya ve SPK’ya bildireceğimiz mali tabloları bildirmeden çok kısa bir süre önce 

görebiliyorduk ancak. Belki bir hafta, belki 3 gün. Bu da Galatasaray’da tarih oldu. Biz mali 

işler departmanımızı güçlendirerek ve idari bir reform yaparak IFRS’i bünyeye aldık. Yani 

Galatasaray, UEFA’ya ve SPK’ya verdiği mali raporları da kendi bünyesinde tutabiliyor artık.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Bu bizim için niye önemli? Bakın, Mayıs’ta sezonu kapadık. Geçmişte nasıl oluyordu? 3 ay 

sonra mali tablo geliyor. E peki, sen Mayıs ayını kapattın, bütçenin neresindesin? IFRS 



 

7 
 

raporuna göre, tutturdun mu, tutturmadın mı? Tedbir alman gerekiyor mu, gerekmiyor mu? 

Yok, 3 ay bekle. Atı alan Üsküdar’ı geçiyordu. Şimdi biz ayı kapattıktan 1 hafta sonra, IFRS 

esasında tüm mali raporları data olarak önümüze alıyoruz. Bu açıdan, çok önemli bir idari 

reformu size müjdelemek istedim.  

Peki, kimsenin dikkatini çekti mi, bilmiyorum. Şu ekranda gördüğünüz gelir tablosu da 

Galatasaray tarihinde bir ilk. Neden? 3 aylık konsolide. Ben kurumsal hafızaya da sordum, 

profesyonellere de sordum. Eğer yanılmıyorsam, onlar da yanılmıyorsa, biz konsolide 

tablolarımızı yine bir bedel karşılığı hizmet alarak, 6 aylık, 9 aylık ve 12 aylık hatırlatıp size 

sunuyorduk, yine dışarıdan bir hizmet alarak. Biz IFRS esasına göre hesap tutabilmeye 

başladığımız gün itibarıyla, artık kendi konsolide tablolarımızı da yapar hâle geldik.  

Bakın, şu ekranda gördüğünüz 3 aylık Galatasaray’ın tüm konsolide, yani derneğin, Sportif 

A.Ş.’nin, bütün bağlı kuruluşların dahil olduğu 3 aylık konsolide gelir tablomuz. Geçen yılın ilk 

3 ayında 46.7 milyon brüt zararımızı 40.9 milyon brüt kâr olarak kapadık. Faaliyet zararımız 

88.3 milyon iken 11.2 milyon kâr olarak gerçekleşti. Finansman giderlerimizi düştükten sonra 

-zaten ne oluyorsa orada oluyor- 147.4 milyon zararı 66.6 milyonla daha az bir zarar olarak 

kapattık. Aynı şekilde, bu 11.2 milyonun faaliyet kârımızdan amortisman düşülmüş, 

düşülmemiş hâli, -ki ben bu performansı böyle daha doğru ölçtüğümüze inanıyorum, çünkü 

amortisman bir nakit çıkışı değil- 33.4 milyon bir faaliyet kârımız var 3 ayda. Bakın, zarar eden 

dernek, kâr eden Sportif ve tüm kuruluşların toplam konsolide tablosu. Biz faaliyetimizde, 3 

ayda 33.4 milyon kâr ürettik. Kur farkından arındırılmış hâli de 53.6 milyon. Yani doğru bir 

karşılaştırma olsun, geçen yıl 40.2 milyon zarar varken bu yıl 53.6 milyon bir kâr var.  

Şimdi devam edelim. Bu grafiği demin vermiş olduğumuz konsolide tabloyu daha iyi 

anlamanız açısından hazırladık. Bakın, orada kırmızı ile gördüğünüz çizgi sıfır noktası. Onun 

alt tarafı zarar bölgesi, üst tarafı da kâr bölgesi. Kırmızılar geçen yılın ilk 3 ayı, sarılar bu yılın 

ilk 3 ayı ve konsolide, tüm dernek, kulüp. Geçen yıl 46.7 milyon brüt zarar, bu yıl 40.9 milyon 

brüt kâr. Geçen yıl 41.6 milyon olan faaliyet giderimizi 29.7 milyona azalttık. 

Burada hemen bir şey söylemek istiyorum. Bu azalma tamamen bütçe disiplini ve mali 

disiplin sayesinde olmuştur. Bakın, aradaki fark esasında -TL bazında bakıyoruz- 41.6 milyon 

geçen senenin parasıyla, % 20 enflasyon koysanız minimum 50 milyon. Biz esasında 50 

milyonluk bir değeri 29.7 milyona düşürdük. Sadece ve sadece mali disiplinle. Bütçe disiplini 

ile, bütçe ciddiyetiyle.  

Şimdi burada da bütçe ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mesela daha önce biz iyice 

bütçelerde detaya, işin mutfağına iniyoruz, her geçen gün. Örneğin bir tane örnek vereceğim. 

Dernekte, biliyorsunuz, bütçelerken merkez ve tesisler var. Şimdi merkez için biz bir tek 

rakam bütçeliyorduk. Toplam tek bir rakam. Ama bizim merkezimizde bir sürü departman 

var. Mali işler departmanı var, bilgi işlem departmanı var, hukuk departmanı var. Biz artık bu 

departmanları da ayrı ayrı kendi içinde bütçeliyoruz. Öyle ya, herkes bütçesine riayet etsin. 

Bu detaya inmiş durumdayız ve biz her geçen yıl faaliyet giderlerimizi daha şeffaf ve daha iyi 

bir seviyeye getireceğiz. Ve nihayet 88.3 milyon olan faaliyet zararımızı bu yıl 11.2 milyon, bir 

de bunun amortismandan arındırılmış hâli, 63.5 milyon zararımızı 33.4 milyon kâr olarak 
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açıkladık. Dönem zararımız geçen yıl 147.4 milyondan, bu yıl 66.6 milyona geriledi, finansman 

giderleri düştükten sonra.  

Burada tabii önemle bir şey vurgulamak istiyoruz. Biz yönetime ilk geldiğimizde, benim 

baktığım ve arkadaşlarımızın baktığı ilk şey, bizim kulübümüz faaliyet kârı mı veriyor, zararı 

mı veriyor konusuydu. Bıraktım kâr etmeyi, zarar ettiğimizi gördük. Uzun yıllardır zarar 

ettiğimizi, yani sürekli bir zarar ettiğimizi gördük. Bu bana göre bir felaket. Neden? Biz 

finansman giderimizi yok etmek için borcumuzu sıfırlasak bile, faaliyet zararı yaptığımız 

sürece bir süre sonra tekrar borcumuz olacaktı. Yani kurtuluş yok, borcunu kapatsan bile 

faaliyet zararın devam ediyor. İlk olarak dedik ki, bir kere bizim bu faaliyet zararını bitirmemiz 

ve faaliyetimizi kâra geçirmemiz lazım. Başardık mı? Başardık. 

Bu faaliyet kârı sadece rakam olarak önemli değil. Faaliyet zararımızın Galatasaray’ın makus 

bir kaderi olmadığını göstermek, motivasyonumuz ve bu motivasyonu sağlamamız açısından 

da bizim camiamız için çok önemli olduğunu düşünüyorum. 

Demek ki ciddi çalışılıp mali disiplin sağlandığı sürece, Galatasaray bunları her zaman 

başaracaktır. Biz bunu kanıtladık.  

Şimdi bu sona geliyorum. Bu, yönetimlerin birbirine devrettikleri kredi borçları. Biz 24 Ocak 

2018 tarihinde 278.4 milyon olarak devraldık. Bu dolar karşılığı. Bu dolar kredi borcumuz 

anlamına gelmiyor. Biz yabancı para cinsinden kredilerimizi ciddi bir şekilde düşürdük. 278.4 

milyon olan kredi borçlarımızı Nisan sonu itibarıyla 240.8 milyona geriletmiş durumdayız. 

Bir sonraki, son slayt bizim konsolide nakit akışımız. Hatta bu nakit akış tablomuz, Sevgili 

Taner ağabey ve Hayri ağabey ile bayağı bir tartışma, tartışma demeyeyim de fikir alış verişi 

yapıyoruz. 24 Ocak’tan itibaren nakit girişlerimiz 2.5 milyar seviyesinde, nakit çıkışlarımız da 

2.5 milyar seviyesinde. Detayını burada görüyorsunuz.  

Bir kere öncelikle şunu bildirmek istiyorum. Ben yine kurumsal hafızaya başvurduğumda, 

bana söylenen, daha önce böyle bir nakit akış tablosunun herhangi bir yönetim tarafından 

gösterilmediği. Bu doğru, yanlış, bilemiyorum. Bana söylenen böyle ama. Biz bunu 

göstermeye devam etmek istiyoruz. Bizden sonraki yönetimlerin de göstermesini rica 

ediyoruz, çünkü bu bir şeffaflıktır. Yani biz başladığımız günden beri, nakit girişlerimiz ne 

olmuş ve biz bu girişleri biz nakit çıkışı olarak nerelere kullanmışız, bunu net bir şekilde sizinle 

paylaşıyoruz.  

Hayri ağabey, son konuşmasında bir şeyler söyledi bu konuyla ilgili. Ona da buradan yanlış bir 

algı olmasın diye cevap verme ihtiyacı hissediyorum. 

“Kaan kardeşim bize ders veriyor.” dedi. Ben asla kimseye ders vermiyorum. Siz benim 

büyüklerimsiniz, ders vermek benim haddime değil. Ama benim şöyle bir vazifem var. Ben 

size gerçekleri anlatmak mecburiyetindeyim. İşte tam da onu yapıyorum. Ben size gerçekleri 

gösteriyorum. Şimdi Hayri ağabey diyor ki, “41 günde 2.5 milyar lira nakit girişi yapmışsınız, 

100 milyon liraya sıkışmışsınız. 100 milyon lirayı nasıl ödeyemiyorsunuz, 41 günde 2.5 milyar 

nakit girişi varken?” Bir kere, bu nakit girişi 41 günlük bir nakit girişi değil, neredeyse 1.5 yıllık 

bir nakit girişi. Takdir edersiniz ki, hasılatı 1 milyar lira olan bir kulübün 41 günde de 2.5 

milyar lira gibi bir nakit girişi olamaz. Kendi de bunu biliyordur, hâkimdir. Ben dil sürçmesi 

olarak yorumluyorum. Peki, 100 milyon para bulamadık mı? Evet, bulamadık, yani 
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zorlanıyoruz. Sebebini söyleyeyim. Çünkü biz eksi nakit akış giden bir firmayız. Eksi nakit akış 

gitmek ne demek? Yüklü borcumuz olduğundan dolayı, bu nakit girişleri borcumuzu 

vadesinde ödemeye yetmiyor. Dolayısıyla, eksi nakit akış gidiyoruz. Ha, siz bana 1 milyar TL 

para verin, ben koyayım. Ertesi gün kasam yine sıfır, çünkü ben onu borçlarıma öderim, 

kasam yine sıfır olur. Ama çok iyi olur, o da ayrı. Çünkü eksi nakit akışı gidiyoruz. Bu da 

normal. Bunu kırmanın yolu, demin anlattığım mali tabloları sürdürmemiz ve sürekli, uzun 

yıllar kâr etmemizle mümkün. Bu duruma uzun yıllar zarar ederek geldik. İşte 10 yılı 

çıkarıyoruz. Uzun yıllar kâr ederek ancak, dışarıdan bir finansman koymadıkça, bu borcu 

kapatmadıkça bunları düzeltiriz.  

Bir de şöyle bir savunma yapmak istiyorum. Bakın, ilk satıra dikkatinizi çekiyorum. Kredi 

kullanımımız 927 milyon. Bizden önceki 4-5 yönetimle ilgili slaytları çıkardım. Sürekli 

aynılarını göstermek istemiyorum ama sözü söyleyeceğim. Her yönetim kullandığı krediyi, 

daha azını kapatarak bir sonraki yönetime devretmiş, yani borç yükü artmış. Biz 927 milyon 

lira kredi kullanmışız, karşılığında faizi dahil 1 milyar 302 milyon kredi kapatmışız.  

Ben diğer yönetimler gibi şunu yapabilirdim. Hadi daha az demeyeyim ama 900 milyon lira 

kapatırdım, kasamda da 400 milyon lira para olurdu. Giderdim bir güzel de o 100 milyon 

eksiğimi öderdim. Ama ne olurdu? 400 milyonun yıllık finansman gideri ne kadar bize? 

Yaklaşık 100, 120 milyon. Ne oldu Sportif’te çıkarttığımız 80 milyon lira kâr? Uçtu. Bakın, bu 

tablolardaki rakamların her birinde bir emek var, bir planlama var, bir hesaplama var. Hepsi 

bilinçli olarak, detaylı bir şekilde düşünülerek yapılıyor. Şu anda kulübümüz nakitte eksi 

gitmek durumunda, ama inşallah bunları da aşacağız. 

Şimdi ben sunumumu tamamladım. Bir şey söylemek istiyorum. Biz şampiyon olmadan bir iki 

hafta önce, o kadar şampiyonluğa emindik ve inanmıştık ki, şampiyonluk kutlamaları için 

çalışmalara başladık ve Mağazacılık bize tişörtlerde kullanmak üzere 15-20 tane alternatif 

getirdi. Hemen bizim gözümüze bir slogan çarptı, “Vazgeçmeyenlerin Zaferi”. Onu da 

kullandık zaten. Evet, borcumuz çok yüksek, biliyorum, ama ben bugün size, derneğimizin 

faaliyetinin kâr ettiğini, Sportif A.Ş.’nin faaliyetinin kâr ettiğini, nette kâr ettiğimizi ve 

konsolide tüm kulüp faaliyetimizin kâr ettiğini anlattım. 

Bitmedi, birtakım idari reformlardan bahsettim. Bitmedi, sportif başarılarımızı anlattım. 

Sadece A takımlarımızın değil, gençlerin. Bu bizim yönetimimizle, sporcularımızla, teknik 

kadromuzla, tüm camiamızla ve büyük Galatasaray taraftarı ile vazgeçmeyenlerin zaferidir. 

Biz ve bizden sonra gelecek yönetimler de vazgeçmeyecek ve biz Galatasaray’ı hak ettiği, 

layık olduğu yere getireceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kaan Kançal’a, hem zamana riayet açısından, hem de sunumunun içeriğinin doluluğu 

açısından çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki maddemiz, Denetim Kurulunun, sunulan mali 

tablolar hakkındaki görüşünü belirtmesi. 

Bu arada, denetim raporuna da teşekkür etmeden geçemeyeceğim. İlk defa bu kadar 

kapsamlı bir rapor sundular. Teşekkür ediyoruz.  

Denetim Kurulu Üyesi Emir Otluoğlu 



 

10 
 

Teşekkürler.  

Sayın Başkan ve Divan Kurulunun Değerli Üyeleri,  

Sizlere bugün Denetim Kurulumuzun tespitlerini sunmadan önce, şampiyon olan 

takımlarımızı tebrik ederek başlamak istiyorum. 

Yönetim Kurulunun 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla hazırlamış olduğu faaliyet raporu içeriği, 

tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca kurulumuz tarafından incelenmiş, genel kabul görmüş, 

denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak önceki dönemlerle kıyaslanarak 

raporlanmıştır. 

İki parçada sunumumuzu gerçekleştireceğiz. İlk parçasında, derneğimizin 31 Mart tarihi 

itibarıyla konsolide verilerini, ikinci parçada da Sportif A.Ş.’nin 28 Şubat tarihi itibarıyla 

konsolide verilerini sizlerle paylaşacağız. 

Derneğimizin satış hasılatı bir önceki yıl aynı dönemine kıyasla % 67’lik bir artışla 279 milyon 

liraya ulaşmış, satışların maliyetindeki artış ise % 11 olarak gerçekleşmiş. Bu sebepten dolayı, 

1 yıl önce aynı 3 aylık dönemde 46.7 milyon olan brüt zarar, bu yıl 40.9 milyon TL’ye 

yükselmiş.  

Brüt kâr marjımız bir önceki yıl % 28 zarar iken, bu yıl % 15 kâr olarak gerçekleşmiş. 

Finansman giderleri öncesi faaliyet zararı ise bir önceki yıl 88 milyon lira civarındayken, bu yıl 

11.2 milyon finansman öncesi faaliyet kârı elde etmişiz. Finansman gelir-gider farkına 

baktığımızda, % 32’lik bir artış meydana gelmiş. 59 milyon olan finansman giderleri bu yıl 77 

milyon olarak raporlanmış. Netice itibarıyla, dönem zararımız 147.3 milyon liradan 66.6 

milyon liraya azalmış. 

Borçlarımızın yapısına baktığımızda, kısa vadeli borçlarımız 649 milyon liradan 349 milyon 

liraya azalırken, uzun vadeli finansman borçlarımız 437 milyon liradan 783 milyon liraya 

yükselmiş. Toplam finansal borçlar 1 milyar 86 milyon liradan 1 milyar 132 milyon liraya 

yükselmiş. Borçların para birimine göre dağılımına baktığımızda, % 74’ünün Türk lirası 

cinsinden, % 3’ünün dolar cinsinden ve % 23’ünün avro cinsinden olduğunu görüyoruz. 

Finansman giderleri demiştik. Bu finansman giderlerinin içinde neler var diye baktığımızda, 

faiz masraf ve komisyon giderlerimizin 37 milyon liradan 60 milyon liraya çıktığını, kur farkı 

giderlerinin 21 milyon liradan 15 milyon liraya düştüğünü, taksitlendirilmiş vergi faiz 

giderlerinin ise 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıktığını, dolayısıyla toplam finansman 

giderlerinde az önce belirttiğim 60 milyondan, 78.5 milyon liraya meydana gelen artışın alt 

detaylarının bu olduğunu gözlemledik.  

Peki, ipoteklerde ne oldu? Verilen ipoteklerde, teminatlarda ne gibi bir değişiklik oldu? 

Toplamda 1.7 milyar liradan 1.8 milyar liraya % 7’lik bir artışla geldiğini görüyoruz. Verilen 

ipotekler değişmemiş, hisse senedi rehinleri azalmış. Temlikler aşağı yukarı aynı kalmış, şahsi 

kefaletlerde 128 milyondan 266.6 milyon liraya bir artış var. Verilen teminatlar 7.9 

milyondan 8.2 milyona çıkmış, nakit blokajlar da 13.6 milyon liradan 19.8 milyon liraya 

yükselmiş. 

Bütçe gerçekleşen farkları ne olmuş diye baktığımızda, merkez ve tesisler toplamında 

bütçelenen gelir toplamı 15.9 milyon lira iken, gerçekleşen gelir 14.7 milyon lira olmuş. Aynı 

şekilde, bütçelenen giderler 8 milyon lira iken, gerçekleşen giderlerimiz 7.9 milyon, yaklaşık 8 
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milyon TL civarında, gerçekleşmiş. Dolayısıyla, biz merkez ve tesislerden ilgili dönem itibarıyla 

7.8 milyon gelir-gider farkı beklerken, 6.75 milyon gelir gider farkı gerçekleşmiş. 

Spor dallarına bakacak olursak, basketbol şubesinde 8 milyon gelir bütçelenirken 7 milyon 

gerçekleşmiş, 8.5 milyon gider bütçelenirken 7.7 milyon gerçekleşmiş. Kadın basketbol 

şubesinde baktığımızda, 2.9 milyon gelir bütçelenirken 2.5 milyon gelir gerçekleşmiş. 4.1 

milyon gider bütçelenirken, 3.4 milyon gider gerçekleşmiş. Tekerlekli basketbol şubemizde 

de 481 bin liralık bir gelir bütçelenmişken 433 milyonluk bir gelir gerçekleşmiş, 802 milyon 

liralık bir gider bütçelenirken, 882 milyon gerçekleşmiş.  

Voleybol şubemizde, erkek voleybol şubemizde 2 milyon gelir bütçelenirken 2.5 milyon gelir 

gerçekleşmiş. 3.8 milyon gider bütçelenirken 4 milyon gider gerçekleşmiş. Kadın voleybol 

şubemizde de 2.7 milyon liralık bir gelir bütçelenirken 2.9 milyon liralık bir gelir gerçekleşmiş, 

4 milyon liralık bir gider bütçelenirken 3.5 milyon liralık bir gider gerçekleşmiş.  

Yüzme şubemizde 865 bin bütçelenen, 738 bin gerçekleşen, giderlerimiz 960 bin bütçelenen, 

898 bin gerçekleşen. Su topunda 752 bin bütçelenen, 564 bin gerçekleşen. 904 bin 

bütçelenen gider, 892 bin bütçelenen gelir. Yelken şubemizde 347 bin gelir, 260 bin 

gerçekleşmiş. 483 bin gider bütçelenirken 524 bin olarak gerçekleşmiş. Kürek şubemizde 321 

milyon gelir bütçelenmiş, 184 bin olarak gerçekleşmiş. 475 bin gider bütçelenmiş, 490 bin 

olarak gerçekleşmiş.  

Atletizm şubesinde 167 bin liralık bir gelir bütçelenirken, 160 bin liralık gelir gerçekleşirken, 

428 bin gider bütçelenmiş, 285 bin lira bir gider tahakkuk etmiş.  

Judo şubemizde 347 bin 260 bin, giderler ise 414 bine 419 bin.  

Binicilik şubesinde 36 bin gelir beklenirken, 16 bin lira gerçekleşmiş, 11 bin liralık bir gider 

beklenirken, 14 bin liralık bir gider meydana gelmiş.  

Tenis şubemiz gelir beklentisi yokken 7 bin lira gelir yaratmış, 414 bin liralık bir gider 

beklentisi varken de 419 bin liralık bir gider meydana gelmiş. 

Briçte gerçekleşen gelir 4.340, bir gideri yok. Satranç şubemizde de 176 bin gelir 

bütçelenirken, 96 bin lira gelir gerçekleşmiş. 69 bin lira gider bütçelenirken, 65 bin lira gider 

gerçekleşmiş. 

Sonuç olarak, spor dalları toplamına baktığımızda, gelir-gider farkının 5.8 milyon 

bütçelenirken, 5.5 milyon olarak gerçekleştiğini görüyoruz. 

Spor okullarına baktığımızda, spor okullarından toplam 262 bin 500 gelir bütçelemişiz, 196 

bin lira gelir gerçekleşmiş. 84 bin lira gider bütçelenmişken, bu gider 120 bin lira olarak 

gerçekleşmiş. Dolayısıyla, bütçelenen toplam gelir-gider farkının 177 bin olması beklenirken, 

75 bin olarak gerçekleştiğini görüyoruz. 

Merkez, tesisler, spor dalları ve spor okullarımız toplamına baktığımızda da gelir-gider 

farkının 2 milyon 167 bin lira beklenirken 1 milyon 247 bin lira olarak gerçekleştiğini 

görüyoruz.  

Finansman gideri olarak ilgili dönemde, 52 milyon bütçelenen finansman giderlerimiz varken, 

56.7 milyon olarak gerçekleşmiş. Diğer gelir ve giderleri de eklediğimizde, toplam gelir ve 

giderler 35.7 milyon olarak gelir bütçelemişken 33 milyon olarak gerçekleşmiş, giderler 

toplamı da 86 milyon olarak bütçelenirken 91 milyon olarak gerçekleşmiş.  
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Sportif A.Ş. ile ilgili tespitlerimize geldiğimiz zaman, satış hasılatının 9 aylık iki dönemi 

kıyasladığımızda % 92’lik bir artışla 422 milyondan 810 milyon liraya yükseldiğini görüyoruz. 

Aynı dönem itibarıyla, bu yapılan satışların maliyeti 459 bin liradan % 18’lik bir artışla 540 

milyon liraya çıkmıştır. Bu sebeple de, bir dönem önce brüt zarar 36.7 milyon lirayken, bir 

sonraki yılın aynı dönemi itibarıyla, 9 ay dönemi itibarıyla, brüt kâr 269.9 milyon olarak 

gerçekleşmiştir. Bu sebepten de bir önceki dönem % 8.7 zarar marjımız varken, bu dönem % 

33.3 brüt kâr marjı ile satışlarımız gerçekleşmiş. 

Faaliyet giderlerimiz 50 milyon liradan % 61’lik bir artışla, 81 milyon liraya yükselmiş. Esas 

faaliyet kârımız, zararımız 86 milyon lira zarardan 188.8 milyon kâra dönüşmüş.  

Finansman giderlerimizde yine % 59’luk bir artış olmuş. 67.8 milyon liradan 107.8 milyon 

liraya yükselmiş. Netice itibarıyla, bir yıl önce aynı dönem, 9 aylık dönem itibarıyla 154.7 

milyon zarar elde etmişken, Sportif A.Ş. 9 aylık 80 milyon 984 bin lira kâr elde etmiş. 

Biz bu satış hasılatının dağılımına baktığımızda, en yüksek payın % 27 ile UEFA Şampiyonlar 

Ligi ve Avrupa Ligi gelirleri olduğunu görüyoruz. Bunu % 21’lik pay ile sporcu transfer, 

kiralama ve yetiştirme gelirleri takip ediyor. Onu % 16’lık payla yayın hakkı gelirlerimiz takip 

ederken, % 13’lük pay ise sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden meydana geliyor. 

Toplam varlıklar % 14.8 artmış. Bir önceki bilanço tarihi itibarıyla 1.1 milyar liradan 1.3 milyar 

liraya yaklaşık yükselmiş. Dönen varlıklar 265 milyon liradan 352 milyon liraya yükselirken, 

duran varlıklar da 845 milyon liradan 921 milyon liraya yükselmiş. Toplam yükümlülüklerimiz 

ise aynı dönem itibarıyla 1.4 milyar liradan % 6’lık bir artışla 1.5 milyara yükselmiş. Bunun 

içerisinde kısa vadeli yükümlülüklerimiz % 8.2 artarken, uzun vadeli yükümlülüklerimiz, yani 

borçlarımız % 1.3 artmış. Bu varlıklardaki artışın daha büyük olması, borçlara kıyasla, 

yükümlülüklere kıyasla, öz kaynaklarımızın olumlu olarak etkilenmesine sebep olmuş. Sportif 

A.Ş.’nin öz kaynakları eksi 313 milyon liradan, eksi 235 milyon liraya yükselmiş. 

Sportif A.Ş.’nin finansal borçlarına baktığımızda, % 45’lik bir artış görüyoruz, kısa vadeli 

finansal borçlarda. Bunun büyük bir kısmının kısa vadeli kredilerdeki artıştan kaynaklandığını 

görüyoruz. Uzun vadeli finansal borçlarımızın ise % 2 azaldığını görüyoruz. Sportif A.Ş.’nin 

toplam finansal borçları, ilgili dönem itibarıyla % 23 artarak, 621 milyon liradan, 767 milyon 

liraya yükselmiş. 

Sportif A.Ş.’nin borçlarına para birimi cinsinden baktığımızda, % 58’inin yine Türk lirası 

olduğunu görüyoruz. % 38’inin avro cinsinden meydana geldiğini görüyoruz ve % 5’inin de 

dolar cinsinden gerçekleştiğini görüyoruz. 

Sportif A.Ş.’de ilişkili taraflardan diğer kısa vadeli alacaklar kalemi dikkat çekici. Daha önce de 

aktarmıştık, bu 26 milyon liradan 18 milyon liraya düşmüş. Dernekten kısa vadeli olarak 

alacağı yok, ama Galatasaray Emlak A.Ş.’den 16.9 milyon lira bir alacağı vardı, bu 9 milyon 

liraya düşmüş, Galatasaray Dijital A.Ş.’den de 9 milyon liralık bir alacağı vardı, bu da 9.2 

milyon liraya yükselmiş. Uzun vadeli, ilişkili taraflarda uzun vadeli diğer alacaklarda da 

derneğin 404 milyon lira olan borcu 422 milyon liraya yükselmiş.  

Nasıl bir nakit akışı gerçekleştirmiş Sportif A.Ş.? Buna baktığımızda, faaliyetlerden 147.8 

milyon liralık bir nakit yarattığını görüyoruz. Bunu 116 milyon lira yatırım yaparak kullanmış. 

Dönemin finansman gideri olarak da 127.8 milyon lira ödemiş Sportif A.Ş. ve finansman 
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faaliyetleri öncesi nakit açığı 96.2 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Nasıl kapatmış bu 

finansman faaliyetleri nakit açığını? 755 milyon lira yeni borç alarak, 657 milyon lira da borç 

ödemesi gerçekleştirerek. Dolayısıyla, net nakit fazlası dönem sonu itibarıyla 1.7 milyon 

olarak gerçekleşmiş. Bunu da zaten Sportif A.Ş.’nin bilançosundaki hazır değerler farkı olarak 

karşımıza çıkıyor. 

Bizim bu döneme ait inceleme ve tespitlerimiz bunlar. Sizlerin değerli bilgi ve görüşlerinize 

sunarım. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Efendim, biz de hazırlamış oldukları rapor ve emekleri için Denetim Kuruluna teşekkür 

ediyoruz. Birkaç tane görüşümüzü paylaşmak istiyoruz sizinle.  

Bunlardan bir tanesi, hiçbir sene olmadığı kadar artış var gelirlerimizde, % 92 civarında. Bunu 

denetim raporunda da görüyoruz. Burada tabii Şampiyonlar Ligi, futboldaki başarımız, buna 

bağlı olarak da yayın haklarının artması, Mağazacılık’taki ürünlerin satışlarının artması... 

Dolayısıyla, bunlar çok pozitif şeyler. Galatasaray’daki mali otonominin devam edebilmesi 

için veyahut iyileşmesi için sportif başarının sağlanmasının esas olduğunu bir kere daha 

görüyoruz. 

Diğer bir pozitif taraf, borçlanmadaki yönetim daha iyi yapılmaya başlandı. Kısa vade ile uzun 

vadeli borçlar arasındaki geçiş daha rasyonel şekilde yapılmakla birlikte, finansal 

borçlarımızın % 30’lar civarında arttığını üzülerek görüyoruz. Dolayısıyla, her ne kadar kâr-

zararımızda tablolarımızda kâr görünse bile, hâlâ finansmana çok ciddi ihtiyacımız var ve 

Kaan Bey’in de söylediği gibi, elde ettiğimiz gelirlerin büyük bir çoğunluğu finansman 

giderlerine gidiyor. 

Diğer sevindirici bir hadise, yapılan satışların maliyetinin artışı enflasyona göre daha aşağıda 

seyrediyor. Dolayısıyla, satın alma faaliyetlerimizin daha iyi yönetildiğini gözlemleyebiliyoruz 

buradan.  

Borç stokumuzun Türk lirası, avro, dolar arasındaki paylaşımı son derece pozitiftir. 

Gelirlerimizin TL olduğu düşünülecek olursa, borçlarımızın büyük bir çoğunluğunun TL’ye 

konvert edilmesi, bundan önceki Divan toplantılarında da önerdiğimiz ve ısrar ettiğimiz 

şekilde, gayet pozitif olarak yansımaktadır hesaba.  

Önemli bir nokta, şahsi kefaletlerde iki misli artış görüyorum. Bu hem pozitif, hem negatif, 

nereden baktığınıza bağlı. Kurumsal olarak bağımsızlığınızın sağlanabilmesi için gönül ister ki, 

günün birinde hep birlikte bu mali otonomiyi sağlayabilelim, şahısların kefaletine daha az 

ihtiyaç olsun. 

Bütçe ile gerçekleşen arasındaki en önemli farkı ben spor okullarında görüyorum rakamlarda. 

Dolayısıyla, belki bunların gözden geçirilmesi gerekebilir. En çok bütçe ile gerçekleşen 

arasındaki rakam da, diğer giderlerde. 281 bin lira bütçelenen diğer giderler 3 milyon 204 bin 

lira gerçekleşmiş. Belki bu diğer giderlerin içeriği biraz daha mutlaka yönetim inceliyordur 

ama bir dahaki sefere paylaşırlarsa memnun olurum.  

Denetim raporunun önemli bir uyarısı var. Sportif A.Ş.’nin bağlı kuruluşlar, dernek, Emlak A.Ş. 

ve Dijital A.Ş.’den 431 milyon liradan 441 milyon TL ye çıkan vadesi belirsiz ve tahsil 

edilemeyen bir alacağı var. Bu hesaplarımızı oldukça farklı yerlere götürebilir. Denetim 
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Kurulu raporu aynen şöyle söylüyor: “Vadesi belirsiz ve tahsil edilemeyen alacak.” Dolayısıyla 

bu gerçeği de göz önüne alarak, hem nakdimizi, hem işletme sermayesi ihtiyacımızı 

yöneteceklerine en ufak endişemiz yoktur.  

Bir son hatırlatma da, bizim tüzüğümüzün 96/8. maddesi der ki, yönetsel, mali ve sportif 

rapor. Gördüğünüz gibi, ağırlık tarafı mali konularda önceliğimiz olduğu için raporlama 

yapılıyor. Fakat yönetimden ve Denetim Kurulundan ricamız, bundan sonraki rapor 

döneminde, biraz daha fazla idari konulara, yani insan kaynakları, devinim hızı nedir, maaş 

yükü nedir, hukuki olarak eldeki davalar, takip edilen, açtığımız veya bize açılan davalar nedir 

gibi özetleri almak isteriz. Buradaki sportif faaliyetimiz tabii ki sadece futbolla sınırlı değil. 

Dolayısıyla, diğer branşlarımıza da haksızlık yapmama adına, bir dahaki raporlama 

döneminde, diğer branşlardaki faaliyet sonuçlarımızdan da söz ederlerse hem bilgi sahibi 

oluruz, hem de tüzüğün ilgili maddesini yerine getirmiş oluruz.  

Ben emekleri ve çalışmaları için tekrar teşekkür ediyorum kendilerine. Yapılan sunumlar 

hakkında söz almak isteyen üyemiz var mı efendim? 

Yok olduğu anlaşılıyor, teşekkür ederiz. O zaman uygun görüyorsanız bundan sonraki 

maddesine geçiyoruz gündemin. 

Güncel konular ve dilekler. Bu konuda söz isteyen üyelerimiz var. İlave olacaklar varsa, Cengiz 

Bey’i yazdınız mı? Bu genel konular hakkında benim birkaç notum var. Uygun görürseniz 

onları paylaşmak istiyorum sizlerle.  

Bir defa, son toplantımızı bitirirken hatırlayacaksanız, sonradan biraz tartışma konusu oldu 

ama Mayıs ayında her şeyin güzel olacağını söylemiştik. Her şey güzel oldu, kupalarımız 

buraya geldi. Dolayısıyla, bir üçüncü kupa daha bekleniyor futbolda. Bunun dışında U15 hariç, 

Kaan Bey’in de söylediği gibi, bütün futbol faaliyeti kategorilerinde çok başarılı bir sezon 

geçirdik, şampiyon olduk. Bu vesile ile emeği geçen herkese, başta Sayın Teknik 

Direktörümüz Fatih Terim, Ali Yavaş, sporcularımız, teknik heyetimiz, sağlık ekibimiz ve 

elbette ki Yönetim Kurulu ve de onları destekleyen hem seyirci, hem taraftar kitlemiz için çok 

sevindiricidir, hepsine katkıları ve emekleri için biz de Divan Kurulu olarak huzurlarınızda bir 

kere daha teşekkür ediyor ve başarının devamını diliyoruz efendim. 

Malumunuz, Divan üyelerine kombine satış zamanı geldi. Bununla ilgili olarak fiyatlar dün 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş. Uygun görürseniz, Aykut Bey bu konuda size bilgi 

aktaracak.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı A. Aykutalp Derkan  

Değerli Hazirun,  

Bilindiği gibi, stadyum açıldığından beri Doğu 114’teki Divan tribününü kullanıyoruz. Bu sene 

söz konusu 114 numaralı tribün için liste fiyatı 6.500 TL olarak belirlenmişti. Yönetim 

Kurulumuzun aldığı karar gereği, % 50 indirimle 3.250 lira olarak bu kombineler satışa 

sunulacak. 

Öncelik şu an hâlen o tribünde yeri olup da kullanan Divan üyelerimiz için. Dolayısıyla, 

Pazartesi’den itibaren mevcut yerleri yenilemeye başlıyoruz. Yeni talepler için de alıp, onlara 

o tribünde yerleştirme işlemi uygulayacağız. Benim söyleyeceğim bu kadar.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Aykut Bey’e verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Konuşmacılara söz vermeden önce, son iki 

noktayı da dikkatlerinize sunmak istiyoruz.  

Bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz, biz bu Divan Kurulu olarak göreve gelmeden önce birtakım 

çalışma grupları kuracağımızdan bahsetmiştik. Hatta bunların temalarını da sizlere 

belirtmiştik. Son Divan toplantımızda bunlardan 3 tanesi sunumlarını yaptılar. Hem 

yönetime, hem kulüp genel sekreterliğine ve galatasaraydivankurulu.com web sayfasında 

bunlar kullanımımıza açıktır. Bir diğer çalışmamızda da epey yol kat etmiştik. Bu Ada 

konusunda, özellikle son toplantıda çok gündeme geldiği için, bununla ilgili olarak bir 

çekirdek kadro oluşturmak üzereyiz. Ancak dün dolaylı olarak öğrendiğimiz kadarıyla, sayın 

Yönetim Kurulu da bu konuda bir çalışma içerisinde, bir grup oluşturmuş. Dolayısıyla, bir sürü 

gruplar olup bir çıkar çatışması veya conflict of interest olmasını tercih etmediğimiz için, 

Divan Kurulu olarak biz oluşturduğumuz grupta yine istişari görevimizi yerine getirmeye 

devam edeceğiz. İhtiyaç olduğu zaman elbette ki Yönetim Kurulunun kullanımına hazır 

olacaktır, Divan Kurulunun bu değerli üyeleri.  

Bir ikinci konu da, biliyorsunuz, son Mali Genel Kuruldan sonra olağanüstü bir süreç yaşadık. 

Fakat bu arada da şampiyonluğa giden takımımızın konsantrasyonunun bozulmaması için 

hep birlikte azami gayret gösterdik ve de başarılı sonuca ulaştık. Gerek Genel Kurul 

üyelerinden, gerek Divan Kurulu üyelerimizden gittikçe artan bir talep oldu, bu da şudur. 

Biliyorsunuz, Sicil Kurulu kayıtları Galatasaray Spor Kulübü’nün yatak odasıdır, kozmik 

odasıdır bir başka deyişle. Fakat maalesef son Genel Kuruldan sonra, özellikle gündemde 

olan 139 tane aday kişinin kimlik bilgilerinin, müracaat formlarının maalesef hemen Mali 

Genel Kurul akşamı basına sızdırıldığı, sosyal medyada dolaştığı ve bunun sonucunda da 

Galatasaray Lisesi öğrencilerine ve ailelerine karşı çok nahoş olaylar olduğundan herhâlde 

hepinizin haberi vardır.  

Çok büyük tehdit aldılar, aileler çocuklarını okula gönderemediler. Galatasaray Lisesi 

Müdürü, çocukların Galatasaray armalı kıyafetleri veya ceketleriyle belli bir süre İstiklal 

Caddesi’ne çıkmasını yasakladı. Bu bizi derinden üzdü. Biliyorsunuz, KVK, yani Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu var. Buna en çok riayet edilmesi gereken yer, biz her zaman Batı’ya açılan 

pencere ve öncü olmamızla övündüğümüze göre, Galatasaray Spor Kulübü camiasıdır. Divan 

Kurulunun bu belgelerin nasıl sızdırıldığını, kimler tarafından verildiğini inceleme, araştırma 

görevi olmakla beraber, tüzüğün kendisine verdiği görev açısından, biz yine de Divan Kurulu 

olarak Yönetim Kurulundan ve Disiplin Kurulundan ve Denetim Kurulundan, özellikle Denetim 

Kurulundan bunun araştırılmasını, suçluların bulunmasını ve de bundan böyle bu tür bilgilerin 

kesinlikle ve kesinlikle sızdırılmamasını bir kere daha hatırlatmak istiyoruz ve rica ediyoruz 

bunu.  

Dolayısıyla, bizim bugün tutanaklara geçmesini istediğimiz talebimiz, öncelikle Denetim 

Kurulunun bu konuyu araştırması ve tedbir alması. Düşünebiliyor musunuz, siz üyelik için 

müracaat eden adayların kendine bile formları geri vermiyorsunuz. Bu kadar sıkı tutulan bir 

iş, aynı gün sosyal medyada dolaştı, camiamıza ve bize yakışmayan hadiseler meydana geldi. 

Bu konudaki hem üzüntümüzü, hem endişemizi paylaşmak istedik. Dolayısıyla, bu konu 
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Divanın görevi olmakla beraber, biz kurumsal etik açısından, bunu Denetim Kurulundan, 

dolayısıyla Yönetim Kurulundan rica ediyoruz, bu konunun araştırılıp Divan Kuruluna 

raporlanmasını efendim.  

Benim söyleyeceklerim bu kadar, şimdi söz konuşmacılarda. Buyurunuz.  

Aykutalp Derkan 

Sayın Cengiz Akatlı, buyurun efendim.  

Cengiz Akatlı 

Sayın Başkan, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, 

4446 Cengiz Akatlı. Efendim, Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun raporlarla ilgili 

sunumunu zevkle dinledik, çünkü müspet gelişmelerden bahsettiler. Hepimiz çok memnun 

olduk. Ben izninizle, rakamlar dışında, sizleri biraz eskilere götürerek bir nostaljik konuşma 

yapmak istiyorum. Zannediyorum maalesef ayrılanlar da var, onlara da üzülüyorum, bu şeyi 

dinlemeden ayrılıyorlar.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Cengiz Bey, iki saniye bekleyelim istersen, ayrılacaklar ayrılsın.  

Cengiz Akatlı 

Ama yazık yani, bir Divan Kurulu toplanıyor, bu kadar sabırsızlık, bu kadar. Neyse...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bu arada, 210 Divan üyesi, 20 de kulüp üyemiz hazirunu tesis etmiştir. Siz sormuştunuz 

galiba, bilgilerinize.  

Cengiz Akatlı 

Değerli Divan Kurulu Üyeleri, 

Zannediyorum konuşmalar da biterse Sayın Başkan. Konuşmaların bitmesini de bekliyorum. 

Zannediyorum 1982 veya 83 yılıydı. Bu Florya Tesisleri’nin açılışı ile ilgili bir tören düzenlendi. 

Belki o törene o gün katılanlar da vardır, benim gibi. Varsa bilmiyorum. Zannediyorum 83 

yılıydı, Başkanımız Ali Uras’tı, Dr. Ali Uras. Ali Uras, önce bir hoş geldiniz konuşması yaptı. 

Arkasından rahmetli Başbakan Özal’dı ve rahmetli Ali Tanrıyar ağabeyimiz de, zannediyorum 

o da İçişleri Bakanıydı. Dr. Ali Uras’ın hoş geldiniz konuşmasından sonra, Başbakan Özal 

esprili güzel bir konuşma yaptı bu tesislerin açılışı ile ilgili. Daha sonra Ali ağabeyimiz de 

konuştu, Ali Tanrıyar ağabeyimiz. Ve Bakırköy Belediye Başkanı da Dr. Naci Ekşi idi. Dr. Naci 

Ekşi de Ali Uras’ı hocamız diye takdim etti ve kendisini de onore ederek çok güzel bir 

konuşma yaptı. O merasimi hatırlayanlar, belki katılanlar varsa benim gibi, hatırlayacaklardır.  

Bu açılış merasiminden sonra, gelenlere bir tören, basit bir tören mahiyetinde A takımı 

takdim edildi ve A takımı küçük bir antrenman yaptı, bir gösteri mahiyetinde. O sırada da 

zannediyorum Trabzon’dan Özkan Sümer adında bir antrenör vardı, o görevlendirilmişti ve 

takımın başına o getirilmişti. Antrenman başlarken en önde basit bir tribün yapılmıştı, o 

tribünün en önünde büyüklerimiz oturuyordu. O büyüklerden bazıları Özkan Sümer’e şöyle 

seslendiler. “Hoca, Hoca, biz gidiyoruz, biz gidiyoruz. Nicedir şampiyonluk görmedik, 
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gözümüz arkada kalarak gitmeyelim.” şeklinde bir işarette bulundular. İşte Özkan Hoca da o 

zaman kendine göre bir şeyler söyledi, ama onun zamanında maalesef şampiyon olmadık. Ve 

zannediyorum ondan birkaç sene sonra şampiyon olduk. Ben şimdi bu güzel, muhteşem 

kupaları görünce, hem sağımızda, hem solumuzda, o hasret içinde giden, yani şampiyonluk 

hasreti içinde giden büyüklerimizin o yakarış babında ricalarını hatırlıyorum ve onları 

saygıyla, rahmetle anıyorum. Müsaadenizle, bu güzel kupaları onların aziz hatıralarına ithaf 

etmek istiyorum. Nur içinde yatsınlar. 

Büyüklerimiz her zaman, uzun süre şampiyon olmamamıza rağmen, daima kulübün 

destekçisi oldular, gerek camia, gerek taraftar, daima destekçisi oldular ve dediğim gibi, 

hasret içinde gitmiş olanlar varsa, onlara bu kıymetli kupaları ithaf ediyorum. Hepinize 

teşekkür ederim.  

Bu arada son sözüm, tabii ki daha evvel de teşekkür edildi, bunların kazanılmasında emeği 

geçen bütün yöneticilere, teknik adamlara ve bütün sporculara tekrar tekrar teşekkür 

ediyorum. Sağ olun.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Akatlı’ya teşekkür ediyoruz.  

Aykutalp Derkan 

Sayın Faruk Gürbüzer.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bu arada, bir bilgi aktarmak istiyorum. Biraz evvel toplantının başında televizyon yayınının 

teknik nedenlerden yapılamaması konusunda bir yanlış anlaşma oluyor galiba sosyal 

medyada. Her ne kadar Galatasaray TV’nin bugünkü program akışında Divan toplantısının 

canlı olarak verilmesi yoksa da, sosyal medyada bunun bir sansür olduğu söyleniyor. Böyle bir 

şey yoktur, teknik arızadır. Onu da belirtmek istedim, yönetimin talebi üzerine.  

Faruk Gürbüzer 

Peki, teşekkürler Başkanım. Öncelikle size bu nazik davetiniz için çok çok teşekkür ediyorum. 

Umarım ve dilerim, bu tür davetlerinizin adedi çoğalır.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Efendim, spor kulübünün davetidir. Dolayısıyla, bizimle veya şahsımızla hiçbir alakası yoktur. 

Ama afiyet olsun.  

Faruk Gürbüzer 

Teşekkürler.  

Sayın Divan Başkanı, Sayın Divan, Sayın Kulüp Başkanım, (Maalesef kendisi yok, galiba Sayın 

Başkan Vekili burada, İkinci Başkanımız buradalar.) Yönetim Kurulu Arkadaşlarım ve Değerli 

Galatasaraylılar, 

Özellikle futbolla ilgili, ilgisiz tüm kişi ve kurumların -ki aralarında bazı kulüp başkanları da 

maalesef varlar- aleyhimize birçok tertip ve oyunları düzenledikleri, algı operasyonları 

yaptıkları bu yıl, şu an önümüzdeki iki kupayı bize, Galatasaray’a, camiamıza ve müzemize 
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armağan eden, başta teknik direktörümüz Fatih Terim, yardımcı antrenörler, teknik ekip, 

futbolcularımıza ve gecesini gündüzüne katarak tüm zorluklara göğüs geren, ödün vermeden 

dik duran Sayın Başkanımıza, Mustafa Cengiz Bey’e, Abdurrahim Albayrak’a ve tüm Yönetim 

Kurulu arkadaşlarına sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. 

Sayın Başkan ve Yönetim Kurulumuza bir diğer teşekkür borcumuz ise, çok uzun yıllar sonra, 

ilk defa karşılaştığımız denk bütçe ve azami tasarruf tedbirleri sayesinde borçlarımızdaki 

azalmadır. Borçlarımız içinde bulunan döviz bazındaki borçlanmalarımız da döviz kurunun 

menfi hareketlerine rağmen, burada da meydana gelen düşüş yadsınamaz. Kendilerini bu 

bakımdan da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. 

Umar ve dilerim ki ve ümit de ediyorum ki, bu tür denk bütçeler bizde alışkanlık hâline gelir 

ve daha sonraki yönetim kurullarına da bu yolda ışık olur, yol gösterici olur. Ancak bu arada 

Divan Kurulu üyesi arkadaşlarımın bana özellikle bir ricası oldu. Bunu Sayın Yönetim 

Kurulumuza da iletmek istiyorum. Bu tasarruf tedbirleri arasında, maalesef son zamanlarda 

vefat eden Divan üyesi arkadaşlarımızın gazetelerde ilanına rastlayamıyoruz. Sanıyorum 

tasarruf tedbirleri arasında bunlar da var. Bunun tetkik edilmesinde Yönetim Kurulu olarak 

fayda olacağı görüşündeyim. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Son zamanlarda bazı arkadaşlarımızın yaşam tarzlarını Galatasaray olarak belirleyen, çoluk 

çocuklarının nafakasını, okul harçlıklarını gözlerini kırpmadan Galatasaray için feda eden ve 

aralarında olmaktan, mensupları olmaktan da onur duyduğum ultrAslan hakkında bazı yanlış 

fikirlere sahip olduğunu üzülerek görmekteyim. Galatasaray bugün sadece bizlerin değil, yurt 

içinde 35 milyonu aşkın bir taraftarın, dünyanın en ücra köşelerindeki örgütlenmiş 

Galatasaray sempatizanlarının da aralarında bulunduğu çok büyük bir camia. Bu camia, 

ülkenin Batı’ya açılan ilk penceresi olduğu gibi, yurt dışında da en tanınan ve en değerli olan 

markası. ultrAslan hakkında ve kulüp içinde hâkim olduğunu zanneden bazı arkadaşlarımız, 

yıllardan beri sürdürdükleri Galatasaray bizim, biz ne dersek Galatasaray’da o olur gibi sığ 

düşüncelerin artık sonunun geldiğinin farkında olmalılar ki, hem biraz önce bahsettiğim 

ultrAslan arkadaşlarımızın, hem de seçilmiş olan yönetim kurullarımızın icraatları hakkında, 

bilinçli veya bilinçsiz birtakım ifadelerde bulunmaktadırlar. Elbette bunlar kendilerini 

bağlayacaktır. Ama unutmayalım ki, ülkemizde ve dünyanın her köşesindeki eğitim 

kurumlarında ultrAslan çatı ve şemsiyesi altında toplanmış olan bir üye ve taraftar dernekleri 

gruplarımız da var. Ve bunların hepsinin ortak amacı, Galatasaray’ın başarıları, Galatasaray’ın 

şampiyonlukları. İşin enteresan tarafı, bunların hiçbirisinin kulübümüzden maddi manevi bir 

talebi olmadığı gibi, yüksek bağışlarla iş talepleri de olmamıştır. 

Öte yandan, çağımızın en önemli iletişim araçlarından biri olan sosyal medyada bu taraftar 

gruplarımız kulübümüzün en büyük itici gücü, en büyük tanıtıcılarıdır. Hepimiz biliyoruz ki, 

dünyanın en kolay işlerinden birisi de tenkit edebiyatıdır, çünkü tenkitte ne bir bağlayıcılık, 

ne de bir sorumluluk vardır. Bu sene şampiyonluğa gittiğimiz son 3 haftaya girdiğimizde, 

oynayacağımız maçtan evvel yapılan Divan toplantısında, Sayın Hayri Kozak ağabeyim, hem 

biraz önce bahsettiğim ultrAslan grubu hakkında, ultrAslanlar hakkında bazı görüşler ileri 

sürdü ve bu arada kendi siyasi görüşünü de bu kürsüden açıkladı. Bu siyasi görüşün sahibi 
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elbette kendisi, ona da saygı duymak gerekir. Ama ben şunu söylemek istiyorum ki, bu siyasi 

görüşün belirtildiği, belirtileceği yer Galatasaray Divan Kurulu toplantı salonu değil, konunun 

tamamen Galatasaray olduğu platformlarda dile getirilecek bir konu da olmadığıdır. Nitekim 

bu tür konuşmanın sosyal medyada, görsel ve yazılı medyada farklı şekilde yankı bulması 

Galatasaray’a zararlar vermiştir. 

Aramızda o maçı oynadığımız, son maçımızı oynadığımız Rize’de olan arkadaşlarımız var 

mıydı, bilmiyorum. Olmayanlar bile biliyorlar ki ve biz orada birebir yaşadık ki, saatlar boyu, 

sırf bu konuşmanın medyaya yansıması dolayısıyla, yayınlanması dolayısıyla, Galatasaray’a ve 

Galatasaraylılara çok ağır hakaretler edildi. Bundan böyle Galatasaray’ın âli menfaatleri söz 

konusu olduğu zaman, hepimizin biraz daha dikkatli olması gerektiği kanısındayım.  

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, 23 ve ertesi şampiyonluk törenlerimizde 

buluşmak umuduyla hepinize saygı ve sevgiler sunuyoruz. Sağ olun, var olun.  

Aykutalp Derkan 

Teşekkürler Sayın Faruk Gürbüzer. Bir minik anons yapmak istiyorum. Bir siyah Kia jeep çıkışı 

tıkıyor, 34 TB 8898. Lütfen kendileri alabilirse memnun olacağız.  

Sayın Sami Çölgeçen, buyurun.  

Sami Çölgeçen 

Sayın hazirunu saygıyla selamlarım. Elimde not yok, prompter da yok. Tamamen irticalen 

konuşacağım, sohbet gibi. Ufak tefek Türkçe hataları olursa peşinen özür dilerim. Benim 4 

tane başlığım var. Kupalar, Hasan Şaş, kutlama merasimimiz ve dava, meşhur dava.  

Şimdi gelelim kupalara. Kupalar tabii muazzam, herkese müteşekkiriz. Özellikle gayet tabii 

şampiyonluk kupaları muhteşem, ama onlar kadar önemli burada da birtakım kupalar var. 

Yani televizyon çekiyorsa, lütfen çeksin bunları. Ben Galatasaray tarihinde genç takımların bu 

kadar çok kupayı birden kazandığını hatırlamıyorum. Ne var ki, ne var ki, bu bizi kandırmasın, 

çünkü Ozan gibi futbolcular böyle patır kütür çıkmaz. Yani zannedilmesin ki, bu kadar çok 

kupa var diye oradan 5-6 tane oyuncu A takımına girecek. Böyle bir şey yok. Bunu niçin 

söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Sayın Yönetim Kurulu rehavete kapılmasın, işte her şeyi 

yaptık, genç takımlarımız da Türkiye şampiyonu deyip oturup gerinmesinler. Daha fazla 

çalışsınlar. Bir misal vereyim. 80’li senelerin sonunda Avrupa şampiyonu olan 17 yaş milli 

takımımızdan çıka çıka bir tane Fatih Tekke çıktı. Her zaman bir Ozan çıkmaz. Ama bir Ozan 

çıkınca da 10 milyon dolar eder. Yani bunun üzerinde oldu demeyelim, daha fazla duralım. Bu 

birincisi.  

İkincisi, neydi? Hasan Şaş. Bu bir parça uzun olabilir. Hasan Şaş’ın bizde futbolcu olduğu 

dönemde, ben de genç milli takımlara bakarken, Galatasaray’da oynayan iki tane genç milli 

futbolcu bana geldiler. “Başkanım,” dediler, “bizim bir problemimiz var.” “Hayrola, buyur.” 

“Sami ağabey,” dediler, “her Cuma, antrenmandan sonra, birtakım ağabeylerimiz malum, bizi 

zorla Cuma namazına götürüyorlar. Cuma namazından sonra bizi alıyorlar, Orhan Ak’ın evine 

yemeğe götürüyorlar.” Hangi Orhan Ak? Fatih’in ceza almasına sebep olan Orhan Ak. Orası 

çok güzel bir ev. Çocuklar öyle görüyorlar. Neyse. “Orada bize mükellef bir ziyafet veriliyorlar. 

Ziyafetin sonuna doğru, siyah BMW’li bir beyefendi geliyor arabasıyla, (İmam bilmem ne 
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diyorlar buna, kimse o herif!) bize dini telkinlerde bulunuyor, kitaplar dağıtıyor. Ondan sonra 

çıkarken de, o futbolcular, (O malum, artık isim vermeme gerek yok.) bizleri böyle tutuyorlar 

omuzlarımızdan, ‘Siz artık bizden oldunuz, sizin sırtınız Galatasaray’da yere gelmez.’ diyorlar. 

Bizim korkumuz şu ki, biz bundan muzarrırız, biz bunlara uymazsak biz bu takımda nasıl 

oynayacağız? Yardım et başkan.” diyorlar.  

Ben tabii bunu duyunca, ilk aklıma gelen, ilk önüme gelen, daha evvel de onun da 

başkanlığını yaptığım Hasan Şaş. Dedim “Ya Hasan, böyle böyle deniyor. Senin haberin var mı 

bu işlerden?” Hasan Şaş bana aynen şöyle söyledi. “Sami ağabey, sen ne diyorsun, bunlarla 

bir tek ben mücadele ediyorum.” dedi. “Kimse bana yardımcı olmuyor.” dedi. Hasan Şaş’ın 

bu yönünün bilinmesini istiyorum. Hasan Şaş evet, hırçın, ceza meza bir tarafa, Hasan Şaş, 

Batı’ya açılan pencere Galatasaray’a layık, laik, Atatürkçü, cumhuriyetçi bir evladımızdır. 

Bunun bilinmesini istedim, o kadar. 

Bunu sonra idarecilere de söyledim, ben çünkü dehşete düştüm, ya nasıl olur, bizim 

Galatasaray’da böyle insanlar nasıl olur, hacılar, hocalar. O zaman tabii Fetö çok moda 

olduğu için, hiç kimse ya bir şey yapmadı, ya yapamadı, Allah’tan bu beladan şimdi kurtulduk. 

Hasan Şaş defterini de kapıyorum. 

Geldik merasime, kupa merasimine. Fevkalade güzeldi. Ben de büyük bir keyifle viskimi 

koydum, seyrediyorum. Yalnız orada bir olay oldu, onu tenkit etmeden geçemeyeceğim. O 

podyum, kırmızı podyum futbolculara aittir ve teknik heyete aittir. İdarecilerin orada işi 

yoktur. Hatta biraz mizah yapayım, idareciler oraya çıktığı zaman, içimden dedim ki, acaba 

çocuklarını da yanlarında, ellerinden tutup böyle futbolcu gibi getirdiler filan diye düşündüm 

ve güldüm. Çocuklarını, ama torunları herhâlde. Bu yanlış bir iştir. Ya doğrusu, orada yalnız 

futbolcular olur. Yok illa idareciler de olacaksa, bütün idareciler olur. Çünkü oradaki algı, 

sanki bütün başarı oraya çıkıp halka selam veren 3 idarecininmiş gibi algılandı. Bu doğru 

değildir. Gelecek seneki şampiyonluk kutlamamızda buna dikkat edilmesini istirham 

ediyorum.  

Lafı fazla uzatmayayım. Son olarak da, bir dava var, biliyorsunuz. İki kardeşimiz bu ibranın 

durdurulmasına karşı dava açtılar ve Genel Kurulun Divan Heyeti de mecburen taraf olmak 

durumunda kaldı. Etti 9 kişi. Şimdi ben soruyorum, bu ibradan, o ibrayı yürütmeyi durdurma 

da durdurulursa, bu Galatasaray’a faydalı mı olacak, zararlı mı olacak? Bence çok zararlı 

olacak. Tam Şampiyonlar Ligi’ne giderken, tam transfer gündemi son derece yaygınken, bu iki 

kardeşimizin bu işi ne demek istiyorlar, ne yapmak istiyorlar? Bu Yönetim Kurulunu 

sevmeyebiliriz, doğrudur. Bunun çaresi, iki sene sonra bir ekip kurulur, bir düzgün başkan alır 

programı gelir, reyini vermez, düşürür, götürür gider. Ama bu şekilde bir şey Galatasaray’a 

zarar verecektir. Bunun altından kalkamazlar. Lütfen bu davalarından vazgeçsinler. 

İstirhamım bu. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Sayın İbrahim Özdemir, buyurun efendim. Gördüğünüz gibi, konuşmasını 

çok kısa kesenleri suyla ödüllendiriyoruz. Sami Bey bunu hak etti. Afiyet olsun.  

İbrahim Özdemir 
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Sayın Divan, Sayın Yönetim Kurulu, Çok Değerli Divan Üyeleri,  

Bugün güzel bir gün geçirdik, beraber olduk. Ama ben bir kısım arkadaşları bahçede 

görmüştüm, bir kısım arkadaşları göremiyorum. Acaba yemekten sonra ayrıldılar mı? 

Bilemiyorum ama bugün bizim için çok güzel ve mutlu bir gün. Benim ufak bir notum var. Ben 

de hep unuturum böyle şey yaparken, sevgili ağabeyimden kaynaklanır. O bizden çok daha 

eski, çok daha duayen bir Galatasaraylı, ben de 7019 İbrahim Özdemir. 

Benim birkaç notum var. Ben unutmayayım diye not alıyorum, pek bakmam ama. Sami Bey 

çok güzel bir konuşma yaptı, teşekkür ederim. Her zamanki gibi vecizdi. Bizim genelde 

toplumsal bir konuda cimriliğimiz var. İnsanların takdir edilmesini, insanlara teşekkür 

edilmesini sanki bir zül addederiz, o konuda çok hasis davranırız ve de öldükten sonra, o 

insanı başka türlü yâd ederiz. Hâlbuki insanlara hayatta iken gerekli değeri ve gerekli 

teşekkürleri vermek ve sunmak gerekir diye düşünüyorum. 

Şimdi acısıyla, tatlısıyla, ama sonunda mutlu bir sezon geçirdik. Bu senenin bizce en güzel 

tarafı iki tane kupa. Sağımızda, Türkiye’nin en büyük ve en prestijli kupası, lig kupası ve de 

Türkiye Kupası. Burada da sevgili gençlerimizin bize kazandırdığı, büyük şeref veren kupalar 

var. Ben önce bu şampiyonlukta emeği geçen başta Yönetim Kurulu üyelerimiz, Başkanımız, 

emeği geçenler, Yönetim Kurulunun tamamına ayrıca çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. 

Tabii ki burada en büyük teşekkürü hak edenlerden bir tanesi de, bu camianın gerçekten 

ender yetiştirdiği evlatlarından olan, en az bizim kadar Galatasaraylı, belki bizden çok daha 

fazla Galatasaraylı, yüreği Galatasarayla çarpan Sevgili Fatih Terim Hocamıza ve onun 

ekibinedir. 

Hani acı tatlı hatıralar dedik, benim şahsen bu sene yaşadığım en acı ve bana, prensiplerime 

de aykırı olduğu için sıkıntı veren olay, bu Mali Kongredeki ibralaşmadaki bana göre 

yanlışlıklarımızdır. Yani dünyada hiçbir insan hatadan münezzeh değildir. Siz beni sever 

sayarsanız, ben de sizi o kadar çok severim, sayarım. Bu gayet basit bir etki tepki meselesi 

birbirimize karşı. Şimdi ben açık söylüyorum. O kongrede kısa bir konuşma yaptım ve rengimi 

belli ettim. Ben oldum olası bu ibrasızlığa karşıyım, hele de Galatasaray kongrelerinde. 

Devlette ibrasızlık olduğu zaman küt diye hükümetler düşüyor. Sonucu o ülke için hoş şeyler 

değil. O gün bir çalışma yapılmış belli ki, ama ibrasızlığın bizi getirmiş olduğu noktayı acaba 

yeteri kadar irdelemeden mi bunu yaptık? Çünkü mali açıdan ibra ediyoruz, idari açıdan 

sınıfta kaldık. Galatasaray’da ve Galatasaray camiasının tamamında, belki burada da çok 

kıymetli, yetkin, tecrübeli hukukçu arkadaşlarımız vardır. Ben de yıllarca Büyük Millet 

Meclisi’nde kanun yaptım, kanun yazdım. Her kanunun bir genel gerekçesi vardır, bir de 

madde gerekçesi vardır ve de işte anayasa, kanun, kanunun gerekçeleri, anayasanın yazılış 

gerekçeleri de vardır, çok açık. Şimdi benim bildiğim kadarıyla, bu iki açıdan olur almak, ibra 

edilmek. Zannediyorum Adnan Polat kardeşimizin zamanında mı gündeme geldi? Şimdi ben 

bunun geçmişini bilmiyorum, açık söyleyeyim. Eğer bilen varsa beni düzeltsin. Acaba bunun 

bir gerekçesi var mı? Yani mali açıdan şundan dolayı ibra edilmesi lazım, ama edilmediği 

zaman, bu açıdan, idari açıdan ibra edilmemesi şu sebeple olmalıdır diye. Acaba bu 

tüzüğümüzü hazırlayan kıymetli arkadaşlarımızın bir gerekçeleri var mı? Ben o gerekçeyi 

bilmiyorum ve bilmek istiyorum. çünkü ondan önceki dönemlerde hep mali açıdan ibra 
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olunduğu takdirde, mesele kardeş kardeş, el ele gidiyorduk, çıkıyorduk. Şimdi bir ayırımcılık 

hâline geldi bu. Çok tehlikeli bir durum.  

Biz mekteplisi, mektepsizi Galatasaray’ın örf, âdet ve gelenekleri ile büyümüş bir toplumuz. 

Türkiye’nin 114 yıllık tarihinden bu güne çok büyüyerek geldik. Bakın, bugün Türkiye’nin en 

büyük taraftar kulübüne sahibiz, Türkiye’ye sığmıyoruz. Dışarıda ne kadar büyük taraftar 

grubumuz var, sempatizanımız var. Yani bu küçük hesaplarla, eğer bir Yönetim Kurulunu 

görevden almak gibi veya istifa ettirmek gibi bir sebebimiz var ise, bunun başka yolları da var 

benim bildiğim tüzükte. Yeteri kadar imza toplanır, seçim istenir. O seçime de Yönetim 

Kurulu uymak zorundadır zaten. Şimdi Sami Bey söyledi, yarın bir davamız var. Bu davadan 

ne çıkacak? İnşallah Galatasaray’ı sıkıntıya sokacak bir sonuç çıkmaz. O davaya taraf olan 

arkadaşlarım da bana kızmasınlar, ben tecrübelerime dayalı olarak söylüyorum. Bu gerçekten 

bizi sıkıntıya sokar. Yani Sami Bey 3 sene dedi, 2 sene daha var dedi. Onun öncesi de var. Bir 

önceki yönetime karşı da yapıldı. Daha erken seçime gidildi, oylar toplandı vesaire. Ama 

Allah’tan, bu süreçte bu işlerin içinden tamamen, sporcuları, futbolcuları çekip çıkaran ve 

hakikaten bir bariyer olan Fatih Terim gibi bir kıymete sahibiz. Ve de şunu da kabul etmek 

lazım. Bu ibra edilmeyen, yanlışları olan, olduğuna da inanıyorum ve zaman zaman da kalkıp 

bu konulardaki görüşlerimi dile getiriyorum. Eğer o şartlarda hiçbir şey olmamış gibi yoluna 

devam etmeselerdi, ertesi günü ödenmesi gereken paralar ödenmeseydi, vesaire vesaire ve 

de dediğim gibi, Sevgili Fatih Terim olmasaydı, o bariyer olmasaydı, onun ekibi olmasaydı 

zorda kalırdık. Yani açık söylüyorum, üzülürdük.  

Bakın, ben belli bir yaştayım, söylemeyeyim. Benim ağabeylerim var, kardeşlerim var burada. 

Ben her hafta sonunu Galatasaray’ın maçını izleyerek, yenilirsek de üzülerek geçiriyorum. 

Hepimiz öyle değil miyiz? Şu şampiyonlukları bu sene alamasaydık, bizim elimizden birileri 

alsaydı, biz üzülmeyecek miydik? Yani biz bir hedef yakalamışız ve şurada Kaan arkadaşımıza 

çok teşekkür ediyorum, ilk defa benim anladığım biçimde, açık, net bir bilanço ortaya koydu. 

Bunun başka tarafları vardır. Ben ekonomist değilim, ben teknik bir insanım. Ama çok açık, 

net bir şey ortaya koydu. Peki, biz bu şampiyonlukları alamasaydık, bu sene 1 milyar liraya 

yakın bir gelir bekliyoruz Avrupa’dan, acaba ne olurduk bir dahaki sene? Şimdi de herhâlde 

transfer çalışmalarına başladı yönetim. Herkes bekliyor, bütün Galatasaray, 30 milyon 

taraftar. Yurt içi, yurt dışı, ne kadar varsa, hepsi bekliyor. Ben bile seyrediyorum transfer 

haberlerini, ne geldi, ne gitti, filan, ne gelecek, nasıl bir şey olacak, bir dahaki seneye nasıl 

yapacağız filan diye. Şimdi bunları düşünürken, bizim birbirimizle kavga etmek gibi bir 

lüksümüz asla olamaz. Birbirimizi ötekileştirmek gibi bir düşüncemiz asla olamaz, olmamalı. 

Ben bunun olduğunu da zaten düşünmüyorum, ama bir şey oldu.  

Ben şöyle bir öneride bulunacağım. Bunun hukuki bir tarafı mutlaka vardır, çünkü mecliste de 

kanunlar geçerken eğer yanlış geçtiyse veya istenmeyen bir şey geçtiyse, takriri müzakere ile 

o kanun yeniden ele alınır veya o maddesi, yeniden görüşülür ve istenen hâle gelir. Şimdi 

bizim bence yapmamız gereken bir olağanüstü kongre yapıp, bu ibrasızlık meselesini ortadan 

kaldırmamız gerekir, bir. İki, istirhamım, tüzük hazırlayıcısı arkadaşlarımıza, sevgili 

arkadaşlarımıza da buradan rica ediyorum. Bu ikircikli ibrayı kaldıralım. Yani yönetimlerin 

başında Demokles’in kılıcı gibi. Bugün burası vardır, yarın sizler gelirsiniz, bir başkaları gelir. 
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Herkesin Galatasaray’a hizmet verirken, ben seneye ne olacağım diye bir şüphesinin ortadan 

kalkması gerekir. Canhıraş çalışacaksınız, kolay değil.  

Bir de bizim bir başka şeyimiz var. Biz paylaşımı hiç sevmiyoruz. Yönetim Kurulu oluşuyor, 

başkan oluşuyor. Bu, bugün mü? Hayır, dün de öyleydi, ondan önce de belki öyleydi. Tamam, 

bütün yetkiler bende, benim hiç kimseye danışmaya hatta benim bir başkasının aklına da 

ihtiyacım yok. Ben bildiğim gibi yaparım. Bundan da bizim vazgeçmemiz lazım. Sormamız 

lazım. Burada çok güzel bir hazirun var. Neden Divan üyeliği için 25 sene zorunlu? Eskiden 

30’du şimdi 25’e düştü. Neden? Çünkü her sene insan aklı tekamül ediyor, gelişiyor, 

görüşleri, tecrübeleri vesaireleri. O yüzden biz burada Divan Kurulu üyeleri olarak varız, o 

yüzden bu şeref bize verilmiş. O zaman biz tabii ki yönetimi de eleştireceğiz, ama ne ile? 

Usulü dairesinde, asla hakarete varmayacak bir tarzda. Ve de burada gelip fikirlerini beyan 

eden arkadaşları da, öyle söyledi veya böyle söyledi diye yermeden, kardeşçe, Galatasaray’ın 

örf, âdet ve geleneklerine uygun bir biçimde bizim bu işi götürmemiz lazım ve seneye mutlak 

surette yine şampiyon olmamız lazım. Bunun için de bizim elimizde her türlü imkân var, 

Önümüze başka bariyerler koysalar da.  

Fatih Hoca 10 maçlık ceza aldı. Fatih Hoca o konuşmaları yaparken, o tavırın içinde 

bulunurken bunu bilmiyor muydu? Çok iyi biliyordu. Ama onun kafasında, bu cezayı göze 

alma pahasına, Galatasaray’a bazı faydalı olabilecek, tehlikeleri önlemek vardı. Yönetim 

Kurulunda Başkan 150 gün ceza aldı. Haklı olarak serzenişte bulundu, “Ya 150 gün cezayı ben 

şahsım için mi aldım? Galatasaray’a yapılan tuzakları önlemek açısından, söylemlerimden 

dolayı aldım.” dedi. Haklıydı. Ama sahip çıktınız mı? Ben dahil sahip çıktınız mı derse? Hayır. 

Bizim birbirimize sahip çıkmaktan başka hiçbir şansımız yoktur.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Özdemir, yavaş yavaş toparlarsak memnun oluruz.  

İbrahim Özdemir 

Başkan, toparlıyorum. Biliyorsunuz, ben çok fuzuli konuşmam.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yok, fuzuli demedim, toparlayalım dedim sadece. 3 konuşmacımız daha var.  

İbrahim Özdemir 

Uzun da konuşmam, günün sonunda, tekrar rica ediyorum. Bu ibrasızlığı ortadan, 

mahkemeye vesaireye falan filan gitmeden bir güzel olağanüstü kongre yaparak kaldırmayı 

Divan Kurulu aracılığıyla bütün buradaki haziruna veya bütün kongre üyelerine sunuyorum. 

Kabul görür, görmez, takdirlerinizdir. Arz ederim. Hepinize sevgi ve saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Sayın Özdemir’in dikkatimizi çektiği, tüzük tadili yapılır mı acaba bu ibrasızlık 

konusunda? galatasaraydivankurulu.com’u okursanız, bu sorunuzun cevabını orada 

bulursunuz. Herkese de öneririm oradaki çalışmaları okumayı. Orada şöyle bir öneride 

bulunduk. İdari ibrasızlık seçime girememe sebebi değildiri önerdik. Dolayısıyla, bu sorunun 
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cevabını... Ha, yeniden bir Genel Kurul yapılır, yapılmaz. Tüzük ve kanunlar geçerlidir. Elbette, 

bu ayrı bir evet, evet, tüzüklerin tartışılması için ayrı bir Genel Kurul lazım, onun için onu 

oraya bırakalım müsaade ederseniz. Sayın Karaveli. Orhan ağabey, buyurun.  

Orhan Karaveli 

Sayın Divan Başkanı ve Üyeleri, Yönetim Kurulunun Burada Bulunan Üyeleri,  

Sizlere teşekkür ediyorum. Çoktan beri Divana katılamıyordum bazı nedenlerle, o nedenle 

kendimi tanıtayım. Bu arada, biliyorum, birçok yeni arkadaşlar katıldı, onlara da Divandaki 

hayatınız hayırlı olsun diyorum. Sözler anlaşılıyor mu efendim? Ben daha önceki konuşmaları 

herhâlde akustik yetersizliği nedeniyle çok iyi anlayamadım doğrusu. Birçoğunu 

anlayamadım. Umarım benim konuşmam anlaşılıyordur. O arkadaşlara da, yeni Divan 

üyelerine de saygılarla hoş geldiniz diyorum, naçizane. Benim adım Orhan Karaveli. 

Gazeteciyim, 70 yıllık yaklaşık. Galatasaray’ın 1949 mezunuyum. Ara sıra da su içiyorum ses 

kuruluğundan.  

Efendim, bugünün biz Galatasaraylılar için çok önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. 

Sadece önemli değil, aynı zamanda çok güzel. Harika bir bahçede bize ikram edilen güzel 

yemekleri yedik, tatlıyı yedik. Ama oradaki güzel ağaçların, o tarihî ağaçların, özenle 

seçildikleri anlaşılan ağaçların günün birinde 3-5 kuruş para yüzünden kesilme ihtimalini 

düşünerek, doğrusu içimde bir ürperti oldu. Umarım, herhangi bir şekilde o ağaçlar burada 

muhafaza edilir. Şahane bir yemekti, çok güzel bir havaydı. Her bakımdan yalnız güneşle, 

günün güzelliği değil, aynı zamanda oradaki yakınlaşma da çok çok güzeldi. Mutlulukla 

izledik. Ve şimdi de Divan toplantısında bulunuyoruz.  

Galatasaraylılık herhangi bir kulübe bağlılık değildir, sıradan bir olay da değildir. Galatasaray 

her ne kadar Beşiktaş’tan 2 yıl sonra kurulmuşsa da, Beşiktaş bir futbol takımı olarak 

kurulmamıştır. Hepinizin de çok iyi bildiği gibi, bir jimnastik takımı olarak kurulmuştur. 

Nitekim ismi de BJK’dır. Biz, öyle inanıyorum ki, Türkiye’deki ilk futbol takımıyız ve ilk Türk 

futbol takımıyız, çünkü Galatasaray’dan evvel burada yabancıların ve Türkiye’deki bazı 

azınlıkların da takımı vardı. Bunu çok iyi biliyoruz.  

Galatasaray bir isyanın, bir kükremenin takımıdır. Ali Sami Yen ve arkadaşları, son sınıfta iken 

12 A’da, Galatasaray Lisesi’nin girişte, sol taraftaki ucundaki sınıfta kurulmuştur. Ben de son 

sınıfı 1948-49 yılında o sınıfta okumak mutluluğunu yaşadım. Ama Galatasaray’a gönül 

vermem daha eskiye dayanıyor. Ben Galatasaray’a daha 32 yaşında güzel bir kız, yakışıklı bir 

insan -istediğiniz gibi tasvir edebilirsiniz- iken, bahçesinde tavus kuşlarının dolaştığı 

Ortaköy’de, deniz kenarındaki bir okulda âşık oldum. Bu aşkım çok uzun süre devam etti. 

Bugün de aynı şekilde devam ediyor, hem de artarak devam ediyor. Bir zaman siyasiler işte 

İstanbul aşkımız filan diyorlardı. Ne derece aşk mıydı, meşk miydi, onu tam bilemem, ama 

bizim Galatasaray’a olan aşkımız hiçbir çıkara dayanmayan bir gönül olayıdır, gerçek 

anlamında bir gönül olayıdır.  

Biz Galatasaray’a âşığız ve isteriz ki, Galatasaray da bizlere âşık olsun. O bizim gönlümüzü 

çaldığı gibi, isteriz ki biz de onun gönlünü çalabilelim, ona kendimizi sevdirelim, onu iyi 

anlayabilelim, onun önemini iyi bilelim. Neden derseniz, her milletin onu hatırlatan bir değeri 

vardır. Bunlar büyük askerler olabilir, büyük sanayiciler olabilir, büyük bilim insanları olabilir, 
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büyük kâşifler olabilir. Biz Türklerin de böyle bir markamız vardır. O marka, dünyada benzeri 

gelmemiş ve bundan sonra da gelmeyecek olan Yüce Atatürk’tür. İkinci markamız, bugünkü 

dünyada turizm endüstrisi ile kendisini, güzelliğini ve özelliklerini gerçekten inanılmaz bir açık 

hava müzesi olan Anadolu coğrafyasıdır. Ve birinci markamız olan Mustafa Kemal Atatürk, 

eğer bizi dünyada insanca yaşamaktan yoksun bırakmak isteyenlere müthiş bir tokat 

atmasaydı, şu dünya denen, uzayda dolaşan toprak parçası üzerinde ne bir Türkiye coğrafyası 

kalacaktı, ne de bir Türk milleti kalacaktı. Bizim birinci markamız Mustafa Kemal Atatürk’tür, 

ikinci markamız da Anadolu coğrafyası, güzellikleri ile, tarihî değerleri ile müthiş ve dünyada 

benzersiz geçmişi ile tek olan Anadolu coğrafyasıdır. Bizim üçüncü markamız ise, şimdi 

söylüyorum, Galatasaray’dır. Galatasaray, Türk milletinin ve Türklüğün üçüncü markasıdır. 

Bunun aksini düşünen ve Galatasaray değil de, şudur, budur diyecek olan varsa şimdi 

söylesin, çünkü Galatasaray bugün Atatürk’ten sonra, Türkiye’den sonra en tanınan 

markadır. Bunu böyle bilin.  

Sadun Boro Galatasaray’da benim arkadaşımdı, benden bir sınıf büyüktü ve dolaşırken neler 

gördüğünü anlattı. İkinci büyük denizcimiz bizim Osman Kaptan’dır. Osman Atasoy, Sadun 

Boro’ya olan sevgisi ile bu işi ben de yapacağım dediğinde daha 6 yaşındaydı, çünkü kendisi 

benim ablamın oğludur, özbeöz. Osman Atasoy bana dedi ki, “Biz Pasifik’ten geçerken, küçük 

küçük adalar vardı. Türk bayrağını gördüklerinde, (O 7.5 metre boyundaki, küçücük zavallı 

teknesinde, eşi ile beraber, daha sonra olacak kızı ile beraber) Yeni Zelanda’da bize el 

sallıyorlardı, Galatasaray Galatasaray diye.” Galatasaray’ın şampiyonlukları, Türkiye’nin 

üçüncü markası yapmıştır onu. Bugün dünyada, Atatürk’ten ve Türkiye Cumhuriyeti’nden, 

onun topraklarından sonra en fazla tanınan marka Galatasaray’dır. Acaba bunun aksini 

söyleyecek olan var mı? Bizim buzdolabı markalarımız da var, başka şeylerimiz de var, 

yazarlarımız da var. Hepsi var, ama Galatasaray birincidir bu markalar arasında ve tabii 

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nden sonra.  

Bizler Galatasaray’ın üyeleriyiz. İçimizde Galatasaray Lisesi’nde okumuş ve mezun olanlar var 

ve öylesine, öylesine coşkulu bir takımın mensupları, üyeleri, âşıklarıyız ki, bunu her zaman 

çok iyi bilmeli ve anlatabilmeliyiz. 

Neydi o bizim son şampiyonluğu kutlamamızdaki tribünlerin hâli! Eğer 200 bin kişilik bir 

stadımız olsaydı belki o da dolardı, bilemiyorum. Böyle bir coşku, bizim hayatımızdaki en 

büyük kazancımızdır. Öylesine büyük bir kazançtır ki, benim yaşımda bir insan geliyor burada, 

mikrofonsuz filan, rahat rahat konuşabiliyor, belki de duyuluyor. Biz bunu bilmeliyiz. Şunu da 

bilmeliyiz ki, Galatasaraylılık bize ağır bir sorumluluk da yükler. Buralarımız apoletlerle dolu. 

Yakında yeni apoletler de takacağız, yıldızlar ve herkes haddini bilerek konuşacak. Evvela 

yıldızlarına baksınlar. Galatasaray’ın en büyük camia olduğunu kimse inkâr edemez 

Türkiye’de. Ederse haksızlığa düşer. İstediği kadar zengin olsun, isterlerse Galatasaray’dan 

kabul edemiyorlarmış, biz bunu kabul edemiyoruz diyor, bir arkadaş, bir kulübün başkanı. 

Ben de kendisinin babasını çok iyi tanırım. O da Ankaralıdır, biz de Ankaralıyız. Çok 

üzülüyorum. Ama kabul edecekler yani. Kabul etmemeleri bir şey ifade etmiyor. Üzgünüm.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Karaveli, yavaş yavaş konuşmanızı toparlarsanız...  
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Orhan Karaveli 

Sen iyisi kabul et, kabul et ve rahatla. Biz yeni yıldızlar temenni ederiz. Zaten 5 yıldızdan 

sonra artık yıldız yok. Biz yukarıdan bakacağız, kimler ne yıldız takıyor diye seyredeceğiz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Karaveli, konuşmanızı toparlarsanız. Salondaki dikkat dağılıyor, yavaş yavaş 

toparlarsanız. Yani evet. Lütfen. Çok teşekkür ederiz. 

Orhan Karaveli 

Pekala. Sözümü bitirmem gerekiyormuş, ben de bitiriyorum. Galatasaray bize sorumluluk 

yükler, Galatasaray bize kişilik yükler. Galatasaraylı olmak birtakım kısır çekişmelerden de 

uzak durmak demektir. Bizim genel kurullarımız bize yakışır bir şekilde başlamalı ve bitmeli. 

Orada birtakım entrikalar, oyunlar döndüğü rivayetleri ortadan kalkmalıdır. Galatasaraylı her 

şeyi ile örnek insan olmak durumundadır. Evinde, yürürken, yolda, konuşurken, her yerde 

Galatasaraylılık bir ayrıcalıktır. Herkes Türkiye’de bir gün Galatasaraylı olmayacak, öyle bir 

şey yok. Öyle demişlerdi, bir gün herkes Fenerli olacak diye. Hayır olmayacak. Olursa zaten 

kıymeti kalmaz. Ama Galatasaray sporda, ahlakta, anlayışlılıkta, vatanseverlikte daima örnek 

olmalı.  

Bugün Türkiye’miz birtakım sıkıntılar içinde. Yakında her şeyin çok güzel olacağını hepimiz 

biliyoruz. Bunu tekrar etmeye de gerek yok. Bunu çok iyi biliyoruz ve bunun için çalışıyoruz. 

Türkiye bunalımlı bir dönemden geçiyor ve bu dönemin artık son günleri gelmek üzere gibi 

görünüyor. Galatasaray da Çanakkale’deki şehitleri ile de öncü bir takım olmaya mecburdur. 

Şu anda öncüdür ve bundan sonra da hep öncü olarak devam edecektir. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Karaveli’ye değerlerimizi hatırlatan konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. 

Sayın Taner Aşkın. Son 30 kişi. İki kişi kaldı efendim.  

Taner Aşkın 

Saygıdeğer Hazirun, Sayın Başkan, Kıymetli Basın Mensupları,  

Ben çok kısa konuşacağım. Sadece bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Öncelikle sayın 

yönetimimize ve emeği geçen herkese, her türlü spor branşındaki başarımız için teşekkür 

ediyorum. Şahsım adına, yine bir teşekkür de teknik ekibe özel olarak borçluyuz. Birtakım 

şeyleri şahsi olarak göğüsleme başarısını gösterdiler. Bu arada, biraz evvel bizlere arz edilen 

mali portreyi gerek yönetim bakımından, gerekse denetim bakımından oldukça ilerlemiş 

olarak, eskiye nazaran oldukça ilerlemiş olarak kabul etmenin mümkün olabileceğini 

düşünüyorum şu anda. Eksikler var mı? Var. Olacak mı? Olacak. Gide gide düzelecek. Mesela 

ben şöyle söyleyeyim, bir nakit akışı diyerek dilimde yıllarca tüy bitti. İlk defa burada nakit 

akışına şahit olduk. Bu yeterli mi? Tam bir nakit akışını yansıtıyor mu? Hayır, ama bir 

başlangıç. Yavaş yavaş yerine oturacak. Buralarda bir sıkıntı yok. Yalnız tabii bütün bunları 

söylerken, bakın prezante eden arkadaşımız Sayın Kaan Bey, “Bana 1 milyar da verseniz 

ertesi gün bulamazsınız.” dedi. Şimdi sıkıntı burada. Biz Divan olarak, bir uyarıda bulunmak 

zorundayız. Bize sunulan bu tabloların ne şekilde projelerle ortadan kaldırılacağını veya 
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kaldırılması gerektiğini bugünden planlamak zorundayız. Yoksa benim oğlum bina okur, 

döner döner bir daha okur. Bu borçlar bitmez. Bitmediği sürece de Galatasaray bir adım daha 

ileri gidemez. Kendi kendimizi aldatırız. Ben bu lafları söyleyeli, 1995 senesinden beri geçen 

süre içerisinde hesaplayın, ne kadar olmuştur. Perdeye yazmıştım. Eğer ekonomik gücünüz 

yoksa, hiçbir kuvvetiniz tartışılmadan ortaya gelmez. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Biz 

geçmiyoruz sadece, bütün dünya geçiyor. Ama burada yapılması gereken bir şey var. 

Hakikaten şurada gördünüz, bizim dünya kadar borcumuz var. Burada iyileşmiş bir şey var 

mı? Olabilir. Olabilir. Ama borçlar hâlâ orada duruyor. Bakılan eksilen bir borç yok, artan bir 

borç var. Orada artan borç var. Artan faizler var. Bir şey düştüğü yok. Gelecekte daha da 

artacak bunlar. Peki bunları nasıl kompanse edeceğiz? Hangi kaynakları buraya aktarmakla 

bu işi çözebiliriz?  

Bizim Divan olarak, Sayın Başkan, istirham ediyorum, Galatasaray’da acil kurulması gereken, 

ama son derece acil kurulması gereken, araştırma, geliştirme ve yapılandırma diyerek bir 

heyete ihtiyacımız var. Ciddi anlamda söylüyorum. Herkesten destek almalıyız, herkesin 

kapısına gitmeliyiz, herkesle bu konuyu tartışmalıyız. Bu sadece Galatasaray’ın çıkışı değil, 

Türk futbolunun da çıkışı olacaktır ve Galatasaray her şeyde olduğu gibi bu konuda da örnek 

olacaktır. 

Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Çok teşekkürler Sayın Aşkın’a, kısa ve özlü konuşması için. Mehmet Bilen. 

 

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Üyeleri,  

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Pek çok kulübün özlemini çektiği bir tablo ile bugün 

karşı karşıyayız. İki tane çok önemli kupa, burada da diğer çok değerli kupalar. Artı, mali 

tabloları gördük. Bunlar müspet gelişmeler. 

Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Divan üyesi, Genel Kurul üyesi hem öneride bulunmalı, hem 

eleştiri yapmalı, ancak vakti zamanı geldiğinde de takdirini yapmalıdır. Biz yıl boyunca pek 

çok üyemizin bayağı hatırı sayılır eleştirilerini gördük burada. Şimdi ben önümüzdeki 

toplantılarda -bu toplantı artık bitti- bu üyelerimizin takdirlerini de burada izlemek istiyorum, 

çünkü bardağın hep eksi tarafına değil, artı tarafına da bakılması gerekir. Şu anda bundan 

daha iyi bir tablo görülmez.  

Mali tablolar içinde dikkat çekmek istediğim bir husus var. Hepsi müspet gidiyor, ancak her 

seferinde ben vurguluyorum. Özellikle sportif şubeler konusunda şu son 10 yıllık durumdaki, 

son yılda 3 milyon dolarlık bir eksi var. Hiçbir şey değil, yani total rakamımızın içinde bu hiçbir 

şey değil. Çünkü orada bin tane lisanslı sporcu var ve biz bütün Türkiye’de, Türk sporunun 

lokomotifiyiz. Orhan ağabeyime bir şey eklemek istiyorum. Tabiatıyla futbol çok değerli, 

futbolda da öncü bir kulübüz. Ancak futbol kadar, iftihar vesilesi olan, Galatasaray Spor 

Kulübü olarak, pek çok, onlarca branşta sırasıyla Türkiye’yi temsil etmiş, sporcu yetiştirmiş bir 

kulübüz ve spor kulübüyüz, sadece futbol kulübü değiliz.  
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Şimdi bu bütçenin içinde milyonlar faizlere gidiyor. 3 milyon dolar eksi ve bu 3 milyon doların 

da bir bakıldığında % 80’i basketbol. Yani 10 tane branş var, bir branş % 80’i götürmüş. 

Hâlbuki o rakam zaten eksi 3, o totalin içinde hiçbir şey değil. Dolayısıyla aşağıya 

indirgediğinizde, amatör sportif şubelerdeki yük neredeyse yok gibi. Ancak algı olarak, hep 

amatör şubeler, amatör şubeler deniliyor. Gerçek rakamlar da yok. Esas basketbolda, o da 

maalesef Olağanüstü Genel Kurulda çok gereksiz tabii bazı hareketler, davranışlar oldu. 

Onlardan bir tanesi de Basketbol A.Ş.’nin kurulmasıydı. Basketbol A.Ş. kurulmalı, basketbolun 

bütçesi de büyümeli, ama basketbolun bu mali yükü de rakamsal olarak masum olan diğer 

şubelerin yakasından düşmelidir. 

Şimdi şunu da altını çizeyim. Başarılar şansla olmaz. Bir önceki toplantıda bir üyemiz olayları 

çok böyle pozitif akışlarla şansa filan bağladı. Koca bir sezon boyunca yapılan emekler, 

çabalar öyle şansla filan küçümsenmemelidir. Bir kere tabii bu 4 ayaklı bir olaydır. Başkan, 

Başkanın yanında duran yönetim, bu çok önemli. Bütün Türkiye’nin kıymetli bir hocası, Fatih 

Hoca ve ekibi ve futbolcular. Tabiatıyla buna karda kışta her zaman destek olan 

taraftarlarımız ve Faruk kardeşimizin de belirttiği gibi, ultrAslanımızın da biz kıymetini 

bilmeliyiz. Bütün bunlar bitti, tabii şimdi sıra Avrupa’ya geldi. İnşallah Avrupa’da destan 

yazan Galatasaray bundan sonra bu özlemimizi giderir. Biz inanıyoruz yönetimimize, bundan 

sonra sıra inşallah Avrupa’da kazanacağımız zaferlere gelecektir.  

Yarın bir dava var. O davadan bahsedildi. Şu güzel tabloda, şu yönetimin bu başarılı gidişini 

tökezletmenin hiçbir anlamı yok. Bu davada direnen Galatasaraylı kardeşlerimize ben de bir 

çağrıda bulunuyorum. Bırakın bu işi, bırakın, Galatasaray’a daha fazla zarar vermeyin. 

Galatasaray yönetiminin önüne engel olmayın.  

Sözlerimi ben fazla uzatmıyorum. Tabii gün de biraz uzadı. En son şunu söyleyeceğim. 1975 

yılında birlikte oynamıştık su topu takımımızda. Su topu A takımımızla Türkiye şampiyonu 

olmuştuk. Divan üyesi kardeşimiz Oğuz Baktıroğlu, dün çok ağır bir ameliyat geçirdi, bir kalp 

ameliyatı. Çok şükür, şimdi gayet iyi. İnanıyoruz ki, önümüzdeki aylarda aramızda olacak. Ben 

kendisine, Oğuz Baktıroğlu’na da geçmiş olsun diyorum.  

Konuşmamı burada noktalıyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Son konuşmacımız Sayın İbrahim Göknar. Buyurun efendim. 

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Çok Değerli Hazirun,  

Herkesi saygıyla selamlıyorum. Efendim, bugün konuşmayacaktım, ancak çok değerli 

konuşmacıları dinledikten sonra tekrar söz hakkı almak istedim. Daha önce defalarca bu 

kürsüden ifade etmeye çalıştığım gibi, lütfen öncelikle birbirimizle samimi olmamızı canı 

gönülden diliyorum.  

Konuya girmeden önce, atladım, çok özür dilerim, gerçekten bu çok değerli şampiyonlukta, 

bu kupalarda emeği geçen tüm yönetim, tüm sporcular, tüm teknik heyet ve herkese 

binlerce defa teşekkür ederim. Aslında bir Galatasaraylı olarak o kadar mutluyum ki, sanki bir 
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suç işlemişiz gibi, bütün Türk spor kamuoyu sabahlara kadar bizlerden bahsediyor. Bu da 

bedava bir reklam demektir bir anlamda.  

Efendim, biraz kısa keseceğim. Rasyonel olarak bakarsak, şimdi hem davadan konuşuldu, 

yani ibra konusundan, hem yeni transfer beklentilerinden konuşuldu. Özellikle bu iki konuda 

fikrimi arz etmek istiyorum. Ama önce şunu altını kalın çizgilerle çizerek belirteyim. Ben 

Galatasaray’da hiçbir grupla birlikte değilim. Burası çok açıktır. Hiç kimse namına da 

görüşlerimi bildirmiyorum. Ağzımdan çıkan her kelime, kendi şahsi düşüncelerim ve 

Galatasaray içindir, benim açımdan. 

Yarın bir dava var denildi. Hepimiz biliyoruz, onun vakti belliydi. O noktadan alayım. Tabii ki, 

hiçbir Galatasaraylı, hiçbir Galatasaraylının mahkeme karşısında karşı karşıya gelmesini 

istemez. İster mi? Bu neden oldu? Çok basit. Bir tüzük var, ki geçerlidir, anayasadır, 

yazılmıştır. O detay konuşulur. Deniliyor ki, mali, idari, yönetsel bakımdan. E peki, bu hadise 

meydana gelene kadar bu hususta hiçbir yorum yok iken, bu hadise olduktan sonra mı 

akıllara geliyor bu? Değil mi? Bunu hiç kendi kendimize acaba soruyor muyuz? Şimdi sakın 

zannedilmesin, ben o taraftanım, bu taraftanım. Hayır, tam ortadan bakıyorum.  

Bir de bir yanlışı düzelteyim müsaade ederseniz. Ben de 60 küsur yaşında, değerli büyüklerim 

gibi, o akşam 23 Mart akşamı, saat 11’de salondaydım. Ancak o saatteki hazirun sayısı belki 

de hiçbir Genel Kurul zamanında olmadığı kadar yüksekti. Zaten oylardan belli. Matematik 

açık, 355, 330 vesaire, neredeyse 800 kişi. Burada çok değerli Galatasaray’ın hafızasına 

soruyorum. Burası Divan Kurulu, hiçbir Genel Kurulda, saat 11 küsurda, salonda 800-900 kişi 

görüldü mü? Görülmemiştir.  

Dolayısıyla, bu şekilde hani ezberlenmiş ifadeleri sürekli ifade ederek medyaya, oraya, 

buraya, olayları çarpıtmanın hiçbir anlamı yok. O gün orada bir oylama yapıldı. Netice ortada. 

Maalesef davaya düştü. Ben de bir Galatasaraylı olarak elbette Galatasaray’ın kötü duruma 

düşmesini istemem. Ancak şunu da açıklıkla söyleyeyim, Galatasaray’a hiçbir şey olmaz. 

Galatasaray yerde kalmaz. Bir Galatasaraylı olarak bundan da hiçbir şüphem yoktur. 

Diğer taraftan, transfer konusuna geldiğimizde, bilemiyorum, sanıyorum Sayın Bakanım ifade 

ettiler, yeni transferleri bekliyoruz diye. Bu tabii bir sporsever olarak herkesin en büyük 

arzusu. Ama burada benim rasyonel bir önerim olacak. Bütçemiz kontrol altında, bu çok 

önemli. Özet bu, bütçemiz kontrol altında. Ancak yeterli mi? Elbette değil. O zaman hemen 

yarına bakarken, buradan çok kişinin hoşuna gitmeyecek, yahu sen ne diyorsun, nasıl 

konuşuyorsun be adam diyebileceği bir şeyi ben huzurlarınızda söylemek istiyorum.  

Sayın Bakanım, “Yeni transfer bekliyoruz.” dedi. Ben şahsen, beklemeyelim diyorum. Şimdi 

zaten UEFA kuralları var. Bahsedildi, ekranlara konuldu. Zaten sattığımız kadar alacağız, bu da 

biliniyor. Bizim takımımız şampiyon. Öyle değil mi? Takım şampiyon. Geçen sene de 

şampiyondu. İyi gittik, bu sene yine olduk. Şimdi şöyle bir âdete doğru mu gidiyoruz biz? Yani 

kamuoyu tatmin olsun, sporseverler tatmin olsun diye, değil bir yıl, 6 ayda bir takım mı 

değiştireceğiz? Değil mi? Ha evet, tabii ki takviye yapalım. Ama nedir barem? Zaten belli. 

Eğer verebileceğimiz bir oyuncu varsa, daha ucuza ve daha verimlisini bulabiliyorsak yapalım. 

Yoksa bu maceraya artık hiç girmeyelim. Bırakalım başkaları düşünsünler. Bizim müzemiz 
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dolu, kupaları koyacak yerimiz yok. Bu cesur kararı alabilecek Türkiye’nin en iyi hocası da 

bizde. Sevgili Hocama buradan bir selam göndermek isterim. 

Eğer bu gücü ile bu kararı alabilirse, naçizane benim açımdan da, Türk futbolunun belki de 

maddi açıdan kurtuluşu için ilk adımı atmış olur. Arkasından herkes Galatasaray’ı takip eder. 

Efendim dinleme zahmetinde bulunduğunuz için çok teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Efendim, toplantımız sona ermiştir. Bugün Florya’da bu organizasyonu 

yapmak çok zordu. Değerli Genel Sekreterimiz Mustafa Turgun ve operasyon ekibine 

huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Tatile çıkanlara iyi tatiller. Temmuz’da 

görüşmek üzere hoşçakalınız. 
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