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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 09 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 13.30’da, Galatasaray Lisesi Tevfik 

Fikret Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Galatasaraylılar,  

Saat 13.30, dolayısıyla çalışmalarımıza başlama zamanı gelmiştir. 2019 yılının ilk Divan 

toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Toplantının selameti açısından cep 

telefonlarınızı sessiz konuma alabilirseniz özellikle memnun olacağım. Çok teşekkürler.  

Saygıdeğer Galatasaraylılar, Değerli Misafirler, Sevgili Basın Mensupları,  

2019 yılının ilk Divan toplantısına tekrar hoş geldiniz diyor ve ritüelimize göre, ülkemizin 

kurucusu, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, 

kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen ve son Divan toplantımızdan bu 

zamana kadar ebediyete intikal etmiş olan 2569 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Alim 

Uzunalimoğlu, 5975 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Tevfik Gürmen ve 8108 sicil numaralı 

Divan Kurulu üyemiz Mehmet Perşembe’nin anıları karşısında saygı duruşuna davet 

ediyorum sizleri. (Saygı duruşu yapıldı.) Çok teşekkürler, buyurunuz efendim.  

Efendim, gündemi dikkatlerinize sunmak üzere Sayın Öner Kılıç’tan rica ediyorum. Buyurun 

Öner Bey.  

Divan Kurulu Yazman Üyesi Öner Kılıç 

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

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

4. Kapanış.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkürler. Okunduğu şekilde gündemi oylarınıza takdim ediyorum efendim. Gündem 

karşısında çok heyecan görmüyorum, ama kabul edildi gibi görünüyor. Teşekkürler kabul 

ettiğiniz için, sağ olun.  

Son toplantı tutanağı, bildiğiniz gibi, kulübümüzün resmî sitesinde ve çıktı olarak toplantı 

öncesinde takdim ediliyor. Tutanak hakkındaki görüşlerinize müracaat ediyor ve eğer 

mutabıksanız oylarınıza takdim ediyorum son toplantı tutanağını efendim. Kabul edenler? 

Süper, buna katılım daha fazla. Teşekkürler kabul ettiğiniz için tutanağı.  

Divana gelen evrakın okunması. Bir, iki, üç tane evrak var Divana gelen. Sayın Nedime 

Konuksever’den okumasını ve sizlere bilgi aktarmasını rica ediyorum. Buyurun Nedime 

Hanım. 
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Konuksever 

Metin Sinan Aslan’dan gelen evrak.  

Sayın Eşref Hamamcıoğlu, Divan Kurulu Başkanı  

Sayın Başkanım, 

Bildiğiniz gibi, 31.3.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul ve 29.09.2018 

tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul, başkanlığı tarafımca üstlenilen divan 

kurulları tarafından yönetilmiştir. 31.3.2018 tarihli Genel Kurulda birtakım tatsız ve münferit 

denilebilecek ölçüde kalan nezaketsiz hareketler yaşanmış, heyetimiz yaşananları Genel 

Kurul tutanağında açıklayarak, ilgililerin tespiti ile Disiplin Kuruluna tevdi edilmesi gerekliliğini 

Yönetim Kuruluna iletmiştir. Üzülerek ifade edeyim, Yönetim Kurulunca bir işlem yapılmamış 

veya yapıldıysa dahi tarafımıza bilgi verilmemiştir.  

29.9.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda, gündemin 4.4. maddesinin oylamasının hemen 

sonrasında, Metin Karakaya ve Ayhan Yeğinsu adlı üyelerimiz Divan Kurulumuza saygısızca 

ifadeler kullanmışlar, kurulumuzun sağlıklı bir şekilde çalışmasını engellemeye çalışmışlar, 

kürsüdeki hatibe müdahale etmeye tevessül etmişler, netice itibarıyla Genel Kurul 

toplantısının demokratik bir şekilde devamını önlemeye yönelik bir tutum sergilemişlerdir. 

Adı geçen üyelerin tüzüğümüzün 109/1. maddesine açıkça aykırılık teşkil eden bu eylemleri, 

Divan Kurulumuzca düzenlenen 29.9.2018 tarihli tutanağın 5. maddesinde ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmış, tespit edilmiş ve ilgililer hakkında gereğinin yapılması için tutanağın bir örneğinin 

Disiplin Kuruluna tevdi edilmesi gerekliliği belirtilmiştir. Yönetim Kurulu bugüne kadar 

tutanağımızla ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığı hususunda tarafımıza yazılı bir şekilde bilgi 

vermemiştir.  

Bugün ekte gönderdiğim dilekçe ile Yönetim Kuruluna başvurarak tüzüğümüzün zaman aşımı 

başlıklı 115. maddesi uyarınca disiplin zaman aşımı süresinin 3 ay olduğu ve Yönetim 

Kurulunun kendisine yapılan başvuruları 15 gün içinde Disiplin Kuruluna sevk etmesi gerektiği 

hususları açıklanmış ve Yönetim Kurulu bu yönde işlem yapmayacaksa, dilekçemizi tüzüğün 

111/2. maddesi uyarınca doğrudan doğruya Disiplin Kuruluna iletmesi talebinde 

bulunulmuştur.  

Değerli Başkanım,  

Galatasaray Genel Kurulunda kürsüdeki hatibe müdahale edilmesi bugüne kadar 

rastlanılmamış, sıradışı bir olaydır. Bu vahim gelişme karşısında gerekli tavrın gösterilmemesi 

hâlinde önümüzdeki dönemde ne gibi olaylarla karşı karşıya kalabileceğimizi ne yazık ki 

kestiremiyorum. Kaygım, bu olay karşısında sessiz kalınmasından cesaret alabilecek kişilerin 

veya grupların bizi biz yapan özgür tartışma ortamını örseleyici ve hatta zamanla ortadan 

kaldırabilecek tavırları giderek artırma ihtimalleridir. Biz Genel Kurul Divanı olarak 

tutanağımızı düzenledik. Aradan neredeyse 3 ay geçmesine rağmen bir işlem yapılmaması 

karşısında da Yönetim Kuruluna sorumluluğunu yazılı olarak hatırlattık. Özetle, üzerimize 

düşeni yaptık. Malumlarınız olduğu üzere, tüzüğümüzün 99/2. maddesi uyarınca Divan 

Kurulu, Yönetim Kurulunun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulundan 
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bilgi istemek, gerek gördüğünde inceleme yapmak, gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını 

görüşleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek yetki, görev ve sorumluluğuna haizdir. 

Tüzüğümüzün 110/2. maddesi uyarınca ise kurulumuz görevleri ile ilgili konular hakkında 

doğrudan Disiplin Kuruluna başvurabilmektedir. Özetle, Divan Kurulu, yönetim kurullarının 

çeşitli gerekçelerle Disiplin Kuruluna başvurmayı tercih etmediği hâllerde pekâlâ inisiyatif 

alarak süreci işletebilme imkânına sahiptir. Bu çerçevede, somut hadisenin yukarıdaki 

hükümler de dikkate alınarak değerlendirilmesinde yarar olduğu kanaatindeyim.  

Durumu bilgilerinize saygıyla arz ederim.  

24.12.2018  

Metin Sinan Aslan, 11989.  

29.09.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanı 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkürler.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Konuksever  

Devam ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Pardon. Bu dilekçeye istinaden, Divan, tüzüğün kendisine vermiş olduğu görev ve sorumluluk 

çerçevesinde bu dilekçeyi dün itibarıyla Yönetim Kuruluna aktarmıştır. Onu okuyoruz şimdi.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Konuksever  

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığına,  

Malumlarınız olduğu üzere, kulübümüzün 29.09.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü 

Genel Kurulunu Avukat Metin Sinan Aslan başkanlığındaki Divan Kurulu yönetmişti. Metin 

Sinan Aslan’ın 24.01.2018 tarihli Divan Kurulu Başkanlığımıza yazılı ve ekte sunduğumuz 

dilekçesinde, söz konusu Genel Kurulda gündemin 4/4. maddesinin oylamasının hemen 

sonrasında, ekli dilekçede adı geçen 2 üyenin Olağanüstü Genel Kurul Divan Heyetine 

saygısızca ifadeler kullandıkları ve kürsüdeki konuşmacıya müdahale etmeye tevessül ederek 

Genel Kurul toplantısının demokratik bir şekilde devamını önlemeye yönelik bir tutum 

sergiledikleri ifade edilmektedir. Yine söz konusu ekli dilekçede, tüzüğümüzün 109/1. 

maddesine açıkça aykırılık teşkil eden bu eylemlerin, Olağanüstü Genel Kurul Divan 

Heyetince düzenlenen 29.9.2018 tarihli tutanağın 5. maddesinde ayrıntılı bir şekilde 

açıklandığı ve ilgililer hakkında gereğinin yapılması için tutanağın bir örneğinin Disiplin 

Kuruluna tevdi edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Avukat Metin Sinan Aslan ayrıca Olağan 

Genel Kurul tutanağı ile ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığı hususunda Yönetim Kurulu 

tarafından kendilerine bugüne kadar yazılı bir bilgi verilmediğini ifade etmektedir. 

Tüzüğümüzün 99/2. maddesi uyarınca, Divan Kurulumuz, Yönetim Kurulunun her türlü 

etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulundan bilgi istemek, gerek gördüğünde 
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inceleme yapmak, gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını görüşleriyle birlikte Yönetim 

Kuruluna bildirmekle görevlendirilmiştir.  

Bu çerçevede, 29.9.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanı Avukat Metin Sinan 

Aslan’ın ekte sunduğumuz dilekçesine ilişkin Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu tarafından 

yapılan işlemler konusunda tarafımıza bilgi verilmesini talep etmekteyiz. Bilgilerinize ve 

gereğini rica ederiz. Saygılarımızla,  

Eşref Hamamcıoğlu, Divan Kurulu Başkanı  

Ek: 29.9.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanı Avukat Metin Sinan Aslan’dan 

gelen dilekçe. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok teşekkürler. Her iki dilekçe de bilgilerinize sunulmuştur. Zaten Yönetim Kurulu tüzük 

çerçevesinde gereğini yapacaktır diye inanıyoruz.  

Bugün itibarıyla, 9 imzalı bir dilekçe verilmiştir Divan Kurulu Başkanlığımıza. Bu dilekçe, 5281 

Mehmet Bilen, 9348 Dinç Üner, 4645 Ömer Akat, 4840 Ayhan Yeğinsu, 8618 Ahmet Gümüş, 

5816 Ahmet Berküren, 8988 Tunç Üner, 7652 Turgut Bilgin ve 4799 Sayın Alev Oraloğlu 

tarafından imzalanıp verilmiştir. Bu dilekçeyi bizzat ben okumak istedim, çünkü doğrudan 

beni hedef alan bir dilekçedir. Dikkatlerinize sunmak istiyorum.  

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Divan Kurulu Başkanlığına,  

Divan Kurulu aylık toplantılarında aşağıda belirtilen hususlara özen gösterilmesini talep 

ediyoruz. Söz isteyen üyelerin konuşmalarının sıralanması hususunun bir esasa bağlanması, 

kürsüde konuşan üyelere yersiz müdahale edilmemesi, edenlerin uyarılması, usul hakkında 

konuşmak isteyen üyelere tüzüğümüzde belirtilmiş olduğu gibi söz verilmesi, Divan 

Başkanımızın toplantı yönetiminde tarafsız davranması, Aralık ayı toplantısında olduğu gibi, 

şekliyle bir muhalefet grubu sözcüsü gibi davranmaması, tüzüğe ve teamüllere uyması. 

Gereği için bilgilerinize arz ederiz.  

Değerli Üyeler,  

Bu, Divan Kurulu toplantılarında herhâlde bir ilktir diye düşünüyorum. Anlayışla da 

karşılıyorum. Bunu onun için dikkatlerinize sundum. Hemen birkaç şeye de, hem haziruna, 

hem de bu dilekçeyi imzalayan kişilere cevap vermek isterim. Böyle bir polemiğe girmek 

istemem, ama tahmin ediyorum ki, cevap bekleniyor. Bu imzayı atanlar da şu anda bu hak 

ettikleri cevabı alacaklardır benden. En ufak endişeleri olmasın.  

Şimdi, ben, Divan Kurulu Başkanı ve Divan Kurulu yönetici üyelerimiz, biz tarafız efendim. 

Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz Galatasaray’dan tarafız, tüzükten yana tarafız. 

Galatasaray’ın dinamikleriyle oynanmasına, bunların dinamik yerine dinamit hâline 

getirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bunun böyle bilinmesi lazım.  

İkincisi, eleştiriler Galatasaray’ın zenginliğidir. Divan Kurulu Başkanı da tespit eder, eleştirir 

ve bunu kamuoyu ile paylaşır. Bu eleştirilere cevap verip vermemek, bunları göz önüne alıp 

almamak Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağlı kurulların üyelerinin kendi tasarrufundadır. 
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Dolayısıyla, ben bu konuda taraf olduğumu bir kere daha size teyit ediyorum. Biz 

Galatasaray’dan yana, şeffaflıktan yana, adaletten yana tarafız efendim. Bu böyle biline. 

İkincisi, usul hakkında konuşmak isteyen üyelere tüzüğümüzde belirtilmiş olduğu gibi söz 

verilmesi. Bu dilekçede Sayın Mehmet Bilen’in inisiyatifinden % 100 eminim. Usul hakkında 

söz almak isteyenlerin önce usullere uygun davranması lazım. Ve bu kişileri gördükçe, Divan 

üyesi olmak için sadece 25 yıl kıdemin yeterli olmadığını anlıyorum ben. Bunun böyle 

bilinmesi lazım Sayın Bilen. Eğer usul hakkında görüşmek istiyorsanız, usulüne uygun ve 

terbiye kuralları içinde davranacaksınız, bir Divan üyesinden beklendiği gibi. Lütfen. Siz 

susun.  

İmza atan arkadaşlarımıza bakıyorum, bunların hepsi tanıdığım insanlar benim. Bu 

arkadaşlarımız, değerli kulüp üyeleri, güçlerin ayrılığı ilkesine müracaat etmek zorundalar ve 

buna uymak zorundalar. Siz hem kurullarda üye olacaksınız, hem çeşitli sosyal tesislerin 

yönetim kurullarında görev alacaksınız ve yaptırımlar uygulayacaksanız. Eğer bu kurullarda 

yer alıyorsanız, Divan üyesiyseniz, etik kuralları biliyorsanız, deminki dilekçe sahibinin 

belirttiği gibi, kongreler, genel kurullar sırasında kürsüye hücum etmeyeceksiniz efendim. Bu 

böyle olursa, ben Divan Kurulu Başkanı olarak bunun karşısında olacağım. Bundan da hiç 

kimsenin endişesi olmasın. Ama bu dilekçenizi memnuniyetle kabul ettik. Burada haklı 

olduğunuz yerler olabilir, bunları da göz önüne alacağız. Özellikle sıralama konusunda, 

kürsüde konuşanlara Kasım ayında müdahale edilmişti. Ben de bunun uygun olmadığını 

belirttim. Buna da özen göstereceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Ama tekrar ediyorum, 

Galatasaray Divan Kurulu taraftır efendim. Adaletten yana taraftır, şeffaflıktan yana taraftır.  

Şimdi şeffaflıktan söz edilmişken, her ay olduğu gibi, bazı konularda görüşlerimi sizlerle 

paylaşarak, ondan sonra gündemin diğer maddelerine geçmek istiyorum efendim.  

Değerli Hazirun,  

Son Divan toplantımızdan bu yana, kulübümüzün marka değerini, geleceğini, birlikteliğimizi 

yakından ilgilendiren iki temel gelişme üzerinde duracağım bugün. Tahmin ediyorum ki, 

sonradan söz almak isteyen değerli üyelerimiz de bu konular üzerine vurgu yapacaklardır. 

Bunlardan birincisi ve giderek camia içinde endişe verici bir seviyeye gelen, eleştiriye 

tahammülsüzlüktür. Eğer Galatasaray’ın kuruluş değerlerinde hürriyet, dayanışma, kültür, 

şeffaflık, hoşgörü ve demokrasi varsa -ki bizi Batı’ya açan pencere bu değerlerdir- bunlardan 

ödün verilmesi asla düşünülemez. Aksi takdirde, Galatasaray vasatlaşır. Galatasaray’ın 

vasatlaştırılmasına izin vermemek tüm üyelerin ve Divan üyelerinin başlıca görevidir. Buna 

hepimizin sahip çıkması lazım. Aksi takdirde, marka değerimiz yıpranır, itibarımız zedelenir ve 

kulübümüz geriye gider.  

Söz konusu tahammülsüzlük ve yapılan eleştirilerin arkasında başka manaların aranması bir 

bütündür ve son zamanlarda iki farklı şekilde tezahür etmektedir. Bir yandan, özellikle Divan 

toplantılarında yapılan konuşmalara -ki bunlara benim yaptığım konuşmalar da dahil- resmî 

mecralarda kısmi yer verilmesi veya hiç verilmemesi, hiç değinilmemesi. Örnek olarak, Aralık 

ayı Divanı ile ilgili olarak resmî sitemizde yayınlanmayan benim eleştirisel konuşmam; 

sonradan silinen, sosyal medyada yayınlanmış, youtube’de yer almış, twitter’da yer almış 
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video kayıtlarının twitter’a müracaat edilerek, resmî başvuru yapılarak Sayın Özmızrak’ın 

büyük beğeni kazanan, Galatasaray’a mahsus mizahi tarzda yaptığı eleştirilere erişimin 

engellenmesi bunların en son örnekleridir. Buna bir başka örnek de, Aralık ayında Arena’da 

yaptığımız toplantıda, gerek benim eleştirisel tespitlerim, gerek Ayhan Özmızrak’ın ve Sayın 

Hayri Kozak’ın yapmış olduğu görüşmeler bir yana bırakılarak, web sitemizde sadece bunlara 

cevap olarak Sayın Yusuf Günay’ın yapmış olduğu cevabi konuşma ve Sayın Kançal’ın yapmış 

olduğu oldukça mufassal mali sunumlara yer verilmiştir. Buna ilave olarak da, bu Cumartesi 

yapmış olduğumuz Olağanüstü Divan Kurulu çerçevesinde, yeni üyelere, yeni Divan üyelerine 

berat verilmesi töreninde yine yapmış olduğum konuşma -ki bir Divan Başkanının vermesi 

gerektiğine inandığım mesajları vermiştim- ve Divan üyeliğini hak etmiş 312 üyemiz 

beratlarını alırken Galatasaray Televizyonu’nda yer verilmemesi ve web sitesinde de bunlara 

çok az, sadece başarılı sporculara berat verilmesi şeklinde geçirilmesi ayrıca bir endişe 

konusu olmakla beraber güzel bir örnektir diye düşünüyorum.  

Öte yandan, kulüp üyelerimiz ve diğer paydaşlarımız zaman zaman çeşitli mecralarda 

eleştiriler yapmaktalar. Bu eleştiriler, küfür içermediği takdirde muhatapları tarafından -

pozisyonları gereği- olgunlukla karşılanmalı, imkânı varsa doğrudan iletişimle çözüm 

aranmalı, asla ve asla Disiplin Kuruluna sevk ile çözülmeye çalışılmamalıdır diye düşünüyoruz. 

Yapılan eleştiriler ve eleştiri yapabilme ortamının sağlanması bir medeniyet göstergesi olup, 

aksi kulübümüzü geriye götürecektir.  

Bir diğer önemli konu ise geçen haftadan bu yana ülkemizde spor gündemini olduğu kadar 

siyasi gündemi de meşgul eden, Türkiye Futbol Federasyonu ile Bankalar Birliği arasındaki 

protokoldür. Bununla ilgili bilgilere çoğunluğumuz gibi ben de medya vasıtası ile ulaşabildim. 

Mutlaka ki Sayın Başkanımız, toplantımızın sonunda kendisine söz verdiğimiz zaman bununla 

ilgili aydınlatıcı bilgi verecektir. Ancak görüşümüz şudur ki, bu projeye ne sırf mevcut 

yönetime muhalefet etme amacıyla de facto karşı çıkalım, ne de kaçınılmaz bir fırsat gibi 

değerlendirerek Galatasaray’ın kolektif mülkiyetinden taviz verdirelim. Bununla ilgili olarak, -

konuşmacılar eğer bu konuda söz alacaklarsa- çok detaylı bir SWOT analizi yapılarak, acele 

etmeden, hiçbir şeye alet olmadan, özerkliğimizden ödün vermeden ve tabii ki olası bir fırsatı 

da kaçırmadan karar verilmesinin sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Evvelsi gün televizyonda 

yapılan yayını birçoğunuz mutlaka izlemiştir. Bu konuda bilgi aktarılırken, ben gördüm ki, 

Futbol Federasyonu da, Bankalar Birliği de bu işe dört dörtlük hazır değil henüz. Ucu açık 

birtakım bilgiler var ve bir algı yönetimi yapılıyor diye düşünüyorum. Dört-beş kulübün 

rakamları televizyon ekranlarına yansıtıldığı zaman gördük ki, sadece kulüplerin borçlarından 

bahsediliyor ve burada borcu en felaket durumda olan Galatasaray Sportif A.Ş. gibi 

gösteriliyor. Kaldı ki alacak verecek dengesine baktığımız zaman, şu anda en iyi durumda olan 

-en azından diğer rakiplerimize göre- Galatasaray Sportif A.Ş.’dir. Bu rakamları son mali 

sunumlarda Sayın Kaan Kançal göstermişti bize, Galatasaray’ın alacak-verecek arasındaki 

farkı yönetilebilir bir farktır, farklı yöntemler uygulanabilirse, radikal çözümler 

uygulanabilirse. Dolayısıyla, ben bu konuyu bir dikkatlerinize sunmak istiyorum.  
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İkincisi de, bu konsorsiyumun başkanı ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın 

açıklamalarında beni endişeye sevk eden, aceleye geldiğine inandığım bir açıklamada 

bulundu. Kendi tabiriyle dedi ki, “Örneğin, borcunu yeniden yapılandırdığımız bir sportif A.Ş. 

ve/veya bu A.Ş.’nin bağlı bulunduğu dernek eğer bir topçu alırsa” -aynı lafı kullandı- “ve bu 

topçuya gereğinden fazla ücret ödemiş ise ve bu topçudan beklenen performansı 

alamamışsa, buna karar veren yöneticinin performansını da değerlendireceğiz.” dedi. Eğer bu 

doğruysa, çok endişe verici bir tutumdur. 

Üçüncüsü, Sayın Yıldırım Demirören de yaptığı açıklamada lisans durumunu yeniden 

yapılandırdıklarını söyledi -aynı UEFA’nın Financial Fair Play yaptırımları gibi- ve Bankalar 

Birliği’nin bu lisans verici kuruma atamalar yapacağından bahsetti. Dolayısıyla, bu konuyu çok 

enine boyuna irdeleyip, çalışıp, gerekirse ve talep edilirse Yönetim Kurulumuza bu konuda 

çok büyük destek vermemiz lazım. Dediğim gibi, sadece yönetime muhalefet yapmak 

amacıyla bu işe de facto olmaz denilmesine engel olalım lütfen, fakat ucu açık, risklerini 

bilmediğimiz bir imkâna da gerçek bir imkânmış gibi sarılmayalım şeklindeki kişisel 

görüşlerimi sizinle paylaşmak istedim.  

Benim şu an itibarıyla söyleyeceklerim bunlardır. Söz almak üzere yaklaşık 16 artı Sicil Kurulu 

adına Mehmet Bilen’in bir talebi var. Geçen toplantıdan kalan bir sözümüz var. Sayın Doğan 

Hasol burada mı, bilmiyorum. Geldi mi? Doğan Bey yok. Ona bir sözümüz vardı, 

yetiştirememiştik. Osman Bey, buyurun efendim. Bundan sonra ben görüşmecileri davet 

etmek üzere sözü Burçin Bey’e bırakıyorum. 

Osman Yiğit  

Efendim, ben bu konuşmayı 1.5-2 sene evvel yapmak istiyordum. Ama her toplantıda 

koşullar değişti ve konuşmayı erteledim. Bugün söz verdiler. Teşekkür ediyorum kendilerine. 

Sadece düşüncelerimi, gözlemlerimi spotlar hâlinde söyleyeceğim. Yönetimle pek ilgisi yok. 

Daha çok Divanla ilgili olarak Divana hitap ediyorum. Onun için, azıcık tolerans bekliyorum. 

Kusura bakmayın, sesim biraz zayıfladı.  

Sayın Divan Başkanı, Sayın Kulüp Başkanı, Sayın Üyeler,  

Bu ileride söyleyeceğim çözüm şekline örnek olacağı için önce Riva’dan başlayacağım. Riva 

arazisi olayı nedir? Tam bilen var mı içimizde? Tam bilen? Ben içindeyim biraz bu işin. Riva 

arazisi, dünya kulüplerinin de gelip kamp yapabileceği, başta futbol olmak üzere sporun tüm 

birimlerini içine alabilecek bir spor kompleksi yapmak amacıyla alındı. Yinelemek istiyorum. 

Yineleyeyim mi? Dünya kulüplerinin gelip kamp yapabileceği, sporun bütün birimlerini içine 

alan bir kompleks yapma amacıyla alındı. Merhum Sayın Abdi İpekçi’nin Sayın Beyazıt’la 

yaptığı bir röportajdan aktarıyorum, belge bu. Yani yeni gelenler özellikle bilmeyebilirler, Riva 

arazisinin alınmasının bir tek amacı vardı. Büyük bir kompleksti bu o zamana göre, çok ileride 

bir görüş, çok çok ileride bir görüş. Daha yeni yeni belki o noktaya gelebildi kulüpler.  

İkinci söyleyeceğim şu. 1996’dan günümüze kadar geçen süre, spor tarihimiz için örnek 

olabilecek, olumlu, olumsuz tüm olayların yaşandığı bir dönemdir. Demek ki, bugün 

tartıştığımız, benim artık bıktığım, sıkıldığım -her gelen aynı şeyi söylüyor çünkü- olayların 
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başladığı dönem 1996 dönemidir. Ondan sonraki olaylar bugünkü sonucu doğurdu. Nedir bu 

sorun? Temelde para ve ondan kaynaklanan sorunlar. Temeli bu.  

Geçiyorum başka bir spota. Sayın Adnan Polat ve yönetimi, devletin de desteğiyle, kulüple 

ilgili sorunu çözmüş idi. Çözülmüştü bu. Neydi? Stat yapıldı, içindeyiz. Başka? Kulübün tüm 

borçları 5 yıllık bir süreye ödenebilecek şekilde dağıtıldı. Tanık burada, görüyorum. Peki, ne 

oldu? Söylüyorum o dönemi. İki şirket birleştirildi. Çok önemli bunlar. Çok içindeyim 

diyorum. Merhum ağabeyim Oğuz İmregün benim ağabeyimdir. 1970’den beri Galatasaray 

konuşuruz. Neydi işler? İki şirket birleştirildi, kan kaybı önlendi. Bunu bilenler bilir. Stat 

yapıldı. Daha ne? Ama stadın yapılması evrelerini inceleyin, iki evredir o. Birinci evrede, 

stadın yapımını üzerine alan müteahhit maalesef iyi sonuç alamadı. Görüyorum bazen, şimdi 

gelmiyor. Tekerlekli sandalyede geliyor. İnanıyorum ki... (Eyvah, üzüldüm, başımız sağ olsun.) 

Sonuçta, stat yapımı deyip geçmeyin, büyük problemler çözülerek gelindi. Evet, borçlar 5 

yıllık süreye, ödenebilecek şekilde yayıldı. Efendim, Riva arazisi planlandı. Tam kazma 

vurulacak, yönetim düşürüldü. Ancak şunu söyleyeyim, Riva arazisinin satışından veyahut da 

değerlendirilmesinden elde edilecek gelir asla borçlara verilmeyecekti. Ayrı bir alana 

yatırılacaktı, onun geliri kulübe güç katacaktı. Lütfen, çok önemli bunlar.  

Bir başka, spot. Şimdi soralım, niçin düşürüldü, neden düşürüldü? Biraz sonra açıklayacağım. 

Nasıl çözeceğiz? Sorunlar ağırlaştı, artık mali durum çözümsüz hâle geldi. Öyle an geldi ki, 

Galatasaray’ın tüm emlakini, gayrimenkulünü satsak borçlar ödenemeyecek durumdaydı. 

Evet, sonra Dursun Özbek yönetimi başa geldi, ondan evvel Sayın Hocamı da görüyorum 

burada. Onlarla beraber bu umutsuz durumda, dedik ki, “Galatasaray’ın durumu umutsuz 

değil, Galatasaray’ın sıkıntısı yok. Arazisi değerlendirilirse Galatasaray’ın problemi çözülür.” 

Yeni bir umut olarak ortaya çıktı, Adnan Polat döneminin projesi geliştirildi, değiştirildi. Proje 

uygulanmaya kondu. Dursun Özbek düşürüldü. Sadece 3 yıl için süre istemişti. Çok acele, 

mutlaka lazım, mutlaka lazım, dedi. Dursun Özbek yönetimi düşürüldü. İncelenmeli.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın konuşmacı, Dursun Özbek yönetimi düşürülmedi, seçime girdi ve kaybetti. Bir an önce 

toparlarsanız iyi olur, lütfen.  

Osman Yiğit  

Sözlerim Genel Kurul tabii, kişi değil. Lütfen, ben kişiye uygun, yönetimle ilgili hiç konuşma 

yapmıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Beyefendi, düşürüldü deyince, sanki bir darbe sonucu düşürülmüş gibi oluyor.  

Osman Yiğit  

Geniş zaman kullanıyorum Sayın Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Lütfen.  
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Osman Yiğit  

Böylece, biriken sorunlar tüm kulübü, özellikle sporcuları daha çok etkiledi, yöneticileri 

uykusuz bıraktı. Her ödeme zamanında uykusuz gözler, sapsarı beniz... Sevgili Hayrettin 

kardeşimin ifadesidir bunlar. Süreçte, kulübün bütün birimlerinde doğru, yanlış, iyi, kötü, 

güzel, çirkin yapılanmalarda kavgacı spor anlayışı etkin olmaya başladı. Bu kadar sıkıntı 

içerisinde bir de kavgacı spor anlayışı etkin olmaya başladı. Bugün bunları yaşıyoruz. Kavgacı 

spor anlayışı neyi getirdi? Bu spor felsefesine uymaz. Peki spor felsefesi ne? Biraz sonra 

söyleyeceğim. Sorunları artırır, çözüm üretmez, zorlaştırır. Bunları yaşadık, yaşıyoruz. Sadece 

biz değil tabii, ama sadece ben kulübümü konuşuyorum. Sayın Başkanım, psikolojik olarak 

telafi mekanizması denen bir davranışa yol açtı. Bu davranış sistemi çökertir. Bunlar nedir? 

Konuşacağız. Çözüm... Bitiyor, sabır. Doğru, iyi, güzel spor anlayışı bütün ulusa dönmeli, 

öncelik ve özellikle yönetici, teknik eleman ve sporculara. Tüm spor insanları hemen bu 

anlayışa dönmeli.  

Peki, ne yapacağız, nasıl olacak bu iş? Geliyorum. Kurultay düzenlemeniz lazım. Bütün bunları 

tartışacağımız, belki günlerce, saatlerce tartışacağımız bir kurultay düzenlememiz lazım. Bu 

kurultay birtakım çalıştaylardan sonra olabilir. Türkiye çapında olabilir, bütün Türk dünyası 

çapında olabilir. Ancak tabii ki devlet desteği ile olabilir.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Osman Bey, toparlarsak, 16 konuşmacı daha var. Lütfen.  

Osman Yiğit  

Bitiyor, bitti Sayın Başkanım, bitti. 4 dakika oldu. Burada acilen alınması gereken kararlar, 

yapabileceğimiz şeyler var. Bu anlayış çerçevesinde, bütün birimlerde kavgacı yönetim 

üslubundan vazgeçilmeli. Sorun çözücü olmalıyız, bütün konuşmalarda. Bütün sorunlar, 

sorun olarak görülenler kurumlar ve ilgili organlarıyla tartışılmalı. Organlar bunun için var. 

Sorun mu var? Hangi organla ilgili ise -Türkiye’yi konuşuyorum, kulübümüzü konuşuyorum- 

onlarla konuşulmalı ve onlarla çözülmeli. Bunu, bu anda moral kondisyon denen, hiç 

konuşulmuyor bunlar. Bu da ilk defa sanırım kulübümüzde gelişti, fizik kondisyon filan. 

Merhum Gündüz Kılıç’ı hatırlıyorum. Moral kondisyon son derece önemli. Moral kondisyon 

bozuksa fizik kondisyon ölür. (Bitiyor, üç cümle kaldı.) Moral kondisyonu etkileyecek -burada 

ya da dışarıda- konuşmalardan süratle kaçınmalıyız. Bunlar saatlerce konuşulacak olaylar. 

Konuşmalar basın önünde yapılmamalı. Eğer gerek varsa, yazılı olarak basına verilmeli. Asla 

polemiğe girilmemeli. Elimizdeki imkânlar, toplantılar buna izin veriyor.  

İki teşekkürüm var. Bütün bu sıkıntılara rağmen, bu toplantıları bir sanat hâline getiren iki 

kardeşimiz var, iki üyemiz var. Onlara teşekkürü bir borç biliyorum. O üyelerimiz şunlar. 

Hayrettin Kozak, galiba burada görüyorum. Hitabeti sanat hâline getiren bu örnek insana, 

üyemize teşekkür ediyorum. Benim gözümde bir sanatkârdır bu. Sayın İrfan Aktar galiba 

burada. Kürsü alanları özgürlük alanlarıdır. Sanat alanları, spor alanları özgürlük alanlarıdır. 

Ama özgürlüğün başladığı yer işte burasıdır, kürsüdür, kürsü yönetimidir. Kürsü yönetimini 
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de idare sanatı hâline getiren, benim gözümde bir sanatçı olan Sayın İrfan Aktar’a da 

teşekkür ediyorum. Kulübümüzü bütün bu sıkıntılardan yara almadan kurtaran iki insan asla 

unutulmamalı. Bu kadar Sayın Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok teşekkür ederiz bu eğitici konuşmanız için. Sayın Aktar, buyurun efendim, bu kadar 

iltifattan sonra. Sayın Hasol’un salona girdiğini gördüm. Eğer konuşma talebi geçerli ise İrfan 

Bey’den sonra kendisini bekleriz. Bir USB var galiba, değil mi? Onu da alabilirsek, Erol Bey.  

İrfan Aktar 

Sayın Başkanlar, Değerli Galatasaraylılar,  

Kulübümüzün kuruluşundan beri, 114 yıldan beri ilk defa bir toplu borç erteleme konusuyla 

karşı karşıyayız. Pazartesi akşamı, televizyonda yapılan yayını izledim. Sayın Başkanın ifade 

ettiği gibi, anladığım kadarıyla, daha bir kısım konular havada kalmış. Ancak konu, geneli ile 

hayırlıdır. Kulübümüz için faydalı olmasını temenni ederim. Ancak şunu da unutmayalım, çok 

değerli yöneticilerimiz var. Bu vesileyle, geçen toplantıda yaptığı sunum için değerli Başkan 

Yardımcısı kardeşim Kaan Kançal’a da teşekkür ediyorum. Zabıtları dikkatle okudum. Çok 

değerli yöneticilerimiz var. Bu borç erteleme konusunu dikkatle ele alabilirler, takip ederler. 

Ancak onların diğer bir işleri de var. Bu koca kulübü yönetme mecburiyetleri var. Bu itibarla, 

kulübümüzün bünyesinde, bu finansal konularla ilgili bilgisi, becerisi, birikimi olan değerli 

üyelerimizi -hatta camianın bünyesinde, sadece kulübümüzün de değil- kapsayacak şekilde 

bir komite oluşturulmasını teklif ediyorum. Bu önemli bir konu. Gerek Futbol Federasyonu 

nezdinde, gerek Bankalar Birliği nezdinde, Galatasaray Spor Kulübü’nün menfaatlerini 

usulüne uygun şekilde, hepimiz için faydalı olacak şekilde anlatacak bir heyete ihtiyacımız 

var. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu uygun görürse, böyle bir heyeti kulübümüzün değerli 

üyelerinden seçmekte yarar var. Bu konuya benzer bir iş, biliyorsunuz, UEFA görüşmeleriyle 

ilgili olarak oldu. Sayın Başkan çok değerli arkadaşlarımızı davet etti ve hep beraber yaptıkları 

sunumlarla UEFA’yı ikna ettiler, ceza almadan bu sezonu devam ettirme imkânını sağladılar.  

Şimdi efendim, ben tavsiyemi söylüyorum. Tabii ki konu Sayın Başkanın ve Yönetim 

Kurulunun kararına tabidir. Önemli olan, Galatasaray için faydalı olanın, düzgün olanın 

yapılmasıdır. Bu tür çözümler de her Allah’ın günü önümüze gelmez. Bu imkânı iyi 

değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Hepinize saygılar sunuyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Aktar’a tespiti ve tavsiyesi için çok teşekkür ediyorum. Faydalı bir tavsiyedir. Bu 

görüşmelerin gidişatına göre ve alacağımız açıklamalara göre belki bu Divanın sonunda da 

benzeri bir tavsiye kararı alma zarureti doğabilir.  

Sayın Doğan Hasol, buyurun efendim. Sayın Hasol, Aralık ayı Divan toplantısında Ada ile ilgili 

bir sunum yapmak istemişti, ama vakit yetersizliğinden bugüne kaldı. Buyurun.  
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Doğan Hasol 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Galatasaraylılar derken, bir konuya değinmekte 

ayrıca yarar olduğunu düşünüyorum, çünkü basında çok ters şekilde yorumlar zaman zaman 

çıkabiliyor. Galatasaraylıyım diyen herkes Galatasaraylıdır. Yani bunun mekteplisi, alaylısı, 

mektepsizi olmaz. Öncelikle bunu kabul etmemiz lazım. Kulüp sözcüğü nereden geliyor 

dersek çok kimse İngilizce veya Fransızcadan der. Oysa kulüp Arapçadır ve kalpler demektir. 

Kalpler bir araya geliyorsa orada birlik, bütünlük, beraberlik vardır. Galatasaray böyle bir 

camiadır.  

Şimdi gelelim konumuza. Acaba gösterebilir miyiz o görüntüyü? Evet, Ağustos ayında 

Ada’mızın yukarıdan alınmış bir görüntüsüdür bu. Onu size sunmak istiyorum. Kısaca şunları 

söyleyeyim. Galatasaray Adası Boğaz’daki tek adadır ve Boğaz’ın incisidir. Vaktiyle bizim 

denizcilik tesisimiz vardı Bebek’te. O tesis yıkılırken işte bazı teklifler geliyor ve diyorlar ki, bir 

Ermeni aileye ait olan bir ada var, kömür adası olmaktan yeni kurtulmuş durumda, o adayı 

satın alalım. Sadık Giz’in başkanlık zamanıdır. 150 bin liraya o ada satın alınmıştır.  

Şimdi Ada Galatasaray’ın tapulu malıdır derken neyi söylüyoruz? Havuzların olduğu bölümler 

dışında, Ada Galatasaray’ın malıdır. Havuzların olduğu bölümler ecrimisille hazineden 

kiralanmaktadır. İşte Ada’mız -ne kadar görünüyor, bilmiyorum- ne yazık ki şu anda bu hazin 

durumda. Ve biz çaresizlik içindeyiz, şu aşamada hiçbir şey yapar durumda değiliz. Ada’yı 

nasıl kalkındıracağız, buna yeniden bakmamız lazım. Bir sürü hukuki hata yapıldı, bunları 

biliyoruz. İlk kiraya verilmesinden itibaren bu hatalar yapıldı. Yanlış sözleşmelerle kiraya 

verildi. Sözleşmelerin uzatılma zamanlarında yanlış adımlar atıldı, yanlış kararlar verildi, 

sonunda da tahliye aşamasına geldiğimiz zaman, kanaatimce -bunu parantez içinde 

söylüyorum- yine yanlış davranıldı ve Ada yıkılıncaya kadar gitti bu iş. Son derece yanlış bir 

çözümdür bu. Şimdi duyuyorum, şunlar söyleniyor. İmar durumuna göre biz yeniden yaparız 

Ada’mızı, deniliyor. Efendim, Galatasaray Adası’nın imar durumu yok. Galatasaray Adası’nın 

dünyada örneği de yok zaten. Hazırlayacağınız projeyi onaylatırsınız, bu koruma kurulundan 

geçer, onaylanır ve öylece uygulanır. Yoksa, işte biz mevcut imar durumuna göre yaparız!.. 

Buyurun, kim yapıyor, nasıl yapılıyorsa yapsınlar bakalım, nasıl yapılıyormuş biz de 

öğrenelim.  

Şimdi Ermeni aile kim? O Ermeni aile, Balyanlar, bir mimarlar ailesi. Osmanlı’da nedense 

Müslümanlar pek ilgi göstermemişler mimarlığa. Yabancı mimarlar dönemi var. Onlar 

gelmişler, çalışıp gitmişler. Daha sonra, işte Ermeniler nedense... Başka topluluklar da var, 

Rumlar var, Museviler var. Ama onlar değil, nedense Ermeniler bu işe heves etmişler ve çoğu 

Paris’te yetişmiş. Balyanlar da öyle. Birçok yapı yapmışlar imparatorluğa. Sarkis Balyan, 

Galatasaray Adası’nı ilk devralan mimar ve ötekilerin sonuncusu gibi. Sarkis Balyan, ailesinin 

yapmış olduğu hizmetlerin karşılığı ödenmediği için sonunda Padişah İkinci Abdülhamid’e 

başvuruyor. İkinci Abdülhamid, “Bir şey iste, ben sana onu vereyim. Verecek paramız yok.” 

diyor. Böyle olunca, o Ada’ya talip oluyor ve Galatasaray Adası Sarkis Balyan’a veriliyor, 

tapulu malıdır. Galatasaray işte o aileden yıllar sonra devralmıştır. 1881’de Sarkis Balyan 
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oraya evini yapmış, küçük bir ev. Şimdi, ilk defa Sadık Giz döneminde yapıldığı için, -Sadık Giz 

aynı zamanda Menderes’in yakınıdır, akrabalık durumu var- ondan dolayı, işte devlet 

bağışladı Galatasaray Adası’nı gibi birtakım söylentiler hep olmuştur, ama bu tamamen 

yanlıştır. Galatasaray Adası, tapusunu bu bahsettiğim aileden devralmıştır ve yıkılan tesisteki 

çalışmalar Galatasaray Adası’na devredilmiştir, Galatasaray Adası da sürdürülmüştür.  

Daha önce, Ada sadece yazları açık kalırdı. 1991-92 döneminde, Alp Yalman’ın başkanlığı 

döneminde -benim de görevde olduğum bir dönemdir bu- yaz, kış açıldı hizmete. Şimdi tabii 

çok büyük bir kazanç Galatasaray için. Yaz, kış açılmasının da nedenleri vardı, çünkü her yaz 

başında Ada’nın yeni baştan elden geçirilmesi gerekiyordu. Denizin ortasında bir ada, bütün 

dış etkilere maruz. Sanki her şey yeniden yapılıyormuş gibi oluyordu. Süreklilik kazandırmak 

güzel oldu. Yalnız ne var ki, bizim üyelerimiz -orada küçük bir eleştiri yapmak durumundayım- 

sürekli olarak Galatasaray bize bir şeyler versin beklentisi içerisindedirler. İşte Galatasaray 

Adası’nda da böyleydi. Düşünün, benim görevde olduğum dönemde, bizden iskambil kâğıdı 

isterdi üyeler. Küçük gruplar zaten iskambil oynayanlar. Onlara tahsis edilmiş bir oda da 

vardı. İskambil kâğıtlarının kenarları kalkmış, bunları yenilemiyorsunuz diye bize çıkışırlardı. 

Sizden başka oynayan kimse yok, ne olur, bir şey değil yani iskambil kâğıdı almak. Evinden 

termosla çay getirenler, bütün bir pazar gününü geçirmek üzere çantalarında sandviç 

getirenler, yani Ada’ya bir kuruş bırakmadan gitmek isteyenler... Dolayısıyla, sonuçta kolay 

değildi yönetmek. Yani burayı kiraya vermek durumunu kabul eden yönetim, bunu tümüyle 

haksız göremiyorum. Ama kira sözleşmesi, işletme kiralaması şeklinde yapılabilirdi, 

gayrimenkul kiralaması şeklinde değil. Şimdi, bu böyle maalesef. 

Biz, işte 1995’teydi sanıyorum, dönemin belediye başkanını Ada’ya davet ettik. Dönemin 

belediye başkanı yabancı değil, Sayın Tayyip Erdoğan. Kendisine yapmak istediğim son 

derece mütevazı şeyleri söyledik. İki havuzun yenilenmesi söz konusuydu, sularının tasfiye 

edilmesi, deniz sularının arındırılarak temizlenmesi, yine deniz suyu olarak verilmesi söz 

konusuydu. Ayrıca duş alınması için de tesisler yapıldı. Su arıtılıyordu, deniz suyu tatlı su 

hâline getiriliyordu ve kullanıma açılmıştı tamamen. Bunlar yapılıyordu Ada’da. Yine aynı şey 

bu dönemde de devam etti. Biz bu arada Ferit Volkan’a işletmeciliği verdiğimiz zaman, -

değerli arkadaşımız üyemizdir, şu anda kendisi burada mı, bilmiyorum- Ferit Volkan 

mükemmel bir yönetim gösterdi orada. Düşünün ki, biz orada Monaco Prensi Rainier’yi 

ağırladık. Monaco maçından sonra oraya davet ettik. Rainier ve oğlu birlikte geldiler, gitmek 

bilmediler. Dolayısıyla, son derece iyi bir konuma gelmişti. Fakat ne var ki, daha sonra Ada 

kiraya verildi ve kiralayan kişi kendi anlayışı, katkıları doğrultusunda -kabul edilebilir, 

edilemez, mimari bakımdan çoğu kabul edilemez- birtakım genişlemeler yaptı. Sonunda 

bugünlere geldik.  

Şimdi ne yapacağız? Onu bilemiyoruz. Onun için, önerim şudur. Biraz önce sevgili kardeşimin 

söylediği gibi, belki bunun için de bir komite kurulabilir, ne yapılacağına bakılır. Burada ne 

yapmak gerekiyor? Belki Yönetim Kurulu şu anda yapıyordur, bilmiyorum. Hiç haberimiz yok, 

ama Ada’nın bir an evvel tekrar Galatasaray’ın hizmetine sunulması gerekiyor. Bunu yapmak 

zorundayız diye düşünüyorum. Birinci vazifelerimizden biri budur. Evet, o arada Buzada oldu, 
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Suada oldu. Yani Galatasaray Adası yıllar sonra Buzada oldu, Suada oldu, öyle anıldı. E, 

bunların kabul edilebilir yanı yoktur.  

Evet, çok konuşup uzatmak istemiyorum konuşmayı. Devlet adamı Sayın Churchill’in bir lafı 

vardır: “İyi konuşma kadın eteği gibi olmalıdır. Ne çok uzun, ne çok kısa.” Öyle bir konuşmayı 

hepimizin yapması faydalı olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda, Oğuz İmregün 

ağabeyimizin de bir sözü vardır. “Başı sonuna yakın olan konuşma en iyi konuşmadır.” derdi. 

Kendisini de burada rahmetle anıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Doğan Hasol’a çok teşekkür ediyoruz. Her ne kadar bir konuşmacı sırası varsa da, eski 

ikinci başkanlarımıza öncelik tanıyoruz. Sayın Cengiz Özyalçın sizden önce talep etmişti Özkan 

ağabey, kusura bakmazsanız. Sayın Özyalçın burada mı? Daha sonrasında Sayın Ahmet 

Şenkal, eski ikinci başkanlarımızdan ve Özkan ağabeyimize söz vereceğiz, kusura 

bakmazsanız.  

Bu arada, size vermeyi ihmal ettiğim bir haber var. Değerli Divan üyesi, sevgili dostumuz, 

dostum Sayın Bünyat Balaban bir sağlık problemi yaşamaktadır. Yarın itibarıyla saat 15.00’de 

-bugün hastaneye yatıyor, Acıbadem Altunizade- bir kapak değiştirme operasyonuna maruz 

kalacak. Dolayısıyla, buradan hem kendisini selamlıyoruz, hem de acil şifalar dileyip, 

duygularımızın kendisiyle olduğunu belirtmek isterim, sizlerin de adına.  

Cengiz Özyalçın 

Sevgili Başkanlarım Sayın Faruk Süren, Sayın Duygun Yarsuvat ve Sevgili Divan Başkanım İrfan 

Aktar Bey, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu, Sayın Divan ve Benim Sevgili 

Galatasaraylı Kardeşlerim,  

Hepinizin yeni yılını kutlarım. Bugüne kadar tekzip edilmediği için ve cezai yaptırımlar 

nedeniyle reeldir, gerçektir ve bu söylemlerim saptırılamaz. Bana göre, futbol yalnız sahada 

kazanılmaz. Maç öncesi, maç ve maç sonrası demeçler yanında, psikolojik versiyonlar ve 

taktikler önemlidir. Görsel ve yazılı medya istesek de, istemesek de bu sistemin bir 

versiyonudur. Görsel medyanın, yazılı medyanın temel işlevi, raiting ötesi, maksatlı veya 

maksatsız, ama sistematik olarak, Galatasaraylıların önce birbirlerine, sonra takımlarına 

güvenlerini yitirtmek, eleştirmek ve kaos ortamı yaratmaktır. Kısacası, yönetim ile taraftarı, 

Genel Kurul üyeleri ile yönetimi açmaza sokmaktır. Burada temel nokta, temel işlev 

yönetimin kaotik ortamından toplumumuzu, camiamızı ve Galatasaray’ı korumaktır. Bu 

bağlamda, Başkan ve yöneticiler eleştiri hedeflerini, tekrar ediyorum, eleştiri hedeflerini 

küçültmeli, diyalogtan sakınmalı, söylemlerine dikkat etmeli, görsel ve yazılı medyanın olası 

hazırladıkları tuzaklara düşmemeliler. 

Şimdi ülkemiz gibi Galatasaray’ımız da çoğu zaman içerisinde, 1905’ten bugüne kadar -çeşitli 

evreler içerisinde görev yapmış Yönetim Kurulu ve Galatasaray- bu süreç içerisinde bir 

transplantasyon geçirmiştir. Nedir bu transplantasyon? Bir bakın, toplar değişmiştir, 

malzemeler değişmiştir, -şimdi biraz sonra değineceğim- idman şekli değişmiştir, statlar 
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değişmiştir, ligler de değişmiştir, ama önemli seyirci profili değişmiştir. Türker Arslan 

kardeşim burada, siz Galatasaray tribününün sol tarafında, iki direk arasındaki Galatasaray, 

öyle mi efendim? Doğru. Karıncaezmez çıkar, Gümüşsuyu’ndayken bayrağını sağlar, öyle mi 

efendim? Teşekkür ederim. Ve ondan sonra, siz Galatasaray’ın kendine özgü sorularını 

kullanarak Galatasaray’ı orada temsil ederdiniz. Ben sizi tanıyorum. 

Şimdi bir başka konu da şu. Galatasaray, o iki direk arasındaki Galatasaray bugün bir dünya 

markasıdır. Galatasaray Türkiye’nin bir numaralı taraftarına sahiptir. O eskiden Fenerbahçeli, 

Galatasaraylı, Beşiktaşlı... Söyledim ya transplantasyon var diye, cumartesi, pazar ligleri 

olurdu. O liglerin içerisindeki Galatasaray takımı, bugün Türkiye’nin bir numaralı takımı ve de 

en fazla taraftarı olan takım. Kulüplerin bütün bunların içerisinde, bu transplantasyon 

içerisinde gelirleri de artıyor, ama gelir artarken giderleri de artıyor. Kulüplerin geliri artmış, 

ama giderleri de artarken Galatasaray’ımız ekonomik olarak maalesef bu değişime ayak 

uyduramamıştır. Özellikle giderlerin önemli kısmı transfer giderleridir. Transfer başarı için 

yapılmakla birlikte yıldız alma, getirme ve peşinde olma eğilimleri vardır. Bunun tek sebebi 

taraftar baskısıdır. Taraftar o takımın başarılı olmasını istiyor. Haklı olarak, güven duyacağı, 

güven veren bir takım ister. Başarı ise futbolda sinerji yaratır. Yabancı yıldızlara ödenen 

yüksek transfer ücretleri, bugünkü gündem konusu olan bütçe açığını yaratmakta olup, yerli 

yıldızların da transfer ücretlerini etkilemekte ve yükseltmektedir. Şimdi, dünyadaki 

ekonomik, yani parasal sarmalı Türkiye’den soyutlayamazsınız. Hayır, mümkün değil. Türk 

sporuna bu perspektiften bakıldığında, Galatasaray’ımızın zor koşullar altında uğraşı verdiği 

yadsınamaz. Şimdi yeni insanlar ve yeni üyeler Divan içerisine katıldıkları için söylüyorum.  

Sevgili Üyeler,  

1958 yılında, Galatasaray Kulübü’ne profesyonel futbolcular geldi, 61 sene önce. Kimdi? Biraz 

önce Sevgili Doğan ağabeyin söylediği gibi, Kulüp Başkanı Sadık Giz’di, Genel Sekreter Necdet 

Çobanlı’ydı, beni kulübe almış götürmüş. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Özyalçın, biraz daha güncel konulara bir an önce gelebilirsek... Daha çok konuşmacı var, 

daha uzunsa bir an önce toparlayalım lütfen. Sağ olun. 

Cengiz Özyalçın 

Tabii, tabii. Ben teşekkür ederim efendim. Galatasaray içerisinde, sadece Alp Yalman’ın 

zamanında -Sevgili Doğan ağabey de oradadır- bir denk bütçe yapılmıştı. Demek ki, bu 

geçmişte de vardı, şimdi de var. Sevgili Başkan sosyal medyada Galatasaray’ımızın kendine 

özgü ritüellerini değersiz kılarken, Galatasaray’ımızın bu güzelliklerini sarsmakta ve ortaya bir 

söylem kargaşası çıkmaktadır. Bu özellikle genel kurullarda oluyor. Bu bir metamorfoz 

olayıdır. Şimdi bir bakalım, dünyadaki nedir bu? Her bir dakikada google’da 4 milyar arama 

yapılıyorsa -4 milyar, her bir dakikada-, her bir dakikada 547 bin tweet atılıyorsa, her bir 

dakikada 38 milyon sms gönderiliyorsa rakamlar önemlidir ve ürkütücüdür. Galatasaray’ın 

çok elit bir Genel Kurulu var, birbirleriyle iletişim içerisindeler. Bu söylediğim nokta içerisinde 
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ve de birbirleriyle haberleşirken, sosyal entegrasyonun temeli budur. Şimdi bu nedenle, 

konuşmamın aslı bu. Galatasaray Başkanı mümkün olduğunca az konuşmalıdır. 

Söylemlerindeki amaç, diyalektik olarak Galatasaray’ımızın haklılığının yanında etik ilkelerini 

de korumaktır.  

Şimdi bir başka şey daha var ve bitireceğim. Liglerin ilk yarısında, kendi sahamızda 

yenilmeyen tek takımız. Sakatlıklar ve gösterilen kırmızı kartlar ile son maç hariç -ki Sivas 

maçıdır- 6-7 eksikle maça çıkmıştır futbol takımımız ve yenilmemiştir. Şimdi cezalı duruma 

düşen Fatih Terim’in ödünsüz dik duruşuna ve mücadelesine de teşekkür ederim, kişisel 

olarak. Çok Sevgili Fatih Terim’in dik duruşuna ve ödün vermemesine teşekkür ediyorum. 

Şimdi algılarımızda iki maç var, bu çok önemli ama. Bunlardan bir tanesi Konya maçı, 1-0 

galipken 88. dakikada yediğimiz golle 1-1 berabere biten maç. Ondan önceki maç da bir derbi 

maçı, hani şu kartların uçuştuğu.  

Evet, şimdi burada Sayın Başkan Mustafa Cengiz’in söylemlerine dikkat çekiyorum. Bir, 

taraftar unutmasın, ancak kin ve nefretle kalmasınlar. Nefretlerini, kinlerini saklı tutsunlar, 

yok etmesinler. İki, şimdi neden sayıyorum, biraz sonra soracağım. Galatasaray kendisine 

saha içinde ve dışında... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Özyalçın, yalnız bu konular daha önceki Divan toplantılarında irdelendi. Sayın Mustafa 

Cengiz bununla ilgili açıklama da yaptı diye hatırlıyorum. O bakımdan, ne olursunuz, 

gelmediğiniz Divan toplantıları ile ilgili olarak mükerrer konuşmayı ortadan kaldırabilirsek, 

hem üyelerimizin sabrını zorlamamış oluruz, hem de zamanımızı daha verimli kullanırız. Ben 

verilmiş olan dilekçeye rağmen müdahale etmek zorundayım. Kusura bakmayın. 

Cengiz Özyalçın  

Anlıyorum, anlıyorum. O zaman ben Sevgili Mustafa Cengiz’e sorulması icap eden 4 tane 

soruyu soracağım izninizle. Burada Sevgili Başkan maddeleri saydırtmadı, saygı duyacağım. 

Estağfurullah. Şimdi birincisi, uluslararası hukuk nezdinde mücadele ettiniz mi?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Anlaşılmadı, tekrar eder misiniz birinci soruyu? Birinci sorunuz anlaşılmadı. 

Cengiz Özyalçın  

Uluslararası hukuk nezdinde mücadele ettiniz mi? Bir dakika, çünkü var, var, var.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Müdahale etmeyin lütfen. Buyurun. Buyurun. 

Cengiz Özyalçın  

Var, eğer Sayın Başkanım izin verseydi ben anlatacaktım orada, neden bunu sorduğumu. İki, 

görevlerini bırakmalarını istediğiniz Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin 

Kurulu, Tahkim Kurulu ve Hukuk Kurulu görevlerini bıraktılar mı? Üç, -yine Sayın Başkan izin 
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vermediği için soruyorum- VAR kayıtları incelensin isteminiz şu ana kadar gerçekleşti mi? 

Dört, çok önemli, Riva toplantısında siz yoksunuz. Riva, Riva, Riva. Haberiniz yok. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Nedir Riva toplantısı? Bizim de haberimiz yok. 

Cengiz Özyalçın  

Ben anlatacağım size. Eğer izin verirseniz ben anlatacağım size. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Federasyonla. Onları anlatırsanız tabii ki izin sizin, ama yani şimdi Sivasspor maçını filan 

anlatırsanız bitiremeyiz. Lütfen buyurun. 

Cengiz Özyalçın  

Hayır, hayır, hayır. Bu çok önemli. Riva çok önemli.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Buyurun, Riva toplantısından kastınız, geçen gün televizyona verilen toplantı mı?  

Cengiz Özyalçın  

Hayır efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Peki, özür dilerim, buyurun.  

Cengiz Özyalçın  

Estağfurullah. Evet. Sevgili Başkan, siz 113 yıllık kulübün başkanısınız ve 37. Başkanımızsınız. 

37, 38. Ben de 58’den bu yana 17 tane başkan tanıdım, çeşitli süreler içerisinde. Yönetim 

Kurulunda Yönetim Kurulu Genel Sekreteri olarak ve İkinci Başkan olarak görev aldım, şimdi 

de sizlerin karşısında Divan üyesiyim. Sevgili Başkan, hiçbir başkanımız, -üzülerek 

söylüyorum- söylemlerinden dolayı sizin gibi, bu boyutlarda disiplin cezası almamıştır. Bu 

boyutlarda, altını çiziyorum, bu boyutlarda. Oynanan oyunu biliyoruz, hepimiz farkındayız. 

Lütfen benim söylemlerimden sakın Galatasaray’ı haksız çıkartmayın. Ben bu haksızlıklar, 

oyunlar karşısında sizin grubunuza ve söylemlerinize dikkat çekiyorum. Hak aramanın doğru 

olduğuna, ama söylemlerinizi düşünerek ve tolere ederek ikaz etmenin daha doğru olacağına 

inanıyorum. Şimdi bitti.  

Sevgili Başkan, rahmetli Özhan Canaydın efsane başkandı. Çok az konuşuyordu. Bir kere 

konuştu, idaresel yanlışlıklar yaptığından dolayı sezonun en başarılı hakemi Ali Aydın’a düdük 

bıraktırdı, hakemliği bıraktırttı. Şimdi size 4 tane maddeyi sordum. Siz benden sonra 

yanıtlarsınız. Evet.  

Şimdi bir başka konu da, siz bizim Galatasaray Başkanımızsınız. Kuruluşumuzdan 6 yıl sonra, 

1911’de kurulmuş basketbol şubemizi 20 yıl gibi dar kalıplar içerisine sokamazsınız. Hayır. 
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Yenilmez armada lakabı ile özdeşleşmiş meşhur takımda, yenilmez armada takımında, daha 

sonra 1979 ve 1986 yılları arasında başkanlık yapmış rahmetli Ali Uras’ı nasıl anmazsınız? 

Sevgili Divan Üyelerim ve Sevgili Dostlar,  

Hepinize beni dinlemenizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Dost acı söyler.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Riva toplantısı?  

Cengiz Özyalçın  

Divan toplantısı. Sevgili Başkan, Riva’yı ister misiniz? O zaman ben söyleyeyim. Riva 

toplantısı, UEFA hakem kurulları, eğitimciler... Kim eğitimci? İtalyan Bertino Miranda, Merkez 

Hakem Komitesi üyeleri ve de Futbol Federasyonunun içerisindeki VAR Koordinatörü Murat 

Ilgaz’ın, ayrıca UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti’nin 3 gün müddetle Riva’daki 

toplantısı. Neden toplantı? Siz kalktınız dediniz ki, Konya maçının iki tane hakemi, orta 

hakemi Hüseyin Göçek ve bir de VAR hakemi, bunların VAR konuşmaları ifşa edilsin. İşte 

Riva’daki toplantıda bu konuşuldu. Olabilir, olabilir. Bu, evet. Ben bunu söyledim. Daha da 

anlatabilirim. Daha da konuşabiliriz. Tabii efendim, size çok teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Özyalçın, çok teşekkürler. Sağ olunuz. Sayın Şenkal, buyurun efendim. Peki. Ahmet 

Şenkal Bey nezaket göstererek size bırakıyor efendim, kıdeminizden dolayı. Buyurun. 

Galatasaray’da özlenen sahneler, Sayın Şenkal, teşekkür ederiz.  

Özkan Olcay 

Galatasaray Divan Kurulunun Saygıdeğer Üyeleri,  

Galatasaray Kulübü’nde görev aldığım yıllar içinde, ben genellikle Galatasaray’ın tesisleriyle 

ilgili çalışmalar yaptım. Bugün Galatasaray Adası’nın içinde bulunduğu koşullarla ilgili bir 

nebze aydınlatıcı bazı bilgiler vermek istiyorum sizlere, lafı fazla uzatmadan. Bu toplantıda bu 

konuşmayı yapacağımı önceden planlamamıştım, fakat konu kendiliğinden gündeme geldiği 

için, bu hazırlıksız konuşmamda...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Biraz sessiz olabilir miyiz lütfen?  

Özkan Olcay 

Bazı hususlarda atladığım konular olabilir, peşinen mazur görülmemi rica ediyorum. Efendim, 

ben Galatasaray’da daha çok Galatasaray’ın tesislerini, Galatasaray’ın emlakini, 

Galatasaray’ın varlıklarını korumak ve o konuları değerlendirmek için hep elimden geldiği 

kadar çalışmıştım. Galatasaray Adası’yla ilgili bildiğim bir iki konuyu sizlerle paylaşmak 

ihtiyacını hissettim. Son 6 aydır Galatasaray Adası’nın önünden geçerken hep içim sızlıyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  
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Yıkılmış, perişan, terk edilmiş bir konumdaki Galatasaray Adası’nın önümüzdeki günlerdeki 

geleceğinin ne olacağı hakkında da kimsenin kesin bir bilgisi yok. Göreve gelen Yönetim 

Kurulumuz o kadar çok konuyla uğraşmak zorunda kaldı ki, o problemlerin içine bir de 

Galatasaray Adası ile ilgili sorunları taşımak kolay değil. Oradaki hadiselerin geçmişini de çok 

iyi bilmedikleri için, şimdilik üstü örtülmüş, terk edilmiş, mezbelelik hâlinde, Galatasaray’a hiç 

yakışmayan o inci kıymetindeki Ada’yı daha henüz ellemek durumunda olmadık. Ama 

Galatasaray Adası’nın üzerindeki bu toz perdesini artık kaldırma zamanı geldi.  

Galatasaray’ın o kadar kıymetli bir varlığıdır ki Ada! İstanbul’da oynadığımız Avrupa kupası 

maçlarında, karşılaşmalar öncesi Real Madrid Kulübü’nün Başkanı gibi çok değerli 

misafirlerimiz gelmişlerdi. Ben de o kabul heyeti veyahut da onları ağırlayan heyetin içinde 

olduğum için, bu lafları bizzat Real Madrid Başkanından duymuşumdur. “Hakikaten bu Ada 

sizin mi? Boğaz’ın ortasında bir tane ada var ve bu ada Galatasaray’ın mı?” diye hayretler 

içinde bu konuyu sormak ve tekrar teyit ettirmek istemişlerdir. Bu girizgâhı yapmak ihtiyacını 

hissettim. 

Şimdi asıl söylemek istediğim konuya gelmek istiyorum efendim. Galatasaray Adası terk 

edilmişlik içindedir. Yönetimde görev yaptığım zaman, Galatasaray Adası’nın tapusal kayıtları 

konusuna Beşiktaş Tapu Sicil Muhafızlığı nezdindeki evrakları araştırmak suretiyle girmiştim. 

35 sene boyunca tapu sicil muhafızlıklarında tutulan evrakların, 35 seneden sonra, 

Sultanahmet’teki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı arşivlere aktarılmak durumunda 

olduğunu öğrendim ve bir sürü rica, minnet, Galatasaray Adası ile ilgili olarak Sultanahmet’te 

Tapu Sicil Muhafızlığı nezdindeki kasalarda saklanan kayıtlara ulaşmak imkânını buldum. 

Görevli olan Galatasaray Kulübü başkanlarının vermiş oldukları bir yetkiyi kullanmak suretiyle 

Sultanahmet Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne gittim. Orada, Galatasaray Adası’nın alanı 

6.888 metrekare olarak belirtilmektedir. Gayet net bir şekilde, o evrakın bir fotokopisi de 

bende var. Her zaman da bunu görmek mümkün. Ne demek 6.888 metrekare arkadaşlar? 

Galatasaray Adası, bugün suyun üstünde görünen kısımlarından başka, bir de suyun iki metre 

kadar derinliğinden sonra başlayan karasal parçası ile birlikte 6.888 metrekaredir. Ve bu, 

Galatasaray’ın tapu kadastro kayıtlarındaki hakkıdır. Bu konunun Ada’nın geleceği ile ilgili 

çalışmalar yapılırken ortaya çıkacağı net bir şekilde görülmektedir.  

Şimdi ikide bir, Galatasaray Adası’na geliyoruz, Galatasaray Adası’nı yıkacağız, şöyle edeceğiz, 

böyle edeceğiz gibi sözlere muhatap olduğumuz zaman, Galatasaray’dan güçlü bir ses 

çıkmasını bekliyorum. Ben aşağı yukarı 40 seneye yakındır Galatasaray’ın içindeyim. 

Konuların evveliyatını bilmeyen genç kardeşlerim de tabii bu olayın nasıl bir şekilde ele 

alınacağı konusunu pek bilmemektedirler. Bir kere, Galatasaray Adası’nın şu andaki 

mezbelelik hâlinden kurtarılması için, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun önümüzdeki 

yaz sezonundan evvel, yeni ve büyük bir yapısal faaliyete geçmeden önce görüntüsünü, 

etrafındaki perdeleri ve de o çirkin şeyi ortadan kaldırmak için Ada’ya mutlak surette el 

atması lazım.  

Yönetim Kurulumuz o kadar çok problemle karşı karşıya kalarak göreve geldi ki, içerideki bu 

problemlerle uğraşırken, Galatasaray’ın inci kıymetindeki değerli Ada’sına üzerindeki toz 
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bulutunu kaldırıp doğru düzgün bir bakma imkânı olmadı. Ama bu Galatasaray Adası’nın 

gerekli ilgiye layık olmadığı anlamına gelmemektedir. Galatasaray Adası, Galatasaray 

Kulübü’nün en ciddi varlıklarından bir tanesidir. Şimdi hem Divanın vaktini meşgul etmemek, 

hem de akılları karıştırmamak için fazla detaya girmek istemiyorum, çünkü hiçbir hazırlık 

yapmadan karşınıza çıktım. Ama Galatasaray Adası çok kıymetli bir varlığımızdır ve o varlığın 

en seri şekilde kullanılabilir hâle getirilmesi mümkündür. Ve bu yaz sezonunda, Galatasaray 

Adası’nda Galatasaraylıların ağırlanması mümkün olabilecektir. Yapılacak her türlü girişim 

için ciddi bir çalışma başlatmak üzere bir komite oluşturularak, Galatasaray Adası’nın en kısa 

zamanda, en iyi şekle getirilmesinin nasıl mümkün olacağı konusunda çaba harcamak ve 

gereğini yapmak çok yerinde ve elzem bir faaliyet olacaktır. Hepinize saygılarımı sunuyorum 

efendim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkürler. Sayın Şenkal, buyurun. Sıra var ama. Herkes böyle 5 dakika diye gelirse bitmez, 

lütfen müsaade edin. Hayır, olacak iş değil, kusura bakmayın.  

Ahmet Şenkal 

Sayın Başkanlar, Değerli Hazirun,  

Oğuz ağabeyin dediği gibi, başı sonuna çok yakın, üç-dört dakika vaktinizi alıp ineceğim. 

Öncelikle aramıza yeni katılan 300’ün üzerindeki arkadaşımıza hoş geldiniz diyorum, kendileri 

pek rağbet etmiş olmasalar da. Bir de tüm camiamızın yeni yılını ben de kutluyorum, 2019’un 

hepimize mutlu, huzurlu, başarılı, sıhhatli günler getirmesini diliyorum.  

Efendim, yıllardır çıkıp burada konuştuğum bir konu var. İşte amatör sporlar, sporcular... 

Gerçi kendim konuşup, kendim dinledim hep, ama yine de bir kez daha tutanaklara geçmesi 

için çok kısa olarak bu konuyu size arz edeceğim.  

Değerli Hazirun,  

Tekrar ediyorum, Galatasaray Spor Kulübü’müz süratle Galatasaray futbol kulübü olmaya 

doğru evriliyor. Bakmayın, atmosferi biraz değiştirip sizi rahatlatmak için başka bir konuya 

atladım ben, ama buradaki bütün konuşmalarda futbol diyoruz, futbol içiyoruz, futbolla 

yatıyoruz, futbolla kalkıyoruz. Doğrudur belki ama benim hep dileğim, bu hareketi 

durdurmasak da yavaşlatalım. Galatasaray Kulübü’nün sporcuları vardır. Bakınız, bu 

sporcular 100 yılı aşkın süredir bu kulübün varlık sebebidir bir kere ve 100 yılı aşkın süredir 

omuzlarında taşımaktadırlar. Futbolcularımız, hepsi başımızın üzerinde, geliyorlar, gidiyorlar 

filan ama ben özellikle eski sporcularımıza ilgi gösterilmesini tekrar tekrar istirham ediyorum 

değerli yöneticilerimizden. Tabii bunun kabahati bende de var. Kısa bir süre de olsa, ben de 

görev yaptım bu kulüpte, uğraşmaya çalıştım, ama inşallah şimdiki değerli yöneticilerimiz ve 

bundan sonraki değerli yöneticilerimiz bu konuya daha çok eğilirler. Çok sevdiğimiz, çok 

değerli yöneticilerimiz, bakınız, taraftar derneklerine, taraftar toplantılarına yüzlerce 

kilometre gidiyorlar. Çok da iyi ediyorlar. Ama kulüpte kapı komşuları olan Sporcular 

Derneği’ni bir gün ziyaret ettiklerini görmedim ben. Keşke o sporculara da bu önemi versek.  
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Şöyle bir somut örnekle birkaç dakikanızı alayım. Bildiğiniz gibi, 5 Ocak Cumartesi günü 

burada başarılı sporculara Divan Beratı verilme töreni yapıldı. Çok güzel, tabii ki başarılı 

sporcular ödüllendirilecek. Hepimiz buna canıgönülden razıyız. Bana göre, keşke senede bir 

kere değil, 10 kere yapılsa. Tören güzel, düşünce de güzel, ama törenin akışı bence şık 

olmamış.  

Değerli Hazirun, 

Bakınız, başarılı sporculara ödüllerini başarılı sporcu ağabeyleri, ablaları verir. Onlar, örnek 

alacakları, rol model olarak benimseyecekleri kişilerden beratları, ödülleri alırlar. Ben biraz 

meraklıyım, böyle kulüplerin sitelerini geziyorum. Siz de girerseniz, Barcelona’nınkine girin. 

Ne tesadüf, yılbaşından herhâlde 8-10 gün önceydi, benzeri bir tören orada oldu. Böyle bir 

şeyler veriyorlar genç futbolculara. Mister Bartomeu -galiba başkanları- ve Yönetim Kurulu 

orada, ama bunların hiçbiri ödül vermedi, İniesta verdi. Şimdi bakınız, diğer spor 

branşlarından çok değerli, yıllar yılı dost olduğum kardeşlerim var burada. Onların branşları 

için herhangi bir şey söylemek ne haddim, ne hakkım. Ben kendi branşımdan konuşurum, 

herkes de gelir kendi branşını burada anlatır. Ama genelleştirin benim söyleyeceklerimi.  

Çok Değerli Galatasaraylılar,  

Bu kulüpte başarılı kürekçilere, genç kürekçilere ödül verilecekse o ödülü -şöyle bir baktım, 

hepsi buralarda- Erdal Günsel verir, Mehmet Ayata verir, Ünal Yaman verir, Emir Turgan 

verir, Remzi Tan verir ve çok affedersiniz, ben veririm. Kusura bakmasın kimse, burada 

tevazuya pek gerek yok. Bendeniz, Allah lütfetti, sporcu ve yönetici olarak bir fani 

Galatasaraylının erişebileceği en yüksek noktalara geldim. Allaha şükrediyorum. Yaşım belli, 

sicilim belli. İsmimiz, resmimiz, kupalarımız müzemizde. Kusura bakmayın ama benim de 

genç arkadaşlarıma, genç kuşaktan kürekçilere ödül vermek en tabii hakkımdır diye 

düşünüyorum.  

Bitirmeden önce, burada iki başkana teşekkür etmek isterim. Birincisi, değerli Divan 

Başkanımız, sporculara ödül verdirmeyi düşündüğü için kendisine teşekkür ediorum. İkincisi 

de, bu düşünce paralelinde, branşlar itibarıyla içinde bendenizin de hasbelkader bulunduğu 

listeyi veren Sporcular Derneği Başkanımız sevgili Levent Nazifoğlu’na teşekkür ederim. Kaale 

alınmıştır, alınmamıştır, o başka şey, ama bu iki başkan bence güzel bir iş yapmışlardır.  

Hemen iniyorum. Bu arada, eğer kabul buyururlarsa, naçizane bir önerim olacak değerli 

yöneticilerime. Efendim, bu kulübe yıllarını vermiş, çaba sarf etmiş, ter dökmüş sporculara, 

yani emeğe ve kıdeme gereken ilgiyi ve saygıyı göstermelerini kendilerinden hassaten rica 

ediyorum. Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Şenkal’a çok teşekkürler. Ama ilave bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum, kimsenin 

zan altında kalmaması için. Biz böyle bir düşünce içinde olduk, fakat ertesi gün ödül alacak 

sporcu listesini ancak Cumartesi günü saat 10.00 civarında elde edebildiğimiz için, eski 

sporcularımızı daha organize şekilde davet etme şansımız, şansı olmadı kulübün. O bakımdan 

da, salonda mevcut olan eski sporcularımızdan spontane olarak Sayın Mustafa Cengiz’e 
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refaket etmelerini istedik. Sayın Şenkal’ın duygu dolu konuşmasını çok iyi anlıyorum. O 

yoktu, olsaydı mutlaka ki ona da verdirilirdi. Fakat yönetimi temsilen -yanlış hatırlamıyorsam- 

Sayın Mahmut Recevik, Sayın Başkanla beraber sporcularımıza hak ettikleri beratı vermiştir. 

Çok teşekkürler.  

Efendim, sırada Sayın Hayri Kozak, Ahmet Özdoğan ve İbrahim Göknar var, bilgilerinize 

sunarız. Daha sonra da Sayın Taner Aşkın var. 6. sırada mıyız? Neye göre? Ama ikinci 

başkanlar konuştu. Buyurun.  

Hayri Kozak 

Sayın Başkanım, Başkanlarım, Değerli Büyüklerim, Kardeşlerim,  

Geçmiş bir yeni yıl tebriği okuyarak ve onun eklerini okuyarak başlayacağım. Merak etmeyin, 

benim de sonum kısa olacak. Birinci tebriğim:  

“Değerli Galatasaraylılar, Sevgili Dostlarım, Kardeşlerim,  

“Pek çok konuda sıkıntılı günler geçirdiğimiz 2018 yılına veda ederken, çok daha az problemli, 

tüm üyelerimiz, kurumlarımız ve kurullarımız arasında karşılıklı anlayışın, iyi niyetin, 

dolayısıyla mutlak bir barış ve dostluk ortamının hüküm sürdüğü günlerle dolu, başarılı ve 

sağlıklı yeni bir yıl temenni ediyorum. Gerek ülkemiz, gerek camiamızın böylesine huzurlu 

günlere, fazlasıyla ihtiyacı olduğuna inanıyorum.”  

Ben bunu Galatasaraylı, yani Galatasaray kulüp üyelerinin üye olduğu bütün forumlara 

yolladım, belki okumuşsunuzdur. Ben bunu aynen Sayın Başkanımıza da şu şekilde yansıttım. 

Onu da okuyacağım: 

“Sayın Başkan,  

“Üyelerimize ulaşması amacıyla verdiğim samimi duygu ve temennilerimi içeren mesajımı 

aynı düşünce ve duygularla dolu olarak sizinle de aynen paylaşmak, sizin de bilgi ve 

değerlendirmelerinize aşağıda sunmakta büyük fayda gördüğümü belirtmek isterim.” 

diyerek, bu metni Sayın Başkanıma da gönderdim. “Gerek adaylığınız, gerek göreviniz 

süresinde, Galatasaray’ımızda birlik, beraberlik ve dostluğun önemini her vesile ile dile 

getiren bir başkan olarak, yazdıklarımın samimiyetine inanacağınıza, dilek ve temennilerimi 

paylaşacağınıza inandığımı belirtmek isterim.”  

Nitekim Başkan beni yanıltmadı ve bana hemen cevap verdi. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Bu ikiniz arasındaki mail yazışması diye anlıyorum.  

Hayri Kozak  

Evet, evet. Sayın Başkan hemen aynı gün cevap verdi, cevabı da şöyle: “Aynen katılıyorum 

Hayri ağabey. Aramızda böyle bir...”  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Kozak, Başkanın bir müdahalesi var. Diyor ki, “Ben bunu paylaşmasına izin vermedim, 

paylaşırsa...” Veriyorsunuz şimdi. Peki. Özel bir yazışmayı kamuya ifşa ettiğiniz için suç 

işlediğinize... Buyurun, paylaşalım o zaman. Sonra...  

Hayri Kozak  

Hayır, ben bunu onurla...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Evet Sayın Kozak.  

Hayri Kozak  

O zaman onu okumayayım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Artık ok yaydan çıktı, okuyun Sayın Kozak. Başladıktan sonra yapacak bir şey yok.  

Hayri Kozak  

Peki, ben ilk cümleyi okuyayım, fazla üzmeyeyim Başkanı. “Ben kişi olarak da, yönetim olarak 

da, temel itibarıyla bu bağlamda sizinle aynı görüşteyim.” diye başlamış. En son olarak ben 

de bir cevap vererek bitiriyorum. Benim için bir sakınca yok, sizinle paylaşmamda. “Sayın 

Başkan, Sevgili Başkan, yazdıklarıma aynen katılmanıza ve gerek kişisel, gerek yönetim 

olarak, benimle aynı görüşte olmanıza çok memnun oldum. Ayrıca hemen verdiğiniz çabuk ve 

samimi mesajınız için de çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz birkaç gün içinde, medyada, 

Galatasaray’ın bir kültür yuvası ve özgürlüğe, ileri demokrasiye dayalı bir anlayışın temsilcisi 

olduğunu ifade etmeniz ve devamında camiamızın tüm paydaşlarının birlik ve kenetlenme 

içinde olmasını dileyen açıklamalarınız bu konulardaki hassasiyetinizi teyit eden doğru 

söylemlerdir.” Şimdi bugüne geliyorum. “Bu hassasiyetinizin devamını, son aylarda 

tarafınızca alınan çok sert ve ucu üyelikten çıkartma gibi tüzüğümüzün en ağır cezalarına 

kadar uzanan disiplin soruşturmalarında temiz bir sayfa açarak göstermenizi ve hâlen devam 

etmekte olan tüm soruşturmaların, yeni yıl vesilesiyle bir defaya mahsus olmak üzere iptal 

edildiğini önümüzdeki hafta” yani bugün, “Divan Kurulu toplantısında yapacağınız bir 

konuşma ile Galatasaray camiasına ve kamuoyuna duyurmanızı, böylece üyelerimiz arasında 

barış, birlik ve kenetlenme yolunda dev bir adım atmanızı siz Başkanımız ve arkadaşlarınızdan 

bekliyoruz.” Bunu söylemek istedim.  

Üzmüşüz kendisini. Evet, ben yine de bugün Başkandan, son ricamın sizin huzurunuzda 

yerine gelmesini rica ediyorum, ben aciz bir üye, Hayrettin Kozak olarak. Bu ona büyük onur, 

rahatlık ve önümüzdeki yıllar içinde huzur verecektir. Buna inanıyorum.  

Şimdi efendim, çok hızlı, çok hızlı. İşte bu Kulüpler Birliği, bankalar vesilesiyle birtakım 

rakamlar filan da gündeme geldi. Çok hızlı bir şekilde size şunları söyleyeceğim. Mali işlerden 

sorumlu kardeşimin de uyarısı ile, bazı düzeltmeler yapmak suretiyle Galatasaray’ın hayati 

bazı mali verilerini olmazsa olmaz şekilde hepimizin takip etmesi gereği var. Hiç uzatmadan 
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söyleyeceğim, çabucak, birkaç örnek vererek. Şöyle bir tablo. Çok basit. Şimdi bazı rakamlar 

var ki, bütün gidişatı bütün çıplaklığı ile gösterir. Giderler... Biz giderlerimizi kısamadığımız 

sürece, Kulüpler Birliği, Bankalar Birliği, bilmem ne de olsa, hiçbir şey düzelmez. Bunu hep 

söylüyorum.  

Şimdi bakın, 31 Aralık 2017 sonunda, o yıl itibarıyla 12 ayda, biz 943 milyon TL gider yapmışız. 

30 Eylül 2018’e kadar, yani 9 ayda, bu sene, 1 milyar 133 milyon gider yapmışız. Vahim bir 

manzara. Sevgili kardeşim, ayla ayı kıyaslamak daha doğru olur, burada işaret ediyorum. 12 

ayda 943 milyon gider yaptıysak, 9 ayda 1 milyar 133 milyon gider yaptıysak, bu gider daha 

geliyor diyorum. Şimdi onun dışında, dönem zararı olarak 425 milyonla kapatmışız bir yılı. Bu 

sefer 9 ayı 540 milyon zararla kapatmışız. Atlayarak gidiyorum. Finansal borç 1 milyar 60 lira 

iken 2017’nin son günü, 9. ayın sonunda 1 milyar 139 milyon olmuş. Finansman gideri 192 

milyon iken 12 ayda, 9 ay sonunda 303 milyon olmuş. Bu kadar.  

Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Sevgili Başkan ve ilgili yöneticilerim ve sizler, biz gayet tabii 

biliyoruz, 31 Ocak nihai denetimden geçmiş mali raporun, komple mali raporun bizlere 

sunumu hemen Genel Kurulun arifesinde oluyor. Ama denetimden geçmek üzere diye bir 

kayıt açmak suretiyle, şu tablonun sonuna, -bunu önemle rica edeceğim, hepinizin 

huzurunda- bir Kasım sonu sütunu açarsak, bizler daha Genel Kurul gelmeden, Ocak ayında 

yapacağımız Divan toplantısında, Şubat ayı Divan toplantısında, o gün itibarıyla bu tablonun 

sonuçlarının ne olduğunu peşinen görmüş oluruz, 1.5 ay daha beklemeden ve bunu takip 

ederiz.  

Buna ek olarak şu var. Bu çok önemli. Şimdi bakın, çok yakın senelere kadar, yani 2017’nin 

sonlarına kadar, şu tablo, tabii görmeyeceksiniz ama hatırlayacaksınız. Bu, Galatasaray’ımızın 

tüm dönemler itibarıyla bankalara borçlarını bütün detayıyla gösteren -banka isimleri, 

vadeler, faiz hadleri, hepsini gösteren- bir listedir. Gerek Sportif A.Ş. olarak, gerek konsolide 

bilançolar olarak, her faaliyet raporunun üyelerimize, sizlere dağıtılan formlarında ve 

kitapçıkların içinde bu sayfalar yer aldı. Şimdi bu kalktı. Sizinle ilgili değil, sizden önce de. Yani 

bir dönem önce kalktı. Neden, ben hâlâ anlamıyorum. Çünkü bu bütün resmi banka 

isimleriyle ortaya koyuyor. Buna tekrar hayatiyet kazandırmasını ben bugünkü Başkanım ve 

ilgili arkadaşlarımdan, sizlerin adına, Galatasaray adına rica ediyorum. Bunu bilmemiz lazım. 

Bakın şimdi, Bankalar Birliği, şu, bu, birtakım konuşmalar yapıyor, biz kime ne borcumuz 

olduğunu bilmiyoruz. Siz biliyor musunuz? Hangi bankayla, isimler geçiyor o kadar. Bunların 

hepsi bizim elimizde var, bütün detayına kadar. Bunun için de bütün ihtisas kurulları, yani 

bizim çalıştığımız hepsinin içinde de vardı. Son, şimdi bu ekonomik devrim, son günlerin 

olayı. Az önce Başkan da... Çok hızlı olarak manşetlerden size bazı, bizi çok ilgilendirecek 

başlıkları okuyorum. Tek banka ve borç silme yok. Bunların hepsinin altını çizerek düşünelim. 

Kredi silinmesi söz konusu değil. Sadece Ziraat Bankası yok, 15 kurum var. Şimdi Türkiye 

Bankalar Birliği, futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirileceğini, ancak faizlerde 

anormal bir indirim ya da borçların bir bankada toplanması gibi faaliyetin mümkün 

olmadığını söyledi. Önemle altını çiziyorum. Bankalar Birliği Başkanı, sadece kendi bankasını 

temsilen değil, futbol kulüplerinin kredi ilişkisinde bulunduğu diğer bankaları da temsilen 
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olduğu belirtilen açıklamada şunları da getirdi. “Futbol kulüplerimizin (bizim de içinde 

bulunduğumuz tabii) borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp, her banka da 

kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir. Yeniden vadelendirme, yapılandırmada borçların 

silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır.” Peki, 

ne olacak? Hakikaten, acaba bir yanlışlık mı var burada diye ben kendi kendime soruyorum. 

Siz de düşünün. Yok böyle bir şey. Yani ne olacak? Bankayı değiştiremiyorsunuz, faiz hadleri 

ile oynayamıyorsunuz falan. Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma, bu gelecek şimdi daha 

gelmiyor, geliyor işte. Futbol kulüplerine yeni kredi kullanımı anlamına da gelmemektedir. Bu 

da son nokta. Başka diyecek bir şey bulamıyorum.  

Geçtiğimiz Eylül ayında, Sayın Başkanımızın bize müjdelediği çok ciddi bir konsolide kredi 

aldık. 380 milyon liraydı bu -diğer adıyla- sendikasyon kredisi. Buna iki banka iştirak etmişti. 

Biri Ziraat Bankası’ydı, diğeri de Denizbank’tı. 190 milyon, 190 milyon. Ben Sayın 

Başkanımdan rica ederek, bunun vadesi, faizi nedir deyince, o da ilgilenmiş, bana o gün 

bildirmişti. Mühim değil şimdi, ama işte tipik bir örnek bu. Enteresan bir tesadüf, Ziraat de 

bunların içinde. Yani bunu nasıl oluşturacaklar? Belki bizim şu anda düşünemediğimiz, benim 

belki söyleyemediğim, yani bilmediğim şeylerle, bizim problemimize çözüm getirecek konular 

var. Ama benim şu anda vardığım sonuç, benim cahil kafamla, bunlar birtakım denetimler 

getirecekler ve kulüplerin aynı şartlarla, aynı bankalarla mevcut kredi koşullarında hiç hata 

yapmadan çalışmasını, sıkı denetim şartları altında temin etmeye çalışacaklar. Söylemek 

istedikleri bu diye anladım ben. Bilmiyorum buna katılanınız var mı içinizde? Yani bunu son 

derece ciddi görüyorum. Tabii bunu bir kötüleme, muhalefet etme, şu, bu gibi saçma sapan 

şey değil, ama bu söylediklerim, onların söylediklerinden, onların verdiklerinden ve bütün 

medyada yer alan iki tane haber okudum size, o kadar. Siz şimdi bunu yorumlayın.  

Efendim, vaktinizi aldım. Başkanım, sizi üzdüysem özür dilerim yani. Hiçbir mahzuru yok. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Kozak, teşekkür ederiz. Sayın Özdoğan, buyurun.  

Hayri Kozak  

Yine de ben sizden bu sevindirici haberi bekliyorum, bugün bitmeden. Hepinize iyi günler 

diliyorum. Son bir şey söyleyeyim, bunu da söylemeden duramayacağım. Başkanım, yine beni 

affedin, Savaş Çorlu diye bir muhabirimize birtakım cezalar verdik. Mutlaka bir sebebi vardır. 

Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Bu çocuğu ben tesadüfen tanıyorum. Tam 21 yıldan 

beri, Galatasaray muhabirliği yaptı bu çocuk. Dürüstlüğüyle, beyefendiliğiyle de tanınmıştı. 

Ne yaptığını bilmeyerek söylüyorum. Yani eğer imkân dahilindeyse, bu çocuğu 

kaybetmeyelim diyorum, o kadar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Özdoğan, buyurun.  
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Ahmet Özdoğan  

Saygıdeğer Divan Başkanlığı, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, 

Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Hanımefendiler, Beyefendiler ve Basın Emekçileri,  

Hepinize yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk dilerken, camiaya da birlik ve bütünlük temenni 

ediyorum.  

Şimdi evet, Türkiye Futbol Federasyonu ve bizim ilişkilerimizle ilgili bazı hatırlatmalar yapmak 

istiyorum size. Türkiye Futbol Federasyonu bize nasıl bakıyor? Türkiye’nin ve Avrupa’nın 

sayılı kulüplerinden biri olan bize karşı neler yapıyor, hep birlikte bir bakalım isterseniz. 

(Oraya geçmeyelim. Basar mıyız?) “Galatasaray’ın haklarını gasp eden 3 hakem -Fırat 

Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek- hakemlik camiasının dışında kalmalıdır. Bu 3 

hakem derhâl hakemlik mesleğini bırakmalıdırlar.” 2 gün önce, Sayın Yıldırım Demirören 

tarafından bu iki hakeme tekrar FİFA kokartı takıldı. Biliyorsunuz, Sayın Başkanımız ve 

Yönetim Kurulu üyeleri her söylemlerinde mutlaka ceza alıyorlar. Hem para cezası, hem de 

tarihin en ağır cezalarını alıyorlar. Bir de Sayın Yıldırım Demirören bir konuşma yaptı ve “Türk 

hakemleri, Türk bayrağı taşıyor.” dedi.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Benim futbolcum da Türk bayrağı taşıyor. Benim futbolcum başka bir bayrak taşımıyor. Dedi 

ki, “Biz küfüre karşıyız.” Ee, biz de küfüre karşıyız. “Biz adalet istiyoruz.” dedi. Peki, biz de 

adalet istiyoruz. Açıklayın football leaks belgelerini, haydi buyurun, açıklayın. Ayrıca, 

baktığınız zaman şunu göreceksiniz ki, Türkiye Futbol Federasyonu anlayış ve yapı olarak, 

tamamen bize karşı tutumuna devam etmektedir. Şimdi biz böyle bir federasyonla, biraz 

sonra size izah edeceğim bir anlaşmaya doğru gidiyoruz.  

Bu arada, geçen Divan toplantısında, değerli büyüğüm, Sayın eski Devlet Bakanı Işın Çelebi 

Bey çok güzel bir konuşma yaptı ve bazı şeyler söyledi. Dedi ki, bu çalışma sonucunda, “İddaa 

14 yılda 9 milyar liralık satışa ulaştı. Tüm kulüplere dağıttığı rakam % 5. Geçen sene kulüplere 

dağıttığı 88 milyon lira, bize verilen rakam da 5 milyon 559 bin lira. Biz geçen sene dördüncü 

olarak İddaa’dan para alan kulübüz.” Bir kere bu çalışma ve bu anlayış için Sayın Işın Çelebi 

Bey’e tekrar teşekkür ediyorum. Ama şunu söylüyorum, siz Türkiye Futbol Federasyonundan 

hiç bununla ilgili bir tek kelime duydunuz mu? Duymadınız, çünkü başka şeylerle çalışıyorlar. 

Türkiye kulüplerinin yukarıya gitmesi için çalışmıyorlar. Galatasaray Spor Kulübü, Avrupa 

maçına çıkacak, bir gece önce cezaları açıklıyorlar. Böyle bir anlayış olabilir mi? O zaman 

çıkıyor, “Benim hakemim Türk bayraklı.” diyor bana. Her zaman söylüyorum, benim 

futbolcum da Türk bayraklı. Bugün Türkiye’nin en bilinen markası da Galatasaray’dır.  

Şimdi efendim, UEFA bir çalışma yapıyor. UEFA’nın yaptığı bu çalışmada 5 tane ligi ayırt 

etmişler. Bizim gibi, Türkiye yani, Portekiz gibi, Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan gibi 

liglerin katılma ödüllerini aşağıya doğru çekmeye çalışıyorlar. Peki, Türkiye Futbol 

Federasyonunun bunlarla ilgili bir çabası var mı? Veya kulüpleri bilgilendirmesi var mı? Ben 

hiç zannetmiyorum. Olsaydı mutlaka basına yansırdı diye düşünüyorum. Böyle bir 

federasyonumuz var.  
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Şimdi bu federasyonumuz, ki şunu da çok net söyleyeyim, ciddi bir algı operasyonu yapılıyor. 

4 büyüklerin borcu şu kadar, biz bu borcu şöyle yapacağız, böyle yapacağız deniliyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Kaan Bey’in geçen Divan toplantısındaki sunumuyla çok rahat gördük ki, biz bu 

borçlarla dönebiliriz, bize kayyum gerekmez. Ama öteki kulüplere kayyum gerekir. O zaman, 

bizi o kulüplerin içine sokarak bir algı operasyonu yapmasınlar. Eğer bizim menfaatimizeyse, 

eğer bizim için iyi bir şeyse tabii ki bunu değerlendirelim. Ama biz hiç kimseye muhtaç değiliz 

ve bu kulübe kayyum atanmasına da izin vermeyiz. Onu da söyleyeyim.  

Bununla ilgili olarak, bu anlaşmaların aşağı yukarı 10 yıllık olduğu söyleniyor. Kimse bir şey 

bilmiyor, ama söylentiler var. Sayın yönetimin bütün süresi 2.5 yıl. Peki, 7.5 yıl ne olacak? 

Demek ki 3 dönem daha yönetimleri kapsayacak. Bunun için şahsımın bir önerisi var. Ya 

Genel Kurul toplayalım -böyle ama formel Genel Kurul değil, bilgilendirme Genel Kurulu gibi- 

ve burada bütün detaylarıyla bunu tartışalım veya Sayın Divan Başkanına özellikle arz 

ediyorum, sırf bu konuyla ilgili olağanüstü bir Divan toplantısı yapalım ve bunları tartışalım. 

Çünkü biz paylaştıkça büyürüz. Bizim çok ciddi bir hukukçu, mali müşavir ve yönetici 

altyapımız var. Onların içindeki insanların mutlaka ve mutlaka fikirlerini değerlendirmemiz 

lazım.  

Şimdi efendim, Tevfik Fikret sadece Galatasaray camiası için değil, ama Galatasaray camiası 

için çok önemli bir insan. Allah rahmet eylesin! Bir sözü var, “fikri hür, irfanı hür ve vicdanı 

hür” diye. Ama bu söze acaba biz nasıl bakıyoruz? Biz bu sözü bir slogan olarak mı alıyoruz, 

yoksa bir felsefe, bir hayat tarzı olarak mı alıyoruz? Bu, Tevfik Fikret’in bize verdiği çok 

önemli bir mesaj aslında, Galatasaray’ı öteki takımlardan farklı yapan bir mesaj. Yani özgürlük 

ortamı.  

“90 bin dakika konuşuruz burada, daha da söyleyecek lafımız olur. Maçtan sonra, 

televizyonda sizi izledim. Ee canım, gece geç gelmiştim eve, herhâlde yanlış anladım, dedim. 

Bugün sitede de baktım. Diyorsunuz ki, ‘Maçtan sonra soyunma odası alkış, kıyamet.’ Şimdi 

size 4 tane sorum var. Bunlardan birini lütfen seçin ve bana deyin ki, Ayhan, bu. a) Yanlış 

soyunma odasına mı gittin? b) Maçın sonucunu mu bilmiyordunuz? c) Galatasaray’ın 

kaybedilen bir maçtan sonra sevinmeyeceğini mi bilmiyorsunuz? Yoksa, kusura bakmayın, 

bizimle dalga mı geçiyorsunuz?”  

Efendim, bu benim çok saygı duyduğum Sayın Divan üyem Ayhan Özmızrak Bey’in bir 

konuşması. Bu konuşma twitter’da yayınlandı ve yayınlanır yayınlanmaz, Galatasaray 

hukukçuları twitter’a başvurarak bunun yayından kalkmasını istediler ve kaldırıldı bu video. 

Fakat Galatasaray -her zaman söylüyorum- çok ciddi bir özgür yapıdan geliyor. Galatasaray 

özgür yapıdan geldiği için, -birisi benden büyük, birisi benden küçük- iki tane çok değerli 

insan -birisi Sayın Fırat Irmak Bey, öteki de Sayın Tuğrul Durkut Bey, ikisine de çok teşekkür 

ediyorum- bu videoyu yayınlanabilir hâle getirdiler ve tekrar yayınlamaya başladılar. Şunu 

söylüyorum. İnşallah bu hukuk büroları Galatasaray Adası konusunda da bu kadar başarılı 

olurlar, ben de onları ayakta alkışlarım.  
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Bir başka konu. Bakın, sevelim, sevmeyelim, beğenelim, beğenmeyelim ama Sayın Divan 

Başkanımız Eşref Hamamcıoğlu Bey ve değerli yönetimi seçimle iş başına geldiler ve şu anda 

da Galatasaray Divanını onlar yönetiyorlar. En azından saygılı olmak zorundayız onlara karşı. 

Nasıl ki Sayın Başkana ve Sayın Yönetim Kuruluna saygılı olmak zorundaysak, onlara da saygılı 

olmak zorundayız.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Divan Kurulu yeni üyelerimiz berat alıyor, aşağıda sadece 4 kişinin fotoğrafı var, 312 kişiden. 

O değerli Divan Kurulu üyelerine hoş geldiniz diyorum, hepsine saygılarımı sunuyorum. Şöyle 

düşünün, en azı 25 yıldan beri bekliyor -bazıları daha da uzun, çünkü işte yurtdışına gitmiş, 

başka şeyler olmuş- ve bir fotoğrafları bizim sosyal medyamızda veya org’umuzda 

paylaşılmıyor. Böyle bir anlayışımız olabilir mi? Veya o gün, o gün ne günü? Divanın berat 

günü. Kim konuşuyor? Sayın Eşref Hamamcıoğlu Bey konuşuyor. Tek satır var, Divanın 

kuruluşunu anlattı diye, ikinci satır yok. Böyle gidemeyiz. Böyle iletişim olmaz.  

Peki, önümüzdeki günlerde, bu yönetimin önüne çeşitli disiplin soruşturmaları gelecek. Ben 

gelen disiplin soruşturmalarının hiçbir dosyasını bilmiyorum, isimleri de bilmiyorum. Yalnız, 

sizlere iki tane video göstereceğim. İki video da Sayın Mustafa Cengiz’e ait Bir videoda Sayın 

Mustafa Cengiz’in Genel Kurul üyesi iken Sayın Dursun Özbek Başkana hitabetini 

göreceksiniz, öteki videoda da Sayın Mustafa Cengiz Başkanın Genel Kurula hitabetini 

göreceksiniz. O videolar aklınızda olsun. Ben bir şey var demiyorum, ama yarın bu disiplin 

dosyaları değerli yönetimin ve çok saygın Disiplin Kurulu üyelerinin önüne geldiği zaman bu 

dosyalara Tevfik Fikret anlayışı ile bakmalarını arz ediyorum kendilerine, çünkü bizi farklı 

yapan o anlayış. Evet. “Siz o zaman 8 Mart Divanında da açıkladınız, bu bedeli ödemek 

durumundasınız. Otel önemli değil diyorsunuz, nasıl önemli değil? Çok önemli. Siz 5 artı 5 

milyon, bilerek bekletiyorum diyorsunuz. İddialar var, Ankara’daki otelinizi aynı dönemde 

yapıp açtığınız söyleniyor. Bilmiyorum, siz burada savunma yapın, bu dedikoduya son verin. 

Niye yapmıyorsunuz? Benim 2 yıl, 10 milyon dolar, 30 milyon oradan var.”  

Bu videoyu da oynatalım size zahmet. “Biz göreve nasıl geldik? İnsanlar birtakım şeyleri 

unutmuşlar. Ben sadece hafızaları tazeleyeceğim. Onayınıza sunulacak 4. madde içindeki 10 

adet o devasa görünen tablo niye o kadar birikti, hiç merak ettiniz mi? Benim bir saniyem 

yok, sizin de yoktur işinizde. Bir saniyem, bir boş günüm, boş anım yok. Oturup bunları 

düzenliyoruz. Biz bunu günlerce tartıştık, tek tek açıklayacağım size, içinizin rahat etmesi için. 

Fakat kalbi temiz olanların içinin rahat etmesi açıklayacağım, kalbi bize gadir ile, düşmanlık 

ile, rövanş alma, intikam alma duygusu ile dolu olanlara asla hitap etmeyeceğim değerli 

arkadaşlar.”  

Şimdi efendim, bu şeyde farklı bakılabilir. Ama biz, değerli Genel Kurul ve sizler, her zamanki 

gibi Tevfik Fikret anlayışı ile baktık. Sayın Başkanım zaten ondan sonra, konuşmanın 

devamında “Kusura bakmayın.” dedi ve olay bitti. O nedenden dolayı, tekrar ediyorum, 

disiplin ile ilgili olan anlayışa lütfen Tevfik Fikret anlayışı ile bakalım. O bizim kuruluş 

ayarımızdır, o bizim Galatasaraylılık anlayışımızdır.  
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Şimdi iki konuya daha değinmek isterim. Bir tanesi, Sayın Başkanım bundan önceki bir Divan 

toplantısında, “Bizim futbolculara borcumuz yok.” dedi. Sayın Başkanım doğru söylüyordur, 

ama basın kötü bir algı yapıyor, işte Serdar Aziz’e şu kadar borç, Florya’ya şu gitti veya işte 

Eren’e şöyle oldu diye. Lütfen kendisine arz ediyorum, bu konuda açıklama yapsınlar. 

Borcumuzun olmadığını kendileri kamuoyuna açıklarlarsa, bizim marka değerimiz açısından 

bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.  

İkinci olarak da, Pazartesi günü hepinizin telefonlarına bir mesaj geldi. Mesaj, Sicil 

Kurulundan. Diyor ki Sicil Kurulu, -okuyorum efendim- “Sayın Ahmet Özdoğan, tüzüğümüz 

gereği, idari ve mali Genel Kurulumuza katılabilmeniz için...” Bizim böyle bir Genel Kurulumuz 

yok. Onun için, lütfen bu konuda iletişime dikkat etmemiz lazım.  

Bir başka konuya geleceğim. Bu konu bir muhabirle ilgili. Bu muhabir arkadaş, Galatasaray 

yönetimine “beceriksiz ve basiretsiz bir yönetim” demiş ve akreditasyon kartı iptal edilmiştir. 

Siz çok değerli insanlarsınız, Galatasaray Başkanına ve yönetimine böyle denmez 

diyebilirsiniz. Çok da haklısınızdır. Hiç orayı tartışmayacağım, ama başka bir şey göstereceğim 

size. Şimdi bir tweet var efendim, yine bir basın mensubu tarafından. Bakın tweet nasıl, şimdi 

okuyacağım size. “Bu isimlerin hiçbiri aptal değildir. Bizim gerçek dışı söylemleri ve vizyonsuz 

duruşu ile küçük hesap mimarı algıladığımız Dursun Özbek’i ve neden onu tercih ettiklerini 

açıklasınlar bir zahmet. Yoksa onlar da şahsi menfaatlere Galatasaray’ı bulaştıranlar olarak 

kalırlar.” diyor. Alttaki isimlerden özür diliyorum, bu tweet’i olduğu gibi aldığım için 

mecburen onların isimlerini koydum. Peki, bu basın mensubu kim diye düşünürseniz, bu 

basın mensubu şu anda Galatasaray’ın Kurumsal İletişim Direktörü Fatih Kuşçu.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Ben adalet arıyorum, ben Tevfik Fikret anlayışı arıyorum ve sözlerimi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün “Herhâlde dünyada bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir.” sözüyle 

bitiriyorum. Saygılar sunarım efendim, sağ olun.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Özdoğan’a teşekkür ediyoruz, tespit ve konuşması için. Sayın İbrahim Göknar, buyurun 

efendim.  

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Hazirun,  

Herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Efendim, 3 yıl önce, ilk defa Divan üyesi olarak 

burada konuşurken, konuşmamın başında bir ifadede bulunmuştum, “Neredesiniz gençler?” 

diye. 3 yıl sonra, -ki epey tenkit de alıyorum, çok konuşuyorum diye- yine aynı şeyi 

söyleyeceğim. Cumartesi günü, 300 küsur kişi (Değil mi, Sayın Başkanım?) yeni Divan üyesi 

olarak aramıza katıldı.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Kayıtlı 312 kişi ama gelen daha azdı.  
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İbrahim Göknar  

Pardon. Gençlik rakamını bilmiyorum, ama mutlaka belirli bir oranda yine yeni gençlerimiz de 

var. Galatasaray’ın yarını elbette onların elinde. Zaten Galatasaray’ın en büyük ihtiyacı, bana 

göre, bu sarsılmaz kendine özgü muazzam kültüre sahip duayenleri ile onların fikirleriyle yeni 

gençlerin Galatasaray’a katacağı yeni normlar, eminim çok kısa sürede, bugün bile burada, 

yeni yılın ilk ayında yaptığımız tartışmaları mutlaka azaltacaktır.  

Efendim, hepimizin bildiği gibi, dünyanın tüm spor kulüplerinde icraatlar 3 ana başlıkta takip 

ediliyor: Mali, idari ve sportif. İsterseniz, hazır yeni yıla girmişken, çok özetle 2018’de bu 3 

başlıkta Galatasaray’ın icraatını anlatmaya gayret edeyim. Önce mali başlık. Mali başlıkta işin 

özeti, Galatasaray Kulübü’nün konsolide olarak bugünkü toplam borcu -hiç önemi yok, o 

denetim raporu, o, bu, nasıl olsa Kaan Bey’imiz var, her şey gözüküyor- 3 milyar liraya 

yakındır. Toplam borç, 2018 sonu. Tarihî rekordur. Diğer taraftan, Galatasaray Kulübü’nün 

üstündeki borç faiz yükü yıllık 150 milyon liralar civarı olduğundan dolayı günlük 400 bin 

liraya tekabül etmektedir. Bu da bir başka rekordur. Bir kere daha altını çizerek söylemek 

istiyorum, Galatasaray Kulübü’nün üstündeki günlük borç faiz yükü 400 bin küsur Türk 

lirasıdır. İster saate bölün, ister saniyeye bölün. Diğer taraftan, bu rakamlar bir başka açıdan 

şunu da göstermektedir. Galatasaray’ın toplam konsolide borcu yıllık gelirlerinin 4 misline 

ulaşmıştır. Şimdi rakiplerimizle, orayla, burayla hiç ilgilenmiyorum. Ehvenişer olabilir, biz 

daha iyi durumda olabiliriz, daha kötü durumda olabiliriz. Bunların pek bir önemi yok. Ama 

bunlar kayıtlarımıza, Galatasaray Spor Kulübü’nün kayıtlarına 2018 yılı mali rakamları olarak 

geçecektir, geçmiştir de. Hiç geriye dönmek istemiyorum. Burada herhangi bir şekilde, 

mevcut yönetimimize de siz çok başarısızsınız, niye böyle oldu, diyemeyiz. Böyle bir şeye 

zaten haddim de yok. Elbette hepimiz biliyoruz, biriken konulardır. Ama pek bir iyileştirme 

yoktur.  

Gelelim diğer başlığa, idari bölüme. Efendim, orada da tarihî rekorlar kırdık 2018’de. Sayın 

Başkanımız -Galatasaray tarihinde görülmedik şekilde- 150 gün, Sevgili Fatih Hocamız -kendi 

rekorunu kırarak- bu sefer 10 maç hak mahrumiyeti cezaları aldılar. Burada bir parantez 

açmam lazım. Elbette haklı idiler konuşmalarında, savunmalarında. Ancak, maalesef, hani 

güzel Türkçemizde derler ya “öfke ile kalkan zararla oturur” diye, sonuçta bunun -beni mazur 

görün ama- cezasını hep birlikte Galatasaray Kulübü olarak çekiyoruz. En başta da Sevgili 

Başkanımız ve Hocamız çekti.  

Efendim, idari konudaki diğer rekor şurada. Yine 2018 yılı içinde, Galatasaray Kulübü’nün 

kulüp idari kadrolarında -ister yönetici olsun, ister beyaz yakalı çalışanlar olsun, 

profesyoneller olsun- çok fazla sayıda istifalar ve işten çıkarılmalar yaşanmıştır. 2018 yılı 

kayıtlarında bunlar da mevcuttur. Bu kadar yoğun bir personel sirkülasyonu görülmemiştir. 

Biraz önce Ahmet Bey, son iletişim direktörümüzün bir resmini koydu. Ben şahsen iş 

hayatımda, hiçbir yerde 9 ayda, 10 ayda bir kurumda 3 kez iletişim direktörünün 

değiştirildiğini görmedim. Diğer taraftan, Galatasaray’a bakarsak, Mağazacılık müdürü de 

böyle. Sanıyorum 3 oldu, belki de 4 oldu. Dolayısıyla, işin bu başlığında da maalesef pek 

olumlu görüntü yok 2018’de.  
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Son başlık sportif. Burada çok enteresan bir durum var. Kadın basketbol takımımız, 2018 

yılında FIBA Avrupa Kupası’nı kazandı. Büyük bir başarı. Ancak her nedense, son yıllarda çok 

sık gördüğümüz gibi, -artık Galatasaray’da bu da âdet oldu galiba- hoca takımdan ayrıldı. 

Diğer taraftan, futbol takımımız, sağ olsunlar, var olsunlar, 21. şampiyonluğu Galatasaray’a 

getirdi. Ancak her nedense, Galatasaray futbol takımı Mayıs’tan bu yana âdeta serbest 

düşüşe geçti. Katıldığımız Şampiyonlar Ligi grubunda, liderin 12 puan gerisinde kaldı. Türkiye 

Süper Ligi’nde ise ilk yarı itibarıyla -derecesinin hiç önemi yok, inşallah toparlayacaktır ama- 

son 8 yılın en kötü ilk yarı performansını gösterdi. Özetle, 2018 yılı, naçizane benim bakış 

açıma göre, Galatasaray için bir kayıp yıl olmuştur.  

Şu anda 2019’a girmiş durumdayız. Galatasaray’da -sanıyorum hemfikiriz ki- 2019’da birçok 

şeyin, en önemlisi de zihniyet anlayışımızın değişmesi elzemdir. Eğer biz 2019’da da 

söylemlerimizde çeşitli mazeretler üreterek, çeşitli bahaneler üreterek, çeşitli noktalara 

çeşitli şikâyetlerde bulunarak, inşallah ile yol almaya devam edersek, sanıyorum ki, eğer yine 

birlikte olursak, 12 ay sonra, buradan daha da aşağıda bir durumu görüşür olacağız. Şimdi o 

kadar çok, ama o kadar çok işe odaklanma mecburiyetimiz var ki! Bunu niçin söylüyorum? 

Sayın Başkanım, bunu çok üzülerek ifade edeceğim. Lütfen alınmayınız, gücenmeyiniz. Bu bir 

tenkit değildir. Ancak söylemek zorundayım. Şu an itibarıyla, Galatasaray’da bir otorite 

boşluğu gözükmektedir. Bunu niçin söylüyorum? Her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece 

iletişimi konuşalım, sadece iletişimi. İletişim her kurumun kartvizitidir. Bir başka ifadeyle, 

vitrinidir. Galatasaray’da maalesef şu anda vitrin tuz buz olmuştur. Bugün Galatasaray’ı -

maalesef benim anlayışıma göre- Galatasaray değil, Galatasaraylı olan -hepsi var olsunlar, sağ 

olsunlar- taraftarlar, Galatasaraylı olan spor yazarları, çizerleri, Galatasaraylı olan medya 

yönetmektedir. Hiçbirisine tek bir sözüm olamaz, çünkü hepimiz Galatasaraylıyız. Ama 

Galatasaray’ın yönetim mercii o sevgili Galatasaraylılar değildir.  

Şimdi, sosyal medya bugün dünyayı yönetiyor. Biraz önce dikkatle izledim. Burada son 

derece değerli büyüklerimin de konuşmaları esnasında, Yönetim Kurulu masamızda 9 kişi 

vardı. O sırada 5 arkadaşımız cep telefonu ile ilgileniyordu. Lütfen bunu tenkit olarak kabul 

edin, çünkü bu kadar önemli. Buna katılıyorum, sosyal medya bu kadar önemli. Peki, o zaman 

şunu soruyorum. Eğer biz kamuoyuna net konuşamazsak veyahut söylemlerimizde bir gün bu 

şekilde konuştuğumuzu bir başka gün bir başka şekilde ifade edersek, yani her şey muallakta 

kalırsa, bizim hiçbir şekilde sosyal medyayı yermeye, affedersiniz, haddimiz olamaz. Çok 

haklıdırlar, çünkü onlar Galatasaraylı, herkes Galatasaray için düşünüyor, taşınıyor ve 

doğruyu bulmaya çalışıyor.  

Bu bağlamda sonuç olarak, 2019 yılında tüm Galatasaraylıların -benim anlayışıma göre- 

bizlerden beklentisi, ajandasında 2018’den askıda kalan, hayati önemdeki Florya gibi, Riva 

gibi, Kemerburgaz gibi, basketbol salonu gibi, teknokent gibi, hatta tüzük gibi konuların artık 

2019’da ne zaman çözüleceğine dair haberleri net olarak duymak istiyor. Gelin her şeyi bir 

tarafa bırakalım, sadece bu konularla ilgili çalışmaya sarılalım ve Galatasaray’ı hep birlikte 

memnun edelim.  
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Efendim, 2019 yılının tüm Galatasaray ailesine sağlık, mutluluk, en önemlisi de birliktelik ve 

beraberlik getirmesini diliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok teşekkürler. Sadece Sayın Göknar’a küçük bir not vermek istiyorum. Benim görüşüme 

göre, telefona bakmak sadece sosyal medya ile ilgilenmek değil. Herkesin günlük işleri ve 

kulüple ilgili işleri devam ediyordur. O bakımdan, çok fazla da yargısız infaz yapmayalım 

derim. Sayın Taner Aşkın, buyurun.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız ve Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Divan 

Kurulumuzun Muhterem Üyeleri, Sayın Hanımefendiler, Sayın Beyefendiler,  

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Aramıza yeni katılan Divan Kurulu üyelerinin haklarında 

hayırlı olmasını, Galatasaray’ımıza en iyi şekilde hizmet edeceklerini düşünerek onlara da hoş 

geldiniz diyorum. Bu arada, kulübümüze yeni üye olan ve ilk defa Galatasaray Kulübü’nde o 

beratları alan yeni üyelerimize de ayrıca Galatasaray’a yapacakları katkılardan ve 

başarılardan dolayı teşekkür ediyorum.  

Efendim, çok önemli konuların konuşulduğu bir günde, benim konuşmak istediğim konulara 

birçok arkadaşımız değindi. Fakat kusura bakmayın, ben belki ucundan kenarından onlara bir 

kere daha değinmek zorunda kalacağım, çünkü konuşmamın bu sırasında, bana gelene kadar 

arkadaşlarımın değindiklerinden farklı olarak bir şey değil ama söylenmesi gereken bazı 

hususları arz etmek durumundayım.  

Öncelikle şunu söyleyeyim. 2018 senesinde yönetimin doğru, yanlış, eğri, her hâlükârda 

yaptıkları hizmet için kendilerine teşekkür ediyorum. Şahsım adına söylüyorum bunu, ama bu 

teşekkürü hiçbir zaman tenkit etmeden bırakmayacağımı da hemen belirtmek isterim. 

Efendim, biraz önce söyledim, kulübümüze yeni gelen arkadaşlarımız ve yeni Divan Kurulu 

üyesi olan arkadaşlarımız var. Bir Galatasaraylının, Galatasaray Kulübü’ne üye olması kadar 

hayatında dönüm noktası teşkil edecek ikinci bir olayın olduğunu düşünemiyorum. Bir 

Galatasaraylı için bundan daha mukaddes, bundan daha kıymetli bir şey olamaz. Peki, o 

arkadaşların bu anılarını taze tutmaları için, eşleriyle, dostlarıyla, aileleriyle, çocuklarıyla 

paylaşmaları için, her şeye, her dakika uzanan Galatasaray Televizyonu’nda acaba hangi 

sebeple yayınlatmadınız sayın yönetim? 30 sene gibi, 25 sene gibi bir süreyle Divan Kurulu 

üyeliğine gelmiş, senelerce beklemiş insanların o muhteşem anlarını niye eşleriyle, 

dostlarıyla, camiadaki arkadaşlarıyla paylaşmalarını kabul edemediniz? Onlarla niye bir 

diyalog içerisinde olmayı sağlayamadınız?  

Bakın Sayın Başkan, biz sizinle -Taner Aşkın ve Mustafa Cengiz olarak- iki seneyi mütecaviz bir 

zaman beraber çalıştık. Ben, Sayın Ahmet Özdoğan Bey’in gösterdiği videodaki olayı tekrar 

etmek istiyorum. Evet, sizin başlangıçtaki çıkışlarınız ile şimdiki tutumunuz arasında dağlar 

kadar fark görüyorum ben. Hakikaten haklı olabilirsiniz, o gün Galatasaray’ın üyesiydiniz, 

bugün Galatasaray’ın başkanısınız. Ama unutmayın bakın, bir tüzük olayı var. Camiayı bugün, 
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öyle diyelim, böyle diyelim, çok ciddi anlamda rahatsız eden bir olay var. 132 arkadaşımız, 

benim bildiğim kadarıyla, Galatasaray’a hakları olduğu hâlde üye olamadılar. Pardon, 139. 

Şimdi bakın, bu bir diyalog olayı. O kadar basit ki. Siz birlikten, beraberlikten 

bahsediyorsunuz, bir araya gelelim, hep beraber olalım, diyorsunuz. Sayın Başkanım, olabilir. 

Birileri bu arkadaşların saflığından da istifade etmiş olabilir. Ben ona da inanmıyorum ama, 

hiçbirisi saf değil, Allah’a şükür. Yardım etmek babından, birkaç kişi aynı şekilde bu formları 

imzalamış olabilir. Ama niye şöyle düşünmeyi yeğlemiyoruz? Burada önemli olan şahsın 

beyanı. Beni üye yapıyorsunuz, ben üye oluyorum. Beni empoze eden, beni renseignement 

olarak kullanan insanın benim üyeliğimde nesi var? Sadece bir renseignement olayı var. Olsa 

ne olur, olmasa ne olur? 24 saat süre veriyorsunuz. Verdiğiniz 24 saat süre bunlar için yeterli 

mi?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Aşkın, özür dileyerek müdahale etmek zorundayım. Bu konu defalarca gündeme geldi. 

Yeteri kadar gerginlik oldu, ayrışmalar oldu. Herkes cevabını verdi ve süreci kendi akışına 

bıraktık. Eğer siz de uygun görürseniz, bu konuyu tekrar germenin, tabiri caizse kaşımanın 

çok manası yok diye düşünüyorum. Tabii ki karar zatıalinizin, ama daha önceki Divan 

toplantılarında bu konu gündeme geldi. Sicil Kurulu açıklama yaptı, Sayın Başkan açıklama 

yaptı. Farklı, girmemesi gereken kurumlarımız işin içine dahil oldu. Benim önerim, bu konuyu 

sürece, kendi akışına bırakalım derim. Ama takdir zatıalinizin, kürsü sizin tabii ki.  

Taner Aşkın  

Sayın Başkanım, ben şöyle söyleyeyim. Burada benim gayem maraza çıkarmak değil. Bir kere 

açıklıkla bunu söylemek zorundayım. Ama şöyle söyleyeyim. Madem ki burası Tevfik Fikret 

Salonu ve biraz evvel herkesin değindiği gibi, burada herkesin...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Tabii, tabii. Mutlaka, buyurun.  

Taner Aşkın  

Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür... Şunu da söyleyeyim. Ben düşündüklerimi söylemek 

zorundayım. Kendi menfaatlerimi asla düşünmüyorum, ama Galatasaray söz konusu olduğu 

zaman, nerede olursa olsun, ne olursa olsun, ben bildiğimi açık açık söylerim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Buyurun, buyurun, kürsü sizin. Kürsü sizin, buyurun.  

Taner Aşkın  

Bu kadar basit, kusura bakmayın. Şimdi onu söylemek istiyorum. Sayın Başkana oradan 

gelmek istiyorum. Sayın Başkanım, bakın, beraber çalıştığımız bir tüzük var. Bu tüzük sizinle 

bizim beraber olduğumuz bir zamanda, Galatasaray Spor Kulübü’nün o günkü başkanına, 

Divan Başkanına emanet edildi. Divan Başkanı gerekli tetkikleri yaptı, bunu yönetime havale 
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etti. İki sene, iki buçuk seneye yakın bir süre geçti. Siz son bir senedir, yaklaşık 1 senedir 

Galatasaray Başkanısınız. Altında sizin de, benim de, Sayın Ahmet Şenkal’ın da imzası 

bulunan -şerh maddesi olduğu hâlde- bu tüzüğü bir kere gündeme getirip de -müspettir, 

menfidir- Genel Kurula bir takdimde bulundunuz mu? Artı, bu sizin vazifeniz. Beğenmezseniz 

bu tüzüğü, tekrardan Divana iade etmeniz lazım. Ettiniz mi? Hayır. Ama Divan Başkanı bu 

tüzüğün yeniden yapılmasına karar verdi burada. Olay şu. Hukuki açıdan bakarsanız, 

meriyette olan bir tüzük hakkında herhangi bir şekilde karar verilmemişse, ondan sonra 

herhangi bir girişimde bulunulamaz. Onu ortadan kaldırmak zorundasınız. Ama menfi, ama 

müspet, bu kadar çalışma var, bu kadar emek var, bu kadar geçen zaman var ve 

Galatasaray’ın bugün ciddi anlamda yeni bir tüzüğe ihtiyacı var. Bunda hepimiz hemfikiriz. 

Asla hayır diyen yok, öyle tahmin ediyorum ve inanıyorum. Ben lütfen rica ediyorum, bu sizin 

asli göreviniz ve altında da imzanız var. Açıkça söylüyorum, o gün öyleydi, bugün böyle olmaz 

Sayın Başkan.  

Ben tekrar devam ediyorum. Bir başka konuya geliyorum. Şimdi biz sanal dünyada, 

kendimize bir savaş alanı açtık, herkesle harp ediyoruz. Herkes bize düşman, bizim hiç 

dostumuz yok! Ama doğru, ama yanlış, olabilir. Fakat inanın, şöyle söyleyeyim, keskin sirke 

küpüne zarar. Siz Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, benim başkanım olarak, 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı makamını 150 gün ceza ile baş başa bırakamazsınız. 

Bunlarla ilgili para cezası alamazsınız. Gırtlak dokuz boğum, ağzımızdan çıkanı kulağımızın 

duyması zorunlu. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Galatasaray Spor Kulübü’nün 500 küsur 

senelik bir kültür mirasından geldiğini ve 113 senelik, köklü, hakikaten temelleri çok sağlam, 

Türkiye’de eşi menendi olmayan bir müessese olduğunu asla unutmayın. Ne mutlu ki size, 

Galatasaray Spor Kulübü’nün başkanısınız. Ve lütfen rica ediyorum, ne olursa olsun, buna 

layık olmaya çalışalım. Biz size her türlü desteği vermeye hazırız. Ama lütfen, lütfen, 

söylediklerinizle yaptıklarınızın Galatasaray Spor Kulübü Başkanının bulunduğu pozisyona en 

azından uyması lazım. Zorunlu olduğunu unutmayın, ama uyulması gerektiğini de hatırlatmak 

zorunda olduğumu ben bir kere daha söylemek zorundayım.  

Efendim, çok uzatmak istemiyorum. Ama hemen söylemek durumundayım. Ekonomik 

durumumuz belli. Tamam, bu sade bize münhasır bir şey değil. Diğer kulüplerin de çok fazla 

olduklarını düşünmek istemiyorum. Ama bakın, ortada bir hakikat var. Dün, bugün, çok kısa 

bir süredir, işte bir yapılandırma olayından bahsediliyor. Bu yapılandırma olayının aslı nedir, 

onu bilemiyorum.  

Sayın Hazirun,  

Şunu unutmayalım, bu bizim olmazsa olmaz diye bir mecburiyetimiz değil. Girmek ya da 

girmemek bizim elimizde. Bu karar o kadar önemli ki, o kadar önemli ki! Çok hassas ve dikkat 

edilmesi gereken bir karar. Yani uzun lafın kısası, -sayın konuşmacılardan söyleyen oldu, ben 

de söyleyeyim- bu bir nevi denetleme olayı. Bugün için ilk etapta yapılanı, şu anda elektronik 

pranga, öyle söyleyelim. Bir kamuoyu oluşturulmak isteniyor. Ama illa buna gireceksiniz diye, 

herhangi bir şekilde bizi tehdit eden veya zorlayan yok. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. 
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Bakın, süresi 10 yıl. Biraz evvel arkadaşlarımız değindi, yönetimlerin süresi 3 yıl. Yani 3 tane, 4 

tane yönetime ihtiyacı olan bir karar. Çok dikkatli, çok hassas davranmak zorundayız.  

Şimdi ben bir başka noktaya geliyorum. Sayın Başkanım, birkaç tane yaptırım hakkında ben 

sizden net, açık, hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıklama bekliyorum. Yani şunu 

söylüyorum. Ya bu devlet sırrıdır, ben bunu söyleyemem, ben bunu söylersem şu şöyle olur, 

böyle olur değil, açık ve net, Galatasaray Başkanına yakışır şekilde, üstüne basa basa bizi 

aydınlatın. Bunlardan bir tanesi Ada konusu. Herkes değindi, Ada için herkesin de bir fikri var. 

Ada’nın en son durumu nedir? En son yapılan mahkemede hangi safhaya gelinmiştir? Ada 

hakkında bundan sonra ne yapılması gereklidir? Yönetimin düşünceleri, yönetimin açıklaması 

gereken hususlar nelerdir? Aldığınız tedbirler nelerdir? Bunun açık ve net olarak üyelere 

bildirilmesi lazım. Birincisi bu.  

İkincisi, bir otel sevdamız var. Ben şöyle söyleyeyim size. Bu otelin bugüne kadar 

Galatasaray’a maliyeti 35-40 milyon dolar civarındadır. Bakın, daha bitmemiş bir otel. 35-40 

milyon dolardan bahsediyorum. Bitmesi için de en az 15 milyon dolara ihtiyaç olduğunu 

söylüyorum, işin içinde olan bir insan olarak. Sayın Alpaslan, şaşırma kardeşim, ben sana izah 

ederim, şaşırma. Bugüne kadar ödenen 12 milyon dolar para var oraya. Evet, daha başka 

şeyler de var. O kredi alındığı zaman kapatılan krediler de var, Ünal Aysal Bey’in alıp da 

transferde kullandığı krediler. Bu yönetimin orada bir suçu yok. Neyse, müsait bir zamanda 

izah ederim. Evet, yaklaşık olarak bu noktalara gelmiş bir sıkıntı var.  

Bitmedi daha, bitmedi. Hasdal’da bize tahsis edilen bir arazi var. Öyledir, böyledir, ama tahsis 

yapılmış, tapu da çıkmış. Tahmin ediyorum ki, daha doğrusu aldığım duyum, -doğrudur, 

yanlıştır, ona bir şey söyleyemeyeceğim- yönetim olarak bir müracaatla tapuyu istemişsiniz 

en son. Şu anda bu konuda da herhâlde bir fikir sahibisiniz veya yapacaklarınızı söylemek 

durumundasınız. Ama şöyle söyleyeyim, ben ve çok değerli bir arkadaşım, beraberce 

Kasımpaşa Spor Kulübü’nün tesislerini gezdik. Aynı arazi konumunda yerler bunlar. Aşağı 

yukarı aynı, topografik yapı olarak söylüyorum. Oradaki çimento fabrikasının, daha doğrusu 

çimento istasyonunun oradan çıkarılması söz konusu değil. Bir şey daha var. Arsanın ta dip 

ucundan 16 bin voltluk bir enerji nakil hattı geçiyor. Fakat kayıtlara baktığınız zaman, 

müracaat hâlinde deplase edilebilir diye bir tabir var üzerinde. Şimdi bizim için çok önemli 

olan bir husus. Burası geciktikçe Florya gecikiyor, Florya’dan gelecek para da gecikiyor 

dolayısıyla. Bu konuda hangi tedbirleri aldık, ne yapıyoruz, neredeyiz? Acaba bunun bir 

şekilde mani olmaya çalışılma durumu mu var, yoksa bizden kaynaklanan herhangi bir husus 

mu var?  

Bir başka konuya daha değiniyorum, bu da önemli bizim için. Bir spor salonu var. Bu spor 

salonu, biliyorsunuz, Gençlik Spor Genel Müdürlüğüyle bizim aramızda olan bir anlaşma ile 

ilgili bir olay. Bununla ilgili ne yaptık? Bunun finansmanı hakkında ne düşünüyoruz, ne 

yapacağız? Acaba şunu mu düşünüyorsunuz? “Benim nasılsa daha 2.5 senem var. Eh, stadın 

isim hakkının bitmesine de 1 sene kaldı şurada. Ben bunları buradan geçeyim, şu 1 seneyi 

öbür tarafa aktarayım, ondan sonra da isim hakkını kullanarak bunların finansman kaynağını 

çözerim.” diye mi düşünüyorsunuz? Merak ediyorum, ciddi anlamda merak ediyorum, çünkü 
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Galatasaray’ın elinde artık geç kalarak yapabileceği hiçbir şey yok. Saniyeler, saliseler çok 

önemli. Geçen sene Galatasaray’ın isim hakkı 60-65 milyon euro civarında görüşülüyordu, 

bugün aynı rakamları bulmamız mümkün değil. Bugün bu rakamlar 30 milyon euro’lar 

civarında. Ciddi anlamda, ciddi anlamda bu rakamlar buralarda. Araştırın bakın, göreceksiniz. 

Ama bundan başka kaynağımız zaten kalmadı. Bütün kaynakların şu anda sonuna geldik. Ha, 

borçlarımız var, evet, doğru. Transfer yapamıyoruz, bu da doğru. Ama şöyle söyleyeyim, önce 

Sayın Kaan kardeşime teşekkür ediyorum. Bir takdimde bulundu, bir nakit akışından bahsetti. 

Nakit akışına evet, ama vakit akışına hayır. Boşuna vakit kaybetmeyelim. Çok rica ediyorum, 

bu çok önemli bir husus. Artık Galatasaray’ın kaybedecek hiç vakti yok.  

Uzatmayalım. Sayın Başkan, bir sorum daha var. Lütfen özellikle bunu da cevaplandırın, 

kulübe gelen cezalarla ilgili. Bir kere şuraya bir değineyim, ondan sonra içim bir rahatlasın. 

Galatasaray Spor Kulübü’nde Sayın Başkan cezalı, Galatasaray Spor Kulübü’nde sportif 

direktör cezalı, Galatasaray Spor Kulübü’nde antrenör cezalı, Galatasaray Spor Kulübü’nde 

sporcular cezalı. Bu nasıl bir idaredir, Sayın Başkan? Nasıl bir idaredir? Vicdanınız buna 

müsaade eder mi? Nasıl bir şey bu? Çok affedersiniz, kusura bakmayın, son bir şey, en son, 

lafımı bitiriyorum. Bu cezalar, kulübe kesilen cezalar, parasal açıdan şahsınıza ait olan cezalar, 

bunları ne şekilde ödüyoruz? Muhasebenin hangi yerinde biz bunları görebileceğiz? Sizin 

şahsi hesaplarınızda mı, yoksa kulübün hesaplarında mı? Çok merak ediyorum. Sizi herhangi 

bir şeyle de itham etmiyorum. Yalnız Galatasaraylıların bunu bilme hakkı var. Beni temsil 

ediyorsunuz. İcap ederse, bu cezayı hep beraber öderiz. Bizleri temsil ediyorsunuz. Ama 

lütfen bunlar açıkta kalmamalı, çünkü Galatasaray’da 150 gün başkansızlığa tahammül diye 

bir şey olması asla mümkün değil.  

Efendim, çok özür diliyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 2019 yılının 

dünya insanlık âlemine ve Galatasaray camiasına hayırlı, uğurlu, sağlıklı ve mutlu yıllar olması 

temennisiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Ali Kiremitçioğlu, Sayın Duygun Yarsuvat, Dinç Üner, Mert Murat Erman, sırada varlar. 

Buyurun Ali Kiremitçioğlu.  

Ali Kiremitçioğlu 

7832 Ali Kiremitçioğlu. Konuşmak niyetiyle gelmemiştim, ama Sayın Başkanın güzel bir 

sürprizi oldu.  

Sayın Başkanım, Sayın Kulüp Başkanım, 

Basketbola zannedersem bugün hiç değinilmedi. Birazcık da negatif bir hava oldu. 

Basketbolla ilgili, en son bir Fenerbahçe maçı oynadık. Bu Fenerbahçe maçından sonra da 

Sayın Başkanımızın bir beyanatı oldu ve herkes buna takıldı. Aslında birazcık dikkat etmemiz 

gereken, üzerinde düşünmemiz gereken bir konu basketbol. Genellikle amatör şubeler filan 

konuşulduğunda, böyle salonda çıkışlar olur, ama basketbol bizim kuruluş ilkemizden bugüne 

kadar gelinen hikâyede çok önemli bir döneme giriyor. Sayın Başkan belki sürçülisan etti 20 
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yıl diyerek, ama gerçekten 20 yıllık bir hikâye var bunun arkasında, (Bu yönetimin uzaktan 

yakından alakası yok.) o da Euroleague. Bu yönetimin basketbolla alakalı yapmış olduğu en 

doğru hareket Ertuğrul Hocanın gelişidir. Sporda ve kültürde asla tesadüfi başarılara yer 

yoktur. Fenerbahçe maçının kazanılması da tesadüfi bir başarı değildir, bir sportif başarıdır. 

Basketbol şubesi doğru yapılanmıştır, doğru hareketler yapmıştır ve sonunda da 

kazanılmıştır. Fakat bu anlık geçişlerle, bu şubeyi herhangi bir yere götürme şansımız yoktur. 

20 yıl önce Euroleague kurulduğunda, İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın içinde olduğu 

Euroleague kurulduğunda, Türkiye’den de iki tane takım bu işin içerisine girdi. Ülker ve 

Fenerbahçe. Pardon, Ülker ve Efes Pilsen. O zamanki Galatasaray yönetimine de bu teklifte 

bulunulmuştu. Diğer yönetimlere de bulunuldu. Biz Euroleague’i hep bir yük olarak gördük. 

Fakat dikkat edilmesi gereken, şu anki yönetimin, bundan sonraki yönetimlerin üzerine 

alması gereken çok önemli bir yük var, o da şu. Euroleague şekil değiştiriyor. Bundan sonra, 

isteseniz de, istemeseniz de, Euroleague’in içerisinde olmak için şampiyon olmak zorunda 

kalacaksınız veyahut da masaya oturacaksınız, Euroleague’le anlaşacaksınız. Biz geçmiş 

yönetimler zamanında da, bugün de bunun kapısını hiç denemedik. Bunu yapmamız artık 

şart. Kuruluş amacımızla da birebir örtüştüğü için de söylüyorum.  

Galatasaray’ın tarihine baktığımızda, Türkiye’ye basketbolu getiren kulübüz biz, 1930’lardan 

beri. Ali Sami Yen Bey’in de başkanı olan Selim Sırrı Tarcan’la başlayan bir hareketin 

içerisindeyiz. Ama biz bu spor yöneticiliğini gösterip Euroleague adımını atmazsak, 

Türkiye’de, Türkiye mutlaka bu geminin içerisinde olacak ve biz bunun çok arkasında 

kalacağız. Aynı şey diğer spor branşları için de geçerli, çünkü dünyada özel federasyonlar, 

özel branşlar ve resmî branşlar arasında ciddi bir tartışma var. Baktığınızda, atletizmde, 

yüzmede... Bununla alakalı olarak, yönetim içerisinde veyahut da kurullarda olabilir, bir 

hazırlık safhasına girilirse ve basketboldan dolayı, tebrik ederim yapılan hareketlerden dolayı. 

Ama bunun arkasına bir Euroleague hazırlığı içerisine girilirse doğru bir sonuç elde edileceğini 

zannediyorum. Bunu arz edecektim. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok teşekkürler Ali Bey. Bu arada, Ali Kiremitçioğlu’nu tanımayanlar için, iletişim sektöründe 

çalışmaktadır kendisi ve en büyük özelliği de Türkiye’nin olimpiyatlara adaylığı sırasında 

Olimpiyat Komitesi’nin CEO’luğunu yapmıştır. Dolayısıyla, spor dünyasına çok yakın bir 

arkadaşımızdır. Teşekkür ediyoruz.  

Sayın Duygun Yarsuvat, sonra Sayın Dinç Üner, Mert Bey, Tunç Üner. Üner kardeşler. Rahmi 

Bey feragat etmiş. Ayhan Yeğinsu, İbrahim Ziyal ve en son Tayfun Akçay Bey var. Mehmet 

Bilen var, dilekçe ile müracaat etmiş bu sefer. Evet. Sayın Çölgeçen ve Sayın İzzet Natan, 

istirahat buyurursanız, konuşmacılarımızı rahat takip etme imkânımız olur. Teşekkürler.  

Duygun Yarsuvat 

Değerli Galatasaraylılar,  
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Galatasaray Kulübü bizim kulübümüz, onu çok seviyoruz. Onu yaşatmak da bizim elimizde. 

Ancak Galatasaray Kulübü’nün son yıllardaki manzarasına baktığımızda, bir bölünme 

görüyoruz, bir dağınıklık görüyoruz. Ve özellikle son dönemde, Galatasaraylılar arasında 

ayrışma yapılmaya çalışılmaktadır. Galatasaray bir kulüptür. Galatasaray bu çatı altında 

kurulmuş bir topluluktur. Galatasaray’ın içinde muhalefet, iktidar tartışması yapılamaz. 

Galatasaray’da muhalefet yoktur. Galatasaray’da düşünen insanlar vardır. Her düşünen insan 

fikrini belirtir ve karşı taraf da bunu değerlendirir. Galatasaray’da üyeleri, Galatasaraylıları 

Disiplin Kuruluna göndermek suretiyle birliktelik sağlanamaz -kim olursa olsun, başkan adayı 

olan kişiler de olabilir, sıradan Galatasaraylılar da olabilir-, çünkü Galatasaray’ın 

prensiplerinden biri fikir hürriyetine inanmaktır, düşünce hürriyetine inanmaktır. Eğer bir 

Galatasaraylı yönetimi eleştirmişse bu eleştiri değerlendirilir, beni eleştirdin diye yönetime, 

disipline gönderilemez, çünkü Galatasaraylılar ceza verilerek -tabiri mazur görün- adam 

edilemez ve bunların eleştirilerinden de kurtulamazsınız. Bu sebeple, Galatasaray bünyesi 

içinde -Sayın Başkan ve arkadaşlarına söylüyorum- insanları cezalandırmak huyundan 

vazgeçiniz. Her fikri kabul edip tartışın, adam bunu söylemiş, bunda doğru bir şey de var mı 

diye. Tartışın, sonunda doğru değilmiş deyin ve kalkın bizim önümüze, buraya gelin, böyle 

böyle söylediler, ama bu doğru değildir deyin. Galatasaraylılık budur. Bu yüzdendir ki, birçok 

insan Galatasaraylı olmak ister, bu kulübün üyesi olmak ister, çünkü Galatasaray’ın bu 

umdelerini, bu ilkelerini benimsemek ister. Galatasaray’ın bu ilkelerini benimseyen herkes 

Galatasaraylıdır. Ama bu ilkelerin kaynağı bu çatıdır, bu okuldur. Hep söylüyorum, 

Galatasaray bir kültürdür. Bu kültür okuluyla, lisesiyle, ilkokuluyla, orta okuluyla, 

üniversitesiyle, kulübüyle, vakıflarıyla, dernekleriyle bir kültürdür. Bu kültür hepimizindir. 

Hepimiz bu kültürün ürünleriyiz. Biz hepimiz dostuz. Aramızda muhalefet, iktidar diye bir 

ayırım yoktur. Bunu bu şekilde benimsemeniz ve kabul etmeniz gerekir.  

Gazetecileri yasaklamışsınız. Kötü bir yerden örnek alıyorsunuz, Galatasaray’dan örnek alın. 

İlk seçildiğiniz zaman, yine bir gazeteciyi Disiplin Kuruluna verdiniz. Vermenizin sebebi de, 

kelebek kadar ömrünüz var, demiş. Bunu vermişsiniz. Bir başka gazeteciye de akreditasyon 

vermemişsiniz. Verin, niye korkuyorsunuz gazetecilerden? Onlar da sizin gibi, bizim gibi, diğer 

insanlar gibi görevlerini yapıyorlar, yazıyorlar. Yalan yazdığı zaman, gerçek dışı yazdığı zaman, 

kalkıp yalan olduğunu belirtirsiniz. Artık elimizde medya da var, Galatasaray Televizyonu var. 

Bu Galatasaray Televizyonu’ndan gereken cevabı verirsiniz.  

Şimdi Galatasaray idari bakımdan nasıl idare ediliyor? Bu idare içinde Galatasaray 

başkanlığının bir ağırlığı vardır. Bütün arkadaşlar bahsetti, ama ben söylemek zorunda 

kalacağım. Galatasaray’ın başkanının bir ağırlığı vardır. Birçok huyundan, alışkanlıklarından 

vazgeçmesi lazım. Birçok işi yapmaktan vazgeçmesi lazım, ben Galatasaray Başkanıyım, buna 

uyar mı diye. Galatasaray Başkanının bir görevi de ceza almamaktır. 150 gün diyorlar. Ben 

hesapladım, 150 gün, ama 172 gün diyen de var. Bir Galatasaray Başkanı hak mahrumiyeti 

cezası almaz. O konuşurken, 9 kere tartmak zorundadır söyleyeceği kelimeleri. Eğer 

tartamıyorsa, o konuşmasın. Bir sözcü tayin edin, o sözcü konuşsun. Zaten Galatasaray 

Başkanı çok konuşmaz, çok resim vermez. Galatasaray Başkanı iş yapar. Galatasaray Başkanı 
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Galatasaraylıların menfaatini korur. Bu menfaati korurken de Galatasaray camiasının 

düşüncelerini bir araya getirerek o düşüncelere göre hareket eder, tribünlere göre hareket 

etmez. Tribünler yöneticiyi yanlış yere yönlendirirler. Tabii her konuda bu yapılmıyor diye 

düşünebiliyorum. Mesela, bir hesap yapılması gerekir. Galatasaray futbol takımı geçen sene 

şampiyon oldu ve Şampiyonlar Ligi’ne katılması öngörüldü tabii. Ama ne oldu? Şampiyon 

olmuş bir takımın forveti, santrforu 6 milyon euro’ya satıldı. Niye satıldı acaba? Şampiyonlar 

Ligi’nde de santrforsuz oynadık, bildiğiniz gibi. Türkiye’de gol kralı olmuş, 29 gol atmış olan 

bir santrfor gitti. Bu futbolcuya 8 milyon verdiler, Galatasaray’a da 6 milyon. Söylediniz, 

hatırladım, 6 milyon verdiler. Bu bir hesap meselesidir. Eğer Şampiyonlar Ligi’nde bir maç 

kazansaydık, gelecek olan parayı hesap edin. Onun istediği veya onun getirdiği 6 milyondan, 

5 milyondan çok daha fazla bir gelir elde ederdik. Bunun hesabının yapılması gerekir. Ama bir 

sene sonra zaten serbest kalacaktı. Bırakın serbest kalmayı, serbest kalsın bir sene sonra. 

Elinizde sözleşmesi var, o sözleşmeye göre devam eder. Eğer para istiyorsa, ek bir ücret 

istiyorsa, geleceği düşünerek verirdiniz. Ama öyle tahmin ediyorum ki UEFA kuralları ile bağlı 

olduğumuz için bir oyuncu alındı, bu oyuncunun parası 63 milyon euro’nun dışında kaldığı 

için Gomis satıldı ve bu ara kapandı.  

Esasında Galatasaray’ın gelirleri kendisine yeter. Galatasaray gelir sahibi bir kulüptür. 

Galatasaray sadece futbol kulübü değildir. Bunu hepimiz biliyoruz. Galatasaray bir spor 

kulübüdür. Amatör branşlarda, basketbolda, voleybolda hem hanımlar, hem beyler takımı 

olarak faaliyet gösterir. Kürekte, yüzmede, su topunda faaliyetleri vardır. Atletizmde 

faaliyetleri vardır. Olimpiyatlara gittiği zaman futbol takımı gitmez, ama atletizm takımı gider, 

kürek takımı gider, voleybolcular gider, basketbolcular gider. Bu nedenle, diğer kulüplerden 

Galatasaray’ın farkı vardır. Bir Başakşehir değildir Galatasaray. Galatasaray’ı böyle 

değerlendirmemiz icap eder.  

Şimdi basketboldan bahsettiniz, ben de bahsedeyim. Basketbol takımı, Fenerbahçe’yi 

yenmiş. Biz Fenerbahçe’yi hep yeniyoruz. 2015 yılında da yendik, Ergin Ataman idaresinde. 

Ve 6 kişi ile yendik. 6 oyuncuyla sahaya çıktık. 5’i oynuyor, biri bankta bekliyordu. O şekilde 

yendik. Ve o zaman da Fenerbahçe en iyi durumdaydı, çünkü Fenerbahçe 40 milyon dolar 

harcıyor basketbola. Biz ne kadar harcıyoruz, biliyor musunuz? Şimdi Galatasaray’ın tam 

şeyini bilmiyorum.  

Ziraat Bankası ile yapılan anlaşmayı pek bilmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, her işe artık 

Ziraat Bankası yönlendiriliyor. Şimdi de kredi kartlarını Ziraat Bankası’na havale edecekler. 

Ziraat Bankası çiftçiler için kurulmuş bir bankadır. Gerçi devletin bankasıdır, ama Ziraat 

Bankası’nın da bir gücü vardır. Buna dayanarak, buna inanarak bu işi yapmamak lazım. 

Şartlar ortaya çıksın, arkadaşlarımızın belirttildiği gibi, bir toplantı yaparak bunu 

irdeleyebiliriz ve irdelememiz de lazım. Galatasaray Kulübü’nün borçları ertelenecek, 10 yıla 

çıkarılacak. Bu zaten yapılmıştı. 2014 yılında, Ünal Aysal yönetiminde banka borçları 

ertelenmişti ve bu yapılanma Denizbank tarafından yapılmıştı. Bütün borçlar toplanarak 

Denizbank’a verilmişti ve Galatasaray’a 210 milyon euro borçlanma yaptırılmıştı. Bu 

yapılanma yapılır ama banka da karşılığında bir şey bekler. Galatasaray’ın gelecekteki bütün 
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gelirleri bankaya temlik edilmişti. Banka o kadar basit şekilde borç vermez. Ben 

arkadaşlarımla beraber yönetime geldiğim vakit, kasamızda hiçbir şey yoktu. Ama diyorum 

işte, stat geliri var. Maç seyredildi, 40 bin kişi geldi, 30 bin kişi geldi. Para? Para geldiği gibi 

gitti. Bütün bunları da düşünmemiz lazım. Bir yeni yapılanma bize ne getirir, ne götürür, 

gelirlerimiz nasıl değerlendirilir, bunu düşünmemiz lazım.  

Bakın, banka vs. bir kenara bırakın. Yapacağımız şey, kulübün gelirlerini artırmaktır. Kulübün 

gelirlerini nasıl arttırırız, onun üzerinde düşünmeliyiz. Onun üzerinde projeler yapmalıyız. 

Kulübümüzün reklam gelirlerini arttırmamız lazım. Reklam gelirlerini artıracak medya 

kuruluşlarını kurmak ve bunlar üzerinde uğraşmamız gerekir. Bu bir yöntem. Bu gelirleri 

arttırmak için sadece borç para alıp, borç para ile bu işleri yürütmek kâfi değil. Futbolda 

Şampiyonlar Ligi’ne katılmak, oynamak bir gelirdir. Her yıl 30 milyon, 40 milyon giren takım 

euro bazında para alır. Şampiyonlar Ligi’ne girdiğiniz vakit, televizyonlardan alacağınız para 

da, yayın gelirleri de artar. Lig şampiyonu olduğunuz zaman aldığınız gelirler de artar. 

Bunların hesabını yapmak durumundayız.  

Galatasaray için hiç kötümser düşünmeyiniz. Galatasaray büyük bir kulüptür, çünkü 

Galatasaray’ın kökü vardır. Kuruluşu 113 senedir. Galatasaray’ın örf ve âdetleri vardır ve 

diğer topluluklardan farkı da buradan gelir. Galatasaray 2019 yılında da şampiyon olacak, 5. 

yıldızına üç şampiyonluk daha kalacaktır. Hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Yarsuvat’a birtakım değerlerimizi hatırlatması dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Sırada 

Sayın Dinç Üner.  

Dinç Üner 

9348 Dinç Üner.  

Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Değerli Üyeler, Saygıdeğer Galatasaraylılar, 

Aranıza yeni katıldım. Galatasaray’ı Galatasaray yapan değerleri Sayın Başkan konuşmasının 

başında belirtti. Etik ilkelerimizi, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bireylerin -Sayın Hasol’un 

söylediği gibi- kalp birliği ile bir araya gelmesi ile çizdiği çerçevenin içinde, ben öğrenen bir 

arkadaşınızım. Bildiğimi iddia ettiğim tek şey haddimdir. Haddimi bilirim. Divan Kurulunun, 

tüzüğümüzün 99. maddesinde verilen görevlerinin yapılmasına yardımcı olmaya çalışırken, 

nur içinde yatsın, Kurucu Başkanımızın bir Genel Kurulda yaptığı konuşmanın hepimize bir 

direktif olduğunu düşünerek çalışacağım ve şu direktifine uyacağım. “Yaptığınız kuru tenkitler 

bir işe yaramaz. Sayın Genel Kurul üyeleri, yaptığınız tenkidin arkasından hâl tarzını da 

belirtin ki, bize güç verin, doğru yolu hep birlikte bulalım.” demiş. Ben de tenkitlerimi 

yaparken buna dikkat edeceğim, çünkü bazen kendimi sanki ligin ilk yarısını 16. sırada 

bitirmiş, 30 milyona bir basket takımı kurmuş ve 2.5 milyona kurulmuş rakibinden 10 sayı 

fark yemiş bir kulübün içinde hissetmemi sağlayan tenkitleri doğrusu anlamakta güçlük 

çektiğimi belirtmeliyim.  
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Kısa tutacağım. Umuyor ve diliyorum ki, yaptığım görevler içinde, Yönetim Kuruluna kurucu 

Başkanımızın direktifleri paralelinde öneri, tavsiye, dilekte -99. maddede belirtildiği gibi- 

bulunurken, onlara güç verecek çözüm, hâl tarzı sunabilecek şekilde yapabilirim. Hepinize 

saygılar sunuyorum. İyi seneler.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Dinç Üner’e bu seviyeli katkısı için çok teşekkür ediyoruz. Kendisine mutlaka ki bundan 

sonraki toplantılarda da ihtiyacımız olacaktır. Tekrar teşekkürler. Sayın Mert Murat Erman.  

Mert Murat Erman 

Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Divan, Sayın Yönetim Kurulu, Sayın Üyeler,  

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Adım Mert Murat Erman. 119. dönemde lisemizden 

mezun oldum. 25 seneden beri de avukatlık yapmaktayım. Öncelikle, geçen Cumartesi günü 

beratımı almak suretiyle aranıza katıldım. Bu onurdan dolayı Yönetim Kurulumuza ve tüm 

camiamıza tekrar teşekkür ediyorum.  

Daha önceki konuşmalarda, konuşmacıların da değindikleri gibi, Galatasaray’ımızı 

Galatasaray yapan, onu diğer camialardan farklı kılan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür 

bireylere sahip olmaktır. Bu kapsamda, kişilerin şahsi haklarına saldırı teşkil etmemek, yapıcı 

olmak, kulübün menfaat ve yararına olmak kaydıyla düşüncesini ifade etmek ve yeri 

geldiğinde eleştiride bulunmak her üyenin hakkı olduğu kadar aynı zamanda görevidir de. 

Öte yandan, Galatasaray gibi dünya markası olmuş bir camiaya yöneticilik edenlerin de 

alelade insanlardan, vatandaşlardan farklı olarak, eleştirilere ve farklı düşüncelere daha 

toleranslı yaklaşmaları, daha fazla katlanmaları da bizim beklentimizdir. Hâl böyle iken, iki 

hafta önce, -basına yansıdığı ve sizlerin de malumu olduğu üzere- bazı üyelerimiz hakkında 

disiplin soruşturması başlatılması, Disiplin Kuruluna sevk edilmeleri, fikir ve düşüncelerini 

ifade etmek ve eleştiride bulunma haklarını kullanmalarının bir şekilde önüne geçilmesidir. 

Bunun Galatasaraylılık ve Galatasaray’ın temel ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatindeyim. Bu 

durumu siz üyelerle paylaşmak istedim. Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Sayın Tunç Üner.  

Tunç Üner 

Sayın Başkanlarım, Değerli Galatasaraylılar,  

Liseli liselum lupus. Lafın aslı, homo homini lupus est. İnsan, insanın kurdudur. Biraz önce 

konuşmaları dinledim. Hepsine katılıyorum. Katılmadığım tek şey, adalet konusunda kefenin 

tek tarafına basmamız. Şimdi ben öbür tarafına basmak istiyorum. Disipline verilenlerin 

içinde, işini doğru yaptığı için, mevcut yönetimin Sicil Kurulundaki liseli kardeşlerim de var. 

Tekrar ediyorum, işini doğru yaptığı için. Eğer biz Galatasaraylı isek ve deminden beri 

bahsettiğimiz Galatasaray o Galatasaray ise o disiplin de yanlış. Neden yanlış? Fikri hür, irfanı 

hür, vicdanı hür... Burada tek soru işareti vicdan üzerinde. Şahsi bir duyuru da yapmak 
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istiyorum. O kardeşlerimin cezası bitmediği sürece, o derneğin üyesi bir liseli olarak oraya 

ayağımı atmayacağım, protesto amacıyla.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Tunç Üner, müdahale etmek zorundayız. Galatasaraylılar Derneği’ni ilgilendiren bir 

konuyu burada getirip... Müsaade edin lütfen.  

Tunç Üner  

Hayır efendim. Evet, ama 9 saniye bana müsaade ederseniz, kulüple ilgili olduğunu da 

anlatacağım. Kulübün Sicil Kurulundan bahsediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Tunç Üner, benimle burada polemiğe girmeyin lütfen. Yaptığınız yanlıştır. 

Galatasaraylılar Derneği’nin sicili ve disiplini ile burada konuşamazsınız. Her ne kadar Sicil 

Kurulu üyeleri sizi burada alkışlıyor ve destekliyorsa da yanlış. Hayır efendim, 

konuşamazsınız. Hayır. Sayın Bilen, haddinizi bilin, sizi ihraç etmek zorunda kalırım bu 

salondan. Hayır, benim işime…  

Tunç Üner  

Vicdanı hür, fikri hür, irfanı hür Galatasaray. Fikir beyan... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Galatasaray hakkında konuşacağınız zaman evet, şimdi hayır. Hiçbir alakası yok. Söylediğiniz 

Galatasaraylılar Derneği’nin disiplin cezalarının burayla hiçbir alakası yok. Kusura bakmayın. 

Buyurun, buyurun lütfen. 

Tunç Üner  

Yapılan eleştirilere geçiyorum. Kendi konum olduğu için... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Mehmet Bilen, ikinci defa müdahale ederseniz sizi salondan ihraç etmek zorunda 

kalacağım. Ne size yakışır, ne bana yakışır, lütfen. Madem ki soyadınız Bilen, ona göre 

hareket edin.  

Tunç Üner  

Konuşabilir miyim efendim? Teşekkür ederim. Adaletten bahsediyoruz, yapılan eleştirilere 

belki bilgi eksikliğinden, belki konuya çok yakın olmamaktan doğuyordur. Şampiyonlar 

Ligi’nden bahsedildi, neden başarılı olamadığımızdan. Benim için, konunun içinde olduğum 

için, Avrupa Kupası’na kalmamız bile mucize. İzah edeyim. Bugünkü futbolda, modern 

futbolda artık ne kadar ekmek, o kadar köfte. Takımımızın değeri 79 milyon euro. Bilmem kaç 

puan altında kaldık dediğimiz Porto kulübünün değeri 279 milyon euro. Bizim toplam takım 

değerimiz, Premier League’deki normal bir takım olan Tottenham’ın bir tek normal 

futbolcusunun tutarı. Dolayısıyla, biz Avrupa Kupası’na kaldığımızda sevinelim.  
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Duygun ağabeyime bir bilgi iletmek istiyorum. Gomis’ten bahsetti, neden gitti diye. Gitmek 

isteyen birini tutamazsınız. Eğer sözleşmesi bitmişse ve futbolcu da gitmek istiyorsa o gider. 

Kaldı ki, niye bu fiyata sattık? Şunu hatırlatayım, bir önceki dönemde de Alman Milli 

Takımı’nın santrforu Podolski’yi biz 2.5 milyon euro’ya sattık. Teşekkür ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Üner’e verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Sayın Ayhan Yeğinsu söz istemişti, 

buyurun Sayın Yeğinsu. 

Ayhan Yeğinsu  

Değerli Galatasaraylılar, 

4840 Ayhan Yeğinsu. Hepinizin yeni yılını candan kutlarım. Aramıza yeni katılan üyelerimize 

de hoş geldiniz diyorum.  

Bu toplantının başlangıcında, Sayın Divan Başkan Yardımcımın okumuş olduğu bir şeyde 

ismim çok geçtiği için sadece bu konuya değineceğim. Aslında değinilecek birçok konu var. 

Onları da sizlerin sabrını zorlamamak adına bir dahaki Divan toplantılarına bırakıyorum.  

Şimdi efendim, okunan yazıyı hepiniz duydunuz. Sayın Metin Aslan, beni disipline vermek 

istemiş, Yönetim Kurulu göndermemiş. Ama tüzüğümüz çok açık, kendisi bu müracaatı 

yapabilirdi. Aslında şunun çok net altını çizmek istiyorum. Bakınız, şu iki kitapçıktan bir tanesi 

tüzüğümüz, bir tanesi de Galatasaray’ın temel değerler bildirisi, yani etik. Bu, 2010 yılında 

bütün üyelerimize kurye ile dağıtıldı. Benim herkesten ricam, şu yetersiz olduğunu 

söylediğimiz, ama şu anda hâlâ uymak mecburiyetinde olduğumuz tüzüğü herkes başından 

sonuna kadar lütfen ve lütfen okusun. Eğer elinizde yoksa, Galatasaray’ın resmî internet 

sitesinde var, alıp okuyabilirsiniz.  

Bakınız, 1960 yılında bu kulübe geldim ve de 1997 yılında Divan Kurulu üyesi oldum. O 

günden bugüne kadar da Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir kişiyim. 

Şunun da altını çizmek istiyorum. 1997 ile 2010 yılları arasında da en çok karşınıza çıkan, 

sabırlarınızı zaman zaman zorlayan kişilerden biriyim, çünkü Galatasaray’ın çeşitli konuları ile 

ilgili olarak hem eleştiri, hem de önerilerimi bu dönemde yapmıştım. Şimdi bakınız, 

tüzüğümüzün 39. maddesi çok açık. Tamamını okumuyorum, sadece bana isnat edilen 

konuyla ilgili olarak şurasını okumak isterim. “Genel Kurul Başkanlık Divanı görüşmelerin 

düzenini bozanları uyarır, bu davranışlarını sürdürenler hakkında ise toplantıdan çıkarma 

kararı alınması için Genel Kurulun açık oyuna başvurur.” Sayın Metin Aslan böyle bir şey 

yapmış mı? Zaten bir kurgu... Niçin kurgu olduğunu da size açıklayayım, herkes bilsin. Bu 

Genel Kurulun arkasında, bittikten sonra bir hadise yaşandı. Çok tatsız bir hadiseydi. Bu 

konuda da ben Sayın Metin Aslan’ı, Galatasaray’ın Galatasaraylılara açık platformlarında 

eleştirdim ve bir Divan Başkanına yakışmayacak birtakım hareketlerin içerisine girdiğini 

söyledim. O da benim kendisine, kürsüye çıkıp, o kürsünün karşısında, “Başkan, toplantı 

dağılıyor, konular dağılıyor, lütfen toparlayın.” konumuzu da bu şekilde sizlere yansıtmış 
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durumda. Tabii ki Disiplin Kurulu veyahut da gerekli hukuki şeyler söz konusu olacaktır. 

Bundan sonrası sizlerin takdirlerine de kalmıştır.  

Efendim, sözlerime son verirken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Açıklamalarınız için teşekkürler Sayın Yeğinsu. Sayın İbrahim Ziyal.  

İbrahim Ziyal 

6329 İbrahim Ziyal.  

Sayın Divan, Sayın Yönetim, Değerli Galatasaraylılar,  

Öncelikle tüm ağabeylerimin, üyelerin yeni yılını kutluyorum. Her şey sağlıklı ve mutlu olsun 

yeni yılda. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza, Divan üyelerine başarılar diliyorum. İnşallah 

burada çok daha güzel günler için, Galatasaray için birlikte olacağız. Sayın yönetime 2018 

yılındaki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah 2019’da da ellerinden geleni 

yapacaklar. Sıkıntılı bir yıl olacak gibi gözüküyor.  

Bugünkü toplantının gündeminde aslında yapılandırmanın en önemli konu olacağını 

düşünmüştüm ben. Arada başka konular da konuşuldu. 31 Ocak diye bir tarihten bahsedildi 

televizyonda. Bu tarihin ne olduğunu ben bilmek isterdim. Eğer bilginiz varsa, burada 

açıklarsanız... Bu bir dateline mıdır? O zamana kadar bir karar mı verilecek? Sonuçta 

yapılandırma bir borçlanmadır ve tüzükte, Genel Kurulun görevleri arasında, 24/12. maddede 

der ki, Yönetim Kuruluna borçlanma yetkisini vermek. Genel Kurulun görevlerinden birisidir 

bu. Bu yapılandırma ile ilgili bir gün bir karar alınacak. Bu kararı tek başına yönetim mi 

alacak? Yoksa Genel Kurula getirerek, Genel Kurulun kabul etmesi ya da etmemesi şeklinde 

bir yöntem mi izleyecek? Bunu bilmek isterim. Çünkü yönetimin böyle bir kararı tek başına 

alması 10 yıllık bir süreye yayılan bir uygulama için kendisini de çok sıkıntılı bir şeye 

sokacaktır diye düşünüyorum, karar açısından. Sayın Başkanın bununla ilgili fikirlerini merak 

ediyorum.  

En son, bir gazeteci mevzusu oldu. Takdir yönetimin. Kreditasyonunu iptal ettiler. Ona bir şey 

söyleyemeyeceğim, ama biraz sonraki bir mevzu ile bir bağlantı kurmak istiyorum bu konuya. 

Sayın Kaan Kançal, kendisi Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı. En son Divan 

toplantısında -23. sayfa- şöyle bir açıklama yaptı, Riva ve Florya ile ilgili. “Tamam mı? Durum 

bu. Ama tabii bu söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Bu o dönemin şartlarıyla en doğru 

yapılmış, en şeffaf, en düzgün anlaşma. O dönemde biz olsaydık, belki biz de bunun aynısını 

yapardık. Ama durum bu. Bu arada, bu, şu anda mevcut durum. Ben umuyorum ki, bu 

minimum rakamların çok çok daha üzerinde rakamlar gelecek, çok çok daha iyi satışlar 

yapacağız. İyi de gittiğini duyuyorum. Ve inşallah beklentilerimizin üzerinde bir gelir 

sağlayarak, bu finansallarımıza Riva ve Florya projelerinin faydalı olmasını bekleyeceğiz.”  Bu 

sizin birebir geçen Divanda söyledikleriniz. Yani Riva ve Florya projelerinin onaylanmış 

olmasını ve öyle bir anlaşma yapılmasını kendinizin teyit ettiğini ve iyi bir anlaşma olduğunu 

söylüyorsunuz. Diğer taraftan da, bize akredite bir gazeteci dostumuz, o oylamada, 600 
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kişinin evet oyu vererek kaldırdığı parmakları, bir şeyler yapmasını geçen gün açıkladı. Ve bu 

gazeteci bizim yönetimle de devamlı temas içinde olan bir gazeteci. Duygun ağabeyime genel 

anlamda katılmakla beraber gazetecilerle ilgili, herhâlde bu gazeteci arkadaşımıza da bir 

uyarıda bulunacaksınız diye düşünüyorum, çünkü direk olarak Genel Kurula hakaret etmişti, 

üyelere. Biraz evvel Ahmet Özdoğan’ın göstermiş olduğu slaytta, sayın iletişim 

direktörümüzün o listesini aşağıya doğru uzatsak aslında ben de vardım o listede. Bu 

arkadaşımızla muhakkak ki karşılaşacağız buralarda, toplantılarda. Bizim yüzümüze nasıl 

bakacağını ben çok merak ediyorum. Böyle bir töhmet altında bıraktı bizi zamanında ve bu 

göreve geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkürler. Sayın Tayfun Akçay, 3 dakika demiştiniz. Ondan sonra Sicil Kurulu Başkanımız 

söz istedi. 3 dakika ise buyurun. Hayri Kozak’ın 2 dakika ile sınırlanması konusunda bir talebi 

var. Buyurun Sayın Akçay. Gerçekten çok uzun sürdü. Başkanın açıklamaları olacak. Ona bir 

süre vermek lazım.  

Tayfun Akçay 

Sayın Üyeler,  

Ben her zaman bu şekilde bir söyleme muhatap kaldığım için artık kanıksadım, gülüyorum. 

Yani bir gün bırakın da iki dakika konuşayım. Şimdi bakın, ben aslında konuşmayacaktım. 

Zaten söz de istemedim baştan. Refik Saydam ismi size bir şey ifade ediyordur mutlaka, değil 

mi? Yani eskiler bilir, pek yeniler bilmez. Dr. Refik Saydam, Başbakan olduğu zaman kürsüye 

çıkıyor Mecliste ve “Her şey a’dan z’ye bozuk.” deyip iniyor aşağıya. Tabii ben başbakan 

olmadığım için inmeyeceğim. Yani öyle bir misyonum yok, titrim yok, falan filan. Her şey 

a’dan z’ye bozuk bir kere.  

Ben neden söz istedim? Neden 3 dakika ile sınırlandırmak istedim? Neden araya girmek 

istedim? En azından bu konuya muttali olan ya da bu konu üzerinde söz eden, başta Doğan 

Hasol gitti. Koridorda çevirmeye çalıştım, durduramadım. Şu Ada meselesi devamlı gündeme 

geliyor. Şimdi, ben kimim? 1959 senesinde o Ada açıldığında, yüzmeye başlayan sporcu bir 

üyeyim ben. Ben orada doğdum, büyüdüm.  Midyelerle ayağımın, sırtımın yırtıldığı o soğuk 

Boğaz sularında, Halil Dava’nın neredeyse sopasıyla antrenmanlarına muhatap kalmış bir 

üyeyim. Belki de bu duyarlılıktan, Ada’ya bu kadar çok sahip çıkıyorum. Kadere bakın ki, 

avukat oldum. Elimde de bir imkân var. Doktor olsaydım herhâlde gidip oraya stetoskop 

tutacak hâlim yoktu. 45 yıllık avukatım ben. Bütün başkanlara, gelin anlatayım, dedim, 

gözüme bile bakmadılar. En sonuncusu bile elinin tersi ile, bırak, dedi ve Koçarslan’la gizli gizli 

anlaşıp Ada’yı açmaya kalktı. Göz boyamak için bir daha yıktılar Ada’yı. Şimdi polemiğe 

girmek doğru bir şey değil. Demogoji de yapacak değilim, bundan bir çıkarım da yok. “Ya 

kardeşim, verin, cübbemi giyeyim, para da istemiyorum, ben bu davayı bitireyim.” dedim. 

Herkes kaçtı. Kimse dinlemiyor.  
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Nedir, ne değildir? Yenir mi, içilir mi, yutulur mu? Nedir bu Ada işi? Ada hukuki bir iş. Şimdi 

burada söylendi mesela, işte doğa, orası tarihî eser falan diye. Tarihî eser filan değil. Kömür 

deposundaki, oradaki bir kulübe tarihî eser değil. Şimdi bakın, Anıtlar Kurulu, anıtların 

korunması, ihya edilmesi, rölövesinin yapılması ya da restitüsyonunun yapılmasına -yani çok 

kişi muttalidir bu tür olaylara da, tabii mimarlar hemen algılamış olacaklar olayı- izin verir. 

Şimdi burada kömür deposu, orada bir tane kulübe varmış, ee sen ancak orayı alırsın. Yok 

kardeşim, o kadar da basit değil. SİT ilan edilmeden önceki yapılaşmanın, tarihî eser olmasa 

bile, kazanılmış hak olarak, en azından o soyunma odalarıyla, o yemek yediğimiz salonla bize 

yeniden projelendirilerek verilebilmesi, ihya edilmesi imkânı her zaman açık. Ama konuşan 

yok, tartışan yok, bilen yok ve hâlâ orada, o ecrimisil meselesinin, tahsis meselesinin, parsel 

meselesinin, mülkiyet hakkının tavsif edilerek tartışıldığı bir şey yok. Bakın, hep hukuki şeyler 

bunlar. Yırtınıyorum 3 yıldır. Tabii İzzettin Doğan’ın, Eşref Alaçayır’ın, Sedat Doğan’ın 

hamiliğini yapmış oldukları Koçarslan, burada beni kulüpten attırmaya kalktı. Duygun 

Yarsuvat sahip çıktı bana, “Avukatı benim.” dedi, durdular. Burada tabii eski Divan Başkanı da 

“Mikrofonu kestim, bir daha sana burada Ada için söz bile vermeyeceğim.” dedi. Bunlar da 

kayıtlarda var. Hepinizce de malum zaten. Ya ne yaptım kardeşim? Avukatım diyorum, 

ilgilendim diyorum, bakın dosyayı aldım diyorum, böyle savunma olmaz diyorum. 50 bin lira 

para verdirtip, bizzat cüppesiz olarak mahkemeyi ikna edip, bilirkişi tayin ettirtip, Teknik 

Üniversite’den 3 profesöre haklı olduğumuza dair rapor aldırttım, onu bile kaybettiler. Bak, 

Metin provoke ediyor. Tabii ancak hukukçular birbirine... Bak, senin gibi değil herkes, gayet 

ciddi olarak dinliyor, çünkü ben iddialı söylüyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Akçay, buyurun lütfen.  

Tayfun Akçay 

Şimdi, konuşalım ne olur, bir masa etrafında toplanalım. Ben Duygun ağabeye de rica ettim. 

Bakın, Duygun Yarsuvat’a mütalaa verdim. “Duygun ağabey, bak.” Dedim. Bir paragraf, yarım 

sayfa belki. “Bunu basına ver.” dedi, basına verdim, basında da yayınlandı. Sonra Hatice 

Hanım aracılığıyla, platformlarda yayınlanmasını rica ettim, bir görüş olarak aktarılsın diye. 

Hepimiz mülk sahibiyiz ya da kirada oturuyoruz. Hepimiz şunu biliyoruz, bir yerde kiracı iseniz 

ya da bir yeri kiraya verdiyseniz, -bakın, mecur, ikamet edilen yer denen bir alandan ve 

kullanılan bir mekândan bahsediyorum- deprem oldu, yangın oldu, sel götürdü, o zaman kira 

sözleşmesinin hükmü kalmaz. Tahliye için tek sebeptir. Açarsınız bir dava, bir celse sonra 

alırsınız. Yırtındım, açın şu davayı, dedim. Açmıyorlar kardeşim. İlla o Koçarslan para 

isteyecek ve biz o kuruma vermek zorunda kalacağız, çünkü ortada para meselesi dönüyor. 

Artık bundan sonra o adam da orada bir şey yapamaz. Neden yapamaz? Bizim Genel 

Kurulumuz, Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu karar aldı. Burasını tahliye edeceksiniz, 

bize tahsis edilecek, dedi. Artık bunun üzerine hiçbir spekülasyon yapılamaz. Meğer ki, tekrar 
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Genel Kurula gidip de, ya vazgeçin, biz bu adama yine verelim burayı, diyerek yetki alına. 

Böyle bir durum da yok, olamaz da zaten. Bu kadar, bu saatten sonra.  

Şimdi, ben üyelerimin yararlanabilmesi için, artı üyelere ancak tahsis edilebilecek ya da 

beklentilerine cevap verilebilecek bir imkân sunmak için bir sözleşme yapmışım. Ya ben 

davayı açtığım zaman, burasının mülkiyeti bana ait, kiraya verdim, benim üyelerim de 

buradan şöyle yararlanacak ve yararlanırken de şu ayrıcalıklardan yararlanacak. Gerçi bize 

verilen ayrıcalıklar Denizbank müşterilerine verilenlerden daha az ya neyse, onu ayrıca 

konuşuruz. Şimdi efendim, orası yıkıldı mı? Yıkıldı. Bir işlevi yerine getirebilme olanağından 

yoksun mu şu anda? Evet. Benim kira sözleşmemde, üyelerime tahsis edip onların 

yararlanmasını istediğim ortam ya da olanaklar ortadan kalktı mı? Kalktı. O zaman ben davayı 

açarım, burası yıkıldı çünkü, artık konu kalmadı. Sözleşmenin konusu, kiraya verilen yerdir. 

Yer kalmadı, bir dava açılacak konusu kalmadı diye. Bunun şahidi de yok. 3 tane resim 

koydunuz mu bitti bu iş. Açmıyorlar 1.5-2 senedir. Beni kulüpten atmaya kalktılar dedim, 

değil mi? Cengiz Özyalçın burada mı, bilmiyorum. Gece gündüz beraber yiyip, içip 

eğlendiğimiz dostum, arkadaşım, “Aaa, ben de attım senin atılman için imzayı.” dedi bana. 

Öteki, benim haberim yok, dedi. Bir kısmı, ben o gün, o toplantıda yoktum, demeye getiriyor. 

Ben tabii kimse ile bu konuyu konuşmuyorum. Eşref’e de söylüyorum, beni kulüpten 

attırmaya kalkıyorsun, diyorum, avukatsın diyorum. Ama onun sebebi belli, neden olduğu 

belli. Anlattım size, aile zincirini koydum, çünkü onlar o çemberin içinde olan insanlar. Bizzat 

avukatlığını yapıyorlar. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Akçay, burada olmayanlar hakkında lütfen konuşmayın, şık değil. Bir an önce 

toparlarsanız, saat çok geç oldu.  

Tayfun Akçay  

Sonra cevap da verebilirler. Şimdi efendim...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Hayır, cevap, ona ben karar veririm de, siz lütfen bir toparlayın.  

Tayfun Akçay  

İzninizle tabii, toparlayayım. Bitti zaten, ben sadece bu konuyu alevlendirmeye çalışıyorum. 

Gelin konuşalım. Sayın Başkan, Bir komite kuracağım, dedi. Emrinize amadeyim, dedim. 

Cübbemi de giyeyim, mahkemeye gideceğim, dedim. Cüppesiz olarak mahkemede çok 

dolaştığım için, burada Divan üyesi miymiş, neymiş, bir avukatmış, Tayfun Akçay diye biri 

dolaşıyormuş. Bunun yüzünden, hâkim hâkimi tavladı, duruşmalar bizim aleyhimize gidiyor 

bu işler diye hâkimi reddettiler. Hâkimin reddini reddettiler, hâkimin reddinin reddine karşı 

temyiz talebinde bulundular. Şimdi bütün bunlarla süreci uzattırarak davayı da akamete 

uğratmaya çalıştılar. Ya gayet basit, akte aykırı. Peki, tamam efendim. Tamam, yani izninizle, 
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konuşalım istiyorum, paylaşalım istiyorum ve bunu bilen insanlarla göz göze yapalım 

istiyorum. Kimse dinlemedi, dinlemiyor ve dinlememekte kararlı. Tamam. Saygılar.  

Ha pardon, bir şey daha söyleyeceğim. Geçen Divan toplantısında, konuşmamın sonunda, 

Sayın Divan Başkanı “Ben de anlamadım bu son cümleyi.” filan dedi bana. O tüzük komitesi 

ile ilgili bir laf etmiştim. Ya lafı çok çevirmişim, sonra metinden okudum. Aslında ne demek 

istediğim belli, ama ya orada ne demiştin sorusuyla çok muhatap oldum, karşılaştım. Şunu 

demek istedim. O tüzük komitesi oturup da tüzükten anlamayan adamlarla, tüzük için burada 

fetva vermeye kalkarlarsa bunun hesabını sorarız. O kadar basit.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok ayıp oluyor bu hesap sorma, tüzükten anlamayanlar...  

Tayfun Akçay  

Evet efendim, evet. Yani eğer burada kalkıp da hukuktan… 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok teşekkürler. Sayın Sicil Kurulu Başkanımız Selçuk Bey söz istediler. Buyurun.  

Tayfun Akçay  

Tamam, teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Buyurun.  

Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş  

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

Üyeleri,  

Öncelikli olarak, 312 tane Divan üyesi olmuş arkadaşlarım ve benden büyük ağabeylerime, 

hatta kardeşlerime hoş geldiniz demek istiyorum. Arka sıralarda oturmaya başlayacak yeni 

üyelerimiz, ön tarafta yaş almış, yılların birikimiyle oturan ağabeylerimizin, ablalarımızın 

sıralarına zaman içerisinde gelecekler. İnsan kaynağı olarak en önemli birikimimiz burası.  

Özellikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Beğeniriz, beğenmeyiz, ama tüzüğümüz 

anayasamız. Tüzüğümüzde ne belirtiliyorsa, harfiyen uymakla yükümlü olduğumuza 

inanıyoruz. Sicil Kurulu olarak ve diğer kurul üyeleri olarak da, elimizden geldiğince tüzük 

çerçevesinde hareket etmeye çalışıyoruz. Hepimiz Galatasaray sevdası çerçevesinde, başka 

kurumlarda görev alıyoruz. Evet, Sayın Divan Başkanımla, malumunuz, yaş alan büyüklerimizi 

ağırladığımız yurdumuzda, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı’nda beraber görev aldık. Mezun 

olduğum yıllarda, Mekteb-i Sultani’nin cemiyetinde görev aldım. Ama her kurum kendi 

dinamikleriyle, kendi tüzüğü ile ve kendi kuralları içerisinde yönetilir. Bir kurumda yapılan 

icraatın başka kurumda sorgulanmaması, yargılanmaması gerektiğine inanıyorum. Her 

kurumun kendi kuralları çerçevesinde kendi kararını en iyi şekilde vereceğine, aldığı 

kararların arkasında sorumlulukla duracağına ve sonuçlarına da katlanacağına inanıyorum.  
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Bir ufak bilgi aktarmak istiyorum. Divan töreni ile ilgili birkaç eleştiri geldi. Malumunuz, 

tüzüğün 118/5. maddesi, Divan üyeliğine hak kazanan üyelerin gerekli taramasının yapılıp, 

akabinde Yönetim Kuruluna verilmesi konusunda Sicil Kurulunu görevlendiriyor. Benzer 

şekilde, 87/30. maddesi de, her türlü törenlerdeki daveti Galatasaray Spor Kulübü Yönetim 

Kurulunun, dolayısıyla Başkanın yapmasını tanımlıyor. 87/3. madde de, kulübün tüm 

etkinliklerinin düzenlenmesinde yine Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunu 

görevlendiriyor. Ama tüzüğümüzün yanında, yıllardan gelen bir teamül var. Bu teamüller 

çerçevesinde de, Divan, yeni berat törenlerinin akışı uzun yıllardır Divan tarafından 

tanımlanıyor. Ama arka mutfağı yine Galatasaray Spor Kulübü ve Sicil Kurulunun yapması 

gerekiyor. Geçen hafta, -ufak tefek yol kazaları olsa da- anlamlı ve güzel bir tören oldu bence. 

Hatta Sayın Divan Başkanımız da, Başkan Vekilim Jale Hanım’la birlikte bir toplantı yaptık 

öncesinde, töreni daha iyi bir noktaya nasıl taşıyabiliriz diye. Biz tüzüğün bize verdiği yetki 

çerçevesinde, elimizden geldiği kadar katkı sunmak istedik. Yayın konusunda ufak bir yol 

kazası olmuş, ama Sayın Divan Başkanım, törenin tamamen akışı bizim tarafımızdan 

yapılacak, dediği için, orada ufak bir kaza olmuş olabilir. İletişimden kaynaklı olabilir bu, ama 

bunun o güzel töreni bence gölgelememesi lazım.  

İkinci bir konu da bu Divan beratı ile birlikte başladı. Artık Divan rozetlerimizi, Sayın Divan 

Başkanlığı bedelsiz olarak üyelerimize takdim etti. Bundan sonraki toplantılarda da diğer 

rozetlerimiz hazır olacak. Öncesinde rozetlerimizi alabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Sicil Kurulu Başkanımıza, doğru olan bu açıklamaları için çok teşekkürler. Şurası da 

unutulmamalı ki, Galatasaray Divanı da Galatasaray bünyesinde bir organdır, aynı 

Galatasaray Yönetim Kurulunun olduğu gibi. Dolayısıyla, iki ayrı organ olarak görmemek 

lazım bunları. Biz Sevgili Selçuk ve Jale ile toplantı öncesi konuştuk, bu işi nasıl daha iyi 

armonize edebiliriz diye. Geçen sene için de bazı fikir birliklerine vardık. Evet, kendisinin 

tüzüğü refere ettiği gibi de, Sicil Kurulu taramasından sonra, Yönetim Kurulunun onayı ile 

davetler gitmiştir Divan üyelerine ve kendileri de bizim düzenlediğimiz Divanda, yani 

Galatasaray Spor Kulübü’nün düzenlediği bir törenle beratlarını almışlardır. Hadise bu kadar 

basittir.  

Sayın Başkan, bir sürü not aldınız. Dilekçeniz mi var sizin? Buyurun. Mehmet Bilen’i artık 

tanıyor herhâlde, bir sıkıntı yok, değil mi, o bakımdan. Sayın Bilen, buyurun.  

Mehmet Bilen 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler,  

Tabiatıyla, yıllardır buradayız. Yani toplantının başında, Sicil Kurulu adına deyip, Sicil Kurulu 

üyesi olarak söz istedim ve yazılı verdim. Normal teamüllerde, bir kurul üyesine böyle en son 

sırada, zor bela değil, hiç olmazsa biraz önlerde yer verilir. Bir kere bunun altını bir çizeyim.  

İkincisi, fikri hür, irfanı hür diyoruz. Burada kişi, cemiyet dediği anda sansür başlıyor. Nerede 

kaldı fikri hür? Geleceğiz o konuya. Bunda bilinmeyecek bir şey yok. Burada, kürsüde herkes 
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fikrini özgürce açıklamalı. Niye cemiyet denilince, hurra üstümüze çullanılıyor? İşte burada, 

neyse. Şimdi el insaf diyeceğim, 3 saat oldu, bir iki kişi hariç herkes yönetimi tenkit etti. Ben 

yıllarca yönetimi tenkit ettim. Tabiatıyla, yönetimler tenkit edilmeli. Fakat şunu 

unutmayalım, 2.500 üye bu yönetime oy verdi, seçti. Bu salonda 200 kişi var. Ee, o 200 kişi 

içinde benim gibi söz alanlar en sona bırakılarak, en öne 10 tane muhalif üyeyi koyup burada 

bir algı... Hiç haydası yok, hiç, hiç, hiç. Müsaade edin. Ben 40 yıldır buradayım. Bir de hiç 

müdahale etmeyelim. Hiç müdahale yok. Kişinin işine gelmeyebilir söylediğim. Söz alırsınız, 

burada konuşursunuz. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Değerli Hazirun,  

Konuşmacıya müdahale etmeyelim. Konuşmacı da lütfen salonla birebir diyaloğa girmesin. 

Sizin bilgilerinizi bekliyoruz, buyurun.  

Mehmet Bilen 

Tabii, girmem. İkincisi, tabii herkesin bir görüşü var. İşte deniliyor ki, disipline verildi. Sanki 

bundan önceki yönetimde, adam geldi, burada rakamları söyledi. Ya bakın, eleştiri için 

disipline verilmez. Tabii ayıptır, ama eleştirinin, fikir hürriyetinin bir sınırı vardır. O sınır 

hakarettir. Kişi hakaret ediyorsa, buna fikir hürriyeti ve eleştiri denmez. Ben nerede 

demiyorum, tanım yapıyorum. İkincisi, buradan karşılıklı konuşmayalım. Çok konuşmak 

istiyorsanız söz alın.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Müdahale etmeyin Sayın Akçay.  

Mehmet Bilen  

Şimdi gelelim diğer hususa. Sicil Kurulu üyesiyim. Burada saklanacak edecek hiçbir şey yok. 

Selçuk kardeşimiz geldi. Burada çok büyük bir tertiple karşı karşıya kaldı kulüp, biz de 

içindeyiz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Malum birkaç kişi kulüp tüzüğüne, usulüne, 

teamülüne aykırı, öğrencilerin haberi dahi olmadan, öğrenciler imza atmadan, imzalarını 

taklit ederek, referans imzalarını taklit ederek organizasyonla, sahtecilikle 100 tane üye 

formunu dolduruyorlar ve görevlendirdikleri bir kişi bu formu alıyor, bir günde getiriyor, 

kulübe veriyor. Şimdi biz bunu konuşmayalım mı, söylemeyelim mi? Bu bir gerçek, içindeyim. 

Sizler seçtiniz, ben de o kurulun içindeyim. Sicil Kurulu bu olaydan şüpheleniyor. Yani Sicil 

Kurulu uyuyacak değil ki. İnceliyoruz, araştırıyoruz, oooo, altından neler çıkıyor! Adamın 

haberi bile yok, imza atılmış. İmzaları hep başkaları atıyor.  

Kusura bakmayın, böyle bir camiaya yakışır mı bu? Biz Türk toplumunun örnek 

kurumlarından biriyiz. Bu savunulur mu? Ha, biz bunları asalım, keselim demiyoruz ki. Ama 

bu bir vakıa ve bu bir gerçek. Bunun karşısında, Sicil Kurulu dimdik ayakta durdu. Ben Sayın 

Mustafa Cengiz’i böyle dirayetli bir Sicil Kurulu oluşturduğu için ve Genel Kurulu da bu ekibi 

seçtiği için kutluyorum. Evet, hiç ayıp bir şey yok bunda. 2017 yılında, bizden önceki Sicil 
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Kurulunun yaptıklarını bir bilseniz... Süresi geçtiğinden... Anlatayım, anlatayım, siz istiyorsanız 

sizi kırmayayım. Efendim, bizden önceki Sicil Kurulunun verdiği üyelik formlarında... Siz de 

yöneticiydiniz. Hayır, sabırlı olun, sabırlı olun, baskı yapmayın.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Bilen eteğindeki taşı bir döksün, lütfen, ondan sonra.  

Mehmet Bilen  

Hani fikri, irfanı hürdü? Sayın Hayri Kozak, siz gelince istediğiniz gibi konuşuyorsunuz. Niye 

işinize gelmiyor bunlar?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Bilen, buyurun, devam edin. Sesinizi yükseltmeyin, sakin sakin bilginizi verin. Tamam, 

buyurun.  

Mehmet Bilen  

Şimdi bakın, altında imzası olmayan formlar var. Ya, bunları biz yapmadık. Bakın, bir atasözü 

vardır, doğruyu söyleyen kovulur. Ama müsaade edin, doğru söyleyen kişilere de bu 

yapılmaz. Kalkılıyor, bu dürüst, benim kuruldaki 5 tane liseli Sicil Kurulu üyeme, bir başka 

dernek tarafından, -işlerine gelmediğinden- o derneğin disiplini tarafından ceza veriliyor. 

Böyle bir şey olur mu ya? Yani senin kolun burada, o derneğin, o derneğin...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Bilen, başka dernekleri buraya getirmeyin. Bakın, ayrıştırıyorsunuz ve provokasyon 

yapıyorsunuz. Provokasyon yapıyorsunuz.  

Mehmet Bilen  

Ayrıştırma yok. Ayrıştırma yok. O derneğin % 90’ı bu kulübün üyesi.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Cengiz, Sayın Başkan, Sicil Kurulu üyesine mani olun, provokasyon yapıyor. Ben gereğini 

yapacağım yoksa.  

Mehmet Bilen  

Bu kulübün üyesi, bu salonun da yarısı o cemiyetin üyesi. Hiçbir provokasyon filan yok, 

bunlar gerçekler. Bakın, sizin işinize gelmeyebilir, ama bu gerçekleri konuşmalıyız.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Bilen, bakın, bir kere daha söylüyorum, işinize gelmeyebilir filan diye konuşmayın.  

Mehmet Bilen  

İsteyen de benden sonra söz alır, konuşabilir. Hayır, gerçekler bunlar.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Çok ayıp oluyor. Galatasaray Divan Kurulu üyesisiniz, televizyon veriyor. Çok ayıp oluyor. 

Bakın, bir kere daha uyarıyorum sizi. Başka derneğin sorunlarını buraya getirmeyin, bu doğru 

bir şey değil. Biz birlik beraberlikten bahsederken siz ayrıştırmaya çalışıyorsunuz, lütfen 

yapmayın bunu.  

Mehmet Bilen  

Sayın Başkan, Sayın Başkan, bizim o derneğe karşı herhangi bir şeyimiz yok.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Bizim diye konuşmanız bile hata. Siz kimsiniz, dernek kim? Yapmayın bunu.  

Mehmet Bilen  

Şimdi müsaade edin, müsaade edin. Benim artık biz dememin, bizim dediğimizin bu kadar 

muhasebesini yapmayın. Maşallah, millet eli cebinde gelip bir saat burada konuşuyor, onlara 

hiçbir şey demiyorsunuz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Siz bir an önce bir toparlayın. Daha önemli konularımız var.  

Mehmet Bilen 

Şimdi bakın, ben size şunu söyleyeyim. Bakın, biz hepimiz... Sayın Başkan, dinleyin. Biz 

hepimiz, sporcusu, liselisi, E grubu üyesi, taraftarımız, ultrAslan’ımızla aynı sevda için bir 

aradayız. Hepimiz bu çatının altında hep birlikteyiz. Duyuyor musunuz? Hah, onun için, 

burada herhangi bir sorunumuz yok. Burada herhangi bir sorunumuz yok. Fakat birtakım 

gerçekleri konuşmalıyız. Buradan benim, bir kurul üyesi olarak, arkadaşlarım için istediğim 

şu. Cemiyet bu skandal kararını, bu yanlış kararını iptal etmelidir. Hiç osu, busu yok. Ne 

oluyor ya! Maç mı burası? Ne oluyor, basketbol maçında mıyız?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Bilen, lütfen müsaade edin.  

Mehmet Bilen  

Bu kararı iptal etmelidir. Ben konuşmayı çok fazla uzatmayacağım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Bilen, böyle devam ederseniz sizi kesmek zorunda kalacağım.  

Mehmet Bilen  

Farkındayım, çünkü çoğu kişinin, birtakım insanların işine gelmiyor, farkındayım. Yalnız şunu 

söyleyeyim, bu...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Buyurun, yönetimi yıpratıyorsunuz.  
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Mehmet Bilen  

Bu serbest konuşma hakkını bizim ve kimsenin elinden alamazsınız. Bu baskıya artık bir son 

verin. Ben fazla germemek için bunu fazla uzatmıyorum. Size yazılı dilekçe vermeme rağmen 

en son söz verdiniz. Burada eşit bir şekilde, Hayri Kozak nasıl konuşuyorsa ben de burada 

öyle konuşmalıyım. Bu şekilde konuşmamı burada tamamlıyorum, fazla uzatmıyorum. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Ali Öğüdücü, eğer cevap ve provokasyon olacaksa izin vermeyeceğim, çünkü Sayın 

Başkanın açıklamalarını dinlemek zorundayız. Lütfen son konuşmacı, ondan sonra Sayın 

Başkan açıklama yapacak. Sayın üyemiz, bağırmayın lütfen.  

Ali Öğüdücü 

Değerli Galatasaraylılar, Sayın Başkan, Değerli Divan Kurulu Başkanım, Değerli Divan Kurulu 

Üyeleri,  

Kesinlikle ve kesinlikle şu anda herhangi bir polemik yaratmak istemiyorum. Sevgili Mehmet 

Bilen ağabeyimizle de çok eski bir hukukumuz, dostluğumuz var. Bizler ara sıra böyle 

gerilebiliriz. Galatasaray’ın doğasında, zaman zaman farklı noktalarda olsak bile, karşılıklı 

saygıyı hiçbir şekilde kaybetmememiz gerektiği inancındayım. Dolayısıyla, herhangi bir 

endişeniz olmasın, herhangi bir provokasyon, herhangi bir gerilim yaratmayacağım. Ancak 

Divan kurulları istişare kurullarıdır ve bu istişare kurullarında öncelikle tek taraflı değil, bazı 

fikirlere de, bazı olaylara da zaman zaman uzak kalabiliyorlar insanlar. Dolayısıyla, sihirli ve 

şehvetli bir söz var. (Şehvet dememden kesinlikle farklı bir anlam çıkartmayın, çok özel bir 

söz.) Sahtekârlık lafını duyduğu zaman herkes şöyle bir irkiliyor. Sahtekârlık ve Galatasaray 

yan yana geldiği zaman daha da çok irkiliyorsunuz. Olaya da biraz yabancıysanız, size bir 

şeyler anlatıldığında, vay diyorsunuz, ya nasıl bir şey, nasıl sahtekârlık yapmışlar, ne kadar 

ayıp bir şey bu... Vallahi ben de konuya biraz uzak olsam aynı şekilde düşünürüm.  

Ancak şimdi iki tane soru soracağım. Bir tanesi şu. Bazı imzaların sahte olduğu ve bu sahte 

imzalar üzerinden belli bir grubun Galatasaray’a üye kaydetmeye çalıştığı söyleniyor. Üye 

alınmayan bu 139 tane kişi Galatasaray Lisesi mezunu, A grubu. Bunların referans imzaları 

tamamen bir prosedür. Bu prosedür üzerinde imzalar velev ki sahte, nasıl oldu? Bizim Sicil 

Kurulu imzaları inceledi ve dedi ki, mesela Ali Öğütücü, -ki ben yokum bunların içinde- senin 

imzan sahte. Ne demek sahte? Uymuyor senin imzan. Ne yapmak lazım? Şimdi, benim 

soracağım soru basit. Ben çok net biliyorum, konuyu yakından takip ettim. 40 küsur referans 

sahibi, imza sahibi, Galatasaray Spor Kulübü Sicil Kuruluna ve Galatasaray Spor Kulübü 

Yönetim Kuruluna, Galatasaray Spor Kulübü’nde kayıtlı olan, resmî olarak kabul etmemiz 

gereken mail adreslerinden resmî yazı gönderdiler. Ben eminim, bu yazıların Sicil Kurulunda 

kayıtlarının olması gerekir. Lütfen bu yazılara bir bakalım. Burada çok net bir ifade var: 

“Bahsetmiş olduğunuz imza bana aittir.” Hukukçular var burada. İmza uymuyor. Peki. Sahte 

imza, diyorsunuz. Sahte imza denen kişi diyor ki, “Hayır, imza benim.” Siz de diyorsunuz ki, 
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“Hayır, o imza sahte.” Ya imza sahibi, referans sahibi “İmza benimdir.”” dedikten sonra, kim 

bunun aksini iddia edebilir ki, neyi konuşabilirsiniz ki? Hangi sahtekârlıktan bahsediyoruz?  

Şimdi benim soracağım soru şu. Sizler, Sicil Kurulu, eğer etikten bahsediyorsak ve etik kitabını 

gösteriyorsak, imza sahiplerinin imza benimdir demesine rağmen, bu kişileri nasıl üye 

almadınız? Lütfen bunu anlatın, biz de huzura kavuşalım. Hepinizi saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkürler. Artık bu konuyu kapatıyoruz, yeteri kadar kaşındı. Lütfen, kifayeti müzakere. 

Sayın Başkan, buyurun. Bir sürü not aldınız. Eleştiriler, övgüler var. Cevaplarınızı merakla 

bekliyoruz. Ondan sonra da kısa bir görüş belirterek toplantıyı kapatacağız. Aksi takdirde, 

burası yatılı okul olmasına rağmen yatmayacağız diye düşünüyorum. Teşekkürler sabrınız 

için.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Sayın Divan Kurulu, Sayın Başkan, Divanın Çok Değerli Üyeleri,  

Hepinizin...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sessiz olur musunuz, Tayfun Bey? Sayın Mehmet Bilen, ya siz de dışarıya çıkın, ya susun 

lütfen.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Sayın Bilen, bence sen şöyle geçer misin? Lütfen değerli arkadaşlar, Sevgili Duygun 

Başkanımızın dediği gibi, kültürümüze, şu anda bizi izleyen Tevfik Fikret’e ve Kurucu 

Başkanımız o muhterem insana, Ali Sami Yen’e duyduğumuz saygıdan, lütfen en ters fikirlere, 

-hakareti kaldırmayayım gerçi de- en ağır söylemlere ve eleştirilere lütfen tahammül edelim, 

lütfen. Ben size anlatacağım. Disiplin konusunda çok söylem oldu, çok hızlı geçeceğim. 

Sabrınızın tükendiğini biliyorum. 3 saat oldu, değil mi Başkanım? Ve beni en arkaya attı.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Başkan, toplu cevap verin diye en arkaya attık. Sizin yönetimde de böyle bir en arkaya 

atılma kompleksi oluştu, ama gerek yok böyle bir şeye.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Lütfen hiç yanıt vermeyin, ben bilinçli söylüyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Biliyorum, bilinçli söylediğinizin farkındayım.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Tabii ki en arkada olmadığımızın... 

Değerli Arkadaşlar,  
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Şimdi hepimiz buradayız, öfkeleniyoruz, yönetime kızıyoruz veya Divan Başkanına kızıyoruz, 

birbirimize kırılıyoruz, birbirimize bağırıyoruz. Neden? Galatasaray için. Ne bir ticari çıkarımız 

var, ne de bir siyasi çıkarımız var. Kişisel hazzetmeyebilirsin. Aksanımdan, giyimimden, 

geçmişimden, bazı yerlere mensup olmamamdan rahatsız olabilirsin, mensup olmamdan da 

rahatsız olabilirsin. Gayet doğal, insani tepkiler. Ben bütün bunları saygı ile karşılayan bir 

kültürden geliyorum. Hangi kültür? Lisenin bize verdiği kültür. Ben fahri olarak, kendimi öyle 

görüyorum, kabul ederseniz. Organ reddi de doğal, ben ona da saygı duyarım. Transplant 

bahsetti, bir dönüşüm geçer, reddedebilirsiniz, ben ona da saygı duyarım. Zaten başkanlık, 

benim planlı olarak geldiğim yönetimim dahil, bir nokta değil, bunu herkes biliyor. Tamamen 

aniden yapılmış bir seçime karşı, 3 hafta içinde -sevgili eski ve yeni kurul üyelerim burada ve 

sizler buradasınız, benden çok daha iyi biliyorsunuz- bir tepki olarak geldik biz. Önceki 

başkanı tenzih ederek söylüyorum, Dursun Bey’i, daha öncekini, bütün başkanları, Gül 

Baba’dan bu yana, ki Gül Baba’nın tarihi 1481’dir, Macaristan’daki farklıdır. Ben tarihini 20 

yıllık dediğimde, çok üzüldüm. Çok sevdiğim bir eski başkanım da basın yoluyla beni eleştirdi. 

Değerli Arkadaşlar,  

Ben yenilgilerden ya da yengilerden sonra konuşmayan bir yapıya sahibim. O gün konuşmak 

durumundaydım, çünkü benim başkan yardımcım istifa ediyordu, bir telefon yüzünden. O 

nedenle, konuşmak durumunda kaldım. Bizden 20 kat bütçe diyeceğime 20 yıl lafını ettim. 

Üzüldüm. Ben Şengün Kaplanoğlu’nun arkadaşıyım. Ben bütün tarihi biliyorum, Grand 

Cour’da başladığını biliyorum. Ben son harcadığımız iki yılda 40 milyon euro ile bir kere 

şampiyon olduğumuzu, ikinci yılda maça çıkmadığımızı biliyorum. Ben bütün tarihi biliyorum. 

Ben size Tiryaki Hasan Paşa’yı da anlatırım, Kanije’de. Benim özel ihtisas alanım tarih, ama 

bunu söylemek ayıp. Bana buradan vurmayın. Bana bel altı vurmayın. Genel Kurula, köfteler, 

dedi, hakaret etti dediler, size anlattım, ya yolda düştü kelimeler. Bu da aynen böyle oldu, 

başka bir şey düşünürken, bizden 20 kat bütçeli diyecekken. Sayın Başkanın dediği gibi,  

burada çok not aldım, tekrar dönmeyeyim. Ben onu kastetmek istedim. Onun gerginliği, 

adrenalini içindeyim, çünkü bir gün önce, o oyuncular, o sporcular maça nasıl çıktılar, bir 

bilseniz. Belki o maç oynanmayacaktı, arkadaşlar. Biz onun stresini gece saat 8’de yaşadık. Biz 

taksileri çeşitli yerlere gönderdik. Gece nerede nakit bulunursa, tahmin edin. Ben bunları 

söylemiyorum. Aynı gece bize haciz geldi. Televizyonları sökmeye kalktılar. Tertip gibiydi. Ben 

bunun gerginliği ile konuştum. İzin verin, ben Grand Cour’u da biliyorum ve asla 20 yıl diye 

beni düşündüğü anda bir insanın, çok üzülürüm, çok üzülürüm. Buradan vurmayın, ben size 

yakıştıramam. Pot kırma, sürçülisan yapma özgürlüğüm var sanırım.  

Değerli Arkadaşlar,  

İrfan ağabey de değindi, konuşmacıların hemen hemen tümü değindi. Ben hızla şu konuya bir 

girmek istiyorum. TFF, yani Türkiye Futbol Federasyonu artı Türkiye Bankalar Birliği, 

Galatasaray ve Galatasaray’ın durumu. Bu fikir yaklaşık 4-5 aydır gündeme geldi. 

Yönetimdeki bazı arkadaşlarımız biliyor. Biz de devlet geleneğinden geldiğimiz için, bize de 

danışılıyor. O televizyonda gördükleriniz belki de konuya en son muttali olmuş olabilirler, onu 

da söyleyeyim, kimseyi küçültmeden. Bu proje tamamen 14.5 milyar TL’ye baliğ. Toplam 18 
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Süper Lig kulübünün tıkanması ve bu tıkanışla, özellikle Anadolu kulüpleri üzerinden, 3 

büyükler dışında yapılan baskı ile gündeme geldi. Bunun nasıl olacağının, nasıl olmayacağının 

düzenlenmesi üzerinde kişisel çok teatilerimiz oldu. Benim şahsen çok oldu. 14,5 milyar, 15 

milyara yakın borç var. Galatasaray’ın borcu, total borcu 2.9’du biz geldiğimizde, % 60 

enflasyona rağmen 2.7’ye indirdik. Borç-alacak farkı demiyorum, dikkat edin. Borç-alacak 

farkı 24 Ocak’ta. (Onu yansıtır mısın? Bulunsun, millet fotoğraf çeksin Erol. Bulunsun, yani 

millet alsın, sonra gelecek toplantıda sorsunlar bize. Umarım net görünüyordur.)  

Değerli Arkadaşlar,  

Galatasaray Spor Kulübü, burada gördüğünüz gibi, 1 milyar 800 milyon, daha da arttı. 

Biliyorsunuz, bugün iki futbolcu aldık. Medya dinliyor. Bazen bana da sosyal medyadan 

söylüyorlar, ben de Florya’yı arıyorum, ya bu futbolcuyu aldık mı diye. Ben de merak 

ediyorum, çok samimi söylüyorum. Hiçbir gazeteciye de -ezcümle söyleyeyim- hiçbir 

futbolcumuzun ne mevcut, ne alacak üzerinde hiçbir şey söylemediğinden emin olabilirsiniz. 

Değerli Arkadaşlar,  

Yaklaşık 14.5 milyar borç var. Gelir ne kadar? Gelir yaklaşık 3.5-4 milyar TL, yani 4 katlık bir 

boşluk var. Galatasaray rasyosu en az olan. Biz gelirlerimizi Türkiye’de ilk defa 1 milyar TL 

mertebesine doğru çıkartıyoruz. Türkiye’de ilk defa. 2018 yılı Sportif A.Ş. Mayıs sonunda 

bittiğinde bunu göreceksiniz. Dernek de Mayıs sonu olmalıydı. Maalesef geçen Genel Kurulda 

bize duyulan öfke -o öfkeyi de saygıyla karşılıyorum- nedeniyle, gündeme dahi alınmadı ve 

hem Medeni Kanun, hem tüzükle ilgili büyük suç işlendi, bana göre. Ben bunu dava konusu 

etmedim, çünkü Metin kardeşim, sevdiğim bir kardeşim. Yıpranmasını da istemem. Ama 

büyük yanlış yaptık. Ben bugün hesapları biliyorum, günübirlik izliyorum, ama siz 

bilmiyorsunuz. Eğer her ikisi de Mayıs olsaydı, anlamsız bir tartışmanın şekillendirdiği veçhile, 

Genel Kurul gündeminden tartışılmadan çıkartılmasaydı, sizler Türkiye’de ilk defa mali 

konulara çok daha etkin sahip olacaktınız. Olmadı, şimdi parçalar var, 6 aylık dilemmalar var. 

Böyle de katlanacağız. Konsolideye öyle bakacağız.  

Devam ediyorum. Devlet düşündü, yani hiç tuvalete gitmezsem, hiç harcama yapmazsam, 4 

yıl beklemem gerek. Bize bunun nasıl olacağı sorulduğunda, biz açıkça dedik ki, asla kimseye 

borç vermeyin. Kural bir. Bizim üyelerimizin haklı bir endişesi var. Devlet bize kredi verecek, 

sonra bu krediden masraflar yapılacak, biz bunları karşılayamayacağız ve devlet bize sahip 

olacak. Hayır, asla böyle bir şey yok. 

Değerli Arkadaşlar,  

Bizde iletişim gerçekten kopuk. Biz Ağustos ayı içinde, Ziraat Bankası ve Denizbank’la -ki bu 

vesileyle çok teşekkür ediyorum- 380 milyon TL’lik yapılandırma anlaşması yaptık. Bir kere 

söyledim, kimse farkına varmadı. 380 milyon TL, 4 yıl vade. % 65’e 35 olan kısa vadeli ve uzun 

vadeli çarkını tersine çevirdik, avroların bir bölümünü de TL’ye çevirdik. Teşekkür için 

yapmadık, bununla ilgili Genel Kurul da yapmadık, bir komite de kurmadık. Çok ciddi bir para, 

380 milyon TL. 10 milyon TL kredi bulunamayan bir dönemde aldık hem de bunu. Şimdi özeti 

söyleyeyim, 31 Ocak’da deniyor, 31 Ocak’ı zorlayan biziz. Mesela en basiti, futbolcu 

ödemeleri olacak. Bakın arkadaşlar, dediler ki, Başkan borcumuz yok dedi, ee şimdi borcu 



56 

 

çıktı, bir senede. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın, biz göreve başladığımızda, devlete 199 

küsur milyon TL borcumuz vardı. Elinde pankartla çıkıyordu, vergi ödeyemiyorsunuz 

diyorlardı. Bugün 130 küsur milyon TL vergi borcunu ödedik, 66’yı da taksitlendirdik ve 

ödemeye devam ediyoruz. Bunun için de 27.5 milyon TL’yi alarak amatörlere ödedik, basket 

ve voleybola. Türkiye’de ilk ve tek kulübüz.  

Değerli Arkadaşlar, 

31 Ocak’a kadar, proje şu. Benim ne kadar borcum var? 2.7, dernek dahil, Sportif A.Ş. değil 

sadece, dernek dahil. Ben bunu ötelemek isterim, en az ödemesiz 4 yıl ve vadelere yayarak 

ve de uygun faizle, faktoring faizleriyle değil. Bu arada, 57 milyon TL faktoring borcunu 

kapattık, tek bir faktoring borcu almadık. Fakat bizim yeniden şampiyon olmamız gerekiyor, 

yeniden Şampiyonlar Ligi’ne katılmamız gerekiyor. (Birinci sayfaya dönersen, ilk sayfaya, 

orayı unutmayın.) Bakın, yüksek gelirimiz var, şampiyon olmaktan ve Şampiyonlar Ligi’ne 

katılmaktan 140 milyon avroya yakın bir gelir elde ettik. Bizim tekrar şampiyon olmamız 

gerek. Eğer biz şampiyon olamazsak, olamazsak... En iyi durumda Galatasaray, en iyi 

durumda. Bakın, Ağustos sonu bilançosunda 117, Galatasaray. Bize bir yakın rakibimiz 177, 

bir diğer yakın 190. 4 büyükleri, borsaya koteleri söylüyorum. Öbürü ise 350. Sanırım Ocak 

sonuna doğru, Kasım sonu, yani 2018’i açıklarız. Orada size çok sevindirici müjdelerimiz 

olacak, rakamsal olarak. Ben şimdiden konuşmuyorum, çünkü bağımsız denetçi tarafından 

denetleniyoruz, Ernst & Young. Ayrıca UEFA’nın Pricewaterhouse tarafından denetleniyoruz, 

çifte dikiş bizim üzerimizde, bizim dönemimizde. Eskiyi kastetmiyorum, sakın yanlış 

anlamayın. Kimseye hiç tarzım değil. Tek bir virgülde, tek bir kuruşta hata yok. Kazaen de 

yok.  

Ada ile ilgili. Evet, Ada’ya Doğan ağabeyin... Doğan ağabey çok değerli bir Galatasaraylı. Bu 

arada, şunu söyleyeyim. Benim üyelik şeyim boş değil, Sevgili Celal Açar ağabeyim aldı. 

Benim öyle yazıldığı gibi, eski Sicil Kurulu Başkanı benim şeyimde. Bu sene üye olamayan liseli 

kardeşlerim -inşallah gelecek yıl olacaklar- gibi demiş, hoş değil. Bende Doğan Hasol 

ağabeyimin ve bizim Varol Dereli meslektaşımın imzaları var. Celal Açar da istemiş, ama 

olmamış, sağ olsun. Celal’e de buradan sevgiler.  

Şimdi, Doğan ağabeyimin dediği çok doğru. Ada ile yanlış startlar yaptık, hatalar yaptık. 

Sevgili değerli başkanlarımız yapmış olabilir, yönetimler olabilir. İnsanın bazen basireti 

bağlanıyor, olabilir. Bir art niyet, bir maddi çıkar olmadıkça, o da belgelenmedikçe hiçbir şey 

diyemeyiz. Tayfun Akçay kardeşimiz çok doğru bir noktaya değindi. Aynen dediği noktada, 

aktin konusu yok olmuştur diye ihtar çektik biz sayın müstecire ve bir ay içinde muhtara 

ulaştı. Kendisi sanırım ikametinde yok. Bir ay içinde de aktin konusu ortadan kalkmış diye 6. 

davamızı açacağız. Benim dönemimde de ikinci dava olacak tahliye için. 4 tane de eski 

dönemden gelenler var. Ama ne yazık ki, -ben burada adalete en ufak söz söyleyemem- biz 

davaları kazanamıyoruz. İnşallah bundan sonra daha farklı bakacağız, daha sıkı bakacağız, 

inşallah çözümlenecek. Bir şekilde çözümlenecek. Ben bu konuda fazlaca konuşmak 

istemiyorum. Ve buradan sayın işletmeciye seslenmek istiyorum. Kendisi de çok sağlam bir 

Galatasaraylı olduğunu iddia eder her zaman. Buna da inanıyorum, beyan esastır. Lütfen 
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Ada’yı bu hâlinde bize bıraksın. Zamanında gelirini elde etti, Allah daha çok kazandırsın. Fakat 

bu mezbele hâlden, Türkiye’nin incisi, Galatasaray’ın en değerli varlıklarından biri olan 

Ada’daki bu hakkından lütfen geri çekilsin. Bizi mahkemelerde yormasın, biz de kendisine 

gerekli iadeiitibarı sağlayalım Galatasaray üyeliği açısından. Yoksa her insanın itibarı vardır. 

Bizim haddimize değil, insanları yargılayıp itibar vermek. O mahkemelerin işi, bu yanlış 

anlaşılmasın. Çünkü üyeliği ihraç edildi bizden. Üyelik ihracını da mahkeme reddetti, yani 

tekrar girişini reddetti mahkeme. Kendisi de önemli bir sosyal değer. Türkiye’de Galatasaray 

üyesi olmak, Galatasaraylı olmak en önemli değerlerden birisi.  

Şeyle ilgili şunu söyleyeyim. Türkiye Bankalar Birliği’ne doğru geçmesinin nedeni de mevcut 

bankalar. Bu konuda açık ve net söyleyeyim, irade siyasi. Hiç lafı dolandırmayalım. Yani 

burada bu destek, bayram değil, seyran değil... Ya seyran her gün var işte. Ben bu konuda hiç 

taaccüp etmeden... Öyle biat miat demeyin bana. Herkesin siyasi düşüncesi kendine, hepsine 

saygı duyan kültürden geliyorum. Ben 68 kuşağıyım, çok zorlu yıllarımı yitirdim, ama şu kadar 

söyleyeyim ben buradan, buna destek veren, bu Galatasaray’a destektir, açık konuşayım. 

Bizim en az ihtiyacımız var, en az kullanırız, faiz şartlarına bakarız, işimize gelirse alırız. Ben 

sizin haklarınızı savunmak üzere görev tevdi ettiğiniz bir yönetimin başkanıyım. Hiç endişe 

etmeyin arkadaşlar, kuruşu sektirmeyiz. Kendi işimize gitmiyoruz, gitmeyiz, buna bakarız. 

Bizim için manevi bir tatmindir. Benim –ve birçok arkadaşımın- bundan sonraki yaşantımda 

ne siyasi, ne ticari, ne yapay hiçbir gelecek ve beklenti yoktur. Zaten olamayacağı da 

meydanda. Bunu lütfen bilin. Bundan emin olmanızı istiyorum. Galatasaray başkanlarının 

sözü senettir. Bundan lütfen endişe duymayın. Biz buna bakacağız. Öneren de benim, 4 yıl 

ödemesiz, 10 yıl vade. Henüz netleşmedi bu. Bütün bilançoları verdik. Şansımıza yeni 

CFO’muz bu konuda uzman, Denetleme Kurulundan gelmiş bir kardeşimiz. O tümüyle 

hazırlıyor, verecek ve biz de bakacağız. Yani aynı bir önceki 380 milyon TL’deki yapılandırma 

gibi. Mevcut faiz oranlarının altında ve öteliyorsa ve ben 4 yılımı kurtarıyorsam, artı 4 yıl 

çünkü finansal fair play var. Bakın, ben o aldığımız gelir haneleriyle futbolcu almadım. Ben 

İbrahimoviç’i de alırdım, alamazdım. Bana lütfen eski kasetlerden ses vurmayın, sesim yıllar 

içinde çok değişti çünkü. Ha, İbrahimoviç için uğraştığımdan da emin olabilirsiniz. Vermezse 

mabut...  

Değerli Arkadaşlar,  

Hızla geçiyorum, çok özür dilerim. Kin ve nefretler demiştim, Sayın Başkan da müdahale etti. 

Yani ben belki fazla exagérer ettim. İbn-i Haldun, Ziya Gökalp’ı düşünerek, harsı ve sokağa 

dökülmemeyi hakaret ve eylem şeklinde kastettim, o maalesef ayak üstü çok yerlere çekildi. 

Kesinlikle kastedilen, içinizde saklı tutun öfkenizi, çünkü aile olmanın, iş sahibi, şurada beni 

konuşturan şey işte o harstır. O harsla devlet olursunuz. Neden Türkler onlarca devlet kurdu? 

Irkçılık, faşistçe konuşmak, sakın öyle algılamayın. Ama içinde hars var, o harsla gidiyor. 

Özetle, istifasını istediniz TFF’nin, ama etmediler. Vallahi ben de etmelerini bekliyordum, 

etmediler. Üstüne, bana ceza kestiler, 100 gün. 

Şimdi burada hemen söyleyeyim, bazen bozuluyorum. Yani sevgili basın mensubuna ceza 

veriliyor, Başkan, niye veriyorsun, diye iki, üç arkadaşımız konuştu. Şimdi tekrar etmiyorum, 
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çok azını ettim. O arkadaşlarımızı ve disipline giden arkadaşlarımızı, çoğunu tanımıyorum. 

Görünce de tanımıyorum. Sonra yanıma geliyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. O arkadaş, o 

arkadaştı. Hâlâ da bilmiyorum. Size geleceğim Hayri Bey, size özel geleceğim. Size özel, 

ondan emin olabilirsiniz.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bir yıldır bana getirdiler, bu kadar klasör, hepsi de 90 günlük başvuru süresini geçmiş, yani 

disipline veremezsiniz. Bu kadar her biri için, ağır hakaretler, ama ağır. Ben taaccüp ederim 

birine onu demekten, düşmanıma bile demem. Ben kavgada da küfür etmem. Fiziki ne ise 

onu yaparım, küfür etmem. Tevfik Fikret, hepimiz onun ülküsü ile büyüdük. Cumhuriyet 

çocuklarıyız, biz Ata’mızın fikriyatını aldığı Tevfik Fikret’ten bahsediyoruz. Biz küfrü hür, 

hakareti hür, aşağılaması hür bir toplum değiliz. Ben TFF için konuşurken ceza alacağımı 

biliyordum, bunun bilincindeydim. Ve sevgili Taner ağabey sordu, bu paraları niye 

ödetiyorsun gibi veya ödüyor musunuz diye.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bir başkan adayımız - üzüldüğüm için isim vermek istemiyorum, isimlendirmek yanlış olur- bir 

tweet atmış. Yüzlerce atmış da bir tanesi benim ağrıma gitti. Ayrıca disipline sevk eden 

Yönetim Kurulu. Bana Yönetim Kurulundan da tepkiler var, bu kadar hakareti neden 

vermiyorsunuz aylardır diye. Ben vermek yanlısı değildim, ama işin cılkı çıktı arkadaşlar, çıktı. 

Bir Sayın Başkanımız, “Galatasaray Başkanının ağırlığı olmalı.” dedi. Hafifsiniz diyor bana. 

Hafifliği eğer küfür ile, hakaret ile, roket atmakla, insanları işinden etmekle ölçüyorsanız, ben 

ağır değilim. Ben efendiyim, ben o kültürden geliyorum. Asla hakaret etmem. Sevgili Duygun 

ağabeye de saygımı yitirmem. Ama lütfen, Galatasaray Başkanlık makamı için, ki diğer 

kulüpleri bilmem, bizim için çok büyük manevi değeri olan Ali Sami Yen’in makamı. Tabii ki Ali 

Sami Yen’in arkasına sığınarak, yanlışları ve hakaretleri ben de yapamam. Herkes haddini 

bilmeli, başta ben.  

Hemen aklıma geldi. Benim TFF ile kişisel hiçbir sorunum yok. 15 Yönetim Kurulu üyesinin 

15’i ile de yıllardır tanışırım, yıllardır. Galatasaray başkanlığı ile hiç alakası yok. Ama 

Antalya’da ettiği söz bizi çok yaraladı. Laf bize geldi, kusura bakmasın TFF Başkanı. Tabii 

bundan inşallah bir ceza daha çıkmaz. Diyor ki, “Ben hiçbir takım için hakemimi yedirmem.” 

Sözün bittiği yer. Ben de diyorum ki, hiçbir hakem hiçbir camianın üstünde değildir.  

Değerli Arkadaşlar,  

Cezaların bedelini ben ödüyorum. Ben bir tek kişiye takıldım, bir tek kişiye. “Sayın Başkan 

yemek faturalarını kulübe ödetiyor.” demiş, benim için yazmış twitter’da. Kendisini 

yakınlarıyla uyardık, yakın arkadaşlarıyla, bunu lütfen silsin, düzeltsin, öyle bir şey yok diye. 

Düzeltmedi ve silmedi. O zaman, bunun bir bildiği var. Gelip Disiplin Kuruluna bu bildiğini 

anlatsın, ben hangi faturayı ödetmişim, Cenevre’ye UEFA için gidişlerim dahil. Yarın 

Ankara’dayım, otel paralarım dahil. Yönetim kurullarındaki bütün arkadaşlarım, tamamı 

cebinden ödüyor arkadaşlar, ben de cebimden ödüyorum. Bunu söylemek zorunda kaldığım 

için de ayrıca utanç duyuyorum. Yazıklar olsun! Ben merak ediyorum, o yemek faturası... Ben 

artık Ankara’ya gitmekten, millet “Muhtara kadar gideceksin.” diyor. Ben kime gidiyorsam 
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Ankara’da, bilin ki Galatasaray için. Ben buradan tekrar devletime -ki ben oradan geldim- çok 

teşekkür ediyorum. Galatasaray’a da sahip çıkıyor, Türk futboluna, Türk sporuna da sahip 

çıkıyor. Sakın bunu siyasi algılamayın, sakın. İstirham ediyorum.  

Değerli Arkadaşlar,  

Var kayıtları. Ben twitter’ı oturup izlemiyorum, izlediğimi zannediyorlar. Aslında kötü bir 

izleyiciyim. Sağ olsun dostlar, raporunu gönderiyorlar. Ve sağ olsun o dostlar, benim 

aleyhime yazılanları gönderiyorlar hep, moralim düzelsin diye.  

Biz İFAB’a başvurduk tabii ki, UEFA ile de görüştük. Sayın Aleksander Ceferin’le ve UEFA ile git 

gel bir yakınlık oluşuyor tabii. Fakat bunun yolunun UEFA IFAB, yani International Football 

Association Board olduğunu gördük ve biz oraya başvurduk. Fakat bunların Noeli, 5 ila 7 

cevap veremeyiz dediler. Biz yine tekrar yazdık. TFF’ye de başvurduk. Yani biz bu işi bırakmış 

değiliz ve ben umuyorum, IFAB, özellikle yerel baskıların çok olduğu bizim gibi ülkelerde bu 

tartışmalı -ki ikinci maddede var- kayıtları verir. Tabii onlar verilmemesi için uğraşıyor, biz de 

verilmesi için uğraşıyoruz. Onlar evet. Yani biz bu kaydın açıklanmasını... Hem Fenerbahçe 

maçının 87. dakikasında benim defans oyuncuma yapılan hareket var. O konuda gitmedi 

çünkü kameraya, o hâlâ ukde içimizde. İki, Konya maçındaki.  

Kulüpler Birliği’ni hatırlayın, biz Rusya’da iken yayınlanan aleyhimize bildiri. Burada bir 

cümleyi daha düzelteyim, çünkü çok yanlış yazılıyor. 18 kulübün 10 tanesi imzalamadı. 8’i 

yayınladı, ama bu 8’inden benim temas ettiğim üçü de -tufaya geldik demeyeyim de- artık 

yan değiliz, dedi. Rize Başkanına plaket verildiğinde de ben yoktum, cezalı olduğum için 

giremiyorum. 

Sevgili Taner, ben bir tek protokole giremiyorum ceza alınca. Görevlerimi ifa edemez 

durumda değilim, yani aciz koca durumunda değilim. Yani ben şeye giriyorum, bir tek 

protokole giremiyorum. Ve ben TFF’ye dedim, şunu kaldırın, loca. Ben ilkin sevindim. Yanlış 

anlamasın protokoldeki kardeşlerim, locama geçiyorum, maç seyredeyim arkadaşlarımla. 

Bizim loca her zaman doludur, hınca hınç. Yok, o da kalkmış, bende moral sıfır. Tek 

üzüldüğüm nokta bu. Yoksa hizmette sınır yok Galatasaray için.  

Telefonlara bakıyorlar, dedi arkadaşlar. Ben sevmiyorum telefonları, ama o anda iki tane KAP 

bildirimi yaptık. İnşallah, bazı şeyler uzuyor. Ben bunu özellikle taraftar için söylüyorum. 

Gerçekten sosyal medyada, özellikle trol hesaplar ağır konuşuyor. Onlara da saygı 

duyuyorum. Ben de belki o yaşlarda, o gençlikte olsaydım, böyle tutkuyla bağlandığım bir 

yere laflar ederdim. Ya bakın, şu anda Çin’de saat kaç, Brezilya’da saat kaç, Türkiye’de saat 

kaç? Bunu lütfen hesaba alın. Ve arkadaşlarımın, idari ve sportiflerin yapması gereken denen, 

o liste olayı ile uğraşan kardeşlerimin durumunu da bilin, neredeyse uyumuyorlar, nöbet 

tutuyorlar. Çok samimi söylüyorum. İnşallah bunları geçeceğiz.  

Disiplin cezası, ya ben şaşırıyorum, yani sayın gazeteciyi koruduğunuz kadar beni 

korumadınız ya. Bir Allah’ın kulu, bu adam ceza aldı, yazık, Galatasaray için aldı, demedi ya. 

Sen o gazeteci ile yakın olabilirsin, düğününde bulunmuş olabilirsin. Ama bin kere dedi o 

adam, bin kere. Benim önüme konuldu, şaşırdım ya. Basiretsiz, diyor. Ey meslek sahibi, beni 

eleştiren sevgili Galatasaraylı kardeşim, ben sana, sen mesleğinin en beceriksiz, en basiretsiz, 
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kendi meslek tarihinin gördüğü en acemi, en kalitesiz insansın desem ne olur? Bu hakaret 

değil mi? Övgü mü? Tevfik Fikret eleştirisi mi bu? Tevfik Fikret böyle mi söylüyor?  

Değerli Arkadaşlar,  

Lütfen, ceza cürüme tabidir. Aramızda hukukçular var. Bir insan kırmızı ışıkta geçtiyse 

ödeyecek. Türkiye gibi ülkelerde, maalesef kuralları kırmak gelenek hâline geliyor. Bunu 

yapmayalım. Eşimiz, dostumuz diye korumayalım. Benim evladım da yapsa cezalandırın, ben 

yapınca da beni cezalandırın. Ben zaten cezamı almışım. Yani şunu kastediyorum. Adam diyor 

ki, Galatasaray tarihinin en başarısız yöneticisi, diyor. Ona da çok bozuldum. Ya ben belki 

ikinciyim, belki üçüncüyüm, neye sıralama yapıyorsun?  

Hızla geçiyorum. Özkan ağabeyime çok teşekkür ederim. Ada ile ilgili, dediğim gibi, yeniden 

bir dava açacağız. Ada’yı halledeceğiz, beraber çalıştığım bazı kardeşlerim bunu biliyor.  

Ahmet Bey, eski sporcu ödülleri. Hah, bunu da açıklayayım. 

Değerli Arkadaşlar,  

Törene gittik. Ben ilk defa bir Divan törenine katılıyorum. Ben onun canlı yayınlandığını 

zannediyordum, çok samimi söylüyorum. Ben canlı yayınlanmadığını Pazartesi günü 

öğrendim. Bunun neden böyle olduğunu sorduğumda -ki, sertçe sorduğumda- bunun yayın 

akışına alınmadığını, bu nedenle verilmediğini söylediler. Ben hemen kurumsal iletişim 

müdürümüze -Eşref Başkan da gelmişti o gün, geldiğini öğrendik- “Git kendisiyle konuş, 

lütfen kendisine anlat, bir art niyet yok bunda, bunu izah et.” dedim. Kendisi de bana, “Zaten 

Eşref Başkanımın konuşmasının bandını da biz verdik.” dedi. O iyi bir şey, akşam haberlerinde 

de vermişler. Ben izleyemedim. Ayrıca, ben de bir serzenişte bulunayım. Bütün o üyelerin 

plaketlerinde ben de bulunmak isterdim. Yani fotoğrafa çıkmak için değil arkadaşlar. Samimi 

söylüyorum, kameralardan kaçıyorum. O hâle geldim. Yani ben bu yaştan sonra, dizilerde 

oynayacak bir noktada değilim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Başkan, kısa da olsa bir cevap vermek isteyeceğim. Galatasaray TV’de yayınlanmaması 

meselesi öyle basit bir hata vs. diye, biz onu sizin görevlendirdiğiniz Fatih Bey’le konuştuk. 

Gereken bilgiyi de aktardım ben kendisine. Onun için, bu konuyu tekrar polemik konusu 

yapmayalım. Ben notunuzu aldım, demek istediğinizi anladım da.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Sizin de kötü niyetiniz yok.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Yo, benim hiçbir zaman kötü niyetim yok. Bunların hepsi bir bütün olunca, hata olmaktan 

çıkıyor.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Oluyor, yani hakikaten yanlış, yani ben çok samimi söylüyorum.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Yok, yok, samimiyetinize inanıyorum. Buyurun, ben kesmek istemezdim sizi ama, buyurun. 

Buyurun.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Ben burada demek istemiyorum profesyonel, çünkü o da çok çok fazla üzüldü.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Hayır, profesyonelleri bu şekilde harcamamak lazım.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Değerli Arkadaşlar,  

Rize Başkanına plaket verilmesi. Galatasaray, dediğiniz gibi, kültür, gelenek ve yabancı 

takımlarla oynayan bir takım. Biz yabancılarla temaslarımızda şunu gördük eski yönetimlerde, 

maç öncesi match day present diye bir şey veriliyor, yani maç öncesi hatıra. Bunda 

yazıyorsun, Galatasaray-Karabük, tarih şu, başkana veriyorsun. Biz yemek de veriyoruz, 

ağırlıyoruz. Ben yoktum, ama Rize Başkanına verilen plaket de bu. Rize de imzalamamıştı, 

onu da söyleyeyim. Ha Başkan yeni gelmiş, hiçbir şeyden haberi yok gördüğüm kadarıyla, 

yine iyi niyetle söylüyorum. Maçtan çıktıktan sonra, -2-0’dan, 2-2 olduk- çok çirkin bir 

konuşma yaptı. Yani biz bunu nasıl öngörebiliriz? Öngöremeyiz. Fakat keser döner, sap 

döner...  

Değerli Arkadaşlar,  

Hayri ağabey, Hayri ağabey, özel mail’ler, bakın mahremiyet... Çekindiğimden değil, bizim 

zaten her şeyimiz meydanda. Şimdi ikimizin arasındaki mail’i benden izin almadan... Ben 

genel konuşuyorum. Kişisel bilgilerin ifşasıdır izinsiz, hukuken suçtur. Hukuken suç olmasını 

atın, biz yakınız, sana ağabey diyorum ben. Hiç önemli değil, verebilirsin, ama etik açıdan, -ki 

çok kullanıyoruz onu, etik nedir onu da aslında bu latinceden çıkmak gerek- bildirmen, iznimi 

alman gerekirdi. Ben yine size o izni verirdim, çok samimi söylüyorum. Ama ben şuna çok 

şaşırdım. Sizin bana attığınız kenetlenelim mail’ine verdiğim cevapta, “Tabii ki katılıyorum 

Hayri ağabey.” dediğimde, ben sizin arkanızdan bunu diyeceğinizi bilemedim. Bakın, bize ne 

diyorlar? Beceriksiz. Biz aslında beceriksiziz üçkâğıt yapmakta, acemi de değiliz, öğrenen 

durumunda da değiliz. Biz bazı yanlışları yapmakta gerçekten yeteneksiz, beceriksiz bir 

yönetimiz ve anlayışız. Ama dürüstlükte, -çok özür dileyerek, utanıyorum- doğruları 

söylemekte, tek zenginliğimiz de bu olan bir yönetimiz, onu da söyleyeyim size. En büyük 

zenginliğimiz de bizim doğruluğumuz. Cevap verdim Hayri ağabey, yani teke tek olsun 

istemiyorum. Sen, evet. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Kozak. Müsaade ediyor musunuz Sayın Cengiz? Buyurun.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Zarar yok, zarar yok ağabey. Evet Hayri ağabey, söyle.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Ne yapalım? Cevapsız mı bırakalım Sayın Çölgeçen? Cevapsız mı bırakalım? İkisi de 

mutabıklar. Çok kısaca lütfen. (Uzaktan konuşuluyor.)  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Sağ olun. Yok hayır, ben gayet ciddiyim. Evet. Hayır, hayır, size onursuzluk demedim. Sağ 

olun, sizin şahsınıza demedim, asla. Öyle anlaşıldıysa buradan düzeltiyorum. Yok, yok, 

düzeltiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ediyoruz Sayın Kozak.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Benim demek istediğim...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Kozak, lütfen bu tartışmayı bırakalım. Sayın Cengiz, devam edin lütfen.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Değerli Arkadaşlar,  

Biraz önce de dedim, disiplin suçları. Bakın, eski adı Haysiyet Divanı. Ben Disiplin Kuruluna, 

samimi olarak söylüyorum, çalışmaları hakkında karışmıyorum. Ben denetlemeye de 

karışmıyorum. İnanmayacaksınız ama gerçekten karışmıyorum. Denetleme 24 saat çalışıyor. 

Disiplin de çalışıyor, sicil de çalışıyor, bütün bu arkadaşlar da, siz yeter ki şevkini kırmayın. 

Kimseye bir kötü niyet yok. Kimseye kastı mahsus yok. Ben bir yıldır, her gün size hakaret 

edenlerin, neredeyse beni korkaklıkla suçluyorlardı. Ki bunu da deseler, neredeyse bu kadar 

forvet alamazsan bütün bunları çekersin diyorlar. Evet, ben bir şeye daha şaşırıyorum. Bana 

somut olarak, kırdığım ceviz değil de, sürçülisanların dışında, çok merak ediyorum, biz nerede 

hata yaptık? “2018 yılı başarısız bir yıldır.” dedi bir sayın arkadaşımız. Üzüldüm. 

Değerli Arkadaşlar,  

2018 yılı, Galatasaray’ın bunca zorluğa karşın, bu kadar mali zorluğuna karşın şampiyon 

olduğu, 147 milyon euro zararla, 5 milyonu düştüğünüzde 142 milyon euro zararla UEFA’dan 

tarihinde ikinci defa, ilk defa UEFA’ya girme belgesi aldığı yıldır. Bizim bunu almamız 

nedeniyle UEFA bile birbirine girdi. UEFA kendi içinde çarpışıyor, hiç kimse farkında değil. 

Farkındaysanız da kimse bana UEFA’yı sormuyor. Bir tane konuşmacı, CAS ne oldu, demedi. 

CAS’ta davamız var. Bu yargı kurulu, adjudicatory committee dediğimiz insanlar (Ki onlar da 

saygıdeğer hukukçulardan kurulu UEFA’da. Mesela komitenin başkanı, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi Başkanı. Sıradan hiçbir insan yok. Crème de la crème’i Avrupa’nın.) isteselerdi 

bizi doğrudan men edebilirlerdi. İstediği cezayı verirdi. 5 ay bunun kavgası sürdü, sürdürdük. 

Kimin haberi oldu? Kimsenin. Şu anda CAS’tayız. Ne para ödüyoruz, kimler avukatımız, haberi 

olan var mı? Yok. Sormuyorlar, merak bile etmiyorlar. Biz bunu yolda konuştuğumuzda, dedi 
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ki Yusuf Bey, Başkan Yardımcım, “Size, bize o kadar büyük güven var ki bu işi çözeceğinize 

dair, onun için kimse sormuyor.” dedi. Ben bu güven için teşekkür ediyorum size.  

Değerli Arkadaşlar,  

Atladığım bir şey olsun istemiyorum. Evet, son 2 ayda gösterdik, futbolculara ödememiz 

gereken paralar var. Bitmiyor, bizim gelecek Eylül’ü yakalamamız gerek. Yani diyelim ki, 

varsayıyorum şampiyon olduk, biz kesin artıya geçeceğiz, bizim kesin hedefimiz bu. Mali 

açıdan, keşke Dursun Bey, yani eleştiri için demiyorum, o 508 milyondan 340 milyon 

aldığımız parayı borç kapatmaya verseydi, ki o sözle Genel Kuruldan, arkadaşlardan okey ve 

onay aldı. O sözle aldı, banka borçlarını, finansman borçlarını ödeyeceğim, dedi. Hayri Bey de 

kalktı, çok güzel bir konuşma yaptı. Ben şunu söyleyeyim, ben o toplantıda aleyhte konuşma 

yaptım. Nasıl yaptım? Florya ile Riva ayrılsın, Riva okey, Florya kalsın, dedim. Yani ihaleye 

girmesin dedim. Ve baktım, sözlerim alkışlarla kapandı ilk defa. Sizin alkışlarınızla değil, sus 

alkışlarıyla. Ve ben o toplantıyı terk ettim. Işın Bey filan, çok insanımız terk etti. Orada 

bulunmadılar, anladılar çünkü durumu. Şimdi kimseyi kırmak istemiyorum. Onlar da ona 

inanıyor, bir şey diyemem, öyle yaptı. Tercih 155 milyon euro arkadaşlar, 11 futbolcuya -

stopaj hariç- 155 milyon euro. Demek ki Sayın Başkanımıza da dediler ki, sen bırak, ne lüzum 

var kardeşim, altyapıya yapıyorsun, yok borçsuzluk, yok şeye, bırak, efsane başkan ol dediler, 

o insan da öyle yapmış olabilir. Ben suçlamak için söylemiyorum, sakın. En nefret ettiğim 

olay, bir başkan diğerine cevap veriyor, öbürü cevap alamıyor. Birini ibra ediyorsun, adam 

kalkıyor, başkan konuşmamalı diye bize faturayı ödetiyor. Hemen iadeli taahhütlü faturalar 

geliyor bize. Anlayan anlıyor. Şimdi ya yapmayın, başkanlık makamı. Ben bugün varım, yarın 

yokum arkadaşlar. Eski Başkanlarımıza serzenişte de bulunabilirsiniz, eleştiride de, rahat 

bulunun, ama makamı küçültemezsiniz. , TFF konuştuğunda, Başkan, az konuş, diyen 

adamlar, ben konuşunca niye ceza aldın diyorlar. Başkan ağırlığını bilmeli diyorlar. Olmadı ya, 

yapmayın Allah aşkına ya, üzülüyorum.  

Değerli Arkadaşlar,  

Kemerburgaz. Kemerburgaz’da maalesef maden ruhsatı çıktı. Mevcut Maden Yasası ile, 

şurada maden ruhsatı olsun, istediğiniz kadar gücünüz olsun, hukuken adamı 

çıkartamıyorsunuz. Bir tek şekilde çıkıyor, kamu yararına ise kurulan komisyon. Enerji 

Bakanlığında, ki sağ olsun gerek eski Enerji Bakanı Albayrak, gerekse mevcut şu andaki Enerji 

Bakanı bize büyük destek verdi. Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum büyük destek 

verdi bize, komisyonlar hızla kuruldu, olumlu gidiyor. Olumlu, yani bitmediği için şey 

konuşuyorum. Yani iyi gidiyordu, şöyle diyeyim. Başbakanın imzalaması gerekiyordu, 

başbakanın imzasına gitti. Ee başbakan yok. Hayır, başkanlık sistemine geçtim. Başkan 

yardımcısı var, başbakan yok. Ne oldu? Bu mevzu kadük. Böyle bir durum şimdi ve sağ 

olsunlar, torba yasaya koydular. Bizimki gibi 12 tane torba yasa da bekliyor şu anda Mecliste, 

ne yapalım! Bu arada, müteahhit iyi de bir Galatasaraylı, sağ olsun. Adamın 85 milyon TL 

teminatı, parası pul oldu.  

Florya ile ilgili şimdi anlatmayacağım. Florya ve Riva ile ilgili size ileride anlatacağım, bu 

ilkokulla ilgili. Sonra anlatacağım, şimdi kafanızı şişirmeyeyim, Kemerburgaz’la ilgili hâlâ 
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duruyoruz. Kasımpaşa tesislerini biliyorum Taner ağabey, çok iyi tesis. Tabii bizim orası daha 

fazla, daha büyük. Enerji nakil hattı devredilebilir. Ama adam bizden açıkça haraç istiyor ve 

hâlâ tehdit savuruyor. Diyor ki, “Türkiye’de hukuk var, mahkeme 10 sene sürer.” Ben 

görüşmedim. Akif Bey’le görüşmesinde bunu söylüyor açıkça. Olabilir, Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı olarak o hukuki haklarını tabii ki kullanmak durumunda. Ama biz bununla ilgili... Bir 

şeyi daha açıklayacağım, çok ağırıma giden şeylerden birisi. Sizlere hesap verme 

durumundayım ben. Biz alternatifler geliştirdik. Sakın ha, gebertseniz söylemem. Yani 

Kemerburgaz’a alternatifler. Biri evet, çalışıyoruz, çok az insan biliyor. Bir yere gittik, ulan 

millet bahçesine niye gittin, dediler. Ben açtım, ulan bir video. Çok özür dilerim uslübum için. 

Ya ben kendimi tanıyamadım, çok uzaktan zoom almış. Hani arkada yancı, lahmacun 

bekleyen mitingciler olur ya, gider. Abdurrahim ile ben arkada duruyoruz, böyle gitmeye 

çalışıyoruz. Vallaha ben kendimden utandım. İşte millet bahçesine giden Başkan.  

Değerli Arkadaşlar,  

İşin aslı, benim bir artı bir bakan, başbakan görmem gerekiyordu, bir dosya vermemiz 

gerekiyordu, acil. Bir gün önce bir yere gitmiştik, bizi izleyenler bilir. Benim askerde oğlum 

yok. Bir yere gitmiştik, onun devamını hızla vermem gerekiyordu dosyayı. Dediler ki, gel 

hocam şuraya. Biz oturduk protokolde Abdurrahim’le. Fotoğrafları da var, ama ayıp, bunu 

yayınlamam. Vay millet bahçesine gitti, işte siyasi yalaka’ Biz orada Abdurrahim’le ikimiz 

çıkmaya çalışıyoruz, çıkamıyoruz. Bariyer kurmuşlar. Siyasi konuşmalar başladı, biz çıkmaya 

çalışıyoruz. Görüntü o. Nitekim çıktık, çünkü biz işin siyasetinde yokuz. Biz bir evrak, bir dosya 

teslim etmeye gittik. Bunu da böyle bilin değerli arkadaşlar. Ha, ben millet bahçesine de 

giderim, devlet bahçesine de giderim, onu da söyleyeyim. Hepsi bu milletin, bu coğrafyanın 

içinde. Bütün legal siyasi partiler bizim siyasi partimiz, bütün devlet adamları bizim insanımız. 

Ama sen verme, sen öfkelen, o beni ilgilendirmiyor. Galatasaray siyaset dışıdır, siyasetle 

uğraşacaklar da lütfen siyasi partiye gitsinler. Bizi sokamazsınız.  

Ben bu vesileyle, bütün hükümete -tek tek ne yaptıklarını anlatmak istemem, çünkü bu kez 

öbür değerli rakiplerimiz ayağa kalkıyor- hepsine teşekkür ediyorum, Cumhurbaşkanından 

tek tek bütün bakanlara, CHP’li belediyelere. Unutmayalım, Hasan Akgün kardeşimiz de 

büyük mücadele verdi, 3 yıl tesis yapmayınca kalkmış yerle, yani iptal edilmiş yerle ilgili 

büyük mücadele verdi. Hasan Başkan CHP’lidir ve 129 dönüm olarak verdi. Şimdi orayı teknik 

ekibimizle yapacağım. Bu arada söyleyeyim, bazıları hiç uğraşmasın, bizi teknik ekibimizle 

kapıştırıp -çekirdek satışları artıyor bazen- çekirdek çıtlayıp seyretmek istiyorlar, öyle bir şey 

olmaz, onu da bilin. Gerek teknik kadro, gerek biz Galatasaray için varız, Galatasaray için 

mücadele ediyoruz. Birbirimize kırıldığımız olabilir, hiç önemli değil, onu da söyleyeyim.  

Ali Kiremitçi kardeşime teşekkür ediyorum. Onu da anlattım zaten, 20 katla 20 yılı, umarım o 

da düzelir, meşhur potlarımdan biri olarak tarihe kaydedilir.  

Değerli Arkadaşlar,  

Yani biz 2 milyon avro ile... Euroleague’de şampiyon oldu rakibimiz, biliyorsunuz. Maşallah 

çok iyi bir kadro kurdu gerçekten, hiç şey yapmayalım, beis yok. Türkiye’nin de gururu, çok iyi 

dereceler alıyor. Peki, ne alıyor şampiyon olunca? Merak edeniniz oldu mu? 1 milyon avro. 
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Ne harcıyor? Yani bize söylenen, bilmiyorum, iddia 40. Ben ne harcıyorum bu sene? 2.5. (Bir 

geçer misin? Bir görün arkadaşlar onu, basket ve voleybolda.) Evet bakın, basketbolu geçen 

yılla kıyaslıyoruz. Aman ha, geçen yılı eleştiriyor demeyin. Sakın ha, çünkü yarın bizim de 

babaların mirası, bir Dursun Başkana da Ünal Başkandan, Ünal Başkana, bu bir zincir, kimseyi 

ben kişisel suçlamam, hepsine teşekkür ederim. Dursun Başkana da, bütün Yönetim Kurulu 

üyelerine de, Galatasaray’da görev almış, atkı almış, bilet almış, alamamış, haykırmış ismini, 

onlara hep teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar, bunu mümkünse kayda alın, bunlar reel 

rakamlar. Geçen yıl sezon ortası onuncuymuşuz erkek basketbolda, şimdi üçüncüyüz, 

üçüncülükte de averajla üçüncüyüz. Sezon sonu dokuzuncuyuz. Kadro maliyetlerine bakın. 

Bakın, biz bununla öğünüyoruz. Ben sizin temsilcinizim, sizden güç almasam, o sinerjiyi, 

gözünüzde o parıltıyı görmesem, ben ve arkadaşlarım bir gün durmayız arkadaşlar. Bundan 

emin olun. Devam ediyoruz, kadın basketbol. Sezon sonu dokuzuncuyuz. Başarısız dediğiniz 

sezonda, biz Eurocup’ı aldık kadınlarda. Aldık. Ve bakın, 6. ve masraflara bakın. Devam et, 

voleybol. Voleyboldaki duruma bakın, değerli arkadaşlar. Voleybol erkeklerde neredeyse 

şampiyonluğa oynuyoruz. Kızlarda eh, aynı tutuyoruz, ama maliyetler düşüyor. Ve dikkat 

edin, bu düşen maliyetler bu kurla, yani % 60’la. Kur farkını çıkarsanız çok daha düşük. İşte 

biz bununla, bana verdiğiniz emanet bu. Otarşi dediğim olay bu. Kendine yeten kaynaklarla, 

inşallah iki yıl içinde bunlar olacak. Bu nedenle, bizim Florya’ya, teknik kadroya azami desteği 

vermemiz gerekir.  

Değerli Arkadaşlar,  

Benim çalışma tarzımda, daha önce de anlattım, -bence tabii başkaları uyar, uymaz, beni 

ilgilendirmiyor- ben ne basketin, ne voleybolun, ne judonun, ne yelkenin işlerine asla 

karışmam, ilgili yönetici arkadaşımız bakar. İlgili teknik kadroların sonsuz yetkisi vardır 

neredeyse. Olması gereken bence bu. Ama başarısız olursa da, sizin adınıza hesap sorma 

yetkisi bizde tabii ki. Ama şu anda başarılılar, bütün yokluklara rağmen.  

Forvetimiz, -ki bizi neredeyse ipe götürdüler, öncelikle beni ve diğer yönetim arkadaşlarımı- 

biz forvetsiziz ama ligde 5 forveti olanlardan, 4 forveti olanlardan fazla gol atmışız. Bu da 

enteresan, bu da Allah’ın işi. Evet, ben fazla şey yapmıyorum, Duygun ağabey çünkü 

haysiyetle ilgili konuştu. Sanırım onlara yanıt verdim.  

Otelle ilgili... Taner ağabey, şimdi otelde, Sayın Başkanın kefil olduğu bir credit line açılıyor ve 

bu sadece kendisi izin verince, kontrollü kredi denilen olay. Bu arada söyleyeyim, Türkiye 

Bankalar Birliği’nin, daha doğrusu Ziraat Bankası’nın vereceği kredinin adı da kontrollü. Önce 

kısa vadeli borçlar ödenecek, -söylemeyi unuttum, özür dilerim- sonra uzun vadeli borçlar 

ödenecek. Artan olursa kulübe verilecek ve yine benim önerimle, bağımsız bir uluslararası, -

ulusal olursa ayvayı yedik, siyasiler girer içine- denetim kurulu tarafından da bütün hesaplar 

denetlenecek. Yani kontrollü krediden aklıma o geldi. Devlet, bunu onayladı. Yani sen al, 

tekrar transferlere batır. Bizim çocuklarımız bekliyor arkada. Onlar özgürce, inşallah 100 

binlik bir stadımız olur, hepimizin hayali var ve Galatasaray dünyanın tepesine devam eder. 

İsmen dünyanın tepesindeyiz, ama cismen de olmalıyız.  

Değerli Arkadaşlar, Büyüklerim ve Kardeşlerim,  
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Sayın Ziyal, böyle bir şey gerekirse, risk gördüğüm anda, tabii hem Genel Kurulu toplarım, 

hem bizim çok değerli, çok zengin bir camiamız var, alırım. Ama şu anda öyle bir durum 

gözükmüyor. Ben zaten açıklarım nokta nokta. Zaten şeffafız.  

Hayri ağabeyin bankalar konusu. Ben sordum, biz niye yayınlamıyoruz diye. Şu anda 3 banka 

var. Sağ olsun, artık Aktif Bank da bize destek oluyor, onlara da teşekkür ederim. Ziraat, 

Denizbank ve Aktif Bank’a teşekkür ederim. Zaten 3 banka ile çalışıyoruz, 4. Yok. Onları da 

tek tek -Hayri ağabey mi dedi, Taner ağabey mi?- açıklarız. Niye açıklanmamış, anlamadım.  

Evet, Tayfun Bey’e cevap verdim, o dediği konuyu zaten start ettirmiştik. Yani durum bu.  

Çok müthiş dayandınız, ben sizi tebrik ediyorum. Yani teşekkür ediyorum. Biz vakar içinde, 

gurur içinde yürüyeceğiz. Ben önemli değilim değerli arkadaşlar, başkanlık makamı önemli. 

Divan Başkanlığı makamı da önemli, Sicil Kurulu Başkanlığı makamı da önemli, Disiplin Kurulu 

da öyle. Lütfen birbirimize saygılı olalım.  

Sevgili Divan Üyesi Ağabeylerim, Kardeşlerim, 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Mustafa Cengiz’e açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ve 

Kulüpler Birliği arasındaki anlaşma, üyelerimiz arasında mutlaka bir tartışılacaktır. Gerektiği 

zaman da Sayın Başkana ve Yönetim Kuruluna mutlaka ilave bilgi için müracaat edeceğiz.  

Efendim, 5 saatlik bir çalışma yaptık, teşekkür ederiz sabrınıza. Sağ olun.  
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