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Olağan Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 13.30’da Ali Sami Yen Spor 

Kompleksi TT Stadyumu Özhan Canaydın Salonunda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Galatasaray Spor Kulübünün Değerli Divan Üyeleri, Değerli Konuklarımız, Kıymetli Basın 

Mensuplarımız, Televizyonları Karşısından Bizleri İzleyen, Sarı Kırmızı Renklere Gönül Vermiş 

Değerli Taraftarlarımız ve Toplantıya Katılamayan Sevgili Üyelerimiz,  

Temmuz ayı Divan toplantısına hoş geldiniz. Divan toplantımızı açmak üzere, her zaman olduğu 

gibi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 

kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen Bey ve arkadaşları ve son Divan 

toplantımızdan bugüne kadar ebediyete intikal etmiş olan 3541 sicil numaralı Ergin 

Mimaroğlu, 4267 sicil numaralı Gündoğdu Can, 6471 sicil numaralı Murat Mehmet Can, 8513 

sicil numaralı Enis Fosforoğlu ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylıların aziz hatıraları 

önünde sizleri saygı duruşuna davet ediyorum efendim. (Saygı duruşu yapıldı.) 

Ruhları şad olsun. Teşekkürler. 

Tekrar hoş geldiniz. Gündemi okuması için değerli yazman arkadaşımız Öner Kılıç’tan rica 

ediyorum. 

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Divan Kurulu İç Tüzüğü’nün 6. maddesi uyarınca, Ağustos 2019 toplantısının yapılmaması 

konusunun görüşülmesi ve karar alınması, 

4. Yönetim Kurulu tarafından güncel konularla ilgili bilgilendirme yapılması, 

5. Güncel konular ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Gündemi okunduğu hâliyle oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Kabul edilmiştir, 

teşekkürler. Gündemin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya 

sunulması. 

Bildiğiniz gibi, toplantı tutanakları kayda alınıyor, daha sonra deşifre edilerek web sayfamızda 

dikkatlerinize sunuluyor. Bu konuda her zaman olduğu gibi oylarınıza sunacağım. Tutanağı 

yazıldığı şekilde kabul edenler? Kabul etmeyenler? Sayın Sicil Başkanımızın bir informel itirazı 

vardı ama el kaldırmadı. Kabul ediyor musunuz tutanağı olduğu gibi? 

Peki. Bilgi vereceğim. O zaman o bilgiyi ben vereyim. Toplantıdan önce, bu toplantıdan önce 

Sayın Sicil Kurulu Başkanımız Selçuk Bey ve Başkan Yardımcısı Yusuf Bey yanıma gelerek, bir 

önceki toplantı tutanağının bazı bölümlerinde mutabık olmadıklarını söylediler. Mutabık 

olmadıkları bölüm şu imiş:  
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“Haziran Divan toplantımızın sonunda, geçen dönemi kapsayan üyelik müracaatları arasında, 

meşhur bu Galatasaray Liseli öğrencilerin, yani 139 kişilik tabir edilen ve artık öyle tanınan 

paketin üyelik başvurularından bir kısmının -ki ben bunu 139 olarak söylemiştim, bunun bir 

kısmıdır- sosyal medyaya sızdırılarak kişilik haklarına tecavüz ve KVK yani Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’na muhalefet olduğundan, Denetim Kurulunun bu konuda bir soruşturma 

yapmasını Divan Kurulu olarak talep etmiştik.”  

Sayın Sicil Kurulu Başkanımızın ve Değerli Başkan Yardımcımız Yusuf Günay Bey’in şu anda 

bana yaptıkları itiraz bunun böyle bir şey olmadığı, sosyal medyaya herhangi bir sızdırma 

olmadığı, dolayısıyla böyle bir olayın varit olmadığı iddiasıdır.  

Kendi itirazlarıdır. Biz itirazlarını da kayda alıyoruz. Fakat bu adayların kişisel verileri sosyal 

medyaya sızdırılmıştır ve sosyal medyada çıkmıştır. Zaten bu konuyla ilgili olarak herkes kendi 

hukuki hakkını arıyor. Dolayısıyla benim tek düzeltebileceğim, bu 139 söylemiştim, 139 kişinin 

tamamının kişisel verileri sızdırılmadı, ancak bir bölümünün sızdırıldığı ve uzun süre sosyal 

medyada kaldığı, sonra yapılan eylemlerle bunların geri alındığı, silindiği bir gerçektir. O 

bakımdan, bu keyfiyeti de bilgilerinize arz etmek istedim. 

Dolayısıyla biz sizin itirazınızı tutanağımıza alıyoruz. Haklı bir itiraz olabilir. Bu da Divan 

tutanaklarına geçmiş olsun bu şekilde. 

Divan Başkanına gelen evrakımız var mı? 

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 

Hayır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Divan Başkanlığına gelen evrakımız yoktur. Divan Kurulu İç Tüzüğü’nün 6. maddesi uyarınca, 

Ağustos 2019 toplantısının yapılmaması konusunun görüşülmesi ve karara alınması. 

Bildiğiniz gibi, her Ağustos ayında Divan bir nefeslenmek için kendini tatile çıkartıyor. Eğer bu 

konuda siz de mutabıksanız, Ağustos Divan toplantısını atlayarak tekrar Eylül’de buluşmayı 

teklif ediyoruz. Dolayısıyla, iç tüzüğümüzün de uygun gördüğü bu şekliyle, Ağustos ayında 

tatile çıkmayı oylarınıza takdim ediyoruz efendim.  

Kabul edenler? Teşekkürler. Eylül ayında sağlıkla görüşmek üzere, şimdiden hepinize iyi 

tatiller, iyi yazlar diliyoruz efendim. 

Her zaman olduğu gibi, birkaç konuda görüşlerimi, görüşlerimizi sizle paylaşmak istiyoruz. Bu 

konuyu sıkça Divan Kurulumuz içinde de istişare ettik. Ondan sonra da değerli Yönetim 

Kurulumuza söz vereceğiz. Yönetim Kurulu, anladığım kadarıyla, Divan tatile çıkmadan, tatile 

çıkmış görünüyor. İyi tatiller dileriz. Efendim? Çalışmalar yoğun, doğru. Divan, çalışmalarınız 

arasında yer almıyor herhâlde, o bakımdan. 

Efendim, son günlerde aktüalitemizi çok meşgul eden 6222 sayılı Sporda Şiddet ve 

Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun konusunda bir sürü haber çıktı, biliyorsunuz. Bizim 

düşüncemize göre, bunların bir pozitif, bir negatif yanı var. Pozitif yanı, sportif faaliyet 

gösterilen alan kavramının genişletilmesi. Eskiden sadece sportif müsabakanın yapıldığı alan 

sportif alan olarak nitelendiriliyordu. Okuduğumuz ve anladığımız kadarıyla, bu alan 

genişletildi. Hatta sosyal medya da bunun içine dahil edildi. Yani sosyal medya vasıtasıyla 



 

3 
 

sportif müsabakalarda taraf olan her kim ise, başka taraflar tarafından hakarete, tacize, ırkçı 

ayrıma ve tehdide maruz kalırsa, bu kanun kapsamında değerlendirilecek diye anlıyoruz. Bizim 

açımızdan bu pozitif bir şeydir. Evet, artık maalesef spor müsabakaları veyahut paydaşlar 

sadece stadyumlarda veyahut spor salonlarında bir araya gelmiyorlar. Bunun dışında sosyal 

medyada daha çok bir araya veyahut karşı karşıya geliyorlar. Artık bu hakaret ve nefret lisanına 

da bu şekilde belki bir son verilebilir diye düşündüğümüz pozitif tarafı. 

Olumsuz bulduğumuz tarafı ise, suçun kişisellikten çıkarak, tamamen kitlesel hâlde 

değerlendirilmesi. Bu beni şahsen -arkadaşlarımla paylaştım- rahatsız ediyor. Yani bir kötü 

tezahürat olduğu zaman bütün tribün kapatılıyor. Hâlbuki bu kişilerin cezalandırılması daha 

uygun olurdu diye düşünüyorum. Passoligler bloke edilerek, kurunun yanında yaş da yanıyor 

misali, toplu bir cezalandırma oluyor. Bir üçüncü önemli faktör de biyometrik kimlik 

uygulamasının getirilmesi. Bu biyometrik kimlik uygulaması ileride nelere yol açar, hangi 

istismarlara sebebiyet verir, bunu içinde bulunduğumuz konjonktürde farklı değerlendirmek 

lazım diye düşünüyorum. Ancak yine de spor müsabakalarında şiddetin ve düzensizliğin 

önlenmesi anlamında pozitif bir adımdır diye genel bir değerlendirmemiz var. Fakat dikkatle 

izlenmesi lazım. 

İkinci aktüel konu -bugün öğlen haberlerini takip edebildiniz mi, bilmiyorum- Türkiye Futbol 

Federasyonu ile Kulüpler Birliği başkanlarının birlikte yaptığı bir basın toplantısında, Futbol 

Federasyonunun yeni sezondaki uygulamaları, yani finansal kriterler gündeme getirildi. Bu 

finansal kriterlerin ne olduğu konusunda çok açık bilgi verilmemekle beraber, her kulübün 

kendi mali işlerinin bunu çok iyi bildiğini, dolayısıyla bunlara uyulmaması hâlinde yaptırımlar, 

transfer yapamama, transferlerin tescil edilmemesi, puan silinmesi ve parasal cezalar 

gündemde. Dolayısıyla buradaki tez de, Türkiye’deki futbol kulüplerinin finansal darlığına ve 

mali zorluklarına UEFA müdahale etmeden önce Futbol Federasyonunun müdahale etmesi ve 

özellikle dikkat edilmesi gereken konu, mutlaka ki yönetimimiz bu konuda gereken hassasiyeti 

gösteriyordur, gösterecektir. Bu uygulamanın geriye dönük de yapılabileceği, yani Eylül’den 

itibaren başlayacak, ama Temmuz-Ağustos ayında kulüpler finansal kriterlerine aykırı bir 

transfer yapmışlarsa, bu transferlerin tescil edilmemesi ve cezai işlemi, hatta eski 

şampiyonluklarının veyahut puanlarının silinmesi gibi argümanlardan bahsettiler. Dolayısıyla 

bu konudaki hassasiyetimiz, belki diğer kulüpleri daha fazla ilgilendiriyor olmakla beraber, 

bizim açımızdan da önemlidir diye düşünüyorum. 

Bu Divanda, yine bir duruşma öncesi bir Divan toplantısı yapıyoruz. Son Haziran Divan 

toplantımızın ertesinde de kulübümüzün geleceğini ilgilendiren bir duruşma vardı. Maalesef 

bu alışılmadık süreci yara almadan atlatabilmemiz için herkesin özveride bulunması lazım 

geldiğini bir kere daha düşünüyoruz. Sağduyuyla hareket etmemiz lazım. Değerlerimize, 

tüzüğümüze ve her şeyden önce demokratik haklara ve kanunlara saygılı olmamız lazım diye 

düşünüyorum. 

Özellikle son Mali Genel Kurul sonrası bu durumdan vazife çıkaranların bir an önce ayrıştırıcı, 

ötekileştirici, nefret söylemlerini bırakması gerektiğine inanıyorum. Bu bizi çok ama çok 

yaralıyor ve için için kulübümüzü ve tarihimizi kemirmektedir. Buna son vermenin bir yolu var, 

tüm paydaşların aynı doğru etrafında birleşmesi. Bizi birleştiren tek önemli unsur, sarı kırmızı 
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renklere olan sevdamızdır. Geçmişte yapılan, son 3-4 senedir büyük ivme kazanmış olan 

ayrıştırıcı, ötekileştirici söylemin bir an önce bitmesi, bundan vazife çıkartanların bundan 

beslenmesine engel olmamız lazım. Hiç kimse sanal düşmanlar veyahut sanal mağduriyetler 

yaratarak, algı yönetimi yaparak, rövanşist davranmamalı. Bu bizi çok yaralıyor ve emin olun, 

başka kulüplere malzeme verir hâle geldik. 

Galatasaray’ın kültürel ve tarihsel birikiminin ağırlığını hep birlikte taşıyabiliyor olmamız lazım. 

En büyüğünden, en yeni üyemizden en eski üyemize kadar bu şarttır. Bunları taşıyabilmek, bu 

değerlerimize sahip çıkabilmek, emin olun, kupalardan ve şampiyonluklardan çok daha 

önemlidir. Aksi takdirde, şampiyonluklar, kupalar bizim sevinmemize yetmez. Kendi kendimize 

kaybolur gideriz. Şu anda en çok dikkat etmemiz gereken, kapsayıcı olmamız lazım. Her 

paydaşın farklı düşüncede olsa bile, birbirine dokunabilmesi ve empati ile yaklaşması lazım 

diye düşünüyorum.  

Umarım bu yaz tatili bu anlamda hepimize iyi gelir. Herkes şöyle bir adım geri çekilerek, biraz 

yukarıdan bakarak, acaba biz nerede hata yaptık, nasıl düzeltebiliriz diye bakmamız lazım. 

Bunu geçmişte kim yaptı, kim suçlu diye araştırmamızın hiçbir faydası yok, emin olun. Tüm 

paydaşların birbirine dokunması, kucaklaşması lazım diye inanıyoruz ve bu düşüncemizi bir 

kere daha buradan yenilemek istiyorum.  

Bunu sağlamak için en önemli konulardan bir tanesi, tüzük tadilinin mutlaka yapılması. Değerli 

Üyeler, 

Her ne sebeple olursa olsun, yapacağımız ilk Genel Kurulun sağlıklı olabilmesi için Yönetim 

Kurulumuzun ivedilikle tüzük tadille ilgili bir Genel Kurula davet etmesini bekliyoruz. Aksi 

takdirde, yapılacak ilk Genel Kurulun Galatasaray’a yakışmayacak seviyede olacağından çok 

endişeliyim. Vermiş olduğumuz tüzük tadilindeki Genel Kurulumuzun sağlıklı geçmesini 

sağlayacak önemli maddeler şunlar.  

Bir, genel kurulların, özellikle mali genel kurulların iki gün yapılması. Birinci gün tartışmalar, 

sunumlar, ikinci gün oylama yapılması ki 12 saat, 15 saat süren genel kurullar olmasın. 

İkincisi, Galatasaray Spor Kulübü Derneği mali yılı ile bağlı ortaklıkların, özellikle de Sportif 

A.Ş.’nin mali yılının senkronize edilerek konsolidasyonun sağlıklı yapılması, mali işlerle uğraşan 

profesyonellerimizin ve bundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizin ellerinin 

kolaylaştırılması.  

Bir önemli konu da Denetim Kurulunun bağımsız olması, yani Denetim Kurulunun seçime ayrı 

girmesi. Yönetim Kurulunun, Denetim Kurulu olmamalı. Çapraz sorumlulukların, çapraz 

kontrolün hakkıyla yerine getirilmesi. En önemlisi ise, çok basit ama en önemlisi, oylama 

yönteminin değiştirilmesi. Bizim artan üye sayımız, konularımızın ağırlaşması ve genel 

kurulların uzaması nedeniyle, mutlaka ve mutlaka elektronik oylamaya geçmemiz lazım ki, 

evet diyenler sağ tarafa, hayır diyenler sol tarafa, ondan sonra herkes birbirini seyredip sen 

bana evet demiştin, hayır demiştin diye ötekileştirmesin. Ben bu konuları çok önemsiyorum. 

Galatasaray’daki basıncın azaltılması için bu tüzük tadilinin olduğu gibi bir an önce Genel 

Kurula getirilip, varsa önergeler, orada getirilir, tartışmasını Galatasaray’ın geleceği açısından 

çok önemli buluyorum.  
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Dediğim gibi, bizim tarihimiz ve kültürümüz mediokrasiye alıştıramaz bizi. Yani Galatasaray 

vasat olamaz, olmayacaktır. Buna başta Divan Kurulu olarak, hiçbir Genel Kurul üyesinin izin 

vermeyeceğinden % 100 eminim. Bu anlamda da iletişimimize, kendi aramızdaki üsluba bir 

kere daha dikkat etmemiz gerektiğini çok ama çok önemsiyorum. Bizim geleceğimiz, emin 

olun, kupalardan, şampiyonluklardan daha önemli bir konu bu. Galatasaray’ın lütfen 

vasatlaştırılmasına izin vermeyelim. Dikkat ederseniz, biz Divan Kurulu olarak, elimizden 

geldiği kadar katılımcı bir yönetim sergilemeye çalışıyoruz ki kulübümüze faydası olsun diye. 

Bu kapsamda da, tüzük tadili ile ilgili Tüzük Tadil Komisyonu’nun yapmış olduğu çalışmayı, Etik 

Komisyonu’nun yapmış olduğu çalışmayı ve İletişim Komisyonu’nun yapmış olduğu çalışmayı 

özellikle gündeme getirdik ve bu arkadaşlar burada sunum yaptılar. Yönetim Kurulu 

arkadaşlarımız bunları okuma fırsatı buldular mı, bilmiyorum. Ama en azından bunları yok 

saymamak adına bu konuda emek sarf etmiş olan arkadaşlarımız, Yönetim Kurulu üyelerinin 

bir teşekkürünü hak ediyorlar diye düşünüyorum. Bunları yok varsaymak Galatasaray’ı hiçbir 

şekilde ileri götürmez. Dolayısıyla, Galatasaray’da konsensüs sağlamak için hiçbir zaman geç 

kalmış sayılmayız.  

Hepimizin bu konuda çok büyük çapa sarf etmesi gerektiğine inanıyorum. Ben bu duygu ve 

düşüncelerle bir kez daha sizleri Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve kendi adıma selamlıyorum. 

Çıkışta görüşemezsek, hepinize de bu vesile ile iyi tatiller, iyi yazlar diliyorum.  

Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. 

Dördüncü maddemiz, Yönetim Kurulu tarafından güncel konularla ilgili bilgilendirme 

yapılması. Birçok üyemizden talep geldi. Bundan önceki Divan toplantılarımızda da gündeme 

getirilmişti, dolayısıyla Yönetim Kurulu bu konuda bizi güncel konular hakkında 

bilgilendirecektir. Ama ben özellikle cevap beklenen konuları bir kez daha hatırlatmak 

istiyorum Divan Kurulu üyeleri huzurunda kendilerine. 

Teknokent, Florya ve Kemerburgaz, çok amaçlı spor salonu, Mecidiyeköy otel projesi, Ada ve 

son olarak da geçen yıl üye adaylarının kimlik bilgilerinin sızdırılması ile ilgili olarak Denetim 

Kurulundan talep etmiş olduğumuz soruşturmalar hangi aşamada acaba? Bunlarda bir gelişme 

varsa, diğer aktaracakları bilgilerin dışında da bu konuda bilgilendirmelerini rica ediyoruz. 

Benim şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra da Yönetim Kurulu üyelerimizden söz 

almak isteyenler olduktan sonra haziruna söz vereceğiz.  

Konuşmacılar olarak yazılan kaç kişimiz var? 3 kişi oldu. 4 oldu. Serhat Bey. Serhat Özalemdar. 

Mehmet Bilen var, Ahmet Özdoğan var, Cengiz Bey var, Serhat Bey var. Sayın Hayri Kozak var. 

İbrahim Bey var. Hayri Bey her seferinde benden söz istiyor, ama ben göremiyorum ve sonra 

sataşıyor bana. Bu sefer gördüm, şahitler huzurunda.  

Şu anda 6 kişiyiz efendim. Yönetim Kurulundan sözü kim alacak? Bu sorduğumuz sorular 

hakkında, bilgi aktarmayacak mısınız? Efendim? Şimdi bu çok doğru bir yöntem değil, yazılı 

cevap. Burası meclisteki bir komisyon değil. Daha önce de gündeme gelmişti. Cevapsız kaldığı 

için, onun için, bilebildiğiniz kadarıyla alalım. 

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sayın Başkanım, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri,  
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Sizleri saygıyla selamlıyorum. Camia için yaptığınız birleştirici konuşma için teşekkür ederim. 

Tabii konuşma içinde de yönetimi üslup olarak biraz suçlama da var diye söylemem gerekir.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Suçlama değil de, eleştiri ve tespit diyelim isterseniz.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Eleştiri diyelim ya da biraz ön yargı ile bir olumsuz bakış diyelim. Sayın Başkanım, biz yönetim 

olarak ilk günden bu tarafa, Galatasaray’ın yapısal sorunlarını çözmek için gerçekten büyük 

uğraş veriyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray’ın bütün sorunları Yönetim 

Kurulumuz tarafından teker teker, daha önce hiç olmadığı gibi masaya yatırılıyor ve geldiğimiz 

nokta ortada. Galatasaray gerçekten hem idari, hem mali, hem de sportif açıdan diğer 

rakiplerimizden çok daha öne geçmiş durumda. Bugün zaten bunu herkes görüyor. 

İdari, mali ve sportif noktada Galatasaray’ın tıkandığı bir anda, biliyorsunuz, bir erken seçim 

yapılıyor. Bu seçimde hiç kimse aday olmadı. Sayın Mustafa Cengiz ekibi aday oldu ve seçimi 

aldıktan sonra önündeki iki tane temel sorun -bir tanesi UEFA tarafından men edilmek 

meselesi, diğeri de sermaye artırımı meselesi- bu yönetim tarafından çözülerek, halledilerek, 

Galatasaray’ın geçen sezon sportif başarısının en temel esası sağlanmış oldu. Son sezonda da, 

bildiğiniz gibi, yine Galatasaray hem 18. Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaştı, hem de 22. 

şampiyonluğu aldı. Bunu yaparken nasıl yaptı? Mali olarak artıya geçirerek yaptı. Türkiye’nin 

şartlarında, Türkiye’nin mevcut ekonomik şartlarında elbette ki bu takdir edilecek bir başarıdır. 

Biz de sizlerden gerçekten bunun takdir edilmesini de istiyoruz.  

Divandaki yapılan çalışmalarda, elbette ki komisyonların yaptığı çalışmalar için teşekkür 

ediyoruz. Çok güzel çalışmalar. Biz bunlardan istifade ediyoruz. Tüzük değişikliğini ben zaten 

bir haftadır çalışıyorum. Galatasaray camiasının tüzük değişikliğine ihtiyacı var, behemehâl bu 

yapılmalı. Bizim gündemimizde bu var ve tüzük çağrısı yapacağız. Diğer raporlar da okunuyor. 

Hepsinden biz yönetim olarak istifade etmeye elbette ki çalışıyoruz.  

Bugün Sayın Başkan, Yönetim Kuruluna bakarak, “Neredeler?” diye sordu. Evet, Sayın 

Başkanımız Mustafa Cengiz, gerçekten yoğun bir çalışma temposu altında, hem mali 

yapılandırma görüşmelerine, hem de transfer görüşmelerine devam ediyor. Evet, yine İkinci 

Başkanımız da bu şekilde devam ediyor.  

Tek tek sorulara cevap verebiliriz elbette. Seçimde beyan ettiğimiz, vaat ettiğimiz hiçbir konu 

göz ardı edilmiş değil. Teknokent konusunda, bildiğiniz gibi, bakanlığa başvurduk. Bakanlığa 

başvurumuzu yapmıştık. Üniversitelerle ilgili görüşmeler devam ediyor ve önce Galatasaray 

Üniversitesi ile başladık. Sonra İstanbul Üniversitesi, bir en son görüşmemiz de Cerrahpaşa 

Üniversitesi ile oldu. Yasal olarak mutlaka bir üniversite ile ortak olmak durumundayız, birlikte 

yapmak durumundayız. Bu konu ilgili birim tarafından, hiçbir zaman göz ardı edilmeden devam 

ediyor, yapılıyor. 

Diğer sorulara gelince, Başkanım. Evet, Florya ve Kemerburgaz konusu. Kısaca ben şöyle 

açıklamak isterim. Tabii bizden önceki yönetim tarafından yapılan bir sözleşme var. Bu 

sözleşme ile Galatasaray Florya ve Riva’yı veriyor. Bunun karşılığında, bir gelir paylaşımı 

esasına dayalı bir anlaşma yapılıyor. Bu sözleşmeler belli bir öngörüye dayanıyor. Şu ana kadar 
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aslında sözleşmenin dayandığı öngörüler gerçekleşmiş değil. Bu bizim yönetimimizin ortaya 

koyduğu, neden olduğu bir problem de değil. Biz buna rağmen, her iki sözleşmenin de gereğini 

yerine getirmek adına, elimizden gelen bütün gayreti yapıyoruz. Biliyorsunuz, Kemerburgaz -

101 dönümlük arazi- kulübümüze tahsis edilmişti. Tahsis edildiği günden bugüne, her hafta 

ilgili mercileri takip ederek, oradaki işgalcinin daha bu hafta kamu otoritesi tarafından 

çıkmasının tebliğ edileceği zaman yeni geldi. Bunun için bir kanun çıktı. Yani resmen bir 

kanunun çıkmasını bekledik. Yani bizim elimizde, bizim irademizde olmayan şeyler. Ama şu bir 

gerçek ki, Florya ve Riva konusunda, sözleşmelerdeki öngörülen esasın gerçekleşmeyeceği de 

aşağı yukarı belli.  

Biz de yönetim olarak bu konuda, Galatasaray için en doğru yol ne, bunu tespit edip, 

kararlaştırıp ona göre gereğini yapacağız. Ama şu an yapılabilecek, verilmiş de bir karar yok. 

Ancak değerlendiriyoruz. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Günay, basında bir haber çıktı, 3 aydır Kemerburgaz’a kira ödeniyor diye. Böyle bir şey 

var mı, yok mu? O konuyu bilgilendirebilir misiniz?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Kemerburgaz, bu kamu arazisi, tahsislerde bir kira bedeli var, ama düşük bir şey olması lazım. 

Yani yasal olarak.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yeni ödemeye başladığımız.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Nasıl? Hayır, o Florya için iddia edilen şey.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

İddia yani, öyle bir şey yok. Peki, teşekkür ederiz. Mecidiyeköy, otel?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Mecidiyeköy, aslında biz teknokent için başvurduk. O teknokent şeyinde var. Ancak otel için 

yapılan başvurular var. Yine burada bunu ifade edeyim ki, hiçbir şekilde Galatasaray’a gelir 

getirecek bir teklif, otelden o beklediğimiz, umduğumuz herhangi bir teklif maalesef yok. Ama 

biz üzerine reklam, ilan alınabilir mi diye bu konuyu bile araştırıyoruz. Ancak yine ekonomik 

şartlar belki bu sonucu doğuruyor. Maalesef o da şu ana kadar...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teknokent projesinin içerisinde, teklif bekliyoruz yani, işletmeci teklifi mi bekliyoruz?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Eğer makul bir teklif gelirse, onu da ayırıp verebiliriz, çünkü her türlü konuyu Galatasaray 

lehine değerlendirmeye çalışıyoruz.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Mutlaka. Bir de meşhur, çok amaçlı spor salonumuz var, şurada geçerken tabelasını uzun 

zamandır gördüğümüz.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Çok amaçlı spor salonu herhâlde son yılında bu sene, artık o büyük bir aslında mali kaynak 

gerektiren bir yatırım. Türkiye’nin, yine hep söylediğimiz gibi, şu an ekonomik şartları ortada. 

Sponsorların bile çok güçlükle bulunduğu ya da bulunamadığı bir ortamdayız. O yüzden, çok 

amaçlı spor salonu konusunda da çok fazla bir ümit ortada gözükmüyor. Bunu herkes bilsin.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bunun stadın çatısı ile ilgili bir ilintisi var mı, bu projenin? Yok değil mi?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Yok. Benim bildiğim yok. Yani ilk anlaşmadan kaynaklanan mı?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet. Yani biz onu yapamazsak sanki, bir yaptırımımız olacak diye biliyorum.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Yok, yok. Şöyle. Onun süresi tekrar uzatılacak tabii, uzatılmak zorunda. Çünkü orada bir hukuki 

sonuç çıkması lazım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yani bunu bir gündeme almak lazım tekrar. Son olarak da, toplantıdan önce bir hanımefendi 

de sordu, Ada ne durumda diye. Sık sık.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Evet, Ada ile ilgili sıkıntı şu.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sorulmasının nedeni, biliyorsunuz, formel iletişimin olmadığı yerde informel iletişim başlıyor. 

O da eşittir dedikodu. Onun için, herkes bir senaryo üretiyor. Eğer sizde bizimle 

paylaşabileceğiniz bir bilgi varsa memnun oluruz. Her ne kadar hukukçu arkadaşımız, bir 

yönlendirme ile Divana bir ültimatom yazısı gönderdiyse de, yani bunu karıştırmayın, devam 

ediyor filan diye, yine de alabileceğimiz bilgileri almak isteriz.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sayın Başkanım, hukukçu arkadaşımızın gönderdiği yazının altında şu yatıyor aslında. Burada, 

bu kürsüde bir konuşma bizim aleyhimize bir sonuç doğurdu, sanki bilirkişilerle bir ilişki 

kurulmuş gibi. Yani bunu da burada açıklamak çok doğru değil. Zaten yürümekte olan bir 

davayla ilgili görüş beyan etmek de çok doğru değil. Ben sadece şunu söyleyeyim. Şu an 5 tane 

dava var. Biz de en son bir dava daha açtık. Bu elbette ki çok uzun süredir gelen bir hukuki 

problem. Ama biz sonuca çok yaklaştık. Bunu da bütün inancımla söylüyorum. Biz kısa sürede 
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inşallah hukuki yoldan sonuç alacağız. Tekrar Galatasaraylıların kullandığı bir mülkümüz hâline 

gelecek. 

Elbette ki kolay değil. Çok ciddi bir hukuki mücadele veriliyor. Bunun dışında, Ada’da mevcut 

işletmecinin herhangi bir faaliyet yapmasına engel olmak için zaten teyakkuz hâlindeyiz. 

Günbegün takip ediyoruz. Bu zamana kadar hiç olmadığı kadar bu konu bizim gündemimizde.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Elbette yani bu Ada sade sizin yönetiminizle ilgili değil, çok uzun zamandır üzerimizde bir 

kangren. Ama sonuç olarak, her gelen yönetimin de en az sizin kadar uğraşabiliyor olması 

lazım. Yani hukuksal süreç devam ediyor. Son olarak da, bu meşhur KVK, sicile üyelik müracaatı 

yapanların kimlik bilgilerinin o veyahut bu şekilde, kimler tarafından olduğu, bir de o konuda 

bir açıklama alabilirsek. Yani bir soruşturma talep etmiştik, başladı mı Denetim Kurulu 

tarafından?  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Şimdi Başkanım, arkadaşlar bilgi verdiler ve bu şekilde bir sızma söz konusu değil, yani 130 kişi 

ya da 100 kişi vesaire. Bir hesaptan bir kişiye dair, o da kişisel bilgi de değil galiba, böyle bir 

yayın olmuş, sonra kaldırılmış. Yani burada sanki 139 insanın kişisel bilgileri verilmiş gibi bir 

yanlış anlaşılma olmasın.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

139 kişi değil. Doğru, daha az kişi.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Ama daha az da belki bir kişi filan diye Selçuk arkadaşımız söylemişti. Kendisi bu itirazla geldi. 

Burada zaten hukuki problem varsa bunun gereği yapılır.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bu Denetim Kurulunun bir raporu mudur, sizin görüşünüz mü? Denetim Kurulu bir araştırma 

yaptı mı bu konuda? Biz onu bekliyoruz.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Denetim Kurulu bir araştırma yapar Başkanım. Yalnız siz Divan Kurulu Başkanı olarak 139 

kişinin kişisel verileri yayınlandı dediğiniz zaman, sizin bilginize de başvurmak gerekebilir. Yani 

bu bilgi nereden kaynaklandı? Yani böyle bir...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Başvururlarsa tabii paylaşırız.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Tamam, o zaman sizin bilginize de başvursunlar.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tabii, tabii, yani Denetim Kurulu... Biz Divan Kurulu olarak Denetim Kurulundan bu görevi rica 

ediyoruz.  
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Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Tamam Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yapmayabilir.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Hayır, hayır yapsınlar. Hiç problem yok.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ha, yapmayabilir, o zaman Divan Kurulu bu tüzüğün verdiği şeyi yapabilir.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sonuçta bu bizim camiamızın. Başkanım, teşekkür ederiz, bu fırsatı verdiğiniz için.  

Şimdi şu konuda da bir iki cümle söylemek isterim izninizle. Bizim yönetim olarak Galatasaray 

camiasını ayrıştırmak bir tarafa, hep birlikte, hep beraber olmak en temel hedefimiz. 

Biliyorsunuz, 23 Mart 2019 Genel Kurulunda bir ibrasızlık oldu. Biz bunu hiçbir şekilde problem 

etmedik, bir ayrıştırma aracı olarak kullanmadık. Sadece demokratik, hukuki hakkımızı 

kullanarak ben dava açtım. O da şu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu var. Diyor ki, “İdari ibrasızlık 

diye bir hukuki müessese yoktur. Böyle bir karar alınırsa bu hukuka aykırıdır.” Ben de 

Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulunun hukuka aykırı bir karar almasını engellemek adına 

bu başvuruyu yaptım. Biz yönetim olarak o akşam toplandık ve o hafta zaten Galatasaray 

tarihinin yine en önemli olaylarından bir tanesini yaptık. Hiçbir kimseye sitem dahi etmedik. 

Hatta bugün benim iki misafirim, bize ibrasızlık veren arkadaşlarımız. Hiç böyle bir problemimiz 

yok. Ama biz bunu yapmamıza rağmen, bu tedbir kararlarının kaldırılması için ya da ilave 

tedbirler konulması için arkadaşlarımız mahkemelere gitti. Ki, Galatasaray için çok kritik 

anlarda bu oldu. Ve her söylem de şu: Galatasaray için şampiyonluk önemli değil, teamüller 

önemli. Ya arkadaş, Galatasaray için teamüller tabii ki önemli. Ama ben 22. şampiyonluk için 

çok gurur duyuyorum, çok mutlu oluyorum. Bu da önemli. Elbette ki hepimiz dava edebilir, 

herkesin bu hakkı var ama Galatasaray Yönetim Kurulunun yetkilerini kullanmasın diye 

mahkemeye gitmek, bu hangi akla hizmettir?  

........  

Onlar Galatasaraylı değil bence.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Beyefendi, müdahale etmeyin, o hain lafını lütfen kullanmayın.  

....... 

Ben kullanıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Kullanamazsınız.  

....... 
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Ben kullanıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bir kere daha kullanırsanız, 31. maddeye göre oylama yapacağım. Yakışmaz Galatasaray Divan 

Kurulu üyesine, lütfen.  

...... 

Galatasaray’a zarar veren herkese karşıyım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun, kürsüden konuşursunuz. Bu polemiği lütfen yaratmayın. Siz karşı olabilirsiniz ama 

Divana da yakışıyor olmanız lazım lütfen. Buyurun Sayın Günay.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

İzninizle. Sayın Başkanım, sizin dediğiniz gibi, yarın bir duruşma var. Hukuk ne diyorsa hepimiz 

için bağlayıcıdır. Hepimizin başının üzerinde yeri vardır. Bu konuyu çok fazla konuşmak 

gerçekten doğru değildir.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Katılıyorum.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Biz başından sonuna, Galatasaray camiası... Bizi eleştirenler eleştirsin, hiç önemli değil. Yol 

göstersinler, hiç önemli değil. Başımızın üzerinde yeri var. Hep birlikteyiz, hep birlikte inşallah 

nice şampiyonluklara. Saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay’a bu mufassal açıklamaları için teşekkür 

ediyoruz. Birleştirici olması konusunda hemfikiriz. Eylemlerimizin de bu konuda olmasını 

diliyoruz. Konuşmamın başında söylediğim gibi, Galatasaraylılar hukuka ve demokrasiye 

saygılıdır. Bir hukuk sürecindeyiz. Bunu sakinlikle izlememiz lazım. Herkes demokratik ve 

hukuksal hakkını kullanıyor. Dava açanlar var, müdahil olanlar var. Dolayısıyla bu konuda bir 

şey duymamak, zül duymamak lazım. Bunu olgunlukla karşılayıp takip etmemiz lazım. Ama 

bunun için kimsenin birbirini hain ilan etmeye, kalleş ilan etmeye, öteki ilan etmeye hakkı yok. 

Biz bundan zaten dert yanarken, Divan Kurulundan böyle bir tepki olmasını çok yadırgıyorum. 

Bu konudaki üzüntümü de belirtmek istiyorum açıkçası.  

Söyleyeceklerim bu kadar benim, söz isteyenlere başlayabiliriz.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Mehmet Bilen, buyurun.  

Mehmet Bilen 

Sayın Başkan, Değerli Divan Üyeleri,  

5281 numaralı üye olarak söz almış bulunuyorum. Konuşmam yönetimi veya herhangi bir 

kurulu bağlamaz. Demin de buradaki konuşma sırasında belirtildi, şampiyonluk önemli değil 
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deyip, konunun saptırılıp başka taraflara, başka kulvarlara çekilmemesi lazım. Galatasaray’da 

şampiyonluk son derece kıymetlidir. 

Değerli Üyeler,  

Yönetim göreve geldiği 1.5 yıllık dönemde tam 3 kupa aldı. 2 lig kupası, 1 Türkiye Kupası. Bunun 

yanında, UEFA sorunu halledildi. Sportif şubelerin durumu iyi, gelirler artırıldı. Tribünler doldu. 

Taraftar memnun, borçlar kontrol altına alındı. Yani daha ne olsun diye bir üye olarak 

soruyorum ve şu unutulmasın ki, bu yönetim tüm rakiplerinin aldığı toplam oydan fazla oy alıp 

2.500 üyenin desteği ile seçildi. Yani Galatasaray’ın gerçekten sağduyulu üyeleri doğru bir 

karar verdi. 

Bütün bu başarılı gerçeğe rağmen, malum bir grup, Mart ayındaki mali kongreden beri 

yönetimi devirmek için her yolu deniyor. Bu bir gerçek. Bunları konuşmalıyız. Mali kongredeki 

gece yarısı operasyonu yetmedi. Normal yolla seçimi kazanamayanlar maalesef şimdi adliye 

koridorlarında koşuşturuyorlar. Yarın önemli bir duruşma var. Kulübün menfaatini 

düşünmeyenler bu davada yönetime ve kulüp başkanına karşı tavır almış durumdalar.  

Amaç nedir? Bu yönetim gitsin, biz gelelim. Bu yol yanlıştır, Galatasaray’a zarar veriyorsunuz. 

Kişisel hırslarınız için kulübe lütfen daha fazla zarar vermeyin. Şu anda bütün Türkiye görüyor. 

Mevcut yönetim, artı teknik kadro uyum içinde. Önümüzdeki yılın en büyük şampiyon adayı 

Galatasaray. Birtakım hesaplara göre bu bir gerçek. Bu yönetim gitsin, biz gelelim anlayışı 

takıma da zarar verir. 3 yıl üst üste elde edeceğimiz şampiyonluğu niye riske ediyoruz? Bırakın 

bizler, takımımız, dışarıdaki rakipleri ile mücadele edelim. Niye içeriden kendimize bir rakip 

buluyoruz? Artık ayıp oluyor, yeter. Bu saçmalığa gerçekten bir son verilsin. 

İkinci konuya geçiyorum. Cebimize bir mesaj geldi –üyelere-, Divan üyelerine ayrılan 

kombinelerde usulsüzlük yapılmış diye. Sonra aldığımız bilgilere göre, 2017-18 döneminde 

tahsis edilen 262 Divan kombinesinden 47’sinin kulüp üyesi dahi olmayan kişilere verildiği 

saptanmış. Yani Divan üyesine indirimli kombine ayrılıyor, bunun 47 tanesi -bir önceki 

dönemde- kulüp üyesi dahi olmayan kişilere veriliyor. 

Bu yılki dönemde, 2018-19’da ise 241 Divan tanımlaması oluyor ve bunun içinde 57’sinin kulüp 

üyeliği ile hiçbir ilgisi yok. Burada bir zafiyet olduğu bir vakıa, gerçek. Demek ki Divan yönetimi, 

buradaki bu kaçağı takip edemiyor. Ha, bu bir gerçek, bunun gülünecek bir şeysi yok. Ve bunun 

sonucunda kulüp bir zarar ediyor. Bu Divan kombine satışının olduğu gibi yönetim veya Sicil 

Kurulunun denetim ve kontrolünde yapılması lazım. Artık bu yanlışlığa son verilmesi lazım ve 

buradan sorumlu olarak gösterilen bir kişinin de ben yalnız olduğu kanaatinde değilim. Bu 

kişinin yanında veya arkasında başka kişiler olduğu inancındayım. Bakalım, zaman içinde bunu 

göreceğiz.  

Şimdi üçüncü konuya geliyorum. Yine Galatasaray’ın sosyal medyalarında yer alan yazılarda, 

kulüp üyelerimizin yazdığı yazılarda, Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan, ancak Fenerbahçe 

forması ile resim çektiren, Fenerbahçeli olan, Fenerbahçeli olduğu bilinen kişilerin Galatasaray 

Genel Kurul üyesi olduğu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyesi olanların da yine aynı şekilde 

Galatasaray Kulübü’nün içinde bulunduğu söyleniyor, saptanmış. Ve yapılan görüşmelerde, bu 

kişiler de Fenerbahçeli olduklarını inkâr etmiyorlarmış. Ama okuldaki, lisedeki arkadaşları da 

bunları biliyor. Peki, nasıl oluyor da Fenerbahçeli olan, Fenerbahçe forması ile dolaşan bu 
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kişiler, Beşiktaşlı olan kişiler bizim kulübümüze üye oluyor? Öte yandan, 600 tane üyenin 

çocuğu kulübe üye olmak için yıllardır bekliyor, kıvranıyor. Çocuk doğuştan Galatasaraylı, 

beşikten Galatasaraylı, pırıl pırıl, tahsili var, ama biz bunları üye yapamıyoruz. Ancak bunların 

hakkını Fenerbahçeli olduğunu açık açık beyan eden kişiler alıyorlar. Tek neden var, art niyetli 

tüzük maddesi. Artık bugünkü bu tüzük değişmeli. Bugünkü tüzüğümüze göre, alenen 

Fenerbahçeli veya Beşiktaşlı olduğu bilinmesine rağmen, kişilerin kulübümüze üye yapılması 

gerekiyor. Tüzük bunu söylüyor. Böyle bir şey olur mu?  

...... 

Efendim olur mu böyle şey?  

Mehmet Bilen 

Var efendim, var. A grubunda, A grubunda.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Bilen, salonla tartışmayalım.  

Mehmet Bilen 

Tamam. A grubunda şöyle deniliyor. Galatasaray Lisesi mezunu olan kişiler Galatasaray Spor 

Kulübü’ne sorgusuz, sualsiz üye yapılır. Bitti. Şimdi buradan örnek veriyorum. 109. dönem 

devresi, 6457 kulüp sicil numaralı Mustafa Kibaroğlu aynı zamanda Beşiktaş Genel Kurul üyesi. 

Bunun bir benzeri de Rüzgar Sağnak’tır. Demek ki pek çok böyle kişi var. Bu kişilerin, Beşiktaşlı 

ve Fenerlilerin bir ortak özelliği var, maalesef hepsi Galatasaray Lisesi mezunu. Ha, buradan 

bir şey söyleyeceğim. İşte tüzüğün zayıf olduğu nokta. Bakın, Fenerbahçeli olmak, Beşiktaşlı 

olmak kötü bir şey değil. Bunlar şerefli, Türk sporunun iki tane kulübü. Bir insan Fenerli de olur, 

Beşiktaşlı da. Üstelik Galatasaray Lisesi’nde okuyan her insan Galatasaraylı olacak diye bir 

koşul yok. Bugünkü koşullarda, bu kadar yüksek puanla liseye giren insanların o yaştan sonra 

% 100’ünün Galatasaraylı olması da mümkün değil. Tabiatıyla bunların içinde Beşiktaşlı da 

olacak, Fenerli de olacak. Bu da bunların hakkıdır. Biz de bunları saygıyla karşılıyoruz. Ancak, 

yanlış olan bir şey var. Fenerbahçeli isen, Beşiktaş kongre üyesiysen, burada ne işin var?  

İşte orada da işin püf noktası geliyor. Bunların çoğu, bizim gördüğümüz, tespit ettiğimize göre, 

kendi istekleriyle bu kulübe üye olmuyorlar. Bunlar ağabeyleri tarafından, vakti zamanında ve 

bugün için, daha şurada geçen gün Levent’te bir toplantı yapıldı. Organize edilip bunlar paket 

olarak kulübe üye ediliyor ve ondan sonra da seçimlerde oy potansiyeli olarak kullanılıp 

yönetimlerde hâkimiyet kuruluyor ve yönetimlerde hâkimiyet kurulduktan sonra da yine bu 

şekildeki yandaş kişiler, 4 bin liralık -somut olarak, bizim yaşadığımız bir olay- maaşlık bir işe 

30 bin lira gibi bir ücret verilerek, Galatasaray mali olarak batırılacak bir duruma da getiriliyor. 

Artık bu işe bir son verilmesi, bu saçmalığın bitmesi lazım.  

Olabilir, tabii, edebilirsiniz. Yalnız bunlar hepsi gerçektir. Hiç, iki kere iki dört. En son şuna da 

değineyim. Bu 139 kişinin kişisel bilgileri verildi diye yanlış algı yaratılıyor. Yok böyle bir şey. 

Sadece tespit edilen bir kişinin, o da nasıl olmuşsa, tam bilgileri değil, eksik bilgileri gitmiş. 

Boşuna gereksiz bir yanlış bilgi verilmesin. Kimse bunlar ve hangi sosyal medyada yer almışsa, 
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somut olarak bunlar açıklansın. Onun dışında, yanlış bir kanaat uyandırılmasın diyor, 

konuşmamı burada noktalıyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Bilen’e teşekkür ediyoruz, her zamanki renkli konuşması için. İki konuda hem cevap, hem 

de aydınlatıcı bilgi vermem lazım diye düşünüyorum. Bir tanesi, -ön sıralardan da destek aldı 

gerçi ama- ben şampiyonluklar veyahut kupalar önemsizdir, demedim. Dedim ki, tarihsel ve 

kültürel birikimimizden kaynaklanan değerlerimiz, en az şampiyonluklar ve kupalar kadar 

değerlidir, dedim. Ki, şu anda kulübümüzün önemli figürlerinden olan Sayın Fatih Terim, 

Galatasaray’da 45. yılını kutlarken aynı konuya parmak basmaktadır. Dolayısıyla, Sayın 

Mehmet Bilen’in beni daha dikkatli dinlemesi ve Sayın Fatih Terim’in demeçlerini daha dikkatli 

okumasını öneririm.  

Bu birinci konu. İkincisi, Divan Kurulu işini iyi yapmıyor, dedi. Çok hayretle karşıladım bunu. Biz 

işimizi iyi yapmıyor olabiliriz. Doğru. Ama söylediği konuda çok şaşkınlık içindeyim, çünkü 

kendisi benimle birlikte Sayın İrfan Aktar başkanlığında, başkan yardımcılığı yaptı iki sene. 

Buradan edindiği tecrübe ile, yine Sayın İrfan Aktar’ın yanında, yine başkan yardımcısı olarak 

seçimlerde aday oldu. Dolayısıyla, en az benim ve benimle birlikte çalışan arkadaşlarım kadar 

iyi bilmeli ki, Divan Kurulunun bir yürütme fonksiyonu yoktur. Özellikle kombineler konusunda, 

Divan Kurulu üyeleri ile kulüp yönetimi arasındaki iletişimi sağlar, kim ne istiyor ve bunları 

kulüp yönetiminin görevlendirmiş olduğu sekreteryaya iletir. Konu bundan ibarettir. 

Dolayısıyla Divan Kurulunun görevi, bir Sicil Kurulu gibi veyahut başka bir kurul gibi, kim Divan 

üyesi değil, bilebildiklerimizi tabii ki söylüyoruz, ama hangi Divan üyesi kaç liraya, kimden alır, 

hangi kombine ofisinden alır, biz bunu bilemeyiz. Sorunumuz da değil. Dolayısıyla, Divan 

Kurulu kombine satan bir kurul değildir. Divan Kurulunun görevi tüzükte belirtilmiştir. Der ki, 

Yönetim Kurulunun icraatlarını, tüzüğe uygunluğunu kontrol eder, denetler ve istişare 

vazifesini görür. Dolayısıyla biz bu istişare vazifemizi yapmaya devam ediyoruz. Denetim 

Kurulunun veya Yönetim Kurulunun veyahut Sicil Kurulunun Divan kombinelerinin satışı ile 

ilgili olarak tespit etmiş olduğu bu uygunsuzluk, yerinde bir uygunsuzluktur. Biz de bunu 

destekledik. Ama bunu biz bir SMS ile veya bir mektupla duyurmak yerine, bu soruşturma 

sırasında bilgi sahibi olsaydık, biz de destek verirdik kendilerine.  

Kulüpten bu nedenden dolayı ihraç edilen ve işine son verilen kişinin yalnız olmadığı 

konusunda ben de hemfikirim, mutlaka ki bu bir organize iştir. Dolayısıyla burada bir Divan 

Kurulu zafiyetinden ziyade, Genel Kurul tarafından seçilmiş çeşitli kurulların, ki bunun içine 

Sicil Kurulu da dahildir, siz de varsınız onun içinde, görevinizi daha iyi yapmanızı öneriyorum 

ben. Biz de bunun takipçisi olacağız. Bu istismara gönül isterdi ki, yol açılmasın her türlü. 

Sizi yazdık listeye. Usul hakkında mı? Buyurun, tabii ki Sayın Helvacı, nasıl isterseniz. Kayda 

geçsin de, ondan sonra Sayın Özdoğan da tekrar yerine gidiyor ama, biraz ayakta tutacağız. 

Mehmet Helvacı 

Çok özür dilerim Sevgili Ahmet kardeşim, fakat buradan, bu kürsüden kamuoyuna yönelik 

beyanlar yapılıyor. Bunların doğru olması lazım, doğru olmadığı takdirde de yanlış anlaşılmaya 

çok açık. Onun için, Sevgili Divan Başkanımdan, bahsedilen 7. maddenin okutulmasını talep 
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ediyorum. 7. madde okutulursa, 10. madde ile beraber, kamuoyu Galatasaray Spor Kulübü’ne 

gerçekten başka kulüplere üye olan veya gönül veren kişilerin üye olup olamayacağını 

görecektir. Lütfen maddeleri çarpıtmadan okuyalım ve doğru beyanlarda bulunalım. Teşekkür 

ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Katılıyorum Sayın Helvacı’nın müdahalesine, teşekkür ederiz. Buyurun Aykut Bey.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Kulüp tüzüğümüzün üye olma koşullarını düzenleyen 7. maddesini okuyorum.  

“Madde 7: Kulübe üye olabilmek için adayın Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’na 

göre üye olma hakkına sahip bulunması, yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor 

kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmaması, Sicil Kurulu tarafından üyeliğe 

alınmasının önerilmesi, Yönetim Kurulunca kabul kararının alınması zorunludur.”  

Üyelik kategorilerine geçmiyorum. 10. maddeyi, başvuru işlemini de okuyorum.  

“Madde 10/2: Üye olmak için başvuruda bulunan kişiler, beyannameye yazdığı bilgilerin 

doğruluğunu imza altına almak zorundadır.” Bu kadar yeterli herhâlde.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Görüldüğü gibi, söz konusu üyeliklerde bir usulsüzlük yapılmıştır. Uygunsuzluk yapılmıştır. 

Bunun da gereği yapılmıştır. Üye yapılmamışlardır. Ancak bunun sürekli temcit pilavı olarak 

getirilmesi, konuşmamın başında söylediğim gibi, bu uygunsuzluklardan malzeme çıkartıp, 

birbirimizi ayrıştırmak son derece yanlıştır. Artık bunu kim yaptı, ne yaptı, hiçbir faydası yok. 

Sadece bir daha olmaması için tedbir alınması lazım. Aksi takdirde, tekrar ediyorum, bir 

ayrışmaya, bir dağılmaya doğru gidiyor. Bunun emin olun, hiç kimseye faydası yok. Sadece 

bundan beslenenlere bir faydası var. Geçenlerde bir toplantıda bir arkadaşım dedi ki, “Mağdur 

olmak ve nefret söyleminde bulunmak iyi bir ürün hâline geldi, iyi satılıyor.” Buna mutlaka 

mani olmamız lazım.  

Sayın Özdoğan, buyurun.  

Celal Emon 

Divan Başkanlığının devrede olması lazım bu verilen yerler konusunda. Siz topu oradan oraya 

atmayın Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Emon, Divan Başkanı topu atmaz. Üslubunuza lütfen dikkat edin.  

Celal Emon 

Estağfurullah ama öyle oluyor.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun.  
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Ahmet Özdoğan 

Sayın Divan Başkanı, Sayın Divan Kurulu, Sayın Yönetim Kurulu, Saygıdeğer Divan Kurulu 

Üyeleri, Kıymetli Hanımefendiler, Beyefendiler ve Değerli Basın Mensupları,  

Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi çok çeşitli tartışmaların olduğu, çok farklı görüşlerin olduğu bir 

Galatasaray’la karşı karşıyayız. Galatasaray’da en önemli şey, ben Galatasaray’a girdiğimden 

beri, farklı görüşlerin çok güzel bir şekilde birbirini kırmadan ifade edilmesiydi. Ama bugün 

gelinen noktada, artık o farklı görüşler çok farklı bir şekilde ifade edilmeye başlandı. Hain 

denmeye başlandı.  

Bir başka büyüğümüz -Galatasaray bir Genel Kurul yaptı, şimdi göstereceğiz onu- buraya çıktı, 

o Genel Kurulda farklı görüşü söyleyen insanları kınadığını söyledi. Bakın, ben size bir şey 

söyleyeyim. Böyle bir Galatasaray’ı ben devralmadım. Benim girdiğim Galatasaray bu değildi. 

Benim girdiğim Galatasaray’da kimse kimseyi kınamazdı. Benim girdiğim Galatasaray’da 

herkes fikrini söylerdi ve orada biterdi. Ondan sonra da, dışarıya çıktığınız zaman herkes 

birbirine ağabey ve kardeş olarak son derece saygılı olurdu. Bu Galatasaray hain denilen bir 

Galatasaray hâline geldi. Şimdi bakacağız, bakalım bize hain diyenlere, biz niye hain olmuşuz 

acaba? Yani biz durup dururken, acaba şahsımızın veya arkadaşlarımın işi yoktu da mı ferî 

müdahale olduk? Kim Galatasaray’a mahkeme açtı, şimdi hepsini göreceğiz. O mahkeme 

açanlar, 22 sayfalık dilekçe verenler, ne gibi ithamlarda bulundular o Divanı yöneten insanlara? 

Bunları biliyor musunuz? Hiç birini bilmiyorsun. Hepsini söyleyeceğiz.  

........ 

Söyle.  

Ahmet Özdoğan 

Tabii ki söyleyeceğiz. 23 Mart 2019’da bir Genel Kurul oldu. Genel Kurulda da 700 kişi oy 

kullandı. Genelde Galatasaray’da, saat 23’ü bırakalım, saat 5’te, 6’daki toplantılarda da pek 

700 kişiyi bulamazsınız. Mesela Galatasaray Kulübü o gün 300 milyon lira borçlanma yetkisi 

aldı, o borçlanma yetkisi alan yönetimin borçlanma yetkisi 150 kişi ile alındı. O gün aşağı yukarı 

6 tane oylama yapıldı. Yarın mahkemeye gideceğimiz oylamada 358 kişi ibra etmedi, 341 kişi 

de idari olarak ibra etti ve böylece bir ibrasızlık çıktı. İbrasızlık çıktı, 23 Mart 2019’da. Peki, kim 

kimi mahkemeye verdi? Yarınki mahkeme veya sonraki mahkemede kim kimi mahkemeye 

vermiş, bakalım. 16 Nisan 2019’da bu başlıyor, yapılan şeylerde ve 23 Mart 2019 tarihli ibra 

etmeme kararının iptali ve orayı söyleyeceğim, ama davacılar belli efendim. Davacılar 

Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Ben söyledim zaten.  

Ahmet Özdoğan 

Müsaade edin efendim, müsaade edin.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Günay bir bitirsin, kürsü masuniyetini koruyalım, sonra siz cevap hakkınızı kullanırsınız.  
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Ahmet Özdoğan 

Davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği. Demek ki bizim herhangi bir arkadaşımızın açtığı bir 

mahkeme yok. İşte davacılar ve davalı burada. Peki, 23 Mart 2019 tarihli ibra etmeme kararının 

iptalinin dışında bir şey istenmiş mi? Bunu açıklayabilecek olanlar ya kendileri veya sayın o gün 

Divanı yöneten insanlar. O yöneten insanlar, çok beyefendi insanlar, açıklamıyorlar. Kendileri 

de açıklamıyorlar. O insanlara ne gibi ithamlarda bulunmuşlar ve neler istemişler mahkemede 

o insanlar için, 22 sayfalık dilekçede hepsi var. O nedenden dolayı, -biraz sonra göstereceğim- 

o insanlar ferî müdahil oldular, kendilerini savunmak için. Biz de ferî müdahil olduk. Niçin? Onu 

da arz edeceğim size.  

Şimdi efendim, Galatasaray’da tedbir kararının kalkması isteniyor. Peki, tamam. Yani tedbir 

kararı kalkarsa ne olacak? Galatasaray seçime gidecek ve Galatasaray’da Sayın Mustafa Cengiz 

ve Yönetim Kurulu seçime giremeyecek. Peki, bunu kim istemiş? Galatasaray Spor Kulübü 

avukatları istemiş. Yani Galatasaray Spor Kulübü’nün kendilerinin şu anda çok zor görev yapan, 

ki kendilerine çok saygı duyuyorum, çünkü çok zor bunu istemek. Ama isteyen tek bir kurum 

var ki, Galatasaray Spor Kulübü Derneği. Ne istemiş? Tedbir kararının kalkmasını istemiş. Peki, 

ferî müdahil olan Divan Kurulu ve şahsım, Barış Cenk Akkaya, sonraki günlerde ferî müdahil 

olan Sayın Hatice Günay ve Taner Günay için bununla ilgili tek bir dilekçe var mı? Hayır, yok.  

Hani biz mahkeme mahkeme Mustafa Cengiz ve saygıdeğer arkadaşlarını dolaştırıyorduk! Hani 

bizdik onların seçime girmesini istemeyen! Böyle bir şey yok. Şimdi devam ediyorum efendim. 

Bir dakika geleceğim efendim, oraya da geleceğim. Okan Bey, oraya da geleceğim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Okan Bey, müdahale etmeyelim lütfen.  

Ahmet Özdoğan 

Hiç merak etmeyin. Bakın, benim açıklamayacağım hiçbir şey yok ama arkadaşların 

açıklamadığı şeyler var. Benim hiç açıklayamayacağım bir şey yok. Her şeyim açık. Ferî müdahil 

olan arkadaşlar 16 Mayıs 2019 tedbir tutanağında diyorlar ki, -Bora İkiler, Cem Çetin, Gözde 

Büyükeroğlu, Metin Ünlü, Metin Sinan Aslan, Mustafa Özkan, Özdoğan ve Özgecan Korkmaz- 

kendilerine yapılan ithamları ve bundan sonra olacak uygulamalar için kendilerini savunmak 

için mahkemeye ferî müdahil oluyorlar, çünkü çok ciddi ithamlar var dilekçede, Sayın Yusuf 

Günay ve Abdurrahim Albayrak tarafından. Açıklasınlar Galatasaray’a. Bakın, ben 

açıklayamıyorum, çünkü suç. Bizim verdiğimiz dilekçe bütün sosyal medyalarda gezdi. Bizim 

öyle bir şeyimiz yok. Biz öyle bir şey yapmayız.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Özdoğan, bir an önce toparlarsak.  

Ahmet Özdoğan 

Toparlayacağım efendim. 29 Mayıs 2019’da biz ferî müdahil olduk. Şunu unutmayın -ki biraz 

sonra göreceksiniz- 19 Mayıs’ta Galatasaray şampiyon oldu, Biz 29 Mayıs’ta ferî müdahil olduk. 

Bunun özellikle altını çiziyorum. Peki, bizim ferî müdahil olma nedenimiz neydi? Tüzüğümüzün 

87/22. maddesine göre, tedbir kararı alan yönetimin seçime gitmesi lazımdı. Seçime gitmedi. 
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Ha, kendileri seçime girer mi? Girer. Kendilerinin seçime gitmek için hiçbir problemleri yok. Biz 

de bunun üzerine, Galatasaray Spor Kulübü Derneği lehine ihtiyati tedbir kararı istedik.  

Peki, biz ihtiyati tedbir kararını niye istedik? Onu da arz edeceğim. Şimdi efendim, Türkiye’de 

farklı mahkemeler var. Yani aynı mahkeme, kendileri de mesela 6,7,8 kişi tedbir kararı için 

başvurdu. 5 mahkeme hayır dedi, 3 mahkeme evet dedi. Şimdi biz bir hukuki görüş sunuyoruz. 

Bu doğrudur, yanlıştır. Size göre doğrudur, ötekine göre yanlıştır. Ama sonuçta Galatasaray 

Spor Kulübü bundan zarar görür. Ayrıca bizim sunduğumuz hukuki görüşte, Yargıtay içtihat 

kararları da mevcuttur. Bakın, ne diyor? Türk Ticaret Kanunu ve Türk Medeni Kanunu 

açısından, ibrasızlık şahsidir, diyor. Yani bir Yönetim Kurulu olarak ibra edilmese de, aslında 

her üyenin tek tek ibra edilmediği anlamı çıkmaktadır. Bu bakımdan, Yönetim Kurulunun tüm 

üyelerinin ibrasızlığının haksız olduğuna dair dava açması gerekirken, tüm Yönetim Kurulu 

üyeleri dava açmamış, dolayısıyla hukuken dava açmayan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasızlığı 

kesinleşmiştir diyor. Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ni koruma amacıyla, davaya müdahil 

olarak tedbir talebinde bulunulması ile süreç içerisinde Galatasaray Spor Kulübü Yönetim 

Kurulunun imzalamış olduğu her sözleşme, yaptığı her işlem, karşı taraflarca dava sonucunun 

olumsuz çıkması hâlinde Galatasaray’a zarar doğurabilir. 

Bu bakımdan, bizim tedbir talebimiz kabul edilirse böyle bir şey olmaz ve Galatasaray Mustafa 

Cengiz’in de girebileceği, değerli arkadaşlarının da girebileceği bir seçime gider. Kim seçime 

girer, girmez, onu bilmiyorum. Ama Sayın Mustafa Cengiz ve arkadaşlarının da seçme ve 

seçilme hakkı burada mevcuttur. Ama bütün mesele, Galatasaray zarar görmesin. Bizim bütün 

amacımız o. Yoksa seçim olsun, Sayın Mustafa Cengiz girmesin fikrinde asla olmadık, bundan 

sonra da olmayız. 

Biliyorsunuz, Galatasaray 22. kez şampiyon oldu, 19 Mayıs’ta oldu. Bunu bir daha söylüyorum. 

Bizim mahkemeye müdahil olmamız 29 Mayıs. Şampiyonlukla falan hiç ilgisi yok olayın. 22 

şampiyonluğu yapan tüm başkanlara, tüm yönetim kurullarına, sadece 22. şampiyonluk değil, 

bugüne kadar geçen tüm başkanlara ve tüm yönetim kurullarına da saygılar sunuyorum, çok 

teşekkür ediyorum, çünkü Galatasaray bugüne geldiyse tarihi ile birlikte gelmiştir. 

Şimdi bir şey var. Sayın Mehmet Bilen de söyledi ve bu çok ciddi şekilde tartışılıyor. Nasıl 

tartışılıyor, niye tartışılıyor, bir bakalım buna. Sayın Yusuf Günay, 3 Haziran’da televizyona çıktı. 

Diyor ki, “Genel Kurulda bir arkadaşımız kürsüde konuşuyor. Bir iki ay sonra tesadüfen birileri 

baktı ki, bu konuşan arkadaşımız aslında Fenerbahçeli. Galatasaray Genel Kurul üyesi ama 

sosyal medya hesaplarına baktık, arkadaşımız Fenerbahçeli, Fenerbahçe Kulübü’nün taraftarı.”  

Değerli Galatasaraylılar,  

Orada 50 kişi konuştu. Bunlardan bir tanesi de benim. Şimdi bakın, elinizi vicdanınıza koyun, 

bu insan kimse, -kendileri yönetimde- gereğini yapalım. Madem böyle bir tespitleri var, ne 

istiyorlarsa yapalım. Ama başka bir şey var. O güne gidin, 23’üne, bir üye için, eski bir yönetici 

arkadaşımız çıktı dedi ki bu Yönetim Kuruluna, sizin yaptığınız bir üye yatakhanede bilinen, 

ama Fenerbahçeli veya karşı takımı tutan bir insandır, dedi. Ama değerli Yönetim Kurulundaki 

bir arkadaşımız çıktı, “Hayır, ben buna kefilim.” dedi. Şimdi böyle bir ortamdayız. Ama tekrar 

ediyorum. Bunlar nasıl girdi, ben bilmem. Ama kimlerse, Genel Kurula mı getireceksiniz, yoksa 

direk Yönetim Kurulu ile mi atacaksınız, nasıl atacaksak, bu tip insanları yok edelim. Ama 
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bunları konuşursak ne oluyor, biliyor musunuz? Galatasaray’ın kurucu değerlerine problem 

yaratıyoruz. Sosyal medyalarda veya başka yerde, liseye geliyor olay. Bakın, Galatasaray 

Lisesi’ni yok ederek büyüyemeyiz. Bunu yapamayız. Yani böyle bir şey yok. O nedenden dolayı, 

bu konuşmalarımıza çok çok dikkat etmemiz lazım.  

Florya ile ilgili şeye geçeceğim, ama bir şeyi söyleyeyim, çünkü Sayın Yusuf Günay bu konuya 

değindi. Eğer böyle olursak, kendi mülkümüzde kiracı oluyoruz ve biz Florya için de, Riva için 

de toplantılar düzenledik. Bu kürsüden, Divan kürsülerinde, Divan Kurulu üyeleri geldi, bizi 

eleştirdiler ve çok şeyler söylediler. Ama bugün gelinen nokta, Galatasaray’ın o günkü 

şartlarının, bakın Sayın Yusuf Günay Başkan da söyledi, dedi ki, istediğimiz gibi gitmiyor olaylar. 

Biz onu zaten o zaman da söylemiştik. Ama o süreçte Genel Kurul öyle karar verdi. Biz o Genel 

Kurula saygılı olduk.  

Şimdi bir başka şey var. 17 Mayıs 2000 yılına geldiğimizde, Galatasaray’ın şu anda müzesinde 

olan UEFA Kupası’nı göreceksiniz. Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı alan, 1996-2000 yılları 

arasındaki Yönetim Kurulunda olan insanlar var. Ve şu anda o insanlar, başta Sayın Faruk Süren 

Başkanım olmak üzere, değerli kardeşim Burak Elmas ve ben linç yiyoruz. Canımız sağ olsun 

Galatasaray için, ama şunu unutmayın, Galatasaray’ın aşağıda UEFA Kupası’nı aldığı şeyleri 

kabul ediyorsunuz, Sayın Faruk Süren’i linç yapıyorsunuz. Diyeceksiniz ki nasıl? Misal 

vereceğim. Sayın Başkan, gazetecilerle toplantı yapıyor (Biliyorsunuz, 23 Mart’ta Sayın Faruk 

Süren gitti, “Salonu bir daha değerlendirin lütfen.” dedi) ve gazetecilere şimdiki Başkan Sayın 

Mustafa Cengiz, “O anda kendimi zor tuttum, küfür edecektim.” diyor. Ve onun dışında, değerli 

kardeşim, 1996-2000 yıllarında böyle tarih gibi geliyor ama o UEFA Kupası alınırken, Sezgin 

Elmas ve Burak Elmas ki, Sezginler Gıda o zaman çok önemliydi. Galatasaray için çok şeyler 

yaptılar. O bizim kardeşimiz, bunlara asla ve asla müsaade etmemeliyiz. Biz vefalı olmalıyız. Bu 

böyle gidemeyiz. Birbirimizi yok ederek gidemeyiz. 

Şimdi sonuç olarak, bana gelince, ben bir şey anlatmak isterim. Arthur Schopenhauer’dan bu 

alıntı. Bir hâkim ve bir fizikçiyi idam etmek istemişler, giyotine çıkartmışlar. Hâkim son sözünüz 

ne demiş. 3 kere demiş ki, adalet, adalet, adalet ve hâkimi giyotine götürmüşler. Giyotin 

gelmiş, tam hâkimin boynunun üzerinde durmuş. Halk olduğu gibi, demiş ki, hâkimi serbest 

bırakın. Ve adalet dedi, serbest bırakmak zorundasınız. Serbest bırakmışlar. Fizikçiyi 

çıkartmışlar, fizikçi demiş ki, Allah’a demiş, bu giyotinin içinde bir düğüm var, düğümü 

açarsanız ancak çalışır bu giyotin, demiş. Düğümü açmışlar ve fizikçi ölmüş. Ben şunu 

söylüyorum. Toplumdaki düğümler ve sorunlara işaret edip gerçekleri söylemenin acı sonuçları 

olabilir. Gerçeğe tabi olanlar bedel ödemeyi göze almalılar. 

Efendim, hepinize iyi tatiller diliyorum, saygılar sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Özdoğan’a verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Sayın Yusuf Günay’ın sıkça adı geçtiği 

için herhâlde cevap verme hakkını kullanacaktır. Buyurun. Siz ne konuda cevap vereceksiniz 

Okan Bey?  

Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke 

Yönetici olarak cevap vereceğim. Galatasaray...  
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........  

Efendim, ismim vardı, Ahmet Bey benden önce çıktı.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yok, onun ismi sizden önceydi. Yok, değişmedi. Nerede yazıyor? Buyurun Yusuf Bey.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sayın Başkanım, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri,  

Sayın Ahmet Özdoğan Bey’in yaptığı konuşmayı hayretle, biraz da (…) dinledim. Şimdi buraya 

gelip, “Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Spor Kulübü’nü dava etti.” demek bir 

suçluluk psikolojisinin ürünüdür. Biz neyi dava etmişiz, ben size anlatayım.  

Genel kurullarda Divan Başkanlığı elbette ki Galatasaray Spor Kulübü’nü temsil eder ve genel 

kurullarda olan herhangi bir hadise için tek dava muhatabı -ki buna hukukta zorunlu 

muhataplık denir- Galatasaray Spor Kulübü olarak açılır. Yani Ahmet Özdoğan benden daha iyi 

Galatasaraylı, ben daha kötü bir Galatasaraylıyım da, Galatasaray Spor Kulübü’nü dava 

ediyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Ki ben konuşmamın başında söyledim. Bu konuda içtihat 

hâline gelmiş, daha önce yaşadığımız bir filmin sonunda, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir karar 

vermiş, idari ibrasızlık hukuki bir müessese değildir, demiş. Biz de bunun için davaya gittik. Yani 

Galatasaray Spor Kulübü’nü dava etmedik. Burada “Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, 

Galatasaray Spor Kulübü’nü dava etti.” demek aslında bir (…). Bunu söylemek isterim, çünkü 

aslında bu belki Galatasaray’ın tüzüğünü daha hukuka uygun bir şekilde değiştirmesini 

sağlayacaktır. 

Aslında bence tartışılması gereken ya da değerlendirilmesi gereken konu şudur. Kendisi 

Galatasaray Spor Kulübü hukuk müşavirliğinin tedbirin kaldırılması için başvurduğunu söyledi. 

Bence bu alkışlanması gereken bir şey. Yönetim Kurulu olarak Sayın Başkanımız, bizler hepimiz 

hukuk müşavirimize şunu söyledik: “Bu davayı sonuna kadar Galatasaray Spor Kulübü adına 

savunacaksın. Hiçbir şekilde bize bilgi vermene dahi gerek yok, bilgi de vermeyeceksin.” Biz bu 

şekilde en ufak bir baskı yapmak bir tarafa, objektif bir karar çıkması için elimizden geleni 

yapıyoruz. Ve bu da gerçekten takdir edilmesi gereken bir şey. Burada gerçekten bu 

polemiklere gerek yok. 

Yani bizim dava açmamız kadar, Galatasaray’da doğruyu aramamız kadar doğru bir yol, doğru 

bir yer olamaz. Tartışılması gereken Ahmet Özdoğan beylerin açtığı davadır ya da ferî müdahil 

olarak başvuru talebidir. Neden? Böyle bir şeye niçin ihtiyaç hissedilmiştir? Zaten yürüyen bir 

mahkeme var. Eğer mahkeme bizi haklı görmezse seçime gideceğiz. Bizi haklı görürse de 

yolumuza devam edeceğiz. İkinci bir dava yoluna, yani ferî müdahale yoluna gitmenin 

gerekçesi ne? Ki Galatasaray bugün belki Şampiyonlar Ligi’nde daha güçlü bir mücadeleyle 

ortaya çıkacağı bir takım oluşturma sürecinde, birincisi bu. İkincisi, mali yapıdan yapılandırma 

noktasının tam ortasındayız. Bence izah edilmesi gereken konu budur. Bu konu Sayın 

Özdoğan’ı belli ki germiş biraz. Ve burada o eda ile bu konuşmayı yapıyor. Yani Yusuf Günay ve 

Abdurrahim Albayrak Galatasaray Spor Kulübü’nü dava etti. (…). Elbette ki ben zorunlu 

muhatap olarak bunu yapmak durumundayım ve bu da Galatasaray’ın yararına olan bir şeydir. 

Baştan beri söylüyorum. Sayın Başkanımız da söyledi, biz de söyledik. Hiçbir şekilde ayrıştırıcı 
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bir cümle, ayrıştırıcı bir üslup kullanmayacağız. Baştan sona ayrıştırıcı bir üslupla burada 

konuşan Ahmet Özdoğan Bey’in kendisi. 

Demagojiye gerek yok. Sonuçta Galatasaray hepimizin ortak değeri, hepimizin ortak sevdası. 

Sizleri saygı ile selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Yusuf Günay’a açıklamaları için teşekkür etmekle birlikte, anladığım kadarıyla bir iki şahsi 

hakaret demeyeyim de, olduğu için Sayın Ahmet Özdoğan, buyurun. Buyurun. Sayın Özdoğan, 

buyurun. 

Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke 

Ya bir cevap hakkı kullanamayacak mıyız Başkanım?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ya derseniz kullanamayacaksınız. Sıra sizde, daha sonra sizde.  

....  

Sayın Başkan, sonra ben de cevap için söz isteyeceğim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun Sayın Özdoğan.  

Ahmet Özdoğan 

Böyle gelmek istemezdim, ama iki tane şey var. Bir tanesi çocuk denmesi, bunu kabul etmem 

mümkün değil. Ama şunu söylüyorum. Galatasaray Divan Kurulunu ve tüm Galatasaraylıları 

germe adına bunu kendilerine iade ediyorum. Bir başka şey de, acizlik. Ben hiç aciz olmadım. 

Şunu bir düşünsünler, bu Ahmet Özdoğan bu kadar riski niye alıyor? Galatasaray Spor Kulübü 

için alıyorum ben. Yoksa şahsımla ilgili bir problemim yok ki benim. Ama hâlâ, bakın hâlâ, hâlâ 

söylediğim şeyleri buraya Yargıtay içtihatları ile geliyorum. Kendileri de gelsinler Yargıtay 

içtihatlarıyla. Aynı zamanda, aynı zamanda şu Galatasaray’la ilgili, yani o günkü Divanı yöneten 

arkadaşlara verdiği dilekçeyi okusun burada. Hangi dilekçeyi vermiş? Verdiği 22 sayfalık 

dilekçeyi okusun, Galatasaraylılar da öğrensin. Bakalım Sayın Yusuf Günay ve Abdurrahim 

Albayrak, oradaki arkadaşlara ne demiş? Hadi buyurun. Bakın, ben okuyorum kendi dilekçemi. 

Kendileri de okusun. Saygılar sundum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederim. Sayın Çölgeçen, buyurun.  

Sami Çölgeçen 

Efendim 6 tane madde koymuşum çok kısa kısa, fakat birinci maddeyi biraz değiştireceğim. 

Sayın dostum Prof. Özdoğan’a bir telkinim olacak. Mükemmel bir şey hazırlamış, hakikaten 

fevkalade güzel hazırlamış, müthiş bir bina gibi. Gayet mantıklı izah etti. Fakat bence temeli 

yanlış. Temeli yanlış olduğu için binanın da kıymeti harbiyesi yok. Benim anlayamadığım şu. 
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Mali açıdan ibra ettiler. İdari açıdan neden etmediler? Ben bunu anlamış değilim. Buradaki 

sorum bundan ibaret.  

Yönetim Kuruluna teşekkür borçluyum, çünkü ben futbolun çok içinde olan bir insanım. Çok 

takip ediyorum futbolu da, dünya futbolunu da, futbolcuları da. Fevkalade güzel transferler 

yapıyorlar. Çok kısıtlı kaynaklarla, gayet akıllı bir şekilde, bonservisi elinde olan çocukları 

alıyorlar. İstenilen mevkilere, gerekli mevkilere çocukları alıyorlar, doğru alıyorlar. Hele en son 

Emre Mor’u da -kafası biraz dağınık bir adam olduğu belli- eğer Fatih adam ederse, onda -biraz 

abartarak söylüyorum- 50 milyon dolarlık oyuncu potansiyeli vardır.  

Transferle ilgili bir son sözüm daha var. Yönetim Kurulu gördüğüm, bildiğim kadarıyla, 

anladığım kadarıyla, ultrAslan’a uzak bir Yönetim Kurulu değil. Onlardan ricam, ultrAslan’a 

şimdiden bir haber yollasınlar, ola ki Diagne -ki öyle gözüküyor- bizde kalırsa, ilk günden 

itibaren Diagne’ye destek mesajları gelmesi lazım tribünden. Kendi adamımızı piç etmeyelim, 

pislemeyelim, ihtiyacımız olur. 

Yusuf Bey’e biraz üzüldüm, çünkü Yusuf Bey cevaplar vermeye geldi, ama tatmin edici cevaplar 

veremedi. Veremezdi de, hiç kimse de veremezdi, çünkü problemler çok büyük. Anlık çözümler 

yok. Mantıklı cevaplar bugün için hazır değil. İşin önemlisi, paramız da yok. Uğraşıyor orada 

Kançal, 3 kuruş paramız olsun diye. Onun için, o ne oldu, bu ne oldu, cevap ver diye 

sıkıştırmaktan vazgeçelim. Ama biz sıkıştırmadan onlar gelip, zaman zaman şurada da şu adamı 

attık diye cevaplar versinler, bizi de adam yerine koysunlar. Bunu da kendilerinden rica 

edeceğim.  

Ada ile ilgili Semih Haznedaroğlu kardeşimiz bir ay evvel mükemmel bir konuşma yaptı. 

Türkiye’deki adalet sisteminin ne kadar bozuk olduğunu, -ki bunu herkes çok iyi biliyor- bunun 

müzareke ile çözülebileceğini, bunun üzerinde Yönetim Kurulunun biraz durması, gitmesi lazım 

geldiğini söyledi. Aynı fikirdeyim. Yönetim Kurulundan da Semih Haznedaroğlu’nun 

konuşmasını bir defa daha sakin kafa ile okumalarını istirham ediyorum.  

Bir de, Divanda herkes ikide bir bu Ada ne oldu diye soruyor. Beyefendiler, Ada bizim 15. 

sorunumuz. Tabii Ada olsun, tabii Ada tekrar bize geçsin ama Galatasaray’ın önündeki en 

mühim sorun Ada değildir. Nerede antrenman yapacağız, nereye ne zaman gideceğiz, ne 

zaman Riva’dan paralar gelmeye başlayacak? Kapalı salon ne olacak? Mühim sorun, devasa 

sualler bunlardır. Şu Ada’dan kafamızı biraz alalım, öbür sualler üzerine yoğunlaşalım. 

Son olarak, biraz matrak bir şey söyleyeceğim. Bugün buraya geldim, arabamı park ettim, 

kapıya doğru geldim. Orada aslan gibi bir özel görevli, özel emniyet görevlisi, “Buyurun ağabey, 

bu taraftan.” dedi. Şöyle bir baktım, Trabzon’un stadına geldim zannettim kendimi, çünkü 

adamın üstünde Trabzon formasını çok çağrıştıran bir tişört vardı. İçeriye girdim, hepsinde aynı 

tişört var. Bu kadar hassas olmak belki doğru değil, ama yine de Galatasaray’ın stadının 

etrafındaki özel güvenlikçilerin Trabzon renkleri ile dolaşması beni rahatsız etti. Hepinize çok 

teşekkür ederim efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Çölgeçen’e çok teşekkür ediyoruz. Okan Bey, buyurun.  

 



 

23 
 

Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke 

Sayın Başkanım, üslubum için kusura bakmayın, ama ben gerek bu Divanda, gerek mali 

kurullarda ve hele ki en sonuncuda neler gördüm yani. Ama ya dediysem de özür dilerim.  

Ben Ahmet ağabeyi, Sayın Ahmet Özdoğan’ı çok uzun zamandır tanıyorum. Galatasaray için de 

çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Ama demin öyle konuşuyor ki, o kadar eksik, -akıl tutulması 

diyeyim- sağ olsun, bu Galatasaray hakkında, hukuk hakkında bilmediğimiz şeyleri 

öğreniyoruz. Ferî müdahil nedir, bilmiyordum ama sayenizde öğrendik. Ama ferî müdahil 

olmanın, bizim elimizi kolumuzu bağlamanın anlamı ne? Diyorsunuz ki, şampiyonluğu biz 

Türkiye’nin kurtuluş günü, 19 Mayıs 2019’da kazandık, -hep de kazanmaya devam edeceğiz, 

kimler durdurmaya çalışırsa çalışsın- sizin ferî müdahilliğin başladığı tarih 29 Mayıs. Bakın, 

Galatasaray şampiyonlukları 1 günde kazanmıyor. Biz 19 Mayıs’ta kazandıktan sonra, kutlama 

varken, 23. şampiyonluğun çalışması başlamıştı. Yani sizin, bizim elimizi kolumuzu bağlayıp, bu 

yönetim hiçbir şey yapmasın, dursun, oyuncu almasın, transfer yapmasın, satmasın, bütün 

yetkileri elinden alınsın dediğiniz zaman, biz esasında 23. şampiyonluğu çalışıyorduk. Ama 23. 

şampiyonluğumuzu yine siz burada kutlayacaksınız ve biz olacağız yine, yine de biz 

kazanacağız. Ama biz bunu zaten kendimiz için filan yapmıyoruz. Burada çoğu insan beni zaten 

tanıyor. Benim ne kadar Galatasaraylı olduğumu, bu işi yürekten sevdiğimi biliyorsunuz.  

Bu ferî müdahillik yöneticinin elini kolunu bağlamak. Vallahi bunu yapın ya, çok iyi olmuş. Ben 

hepinizi, Hatice’yi, sizi, diğer arkadaşları tanımıyorum. Barış diye bir kardeşimiz var 

zannedersen, hepsini de gayet tebrik ediyorum gerçekten. Bu bize daha da fazla çalışma şevki 

veriyor. Ama bir şeyi unutuyorsunuz. Siz bunu nerede yapsanız çok başarılı olursunuz, biliyor 

musunuz? Her türlü eli kolu rahat Barcelona’da, Real Madrid’de, Manchester City’de bir el 

yağda, bir el balda olduğu zaman yapın tabii. Onlar için fark etmez ki, siz onların elini kolunu 

bağlayın, onlar adam alamasınlar, adam satamasınlar, lig başlasın. Biz ufacık çocuklarla bütün 

ligi oynayalım, değil mi? Ha, ondan sonra da gelip hesap sorun, bu voleybol ne olacak, bu 

basketbol ne olacak diye. Ya ben sizin bize yasak koyduğunuz an, gün itibarıyla imza atıyoruz 

biz ya. Bunu ben düşünmüyorum ki, oyuncu diyor bana. “Ya Okan Bey, şimdi biz imza atacağız 

da...”  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hatice Hanım, müdahale etmeyin lütfen, sonra söz isteyin. Sonra söz alırsınız.  

Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke 

Ferî müdahil filan... Şimdi bakın, ben konuşmamı yapayım. Bana gelen şeyde, okuduğum 

şeyde, Galatasaraylı yöneticilerin elini kolunu bağlayın, tedbir koyuyoruz. Hiçbir şey 

yapamazsınız. E, kim yapacak? Bu takımla kim oynayacak? Bu hocaya kim hesap verecek? Bu 

Divana kim hesap verecek? Ben 314 kişiye de hesap veririm. O 314, 17 filan değil esasında 

oradaki fark, 9 kişi. Çok az bir matematikle herkes anlayabilir bunu. Yani gecenin bilmem ne 

saatinde yapılan oylamada, bu Galatasaray’da dünyada eşi emsali olmayan idari ibrasızlığı 

çıkartan 9 kişidir. Net, açık, hepimiz anlıyoruz bunu, değil mi? Tamam mı? 2.500 kişiyle gelen 

bir Galatasaray yönetimi 9 kişi ile ibra edilmiyor. Ondan sonra, sen gel, ferî müdahil olayım, 

işte o.  
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Bakın, bu benim arkadaşlarım davayı Galatasaray Kulübü’ne filan açmadılar. Galatasaray 

Kulübü’nün işleyişi devam etsin diye açıldı bu dava. Başka da hiçbir şey için değil. Ama şunu bir 

defa daha altını çizerek söylüyorum. Galatasaray’ın şampiyonlukları bir günde kazanılmıyor. 

Yani 19 Mayıs’tan sonrayı bekledik, 29 Mayıs’ta yaptık. Çok iyi, o gün zaten 23 başlamıştı. Sonra 

efendime söyleyeyim, Galatasaraylı yöneticilere tedbiri koyalım, işlem yapamasınlar. Ya ne 

yapıyoruz, banka mıyız biz? Neyi alıyoruz, neyi veriyoruz? Geldiğimizden beri bulduğumuzun 

haddi hesabı yok. Hiç bunlara girmeyelim. Bunu söylüyorum, çünkü ne yapıyorsak Galatasaray 

için yapıyoruz. Ben herkesin de Galatasaraylı olduğunu biliyorum burada. Ama lütfen 

birbirimizin ayağına basmayalım. Onlar, bunlar diye konuşmayalım. Neticesinde bir tane arma 

var, o da Galatasaray arması. Her zaman, her yerde en büyük Galatasaray. Biz de buna lütfen 

sahip çıkalım. Teşekkürlerimle.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sağ olun. Sayın Hatice Günay cevap hakkını kullanmak istiyor. Buyurun. Daha sonra Sayın 

Cengiz Akatlı’da sıra. Siz Yönetim Kurulu üyesi değilsiniz. Kendi adınıza konuştunuz. Cevap 

hakkınız yok dolayısıyla. Buyurun Hatice Hanım.  

Hatice Günay 

Sayın Divan Heyeti, Değerli Galatasaraylılar,  

Bu Sayın Okan Böke bir konuşma yaptı ve Hatice Günay falanı saydı. Hiç anlamamış Sayın 

Ahmet Özdoğan’ın anlattıklarını. Hukuk dersi aldım dedi ama almamış. Sayın Ahmet 

Özdoğan’dan bir daha anlatmasını isteyeceğim, çünkü Okan Böke her şeyi birbirine karıştırmış. 

Teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sağ olun. Sayın Okan Böke ile... Buyurun Hatice Hanım, buyurun yerinize.  

Hatice Günay 

Ben ferî müdahil oldum, kulübümüzün aleyhinde açılan davada.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Erol Bey, lütfen müdahale etmeyin. Hatice Günay.  

Hatice Günay 

Kulübümüzün aleyhine açılan davada, Divan Heyetimizin de suçlandığını gördüm. Ve ben Divan 

Heyetimizle aynı çizgide, ferî müdahil oldum kulübümüzün yanında. Diğer bir ferî müdahil 

olayı, o daha bir farklı. Onu da Sayın Ahmet Özdoğan gerekçeleriyle anlattı. O da ayrı bir konu. 

Sayın Okan Böke, elimizi kolumuzu bağladınız, onu yaptınız, bunu yaptınız gibi haksız bir 

suçlamada bulundu. Bunun için kalktım, açıklamada bulundum. “Sayın Ahmet Özdoğan’ı 

dinledim, hukuk dersi aldım.” dedi ya, almamış. Bir daha dinlemesini isteyeceğim. Teşekkür 

ederim.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Biz tabii Ahmet Özdoğan ile Sayın Okan Böke arasındaki hukuk teatisine 

girmeyelim. Onlar kendi aralarında randevulaşıp birbirlerini bilgilendirirler, tatmin olurlarsa 

devam eder diye düşünüyorum. Aksi takdirde, hazirunu meşgul etmiş olacağız.  

Bir konuda tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen Galatasaray’da herkesin kanunlardan 

doğan haklarını kullanmasını yadırgamayalım, eleştirmeyelim. Başkası ilan etmeyelim. Kendi 

aralarında camiaya hesap verirler, vermezler. Genel Kurulda bunun hesabını verirler, 

açıklamasını yaparlar. Onun için, herkes hakkını kullanıyorsa kullansın lütfen. Burası 

Galatasaray Spor Kulübü, birbirimize saygıda kusur etmeden, empati yaparak bu 

görüşmelerimize devam edelim. Ancak bu şekilde zenginleşebiliriz. 

Sayın Cengiz Akatlı, buyurun. Sizin sabırsızlıkla koltuğunuzda duramadığınızı görüyorum. 

Buyurun, buyurun. Sizin dinamizminiz bize lazım.  

Cengiz Akatlı 

Efendim, 4446 Cengiz Akatlı. Sicille isim kafiyeli. Akatlı, 4446.  

Efendim, Sayın Başkan açılış konuşmasını yaparken tüzükten bahsetti ve tüzüğün yönetim 

tarafından bir Genel Kurula getirilmesi gerektiğini söyledi. Ama bence bu konuda 

tamamlanması gereken bir husus var. Size tekrar hatırlatalım. Tüzüğümüzle ilgili revizyon 

konusunda bir komisyon kuruldu. Bu komisyon bir iki sene çalıştı, bir şeyler hazırladı, getirip 

Divana teslim etti. Divan onun üzerine bir komisyon daha kurdu. O komisyon da bir şeyler 

yaptı, çalıştı ve o da teslim etti. Şimdi sıra bence Genel Kurulda. Genel Kurul olarak Divan 

Kurulunun bu tüzüğünün son aşamadaki durumunu kontrol ederek karar vermesi lazım. Divan 

karar vermeden yönetime sunulmaz. Divandan geçecek tüzük, evvela bizlerden geçecek. Ben 

kendi hesabıma şimdiden çalışıyorum. Kendime göre eksik, kusurlu maddeler varsa onlara 

eleştiri getireceğim, teklifler getireceğim. Çoğunuz da bu konuda hazırlık yapıyorsunuz, şey 

yapıyorsunuz.  

Yani şunu demek istiyorum. Tüzük, Divan Kurulundan geçmeden yönetime gitmez. Evvela 

burada görüşülecek. Bunun için de şunu önereceğim. Eylül ayında mali konularda görüşmeler 

yapılacakmış, onun için Eylül dolu. Onun için, hiç olmazsa Ekim ayında 2 veya 3 gün üst üste 

sürebilir. Bu tüzük öyle bir günde geçmeyebilir. Tüzükte çok önemli maddeler var, çok değerli 

arkadaşlarımızın çok kıymetli görüşleri var. Bunları bir arada görüşüp bir karara bağlamamız 

lazım. Onun için, tüzüğün mutlaka Divan Kurulundan geçmesi lazım. Divandan geçmeden 

yönetime verilmez. Buradan geçecek, ondan sonra yönetime gidecek. Yönetim, Genel Kurulu 

toplar. O yönetimin işi. Ama yönetime teslim edilmeden evvel, tüzük taslağının Divan 

Kurulundan geçmesi lazım. Ve bunun için de Ekim ayında mutlaka bir takvim düzenlenmesi 

lazım. Bunu öneriyorum. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Akatlı’ya teşekkür ediyoruz, hatırlatması için. Tüzüğümüzün 99/4. maddesi şöyle 

demektedir: “Gerektiğinde yeniden bir tüzük yapılması, yürürlükteki tüzük maddelerinin 

değiştirilmesi hususlarında çalışmalar yapmak ve hazırlanacak taslağı Yönetim Kuruluna 

vermek.” Dolayısıyla iki komitenin, çalışma grubunun yapmış olduğu çalışmayı, biz web 
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sayfamızda görüşlerinize sunduk. Bu görüşlerinizi hâlâ beklemeye devam etmekteyiz. Ayrıca 

yapılacak Tüzük Tadili Genel Kurulunda ilave önerileriniz varsa da bunları önerge vermek 

yoluyla değişiklikler oylanır. Orada yapılır. Dolayısıyla, belki düzeltilmesi gereken maddelerden 

bir tanesi de bu olabilir. Yeteri kadar net değil. Tüzük tadilinin Yönetim Kuruluna sunulmadan 

önce Divan Kurulunda oylanması diye bir şey yok. Sadece bir konsensüs, görüş sağlanabilir 

deniyor. Biz de bunu sağlamak için, iletişim metotlarından yararlanarak, bunu web sayfasında 

görüşlerinize sunduk. Gelen görüşler var, gelmeyenler var. Bunları da alıp, ilave tadil, Yönetim 

Kuruluna sunabiliriz. Ama oylama, çeşitli önergelerle yapılacak Genel Kurulda, oy birliği ile 

veyahut oy çokluğu ile alınması daha sağlıklı olacaktır diye düşündüğümüz için, yani biz 

çalışmayı takdim ettik, Yönetim Kurulunda. Bundan sonra onların yapacakları ilaveler olur ya 

da olmaz, kendi tasarrufları. Divanda oylama yapılması diye bir şey yok tüzükte. Görüşlerinizi 

web sayfamızda bekliyoruz efendim. Artık kullanmak gerekiyor, maalesef. Sayın Hayri Kozak.  

Hayri Kozak 

Merhabalar. Sayın Başkan, hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Sayın Başkanım, Değerli Büyüklerim, Arkadaşlarım,  

Oldukça heyecanlı bir Divan geçiriyoruz. Ona benim de kendime göre bir heyecan katmaya hiç 

niyetim yok. Bir kere kattım, biraz fazla gürültü oldu. İsterseniz tekrar deneyebiliriz yani. 

İsterseniz deneyelim. Zaten sizlerden hiçbir şikâyetim yok. Çok şükürler olsun, sizlerden çok 

yakın ilgi gördüm, çok yakın alkış gördüm. Büyük gururumsunuz. O gün burada olanlar için 

söylüyorum, bunun dışındakiler için değil. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Hepinize 

şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.  

Efendim, şimdi burada Sayın Başkan Yardımcımız bayağı bir bilgi verdi, Hem mali açılardan, 

hem de yapılan işler bakımından. Bir defa şunu görüyorum ben. Şunun da farkında olalım. 

Bakın, biz bu mali konuları tamamen bir kenara atıyoruz. Yani çok doğru ve ciddi çalışmalar 

yaptığını bilerek söylüyorum Kaan arkadaşımızın, onun da altını çizeyim. Sakın yanlış anlama 

olmasın. Fakat şu var. Şu anda farkında mısınız ki, bizim elimizde 31 Mart itibarıyla Galatasaray 

Spor Kulübü ve bağlı ortaklıkları, işte solo, dernek, vesaire ve Şubat 29 itibarıyla de Sportif 

A.Ş.’nin mali raporları var. Yani ondan başka bu tarihe kadar detaylı bir mali rapor elimizde 

yok. 

Şimdi bir defa buna bir çözüm getirmemiz lazım. Onun için, kısa bir konuşma yapacağım ama 

oraya gelmeden önce, benim acizane bir iki notumla, çok özet bir bilgi vereceğim size mali 

sonuçlar hakkında. Bugünkü en son elimizdeki verilerle ne durumdayız? Çünkü çok rahat 

konuşuyoruz, mali bakımdan. Ben ona katılmıyorum. Beni affetsin İkinci Sayın Başkan 

Yardımcımız da. Öyle biz gül bahçesinde değiliz mali açıdan, sakın yanılmayalım yani. Zaten 

birazdan söyleyeceğim gibi, Haziran sonunda ve takip eden Sportif A.Ş.’nin 12 ayı 

tamamlandıktan sonra çıkacak raporlarda, çok da o kadar böyle gül bahçesinde olmadığımız 

zannediyorum ortaya çıkacak. İnşallah, bin kere yanılayım. Biliyor musun sen öyle olduğunu? 

Ee söyle de rahatlat bizi ağabey, niye konuşuyoruz ki burada? Hayır, kimse bilmiyor.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kozak, buyurun lütfen.  
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Hayri Kozak 

Şimdi efendim, Galatasaray bağlı ortaklıklarının verilerini söylüyorum evvela size. 31 Mart 

2019 itibarıyla, sadece sonuçları söyleyeceğim. Dönem zararı 66.6 milyon. Finansman gideri 

77.8 milyon. 30.4.2019 itibarıyla, yalnız finansal borç, yalnız finansal borç 1 milyar 80 bin lira. 

Net borç-alacak farkı da 1 milyar 484 milyon lira. Şimdi bunları bir kenara koyalım. Bunlar 

tamamen yönetimin, daha doğrusu onların ürettiği raporların terennüm edilmesi. Şimdi solo 

dernek, yani sadece kulüp ve derneği ilgilendiren rakamları söylüyorum. 31 Mart 2019 

itibarıyla dönem zararı 58.2 milyon. Yani bu dernek derken biraz açayım, -hepiniz biliyorsunuz 

gerçi ama- yani bütün bu sportif branşlar, işte amatörleri de söylüyorum tabii. Basketbol, 

voleybol, bütün sportif branşlar, kulüp merkezinin masrafları falan filan gibi, sadece dernek 

bağlantılı solo hesapların sonuçları. Yani bu 31 Mart itibarıyla 58 milyon zarar söylüyor, sadece 

4 aylık. Ayrıca 4 aylık bütçeye baktığınız zaman, bir de 4 aylık bütçe yapılmış orada, Denetim 

Kurulunun hazırladığı. Orada da gider lehine tahakkuk 85 milyon lira. Yani orada da bir artı fark 

var. Yani bunda bir fark aradığımdan değil. Bir ay fazlası var bunun, ondan söylüyorum. Sonuç 

olarak, ciddi bir zarar var orada, 3 ayda.  

Şimdi Galatasaray Sportif konsolideye bakacağız, 28 Şubat 2019 itibarıyla. Niçin? Çünkü Sportif 

A.Ş.’nin 9 aylık resmî raporları, yani resmî Denetim Kurulundan çıkmış raporları, biliyorsunuz, 

3 ayda bir yayınlanır ve herkese de duyurulur, halka da açılır. Bu 28 Şubat 2019 itibarıyla, yani 

9 aylık sonucu söylüyorum size. Dönem kârı 81 milyon lira. Bunu biliyorsunuz zaten. Sayın Kaan 

kardeşimiz de ifade etti. Bu rakam, bu 81 milyon Kasım sonunda, yani 2018 Kasım sonunda 2.9 

milyona gelmişti. Yani ilk artış orada kendini göstermişti. Yalnız çok haklı olarak Kaan 

kardeşimiz bize şunu söyledi. % 100 katılıyorum ona, orada çok objektif olarak onu söyledi. “Şu 

12 ayı tamamlayalım, çünkü bunlar ara dönem sonuçlarıdır. 12 ayı tamamladıktan sonra, 

Sportif A.Ş. ki, bizim en önemli nüvelerimizden biri. Doğru, netice, bize net gösteren, kâr zarar 

ve mali sonuçları, dönem sonunda göreceğiz.” dedi. Şimdi bunu bir kenara yazalım, lazım bu 

çünkü. Yine 28 Şubat itibarıyla toplam Sportif A.Ş.’yi söylüyorum. Toplam finansal borç -

finansal borç, altını çiziyorum- 767 milyon. İlişkili taraflardan alacak -ilişkili taraflar dediği 

dernek alacakları, dernekten alacağı var Sportif A.Ş.’nin, daha önce de vardı- 422 milyon. 

Dönem sonu nakit fazlası da -büyük paralar geliyor, gidiyor- 1.8 milyon Sportif A.Ş.’nin.  

Şimdi Galatasaray ve bağlı ortaklarının teminatlarını da söyleyeyim size çabucak. Bu bütün 

grubun. Teminatlar, malum, aldığımız kredilere karşı verdiğimiz her türlü teminat. Nedir onlar? 

En önemliler. Temlikler, temlikler sadece 1 milyar 216 milyon. Hisse senetlerimizi rehin 

vermişiz, 244 milyon. Diğerleri de 424.7 milyon olmak üzere toplam olarak 31.12.2018’de, 

(Dikkat edin, 31.12.2018’de, çünkü 31.12.2018’den sonra bize teminat olarak, yani bütün hem 

konsolide, bütün kulüp veya kısmi olarak şu kuruluş, bu kuruluş, bize bir teminatlar toplamı, 

bir dağılımı vermediler. Dolayısıyla ancak bu yıl sonu itibarıyla bunu verebiliyoruz.) 1 milyar 

885 milyon TL. Pardon, 31.3.2019 itibarıyla 1 milyar 885 milyon TL verdiğimiz teminatlar var.  

Şimdi bütün kulübün, çok basit, mali fotoğrafı rakamsal olarak bu. Bu rakamları zaten yani 

teyidini ben soru sormuyorum, şimdi söyleyeceğim şeye bir giriş yapıyorum. Çok kolay o da, 

vaktinizi de almayacağım, merak etmeyin. 
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30 Haziran 2019 tarihi bu kulüp için önemli bir tarihtir, yani şu konuştuğumuz konular için. 

Neden? 6 aylık mali raporların büyük önemi var. Bu yıl ilk kez, ilk kez kulübün tüm mali 

raporlarının eksiksiz ve tüzük maddelerine uygun olarak hazırlanıp Divan ve Genel Kurul 

üyelerinin tetkik ve değerlendirilmesine sunulabileceği tarihtir. Bir, Sportif A.Ş.’nin 12 aylık, 

yıllık raporu 26 Mayıs’ta tamamlanıyor. Bilirsiniz, 26 Mayıs, o 1 Haziran-31 Mayıs olarak çalışır 

onların mali yılı. İnşallah bütün kulüp böyle olacak. Kaan kardeş onun üzerinde çalışıyorlar. Bu 

süreç de 26 Mayıs’ta son bulacaktır. Dolayısıyla, Haziran’ın sonu burada kendisini gösterecek. 

Birazdan onu söyleyeceğim. O tarihten itibaren çıkacak rapor bütün hepimize ve Galatasaray 

camiasına, Sportif A.Ş.’nin fiilî durumunu mali açıdan gösterecektir, bütün detaylarıyla. 

Galatasaray Spor Kulübü ve tüm şirketlerinin konsolide olarak 6 aylık raporu da keza 30 

Haziran’da tamamlanmış olarak Denetim Kurulunun onayına ve tetkikine sunulacaktır, 

yönetim tarafından. En geç, en geç Eylül ayı Divan toplantısında Divan Kurulu üyelerine, 

hepimize ve dolayısıyla kamuoyuna, yönetim tarafından bütün Galatasaray’ın mali sonuçları 

açıklanabilir duruma gelecek. Ne zaman? Haziran değil, Eylül ayında, çünkü Sportif A.Ş.’nin 

hesaplarının denetimden geçmesine bağlı. 26 Mayıs sonu itibarıyla 12 aylık raporun çıkışı, yani 

denetimden çıkışı Ağustos ayının başına geliyor. O da bizi doğru götürür Eylül ayındaki şeye, 

yani Ağustos Divanına yetişmiyor, Eylül Divanına yetişecek. Yok, zaten tatil, dolayısıyla Eylül 

ayında burada buluştuğumuzda, inşallah Kaan kardeşimiz bize bütün bu sonuçları 

bildirebilecek duruma gelecek. Bugün bildirememesi de zaten onun yapacağı bir şey yok, 

elinde rapor yok şu anda.  

Şimdi yönetimden önemli isteğim, benim şahsen, hem de sizin adınıza isteğim şu. Bütün 

raporlar onun elinden geçtiği için Kaan kardeşimizin ismini telaffuz ediyorum sık sık. Kulüp ve 

şirketlerin konsolide, derneğin solo 6 aylık ve Galatasaray Sportif A.Ş.’nin 12 aylık denetimden 

çıkmış raporlarını en geç Eylül ayı Divan toplantısında üyelere sunmalarını rica edeceğiz. Zaten 

sunacaklar, hem de bizim şeyde, bilgisayar ortamında bütün üyelere verilecek.  

Raporlarla birlikte şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunu da rica ediyorum özellikle. Çünkü 

ben daha önce de söyledim. Kaale almadı demeyeyim, ağır bir kelime olacaktır, lüzum yok ona. 

Bakın, şu tablolara biz yıllarca alıştık, bunlar Galatasaray’ın bütün finansal borçlarının 

dökümüdür. Bunlar daima ayrı ayrı, Galatasaray Sportif A.Ş.’nin ayrı, solo, derneğin ayrı ve 

Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı ortaklıkların ayrı olarak, 3 ayrı bankalara borç tabloları verilir. 

Yalnız bankalar değil, kredi kullandığımız bütün mali kuruluşlar, yani bunda faktöringlere de 

verilir. Şimdi bu mali raporlar niye verilmiyor? Biz bunları son 2-3 senedir alamıyoruz. Burada 

her alınan kredinin faizi var, vadesi var, tutarı var. Hepsi var. Vermiyorlar değil, ağlamayan 

çocuğa meme vermezler, onun için. Ağlayanlara söyle, ağlaması gerekenlere söyle. Ben daha 

önce söyledim. Benim kabahatim yok.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kozak, Sayın Çölgeçen, bir konuya açıklık getirmek... Hayri Bey, Sayın Kozak, bir konuya 

açıklık getirmek lazım. Vermiyorlar değil, biz Divan Kurulu olarak kendilerinden konsolide 

raporu istiyoruz. Tüm detaylı raporlar resmî sitemizde mevcut ve istenirse takdim ediyorlar. 

Bunu bir açıklığa kavuşturmak lazım, dolayısıyla ağlamaya veya memeye göre iş yapılmıyor. 

Tüzükte olduğu gibi yapılıyor.  
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Hayri Kozak 

Size katılmıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Katılmayabilirsiniz, ama durum böyle.  

Hayri Kozak 

Size verilen şeye, bu raporları alıyor musunuz?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet.  

Hayri Kozak 

Hayır. Getirin bana.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Rica ederim, lütfen benimle öyle bir... Yani burada neyi alıp, neyi almadığımın hesabını verecek 

değilim.  

Hayri Kozak 

Ben o kadar gayriciddi bir insan değilim yani, ben bu rapordan bahsediyorum, mali.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bakınız, KAP’a açıklanan bilgilerde, resmî sitemizde ve talep edilirse, yönetim bu zamana 

kadar... Yönetim, mali disiplin bakımından çalışan en başarılı yönetim. Bunun hakkını vermek 

lazım. Ha, sizin ilave istekleriniz olabilir. Bunları karşılayabilirlerse bakmak lazım. Ama hangi 

raporu verecekleri ve ne zaman vermeleri konusu tüzükte de yazılıdır. Diyor ki, -müsaade edin- 

hesap dönemini takip eden ilk 2 ay içinde Divan Kuruluna sunmak zorunda ve bunu da 

sunuyorlar. Ha, biraz geç geliyor.  

Hayri Kozak 

Genelde mali raporlardan bahsediyorsunuz Sayın Başkan, ben o mali raporlar... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet, eğer sizin istediğiniz ilave bilgi varsa...  

Hayri Kozak 

Başta siz, ben, yönetim hepimiz olmak üzere, ben finansal borçların tüm detaylı verisini 

istedim. Tek bir sayfadan bahsediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sizin ilave istekleriniz varsa karşılanabilir ama, evet.  
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Hayri Kozak 

Bu tek bir sayfa da değil, 4 sayfa. Bütün kurumlarımızın, bütün finansal durumlarının 

tablosudur bu. Bu kadar, bir sayfadan bahsediyorum. Bu kadar kendinizi üzeceğiniz kadar değil 

yani.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yok, benim üzülecek bir şeyim yok. Sizi üzmemek amacım benim.  

Hayri Kozak 

Evet. Yok, hiç üzülmedim. Gayet mutluyum ben. Şimdi mali konularda söylediğim bu. Kaan 

kardeşim zannediyorum beni anladı. Şu raporları eğer almamıza engel bir şey varsa, şu finansal 

tabloyu, bence olmaması lazım. Bu tamamen çalıştığımız denetleme şirketinin inisiyatifine 

bağlı. O da sizin talimatınızla çalışıyor zaten. Bir önceki, KPMC döneminde bu raporlar her 

zaman verilirdi. Onu söylemek istiyorum. Tamam mı canım?  

Şimdi son olarak da, bitiriyorum. Bunlar söylendi ama şimdi söyleyeceğim, çabuk çabuk 

okuyacağım. Değerli yönetim göreve geldiği zaman gayet tabii ki şampiyonlukları birinci hedef 

olarak aldı. Zaten bunu söylemeye de gerek yok. Her yönetim geldiği zaman, en başta gelen 

hedefi o yılı şampiyon olmaktır, çünkü şampiyon olduğunuz zaman her zaman iyisinizdir, başta 

taraftar olmak üzere. Doğru da zaten, Galatasaray şampiyon olarak gelmiş, şampiyon olmaya 

devam etmeye âdeta mahkum bir sportif kuruluştur.  

Şimdi yalnız gelirken çok iddialı olarak, Değerli Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleri, az önce 

Başkan Yardımcımızın da çok kısaca geçtiği gibi, bazı şeyleri biraz ağıra aldı veya hiç el atmadı. 

Hemen çabucak söyleyeceğim. Galatasaray’da yılda 10 milyon liralık katkı sağlayacak 

Galatasaray spor, ihtisas, teknoloji, gelişme, teknokent kurulması için start verilmiştir. Bu 

Mayıs ayında daha yönetime geliş tarihindeki sunum raporundadır. Yani kendi raporları, yani 

çalışmalar başlamıştır.  

İki, elimizden çıkan Riva ve Florya’nın yerine, olimpik branşlarımızı da taşıyabileceğimiz devasa 

bir spor ve eğitim kampüsü hedefli, 1.100 dönüm civarındaki bir arazinin kulübümüze 

kazandırılması öncelikli hedeflerimiz arasına alınarak resmen harekete geçilmiştir, 1.5 sene 

evvel. Şu anda, girişimler devam ediyor diyor Sayın Başkan Yardımcımız. 

Stadyum kompleksi içinde kapalı spor salonu. Malum, konuştuk, kapalı spor salonu 

doğrultusunda 24 saat yaşayan bir teknokent, e-spor ve spor alanı olacaktır. Orada bir çivi 

çakılmadı. Bu teknokent denen nesne, biraz belki kaba bir tabir kullanıyorum ama çok uzun 

evreli bir şey, üniversitelerle görüşülecek vesaire. Niye biz bu spor salonunu münferit olarak 

açıp hayata geçirmiyoruz da, bu teknokente bağlıyoruz, onu ben bilmiyorum. Belki benim 

cehaletim, kusura bakmasınlar. 

Galatasaray Adası, zaten hepimizin yarası, bunu söylemeye de gerek yok. Mecidiyeköy otel 

projesi. Şimdi burada Başkanımız bu taahhütlerini, yani programının içinde bulunan, bu hızlı 

gerçekleştireceğini söylediği taahhütlerini yazarken, güzel bir cümle yazmış altına: “Gerçeğin 

en büyük dostu zaman, en sadık arkadaşı da alçak gönüllülüktür.” demiş. “Zaman içinde 

yaptıklarımız ortadadır. Bunları Galatasaray tevazusu ile anlatıyoruz.” demiş. Yani Galatasaray 
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tevazusu ile anlattıkları yukarıda okuduklarımdır. “Durmuyoruz, çalışıyoruz, inanıyoruz.” Evet, 

çalışıyorlar. Biz de yarı inanıyorum ben. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kozak’a katkıları için teşekkür ediyoruz. Kaan Bey cevap vermek isterse, hazırlık 

yaparken, Sayın Serhat Özalemdar’ı rica edelim lütfen. Sayın Kozak’ın kürsüden ayrılışı da gelişi 

gibi muhteşem oldu.  

Serhat Özalemdar 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Kurulu Üyeleri,  

Hepinizi saygılarımla selamlarım. Okan Böke arkadaşımız, kardeşimiz ayrıldı.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bir seyahati varmış. İzin istedi, ayrıldı.  

Serhat Özalemdar 

“Voleybolla ilgili konuşacak mısın?” dedi. Ben 5 aydır, 2019’dan beri konuşmuyorum. 

Konuşmamamın sebebi de şu. 10 senedir Divan Kurulu üyesiyim, Mehmet Cibara o şubedeydi, 

Ali Yüce vardı, Sayın Okan Böke bu şubedeydi. Herkes biliyor, çoğunuz biliyor. Konuştum, 

konuştum, hiçbir şey olmadı, çünkü imam bildiğini okuyor. Artık konuşmuyorum.  

Ne zaman gelir, o zaman konuşacağım. Sayın Okan Böke neyse gitti artık, cevap veremeyeceği 

için söylemeyeceğim. Bu konuyu kapatıyorum. Niye kapattım, onu da size söyleyeyim. Geçen 

sene bir sürü bilgi istemiştim, bana bir kısmı geldi. Geldikten sonra bir raporlama yaptım, son 

8 senede voleybol şubesinde ne kadar kayıp olduğu konusunda. Bunu sadece Başkan Mustafa 

Cengiz’e mesaj attım. “Raporu hazırladım. İlginizi çekiyorsa, size getirip, sizden başkasına da 

vermeyeceğim.” diye mesaj attım. Bana dönmedi. Demek ki ilgilenmiyor. O şube de onlar için 

önemli değil dedim, konuşmamın da artık anlamı kalmadı. Teşekkürler.  

Bu arada, 10 senedir Divan Kurulu üyesiyim, ama ben ilk defa yönetimin bu kadar az kişiyle 

buraya geldiğini görüyorum. Yani ona da şaşırdım, artık Divan Kurulunu önemsemiyorlar mıdır 

nedir? Neyse. Şimdi Sayın Mustafa Cengiz burada olsa daha iyi olacaktı ama bunu söylemeden 

geçemeyeceğim. 2011 senesinde, Adnan Polat’ın ibrasızlığı ile ilgili Genel Kuruldan sonra bir 

tweet atmış, sosyal medyadan okuyorum. “Tokat gibi olmuş. Ultra megalomani içindeki akıl ve 

izan, kendi çalıp kendi oynayan, dostça uyarıları küçümseyenlerin düşeceği durumlardan 

sadece bir tanesi bu. Halk deyimi ile kendi kendini rezil etmenin bir şekli. Mutlu mu oluyoruz? 

Asla. Galatasaray’da hiçbir insan, bu kaostan ve kişilerin içine düştüğü, böyle giderse daha da 

düşeceği durumdan mutlu olmaz. Ancak insanın artık bunlara saygısı da sıfıra iniyor maalesef. 

Sevgi ve saygılarımla. Mustafa Cengiz.”  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Özalemdar, Sayın Başkan burada yok. Bu tweet de yeteri kadar sosyal medyada 

paylaşıldı, sakız oldu. Bence olmayan birini ve makamı daha fazla yıpratmayalım derim. Eğer 

umumu ilgilendiren bir şey varsa...  
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Serhat Özalemdar 

Yok. Kendisi de o zaman ibra etmediğini söylemişti de.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Doğru, haklısınız, ama umumu ilgilendiren bir şey varsa, o konuya gelin lütfen, rica ediyorum. 

Lütfen.  

Serhat Özalemdar 

Peki, tamam. Bu konuyu uzatmıyorum o zaman. Kendisi geldiği zaman sorarız, cevabını verir. 

O zaman son bir şey söyleyeyim. Demin hain diyen bir beyefendi vardı. Ben de Ahmet Bey gibi, 

o lafı kendisine iade ediyorum. Ve de Divan Başkanı ve heyetinden rica ediyorum, bu 

beyefendinin Disiplin Kuruluna verilmesi gerekiyor. Galatasaraylı üyelere, -ki bunların içinde 

çok değerli insanlar da var ibra etmeyen, sporcular var, başkanlar var, yöneticiler var- bize hain 

diyemez. Diyemez.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Özalemdar, haklısınız, ben de kendisini uyardım. Ben sizin disipline sevk etme talebinizi... 

Başka var mı söyleyeceğiniz? Bitirin.  

Serhat Özalemdar 

Yok. Bir, arkadaşlar burada yok. Şimdi o da kalsın, cevap veremeyecekler. Ben hepinizden 

saygılarımla ayrılmak istiyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sağ olun. Hain diye hitap eden beyefendiyi ben uyardım, haklısınız. Fakat kendisini disipline 

vermek yerine, herkes buradayken kayıtlara geçsin. Ünlü düşünür Kafka’nın bir deyişi ile 

müsaade ederseniz, hem sizi rahatlatayım, hem de cevap vereyim. Diyor ki, bu tarz konuşan 

birine, “Beni bu kadar üzen bir ifadenizi kullanma demokratik hakkını ve gücünü verdiğim için 

size, kendimden özür dilemem lazım.” diyor. Dolayısıyla ben bu beyefendiye bu cevabı vermiş 

olayım. Sağ olun. Sayın İbrahim Göknar, buyurun. İbrahim Bey’den sonra Kaan Bey’i alalım.  

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Hazirun,  

Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Efendim, iki konu hakkında görüşlerimi bilgilerinize 

kısaca arz etmek istiyorum. Bu iki konu, geçmişte ne oldu, nasıl oldu, nasıl olmalıydı ile ilgili 

değil. Sadece bugün ve yarınla ilgili. Zira saniyeler geçiyor, hepimiz de biliyoruz, faizler işliyor. 

Ama Galatasaraylılar birbirleriyle hesaplaşmaya maalesef hâlâ devam ediyor. Lütfen artık hep 

beraber çözümlere odaklanalım. Şurası bir gerçek ki, Galatasaray’ın tek kurtuluşu, içinde 

bulunduğu durumdan çıkışı daha doğrusu, hep birlikte çözümler üretebilmek. Ve bana göre, 

Galatasaraylılık duruşu da hepimiz için bunu gerektiriyor diye düşünüyorum. Şunun iyice 

bilinmesi gerekir ki, camiamızdaki, Galatasaray’daki çok değerli beyinler rahatlıkla bu 

çözümleri üretebilirler. Yeter ki, tüm kademeler artık çözüme odaklansınlar.  

İki güncel konudan önce, çok değerli büyüğüm Sami Bey’in santrfor Diagne ile ilgili, onun 

hakkındaki tavsiyesine bir ilave yapmak istiyorum müsaadeleriyle. Evet, haklıdırlar, ancak 
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benim de bir Galatasaray üyesi olarak bu oyuncuya tavsiyem, eğer İstanbul’a dönecekse, 

lütfen Florya’ya gitmeden önce, -bugün göremiyorum, ancak kulaklarını çınlatmak istiyorum- 

Sayın Fuat Diriker’i ziyaret etmesini önemle rica ederim. 

Efendim, güncel ve yarına yönelik iki konudan birincisi tüzük konusu. Yine diğer değerli 

büyüğüm Sayın Cengiz Akatlı’nın bu konudaki görüşüne % 100 katılıyorum, zira bu tüzük 

konusu her nedense gündemi 6-7 senedir meşgul ediyor. Fakat ana başlık, Galatasaray 

tüzüğünün değişmesi sanki yeni üye alımından başka bir şey yapılmayacak şekilde piyasaya 

lanse edilmiş durumda ya da piyasa öyle algılamış. Piyasa derken, tüm spor kamuoyu öyle 

algılamış durumda. Bu böyle değil tabii ki, yani yeni tüzükteki tadilat konularının sadece birkaç 

madde ile sınırlı olmaması gerektiği de muhakkaktır. Yeni tüzük demek, sadece üye alımı 

demek değildir. 

Mesela kısaca söyleyeyim. Bir 84. madde var ki, tırnak içinde değineyim, buna belki ibrasızlık 

konusu bile dahil olabilir. İyi okunmasını naçizane tavsiye ederim. Bu bölümün bile, madde ve 

ekleri dolayısıyla belki apayrı bir Genel Kurula ihtiyacı vardır. 84. madde. Ancak konunun tekrar 

gündeme gelmesi çok memnuniyet verici. Sayın Divan Başkanımızın da hatırlatmasına binaen, 

bizim de birtakım farklı tavsiye düşüncelerimiz var efendim. Size en kısa zamanda bu önerge 

şeklinde ulaştırılacaktır.  

İkinci konu, çok önemli bir konu. Hiç bahsedilmedi bugün, Bankalar Birliği konusu. Efendim, 

bugün saat 11.00’de ben de ekran başına merakla geçtim, zira Futbol Federasyonu ve Kulüpler 

Birliği başkanları, iki centilmen basın toplantısı yaptılar. O toplantıda da bu konuya değinildi. 

Biz kulüplerin Bankalar Birliği ile yapacağı anlaşma konusunu yeni duymuyoruz. Hatta bu konu 

hakkında, 28 Ocak 2019 tarihinde Divan Kurulumuz olağanüstü toplandı ve yine bu konuda 

hakkında bir tavsiye kararı aldı yönetimimize. Bu tavsiye kararının özeti şuydu. Galatasaray için 

böylesine hayati olan bir konuda, Divan Kurulu özel bir toplantı yapılmasını tavsiye eder. Bu 

Genel Kurul olabilir, başka şekilde olabilir. Ancak bu şekilde bir tavsiye kararımız var, zabıtlarda 

duruyor. 

Benim bildiğim kadarıyla, Galatasaray Divan Kurulu, tarihinde pek kolay kolay tavsiye kararı 

almaz. Ya 3 defa almıştır, ya 4 defa, özür dilerim, tam bilemiyorum ama. Yani son derece 

önemli bir paragraftır. Aradan 5 ay geçmesine rağmen, Yönetim Kurulumuzdan maalesef Divan 

üyelerine bu hayati önemli konu hakkında bir bilgi aktarılmadı. Sorum şudur, Galatasaray 

Divan Kurulu Galatasaray’ın çimentosudur, Galatasaray’ın hafızasıdır. Benim anlayışıma göre, 

yönetimimizin Galatasaray Divan üyelerinin Galatasaray için, Galatasaray taraftarları için, 

kişisel değil, Galatasaray menfaati için hassasiyet gösterdiği konulara en azından bir saygı 

göstergesi olarak cevap vermesinin daha doğru olacağını belirtmek isterim. Aksi takdirde, biz 

Galatasaray üyeleri, bu önemli Galatasaray karar ve anlaşmalarını bugünkü gibi, TFF veya 

Kulüpler Birliği basın toplantılarından izleyeceğiz korkarım ki. 

Efendim, dinleme sabrı gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Sayın Kançal, Sayın Kozak’ın tespitlerine cevap vereceksiniz diye 

düşünüyorum veyahut ilave yapacaksınız. Buyurun. Daha sonra Sayın Ali Öğütücü. Sayın 
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Helvacı, söz istiyor musunuz? Arada bir özet yaparım diyorsunuz. Hayır söylediniz yani, bir 

durumdan vazife çıkacaksa memnuniyetle.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Sayın Divan Başkanım, Saygıdeğer Divan Üyeleri,  

Bugün gündemimizde mali sunum yok, dolayısıyla bir sunum hazırlığı ile gelmedim. Ama kısa 

bir izahat vermek için huzurlarınızdayım. Hayri Bey açıklanmasını istediği birtakım mali 

verilerden bahsetti. Biliyorsunuz, biz bu rakamlarımızda son derece şeffafız. Bizim çalıştığımız 

bağımsız denetim kurulu bizim direktiflerimizle çalışmıyor. Bağımsız, mali bir denetimden 

geçiyoruz ve bunun belli süreleri var. Bu mali raporlar yayınlandığında zaten faaliyet 

raporlarımızda da, bu beyaz kitapçığımızda da yayınlanıyor. Biz Divanımızın ve Genel 

Kurulumuzun bizden istediği her türlü veriyi sizle, dilediğiniz zaman şeffaf bir şekilde 

paylaşmaya hazırız. 

Eşref ağabey de bilir, bu sunumlarda bir zaman, hani hem sizleri sıkmayalım diye, hem de 

gündemin yoğun olmasından dolayı, hep bir pazarlık hâlindeyiz. O 20 dakika diyor, ben 25 

dakika diyorum, 30 dakika diyor, kendisi de biliyor ve belli format var. Bu format dahilinde biz 

bu sunumları yapıyoruz. Ama dediğim gibi, dilediğiniz takdirde, her türlü şeffaf mali raporu 

paylaşmamızda hiçbir sakınca yok. 

Bu arada, Hayri ağabey üzerinden geçti, ben de çok kısa bir üzerinden geçeyim. Şimdi biz mali 

işler departmanımızda yapmış olduğumuz idari birtakım reformlarla artık hesaplarımızı güncel 

takip edebiliyoruz. Rötarımız yok. Üstelik geçen Divanda bahsettim, IFRS esasından bu kayıtları 

da tutmaya bünyemizde başladık. Kendi içimizde tabii ki bağımsız denetimden geçmemiş 

hâliyle de IFRS bazında bu mali rakamları görmeye başladık. Şimdi ben hemen kulüp solo 

dediğimiz, sadece derneğimizin altında faaliyet gösteren merkez ve tesis ve spor şubelerimizle 

ilgili Mayıs sonu ile ilgili bir rakam paylaşmak istiyorum. Faaliyetimizi 7.9 milyon artı 

bütçelemişiz. Faaliyetin altındaki finansman giderini ayrı tutuyorum. Mayıs sonu itibarıyla, 

faaliyetimizi 12.5 milyon artı neticelendirdik. Yani bütçemizden Mayıs sonu itibarıyla daha iyi 

bir performansla gidiyoruz şu anda. 

Şubat sonu, biliyorsunuz, 9 aylık Sportif rakamlarını hemen geçiyorum. Brüt kârımızı 270 

milyon, faaliyet kârımızı 188.9 milyon ve net kârımızı finansman gideri ve vergiler düştükten 

sonra, 81 milyon olarak KAP’a bildirmiştik. Şimdi biz Mayıs sonu, yani sezon kapanışını da 

Sportif konsolidenin görüyoruz. IFRS üzerinden görüyoruz. Daha henüz bağımsız denetimden 

geçmedi. Ama bildiğiniz gibi, biz bunu yönetim olarak açıklayamıyoruz. Önce KAP’a 

açıklamamız gerekiyor. Ama ben gördüğüm rakamlar üzerinden, şimdiden size şunu 

söyleyebiliriz ki, UEFA kriterlerini tutturmamız konusunda hiçbir endişemiz yok. 

Şimdi bu ikisini birleştirdiğimizde ne diyoruz? Kulüp konsolide diyoruz. Yani derneğimizin ağır 

zararı, nette, Sportif’in kârını birleştirip konsolide yaptığımız zaman da, biz geçen Divanda 

açıkladım, ilk defa 3 aylık Mart sonu, IFRS hesap planı üzerinden kendi bünyemizde konsolide 

bir tablo yaptık. Ki bu Galatasaray tarihinde ilktir. İlk olarak -Haziran konsolide yapılır- biz Mart 

sonu 3 aylık konsolide bir tablo yaptık. Merakla biz çıkan neticeyi bekledik ve burada 

faaliyetimizin 11, yanlış hatırlamıyorsam, 11.2 milyon TL kâr çıktığını gördük. Faaliyet kârı 

verdik. Yani zararla kârın birleşiminden faaliyet kârı verdik. Tabii ki finansman giderlerini 
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düşünce, konsolidede yine zarardayız. Ama bu çok önemli. Bizim kulüp konsolide olarak 

faaliyetimizde kâr vermemiz çok çok önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Ben 10 sene geriye 

gittim, böyle bir şey yok. İlk defa.  

Biz bu süreci aksatmadan, aynı titizlikle devam ederek bu ivmeyi sürdürmemiz lazım. Bu ivmeyi 

uzun süreler, uzun yıllar sürdürdüğümüz takdirde biz nakit akışta rahatlığımızı hissedeceğiz. 

Bir daha söylüyorum. Nasıl yıllarca zarar edip nakit akışımızda bu sıkışıklığı hissediyoruz, ancak 

yıllarca kâr ederek, bu istikrarı sürdürerek nakit akışımızda bir rahatlık hissedeceğiz. 

Yapılandırmanın haricinde konuşuyorum. Kendi göbeğimizi kendimiz kestiğimiz takdirde, bunu 

da kendimiz başarıp sağlayabiliriz.  

Şimdi burada Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz’in 2011 yılında attığı bir tweet söyleniyor. Ben 

açıkçası vicdanen rahatsız oluyorum. Aynı Başkanımız Mustafa Cengiz’in bugün kulübümüze 

verdiği şahsi kefaletin tutarı 375 milyon lira, Sayın Abdurrahim Albayrak’ın da 390 milyon lira. 

Biz şimdi bugün buradan yaparken bu konuşmaları, lütfen bu insanların da hakkını teslim 

ederek konuşalım.  

Bu arada, bir ilave şey daha söylemek istiyorum. Şimdi bu yapılanlar, bizim Başkanımız ve 

Yönetim Kurulumuzun iradesiyle yapılır. Bakın, bu mali tabloların arkasında birtakım idari 

reformlar var. Bu idari reformlar olmadan bu mali tablolardaki iyileşmeyi biz sürdüremeyiz. Bu 

idari reformlar da Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun koymuş olduğu irade ile yapılıyor. 

Dolayısıyla, bu başarıyı lütfen başta Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza atfen kabul etmek 

istiyorum. Kendi şahsıma binaen kabul etmek istemiyorum.  

Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar, teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Bir konuşmacımız var müsaade ederseniz Sayın Kozak. Buyurun Ali Öğütücü.  

Ali Öğütücü 

Sayın Başkan, Değerli Yönetim Kurulu, Değerli Galatasaraylılar,  

6770. Aşağı yukarı 39 yıllık Galatasaray Spor Kulübü üyesiyim. Divanları uzun yıllardır takip 

ediyoruz, çok genç yaşlarımızdan itibaren takip etmeye başladık. Eskiden kendimizi genç 

addediyorduk. Bu tip konuşmalar yapmaya pek kendimizi yetkin görmüyorduk, ama şundan 

bahsetmek lazım. Ciddi bir üslup sorunu oluşmaya başladı. Bu üslup sorunu birbirini normal 

şartlarda bırakın kürsüden, yüz yüze geldiğinizde söylememeniz gereken kelimeleri dahi son 

derece sert, son derece acımasızca aramızda kullandığımızı görüyorum.  

İki tane şey var. Birincisi, bu liseli, liseci, lisesiz ayrımını biz bitirmezsek Galatasaray’a çok büyük 

zarar vermeye devam edeceğiz. Ben bir liseli olarak söylüyorum bunu. İkincisi, bir algı 

yaratmaya devam ediyoruz. Normal şartlarda baktığınız zaman, balotajda aşağı yukarı 400 

civarında Galatasaraylının üye alınması gerekiyor her sene. Geriye dönüp baktığınızda, eğer 

Galatasaray Liseliler bu işe bu kadar hâkim ve bu kadar gaddarca bu işi kullanıyor olsaydı, şu 

anda hiçbir şekilde hiçbir seçimde hiç bunlar konuşulmazdı. Yani en son dönüp bakın mesela, 

son sandıklara bakın. Sayın Mustafa Cengiz’in seçim kazandığı son sandıklar, bir önceki 

yönetimin yapmış olduğu üye kabulleriyle yapılmıştır. En büyük fark orada oluştu. Bir kere ben 

şunu söyleyeyim, Galatasaraylı hür iradesiyle karar verir. İster liseli olsun, ister liseli olmasın. 



 

36 
 

Galatasaraylının liseli ve lisesiz ile bir alakası yok. Galatasaray değerlerini kabul etmekle bir 

alakası var. Galatasaray değerlerini kabul eden herkes sonuna kadar Galatasaraylıdır.  

Şunu da bırakmak lazım. Bence bu bir görev, dönemsel yaşanan şeyler var. Herkes göreve 

geliyor, görevinde 2 sene, 3 sene, 4 sene, Genel Kurul elverdiği sürece kalıyor ve Galatasaray’a 

bir hizmet yapmaya çalışıyor. Ben hayretle karşılıyorum. Bugün bu stattayız. Bu statta 

olmamızda rahmetli Sevgili Özhan Canaydın’ın müthiş emekleri var. Geriye doğru gidin, taa 

Florya’ya, Florya’da da rahmetli yine Sayın Ali Uras’ın büyük emekleri var. Biri liseli, biri lisesiz. 

Biz bu liseli, lisesiz laflarını hiç bu kadar derin, bu kadar kökten duymadık. Şunu söylemeye 

çalışıyorum. Bunu kullanmak bile Galatasaray’a zarar vermek demek. 

Şimdi yönetimlere baktığımız zaman şunu da kabul etmemiz lazım. Çok güzel tablolar söylüyor 

Sevgili Kaan Kançal, ben çok da önemsiyorum. Bir Galatasaraylı olarak, tabii ki her şeyin çok 

iyiye gitmesini istiyorum. Ben bir Galatasaraylıyım sonuçta. Kötüye gitmesini hangi 

Galatasaraylı ister? Bu bir şey kavgası olmaktan çıkmalı. Yani bir iktidar mücadelesi olmaktan 

çıkmalı bu. Aynı şekilde, şunu da söylemek istiyorum. Bugün 2 senedir yönetimdeler, canla 

başla çalıştıklarına eminim. Ama geçmiş yönetimlerin de muhakkak katkıları var. Ondan önceki 

yönetimlerin de onlara katkıları var. Yani hiçbirimizin Galatasaray’ın bunca birikmiş meselesini 

elimizde bir sihirli değnekle çözmesini beklemek gibi bir durumumuz olamaz. Eğer bugün bu 

tablolar iyiye gidiyorsa, bence bir önceki yönetimin de bunda katkısı var. Sermaye artışı, Sayın 

Yusuf Günay çok iyi biliyor, Sayın Dursun Özbek döneminde başlamış bir sermaye artışıdır. 

Özellikle o dönemde Sayın Yusuf Günay ciddi katkılar verdi sermaye artışına ve bugün onu 

tamamına erdirdiler. 

Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada herkesin hakkını diğerine teslim etmeliyiz. Yani 

Galatasaray 1905’te kurulduğu an ve gün itibarıyla herkes bir taş koydu Galatasaray’ın üstüne. 

Galatasaray’da daha önceki yöneticileri kötülemekten vazgeçelim. Bu bir algı yönetimi. Eğer 

yanlış yapanlar varsa, eğer Galatasaray’ı kendi menfaatine kullananlar varsa, bunları sonuna 

kadar, sonuna kadar takip edelim, ne gerekiyorsa yapalım. Ama var, öyleymiş, böyleymiş, miş, 

mişin arkasında kalmayalım. Gereğini yapalım. Gereğini yaptığımız zaman, o zaman doğru yola 

gideceğiz.  

İkincisi, şunu söylemek istiyorum. İsim vermek istemiyorum. Artık her Divan toplantısında, 

sanki Galatasaray Liseliler bir çete kurmuş, o çeteden menfaatleniyorlar gibi bir algıdan ne olur 

vazgeçelim. Galatasaray Lisesi, elbette Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar olabilir içinde. Eğer 

Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı, Galatasaray Spor Kulübü’ne üye olmak istiyorsa biz de istemiyoruz. 

Hiçbirimiz istemiyoruz. Varsa bunları bulalım, çıkartalım, bunları atalım. Yani bunları hiçbir 

şekilde kabul etmeyelim. Ama öyle bir algı oluşuyor ki, böyle Galatasaray Lisesi eski 

Galatasaray Lisesi değil. Burada işte bir sürü Fenerli, Beşiktaşlı var ve bunlar da bir menfaat 

çetesi kurmuşlar, burada bundan nemalanmaya çalışıyorlar. Ne olur, yapmayalım bunu. Yani 

böyle bir iddia varsa, bunu iddia olarak dile getirmek bile çok yazık. Bırakın Galatasaray 

markasına, Galatasaray’ın bugüne kadar gelmiş değerlerine yazık. Galatasaray’ı Galatasaray 

yapan değer, diğer kulüplerden farklı kılan değer Galatasaray Lisesi’nin varlığı. Galatasaray 

Lisesi, Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucu iradesi, kurucu iradeyi yok edemeyiz. Yani 
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Galatasaray bugün 2000’li yıllara geldiğinde her şey güzeldi de, şimdi Galatasaray Liseliler çok, 

yok böyle bir şey. Liseli, lisesiz böyle bir ayrım yok. Hele liseci lafı, son derece tehlikeli. 

Bakın, ben son bir laf edeceğim. Son bir yazı yazmıştım, 7 Aralık 2014’te yazmıştım. Bu yazıyı 

paylaşmak istiyorum sizinle ve konuşmalarıma son vereceğim. 

Bir Genel Kurul olmuş yine, 2014’te muhtemelen ve o Genel Kurulda yine bu liseli, liseci, lisesiz, 

liseliler, menfaat çeteleri hep konuşulmuş. 2021’e geldik, o menfaat çetelerini hâlâ bulamadık 

bu arada. Her Genel Kurulda olduğu gibi, dün de bazı konuşmacılar Galatasaray’da liseli, liseli 

olmayan ayrımcılığından bahsettiler. Oysa gerekli gereksiz bu konuya vurgu yapmak, birlik ve 

beraberliğin öneminden bahsettiğimiz şu günlerde, tam tersine ayrıştırıcı bir etki yaratmıyor 

mu? Beni elimden tutup Galatasaray’a kayıt ettiren, fanatik Galatasaraylı babamın sarı kırmızı 

sevgisini sırf lisede okumamış diye yok sayabilmek mümkün mü? Ya da Ali Sami Yen ve 

arkadaşlarının mektepte kurdukları bu kulübü milyonlara mal eden Metin Oktay’ın 

Galatasaraylılığını sorgulamak kimin haddine? Ancak Galatasaray’ı tüm rakiplerinden ayıran en 

önemli özelliğinin, kökleri 500 yıl öncesine giden bir eğitim kurumuna, Mekteb-i Sultani’ye 

dayanıyor olmasını göz ardı ederek, lise ve liseli karşıtlığı yaparak fayda umanlar bilmelidir ki, 

bu sadece Galatasaray’a zarar verir. Galatasaray Lisesi Galatasaray’a gönül vermiş liseli ya da 

liseli olmayan milyonlarca sarı kırmızı aşığının olsa olsa gurur abidesidir. Daha da ötesi, 

Türkiye’de cumhuriyetin, demokrasinin ve laikliğin gerçek kalesidir. Ben bir mektepli olarak, 

Galatasaray’a gönül vermiş hiçbir Galatasaraylıyı ayrıştırmıyorum ve eğer ayrıştıran varsa da 

tasvip etmiyorum. Ama münferit olaylardan ve küçük bir azınlığın tavırlarından dolayı mektep 

karşıtlığı yapılmasını da hiçbir şekilde kabul etmiyorum. 

Unutmayalım, aslını inkar eden kendini inkar eder. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Öğütücü’ye bu toparlayıcı konuşması için teşekkür ediyorum. Umarım hep birlikte bu 

mecrasından biraz şaşmış yaklaşımı, ayrımcılığı toparlayacağız. Tekrar eskiden olduğu gibi, 

sevgi ile, saygı ile birbirimize sarılmaya devam edeceğiz. Son konuşmacımız Hayri Kozak. Daha 

sonra Sayın Aykut Bey kombineler hakkında size bilgi aktaracak efendim. Ondan sonra da 

uygun görürseniz yaz tatiline çıkıyoruz hep birlikte. Tatil masraflarınız Divan Kurulu tarafından 

karşılanacaktır efendim. Onu baştan söylemeyi unuttum, hatırlatayım.  

Hayri Kozak 

Tekrar sizi meşgul ettiğim için özür diliyorum. Değerli kardeşim Kaan, konuşmamı dikkatle 

dinlediğini biliyorum. Hiçbir surette, hiçbir surette bir eleştiri yapmadım. Sadece ve sadece 

benim elimdeki, sizden kaynaklanan verilerden ben bir résumé yaparak durumumuz budur 

dedim. Kimse size siz raporları göndermiyorsunuz demedi ki. Her zaman ben de alıyorum, ben 

de inceliyorum. Şunda mutabık mıyız bir defa şeker kardeşim? Son 5 aydan beri biz düzenli bir 

rapor alamadık, çünkü çıkartamadınız o raporları, belli sebeplerle. Ayıp değil bu. Ben şu mesajı 

verdim. Şu Haziran sonunda, hem Sportif, hem 6 aylık bütün gruplar komple çıkacağı için, tek 

bir düzenli rapor hâlinde hepsini hazırlayıp verin, bunu da güzelce inceleyerek, bu üyeler bu 

kulübün tam net durumunu öğrensin dedim. Bu kadar basit. Bir de ona borç tablolarının 
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detaylarını içeren bir sayfayı ilave edin dedim. Bu kadar. Yani bunun için işte Başkan şunu dedi, 

bu kadar para verdi, bunlara lüzum yok kardeşim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kozak.  

Hayrettin Kozak 

Beni onlarla... Çok teşekkür ederim size.  

Bu arada, enteresan bir mesaj geldi. Sizle bunu paylaşmak istiyorum. Hepimizi ilgilendiriyor. 

Bakın, şimdi bununla ilgili olan arkadaşlarımız var tabii burada. Bir twitter mesajı, ultrAslan’dan 

geliyor. “11 Temmuz’da, -yani yarın- Galatasaray’ı esir almaya çalışan bu köhne zihniyete karşı 

Galatasaray’ın yanında olduğumuzu ve bu kafatasçılara bırakmayacağımızı göstermek için 

Çağlayan Adliyesi önünde 10.30’da buluşuyoruz. Sen yoksan bir kişi eksiğiz!” diyor 

taraftarlarına. Buradaki taraftarları da dahil tabii.  

Merak ettim, ben yarın oraya gidiyorum. Ben yarın oraya gidiyorum. Buradaki taraftarları 

oraya gelecek mi, gelmeyecek mi, göreceğim. Bunu söylemek istiyorum. İş bu noktaya 

gelmiştir. Burada Divan toplantısı yapılıyor ve hadi bakalım, sıkıysa gelin, diyorlar bize. Yani bu 

konuyla direk ilgili arkadaşlarımıza söylüyorum. Ayaklarını denk alsınlar. Orada bir gün bir 

dayak atarlar birine, ama bu camia onun şeyini bırakmaz. Kimse de bırakmaz. Aklımızı başımıza 

alalım, muhataplarımızı iyi tanıyalım. Burası dağ başı değil. Asla dağ başı değil, burası 

Galatasaray. Kim oluyor bunlar ya? Kim oluyor? Yani çok kaba tabirle, beni affedin, sıkıysa gelin 

diyorlar. Hadi bakalım, sıkıysa gelin. Ben gidiyorum. Öldürün lan beni hadi. Bu nasıl iştir ya? Bu 

nasıl iştir ve bunu gönderenlerin içinde, beni çok iyi tanıyan yüzlerce kişi var. Onların çok 

sorunlu günlerinde ben onlarla sonuna kadar beraber olmuş bir insanım, büyüklerine 

sorsunlar. Anlarlar, benim de kim olduğumu. Onun için, bu aramızda bulunan bir iki 

arkadaşımızı, önemle uyarıyorum. Herhangi bir konu -benim başıma gelmesinden 

bahsetmiyorum- şu veya bu şekilde olursa, bugün yarın direkt olarak onlar sorumludur. 

Buraya bunu söylemek için çıktım. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kozak’a teşekkür ediyoruz. Umarım öyle bir gerginlik olmaz, herhâlde sağduyu ile 

hareket edilecektir. Tekrar hatırlatıyorum. Bu duruşmalara katılmak, katılmamak herkesin en 

doğal hakkıdır. Ancak Galatasaray Spor Kulübü’nü Genel Kurul üyeleri ve onların yetkilendirdiği 

Yönetim Kurulu ve diğer kurullar yönetir. Bunun da bütün paydaşlar tarafından bu şekilde 

bilinmesinde bir kere daha yarar var.  

Toplantıyı kapatacağım ama Sayın Helvacı’ya ben mutlaka söz vermek istemiştim, o da kabul 

etti. Dolayısıyla Sayın Helvacı tatil öncesi son konuşmacımız olarak görüşlerini paylaşacak 

bizimle.  

Mehmet Helvacı 

5555 Mehmet Helvacı. Bu büyük onur için Sayın Divan Başkanına özel teşekkürlerimi 

sunuyorum.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yok, rica ederim, bizim bir numaralı konuşmacımız ve son konuşmacımız hep belli, 

biliyorsunuz.  

Mehmet Helvacı 

Evet, o yüzden ben de bu onuru şerefle taşıyacağım sayenizde. Teşekkür ederim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Ben bugün sizleri daha fazla burada tutmak istemiyorum, saygılarımı sunuyorum. Yalnız bir iki 

küçük şey söylemek istiyorum. Galatasaray, Galatasaray’ı seven herkesin, şüphe yok bunda. 

Ama herkes Galatasaray’ı sadece severek Galatasaray’a sahip olamaz. Burada defalarca 

söylendi. Galatasaray değerlerine sahip olarak Galatasaray’a sahip olabilir. Bunun en önemli 

göstergesi de birbirimize olan saygımız ve sevgimizdir. Hiç kimsenin bir diğerini tehdit etmeye, 

korkutmaya hakkı yoktur. Bu kim olursa olsun fark etmez, ismi ne olursa olsun, hiç kimse bunu 

yapamaz, yapmamalıdır. Yapan -Sevgili Hayri ağabeyin dediği gibi- bunun karşılığını görür.  

Toplantının başında, Sayın Divan Başkanım bu Sporda Şiddet Kanunu ile ilgili tespitlerini yaptı 

ve iyi tarafları ve kötü tarafları olduğunu söyledi. Ben, izin verirse, kötü tarafları hallolmadan 

iyi taraflarının bir işe yaramayacağını düşünüyorum, Çünkü genişlemesi tabii yararlıdır ama 

suçun müphem kalması, suçluların kim olduğunun tespit edilemediği durumlarda bu 

genişleme kötü sonuçlar yaratabilir. O yüzden, öncelikle buna dikkat etmek gerekir. Ben 

yönetimimizden de bu konuda konuya müdahil olmasını ve bunun bir an evvel sağlanmasını 

talep ediyorum, çünkü bizi temsil makamında onlar var. Onlar bunu yapabilirler.  

Kimseye bir gönderme yapmayacağım. Hepiniz bilirsiniz Greenpeace’i, büyük oğlum Sinan 

Helvacı onun üyesi. Ondan bir mesaj aldım geçen gün, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Greenpeace bir girişim başlatmış, statların üzerine yapılacak olan güneş enerjisi panelleri ile 

ısınacak ve aydınlanacak statların dünya ekonomisine olan katkısını ortaya koymuş ve bunun 

için de bir kampanya başlatmış. Buradan Galatasaray’ı çok seven herkese, gerçekten 

Galatasaraylı olan herkese bu mesajı veriyorum. Orada spor kulüplerinin taraftarları da 

yansıyor, kimlerin destek verdiği. Oraya bakarlarsa, Galatasaray’ı olduğu, hak ettiği noktaya 

taşımak için buna da bir el atmak gerektiğini hatırlatmak isterim. Lütfen o Greenpeace 

sayfasından baksınlar. Ve tabii yönetimimiz de daha önce bu konuda Genel Kurulda bize 

sunum yapan arkadaşlarımız vardı, onlara bir gönderme yapmıyorum ama lütfen bununla 

ilgilensinler ve o zaman herkesin hoşuna giden bu projeyi, gecikmiş de olsa, bir an evvel 

gündeme taşısınlar istiyorum. 

Son olarak, Cengiz ağabeyin yapmış olduğu uyarıya benzer bir girişimde ben de bulunmuştum. 

Siz o zaman da, Başkanım, dinlememiştiniz, reddetmiştiniz ama lütfen... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yok, dinliyorum ama düşünmeye devam ediyorum.  

Mehmet Helvacı 

Lütfen ilgili maddeyi incelerseniz, oradaki Divan Kurulu, siz Divan Başkanlığınız değil, Divan 

Kurulu, buradaki heyet. Dolayısıyla, siz Divan Başkanlığınızın, sizin kurulunuzun bir tüzük 
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hazırlayıp yönetime sunması söz konusu değil. Onu siz tabii hazırlayabilirsiniz, 

hazırlatabilirsiniz. Ama Divan Kuruluna bunu sunup buradan bir onay alırsanız ancak yönetime 

verilmeye değer bir hâle gelecektir. Buna bir de ben işaret etmek istiyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi tatiller diliyorum. Sevgili Başkanıma verdiği onur için bir kez 

daha teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Rica ederim, o onur bize ait. Sağ ol. Eleştirinizi göz önüne alacağız, Divan Kurulunda tekrar 

değerlendireceğiz. Sayın Aykutalp Derkan kombineler hakkında bilgi verecek ve ondan sonra 

sulh ve sükûn içinde ayrılacağız efendim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Değerli Hazirun,  

Her sene olduğu gibi, sezon başında Yönetim Kurulumuz belli sayıda yeri Doğu 114 numaralı 

tribünde Divan üyelerine tahsis etmektedir indirimli olarak. Bu yıl da Yönetim Kurulumuzun 

aldığı karar gereğince, kulüp Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereğince, 450 kişilik yer tahsis 

edilmiş durumdadır.  

Dün akşam itibarıyla 153 değerli üyemiz Divan ve sicil işlemleri için formlarını bizzat gelerek 

veya internet üzerinden kulüp ofisine bıraktılar. Bu, herhâlde Cuma günü 17.00’ye kadar 

herhâlde bir 20-25 tane daha artacaktır. Şimdi şöyle bir yol haritamız var. 12’sine kadar bu 

kayıtları alacağız, konsolide edeceğiz. Divan üyesi olup olmadıklarını ve 2019 yılı aidatının 

ödenmiş olması teyidini aldıktan sonra, 15 Temmuz tatil, 16’sı itibarıyla Cuma gününe kadar 

yani 16 Temmuz - 19 Temmuz aralığında mevcut yerlerini muhafaza etmek isteyenlere tahsis 

yapacağız. 

Yeni taleplere de yer tahsisinde bulunacağız. Şimdi açık konuşmak lazım, statta iyi pozisyonda 

olan iki konumumuz var. Biri Gündüz Kılıç tribününe yakın olan 114 numaralı tribün, iki parçalı. 

Şey yaptığınızda da, müsait olduğunuzda da orası örtülerle işaretlendi. 308 kişilik bir yerimiz 

var sahanın ortaya yakın bölümünde, bir 150 kişi de korner çizgilerine yakın olan tarafta, yani 

toplamda 450 kişilik bir yer söz konusu. Şimdi bizim önceliğimiz, üyelerimize yıllardır, yani aşağı 

yukarı 6-7 yıldır orada düzenli olarak kombine satın alan ağabeylerimiz, kardeşlerimiz var. 

Burada mevcut yerlerini tahsis edeceğiz, diğerlerine de yer tahsis edeceğiz. Bu arada, yerinden 

memnun olmayanlara da imkânlar ölçüsünde, uygun yer tahsis etmeye çalışacağız. Kombine 

işlemi bu şekilde, ayın 19’una kadar yapılacak. 22’si haftası ise, Divandan kombine alan sayın 

üyelerimize, yine Yönetim Kurulumuzun belirlediği fiyattan indirimli olarak bir adet otopark 

kartı tahsisi yoluna gideceğiz. Bu da 925 lira olarak satışa sunulacak. Bunun da duyurusunu ve 

formunu yarın veya öbür gün, yani çıkmış olacağız ama otopark kartı için bir süremiz var. Bu 

kadar yani bu açıklamalarımız. 

Dediğim gibi, öncelikle saygıdeğer üyelerimizden, passolig kartlarının vizesini, yıllık vizesini 

yaptırmalarını ve varsa aidat borçlarını ödemelerini rica ediyoruz. Dolayısıyla bütün bu işlemler 

ay sonuna kadar, Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanmış olacak. İyi seyirler dileriz, 23. 

şampiyonluk yolunda.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Efendim, tam bitti diyoruz ama bitmiyor. Sayın Yusuf Günay son bir kapanış 

konuşması ile tatile gönderiyor hepimizi. Buyurun Yusuf Bey.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sayın Başkanım, bir kapanış konuşmasından ziyade bir teşekkür. Ali Öğütücü Bey gerçekten o 

kadar güzel bir konuşma yaptı ki, yönetim adına ona teşekkür etmemek haksızlık olur diye 

düşündüm. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Bütünleştirici, camiayı bir araya getiren, birlik, 

beraberlik içerisinde olmamızı sağlayan bir konuşma yaptı. Gerçekten çok mutlu olduk. Kaan’la 

da konuştuk, şimdi garip cilve, benim en yakın arkadaşım, hem Yönetim Kurulunda, hem de 

özel hayatımda, 10 yıllık tribün arkadaşım Kaan Kançal liseli, onun da en yakın arkadaşı benim, 

ben de liseli değilim. Yani dolayısıyla, aramızda böyle bir problem yok. Bu suni problemi 

gerçekten iyi bir iradeyle, güçlü bir iradeyle kaldırabileceğimizi düşünüyorum ve hepinize 

saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Çok teşekkürler. Divan toplantımızın başında vermiş olduğum mesajın meyvelerini almaya 

başlamış olmamız tabii ayrı bir güzellik.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sayın Başkanıma da bu arada teşekkür ediyorum, gerçekten.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yok, zorlamış gibi olmayayım.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Yok, yok. Bu benim hatam. Tabii bu kürsüde konuşmak kolay değil, gerçekten. Çok yetkin, 

değerli dostlarımız. Sayın Başkanın da, Divan Başkanımızın da toplantının başında birleştirici 

mahiyette yaptığı konuşma da çok değerli ve önemli, ona da teşekkür ediyoruz. Buna 

ihtiyacımız var. İnşallah bundan sonra daha fazla ihtiyacımız kalmaz. Hep birlikte, birlikte 

hareket ederiz. Hep beraber nice başarılı yıllara diliyorum, saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hep birlikte altından kalkarız bu işin, aynı problem ben de var mesela, eşim ve oğlum 

Galatasaray kulüp üyesi ama mektepli değiller. Ama anlaşıyoruz yine de. Efendim herkese iyi 

tatiller, iyi akşamlar.  
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Eşref Hamamcıoğlu (7102) 
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A. Aykutalp Derkan (6833) 

Başkan Yardımcısı 

 

 

 

Nedime Canipek Konuksever (7795) 

Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

Öner Kılıç (8177) 

Yazman 

 

 

 

S. Burçin Tunçel (9180) 

Yazman 

 

 

 

 


