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Olağanüstü Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 28.01.2019 Pazartesi saat 16.00’da Galatasaray Spor Kulübü Ali Sami Yen 

Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Galatasaraylılar, 

Saat 16.00, dolayısıyla, programlandığı şekilde olağanüstü Divan toplantısına başlamamız 

gerekli. Bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Resmî açılışımızı yapmadan önce, olağanüstü Divan 

toplantısı olduğu için olası birkaç konuda oylama yapma gereği olabilir. O yüzden, lütfen 

Divan üyelerinin kendine verilen yere, Divan üyesi olmayan değerli kulüp üyelerimizin de sol 

arkada -bakın kulüp üyeleri diye bir pano var, lütfen orada- yer almalarını özellikle rica 

ediyoruz. Göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden çok teşekkürler.  

Anladığım kadarıyla, herkes yerli yerine oturmuş zaten, çünkü kımıldama yok. Süper.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Galatasaraylılar, 

Olağanüstü Divan toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Toplantıyı açmak için gerekli sayımız 

vardır. O bakımdan, resmî olarak toplantıyı açıyoruz. Ülkemizin kurtarıcısı, demokratik, laik 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, vatanımız 

uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyemiz Ali 

Sami Yen ve arkadaşlarının aziz hatıraları önünde, sizleri saygı duruşuna davet ediyorum 

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

Efendim, bu olağanüstü Divan toplantısını neden organize ediyoruz? Bu konuyla ilgili olarak 

gerek sosyal medyadan, gerek üyelerimizden, hatta karar verici pozisyondan bazı 

üyelerimizden çeşitli soru talepleri geldi. Bunlardan bir tanesi, Divan neden bu işe karışıyor 

ve neden organize ediyorsunuz gibi. Bu toplantı Divanın talebi üzerine olmuyor. Bu toplantı, 

tüzüğümüzde belirtilen ilgili maddenin gereği olarak, 34 Divan üyesinin vermiş olduğu dilekçe 

çerçevesinde, bu talebe cevap vermek için yapılmaktadır. Müsaade ederseniz, bu konudaki 

soru işaretlerini gidermesi için Aykut Bey’den ilgili tüzük maddesini okumasını isteyelim. 

Salondakiler mutlaka biliyorlardır bu maddeleri, ama televizyonları başından bizi izleyen 

değerli taraftarlarımız veyahut sarı kırmızı renklere ilgi duyan kişiler tarafından da 

bilinmesinde yarar var. Buyurun Aykut Bey.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Saygıdeğer Hazirun, 

Bilindiği üzere, kulüp tüzüğümüzün 101. maddesi, Divan Kurulunun çalışma yöntemini 

belirlemektedir. 101/5. maddesini aynen okuyorum: “Divan Kurulu olağanüstü toplantıya 

Divan Kurulu Başkanı, Divan Kurulu üyelerinden en az 20 kişi veya Denetim Kurulunun yazılı 

talebi üzerine, Divan Kurulu Başkanı veya başkan yardımcılarından biri tarafından çağrılır. 

Yukarıdaki yazılı talep çerçevesinde oluşturulan gündem üyelere ve öneri sahiplerine yazılı 

olarak bildirilir. Olağanüstü toplantı gündemine ekleme yapılamaz.”  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Herhalde tüzüğümüzün ilgili maddesi nettir. Tüzüğümüze göre 20 imza lazım, bize gelen 34 

imzadır. Tabii bu imza kısıtlaması o zamanki Divan mevcuduna göre konulmuştu tüzüğe. 

Şimdi üzerinde çalışılmakta olan tüzük tadilinde bu sayının Divanın mevcut aktif sayısına göre 

revize edilmesine de gayret ediyoruz. Aksi takdirde, sürekli bir olağanüstü Divan toplantısı 

talebiyle karşılaşabiliriz. Bir Pazartesi günü yoğun olarak teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür 

ederiz.  

15 Ocak tarihinde verilmiş olan dilekçenin ana teması şudur efendim. Türkiye Bankalar Birliği 

ile Türkiye Futbol Federasyonunun, futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin 

ortak çalışması hakkında bilgilendirme talebiyle gelmiş bir dilekçedir. Dolayısıyla, bunun 

gereğini yerine getirebilme çabasıyla bugün toplandık. Birkaç uygun gördüğümüz ve tasvip 

edeceğinizi umduğumuz yöntem hakkında bilgi vermek istiyorum. 

Malum, saat 16.00, hava erken kararıyor. Herkes evine dönecek. Bundan önceki Divan 

toplantılarımızda olduğu gibi, mükerrer soruların ve kürsüde söz almaların önüne geçmek için 

ve toplantımızı olabildiğince verimli yapmak için Yönetim Kurulunun bilgilendirmesi sırasında 

veyahut sonrasında oluşabilecek soruları veyahut önceden sorularınız varsa, arkadaşlarımızın 

kapıda girişte dağıttığı veyahut da şu anda dağıtacakları soru formlarını eğer doldurup bize 

ulaştırırsanız, konuşmalar yapılırken arkadaşlarımız bu soruları kategorilerine göre konsolide 

edip aynı, benzer sorulara benzer cevapların verilmesine engel olacağız.  

Tabii ki bu bilgilendirme sonrasında sorulara verilecek cevapların ardından da eğer görüş 

almak isteyen değerli üyelerimiz olacaksa, bu toplantının tam bir istişari ve danışma amacına 

ulaşmasını teminen kullanılacak sürede biraz kendi vicdanlarınıza ve insaflarınıza sığınarak, 

olabildiğince kısa ve net görüşler bildirilmesini rica edeceğiz. Dolayısıyla, gündemimize 

geçebiliriz.  

Bu konunun iki tane önemi var bizim açımızdan, kulüp açısından. İki tane uç diye 

düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi, son Divan toplantısında Sayın Mustafa Cengiz’in de ifade 

ettiği gibi, siyasi iradenin bir kararıdır bu. Öyle takip ettik hepimiz. Dolayısıyla, buradan ele 

almak lazım diye düşünüyorum.  

Görüş belirtecek üyelerimizin iki konuya hassasiyet göstermeleri önemlidir diye 

düşünüyorum. Bir tanesi, böyle olası bir yeniden yapılandırmaya kulüp yönetimi karar verip 

imza atacağı zaman Galatasaray’ın kuruluş değerlerini, kolektif mülkiyetini ve bugüne kadar 

yaşamış olduğumuz otonomimizi göz ardı etmeden karar verilmesi lazım diye düşünüyorum. 

İkincisi de, eğer mevcut yönetimin çalışmalarını beğenmiyorsanız bile, sırf bu nedenle 

Galatasaray’ın faydasına olabilecek bu projeye karşı çıkılıp Galatasaray Spor Kulübü’nün olası 

bir spor kamuoyu önünde marjinal kalmamasına da gayret etmemiz lazım diye 

düşünüyorum. 

Dolayısıyla, bu iki uç arasında herhâlde istişari bir sonuç alacağız diye düşünüyorum. Bizim 

Divan Kurulu olarak, en azından bugünkü toplantı sonunda hedeflediğimiz sonuç şudur. 

Değerli üyelerimizin Galatasaray’ın üslup ve kalite seviyesine uygun şekilde yapacakları 

katkılardan sonra, Yönetim Kurulumuza, alacağı karara destek verebilmek amacıyla bir 
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tavsiye kararı alabiliriz en fazla. Hedeflediğimiz budur. Dolayısıyla, bu çerçevede tekrar hoş 

geldiniz diyor ve toplantıyı açıyorum. 

Sayın Yönetim Kurulundan bu konuyla ilgili olarak bilgi verecek olan kim var acaba? 

Bekliyoruz kürsüye efendim. Sayın Cengiz? 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 

Sayın Başkan, Sayın Divan ve Galatasaray’ımızın Değerli Üyeleri, Değerli Divan Üyeleri, 

Büyüklerim, Kardeşlerim, 

Şimdi ben tabii durdum, bilinçli değil duruşum. Aslında böyle bir talep geldiğinde, biz tabii ki 

Divanın toplanma talebine saygı duyarız. Bunu engellemekle ilgili hiçbir şey yapmayız ve her 

zaman hesap da veririz, bilgi de veririz. Fakat burada verilecek bilgi gündeme geldiğinde, biz 

aslında bu bilgiyi verme durum ve konumunda değiliz. Yani sevgili devletimizin bu konuda 

atacağı adımları netleştirmeden ve henüz ne olduğunu bilmeden böyle tahminî bir şeyler 

diyemeyiz. Ama geçen Divanda da yaptığım gibi, -aldığımız ham bilgiler doğrultusunda- niyet 

nedir, bu niyete karşı Galatasaray’ımızın ve Genel Kurulda yetkilendirdiğiniz biz Yönetim 

Kurulunun tavrı ne olmalıdır, onu ben acizane sizlere, sizlerin temsilcisi olarak ifade 

edebilirim.  

Önce hepimiz dikkatle izliyoruz. Şimdi şöyle bir tepki, algı olduğunu gördük öncelikle. Yani 

acaba devletin borçlu olan kulüplere el koyma niyeti mi var? Yani yıllarca bir kayyum endişesi 

taşıdı spor kulüpleri. Acaba devletimiz bu yoldan yönetimlere, kulüp idarelerine, genel kurul 

iradelerine el mi koymak istiyor?  

Ben şunu sarahaten ve açıklıkla belirtmeliyim ki, başından beri içinde bulunduğumuz 

temaslar ve irtibatlarda asla böyle bir şey olmadığını ifade edebilirim. Resmî olarak böyle bir 

taleple, böyle bir niyetle, böyle bir gizli ajanda ile -his olarak bile- biz karşılaşmadık. Sayın 

Başkanın da ifade ettiği gibi, devletin artık başka çıkış noktası kalmayan ve dünya çapındaki 

kulüplerle yarışan kulüplerimizin içine düştüğü mali durumlara bir çözüm arama yolu olarak 

görüyorum. Açık ve net, ne yapabilirizi devlet de düşünüyor. Biz Genel Kurul üyeleri olarak 

nasıl düşünüyorsak, Galatasaray için nasıl bir stratejik öngörü içinde ne yapabilirizi, nasıl 

doğru yönetimi ve insanları arama gayreti içindeysek, devlet de aynı şekilde, milletinin 

mensubu olduğu bu sosyal camialara destek olmak istiyor. Ben bunun için devletimize -halâsı 

kalple söylüyorum- çok teşekkür ederim. 

Bu teşekkürler kesinlikle bir siyasi mülahaza olarak görülürse de esef ederim. Ben devletten 

geldim. Devlete küsemezsiniz, devletle kavga edemezsiniz, sadece devlete yardımcı oluruz. 

Devlet de milletine ve onun en önemli unsurlarından biri olan spor kulüplerine ve o spor 

kulüplerinin en büyük parçası olan, ki biz 40 artılardayız, bir rakibimiz 30 artılarda, bir 

rakibimiz 20 artılar bandında. Hiç kimse alınmasın, bizler 40 artı banttayız ve daha da ileriye 

doğru gidiyoruz. Zaten tersi bir durum olsaydı, bütün medyada her gün sürmanşet 

yayınlanırdı. Biz böyle olduğumuz için bu hiç yayınlanmaz, biz böyle ifade ederiz sadece. 

Değerli Arkadaşlar, 

Biraz önce dediğim gibi, konu ne? Türkiye’de spor kulüplerinin 15 milyar TL’ye yakın borcu 

var. Borç-alacak farkına girdiğinizde 10 milyar TL’ye yakın toplam borçlar. İki, üç 
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kulübümüzün borcu yok, otarşik, kendi yağında kavrulan durumdalar. Onları tebrik etmek 

gerek. Ama biz, şu ya da bu yönetim... Hep söylüyorum. Bütün geçmiş yönetimlere, 

yöneticilere, kurullarda bulunan bütün kardeşlerimize her zaman candan teşekkür ederim. 

Onlar da bizim gibi elinden geleni yapmaya çalıştı, gayret gösterdi, zamanını ayırdı, 

çoluğunun, çocuğunun rızkını verdi belki de. Biz onlara çok teşekkür ederiz. Ve ben hemen 

sözlerime başlamadan şunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz sosyal bir camiayız. Bu sosyal 

camiada bazı değerlere, bazı kurumlara ve bazı söylemlere çok dikkat etmek gerektiği 

kanaatindeyim. 

Değerli Arkadaşlar, 

Devam edersem, devlet, biz kulüplere nasıl yardımcı oluruz diye düşünüyor. Bu asla bir yeni 

kredilendirme değil, öyle düşünmeyin. Biz şunu da istemedik konuşmalarda, bize bir yeni 

kredi verin, biz bu krediyi alalım, transferler yapalım, harcayalım, getirelim. Bakın, bugün 150 

milyon avroya yakın bizim üstümüzde stopaj dahil (Küsuratları da veririm, ama kafa şişirmek 

istemiyoruz. Vereceğiz ileride, fakat bu toplantının amacı o değil.) yükümlülüklerimiz var. 

Bizim şu anda, Ocak  ayı sonu itibarıyla ödememiz gereken çok yüksek miktarlar var. Her üç 

ayda bir borçsuzluk kâğıdı alıyoruz. Bizim borcumuz yoktur dediğimizde, borçsuzluk belgesini 

aldığımızda, içinde bulunduğumuz 3 ay dinamik bir şekilde hareket ediyor. Önümüzdeki 3 

ayda tekrar sorunlar önümüze geliyor.  

Bu biriken mali sorunlar. Şimdi, devlet -devam edeyim, tekrar başa sarayım- bir 

kredilendirme yapmıyor, yani bize, alın kredi, gidin kulüplere verin, demiyor. Şöyle 

düşünüyor. Bu içinde bulunduğumuz borçluluk durumunda, kulüplerin -Galatasaray 

demiyorum- çok ödemeleri kısa vadeli. % 70-80 kısa vadeli, bir yıl içinde. Müjde ile 

söyleyeyim ki, Galatasaray’ınki ters. Bizimki biraz daha iyi durumda, çünkü biz aynı bu benzer 

yapılandırmayı yaptık, sendikasyon kredisi şeklinde. Ben bir iki defa söyledim, ama kimse 

oralı olmadı. Ağustos ayı itibarıyla 380 milyon TL biz iki banka -ki kendilerine buradan çok 

teşekkür ederim-, Ziraat ve Denizbank kanalı ile sendikasyon kredisi yaptık. Kısa vadeli 

borçları tersine çevirdik ve avro bazındaki borçlarımızı da azalttık, yabancı para biriminden 

olan. Daha rahat, daha iyi bir duruma geldik. 

Çok özür dilerim, griptim, yanlış ilaç almışım ve şimdi o da terletecek. Şeker hastası değilim. 

Şimdi, amaç ne? Devlet bir öteleme yapmak istiyor. Ben net ve açık gideyim. Kendi teklifimiz, 

dedik ki biz devlete, siz bunu 10 yıl yapın, ilk 4 yılı ödemesiz olsun, çünkü alacak-borçta 3-3.5 

milyar TL toplam borcu var kulüplerin. Pardon, elde ettiği hasıla var. 4 katlık bir değer farkı 

var. Yani ben hiç tuvalete gitmesem, hiçbir şey harcamasam, elde ettiğim gelir devamlı aynı 

kalırsa 4 yıl sonra borcumu ödüyorum. Kulüplerin ortalama rasyosu bu. Bu rasyonun 4 yıllık 

bir ödemesiz dönem önerdik. Peki, siz bu 4 yıl ödemeyeceksiniz, bir rahatlığa kavuşacaksınız, 

öteleyeceksiniz ve 4 yıl sonra gelecek yönetimin boynuna binecek bütün borç. Böyle bir kısır 

döngü. Hayır dedik, bunu da yapmayın. Kontrollü krediyi bilirsiniz, yani alınacak her bedel... 

Biz amatör sporlara vergi ödüyoruz ve ödediğimiz vergilerden amatörlerimize 27 milyon TL 

nakit kaynak yarattık, bu amatörlere olan kısır döngüyü kırmak üzereyiz. Biz bunu anlattık. 

Aynı şekilde, bizim harcamalarımızı kontrol edin. Bunu borç ödemelerine, yani öncelikle kısa 
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vadeli, eğer devletin ayıracağı kaynak yeterli ise uzun vadeli kredileri cover edecek hâlde. Bizi 

diğer Anadolu futbol kulüplerinden ayıran 3 büyük kulübün bir özelliği var. 3 büyük 

kulübümüz Cumhuriyet’ten bu yana amatör sporlara, özellikle olimpik dallarda çok büyük 

destek veriyor. Ve neredeyse bakanlıkların yapması gereken görevleri bünyesinde, uhdesinde 

bulunduruyor. 1.600 küsur gence biz spor eğitimi verdiriyoruz. 3 büyük kulüp öyle. Onlar 

zaten onun için büyük kulüp. Bir anlamda, sadece başarılarıyla değil, hizmetleriyle de büyük 

kulüpler. 

Şimdi, biz bunun da baz alınmasını istedik. Yani sadece futbol kulübü değil, Sportif bazında 

değil, spor derneği, yani dernek bazında konsolide alınmasını istedik. Tabii bir sürü 

tartışmalar oldu. Profesyonel arkadaşlarımız şu anda götürüyor. Bazı hinlikler oluyor 

maalesef, fakat şundan emin olun. Galatasaray hem o çalışmalar nezdinde profesyonel, hem 

de siyaset nezdinde açık, şeffaf ve dürüst davranıyor.  

Değerli Arkadaşlar, 

Bizim hesaplarımız meydanda. Ezcümle hemen şunu söyleyeyim. Biz yıllardır, aldığımız her 

futbolcuyu -ki ben geçmiş yönetimlere de borsaya kote olduğumuzdan beri bu aldıkları karar 

için teşekkür ediyorum- kaç liraya aldık, kendilerine her yıl ne ödeyeceğiz, tek tek KAP 

bildirimini yapıyoruz. Yıllardır yapıyoruz. Rakiplerimiz yapıyor mu? Yapmıyor. Bu neyi 

gösterir? Bizim ne kadar açık, şeffaf olduğumuzu gösterir. Biraz sonra arkadaşlar çıkacak, bizi 

eleştiriyor, rakamları söylüyor. Biz bundan mutlu oluyoruz, acaba bir yerde yaptığımız bir 

hata var mı, bunu düzeltebilir miyiz diye. 

Şimdi, hesaplarımız çok açık ve şeffaf. Devletimiz bunu görüyor. Diğer rakip kulüpler içinde 

en iyi durumda olan biziz. Bunu da son 6 aylık raporlar net gösterdi. Bu arada, benim de 

serzenişte bulunma hakkım var. Değerli bir eski başkanımız, bir önceki başkanımız, sevgili 

profesörümüz, bizim bilançoda cinlik yaptığımızı söylüyor. Bizim UEFA’dan elde edilecek, 

gelecek yılda elde edilecek muhtemel gelirleri bu yılın bilançosuna koyduğumuzu ve insanları 

aldattığımızı söylüyor. Çok üzüldüm, inanamadım söylediklerine, inanamadım. Ordinaryüs 

profesör, burada olmasını çok isterdim.  

Sayın Duygun Yarsuvat, ben bunu okuyacağım. Galatasaray, bu kadar şeffaf, açık ve samimi 

yönetiliyor. Yıllardır öyle, biz de öyleyiz. “Şampiyonlar Ligi’nden bir sene sonra gelecek parayı 

mali tablolara koymuşlar. Bir mühendislik yapmışlar, cin olmadan adam çarpmışlar.” Yani biz 

bilançolarda sahtekârlık yapmışız.  

Değerli Arkadaşlar,  

Sadece kendi içimizdeki odit değil, sadece kendimiz değil, biz aynı zamanda uluslararası 

bağımsız bir denetici şirketin de denetimi altındayız, Ernst & Young’ın. Bir kere onlara 

hakaret ediyor. Biz bunu yapmışsak bu suçtur ve uluslararası IFRS’e göre, bu yine bir suçtur. 

Yetmedi, biz UEFA denetimindeyiz. Bizi aynı zamanda yine bir diğer uluslararası denetleme 

kuruluşu, Price Waterhouse denetliyor. Biz çift denetleniyoruz, iki defa. Ve geçmişte olan 

birtakım endişeler nedeniyle, Price Waterhouse da çok sıkı şekilde denetliyor bizi. Ve biz o 

denetlemelerden geçerek, bugün hiç gündeme gelmeyen ve hiç söylenmeyen, neredeyse 

olağan hayatın akışı gibi görülen, UEFA’dan geçerlilik belgesini aldık. O denetlemelerin 
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sonucunda aldık. Çalışmalarımızı mali olarak kanıtladık ve şükür bize ki, efektif ve reel olarak, 

ilk defa biz 6 ayın sonunda, her iki denetleme şirketinin titiz denetlemesinin de altında, net 

kâra geçtik. Ve UEFA’nın bize kestiği 2 milyon euro ceza olmasaydı, bu kârlılık aslında yaklaşık 

15 milyon TL olacaktı. 9. ay itibarıyla inşallah çok daha iyi olacak.  

Transferlerle ilgili, evet, gecikmeler oldu. Ona girmeyeyim şimdi, konumuz başka.  

Değerli Arkadaşlar, 

Devletin yapmak istediği, bizim aldığımız intiba bu. Bize henüz bir teklif yapılmış değil. Biz 

bütün dökümleri, nakit akış tablolarının tamamını verdik. Zaten Ziraat Bankası’nda bizim mali 

tablolar bulunuyor. Bankalar zaten bizim mali tabloları didik didik ediyor ve umarım bize bir 

line açılır, bir kredi line’ı. Ülkemizin geçici de olsa içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan 

hiçbirimiz vareste değiliz, bu ülkede yaşıyoruz. Bu sıkıntıların içinde, spor kulüplerine böyle 

bir desteğin gelmesi müthiş bir şey, müthiş. Öyle yayınlar oluyor ki, siyasi mülahazalar veya 

siyasi tepkiler, -olabilir, o bölüme karışamayız- bunu öldürmeye çalışıyorlar. Öldürmeye 

çalışıyorlar bunu, yani devlet bu yardımı yapmasın, efendim Ziraat Bankası çiftçinin bankası, 

ee niye veriyor spor kulüplerine! Öyle bir şey yok, sadece mevcut faizle...  

Değerli Arkadaşlar,  

Faiz olayını da açayım. Bizim teklifimiz, ki biz aldığımız 380 o sendikasyon, yeniden 

yapılandırma kredisinde de flottant, yani yüzer faiz oranı kullandık, libor artı 3. Teknik deyime 

girmeyeyim, yani faizler düştüğünde bizim oranlar düşecek, yükseldiğinde yükselecek. Aynı 

şekli koyun, kontrollü verin, dedik devlete. Alıp bizler çarçur etmeyelim, gelecek kuşakların 

hakkını yemeyelim. Bunu tabii biz defaatle dile getiriyoruz. Amaç nedir? Borcu öteleme, 

nefes alma, ama gelecek kuşaklara yük bindirmeme. Bizim önümüze gelecek, biz bakacağız. 

Biz asla Galatasaray’a zarar verecek, onu bir yük altına sokacak iş yapmayız. Biz şu anda yılı 

doldurduk. Bu yönetim 8 aylık, 4 aylık, bizim bütün mali tablolarda müthiş bir iyileşme var. 

Bizim öz sermayemiz eksi 600 milyondan eksi 300 milyona indi, yani iki katlık bir değer elde 

ettik. Sürekli 250 milyon zararlarda, 117’de, 3 ayda, 2.6 milyon kâra geldik. Bu inşallah devam 

eder, inşallah şaşırtmaz şartlar bizi. İnşallah bizi lüzumsuz harcamalar içine sokmaz şartlar, ki 

üstümüzdeki baskı ve şeyi biliyorsunuz. Hanım benimle konuşmuyor, transfer yapmadınız 

diye. Çok samimi söylüyorum. 

Yani dün ben yorgunum. Biraz önce dedim ki, yanlış ilaç almışım. Ben tek Minoset kullanırım, 

onun için hafif kızarır gibiyim, inşallah dilime vurmaz. Saat 4-4.5’ta eve gittim. Bütün 

arkadaşlar, saat 10’du biz çeşitli kanallara dağıldık, yani ikiye, üçe bölündük. Madem öyle, 

son 10 günde aklınız nerdeydi? Öyle oluyor işte, şartlar öyle getiriyor. Biz hâlâ anlamıyoruz. 

Niye böyle oldu, biz de anlamıyoruz. Bariyerler derken, engelleri kastediyorum tabii. Hiç 

ummadığınız şeyler karşınıza çıkıyor. Ben bunları burada ifade edemem, çünkü karşıdaki 

kulübe veya şartlarına saygısızlık etmiş olurum. Ben öyle rastgele konuşan bir camianın 

temsilcisi değilim. Bizim camia, müeddep ve edeplidir. Edebini bilir, transfer yaparken rakip 

takımlara laf atmaz. Biz edepli insanlarız, herkes edebine göre davranır. Ve saat 4’te ayrıldık, 

bütün o çeşitli mecralardan, 2’ye, 3’e bölünmüş, hepsini bir araya getirip, senkronize edip, 

toparlayıp, onlarca, ki olası çok azalıyor ara dönemde maalesef, 4-5 olası futbolcuya indirdik. 
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Hepsinden olumlu şeyler aldık, inşallah yine bir terslik olmazsa, ki her şeyde hayır vardır. 

Şerre inananın -ki bizi şer gibi görüyorlar bu aşamada- hayra da inanması gerekir ve biz hayırlı 

olacağına inanıyoruz. Ve inşallah camiamıza ve taraftarlara olası en iyi, en uygun mali 

şartlarla... Hiç kimse bize baskıyla, tehditle, küfürle, fiziki tehditle Galatasaray’ın parasını 

sokağa attıramaz, onu da söyleyeyim. 

Saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Mustafa Cengiz’e vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Son Divan 

toplantısında, yanlış hatırlamıyorsam, kendisi 31 Ocak diye bir dateline telaffuz etmişti. Bu 31 

Ocak protokolün imzalanma tarihi değil o zaman, finansal tabloların federasyona teslim 

tarihi. Bu konuda soru ve talepler gelmişti çünkü. Onu da buradan açıklığa kavuşturmuş 

olalım. Başka açıklama yoksa, eğer salonda yazılı olarak verilecek sorular varsa, o formları 

alalım. Soru yok diye düşünüyorum. Sayın Helvacı, galiba Ziraat Bankası ile ilgili bir 

bilgilendirme yapmak istiyordu. Buyurun Sayın Helvacı. Daha sonra da Sayın Yarsuvat’a söz 

vereceğiz.  

Mehmet Helvacı 

Sayın Divan, Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de günlerin getirdiği bu hastalıktan nasibimi almış 

durumdayım. O yüzden, zamanımız da sınırlı diye, 5 dakikada bir şeyler söyleyip 

huzurlarınızdan ayrılacağım, daha sonra gerekirse konuşmak üzere diyerek.  

Başkan söyledi, Sayın Divan Başkanımız da söyledi. Zaten 31 Ocak’ta bir şey olacağı yok. 

Hatta Şubat’ta da bir şey olacağı yok, belki Mart’ta da bir şey olacağı yok, çünkü şu anda 

hâlihazırda hazırlanmış, borç tasfiyesine yönelik bir program söz konusu değil. Anlaşılıyor ki, 

bu programın yapılması da henüz devlet kademesinde gerçekleşmiyor ve bu, sonuçta galiba 

bizlerden talep edilecek. Yani kulüplerden talep edilecek. İşte burada, kulüplerden talep söz 

konusu olduğunda ne yapmamız gerektiğine dair bizim, tabii ki başta Yönetim Kurulumuzun 

bir çalışma yapması lazım. Geçmişte, Spor Kulüpleri Kanunu tasarısı hazırlanırken, borçların 

tasfiyesine yönelik olarak da bir hazırlık yapılması istenmişti. O komisyonda bulunan birisi 

olarak, o konuda çalışmanın olduğunu, ama bu çalışmanın hiçbir şekilde yürürlüğe 

girmediğini, şu anda da girmesi konusunda bir talebin olmadığını görüyoruz.  

Bugün burada söylenenden daha fazlasını hiç kimse bilmiyor, ona emin olabilirsiniz. Yani 

Başkanın söylediği tamamen doğru, hiçbir şekilde kimsede bunun fevkinde bir bilgi yok. Ama 

bu bilginin olmaması, aynı zamanda biraz evvel söylediğim gibi, maalesef bu konuda bir 

çalışma da yok hâlihazırda. Ve zannederim bunun sonucunda, dediğim gibi, bu bizim sırtımıza 

kalacak ya da federasyon tarafından bir öneri gelmesi istenecek. Şimdi biz ön almalıyız, bu 

konuda bir hazırlık yapmalıyız, federasyon tasarısı ortaya çıkmadan evvel, ki böyle bir tasarı 

ortaya çıkarsa bizim pek lehimize bir tasarı olmayacağını şimdiden söyleyebilirim.  

Ben Başkanın söylediklerine inanıyorum ve katılıyorum, ama bir hususa işaret etmek 

istiyorum. Spor kulüplerinden bahsetti Başkan, genel kuruldan bahsetti, bu iradenin dışına 
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çıkmak istemez kimse, dedi. Bunlar spor kulüpleri açısından doğru, ama bizim bir özel 

konumumuz var, biliyorsunuz. Bizimle beraber aslında işte bahsedilen kulüplerin de aynı 

konumu var. Biz artık futbolumuzu Galatasaray Spor Kulübü Derneği çatısı altında değil, 

Sportif A.Ş.’de gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla, el değiştirecek olan Galatasaray Spor Kulübü 

değildir, ama Sportif A.Ş.’de bu endişe vardır. İşte bütün bu endişeleri göz önüne alarak, 

bunun için de bir niyet açıklamasına veya bir eyleme gerek yok. Bu bizim içinde 

bulunduğumuz şartlarda herkes için geçerli. Bu kadar büyük borçlulukları yönetmeye 

çalışırsanız, bu borcu yönetirken, bir gün birisi sizden bunu ödemenizi talep edebilir. Talep 

ettiği anda da elinizde olan değerler -bugün Türkiye’de örneklerini görüyoruz- tehlike altında 

demektir.  

İşte bizim kulübümüzün elinde olan değerlerin en önemlisi Sportif A.Ş.’nin hisse senetleridir. 

Bu hisse senetlerinin el değiştirmesi ise Galatasaray futbol aktivitesinin artık Galatasaray 

Spor Kulübü bünyesinde değil, çoğunluğa kim sahipse onlar tarafından gerçekleştirilmesi 

demektir. Bu da yine belki tartışılması gereken bir şeydir. Ben kişisel görüş olarak, bunun 

böyle olmasını asla istemem, ama bunun da tartışılması gerekir. Belki birileri bu şekilde 

olmasında yarar görüyorlardır, umuyorlardır. Eğer böyle bir yarar gören, uman varsa, aslında 

bunu açıkça söylemesi ve bunu da dile getirip, bunun sonuçlarını da beraberce bize anlatması 

gerekir. Belki biz de ikna olabiliriz. Söylediğim gibi, benim kişisel görüşüm asla bu yönde 

değildir. Bunun böyle olmasını kesinlikle istemem.  

Şimdi huzurunuzdan ayrılmak durumundayım. Ama dediğim gibi, bunu şimdiden bir öneri 

olarak söylemiş olayım. (Çok özür diliyorum, sonuna kadar kalmayı çok isterdim, ama 

maalesef daha önceden organize edilmiş bir başka toplantıya katılmak için aranızdan 

ayrılmam gerekiyor.) Belki sayın Divanımız bu konuda da Yönetim Kurulumuzun talep 

edeceği, isteyeceği bir çalışmayı yapmak isteyebilir. Yani bu borcun yapılandırılması ile ilgili, 

başkaları ortaya bir şey koymadan evvel, biz daha doğru bir şeyin ne olabileceğini 

kamuoyuna sunmak, kamuoyunu bu çerçevede oluşturmak durumunda olabiliriz. Çünkü biz 

bunları yapmazsak, yarın önümüze gerçekten hiç hoşumuza gitmeyecek bir öneri çıkabilir. Bu 

öneri ortaya çıktıktan sonra birtakım şeyleri düzeltmeye çalışmak da içinde bulunduğumuz 

ortamda biraz kör döğüşü gibi olur. Ama öneri ortaya çıkmadan biz ortaya çıkarabilirsek, 

zannederim Galatasaray açısından daha faydalı bir iş yapmış oluruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, saygılar 

sunuyorum. Sayın Divan Başkanına da bu önceliği verdiği için teşekkür ediyorum. Ayrılmak 

zorundayım, teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Rica ederim. Sağ olun, katkılarınız için teşekkürler. Bir soru geldi efendim, yazılı. 8256 sicil 

numaralı Sayın İbrahim Göknar’ın sorusu.  

“Kulüplerle ilgili sadece borç yapılandırma değil, birçok farklı maddeleri de içeren ve uzun 

süredir UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Bankalar Birliği’nde de 

müzakere edilen bu hayati konuda Galatasaray Divan üyeleri niçin çok daha önceden 

bilgilendirilmemiş ve görüşleri alınmamıştır?” diye bir sorusu var.  
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Müsaade ederseniz, ben bu soruya cevap vereyim. Bu zaten Aralık ayının ikinci yarısından 

beri gündemde olan bir konu. Arada bir Divan toplantısı yaptık, bir de bu konuyu tartışmak 

için bugün bu olağanüstü Divan toplantısını düzenledik. Dolayısıyla, şimdi bilgi alma, verme, 

istişare seansı yapma durumundayız.  

Eğer bir katkınız varsa bekleriz. Buyurun Sayın Göknar. 

İbrahim Göknar 

Mersi. Aylardır süren bir mütalaa var. Gazetelerde okuyoruz, kamuoyunda yazılıyor. 

Dolayısıyla, eğer bu böyle değilse, her zaman söylediğimiz gibi, gazetelere pek bakmayalım. 

Bu konu 2 gün öncesinin veyahut biraz öncesinin konusu değil. Zaten Sayın Başkanımız da 

çok net ve açık olarak, daha önceden önerilerde bulunacağını da ifade ettiler. Ben sadece 

onu dile getirmek istedim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam. Teşekkür ederiz. Ben bu arada bir ilave yapmak istiyorum. Tabii toplantıya hazırlık 

anlamında, ben bir iki defa Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüştüm, daha fazla bilgi 

alabilmek için. Maalesef bu konuda Futbol Federasyonunda da bir hazırlık yok. Kendileri 

bankalardan haber beklediklerini söylüyorlar. Bankalar ise Futbol Federasyonundan bekliyor. 

Tabiri caizse, bu konu biraz sulanmış vaziyette.  

Başka söz almak isteyen var mı bu konuda? Sayın Ahmet Bey, buyurun. Buyurun kürsüye 

lütfen. 

Bu arada, bir fikrimi beyan etmek isterim. Sayın Başkan da söyledi, bir defa son Genel 

Kurulda kendisine verilmiş, borçları yeniden yapılandırma ile ilgili bir yetki var. Dolayısıyla, 

Genel Kurul kendisine bir irade vermiş durumda. Eğer bugünkü istişareler sonunda Genel 

Kurulda tekrar gündeme getirilmesinin gerekeceği bir tavsiye çıkarsa, onu da tartışmaya 

açalım, onu da önerelim, ama tabii ki takdir sayın Yönetim Kurulunundur. İlave bir Genel 

Kurul yapıp yapmama kendi tasarruflarında olan bir hadisedir diye düşünüyorum. Buyurun 

Sayın Özdoğan. 

Ahmet Özdoğan 

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

Üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Sayın Galatasaraylılar, 

Efendim, burada, 27.12.2018 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Futbol 

Federasyonunun yaptığı bir açıklama mevcut, “Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir 

bütünlük içinde yönetilmesini amaçlayan” diyor. Dikkat edin, futbol kulüplerinin idari ve mali 

yapısını, bütünlük içinde bir amaç mevcut... Yani bugün değerli Galatasaray Divan Kurulu 

üyeleri çok haklıdırlar, çünkü nereye gidiyor, bunun sonucunun ne olduğunu öğrenmek için... 

Sayın Başkan şunu söylüyor. Diyor ki, “Ağustos ayında biz bir yapılandırmaya gittik.” diyor. 

“Bunun çok fazla üzerinde durmadınız.” diyor. Kendisi geçen dönemde Divanda ifade ettiler. 

Dediler ki, bu 4 yıllık bir iş, ama bu dediğimiz iş 10 yıllık bir iş. Yani sonuç itibarıyla, bundan 

sonraki 3 yönetimi de ilgilendirecek çok önemli bir belge olacak, eğer imzalanırsa.  
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Şimdi, biz buna baktığımızda, bir kere birinci şart şunu görüyoruz. Türkiye Futbol 

Federasyonunun açıklamasında da var, bu bir siyasi olaydır, diyor. Türkiye Futbol 

Federasyonunun açıklamasında var bu. Şimdi, böyle bir şey dediğiniz zaman, Galatasaray 

Kulübü bu konuda çok hassastır, çünkü biliyorsunuz, bizim amacımız Avrupa’daki kulüpleri 

yenmek, Türkiye değil. Türkiye sadece bizim için araç, yani Avrupa’ya katılmamız lazım. Peki, 

UEFA ne diyor? Sayın Başkan ve değerli Yönetim Kurulu üyelerinin ilk önce UEFA ile bu 

konuda % 100 mutabık hâlinde olmamız lazım. Bu bir siyasi olaysa, biliyorsunuz, UEFA’da 

siyasi olaylara farklı bakarlar. O nedenden dolayı, UEFA’nın izni mevcut mu, değil mi? Çünkü 

bir sene sonra UEFA bize diyebilir ki, bu nedenden, siyasi nedenden dolayı Avrupa kupalarına 

katılamazsınız. Zaten bazı kulüpler, kendi yaptıkları açıklamalarda, ekonomik nedenlerle 

Avrupa kupalarına katılmak istemiyorlar. Ama bizim böyle bir şeyimiz yok. Biz sürekli olarak 

Avrupa kupalarına katılmak isteyen ve bunun için kurulmuş bir kulübüz. Bu birinci şeyimiz. 

Demek ki, UEFA’dan izin almamız lazım.  

İkinci olarak, teminatlarımız, kefalet, ipotek, rehin senetleri, gelecekte doğacak alacaklar ve 

temlikler. Bunun dışında biz bir teminat verecek miyiz? Mesela size bir örnek vereyim. Bein 

Sport’la bizim yaptığımız anlaşmalar, yani Türkiye’de, 4 yıl civarında, hâlbuki bu anlaşma 10 

yıllık olacak. O zaman bunu nasıl teminat vereceğiz? Onun üzerinde çalışmamız lazım. Bir 

başka noktamız, oldu, krediyi ödeyemedik. Peki, bunun şartları ne? Bunun üzerinde de 

çalışmamız lazım. Krediyi ödeyemediğimiz zaman, demin Sayın Mehmet Helvacı’nın söylediği 

gibi, acaba Sportif A.Ş.’nin hisselerine el mi konacak? Bunu da açıklığa kavuşturmamız lazım.  

Bir başka nokta, ki bu nokta üzerinde çok durması lazım Galatasaray Kulübü’nün, çünkü Sayın 

Başkan konuşmasında söyledi, “Arada bazı hinlikler olmaya başladı.” dedi. Nedir bu? Türkiye 

Futbol Federasyonu Finansal Fair Play Kurulu kurulacak. Biz bir öneri yapıyoruz ve diyoruz ki, 

Türkiye Futbol Federasyonu Finansal Fair Play Kurulunda -çünkü şu andaki Türkiye Futbol 

Federasyonunun içinde Galatasaray’a karşıt olan bazı görüşler var, onlar kendilerini bu kurula 

mutlaka yazdıracaklar- mutlaka ve mutlaka Price Waterhouse, Deloitte, KPMC ve Ernst & 

Young gibi kuruluşlardan birer temsilci olması lazım. Ayrıca, içimizde bu konuda uzman olan 

ve şirketleri olan insanlar var. Misal vereyim, öneri yapayım, Sayın Işın Çelebi bunlardan bir 

tanesi. O da rahatlıkla bu kurulda görev alabilecek insanlardan bir tanesi. Bu kurula çok 

dikkat etmemiz lazım, çünkü bu kurul ana nedenlerden bir tanesi. 

Bir başka noktaya geçtiğimizde şunu görüyoruz. Sayın Başkan onu söyledi, “Buna karşı 

çıkanlar var. Ziraat Bankası, işte çiftçinin bankası diyenler var.” dedi. Doğrudur.  Özellikle 

Galatasaray’ı kullanarak -ki Galatasaray en iyi durumda, biliyorsunuz-, sanki Galatasaray’da 

çok büyük sorunlar varmış gibi bir imaj yaratarak, bu anlaşma sanki Galatasaray için yapılmış 

gibi bir izlenim yaratılmaya çalışılıyor sürekli olarak medyada. Şunu hiç kimse unutmasın, 

Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı’nı kaybettiği zaman devlete kazandırdığı para o günkü 

şartlarda 475 milyon TL. Biz oradan çıktık, buraya geldik, sırf devlet istedi diye. Ne kadar para 

kazandırdık? 475 milyon TL. Kim söyledi? Sayın Cemil Çiçek söyledi. Bu çok net ve açıktır. O 

nedenden dolayı, biz Türk milletinin vicdanını yaralayan hiçbir şeyin içinde olmayız. Türk 
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milletinin vicdanını yaralayan olayların içinde olan bir kulüp olmadık hiç, bundan sonra da 

olmayacağız.  

Bir lafım daha var. Sayın Yönetim, camia, biz içimizde her şeyi konuşabiliriz. Farklı 

düşüncelerde de olabiliriz. Ama şunu herkes çok iyi bilsin, dışarıdaki insanları yönetimimiz ve 

değerli camiamız hakkında konuşturmayız. O insanlara ben şunları söylüyorum. Her insan 

kendine yakışanı yapar, çünkü kalite tesadüf değildir. 

Saygılar sunarım efendim, sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkürler. Sayın Duygun Yarsuvat, buyurun efendim. Gündemle ilgili konuşacaksınız diye 

düşünüyoruz, Sayın Yarsuvat.  

Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 

Cevap hakkı.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki, buyurun. Ben bir şansımı denedim yine de, olursa diye. Rica ederim, olur mu öyle şey!  

Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 

Sevgili Galatasaraylılar, Dostlar,  

Bugünkü toplantının konusu değil bu söyleyeceğim şeyler. Ama burada Sayın Başkan  benim 

rütbemi artırdı, ordinaryüs profesör bunu söyledi, dedi. Ordinaryüslük 1955 yılında kalktı, 

artık yok. Ama çok teşekkür ederim, beni böyle yükselttiğiniz için, akademik hayatımda. 

Doğrudur, gazete yazdı. Ama yanlış yazdı, eksik yazdı. Ben bu sene alınanlar demedim, bir 

geçmiş senenin gelirleri bu sezon ödendiği için, bunu muhasebeleştirip ortaya koydular 

dedim.  

Herhâlde bir algı da var. Bu algı yapılmak isteniyor. Yani biz geldik, Galatasaray borçsuzdur 

algısı yaratılmak isteniyor. Neden isteniyor, bilmiyorum. Belki bir danışman firma bunu 

söylemiştir, böyle böyle yap diye. Bu konuda danışman firmalar vardır, onlardan hizmet 

alıyorlardır ve o söylemiştir diye düşündüm, hâlâ da düşünüyorum.  

Şimdi ana konumuza gelirsek, ana konumuz bu devlet tarafından yapılan yeniden 

yapılandırma hareketidir. Bu bir seçim yatırımı olabilir, siyasi olduğu için. Seçim yatırımı 

olmaz, spora bir yatırım olarak düşünülür. Ahmet’in biraz evvel söylediği gibi, UEFA ile bunun 

ilişkisi ne olacaktır? Tabii UEFA bu işe hayır derse biz bunu alamayız. Sadece anamızın liginde 

oynamaya devam ederiz. Ama bu yeniden yapılandırma hep yapıldı. Bundan evvel de yapıldı. 

Ünal Aysal zamanında Denizbank ile bir yeniden yapılanma yapıldı. Bütün gelirlerimiz, 

kulübün gelirleri temlik edildi. Ve şu anda, öyle tahmin ediyorum ki, bundan 2 sene evvel de, 

3 sene evvel de öyleydi, Galatasaray’ın eline geliri gelmeden bankaya gidiyordu. 

Galatasaray’ın gelirleri çoktu, ama Galatasaray da ona dokunamıyordu, bankaya gidiyordu. O 

zaman bu değirmeni yürütmek için yeni banka kredilerine müracaat ediliyordu, hâlâ da öyle 

yapılıyor.  
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Yeniden yapılandırma yaparsak ne olacak? Yine gelirlerimiz bir bankaya temlik edilecek. 

Ziraat Bankası’na temlik edilecek veya -bu torbadan ne çıkacağını bilmiyoruz- kendi 

çalıştığımız bankalar yeniden yapılandırmayı yapacak. Bu konuda bilgi almak için toplantı 

istedik. Toplantı isteyenlerin başında ben geliyorum. Bilgi alalım, ne oluyor, nereye gidiyoruz 

konusunda. Ama alamadık, Yönetim Kurulu da bilmiyor. Ne olacağını zaman içinde göreceğiz.  

Ancak bizim burada bir karar almamız gerekir diye düşünüyorum. Ne kararı alacağız? 

Bilmediğimiz bir konuda karar alabilir miyiz? Öyle bir karar almayacağız, usuli bir karar 

alacağız. Eğer kulübümüze bu yolda bir teklif gelirse, o teklifin tartışılması için bir Olağanüstü 

Genel Kurul yapalım. Bu Olağanüstü Genel Kurulda tek konu olarak bunu tartışalım. Bunun 

enini boyuna görelim. Bunun, bu teklifin anatomisini çıkartın. Gözü kapalı olarak gitmeyelim.  

Bakın, bazı iddialar var. Sizler de duymuşsunuzdur. Bizim Galatasaray Sportif A.Ş.’nin Yönetim 

Kurulunda iki üye dışarıdan getirilen üyelerdir. Şimdi devlet derse ki, bu yeniden yapılanmaya 

gideriz, ama Yönetim Kuruluna benden iki üye alacaksınız, bu konuda düşünmemiz lazım. Bu 

Genel Kurulda ya evet deriz, ya hayır deriz. Onun için bu toplantıyı yapmak istedik. Ama 

toplantıda maalesef bir bilgi alamadık. Divan Başkanımızın sözlerine göre, federasyon da 

bunu bilmiyor. O zaman, bilinmeyen bir konuda ne yapabiliriz? Hepinize çok teşekkür 

ediyorum. Sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Yarsuvat, teşekkürler. Sizin söylediklerinizden anladığım... Evet, şu anda bilinmeyenler 

çok, hatta bilinen çok az, ama bilindiği zaman ne yapacağızı belki konuşacağız. Bu konuyla 

ilgili birkaç önerim olacak benim. Konuşmalardan çıkardığım özet, ona sonunda değineceğim.  

Buyurun Sayın Kadıoğlu. Sonra başka söz isteyen olacak mı efendim? Sayın Faruk Bil var.  

Teoman Kadıoğlu 

Değerli Başkanlarımız, Değerli Galatasaraylılar, 

Bu, benim de hassas olarak başından beri takip ettiğim bir süreç. Onun için, konuyu toplama 

babında çok kısaca konuşmak istiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Pardon, Sayın Kadıoğlu, çok özür dilerim. Sayın Celasun, biraz sessiz olursanız, çok rahatsız 

ediyor bu tarafı çünkü. Kusura bakmayın, sağ olun.  

Teoman Kadıoğlu 

Bu süreç, denildiği gibi, yeni başlamış bir süreç değil ve Başkanımızın da bu sürecin 

başlatılmasında, ilerletilmesinde önemli katkıları olduğunu biliyorum. Fakat ondan sonra, 

süreç devlete intikal etti. Devlete intikal ettikten sonra, birdenbire ısıtılıp önümüze geldi, 

federasyon ve Ziraat Bankası Müdürünün konuşmaları ile. Bu konuşmalarda çok önemli bir 

içerik yoktu. Ne olduğu belli değildi. Bu daha ziyade bir vaat gibi duruyor. Evet, siyasi bir 

konu. Bence sadece siyasi bir konu olarak da kalabilir. Âdeta bir seçim öncesi vaadi gibi, 

kamuoyuna pompalanıp bunun arkası hiç dolmayabilir ve bu boşta da kalabilir. Ülkenin 

seçimden sonra ortada olacak ekonomik durumunda bu yapılandırma feasible 
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görünmeyebilir, altından hiçbir şey de çıkmayabilir. Bizlerin burada toplanmamızın sebebi 

süreci yakından takip etmemiz, Divan Başkanımızın takip etmesi, federasyonla görüşmesi, 

olağanüstü bir toplantıya kadar işin gelmesi. 

Şu anda hayır diyeceğimiz bir şey yok ortada, çünkü bize devlet, size bir maddi kolaylık 

sağlayacağım, borçlarınızı düşük faizle uzun dönem yapılandıracağım, diyor. Ee, böyle ise 

buna hayır demek resmen enayilik olur. Fakat altında bir şey var mı, altında bir clause var mı 

diye sorduğumuzda, şu anda bir tekst yok ki üzerinden tartışalım. Bizim camiamız, diğer 

camialardan gayet farklı olarak, üyeleri, Divanı, yönetimiyle gayet hassasiyetle takip 

ediyoruz. Bu konuda bir toplantı yapıyoruz. Günü geldiğinde eğer bunun altından bir 

çapanoğlu çıkarsa, Başkanımız tabii ki bunu tek başına göğüslemeyecektir. Gelir, Genel 

Kurula danışır, Genel Kurul ne istiyorsa onu yaparım, der. Bizim Divan Kurulu olarak burada 

vazifemiz, yönetimimize, Galatasaray camiasına olan borcumuz, süreci elimizden geldiğince 

yönlendirmeye çalışmak. Demin söylendi, eğer bu tip yapılandırmanın ne şekilde olabileceği 

konusunda bir iki alternatifli bir hazırlık yapıp bunu siyasilere empoze edebilirsek en olumlu 

olan olur.  

Ama biliyorsunuz, Türkiye’de bir yere kadar geliyorsunuz, bir yerde bütün her şey 

değişiveriyor. Öyle bir değişim olursa da, tabii ki Başkanımız o imzayı atmadan önce gerekeni, 

üstüne düşeni yapacaktır ve camiaya mutlaka danışacaktır. Bizim gibi bir camiada bunun aksi 

zaten düşünülemez. Tüm bu yetkileri verdiğimiz insanların ellerini biraz daha rahatlatmak ve 

güvenmek zorundayız da. Yani gizli ajandalar aramanın da çok fazla anlamı olduğunu 

düşünmüyorum. Ama uyanığız, uyanık olmaya devam edeceğiz ve gerek Divanımız, gerek 

yönetimimiz mutlaka gerekeni yapacaktır. Bu konuda müsterih olalım ve bekleyelim, çünkü 

belki de bunun altından hiçbir şey çıkmayacak. Saygılar efendim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Çok teşekkürler Sayın Kadıoğlu. 

Evet, Sayın Kadıoğlu’nun söylediği gibi, Galatasaray Spor Kulübü bir bütündür. Divanın görevi 

de bunu izlemek, eleştirileriyle, bilgi katkılarıyla yönetime en doğru kararı vermesini 

sağlamak için destek olmaktır. Sayın Kadıoğlu, yalnız dediniz ki, düşük faizle kredi verecek. 

Ben Bankalar Birliği’nin dört, beş tane olmazsa olmaz maddesini bilginiz için sıralamak 

istiyorum. Ondan sonra Sayın Faruk Bil söz alacak. 

5 tane madde sıralamış efendim Bankalar Birliği. TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bu çalışmalara 

sadece kendi bankasını temsilen değil, futbol kulüplerinin kredi ilişkisi içinde bulunduğu diğer 

bankaları temsilen katılmaktadır. 

Bu bir, dolayısıyla Hüseyin Aydın sadece Ziraat Bankası’nı temsilen durmuyor. 

İki, “Bankalar, diğer sektör müşterilerine sundukları yapılandırma imkânlarında olduğu gibi, 

bu proje çerçevesinde de futbol kulüpleri benzer bir uygulama içerisinde olacaklardır.” 

Dolayısıyla, ticari kuruluşlara nasıl bir yapılandırma yaklaşımı varsa, kulüplere de aynı 

yaklaşım içinde olacağız, diyorlar. 

Şu madde çok önemli. “Futbol kulüplerimiz ile bankalar arasındaki ilişki ticari olup, bundan 

sonra da aynı anlayışla devam edecektir. Bu çerçevede, futbol kulüplerimizin borçlarının bir 
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bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp, her banka kendi kredi riskini kendisi yönetmeyi 

sürdürecektir.”  

İlave madde, “Yeniden vadelendirme veya yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa 

normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır.” Dolayısıyla, bir düşük faiz 

vs. söz konusu değil.  

“Kulüplerimiz bir banka ile değil, çok sayıda banka ile kredi ilişkisi içindedir. Kulüplerimizin 

gelirlerinin, giderlerini karşılayacak düzeyde olduğu da bilinmektedir. Ancak bu çalışma ile 

geçmişten gelen ve geleceği de etkilemekte olan borçluluk yapısının yeniden 

vadelendirilmesi, yapılandırılması amaçlanmaktadır.” Dolayısıyla, söz konusu siyasi gündemin 

en önemli iskeletini bu ana maddeler oluşturmaktadır. 

Ben bilgilerinize sunmak istedim. 10 milyar lira civarında bir borç söz konusu, bunun % 86’sı 

3, 4 büyük kulübe ait. Bu % 86 borcun da % 60 civarında olanı tamamen finansal borçlardan 

kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, yeniden yapılandırmayı müzakere ederken, bunları göz ardı 

etmemek lazım, benim kişisel görüşüm.  

Sayın Faruk Bil, buyurun. Daha sonra Taner Aşkın söz istediler. Sayın Faruk Bil’i ilk defa bu 

kadar renksiz bir kaşkolle görüyorum. 

Faruk Bil 

Değerli Yönetim Kurulu, Sayın Başkanım, Değerli Galatasaraylılar,  

Ben çok kısaca bir konuya değinmek istiyorum. Bu karşı karşıya kaldığımız hadise, bir oyun 

değişikliği senaryosuna çok benzemektedir. Yani Türk sporunun, Türk futbolunun bundan 

sonra nasıl yönetileceği, devletin kulüplerle olan ilişkilerini nasıl ortaya koyacağı ve bu 

parametreyi nasıl yöneteceği ile ilgili bir resim çizilmekte. Bunun çok detaylarına girmeyeyim, 

ama düşündüğümüz zaman, biz Galatasaray olarak, diğer büyük rakiplerimizle birlikte Türk 

sporunun çok büyük bir yükünü ve keyfini biz yaşatmaktayız. Dolayısıyla, spor ekonomisi 

dediğimiz zaman Türkiye’de, bunun çok büyük bir yüzdesi bizim yaptığımız faaliyetlerle 

gerçekleşmektedir.  

Bu çalışmalarımız neticesinde, ortaya konacak yeni planın içerisinde bizim rolümüz 

tartışılacak olursa, bizim yarattığımız ekonominin de masada olması ve Türk sporuna hem 

bugüne kadar yaptığımız, hem de bundan sonra yapacağımız katkıların bir hesabının olması 

lazım diye düşünüyorum.  

Bu gelişmelerle ilgili, Sayın Başkanımız önce bir şey yok ortada dedi, ama aslında 

konuşmacılar konuştukça birçok hadisenin gelişmekte olduğu ve bir kuluçka devrinde olduğu 

ortada. Dolayısıyla, böylesine büyük bir meselenin değişik senaryolarının hazırlanması, 

tartışılması ve belki de hakikaten yakın bir zamanda bir Genel Kurulda, diğer üyelerin de 

katılımı ve katkısı ile değişik senaryoların incelenmesi lazım. Bizi bekleyen en önemli 

sorunlardan bir tanesi, diğer kulüplerden farklı olarak, hocamın da söylediği gibi, bizim 

Sportif A.Ş. yoluyla yönetiliyor olmamız. Dolayısıyla, herhangi bir durumda, bütün kulüpleri 

bağlayan bir borç yönetimi çalışmasında, Yönetim Kurulumuzda bizim düşündüğümüzün 

dışında bir Yönetim Kurulu yapısının oluşabilmesi. Bütün bunların hepsinin gündemde olması 
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ve durup beklemek değil, üzerinde çalışılması gereğinin altını çiziyorum. Çok teşekkür 

ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler Faruk Bey. Sayın Taner Aşkın, buyurun. 

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Muhterem Galatasaraylılar, Değerli 

Basın Mensupları,  

Galatasaray’a gönül vermiş olan herkes için huzurlarınızda bulunuyorum. Sizlere acizane bir 

şeyler arz etmek istiyorum.  

Efendim, şöyle söyleyeyim. Bu konu tamamen şu anda karşımızda görünen Yönetim 

Kurulumuzun becerisi ile başlatılmış bir konu. Yani olay şu. Galatasaray Spor Kulübü’nün 

mevcut borçlarının ertelenmesi, ileri tarihe taşınması bizim Yönetim Kurulumuz tarafından 

teklif edildi ve her iki bankanın da, özellikle Ziraat Bankası’nın, sonra Denizbank’ın kabulleri 

sayesinde ertelenmiş bulunmakta. Şimdi bakın, bu konunun bir ayağı.  

İkinci ayağına gelelim. Böyle bir şey yalnızca Galatasaray’a yapılsa olur muydu? Olmazdı. 

Çünkü bu işin hem politik tarafı var, hem de bir geleceği var. Dolayısıyla, diğer kulüplerin 

dışarıda bırakılmasının doğru olmadığını da kabul etmemiz lazım. Bu Galatasaray’ın 

öncülüğünde, diğer kulüpler için de bir nevi piyango bileti olur.  

Şimdi başka bir şeye daha geliyorum burada. Esas önemli olan nokta burası. Bu yasa veya bu 

statü, futbol kulüplerinin bugünkü prosedürleriyle uygulanması mümkün olmayan bir sistem. 

Neden? Şöyle. Bir tarafta Dernekler Yasası ile yönetilen bir kulüp var, öbür tarafta da Ticaret 

Kanunu’nu uygulaması gereken bir ticari müessese var. Siz iki ayrı organı bir araya 

getirmeden bu işin düzenini kuramazsınız. Şimdi, bugünden yarına olabilecek bir iş değil. 

Evet, bu belki bir seçim propagandasıdır, şudur, budur. Ama işin esası şu. Yıllardır çıkmayan 

bir Kulüpler Yasası var. Şimdi bakın, bu önümüze gelen proje 4 senesi ödemesiz, 10 senelik 

bir proje. Peki, Galatasaray’da veya sair kulüplerde, 10 sene iktidarda kalacak bir yönetimi 

kim garanti edebilir? Efendim, ben hemen söyleyeyim size. Bakın, yeni gelecek Kulüpler 

Yasası’nda şöyle bir şey geliyor. Kulüp Başkanı, maksimum arka arkaya iki dönem seçilebilir 

ve bu süre 4 yılı aşamaz. Bu bir tasarı. Belki 5 olur, belki 6 olur, onu bilemiyorum. Ama 

bildiğimi söylüyorum.  

Şimdi, bütün bu belirsizlikleri ele aldığımız zaman, bizim yapmamız gereken bir şey var. Net 

ve açık, her şeyden korkmayalım. Yani illa birileri bir şey yapacak, bizim elimizden malımızı 

alacak, falan filan. Yok böyle bir şey. Yani bu kadar ucuz değil. Bu memlekette kanunların 

olduğuna, kanunun işlediğine de hepimizin en azından saygı göstermemiz lazım. Hemen şunu 

belirteyim, bu benim şahsi fikrim, kusura bakmayın. 

Hemen şunu belirteyim, burada bizim yapmamız gereken şey şu. Evet, Olağanüstü Genel 

Kurulda mevcut yönetimimize bir yetki verdik. Zaten yönetimimiz de bir önceki anlaşmayı bu 

yetkiye dayanarak yaptı. Ama şimdi, öyle değil.  Bakın, bundan sonrasını tamamen yönetimin 

üstüne bırakmamalıyız. Yani benim tavsiyem şu. Divandan da bu yönde bir tavsiye kararı 
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çıkması beni çok memnun ve mütehassis edecek. Biz bu işi en sonunda, en net noktaya 

geldiği şekilde bize arz edilmesi kaydıyla, yani Genel Kurula arz edilmesi kaydıyla, gelin bunu 

Genel Kurulun vereceği karara bırakalım. Burası bir yönetim müessesesi, müspet de dese, 

menfi de dese terslikler olabilir. Ama bunu yayarsanız, Galatasaray’ın birliği ve bütünlüğü de 

ortada, yönetiminin de destek olduğu veya yönetimlerine de destek olacağı, camianın da 

bütün gücüyle bunun arkasında duracağını ispat etmiş oluruz. Bize de yakışan budur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler. Sayın Cengiz Ergani, buyurun. 

Cengiz Ergani 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer Divan Kurulu 

Üyeleri, 

Başından beri hep bir belirsizlik ortamından bahsediyoruz, konuşuyoruz, ama konuştukça 

bazı şeyler netleşmeye başladı. Bir borç yapılandırmasındaki en önemli faktörler nedir? Bir, 

vade. Belirsiz diyoruz, ama anladığım kadarıyla o biraz net. 4 yılı ödemesiz, toplam 10 yıla 

varan bir öneri. 

İki, faiz oranı diyoruz. Sayın Divan Başkanımın biraz önce Türkiye Bankalar Birliği’nin statüsü 

mü, anayasası mı, tüzüğü mü diye okuduğu şeylerin içinde, piyasa faizlerini... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Genel prensipler. 

Cengiz Ergani 

Genel prensiplerinde, piyasa faizlerinin altında olamaz diye bir madde var. Hele de Bankalar 

Birliği bunu inkâr eder veya belki siyasi iktidarın bir baskısı ile bunu düşürebilir mi, orası 

meçhul. Yani yavaş yavaş bazı şeyler netleşiyor. Netleşmeyen şeyler nedir? Yine bütün 

kulüpler, futbol kulüpleri diye sözü geçiyor. Bir müşteri olarak ticari anlaşmalar yapacaklardır. 

Bu nedir? Bankalar, çalıştıkları kulüplerle bugüne kadar yapmış oldukları anlaşmaları yeniden 

revize edeceklerdir. Belki faiz oranları değişecektir, belki vade zaten değişmiş oluyor. Ama 

buna karşılık ellerindeki teminatlar azalacak mı, çoğalacak mı veya ne gibi şeyler talep 

edecekler, bunlar bir soru işareti olarak kalacaktır. Dolayısıyla, eğer Divan Kurulu böyle bir 

karar alıp da bunu önceden bir görüşme mahalline sunarsa faydalı olacaktır diye 

düşünüyorum. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Ergani’ye teşekkür ediyoruz. Başka söz almak isteyen var mı efendim? 

Yoksa ben hoşgörünüze sığınarak, konuşulanlardan hareketle bir özet yapmak istiyorum.  

İki tane önemli konu geldi, bu yetersiz veya sınırlı bilgiler çerçevesinde. Ama son iki 

konuşmacının söylediği gibi, konuştukça, istişare ettikçe birtakım yeni sorular veyahut bilgiler 

ortaya çıkıyor. Bu kapsamda, önerilen iki ana madde var diye görüyorum ben. Bir tanesi, her 
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ne kadar son Genel Kurulda, Mali Genel Kurulda yönetimimiz borçları yeniden yapılandırmak 

üzere yetkilendirilmişse de, olası bir yeniden yapılandırma konusunda, 4 yıl ödemesiz, toplam 

10 yıl vade konuşulduğuna göre, acaba bu yetki Genel Kurulda verilmiş olmasına rağmen 

yetersiz kalabilir mi düşüncesiyle, bugünkü toplantımızın sonucunda, değerli Yönetim 

Kurulumuza, daha fazla bilgi edinildikten sonra, olası bir yeniden yapılandırma sözleşmesinin 

imzalanması gündeme gelirken, bunun için bir Olağanüstü Genel Kurul düzenlenip yetki 

alınması söz konusu.  

Bir ikinci gündeme gelen konu ise, bu konuyla ilgili olarak biraz daha enine boyuna etüt 

etmesi için bir çalışma grubunun kurulması gündeme getirildi 4 konuşmacı tarafından. Ben 

şahsen, Divan tarafından bu konuda bir çalışma grubunun kurulmasını çok verimli 

bulmuyorum. Önerim şudur. Bir defa, eğer Olağanüstü Genel Kurul yeniden yapılandırma 

yetkisini yönetimimize verirse, o Genel Kurul sırasında Yönetim Kurulunun temsilcilerinin de 

bulunacağı bir ihtisas komisyonu veyahut komitesi kuralım. Kulübümüzde değerli üyelerimiz 

var. Bankacılar, hukukçular, bunların yapacağı çalışma ile yönetimimizin olası bir protokolü iyi 

müzakere edebilmek için elini de sağlamlaştırma açısından, hem bilgilerle donatılmış, hem de 

bakın Genel Kurul bana bu şartlarla yetki verdi şeklinde bir koz verebiliriz diye düşünüyorum.  

Benim toparlayabileceğim iki konu bu. Eğer sizler de uygun görüyorsanız, bu konu gündeme 

geldiği zaman bunu Genel Kurula getirmek üzere bir tavsiyede bulunalım Yönetim 

Kurulumuza. O Genel Kurul sırasında da gelişmelere göre bir komite kurulup kurulmamasına 

Genel Kurul katılımıyla, hazirunuyla karar verelim diye anlıyorum ben. Eğer bunda 

mutabıksak, bu tavsiye kararını ben görüşlerinize sunuyorum. 

Eğer uygunsa, bunu değerli yönetimimize destek olma anlamında tavsiye edelim. Bu 

tavsiyeye uyup uymamak tabii ki kendi tasarruflarıdır.  

Sayın Mustafa Cengiz, buyurun efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 

Değerli Arkadaşlar, 

Şimdi Galatasaray’ın, daha doğrusu, genelde sosyal camiaların, fakat bizim Galatasaray’ın 5 

şartından biri nedeniyle buradayız. Nedir 5 tane şart, Galatasaray’ın şartı, Galatasaraylı 

olmanın şartı? 

1. Aidiyet. Kendimizi Galatasaray’a ait hissediyoruz.  

2. Sahiplenme. İşte burada, Galatasaray’ı sahipleniyorsunuz. 

3. Sadakat. Her durumda Galatasaray’ın iyiliğini istemek. 

4. -Ki çok önemli- Vefa. Hizmet edenlere vefa.  

5. Hizmet edenlere teşekkür. 

Bu 5 ana sosyal unsur olmadan Galatasaraylı olunamaz. İkinci bölüm için, birinci ve siz 

sahiplendiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi, bize Genel Kurulun verdiği yetkiler var. Hayatın 

olağan akışı içinde, derhâl cevap verilmesi gereken ve bazı rakamların -mahremiyet ilkesi, 

bakın suçluluk değil, ikili ve üçlü ilişkilerden ötürü- mahremiyet içinde olması gereken mali 

durumlar vardır. Hızlı hareket etmelisiniz. Benim bu ay sonuna kadar ödemem gereken 6-7 

milyon avro ödemem var. Yapmam gereken transferler var. Ben ölmüşüm, bu arada bir kişi, 
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al sana su, bu suyun bedelini de 10 sene sonra öde, diyorsa, ben dur bekle, ben Genel Kurul 

toplayayım, 3 hafta, 4 hafta dersem, git yoluna derler bana. Böyle bir şey, özür dileyerek 

söylüyorum. Bütün iyi niyetinizden de eminim. Halâsıkalple söylediğinizden, bizi beceriksiz 

olarak görüp, basiretsiz bir karar alabilmemiz ihtimaline karşı bunu getirdiğinizden de 

eminim. Bu da bir bağlılıktır, sahiplenmedir. Buna teşekkür ederim. Ama şundan emin olun, 

aciliyet olması durumunda, durumun aciliyeti gereği, gizli hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey 

gizli değil ve bu gök kubbenin altında hiçbir şey gizli kalmaz.  

İki, bizim bu yapılandırmaya girip girmeyeceğimiz de meçhul, bizim bu yapılandırmanın hangi 

bölümüne ne kadar gireceğimiz de meçhul. Biz teminatlar verme... Arkadaşlar, yazıyor mu, 

buna bakın. Ben faaliyet raporunu okumadım. Bizler de Abdurrahim Bey’le birlikte ciddi 

teminatlar veriyoruz, şahsi olarak. Ben gelip Genel Kurul üyelerine ya da imza sahiplerine asla 

demem, çünkü bir yükün altına girdik. Siz bize tevdi ettiniz, ben bu yükü taşırım, Yönetim 

Kurulu üyeleriyle birlikte. Fakat şundan emin olmanızı isterim. Hiçbir şey belli değil. Şimdi biz 

böyle radikal, sıkı bir şey alırsak, size yardım etmek isteyen devletin de sinerjisini, iştahını 

kapatma tehlikeniz var.  

Açık konuşayım, yani ben 10 yıl sonraya, 4 yıl sonraya... O da belli değil, bu bir öneri. Ve Sayın 

Başkanın da ifade ettiği gibi, tek tek her banka bakacak. Sırf bu nedenden ötürü, Denizbank 

ile Ziraat Bankası’na tekrar teşekkür ederim. Üçüncü bir bankanın adını zikretmiyorum. Sırf 

bu nedenle durdu ve bu kararın neticelenmesini bekledi. Yani bize zararı oldu. Şimdi ben 

bunun için Genel Kurul mu toplayayım? Bu bankayı yani şey yapalım, -takbih mi denir- 

eleştirelim. Olmaz. Ben bize tevdi ettiğiniz... Özür dilerim.  

Şimdi şöyle bir durum çıkıyor. Kredi ödenmezse ne olur? Ne teminat var? Değil mi? 

Galatasaray’ın geleceğini mi karartacaksınız?  

Hayır, düşünce o. Ya, diyor sordular. Haklılar. Ben o sorudan hiç rahatsız olmam.  

Değerli Arkadaşlar, 

Ben yeni teminatlar vereceksem... Ben zaten ölmüşüm. Özür dilerim, o anlamda değil. Hiçbir 

gelirimi alamadım. Maç günü gelirimi alamıyorum. Stat, yayın hakkı, hepsi temlik ve rehin 

altında zaten. Bütün yönetici arkadaşlarım bunu biliyor. Ben bunda bir rahatlama görmez 

isem, niye bu ötelendirme, yapılandırmaya gireyim ki? Girmem ben. Bir başka patron daha 

yakışıklı diye onun tahakkümü altına girmem, böyle bir şey. Siz beni bunun için seçmediniz. 

Ben, tam tersine, o süre içinde borçları ötelerim.  

Bakın, atladığınız çok önemli bir husus var. Sevgili Doruk hazırladı. Fakat ben sizin, bu değerli 

hazirunun, bu Pazartesi sendromu içinde zamanını almak istemiyorum. Durdurdum Doruk’u.  

Tüm rakamlar meydanda, gidiş çok iyi. UEFA bunu görüyor.  

Ezcümle şunu söyleyeyim. Bir sevgili kardeşimiz dedi, UEFA ne diyor diye. Kim dedi, unuttum. 

Özür dilerim. Evet, Sayın Özdoğan dedi. Hocam, biz ertesi gün UEFA ile beraber olduk bu 

konuda. UEFA, borsaya kote ve Avrupa kupalarına katılma durumundaki 4 büyük kulüple 

görüştü. UEFA bu desteği müthiş olumlu karşıladı, çok olumlu karşıladı. Ve UEFA işbu 

nedenle, çok önemli bir direktörünü Türkiye’ye atadı. UEFA atadı. Yani siyasi bir baskı, özerk 

yapıya müdahale değil, tam tersine, futbolun gelişmesi için çok önemli bir katkı olarak gördü.  
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Burada bazı şeyler çok hızlı gelişebilir. Açık ve net söylüyorum, bizim paraya ihtiyacımız var. 

Net söylüyorum. Ben siz değerli üyeler için geldim, burada anlatıyorum. Saniyemiz yok. 

Sabah, gece, gündüz, bizim bütün rüyalarımızı para temin... Bakın, şu anda Abdurrahim 

kardeşim serumla buraya geldi. Dışarıya çıktı, yine lütfen git, banka görüşmesi var.  

Değerli Arkadaşlar,  

Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz, cebinde parası olmayan, ayağı çamurlu insanın aldığı 

formanın ve bize teslim ettiği bedelin, bize emanet ettiğinin, sütümüze emanet ettiğinin 

hesabı içindeyiz. Biz bırakın ki öyle rastgele atlayacağız, gelecek 10 yılı karartacak... Bunu 

asla, sakın aklınıza getirmeyin. Bütün yönetici arkadaşlarımız bu konuda tek tek ehil. Fakat 

Sayın Divan Başkanımın dediği gibi, en ufak bir şekilde tıkandığımızı hissettiğimiz anda, 

müracaat ederiz hem Divana, hem siz değerli kardeşlerime. Bundan emin olun. Biz 

oluşturmuyoruz, bir yanlış anlaşılma oldu. Sevgili Yusuf kardeşim de öyle, o da serumlarla 

ayakta. Manevi yediğiniz küfürler bazen sizi bayağı zedeliyor. Şimdi bütün Yönetim Kurulu 

üyelerim de öyle. Burada olmayanların birçoğu bilin ki hasta, yatağında yatıyor. Yine grip de 

var. Fakat bizim içinde bulunduğumuz özel bir durum da var, onun da etkisi çok. Evet, yani 

tek değil. Bunu yaşadık. 

Değerli Arkadaşlar,  

Şimdi, şundan emin olun. Acil değil. Ben niye sorumlu... Ben bürokrasiden geldim. Babam 

tüccardı, ama ben bürokrasiyi tercih ettim, devlette bulundum. Devlet enteresandır, 

heykelinizin dikileceğini zannedersiniz dürüstlükle, hakkınızda 30 tane usulsüzlük davası 

açılır. Dikkat edin, usulsüzlük. Onun adına da esastan vaay derler. O ayrı konu. Bu spor 

kulüplerinde de böyle. Siz istediğiniz kadar şampiyon olun. Biz şu anda şampiyonuz. Şu anda 

bizim en büyük derdimiz ne, arkadaşlar? Forvet. Ya bizim tek derdimiz forvet olsun.  

Şükretmek duygusu çok önemli, biliyorum. Bir camia, Ali Sami Yen bir lisede kurmuş, 5-6 

arkadaş, buradan alev almış, dünyayı sarmış. Biz diğer kulüplere göre çok iyi durumdayız. 

Avrupa’da ve dünyada çok saygın bir noktadayız ve biz bunu sizlerden aldığımız güçle temsil 

ediyoruz. Yani ben, sakın Taner ağabey, Sevgili Duygun Başkanım dahil, -beni tanıyanlar bilir- 

ben asla kimseye kin beslemem. Ama bizim üzerimizde, özellikle bazı sosyal medyada öyle bir 

nefret, öyle bir kin, öyle bir acımasız saldırı var ki, biz şaşırıyoruz bu nefrete. Biz nerede hata 

yaptık, nerede yaptık?  

Muhasebeci alırdık diyor, oysa ben onun aldığı formanın, ödediği biletin bedelinin 

peşindeyim, onun en doğru şekilde harcanması için. Şundan emin olun, benim için hiç önemli 

değil. Dediğim gibi, bürokratım ve sorumluluğu size atmaktan da zevk alırım. Sonra da 

dönerim, ben demiştim, derim. Ben bundan zevk almam, ben bundan zevk almam. Yol 

arkadaşlarıma, size, ben demiştim demem asla. Ben öyle bir karakterde değilim. Bir hata 

varsa, bir yanlış varsa onun ceremesini yönetim ve ben çekerim. Sorumluluk, sizleri temsilen 

yönetimdedir. Bizim üzerimizde Genel Kurul var. Genel Kurul için gerekli şeyler yapılır ve o 

zaman boynumuz her şeye kıldan ince. Ama görülmekte olan, ne olup olmayacağı da belli 

değil. Çok güzel, Sayın Başkan temas etmiş gerek TFF ile, gerek bankalarla. Çok iyi bir şey, çok 

sevindim, samimi söylüyorum. Bilmiyordum. Şimdi, belki de devlet, Sevgili Abdurrahim’e 
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buradaki konuşmalardan ötürü, “ekmedin bostan, yemedin karpuz” der. Der, bu risk var. Ha 

bana getirin, Genel Kurulda alın, imza toplayın. Zevkle, zevkle, hiçbir beis yok benim için.  

Değerli Arkadaşlar,  

Kredi ödenmezse ne olur? Ee, şimdi ne oluyor? Ödeyemiyoruz. Hayır, şimdi soruyorum size. 

Bizim 2.5 milyar TL borcumuz var. Borç-alacak farkı 1.300, % 60 kur arttı, artmadı. Bankalara 

finansal borcum 1 milyar TL civarında. Kim ödüyor? Nasıl ödüyoruz? Yapılandırma mı 

yapılıyor? Biz ödüyoruz, sizler ödüyorsunuz. Biz sizlerden aldığımız maç geliri, yayın geliri, 

güçle bunları ödüyoruz. Nasıl ödüyoruz? Bölüştürerek. Nasıl ödediğimizi bir Allah biliyor, bir 

de biz biliyoruz. Yani şikâyet için demiyorum arkadaşlar. Sevgili Faruk Başkanım bana bakıyor. 

Ateş düştüğü yeri yakıyor, fakat ben bundan mutazarrır değilim. Biz buraya bilerek geldik.  

Ben özellikle sizden bir şey istirham ediyorum. Belki TV’ler yayınlıyorsa, sosyal medyadaki 

arkadaşlarıma sesleniyorum. Haklılar, bizi eleştirsinler, ama lütfen insaf etsinler. Birçok 

arkadaşımız o kadar gergin hâle geldi ki, sağlığını yitirmek bir yana, aile huzurları bitti. Bunu 

lütfen yapmayın, sabredin. Hiçbir şey göründüğü gibi değil, hiçbir şey sizlere sunulduğu gibi 

değil. Dün Sayın Teknik Direktörümüz Sevgili Fatih Terim’le 5-6 saat beraberdik. Doğan 

ağabey, ben bakamıyorum twitter’a, zamanım yok. Şu anda da yok. Şunu demişler. Ya eski 

resmi bu, adam Amerika’da, onu servis ediyorlar, demişler. İnanamıyor insanlar, saat 4’e 

kadar, sabaha kadar bu toplantıyı yaptığımıza, meşk ettiğimize. Biraz sonra yine gidilecek, bir 

aciliyet var. Latince sözdür, hasta yatakta ise her şey ikinci plandadır ve inşallah forvet 

alacağız. 

Saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Başkana bu açıklamaları için teşekkür ediyoruz.  

Şimdi tekrar gündeme dönecek olursak, saat de ilerledi. İki tane tavsiye kararından 

bahsetmiştik. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu, lütfen bu tavsiye kararı alınırsa, bunu bir 

güven veya güvensizlik olarak nitelemeyiniz. Tamamen danışman olarak yapılan bir şeydir. 

Bunun kararı yine zatıalinize ve değerli Yönetim Kurulunuza ait olacaktır. 

Sayın Taner Aşkın ve İbrahim Bey söz istediler, ama toplantıyı bitirelim, eğer çok acil değilse. 

Buyurun Sayın Taner Aşkın. Ondan sonra, bir görüşlerinize müracaat edip, tavsiye kararı 

alacağız mı, almayacağız mı, onun kararını verelim. Ondan sonra da Yönetim Kurulumuz 

çalışmaya devam edecek, kendilerine müsaade edelim.  

Taner Aşkın 

Muhterem Arkadaşlar, Sevgili Hazirun, 

Ben Sayın Başkanın birtakım endişelerinden sonra sarf ettiği sözler üzerinden tekrar 

huzurlarınıza geldim. Bakın, benim söylediğim şey gayet net, gayet açık. Yönetimin elinde şu 

anda böyle bir yetki var. Velev ki, bu kanun çıkana kadar zaman geçiyor, ama yarın böyle bir 

şey kullanılması gerekecek, zaten ellerinde yetki var, kullansınlar. Kimsenin söyleyecek bir 

şeyi yok, yetki var ellerinde.  
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Ama bu uzadığı zaman, ileriye gittiği zaman, biz de bilelim ki, doğru bir adım atıyoruz. Kaldı 

ki, bakın Sayın Başkan, lütfen, siz Galatasaray’ı temsil ediyorsunuz. Sizin Galatasaray Başkanı 

olarak görevinize biz destek veriyoruz. Tek bir hususta sizi yalnız bırakmak istemiyorum. 

Galatasaray camiası olarak, sizin ve yönetiminizin arkasında olduğumuzu herkese, her tarafa 

ispat etmek istiyoruz. Burada size en ufak bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaya 

gayret ediyoruz. Lütfen bizi anlayışla karşılayın. Biz de sizin kadar, en az sizin kadar, ne 

Galatasaray’a, ne sizlere herhangi bir şekilde, en ufak bir çamurun sıçramasını asla 

istemiyoruz. Ne sizin yanlış yönettiğinizden, ne şundan, ne bundan, hiçbir şeyden biz sizin 

mutazarrır olmanızı istemiyoruz, çünkü bizim yönetime ihtiyacımız var. Şu anda bu görevde 

sizsiniz, yarın bir başkası olabilir, öbür gün bir başkası daha olabilir. Ama bir şey değişmez. Biz 

Galatasaray’da, yönetimlerin arkasında durmak zorundayız. Benim söylediğim sadece 

bundan ibaret. Sizi sıkıştırdıkları zaman, sizin söyleyeceğiniz şey gayet net. Efendim, ben 

Genel Kurula götürmek zorundaydım, böyle bir tavsiye kararı vardı Divanın. 

Ayrıca bir şey daha var. Siz Divandan bir karar almıyorsunuz, bir tavsiye kararı alıyorsunuz. 

Uygulayıp uygulamamak tamamen size kalmış. 

Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Hazirun, 

Dilekçe sahipleri de burada, bu olağanüstü Divanı yapmamıza yol açan, neden olan veyahut, 

nereden baktığınıza bağlı. Ne tavsiye ediyoruz? Lütfen buyurun. Olası bir yeniden 

yapılandırma konusu gündeme geldiği zaman, şartları daha iyi anlamak ve Yönetim 

Kurulumuza destek vermek amacıyla bu konunun Olağanüstü Genel Kurula getirilmesini 

veyahut da 23 Mart’ta Mali Genel Kurulumuz var, olabilirse orada gündeme getirilmesini 

tavsiye ediyor musunuz?  

Lütfen sadece Divan üyelerimiz el kaldırsınlar. Divan üyesi olmayan kulüp üyelerimizden, oy 

kullanamayacakları için peşinen özür diliyoruz. Bu tavsiyeyi onaylayanlar lütfen el kaldırsın, 

bitirelim bu işi. 

Tavsiye kararı alınması ile ilgili, bakıyorum Divan üyesi olmayanlar var mı diye. Kabul 

etmeyenler efendim? Tavsiye etmeyenler bunu? Bugünkü olağanüstü Divan toplantısından 

çıkan sonuç, oy çokluğu ile eğer yeniden yapılandırma Bankalar Birliği tarafından ve 

federasyon tarafından gündeme getirilirse, bunun Olağanüstü Genel Kurula veyahut da Mali 

Genel Kurula ayrı bir gündem maddesi olarak getirilmesi değerli Yönetim Kurulumuza destek 

olmak amacıyla tavsiye edilmiştir, Divan Kurulu tarafından. Buna uyup uymamak veyahut 

birlikte geliştirmek değerli Yönetim Kurulumuzun tasarrufundadır. Eğer bu olağanüstü 

Divanda veya bunu gündeme getirdiği toplantıda bir ihtisas komisyonu, komitesi kurulması 

gerekirse, burada da buna çalışmak ve hızlandırmak lazım. Biliyorsunuz, Türkiye’de bir işi 

komisyona havale etmek, işi yavaşlatmak ve yapmamaktır. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Sayın 

Başkanın söylediği gibi, çok çabuk ilerlemek lazım. Bu konuda da bu kadar formel toplantı 

organize etmeksizin de her zaman Yönetim Kurulunun yanında olduğumuzu bir kere daha 

teyiden bildirmek istiyorum.  
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Bu toplantıya katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar yaptığımız en verimli 

toplantıydı diyebilirim. İnşallah bundan sonraki toplantılarımıza da örnek olur. Tekrar iyi 

akşamlar diliyorum hepinize, kurulum adına. 
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