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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 13.30’da, Ali Sami Yen Spor 

Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Temmuz ayı toplantımıza hoş geldiniz. Bu, yaz sezonunun son toplantısı. Sizler de uygun 

görürseniz, Ağustos ayında tatil kararı alacağız bu toplantı sonucunda. Toplantıyı başlatmak 

için gerekli çoğunluğumuz vardır. Tekrar bu toplantıya hoş geldiniz diyor ve Divan Kurulu 

arkadaşlarım adına sizlere saygılarımızı sunarak, toplantıya başlamak istiyorum. Her zaman 

olduğu gibi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, rahmetli silah 

arkadaşları, kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen ve son toplantımızdan 

bu zamana kadar ebediyete intikal etmiş olan değerli Galatasaraylılar 4602 Şarık Tara, 5556 

Ferruh Erol Moralı ve 8082 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz İbrahim Halil Ekinci ve 

aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar anısına sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı 

duruşu yapıldı.) Ruhları şad olsun, teşekkürler.  

Bir önceki Divan toplantısında anons edildi diye hatırlatıyor arkadaşlar. Emin değilim, tekrar 

kontrol edelim. Hatırlatmanıza teşekkür ederiz, her hâlükârda. Olabilir. Estağfurullah. 

Toplantımızı açmak için gerekli çoğunluğumuz vardı. Şimdi müsaade ederseniz, gündemi 

okumak üzere Başkan Yardımcımız Aykut Bey’den rica ediyorum. Buyurun Aykut Bey. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan   

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3.Divan Kurulu İç Tüzüğü’nün 6. maddesi uyarınca, Ağustos 2018 toplantısı hakkında, 

toplanmama konusunun görüşülmesi ve karar alınması, 

4. Yönetim Kurulu tarafından güncel konularla ilgili bilgilendirme yapılması,  

5. Güncel konular ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkürler. Gündemi okunduğu şekilde oylarınıza takdim ediyorum efendim. Kabul edenler? 

Kabul edilmiştir. Teşekkürler katılımınız için.  

Değerli Üyeler, Sevgili Misafirler,  

Gündemimizin maddelerine geçmeden önce, müsaade ederseniz, birkaç güncel konuda ve 

kulübümüzü ilgilendiren diğer genel konularda yorum ve görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz. 

Malumunuz, aylık Divan toplantılarımızın günü konusunda bazı tereddütler ve istekler vardı. 

(Dinlerseniz memnun oluruz beyefendiler, lütfen. Teşekkürler.) Malumunuz, Divan 

toplantılarının çarşamba mı, cumartesi mi yapılması konusunda bazı tereddüt ve talepler vardı. 

Bu konuda bir anket yapacağımızı söylemiştik. Bu anketin bir kısmını Genel Kurul sırasında oy 

kullandığınız esnada yaptık. Bir kısmını da -yeterli katılım olmadığı için- mail gönderme yoluyla 

yaptık. Sonuçta 848 Divan üyemizin katılımı sonucu, yani cevap veren 848 kişinin katılımı 
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sonucunda, 457 kişi çarşamba olmasını arzu ediyor. 391 kişi ise tercihlerini cumartesi olarak 

beyan ettiler. Dolayısıyla, 848 içindeki çoğunluğa bakacak olursak, Divan toplantılarının 

çarşamba günü yapılmasına devam edilecek. Bu konuyu bilgilerinize sunmak isterim. 

Cumartesiyi talep eden Divan üyelerimizin büyük bir çoğunluğu, iş yüklerinden, mesai 

sorumluluklarından ve zorunluluklarından dolayı katılamadıklarını beyan etmişlerdi. Bizim 

kendilerinden ricamız, Galatasaray’a olan katkılarını, sevgilerini etkilemeden, hiç olmazsa ayda 

bir defa çarşamba günü öğleden sonralarını bizlere ayırmaları konusunda özveri ve fedakârlık 

yapmalarını bekliyoruz, çünkü onların dinamizmine ve katkılarına gerçekten ihtiyacımız var. 

Bunu da biz Divan Kurulu olarak kendilerinden rica edelim. Tutanaklara da geçmesini istirham 

ediyorum, lütfen.  

Divan kombineleri konusunda çok sık sorular aldık bu ay boyunca. Divan kombineleri, her yıl 

olduğu gibi, yönetimin bu yıl da fiyatlara % 50 indirim uygulaması ile 2.500 lira bedelle satışa 

sunulacaktır veya sunulmuştur, eğer sistem yapıldıysa. Dolayısıyla, kullanımınıza açıktır. Bu 

konuda gereken işlemi kendinizin yapması gerekiyor, Passolig gişelerinden veyahut online 

olarak.  

Bir diğer genel konu ise, malumunuz, Mayıs-Haziran ayları içinde ülkemiz çok ciddi bir seçim 

süreci yaşadı. Ve 24 Haziran’da bu seçimler sonuçlandı. Bu yaşanmış olan seçim sürecinin 

doğurmuş olduğu ve kulübümüzü yakından ilgilendiren birtakım sonuçlar var. Elbette ki bunun 

siyasi sonuçlarına veyahut siyasi yorumlarına girmek ne benim, ne Divan Kurulunun vazifesi 

olmamakla birlikte, Galatasaray camiası kuruluş nedenleri, kuruluş sebepleri ve tarihinin 

kendisine yüklediği sorumluluklara sahip çıkmaya devam edecektir. Bu bizim hem görüşümüz, 

hem de vazgeçilmez bir temennimizdir diye düşünüyorum.  

Bunun dışında, kulübümüzün yapısını ve geleceğini daha çok ilgilendiren önemli konulardan 

bir tanesi de mutlaka ki ekonomik konular. Hepinizin çok yakından takip ettiğine inanıyorum. 

2 Ocak’tan bu yana, bugüne kadar dolarda % 26 bir değer artışı oldu veyahut bir başka deyişle, 

TL değer kaybetti. Euro’da ise bu % 23’ler seviyesinde. Banka faizleri, kredi talep ettiğiniz 

zaman 8 ile 12 puan arasında bir artış göstermeye başladı. Enflasyon çok uzun zamandır % 

20’ler bandına oturdu. Bütün bu ekonomik parametreleri göz önüne alıp, bir yandan da 

kulübümüzün içinde bulunduğu borç stoğunu aynı eksende birleştirmeye kalktığımız zaman, 

durumun hiç iç açıcı olmadığını görüyoruz ve hiçbir şey yapmasak bile, finansman yükümüzün 

gün geçtikçe artacağı aşikâr. Ben bu konuyu hem değerli hazirunun değerlendirmelerine 

sunuyorum, hem de saygıdeğer Yönetim Kurulumuzun üyelerinin bu konuyu çok ciddi olarak 

ele aldıklarından en ufak bir kuşkumuz olmamakla birlikte, bunlar özellikle Eylül-Ekim aylarında 

başımızı ağrıtacak konular olarak, çok ciddi olarak gündeme gelecektir. Ben bu konuyu 

önemine binaen tekrar dikkatlerine sunmak istedim. Bundaki en önemli neden de, 

malumunuz, gelirlerimizin büyük bir çoğunluğu TL, giderlerimizin büyük bir çoğunluğu döviz 

cinsinden olduğundan, ekonomik konjonktürün bu şekilde devam etmesi, makasın aleyhimize 

açılmasına sebep olmaya devam edecektir. Burada mutlaka ki teorik de olsa, çeşitli finansman 

enstrümanları var, kullanılabilir ama bunların çok kolay olmadığını da hepimiz biliyoruz. Bu 

konuda Yönetim Kuruluna kolaylıklar diliyorum. İşleri hakikaten zor. Eğer kulüp üyelerine, 
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Divan üyelerine de bu konuda herhangi bir şey düşüyorsa, her zaman olduğu gibi, en azından 

fikirsel ve düşünsel olarak kendilerine yardım ve desteğe hazırız.  

UEFA ile yapılmış olan “settlement agreement” sürecinin resmîleşmesini beklemeye devam 

ediyoruz. Ancak bu konunun beyan edilenden daha uzun sürmesi, üyelerimiz arasında artan 

bir merak ve endişe konusu olmaya başlamıştır. Benim şahsi görüşüm ve Divan Kurulumuzun 

bu konudaki en önemli önerilerinden bir tanesi, yapılacak kurumsal kanallarla iletişimde, 

hassasiyet ve önemle ele alınması, can alıcı noktadır, özellikle bugünlerde, hem üçüncü 

şahıslar nezdinde, hem de kendi kamuoyumuz nezdinde.  

İlgiyle takip edilen diğer konulara bakacak olursak, Ada’mızın hukuki süreci, amatör 

branşlardaki, özellikle de basketboldaki gelişmeler ve gayrimenkul projelerimizdeki son 

durumlar kulüp güncelini ilgilendiren ve bilgi edinilmesini gerektiren diğer konular arasında 

aklımıza gelenlerdir. Dolayısıyla, hem gündem oluşturması konusunda, hem de arzu ederlerse, 

Yönetim Kurulu Başkanımız veyahut görevlendireceği değerli Yönetim Kurulu üyelerinden 

kimler olur bilmiyorum, söz almak isterlerse, arzu ettikleri diğer konular ve bu konularda 

memnuniyet duyarız. Benim özetle söyleyeceklerim bunlar.  

Şu ana kadar konuşmak için müracaat etmiş 4 üyemiz var. Bu anketler sonucunda, günün 

tespiti konusunda anket yaptığımız zaman, genel yorumlardan bir tanesi de şu. Bu konuyu da 

sizlerle paylaşmak isterim. Deniliyor ki, Divan toplantılarında bazı üyelerimiz sadece sahnede 

görünmek ve televizyon kanallarında görünmek amacıyla söz alıyorlar ve Divanın beklenen 

ağırlığını kaldırmayacak şekilde konuşmalar yapıyorlar. Tabii ki burası demokratik bir ortam, 

kimsenin konuşmasına engel olmak haddimiz olmamakla birlikte, bu kişilerin belki biraz 

kendilerini kontrol altına almaları ve Divanın ağırlığına yakışacak şekilde gündeme katkıda 

bulunmaları en büyük temennimiz olacaktır.  

Eğer başka bir görüş yoksa, ben gündeme geçiyorum müsaade ederseniz. Divan Başkanlığına 

gelen evrakımız var mı? Divan Başkanlığına gelen herhangi bir evrak yok. Ağustos ayında, her 

sene olduğu gibi, tatil kararı almak istiyoruz. Eğer sizler için de uygunsa, bunu oylarınıza 

sunmak istiyorum. İç tüzüğümüz böyle bir imkân veriyor bize. Eylül ayına daha dinç girmek için 

hepinizi dinlenmeye ve tatile çıkmaya davet ediyoruz. Ağustos ayında toplanmamayı kabul 

edenler? Tatil ihtiyacının büyük olduğunu görüyorum. Teşekkürler hepinize. Dolayısıyla, 

Ağustos ayında Divan toplantımız olmayacak. Eylül ayında görüşme temennisiyle...  

Yönetim Kurulundan şöyle bir not geldi, Sayın Yusuf Günay’ın notu. Herhangi bir konuda 

bilgilendirme yapmayacaklarmış, soru olursa cevaplayacaklarmış. Dolayısıyla, ben bunu sizin 

değerlendirmelerinize sunuyorum. Kendi tasarruflarıdır. Eğer Yönetim Kurulundan söz alan 

kimse yoksa, o zaman güncel konulara ve konuşmacılara söz vermeye geçiyoruz. Sayın İbrahim 

Özdemir, buyurunuz efendim. Başka konuşmak isteyen var mı? Özer Berkay, Mehmet Bilen, 

Serhat Alemdar. 

İbrahim Özdemir 

Sayın Divan, Yönetim Kurulumuzun Değerli Başkan ve Yöneticileri, Çok Sevgili Galatasaraylılar,  

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hava sıcak, her ne kadar burası soğutulmuş olsa da, 

sizleri daha fazla terletmemek adına konuşmamı kısa tutacağım. Tabii bilemem, sayın yönetim 

öyle takdir buyurmuşlar, ama genelde bugüne kadarki teamül, Yönetim Kurulunun haziruna 
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bilgi sunmaları ve onun üzerine yapılan konuşmalar şeklinde oluyordu. Tabii kendi takdirleridir. 

Seçimlerden sonra, ikinci Divan toplantımız. Ben ilkinde, bir konuşma ihtiyacı hissetmedim. 

Bugün de söyleyeceğim şeyler öyle kimseyi acıtıcı, incitici şeyler olmaz zaten. Benim tavrıma 

da, anlayışıma da, karakterime de uygun değil. Yönetim Kuruluna seçilmiş olmaları dolayısıyla 

yeni görevlerinde başarılar dilemiştik, birkaç arkadaşımızı arayarak. Yönetim Kurulu 

Başkanımızı birkaç kere aradım, tebrik edeyim diye, ama fazla mesai yoğunluğundan olsa 

gerek, o imkânı bulamadım. Şimdi burada huzurlarınızda, kendilerini ve Sayın Yönetim Kurulu 

üyelerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum, işleri zor. Hepimizin işi zor, Galatasaraylılar 

olarak.  

Eleştirmek hepimizin hakkı. Tenkit edebiliriz, eleştirebiliriz. Ama benim anlayışıma göre, 

eleştirirken de insanları kırmadan, hatta yol gösterici olarak, illa yanlış yaptın şeklinde değil, 

şöyle yapılsa daha iyi olurdu veya yol gösterici bir şekilde konuşmayı her zaman kendime şiar 

edinmişimdir. Zaten kısa sürecek, birkaç tane notum var.  

Bir, Sayın Divan Başkanımız, UEFA ile olan şeylerden bahsettiler. Benim de bu konuda UEFA ile 

ilgili arkadaşlardan aldığım birkaç bilgi var. Zaten katılım belgesini UEFA bize verdiğine göre, o 

konuda ben herhangi bir sıkıntının olacağını düşünmüyorum. İlgililerden, bilgililerden aldığım 

notlar da bu şekildedir. Demek ki orada bir sıkıntımız yok, Allaha çok şükür. Evet, Yönetim 

Kurulumuzun işi zor, bunu herkes biliyor. Ama Yönetim Kurulumuzun bu seçimlere giderken 

ve kendileri aday olurken, Galatasaray’ın, Galatasaraylıların ve camianın bütün zorluklarını 

bilerek bu işe talip oldukları ve kurmuş oldukları yönetimle bu sıkıntıları mutlaka aşarak 

Galatasaray camiasına güzel haberler, rahatlatıcı haberler vereceklerini umuyoruz. Bilinmeyen 

konular değil, ama UEFA ile yapılan anlaşmada elimizi kolumuzu bağlayan, bize sıkıntı 

verebilecek, yönetimi sıkıntıya sokabilecek bazı maddeler var. Ama bunlar aşılmayacak konular 

değil. UEFA’nın Türk futboluna ve özellikle de Galatasaray’a bakış açısının ne kadar müspet 

olduğunu da biliyorum. Şunu da biliyorum, bu son agreement’le alakalı, UEFA ile görüşmelerin 

tamamında, Yönetim Kurulumuz başta Sayın Başkan olmak üzere, gayet güzel bir savunma 

yapmışlardır. UEFA’nın istediği nedir? Ayağınızı yorganınıza göre uzatın lütfen, bize verdiğiniz 

sözleri de ciddi bir şekilde ele alıp, hem siz bizi rahatlatın, hem de biz de sizi rahatlatalımdır. 

Bu oldu, 4 yıllık bir süre ile alakalı. Tabii ki onlara uymak lazım. Ama Galatasaraylıların ve 

camianın bütün beklentisi, hele de bu dönemde, öncelikle transferler, takımın geleceği, 

Şampiyonlar Ligi’ne katıldığımız zaman alacağımız neticeler. Temenni ediyoruz ki, hepimizin 

içini rahatlatan, ferahlatan neticeler olsun.  

Bir başka konu, -ben çok üzerinde duruyorum, hatta buradaki bazı arkadaşların farklı fikirleri 

de var bu konuda- bu şubelerin mümkün olduğu kadar, işte maliyetleri aşağıya düşürerek, laf 

olsun kabilinden devam etmeleri şeklinde. Bunların başında basketbol geliyor, voleybol 

geliyor, hem kadın, hem erkek. Tabii ki bir de amatör branşlarımız var bizim. Biz sadece bir 

futbol kulübü değiliz. Benim basketbol hakkında duyduğum, -tabii bu benim sadece 

kamuoyundan edindiğim bilgiler- durumumuzun ne olduğu çok açık ve net değil. Voleybol, 

keza aynı şekilde. Hatta yanlış düşünüyorsam yönetim bu konuda elbette ki şey verir, bu 

branşların bazılarının kapatılacağı şeklinde spekülasyonlar da var. Bu herhâlde olmayacak. 

Olmaması gereken şeyler bunlar. Yani ben Galatasaray’ın basketbol takımını, diğer takımlarla 
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yarışır bir hâlde, eldeki mevcut bütün imkânları seferber ederek seyretmeyi arzu ediyorum, bir 

Galatasaraylı olarak. Yönetimin de bu rekabeti sağlayacağından eminim.  

Bir başka şey, sponsorluk. Birçok kişiyle konuşuyorum, Galatasaraylı olanlar da var bunun 

içinde, olmayanlar da var. Diyorlar ki, “Siz şampiyon oldunuz mu bu sene?” Yani bu herkesin 

malumu, ama ironik bir şekilde soruyorlar. Yani ne sesiniz, ne soluğunuz, ne şampiyonlukla 

alakalı bir şeyiniz... Bakın, dünya kadar bir gelir imkânı sağladı Galatasaray şampiyon olarak. 

Tabii bu konuda emeği geçen herkese, başta Fatih Terim Hocamıza, yöneticilere ve herkese 

teşekkür ediyorum. Ama ses yok, seda yok, soluk yok. Yani biz Galatasaraylılar olarak, biraz 

heyecanlanmak istiyoruz. Ben şahsen öyleyim. Bizim en büyük heyecanımız da, hele de böyle 

aynı yaş seviyesinde olduğumuz kişiler olarak, Divan Kurulu olarak, hepimizin biraz 

heyecanlanması lazım. Gençler çok daha heyecanlı. 30 milyon taraftardan bahsediyoruz. 

Doğrudur, bunlar da hep bir beklenti içerisinde. Yönetimin bunlara mutlak surette aydınlatıcı 

bilgileri vermesi lazım. Ben zannediyorum ki, ciddi çalışmalar var bu konuda. Galatasaray’ı 

rahatlatacak neticelerin alınacağını, Galatasaray’ı daha güçlü, kuvvetli, önümüzdeki yıl her iki 

kulvarda, hatta 3 kulvarda birden başkalarının önünde yarışabilecek bir konuma getirmek için 

çalıştıklarını da tahmin ediyorum. Bu sponsorluk çok önemli. Yani sponsorlar konusunda 

bilmiyorum nasıl bir şey var, yaka, forma, stat... Ondan sonra, gelirlerimiz de bu sene, localar, 

koltuklar vs boşaldı. Bunlar ne hâldedir, ne yoldadır? Bunlardan bilgi edinmek istiyoruz. Yani 

herhâlde yönetim bunlara cevap verecektir. Ama dediğim gibi, keşke daha önce bunları biz 

yönetimden duymuş olsaydık. Yani şampiyon olmuş, raiting’i en yüksek bir camianın bu 

konudaki beklentileri yüksek, benim de yüksek. Bunun bir önceki etapta, yeni yapıldığı zamanki 

fiyatları vardı. Evet, o zaman daha düşüktü, imkânlar belki daha fazlaydı, ama Galatasaray’ın 

markası bence her şeyin önündedir. Yani bugün aslında sponsorların Galatasaray’a forma 

önceliği açısından, stat ismi açısından -ki en önemlisi bence budur bu sene, öbür tarafı 

taraftarlara düşen bir şey- koşmaları lazımdı, ama hiçbir şey duymuyoruz. Yoksa bitmedi mi, 

onu da bilmiyorum yani. Tam ne zaman bitiyor, konuşmalar yapılıyor mu, bu konuda neler var, 

neler yok, onları da bilmiyorum. Bunları çok önemsiyorum şahsen. Elbette sizler de hepiniz, 

bütün Divan Kurulu üyelerimiz ve camia da bunları mutlaka heyecanla bekliyor. Ben sizi fazla 

yormadan, düşüncelerimi ifade etmek istedim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür 

ediyorum, saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz Sayın Özdemir. Sayın Serhat Özalemdar, buyurun. Serhat Bey, sürenizi kürsüye 

gelirken kullanıyorsunuz, haberiniz olsun. 

Serhat Özalemdar  

İmza dosyasını verdiler, o yüzden geç kaldım. Kusura bakmayın. Hepinize iyi günler dilerim.  

Başkanım, Sayın Divan Başkanım ve Sayın Üyeler,  

Geçen Divanda kaldığımız yerden devam edelim. Maalesef ki bu kadar takip ettiğim voleybol 

konusunda sizi rahatsız ediyorum. Aynı konular tekrar edildi ama geçen Divanda, Sayın Böke 

benim yazdığım dilekçedeki konularla ilgili başta şunu söyledi. “Galatasaray’da çamur at, izi 

kalsın.” dedi ve de ondan sonra okuduğu madde, “Burada Serhat Özalemdar haklı.” dedi. 3-4 
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yerde bana “haklı” dedi kürsüden. Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu gibi bir şey bu. Yani 

bana çamur attı diyorsun, arkasından benim haklı olduğumu söylüyorsun. O yüzden bugün söz 

almak zorunda kaldım tekrar. Başınızı ağrıtacağım ama... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu   

Serhat Bey, kişiselleştirmeden konuşmanızı yaparsanız memnun oluruz. 

Serhat Özalemdar  

Kişiselleştirmeden diyorsunuz da yani, benim bu kadar incelemelerime de “çamur at, izi kalsın” 

diyerek başlanması da hoş değildi.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Tamam, o geçen toplantı tutanağına geçti zaten. 

Serhat Özalemdar  

Okan Bey şu anda yine aynı düşüncede mi, merak ediyorum. Cevap verir kendisi. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Siz düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Görürüz düşüncelerin, sizin paylaştığınızı. Lütfen buyurun. 

Serhat Özalemdar  

Evet. Şimdi birkaç konu var, onları size söyleyeyim. Bir kere, Ataman Güneyligil, voleybol takım 

antrenörü. Bu arkadaş 2018 Ocak ayında, ilk seçimden sonra oynanan Avrupa Şampiyon 

Kulüpler maçında Polonya’yı yendikten sonra ben kendisine bir kutlama mesajı attım. 

Oyuncuları ve kendisini tebrik ettim. “Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçında da sizden 

galibiyet bekliyoruz.” diye bir mesaj attıktan sonra, 29 Ocak 2018 tarihinde, 3-0 kazandığımız 

Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray TV ile yaptığı röportajda, beni kastederek “bizi 

devamlı eleştiren, kendini bilmez Galatasaraylı” olduğunu söyledi. Bu videoyu Okan Bey’e de 

göndermiştim, o da seyretmişti. Fakat ne yazık ki, 6 Nisan 2018 tarihinde, galatasaray.org’dan 

Sayın Böke yazmış, -çünkü ben Neslihan konusunda devamlı konuşuyordum- “Neslihan bu 

takıma getirildiğinde eleştiri yapanlar düşünsünler.” Hadi antrenör, Galatasaray Divan Kurulu 

üyesine, eski bir sporcuya böyle bir şey söyledi. Sayın Yönetim Kurulu üyemiz Okan Bey’in onu 

destekler gibi bana bu lafları etmesini anlaşılır bir şey olarak görmüyorum. Bu noktaya Okan 

cevap verir. Konuşmazsa konuşmasın canım...  

Ataman Güneyligil, bir kere ben hiçbir konuşmamda, Neslihan’ın oyunculuğu hakkında hiçbir 

şey söylemedim. Bütün tutanaklar var. Neslihan’ın oyunculuğuna laf söyleyecek kadar kafayı 

yemedim. Yani Neslihan Türkiye’deki bayan voleybolunda gelmiş geçmiş ilk 3 sporcudan 

birisidir. Aldığı ücret çok anormal ve bizim bütçemizin dışında olan bir şeydi. Ama bu transferi 

nasıl gerçekleştirdiğini, o zamanki yönetime nasıl sunulduğunu, hepsini çok detaylı bildiğim 

için, özellikle bu konuyu defalarca dile getirdim. Neslihan’ın oyunculuğuna bir şey 

söylemiyorum. Türk voleyboluna ve Galatasaray’a verdiği hizmetlerden dolayı da teşekkür 

ederim. O da ayrı bir konu. Yiğidi öldür, hakkını ver, benimki de bu.  

Sayın Ataman Güneyligil, eşini geçen sene takım menajeri yaptı. 10 gün sonra da hem takım 

menajeri, hem yardımcı antrenör yaptı. Aynı takımda bu ne kadar doğrudur? Bunu ben geçen 
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yönetimlere de sordum, herhangi bir şekilde bir şey almadım. Bunun dışında, Fener’den 

transfer edilen Seda’nın eşi kondisyoner yapıldı. Yine Kocheleva diye bir Rus oyuncunun eşi 

istatistikçi yapıldı. Sanki Galatasaray voleybol şubesi, aile ocağı. Bunları bilin diye anlatıyorum 

arkadaşlar. Sonuçta, tabii ki senelerdir hep dördüncüyüz. 1968’den beri voleybol bayan 

takımımız hâlâ şampiyon olacak, biz de bekliyoruz. Ama bu kafa ile, bu zihniyetle bunlar olmaz. 

Nasıl olacak? Geçen hafta Sayın Böke ile görüştüğümde, “3 yıllık yönetime geldiniz. Gelecek 

yıllar için plan, programınız nedir?” diye sorduğumda, bana bir tek şunu söyledi: “Bayan 

takımımızın bütçesini 5.5 milyona indirdik.” Başka? O kadar. Ve biz Vakıfbank ile, Eczacıbaşı ile 

baş edemeyiz, çünkü onlar 20-25 milyon harcıyorlar. Yani sahaya çıkmadan biz mağlup olmayı 

kabul etmişiz. Ama bu böyle değil, hiçbir şey imkânsız değildir. Bu kulüpte eşlerini koyan 

antrenörlerle, genç oyuncularına “Git, bu menajere imza at.” diyen antrenörlerle, Galatasaray 

adına ve markasına, ülkemize gelen, kulübümüze gelen Boskovic, Adgis, Mirza, Hande Baladın 

gibi geleceğimizin oyuncusu sporcuların elimizden kaçmasına sebep olan takım menajerleri ve 

teknik kadrolarındaki idarecilerle, kulübümüze maddi zarar veren sporcu menajerleri ile, bu 

kişilerle, bu ekiple, bu anlayışla hiçbir yere gidemeyiz. Nasıl gideriz?  

10 gün evvel dünya milli takımlar şampiyonasında ikinci olan milli takımımız, Türkiye voleybol 

bayan takımı bundan sonraki her dünya şampiyonasında, her olimpiyatta ilk 3’e girer. Bunu da 

bir not olarak vereyim, takip edersiniz. Başarı nereden geldi? Başarı şuradan geldi. Bu kadroda 

18 yaşla 21 yaş arasında 4 tane oyuncu var: Ebrar Karakurt, Zehra Gümüş, Hande Baladın -

Hande Baladın’ı biz kiralık aldık şimdi-, Cansu Özbay. 24-25 yaşın içinde 2 tane oyuncu, iki tane 

de 30-31 yaşında oyuncu var. Birisi Meryem Boz -bizim aldığımız, yeni transferimiz-, bir tanesi 

de Eda Erdem. Yani 18, 19, 20 yaşındaki çocuklarla, genç çocuklarla dünya ikincisi oluyorsunuz. 

Yendiğimiz takımlar Brezilya, Sırbistan, Çin. Bir tek Amerika ile 3-2’lik iki tane maç yaptık. Yani 

başarı gençlerde, gençleri bulacaksınız. Her sene Türkiye gençler, yıldızlar voleybol 

şampiyonası yapılıyor. Bu sene gidemedim. Giden arkadaşlarımdan da alıyorum. Buradan 

inanılmaz oyuncular geliyor ve bunların hepsini senelerdir Eczacıbaşı ile Vakıfbank alıyordu. 

Biz niye almıyoruz? Alırsın, yetiştirirsin, iyi antrenörlerle, altyapıda bunları geliştirecek 

antrenörlerle bunları yukarı taşırsın, 3-4 sene sonra da o imkânsız denilen şampiyonluğu 

getirirsin. Ama düzgün ekiple, düzgün anlayışla. Benim söyleyeceğim olay budur.  

Bu konuda bu dilekçeyi verdiğim zaman araştırılsın, doğru yolu bulalım, doğruya gidelim diye 

verdim. Bu yönetimin bu olaylarda hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu yönetimi de suçlamadım. 

Yani Okan Böke de kendi üstüne alınmasın, ama bana yaptığını haksızlık olarak söylüyorum. 

Kendisine bir de soru sormuştum bir menajer hakkında, görüşüyor musunuz diye. Kendisi 

görüşmediği hâlde, iki gün evvel o menajerden transfer yapıyoruz. O resmi de geçen Divanda 

sizlere gösterdim. İnşallah onun da açıklamasını yapar. Benim duyduğum kadarıyla, yine bizim 

bu gruptan, yani yönetimde bulunan arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla, benim haberim 

olmadı da, onun oyuncusu olduğundan haberim yok, demiş. Buna da bir soru işareti diyorum. 

Teşekkür ediyorum, hepinize iyi günler. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Okan Böke, buyurun. 
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Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke  

Değerli Divan, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Değerli Hazirun,  

Evet, ben Serhat’tan özür diliyorum, öyle başladım, yanlış başladım. Çamur at, izi kalsın derken 

her şeyin yanlış olması lazımdı. Bir sürü şey yanlıştı, ama doğrular da vardı. Tekrardan özür 

dilerim, doğrular için.  

Geçen bizim Sicil Kurulu Başkanı Selçuk kardeşim çok güzel bir çalışma yapmış. 33 yıllık 

Galatasaray Kulübü üyesiyim. Babam 50 yıllıktı rahmetli. Ben Divanın bazı olaylarla 

kişiselleştirilmesi gerektiğine hiçbir şekilde inanmıyorum. Göreve geldiğimizden beri, bırakın 

üyeleri, twitter’da voleybolla ilgilenen, adını bilmediğim tüm çocuklarla, kardeşlerimle fikir 

alışverişinde bulunuyorum. Kaldı ki Serhat Bey eski voleybolcu ve onun dediklerini de biz son 

satırına kadar dinledik, not aldık. Kendisine hem Divanda konuştuklarıyla alakalı, hem de bize 

verdiği önerilerle alakalı cevap da yazdık. Hâlâ da o menajer, bu menajer diyor. Bir menajerden 

oyuncu almam konusu, ben herkesi bilemem. 32 tane oyuncu var burada. Demin sözü edilen, 

işlerin aileleştirilmesi konusuna inanmıyorum. Bir insan işe yarıyorsa, ister karı-koca olur, ister 

baba, ana, çoluk, çocuk, beni ilgilendirmez. Yeter olan kişinin işini yapmasıdır. Aynı zamanda, 

hani buna da bir örnek vereyim. Ben çok böyle bunun içinde değilim, ama hani Vakıfbank, 

Eczacıbaşı diyor ya Serhat Bey, orada Giovanni antrenör, Bahar oyuncu, Vakıfbank şampiyon. 

Yani bunun karı-koca ilişkisiyle pek alakası yok. Notunu çok ciddi bir şekilde düşmek isterim.  

Onun dışında, notlarıma bakıyorum bir daha, şimdi bu genç oyuncuları biz neden alamıyoruz? 

Çünkü bunların hepsi birer yatırım. O genç oyuncular bedava gelmiyor Serhat Bey. O genç 

oyunculara bizim burada ciddi para ödeyip, onlara ev, bark sağlamamız lazım. Bu da ne yazık 

ki bugünkü bütçelerle kolay değil. Bilmem siz biliyor musunuz, biz yönetimde bu amatör 

şubelerle alakalı kaç saat geçiriyoruz acaba? İnşallah her şey daha iyi olacak. Yani dördüncü 

isek dördüncüyüz. Ama bu sene, sadece Eczacıbaşı’nın 1 milyon 750 bin euro’ya bir Çinli 

oyuncuyu getirdiğini düşünürseniz, pardon Koreliyi, bizim iki tane şubemizin bütçesinin iki katı 

üzerinde olan bir şeyle... Tabii maç sahada kazanılıyor. Bizim o gencecik takım, geçen sene 

Vakıfbank’ı da yeniyordu.  

Ben Divanın ne kişiselleştirilmesi gerektiğine inanıyorum, buna da hiç şey vermiyorum. Benim 

tarafımdan bir kusur varsa, gerçekten bir defa daha özür diliyorum. Artık bu konuyu burada 

keselim. Burası voleybol arenası da değil, burayı buna da çevirmeyelim. Çünkü gerçekten çok 

daha büyük problemlerimiz de oluyor bizim arada. Bence Divanı bir üst kurul olarak, burada 

hepimiz için bir ortak bilgilendirme için kullanalım. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz Okan Bey. Sayın Özer Berkay, buyurun.  

Özer Berkay  

Sevgili Arkadaşlarım, Aziz Kardeşler, Güler Yüzlü Dost Kardeşler, Dünyanın En İyi İnsanları, 

Galatasaraylılar,  

Efendim, dünyanın en zor işi ve Türkiye’nin de maalesef bütün uğraşılara rağmen en arka 

sıralarda yer aldığı bir konu, organizasyonsuzluk ve toplanamamak. Bu ilkleri, daha arkalarında 

yer almak. Mesela evvelsi gün bir tren kazası oldu, akıl alacak gibi değil. Koca yol bomboş, bir 
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trafik yok, bir şey yok, hava güzel. Biliyorsunuz, Trakya’da, Tekirdağ’da bir tren paldır küldür... 

Olmayacak şey ve resmî devletin treni. Bir sürü ölüler, felaketler, perişanlık... Toplum da o 

kadar duyarsız ki, kimsenin umurunda değil. Tren devrilmiş, insanlar ölmüş, ne duygu, ne bir 

şey, hiçbir şey yok. Kabahati üstüne alan da yok. Dolayısıyla, dünyada organizasyon ve 

transportation dediğimiz şey, en ön şeyde bunu beceremeyen toplumlar, kulüpler, bilmem 

neler gelişemezler, medeniyet içinde şey yapılmazlar. O kadar da sık oluyor ki, her gün 

çocuklar, -dinleyin televizyonları, gazeteleri- o orada öldü, bu burada yaralandı, 5 kişi gitti, 6 

kişi, her gün. Ulan, bir gün de olma be... Kimsenin de aldırdığı yok. Duygu da yok, bir şey de 

yok.  

Aynı şekilde, bugün geç geldim, ilk defa hayatımda geç geldim. Neden? Organizasyon yok 

çünkü. Galatasaray da dahil, organizasyon yok. Haberi geç aldım telefonda. Benim her dakika 

telefon edecek hâlim yok. Geç aldım, ya dedim gideyim, özledim hepinizi, bilmem ne yapayım, 

iki kelime etmesek de görürüm, şaka yaparım, onlar bana yaparlar vesaire, güzel anlar 

geçiririm dedim. Aman yarabbim, ne zormuş Şişli’den buraya gelmek, ne zormuş! Efendim, işte 

geç yaptığımız için, acaba metro ile mi gitsem, tünele geleceğim, Levent’e geleceğim. Daha 15-

20 dakika var otobüsün kalkmasına, yetişemedim. Hadi metroya... Metroya bindik, ya ben 

böyle metro da görmedim dünyada. Birinden iniyorsun, öbürüne biniyorsun, yeraltı 

tünellerine giriyorsun, çıkıyorsun, bir âlem. Ne büyük mühendisler, mimarlar bunlar yarabbim 

ve bunları murakabe eden de yok, soran eden de yok. Yani ben hiç anlamam bu işlerden, ama 

ben de artık eleştirmeye karar verdim. Yuh be yani. Şimdi efendim, burada indik, orada 

yürüdük, sıcak, dışarısı. Ee ben de artık 88 yaşıma geldim, ne ararsan var. Ama işte Galatasaray 

aşkı bir, Galatasaray aşkı. Önümden iki arkadaş geçti, benden çok genç. Özer ağabey, korkma 

bir şey bilmem. Koşarak geldi, şuradan su getirdi bana. Gel de gelme yani. Su getirdi. 

Heyecanımdan, bilmem neyimden, 100 metre kadar koştu elinde su şişesi. İşte gel de sevme. 

Neyse, şimdi ben rica edeceğim. Bunun için söz aldım. Başka bir şey bilmiyorum. Ne 

konuştunuz, ne yaptınız, anlamadım zaten.  

Bu organizasyonu yeni yönetim mutlaka çok ciddi olarak ele alacak. Galatasaray’da en önemli 

sorunumuz, devlette olduğu gibi, organizasyon, insanları bir yerden bir yere götürmek. 

Kızıyorum, mızıyorum ama bir taraftan da siyaset de yapıyorum, onu da söyleyeyim. Ya bu AK 

Parti, mak parti, 50 bin kişi, nasıl takır takır, tukur tukur insanları bir yerden bir yere götürüyor, 

getiriyor, bir şeyler yapıyor. Hiç aksamıyor bir şey, kaza maza da olmuyor. Demek ki o kadar 

önemli bir şey ki, adamın oyunu da etkiliyor filan diye, şey yapıyor. Çok önemli, en önemli şeyi 

bu. Dolayısıyla, sayın yönetim, (Bey kardeşim, nerede? Hah, görüyorum.) çok rica edeceğim. 

Yani biz bir araya gelmek... Bakın, bugün az kişi var. Arkadaşların haberi yok demek ki, 

gelemedi, gecikti. Vesaire filan. En önemli şey, burada bulunsunlar, birbirlerini görsünler, 

bilmem ne, konuşmasalar da, konuşsalar da, eleştirilse de, eleştirilmese de bu güzelliğe ayda 

bir, iki ayda bir neyse, yapıyorsanız sürdürelim. Bizim artık bundan başka bağlanacak yerimiz 

yok. Burada bakın, gülüyor yine geçen seferki gibi...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Berkay, toparlarsak memnun oluruz. 
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Özer Berkay  

Efendim, teşekkür ederim. Bir dahaki sefer geldiğimde, bu şeylerim olmayacak inşallah. 

Hepinize başarılar. Gidişi iyi gördüm, çok çok iyi gidiyor, iyi haberler bekliyorum. Ara sıra böyle 

şeyler de olur. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz Sayın Berkay’a, bu nükte dolu konuşması için. Sayın Mehmet Bilen, buyurun. 

Mehmet Bilen  

Sayın Başkan, Değerli Üyeler... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Bir saniye bekler misiniz Mehmet Bey? Özer Bey’in yerine yerleşmesini bekliyorum. Evet, 

buyurun. 

Mehmet Bilen  

Allah Özer ağabeyimize uzun ömür versin, inşallah 98’i de geçer. Ancak ayda bir toplanan 

Divanda, kulübün gerçekten görüşülmesi, konuşulması gereken çok hususu var. Birkaç 

tanesine ben değineceğim. Birincisi, bugünkü gündemin ilk maddesinde, yani fiilen başlayan 

maddesinde, Divan üyelerinin konuşması son derece güzel olması gereken bir husustur, çünkü 

bu toplantının ana amacı, mali kongrenin de ana amacı, üyelerin görüşlerini belirtmesidir. 

Yönetim çok güzel bir şey yapmıştır. Önce üyeleri dinliyor, ondan sonra açıklamasını yapacak, 

gayet güzel. Çünkü biz bunu eskiden şöyle gördük. Mali kongrelerde de, Divanda da yönetim 

geliyor, taktik olarak bir saat konuşuyor, milletin zaten dikkati dağılıyor. E artık bizim gibi bir 

toplumun da bu durumu değiştirmesi lazım. O nedenle, ben Yönetim Kurulunu tebrik 

ediyorum.  

İkincisi, yeni Divan yönetimimiz bir anket yapmış. 400’e 450 gibi çok yakın oranlarda, çarşamba 

veya cumartesi tercihi olmuş. Ancak toplantı yerinin de gün kadar önemi var. Anladığım 

kadarıyla, cumartesi olursa lisede olma imkânımız var. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Yok, anlamamışsınız.  

Mehmet Bilen  

Ha, o tamam. Cumartesi, lisede yok mu?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Siz buyurun, konuşmanızı bitirin. 

Mehmet Bilen 

Şayet cumartesi gününe karar verildiğinde Tevfik Fikret Salonu’nda biz bunu yapıyorsak, o 

aradaki 50’nin hiç ehemmiyeti yok. Yani lisede, Tevfik Fikret Salonu’nda yapılan bir toplantının 

atmosferi, havası, katılımı çok farklı olur. Tabii cumartesi günü müsaade ediyorlar mı, 

bilemiyorum. Şayet ederlerse, bunu da bir değerlendirmeye almak gerekir.  
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Hemen o arada, bir şeyin altını tekrar çizeyim. Bu bir alışkanlık olarak oluyor. Basketbol 

profesyoneldir, basketbol amatör değildir. Çok üzerinde durmayacağım. Her zaman amatör 

diye adlandırılıyor. Evet, tanım olarak amatör gibi gözüküyor, ama profesyonel, hem de 

profesyonelin de ötesinde bir şube. Artık onu ona göre kaale almak lazım.  

Şimdi yeni yönetimimizden, Divan yönetimimizden şunu öğrenmek istiyorum. Uzun bir 

süreden beri tüzükle ilgili çalışmamız vardı. Bir tüzük tadil kongresine gidilmesi gerekiyordu. 

Günler, aylar geçiyor. Yeni Divan yönetimimiz olağanüstü tüzük konusundaki Divan toplantısını 

hangi ayda düşünüyor? Yani Eylül mü, Ekim mi, Kasım mı? Hakikaten bu önemli. Bir iki tane 

örnek vereceğim. Özellikle üyelik başvuruları konusunda kulübün çok büyük sıkıntısı var. Binin 

üzerinde kişi müracaat etmiş, yıllardan beri bekliyorlar. Bu insanlara baktığınızda, pırıl pırıl 

kişiler. % 90’ının kulübe alınmasında hiçbir sakınca yok. İsim vermeyeceğim, ama bir 

üniversitenin beyin, sinir anabilim dalı başkanı profesör yıllardan beri kulübe üyelik için 

bekliyor. Ya bir kulüp daha iyi üyeleri nereden bulur? Fakat bunun temelinde bizlerden 

kaynaklanan, sistemimizden kaynaklanan bir yanlışlık var. O da şu. Efendim, bir dönemde işte 

şu kadar kişi alınırsa, biz buna karşı koruyucu önlemler alıyoruz. O Yönetim Kurulu kongreye 

hâkim olur! Bu, yanlış bir düşünce, ama fiiliyatta doğru. Bu yapılmış, ama bunun yapılması 

yanlış. Biz yanlıştan doğruya gidemeyiz. Evet, bu yapılmış, bizim kulübümüzde de yapılmış, 

başka benzer kurumlarda da yapılmış. Bu bir koruyucu önlem. Ama bunun sonu yok ki. Yani 

biz cinlik derken, ayağımız birbirine dolanıyor. Öyle şartlar getiriyoruz ki, öyle bilmem sayısal 

şartlar, yıl şartları, yani içinden çıkılır gibi değil, 7 bilinmeyenli denklem gibi. Nice insanlar 

bekliyor, üye çocukları bekliyor. Adam efsane sporcu olmuş, çocuğu buraya üye olamıyor. Yani 

bundan kim ne kazanır? Benim önerim, inşallah bu tüzük tadil kongresi sırasında veya bir başka 

kongrede iyi niyetle, bir kereye mahsus bu bekleyenlerin büyük bir bölümünü alırız da bir 

ferahlık olur. Ondan sonra şu andaki tüzükteki o % oranı ile de bu işi idare ederiz. İnanın, çok 

insana hakikaten yazık oluyor, mağdur oluyorlar. Gereksiz bir reaksiyon oluyor. Bu bir gerçek, 

yaşadığımız bir olay.  

Şimdi bir ikinci konu da şu. Daha önceki Divana da gelmişti. Bu kulüp, bugün bu duruma, bu 

UEFA yaptırımlarına nasıl geldi, nereden geldi? Geçmiş yıllarda bizim hiç borcumuz yoktu. Biz 

övünüyorduk, gayrimenkulümüz çok, borcumuz yok diye. Nasıl geldi buraya? Sistemle geldi, 

yanlışlıklarla geldi. Biz hep buna -iyi ve kibarca- yanlışlıklarla diyoruz. Bunun içinde kasıtlı 

davranışlar da vardı. Ama biz şimdi bunlara habire gözümüzü kapayalım, duymayalım, 

görmeyelim. Artık gidecek yerimiz kalmadı. En sonunda, işte Sayın Cengiz yönetiminin başına 

kaldı bu iş. Buyurun UEFA’dan... Peki, nasıl oldu bunlar? Bunlarla ilgili bir araştırma yapalım 

dedik. Bunu niye hasıraltı ediyoruz? Bu görev artık Divana düşüyor. Geçmiş yıllarla ilgili, o 

mevcut dosyada da fazla bir şey yok. Yeni böyle vaka metotlarıyla Galatasaray nasıl zarara 

uğratılmış, benim kendi alanımda ben görmüşüm, biliyorum. Somut örneklerim var benim. 

Tabii burada şimdi onu dile getirecek değilim. İki kere iki, dört. Galatasaray nasıl zarara 

uğratılıyor, belli. Bunun gibi 80 tane vakayı çıkartın, -isim önemli değil, vaka önemli- kod 

numarası verin. 3816, A 3816, isim önemli değil. Taner Aşkın diyordu ki, kulüp bölünür. Ne 

bölünecek? Bölünmez. Burada kişisellik yok, vaka var. Kulüp nasıl zarara uğratılıyor, bunları 
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çıkaralım. Biz bunları ortaya çıkarmadığımız sürece, yine bir fırsat bulalım da kulübün içinden 

kendimize menfaat temin edelim diye bekliyorlar. Biz bunları gördük, iki kere iki, dört.  

Sayın İbrahim Özdemir de güzel bir konuşma yaptı ama samimi söyleyeyim, tam ne dediğini, 

ne demek istediğini anlamış değilim. Kusura bakmasın, samimiyetle söyleyeyim, yani tam 

çözemedim. Ama oradan bir yakaladığım, sponsorluk konusu var. O sponsorluktan da ben 

şuraya gelmek istiyorum. Şimdi 4 tane başkan adayı bu sefer seçimlere girdi. Hem de kulübün 

bu kadar borcunun olduğu bir ortamda 4 başkan adayının girmesi çok çok güzel. Bir tanesi 

kazandı. Şimdi bir örnek vereceğim. 5 bin üye oy kullandı. Bir tane aday 200 üyeden oy aldı. 

Zaten 200 oy alacağı belliydi. Geçenlerde bir beyanatını okudum. “Bir kere daha seçime 

gireceğim.” diyor. Şimdi 5 bin oy kullanan bir Genel Kuruldan 200 oy alıyorsun, 4.800 fark 

etmez. Fark etmez. Yani 200 alıyorsun ve gireceğim diyorsun. Burada bir püf noktası var. Artık 

ne olur, biz bunları görelim, yani kendimizi kandırmayalım. Kişi kazanmak için girmiyor buna. 

Artık bu bir gerçek. Daha ötesi, kişinin bakıyorsunuz maşallah -Allah artırsın- holdingi var, şusu 

busu var. E, Allah artırsın ama...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu   

Müdahale etmeyin lütfen, müdahale etmeyin. Lütfen müdahale etmeyin.  

Mehmet Bilen  

Allah artırsın ama şimdi şu var. O firmanın bir tane logosunu ben bir yerde, bizim kulübümüzde 

görmüyorum. Yani kişi çok becerikli olabilir. Kişiye bir şey söylediğimiz yok.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Mehmet Bilen, tüzüğün elverdiği şekilde demokratik hakkını kullanarak başkanlığa aday 

olmuş bir kişi seçimi kaybetmiş olabilir. Ama kendisinin bulunmadığı ortamda, bu şekilde 

aleyhinde konuşmanız Divanın ağırlığına yakışmıyor.  

Mehmet Bilen  

Hayır, yok, yok yok.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Lütfen benimle de tartışmaya girmeyin, toparlayın lütfen.  

Mehmet Bilen  

Yok, yok, bunun bu kişiyle ilgisi yok. Bu yine bir sistem olayı. Bir dakika, ben anlatayım. 

Müsaade edin, bir dakika. Bu bir sistem olayı, bunu biz daha önce de gördük. Buradan kimler 

seçimlere girdi, ne amaçla girdi!.. Buradan şuna getirmek istiyorum. Şimdi bu arkadaşlarımız 

seçimlere giriyorlar.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Mehmet bey, seçimlere girme amacı... Müsaade edin. Seçimlere girme amacına girersek, 

kürsüde söz alma amacına da gireriz, o zaman iş tadından çıkar. Lütfen toparlayalım.  
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Mehmet Bilen  

Başka bir şey söyleyeceğim. Toparlarım. Bir dakika, başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi kulübün 

sponsor ihtiyacı var. Bu başkan adaylarının içinde, uuu, bütün okuyorsunuz, nerede bunlar? 

Niye sponsorluk yapmıyorlar? Niye birine bir aracı olmuyorlar? Bu kadar bedava iş var mı? 

Amatör şubeler var, profesyonel şube var, ama hiçbirinde yoklar. Aman biz bunlara 

dokunmayalım, elleşmeyelim, gelsinler, efendim 6 ay biz başkan adayıyız desinler... Ya bir aracı 

ol, kürek şubesine sponsor ol, sponsor bul. Yani el insaf, briç şubesine ol. Bu kadar bedava 

adaylık olmasın. Bizler de, kusura bakmayın, bu kadar bedavaya uyumayalım. Bunları yani 

maalesef belirtmek zorundayız. Artık bunları izliyoruz. Bunları da söylemezsek, burası bir 

kullanma durumu olacak. Benim mazuratım bundan ibaret. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz Sayın Mehmet Bilen’e. Sayın Özdemir’e cevap hakkını kullandırmadan önce, 

müsaade ederseniz ben bir cevap hakkımı kullanayım. Sayın Bilen, ankette iki tane soru vardı. 

Daha doğrusu bir soru vardı, Divan hangi gün yapılsın diye. Yer konusunda bir soru sormadık. 

Dolayısıyla, üyelerin isteğine göre yer tespit etme lüksümüz yok. Beklenenin aksine, çarşamba 

günü yapılması istendi. Ben birkaç defa, Galatasaray Lisesi’nde mi yapılsın, başka yerde mi 

yapılsın konusunda açıklama yaptım. Girişimlerimizi anlattım, ama ya yoktunuz o toplantıda, 

ya dinlemediniz veya dinleyip anlamadınız. Ben tekrar ediyorum. İdeali, Galatasaray Lisesi’nde 

yapılmasıdır bunun. Galatasaray Üniversitesi Rektörü ile ben ve başkan yardımcımız Nedime 

Hanım gittik, iki defa görüştük. OHAL’in kalkması hâlinde Galatasaray Lisesi’ne izin vereceğini 

teyit etti. Dolayısıyla, 24 Haziran seçimlerinden sonraki gelişmeleri hep birlikte izleyerek, 

bunun Galatasaray Lisesi’nde tekrar yapılmasına gayret göstereceğiz. Galatasaray Lisesi’nde 

yapılamamasının nedeni, cumartesi olmaması veya çarşamba olması değil. Tamamen 

dışarıdan erişimin kontrol altına alınamaması. Ve biraz da çarşamba günü okulda ders olması. 

Ama OHAL’in devamı hâlinde, cumartesi de yapılması söz konusu değil. Dolayısıyla, ben bunu 

bir kere daha hepinizin dikkatinize ve bilgilerinize, hazirunun şahitliğinde sunmuş olayım. 

Cumartesi okul kapalı değil, okul açık. Ders yok, ama okul açık. Rica ederim.  

Tüzük konusuna gelince, Tüzük Tadil Komisyonu Sayın Cengiz’in de içinde bulunduğu bir 

komisyondur. Aşağı yukarı 2 yıl boyunca çalıştılar, yönetime tüzük taslağını verdiler ve 

beklemeye devam ediyorlar. Biz geçenlerde Sayın Sicil Kurulu Başkanımızla bir telefon 

görüşmesi yaptık. Muhtemelen bu taslağın güncellenmesi konusunda birlikte bir çalışma 

yapacağız. Bundan yaz aylarında faydalanmayı düşünüyoruz, yani tatilde olduğumuz zaman. 

Tahmin ediyorum ki, bir konsensüs sağlayıp... Konsensüste iki tane opsiyon var. Bir tanesi, 

mevcut taslak üzerinden hareketle, bunu ihtiyaçlara göre güncellemek ve üzerinde çalışmak. 

Belki yeni hukukçulardan farklı, taze bilgi almak koşuluyla olabilir veyahut da tamamen yine 

hukukçulardan ve avukatlardan oluşacak bir Tüzük Tadil Komisyonu’yla sıfırdan başlamak 

olabilir. Dolayısıyla, bu unutulmuş veya ihmal edilmiş değil. Ama hem kulüpte, hem de ülkede 

yaşanan seçimler, öncelikleri biraz da yaz tatiline girilmesiyle öteledi. Ancak Divanın 

gündeminde tüzük tadili vardır. Sizin söylediğiniz gibi, beyin ve sinir cerrahları, vesaire, çok 

örnek var bunlardan. Kulübün neye ihtiyacı olduğu önemli. Beyin ve sinir cerrahının sizin yakın 

arkadaşınız olması bizi rahatlatmıştır açıkçası. Benim söyleyeceklerim bunlar. Cevabım 
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bilmiyorum sizi tatmin etti mi? Sayın Helvacı söz istemişti. Buyurun. Özür dilerim, Sayın 

Özdemir cevap hakkını kullanmak istiyor. Buyurun. 

İbrahim Özdemir 

Bu konuşmaya cevap vermek için çıkmak bana hiç hoş gelen bir şey değil. Mehmet Bey, soyadı 

da Bilen, önce bana güzel konuştuğumu söylüyor, sonra da bir şey anlamadığını söylüyor. Neyi 

anlamak istiyorsanız ben size en güzel şekilde anlatırım. Yani ben burada kimseyi ne 

zemmettim, ne aleyhinde konuştum, ne de yapabileceğimiz bir şey varsa biz geri kalalım, onlar 

yapsın dedim. Ben de sizin söylediğinizi anlayamadım Mehmet Bey, kusura bakmayın. Yani 

burada yönetimin hakkını da teslim ettik. 5 bin kişi dediniz, 1.000 kişi fark eder. Bakın, % 20’dir. 

Siz de onu bilememişsiniz Mehmet Bey. Benim bildiğim, okuduğum resmî kayıt  4.008 kişi. 

Şimdi 4 tane aday var. Doğru, benim rüyamdır. Gerçekten rüyamdır, bu Galatasaray 40 bin, 50 

bin kişiyle büyük stadyumlarda kongre yapsın. Bu kadar büyüyelim. Büyüğüz zaten ama burada 

küçüğüz. O şeyinize katılıyorum. Ama neyi anlamadığınızı anlamadım. Ben ne yönetimle alakalı 

bir şey söyledim... Sponsorlarla alakalı söylediğim şey gayet doğaldır. Uyarmak doğaldır, bizim 

vazifemizdir. Ama bunun birinci görevi yönetimindir. Yönetim size geliyor, bize geliyor, 

arkadaş, bize şu konuda yardımcı olabilir misiniz diye bir şey soruyor mu? Sormuyor. 

Dolayısıyla, anlamadığınız ne? Anlamadığınız ne? Bir kere, mesela, yani somut dediğiniz ne? 

Ben somut söyleyecek konumda değilim. Ben burada bir Divan üyesiyim. Benim görevim, 

aklımdan geçenleri, bu kurulun duymak istediklerini söylemektir. Gerisi sayın yönetimin işidir. 

Evet, bu yönetim, -şunu söyleyeyim o zaman- her şeyi bilerek bu işe talip oldu. Öbürleri de 

talip oldu. Öbürleri kazansaydı, onlara söyleyecektik. Sponsor bulmak yönetimin işidir, 

görevidir. Daha açık söyleyeyim mi? Önce onlar bulacaklar, hem de en iyisini bulacaklar. En 

iyisini bulmaya da bu camia ve bu kulübün gücü yeter. İsmi yeter. Markası yeter. Daha başka? 

Teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum hepinize. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Helvacı, buyurun. 

Mehmet Helvacı 

Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli 

Galatasaraylılar, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Huzurunuza çıkmamın öncelikli sebebi, -yanılıyor olabilirim, 

yanılıyorsam bağışlayın şimdiden- bu salonda ilk defa toplantı yapıyoruz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

İki, bir de Dursun Özbek başkanken yapmıştık. Siz yoktunuz, evet. 

Mehmet Helvacı 

Ben o Divan toplantısına gelememişim demek ki. Evet. Salon biraz Başkanımızın adına yakışır 

şekilde yapılmamış, biraz acele yapılmış, öyle anlaşılıyor. Yönetimden istirhamım, buraya biraz 

daha Özhan Canaydın titizliğine uygun bir şekilde düzenleme yapması yönünde. Eğer bu olursa, 

herhâlde Başkanımızın ruhu daha rahat edecektir.  
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Hemen söyleyeyim yine, konuşmalar üzerine konuşmuyorum. O yüzden, hiç kimse 

söylediklerimden bir başka şeyi lütfen anlamasın. Kimsenin beyanı üzerine yapılan bir 

konuşma değil bu. UEFA ile ilgili yönetimimizin, Başkanımızın beyanları var, çalışıyorlar ve 

oldukça güvenli, emin konuşuyorlar. Demek ki bu konuda önemli bir sıkıntı yok. Ama 

sponsorluk da dahil, diğer alanlar da dahil. Hepimiz Galatasaraylıyız, yönetim bizi temsil ediyor, 

Galatasaray’ı temsil ediyor. Galatasaray için bir şey yapmak söz konusu olduğunda da ne 

yönetim yapana mani, ne de bizler yapmaktan alıkonulma, durmamalıyız, yani elimizden bir 

şey geliyorsa, bu konuda yapabileceğimiz bir şey varsa -özel temas, girişim, ilişki- bunları 

yapmakta herhangi bir sakınca yok. Yaparsak, yönetim de bundan bir rahatsızlık duymaz. Aynı 

şey sponsorluk için de geçerli. Bunun için göreve gelinmesine ihtiyaç yok veya bir başka alanda 

da görev verilmesine ihtiyaç yok. Zaten buraya çıkıp konuşanlar, aslında bunu da örnekliyorlar. 

Hiç kimse bizi buraya çıkmamız için görevlendirmiyor. Ama çıkıyoruz, konuşuyoruz, sahip 

olduğumuz bilgiyi aktarmaya çalışıyoruz. Bunun bir işe yarayacağını varsayıyoruz. Kendi 

kendimizi Galatasaray adına görevlendiriyoruz. Yönetim de hiçbir zaman buna bir tepki 

göstermiyor. Aynı şeyi sponsorluk için de yapabiliriz. Elimizden geliyorsa eğer, bunları hazırlar, 

bulur, yollarını açar, yönetime ulaştırabiliriz. Dolayısıyla, Galatasaray için çalışmak hepimizin 

elinde olan bir şey, hiç kimsenin bunun için bize görev vermesine gerek yok. Ama tabii ki 

öncelikli ve işin sahibi olan onlar olduğu için, bunu biz belli bir noktaya kadar getirip, ondan 

sonra onlara teslim etmek zorundayız. Sonuna kadar götürmek gibi bir imkânımız bizim yok.  

Amatör şubelerle ilgili söylenenlerden de benim anladığım, -yine basından takip ediyoruz- 

Sayın Başkan, bence bu konuda sürekli açıklamalar yaparak aslında bizi, kamuoyunu 

bilgilendiriyor. O açıklamaların da kendisine ait olduğunu düşünüyorum, çünkü Galatasaray 

Televizyonu’nda da bu açıklamalar geçiyor. Başka türlü olamaz. Ve bu amatör şubelerin 

kapatılması ile ilgili beyanına da ben rastlamadım. Tam tersini duydum kendi ağzından, 

“Bunları kapatmayı düşünmüyoruz.” dedi. Kaldı ki, bir başkanın veya yönetimin düşünüp 

düşünmemesi bir şey ifade etmiyor. Malumunuz, bu şubeleri açmak ya da kapatmak, Genel 

Kurulun yetkisinde olan bir şey. Böyle bir şeyi arzu eden birisi varsa, onu Genel Kurula 

getirecek, Genel Kurul bunu yapacak. Ama bence biraz gereksiz yükleniyoruz, çünkü böyle bir 

şey söylemiyorlar. Tersini söylüyorlar. Sıkıntı ortada, yeni bir şey değil. Çok uzun zamandır 

devam ediyor. Mali problemler var. O sandalyelerde oturanlar bunu çok iyi bilirler. Ben çok 

uzun zaman oturduğum için biliyorum. Bu sıkıntılar içerisinde zaman zaman canınız çok sıkılıp 

feryat edebiliyorsunuz. Ama o feryatları da anlayışla karşılamak lazım. Hemen onun üzerine 

bir eleştiri yüklemesi ile gitmek bana çok doğru gelmiyor, çünkü burada gerek yönetimi, gerek 

birbirimizi, gerek Galatasaray’la ilgili beyanlarımızı yaparken aslında ortak amacımıza, ortak 

sevgimize, ortak duygumuza, hepimizin göz bebeği olan Galatasaray’a yönelik bir şeyler 

söylüyoruz. Faydası da Galatasaray’a dokunuyor, zararı da Galatasaray’a dokunuyor. Bütün 

bunları bilerek beyanlarda bulunmaya çalışmak lazım.  

Ben daha önce bu kürsüden yapamadığım için, şimdi yeni seçilen yönetimimizi bir kez daha 

kutluyorum. Şahsen kutlamıştım ama buradan da kutlama imkânını bulduğum için mutluyum. 

İyi olacağını varsayalım, iyi olması için çalışalım. Olmadığı takdirde de klasik spor 
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müsabakalarında söylendiği gibi, bir sonrakine bakalım. Onun için, hepinizi saygıyla bir kez 

daha selamlıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Emir Turgan, buyurun. Yılmaz Bey, müsaade ederseniz, siz yaşça büyüksünüz ama söz 

istemediniz. Teamülü bozmamak adına...  

Yılmaz Ulusoy 

Yok, elimi kaldırdım. Siz...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Öyle mi, biz görmedik o zaman. Peki, buyurun. Ben Emir Bey’i işaret etmiştim ama yanlış 

anlaşma oldu, buyurunuz. 

Yılmaz Ulusoy 

Değerli Dostlar, Sayın Divan Başkanı, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri,  

Yapalım da neyi yapalım? Yiğidin kötüsü olmaz, eli dar olmasa. Bugün sponsor bulmak çok 

zordur. Dünyada bir sıkıntı vardır. Türkiye bir darboğazın içerisindedir. Bunu size detayıyla 

anlatmam gerekmez, çünkü hepimiz iş sahibiyiz. Bugün, “Gel, Galatasaray büyüktür. Senden 

rica ediyorum, sponsor ol.” demekle olmaz, sponsor bulamayız. Ekonominin şartları daha da 

zora gidiyor. Şimdi Yönetim Kurulu bu işe girdiğine göre, bu mali konularda mutlaka çare 

arayacak. Bulabildiği kadar bulacak, ama dünkü Türkiye değil. Dün iyi para kazanıyorduk, şimdi 

kazanamıyoruz. Dün 10 veren bugün 1’i candan verir, kolay bir iş değildir. Yani yoksa ne 

verecek adam? Adam borcunu ödeyemiyor, vergisini ödeyemiyor. Yani 10 yıldır dünyayı kasıp 

kavuran bu ekonomideki dalga sonunda bitti, o para buharlaştı. Şimdi herkes kendini 

kurtarmaya bakıyor. Almanya dahi, o kadar güçlü bir ülke, o da kendini kurtarmaya bakıyor. 

Ben yabancılarla çok görüşüyorum, çok da çalışıyorum. Yabancılar, 100 bin doları, 500 bin 

doları düşünmeyenler şimdi cent’leri düşünüyorlar ve küçülüyorlar. Küçülüp güçlenmek, 

bugünün akıllı işi küçülüp güçlenmektir. Yoksa kaybolup gidersiniz. Bu ekonomi düzelmeyecek. 

2008 krizinde ben şunu söyledim, televizyonlarda bangır bangır bağırdım. “Herkes ayağını 

yorganına göre uzatsın. Yanımızdan geçti, teğet geçti, şu, bu yok. Dünya sarsılmaya başladı, 

inşallah bu harbe gitmez.” dedim o zaman. Ama o tehlike de geçmiş değil.  

Dostlar,  

Ben, dediğim gibi, 40 senedir dışarıyla çok iş yapan bir insanım. Dışarısı bitmiş, dışarısı 

tükenmiş. Yani bir adama bugün şuraya bir yardım et demek, affedersiniz, terbiye dışında, 

küfür etmekten daha şey. Veremez adam ya, yoksa neyi verecek? Onun için, ben sizi 

sükûnetle... Bir şey söylemeyin, çıkın yönetime şey yapmayın, demiyorum. Yönetimin zaten 

başı dertte. Buraya gelen, bu işin ne kadar büyük yokuş olduğunu biliyordur. Ama bu kadar 

büyük yokuş olduğunu bilmiyordu. Şartlar kafadan vuruyor. Şimdi benim gemilerim var. Eğer 

kafadan size rüzgâr vuruyorsa, kolay yol alamazsınız. Her sektör kafadan şey yiyor. Kalmadı, 

sektör kalmadı. Yani dünya da şaşırdı. Şimdi bir bilgi şeyi var, bilgi çağına geçtik. Her şey 

kapandı. Benim 50 senedir yaptığım işler yok oldu. Yani ömrümüzü verdik ya.  
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Şimdi meselenin esasında şu var. Yönetimi destekleyelim, çünkü bu bizim yönetimimiz, bu 

yönetimi biz seçtik. Hataları var mı? Var. Olacak mı? Yine olacak. “Hatasız kul olmaz” diyor 

Orhan Gencebay, yani bir insanın hatasız olması için -haşa, haşa- peygamber olması lazım. Biz 

kürsüleri de... Ben konuşmayacaktım. Başkandan Allah razı olsun, yine şimdi elimi kaldırdım, 

şey yapınca geçtik şeyin önüne. O çocuğu da size anlatayım. Bu çocuk benim danışmanımdı, 

uzun zaman. Ali, sonra bir şeye girdi, Allah yürü ya kulum dedi, yürüyor. Devamlı ona, aman 

tedbirli ol, aman temkinli ol, diyorum. Çünkü değerli dostlar, ben 60 yıldır iş hayatındayım. 60 

sene evvel gördüğüm zenginlerden 6 tane yok. Hepsi darmadağın oldu, gitti. Kolay iş değil, 

ticaret zordur. Hele Türkiye’de imkânsızlığa yakın zordur. 24 saat düşünmezsen, çok tedbirli 

olmazsan yürütemezsin. Türkiye’de bir saymaya kalkın, 100 senelik firma 15 tane yoktur. 

Batı’da baktığınız zaman bu binlerce.  

Şimdi meselenin esasında şu var. Seçtiğimizi muhafaza etme erdemine, edebine, nezaketine 

varalım. Zor, hakikaten zor. Bir de hiç komşudan bahsetmek benim işim değil, hep iyiden 

bahsederim, ama bir de Fenerbahçe’nin şahlanması var. Onu da hesap etmemiz lazım. Bu 

kulübün büyük taraftarı da hep şampiyonluğa alıştı. Bir takım her sene şampiyon olmaz. Her 

sene şampiyon olursa şampiyonluğun tadı olmaz. Akşam şampiyon olduk, “re re re, ra ra ra” 

deyip bitirirsin. Yani bizim bu sene işimiz çok zordur. Her şartta şunu bilesiniz, kurul her ne 

kadar garanti vermişse de, -Allah’tan başka kimseye inanmam ben- imzayı masaya koymadan 

da, şimdi ıslak imza diyorlar... Eskiden imza imzaydı, şimdi ıslak imza. Bu yokuşu çıkacaksak 

hep beraber çıkacağız. Attık yönetime, ne yaparsa. Mümkün değil, hiç mümkün değil. 

Seçtiğimize sahip olalım, birbirimizi üzmeyelim. Yani Bilen’in dediği gibi, “Ya bir şey anlamadım 

kardeşim konuştuğundan.” İbrahim Bey diyor ki, “Ya neyi anlamadın, bana anlat.” Şimdi bunlar 

tabii bizi güldürür, neşelendirir, ama birbirimize sahip olalım. Suretikatiyede birbirimizi 

incitecek, birbirimizi şey yapacak kelimeler kullanmayalım. Kullanılırsa, -affınıza mağruren 

söylerim- tabii Divan yetkilidir, Yönetim Kurulu vardır, ama ben müdahale ederim. Dostluk 

adına, arkadaşlık adına, insanlık adına ben müdahale ederim. Birbirimizin sahibi olalım, 

birbirimizi sevelim. Galatasaray’ın iyiliği için yatalım, iyiliği için kalkalım. Allah bizi muvaffak 

etsin, Allah utandırmasın. İnşallah Galatasaray bu sene de layık olduğu yere gelir. Hepinizi saygı 

ve sevgiyle selamlıyorum.  

Başkanım, özür diliyorum, ben kafayı sallayınca, ben aldım izni, dedim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Yok, siz gemici olduğunuz için rüzgâr kafadan geldi.  

Yılmaz Ulusoy 

Yok, yalnız gemici değiliz. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu   

Sayın Emir Turgan, buyurun.  

Emir Turgan 

Sayın Başkanlar, Saygıdeğer Galatasaraylılar,  
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Şimdi ben de Ali Fatinoğlu listesinde olduğumdan dolayı, Mehmet Bilen arkadaşımın 

söylediklerine bir cevap vermek için buraya çıkmış bulunuyorum. Biz ikimiz de, Mehmet 

yüzmeden, ben kürekten Galatasaraylı, Boğaz’ın güzel semti Kandilli’de doğduk, büyüdük. 

Mehmet benden birkaç yaş küçüktür, ama ikimiz de Galatasaray’a hizmet etmiş sporcularız. 

Ali Fatinoğlu, hakikaten iki kardeş dünya çapında bir firmayı 80’den fazla memlekete ihracat 

yapan, orada depoları, dükkânları, mağazaları olan bir arkadaşımız. Beni de sporla ilgili 

olduğum için listesine aldı ve hakikaten gereken oyu alamadık maalesef.  

Ama biz zaten aramızda toplanıyoruz, aramızdaki dostluk bitmedi. Kadroda çok değerli 

arkadaşlar, ekonomistler vardı. Ve zannetmeyin ki konuşulmuyor. Biz hiç değilse arada bir 

toplanıp sponsorluk mevzusunda konuşuyoruz. Ama sponsorluk deyince, mesela bir futbol 

takımının başantrenörü bir sporcu ister, Yönetim Kurulu da ona karar verir ve bir kişi sponsor 

olup alır, o başka. Ama bir şubeye sponsor olduğun zaman, atın parayı ortaya, kim nasıl idare 

edecek, Yönetim Kurulunda kim o işle iştigal edecek, onu iyice bilmek lazım. Yoksa kafadan 

parayı vermekle iş bitmiyor. Tabii Yılmaz Bey’in anlattığı gibi, ekonomik sıkıntılar had safhada. 

Nereye gittiğimiz, ne olacağımız belli değil. Ben çok fazla konuşup sizleri meşgul etmek 

istemiyorum. Onun için, Mehmet arkadaşımı bu mevzuda maalesef tenkit etmek zorundayım. 

Her zaman çok güzel konuşmalar yapardı, bu sefer biraz baltayı taşa vurdu. Artık yapacak bir 

şey yok. Özür dilerim hepinizden, vaktinizi almayayım. Hepinize başarılar, iyi günler dilerim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Emir Turgan’a bu seviyeli cevabı için çok teşekkür ediyorum. Sayın Bilen, ben size söz 

vermedim daha, lütfen yerinizi alınız. Buyurun lütfen yerinize.  

Değerli Üyeler,  

Tatil öncesi bu Divan toplantısının oldukça -tabiri caizse- light geçeceğini düşünürken, bu kişisel 

çatışmalardan dolayı gereksiz bir gerginlik oluyor. Eğer sizler de uygun görüyorsanız, böyle o 

ona söyledi, buna cevap verme hakkı geçiyor. Müsaade ederseniz eğer, Yönetim Kurulunun 

konuşulanlar hakkında açıklama veya cevap vermesi isteği varsa... Müsaade edin lütfen. Sayın 

yönetim, söz almak istiyor musunuz konuşulan eleştirilerle ilgili? Sayın Bilen, teamüllerden 

bahsediyorsanız, lütfen, kürsüye doğru bu şekilde gelip davranıyor olmanız... Siz buyurun bir 

yerinize önce. Siz buyurun yerinize. Bu hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Sayın yönetimden açıklama 

yapmak isteyen var mı acaba konuşulan konularla ilgili? Sayın Başkan, buyurun lütfen. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Saygıdeğer Divanın Saygıdeğer Üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar, Sayın Divan Başkanım, Değerli 

Galatasaraylılar ve Basınımız,  

Şimdi akışı nasıl yapalım? İsterseniz soru-cevap şeklinde, isterseniz size önce bir kısa 

bilgilendirme yapayım, ondan sonra değerli konuşmacıların temas ettiği konulara ben de kısa 

kısa değineyim.  

Değerli Arkadaşlar, 

6 aylık bir süre bile olmadı sanırım gelişimiz. O süre içinde yarattığımız hasıla ve masraflarımız 

burada. Burada dikkatinizi çekecek en önemli nokta, dikkat edin, 264 milyon TL’lik kredi ve ana 

para. İşte bizim ana sorunumuz bu. Hemen ezcümle şunu geçeyim. Bir bankaya yaklaşık 7 yıllık 
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bir süreç içinde -hatta daha az- ödediğimiz para 260 artı 240 daha ödeyeceğiz. 460 milyon TL 

sadece faiz. Sadece bununla, bu parayla Galatasaray banka kurar. 460 milyon TL, sadece bir 

banka, evet. Şimdi zaten görünüyor burada. Ve ekonominin içinde bulunduğu durumda, geçici 

de olsa, bir konjonktürel durum da olsa, geçici olarak artıyor faizler, önce onu söyleyeyim. 

Burada, bu değeri yaratan sizsiniz. Bakın, bir şeye çok dikkat edin. Biz bu sunumun aynısını 

UEFA’da yapıyoruz. Belagatla, güzel söylemle alkışlamadı UEFA bizi. İç ve dış mihrakların hâlâ 

anlamadığı, UEFA’dan neden men cezası almadığımız ile ilgili cevap burada yatıyor. Eğer biz 

olsaydık, sadece bugün göreve gelseydik sizin oylarınızla ve bugün devam etseydik, bugün 

huzurunuza çıkmış olsaydık, biz 470 TL artı gelirdeydik. Ama tabii böyle bir dünya yok. 

Geçmişimiz de bize ait. Eski yönetimler de bizim yönetimlerimiz, onların bağıtladığı 

sözleşmeler, borçlar da bize ait, alacakları da bize ait. Geliyoruz, böyle geliyoruz. Bunu 

göstermemin tek nedeni şu. Bize verdiğiniz güveni -bize oy atmayanlar dahil- sergilemek için 

bunu söylüyoruz burada. Biz bu güveninize layık olmaya ve gereğini yapmaya çalışıyoruz.  

3 sayfa gider misin hızla? Geç, geç bunları. Şimdi hızla ona geçeceğim. Stadyum doluluk 

oranında bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kere, siz de taraftarsınız. Ben taraftar 

derken asla ayırmıyorum, ne Genel Kurul üyesi, ne Divan üyesi diye. Ben de bir taraftarım. 

Bakın, stadyum doluluk oranı, Şampiyonlar Ligi faktörü olmadan, biz ikinci dönem itibarıyla, 

yani ikinci sezonda, pik yaptık, % 69. Bir daha geçer misin, bir sayfa daha? Maçlık seyirci 

ortalamasında 75. Dikkat edin, şurada Real Madrid’in, Barcelona’nın olduğu Şampiyonlar Ligi. 

Oysa biz burada 17 lig takımı ile oynadık. Bu elde ettiğimiz bir değer ve bu değeri sizler 

yarattınız. Ben size teşekkür ediyorum. Konuşmacılar bize ara ara teşekkür ettiler. Ama aslında 

biz sizin sesiniziz, biz sizin yansımanızız. İnşallah buna da pürdikkat devam ederiz.  

Geçiniz lütfen. Evet, şimdi burada toplam 635 milyon TL. Biraz önce dedim, bugün itibarıyla, 

bu dinamik artıyor. Şimdi bakın, ertelenmiş vergi borcumuz 147 milyon TL. Şimdi ..... vergi 

ödedik ve vergilerimizi de yapılandırdık, taksitlendirdik, Allah rahmet eylesin, Tevfik Ertürk, 

Gelirler Genel Müdürü, (Arkadaşlar, mikrofon yetişiyor mu? Zarar yok Sayın Başkan.)... Şimdi 

futbolculara gecikmiş 176 milyon TL ödedik ve belgeleri alıyoruz. Katılım belgesini insana 

kendiliğinden vermiyorlar. Yani kalkıp size, ha siz iyisiniz, Galatasaray dünyanın büyük takımı 

diye vermiyorlar. Değerli arkadaşımız İbrahim Bey söz etti, biz katılım belgesini işte bu 

ödemelerden sonra ve futbolculardan -tabiri caizse- temiz kâğıdı alarak yaptık. Diğer futbol 

kulüplerine geciken 59 milyon TL, çok önemli bu. UEFA bize koşul saydı. Biz UEFA’ya ilk 

gittiğimizde tabii ki negatif bir pozisyon vardı. Şartlardan, eleştiri için söylemiyorum, aman öyle 

algılamayın. Benim en sevmediğim şey enkaz tartışması yapmak. Fakat bazen önünüze öyle 

sorunlar geliyor ki, keşke enkaz olsaydı diyorsunuz, enkazı kaldırırsınız çünkü.  

Değerli Arkadaşlar,  

(Mikrofon olmadı, değil mi?) Şimdi kredilerimiz (Değerli arkadaşlar, bunları not alın, fotoğrafını 

çekin, bunlar dinamik değişiyor.) 996 milyon TL. Bakın, 214 milyon euro’dan 176 milyon 

euro’ya düşmüş, 971 milyon TL, % 25. Sayın Divan Başkanım açıkladı, dövizdeki ..... bu 

üzerimizde olmasına rağmen, 40 milyon euro’ya yakın düşürdük borcu 5-5.5 ayda. Biz 

düşürdük derken, beraber düşürdük. Şimdi toplam yaptığımız kredi ana para ödemesi 264 

milyon. Şimdi en önemli nokta, diğer kulüplerimizi de sanırım çok zorlayan bir nokta, kolay 
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kredi bulma yolu, çünkü bankadan kredi aldığınızda, büyük montanlı ise aylar sürüyor. Öyle 

kolay değil. Factoring’den çok kolay alıyorsunuz, çok yüksek faiz. Biz bu 11 factoring 

şirketinden olan 57 milyonluk krediyi -ki çoğu bir önceki yönetimin aval, yani şahsi olarak 

garanti verdiği ödemelerdi- yok ettik. Şimdi 26-32 bandındaydı, ama şu anda mesela siz % 25 

ile kredi bulursanız, şu andaki ekonomik durumdan ötürü, iyi bir kredi. % 40’tan bulanlar var 

şu anda, evet. Bizi ilgilendirmiyor o, var. Evet, bu arada biz bu ödemelerde 121 milyon TL kredi 

kullanımı gerçekleştirdik, Abdurrahim Bey ve bizim kefaletlerimizle.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bu da çok önemli. Mağazacılık’ta, Store satışlarında yaklaşık 2 katlık bir artış elde ettik. Sizlerin 

bizlere verdiği destek gibi, sokaktaki 30 milyon olarak tabir edilen taraftarımız da müthiş bir 

destek verdi ve biz dünyada görülmedik bir desteğin tezahürüne uğradık. 1 Ocak-31 Mayıs 

muadil aldığımızda, satışlarımız 21 milyondan 43 milyon TL’ye çıktı. Müthiş bir satış artışı. Şimdi 

en önemli noktadan biri şu. Satış iyi, ama kâr ediyor musunuz? Şimdi genelde Store 

satışlarında, insanlar bilir, -şu anda düştü kâr oranları ama- olması gereken 15-20 bandıdır, 

satışlarınızın. Biz hep zarar etmişiz. Nasıl zarar etmişiz? Geçen yılın aynı dönemine göre 3.44 

milyon TL zararımız vardı. Bu yılki aynı dönemde, yani bizim geldiğimiz dönemde, Ocak-Mayıs 

dönemindeki kârımız 7 milyon TL’ye yakın. Yaratılan değer açısından topladığınızda, öyle mi? 

Çok özür dilerim, 6... 3.44 milyon zarardan 6 ay içinde kâr. Yani toplamı 10 milyon TL’lik bir artı 

hasıla yarattık burada.  

Şimdi bunları niçin gösteriyorum? Çünkü ayağında ayakkabısı olmayan insanlar, Store’lara gitti. 

Cebinde bilet parası olmayanlar, gözümle gördüm, dönecek otobüs parası olmayan taraftar, 

gitti bir atkı aldı, forma aldı, insanın yüreği parçalanır. Bunları ben edebiyat için söylemiyorum. 

İşte sadece aidiyet değil, sahiplenme duygusu da bu.  

Bütün değerli konuşmacı arkadaşlarım sponsorluk konusuna girdiler. Yılmaz ağabey, tabii 

yılların iş adamı, çok doğru bir söz etti, bir de sözcük -her insan, her gün bir şey öğreniyor- onu 

yazdım: Kafadan rüzgâr yemek. Çok güzel bir laf. Allah kimsenin başına vermesin.  

Değerli Arkadaşlar,  

Sponsorluk, dediğiniz gibi, ha diye bulunacak bir şey değil. Sponsorluk saklambaç oynayan 

şirketi arayıp bulmak da değil. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya da yok. Ama buna rağmen, 

profesyonellerimiz olsun, yönetimlerimiz olsun araştırıyor. Bir konuşmacı arkadaşımız, ilgili 

kim, onun için bilinmiyor, dedi. Sanırım Emir kardeşim. Ya ilgili işte burası, herhangi biri. 

Yanınızdakine söyleyin, o bizi buldurur, çok kolay bulursunuz adresi.  

Bu arada, şunu söyleyeyim. Sevgili İbrahim Bey arayıp ulaşamamış. Ben inanın, bilmiyorum. 

Çok haklısınız. Hayır, bundan benim en yakınlarım da şikâyetçi. Belki medya kanalıyla, 

Galatasaray’da ben şahsen bu konuda sadece sizden değil, yüzlerce insandan özür diliyorum. 

Bunun içinde yakın arkadaşlarım da var. Bazen dönemiyorum. Ne olur, mesaj atsınlar. Ben 

affedersiniz bir şey olduğumdan değil, ama içinde bulunduğum koşulların getirdiği zaman 

darlığı çok çok fazla. Zaman darlığı çok fazla.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bugün size sorular sorulur. Ada ile ilgili bilmiyor musunuz, bilmiyorum. Evet, bize sabahın çok 

erken saatinde haber geldi. Uyandık, bütün arkadaşlar. Sevgili yönetici Yusuf arkadaşım ve 



21 
 

diğer arkadaşlar, profesyoneller gittiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkım ekipleri orada. 

Arkadaşlar sormuş, ne oluyor diye. “Sizin yönetimle müstecir anlaşmış, Ada’yı 

açıyormuşsunuz.”, aynen ifade bu. Allah, Allah! Müstecirle ne olduğunu anlatacağım. Şaşırdık 

tabii biz. Biz sadece şunu dedik. Arkadaşlar çıktı, baktı, yerinde incelediler. Gerçekten Ada 

ertesi gün açılacak gibi. Bunun neden olduğunu biz öğrendik. Dediler ki, bir medya yayın 

organında, bir gazetede, işte efendim, bu yönetim, biz yani, engelliyormuşuz, Ada açılacakmış, 

Ada’yı yıkmışız. Daha önce gelmiş, geçen hafta. Ada o hâle gelmiş ki, gerçekten bardaklar, 

şeyler, her şey hazırlanmış, açılacak gibi. Biz kayda da aldık videosunu. Şaşırdık tabii, belediye 

şunu diyor, “Burada yıkım kararı var. Biz sizinle anlaşmadan, siz veya müstecir buraya herhangi 

bir imar yapamazsınız.” diyor ve o fayansları yeniden söküyor. İşin acı tarafı, bazı yayın 

organlarında veya sosyal medyada sanki bunu biz yapmışız, biz şey yapmışız gibi yazılıyor. 

Değerli Arkadaşlar, 

Bizim hiçbir dahlimiz yok. Biz hukuka saygılı bir toplumun, bir camianın insanlarıyız. Biz hukuk 

içinde yürüyoruz. Açtığımız yaklaşık 4 dava var. Bu davalar 2012 yılından beri, 6 aydır yürüyor. 

Ülkenin içinde, yargının içinde bulunduğu dosya sayısının ve davanın fazlalığı nedeniyle 

maalesef davalar çok uzuyor ve müstecir bunu maalesef çok iyi değerlendiriyor. Biz de bıktık. 

Bu Ada olayı mutlaka halledilmeli, Galatasaray lehine. Bu bizim Ada’mız. Bu Ada’yı mutlaka 

almamız gerek, şu ya da bu şekilde. Yani kötü anlamda söylemiyorum, mutlaka almamız gerek. 

Kendisi de bize dava açtı, 1 milyon dolar maddi sanırım, 2 milyon TL, toplam bize 11 milyon 

TL’lik maddi ve manevi zarar davası açtı. Biz de geçen hafta kendisine Galatasaray’ın ve 

İstanbul’un değerini düşürdüğü için 90 milyonluk manevi, 50 milyon TL’lik maddi ihtar çektik 

ve 5 gün içinde ödemesini istedik. Kendisinden bu şeyi aldıktan sonra, kendisine bu 

montanlarda bir dava açacağız. Çünkü bu artık dayanılmaz hâle geldi. Maalesef İstanbul gibi 

dünyanın incisi olan bir şehirde, çok çirkin bir görüntü yer alıyor.  

Şimdi hızla değerli arkadaşların söylemlerine hemen yanıt vermek istiyorum. Ada ile ilgili 

sorusu olan varsa, yerinden de alabilirim lütfen.  

Sami Çölgeçen 

Sayın Başkan, bir şey çok önemli. Bu Ada, bidayette müstecir ile işletme anlaşması yapılmış, 

sonradan kiraya dönüşmüş. Kimin zamanında, neden kiraya döndü, bunu öğrenmek istiyorum. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Şimdi kiraya dönüşü konusunda, yani önce Sayın Özhan Canaydın yaptı, sonra Sayın Polat 

döneminde yapıldı. Ama ben kimseyi suçlamadan, şunu suçlamadan şunu söyleyeyim. 

Maalesef sevgili hocam daha iyi bilir kendisi, bizim mevcut yasalar kiracıdan yana. Yani bizim 

hukuk genel olarak kiracıyı mağdur görür ve onu korumaya alır. Eğer çok da iyi avukatlarınız 

varsa ve sizin hukuksal ilişkileriniz iyi ise, bu davaları istediğiniz gibi sürdürüp, hatta % 100 

haksız da olsanız, bazen hukukun boşluklarından yararlanarak aleyhe sonuçlanabiliyor. 

Seçimler bitti. İyi ki bitti, ülkemiz yavaş yavaş rayına oturacak. Bizim de hukuksal anlamda 

gereken hamleleri yapacağımızdan emin olabilirsiniz. İster işletmeci olsun, ister müstecir, hiç 

önemli değil.  
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Sami Çölgeçen 

Müstecir anlaşması varken, onu kiraya döndürmek hoş bir şey olmamış. Akılsız bir şey olmuş. 

Yani bunları bilelim istiyorum. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz   

Evet, doğru.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sorusu olan var mı? Bu konuda sorusu olan var mı? Buyurun. Seyyar mikrofon var mı acaba 

arkadaşlar?  

Faruk Gürbüzer 

Sayın Başkanım, öncelikle Ada konusundaki samimi ve içten açıklamalarınızdan dolayı teşekkür 

ediyorum. Ancak camiamız içinde kulaktan kulağa fısıldanan veya birbirimizle olan gayriciddi 

konuşmalarda sık sık telaffuz ettiğimiz bir konu var. Müstecirin hukuk müşavirliğinin, 

camiamızın hukuk açısından ileri gelen kişileri tarafından yapıldığına dair ortada bir şeyler 

dolanıyor. Böyle bir şey var mı, yok mu? En azından böyle bir şey varsa, dava dosyalarında 

mutlaka isimler vardır, bunların açıklanarak camiamıza sağlıklı bilgi verilmesi sanıyorum 

kendileri açısından olduğu kadar hepimiz açısından da çok çok önemli. Cevaplarsanız teşekkür 

ederim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Estağfurullah, benim bildiğim kadarıyla, hukukçularımız da burada, ben böyle bir isme 

rastlamadım. Bu tip dedikodular hep oluyor. Bilmiyorum, net bir şey bilmeden kimseyi asla 

suçlamam. Öyle bir şey, belge benim bilgimde yok. 

Değerli Arkadaşlar,  

Teşekkür ederim Faruk Bey sorduğun için, ama İbrahim Bey’in iddia olarak branşlarla ilgili 

sorusu bu. Sevgili Hocam aslında çok güzel açıkladı, kendisine teşekkür ederim. Branşların 

kapatılacağı konusu, birtakım dedikodular... Böyle bir şey yok. Yalnız, gerçekten amatörlerde 

çok büyük sıkıntımız var. Bakın, 10 yılda, -bunu kayda almaya gerek yok, beyninize alın- bizim 

gelir-gider farkında -dolar bazında söylüyorum- 188 küsur milyon dolar açığımız var. Bugün 

bizim gelir-gider farkımız 1 milyar ve 100 milyon TL mertebelerinde. Kura rağmen bunu 

artırmadık. Bunun ana kaynağında amatörler var. Ama bunun ana kaynağındaki amatörleri 

kapatalım, asla. Biz UEFA’da da söyledik. UEFA’da bizi eleştirdiler, “Futboldan elde ettiğiniz 

gelirleri futbola harcamanız gerek. Sizin spor kulübünü ayırmanız gerek.” dediler. “Hayır, 

ayıramayız.” dedik.  Biz, cumhuriyetten bu yana, bir Osmanlı dönemi de dahil, 100 yıllık bir 

görev alıyoruz, bir misyonumuz var: Gençleri ve insanları yetiştirmek. Bunu siz 

anlayamazsınız.” dedik. Onlarda öyle sorunlar yok. Gerek devlet, gerek yönetimsel açıdan belki 

daha sağlıklı durumdalar, ama biz parasal açıdan maalesef ayağımızı yorganımıza göre 

uzatmadık ya da devletin yapması gereken misyonu biz aldık. Yani ne yaptık? 1.450’ye yakın 

genci düzenli olarak, kuruluşumuzdan bu yana getirdik. Niye 3 büyük kulüp? İşte bunun için 

büyük kulüp. 13 branşta 1400’ü aşkın genci, aileleri o çocukları bize teslim ediyor. 8. futbol 

okullarından bugüne ve biz onları eğitiyoruz, olimpik sporlarda yarışır hâle getiriyoruz. Hiçbiri 
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de bize parasal bir gelir getirmiyor, hiçbiri. Bir tek futbolda 10 yılda bir futbolcu yetiştirirsek... 

Arda’yı yetiştiriyoruz işte, Emre Çolak’ı yetiştiriyoruz, onun da geliri bize yar olmuyor nedense, 

esaslı olarak yar olmuyor. Galatasaray, diğer iki büyük takım ve spor kulübü olan kulüpler işte 

bu anlamda ulusal bir görev görüyor. Bunun için bir yasa çıkarıldı. Basın aracılığıyla tekrar 

söylüyorum. Bizim yeni hükümetimizden isteyeceğimiz en önemli şeye geliyorum hızla. Çok 

güzel bir yasa çıktı. Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı en başta olmak üzere ve ilgili olan 

Maliye ve Spor Bakanlığının çok değerli katkıları ile bizim stopajlardan, yani amatör, 

profesyonel futbolcular ki, size onu da söyleyeyim, Galatasaray’ın yılda 9 milyon euro’ya yakın, 

bunu tekrar 5 gün içinde yatırdığımız takdirde bize devlet geri veriyor. Müthiş bir şey bu, bizim 

bütün sıkıntılarımızı önemli ölçüde yok eder. Ama kazın ayağı öyle değil. Öyle bir hüküm çıktı 

ki, öyle bir hüküm, siz bunu yatıracaksınız. Tevkif deniyor buna, tahakkuk değil. Yani ben vergiyi 

beyan ettim, şu kadar vergi ödemem gerekir. “Hayır, bunu yatıracaksın. Sen bunu yatırırsan 

sana geri veririm.” diyor. Ee bende para yok, benim sıkıntım zaten orada. Benim zaten param 

olsa, ben amatörlerde bu duruma düşmem ki. İkinci hüküm, hükümetimizden, Ankara’dan 

ricamız, bunu taksitlendirdiğiniz takdirde ödemeyi yapmıyor. İsterseniz ödeyin. Biz, biraz önce 

size dedim, rahmetle de andım, 12 takside böldük. Çok ciddi bir vergi ödememiz. Şimdi biz 

alamayacağız. Benim kime gitmem gerekir? Bankaya. Bankadan kredi almam gerekir. Yasa 

koyucunun amacı bankalara mı kazandırmak? Hayır, asla. Ama bankalar faiz alacak benden. 

Şimdi böyle bir çelişki var. Ben Ankara’dan rica ediyorum, bunu lütfen düzeltsinler. 

Düzelttiklerinde, gerçekten kontrol etsinler tek tek, bizim stopajdan elde ettiğimiz gelirin tek 

tek amatörlere harcandığını. Zaten kontrol edecekler, kontrollü.  

Sponsorluk konusunda bütün arkadaşlar konuştu. Ben de dedim, tabii...  

İbrahim Göknar 

Sayın Başkanım, çok güzel bir örnekleme yaptınız. Basında da okumuştuk. Geçtiğimiz 10 yılda, 

özellikle basketbol başta olmak üzere, amatör şubelere harcanan para 400 milyon lira 

civarında, dediniz. Ancak tabii ki bu söyleyeceğim sizle ilgili değil, çünkü sizin sadece bir bakış 

açısıyla söylediğiniz, çok doğru bir matematik. Ancak bu dışarıda da çok konuşuluyor. 

Basketbol özellikle, Galatasaray’da âdeta günah keçisi şube ilan edildi. Öncelikle naçizane, 

şahsen buna kesinlikle karşıyım. Galatasaray basketbol takımının isim olarak, Fenerbahçe’den 

veya Beşiktaş’tan veya şirket kulüplerinden hiçbir eksiği yoktur, fazlası vardır. Bizler burada 

birtakım sebepler sunuyoruz. Ben diğer taraftan yanaşayım müsaade ederseniz. Futbolda da 

geçtiğimiz 10 yılda, Galatasaray Avrupa’da üstelik tek başına dans ederken, yani rakipler 

yokken, paralar kazanırken, sponsorlar arkasında iken, yine borç burada. Söylemek istediğim 

şudur özetle. Benim anlayışıma göre, sorun kesinlikle amatör şubelerin harcamalarında 

değildir. Onlar bir haktır, hukuktur. Hep birlikte, bunu bu şekilde yorumlamak yerine, orada 

biz her şeye rağmen, -bir daha söylüyorum- Fenerbahçe ve Beşiktaş’la nasıl yarışacağız, bunu 

sağlamamız lazım. En başta bunu sizden diliyoruz tabii ki ve arkanızda da hep beraber. 

Dolayısıyla, şu anda UEFA disiplini içerisinde, futbolda artık öyle bir sıkıntımız kalmadı. Ne 

kadar harcayacağımız belli. Dolayısıyla, bu konuyu basketbol için de kendi içimizde mutlaka 

sonuçlandırmamızı istirham ediyorum Başkanım. Teşekkür ediyorum. 
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Ben teşekkür ederim. Yani genel anlamda aynı duyguları taşıyoruz.  

Değerli Arkadaşlar,  

Biz göreve geldiğimizde, sadece basketbolda 34 milyon borç yükü aldık üstümüze. Şu anda 

üstümüzdeki borç yükü 22 milyon TL. Yani biz bu duruma rağmen 12 milyon TL ödedik. Sadece 

basketbol bu, voleybolu da söyleyeceğim. Fakat bizim üstümüzde baskette transfer yasakları 

ve hacizler var. Bu hacizler sayın yeni teknik direktörümüzle artacak. Bir önceki teknik 

direktörümüzün 400 bin TL’lik bir anlaşması vardı, 200 bin TL üstümüzde haciz var. 400 bin TL, 

fakat yaklaşık 80 bin dolarlık bir sözleşme. Şimdiki teknik direktörümüz de çok değerli bir teknik 

direktör, ama 800 bin dolarlık ve bunu da ödemek durumundayız. Bunu biz yok edemeyiz. Bu 

sözleşme gelmiş ve bizim önümüzde duruyor. Haklı nedenlerle de kendisi bana gelmeden önce 

bunu resmî yazıyla sonlandırdı ve biz bilmiyorduk bir değerli arkadaşımızla. Eleştirmek için 

söylemiyorum. Hukuksal olarak hakkı, sonra medya için söylüyorum. Ben asla takımını filan 

sormadım, merak da etmedim, samimi söylüyorum. Kendisi söyledi. Sakın bu adam, takım, biz 

öyle bir kültürden gelmiyoruz. Onu söyleyeyim. Kendisi dedi, beni ilgilendirmez. Haklı, o da 

kariyerine bakmak durumunda. Fakat 22 milyon TL olan borcumuz, artı 6 milyon, yani 28 

milyon TL’ye çıkıyor. Bunlar ciddi borç ve hemen ödememiz gerekir. Şakası yok. Biz bunu 

halletmeye çalışıyoruz. Nereden ödeyeceğiz? Soruyorum size. Sponsorluk, Yılmaz Bey çok 

güzel anlattı. İş hayatının içinde olan insanlar biliyor. Öyle kolay değil sponsor olmak. Yani ben 

tabii isimlendirmek istemiyorum. Dün de beraberdik. Buna rağmen, o desteğe rağmen, açık 

ifadeleri, 10-15 milyon euro açıkları var. Bizim oysa, sadece borcumuz 22, son sayın teknik 

direktörün yüküyle olacak 28.  

Voleybola geldiğimizde, 11 nokta küsurdu borcumuz. Kadın, erkek söylüyorum tabii hepsini ve 

şu anda borcumuz 7 milyon. Buna rağmen 4 milyon voleybolda da ödeme yaptık. Ve 

voleybolda dörtlü finale kaldık. Tabii ki eski yönetimin de katkısı var, ama kaldık. Baskette, 

kadınlarımız Avrupa şampiyonu oldu ve kimsenin haberi yok, kimse aldırmıyor. Hayır, hayır, 

biz biliyoruz, sponsorlar bilmiyor. Sponsorların gözü kör. Ama bu arada ezcümle şunu 

söyleyeyim, bir şey hep yanlış anlaşılıyor. Lütfen sevgili medyamız da sevgili sponsorlarımıza 

iletsin. Galatasaray sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli ve saygın markalarından 

biridir. Biz bu saygınlığını yöneticiler ve taraftar olarak devam ediyoruz ve bizim sponsorlarımız 

şu anda Türkiye’nin en değerli markalarıdır. Gerek göğsümüzdeki inşaat firması, gerekse bizi 

taşıyan resmî kamu kuruluşu, -söylemekte beis de yok kamu kurumu olduğu için- Türk Hava 

Yolları ve diğer bütün bizim sponsorlarımız, kendi dalında bir numaradır. Hepsi çok değerlidir. 

Biz sadece ikinci sınıf derken şunu diyoruz. Bize bazen çok komik teklifler geliyor, çok düşük 

montant’larla. Bunları bize getirmeyin. İkinci sınıftan kastımız o. Bu. Yoksa Galatasaray her 

zaman en değerli markalarla birlikte hareket ediyor. Şu anda da en değerli markalarla birlikte 

yürüyoruz ve sponsorluk konusunda -yine büyük konuşmak istemiyorum- elimizden geleni 

yapıyoruz. Biz onları saklandıkları köşede de aramaya çalışıyoruz. Fakat yine söylüyorum. 

Sevgili Helvacı dedi sanırım. Biz birbirimizden bulmalıyız. Yani Galatasaray’ın potansiyelini 

harekete geçirmeliyiz. Şu yarattığımız, şu ana kadar olan 534 milyon TL’yi ben cebimden çıkarıp 

vermedim. Bunları siz koydunuz. Bu gücü harekete geçirelim. Yellow Friday ile Grey 
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Weekend’de yapılan pik satışlar, dünyanın en yüksek montant’lı satışlarıydı. Dünyada böyle bir 

takım yok. Antrenmanına 30 bin insan geliyor. Böyle bir takım dünyada yok. Dünyada, 

şampiyon olduğunda kutlamasından 1 milyon net - net, brüt demiyorum- para kazanan bir 

takım da yok. Bu sizsiniz. Bu Galatasaray. Bunu yaratan sizsiniz.  

Satışlar, ikinci yarı, sadece loca kombine VIP ve günlük maç satışlarından elde edilen gelir 32 

milyon TL. Bunu yine ben ödemedim, sizler ödediniz. Şu anda 100 milyon TL’ye doğru gidiyoruz 

ve 30 bini aştık. Buradan uyarayım. Biz öyle yok, yarışa girmiyoruz. Hani rakibimiz, 35 sattı, biz 

30’da kaldık. Hayır, biz tam tersine, çok özür dilerim, durduracağız. Neden durduracağız, biliyor 

musunuz değerli arkadaşlar? Çünkü maç günü bilet satışlarından elde ettiğimiz hasılat, 

kombine ve loca satışlarından elde ettiğimiz oransal hasılanın çok üstünde. Çok kısa örnek 

vereyim. Beşiktaş maçından elde ettiğimiz gelir, son yakın tarihte, 6 milyon TL sadece. İşte 

Galatasaray bu. Böyle bir rakama dünyada kimse ulaşamaz. Biz şu anda dünyanın en pahalı 

kombinesini satıyoruz belki, fakat dünyanın en değerli taraftarına sahibiz. Bundan güç alıyoruz 

biz, yoksa biz kafasız insanlar değiliz, rastgele şeyler koymuyoruz. Çok değerli 

profesyonellerimiz var ve sponsorluk için onlar çalışıyor. Bunu da söylemiş olayım.  

Serhat kardeşim, voleybola ilgisini yitirmesin. Ben rahatsız olmuyorum. Sadece 

temaslanamıyorum. Eleştiri her zaman var. Hakaret, aşağılama ve küfür olmadıkça, her tür 

yapıcı, uyarıcı eleştiriye hazırız. Bizim kültürümüz de bu, camiamız da bu. Kendisine bu 

vesileyle teşekkür ediyorum. Özer ağabeyim, her zaman teşekkür ediyorum, iyi ki var. Sizleri 

burada gördükçe, 88 yaşında, 100 yaşında, aynı bu berrak zihni ve akıl açıklığını bize de inşallah 

tanrım nasip eder diye düşünüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah.  

Daniel Baruh 

Biz dışarıdan futbolcu transfer ediyoruz. Kaç euro ödüyoruz, aldığımız kulübe?  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Hangisi için mesela?  

Daniel Baruh 

 Gelen futbolcuya 1 milyon euro yahut 1.5 milyon euro veriyoruz, tamam mı? Peki, bunun 

yanında ne diye siz maç başı para ilave ediyorsunuz efendim, artı puan başına para ilave 

ediyorsunuz? Vermem. Vermem. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Çok doğru, aynı fikirdeyiz. Benim hedefim ve idealim o. Uzun yıllar, inşallah üst üste 3 

mağlubiyet alıp ben de görevi devretmezsem, benim de hedefim, aynı şeyi düşünüyorum. 

Sayın teknik direktörle oturduğumuzda aynen bunu konuşuyoruz ve ben seçim 

konuşmalarımda bunu söyledim. Sadece galibiyete, dedim, sadece galibiyete.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bunu derken, bir de realite var, hayatın gerçekleri var. Orada bir futbol takımı var. Adama 

borcunuz var. Bizim borç bitmiyor. Adam diyor ki, ben beraberliğe isterim diyor, puan başına 

diyor. İmzalamıyor, temiz kâğıdı vermiyor. Vermiyor. Haklı. İsim vermiyorum. Genel olarak 

söylüyorum. Ama benim amacım, her genelde sıfır yapmak. Bugün, bütün dünyanın büyük 
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kulüpleri sampiyonluk hâlinde prim veriyorlar. Fransa’nın galibiyet primleri ne kadardı? Maç 

başı 17 bin euro. Fransa Milli Takımı dünya şampiyonluğuna gidiyor, 17 bin euro. Biz bir 

futbolcumuza 25 bin euro ödüyoruz. Bütün bunlar yapılmış, o günün şartları içinde. Eleştiri için 

söylemiyorum, o günün şartları içinde olabilir. Bir şey demiyorum. Ama bizim amacımız, bunu 

düzeltmek. Kesinlikle benim hedefim bu. Kesinlikle. Ve yeni gelen futbolculara, -hani 

gücümüzün yettiğine değil tabii, yanlış anlamayın- son gelen Nijerya kökenlide bunu sadece 

galibiyete yapma başarısını gösterdik, puana değil. İnşallah öyle bitecek. Yani biz bu konuda 

sizinle aynı fikirdeyiz. Roma bir günde kurulmuyor, yavaş yavaş.Sami ağabey duruyor orada. O 

da yıllardır futbolun içinde, tek tek. Hiç kolay olmuyor, hayaller başka, gerçekler başka 

maalesef. Ama bunu bilin ki, biz o yolda ölürüz. O yolda yürüyeceğiz.  

Değerli Arkadaşlar,  

Sevgili Mehmet Bilen kardeşime de teşekkür ediyorum. Bir şey çok dedi, üyelik başvuruları... 

Sevgili Selçuk kardeşim ve Sicil Kurulu müthiş çalışmalar yapıyor. İnşallah Ağustos Divanından 

sonra, Sayın Divan izin verirse, Sicil Kurulu yaptığı çalışmaları bir anlatırsa... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Selçuk’la konuşuyoruz zaten. Mehmet Bilen de zaten Sicil Kurulu asil üyesi diye biliyorum. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Evet, Mehmet Bey de orada çalışıyor. Çok değerli çalışmalar yapıyor arkadaşlar. O konuda 

haklı.  

Sevgili Mehmet Hocam da burada. Tüzük Tadil Komisyonunda biz bir karar almıştık, yine 

dinleyenler için. Çok acı, gerçekten 7 yıl üst üste başvurmuş çok değerli isimler var ve bir türlü 

alınamamış. Bunların biriken sayısı 1.700, şu an itibarıyla. Bizim Tüzük Tadil Komisyonu, geçici 

maddede -1/5’ti sanırım- bu birikenlerin bir defaya mahsus olmak üzere, Bu 1.700 üyenin bir 

defada tamamının alınması, bu eğer tamamını, bunu inşallah Divanla birlikte Tüzük Tadil 

Komisyonunda gürültüsüz, patırtısız hallettiğimizde, realize ederiz tabii.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Buyurun İbrahim Bey. Mikrofon nerede arkadaşlar? Şu mikrofon işi bugün bizi yordu, teknik 

ekip, haberiniz olsun. 

İbrahim Özdemir 

Sayın Başkanım, biraz önce ve daha da önce, Galatasaray taraftarının, takımını ne kadar çok 

sevdiğini, ne kadar büyük bir özveri ile gelip bu forma satışlarına iştirak ettiğini söylediniz. Çok 

doğru, güzel bir şey. Ama bir şey daha söylediniz. Başında şapkası, ayağında ayakkabısı bile 

olmayan insanların gelip bu katkıyı sağladıklarını anlattınız. Şimdi bu kombinelerden de 

bahsettik. Allaha çok şükür, iyi bir satış olmuş. Galatasaray’a yakışır bir tarzda, bu şeye 

katılımda bulunmuş, ihtiyaç sahibi ama kombine alma şansı olmayanlar arasında, -bu sizin 

takdirlerinize bağlı, 300 olur, 500 olur- kurayla böyle bir şey yapmak ister misiniz taraftara? Bu 

katkılarının karşılığı bir jest yapmak ister misiniz? Sadakatin ödüllendirilmesi. Aynen çok 

teşekkür ediyorum.  
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Güzel, sadakatin ödüllendirilmesi. Evet, olabilir. Ben teşekkür ederim, olabilir bu. Böyle bir şey 

yapılabilir. Hem bağlılığı ve sahiplenmeyi artırır, hem de o aidiyete bir yanıt vermiş oluruz, 

sadakata. Doğru, bunu değerlendirelim. Evet, duyarsız kalmamış olalım. Sponsor konusunda 

söyledim.  

Sayın Mehmet Helvacı’nın dediği doğru, bunu düzenlememiz gerek. Sevgili Başkanımız Özhan 

Canaydın’ın adına layık, o centilmen insana layık bir hâle getirmemiz gerek. Ayrıca, stadın da 

10. yıl bakımı geldi. Ona minimum 10 milyon TL gerek. Stadın boyanma ve ışıklandırması için 

çalışıyoruz. O konu da sonuçlandığında görülmesini istiyorum. Eleştirisine katılıyorum, inşallah 

bu görüntüyü de yok ederiz kısa zamanda.  

Amatör şubeler asla kapanmayacak arkadaşlar. Sadece otarşizm denilen, yani “ayağını 

yorganına göre uzat”, ya da halk deyimiyle “ne kadar köfte, o kadar ekmek” de demeyeceğim. 

Biz amatörlere elimizden geleni yapıyoruz. Fakat devletin bize amatörlerde sağladığı olay, 

bizim bu ricalarımız, bu haklı taleplerimiz doğrultusunda... Nedir o taleplerimiz? Verginin, bize 

iadenin tahakkukta realize edilmesi, tevkifte yani. Ben ödedikten sonra değil, tahakkukta 

yapılması, iki taksitlendirmenin de esas alınması. Aslında, tahakkukta olunca da biz onu çok 

kolaylıkla hallederiz ve 3 büyük kulübün ulusal olarak deruhte ettiği görev de yerine oturmuş 

olur.  

Sayın Bilen’den sonra unuttuğum bir şey var mı? Yok herhâlde. Cevaplandırdım. Hızla devam 

ediyorum. Evet, Yılmaz ağabey gitti. Yılmaz ağabeye zaten önce katılmıştım. Evet, Emir Bey’in 

bir sorusu olmadı zaten.  

Emir Turgan 

Dünyada belediyeler müthiş oranda amatör branşlara katkı yapıyorlar, bizde ise sıfır. İstanbul 

Belediyesi’nin inanılmaz bir bütçesi var, katkısı sıfır. Böyle bir şey olmaz. Bunu gerçekleştirmek 

lazım. Teşekkür ederim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Doğru söylüyorsunuz. Şimdi özellikle Sayın Başkanla -ki spora önem veren bir insan- sabahleyin 

Ada nedeniyle görüştüm, telefonlaştım. Ama bu konuyu görüşmedim. İnşallah bir araya 

geleceğiz. Şimdi, Galatasaray, İstanbul yazıyor dikkat ederseniz, özellikle baskette, sırtta. Yani 

şehir imajı esaslı. Biz şehri de temsil ediyoruz. O şehri temsil ettiğimiz için, aslında ilgili 

belediyelerin kesinlikle bizim amatör sporları desteklemesi şart. Şart. Galatasaray basketbolu 

ülkeye getiren camia, voleybolu ülkeye getiren camia. Yani bunun değerinin bilinmesi gerekir. 

Biz basketboldan, daha doğrusu, olimpik sporlardan, hele yüzme, su sporlarından çekilirsek 

çok ciddi boşluk oluşur. Devletimizin şu anda bunu dolduracak altyapısı yok. Bu nedenle, biz 

bu büyük kulüplere -büyük kulüpler bunun için büyük diyorum- destek olmasını diliyoruz. 

Sabrınız için teşekkür ediyorum. Ve bir soru geldi de, onun için uzattık. Özür dilerim. Evet 

Serhat Bey.  
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Serhat Özalemdar 

Transfer dönemi çok yoğunsunuz. Merak ettiğim bir iki soru var. Bu tüzük kongresini bu sene 

yapmayı düşünüyor musunuz?  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

İnşallah. 

Serhat Özalemdar 

İkincisi, basketbol, voleybol A.Ş. yapılması hakkında düşünceniz var mı?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Değerli Üyeler, Başkan, özür dilerim. İsterseniz bu Divan toplantısını böyle çok basın 

toplantısına, soru cevaba çevirmeyelim. Biz Sayın Başkana, değerli ve doyurucu açıklamaları 

için teşekkür ediyoruz. Bugün tahmin ediyorum hepinizin değerli katılımlarıyla özlenen bir 

interaktif...  

Serhat Özalemdar  

Sayın başkanım son konuşmacıydım, beni niye kesiyorsunuz ben anlamadım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

İnteraktif bir seans yaptık. Hepinize değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. 
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