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 Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 13 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 13:30’da Galatasaray Lisesi Tevfik 
Fikret Toplantı Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Saygıdeğer Divan Üyeleri, Değerli Kulüp Üyelerimiz, Misafirlerimiz, Basınımızın Değerli 

Emekçileri,  

Kasım ayı olağan Divan toplantımıza hepiniz hoş geldiniz.  

Her zaman olduğu gibi, Divan toplantımızı Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, vatan 

uğruna yaşamlarını yitirmiş kahraman şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu, 1 numaralı üyemiz 

Ali Sami Yen ve arkadaşları ve geçen bir aylık süre içinde vefat etmiş olan 2849 sicil numaralı 

üyemiz Abdülkadir Üçer, 4579 sicil numaralı üyemiz Mehmet Memduh Üretmen, 5221 

numaralı üyemiz Şadiye Serap Tongar Erbeş, 5610 numaralı Divan Kurulu üyemiz Kadri Aynar, 

7122 sicil numaralı üyemiz ve eski futbolcumuz, Milli Takım oyuncusu, teknik direktörü Yılmaz 

Gökdel, 7459 sicil numaralı üyemiz ve eski futbolcumuz İsmail Şerbetçigil, 9058 sicil numaralı 

üyemiz Ali Murat Sel, 13929 sicil numaralı üyemiz Mehmet Esin ve Kulüp üyemiz olmamasına 

rağmen şampiyon sporcularımızdan, eski şampiyon kürekçimiz İnci Kenter Yazıcı ebediyete 

intikal etmişlerdir.  

Sizleri 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) 

Ruhları şad olsun. Teşekkürler, buyurunuz efendim.  

Efendim, tekrar hoş geldiniz. Gündemi okutmadan önce, bir konuda dikkatinizi, basın 

mensuplarımızın dikkatini çekmek istiyorum, tekrar.  

Geçen toplantıda rica etmiş olmamıza rağmen, burası bir eğitim kurumudur ve basının çalışma 

alanı sadece ve sadece toplantının yapıldığı bu salonla sınırlıdır. Tüm uyarılarımıza rağmen, 

bazı basın mensuplarımızın Tevfik Fikret Salonu’muzun dışındaki mekânlarda çekim yaptıkları, 

röportaj yaptıkları tespit edilmiştir. Bu konuda uyarılarımız dikkate alınmamıştır ve 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden bir ikaz yazısı geldi. Yazı tarihi 7 Kasım 2019.  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına, 

Divan toplantılarının eğitim, öğretim saatlerine denk gelmesi ve Lisemizin yatılı olması 

nedeniyle, gelen basın mensuplarının ve fotoğraf almak isteyen kişilerin, Tevfik Fikret Salonu 

ve koridoru dışında çekim yapmamaları için gerekli önlemlerin alınması hususunu rica ederim. 

Müdürümüz ve imzası. Dolayısıyla, bu konuda hem hassasiyetinizi, hem de desteklerinizi bir 

kere daha istirham ediyorum değerli basın emekçilerinden. 

Gündemi okumak üzere Öner Bey’den rica ediyorum. Buyurun Öner Bey. 

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 

Teşekkür ederim Başkanım.  

Gündem 

1. Ekim ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,
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2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. 14 Kasım 2018 tarihli Divan toplantısında sunumu yapılan Tüzük Tadil Çalışmasının tekrar 

görüşülüp Divan Üyelerinin onayına sunulması, 

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

5. Kapanış. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Gündemle ilgili bir önerge gelmiş. Aykut Bey’den onu okumasını ve ilgili tüzük maddesini refere 

etmesini rica ediyorum. Buyurun Aykut Bey.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Divan Başkanlığımıza, 21 değerli Divan üyemiz tarafından 21 imzalı bir önerge geldi. 

Okuyorum.  

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Divan Kurulu Başkanlığına, 

Yönetim Kurulu ile Divan Başkanlığı arasında uzun zamandır süregelen fikir ayrılıkları son 

aylarda iyice belirginleşmiş, 15 Ekim 2019 tarihinde resmî web sitemizde yayınlanan 

“Camiamıza Duyuru” başlıklı, Divan Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu’nu istifaya davet eden 

Yönetim Kurulu yazısı ile artık göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. 

Kulübümüzde çok kritik rolleri bulunan bu kurullar arasındaki anlaşmazlık, tarafımızdan endişe 

ve üzüntü ile izlenmektedir. Yönetim Kurulu, kulübümüzün yürütme organıdır. Kulüp seçimleri 

ile iş başına gelir ve kulübümüzü temsil edip yönetmekle yükümlüdür. Genel Kurulun verdiği 

yetkileri kullanan Yönetim Kurulu, Galatasaray’ın yüzüdür. Söylemleri ve davranışları 

kulübümüzü bağlar. 

Divan Kurulu ise Galatasaray’ın en yüksek danışma organıdır. Divan Kurulu Başkanlığı, Divan 

Kurulu üyelerinin seçimi ile göreve gelmektedir. Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Görüşleri 

Galatasaray teamülleri uyarınca çok değerli olsa da hukuki yaptırımları yoktur. Bu organların 

birbiri ile ilişkisini değerlendirmek için öncelikle tüzüğümüzde düzenlenen görev ve yetkilerine 

bakmak yerinde olacaktır. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini içeren 87. madde incelendiğinde, Divan Kurulu ile ilgili 

herhangi bir denetim veya değerlendirme hükmünün bulunmadığı görülmektedir. Aksine 

Yönetim Kurulunun kulüp ve bağlı ortaklıklara ait muhtelif raporları Divan Kurulunun görüşüne 

sunması gerekmekte, uygulamaya koyacağı yönetmelikler hakkında da gerek görürse Divan 

Kurulundan görüş alacağı ifade edilmektedir. 

Divan Kurulunun görevlerine dair 99. maddede ise kulüp ile ilgili konuları ve bunlarla ilgili 

uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığını incelemek, Yönetim Kurulunun her türlü 

etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulundan bilgi istemek, gerektiğinde inceleme 

yapmak, Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikler ve bildirilecek çeşitli konular hakkında 

görüşlerini açıklamak gibi hükümler yer almaktadır. 

Buradan anlaşılan, Yönetim Kurulunun, Divan Kurulunun işleyişi ile ilgili herhangi bir yetki veya 

görevinin bulunmadığı, Divan Kurulunun ise Yönetim Kurulunun faaliyetlerini inceleme ve 

değerlendirme hakkı ve hatta tüzük hükümleri uyarınca görevi olduğudur. Yani Divan Kurulu 
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Başkanlığı Yönetim Kurulunun icraatları hakkında inceleme ve yorum yaparken tam da 

tüzüğümüzün kendine verdiği görevi yerine getirmektedir. Yanlış ve/veya eksik gördüğü 

noktaları dile getirmek ve varsa bu alanlarda öneriler sunmak Divan Kurulunun temel 

sorumluluğudur. Zira Divan Kurulunun önceliği, Galatasaray’ın gelişimine ve geleceğine 

katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda, görüş ve tavsiyelerinin amacı kişiler veya gruplara 

muhalefet etmek değil, bunlardan bağımsız bir şekilde Galatasaray’ın menfaatlerini 

gözetmektir. 

Galatasaray’ı diğer spor kulüplerinden ayıran, özenle koruduğu ve geliştirdiği kültürü ve 

değerleridir. Divan Kurulu bu kültür ve değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında köprü 

görevini üstlenmektedir. Anlam ve önemi buradan gelmektedir. Tüzüğümüzdeki düzenlemeler 

bunu doğrular niteliktedir. Divan Kurulu üyeliği kıdem esasına göre kazanılmakta, Divan 

Başkanlığı da Divan Kurulu içinde yapılan ayrı bir seçimle belirlenmektedir. 

10 yıllık bir kulüp üyesi başkan, 5 yılını tamamlamış üye Yönetim Kurulu üyesi olabilirken, Divan 

Kuruluna katılmak için 25 yıllık üyelik koşulu aranmaktadır. Bir spor kulübünün yönetici 

kadrosu spor-ekonomik alanlarında yetkin kişilerden oluşuyorsa, en azından sportif ve mali 

açıdan başarılı bir tablo ortaya çıkacaktır. Fakat konu bir kulübün kültür ve değerleri 

olduğunda, o kültürün içinde yaşamış, o değerleri özümsemiş ve sindirmiş kişilerin rehberliği 

elzemdir. 

Divan Kurulu da hem kendi alanlarında yetkin, hem de hayatını Galatasaray kültürünün içinde 

geçirmiş üyeleri ile paha biçilemez bir yol göstericidir. Bu rehberlikten faydalanmak yerine 

âdeta çatışmaya girmek doğru mudur? Yönetim Kurulunun, Divan Kurulunun seçilmiş 

başkanına uyarı yazısı göndermesi, uyarı yazısı gönderdiğini kulübün resmî web sitesinde 

yayınlaması, aynı duyuruda Divan Başkanı ile ilgili muhalefet lideri gibi sürekli rol çalma 

görüntüsü veren tarzı ifadeler kullanması ve sonunda kendisini istifaya davet etmesi etik 

midir? Galatasaray’a yakışmakta mıdır? Divan Kurulunun önemi böyle duyuruları okuyunca 

daha da çok anlaşılmaktadır. 

Görüşlerimiz ne olursa olsun, tüm Galatasaray Spor Kulübü üyeleri için en mühim konu 

Galatasaray’ın iyiliğidir ve Galatasaray’ın iyiliği için birlik olmamız şarttır. Bu sebeple, Yönetim 

Kurulu ile Divan Başkanlığı arasındaki sürtüşme tartışılmalı ve üyelerin fikirleri de dikkate 

alınarak bir sonuca bağlanmalıdır.  

İvedilikle çözülmesi gereken bu meselenin rahatça görüşülebilmesi için Divan Başkanlığına 

gelen evrakın katılımcılara okunmasının ardından, kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel 

konular hakkında katılımcılara söz verilmesini, yani gündemin 4. maddesinin 3. başlığa 

taşınmasını, hâlihazırda gündemin 3. maddesinde bulunan tüzük tadil çalışmasının tekrar 

görüşülüp Divan üyelerinin onayına sunulmasının ise güncel gelişmeler ışığında ileri tarihli bir 

toplantıda gündeme alınmak üzere ertelenmesini teklif ediyoruz.  

6442 Ahmet Özdoğan ve 20 diğer değerli kulüp Divan üyemiz. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Oldukça uzun bir önerge olmuş, gördüğünüz gibi. Önergeden öte, durumdan duyulan 

rahatsızlığı ve temennileri anlatıyor. Her hâlükârda, tüzüğümüzün ilgili maddesini tekrar bir 

hatırlatmakta yarar var. Buyurun Aykut Bey. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Değerli Hazirun, 

Tüzüğümüzün 101. maddesi, Divan Kurulunun çalışma yöntemini belirlemektedir. Bunu 

okuyorum. 

“101/4: Olağan toplantı gündemi başkan, yokluğunda ise bir başkan yardımcısı tarafından 

hazırlanır. Toplantıda gündeme geçmeden önce, toplantıya katılan üyelerin onda birinin isteği 

üzerine, başkanlık oylama ile gündeme ekleme yapabilir.”  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler.  

Değerli Hazirun,  

Biz bu gündemi Divan Kurulu olarak oluştururken, uzun zamandır bekleyen -üyelik hariç- tüzük 

tadil çalışmasının özeti daha önce sizlere sunulmuştu. Ancak daha önceki toplantılarda, 

özellikle Sayın Helvacı’nın da tavsiye ve önerileri, bunun Divan Kurulumuzda daha genişçe 

tartışılıp, en son varsa öneriler, bu hâli revize edildikten sonra yönetimin onayına, daha 

doğrusu görüşüne sunulmasıydı. Bu amaçla bu gündemi yayınladık. Fakat Türkiye'de olduğu 

gibi, Galatasaray’da da gündem çok çabuk değişiyor. Dinamikler çok hızlı. Dolayısıyla bu 

dilekçeye konu olan bir tatsızlık oluştu. İkincisi de, malum, bu hafta başında bir mahkeme 

kararı çıktı. Bununla ilgili olarak çeşitli görüşler beyan edildi, pozisyonlar alındı. O bakımdan, 

hakikaten gündem değişti.  

Benim kişisel görüşüm, tamamen kişisel görüşüm, tüzük tadili konusunda çalışmış 

arkadaşlarımızın, (Onların çoğunu burada görüyorum. İki tanesini görüyorum daha doğrusu, 

Sayın Kavi ve Sayın Ömer Tümay’ı. Diğer hukukçu arkadaşlarımızın dersleri olduğu için 

katılamadılar.) onların yapmış olduğu bu çalışmanın bu güncel gündem çerçevesinde 

değersizleşmemesi ve de önemini kaybetmemesi açısından, sonraki madde veyahut ileriki 

toplantılara aktarılması doğru olabilir diye düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm, ancak bu 

önergenin son maddesi de zaten bunu öneriyor. 

Tüzüğümüzün okunmuş olan ilgili maddesi gereğince, biz hazirunun isteğine uyup toplantıyı o 

şekilde yönetmek durumundayız. Divan Kurulu olarak bizim görevimiz bu. O bakımdan, 

okunmuş olan tüzük maddesi çerçevesinde, 3. maddenin, yani tüzük tadil çalışmasının tekrar 

görüşülmesi ve sonrasında yönetime sunulması maddesinin ilerideki tarihte yapılacak 

toplantılara ertelenmesini oylarınıza sunuyoruz efendim. Kabul edenler? Müsaade ederseniz, 

söz... Müsaade edin, müsaade edin. Şu an itibarıyla 173 kişi giriş yapmış görünüyor. Bu 

maddenin daha sonraki toplantılarda görüşülmesini kabul edenler efendim? Müsaade edin, 

oylamayı bitirelim. Etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 173 kişi şu an itibarıyla giriş 

yapmış görünüyor. Daha doğrusu, saat kaç itibarıyla? 13.30 itibarıyla. İmzacı sayısı tüzük 

maddesine göre yeterlidir.  
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Şimdi gündeme geçiyoruz, o zaman bu şartlar altında. Ekim ayına ait olağan toplantı 

tutanağının takdimi ve oylara sunulması. Gerek web sayfamızda, gerek çıktı olarak daha önce 

takdim edilmişti. Ekim ayına ait olağan toplantı tutanağını kabul edenler efendim? 

Etmeyenler? 2 Denetim Kurulu üyesi arkadaşımız toplantı tutanağını kabul etmiyorlar. Not 

edilmiştir. Efendim? Öyle mi? Disiplin. Özür dilerim. İki kişi muhaliftir toplantı tutanağına. Not 

edelim. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

İkinci madde, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Biraz evvel, lise müdüriyetinden 

gelen evrakı dikkatlerinize sunduk. Şimdi Divan Başkanlığından giden evrakın okunması. Bir 

evrak daha var, pardon. Şu anda gelmiş. Buyurun. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Divan Kurulu Başkanlığına, 

Divan Kurulunun 13 Kasım tarihli toplantısında aşağıdaki soruların Sayın Yönetim Kuruluna 

tevci edilmesini talep etmekteyiz.  

1. 2019 yılında A grubu üyelik kapsamında başvuruda bulunan 277 üye adayından kaçı üye 

olarak kabul edilmiştir? Eğer kabul edilmeyenler varsa, adları belirtilmeden bu kişilerin kabul 

edilmeme gerekçeleri nelerdir? 

2. 2018 yılında referans üyelerine ait imzaların usule uygun olmadığı iddiası ile başvuruları 

reddedilen A grubu üye adayı 139 kişiden kaçı 2019’da başvurmuştur? 2018 yılında referans 

imzalarında usulsüz bulunduğu iddia edilerek geri çevrilen ve içinde bulunduğumuz sene 

yeniden başvuruda bulunan adaylar içerisinde başvurusu yeniden reddedilen aday üye 

bulunmakta mıdır? Eğer reddedilenler varsa, kulübümüzün resmî sitesinden 18 Ekim 2018 

tarihinde yapılan resmî açıklamada yer alan, “Ek süreden istifade etmeyen kardeşlerimiz 

önümüzdeki yıl kulübümüze üye kaydedileceklerdir. Eğer kabul ederlerse, tüm Yönetim Kurulu 

üyelerimiz referans imzaları tüzüğümüzde işaret edildiği şekliyle bizzat tamamlamaktan 

memnuniyet ve gurur duyacaklarını bugünden teyit ederler.” şeklindeki açık taahhüt ve yine 

Sayın Başkanın 13.3.2019 tarihli Divan toplantısında, “139 kardeşimiz kesinlikle üye olacak.” 

yönündeki kati sözü ve Sicil Kurulu Başkanının aynı yönde sayısız açıklaması bulunmasına 

rağmen bu kişiler hangi gerekçe ile üye yapılmamıştır? 

4 imzalı bir evrak, dilekçe.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bu evrakı bir kapak yazısı eşliğinde Yönetim Kuruluna ileteceğiz efendim. Cevabını birlikte 

bekleyeceğiz. Divan Kurulumuzdan giden evrak var. Aykut Bey, sizden rica ediyorum. Buyurun.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığına, 

Sayın Başkan Mustafa Cengiz, 

7 Kasım 2019 tarihli Divan Başkanlığının yazısı.  

Galatasaray Spor Kulübü Divan toplantılarında Yönetim Kuruluna yöneltilen bazı soruların 

cevapsız kaldığını, üyelerimize karşı sorumluluğumuz gereği sizlere hatırlatmak isteriz.  



 
6 

 

Kurulumuzca tespit edilen, Yönetim Kurulu tarafından açıklık getirilmesi beklenen konular 

aşağıda dikkatinize sunulmuştur. 

1. Tüzüğümüz gereği, tarafımıza verilmesi zorunlu olan bağımsız denetim rapor özeti ile ilgili 

bir bilgi henüz verilmemiştir (Tüzük madde 99/5). Bu rapor bugün.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Haziran dönemine ait bağımsız denetim raporu -31 Ağustos imzalıdır- denetim tarafından dün 

akşam itibarıyla mail yoluyla bana intikal etmiştir. Dolayısıyla 31 Ağustos’ta bu rapor hazırmış. 

Benim inceleme fırsatım olmadı. İsteyen üyelerimize mail ortamıyla gönderebiliriz.  

Bilgilerinize sunmak isterim bunu. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Devam ediyorum.  

2. 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası, Yönetim Kurulu tarafından açılan davanın 

dilekçesinin Sayın Yusuf Günay tarafından üyelerimize sirküle edileceği taahhüdü, henüz 

yerine getirilmemiştir. İlgili dilekçenin açıklanması beklenmektedir. (10 Temmuz 2019 tarihli 

Divan toplantısı, kaynağımız). 

3. Kemerburgaz, Riva ve Florya arazileri ile ilgili Emlak Konut ile yaşanılan süreçteki gelişmeler 

ve son durum hakkında bilgi verilmesi beklenmektedir. 

4. Galatasaray Adası ile ilgili son durum hakkında bilgi verilmesi beklenmektedir. 

5. Ekim ayı Divan toplantımızda Sayın Kaan Kançal tarafından yapılan sunumu takiben 

üyelerimiz tarafından kürsüden yöneltilen tüm sorular cevapsız kalmıştır.  

Dikkatinize sunulan bu konular ile ilgili, 13 Kasım 2019 tarihli Divan Kurulu toplantısı öncesinde 

bilgilendirme yapmanızı rica ederiz (Tüzük madde 99/2). 

Saygılarımızla. 

Eşraf Hamamcıoğlu başkanlığındaki Divan Başkanlığı. 5 imzalı yazı. Kulüp Başkanlığına 

iletilmiştir.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bugün itibarıyla bu yazıya sadece bağımsız denetim raporunun dün akşam tarafımıza intikali 

sağlanmıştır. Onun dışında henüz bir bilgi alınamamıştır. Yine Yönetim Kuruluna giden bir 

başka yazımız, buyurun Aykut Bey. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

11 Ekim 2019  

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Genel Sekreterliğine, Sayın İlber Aydemir. 

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile ilgili gelişmeleri değerlendirmek, olası risk ve 

fırsatları doğru ölçebilmek, gelişmelerle ilgili kulübe destek vermek ve süreci en etkin şekilde 

yönetmek üzere 23 Eylül 2019 tarihinde yapılan olağanüstü Divan toplantısında alınan karar 

gereği, kulüp üyelerimizden değerli hukukçular Prof. Dr. Celal Erkut, Prof. Dr. İlhan Helvacı, 

Prof. Dr. Murat Develioğlu’ndan oluşan bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon 10 Ekim 2019 
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Perşembe günü saat 11.00’de, yani Divan toplantısının bir sonraki günü saat 11.00’de, Divan 

Kurulu Başkanı ve başkan yardımcıları ile beraber ilk toplantısını yapmıştır. 

Bu komisyonun ivedilikle değerlendirme yapabilmesi için, kulüp profesyonel kadrosundan 

isimlerini uygun göreceğiniz, hukuk, gayrimenkul, finans bölümlerinden uzman profesyonelleri 

komisyona dahil etmek, süreci hızlandıracaktır. Komisyonun, etkin ve süratli çalışabilmesi 

adına tüm paydaşları içermesi gerekmektedir. 14 Ekim 2019 Pazartesi günü söz konusu 

profesyonellerin isimlerini bildirmenizi rica ederiz.  

Ayrıca hukuk komisyonunun sağlıklı değerlendirme yapabilmesi için, Emlak Konut GYO AŞ ile 

imzalanmış protokol, ek protokol, tüm ilgili yazışmalar ve tüm resmî evrakların paylaşılması 

veya hukuk komisyonunun erişimine açık olması, sürecin sağlıklı ve etkin işlemesi adına çok 

büyük önem arz etmektedir. Herhangi eksik bir belgenin bu süreci geriye götürmesi ihtimalini 

bertaraf etmek için tüm evrakların bu komisyon ile paylaşılmasının ve komisyonun erişimine 

açık olmasının önemini tekrar vurgulamak isteriz. 

Saygılarımızla. 

Aykutalp Derkan, Divan Kurulu Başkan Yardımcısı.  

Bilgi: Sayın Mustafa Cengiz, Sayın Eşref Hamamcıoğlu.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Oluşturulmuş komisyonun isteği üzerine, taleplerini Yönetim Kurulumuza aktardık. Söylenen 

tarihte, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz bizzat bu komisyon üyeleriyle kendisinin 

görüşmek istediğini, tanışmak istediğini ifadeyle, kendi aralarında bir randevu ayarlamışlardır. 

Bizim olmadığımız bir toplantı organize etmişlerdir. Burada mühim olan bağcıyı dövmek değil, 

üzüm yemek olduğu için bu toplantı yapılmıştır. 

Bizim komisyondan aldığımız rapor çerçevesinde edindiğimiz bilgiye göre de, bu komisyon 

Sayın Başkan, İlber Bey’le galiba, toplantı yapmış ve Sayın Başkan süreci takip ettiklerini 

söylemiş. Bu anlamda bir bilgi ve belge vermelerinin gerekli olmadığını ifade ederek gerekirse 

tekrar kendilerine danışacaklarını söylemiştir. 

Komisyonumuzun kendilerine önerisi de kesinlikle kamu ile karşı karşıya gelmemeleri, 

dolayısıyla bu konuyla ilgili bir dava sürecine girmemeleri konusunda bir telkin yaptıklarını 

ifade etmiştir. Dolayısıyla, komisyonumuzun çalışmaları bu çerçevede sınırlı kalmıştır. Bu 

bilgiyi de sizlere komisyonumuz adına aktarmış olalım. Ama görünen o ki, çok fazla ilerleme 

kaydedilememiş gibi bir intibamız var. 

Değerli Hazirun, 

Şimdi konuşmacılara söz vermeden önce, birkaç konuda sizlere genel bilgi aktarmak istiyorum. 

Bir defa, voleybol erkek takımımız büyük başarılara imza attı. Uzun yıllar sonra kupa kazandı. 

Bu her türlü takdirin üstünde bir olaydır. Ben başta sporcularımız ve Başantrenörümüz Nedim 

Hoca olmak üzere, emeği geçen herkesi Divan Kurulumuz ve sizler adına tebrik etmek 

istiyorum. Ben sizler adına bizzat Sayın Nedim Hocayı -ki aynı zamanda kendisi de Divan Kurulu 

üyesidir- telefonla arayarak tebrik ve teşekkürlerimizi ilettim. Bu konuda emeği geçen Yönetim 

Kurulu Üyemiz Okan Böke’ye -burada değil şu anda- ve bu takımın oluşmasında katkıda 
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bulunan, bir önceki yönetimde yer alan sevgili Ali Yücey’e de teşekkürlerimizi bildirmek 

istiyoruz. Emeklerine sağlık. 

Pek alışık değiliz Divanda ama birkaç tane de sağlık haberi aktarmak istiyorum. Hep kötü 

haberlerden bahsetmeyelim, biraz da iyi haberlerden bahsetmek lazım. Uzun zamandır 

aramızda görmediğimiz, ön sıralarımızın sembolü Sayın Yılmaz Ulusoy, belli bir süre önce 

büyük bir rahatsızlık geçirmişti. Ben iki defa yardımcısı ile, son olarak da damadı ile görüştüm 

ve en son bilgileri aldım. Çok iyi gidiyor, bugün Divan Kuruluna katılması bekleniyordu hatta. 

Göremeyince bu bilgiyi ondan alamayınca ben aktarmak istedim. Sağlığına kavuşma anlamında 

önemli adımlar atıyor. Kendisine buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

Sayın Mustafa Tanrıyar, -yeni öğrendim- o da ağır bir rahatsızlık geçirmiş. Fakat o da süratle 

sağlığına kavuşmak üzere ilerlemeler kaydediyor.  

Biz geçen hafta, değerli Öner Kılıç, eski futbolcularımızdan Adnan Esen -orta saha 

oyuncusuydu- Sarı Adnan’ın da iştiraki ile eski milli futbolcularımızdan İlyas Tüfekçi’yi evinde 

ziyarete gittik. Çok memnun oldu. Uzun zamandır pek arayanı, soranı olmamış. Sürekli olarak 

Divan toplantılarını takip ettiğini, basını takip ettiğini ifade etti. Yarım saat süren bir ziyarette 

bulunduk. Bazı destek istekleri olacaktır. Kendisi beyan etmediyse de biz bunları sevgili Öner 

kardeşimle koordine ederek, sizi de zaman zaman hem bilgilendireceğiz, belki de ilginizi rica 

edeceğiz. Sevgili İlyas Tüfekçi, Divan toplantılarını sürekli seyrettiğine göre, belki buradan 

selamlarımızı iletmekte de yarar var. Çok teşekkürler İlyas Tüfekçi’ye tekrar. 

Israrla takip ettiğimiz, web sitemizin Türkçenin dışında lisanlarda da çalışması konusu vardı. 

Memnuniyetle ve tesadüfen keşfettik ki, İngilizce web sitemiz, yani internet resmî sayfamız 

çalışır vaziyettedir. Dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. En azından İngilizcemiz 

hazır, ilerleyen günlerde belki Fransızcası da hazır olabilir. Ne kadar gerekli bilmiyorum, ama 

en azından İngilizcesinin olması Batı’ya açılan pencere açısından önemlidir diye düşünüyorum. 

Tekrar teşekkürler. 

Evet, konuşulacak çok konu var, fakat isterseniz direkt konuşmacılara söz verelim. Benim 

söyleyeceklerim çok, ama sadece benim söylememi istediğiniz veyahut bilgi vermemi 

istediğiniz konular olursa ben bilgi vermeyi tercih ediyorum bugün, tansiyonu daha da fazla 

artırmamak anlamında. Yoksa merak ettiğiniz konular olursa, mesela bir aydır basına da 

malzeme olan bir mezarlık meselesi var. Ben de sonra öğrendim, mezarlıkta olmama rağmen. 

Daha sonra işte, tüzüğe aykırı davranışlar var. İşte mahkeme kararı var, vesaire. Bu konuların 

hepsini cevaplamaya hazırım. Ama dediğim gibi, benden ziyade Divan Kurulu üyelerinin 

görüşleri çok daha önemli olacak diye düşünüyorum. 

Buyurun, kimler var sırada? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Candemir Berkman.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Candemir Berkman söz istemişti, ama görmedim ben. Gelemedi demek ki.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Sayın Turcan Bolayır, buyurun.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Uzaktan gelenlere önce söz veriyoruz. Gündemin yoğunluğunu göz önüne alırsak, lütfen 

konuşmacıların biraz konuşma sürelerini sınırlı tutmaları konusunda özen göstermeleri faydalı 

olacaktır.  

Turcan Bolayır 

Efendim, bana söz verildiği için önce Sayın Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve arkadaşlarına 

teşekkür ediyorum. 

Hepinizi en içten duygularla selamlarken, Yönetim Kuruluna da ayrıca en içten dileklerimle 

sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. 

Şimdi ben kısaca konuşacağım. Geçen toplantıda, Divan toplantısında biraz elektrikli hava 

olmuştu. O gün anlatacağım bazı ufak tefek şeyler vardı, onları söyleyemedim. Şimdi bu arada 

şununla başlamak istiyorum. Sayın medya bazen Galatasaray’ı konuşurken, biraz satirik şeylere 

de giriyor. Geçenlerde tesadüf eseri -ismini vermeyeceğim- bir televizyon kanalını 

seyrederken, Divan Başkanımız Sayın Eşref Hamamcıoğlu’nu ele aldılar ve satirik böyle bazı 

konuşmalar filan yapıldı. Benim içime dokundu. Hem başkanım olarak, hem öğrencim olarak 

hicap duydum. Kalkıp cevap vereyim dedim, ama bu bana düşmez dedim sonra. O arada da 

zaten telefonumda bir arıza vardı. Ama bu mevzuda hepimizin toplu olarak bu konulara 

eğilmemiz lazım.  

Divan konuşmalarını çok hafife alan kişiler oluyor. Kendileri buyursunlar, gelsinler, kimler 

konuşuyor, kimler konuşmuyor. Konuşmak demek burada kendini göstermek demek değildir. 

Fondamental konuşacaksın, temele değin konuşacaksın. Öyle kendini göstermek için kimse 

buraya çıkmaz. 

Uzatmayayım, bu konuyu belki Sayın Başkanım görmemiş olabilir, ama ben gördüm. Hatta 

Kulüp Başkanımıza da anlattım, söyledim. Bunun üzerinde durmak lazım. Bugün ona, yarın 

bana, yarın filancaya. Olmaz, bu yapılamaz.  

Bu böyle geçtikten sonra, tüzük olayı var. Daha gelmedi, ama bu tüzük olayını kim bitirecekse 

Allah rızası için bitirsin, yeter. 10 defa değişiyor. Yani maksat nedir ya? Bir defa bir yönetmelik 

çıkar, o yönetmelik üzerinde rötuşlar yapılır, bilmem neler yapılır, biter. Yani nemalanmak 

isteyen kişiler mi var bu tüzükten? Tüzüğün ana maddeleri vardır. Şu kişi alınacak, Galatasaraylı 

Liseliler bu kadar, filancalar bu kadar. Adam 30 sene, bilmem ne gitmiş, Galatasaray’a, kulübe 

üye olmamış. Kalamış’da -Kuruçeşme de kalmadı- çay, kebap yemek için ondan sonra Divan 

Başkanlığına geliyor, tüzükte, Galatasaray’a üye ol. Ol kardeşim, niye olmadın daha evvel? 

Bunun üzerinde durulur mu hâlâ ya? Bütün kulüpler divanlarının tüzüklerini yapıyorlar, 

alacakları personeli, sayılarını alıyorlar. Bir değişiklik de yapmıyorlar. Tüzük niye değişir? 

Kulübe yardım esas alınarak maddi bakımdan biraz yükseltilmesi lazımsa, filansa, bunlar 

üzerinde durulur, yaşlı başlı insanlar varsa, ne bileyim. Artık yani bitirelim bunu. Geçenlerde, 

çok evvel bir konuşma oldu, 3 senelik bir başkanlık. Ne 3 seneliği! Eğer adam yararlı ise, kulübe 

yararı varsa, götürebiliyorsa, kalsın 5 sene daha kalsın. Ne olur? 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Bolayır, tüzükle ilgili gündemi çıkarttık bu maddeden, biliyorsunuz.  

Turcan Bolayır 

Hayır, ben tüzükle ilgili konuyu... Şimdi tamam, gündemden bunu çıkarıyorsunuz ve 

sıralıyorsunuz ve yakında yine komisyonlar filan olacak. Vakit kaybı olacak.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yani bu tüzük konusunu toparlarsanız, çünkü gündemde yok. Buyurun.  

Turcan Bolayır 

Bıraktım, bıraktım, kestim. Mersi. Biraz da bizim Galatasaray futbol takımına gelelim. Evet, bir 

takım yenilir, galip gelebilir. Ama o göğüslerinde ay yıldızı taşıyan kişilerin de duyarlı olması 

lazım. Galatasaray formasını giydin, önünde Galatasaray arması var, Türkiye'nin arması var. 

Çok kıymetli bir arma o. Şehitlerin kanları ile alınmış bir armadır o. Ona göre futbol oynamaları 

lazım. Yenilebilirsin, adam gibi yenil. Bakıyorum, gülüyorlar ya, maçtan sonra gülüyor. 6-0 

mağlup olmuşsun, gülüyorsun. Utanır insan be, çıkarken kafasını bir öne eğer. Ne bileyim ben! 

Biz böyle yetiştik. Efendim, zaman değişti! Neye zaman değişti? Zamanı sen değiştir.  

Diğer taraftan, Yönetim Kurulu ile ilgili konuşmalarım... Ben beynimin verdiği emirle 

konuşuyorum. Falcao diye bir futbolcu var. Hatta bazı arkadaşlar ben burada konuşurken beni 

kesmeye çalıştı. Dedim ki, bu adam gol atar, atar, atar. Ayağını topa sürmemiş kişiler bağırdılar 

oradan, efendim her maçta gol atacaktır, diye. Adam sakatlandı. Zaten 3.5 senedir sakat. 

Fransa’da -ayıptır söylemesi- bir pilava davet edildim. Paris’teki çocuklar eksik olmasın, arada 

çağırıyorlar. Gittim. Dedi ki çocukların bir kısmı, Fransa’dakiler, “Hocam, 3.5 senedir bu adam 

sakat. Bunu alırken çok dikkat edilmesi lazım.” “Vallahi bana söylemeyin çocuklar. Ben 

konuşurken Divanda, bazı kişilerin hoşuna gitmiyor. Siz özel olarak gelin konuşun.” dedim.  

Şimdi Atletico Madrid takımının doktoru var. Niye ona gidiyorsun kardeşim sen? Benimle 

beraber git, filanca ile git, bir görelim senin sakatlığını. Burada bir Yener İnce var. O da benim 

talebemdir, eski talebem. Çok kıymetli bir çocuktur o da, doçent olmuş. Onun verdiği rapora 

göre yapılsın. Bizim bir sürü ortopedist profesör var, son model MR’lar bilmem ne 

hastanelerimizde var yani, bunları tespit ederler. İkide bir Atletico Madrid’in doktoruna 

gidiyor. Nedir bu ya? Kimin parası ile gidiyor? Yol parasını kendi cebinden mi veriyor? Doktor 

parasını kendi cebinden mi veriyor? Yoksa kulübün kasası mı gidiyor gürültüye?  

Fazla konuşmak istemiyorum. Bu transfer politikasında Hocamıza hürmetimiz, saygımız var. 

Kalitesini de biliyoruz, ama Ocak ayında tekrar bir transfer... Ya yeter, ne transferi bu? Falcao 

oynayamıyorsa, onun yerine bir tane santrfor alırsınız. Adam gibi adamsa, bacakları, patalyası, 

tibyası sağlamsa, ondan sonra bu adamı transfer edersiniz kardeşim. İkinci ligde top oynayan 

kemik gibi sporcular var, bomba gibi oynuyorlar. Onların maçlarına gitsinler. Scout ekibi, 

bilmem ne ekibi, ne iş yapıyor ya? Çıksın bunlardan adam bulsunlar. Şart mı yani dışarıdan 

milyonlarca avro, dolar verip de bu çocukları, bu adamları getiriyorsunuz? Ülke puanını filan 

düşünür mü bu ya? Bu ülke puanından haberi var mı? Bu belki kendi milletinin ülke puanını 

düşünüyor oynarken. Bu konulara Turcan Bolayır giriyor. Efendim yine konuşuyor. E, 
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konuşuyorum kardeşim. Ben hayatım boyunca konuşarak hayatımı kazandım. Bu böyle 

ölünceye kadar devam edecek. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz Hocam. Bu konuşmanın ücretsiz olduğunu tahmin ediyoruz tabii.  

Turcan Bolayır 

Şimdi kısa keseceğim. Bizim o ay yıldızlı formayı taşıyan, şerefli Galatasaray formasını taşıyan 

adamlara bunları anlatmamız lazım. Bunlar buraya geliyorlar. Leylekler nasıl göç ederken arada 

sırada oralara inerler, iki gün, üç gün beklerler, gıdalarını temin ederler, bunlar da buraya 

geliyorlar. Nasıl olsa kulüp bizi kovarsa UEFA’ya müracaat ederiz, 10 misli paramızı geri alırız. 

Arabistan’da petrol kuyularının sahipleri bizi bekliyor, oraya gideriz, orada top oynarız filan.  

Çok söylenecek şeyler var ama başka arkadaşların haklarına tecavüz edip onların 

konuşmalarını engellemek istemiyorum. Sayın başkanlarımın hepsine hürmetler ediyorum, 

saygılar sunuyorum. Beni dinlediğiniz için sevgiler hepinize.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Bolayır’a teşekkür ediyoruz. Şimdi sıramıza dönüyoruz tekrar. Buyurun.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Sait Mısırlıoğlu.  

Sait Mısırlıoğlu 

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

Divan Üyeleri,  

Turcan Hocadan sonra benim de niyetim sizi biraz daha bulutların üzerine çıkartmak. Yöntem 

de şu. Hepiniz biliyorsunuzdur, virtual reality -Türkçesi, sanal gerçeklik- özellikle de gençler 

arasında çok yaygın bir bilgisayar programı. Bir gözlük ve kulaklık sizin başka dünyalara 

gitmenize olanak sağlıyor. Şimdi bunu hep birlikte biz de burada yaşayacağız. Sizlere dağıtılmış 

olan gözlükleri ve kulaklıkları lütfen kullanın. Basın mensupları da aynı şekilde kullansın ki, bu 

yaşayacağımız deneyim bütün Galatasaraylılara ulaşmış olsun. 

Evet, taktınız. Arkadan bir müzik geliyor. Bu, Dağhan Baydur’un 25 sene önce yapmış olduğu 

Galatasaray Marşı. Evet, ilk görüntüler de geliyor, Florya’dan görüntüler. Florya’da hummalı 

bir faaliyet var. Hem hüzün, hem sevinç var, çünkü Florya taşınıyor. Binlerce insan elinde 

çiçekler, kapılarda, duvarlarda, ama hemen görüntü Kemerburgaz’a geçiyor. Orası iyice sevinç 

dolu, çünkü bir antrenman sahamız var, takım orada antrenman yapabiliyor. Küçük bir bina 

inşa edilmiş, proje devam ediyor. Projenin de 1.5 sene içinde biteceği söyleniyor. Takım lider. 

Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde de çok iyi durumdayız. Ve çok daha güzel bir haber, teknik 

direktörümüz centilmenlik, fair-play ödülüne aday, çünkü hem kendisi ile ilgili davranışları, 

hem de futbolculara aşıladığı centilmenlik nedeniyle. Tabii takımın da ayrıca bu durumda 

olması hepimizi mutlu ediyor. Böyle güzel bir tablo var. Peki, bu bilgileri nereden alıyoruz? 

Bunu birisi bize anlatıyor. Evet, artık kulübün bir basın sözcüsü var veya kulüp sözcüsü var. Çok 

bilgili, dengeli, belagatle, güven veriyor. İşin güzel yanı, demek yönetim de artık iletişim işine 
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el atmış, müthiş bir şey. Troller yok, küfür etmiyorlar, kimseyi tehdit etmiyorlar. Başka güzel 

bir havadis hepinizi sevindirecek, zaten görüyorsunuz, Ada için uzlaşılmış ve Ada’da temizlik 

çalışmaları var. Belli ki yönetim bu yaza Ada’yı bize yetiştirmeye çalışıyor.  

İşte en büyük havadis, günlerden beri gazetelerde, televizyonlarda, sanal ortamda çok yetkin 

kişiler tarafından açıklanan bir haber, Galatasaray artık denk bütçe sağlamış, çünkü UEFA’da 

iyiyiz. Yönetim işini müthiş yapıyor ve uzmanlar da yine güvenilir kişiler, 5 yıl içinde artık borcun 

kapanacağı duyurusunu yapıyorlar. Bunlar yazılıyor ve konuşuluyor.  

Bir başka güzel şey, yönetim seçime gitmeye karar vermiş. Dolayısıyla herkes uzlaşma içinde, 

birlik içinde. Ben yine şu an olduğu gibi Divanda konuşma yapıyorum ve bütün ilgililere 

teşekkür ediyorum, minnet duygularımı sunuyorum. Galatasaray camiası, bayram havası 

içinde.  

Şimdi çıkartın birden gözlüklerinizi, kulaklıklarınızı. Bitti, şu anda buradayız. Maalesef ben 

buradayım ve bu konuşmayı yapıyorum. Gerçeklik şu anda. Soruyorum, demin gördüğünüz 

hayalin yüzde kaçı doğru? % 100’ü, 75’i, 50’si, 25’i, % 10’u? Bir tanesi var mı? Demin duyduk, 

voleybolu dışında tutuyorum. Tebrik ediyorum. Ama neymiş? Divan muhalif ortammış. 

Neymiş? Divan Başkanı muhalefet lideri gibi davranıyormuş. Evet, hep dillendiriliyor. Divan en 

az 25 yıllık üyelerden oluşan bir akiller topluluğu. O başkaları tarafından da dillendirildi. Divan 

duygu ve düşüncelerin özgürce ifade edildiği, yol gösterici bir organ. Divan ve üyeleri her 

durumu, her koşulu dikkate alır, çünkü önemli olan Galatasaray menfaatleridir. Divan Başkanı 

ve kurulu büyük bir duyarlılık ile konuları irdelemekte ve bilgi vermektedir. Sağduyu ve ciddiyet 

ile bir görevi yerine getirmektedirler. Elbette iyi işler için övgü, kötü işler için yergi olacaktır. 

Bu da Galatasaray menfaatleri için yapılır.  

Divanın sindirilmesi yerine Divandan yararlanılması gerekir. Algı yönetimi yerine kulübün 

yönetilmesi gerekir. Popülist yöntem ve stratejilere son verilmesi gerekir. Divanda yapılan 

eleştirilere cevap vermek, önerileri değerlendirmek yerine, mesnetsizce, haksızca, bindirilmiş 

kıtalar aracılığıyla at koşturmaya çalışmaktan, cenaze törenlerinde, mezar başlarında olay 

çıkartmak ve algı yaratmaya çalışmaktan vazgeçilmesi gerekir. Bunun başta size ve hiç kimseye 

yararı yoktur. Ne kadar irtifa kaybettiğinizin farkında mısınız? Çevrenizdekiler en azından 

bunun için sizi uyarmıyorlar mı? Bırakın tüzük ve teamülleri, artık hukuka uyun. Bunun ileride 

ayrıca müeyyideleri olabileceğini herhâlde biliyorsunuz. Unutulmasın ki, herkes için dönüp 

dolaşılıp gelinecek yer bu sıraların arası olacaktır.  

Ben konuşmalarımı hep bir soruyla bitiriyorum. Galatasaray başkan ve yöneticileri arasında, 

ileride almayı düşündüğünüz yeri soruyorum. Cevap için hâlâ çok kısa da olsa bir zamanınız 

var. Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sait Mısırlıoğlu’na değişik tarzdaki konuşması için, değişik tarzda başlayan ve bizi hakikaten bir 

an hayal âlemine götüren önerileri için çok teşekkürler. Sait Bey’in vurguladığı iki tane konu 

var. Lafı gelmişken ben orada bir sizi bilgilendireyim de o konu da tamamen kapansın, çünkü 

herkesin ağzına sakız oldu bu konu.  
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Bir tanesi, bu meşhur mezarlık hadisesi. Şimdi biliyorsunuz, Galatasaray’ın geleneklerine göre, 

kulübümüzün kuruluş yıldönümünde mutlaka Ali Sami Yen Bey’in Feriköy’deki mezarlığına 

gidilir. Bu bir gelenektir, bir seremonidir, bir törendir, bir ritüeldir. Ve yıllardır da burada bir 

temsil ve protokol görevi uygulanır. Bu temsil ve protokol, başta Kulüp Başkanı olmak üzere 

Divan Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve katılmak isteyen diğer paydaşlardır. Biz her sene 

olduğu gibi yine 10.45’te, yani belirlenen saat olan 11’e çeyrek kala oradaki yerimizi aldık. Ben, 

Aykut Bey, Öner Bey, Nedime Hanım. Yönetimden de yanlış hatırlamıyorsam Mahmut Recevik 

ile sevgili Ömer Akat vardı. Ve başka arkadaşlarımız da vardı. Sayın Başkan da 11’den önce 

geldiler. Çok süratli bir şekilde, -herhâlde sabah mahmurluğu olsa gerek veyahut bir önceki 

Divanın moral bozukluğu veyahut da başka bir sorunu vardı- hiçbirimize selam vermeden, 

doğrudan kabrin başına geçti. Hoca da kabrin başına geçti. Hâl böyle olunca, protokol ve temsil 

görevi çerçevesinde ben de Divan Başkanı olarak olmam gereken yerdeki yerimi almak üzere 

mezara doğru yöneldim. Televizyonda gösterilenin biraz deforme edildiğine inanıyorum. Farklı 

açılardan, dikkatli izleyecek olursanız, Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz ile Disiplin Kurulu 

Başkanımız arasında bir boşluk vardı. Sayın Başkanımız bir el hareketiyle sevgili Ömer Akat’ı 

yanına çağırıp arayı kapattılar.  

Ben de olmam gereken yere girmek için “Müsaade eder misiniz?” dedim Ömer Akat’a. O da 

eksik olmasın, büyük bir nezaketle yer açtı, ben de orada olmam gereken yerde yerimi aldım 

ve sevgili Başkanımıza günaydın, dedim. Cevap alamadım. Sabah mahmurluğu olsa gerek. Ve 

belki görmüşsünüzdür, benim vücut hizamda sık sık ceketimi düzeltirim, şöyle yaparım. Yine 

aynı kapsamda ceketimi düzelttim. Ben de gördüm, bir dirsek teması olmuş. Fakat hepimiz 

kalabalık yerlere girip çıkıyoruz. Sinemaya gidiyoruz, müzeye gidiyoruz. Maçta, ayakta tribünde 

seyrediyoruz veyahut da bu kabir ziyaretiyle ilgili bağlamak üzere, zaman zaman cenaze 

törenlerine veyahut da kendi inancımıza göre camilere gidiyoruz. Her omuz omuza geldiğimiz 

yerde, her omuz sürttüğümüz yerde kavga mı ediyoruz Allah aşkına? Bu nasıl bir algı 

yönetimidir? Beni yıllardır tanıyorsunuz. Benim gibi bir insanın, kulüp başkanına değil, 

herhangi birine omuz atması söz konusu olabilir mi? Zaten dar bir alanda, hepimiz saf dizdik. 

Sonra Sevgili Başkanımız dedi ki, “Beni sıkıştırıyorsunuz, az öte gidin.” dedi. Ben de az öte 

gittim. Fakat Sayın Başkan dedi ki, Benim mezarı ortalamam lazım.” dedi. Ben de mezarı 

ortalaması, anladım, izin verdim. Sonra Sevgili Başkanımız bununla yetinmeyip öndeki setin 

üzerine çıktı, daha öne geçmek için. Dua yapacak olan hocamız da dedi ki, “Sayın Başkanım, 

burası çok uygun değil, aşağı iner misiniz?” dedi. Tekrar aşağı indi.  

Şimdi hadise aynen böyle. Ben de dağıldık gittik. Bir dakika, bir saniye müsaade edin Sayın 

Recevik, olmayacağı konusunda, ayıp olduğu konusunda mutabıkız, evet. Sonra ben döndüm, 

ondan sonra baktık ki bu gazetelerde, basında köpürtülüyor. En sonunda, işte Pazar mı, 

Pazartesi akşamları geç saatte program yapan bir kanal var. Baktım, bir ay sonra bu tekrar 

gündeme geldi. Uu, beni linç ediyorlar, işte diyorlar Hristiyansa gitsin günah çıkartsın, 

Müslümansa af dilesin, tövbe desin, ama % 99 Müslüman galiba, % 1 Hristiyan da olabilir, filan. 

Öyle saçma bir şey oluyor. Onun için, yani anektodik bir şey olduğu için benim Galatasaray 

hayatımda enteresan bir tecrübe oldu. Tabii bunu köpürten gazeteciler arasında kulüp üyesi 

gazetecilerimiz de var, çok fazla Divan toplantılarını izlemeden, kulaktan dolma bilgi ile algı 
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yaratan. Olsun, bu, bu kürsünün iğneli fıçısıdır. Bunların üstesinden geliriz. Ben çabuk 

sinirlenen ve pes eden bir insan değilim, beni tanıyorsunuz. Eksik olmayın, destek veren 

arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de var.  

Ben bu konuyu bilgilerinize, hem biraz hava yumuşasın diye anlatmak istedim. Aynen böyle 

oldu.  

İkinci konu, benim muhalefet sözcüsü olduğumu söylemişler. Evet, ben muhalefet 

sözcüsüyüm. Bunu her Divan toplantısında söylüyorum size. Bu tüzüğe göre kulübün 

yönetilmesi için (Şu organizasyon şemasını koyabilir miyiz lütfen slaytla?) toplam kulüp üyeleri 

içinden 2.200 civarındaki Divan üyemizi temsille görevliyim. Tüzüğümüzün verdiği, bize göre 

“check-and-balance”, diyor ki bu tüzüğe göre yönetilmesini sağla, ben seni oraya bunun için 

oturttum. Biz de bu göreve gelirken proaktif olacağımızı söyledik. Proaktif olmaya devam 

ediyoruz. Bazı arkadaşlarımızın söylediği gibi, ne kulübü yönetmeye hevesliyiz, ne böyle bir 

rolümüz var, ne de öyle bir şeyimiz var.  

Belki şöyle bir şanssızlık olabilir. Kulüp yönetimimizdeki arkadaşlar daha önce kulübün başka 

kademelerinde hiç çalışmadıkları için -bir kişi hariç, Abdurrahim hariç-,  camiayı da pek 

bilmedikleri için, biz hem kulüp açısından, belki mesleki açıdan da biraz bundan önceki 

Divanlardan farklıyız. Dolayısıyla bir mali tablonun analizini yapıp görüş belirtebiliriz, idari 

konularda görüş belirtebiliriz. Bence bu bir avantajdır diye düşünüyorum. Bundan da 

faydalanmak lazım. Dolayısıyla ben ve arkadaşlarım, sizin verdiğiniz yetki ile eğer tüzüğe aykırı 

bir davranış, bir yönetim şekli, bir karar varsa, bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hiçbir 

şekilde ne beni, ne arkadaşlarımı sosyal medya yoluyla algı yönetimi ile sindirmeye uğraşmak 

beyhudedir. Bunu çok net olarak buradan söylüyorum. 

Ben muhalefetin temsilcisi filan değilim, ama tüzüğün sonuna kadar korunması için elimden 

geleni yapacağım. Bu zamana kadar kimsenin adamı olmadım hayatımda. Ben bu camiaya 12 

yaşında girdim, bugün 65 yaşındayım. Beni de herkes tanır. Galatasaray başkanlarını Genel 

Kurul seçer, kimse atamaz. Bunu da çeşitli dedikodular ve basında çıkan haberler vasıtasıyla 

daha önce söylemiştim. Ben başkanlığa filan aday değilim. Hiç kimsenin bir vehim içinde 

olmasına gerek yok. Bu, buradan çok net bilinsin. Ben bunu defalarca söyledim.  

Ama buradan böyle algı yönetimi çıkıyor ve acaba Divan Başkanı mı, Divan mı yüksek, Yönetim 

Kurulu mu yüksek diye bir sıkıntı var. Şu organizasyon şemasını bir koyarsanız, bunu bir defa 

da biz anlatalım. Bu benim kulüp genel sekreterliğinden aldığım organizasyon şemasıdır. Bu 5-

6 yıldır kulübün resmî organizasyon şeması. Bakınız, Galatasaray Genel Kurulu, hemen yanında 

Divan ve Divanın seçtiği Divan Kurulu var, Genel Kurulun seçtiği Yönetim Kurulu ve başkanı var 

ve Denetim Kurulu ve iç denetimi var. Dolayısıyla burada hiyerarşik düzen belli olmakla birlikte, 

biz ne kulübün yönetimine müdahil oluruz, ne bir şey yaparız. Bizim aramızda bir emir-komuta 

zinciri filan olması, hele benim bulunduğum bir ortamda bir emir-komuta zinciri olması söz 

konusu değil. Ama eğer Divan mı yukarıda, Yönetim Kurulu mu yukarıda diye bir şey varsa, 

bunun sonucu buradadır. Her ikisini de Genel Kurul üyeleri seçiyor. Sadece Divan Kurulumuzu, 

Genel Kurul üyelerinin bugün 2.200’e yaklaşan Divan üyeleri tarafından seçiliyor ve yine Genel 

Kurul adına biz görev yapıyoruz, Genel Kurulun 25 yılını doldurmuş tecrübeli veyahut eski 

üyeleri nam ve hesabına ve adına. Bunun böyle bilinmesinde yarar var. Dolayısıyla bizim Sayın 



 
15 

 

Yönetim Kurulu Başkanımıza yazdığımız yazılarda, efendim nasıl rica edermişiz, tensiplerine 

arz etmeliymişiz filan gibi konularla vakit kaybetmeyip bir an önce işimize bakmamız lazım.  

Divan Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığına rakip değildir. Hiç öyle bir şey söz konusu 

olmamıştır. Öyle bir şey yoktur. Bu algıyı da hedef şaşırtmamak lazım. Aynı kulvarda değiliz. 

Bunun böyle bilinmesini de bir kez daha hatırlatma ihtiyacı hissettim. Bu konuyla ilgili 

sorularınız olursa, tabii ki cevaplamaya devam edeceğim. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Hayri Kozak, buyurun efendim.  

Hayri Kozak 

Sayın Başkanım,  

Başkan bir tane olduğuna göre Başkanım diyorum, diğeri yok çünkü.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Mikrofona yaklaşırsanız, biraz duyulmuyor sesiniz.  

Hayri Kozak 

Değerli Galatasaraylılar, Büyüklerim, Arkadaşlarım,  

Cidden çok önemli konularla dolu bir Divan toplantısındayız. Çok güzel yumuşak konuşmalarla 

başladı, inşallah öyle de devam etmesini diliyorum.  

Şimdi ben hızlı hızlı geçeceğim. Günümüzün gündemi gayet açık. Geçtiğimiz günlerde, yakın 

tarihlerde, bir gazete haberinin ve televizyonlara düşen olayın şeyinde, Galatasaray’da seçim 

kararı diye bir olay çıktı, durup dururken. Yani işte birtakım mahkemeler, şunlar bunlar ki, bir 

tanesi de hâlâ devam ediyor, yarın. Seçim kararı çıktı deyince, her köşeden birtakım sesler 

yayılmaya başladı. Bu bizim için önemli bir haber, ne olursa olsun. Hiçbirimiz ama hiçbirimiz -

o taraf, bu taraf değil- buna ilgisiz kalamayız tabii. İlk beyanat Sayın Başkandan geldi. “Benim 

gündemim seçim değil, Galatasaray. Ben şu an Riva, Florya, borç yapılanması ile uğraşıyorum.” 

dedi ve Sportif AŞ ile ilgili hızlı birtakım görüşler verdi. “Mali ve sportif açıdan bize bir şey 

diyebiliyorlar mı? Almadık kupa bırakmadık. Galatasaray’a kayyum atanacaktı. Geldiğimizde, 5 

yıl üst üste Sportif AŞ zarar etmişti. Geldik ve 6. yıl kâr ettirerek kurtardık. Bunlar engelleniyor. 

Niye engelleniyor? Çünkü bazı menfaat grupları var ve bu kişiler lisenin adını da kullanıyor.” 

dedi. 

Şimdi bunlar son cümleye gelinceye kadar gayet normal, söyleyebilir. Ya bıraksın bu işleri 

diyoruz biz, bıraksın. Liselileri de rahat bıraksın. Görüşlerini ifade etsin ve biz de saygıyla 

dinleyelim onu. Şimdi bir defa, büyük abartı var burada. Bunların biraz detayına mecburen 

gireceğiz, çünkü şu olay oldu. Evet, doğrudur, Sportif AŞ bu son yılın mali yılı sonunda, 31 Mayıs 

2019 raporlarında 30.5 milyon ilk defa bir kâr göründü orada. Bu kulüp, bu şirket 

31.5.2011’den beri hayatta. 2011’den bugüne kadar 9 yıl geçmiş. Bu 9 yıl boyunca, ilk 8 yıl her 

yıl zarar etmiş ve 991 milyon toplam zarar etmiş. Toplamak suretiyle söylüyorum. Son yıl 30.5 

milyon kâr etmiş. Nasıl kâr etmiş? Çok basit. O güne kadar uygulanmayan (Ki doğru, yani yanlış 

bir şey yok. Hemen altını çizerek söyleyeyim, lüzumsuz tepkiler olmasın.) yıllarca Galatasaray 
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Derneği’nin Sportif AŞ’den alıp herhangi bir şekilde karşılığının alınmadığı ve sadece kayıtlara 

borç olarak geçen, yani derneğin borcu olarak geçen bir konu üzerinde, bir madde üzerinde 

faiz faturaları kesilmeye başlamış ve o anda olayın rengi değişmiş, hesaplar öyle çıkmaya 

başlamış. Ki ilginç ve iyi bir tesadüf, Galatasaray Sportif AŞ’nin şampiyonluklar dolayısıyla 

gelirinin de ciddi manada arttığı bir yıla isabet etmiş ve Galatasaray 30.5 milyon kâra geçmiş. 

Galatasaray değil, Sportif AŞ kâra geçmiş. Bunu Sportif AŞ’nin son Genel Kurulunda da altını 

çizerek söyledim. O Genel Kuruldan da biraz sonra bahsedeceğiz biraz, size ilginç gelecek. 

Şimdi bu bir tesadüf değil, bu kâr. Ama bekleyelim. Yani Sportif AŞ 30.5 milyon kâr elde edince, 

Galatasaray Kulübü kâr etmedi. Yok öyle bir şey. İlk defa kâra geçmiş. Ne oluyor ya, bekleyin 

biraz, bu sene de tamamlansın. Yani daha fazla uzatmayacağım. Bunu burada kesiyorum. 

Şimdi Sportif AŞ’ye girmişken, ben 8 Kasım 2019 tarihindeki Genel Kurula iştirak ettim. İştirak 

ettim derken, gururla söylüyorum. Olağanüstü yüksek bir katılım payı ile ben Sportif AŞ’nin 

ortağı olmuştum 3 sene evvel. Oy hakkım da olmuştu. Sizlerin de hepinize tavsiye ediyorum. 

Benim gibi çok düşük montanlar ödeyerek oraya ortak olabilirsiniz. Ayrıca dinleyici olarak da 

ben daha önceki yıllarda da çok gitmiştim.  

Bakın, size bir bilgi vereyim. Bir şirket düşünün, rica ediyorum sizden, 5.4 milyar sermayesi var. 

Sportif AŞ’den bahsediyorum. 1 milyar ciro, son yılın cirosu 1 milyara ulaşmış. Bu şirketin Genel 

Kurulu, Sportif AŞ’den, yani şirketin adı olan Sportif AŞ’den -ki 7 yöneticisi vardır, başkan dâhil- 

bir yönetici toplantıya iştirak etmiş. O da Yusuf Bey, -bugün burada yok galiba- Yusuf Günay. 

Başka bir yönetici yok. Sportif AŞ’de, Galatasaray Kulübü’nden yedekler dâhil 15 yöneticisi var. 

Bir yöneticimiz var orada, o da her zaman her yerde hazır bulunan Kaan kardeşimiz orada 

oturuyor. Zaten belli konularda sorumlulukları da var. Ve 10 ortak da üye, yani benim de içinde 

bulunduğum 10 ortak. Bunların toplamı 12 kişi.  

Tahayyül edebiliyor musunuz, yukarıda verdiğim rakamları? Koca şirket. Evet, Galatasaray’ın 

en büyük şirketi gelir olarak. Yahu, onun Genel Kurulu 12 kişi ile yapılabilir mi? Olacak iş mi 

bu? Soruyorum size. Ha bir şey var. Sakın ha, yanlış anlaşılmasın. Yani bu sene olan bir olay 

değil bu. Arkadaşlarımızı tenzih ediyorum. Yani onların hiçbir alakası yok. Zaten yoktu, hep 

böyleydi. Senelerdir böyle gidiyor. Haberiniz var mı? Yahu senede bir defa bir Genel Kurul 

yapıyorsunuz. O seçilen rütbeli, yani rütbeli derken sorumlu arkadaşlarımız, hepsi değerli 

kimseler. Hakikaten değerli kimseler. Sportif AŞ’nin yöneticileri, aynı şekilde kulüp yöneticileri. 

Yahu kalkın, bilemediniz bir iki saatinizi verin senede, şuna ilgi gösterin. Sportif AŞ kâra, mara 

da geçmiş değil. Sportif AŞ yine risk altında. Eğer bu yönetim de böyle çalışıyorsa, bu ilgi ile 

çalışıyorsa, -Sportif AŞ yönetiminden bahsediyorum- hiçbir yere de gidemez. Bunun önemle 

altını çiziyorum.  

Şimdi yönetimin Divanı bilgilendirmesinde mutlak fayda gördüğüm birkaç maddeyi size ifade 

etmek istiyorum. Bunlar mutlaka bilgilenmemiz gereken, bizlerin, dolayısıyla Genel 

Kurulumuzun, dolayısıyla Galatasaray’a bakan Genel Kurul üyelerimizin. Tabii o spor 

programlarında saçma sapan, hiçbir şey bilmeden sırf Galatasaray’ı yerden yere vurmak için 

yorum yapan bazı spor kanallarının adını da burada terennüm etmeyeyim, hepiniz 

biliyorsunuz. Yerden yere vuruyorlar Galatasaray’ı, kulüpten çıt çıkmıyor ve biz dinlemeye 

devam ediyoruz. Biz değil, biz zaten dinlemiyoruz. Ama buna inanın, Türk halkının çok büyük 
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kısmı, sırf eğlence için de olsa bunları dinliyorlar ve orada bizim üyemiz olan bir adam atıyor, 

kesiyor. Birkaç tane daha var. Neler söylüyorlar! Lütfen kulak verin ve aramızda bunun derdini, 

bu işi halledelim. Galatasaray bu kadar hakarete layık değil. 

Fenerbahçe’nin spordan sorumlu bir muhabiri, aynı şekilde Beşiktaş’ın, pardon evvela 

Beşiktaş’ın futboldan sorumlu bir muhabiri bile o programda bizim aleyhimize racon kesiyor 

ya. Neler söylüyorlar, inanamazsınız. Adam şu kapının önünden geçmemiş, hayatında 

Galatasaray’ın raporundan, maporundan görmemiş adam, Galatasaray hakkında tafra atıyor, 

tabii. O programın yapımcıları, toplam 3 yöneticisi, hepsi yıllardır bu ortamı dinliyorlar. Böyle 

iki tane kanal var. Birtakım muhabirleri de burada. Kendiniz bulun, dinleyerek kendiniz tespit 

edin. Ama olay budur ve son derece ciddidir. Buna ancak yönetimin yetkisi vardır, bir yerde 

müdahale etmek için. Ama Sayın Başkanın gayet beyefendi şekilde, ona çok saldırdılar bu 

hafta. Neler söylemediler, neler söylemediler, inanamazsınız. Bunu kim koruyacak? Biz değil. 

O değil, bu değil. Kim laf edecek? Bunlar böyle bu davulları çalarak mı gidecekler daima? Bunu 

muhakkak ağızlarının payını vererek engellememiz lazım. 

Şimdi yönetimin bilgilendireceği konular dedim. Emlak Konut projelerinin son durumu nedir? 

Bunu behemehâl hepimizin bilmesi lazım. Sevgili Başkan Yardımcımız, İkinci Başkanımız, siz 

buradasınız. Bilgilenmemiz lazım muhakkak. Bu insanların, hepimizin ve Galatasaraylıların 

buna ihtiyacı var. Malum o meşhur bizim gizli, kapalı Divan toplantımızdan sonra, bu konuları 

işleyen. Biliyorsunuz, ne olduğundan çoğunuzun haberi yok. Ben kısmen yazdım her şeye 

rağmen. Ama şimdi bu olay böyle kalamaz. 13 Ekim’di yanlış hatırlamıyorsam o kapalı Divan 

toplantısı, 13 Ekim’den bu yana hiçbiriniz bir şey bilmiyorsunuz. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. 

KAP’a bildirim yapılmış, şirketlerin mukaveleleri feshedilecek diye. Olacak iş değildi. O günler 

çok konuştuk onu burada. Sizler yoktunuz, büyük çoğunluğunuz. Bir kısmınız vardı tabii. Başkan 

da vardı, Faruk Başkan. Olacak şey değil. Şimdi bakın, haberiniz yok bizim hayati iki tane 

projemizden. 13 Ekim, bugün Kasım 13 mü? 13. Aradan iki ay geçmiş. Bir ay geçmiş. Hiçbir 

bilgimiz yok. Şimdi dolayısıyla bu iki projenin son durumu hakkında, lütfen rica ediyorum, 

bugün Divan Kuruluna gerekli bilgileri verin. Bunun sırrı, mırrı da yok.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kozak, bununla ilgili yazılı bir talepte de bulunduk. Ama İkinci Başkanımız burada 

olduğuna göre, belki bir cevap verir bu konuda bize, daha sonra, Emlak Konut projesinin 

gidişatı hakkında.  

Hayri Kozak 

Olabilir. Bilen varsa, benden sonra çıkar anlatır zaten. Sözleşmelerin feshi ne oldu? Hâlâ öyle 

mi? Orada, o süreç içinde bir ihale yapıldı, takip etmişsinizdir, Florya’da. Bir ihale yapılarak, çok 

ciddi bir metrekare üzerinde bir ihale yapıldı ve bir firma geldi ihaleye girdi, ihaleyi de kazandı. 

Ee, aradan bu kadar zaman geçti. Ne oldu, biliyor musunuz? Bilmezsiniz. Biz de bilmiyoruz. 

Divan Kurulu da bilmiyor. Orası biliyor. Bu kadar. Öyle şey olur mu? Ya burası Galatasaray Spor 

Kulübü, hiçbir gizliliği olan bir şey de değil bu. Ve bir ara da o meşhur kapalı Divan toplantısı 

sonrası, ki ondan sonra bize göre bir karar çıkmıştı, müştereken iki başkan, -çok da güzel 
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oturmuştu, her şekilde, bizim anlayışımıza, özellikle benim anlayışımda- beraber gideceklerdi. 

Sayın Başkanın da koordinasyonu ile derdimizi anlatacaktık orada, bir şeylere, yaraya merhem 

bulacaktık bir umutla. Biz beraber gelelim şeyi o gün kabul edildi. Sonra olmadı. Niye 

olmadığını herkes kendi kendine öğrensin. 

Şimdi bizim Riva, Florya ve Kemerburgaz’la ilgili son durumu mutlaka bugün öğrenmemiz 

lazım, çünkü daha fazlaya tahammülü yok. Bakın, seçim geliyor diyorlar, şu diyorlar, bu 

diyorlar. Yarın öbür gün buradan bir arkadaş, ben başkan adayıyım diyecek, hangi bilgi ile 

girecek o seçime, belli değil.  

Devamında, borçların yapılanması projesinin nihai şekli. Nedir bu? Hangi borçlarımız 

yapılandırıldı, kapsamı nedir, nasıl girdi? 2 yıl ödemesiz. Orada kısa bilgiler aldık, yine aynı 

kapalı toplantıda. İki yıl ödemesiz. 3 yıl faiz ödemeli ve korkulu rüyamız 5. yılda % 65 civarı, 1 

milyar TL’nin bu kapsama girdiğini o gün öğrendik yine ve 5. yılda da hangi uygulamaya tabi 

olacağız, bilmemiz lazım. 5 yıl göz açıp kapatıncaya kadar geçecek.  

Bu sorularımın cevabını bilmek, tekrar ediyorum, önce sizlerin Divan olarak, sonra Genel Kurul 

üyelerinin -burada bulunmayan- mutlak hakkıdır. Lütfen bunun peşinde ben değil, siz de olun.  

Değerli Büyüklerim, Arkadaşlarım,  

Yine karmakarışık günler yaşıyoruz. 9 Kasım günü, gazeteler ve televizyonlarda bir flaş haber 

çıktı, Galatasaray seçime gidiyor. Ertesi gün, Başkanın, size az önce okuduğum beyanatı çıktı. 

“Benim seçim meçim gündemimde yok. Galatasaray var gündemimde. Yapacak önemli 

işlerimiz var, Riva, Florya, borç yapılanması gibi.” diye birtakım haklı olan çalışmalarını sıraladı. 

Devamında yine konu ile ilgili kafaları karıştıran farklı görüşler çıktı. Efendim, Başkan seçime 

girebilir, hayır giremez, birtakım mahkeme yorumları. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ben öyle 

yorumluyorum. Belki de benim kafam almıyor ama böyle yorumluyorum. Siz de aynı şeyleri 

okuyorsunuzdur. Şu anda bir netlik var mı? Bence yok, çünkü bizim kendi öz 

hukukçularımızdan da Başkan seçime girebilir diye bir yorum da çıktı. Dikkatinizi çekerim.  

Şimdi bu tartışmalar devam ediyor. Şimdi yarın tekrar bir dava var. Bu bitmeyen bir serüven. 

Yine bir kelimeyi de yanlış söyledik, istinaf davası. Bunu çok duyduk. Yine bir istinaf davası. 

Efendim, şunu yapmayan 7 tane yönetici için, şey, bilmem ne. Ben bıktığım için, artık sizi de 

bıktırmak istemiyorum. Yarın bir davamız daha var. Arkadan başka dava gelecek mi, ben de 

bilmiyorum. Dikkatli dikkatli bakıyor oradan benim sevgili dostum. Değil mi? Gazeteci 

kardeşim. Mahsustan söylüyorum. Osmancığım, sana söylüyorum. Senden de bir şey 

duymadık da, sen boş boş bakıyorsun bana.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Başkan, orada iki tane Osman olduğu için ikisi de ayağa kalktılar yalnız. Gazeteci Osman 

arkadaş.  

Hayri Kozak 

Yok, son günlerin hakikaten ciddi kahramanı oldu Osman. Çok da güzel programlar yapıyor. 

Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi efendim, bir bu kaos. Bugünün manşeti, 

Galatasaray seçim kazası ile seçim kaosu büyüyor. Bu cümle gazetelerde yer aldı bugün. Evet, 
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ben de katılıyorum burada. Şimdi inanarak söylüyorum. Bu kaos giderek büyüyecek arkadaşlar. 

Tarafların bir konsensüse -çoğunun hoşuna gitmeyecek, itici, ama bana göre çok doğru bir laf 

ediyorum- gitmesini zorunlu görüyorum. Taraflar kim? Malum insanlar.  

Üç, Galatasaray’ımızın yakın ve uzak geleceğini, huzurunu düşünerek aşağıdaki görüşlerimi 

gerek Başkan ve ekibinin, gerek sizlerin ve Galatasaray kamuoyunun soğukkanlı bir şekilde 

değerlendirmesini yalvararak rica ediyorum.  

Şöyle ki, hukuki gelişmeler hangi sonuca varırsa varsın, -efendim, Başkan seçime girebilir, 

giremez, şudur, budur, ne olursa olsun- öncelikle Galatasaray’ımızın huzura ihtiyacı var 

arkadaşlar. O kararların şöyle veya böyle bitmesinin bize hiçbir faydası yok. Hangi yönde olursa 

olsun, bu olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Buna inanıyorsak -ki aksi düşünülemez- aşağıdaki 

solution’u hayata geçirmeliyiz. Yine bunu bütün iyi niyetimle ve yürekli olarak söylüyorum. Her 

türlü tepkiyi almaya da hazırım.  

Başkan Cengiz’in önünde 2 yıllık bir yönetim süresi var. Çok zorlu bir dönem, ki belki de 

Galatasaray’ın bugüne kadar yaşanmış en zorlu dönemidir. Açık konuşayım, ben 35-50 yıldır 

bu kulübün içindeyim. Her dönemi çok yakın yaşadım ve rakamlara, bilmem nelere bakarak, 

kendi çapımda inceleyerek, Galatasaray böylesine zorlu bir dönem yaşamadı arkadaşlar. Bunu 

önemle dikkate almaya mecburuz. Gerekli filan değil, mecburuz. Siz de mecbursunuz, burada 

bulunmayan Başkan da mecbur. Hepimiz mecburuz arkadaşlar, eğer Galatasaraylı isek, eğer 

gönülden Galatasaraylıysak. Bir erken seçim kararı alarak güven tazelemesi şart 

görünmektedir. Çok açık, çok net. Bu tarz şekille seçime girse de, girmese de, bu şekilde 

giderse güven teyidi onsuz gider. Bak, her konuşma ile eleştiriliyor. Son Divanda, bir eleştiri 

ortamı var, malum. Siz bakmayın o spor kanallarındaki kendini bilmez, dünyadan haberi 

olmayan spor yorumcularına. Hiçbir şeyden haberleri olmadan asıyorlar, kesiyorlar, tutuyorlar. 

Hiçbir şey de bilmiyorlar Galatasaray için. İnanın bilmiyorlar. Keşke burada olsalar da göğüs 

göğüse konuşsak, ama onlarla böyle bir imkân yok. Bakın, çok eski bir kulüp üyesi aralarındaki 

en fazla atıp tutanlardan biri de, uzun zamandır gelmiyor. Demin arkada onu sordum. Onu 

kürsüye davet edecektim ben şimdi. Adını siz bilin.  

Tabii kendinin de katılacağı, dikkat edin, tabii Başkanın kendinin de katılacağı gerek görüyorsa, 

ekibini de yenileyeceği bir erken seçim diyorum. Bir erken seçim. Galatasaray’ımıza yakışacak 

olan şekil de bu olmalıdır diyorum. Bu yöntem, sonucu ne olursa olsun, çok uzun yıllar sürecek 

muhtemel kırgınlık, hatta düşmanlıkların önüne çok önemli bir set çekecektir diyorum.  

Bugün hâlâ eski yılların kırgınlıklarını yaşadığımız bir konu var, biliyorsunuz ki ben onun çok 

içindeyim. 1905 Galatasaray üyesi ile o genel kurulda bulundum. Hâlâ o günün başkanı, o 

günün hezeyanını kusarak anlatıyor. Macaristan’daki toplantılara, basından topladığı kendi 

arkadaşlarını, Galatasaray Genel Kurulundan aldığı arkadaşlarını Macaristan’a götürüyor, 

oraya giderken, gelirken hep o günün hezeyanını anlatıyor. Yani, gel, gel Sayın Adnan Polat, 

burada konuşalım kardeşim. Adnan Polat’ı buraya davet ediyorum. Gelsin, burada tartışalım. 

O gün, o gün ben niye benim karşıma çıksın diyorum? Ben öyle şövalye filan değilim. O gün 

Adnan Polat bir hazırlık yaptı. Siz bunu bilmiyorsunuz. 6.000 tane CD hazırlattı, o toplantı 

esnasında. İçinde birtakım adamları öne çıkartı, afişe ederek. O birtakım adamlarda ben 

vardım. Ona yuh çekenler diye -hayatımda yapmayacağım bir şey- beni öyle afişe etmek 
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üzereydi. Ama talihsiz bir ortam onun için. Ben de Allah’ın sevgili kuluyum, ben o CD’yi daha 

dağıtıma girmeden, Kalamış’ta bir tanesini yakaladım. Ne yaptım, biliyor musunuz? Aynı CD’yi, 

kendi samimi açıklamamı yaparak, bütün üyelerimize Galatasaray forumları itibarıyla linkler 

hâlinde ben dağıttım. Adnan Polat’ın dağıtmasına fırsat vermeden ben dağıttım. Ve o CD’ler 

sizlere dağıtılmadı, Adnan Polat tarafından. Hâlâ anlatıyor. Ya o gün ben Adnan Polat’a 

yalvardım ya. Az önce dediğim gibi, yeni bir güven. Aynı noktaya geliyoruz neredeyse. Ya gel, 

yönetimde eksikler var. 3 kişi istifa etmiş, zor günler seni bekliyor. Gel, bir seçim kararı al, yine 

gir seçime, yine başkan ol, görevine devam et kardeşim, diye yalvardım. Benimle beraber 

Doğan Hasol ağabeyimiz yalvardı. Başkan Alp Yalman çıktı, o da aynı şeyleri söyledi. Kabul 

etmedi. Kabul etmedi. Sonunda Macaristan’a gidiyor arkadaşlarıyla.  

Şimdi bakın, tabii bütün taraflar, bütün taraflar bu önerimin birtakım hukuki işlemler 

gerektirebileceğinin de farkında olmadığımı sanmayın yani, az önceki bütün önerilerimin. 

İmkânsız, mümkün değil şeklinde yorumlara lütfen gitmeyelim. Hukuki engeller ileri sürülürse, 

bunları aşacak, hukuk gücünün -Galatasaray üyesi hukukçu aramızda fazlasıyla var- olduğunu 

düşünüyorum ve biliyorum. Bugünün şartlarında, şartlar hangi noktaya gelmiş olursa olsun, 

olayı bu tarafa sürüklemek her zaman elimizdedir. Zaten hâlâ olay daha devam ediyor, yarınki 

mahkeme dâhil. Gerekiyorsa çözümü bizim kendi hukukçularımız bulur ve halleder diyorum. 

Benim tabii bu tezim onay görürse, tabii bütün taraflar bu amaç için özverili, iyi niyetli ve kararlı 

olurlarsa olur bu. Bu öneri kabul görürse, bunun koordinasyonunu gerçekleştirme görevi de 

gayet tabii ki Sayın Divan Başkanımız ve ekibine düşecektir.  

Ben daha fazla uzatmayayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Umarım hayırlı kararlar çıkar. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın İbrahim Göknar, buyurun efendim.  

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Çok Değerli Hazirun,  

Herkesi tekrar saygıyla selamlıyorum. Efendim konuya girmeden önce, huzurlarınızda Sayın 

Divan Başkanımdan bir küçük istirhamım olacak. Sayın Başkanım, lütfen mümkünse acilen bir 

diyetisyenden randevu almanızı rica edeceğim. Özellikle bu omuz bölgesi maşallah her türlü 

yanlış anlaşılmaya sebep olabiliyor veya olabilir. Burada hepimiz gayet iyi biliyoruz omuz 

atılmadığını. Fakat anlatmak ne mümkün. Zira anlaşılan o ki, bu konu ekranlarda konuşanlar 

tarafından VAR sistemine kadar götürülecek. 

Efendim şimdi müsaadenizle konumuza dönmek istiyorum. Tehlike... 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Hazirun,  

Biraz sessiz olabilirsek... Teşekkürler. 

 



 
21 

 

İbrahim Göknar 

Uzun yıllardır söylediğimiz gibi, Galatasaray’da tehlike artık gerçekten çok büyük bir boyuta 

vardı. Galatasaray’da bugünkü anlayış tarzı, sorunların çözülmesi bir tarafa, maalesef kendisi 

en büyük sorun hâline gelmiştir. Yönetimimizin Galatasaray menfaatlerini öne sürerek seçime 

gitmeme isteğini anlayabiliriz. Ancak buradaki soru şudur. Bir asrı geçmiş büyük tecrübeye 

sahip olan bu kulübün acaba hangi yönetimi Galatasaray’ın menfaatlerini korumamıştır? 

Benim anlamakta güçlük çektiğim konu budur. Evet, geçmişte birtakım yanlışlar yapılmıştır. 

Şiddetli eleştiriler de yapılmıştır. Maalesef yanlış yönetim modelleri de uygulanmıştır. Ancak o 

dönemlerde de Galatasaray hep şampiyonluklar yaşamıştır. Onlara rağmen başkanlar ve 

yönetimler değişmiştir. Fakat açık söylemem gerekirse, bu dev marka hiçbir döneminde bu 

kadar itibar kaybetmemiştir. Hiç detaya girmeyeceğim. Acaba son 18 ayda, geleneksel Florya 

başarısı dışında, bir kere daha altını çiziyorum, geleneksel Florya başarısı dışında, askıda 

bekleyen onlarca konudan hangisi çözülmüştür? 

Sevgili Başkanımız, “Bugün seçime gerek yok, daha önemli işlerimiz var. Riva, Florya, bankalar, 

isim haklarıyla uğraşıyorum.” diyor. Bizler burada, işte tam da bu ve diğer askıdaki konuları 18 

aydır konuşurken niçin susuluyordu? Niçin sorulara net cevaplar verilmiyordu? Dolayısıyla yeni 

bir süre kazanmak isteği var ise o vakit yepyeni argümanlar çok daha doğru olmaz mıydı? 

Son olarak söylemek istediğim şudur. Hepimiz Galatasaraylıyız. Buna şüphe yok. Ancak 

inatlaşmanın da hiçbir Galatasaraylıya faydası yok. Dolayısıyla Galatasaray’ın âli menfaatlerini 

korumanın tek yolu, alınacak skorları hayal etmek veya daha doğrusu hayal ettirmek değil, 

mevcut problemleri doğru yönetim planlarıyla çözmektir. Galatasaraylı artık bana göre - büyük 

taraftarı da dâhil- somut ve zamanında çözümler bekliyor. Artık bu noktada Galatasaray için 

en büyük ihtiyaç, güvenilir fikirlerle donanmış ve mutlak çözüm odaklı, en az 3 yıllık bir stratejik 

planın ortaya çıkartılmasıdır. Üzülerek belirtmek isterim ki, maalesef Galatasaray’da böyle bir 

plan yoktur.  

İşte bu nedenlerle, istinaf mahkemesinden çıkan son kararı da fırsat bilerek, Galatasaray’ın 

yeni bir nefese şiddetle ihtiyacı olduğunu belirtmek isterim. Galatasaray’da pek çok kişi, yarınki 

mahkeme kararına göre tavır almayı bekliyor. Gerçeği konuşalım. Diyelim ki, mahkeme devam 

dedi. Bu nereye kadar sürecektir? Galatasaray yönetimi mahkeme icazetiyle mi göreve devam 

edecektir? Lütfen yönetim dâhil, hepimiz bu sorunun cevabını kendimize verelim. Dinleme 

sabrını gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Göknar’a teşekkür ediyoruz.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Fulya Bulgulu. Sayın Fulya Bulgulu.  

Fulya Ataman Bulgulu 

Sayın Divan Başkanlığı ve Sevgili Galatasaraylılar, 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum buradan. Ben Fulya Ataman Bulgulu. Sicil numaram 9508. Şimdi 

sizin kıymetli vaktinizden çok kısa iki, üç dakika alacağım.  
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Hepinizin bildiği üzere, Galatasaray’ımızda son günlerde bir kaos ortamı yaşanmakta. Ben de 

bu hususta kendi duygu ve düşüncelerimi aktarmak istiyorum sizlere, çok basit şekilde.  

Biz Galatasaray camiası olarak büyük başarılar elde ettik, yaşadık. Hiçbir kulübün almayı 

başaramadığı kupaları aldık, sevindik, çıldırdık.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Pardon, Fulya. Bir saniyeni rica edeceğim. Bir saniye. Sayın Özgür Savaş, siz söz istemediniz. 

Kaan Bey alacak. Bu şekilde burasından geçemezsiniz. Evet, Kaan Bey şimdi gelecek. Siz söz 

istemediniz. Siz söz alabilirsiniz. Bu şekilde provokasyon yapmayın, Divan toplantısındasınız. 

Evet, bence de. Buyurun yerinize oturun, size söz vereceğim. Buyurun, yerinize oturun lütfen, 

size söz vereceğim. O zaman ayakta durun, buyurun. Size söz vereceğim. Söz vereceğim size, 

müsaade edin lütfen. Bu şekilde Yönetim Kurulu üyeliği olmaz. Buyurun, buyurun lütfen. 

Buyurun, konuşun. Müsaade edin. Oturun, söz alacaksınız. Sakin ol. Gerek yok böyle bir şeye. 

Tamam. Kusura bakmayın Sayın Bulgulu. Buyurun.  

Fulya Ataman Bulgulu 

Dediğim gibi, biz sayısız başarılar elde ettik. İlkleri yaşadık. Ama başarısızlığımız da oldu, 

üzüldüğümüz zamanlar da. Ama hiç son dönemlerdeki kadar üzüldüğümü, üzüldüğümüzü 

hatırlamıyorum. Kürsülerden hitap eden arkadaşlarımız, ağabeylerimiz, hatta çok değerli eski 

kulüp başkanlarımızla Genel Kurulda Yönetim Kurulunu ibra etmeyenler haksız yere hakarete 

varacak tepkilere maruz kaldılar. Nereden çıktığı bilinmeyen bir liseli-lisesiz ayırımı... Son 

olarak da Divan Başkanımız Sayın Eşref Hamamcıoğlu’nun saygı çerçevesini aşan ithamlara 

maruz kaldığını maalesef esefle gördük ve izledik.  

Galatasaray camiası, kulübü, taraftarları, cemiyeti, tüm branşlardaki sporcuları, Divanı, Genel 

Kurulu ve Yönetim Kurulu ile ayrılmaz bir bütündür. Kimse ve hiçbir mercii, Galatasaray’ın 

menfaatlerini tek başına belirleyemez ve Galatasaray’ımıza tek başına sahip olamaz. 

Galatasaray bu özelliği ile her zaman farklı, ayrıcalıklı bir kulüp olmuştur. Galatasaray’ımız 

özeldir, özgürdür ve Atatürkçü bir kulüptür. Kulübün çıkarlarını, menfaatlerini hiyerarşik sıra 

ile Genel Kurul, Divan Kurulu ve Yönetim Kurulu belirler. Bu sonuncusunun misyonu, yani 

Yönetim Kurulu ilk iki kurulun belirlediği menfaatleri uygulamakla ve somutlaştırmakla 

sınırlıdır. Dolayısıyla Divan Kurulu tüzüğü ile, kuralları ile Galatasaray’ımızın korunması ve 

şekillenmesinin teminatıdır. Sayın Eşref Hamamcıoğlu da Divan Başkanı olmanın görev bilinci 

ve sorumluluğu ile davranmaktadır ve bu göreve geldiğinden itibaren başarı ile yerine 

getirmektedir. Ben kendilerine buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum.  

Galatasaray’ımızın şerefli, uzun bir tarihi, gelenekleri, kuralları ve en önemlisi tüzüğü vardır. 

Tüzüğümüz Galatasaray’ımızın anayasası sayılır. Galatasaray hiçbir zaman bir veya birkaç 

kişiye, bir mercie ait olmamıştır. Galatasaray hepimizin, milyonların Galatasaray’ıdır. Ona 

bizler burada sahip çıkıyoruz ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok 

teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Sayın Bulgulu’ya teşekkürler. Özellikle benim hakkımda sarf etmiş olduğu cömert iltifatlar 

ayrıca memnuniyet vermiştir. Teşekkür ederim. Buyurun Özgür Bey. Siz yönetim adına mı söz 

alıyorsunuz? Çünkü Divan üyesi değilsiniz.  

Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru 

Yönetim adına söz alıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki. Bir dakika. Usul hakkında mı? Buyurun. Peki, o zaman şöyle yapalım isterseniz. Her ne 

kadar tüzüğe aykırı gibi görünüyorsa da, Özgür Bey’in kendini ifade etmesinde bence şahsen 

sakınca yok. Ama tüzük maddesini uygulayalım. Özgür Bey’in kendini özgürce ifade etmesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir, demokrasimiz gereği. 

Buyurun Özgür Bey.  

Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru 

Teşekkür ederim. Öncelikle az önceki davranışım için özür diliyorum, çünkü normalde, 

Galatasaray etiğine uyan bir davranış biçimi değil bu. Fakat bu bir birikim. Bundan dolayı, 

sizden özür diliyorum. Normal şartlar altında beni de görmüşsünüzdür. 18 aylık süre içerisinde 

böyle bir tavır sergilemedim hiç. Başta Divan Başkanı olmak, bütün buradaki Divan Kurulundan 

da özür diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Rica ederim. Buyurun.   

Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru 

Ancak bu noktaya getiren sebeplerle ilgili birkaç cümle sarf etmeden de buradan inmek 

istemedim. Ahmet Bey’in değerli söyleminden sonra ben de şunu söyleyeyim. Galatasaray’da 

yedek ya da asil üyelik yoktur diye öğrettiler bize. Önemli değil, biz yedek ya da asil, zaten 

Galatasaray’a hizmet ediyoruz. Burada herkesin aldığı görevler var. Bu görevler neler? 

Örneğin, benim aldığım görevler. Ben hem stadyum, hem voleybolda Okan Bey’in 

yardımcısıyım. Aynı zamanda, taraftarla ilişkilerin yöneticisiyim ve de spor okullarıyla 

ilgileniyorum. Dolayısıyla aslında Galatasaray’a baktığınız zaman, bu konularla ilgili bütün 

süreçlerde de Yönetim Kurulu üyesi olarak ben görev yapıyorum, ben raporluyorum, ben bilgi 

veriyorum. Hatta Divan Başkanımız birazdan beni doğrulayacaktır. Birkaç ay kadar önce, böyle 

bir konuşma yapmak istediğimde bir yanlış anlaşılma olup, kendisi de beni arayıp kusura 

bakma demişti.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Doğrudur.  

 

Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru 

Yani bununla ilgili, Divan Başkanımızla kendi içimizde böyle bir diyaloğumuz da var. Dolayısıyla 

da kişisel bir şey yok ortada. Bugün gösterdiğim tepkinin sebebi, Yönetim Kurulu üyeleri olarak 
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bizlerin vereceği ifadeler ve açıklamalarla ilgili olarak genelde hep en sona kaldığımız için, en 

sona kaldığımızda da Divan Kurulunda çok fazla insan kalmadığı için, son birkaç seferdir bu 

şekilde bir yoğun talebimiz var. Bu talebimizi Kaan Bey yapıyor ya da Yusuf Bey yapıyor. Bugün 

Kaan Bey yaptı. Az önce kendisi bir ifadede bulundu. Dedi ki, “Biz Yönetim Kurulu üyeleri 

olarak, yaptığımız faaliyetleri anlatmak istiyoruz.” Çünkü sorulardan bir tanesi buydu. Soru 

şöyleydi. Divanın, Mustafa Cengiz Başkanımıza yazdığı yazının içerisinde soruların cevapsız 

kalması ile ilgili, faaliyetlerle ilgili ve yapılan açıklamalarla ilgili soruların cevapsız kalması ile 

ilgiliydi. Biz bugün hazırlıklı geldik aslında. Herkes kendi konuları ile ilgili olan sunumlarını 

hazırladı ve bazı arkadaşlarımız gitti. Burada amaç, Galatasaray’da görev aldığımız konularla 

ilgili sizlerle paylaşım yapmaktı. Bu nedenle, yine az önceki yanlış anlaşılmadan dolayı sizlerden 

özür diliyorum. Ama burada gösterdiğimiz tepkinin temeli, Yönetim Kurulunun, Divan 

Başkanımız az önce bir slayt gösterdi ve bakın, biz yönetimin üstündeyiz, dedi. Yani yönetimin 

üstünde ya da altında değil, herkes Galatasaray’a hizmet etmek için... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Pardon, öyle bir şey söylemedim. Organizasyon şemasında öyle görünüyor. “Biz emir-komuta 

zinciri altında bir iş yapmıyoruz.” dedim. Lütfen saptırmayın.  

Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru 

Evet, yani. Yok, yok, saptırmıyorum. Şu anda ben şirket yönetiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Siz bitirin.  

Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru 

Şirkete danışman aldığınız zaman, hele hele şirketin yöneticisine, kurucularına danışmanlık 

yapıyorsanız, yine aynı yerde, aynı şekilde yer alır. Galatasaray Spor Kulübü’nde de burası 

bizim en üst danışma organımız. Dolayısıyla tabii ki buraya danışmalıyız, tabii ki buradan katkı 

almalıyız, tabii ki buradaki fikirlerden kendimize çıkarımlar yapmalıyız. Fakat devamında 

aslında siz de onayladınız, birbirinden bağımsız iki yapıdır. Birbirine direkt etki etmeyen, fakat 

amaçları ortak olan, Galatasaray için olan bir yapıdır.  

Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu nedenle çıkmış olmak istemezdim, ama kendimi ifade 

etme fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederim. Sağ olun.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Bir konuda değerli Yönetim Kurulu üyemizi bilgilendirmek isterim. Tabii bu 

konu da bir tecrübe meselesi. Eğer size özellikle Divan Kurulundan bir yazıyla talepte 

bulunulmuşsa, -sizin devletten gelen yöneticiliğiniz var, onlar bilirler- yazıyla bize cevap 

verseniz, şöyle deseniz mesela, şu tarihli yazınızı refere ederek, bunların cevaplarını şu tarihli 

Divan toplantısında vereceğiz, derseniz biz de gündeme alırız. O zaman hem üyelerimizin 

sabrını taşırmamış oluruz, hem de kayıtlara girer. Bunu da Divanın tavsiyelerinden bir tanesi 

olarak not alırsanız memnun oluruz. Teşekkür ederiz açıklamalarınız için.  
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Kaan Bey, buyurun. Ama bakın, şimdi bunları hiç öngörmedik, herkesin bir sunum yapacağını. 

Ya, siz buyurun. Vallahi siz herhâlde kendi aranızda konuşuyorsunuz bu isteğinizi. Buyurun. 

Buyurun. Sonraki konuşmacı Sayın Fethi Demircan. Bunları öngörmemiştik, kusura bakmayın. 

Siz konuşma yapmak istemiştiniz galiba, değil mi? Tamam. Bundan sonra sizi alacağım.  

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Dorukhan Acar  

Çok teşekkürler Başkanım, söz için.  

Değerli Hazirun  

Gelirlerle ilgili çok aslında sevindirici şeyler var, o yüzden geldim. Bilhassa anlatmak lazım bu 

tarafını. Hep bazı manşetlerden bahsedildi, ama bahsedilmeyen bazı manşetler de var. Mesela 

Ocak 2019, Galatasaray gelir artışında Avrupa’nın zirvesinde diye. Yine başka bir 

bahsedilmeyen manşet, Galatasaray rakiplerine gelirde fark attı. Bugün. Nasıl attı Galatasaray 

bu farkı? Sponsorluk gelirlerine bakarsanız, sportif bu sadece. Yıllar itibarıyla sponsorluk geliri 

böyle. 2017-2018 124 milyon lira olan gelir, Türkiye'nin bu ortamında ve bu hâlinde ve 

Cumhurbaşkanlık kararnamesi ile kur da sabitlenmişken, önce 177.8 milyon liraya, hâlihazırda 

da 203 milyon liraya ulaştı. 

% 43 büyüme var, geçen sene. Bunun üstüne bir büyüme daha var. Formamızın değeri şu an 

zaten değeri ölçülmez Galatasaray formasının ama maddi anlamda 110 milyon TL de şu an 

Galatasaray formasının üzeri. Bu da destekli olmasına rağmen en yakın rakibimizden daha 

yüksek.  

Derneğimize ait olan stadyum çevresi ve meşhur Mecidiyeköy otel çevresine reklam 

anlaşmalarını da yaptık. Orada da bir 50 milyon TL daha var. Bir sürü de ayrı ticari anlaşma, 43 

milyon TL var. Dolayısıyla Galatasaray gelirlerde rekora koşuyor. Bunu tabii camia olarak 

koşuyor. Biri koşuyor, öbürü koşmuyor değil. Bu Galatasaray’ın başarısıdır. Ancak gayet iyi 

gidiyoruz. Bu sene 20 milyon lira daha bekliyoruz. Yani yaklaşık 220 milyon TL civarı 

kapanmasını bekliyoruz. 

Sponsorluklarda sadece geleneksel sponsorluk değil, gerçekten stratejik işbirlikleri ve yenilikçi 

işler yapıyoruz. Ne yaptık? Çinli Oppo firması ile anlaşıp, stadın içine 2 maçlığına hologram 

yerleştirip - bu da dünyada ilk bu arada- o hologramları da ticari olarak sattık. Bu da İngiltere’de 

Premier Sports network’e konu oldu bu arada. Çok ciddi bir gelir olmasa da çok stratejik bir 

şey. Fastway, dijital dönüşüm kapsamında gittik, nakitsiz büfeler açtık. O nakitsiz büfeleri de 

para karşılığı sattık. Bu da dünyada ilk. Gelir paylaşımı değil, minimum garanti aldık.  

NBA’cilerle konuşuyorduk. Marvel, bu Avengers karakterleri var ya, Spider-Man’ler, 

Batman’lar, NBA takımlarına o karakterleri vermişler. Buradakileri aradık ve “Ya bunu bize niye 

yapmıyorsunuz?” dedik. “Ee, yapalım.” dediler. Döndük, onlarla anlaşma imzaladık. Mart ayı 

itibarıyla da, Galatasaray, işte Iron Man, Spider-Man ortak markalı ürünler çıkıyor.  

Socios, kripto para, bununla ilgili bir sonraki slaytta anlatayım. Dünyada şu anda Juventus, 

Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Roma, West Ham olmak üzere lider kulüplerin olduğu 

bir kripto para platformu bu. Türkiye'den, hatta bölgesinden de bunun içinde olan tek takım 

Galatasaray. Bu aslında taraftar oyu toplamaya yönelik bir kripto para, çok ciddi bir gelir 

beklentisi var bunun. Yine ilk. Çok uzatmayayım, ama sosyal medyada videoları da var. Şubat 
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ayında inşallah bu da çıkıyor, anlaşması imzalandı. Minimum garanti rakamı da alındı. 

Sponsorluklar böyle. Yani sponsorluklarda Galatasaray şu anda rakiplerinin çok ilerisinde. 

Türkiye değil, dünyadaki rakipleriyle de mücadele edebildiği kadar eder durumda şu anda. 

Uluslararası işbirliklerine gelince, biz o meşhur UEFA savunmasında şu slaydın aynısını 

sunmuştuk. Demiştik ki, “Biz Galatasaray olarak, Türkiye'nin ulusal yıldızıyız. Fakat biz aslında 

bir bölgesel yarışçıyız ve küresel marka olma yolunda da ilerliyoruz, ilerleyeceğiz de.” Adamlar 

da “Ne yapacaksınız?” dediler. Biz de stratejik işbirliği anlaşmaları, vesaire anlattık. Kabul 

ettiler de, zaten,bu parçasıydı bizim işbirliği anlaşmamızın. Buna istinaden hızlıca geçeyim. 

Amerika kıtasına açılım için United Soccer League takımlarından Phoenix Rising’le bir anlaşma 

imzaladık. Hem ticari ortaklık, hem spor okulu ortaklıkları devam ediyor. Katar’daki SPR 

Academy ile akademinin sportif alanının bilabedel kullanımına dair bir anlaşma imzaladık. 

Hatta Katar Dünya Kupası öncesi ortak turnuvalar da konuşuluyor.  

Bu bütün branşlar için bu arada, Football Business Academy, Cenevre’nin önemli bir futbol 

eğitim kuruluşu, bunlarla barter anlaşması imzaladık. Galatasaray’ın bir profesyoneli şu an 

orada master yapıyor. Onlar da bizim kulübümüzde projeler yapıyorlar ve stajyer veriyorlar,  

FBA ile anlaşmamız devam ediyor. Premier Sports Network, burada da bu bahsettiğim 

dijitaldeki atılımlardan dolayı davet edildik, Galatasaray olarak, sunum yaptık. Yanımızda Inter 

ve Liverpool vardı. Çok ciddi de kapılar açıyor. Bunların da elit üyesi olarak devam ediyoruz. 

Soccerex bildiğimiz, yani Soccerex bir fuar. Soccerex fuarına resmî davetli olarak bu gelişmeler 

sebebiyle bizi davet ettiler. Türkiye'den tek katılımcı kulüp, doğal olarak bizdik. Katıldık, orada 

da çok ciddi gelişmeler oldu. Barcelona Johan Cruyff Institute, FBA’in İspanyol şubesi. Onlar da 

bizimle bir şey yapmak için bunun üzerine aradılar. O da devam ediyor.  

Dubai’de Dubai Spor Bakanlığının düzenlediği Dubai Artificial Intelligence in Sports konferansı 

vardı. Yani düşünün, aslında Divan Başkanımız çok haklı. İngilizce web sitesi yokken, Artificial 

Intelligence’da ne işin var? Acaba niye çağırdılar? Hani iş planımıza inandılar herhâlde. 

Dolayısıyla oraya da davet edildik. Orada da Dallas Mavericks, NFL, NAL ve biz vardık, 

dördümüz. O seansta, ben sunum yaptım. O da çok iyi geçti. Oradan da başka iş ortaklığı 

görüşmeleri başladı.  

Sonuncu olarak da, European Football Development Network diye bir network var burada, bir 

kurumsal sosyal sorumluluk projesi. Galatasaray aslında bunun üyesi idi, ama aktif değildi 

yıllardır. Gittik, adamlarla konuştuk, 13 Aralık’ta Barselona’da genel kurulu var. Delege olarak 

katılıyoruz. Burada çok ciddi Avrupa Birliği fonları var. Dolayısıyla sadece sahada değil, aslında 

platformlarda da çok ciddi anlamda aktif artık Galatasaray ve o aktif liderliği de alıyor. Zaten o 

gelirler de bunlarla oluyor, çünkü Türkiye'nin ekonomik konjonktürü, bildiğiniz üzere. 

Dijital dönüşüm çok konuşuluyor, çok konuşuldu. Uzun uzun anlatmayayım, zamanı yok 

kimsenin. Payment sistemi zaten söyledik, kripto parayı söyledik. Televizyonlarda Netflix 

mantığında ilk işimizi yaptık. Galatasaray’ın kendi üretimi olarak 22. şampiyonluğumuzun 

kutlama gecesini bir dijital filme çevirip, onu da BluTV’ye para karşılığı sattık. Yani aslında 

Galatasaray Production olarak içerik üretmeye başladık. Bunun devamında da çok ciddi 

projeler var.  
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E-store tarafında Amerikalılarla çok ciddi görüşmeler var. Dolayısıyla bu 360 derece devam 

ediyor. 

En geride kaldığımız konu aplikasyon. Onun için de bir çalışma grubu kuruldu. Çok değerli 

insanlardan oluşuyor. Burada da 2020-21 sezonu başlamadan hayata geçeceğini söyleyebiliriz 

... yönünde. Burada da 7 milyon civarı bir indirme bekliyoruz. Bitiriyorum, çok özür dilerim. 

Galatasaray’ın şu anda toplam -bu da camiasının gücü- 30 milyon dijital takipçisi var. Ayda da 

100 milyondan fazla interaksiyon alıyor Galatasaray. Yani düşünün ki, 8.8 milyon twitter, 8.1 

milyon instagram, yeni başlamasına rağmen 1.4 milyon YouTube, 12.5 milyon da facebook 

takipçisi var bu yapının. Dolayısıyla aslında hepimiz temsil ettiğimiz şeyin ne kadar güçlü, 

önemli, etkin bir platform olduğunun farkındayız. Bunu gelire çevirmek de aslında 

Galatasaray’ın geleceği. Bununla da çok ciddi anlamda uğraşıyoruz.  

Aşağıda gördüğünüz şu kutucuklarda da -aslında sunumu ben Eylül’de yapmaya çalıştığım için 

Mayıs verilerini almıştım- twitter’da, instagram’da ve YouTube’da dünyanın en çok takip, en 

çok interaksiyon alan kulüpleri. Twitter’da 2 numarayız, instagram’da da 2 numarayız. Dünya 

çapındayız ve bunlar da ciddi anlamda basına çıkıyor. O sanal gerçeklik hayalini konuşurken, 

hani Galatasaray Avrupa’nın dijital zirvesinde kısmını da, -o sanal değil ama, gerçek- gerçeklik 

olarak konuşsak iyi olurdu aslında, çünkü gerçek. Oradayız.  

Son olarak bir diğer konu, etkinlikler. Etkinliklerde çok ciddi gelir elde etmeye başladık. Sadece 

maç günü değil. Maç günü de iyi gidiyor. Maç gününde şu anda yine rekoru koşuyor 

Galatasaray. Geçen sene 158.8 milyon TL ile kapandı Galatasaray’ın lig kombine, loca gelirleri. 

Şu anda 200 milyon lirayı geçecek gibi duruyor. İlk iki maç itibarıyla 152 milyon TL’deyiz, 

doluluk oranlarımız da tavan. Dolayısıyla camia o bağlamda kenetlenmiş durumda. Ama tabii 

maç günü dışında da Galatasaray’ın gelir elde etmesi lazım. Bunun elde edilebileceğini de 

gösterdik. 22. şampiyonluk gala gecesinde toplam 4.5 milyon TL kâr etti Galatasaray. Bu 4.5 

milyon TL’nin yaklaşık 3.5 milyon TL’si Mağazacılık’ın o gün sattığı ürünlerin brüt marjı, 1.5 

milyon TL’si sponsorluk geliri, 1.2 milyon TL’si de biletleme geliri. Diğer sponsorlarla ve diğer 

barter’larla beraber 4.5 milyon TL kâr elde ettik şampiyonluk kutlama gecemizden. Bir de 

bunun filmini alıp, filmini sattık üstüne.  

Aynı şekilde, “Aslanlar Sahada” imza töreninde 13 tane futbolcumuza bir imza töreni 

düzenledik. İlk defa dünyada para karşılığı bilet satarak imza töreni yapan bir kulüp oldu. Buna 

rağmen 25 bin kişi geldi, 1.9 milyon TL kâr ettik. Ki burada Mağazacılık’ın gelirleri yok. Çünkü 

o gün sezon devam ettiği için, direk buraya bağlantılandıramayız diye Mağazacılık gelirlerini de 

koymadık. Bu etkinliklere devam etmeye çalışıyoruz. Özellikle müze kritik bir etkinlik alanı 

bizim için, Barcelona, müzesinde 1.5 milyon, Real Madrid ise 1 milyon kişi ağırlıyor. Barcelona 

27 milyon, Real Madrid 16 milyon avro gelir elde ediyor buradan. İstanbul'a 13 milyon turistin 

geldiği bir dünyada biz 1.5 yılda 68 bin kişi ağırlamışız bu müzede. Dolayısıyla 

Galatasaray’ımızda çok ciddi gelişme potansiyeli var. Dolayısıyla o sanal gerçekliği müzeye 

taşıma, yani şu anda müzenin Artificial Intelligence ARVR dediğimiz -Sait ağabeydi galiba- onun 

bahsettiği ARVR’i müzeye taşıyoruz şu anda. Bununla ilgili çalışma devam ediyor. Ayrıca 

UEFA’nın 20. yılı için müzenin içerisinde dijital bir oluşum devam ediyor. İnşallah bu vesilelerle 

müzeyi canlandırıp, müzeden ciddi bir gelir yaratmamız gerekiyor. El birliği ile yaratırız inşallah. 
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1.5 yılda 68 bin kişi, gerçekten düşük bir rakam Galatasaray’ın müzesi için, hele İstanbul gibi 

bir şehirde. 

Onun dışında, stadyum hologramdan bahsettik. Bir de Aslanlı Yol, o stadın ana giriş aksı olan 

yolda, oralardaki mağazalar kiralanmaya başlandı. Oralardaki etkinlik alanları da geliştirilmeye 

başlandı. Bu da ciddi bir gelir projesi. Burada da bazı hologramlar ve bu sanal gerçeklik 

uygulamaları üzerine konuşuyoruz.  

Yani özetle benim vermek istediğim bilgi, Galatasaray en azından her şeye rağmen, yani hem 

yıllık gelir artışı itibarıyla, hem de mevcut gelirleri itibarıyla rakiplerinin çok ilerisinde. 

Dolayısıyla aramızdakileri konuşalım, ama bunu da en azından bilelim. Çok teşekkürler. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Son derece vizyoner bulduğum sunum için Doruk Acar’a çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. 

Buyurun Kaan Bey. Siz bir önceki Divandaki sorulara mı cevap vereceksiniz? 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

100 milyon etkileşim, 30 milyon takipçi. Umarım bu büyük kulübe layık olabilirim, layık 

olabiliriz.  

Değerli Başkanım, Değerli Başkanlarım, Değerli Divan Üyeleri,  

Hepinize saygılarımı sunuyorum.  

Sorulan bazı sorularla ve gündemde olan birtakım konularla ilgili bilgilendirme yapmak üzere 

huzurlarınızdayım. Geçen Divanda sunumumu tamamladıktan sonra birtakım sorular geldi. 

Onları cevaplayamadık. Bir de bugün Hayri Bey’in sorduğu birtakım sorular var. Onlara elimden 

geldiğince cevap vermeye çalışacağım. 

Şimdi biz Sportif AŞ’de ne zaman kâr açıklasak, hemen gündeme bir söylem geliyor. “Sportif 

AŞ, derneğimize kestiği faiz faturaları ile kâr ettiriliyor. Fiktif bir hareket ve bilanço makyajı ile 

kâr gösteriliyor.” deniliyor. Bu benim geçen Divan sunumumdan sonra da çıkıp 

hatırlayamıyorum ama tekrardan telaffuz edildi.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu söylem asılsız bir söylemdir. Şimdi ben bunu defalarca anlattım, ama yeterli anlatamadığımı 

düşünüyorum. Bir daha Sportif AŞ’nin gelir tablosu üzerinden daha detaylı olarak bunu size 

izah etmeye çalışacağım.  

Bakın, bu, 31 Mayıs 2019’da kapattığımız Sportif AŞ’nin sezonu ile bir önceki sezonun 

karşılaştırmalı gelir tablosu. Şimdi satır satır gitmek istiyorum bu kez. Hasılatımız 627 

milyondan 1 milyar 87 milyon liraya yükseldi, rekor bir hasılat elde ettik. Nedir bu hasılatı 

oluşturan ana gelir kalemlerimiz? 231 milyon lira Şampiyonlar Ligi’nden elde ettiğimiz gelir. 

231 milyon lira yayın hakkı gelirlerimiz. 177 milyon lira reklam, isim, sponsorluk. 169 milyon 

lira transfer, bonservis gelirlerimiz. 165 milyon lira da gişe hasılatımız. Ana kalemler bunlar. Bu 

hasılatı elde ettiğimiz satışların maliyetini düştüğümüz zaman, brüt kârımız geçen yıl, evvelki 

sezon 22.2 milyon zarardan, 282.2 milyon rekor bir brüt kâra ulaştık. Şimdi buraya kadar 

herhangi bir faiz var mı? Yok. Kabul mü? Kabul.  
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Devam ediyorum. Buradan neyi düşüyoruz? Birtakım faaliyet gelir ve giderlerimizi düşüyoruz. 

Düştükten sonra geçen sezon 110.1 milyon olan faaliyet zararımız, bu sezon 172.4 milyon 

liraya, amortisman indirilmiş hâli, indirilmemiş hâli de 282 milyon lira bir esas faaliyet kârı elde 

ediyoruz. 

Bu rakama gelene kadar herhangi bir faiz faturası var mı? Yok. Kabul mü? Kabul. Tamam. Şimdi 

ne olduysa buradan sonra oluyor. Buradan finansman gelir ve giderlerimizi düştüğümüzde -

141.3 milyon- 30.5 milyon bir net kâra ulaşıyoruz. Şimdi burada Sportif AŞ’nin derneğimize 

işletmiş olduğu faiz, adat faturaları ile bunun karşılığında Sportif AŞ’nin bu finansmanı 

sağlamaktan dolayı bankalara ödediği kredi faizi birbirini netliyor ve elimine oluyor. Bu 

rakamın içinde her ikisi de var. Ve 172.4 milyondan bunu düşüyor.  

Derneğimiz, finansman, yani ihtiyacını karşılayabildiği kısmını bankalardan karşılıyor. Bunun 

için bankalara gidip bir kredi faizi ödüyor. Karşılayamadığı kısmını Sportif AŞ’den karşılıyor. 

Sportif AŞ de hissedarlarının haklarını korumak için, bu maliyeti, finansman maliyeti, çünkü 

Sportif AŞ’nin kasasında nakit para yok ki, o da gidiyor, bu finansmanı bankalardan sağlıyor. 

Derneğe, bankalara ödediği kredi faizini, gidiyor, derneğe adat faturası, direk tahsil ediyor. 

Ama bu işlemler burada birbirini netliyor.  

Şimdi bu konu açılmışken, sunumumda anlatmıştım, bir daha anlatmak istiyorum. 31 Mayıs 

2019 tarihi itibarıyla, derneğimizin Sportif AŞ’ye borcu 543 milyon lira. Bir rakibimizin 

derneğinin aynı tarihte  sportif AŞ’sine borcu 1 milyar 573 milyon lira. Biz geçen sezon toplam 

123 milyon lira adat faturası işlettik. Bir rakibimiz aynı dönemde 373 milyon lira adat faturası 

işletti. Biz aynı dönemde 30.5 milyon kâr ederken, rakibimiz 205 milyon lira zarar açıkladı. Kaldı 

ki, biz bu faturaları keyfiyetten de kesmiyoruz, çünkü bu bir SPK mevzuatı gereği. Bize bunun 

takibi yapılıyor.  

Ben yine söylemek istiyorum. Bizim özellikle bu sezon kâr etme endişemiz hiçbir vakit olmadı. 

Çünkü nedir bizim UEFA kriterimiz bu sezon? Eksi 20 milyon lira. Biz ne açıkladık? 14 milyon 

avro kâr. Yani bizim UEFA kriterini tutturamama gibi bir endişemizin olmadığı bir sezon 

yaşadık. UEFA bizden her sezon için 2 milyon avro ceza kesiyor. 31 Mayıs 2019 itibarıyla bunun 

sadece 2 milyonu gerçekleşmişti, diğer 4 milyonu tahakkuktu. Biz bunların hepsini aldık, 6 

milyonun 6 milyonunu da burada giderleştirdik. Hepsini bir anda düştük. Böyle bir endişemiz 

olsaydı bunu yapmazdık. Başka bir veri, mesela bizim bağımsız denetim şirketimiz devam eden 

davalarımızla ilgili, yanlış hatırlamıyorsam bir 10 milyon lira tutarı, sanki biz kaybetmişçesine 

bunlarda giderleştiriyor. Oysaki davalar daha devam ediyor.  

Evet, borç var. Evet, bu borcun kapatılması gerekiyor. Ama Sportif AŞ bu borcu kullanarak 

kestiği adat faturaları ile kâr ettiriliyor, söylemi yanlış bir algıdır.  

Şimdi bir de 9 yıllık bir veriye bakalım. Biraz önce Sayın Hayri Kozak söyledi, 9 yıldır Sportif hep 

zarar etti ve görüyorsunuz, her yıl yazıyor orada. Yani 9 yıl öncesinin 87.6 milyonunu, 

enflasyondan bugüne getirin. Esasında bu rakamların Galatasaray’a yükü çok daha fazladır. İlk 

defa olarak, 9 yıl sonunda 30.5 milyon kâr ettik. Bu yeterli mi? Tabii ki değil. Sorunlar bitti mi? 

Tabii ki bitmedi. Ama en azından bu ağır giden zarar, Galatasaray’da bir şekilde durduruldu. 

Bir de ben bu 10 yılın arkasına, biliyorsunuz, biz şimdi 31 Mayıs’ı gösterdik, KAP’a açıkladık. Bir 

de Haziran, Temmuz, Ağustos, 3 aylık bir dönemi KAP’a açıkladık. Orada da geçen yıl 110 
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milyon olan net zararımızı, 79.6 milyon net kâr olarak açıkladık. İlk 3 ay, Haziran, Temmuz, 

Ağustos. 

Şimdi bir de şöyle bir soru gelmişti. Derneğin borcu neden artıyor? Onunla ilgili de size 

bilgilendirme yapmak istiyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bir kurum zarar ediyorsa borcu artar. Yani derneğimiz kâr mı ediyor da benim haberim yok? 

Derneğimiz zarar ediyor. Şu 10 yıllık gösteriyoruz hep, bir derneğimizde. Evet. Şimdi bakın, 

burada hiçbir finansman gideri yok. Bu net, çıplak Galatasaray’ın 10 yıllık derneğinin sadece 

spor şubeleri. Merkez ve tesisler ve spor okulları da yok. Sadece spor şubelerinin 10 yıllık çıplak 

gelir ve giderleri. Sarılar gelir, kırmızılar gider. Üstte yazan rakamları görüyor musunuz? Eksi 

12 milyon, eksi 17. Bunlar milyon dolar. 12 milyon dolar, 17 milyon dolar, 29, 33 milyon dolar, 

33 milyon dolar. Hepsini okumayayım, 19, 16 milyon dolar zarar devraldık. 9 milyon dolara 

düştü. Bu 3 milyon doların 6 ayı gerçekleşti, 6 ayı bütçe olmak üzere biz spor şubelerinin çıplak 

gelir giderini bu sene bütçe uygunluğu ile 3 milyon dolar zarar kapatmayı hedefliyoruz. Bunun 

üzerine merkez ve tesisleri ve spor okullarını eklediğimizde de faaliyetimizi kâr olarak 

kapatmayı hedefliyoruz, ilk defa bu sene.  

Peki, bu zararlar nereden finanse ediliyor? Yani bu şubeler kapanmıyor ki, yaşıyor. Bu zararların 

bir yerden finanse edilmesi gerekiyor. Demin söyledim, derneğimiz bankalardan finanse 

edebildiği kısmını sağlıyor. Sağlayamadığı kısmını Sportif AŞ’den kullanıyor ve yıllar geçtikçe bu 

zarar bitmedikçe, faizleriyle birlikte bu borç kar topu gibi büyüyor.  

Şimdi ben size yine gelen sorularla ilgili bir şey hazırladım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ben bir soru sorabilir miyim?  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Tabii.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Şimdi yıllar itibarıyla bu derneğe olan borç artmış. Demin söylediniz. Peki dernek böyle bir 

finansmana neden ihtiyaç duyuyor? Ne yapıyoruz yani?  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Zarar ediyor.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Neden zarar ediyor? Yani yeni bir basketbol takımı mı kurduk? NBA’de yatırım mı var? Olabilir, 

bir proje olabilir, finanse edebiliriz. Çünkü benim şöyle bir endişem var, onu paylaşmak 

istiyorum. Eğer tabii yersiz bir endişe ise de gidermemiz lazım. Onun için buradayız.  

Şimdi uluslararası raporlama sistemine göre, bağımsız denetim raporu çıkıyor. Dediğiniz gibi, 

hukuksal davalarla ilgili karşılık ayırıyorlar. Bu da gayet, olması gereken bir hadise. Fakat 

bağımsız denetim raporlarından bir tanesinde, bundan önceki mesela Sportif AŞ ile ilgili olanda 

diyor ki, Sportif AŞ’nin kulüpten alacağı tutarla ilgili olarak, “tahsili mümkün görülmemekle 
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birlikte, uzun vadeli alacaklara aktarılması” diyor. Ve ondan sonra da gelecek şey, eğer 

bağımsız denetim raporu, KAP veyahut da günün birinde UEFA bilemiyorum, şöyle bir risk 

görüyorum. Bunu önceki tecrübelerime istinaden paylaşmak istiyorum. Eğer tahsili mümkün 

görülmeyen bir borcu, mali denetçilerinizin zorlaması ile -bunu denetçi arkadaşlarımızın 

kontrolünde söylüyorum tabii ki- şüpheli alacaklara atmak isterseniz, önce % 50’sinden 

başlayacaksınız, sonra % 100’ünü ve bunu yapabilmek için de mutlaka hukuksal bir tedbir 

almanız lazım. Bu tedbir de haciz göndermektir. Dolayısıyla yarın bir gün Sportif AŞ’nin 

hâkimiyeti kimde olur, bilemiyorum, bankalara yapılan yeniden yapılandırma sözleşmesi 

çerçevesinde. Eğer burada hâkim ortaklık günün birinde bir değişme zorunda kalırsa, şöyle bir 

şeyle karşılaşabilir miyiz diye, tamamen think tank yapmak için ortaya koyuyorum bunu. Bu 

alacağın silinmesi veyahut şüpheli alacaklara atılması başka deyimle, ancak Sportif AŞ’nin 

derneğe haciz göndermesi ile mümkün olur diye biliyorum ben, IFRS kurallarına göre. Ben bu 

endişemi paylaşmak istedim sadece. Kusura bakmayın, kestim sizi. 

 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Şimdi tabii ki biz bu aşamada değiliz. Biz Sportif AŞ’de de hissedarlarımızın haklarını koruyarak 

bu borçların tahsili yönüne gitmek durumundayız. Kaldı ki bunun şüpheli alacak olması için bu 

hesapların donuk olması lazım.  

Bir tablomuz daha var, onu da bir gösterelim. Bakın, burada Aralık 2018’de, 358 milyon bir 

bakiye ile kapatmışız, Ocak ayının hareketleri. Aylık faiz faturası o parantez içindeki 38 milyon, 

derneğin Sportif’e iadesi, yani ödedikleri. Hesap açık, hesap işliyor. Ödüyor, alıyor, kullanıyor, 

kapıyor ve bakın, Haziran sonuna kadar borç nasıl 447 milyon liraya çıkıyor. Bu sadece adat 

işleyen kısmı, bir de bunun üzerine adat işlemeyen kısmı var. 137 biz Haziran sonunu 577 

milyon lirayla kapatıyoruz. 

Şimdi bir de soru soruldu, 1 Haziran 2016’da 51 milyonmuş bu borç, nasıl bu hâle geldi diye. 

Kurum zarar ediyor ve bu zararını bir yerlerden karşılıyor. O tarihten bugüne kulübümüzün 

kullandığı net nakit, Sportif’ten 211 milyon 889 bin lira. Bu sadece nakit olan. Kesilen toplam 

faiz faturaları 164 milyon. Loca, VIP hasılat paylaşımı anlaşması, bu Sayın Ünal Aysal 

zamanında, 2012 yılında yapılmış, dernekle Sportif AŞ arasında stat doluluk hasılat paylaşım 

anlaşması. Bir sözleşme. Yani burada bir tek nakit aldım, verdim yok. Sözleşmeden kaynaklı 

derneğin ödemekle mükellef olduğu ve Sportif’le faturalaştığı bazı tutarlar var. Bu ne kadar? 

66 milyon. Bakın, borcun nasıl büyüdüğünü anlatıyorum. Baz istasyonu gelir paylaşımı faturası 

13 milyon. Bunlar Sportif AŞ’nin kestiği faturalar. Bonus kart, ciro kart bedeli yine 13 küsur 

milyon. Birtakım gider yansıtma faturaları var. Böyle gidiyor ve Haziran sonu itibarıyla 500 

küsur milyon borca ulaşıyoruz. 

Peki, dernekten devam edelim. Bakın, bize yönetim olarak düşen nedir? Bu deminki bir milyon 

dolar zarar. Bakın, biz ne yaptık? Biz geldik, bu işin böyle sürdürülemeyeceğini fark ettik. Çünkü 

biz bu şubeleri devraldığımızda, sporcu ücretleri, teknik kadro ücretleri 4-5 aydır ödenmiyordu. 

BAT davalarından dolayı turnuvalara katılamayacak hâle geldik.  

Biz bu spor şubelerinin bütçelerini bir şoklayarak ciddi bir şekilde düşürdük ve kontrol altına 

aldık. Sportif başarı olarak eskiye göre daha mı kötüyüz? Değiliz. Ama biz bunu böyle yönetmek 
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durumundayız. Şimdi bir tablo var, geçen yılla karşılaştırmalı. Bakın, size göre çizginin sol tarafı 

geçen yılın ilk 6 ayı, çizginin sağ tarafı da bu yılın ilk 6 ayı. Kutunun içine konsantre olun, çünkü 

o yukarıdaki kırmızı bölüm, bizim yönetimimizin faaliyetinin performansını doğru olarak 

ölçebileceğiniz bölüm. Aşağıdaki bölüm de, biraz önce anlattım, geçmiş tüm yönetimlerin 

paydaş olduğu, geçmişten bize gelen birtakım sözleşme ve yükümlülüklerden kaynaklı ödemek 

zorunda olduğumuz tutarlar. Biz oraya müdahale edemiyoruz. Ama üst bölüm bizim 

faaliyetimizi anlatıyor. 

Bakın, geçen yılın ilk 6 ayında, şubelerdeki -bunun içinde merkez ve tesisler, spor okulları da 

var- yani derneğin altında faaliyet gösteren tüm faaliyetlerimizde 17.8 milyon zarardan 12.5 

milyon faaliyetimizi kâra geçirdik. Yeterli mi? Değil. Bakın en alt satıra, 145 milyon zarar. Altı 

da anlatayım. Bu diğer giderlerdeki 34 milyonun 29 milyon lirası, biraz önce söylediğim, -6 aylık 

bu- Sportif ile dernek arasında, Ünal Aysal zamanında imzalanmış hasılat paylaşımı gideri. 32 

milyon bir alttaki. Biz buna müdahale edemiyoruz. 32 milyon bir alttaki. Riva ve Florya’nın 

satışından alınan 508 milyonun o gün 167 milyon TL’ye kırdırılarak, 167 milyon TL faiz ödeyerek 

kırdırılarak her ay 3.8 milyon hâlâ o kredi faizinin taksitini ödüyoruz. Eylül 2020’ye kadar devam 

ediyor. Bir alttaki satır, kur farkı. Ekonomideki kurun oynamasından maruz kalıyoruz. Bir alttaki 

satır da -biraz önce anlattım- Sportif AŞ’nin işlettiği adat faturası. 

Şimdi biz yönetim olarak, en azından faaliyetimizi kâra geçirdik. Bu da ilk. Çare mi? Değil. Her 

şey tozpembe mi? Değil. Ama en azından bu kötü gidişi biraz olsun frenledik. Tabii ben şu anda 

Eylül sonunu da görüyorum, Eylül sonu dernekteki faaliyetimizdeki durumu. Ama tam 

kontrollerimizi yapmadığım için onu telaffuz etmiyorum. Ama Ağustos sonu netleşti, onu 

söyleyeyim. Ağustos sonu, bu tablodaki bütçemiz, 13 milyon lira kâr bütçelemişiz 

faaliyetimizde. Ağustos sonu itibarıyla bu kârımız 21 milyon lira kâr olarak gerçekleşmiş. Yani 

iyiye doğru bir gidiş söz konusu.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Şimdi ben -çok uzun sürmeyecek- Sportif AŞ’den bahsettim. Kulüp bireysel, dernekten 

bahsettim. Bir de konsolide tablolarla ilgili bazı veriler vereceğim. Buralarla da ilgili birtakım 

sorular geldi, onlara da cevap vereceğim.  

Şimdi bu konsolide tablolar bizim için çok kıymetli, çok kıymetli olmalı. Niye? Çünkü bu biraz 

önce tartıştığımız konulara, tartışmalara mahal vermeyecek tablolar. Neden? Kulübümüzün 

altında faaliyet gösteren tüm bağlı kuruluşlar ve derneğimizin altındaki tüm faaliyetlerimiz 

konsolide ediliyor burada. Yani sen ona fatura kestin, sen oradan kârı kaçırdın, sen ona faiz 

faturası kestin gibi konular burada elimine oluyor. Niye? Çünkü biz bütün bu verileri bir 

havuzun içine atıp, hepsini karıştırıp orada konsolide ediyoruz, birleştiriyoruz ve o şekilde 

bakıyoruz. Bunların hepsi, uluslararası finansal raporlama standartlarına göre çıkıyor ve 

bağımsız denetimden geçiyor. Dolayısıyla her şey içinde. Onun için, biz de en çok bu tabloları 

seviyoruz, çünkü bu kulübümüzün tartışmasız gidişini gösteriyor. Şimdi bunun 6’şar aylık geçen 

yılda karşılaştırmalı tablosuna bakalım.  

Ben burada Sayın Ayhan Özmızrak’ın bir sorusu oldu, ona cevap vereceğim. Dedi ki, “Finansal 

borcumuz ve toplum yükümlülüklerimize, bakiyelerimize bakıyorum. Yönetim Kurulunun 

açıkladığı ile Denetim Kurulunun açıkladığı tutmuyor.” E, tutmaz. Çünkü Ayhan ağabey, biri için 
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VUK’a bakıyorsun, biri için IFRS’ye bakıyorsun. Şimdi bak, bu tabloların hepsinin sol üst 

köşesinde VUK veya IFRS yazar. Elma ile elmayı karşılaştırırsan tutar. Ama birine VUK’tan, 

birine IFRS’den bakarsan tutmaz. Şimdi ben bunu niye söylüyorum? Ben bunu açıp sana özel 

olarak da söyleyebilirim, ama öyle söyleyince bir algı oluşuyor, sanki biz rakamları yanlış 

veriyormuşuz gibi.  

Hah. Şimdi o IFRS, VUK’la ilgili anlatayım. Tabii herkes anlamıyor olabilir. Şimdi bakın, VUK 

Vergi Usul Kanunu’nun kısaltılmışı. Biz Türkiye'de Vergi Usul Kanunu mizan kayıtlarına göre 

kayıt tutuyoruz. Galatasaray Spor Kulübü de yakın bir geçmişe kadar Vergi Usul Kanunu 

kayıtlarına göre raporlama yapıyordu. Peki, UEFA bunu kabul ediyor mu? Etmiyor. SPK bunu 

kabul ediyor mu? Etmiyor. Diyor ki, VUK’a göre değil, sen IFRS, yani uluslararası finansal 

raporlama standartlarına uygun mali raporlarını bana hazırlayacaksın, diyor. 

Biz şimdiye kadar Galatasaray olarak bunu nasıl yapıyorduk? Yıllardır hiçbir şekilde kendi 

bünyemizde IFRS esasına göre bu malileri tutamadığımız için, konsolide tabloları da, IFRS’i de 

bir ücret karşılığı dışarıya yaptırıp hizmet alıyorduk. Bunun bir kere maliyetini geçtim, bizim 

için şöyle zararları vardı. Biz 3 ay, 4 ay mali durumumuzu göremiyorduk. Yani olmuş, bitmiş, 

üzerinden 3 ay geçmiş, biz bekliyorduk ki dışarıdan bize konsolide IFRS tablolar gelsin. Böyle 

bir mali işler olabilir mi? Böyle bir takip olabilir mi? Yani sen kötü giden bir şeyin tedbirini 

alacaksın, 3 ay sonra görüyorsun. 

Şimdi biz bu IFRS’yi bünyeye aldık ve konsolide tabloları da artık kendi bünyemizde 

hazırlıyoruz. Artık bağımsız denetçi, bizim hazırladığımız konsolide tabloları denetliyor. Hem 

bir tasarruf sağladık, ama en büyük kazanımımız şu oldu. Biz her ay bir önceki ayı, konsolide 

IFRS kapatıyoruz. Ben görüyorum. Ama 3, ama 5, görüyorum. Dolayısıyla bu rakamlar 

arasındaki fark yanlış değil. İki farklı bakış, iki farklı sistem.  

Şimdi o IFRS ile VUK’un farkı nedir? Yani kimisi işte dava karşılığı ayırıyor, kimisi ayırmıyor. Bu 

faizlerin hesaplanışında, discount edilişinde birtakım farklar var. Yani onlara çok girip kafa 

karıştırmak şu anda doğru değil. Ama ben size isterseniz ayriyeten izah ederim. 

Şimdi bir de 6 aylık karşılaştırmalı kulüp konsolide gelir tablomuza bakalım. Hemen brüt kâr 71 

milyon zarardan 75 milyon kâra geçmiş. Bakın, bu kulüp konsolide. Her şey içinde bunun. 

Saymak istiyorum. TV yayıncılık, Mağazacılık’ın altında iştirak. Mağazacılık ve Gayrimenkul, 

Sportif AŞ’nin altında iştirak. İlave, Emlak AŞ, ilave Taç AŞ, ilave Dijital, ilave tüm derneğin 

altındaki amatör şubelerimiz. Her şey bunun içinde. Brüt kârımız 75.2 milyon.  

Faaliyet kârımız geçen 6 ayda 173.2 milyon zarardan, 15.5 milyon amortisman indirilmiş hâli. 

İndirilmemiş hâli -amortisman bir nakit çıkışı değil diye bunu da göstermek istiyorum- 68.8 

milyon esas faaliyet kârı verdi, Galatasaray Spor Kulübü. Ne olduysa bundan sonra oluyor. 

Gidiyoruz, 155 milyon lirayı bankaya ödüyoruz, faiz gideri olarak. Net zararımız geçen yıl 311.6 

milyon iken, yaklaşık 175 bir iyileşme ile 137.7 milyon net zararla kapatıyoruz. Zarar, ama tabii 

ki bir iyileşme söz konusu. En azından kötü gidişi durdurduk diyoruz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sevgili Kançal, biraz toparlarsak, çünkü 5 konuşmacı daha var arkadan. Hızlanmamızda yarar 

var. Buyurun.  
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Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Şimdi Eşref Başkanım, yazı gönderdiniz sorulara cevap vermediniz diye. Sorulara cevap 

veriyorum ama.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam. Tamam, ama bir mali sunuma da dönmesin.  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

E, sordular, ben de cevap vereceğim. Şimdi Hayri ağabey Emlak Konut’u sordu, yapılandırmayı 

sordu. Ben anlatmayayım mı?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam. Biraz hızlanalım diyorum ben de. Buyurun.  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Peki.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Siz her şeye itiraz ediyorsunuz ama. Vakit kaybetmeyelim bence, buyurun.  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Tamam. Şimdi Emlak Konut’la ilgili geçen Divanda detaylı bir anlatım yapmıştım. Detaya 

girmeden çok kısa cevaplandıracağım. Biliyorsunuz, Riva, Florya ile ilgili geçen Divanda bir 

sözleşme çıkarıldı ve Sedat kardeşim o sözleşme üzerinden bize bazı sorular sordu. Şimdi bakın, 

Riva ve Florya’nın sözleşmesini biz imzalamadık. Riva ve Florya’nın sözleşmesini bizden önceki 

yönetim, Genel Kuruldan, sizlerden aldığı yetki ile imzaladı, bitirdi. Ciddi bir devlet kurumu 

olan Emlak Konut’la imzaladı. Emlak Konut’la imzalanmış o sözleşme üzerinden konuşuyorum 

ben. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi, bu sözleşme nedir? Emlak Konut’un garantörlüğünde 

bir hasılat paylaşım sözleşmesi. Ne diyor? 6 yıl içinde 761 milyon lira Riva’dan, 4 yıl içinde de 

237 milyon lira Florya’dan bir minimum gelir beklentisi ile bir hasılat paylaşımı sözleşmesi 

yapılıyor. 

Biz de Galatasaray olarak diyoruz ki, tamam da biz arsaları veriyoruz, bu arsaların bir değeri 

var. Bizim paraya da ihtiyacımız var. Sen bunları değerle, bunun paralarını bize gelecek olan 

hasılattan mahsup etmek üzere öde. Bu yapılıyor. 388 milyon Riva değerleniyor, 120 milyon 

Florya değerleniyor ve Emlak Konut bize 5 taksitte bunu ödeme taahhüdünü veriyor. Daha 

sonra biz bu 508 milyonu Deniz Factoring’e kırdırıyoruz, 167 milyon liraya. Kalan 341 milyon 

nakidi cebimize alıyoruz ve kullanıyoruz. Emlak Konut üçüncü taksit ödemesine gelmeden önce 

sözleşmeyi feshediyor. İlk taksit 152 milyonu ödüyor, ikinci taksit 101 milyonu ödüyor. Üçüncü 

taksit 101 milyon, dördüncü taksit 76, beşinci taksit 76 milyon, bitirecekken, -altışar ayda bir 

ödüyor bunları- üçüncü taksit gelmeden önce sözleşmeyi feshediyor. Gerekçe, Florya’dan 

çıkmadık. E, biz Florya’dan kendi isteğimizle değil, birtakım mecburiyetlerimiz sebebiyle 

çıkamadık. Onların detayına girmiyorum.  
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Şimdi bugün geldiğimiz durumda biz de diyoruz ki, Florya bizim malımız, o zaman biz 

Galatasaray Yönetim Kurulu olarak Galatasaray’ın en fazla menfaati olacak şekilde konunun 

çözümü için uğraşıyoruz. Bizim çözümümüz de şu. Biz diyoruz ki Emlak Konut’a, sen o zaman 

Florya’yı bu işin içinden ayır, bize ver tapumuzu, orası bizim malımız. Biz de bu 120 milyonun 

finansmanını bir şekilde üstlenelim. Ama sen Riva’da villaları yapmışsın, satmışsın. Geri alman 

mümkün değil. Buraya da devam et. Aynı sözleşme şartlarıyla buraya da devam et, diyoruz.  

Tüm taraflar açıkçası, çok ciddi bir mesai vererek konunun çözümü için uğraşıyor. Şu andaki 

durum, verebileceğim cevap bu. Umarım yakında, kulübümüzün menfaati doğrultusunda bir 

netice almış oluruz. 

Sayın Divan Başkanım, en son, yapılandırma.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun.  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Hızlı geçtim. Florya’da bizim planımız neydi? Florya’yı boşaltacaktık ve Kemerburgaz’a 

taşınacaktık. Fakat biz mali birtakım sebeplerden dolayı ve daha da öncelikli Kemerburgaz’daki 

maden işletmesinden dolayı oraya taşınma sürecini başlatamadık. Öyle ya, biz Florya’yı 120 

milyona veriyoruz. Bize söylenen aşağı yukarı taşınma masrafı 150 milyon. Ee biz 120 milyona 

Florya’yı satıyoruz, 150 milyona taşınıyoruz. E, ben ne anladım bundan? O zaman niye sattık? 

Ha, bu şu demek değil. Kemerburgaz bizim için son derece kıymetli bir yer ve biz oradaki 

haklarımızı zaten sonuna kadar savunacağız. Ve orayla da ilgili bir tasarrufumuz olacak. Ama o 

şu anda daldaki kuş. Biz varsayımlarla hareket edemeyiz, etmemeliyiz. Şu anda gerçek olan, 

biz Florya’dayız ve Emlak Konut sözleşmesi fesholdu ve biz de malımıza sahip çıkmak 

durumundayız. Bizim yapmak istediğimiz, tapuyu tekrar Galatasaray’a kazandırmak. Tabii. 

Bizim bu iş için oldu diyeceğimiz gün, tapu Galatasaray’ın aktifine girecek.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tapu şu anda Emlak AŞ’de, fakat bu problem çözülürse devrine söz verdiler. 

 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Şimdi hazinenin. Bakın, Emlak Konut’la anlaştığımız gün ne pozisyondaysak, anlaştığımız günün 

bir gün önceki pozisyonuna dönmek hedefindeyiz biz. En kısa böyle anlatabilirim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bir de yapılan yapılandırma ile ilgili. Bakın, bundan sonra bitiyor zaten, başka soru yoktu çünkü.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yok. Yok. Buyurun.  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Değerli Galatasaraylılar,  
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Bizim Galatasaray Spor Kulübü’müz eksi nakit akış giden bir kulüptür. Eksi nakit akış ne demek? 

Nakit girişlerimiz, vadesinde ödemelerini karşılayamıyor. Kâr, zarar ayrı. Eksi nakit akış, 

vadesinde karşılayamıyor. Bunun sebebi nedir? Uzun yıllar boyunca kulübümüz çok yüksek 

montanlarda zarar etmiş ve biz bu nakit akışıyla artık faaliyetimizi sürdüremeyecek bir hâle 

gelmişiz. Bunu nasıl giderebiliriz, hiçbir şey yapmadan? Aynı şekilde, uzun yıllar zararlarımız 

kadar, hatta onlardan daha fazla kâr ederek bunu düzeltebiliriz, 5 yıl, 6 yıl arka arkaya. Böyle 

size açıkladığımız gibi, 30.5 milyon değil. Yani bu 30.5 milyon kârı görünce, problem çözüldü 

zannetmeyin. Bizim 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon, arka arkaya kârlar açıklamamız lazım 

ki, nakit akışta bunun rahatlığını hissedelim. Böyle bir şey yakın gelecekte mümkün 

gözükmüyor. Dolayısıyla kulübümüz doğal olarak bir yapılandırma ihtiyacı hissetmiştir ve 850 

milyon finansal borcumuz, 250 milyon da vadesi geçmiş borçlarımızı kapatmak koşuluyla bir 

nakit girişi ile toplam yapılandırmaya mevzu, yaklaşık 1 milyar 100 milyon gibi bir yapılandırma 

sürecindedir. 

Süreç şu şekilde işliyor. Temlik tesisleri sürüyor şu anda. Süreç daha tamamlanmadı. İmzalandı, 

ama ön koşulların gerçekleşmesi için bu süreç şu anda devam ediyor. Daha bitmedi.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Kaan Bey, sözleşme imzalandı mı, imzalanmadı mı?  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Sözleşme imzalandı, kulübümüz bu sözleşmeyi imzaladı. Bu net. Ancak bu sözleşme, 

yapılandırma sürecinin tamamlanması için birtakım ön koşullar istiyor, bizim 

gerçekleştirmemiz gereken. Yakın vadedeki temliklerin kalkması, uzak vadeye dağılması.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Burada şahsi sorumlulukları var mı Yönetim Kurulu üyelerinin?  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Başkanımız şahsen de imza attı. Var.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hayır, imza atmak başka da, sorumluluğu var mı?  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Var. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Var, peki. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam, geçen Divan toplantısında siz bu konularda bilgi 

verirken, imzalandı demiştiniz. Sevgili Dorukhan galiba, daha imzalanmadı diye oradan, Yusuf 

Bey’le ikisi. Son durum nedir?  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
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Benim bu beyanatımı dikkate alın. Oradaki kasıt şuydu. Daha sözleşme imzalandı, ancak bu ön 

koşulların süreci daha hâlâ devam ediyor. Yani bitmedi, bitti diyemiyoruz. Ne Emlak Konut 

işinde, ne yapılandırma işinde, bitti diyemiyoruz henüz. Efendim, anlatayım. Koşullarımız 

nedir? Bakın, 5 yıllık bir yapılandırma. İki yıl anapara ödemesi yok. Üçüncü yıl anaparanın % 

5’ini, dördüncü yıl % 15’ini, beşinci yıl % 80’ini ödüyoruz. Faizler 6’şar ayda bir ödeniyor ve 

TÜFE artı 5. TÜFE 8, 8.5’larda yanlış hatırlamıyorsam şu anda. 5 koyun, TL bazında kredi 

faizlerimiz 13 küsurlara düştü.  

Peki, bu yapılandırma sözleşmesinin bize faydaları ne aşağı yukarı? Bir kere temerrüt riskimiz 

azalıyor. Bakın, biz bu anlaşmaya girdiğimizde, Galatasaray Spor Kulübü’nün ortalama faiz 

yükü % 30’lardaydı. Faiz yükümüz % 30’lardan, % 13’lere geriledi. TÜFE daha da düşerse 

inşallah daha da düşecek, çıkarsa da çıkacak. Ama bakın, % 30’lardan nerelere geldik. Şuradaki, 

evet. Şimdi daha da önemlisi, -7 milyon avroluk bir açık kısım kaldı, o istisna, onun dışında- 

tüm döviz borçlarımız TL’ye döndü ve Galatasaray Spor Kulübü için kur riski bertaraf oldu.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Aktif Bank’ta küçük bir avro vardı, o da döndü mü?  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

O 7 milyon işte. Onun dışında.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

O 7 milyon avro duruyor yani, değil mi?  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

İstisna 7 milyon dışında, onu da ödeyeceğiz ve kapatacağız. Yakın bir gelecekte, inşallah 

Galatasaray’ın döviz borcu hiç kalmayacak. Şimdi gözükmeyen birtakım giderlerimiz vardı. Yani 

bu kredi faiz giderleri filan gözüküyor tabii, ama gözükmeyen dava, haciz dosya masrafları çok 

ciddi masraflar. Bu masrafları da bertaraf etmiş oluyoruz.  

Futbolcu bonservislerini kaybetme riskimiz hep vardı, kalktı. En önemlisi, bizim tüm gelirlerimiz 

temlikliydi. Tabii haklı olarak, eksi nakit akış giden bir kurumda, bütün yönetimler gelecekteki 

gelirlerini bankaya temlik verip, krediyi kullanıp harcıyor. Eksi nakit akış giden kurumlarda bu 

vardır. Bizim tüm gelirlerimiz temlikli. Para geliyor, biz göremiyoruz. Bloke. Banka onu alıyor, 

tahsil ediyor. Biz hiç para görmüyoruz. Şimdi bu yapılandırma ile mevcut yakın vadede şu 

andaki olan temlikler kalkıyor ve uzun vadeye temlik edilerek bizim nakit akışımız rahatlıyor. 

Peki, konsorsiyum bankalarının bizden beklentileri ne? Biz ne verdik? Biz fazladan hiçbir şey 

vermedik. Mevcut teminatlarımız ne ise onları havuza getirdik. Bu teminatlar yeni vadelerine 

göre yeniden tesis ediliyor. Bir bütçemiz var. Bütçe uygunluğu bizden bekleniyor. TFF 

Talimatnamesi var, biliyorsunuz. Bu bir tek bizim kulübümüze mahsus değil, bütün kulüplere. 

Ona uymamız bizden bekleniyor. UEFA kriterlerimiz var. Biliyorsunuz, nasıl sıkı takip ettiğimizi. 

Ona uymamız bizden bekleniyor. Bir de matematiğe uygun olmayan, popülist hiçbir harcama 

artık yapmayacağız. 5 yıl sonunda da bakılacak, TFF Talimatnamesi’nin neresindeyiz, ne kadar 

uymuşuz diye. O gün de, o günün ihtiyacı neticesinde ne yapacağımızı göreceğiz.  
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Ben esasında bir şeye daha devam etmek istiyorum. Son.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bunu lütfen, mali soru, çünkü Divan üyelerinden söz almak isteyenler var. Eğer sorularınızın, 

cevabın dışında bir şey ise bir dahaki toplantıya bırakalım lütfen.  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Peki.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz Kaan Bey’e, bu detaylı sunumu için. Siz de uygun görüyorsanız, biraz kaldığımız 

yerden devam edelim, sıradan. Sayın Fethi Demircan Bey, buyurun.  

Ben bir konuda bilgi aktarmak istiyorum. Hatta salonu terk etmeden duymanızda da fayda var. 

Çok enteresan şeyler oluyor kulüpte. Önümüzde, bizim görev süremizin bitişine kadar 14 

olağan, 2 olağanüstü Divan toplantımız var. Allah sağlık verirse, bizler burada olmaya devam 

edeceğiz. Sayın Başkan, Başkan Yardımcısı ve İkinci Başkan Abdurrahim Bey, gerçi Başkan 

Yardımcısı sağlık nedeniyle izin isteme nezaketini gösterip ayrıldı. Masa çok tenha. Dolayısıyla 

son toplantıdan kalan eleştiriler ve sorular Sayın Başkan tarafından cevapsız kaldı. Ancak Divan 

toplantımızı şu an naklen yayınlayan Galatasaray TV bir alt yazı geçiyor. Diyor ki alt yazıda, 

“Galatasaray hakkında bilmek istediğiniz her şey bu akşam saat 21.00’de Sayın Başkan 

tarafından Galatasaray TV’de cevaplanacaktır.” Bunu sizin değerlendirmelerinize bırakıyorum. 

Gündem değiştirerek, hedef değiştirerek, bu sorulara cevap vermeyerek, Divanı yok sayarak 

bir yere ilerleyemeyiz. Lütfen kitlenelim diyoruz. Kitlenelim. Hedef şaşırtmayalım, 

ötekileştirmeyelim, birbirimize dokunalım ve bu kaosun içinden birlikte çıkalım dedikçe, bu 

ayrıştırma gittikçe körükleniyor. Ben bunu çok yadırgadığım için sizlerle paylaşmak istedim. 

Kusura bakmayın Fethi Bey, buyurun.  

Fethi Demircan 

Değerli Büyüklerim, 

Benim konuşmam çok kısa olacaktır. Birincisi, gazilerle ilgili. Ben de bir gaziyim. Fenerbahçe 

veya Beşiktaş futbol takımlarında, belirli bir oran içerisinde maçları izlemektedirler. Ancak 

Galatasaray Kulübü’nün böyle bir imkân tanımadığı malumdur. Son Beşiktaş-Denizlispor 

maçına giderken, bunların hepsi muntazam şapkalarını giymiş, bu vatana hizmet etmiş insanlar 

olarak geldiler, orada oturdular, maçlarını izlediler. Maalesef bu pozisyon Galatasaray 

takımımızda yok.  

İkinci bir kısım, Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ın, Trabzonspor’un belirli olan 

oyuncularına maçlarda belirli bir kontenjan ayrılmıştır ve bu oyuncular gidip orada maç 

izlemektedirler. Maalesef bu pozisyon Galatasaray Kulübü’müzde yoktur, ki esasında en çok 

Galatasaray Kulübü’nde olması gereken bir pozisyondur.  

Üçüncü şık da şudur efendim. Galatasaray takımında hep ekonomiden bahsediliyor. Ben 

Arsenal’de kaldım, West Ham United’da senelerce kaldım. Sahaya bakan bir çim mütehassısı 
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var, bir de sahayı temizleyen adam var. Maalesef bugün baktığınız zaman, bizim 

kulüplerimizde 20-30 tane stada bakıyor. Bu da ekonomiye dayanan bir olaydır.  

Benim ifade etmek istediğim konular bunlardır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Faruk Gürbüzer.  

Faruk Gürbüzer 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Yönetim Kurulum, Değerli Galatasaraylılar,  

Saat bayağı ilerledi. Sağ olsun Sayın Başkan, Yönetim Kurulu arkadaşlarımıza büyük bir 

centilmenlik örneği göstererek konuşmacılar sırası aşamasında söz verdi. En azından Yönetim 

Kurulundan bazı şeyler duyduk, dinledik. Dolayısıyla bundan bir şikâyetim yok. Sözlerime 

başlarken hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.  

Üst üste gelen şampiyonluklarımız, demin Sayın Kaan Bey’in de açıkladığı gibi, azalmaya 

başlayan borçlarımız ve kâr eden kulüp hâline gelmemiz, rakiplerimizi büyük ölçüde 

telaşlandırmakta ve önümüzü kesmek için birtakım çareler peşinde koşmaya zorlamaktadır. 

Özellikle futbol konusunda, sezonun başlangıcından bu yana, Futbol Federasyonunun, 

federasyon kurullarının ve hakemlerin kulübümüze karşı gösterdikleri hasmane tutum hepimiz 

tarafından ibretle izlenmektedir. Özellikle maçlarımızı yöneten hakemlerin tamamına yakını, 

ama en fazla da Fırat Aydınus ile Ali Palabıyık’ın bizim maçlarımızdaki idare tarzları ile 

rakiplerimizin maçlarındaki yanlı, taraf ve tutumları herkes tarafından izlenmekte ve 

irdelenmektedir. Aynı şekilde, bu maçları yöneten hakemlerin yeni icat olan VAR müessesesine 

olan müracaatları ve davranış biçimleri de sosyal medyada dahi alay konusu edilmektedir.  

Seçildikten sonra tarafsız olması gereken Futbol Federasyonu ve üyeleriyle ilgili bir küçük 

örnek vermek istiyorum. Rakibimizin bir maçında, federasyon üyesi olarak girebildiği tribünde, 

mensubu olduğu kulüp adına, müsabakayı yöneten hakem kararını haykırarak, el kol 

hareketleri ile protesto eden kişinin görüntüleri, görsel ve yazılı medyada fazlasıyla yer almış, 

milyonlarca kişi tarafından da izlenmiştir. Bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra, o kişinin 

özür ve af dileyip istifa etmesi gerekirken, hâlâ görevine devam ederek üye olması fazlasıyla 

düşündürücü. Fazlasıyla düşündürücü olan şeylerden biri de, tarafsız olduğunu söyleyen 

Federasyon Başkanının bu hareketi yapan üyesini ihraç edememesidir. 

Şimdi bu olaylar yaşanırken, maçları yöneterek çok büyük paralar kazanan hakemlerin, 

günümüz şartlarına göre oldukça iyi ücretler alan hakemlerin tarafsız ve adil olmasını 

beklemek akla uygun mu? Bu kişiler nasıl tarafsız, adil olsunlar? Bir tarafta, taraflı kurum ve 

kuruluşlara ait kişiler görevde. Eğer bunlar adil yönetim gösterirlerse, bir daha maç alamazlar, 

maç alamazlarsa da para kazanamazlar. Eğer bunlar adil yönetim gösterirlerse, bir daha da 

maç vermeyecekler, çünkü adamlar gayet haklı. Hakemleri suçluyoruz ama bir taraftan da 

madalyonun öbür tarafına bakmak lazım. Onları yönetenleri de düşünmek lazım.  

Bir diğer konu da, sahip olduğu ekonomik güçle, görsel ve yazılı medyada birtakım algı 

operasyonları yapan Sayın Ali Koç ile ilgili de bazı söylemlerim olacak. Daha doğrusu, üç tane 



 
40 

 

şey sormak istiyorum. Çok şey sormak lazım kendisine, ama ben sadece 3 tane küçük şey 

sormak istiyorum, çünkü cevaplaması da çok kolay.  

Birincisi, Sayın Koç, şirketlerinizde hakem, temsilci veya federasyon görevlisi olarak çalışan 

veya ticari ilişkiniz olan kişiler var mı?  

İkincisi, -medyada da yer aldı- hangi spor kulüplerine sponsorluk yapmaktasınız? 

Şirketlerinizden hangileri, Türkiye Süper Ligi’nde, hangi kulüplerle sponsorluk anlaşması 

yapmışlardır?  

Ve üçüncüsü, geçen haftanın veya son 10 günün, görsel ve yazılı medyada çokça söz edilen bir 

konusu, ki bu cevaplanmadı, müphem kaldı. Unutturulmaya yüz tutuyor. Onu tekrar 

hatırlatmak adına söylüyorum. Sayın Koç, Merkez Hakem Komitesi Başkanı ile ticari bir ilişkiniz 

var mıdır? Vardır veya yoktur. Bu konu hakkında neden susuyorsunuz? Lütfen bu konu 

hakkında da kamuoyunu bilgilendirin.  

Vakit çok ilerledi. Bu ilerlemiş vakitte, özellikle son yıllarda alışık olmadığımız şekilde -inşallah 

bundan sonra hep alışacağız, daha önceleri hep alışıktık buna- voleybol ve basketbolda büyük 

başarılar elde etmeye başladık. Hepimiz gibi, milyonlarca taraftarımız da bundan çok çok 

mutlu. Ben voleybol erkek takımı antrenörümüz Nedim Hocaya, bayan takımı antrenörümüz 

Ataman Güneyligil’e ve basketbol antrenörümüz Erdoğan Hocamıza çok çok teşekkür 

ediyorum.  

Bir diğer teşekkürüm de Yönetim Kurulunda bu şubelerin başkanı olarak görev alan Okan Böke 

ve Ömer Cansever kardeşlerime ve yardımcılarına olacak.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepimiz zor günlerden geçtiğimizi biliyoruz. Ancak bu zor günlerde birbirimizle kavga ederek 

değil, el ele, omuz omuza olmak Galatasaray âli menfaatleri için çok önemli. Bunun hepimiz 

bilincindeyiz. Lütfen bu şekilde hareket edelim der, hepinize saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Yönetim Kurulu üyemiz Mahmut Recevik söz istiyor. Buyurun Sayın Mahmut Recevik. 

Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik 

Sayın Başkanlarım, Sayın Başkan, 

Hepinize sevgiler, saygılar sunarım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

İki tane güzel haber vermek istiyorum. Hep kötü şeylerden konuşuldu. Aslında anlatıldı, ama 

önemli değil. Bir tanesi, 10 Kasım günü, geçen yıl ilkini yaptığımız Atatürk’ü Anma Satranç 

Turnuvası’na bu yıl katılım rekoru kırıldı. İki günde -Cumartesi ve Pazar günü- 2.500 kişi 

ağırlandı stadyumda. Galatasaray eğitim kurumlarında eğitim veren satranç şubesi 

hocalarımız, bunların şube masraflarını, yaptığımız turnuva ve açtığımız kurslarla karşılamakla 

kalmayıp, ilk defa kâra geçtik. Ve 10 Kasım günü yaptık bunu.  

Bir ikincisi de, rahmetli eski Başkanımız Özhan Canaydın adına bir konferans salonumuz vardı 

stadyumda. Onu yıkıp yeniden yaptık. Tamamen yeniden restore edildi ve dün açıldı. Hepinizin 
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orayı görmesini isteriz. Çok güzel, çok harika bir salon oldu. Sevgili kardeşimiz Murat Canaydın 

da açılışta bulundu. O da çok memnun olmuştur.  

Bunu hepinize söylemek istedim. Teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Denetim Kurulu Üyesi Sayın Gürol Ayhan, buyurun. Bir dakika.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Okulumuzun karşısındaki tarihî postanede bugün “Galatasaray İzciliği” konulu bir sergi var. 

Toplantıdan sonra oraya da arzu ederseniz uğrayabilirsiniz. 10 Kasım’da, Gazi Mustafa Kemâl 

Atatürk’ün cenaze töreninde, Galatasaray izcilerinin bir saygı törenine katıldıklarını çoğumuz 

bilmiyoruz. Onunla ilgili değerli görseller de tarihî postanedeki Galatasaray Kültür ve Sanat 

Merkezi’nde bulunuyor. Bunu hatırlatmak istedim. Buyurun Sayın Gürol Ayhan.  

Denetim Kurulu Üyesi M. Gürol Ayan 

Değerli Galatasaraylılar, Sevgili Başkanlarım,  

Daha önceki Divan toplantılarında Denetim Kurulu aleyhine bazı konuşmalar oldu. Bunlara 

cevaben şu anda buradayım. Aslında çok kısa bir konuşma yapacağım, ama birkaç konu var ki  

bizim için çok önemli. Bir ricada bulunsam, Eşref Başkanımın açtırdığı bir idari şema vardı, onu 

görebilir miyiz? Evet.  

Öncelikle bir numaralı konu, 139 kardeşimizin üyelik başvuruları ile ilgiliydi. Eşref Başkanımız, 

12 Haziran 2019 Divan toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Üyelik başvurularında 139 

adayın kimlik bilgilerinin, müracaat formlarının hemen Genel Kurul akşamı basına sızdığı, 

sosyal medyada dolaştığı ve bunun sonucu Galatasaray Lisesi öğrencilerine ve ailelerine karşı 

nahoş olaylar meydana geldiği malumunuzdur. Özellikle Denetim Kurulundan bu konunun 

araştırılması, suçluların bulunması ve tedbir alınmasını rica ediyoruz.” Sonra Başkan devam 

etti. “Aslında bu konu Divan Kurulunun görevi olmakla birlikte, kurumsal etik açısından bunu 

Denetim Kurulundan rica ediyoruz.” dedi. Tekrar, 10 Temmuz 2019’da, ki bu arada Denetim 

Kurulu bazı araştırmalar yaptı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği, 139 kardeşimizin kimlik 

bilgilerinin paylaşılıp paylaşılmadığına bakıldı. Biz de bununla ilgili yaptığımız araştırmanın 

sonucunda, bu tarz bir veriye ulaşamadık. İşin enteresanı, sonra Başkanımız üyelik 

başvurularından -ki ben bunu 139 olarak söylemiştim- bir kısmını diye düzeltti. Tekrar bizim bu 

konuyla ilgili bir yazımız gitti. Biz sosyal medyada sadece bir kişinin fotoğrafı olduğunu ve onun 

da o akşam kaldırıldığını tespit ettik. Ve kendisinden şu sayılı numara ile istedik. 7.10.2019 

tarihi ve 077 evrak numaralı yazımız ile Divan Başkanlığına iletildi, “Elinizde, sizde buna ait bir 

evrak varsa, bizle paylaşmanızı rica ederiz.” diye. Ama bununla ilgili bir evrak henüz bize 

ulaşmadı.  

Şimdi diğer bir konu var. Sayın Başkan, 10 Temmuz Divan toplantısında 96/8 numaralı tüzük 

maddesini okuyarak, “Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonu itibarıyla Yönetim Kurulunca 

Divan Kuruluna sunulmak üzere düzenlenecek olan bağlı ortaklıklarının, -hemen hızlıca 

geçiyorum- konsolide hesap vaziyetiyle yönetsel ve sportif faaliyet raporlarını, özel denetim 



 
42 

 

şirketinin dönem raporlarını inceleyerek, yazılı görüşlerini en geç izleyen 2 ay içinde yapılacak 

Divan Kuruluna sunmak ve toplantıya katılarak olası soruları yanıtlamak” olarak okudu.  

Görüleceği ve anlaşılacağı üzere, Denetim Kurulu bağımsız denetçi raporlarını incelemek ve 

buna istinaden yazılı görüşlerini sunmakla görevlidir. Yani bağımsız denetçi raporlarının Divan 

Kuruluna verilmesini öngören ve zorunlu kılan bir madde yoktur.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Denetçi, 3 asil, 3 yedek üyeden oluşan Sayın Denetim Kurulumuz 6 kişi. Tüzükte bir 

zorunluluk yok, ama Galatasaray tarihinde ilk defa 6 değerli üyemiz de Divan Kurulu üyesi 

değil. Ve Divan Kuruluna yazılan o yazıdaki “bir zorunluluğumuz yok, ama kurullar arası 

dayanışma gereği biz bunu lütfedip veriyoruz” tarzındaki ifadenizin Divan Kurulu olarak kabul 

edilmesi mümkün değildir. Tüzüğe ve Galatasaray teamüllerine aykırıdır.  

Denetim Kurulu Üyesi M. Gürol Ayan 

Doğru.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Bakın, ben size ilgili maddeyi tekrar okuyorum.  

Denetim Kurulu Üyesi M. Gürol Ayan 

96/8.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

O sizin görevleriniz.  

Denetim Kurulu Üyesi M. Gürol Ayan 

Evet, benim görevimden bahsediyorum ben de.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

“Madde 99/5, Divan Kurulunun görevleri: Yönetim Kurulunca 3 ayda bir verilecek çalışma 

raporu ile bağımsız denetimin ilgili döneme ait Denetim Kurulu raporu özetini, konsolide hesap 

vaziyetini, Denetim Kurulu raporu ile birlikte incelemek, gerekirse görüşünü bildirmek, talebi 

hâlinde Divan Kurulu üyesine imza karşılığı olarak kopyalarını sunmak.” Bu raporlar düzenli 

olarak tüzüğün değiştiği -2010 Kasım’ında değişti- 2010 yılında da geldi, 2011 yılından itibaren 

de sürekli geldi. Yani burada, bizim görevimizdir, değildir şeklinde bir tartışma bizi çok bir yere 

götürmez diye düşünmekteyim. Daha öncekinde de, bir başvurunun sızmış olması konusunda, 

bizim için bir başvuru ile 139 başvuru arasında bir fark yok yani.  

Denetim Kurulu Üyesi M. Gürol Ayan 

Bizim için de yok.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Ben de yani, olmadığını biliyorum.  

Denetim Kurulu Üyesi M. Gürol Ayan 
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Hayır, önceki Divan toplantılarında karşılıklı olarak bir şekilde bunlara cevap veremediğimiz 

için, bugün bunlara cevap verme gereğini duyuyoruz. Şimdi siz de takdir edersiniz, Sayın 

Başkanın açtığı, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin bağlı şirketlerinin yapısını gösteren bir 

tablo var. Bu tabloda, Galatasaray Genel Kurulu, Divan Kurulunun içindeki bir bölüm Divan 

Kurulunu seçiyor. Geri kalan da Denetim Kurulunu seçiyor veya yönetimi seçiyor. Dikkat 

ederseniz, birbirleriyle organik bir bağları olmasa da yetkiyi aynı yerden alıyorlar ve biz...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Anladım, sözünüzü kestim. Sevgili Gürol Bey kardeşim.  

Denetim Kurulu Üyesi M. Gürol Ayan 

Bir bilek güreşinde değilim Başkanım. Beni yanlış anlamayın, bir bilek güreşinde değilim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şeye gerek yok. Bakın, o vehimden herkesin kurtulması lazım. Öyle 

bir iddiamız yok bizim. Burada alışılmış teamüller var. Şimdi biz Genel Kurulun bir kısım 

üyelerinden aldığımız yetki ile tüzüğümüzün bize öngördüğü işi yapmaya gayret ediyoruz. İyi 

olanları alkışlamak, eleştirilebilir olanları, geliştirilebilir olanları da masaya koyup tenkit etmek 

görevimiz. Bunun mutlaka, aman alternatif mi, paralel mi filan diye düşünülmemesi lazım.  

Denetim Kurulu Üyesi M. Gürol Ayan 

Hayır, hayır Başkanım, ben o konuyla ilgili söylemedim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yok, ben şahsınıza değil, genel olarak söylüyorum şimdi size. Bakınız, eğer bağımsız denetim 

raporunun verilmesi gerekiyorsa, , geç de olsa bunu bize takdim ederken, ya biz aslında bunu 

vermeyebilirdik, ama işte dayanışma şeklinde veriyoruz, derseniz, bu insanları defansa alır. 

Bakın, mademki bu 30 Haziran tarihi itibarıyla bağımsız denetim raporu 26 Ağustos 2019’da 

kulüp yönetimine verilmiş. Bakın önümde var, dün akşam gelen. Neden o zaman, bu tarihten 

beri bu raporu vermiyorsunuz? Vermiyorlar. Şimdi orada açıyorum. O zaman insanlar şüphe 

ile yaklaşıyorlar. Ya Ağustos sonunda gelmiş bu rapor neden verilmiyor? Şöyle olabilir mi 

acaba? İşte raporun sonunu... Müsaade ederseniz, bu bir istişare olduğu için sözünüzü 

kesiyorum, kusura bakmayın.  

Denetim Kurulu Üyesi M. Gürol Ayan 

Buyurun, buyurun. Lütfen. Estağfurullah.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ekteki özet konsolide finansal bilgiler, işletmenin sürekliliği ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. Bu 

zaten standart bir tabirdir. Bununla birlikte, 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla özet konsolide 

finansal bilgilerin de grubun, yani konsolide dernek dâhil, kısa vadeli yükümlülükleri, dönen 

varlıklarını 1 milyar 285 milyon 136 bin 948 lira tutarında aşmış, aynı tarihte sona eren 6 aylık 

ara hesap döneminde ise yine gruba ait dönem zararı 137 milyon 748 bin lirayı geçmiş, yıllar 

zararları ise 1 milyar 202 milyon 500 bin 150 olarak gerçekleşmiş diye bir tespit yapıyor ve öz 
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kaynak açığı 792 milyon 552 bin 129 lira olmuştur diyor. Yani artmış. Bu durum grubun 

sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler uyandıracak önemli belirsizliklerin mevcudiyetini 

göstermektedir. 

Ancak bu husus, bildirdiğimiz sonucu etkilememektedir. Şimdi eğer grubun, yani konsolide, 

şirketler dâhil, dernek dâhil, hep beraber çözebileceğimiz bir belirsizliği, bir riski varsa, bunu 

paylaşıp ortak akılla bu çözümü bulmamız lazım. Galatasaray’ın rakiplerine göre en büyük 

özelliği ortak aklı kullanma becerisidir. Bunu lütfen, şahsınıza söylemiyorum tekrar. Hiç 

kimsenin, yönetimde olsun, denetimde olsun, yönetimi desteklemeyenler olsun, Genel Kurul 

olsun, bunu farklı düşünmemesi lazım. Galatasaray’ın ortak akıl en büyük zenginliğidir ve bizim 

çimentomuzdur. Onun için, ben bu kapsamda bakıyorum. Eğer bu Ağustos sonunda hazırsa, 

bakın Eylül, Ekim, Kasım. Ve ben bunu her toplantıda dile getirdim ve her dile getirişimde, bu 

yönetimde oturan arkadaşlar, cep telefonu alıp birbirlerine bir şey yazıyorlar, yine gelmiyor. 

Sonunda da böyle bir yazı yazmak zorunda kaldık. Kusura bakmayın, kesmek zorunda kaldım. 

Evet, bugün geldi.  

Denetim Kurulu Üyesi M. Gürol Ayan 

Başkanım, Denetim Kurulu olarak bizim sizden bir ricamız var.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Estağfurullah, buyurun.  

Denetim Kurulu Üyesi M. Gürol Ayan 

Şimdi siz geçen toplantıda bize “tetikçilik yapıyor” dediniz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Doğrudur, dedim.  

Denetim Kurulu Üyesi M. Gürol Ayan 

Ben de içinde bulunduğum sürede, Galatasaray örf, âdet ve ananelerinde bir Divan Kurulu 

Başkanının başka bir organa, Denetim Kuruluna, Genel Kurula karşı sorumlu bir organa bu tarz 

hitabını eleştiri sınırlarının sanki biraz dışında buluyorum. Eğer uygun görürseniz bununla ilgili 

sizden küçük bir cevap rica edeceğim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hay hay. Hemen sıcağı sıcağına verebilirim.  

Denetim Kurulu Üyesi M. Gürol Ayan 

Buyurun. Bizimki biraz talk show’a döndü ama.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yok, yok, estağfurullah, olur mu? Sıcaklık böyle oluşur bence.  

Değerli Hazirun, Kalan Sabırlı Hazirun ve Bizleri İzlemeye Devam Eden Seyircilerimiz, 

Galatasaray Divan Kurulu, Galatasaray Kulübü’nün Divan Kuruludur, başka birisinin değil. Rakip 

bir kurul veya organ değil. Ama eğer Yönetim Kurulu Başkanımız, Galatasaray Divan Kurulunun 
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üyelerine erişimini engelliyorsa, hiçbir erişime katılmıyorsa ve bunun karşılığında da başta ben 

olmak üzere Divan Kurulumuz bir tepki gösteriyorsa, bu tepki hiç kimsenin babasının malı 

olmayan resmî siteden yayınlanmıyorsa, bunun tepkinin sonucu buralara geliyor. Şimdi bu 

tepkinin sonucunda yapmış olduğunuz cevabi eylem belli ki memnuniyet sağlamamış. Tabii ki 

bizi de memnun etmedi öyle bir cevap veriyor olmak, ama mecburuz. Şimdi bunun karşılığı 

olarak sizden de böyle bir şey, suçlayıcı bir yazı gelince... Yazınız nedir? Türkçe meali, size 

güvenip vermiş olduğumuz mali raporların kimliği belirsiz kişilere sızdırıldığı anlaşılmış ve 

sosyal medyada paylaşılmıştır, diyorsunuz. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ve bununla ilgili bilgi 

istiyorsunuz. O zaman beni defansa çekersiniz.  

Defans iyidir. O zaman defansta da derim ki, bu arkadaşlar bir görev almışlar, Yönetim 

Kurulundan veyahut Yönetim Kurulunun Başkanından, ya siz şu Divan Kurulu Başkanını bir 

sıkıştırın da böyle bir açığı var, biz bunu kapalım. Böyle bir şey olmaz. Hangi çağda yaşıyoruz? 

Biz hard copy mi vereceğiz herkese, denetim raporu hazır, gelin alın kulübe diye? Elbette ki 

bildiğimiz, talep eden Divan üyelerine bunu mail’le gönderiyoruz, gönderdik. Bunu da teyit 

ediyorum. Kimlere gönderdiğimiz de bellidir. Ama o üyeler bunu ne yapar, onu bilmem. 

Bununla ilgili olarak biz bu soruya muhatap olmak durumunda değiliz. İşte bu söylediğiniz 

Galatasaray teamüllerine aykırıdır. Eğer böyle bir yönlendirme yapıyorsanız, bunun da cevabı 

bu olur, kusura bakmayın. Böyle bir deyimi kullanmak istemezdim, ama yapılan oydu. 

Dolayısıyla, umarım bundan sonra denetim ile şey arasında bu tür diyaloglar olmaz. Denetim 

Kurulu da bu kulübün Denetim Kuruludur. Olabildiğince, Yönetim Kurulundan bağımsız 

çalışmalıdır. Mesela bazen ben Denetim Kurulundan arkadaşları arıyorum, ya nerede kaldı 

diyorum denetim raporu. Ya yönetimden onay bekliyoruz, diyorlar vermek için. Böyle bir şey 

olamaz. 

Denetim Kurulu Üyesi M. Gürol Ayan 

Başkanım, onay değildir o, onay değildir. Hayır, hayır, asla. Başkanım, o onay olamaz yani, asla.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam, peki. Teşekkür ederiz, bu açıklama bizi rahatlatır. Sağ olun, mersi. Ne yapalım yani? 

Şimdi iş sohbete döndü, ama bakın. İş sohbete döndü. Sevgili Recevik, ben sizi çok uzun 

zamandır tanırım. Siz bana oy verdiğinizi söylüyorsunuz, ama bu burada söylenecek bir şey 

değil. Yok, köşeye sıkışmayacağımı gördünüz herhâlde televizyonda. Şunu da tatlıya 

bağlayalım, ben size söyleyeyim. Bakın, bir hatıramı da paylaşayım sizinle, Sevgili Recevik. Biraz 

talk show olmasında da yarar var tabii ki.  

Sayın Mustafa Cengiz başkanlığa seçildikten sonra, Galatasaray’ın örf, âdet ve protokolü 

gereği, ben Başkan Yardımcımla birlikte makamına ziyarete gittik, hayırlı olsun demeye. 

Periyodik toplantılar yapalım, biz bir bütünüz vesaire. Başkanım bize, yine refleks herhâlde, 

söylemek istemiyorum, dil sürçmelerinden bir tanesi, “Vallahi biz başka adayı desteklemiştik, 

ama siz seçildiniz.” dedi. Şimdi ikincisi, burada kürsüden bir kere dedi ki, “Gerçi bu Divan 

Başkanı bana göre başkan değil ama.” dedi. Tabii, tabii. Hayır, ben Recevik’e cevap veriyorum, 

yani o bakımdan. Buyurun. Sağ olun.  
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Denetim Kurulu Üyesi M. Gürol Ayan 

Bence defansta iyi değilsiniz Başkanım, bence siz hücum yapın. Çünkü bakın, ben bu 

istirhamımı şunun için söyledim size. Şahsım ya da gruptaki arkadaşlarım adına istemedim 

bunu. Ben bunu Galatasaray adına söyledim, çünkü bu bir yol açar. Yani birine tetikçi demeniz, 

sokakta bile denmeyecek bir şey. Müsaade edin, bitireyim. Hayri ağabeyin meşhur bir lafı var. 

Hayri ağabey diyor ki, “Öyle şey olur mu kardeşim, burası Galatasaray Spor Kulübü.” diyor. 

Belki kendi dikkat etmiyor ama, Hayri ağabey her konuşmasında sonunda böyle bitiriyor. Öyle 

şey olur mu, burası Galatasaray Spor Kulübü.  

Ben sizden bunu, şunun için istirham ettim. Ne şahsım adına istirham ediyorum, ne Denetim 

Kurulundaki arkadaşlarımın şahsı adına istirham ediyorum. Bir Divan Kurulu Başkanı, 

Galatasaray Denetim Kuruluna tetikçi demez, bence demez. Siz belirttiniz. Bunu o günün 

sıcaklığı ile söylemiş olabilirsiniz. Ya işin kötüsü şu. Bu, tutanağa giren bir şey. Bizden sonraki 

insanlara, 50 sene sonra bunu çıkarıp buldurtmayalım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bir şey olmaz, bakın. Tamam. Ben anladım hassasiyetinizi, gayet de şey yapıyorum. Anlıyorum. 

Fakat bir Divan Kurulu Başkanının seçilmiş bir Denetim Kuruluna tetikçi dememesi ne kadar 

gerekli ise, yine seçilmiş bir Divan Kurulu Başkanına ve kendilerine “Ya biz mali raporları 

veriyoruz, siz bunu sızdırıyorsunuz. Bunu da kıyak için veriyoruz.” demesi aynı zamanda 

yanlıştır.  

Denetim Kurulu Üyesi M. Gürol Ayan 

Başkanım, çok takıldınız, vallahi çok takıldınız.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Dolayısıyla iki şeyi de yapmayalım bundan sonra ve böyle devam edelim.  

Denetim Kurulu Üyesi M. Gürol Ayan 

Şimdi bir de son bir şey var. Bunu da müsaade ederseniz biraz benim süremden, herkes hep 

beraber aldı. Şimdi siz orada şöyle bir cümle daha kullandınız. Dediniz ki, “Siz hukuk marifetiyle 

orada duruyorsunuz.” Vallahi evet, herkes gibi biz de yerimizde hukukla duruyoruz. Bakın, bu 

bugün bizimle alakalı bir konu değil. Herhâlde Galatasaray’ın ibra olunmayan tek Denetim 

Kurulu bu. 45 sayfa rapor yazdık, -o gün anlattım- dediniz ki, Genel Kurula rapor fırlattınız. O 

günkü videoya bakın, Genel Kurula, yazdığımız 45 sayfalık raporda gösterdiğim şey Mustafa 

Kemâl Atatürk’ün resmiydi. Kasti olarak bastırdık bu resmi. Eğer Mart ayındaki Genel Kurulda 

rapor sunma imkânımız olursa, belki 200 sayfa yazacağız. Bunu şunun için söylüyorum. Ben 

herhangi birine tabi değilim, ben Galatasaraylıyım. Biat yok bu kültürde. Bunu böyle düşünen 

biri varsa, Galatasaraylılığından şüphe etsin. Beni yanlışlıkla buraya almışlar demektir. Ben bu 

liseden mezun değilim, ama terbiyesini aldım. Bu ayıp olur. Karşınızdaki Denetim Kurulu sizin 

Denetim Kurulunuz. Herhangi birine bağlı değil. Bakın şablona, nereye bağlı? Aksini 

düşünüyorsanız, haklısınız, o zaman size hiçbir şey söyleyemem, çünkü kendi inandığınızı 

destekliyorsunuzdur.  
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Benim burada Sayın Başkandan maruzatım bir özürdü, şahsıma değildi, Denetim Kuruluna da 

değildi. Kendisi ile ilgili olarak Galatasaray’a yapabileceği bir hizmet olarak gördüm bunu ve bir 

fırsat vermek için bu kürsüye geldim. Yoksa ben Sayın Başkanın ne düşündüğünü aşağı yukarı 

biliyorum. Teşrikimesaimiz de var. Ama farklı düşünmeyen insanların bu kadar birbirine karşı 

gelebiliyor olması da beni çok şaşırtıyor. Ötekileştirmek, bu bize yakışan bir şey değil. Ben 

kendi payıma, eğer yaptığımız bir hata varsa özür diliyorum. Ama inanın, inanın, Denetim 

Kurulundaki bütün arkadaşlarım, can siperane çalışıyoruz. Gece 11’de, 12’de gelin, 

görürsünüz. Bunların hepsi iş güç sahibi arkadaşlar ve tetikçi dediğiniz arkadaşlarımız. Tenzih 

ediyorum tekrar, ağzınızdan kaçtığı için. Bakın, burada bir tane İstanbul Üniversitesi’nden hoca 

var. Diğeri, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden iki tanesinde Yönetim Kurulu üyesi. İki tane 

liseli kardeşimiz, belki de ağabeyimiz var. Yapmayın, yani Divan üyesi değil ama burada 

ötekilerden biri yok. Biz kendimizi doğru ifade ettiğimizi düşünüyorum. Sözü Divan Başkanına 

bırakıyorum. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ben Gürol Bey’e çok açık, samimi ve seviyeli açıklamaları için çok teşekkür ediyorum, bir defa. 

Elbette ki seçilmiş bir Denetim Kurulunun tetikçi olmasını kimse arzu etmez, bu lafı kimse 

kullanmak istemez, ama şu anda Galatasaray Spor Kulübü’nün Yönetim Kurulu ve bağlı 

kurullarında bir üslup problemi var. Bu üslup problemi şakulünden çıktığı zaman, dolayısıyla 

farklı üsluplara götürüyor hadiseyi. O bakımdan, yazışma tarzlarımıza, hitap tarzlarımıza, 

birbirimizin gıyabında konuşurkenki tarzlara dikkat edersek bu tür sorunlar olmaz. Ben tekrar 

Gürol Bey’e seviyeli açıklamaları için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra biz de dâhil olmak 

üzere herkes üslubuna biraz daha dikkat etsin, ama hiçbir şey karşılıksız ve cevapsız kalmaz. 

Kimsenin Divan Kurulunu farklı yöntemlerle -tekrar ediyorum- sindirmeye veya bezdirmeye 

çalışmasına da izin vermem. Bu böyle.  

Şimdi müsaade ederseniz, birinci sorusuna cevap vereyim Gürol Bey’in. Hazır mı arkadaşlar o 

slayt? Evet, bunlar. Bu meşhur benim 139 dedim de, sonra 139 değil de, daha az dediler. Bu 

biraz şeye benziyor, ha 139 olmuş, ha 1 olmuş. Bu müracaat formları, sicilde olması gerekenler 

ve ultrAslan’ın eline geçip çok süratli bir şekilde hedef göstererek, sosyal medyada paylaşılıp, 

gelen tepki üzerine de silinenlerin bir kısmı. Madem Sicil Kurulu bizim yatak odamız, kozmik 

odamız filan bir şeyler söylüyoruz, bu formların orada kalması gerekirdi. Bu çok büyük 

rahatsızlık yarattı. Bu rahatsızlık sonucunda da, işte bu şikâyet ettiğimiz, dert yandığımız 

ayrıştırma, ötekileştirme, liseli, lisesiz işi körükleniyor. Buyurun sorunuzun cevabı buradadır. 

Bunların hard copy’sini verebiliriz. Veyahut sizde de vardır bunlar. Vardır. Dolayısıyla başka ne 

istiyorsunuz? Yani işte bu gitmiş. Duyamadım. Dolayısıyla buradaki hassasiyet, ya bunlar nasıl 

sızmış, bundan sonra sızmasın. Bunu araştırabiliyorsanız araştırın. Yok araştırıp bulamadık 

diyorsanız da olabilir yani. Evet. İşte bizim yardımımız, elimizde bunlar var. Eğer bunlar varsa, 

ne yapıyorsunuz, bakın. Evet. Peki. Teşekkürler.  

Sayın Bilen.  

Mehmet Bilen 
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Olmaz ağabey, Sami ağabey olmaz.  

Sayın Başkan, Değerli Divan Üyeleri,  

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Galatasaray Spor 

Kulübü’nün Divan toplantısını yapıyoruz, ancak hiç spordan konuşmuyoruz. Her ne kadar Divan 

Başkanı, toplantının başında voleyboldan bahsettiyse de, bu pek bizde alışılmış bir durum 

değil. Kendilerini kutluyorum bir spor branşından, onun başarısından bahsettiler diye. 

Maalesef toplantılarımızda konuşulan şeyler kredi, faiz, üyelik, davalar. Sanki Galatasaray bir 

spor kulübü değil. Profesyonel futbolun dışında 11 tane şubemiz var. 1.000 sporcumuz, 

şampiyonluk mücadelesi yapıyor. Bizler ise aslında burada bir avuç üyeyiz, seçim mücadelesi 

yapıyoruz. Onlar şampiyonluk, biz seçim.  

Demin sunuldu, şubelerin zararı 3 milyon dolara indirilmiş. Kaç şube var burada? Basketbol da 

içinde. Bu sene gördüğüm kadarıyla basketbol da pozitife gelmiş. 2013’de 33 milyon zarardan 

bugün 3 milyon dolar zarara inmiş. Ekonomik olarak son derece başarılı bir durum. Sonucunda 

performans olarak da bir düşüş yok. Tabii buna bir de bizim 2 milyar liralık borcumuzu da 

orantılarsanız, 18/2 bin oluyor. Rakam olarak 3 milyon doların, yani sportif faaliyetlerin bize 

getirdiği yükün ne kadar küçük bir pay aldığının, buna karşılık burada yaptığınız konuşmalarda, 

bizlerin, hepimizin yaptığı konuşmalarda sporun hiç yer almayışının ayrıca değerlendirilmesi 

gerekir. Bu nedenle, Divan yönetiminden bir ricam var. Futbol dışındaki spor şubeleri ile ilgili 

bir toplantı yapalım ve bazı hususları, burada bahsedilen o rakamları biraz daha açalım. Olması 

gereken ne, gerçek ne? Yüzeysel, kaba rakamlar aslında pek gerçeği göstermiyor. Hâlâ 

toplumumuzda ve camiamızda, sportif faaliyetlerin giderleriyle ilgili çok yanlış bir algı var. 

Bizlerin ilgisi, dikkati ise bambaşka yerlerde.  

Bugün çok kısaca bir şubeden bahsederken, ya şimdi bunun yeri midir diyeceksiniz. Ancak 

orada birazcık yan pas yapıp, ısınıp, esas 18’e ondan sonra gireceğim ben, müsaade ederseniz. 

Su topu A takımımız, Federasyon Kupası’nı kazandı. Lig öncesi, çok önemli bir kupa ve inşallah 

bu, şunu gösteriyor. Bu sene su topu takımı da Türkiye şampiyonu olacak.  

Buradaki püf noktası aslında şu. Şampiyonluk çok önemli, ancak bir başka husus var. Sayın 

Cengiz yönetimi bu şubeyi devraldığında, bu şubenin antrenörü o günün parası ile 60 bin lira 

maaş alıyordu. Yabancı bir antrenördü ve takım şampiyon değildi. Bugün bizim kendi içimizden 

yetişen, su topundan gelen bir kendi sporcumuz, antrenörümüz -milli takımda da çalıştı- 8 bin 

liraya bu işi yapıyor ve şampiyonluk kupasının kulpunu tutmuş durumda. Ayrıca o dönemde 6 

yabancı sporcu ile yapılan dövizle anlaşmaların hepsi feshedildi, komple kendi Türk 

oyuncularımıza geçtik. Milli takım da tabii bundan çok büyük istifade etti. Fakat esas husus şu. 

Pek çok noktada olduğu gibi ahbap çavuş ilişkisi ile menajer olan bir kongre üyesi o dönemde 

konuldu. Bugün olsaydı 40 bin lira civarında alacaktı. O gün biz görevine son verdiğimizde 30 

bin lira alıyordu. Onun yerine -ki o kişinin su topu ile hiçbir ilgisi yok- su topundan gelen bir kişi 

ile kupasını tuttuğumuz bugünkü performans noktasında, 30 bin yerine 5 bin liraya biz su 

topunun içinden gelmiş, su topunu bilen bir kişiyi istihdam ettik. Performans sonuçları da 

ortada. Şimdi seçim mücadelesi yapılıyor ve bu üyemiz gibi pek çok üye, aman bir an önce 

seçim olsun da, bize de tekrar bu kulüpte bir ekmek kapısı açılsın diyor. Maalesef bazıları için 

Galatasaray Kulübü bir arpalık olmuş. Bu gerçeği görmezden gelemeyiz.  
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Şimdi bir ikinci husus da, bugün toplantı açılırken burada 173 üye vardı. Divanın 3 bin üyesi 

var, 173 üye gelmiş. Hemen hemen her toplantıda 200 üye oluyor ve konuşan da işte 13-14 

kişi. Tüm algıyı bu salona gelenler ve burada konuşanlar yaratıyor. Ancak Galatasaray bu değil, 

burada ufak bir azınlık var. Milyonlarca Galatasaraylı var, 20 bin kulüp üyesi var. Binlerce kişi 

de kulübe üye olmak için bekliyor ve birtakım engeller nedeniyle olamıyor. Yani şunun altını 

çok iyi çizmemiz lazım. Burada yaratılan algı, esas Galatasaraylının kalbindeki algı değildir. 

Buraya gelip, bu kürsüye çıkıp, kendine göre -benim gibi- fikrini açıklayanların yarattığı algıdır. 

Bu çok iyi bilinmelidir. Galatasaraylılar, bugün televizyonda milyonlarca insan izliyor. Ben 

kendileriyle irtibattayım. Buradaki görüşmelerin dışında çok daha farklı düşünceler var.  

Şimdi basında, her yerde işte hukuken seçime gidilmeli mi, gidilmemeli mi diye devamlı 

yorumlar yapıyoruz. Yani ne var, amaç ne, bunu samimi olarak kimse söylemiyor. Herkes bir 

şeye tutunmuş. Şimdi bakıyorsunuz, -tablolar burada- şirket zarardan kâra geçmiş. Amatör 

şubelerdeki durum, performans ve matematiksel ekonomik durum ortada, başarılı. Futbolda 

tüm kupalar alınmış, rakibimizle bir puan fark var ve gelirde bir rekor düzeyine gelinmiş. Peki, 

istenilen ne? Sen git, biz gelelim. Niye 3 yıllık süreci beklemiyoruz? Bu kötü alışkanlığı devam 

ettirirsek, önümüzdeki yıllarda Galatasaray Spor Kulübü bundan çok büyük zarar görür. Bu 

acelecilik ne? 3 yıl beklenmeyip, efendim davalarla, şunlarla, bunlarla... Seçimle gelen bir 

yönetim seçimle gitmeli, mahkemelerle, birtakım ayak oyunlarıyla gitmemeli. 

Şimdi bu davaların temeli nereden kaynaklanıyor? Mali kongrede, salonun gece yarısı 

boşalması sonucu, orada tutulan 200 gencin verdiği oydan kaynaklanıyor. Bu mu Galatasaray? 

Hayır efendim, hiç yapmayın, oturun yerinize. Hayır, hiç yok. Gerçeği budur, davaların da 

kökeni budur. Sizin işinize gelmeyebilir, bu gerçektir. Şimdi bunun sonucunda, Galatasaray 

Kulübü kaosa giriyor. Bekleyin, söz alın, buradan konuşun.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Salonla muhatap olmayın. Siz de lütfen müdahale etmeyin. Sonra konuşursunuz. Bu daha öne 

konuşuldu, ama yapacak bir şey yok.  

Mehmet Bilen 

Yönetimi devirmek için organize olarak çalışanlar var. Dava üzerine dava açıyorlar. Şunu 

bilsinler, Galatasaray Kulübü’ne çok büyük zarar veriyorlar. Çok büyük zarar veriyorlar. Art 

niyetlerle bugün yönetim devrilmeye çalışılıyor. Bu bir gerçektir. Bu salondaki 25 kişi, 50 kişi 

bunu istemeyebilir. Tamam, benim bu fikrime karşı gelebilir, ama gerçek budur. Milyonlar 

buna karşı. Şunu söyleyeyim, herkes gerçeği görüyor.  

İkincisi, iyi niyetli eleştiri başka şeydir. Ama buraya gelip de Başkanı, Yönetim Kurulunu tahrik 

edici, planlı, 10 kişinin peş peşe çıkıp da Yönetim Kuruluna yüklenmesi, bu başka bir şeydir. 

Ben yıllarca yönetimleri tenkit ettim. Bugünkü yönetimi de tenkit ederim gerekli yerlerde, hiç 

çekinmem. Ancak bu art niyetli, planlı, organize olursa, merak etmeyin, bunu herkes görüyor. 

Bütün Türkiye görüyor. Bunları hiç kimse -devekuşu misali- saklayamaz. 

Şimdi gelelim Divan toplantılarına. Bakın, bugünkü toplantı gayet güzel, hakikaten. Fakat 

kusura bakmayın, Ekim ayının toplantısı -ben gelmedim, televizyondan izledim- bir facia. Yani 
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yıllardır toplantı izlerim, böyle bir şey görmedim. Çok aşırı yönetime yüklenildi. Çok aşırı 

yüklenildi. Daha açılıştan başlandı ve sonucunda da, haklı olarak bir kırgınlık oldu. Bu gerçek, 

göz ardı edilmemeli. Bakın, Divan yol gösterir, Divanda öneri olur, eleştiri olur, tenkit olur. 

Bunun hiçbir mahzuru yok. Her türlü tenkit. Ama buraya gelip de organize bir şekilde, peş peşe, 

birbiriyle paslaşarak vicdansızca yapılan tenkitler, -hiç öyle yapmayın, gerçek bunlar Sayın 

Kozak- bunlar Galatasaray’a hiçbir şey vermez. Bunları insanlar görüyorlar, hiç merak etmeyin.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Bilen, müsaade edin. Sayın Bilen, lütfen salonla muhatap olmayın. Bitirin siz.  

Mehmet Bilen, 

Tabii, tabii, olmuyorum ben. Şimdi bunun dışında tabiatıyla şunu söyleyeyim. Tabii burada 

yumuşak geçelim, çünkü bugünkü toplantının seyri de o. Divan yönetimine önemli görev 

düşüyor. Gerginlikten kulüp bir şey kazanmaz. Tabii, tabii, şimdi ben yumuşak geçiyorum, 

germiyorum. Onun için, Divan yönetiminin kulübün yönetimi ile, başkanı ile mümkün 

olduğunca uzlaştırıcı, güzel, tatlı dilli bir diyalog içinde olması lazım ki, Galatasaray bu konudan 

bir zarar etmesin.  

Bir de, 2.500 oyla gelmiş kişi seçimle gitmeli, birtakım kongre taktikleri ile gitmemelidir diyor, 

konuşmamı burada noktalıyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Bilen, teşekkür ederiz bu veciz konuşmalarınız için. Yalnız bir konuyu çok iyi bilmeniz 

lazım diye düşünüyorum. Bunu bütün üyelere söylüyorum. Lütfen, müsaade eder misiniz? 

Zaten toplantının sonuna yaklaşıyoruz. Bütün toplantı tutanaklarını okuyunuz lütfen veyahut 

da yoksa biz özetini gönderelim. Siz zaten takip ediyorsunuz bunları, ama hafızada kalmıyor 

olabilir, hepimiz yorgunuz. Her toplantıda tavsiye ve uzlaştırıcı olmaya gayret ediyoruz, ta ki 

Ekim toplantısına kadar. Ekim toplantısına kadar gelen süreçte, eğer başta Yönetim Kurulu 

Başkanımız Sayın Cengiz olmak üzere, Divanı yok sayacak şekilde kılıcını çekerse, bu iş olmaz. 

Ve onun sonucunda bu yapılmıştır. O bakımdan, geçen Divan toplantısı, evet, gergin geçmiştir. 

Gerginlik iyidir bazen, ders çıkartırsak.  

Yalnız ben sizin Divan Kurulu üyelerine hitaben söylediğiniz organize işler konusuna çok 

katılmıyorum. Bu çok ayıp bir şey. Sayın Cengiz’in bir Genel Kurulda söylediği bindirilmiş 

kıtalara benziyor biraz. Sizin de üyesi olduğunuz Divan Kurulu üyelerine bu benzetme hiç 

yakışmıyor. Mutlaka siz de sürçülisan eylediniz, böyle bir şey. O zaman bunu üyeler 

değerlendirirler, gerçek olup olmamasını. Ben temsil ettiğim Divan Kurulu üyeleri adına böyle 

bir benzetmeyi çok yersiz buluyorum ve kabul etmiyorum. Onlar adına da sizi şiddetle 

eleştiriyorum. 

Sayın Taner Aşkın. Daha sonra Serhat Özalemdar ve Metin Öztürk var. Sabırlarınız için 

teşekkürler.  

Taner Aşkın 

Saygıdeğer Galatasaraylılar, Muhterem Hazirun,  



 
51 

 

Sözlerime başlamadan önce, herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Özellikle şunu hemen 

belirtmek istiyorum. Tamam. Uzun zamandır aşağı yukarı dördüncü veya beşinci kez bu 

kürsüden uzaktaydım, ama bugün konuşmam gerektiği kanaatine hasıl oldum. Geç de olsa 

buraya intikal etmeyi bir şekilde becerdim ve şimdi de huzurlarınızdayım. 

Ben çok enteresan şeyler söyleyeceğim. Yani kusura bakmayın, kimse de alınmasın, ama şu bir 

hakikat. Galatasaray Spor Kulübü, kurulduğu günden bugüne kadar hiç böylesine popülist bir 

politika ile yönetilmedi. A’dan z’ye popülist, a’dan z’ye. Bakın, biraz evvel Kaan kardeşimiz çıktı, 

çok güzel, borçlar azaldı, yapılandırmalar yapıldı, şu oldu, bu oldu, her şey oldu. Gayet güzel, 

kimsenin itiraz ettiği yok. Hatta iyi oldu diyen bile var. Ben hariç, onu söyleyeyim. Böyleydi de 

niye bu hâllere geldi? Bakın, biz kimseyi kendimize miyal alamayız. Bizi miyal almalarını her 

zaman, herkese kabul ettirmiş bir camiayız. Rakibimiz şöyleymiş, rakibimizin borcu inmiş, 

rakibimizin borcu kalkmış, beni hiç alakadar etmiyor. Beni hiç alakadar etmiyor. Beni 

Galatasaray alakadar ediyor.  

Çıktınız, her şeyi anlattınız. Öyle bir harika, pembe bulutlar üzerinde uçuruyorsunuz ki bizleri, 

ya Galatasaray’a helal olsun. Ha, bundan öncekiler de hiçbir iş yapmamış. Ya yapmayın, bu 

kadar da vicdansız olmayın. Geçmiştekileri kötülemeyin, biz demeyin. Bakın, siz bizlerin 

devamısınız. Ama sizler değilsiniz. Bizlerdensiniz. Yapmayın, böyle şey olmaz. Benden evvelki 

buna müdahale edemiyordu, etmiyordu, falan, böyle bir şey yok. Arkadaşlar, ciddi olalım ya. 

Biz de aynı hakaretlere maruz kaldık. Ben de ibra edilmeyen Yönetim Kurulu üyelerinden bir 

tanesiyim. Ama biz haddimizi bildik, Galatasaray camiasının büyüklüğünü bildik. 

İstenmediğimiz yerde bize ikaz ettiler, durmayın burada, dediler ve çekildik. Bir ay sonra 28. 

maddeden seçim yaptık. Ne var bunda? Mademki bu kadar eminsiniz, mademki Galatasaray’ı 

yükseklere taşıyorsunuz, mademki uçuruyorsunuz, çekinmeyin kardeşim.  

Nedir Galatasaray’ı bu hâle getirmenizin sebebi? Ben hangi birine inanacağım? Bana bir şey 

söyleyin, inandırın beni. Yok, böyle bir şey ya, yok böyle bir şey. Mümkün değil. Yani yaptığınız 

şey a’dan z’ye yanlış. Bakın, bir taş atmıyorsunuz, bir taş sonra yosunlu taşa basıyorsunuz. 

Bastığınız taş kaydığı zaman üstünden, kafanızı suya sokup çıkaramazsınız. İlla ki o taşa 

vurursunuz ve büyük bir hasar alırsınız. Siz almazsınız bu hasarı, bizler almayız, yönetenler 

olarak alan Galatasaray Spor Kulübü olur ve bunun kefaretini ödeyemezsiniz. Nerede Sayın 

Başkan? 9’da televizyonda konuşacak. Arkadaş, konuşacaksan gel bu kürsüde konuş. Bir şey 

söyleyeceksen gel benim yüzüme söyle. Ama ben Başkan için çok şey söyleyebilecek 

durumdayım. Çok şey söyleyebilecek durumdayım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Aşkın, salona doğru konuşun.  

Taner Aşkın 

Galatasaray’ı, hak eden insanlar yönetecek. Galatasaray’ı tanımayanlar değil, Galatasaraylı 

olmayanlar hiç değil. Bunun ortaya koyabileceğim o kadar net vesikaları var ki, Sayın Başkan 

burada olsaydı yüzüne karşı hepsini sıralayacaktım. Bir tanesinde bana cevap verebileceğini 

tahmin etmiyorum. Asla tahmin etmiyorum.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Aşkın, Sayın Aşkın, salona doğru konuşursanız memnun olurum.  

Taner Aşkın 

Hayır, ben şey değil. Kusura bakmayın. Alınmayın. Mahmut, senin için de bir şey yok. Ya şimdi 

uzatmadan şuraya gelmek istiyorum. Bakın, ben yaptığınız her şey için teşekkür ediyorum. 

A’dan z’ye her şey için teşekkür ediyorum. Ama bakın, Sayın Kaan kardeşim dedi ki, Florya 

hakkında böyle böyle bir durum var. Tamam, 120 milyon lirayı verdik, Florya’yı geri aldık. 

Tamam. Florya’nın kaç metrekaresi bizim? 20 bin metrekaresi bizim. Üstü kimin? Gençlik Spor 

Genel Müdürlüğünün ve İstanbul bölgesinin. Peki, gerisini ne yapıyoruz? Ecrimisil ödüyoruz. 

Oraya inşaat ruhsatını hangi şartlarla verdi TOKİ? Oranın hepsini birbirine birleştirerek verdi 

ve bize de dedi ki, siz bu 20 dönümden şu payı alırsınız, kâr payı üzerinden. Şimdi böyle bir 

teklifte bulunuyorsunuz. Vereceğiz 120’yi, malımızı geri alacağız. Çok güzel ya! Hangi malınızı 

alacaksınız, arkadaşlar? 20 dönüm araziyi alacaksınız. Çarpıtmayın, geri kalanı size 

vermeyecekler. Geri kalan, o organizasyonun içerisinde tekrar inşaata devam edecek. 

Bir şey daha söyleyeyim. Kaan kardeşim, sen kafanı sallama, çıktığı zaman görürüz hepsini. 

Orada imar alamayacaksınız, bakın, eski imarda kalacaksınız. Sportif tesisler diye geçecek, yeşil 

alan ve sportif tesisler diye ve sadece 20 bin metrekaresi. Onun üstünde bir şey yok, onun 

üstünde bir şey yok. Göreceğiz, hep beraber buradayız. Siz de oradasınız, biz de buradayız.  

Efendim, inşaat yapamadık, şöyle, böyle. Nereye inşaat yapamadınız ya? İstediniz de inşaat 

yapamadınız mı arkadaşlar? Bugün yerin altında, denizin altında inşaatlar yapılıyor. İnsanlar 

Çin’de 180-190 metre dağın yamacına değil, yüzüne asansörle insan çıkarıyorlar. 5 tane, 6 tane 

asansörle. Nereye inşaat yapamıyorsunuz? Yanınızda inşaatlar yapılmış. İsteseydiniz 

yapardınız, yapmadınız. Ben daha sıralayayım mı yapmadıklarınızı? Ada’dan ne haber? Ne 

oldu? Ada nerede? Otel nerede?  

Arkadaşlar, bakın, çok ciddi anlamda söylüyorum. Hep yaptıklarınızı sıralıyorsunuz. Ben 

yaptıklarınıza teşekkür ediyorum. Ama Galatasaray’a taşıma suyla devir atlatamazsınız. Taşıma 

su, bankalardan faiz veya yapılandırmalar filan değil, hakiki kaynaklar üreteceksiniz 

Galatasaray’a. Ciddi gelirler sıralayacaksınız, ciddi projeler getireceksiniz. Bunlarla borçlanın, 

hakikaten samimi söylüyorum, % 100 destekleriz, hiç tereddüdünüz olmasın. Ama ben 

yapılandırma yaptım... Tamam, yaptınız. Ne oldu? İki sene para ödemeyeceksiniz, üçüncü sene 

% 80’ini ödeyeceksiniz. Faizler de var işin içerisinde. Ya yapmayın. Beşinci sene değil, Mahmut 

Bey kardeşim, kredi 5 senelik zaten. Üçüncü seneden itibaren % 80 ödeyeceksiniz. % 85 

ödeyeceksiniz. Nasıl ödeyeceksiniz? Efendim ben diyorum ki, üçüncü seneden itibaren % 80’ini 

ödeyeceksiniz. Yanlış mı? Ha, Mahmutçuğum, neyse, konuşuruz sonra. Buradan 

konuşmayalım, muhatap olmayalım.  

Netice itibarıyla, şunu söylüyorum. Galatasaray’ın para getirecek, nakit akışı sağlayacak, ki 

nakit akışı diye ben Kaan Bey’le hep ters düşüyorum. Nakit akışı değil Kaan Bey’in takdim ettiği 

şeyler, hepsi vakit akışı, boşa geçen zamanlar. Öyle söylüyorsunuz, böyle söylüyorsunuz. Ya 

750-800 milyon dolar civarında Galatasaray’ın sermayesi terse düşmüş, niye 2.5, 2.7 trilyon 

civarında bir sermaye artışına gidiyorsunuz, söyler misiniz bana? Ne gereği var? 5 sene süresi 
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var, geldiği zaman bunu yaparız diye yapıyoruz. Hayır, şimdi yapmıyoruz da sonra yapıyoruz. 

Ya rezerv tutuyorsunuz elinizde. Ben bunu yazıyorum, bu kürsüden söylüyorum, bunu en kısa 

zamanda yapmak zorunda kalacaksınız. Gidişat, gidişat değil. Kimseyi aldatmaya gerek yok, 

çarpıtmaya gerek yok. Bu gidişatla bir yere gidemezsiniz. Mümkünü yok. Böyle bir ekonomik 

kural da yok, kaide de yok, yol da yok. İlla ki bunu en geç 2 sene içerisinde yapmak zorunda 

kalacaksınız.  

Peki, sonra ne olacak? Ben söyleyeyim. Bir anda hisse senetleri çıkacak, ertesi gün güm diye 

inecek. Güm diye indiği zaman verdiğiniz teminatlar ne olacak? Hepsi 3 katına katlanacak. 

Bankalar sizden bunların teminatlarını yükseltmenizi isteyecek. Ne yapacaksınız? Hisse 

senetlerinizi satacaksınız. O da olmayan hisse senetlerinizi. Nereye gelecek? A grubu hisse 

senetlerine gelecek. Galatasaraylılar, dikkatinizi çekiyorum. İşte bunun için bu yönetim gitmeli. 

Bundan sonrası Galatasaray için son derece handikaplarla dolu bir zaman dilimidir. 

Unutmayalım, zaman dilimidir diyorum. Sayın Başkan burada olsaydı, daha başka bir ifade ile 

söyleyecektim bunu kendisine. Ama ne olursa olsun, nereye kadar dayanırsanız dayanın, en 

kötü ibrasızlık, Mart ayında alacağınız ibrasızlık olur. Gelin, seçime girme hakkınız var. Bir karar 

alın, buyurun gelin, girin seçime siz de. Niye? Bu kadar hakkınız geçmiş, bu kadar kendinizden 

eminsiniz, kendinize güveniyorsunuz. Gelin, Galatasaray’ı handikaplar içerisine sokmayın. 

Gelin, Galatasaray’ı, Galatasaray’ın layık olduğu yere hep beraber el birliği ile taşımaya gayret 

edelim. Bizler de sizlere destek olalım. Ama bakın, Sayın Başkan yok, Yönetim Kurulunun diğer 

üyeleri yok. Abdurrahim kardeşim izin aldı gitti. Sağlıktır, kimsenin bir şey söyleyecek hâli yok. 

Ama yapmayın, hakikaten yanlış.  

Bakın, Galatasaray Spor Kulübü, elinde çok büyük potansiyeli olan bir kulüp. Altını çizerek 

söylüyorum, alacağınız bir kararla -laf olsun diye söylemiyorum- 200-300 milyon doları bir 

senede bu kulübe sokmanız mümkün. 250-300 milyon dolardan bahsediyorum, bu kulübe 

sokmanız mümkün. Söyleyecek bir şey yok yönetime, bu bir prosedür. Buradan söylenecek bir 

şey değil. Ben söylenecek kısmını söyledim. Bana geldikleri zaman, benden yardım istedikleri 

zaman veya bana buyur kardeşim, gel bunu izah et dedikleri zaman, amadeyim emirlerine. 

Buyursunlar, bu kadar net. Bu kadar net.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Aşkın, meblağ bu kadar önemliyse, bence bir an önce randevuyu bağlayın. Çok önemli 

bir iddia bu. Ben 200 milyon olmasın, 100 milyona da razıyım. Hemen ayarlayayım bir randevu.  

Taner Aşkın 

Bakın, ben bu kürsüden bunu ilk defa söylemiyorum. Bakın, benimle konuşanlar, bana yakın 

olan...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Fatinoğlu, tamam ama Divan Kurulu üyesi değilsiniz.  

Taner Aşkın 
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Sayın Mahmut kardeşim, lütfen sakin ol. Bak, gayet rahat konuşuyoruz. Sen bakma, ben belki 

biraz heyecanlı olabilirim. Yaşıma ver, kusura bakma. Ama şunu söylemek istiyorum. 

Galatasaray’da bu potansiyel var. Biz hiç kimseye muhtaç olmadan, bu kulübü layık olduğu 

yere getirebiliriz. Ama itişerek, kakışarak, birbirimize yumruk atarak, burada olmayacak sözler 

söyleyerek, insanları ayrıştırarak hiçbir yere gidemeyiz.  

Neden öbür kulüpler beni alakadar etmez? Beni hiçbir şey alakadar etmiyor ya. Beni sadece 

Galatasaray alakadar ediyor. Bir gazetede kocaman futbol takımı var. Evet, tamam, doğru. 

Bugün 908 milyon Galatasaray’ın kazancı var diye sürmanşet atmış, en çok kazanan kulüp. 908 

milyon para bu kulübe girmiş. Peki, ne olmuş? Sizin gösterdiğiniz yere gelmiş bütçe. Bir saniye, 

bir saniye. Sami Bey’ciğim, bir saniye, siz gelir buradan konuşursunuz. Gelip buradan 

konuşursunuz. Oturduğunuz yerden cevap vermeyin lütfen. 908 milyon girmiş. Peki 

soruyorum, sizler de çok iyi biliyorsunuz, kaç çalışanınız var? Cevap verin bana. Kaç çalışanınız 

var? Kaç paralık cironuz var, kaç çalışanınız var? Bir cevap verin. 700 tane çalışanınız var 

beyefendi, 700 tane çalışanınız var. İsim söylemiyorum. X şirketin şu kadar cirosu var, ama 

çalışan sayısı Galatasaray kadar değil, 250-300 kişi maksimal. Siz nerelerdesiniz, neler 

söylüyorsunuz? Sami Bey kardeşim söylüyor, tamam, tablolar çok güzel. Hiç kimsenin...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Aşkın, bu mukayese çok doğru bir mukayese değil. Ben bir özel sektör yöneticisi olarak 

buna çok katılmıyorum. Yani şu kadar ciron varsa 100 adam, 2 mislisi 200 milyon.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkanım, o zaman daha basit bir şey söyleyeyim. Çok ağır diye ben söylemek 

istemiyorum. Yani bakın, başka kulüpler de var.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bence bunu, denetim raporunda, bundan sonrakinde yönetsel ifadelerde arkadaşlar izah 

etsinler ki, yani ciro başına kaç personel düşüyor vesaire gibi. Arzu ederseniz verebilirim ben 

elimdekilerini, ondan faydalansınlar. Ama o mukayese biraz yanıltıcı olur.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkanım, ben onun yanıltıcı olduğuna inanmıyorum. Şöyle söyleyeyim, ben yöneticilik 

hayatımda hep bu mukayeseleri yaparak bir yere kadar geldim. Kimse kusura bakmasın. Ben 

bu konuda iyi bir otorite olduğumu kendi kendime değil, herkese de ispat etmiş bir adamım. 

O kadar da net söylüyorum. Siz eğer ekonomik olarak gerekli tedbirleri almazsanız, gerekli 

klozları koymazsanız mukayese her zaman yapılabilir, her şeyle yapılabilir. Bu sadece bununla 

alakalı değil. Buyurun, kıstas olarak ligde oynayan diğer kulüpleri koyalım. Onları koyalım. Kimi 

çalıştırıyor, kaç tane adamları var? Yani tamam, doğru, burası Galatasaray Kulübü, olacaktır. 

Eyvallah, sıkıntı yok. Ama 700 mü, yoksa 500 mü, yoksa 300 mü, onu siz takdir edeceksiniz. 

Ben sadece söylüyorum, ikaz ediyorum. Burası Galatasaray’da bir ikaz kürsüsü, icra kürsüsü 

değil, kusura bakmayın. 

Muhterem Hazirun, 



 
55 

 

Kusura bakmayın, gecenin geç saatinde biraz da heyecanlı olarak bir şeyler söyledim. Ama 

şunu söylüyorum. Yine de ısrarcıyım. Sayın Başkan yok. 9’da televizyona çıkacak, bizim orada 

kendisine ulaşma şansımız da yok. Sizler arkadaşlarısınız, sizin Yönetim Kurulunuzun da 

başkanı. Ama ben yine söylüyorum, Galatasaray’ın başkanı değil, sadece başkan. O kadar 

benim için. Lütfen ikaz edin. En kısa zamanda bunu...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Aşkın, Sayın Aşkın, bu çok doğru bir ifade değil. Bence bunu düzeltelim. Çok doğru değil 

bu ifade.  

Taner Aşkın 

Olabilir. Onun için gelmiyor da olabilir. Neyse, gelebilir. Bakın, ben söylüyorum, ben açıkça 

söylüyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam, söylüyorsunuz, ama çok doğru bir ifade tarzı değil, Divana yakışmıyor. Bütün 

söylediklerinizi çürütebilir, o bakımdan bunu toparlayalım.  

Taner Aşkın 

Peki, Sayın Başkan, ikazınız için teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Estağfurullah. Başkanımızdır, bu kadar basit.  

Taner Aşkın 

İkazınız için teşekkür ederim. Ya kardeşim, affedersiniz. Mahmutçuğum, bakın, affedersiniz. 

Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun. Mahmut, yeter ya.  

Taner Aşkın 

Bakın, bu kadar hassasiyeti Sayın Başkanın bu kürsüden Divan üyelerine söylediği laftan sonra 

da gösterecektiniz, benim söylediğim laftan sonra değil. Sayın Başkanın bütün bir Divana hitabı 

esnasında, o Divana ettiği hitaplarda söyleyecektiniz. zaman ben suçlu olurdum. Ama şimdi 

kendimi suçlu addetmiyorum. Özür diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Aşkın, zaten o yüzden bu durumlara geldi. Toparlayalım isterseniz. Biraz toparlayalım.  

Taner Aşkın 

Mehmetçiğim, şaşkınlık sende var. Sen tarafsın. Sen yönetimdesin çünkü. Sen tarafsın.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Oo, bu olmaz böyle bakın. Sayın Aşkın, kesmek zorunda kalacağım. Lütfen.  
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Taner Aşkın 

Sen otur oturduğun yerde, sesini çıkarma. Tamam mı? Evet. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

İyi akşamlar diliyorum. Galatasaray için inşallah en iyisi olur, hayırlısı olur.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz, tamam. Sağ olun. Sayın Serhat Özalemdar. Tutuyor musunuz konuşma 

hakkınızı? Peki. Daha sonra Metin Öztürk, Ayhan Özmızrak. Ondan sonra hepsine cevap 

verebilirsiniz. Hocam, siz Pendik’e gidiyorum dediniz, erken ayrılacaktınız, ayrılmadınız ama. 

Estağfurullah Hocam, şeref duyarız.  

Serhat Özalemdar 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Üyeler,  

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu arada iki tane liderimiz var, kurucu. Atatürk ve Ali 

Sami Yen’i de saygıyla, rahmetle anıyorum. Şimdi bir şey okuyacağım, sizlerle paylaşacağım. 

Ama yanlış anlaşılmasın, kimseyi hedef filan aldığım yok. Hiçbir şekilde yorum yapmadan, 

okuduğum bir şeyi sizlerle paylaşacağım, o kadar.  

Çoğunuzun bildiği gibi, Fransa’da başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış olan George 

Pompidou’nun bir yorumu şöyle. “Gerçek lider, camianın geleceğiyle ilgili konulara odaklanır 

ve onları gerçekleştirmeye çalışır. Zayıf lider, günlük işler ile uğraşır. Çapsız lider ise muhalefet 

ve diğer kurumlarla dalaşır ve kavga eder.” Bu kadar. Yorum sizin. Hepinize teşekkür ediyorum. 

İyi günler.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Serhat Bey’e bu özlü sözler için teşekkür ediyoruz. Metin Bey.  

Metin Öztürk 

Sayın Divan Başkanı ve Ekibi, Kıymetli Yönetim Kurulu, Kıymetli Hazirun,  

5569 Metin Öztürk. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Biliyorsunuz, bu kürsüyü pek işgal 

etmiyorum. Birinci sandıktayım, buna rağmen bu üçüncü ya da dördüncü çıkışımdır. Burada 

Mehmet Bilen’i de hedef almıyorum, üstüne alınmasın. Her sefer çıkıyor. Onu da izliyoruz. 

Herkesin gündemi farklı. Benimki biraz belki Kaan Bey’in konusuna giriyor, futbol takımı ve işin 

ekonomisi. 

Diagne’yi Kasımpaşa bir yıl önce Çin’den bedavaya aldı. Bize KDV dâhil 11.8 milyon avroya sattı. 

Şampiyon olduktan sonra, anlaşma gereği Kasımpaşa’ya 3 milyon avro daha verdik. 

Hatırlarsanız, Diagne Kasımpaşa’da 1.1 milyon avro alıyordu, bize gelince büyük ihtimalle 

futbolu değişti, penaltıyı farklı atmaya başladı, biz 2.2 milyon avroya el sıkıştık. Sonra nasıl 

kurtulacağımızı bilemedik, apar topar yurt dışına kiralık gönderdik. 2.8 milyon avroya kiralık 

bir futbolcu aldık. Kulübüne ödediğimiz bedel, menajer komisyonu, vergi, bize 1 yıllık oynatma 

maliyeti 5.4 milyon avro. Tapusu bizde değil, kiralık bu. 5 milyon avro ödediğimiz -biliyorsunuz 

kim olduğunu- başka bir futbolcumuza, söylenti o ki 5 maçta bir 500 bin avro da ayrıca 

ödeyeceğiz. Allah’tan galiba oynarsa ödeyecekmişiz onu. 3 farklı menajere bu transfer için 3 
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milyon avro ödediğimiz söyleniyor. Vergiler dâhil bu futbolcunun da bize sadece bu yıl için 

maliyeti 10 milyon avro.  

Bir Yunanlı futbolcumuz vardı, -adını zor söylüyorum ama Mitroglou galiba- geçen yıl ara 

transferde geldi. Biz bu anlaşmayı 5 aylık değil, 1.5 yıllık yaptık. Giderken de üstüne para verdik, 

gönderdik.  

Şampiyon olmanın ve Avrupa'da başarılı olmanın yolu, kötü kontratlar yapıp lejyonerlere 

ülkelerinde aldıklarının 2-3 katını vermek değildir. Büyüklük, başarı zaten Galatasaray’ın 

genlerinde var. Önemli olan 2000 ruhunu yakalamak. Bunun ilk parıltılarını, en son Antep 

maçında gördük. Rotasyon sebebiyle forma gören aslan parçaları görevlerini yerine getirdiler. 

Bunlara Yunus Akgün, Atalay gibi aslan parçalarını da ilave ederseniz, 2000 ruhunu 

yakalarsınız. Hatta en son duydum, adını unuttum ama bizim bonus kafamız, o da geliyormuş. 

Onu da keyifle bekliyoruz. 17 yaşında genç bir kardeşimiz. Galatasaray’ın gençleri Madrid’de 

Real Madrid’i eze eze yenerek, 4-2 yenerek hem bizi, hem gururumuz olan Fatih Hocayı 

gururlandırdılar ve biz buradayız dediler.  

Bir diğer konu da kötü futbol ve futbolcuya hakaret. Kötü oynayan futbolcuya hakaret elbette 

kabul edilemez, ama bu maçı izleyen kişilere seyirci-taraftar ayrımı yapıp ayar çekmek de bir o 

kadar da yanlış. Bu futbolcular gelir, gider, ama o taraftar karda, kışta hep orada. Zaten iç saha 

ve dış saha maçlarında alınan sonuçlara bakın, hangisinden kaç puan aldığımıza. Bu izleyicinin, 

taraftarın, seyircinin net katkısını görürsünüz. Bu ligin zaten hep favorisiyiz. Hep biz demez 

miydik, işte annenizin ligi diye, diğer takımlara. Avrupa’yı titreten 2000’li yılların Galatasaray’ı 

olmak istiyorsak, borç batağından kurtulmak istiyorsak, yüreği ile oynayan aslan parçalarının 

sayısını artırmalı, pahalı ve sonuca katkı sağlamayan lejyonerlerin sayısını azaltmalıyız. 

Bunların hepsi kötü değil. Hagi gibi bir usta da geldi, biliyorsunuz. Önemli olan, bunların yanına 

iyi montelerle bunların da kalitesini artırmak. Sonuçta bir bakıyorsunuz, biz başarısız her 

sonuçtan sonra futbolcuyu ve hocayı suçluyoruz, ama işin aslı öyle değil. Davul Hocanın 

boynunda, tokmak bu yetersiz yönetimin elinde olunca yaşanan sıkıntıların üzüntüsü de bize 

ve cefakâr taraftarımıza düşüyor.  

Bu saate kalıp beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Sayın Ayhan Özmızrak.  

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize saygılar sunarım. Konuşma yapmayı düşünmüyordum, onun için de bir hazırlığım yok. 

Merak etmeyin, son konuşmacı olarak da kısa tutacağım.  

Önce Mehmet Bilen’e acil şifalar diliyorum, geçmiş olsun diyorum. Mahkeme üstüne, 

mahkemeden bahsederken, eh, işte şecaat arz ediyor. Dava üstüne dava açanlar orada 

oturuyor, biz değil. Neyse, tekrar acil şifalar diliyorum, geçmiş olsun diyorum. 

Hep anlatılan burada yapılan eleştirilerde, mali tablolar iyi ama, borcumuz azalıyor ama, 

gelirimiz artıyor ama... Ben hiç öyle görmüyorum. 24 Ocak 2018’den bugüne kadar 1 milyarın 
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üzerinde senelik sporcu faaliyet gelirimiz olmuştur. Başarıdır, takdir edilir. Bunun ötesinde, 

275 milyon lira yanılmıyorsam, faaliyet dışı gelir elde edilmiştir, yani Emlak Konut’tan ve 

sermaye artışından. Bütün bunların çerçevesinde, bankalara olan finansal borcumuz % 36 

artmıştır. Konsolideden bahsediyorum. Hani sevgili Kaan kardeşimin de esas tablo dediği 

konsolideden bahsediyorum. 

Neresi iyi gidiyor? Hangi mali tablo düzeliyor? Ben bunu göremiyorum. Öz varlıklarımız artık 

eksi 750 milyona mı ne geldi. Bunun ticari adı teknik iflastır, ama dernek olduğumuz için 

olmuyor. Benim söylediğim, geçen ay dile getirdiğim konularda Kaan kardeşim cevap verdi, 

eksik olmasın. O konuda da seninle mutabık değiliz. IFRS ile VUK arasında o kadar fark olmaz. 

Toplam yükümlülüklerde 500 milyona yakın farktan bahsediyoruz. Ama velev ki sen haklısın, o 

zaman Denetleme Kurulu kalkıp raporunu sunarken farklılığın ne olduğunu, niye olduğunu 

söyleyecekti. Ha, siz Ağustos ayında gelen -siz derken seni kastetmiyorum Kaan kardeşim- 

bağımsız denetçi raporunun üzerine kuluçkaya yatar gibi yatmayıp da bizimle paylaşsaydınız, 

zaten bu farklılıklar da olmaz, biz oradan doğrusunu görürdük.  

İki tane önemli tehlikeyi söyleyerek konuşmamı bitirmek istiyorum. Bir tanesi, -Sayın Eşref 

Başkanımın biraz önce bahsettiği- derneğin AŞ’ye olan borcunun getireceği olası risklerdir. Hiç 

öyle uzak falan filan değil. 

İkinci olarak, -birçoğunuz okumuştur, ama okumamış olanlar varsa tavsiye ederim- Metin 

Sinan Aslan kardeşimin, Oda TV’de yeniden yapılandırma ile ilgili bir yazısı var. Lütfen madem 

imzalanmadı, her şey de bitmedi, sevgili Kaan kardeşim, okumadıysan veyahut da okuduysan 

da bir daha bastır, bir daha dikkatle oku. Bundan sonra bu gidiş geri dönülmez, başka 

hâkimiyetlere doğru gidiş olabilir. Bunun suçlusu sizsiniz, bendim, o, hiç fark etmez. Olan 

Galatasaray’a olur. Lütfen dikkatli olalım. Hepinize teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hocam, bir yönetime söz verelim. Konuşacak mısınız? Buyurun. Buyurun. Estağfurullah.  

Mehmet Bilen 

Hepinizi saygılarımla tekrardan selamlıyorum. Efendim, insanları eleştirmek çok kolay. Ya 

paran var mı senin, bu para nereden eksildi, nereden geldi, kar topu nerede, defalarca 

söyledik. Kimseye yaranmak için konuşmuyorum. Boyuna eleştiriyoruz. Ya bir mutfak 

düşünün. Evinizdeki ailede sıkıntıları düşünün. Eğer başka yerden bir geliri yoksa, o ailenin 

sıkıntıları devam eder. Bizim fabrikamız yok, üretim kaynaklarımız yok. Sonra bunların çoğu 

mali kongrelerde konuşulması lazım gelen şeyler. Bunların çoğu Divana aksediyor. Eskiden 

Divanda böyle şeyler konuşulmazdı. Ben sıkılmaya başladım, bu Divan böyle olmaz. 

Birbirimizden hınç alır gibi hareketler yapıyoruz. Çok yanlış. Efendim şu şöyleydi de, böyleydi 

de... Nereden geldi bu borçlar? Bankalara kimler anlaşmalar yapmış daha evvel, avrolarla, 

dolarlarla? Futbol takımını kim getirmiş daha evvel? Fatih Hoca, şu takımı, şu oyuncuyu 

istiyorum, bunu getirirsen bu takım ileri gider, bilmem ne gider, diyor, yönetim de buna göre 

hareket ediyor. Burada suçlar varsa, bu işle ilgili olan kişiler suçlu.  
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Kaan’a hücum ediliyor. Kaan’a niye hücum ediliyor? Kaan mali konularda uzman olarak, şu 

şöyledir, böyledir, görüşünü arz ediyor. Varsa çareler söyleyin, o çarelere göre. Diyelim ki bu 

yönetim gitti. Tamam, gitti, güle güle. Kim gelecek? Belli mi gelecek olan? Ne yapacak? 

Projeleri nedir? Nereden ne getirir? Bir 50 milyon dolar koyacak mı ortaya? Yapamaz. Mecbur.  

Personel diyorsunuz. Personelin aldığı maaşları biliyor musunuz siz? Asgari ücret be. 

Bırakırlarsa ne olacak? Giderler. Yeni gelen adam ne diyecek? Yeni onunla mukavele 

yapacaksınız. Fazla konuşmak istemiyorum. Başkanım, eksik olmasın, bana söz verdi. Kimsenin 

adamı değilim. Orada benim 4 tane yetiştirdiğim elemanlar olmuş, onlar için de 

konuşmuyorum. Bana bir çare bulun ya. Bugün çöp tenekelerinden ekmek yiyen, eve götüren 

insanlar var ya, soğan sarımsak topluyorlar.  

Başka bir şey söylemiyorum. Hepinize saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Üyelerimizden söz isteyen yoksa Kaan Bey’e son cevapları toparlaması için... İbrahim Bey, 

buyurun. Önce İbrahim Bey’i alalım Kaan Bey, siz ona da cevap verirsiniz belki.  

İbrahim Göknar 

Efendim, tekrar herkesi saygıyla selamlıyorum. Ben bir kere daha altını çizerek ifade etmek 

istiyorum. 2-3 saat önce söylemiştim, Galatasaraylının Galatasaraylıyla inatlaşmasında hiçbir 

fayda yok. Turcan Hocam çok doğru söylüyor, % 100 katılıyorum. Her şey ekonomi değil, spor 

var, vesaire. Ama maalesef Hocam, ekonomi yoksa artık spor da yok.  

Bu noktadan hareketle, sevgili Kaan Kançal Bey buradaysa -gitti galiba, ama indinde Yönetim 

Kurulu arkadaşlara söylüyorum- bu kürsüye gelip bu kürsüden eleştiri yapmak veya tespit 

yapmak ve onun üstüne üstelik çözüm üreterek eleştirmek herhâlde şık bir şey. Eğer Divan 

tutanaklarına bakılırsa, bunlar bu kürsüye gelen 8-10 kişi tarafından yıllarca yapılıyor. Ancak 

bugün birçok kişinin de ifade ettiği gibi, artık durum oldukça vahim. Hiç kimse bu kürsüye gelip 

de mevcut yönetimin başarısız olmasını istemez. Hepimiz Galatasaraylıyız. Şimdi tam tersine, 

burada ifade edilmeye çalışılan konular, acaba bunu da şöyle yapabilir miyiz şeklindedir. Lütfen 

bu şekilde algılansın.  

Sportif AŞ, kurulduğundan bugüne ilk defa bir kâr gösterdi. Bravo, tebrik ederim. Diğer yapılan 

konularda da, Turcan kardeşim galiba, çok güzel gelişmelerden bahsetti. Onlar için de tebrik 

ederiz. Eğer konu tebrik almak istemekse, canıgönülden tebrik ederiz. Çünkü çeşitli 

demeçlerde, biz niye tebrik edilmiyoruz diye Yönetim Kurulu üyelerimizden sesler çıkıyor. Bu 

da hiç şık bir şey değildir. Tebrik istenilmez, tebrik zaten tebliğ edilir. Şimdi 30 milyonluk kâr 

için, hiç kimse bu kârı yapmadınız demiyor. Ama aklıma hemen şu geliyor. Hiç vermem ama 

isim de vereceğim. Beşiktaş kulübü 2 yıl önce 200 milyon lira kâr etti. Bugün Beşiktaş 

Kulübü’nün durumu ortada. Kendilerini yermiyorum tabii, ama matematik gerçeği 

söylüyorum. Niçin? Şampiyon olamadı. Değil mi? Şimdi burada bence konuşmamız gereken 

asıl konu, hep birlikte, bu 30 milyon tamam da, bunun sürekliliği için daha neler yapmalıyız, 

olmasına rağmen, maalesef Yönetim Kurulundan arkadaşlarımız, bakın geçmiş yönetimde 
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böyleydi, biz buraya... Bundan sonra gelecek olan yönetim de eminim aynı şeyleri 

söyleyecektir.  

Bu böyle gitmez. Galatasaray’ın nefes almaya zamanı kalmamıştır. Dolayısıyla Sayın Divan 

Başkanının, Eşref Bey’in arada söylediği bir konu hayati önemlidir. Onu söyleyeyim, mevzuatla 

ilgili. Eğer Sportif AŞ’nin o hisseleri -bir başka değerli üye daha bahsetti- el değiştirirse, o zaman 

bizler burada -bunu 3 sene önce ben ifade etmiştim- misafir durumuna geleceğiz. İçinde 

bulunduğumuz durum bu. Onun için, -zaten ben buraya notumu almıştım- konu, dernekten 

para almak değildir. Sonuç ona geliyor çünkü. Zaten yanlış bir konu. Bu da şöyle 

açıklanmamalıdır bence, sevgili Kaan kardeşim. Rakipler şu kadar para transfer yapıyorlar, SPK 

mevzuatına uygun. Tabii SPK mevzuatına uygun, ama Türkiye'de her şey siyasidir. Bunu da 

söylemeden geçemeyeceğim. Yani hep beraber aynı gemideyiz, Türkiye olarak. O SPK 

mevzuatına uygun olabilir. Bunun cevabı bu değildir. Bence bunun cevabı şu olmalıdır. Açıkça 

söylüyorum. Biz bu kulüp transfer işlerini nasıl durdururuz, behemehâl? Bunun yerine ne tür 

bir formül uygulayabiliriz? Benim naçizane bir üye olarak, yönetim olarak, sizden duymak 

istediğim budur.  

Arz ettim, teşekkür ederim efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Kaan Bey, buyurun.  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Değerli Divan Üyeleri,  

Sayın Taner Aşkın’ın söylediği şeylerle ilgili bir cevap vermeden önce, ben tabii kimsenin 

avukatlığını yapmam, ama ben Galatasaray Başkanlık makamının veya Divan Kurulu Başkanlığı 

makamının avukatlığını yaparım. Niye? Çünkü bu makamlar bizim başımızın üzerinde 

taşımamız gereken, Galatasaray’ın makamlarıdır. Kimse bu makamları alıp evine götürmüyor. 

Yarın öbür gün bizler yolcuyuz, sizler bu makamları belki işgal edeceksiniz. Belki sizin 

çocuklarınız işgal edecek. Dolayısıyla benim istirhamım tüm üyelerimizden, bu makamlarla 

ilgili konuşurken o makamlara gerekli saygıyı göstermeniz.  

Ben hiçbir sunumumda, hiçbir geçmiş yönetimi hedef alarak konuştuğumu hatırlamıyorum. 

Ben Galatasaray’ın gerçek rakamlarını size anlatmakla mükellefim. Tam da bunu yapıyorum. 

Fakat sunumumuz gereği, Galatasaray’ın nereye gittiğini -kötüye veya iyiye- göstermek için 

tüm mali tabloların sunumlarında geçmişle bir karşılaştırma anlatmak durumundasınız, 6 

aylıkları 6 aylıklarla. 9 aylıkları 9 aylıklarla, yıllıkları yıllıklarla. Ben de aydınlatıcı olmak adına, 

bunları çıkarıyorum, size anlatıyorum.  

Bizim her şeyi % 100 doğru yaptığımız, böyle bir iddiamız da yok. Elimizden geldiğince, 

Galatasaray’a hizmet etmeye çalışıyoruz. Metin Bey’in futbolcularla ilgili bir söylemi oldu, ona 

cevap vermek istiyorum. Bizim geçen sezon, bu hasılatın içinde futbolcu satış kârımız, -bakın, 

alınan futbolcular yok bunun içinde- sadece futbolcu satış kârımız 159 milyon lira.  

Ben size geçmiş yılları da okuyayım. 31 Mayıs 2013’te 7.2 milyon zarar. Bunu enflasyon olarak 

6 yıl taşımamız lazım. O zamanın TL’si ile zarar. O zaman dolar kaç paraydı, bilmiyorum. Net, 
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alış-satış arasındaki fark, kâr-zarar. Sadece futbolcu satış. Mayıs 2014’te 700 küsur milyon TL, 

Mayıs 2015’te 2.6 milyon TL, Mayıs 2016’da 19 milyon kâr var. Mayıs 2017’de 2.6 milyon TL 

zarar, Mayıs 2018’de 95 milyon kâr, Mayıs 2019’da 159 milyon kâr. Şimdi bir de en son bir 

konsolide 9 yıllık Yıldıray Bey.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Pardon Kaan Bey, bu 159 milyon, o satıştan elde ettiğiniz şey kâra dâhil mi?  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Tabii bu bizim hasılatımızın içinde olan bir şey. Kâra dâhil mi derken?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Çünkü bu bir varlık satışı sonuç olarak, aset satışı.  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Gelir tablomuzun hasılat kolonunda var bu.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki, hasılatın içinde var.  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu kulübümüzün konsolide. Yine kıymetli dediğimiz bir konsolide gelir tablomuz. Burada 9 

yıllık, altışar aylık karşılaştırmayı görüyorsunuz, 2011 senesinden 2019 senesine. En alt satır, 

vermiş olduğumuz net zararlar. Biz bu dönem de zarar ettik. Yani biz her şeyi çok güzel gibi 

anlatmıyoruz. Bakın, zararımız 137.7 milyon TL. Hiçbir şey tozpembe değil. Ancak bize hep ne 

anlatıldı? Bize dendi ki, çok yüksek finansman kredi faiz giderlerimizden dolayı biz zarar 

ediyoruz. Oysaki bu tablo onu söylemiyor. Bakın, o mavi satıra kadar olan, kırmızı satıra olan 

bölümde faaliyet kârı, zararına kadar bir finansman gideri yok. O bizim esas, çıplak, net 

faaliyetimiz. Diyelim ki ben bugün Galatasaray’ın bütün kredi borcunu sıfırladım. 500 milyonu 

Taner ağabey buluyor. Randevu alacağım yarın. Geri kalanı da diyelim ki biz koyduk, sıfırladık.  

Şu kutunun altı sıfırlandı. Ee, bakın Galatasaray’ın 9 yıllık tablosuna. Birinci yıldan itibaren 

faaliyetimiz zarar veriyoruz. Kulübe bir faaliyet yapıyoruz, zarar. Nasıl karşılayacağız bu zararı? 

Yine gideceğiz bankadan kredi borcu alacağız. İkinci yıl, yine zarar. Üçüncü yıl, yine zarar. Ne 

olacak? Yine aynı. Şimdi bakın, tünelin ucunda küçücük bir ışık gözüktü. Nedir bu? Bakın son 

yılın faaliyetine, ilk defa faaliyetimiz 15.5 milyon kâr verdi. Amortisman indirilmemiş hâliyle 

68.8 milyon kâr verdi. İşte esas bugün biz kredi maliyetimizi sıfırlayabilirsek, faaliyetimizden 

dolayı artık kâr edebilecek duruma geldik. 

Bu harika bir tablo mu? Hayır, değil. Ama camiamızın, bu rakam camiamızın motivasyonu 

açısından ve eğer doğru işler yaparsak, faaliyetimizin kâr edebileceği açısından, kulüp 

konsolidede çok önemli bir veri. Biz sadece tünelin ucunda küçücük bir ışık diyoruz. Sadece biz 

değil, sağduyulu tüm Galatasaraylıların buna sahip çıkması lazım. Bunlar bağımsız denetim 

raporundan geçmiş, Galatasaray’ın gerçek rakamları. Ve biz bu gerçekleri size anlatmakla 
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mükellefiz. Yoksa benim geçmiş yönetimlerle ilgili Taner Bey’in ifade ettiği gibi bir söylemim 

söz konusu değil. 

Bu arada, ben Divan Başkanımızın da huzurunda kendisini arayacağım yarın. Bu tabii ki yani 

bizim % 80 oranında bütün problemlerimiz çözülür. Akıl akıldan üstündür. Yani sizden de, tabii 

ki. Tabii. Aynen, evet.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun, devam edin. Ali Bey, hayır bir dakika. Sayın Fatinoğlu, siz Divan üyesi değilsiniz. 

Lütfen beni zorlamayın, sadece dinleyin. Kaan Bey, siz de toparlayın lütfen.  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Toparlıyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bizim kurtuluşumuz, mallarımızı satmaktan geçmiyor. Bizim kurtuluşumuz, şurada anlattığım 

gibi, bu sene olduğu gibi, şu son satırın kârında olduğu gibi, faaliyetimizi sürdürülebilir bir 

şekilde kâr ettirmemizden geçiyor. Başka yolu yok. Bunu ya başaracağız, ya başaracağız. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz.  

Sayın Üyeler,  

Söz almak isteyen var mı? Taner Bey, lütfen. Buyurun. Ama ondan sonra toparlayalım. Burası 

yatılı okul, ama kalmayalım yani.  

Taner Aşkın 

Muhterem Hazirun, 

Kusuruma bakmayın, bir şeyi açıklamak için buradayım. Ben 65 senedir bu kulübün 

içerisindeyim. Galatasaray başkanlık makamının ne olduğunu, herhâlde az da olsa kafamda bir 

şeyler oluşmuş olması lazım bu 65 senede. Aklıma da çok güveniyorum, ne yaptığımın da 

farkındayım. Bu, say beni sayayım seni, sev beni seveyim seni. Eğer Galatasaray Başkanı, 

Galatasaraylılara sevgiyle yaklaşırsa başımızın üstünde yeri var. Ama buraya gelip de bize 

hakaret ederse, biz de bir şey söylediğimiz zaman bizim de hakkımız var. Bu bir, bunu koyalım 

bir kenara.  

İkincisine gelelim. Çok önemli bu. Evet, böyle bir tablo çıkıyor. Herkesin hafızasını bir 

yoklamasını rica edeceğim. Şöyle. Arkadaşlar, bugün 55 bin seyirciye oynuyoruz, 55 bin 

seyirciye. 2008 senesinde bizler 12 bin seyirciye oynuyorduk. Açık tribün yıkılmasın diye de 

raprapçılara, aman ayağınızı vurmayın, diyorduk. Nerelerden nerelere geldik, bakın. Çarçur 

edilmezse, dikkatli, iyi bir bütçe kontrolü ile hareket edilirse, bir de kaynak artırımı, (Bakın, 

kaynak, altını çiziyorum. Borç değil, kredi değil. Hiç böyle bir şey yok.) kaynak artırımını 

desteklersek, yani üretici projeler çıkarırsak ortaya. Siz de bunları biliyorsunuz, benim 

söylememe gerek yok yani. Açık açık söyleyeyim. Şimdi bir oteldi, otel olmadı, bilmem ne oldu, 

şu oldu, bu oldu. Oldu, oldu, tamam. Biliyor musunuz, Galatasaray’a maliyetini? Ben 
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söyleyeyim. Aldığımız kredinin faizini hâlâ ödemeye devam ediyoruz. Yanlış mı? Doğru. 

Devrettiniz bir tarafa, neyse. Ama oradan bugüne kadar Galatasaray’a katkısı olabilecek, -

Dursun Başkanın lafını da bir kenara bırakıyorum- 5 sene geçti. 5 senede, en azından 2 milyon 

dolardan olsa, 10 milyon dolar. Orayı bitirmeniz için de en azından bir 15 milyon dolar, etti 25 

milyon dolar. Bugüne kadar da 25 milyon dolar harcadınız. İşte buyurun, 50 milyon dolar orası. 

50 milyon dolar. Bunu bana kimse aksini ispat edecek şekilde söyleyemez.  

Otururuz, hesaplarız bunu. Ben neler olduğunu tek tek, tek tek ortaya koyarım. Galatasaray’ı 

bu şekilde zarar ettire ettire bu hâle geldi zaten. Açık olan şeyler bunlar. Ha tartışırız. Bunun 

hiçbir şeyi yok. Burada belki birbirimizi kırarız, ama dışarı çıktığımız zaman, kol kola yine aynı 

şekilde gideriz. Bir şey yok. Galatasaray’ın menfaatleri ne ise biz bunu yapmakla mükellefiz.  

Müsterih olun, yarın öğleden sonra telefonunuzu muhakkak bekliyorum. Çünkü ben o şerefe 

hiç nail olamadım. 2-3 kere Sayın Mustafa Cengiz’den bazı şeylerle ilgili görüşmek için talepte 

bulunsam dahi, aramak lüzumunu dahi hissetmedi. Siz de birkaç kere söz verdiniz, sizle de 

maalesef nasip olmadı görüşmek. Konuştuk Kaancığım, konuştuk.  

Neyse, yarın bekliyorum telefonunuzu. Ama bir tek şey söylüyorum. Burada, herkesin 

huzurunda söylüyorum bunu. O projelerin arkasında durmamız lazım. Ne olursa olsun, 

Galatasaray’dan büyük hiçbir şey yok. Kimsenin de Galatasaray’a en ufak bir fiske vuracak hâli 

yok. Galatasaray olmasaydı, Galatasaray’ın etrafından geçinen hiç kimse bugün oralarda 

olamazdı. Onların hepsini elimizin tersiyle iteceğiz, bu kanalı Galatasaray’a çevireceğiz. Bu 

kadar. Sadece bu kadar. Teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz.  

Değerli Hazirun,  

Saat 18’e geliyor. Uzun ama verimli bir toplantı yaptık diye düşünüyorum. Tabii özet, yok, 

istemedi galiba. Şimdi özetleyecek olursak, Galatasaray’ın başında Divan Kurulu olmak üzere 

seçilmiş kurullar vardır. Seçmediğiniz kimseleri istifaya davet etme gibi hakkımız yoktur. Bu 

böyle biline. İkincisi, Galatasaray’da küslüklere de yer yoktur. Eleştirilerden kaçmamak lazım. 

Eleştirilerin cevaplanma ve eleştirilerin yapılma yeri burasıdır. Ne basındır, ne televizyon 

kanallarıdır, kendi kanalımız olsa bile. O bakımdan, hiçbir organize değildir. Benim bugünkü 

toplantıdan çıkarsamalarım ve söylemek istediklerim budur.  

Önemli bir not, bundan sonraki Divan toplantımız, Aralık ayı Divan toplantımız Ali Sami Yen 

Stadyumu’nda olacaktır, yeni yapılan salonda. Yenilenmiş hâliyle. Yalnız tarih ikinci Çarşamba 

değil, üçüncü Çarşamba. Çünkü Paris Saint-Germain maçı var. O bakımdan, herkesin 

konsantrasyonu ve aklı başka yerde olacak. Bir sonraki Çarşamba, 18 Aralık’ta, hepinizle, 

sağlıkla görüşmek üzere. O zamana kadar, Galatasaray dinamik bir yapıya sahip, diyor herkes. 

Neler olur bilemiyoruz. Hep birlikte takip edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar, katılımınız için 

teşekkürler. 
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