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Divan Kurulu Olağan Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 11 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi Tevfik 

Fikret Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Üyeler,  

Galatasaray Spor Kulübü’nün Eylül ayı Divan toplantısına hepiniz hoş geldiniz.  

Salonumuz maalesef biraz sıcak. İyi havalandırmayı teminen, pencere ve kapılar açık olacak. 

O bakımdan, gerek koridordaki misafirlerimizden, gerekse salondaki misafirlerimizden 

olabildiğince sessiz olmalarını bilhassa rica ediyorum. Eğer cep telefonlarımız sessiz 

konumdaysa toplantımızı açabiliriz. 

Galatasaray Spor Kulübü’nün Değerli Divan Üyeleri, Çok Kıymetli Başkanlar, Galatasaray Spor 

Kulübü’nün Misafir Üyeleri, Değerli Basın Mensupları ve Televizyonları Karşısında Bizleri 

İzleyen, Sarı Kırmızı Renklere Gönül Vermiş Sevgili Taraftarlarımız,  

Yeni sezonun ilk Divan toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Dediğim gibi, kutsal mabedimizde 

yaptığımız bu toplantıda, maalesef salondaki havalandırma sorunlarından dolayı biraz sıkıntı 

çekeceğiz. Ama biraz sonra ben ve arkadaşlarım da ceketlerimizi çıkartmak için sizden 

müsaade isteyeceğiz. Dolayısıyla sizler de o anlamda serbestsiniz, lütfen rahatınıza bakınız. 

Şimdi Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş kahraman 

şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu, 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları, son 2 aylık 

süre içinde ebediyete intikal etmiş olan 2565 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Mehmet 

Reha Aytaman, 2605 sicil numaralı Atilla Altmışdört, 3763 Rıza Zafer Gökçen, 4141 Ayhan 

Tomruk, 5956 Ertuğrul Özeren, 6207 Yavuz Duran Durguner, 6450 Sedat Özkan, 8575 Murat 

Dedeman, 8636 Mahmut Erbil, 8736 Behzat Mermutlu, 8760 Günay Tuncel, 11402 Salih 

Bekir Sönmez, 12291 Buket Altınay ve son olarak da kulüp üyemiz değil ama gönülden 

Galatasaraylı, Sevgili Öner Kılıç’ın eşi Hale Hanım’ı kaybettik, hepimizin başı sağolsun, sizleri 2 

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

Buyurunuz efendim, teşekkürler.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Toplantı Gündemi 

1. Temmuz ayına ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,  

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

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

4. Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2019 

tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş, konsolide mali tablolar ile özet 

yönetsel sportif faaliyet raporlarının Yönetim Kurulunca sunulması, 

5. Tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2019 

tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ve özet 

yönetsel sportif faaliyet raporlarıyla ilgili olarak Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleri, 

6. Gündemin 4. ve 5. maddesinde sunulan raporlarla ilgili görüşme, 
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7. Kapanış. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler. İkinci maddeye geçiyoruz, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Buyurun 

Nedime Hanım.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 

Bir adet yazı ulaşmıştır elimize, Cem Tanlar 6991. 

Divan Kurulu Başkanlığına,  

Geçen hafta gelişen olaylar ışığında, bir konuda dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye Futbol 

Federasyonu geçen haftaki eylemleriyle Galatasaray Spor Kulübü’nü organize bir şekilde 

karşısına aldığını göstermiştir. Şüphesiz kulübümüz de bunun karşısında gerekli tavrı 

gösterecektir, göstermektedir. Kulüp yönetimi 1905’in bir sembol olarak kutsalımız olduğu 

konusunda haklıdır. Peki, Galatasaray Adası kutsalımız değil midir? Senelerdir yıkık, pejmürde 

olmuş vaziyette durmakta ve rakiplerimizin alay konusu olmaktadır. Bu konu niye aynı 

hassasiyet ve öncelikle ele alınmamaktadır? Galatasaray Adası yalnızca bir sosyal tesis 

değildir. Galatasaray camiasının 4 neslinin buluştuğu, harmanlandığı, Galatasaraylılığın 

öğrenildiği, sosyal, kültürel ve sportif bir mabettir, anıttır. “İdi” demeye, orada çocukluğunu, 

gençliğini geçirmiş, spor yapmış, çocuklarını büyütmüş biri olarak dilim varmıyor. Bu eksiklik 

kulübümüzün kültürel yapısında, genetiğinde ağır bir tahribata yol açmadan, hukuki sürecin 

hızlandırılmasının ve Ada’nın yeniden açılmasının yolları aranmalıdır.  

Bu hem gelecek Galatasaraylı nesiller için, hem de başta Sadık Giz olmak üzere, orada emeği 

geçmiş tüm başkanlarımızın, merhum üyelerimiz Sunullah Üner, Kemal Onar, Ruhi Alemdar, 

Süleyman Öztürk ve daha nicelerinin anılarına hürmeten borcumuzdur. Önerim, Divan 

Kurulunda bir oylama yapılarak, yönetimin konuyu öncelikle ele alması yönünde tavsiye 

kararı alınmasıdır.  

Saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Birinci madde ile ikinci madde arasında bir takdim tehir yaptık, kusura 

bakmayınız.  

Temmuz ayı toplantı tutanağını yazılı olup sizlere dağıtıldığı şekliyle oylarınıza takdim etmek 

istiyorum. Temmuz ayı tutanağını yazıldığı şekilde kabul edenler efendim? Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederiz. 

Efendim, gündemimizde iki temel madde var bugün. Bir tanesi, yaşamakta olduğumuz, içinde 

olduğumuz konjonktürü göz önüne aldığımız zaman, kulübümüzü ilgilendiren genel ve idari 

konular. İkincisi de tüzüğümüz gereği, dönemsel mali raporların yönetim tarafından 

sunulması, buna bağlı olarak Denetim Kurulunun vermiş olduğu denetim raporunun 

sunularak görüşlere yer verilmesi. O bakımdan, temel bir hatırlatma yapmak istiyorum 

izninizle. Toplantımızın verimli geçmesi için, sizler de uygun görüyorsanız, konuşmak isteyen 

konuşmacılar, sıraya girdiler zaten, ilave olacaklar da varsa, memnuniyetle. Lütfen birinci 

bölümde, mali konular hariç söz alacakları rica ediyoruz. İkinci bölümde ise salt mali konuları 
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görüşmeyi öneriyoruz. O bakımdan, yazılan üyelerimize de hatırlatıyorum. Eğer gözden 

geçirmek isterlerse konuşma isteklerini, birinci veya ikinci bölümde mi diye, bunu göz önüne 

almalarını rica ediyorum.  

Efendim, son toplantımızdan bu yana iki ay geçti aşağı yukarı. Umarım herkes iyi bir yaz 

geçirmiştir. Sizleri tekrar sağlıklı olarak burada görmek bizleri memnun etmiştir. Biz sizleri çok 

özledik. Umarım sizler de bizleri özlemişsinizdir. Gündeme bakacak olursak, salonun 

hararetine biraz hararet katacak maddelerimiz var, takdir edersiniz. Ama sonuç olarak, burası 

bir aile meclisi. Galatasaray Divan Kurulu da Galatasaray Spor Kulübü’nün en yüksek danışma 

organı. Dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü Divan üyeleri arasında dışarıda para ile 

tutamayacağınız kalitede danışmanlar mevcut. O bakımdan, bu toplantılarımızı bu minvalde 

değerlendirmenizde yarar var. 

Ben gündeme girmeden önce bir anekdotumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki hem 

herkesin beklediği bir tansiyon varsa o tansiyonu azaltmış oluruz, hem de ona bağlı olarak 

gündeme gireriz. Galiba 2001, 2002 yılları, rahmetli Özhan Canaydın Başkanımızın başkanlığı 

sırasında, biz de böyle bir grup kulüp yönetimini eleştiren, farklı yönlere gitmesini, insanlarla 

think-tank toplantıları düzenliyoruz. Bunları da genelde ben ve birkaç arkadaşım 

düzenliyorduk. Bunlardan bir tanesini Pera Palas’ta öğle yemekli yapmıştık. İşte herkes 

konuşuyor, işte kulüp mali bakımdan felakete gidiyor, şöyle yeniliyoruz, böyle yeniliyoruz, 

işte futbol takımı böyle, voleybol böyle. Bildiğiniz konular yani, çok fazla değişen bir şey yok o 

günden bu güne. Şimdi aramızda değil, -Allah selamet versin, sağlıklı günler diliyorum- 

İzzettin Doğan büyüğümüz, dedi ki, “Bunları boşuna konuşuyorsunuz. Daha önemli konular 

var Galatasaray’ın geleceğini ilgilendiren, bunlara şimdiden tedbir almanız lazım.” dedi ve 

konuya şöyle girdi. Dedi ki, “Galatasaray Türkiye’de birleşmenin ve birlikteliğin bir örneğidir. 

Yarın bir gün, gücü elinde bulunduracak kişilerin ilk yapacakları iş, Galatasaray’la ilgili olarak, 

Galatasaray’da ayrışmaya sebebiyet vermek, yeniden bir Galatasaray dizayn etmek olacaktır. 

Buna tedbir almanın en kolay yollarından bir tanesi de uyanık olmak, birlikte hareket etmek 

ve doğru stratejilerle tepki göstermek.” demişti.  

Şimdi buradan hareketle, bu açış konuşmamızın ilk iki bölümünde, yaşamakta olduğumuz 

süreçte bu ayrıştırmaya ve Galatasaray’ı belki de yeniden dizayn etmeye yönelik iki tane 

aksiyon gördük. Bunlardan bir tanesi, son 10 günde yaşamakta olduğumuz, Türkiye Futbol 

Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun hocamız Fatih Terim’e -tedbirsiz olarak 

göndermiş olmasına rağmen- vermiş olduğu ceza, bu cezanın kamuoyuna 19.05’te tebliğ 

ediliş şekli ve bunu tekzip etme niyetiyle yayınlanan çok hafif duyuru. Buradan hareketle, bu 

bir örnektir. Bugün ahbap çavuş ilişkisiyle kurulmuş Profesyonel Disiplin Kurulu, Tahkim 

Kurulu, maalesef Türkiye Futbol Federasyonunun yumuşak karnından bir tanesidir. Gücü 

elinde bulunduranlar eğer dünya markası olmuş bir Galatasaray Spor Kulübü’nün, futbol 

branşının veya diğer branşlarının bu şekilde önünü kesmeye çalışacaklarsa, bugün gençlerin 

umudu olan, daha güzel günleri bekleyen, sporun barış olduğunu benimsetmeye çalışan 

yöneticilerinin söylediklerine tamamen ters düşecektir. 

Söylemek istemem ama bugün federasyon başkanlığına tek aday olarak seçilen kişinin bu 

davranışlarından, insanın aklına ister istemez şunlar geliyor. Acaba Sayın Hocamız ve Divan 
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Kurulu Üyemiz Fatih Terim ile geçmişte yaşanan federasyon sorunlarını Galatasaray 

üzerinden mi hesaplaşmaya çalışıyorlar? Ve/veya Sayın Federasyon Başkanımızın yöneticilik 

yaptığı kulüpte yaşamış olduğu sportif başarısızlıkların hesabını Galatasaray’la, Fatih Terim 

üzerinden mi görmek istiyorlar? Bunu böyle düşünmek istemiyorum, ama yaratılmak istenen 

algı, en azından Galatasaray camiası tarafından alınan algı budur. Bu, Türkiye’de spora gönül 

vermiş milyonlarca gencin, ileride daha güzel günler göreceğiz umudunu baltalamaktadır. 

Ben buradan tekrar sporun barış ve kardeşlik olması gerektiğine, buna bütün paydaşların, 

Galatasaray, Fenerbahçe, diğer büyük kulüplerimizin, Anadolu kulüplerimizin büyük çaba 

göstermesi gerektiğine inanıyorum. Bu tür tahriklerle, adil olmayan cezalarla hiçbir yere 

varamayız. Bu kararların bundan sonra bu şekilde cereyan etmemesini canıgönülden 

diliyorum.  

Bu konuda kurumsal olarak gösterilecek her tepkinin arkasında ve yanında olacağımızı, geçen 

hafta Sayın Başkanla yaptığımız kısa bir telefon konuşmasında da kendilerine teyit ettim. Bu 

tür davranışlar tepkisiz kalmamalı, ama organize ve Galatasaray’a yakışan tepkiler olmalıdır 

diye düşünüyorum. Bu, bu konuyla ilgili olarak vurgulamak istediğim birinci konu.  

İkincisi, bizi daha az ilgilendirmekle beraber yok sayamayacağımız bir lise müdürü ataması 

polemiği yaşıyoruz. Biz şu anda Galatasaray Spor Kulübü’nün ve diğer Galatasaraylı kurum ve 

kuruluşların neşet ettiği bir eğitim yuvasının içindeyiz. Ne olursa olsun, kişiler kim olursa 

olsun, Galatasaray Spor Kulübü bu lisede kurulmuştur ve oradan gelen kurucu iradeyle 

götürülmektedir. Bu bizim en büyük avantajımız ve farkımızdır. Dolayısıyla Galatasaray 

Lisesi’nin diğer liselerden en önemli farklarından bir tanesi... Bunu size anlatmak lüzumsuz 

olabilir, ama o kadar çok telefon aldım ki, insanların bilgisi olmadan, ilgisi olmadan bu 

konuda fikir yürüttüklerini gördüm. O nedenle de, birkaç açıklama yapmayı zaruri 

görüyorum. 

Galatasaray Lisesi’nin statüsü farklıdır efendim. Galatasaray Lisesi bir devlet okuludur. Ancak 

ita amiri Galatasaray Üniversitesi’dir. Galatasaray Lisesi’nin müdürü şu şekilde tayin edilir. 

Galatasaray Üniversitesi, kendi uygun göreceği bir adayı Milli Eğitim Bakanlığına önerir, 

yapılan istişarelerden, kendi kriterlerine göre bir değerlendirmeden sonra da Milli Eğitim 

Bakanlığı bu adayı uygun görür veyahut görmez. Dolayısıyla Galatasaray Lisesi’nin ve polemik 

konusu son atanmış olan müdürü Sayın Vahdettin Engin bu çerçevede atanmış bir 

Galatasaray Lisesi mezunu müdürdür. Galatasaray Lisesi’nin veya müdür atamasının 

Galatasaray Spor Kulübü ile ilişkilendirilmesine gelecek olursak, evet her tüzel kişilik kendi 

içinde otonom kararlar alır, kimse kimsenin işine karışmaz diyorsak da, Galatasaray Lisesi 

Müdürü’nün, Galatasaray Spor Kulübü’nde olduğu gibi, diğer Galatasaraylı kurumlarda da bir 

temsil görevi vardır. Bu sembolik bir görevdir. Aynı Galatasaraylılar Derneği’nde olduğu gibi, 

Ankara Cemiyeti’mizde olduğu gibi, dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü’nün tüzüğünde de 

geçen doğal üyelikten kasıt budur. Yani Galatasaray Lisesi ile Galatasaray Spor Kulübü 

arasında bu bağla, simbiyotik ve seremonyal, yani sadece protokol ve törenlere katılma gibi 

bir sorumluluk vardır. 

Ancak konuşmamın başında da söylediğim gibi, Galatasaray Lisesi sıra dışı bir lisedir. 

Türkiye’de bir sürü kuruma örnek olmuştur. Eğitim seviyesi son derece yüksektir. Dolayısıyla 
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Galatasaray Lisesi’nin müdür ataması ile ilgili polemiğin spor sayfalarına taşınmasını biz Divan 

Kurulu olarak çok doğru bulmuyoruz. Ancak gelinen yer de şu ki, bu atamayı önerenler, 

inceleyip, kabul edip onaylayanlar ve bu atamayı kabul edenler, bu pozisyonu kabul edenler 

Galatasaray’ın içinde bu konunun polemik olacağını bilerek yapmışlardır bunu. Bunun hiç 

saklanacak bir yanı yok. O bakımdan, Sayın İzzettin Doğan’ın anekdotunda hatırlattığım gibi, 

bizim bu tür ayrıştırmalara, bu tür provokasyonlara gelmeden, belli kişilerin, kurumların 

amacına hizmet etmeden, birlikte ve güçlü durmamız lazım.  

Biz şu anda lisede misafir olarak bulunuyoruz. Bununla ilgili olarak, ilgili ilgisiz herkesiz demeç 

vermesi, bildiri yayınlanması, geldikleri gibi giderler şeklindeki demeçler son derece yersizdir. 

Bu amaca hizmet eder. Ben bir kere daha buradan, Galatasaray camiasını sağ duyulu 

davranmaya davet ediyorum. 

Evet, hoş olmayan bir şey olmuştur, alışılmamıştır, ama lise müdürümüzün de sadece eğitime 

konsantre olmak üzere büyük çaba göstereceğinden emin olalım. Nitekim Fenerbahçe Spor 

Kulübü üyeliğinden istifa etmiştir. Bu her şey demek değildir, çünkü sonuç olarak bu -alt 

kimliği mi dersiniz, ne ise- tescillenmiş bir şeydir. Fakat lisemizin müdürüdür. Bununla ilgili 

olarak bir girişimde bulunduk. Biraz evvel iki başkan yardımcımla, Nedime Hanım ve Aykut 

Bey’le beraber lise müdürümüzü makamında ziyarete gittik, hayırlı olsun dedik. Kendisinin 

görevli olduğu sürece sadece eğitime konsantre olmasını teminen, Galatasaray Spor 

Kulübü’nün de sadece sportif faaliyetlere konsantre olmasını teminen ve ilave polemik 

yaratılmamasını teminen kendisine bir teklif götürdük. Efendim, dedik ki, sizin göreviniz, 

tüzüğümüzde yazdığı gibi, sadece ve sadece Galatasaray Lisesi’ni kurumlarda -ki Galatasaray 

Spor Kulübü’nde de- temsil etmektir. Bunun seremonyal bir sorumluluğu vardır. Hatta 

Galatasaray Spor Kulübü’nün Yönetim Kurulu üyeleri sayısına dahil de edilmez, hiçbir 

toplantıya katılmaz. Bu zamana kadar da böyle olmuştur. Ancak yaşanan polemiği ortadan 

kaldırmak için götürdüğümüz öneri şu oldu. Kabul ettiği bir öneri oldu, kendisine de burada 

teşekkür ediyorum. Önerimiz şuydu efendim. Dedik ki, madem ki böyle bir temsil göreviniz 

var ve bu konu da bu kadar polemik konusu oldu, hem liseyi, hem sayın müdürü, hem 

kulübü, hem camiayı, hepimizi yıpratıyor ve rencide ediyor. Dediğim gibi, spor haberi 

olmamasına rağmen, spor sayfalarına konu oldu. Doğal üyesi olduğu Galatasaray Spor 

Kulübü’ne, Yönetim Kuruluna ve yine doğal üyesi olduğu Divan Kurulumuza bir dilekçe ile bu 

hafta içinde kendisi müracaat edecek ve dilekçesinde, özel durumu ve işlerinin yoğunluğu 

nedeniyle, tüzüğün kendisine vermiş olduğu temsil görevini, kendi idari kadrosunda olan bir 

Galatasaraylı yetkiliye devredecek. Dolayısıyla Galatasaray Lisesi’nin temsil edilmesi gerektiği 

zaman Galatasaray Spor Kulübü’nün çeşitli faaliyetlerinde, müdürün tayin etmiş olduğu vekil 

görev yapacaktır.  

Gelip gelmemek kendi opsiyonunda olan bir şeydir. Dolayısıyla, bizim önerimiz bu polemiğin 

bu şekilde sonlanmasıdır. Sonuç olarak, hoşumuza gitse de gitmese de, Milli Eğitim 

Bakanlığının yapmış olduğu bir tayine daha fazla müdahale etme şansımız yoktur. Umarım bu 

iyi bir çözüm olacaktır. Hem Galatasaray Lisesi Müdürünün rahatlaması anlamında, hem de 

bu konunun artık kulüple ilişkisi anlamında gündemden düşmesini teminen bu konuyu 

sizlerle paylaşmak istedim.  
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Bu konuyla ilgili olarak tabii ki söz almak isteyen, görüş bildirmek isteyen olursa 

memnuniyetle efendim.  

Şimdi dedik ki, Galatasaray dışarı karşı güçlü olmalıdır. Elbette birlikte hareket etmeliyiz. 

Fakat Galatasaray’ın en büyük gücü, bence kendi kendini eleştirme, kritik yapma özelliğinden 

gelmektedir. O bakımdan, eğer biz dışarı karşı güçlü olmak istiyorsak, bu söylediğim yeniden 

dizayn etme çabalarına karşı, mutlaka kendi içimizde yaptığımız eleştirilere kulak vermeliyiz, 

bunları ciddiye almalıyız. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi, defalarca söylediğimiz, 

kurumsal iletişim. Eğer -Futbol Federasyonunun ve buna bağlı Profesyonel Futbol Disiplin 

Kurulunun vermiş olduğu en son örnek olduğu için söylüyorum- cezalara, biz zamanlama, 

içerik ve üslup bakımından uygun kurumsal tepkiyi vermezsek bizim dışarıda kuvvetli olma 

şansımız hemen hemen yok olacaktır. O bakımdan, Sayın Yönetim Kurulumuzdan bir kere 

daha rica ediyoruz, kurumsal iletişim konusuna gerekli hassasiyeti göstersinler. Tekrar tekrar 

istirham ediyorum kendilerinden, İletişim Çalışma Grubu’nun hazırlayıp kendilerine vermiş 

olduğu el kitabına da bir göz atsınlar, bütün bu konular detaylarıyla vardır. Bu konu çok 

önemli, çünkü iletişimdeki ve temsildeki hatalar bir sürü Galatasaraylı üyeyi rencide 

etmektedir. Kulüp olarak, bu konuda çok ciddi eleştiriler alıyoruz. Bu konuyu bir kere daha 

dikkatlerinize sunmak istedim.  

Bir ikinci konu da, Fatih Terim’in aldığı ceza. Fatih Terim sadece bizim teknik direktörümüz 

değil, aynı zamanda Divan Kurulu üyemizdir de.  Severiz, sevmeyiz, beğeniriz, beğenmeyiz, 

Türkiye futbol tarihine damgasını vurmuş bir kişiliktir. Gönül ister ki, haksızlığa uğradığımızı 

iddia ettiğimiz maçlardan sonra, teknik kadromuzun fiziksel saldırıya uğradığı maçlardan 

sonra kulübü müdafaa edici veyahut da verilen kararları eleştirecek demeçleri hocamız 

vermesin. Fatih Terim bir boşluğu doldurmak zorunda kalmamalı. Bizim önerimiz, bir kere 

daha iyi hazırlanılmış yazılı metinlerle, iletişim tekniğini iyi bilen ve Yönetim Kurulunun 

görevlilerinden veyahut görevlendireceği kişilerden birilerinin bu sorumluluğu almasıdır. O 

zaman Fatih Terim’i de bu polemiğin dışında tutarız. O da futbol takımının başarılarına 

konsantre olur, hem de yalnız kalmamış olur.  

Ben bu duygu ve düşüncelerimi paylaşmak istedim. Mali konular gelince, yeniden 

yapılandırma ile ilgili endişe ve görüşlerimi paylaşacağım. Bu konuda konuşmak isteyen 

varsa, tabii ki kürsüde söz almak serbest. Çok konuşmacımız var talepte bulunan. Bunların 

verimli olmasını teminen, eğer sizin konuştuğunuz konuda sizden önce bir konuşmacı 

bahsetmişse, bu konuşmadan feragat etme opsiyonunu düşünmenizi özellikle rica ediyorum.  

Benim söyleyeceklerim bu kadar. Divan toplantımızın tekrar verimli geçmesi için 

desteklerinizi temenni ediyorum. Katılımınız için çok teşekkür ederim hepinize. 

Turcan Bolayır 

... kalan insanların duyguları. Yani ben şimdi 20., 30. olarak söz alacağım, benden önce 

konuşacak... Benim buradaki şanssızlığım önceden ismimi yazdırmamak. Ben buna karşıyım. 

Buradaki sıralama buraya geldikten sonra olmalı. Ben buraya geliyorum, 18. sıra, 15., 20. sıra. 

Ben yaşımı almış bir insanım, 60 sene bu mektebe hizmetim var. Sadece ..... çıkarabilirsiniz, 

ama onun duygularını ben paylaşmak istemem. Bana ait şeyi siz feragat için konuşmayın.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Hayır.  

Turcan Bolayır 

...... bu bir. Ben duygularımın esiri mi olacağım? Yanlış buluyorum. Lütfen sıralamayı okur 

musunuz?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki efendim. Hocam, eleştiri... İnfialinizi...  

Turcan Bolayır 

...... Ama Galatasaray’ın bazı şeylerine, manidar şeylerine yakışmıyor.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hocam, televizyonda yayındayız. Sizi kırmak istemem. Bakınız, lütfen, müsaade edin, lütfen. 

Sizinle bu konuda atışmak istemiyorum. 7. sıradasınız, buyurun konuşun efendim. Birinci 

sıraya aldık sizi. Buyurun, buyurun hocam. Hayır efendim, onlar feragat ediyorlar, buyurun. 

Benim ne yapacağıma karışmayın Hocam lütfen o zaman. Hocam, geliyor musunuz 

konuşmaya? Konuşmaya geliyor musunuz Hocam? Buyurun tabii, buyurun. Rica ederim.  

Turcan Bolayır 

Efendim, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Özlemişim hepinizi. Ben 2 aydır Divana iştirak 

edemedim, yaz dolayısıyla. Bir de kaza geçirdim, düştüm filan. Bayağı hırpalandım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Biraz sessiz olabilir miyiz lütfen?  

Turcan Bolayır 

Bir ay kadar bir tetanoz iğnesi dahi oldum, affedersiniz. Bir şeyler geçirdim, düştüm. 

Ölümden döndüm. Ama Divanı özlemişim. Sayın Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’na 

saygılarımı arz ediyorum. Ben onu seviyorum. Onları da okutmak, onların hocalığını yapmak 

nasibine eriştim.  

Efendim iki-üç madde üzerinde sizleri fazla sıkmadan konuşacağım. 

Ben gazetelerde, medyada Galatasaray TV’nin kapanacağı haberlerini gördüm.  Doğru mu, 

bilmiyorum. bundan sonra YouTube’dan hizmet vereceğini duydum, okudum. Ben bunu 

yanlış buluyorum. Galatasaray gibi milyonlarca avro, dolar veren, uluslararası ehemmiyeti ve 

tanınmışlığı olan bir kulübün televizyonunun kapanmasına gönlüm razı değil. Ben onun 

uydulara kadar çıkacağını beklerken, YouTube’a inmesini hiçbir zaman istemiyorum. İnşallah 

olmaz. Bu mevzuda bir arkadaşımız, bilhassa Kaan kardeşim, kalkıp birkaç kelime söylerse... 

O benim aşkım, ben çayımı yudumlarken Galatasaray TV seyrediyorum. Bunu bizden 

ayırmayın. Galatasaray TV’nin İstanbul dışında da seyredilmesini amaçlayalım. Bugün 30 

milyona yakın bir seyirci kitlesine sahip olan Galatasaray TV... Digitürk’le anlaşmazlık olabilir, 

filanca olabilir. Ben bunu dinlemiyorum. Ben Falcao’yu getiren, müthiş futbolcuları, meşhur 

futbolcuları getiren bir kulübün Divan üyesi olarak söylüyorum. Bu televizyon unsurunda 
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bizim amacımız uydulara yükselmek olsun. Biraz meblağ yükselebilir, ama Galatasaray’da 

bunu yapabilecek kudret var. Onun için, lütfen bunun müzakere edilmesini istiyorum. 

YouTube’dan kimse seyretmez onu. Muayyen yaşa gelmiş insanlar YouTube’u açacak da, 

onun sitesine girecek de, bilmem ne olacak da, boğulur kalır içinde. Onun için, bunu bütün 

seyirciler, taraftarlar böyle istiyorlar. Onu arz etmek istedim. 

İkinci faktör, dünyanın en meşhur futbolcularını getirmekte ünlü olan Galatasaray son olarak 

Falcao’yu getirdi. Falcao büyük bir flaş oldu. Ama Falcao bir kurtarıcı veyahut tek başına maç 

alacak bir adam değil. Futbol kolektif bir oyundur. Yanlardan, soldan, sağdan adama lokum 

gibi toplar gelirse, orta sahadan top çıkarsa Falcao da görevini yapar. Ama tek başına Falcao 

bir maçı alamaz. Sakatlandığı zaman ne olacak? Yerinde adam var mı? Var. Ben buna 

bakarım. Candemir Bey kardeşim güldü. Eski futbolcu, doğru söylüyor Turcan Hoca, demiştir. 

Olay bu. Öyle kendi kendine maç kurtaracak adam var mı? Yoktur. Artı, yeni aldığımız Afrika 

kökenli frankofon futbolcular çok sert adamlar ya. 15. dakikada iki tane kırmızı kart alıyor. 

Takım 10 kişi, 9 kişi. Niye titreyelim biz ya, böyle bir şey olabilir mi? Bunlara bir ceza meza 

veriliyor mu, bilmiyorum. Ben bunu kınıyorum, istemiyorum böyle bir şey. Kaç tane maçı 

böyle verdik. Buna biraz dikkat edilsin.  

Üçüncü olarak, Sayın Fatih Terim Hoca şöyledir, böyledir. Hakikaten büyük bir feragatla 

vazifelerini yapmıştır. Seven olur, sevmeyen olur, ama, biraz kasıtlı cezalar geliyor 

Galatasaray’a. Daha 3 tane maç oldu ya. Bir ihtarname çekin, ufak bir şey yapın, kulak çekin. 

Hayır ama onlar da bazı şeylere dikkat etsinler, adam tahrik ediyor ya ceza alsın diye, yan 

taraftan bağırıyor. Bağırır, kulağını tıka. Ceza vermek için yer arıyorlar. Ceza versen ne olur, 

vermesen ne olur? Galatasaray’ı yıkmak için uğraşıyorlar. Boşuna uğraşırsınız, Galatasaray 

dimdik ayakta kalır. Yalnız şuna dikkat edelim. Bugün Galatasaray çok kuvvetli bir takım 

olabilir ama bütün takımlar kuvvetlendi. Defalarca söyledim. Anadolu takımları kemik gibi 

oldu hepsi. Aynı şartlarda çalışıyorlar, hepsi bilinçli. Görgüleri arttı, bu mevzuda büyük bir 

aşama kaydettiler. Öyle çantada keklik maç alma yok artık. Bunu da bileceğiz. Falcao da çok 

çalışacak, ona da doğru dürüst pas atsınlar. Şimdi bizde bir numara da vardır. Bazen adam 

tam gol pozisyonunda beklerken topu atmaz, öbür tarafa atar. Atmayacaksın kardeşim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hocam, bir toparlayabilir miyiz konuyu? Gündemi değiştiriyoruz.  

Turcan Bolayır 

Toparlıyorum efendim. Siz bana izin verdiniz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ajitasyon 

istemiyoruz lütfen.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bakın lütfen, gündemi değiştirmeyelim.  

Turcan Bolayır 

Sayın Başkanım bana izin verdi, benim konuşmamı kesiyor. Olmadı bu iş. Yanlış.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Hocam. Lütfen Sayın Hocam, lütfen.  

Turcan Bolayır 

Kesiyorum, bitiriyorum. Sabredin lütfen efendim. Bir dakika, ajitasyon yok. Şimdi 60 senemi 

bu Galatasaray Lisesi’ne vermiş bir adam olarak konuşmak istiyorum. Galatasaray’a müdür 

tayin edilir, eskiden Milli Eğitim Bakanlığı kesin olarak buna sahipti, şimdi Sayın Rektörümüz 

isim veriyor. Vahdettin Bey için söylemiyorum, o benim talebem. Böylece yaşımız ortaya 

çıkıyor. 1977 yılında ben onun konversasyon hocasıydım. Binaenaleyh, onu buraya müdür 

tayin edebilir, ama okulda bir aşama olması lazım. Ben Divan toplantılarına gelirken -belki 

duymuşsunuzdur- bana hakaret ediliyor. Söylemeyecektim şimdiye kadar. Bunların kesilmesi 

lazım bu okulda. Sayın Başkanım, lütfen 2 dakika daha müsaade edin.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hocam, bakınız.  

Turcan Bolayır 

Turcan Bolayır’a yapılan hakaretler sizlere yapılmaktadır. Bitiriyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Turcan Hocam, lise ile ilgili kişisel problemlerinizi burada tartışmayın lütfen.  

Turcan Bolayır 

Ferdî değil, ferdî değil. Dayanışma ruhu diyorsunuz, önce oradaki adam bana dayanışacak. 

Ben onun hocasıyım. İki, müdür gelecek, rektörlük bu izni verecek, fakat üniversite ile 

ilgisinin kesilmesi lazım. İki karpuz, üç karpuz bir koltukta yürümez. Lise müdürlüğü. Lise 

müdürlüğü, üniversitedeki vazifesini bitirecek, 16 saat orada ders yapmayacak. Ki Vahdettin 

inşallah bunu yapmaz. O zaman mektebe 24 saat sahip çıkacak. Başka bir şey söylemiyorum. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Normal gündemimize devam edeceğiz efendim. Sayın eski başkanları görüyorum, normal 

sıraya geçmeden önce söz almak isteyen var mı? Candemir ağabey, eski başkanlar dedim 

ama gönlümüzün başkanısınız siz. Sayın Özbek, buyurun. Faruk Bey, siz? Duygun Başkanı 

görüyorum. Eski başkanlarımızı Divanda görmek güzel bir şey. Devamını dileriz efendim.  

Dursun Özbek 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Kulüp Başkanım, Değerli Kulübün 

Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Başkanlarım, Değerli Galatasaraylılar, Değerli Basın 

Mensupları,  

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Konuşmama başlamadan evvel, Sevgili Öner’e tekrar başsağlığı diliyorum, kendisine ve 

ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin eşine. Bir de Sayın Divan Başkanı, bugüne 

kadar, basında da izlediğimiz gibi, federasyonun Galatasaray hakkındaki tutumu, yazılanlar, 

çizilenler, Bunların hepsi kaotik bir ortama sebebiyet vermiştir. Fakat bir yandan da, 
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Galatasaray’ın özelliği olarak düşündüğümüz bu durumlarda Galatasaray’ın daha çok 

kenetlendiği, Galatasaraylıların daha çok bir araya geldiği, birbirine sarıldığı, geçmişte de 

görüldü, bugün de aynısı olacaktır. Bu haksız uygulamaların bunu bilmeyenler tarafından 

yapıldığını düşünüyorum. Bilselerdi belki böyle bir uygulamaya da gitmezlerdi. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Şimdi hem Fatih Hocanın bir Divan üyesi olması hasebiyle, hem de Galatasaray Spor 

Kulübü’nün Divan Kurulu olarak, bir önerim var. Diyorum ki, Galatasaray Divanı olarak 

buradan taa Florya’ya, Riva’ya, Beşiktaş’a, Kadıköy’e, Kayseri’ye, Trabzon’a, bütün Türkiye’ye 

ulaşacağı kadar futbol takımımızı, Fatih Hocayı destekleyen çok büyük bir alkışı rica 

ediyorum. Duysunlar buradan, lütfen.  

Bu alkış Divanın sesidir. Duyan duyacaktır.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Arkadaşlarımla beraber yönetimi devretmemizin üzerinden yaklaşık 1.5 yıla yakın bir zaman 

geçti. Bu zaman zarfında da size hitap etme fırsatını bulamadım. Şimdi size 1.5 sene evvel 

neler oldu, biz neler yaptık, çok kısa anlatacağım, sabırlarınızı zorlamayacağım.  

Riva, Florya projesi, Kemerburgaz, Mecidiyeköy, stadın tapusunun alınması, spor salonunun 

projelendirilmesi, ruhsatının alınması, müze, sermaye artırımı, Hasnun Galip’e proje 

yapılması gibi bir sürü projeye dönemimiz itibarıyla imza attık. 

Bu projeleri, özellikle Riva, Florya projesini Genel Kurula getirdiğimiz dönem, bunu 

Galatasaray’ın bir mali bağımsızlık projesi olarak sizlerin önüne getirdiğimi söyledim. Buradan 

tekrar teşekkür ediyorum, getirdiğimiz öneri büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Peki, bugüne 

gelelim. Bugün neler oluyor? Bugün burada söz almamın en önemli sebeplerinden bir tanesi, 

geçmişte özellikle bu konuları iyi bilen birisi, bu konuları çalışmış, bu konuları sizlerin önüne 

getirmiş, konulara sizi ikna etmiş birisi olarak konuşuyorum. İleride, hatta günümüzde ve 

önümüzdeki dönemlerde Galatasaray’ın hukuken, malen zor duruma düşeceğini gördüğüm 

için söz aldım. Bugünkü konuşmamın omurgası budur. İstedim ki, değerli Galatasaraylılar 

algılardan uzak, dezenformasyondan uzak, bilgi kirliliğinden uzak, gerçekleri bu manada 

görsünler. Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Karşı karşıya olduğumuz tehlikeleri, 

risklerin neler olduğunu bilmenizi istiyorum, çünkü siz Galatasaray Spor Kulübü’nün Divan 

üyelerisiniz.  

Anlatacağım konular bütün Galatasaray camiasını ilgilendirdiği gibi en fazla da sizi 

ilgilendiriyor. Neden sizi ilgilendiriyor? Çünkü burası Galatasaray Spor Kulübü’nün en yüksek 

istişare organı. Konular burada tartışılır, konular burada sayın yönetime tavsiye niteliğinde 

olur, genelde de sayın yönetim bunu dikkate alır. Galatasaray’ın büyümesinin, geçmişten 

bugüne 114 yıl boyunca büyüyerek gelmesinin sebeplerinin başında da bu gelmektedir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bildiğiniz gibi, Galatasaray Spor Kulübü Derneği 1905 yılında Ali Sami Yen ve arkadaşları 

tarafından kurulmuş. Bu kulübe hizmet eden değerli yöneticiler 114 yıl boyunca bu kulübün 

büyümesi için çalışmışlar ve bir dünya markası hâline getirmişler. Burası kutsal bir çatı. 

Demin Divan Başkanı da aynı ifadeyi kullandı. Buranın iştirakleriyle beraber, Galatasaray Spor 

Kulübü Derneği’nin iştirakleriyle beraber bir dünya devi olma yolunda ilerlediğini hep 
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beraber görüyoruz. Çatının, yani Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin çok sağlam temeller 

üzerine oturması gerekir. Hepimizin bu çatıyı sakınması, koruması, desteklemesi gerekir. 114 

yıldan beri bize intikal etmişse, bizim de 100 yıllara, 200 yıllara intikal ettirmemiz gerektiğini 

düşünüyorum. Onun için buradayım, onun için söz aldım.  

Peki, bu genel sözler tamam da, neyi demek istiyorsun, neyi kastediyorsun diye aklınıza 

gelecektir. Önemli konulardan bir tanesi, demin de ifade ettim, Galatasaray’ın mali 

bağımsızlığına inanarak yaptığımız Riva ve Florya projesi.  

Değerli Arkadaşlar,  

Riva ve Florya projesi bugün zordadır. Bugün istenmeyen bir şekilde, neden olduğunu 

bilmediğimiz tarzda -belki sayın yönetim açıklamasını getirecektir- çıkmazın eşiğindedir. Ya 

Başkan, sen bunu nereden biliyorsun? Yani ilgili misin? Evet, takip ediyorum. Ama 

görüyorum. Neyi görüyorum? Emlak Konut’la sözleşmeyi yapan kişiyiz, arkadaşlarımla 

beraber. Onu sizin önünüze getiren, onu savunan, onun olmasını isteyen kişiyim. Dolayısıyla 

bu sözleşmenin ruhunu en iyi bilen kişilerden birisiyim. Bu sözleşmenin ruhu zedelenmiştir. 

Neden zedelenmiştir? Sözleşmenin esasında, Florya’nın Kemerburgaz’a veya başka bir yere 

taşınması söz konusudur. Süre kısıtlıdır. Süre verilmiştir daha önce, tekrar verilmiştir, fakat 

hiçbir hareket yoktur. Sayın Başkanın da zaman zaman televizyonlarda veya gazetelerde 

ifade ettiği gibi, Riva ve Florya projesi, kulübün borçlarını 3-4 yılda sıfırlayacak nitelikte bir 

projedir. Anlattığımız gibi, kapasite artışı yapılmıştır. Müteahhit çalışmalarına başlamıştır, 

satışlar gerçekleşiyor. Peki endişemiz nerede? Endişemiz şurada. Riva ile beraber Florya’ya da 

bir proje yapıldı ve ihalesi yapıldı. Yer teslimi yapılamıyor. İhalesi yapıldı. Avanslarını 

müteahhit ödedi, ilgili miktarlar Galatasaray’a geldi. Mutlaka izlemişsinizdir. Biraz sonra 

Sevgili Kaan’ın sunumunda da göreceksiniz, paralar ödeniyor. Peki nereye kadar? Nereye 

kadar? İhaleyi yapmış Emlak Konut. Görevinizi yapacaksınız, arsayı teslim etmeniz lazım ki 

zaman faktörü lehimize çalışsın. Fakat tık yok.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Burada hepimize görev düşüyor. Bildiğiniz gibi, bu projeler yapılırken, Florya’nın taşınması 

için Kemerburgaz’da bir arsa üzerinde yönetimimiz döneminde çalışmalar yapıldı, bugünkü 

yönetim döneminde de imzalandı. Bu arsa 29 veya 49 yıllığına -sözleşmeyi görmediğim için 

tam bilemiyorum ama uzun süreli- Galatasaray’a tahsis edilen bir gayrimenkul hâline geldi. 

Galatasaray’ın verdiği taahhütler çerçevesinde, yapması gerekenler çerçevesinde bugüne 

kadar buraya taşınılması gerekiyordu. Çeşitli sebeplerle yapılamadı. Zaman zaman ifade 

edildi, ya burada mandıra var, burada işte at gibi köpekler var, paramız yok, maliyeti bilmem 

ne kadar tutuyor, bir maden ruhsatı var falan diye.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bunların hepsini tek tek cevaplamak mümkün. Paramız yok sözü geçerli değil. Paramız yok 

denilmesi anlaşılır değil. Neden değil? Galatasaray için değil. Galatasaray bütün projelerini 

parayla mı yapmıştır? Ben sayın yönetime tavsiye ediyorum, Florya’ya bir gitsinler, bir 

gezsinler. Florya’nın bir tarafında Sayın Polat’ın yaptığı konaklama tesisi var, öteki tarafta 

GSYİAD’ın yaptığı tesis var, beri tarafında Özkan ağabeyin gönderdiği konteynerler var. 

Aramızda orada harç karıştıranlar var, tuğla taşıyanlar var. Biz niye her zaman 25 milyonuz, 
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bu kadar taraftarımız var, biz böyle büyük camiayız diye övünüyoruz da, rakiplerimizin 

bugüne kadar 3 sefer, 4 sefer daha büyük tesisleri yapma imkânları varken Galatasaray’ın 

niye yok? Burada azim önemli, burada niyet önemli. Niye böyle söylüyorum? Şunu hiç 

aklımdan geçirmiyorum. Bazı arkadaşlarım bana şöyle ifadelerde bulunuyorlar. “Ya Sayın 

Başkan, bu senin ve yönetimindeki arkadaşlarının getirdiği bir proje. Dolayısıyla bugünkü 

yönetim, bir şey olursa, bir aksilik olursa, ‘Bu Dursun Özbek yönetiminin projesiydi. Bize ne!’ 

derler.” diyorlar. Ben katiyetle böyle bir şey düşünmüyorum. Bugünkü yönetimin böyle bir 

şeye tenezzül edeceğini, böyle bir ifade kullanacağını hiç tahmin etmiyorum. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Konuştuklarımı ben şu anda dinliyorum da, bir kıyıdan da şunu düşünüyorum. Ya ben sıkıntıyı 

ifade ettim ama acaba yeteri kadar ifade edebildim mi diye de bir kıyıdan zihnimde bunu 

çeviriyorum. Şu ana kadar söylediklerim çerçevesinde bu sıkıntıyı tam ifade edecek bir 

söylem içinde bulunamadım. Türkçem, kelime haznem buna müsaade etmedi. Bunu şunun 

için söylüyorum. Lütfen farkına varın, Galatasaray’ın güncel ve istikbaldeki menfaatlerinin, 

hukukunun kaybolmasının eşiğindeyiz. Hiç kimse bunun altından kalkamaz. Dikkatinize 

sunuyorum önemle. 

Sadece bunu söylemek için söz aldım, fakat ilave etmek istediğim birkaç konu var. Sabrınıza 

sığınıyorum. Söyleyeceklerim önemli olduğu için, Galatasaray’ın atisi için, bekası için gerekli 

olduğu için değerli vakitlerinizi almak istiyorum. 

Bunun yanında, yine bizim dönemimizde başlatılmış spor salonu projesi var. Ya arkadaş, spor 

salonu da nereden çıktı? Spor salonunu ne yapayım? Spor salonu, rakip kulüplerin var. Bizim 

de olması iyi. Fakat ayrıca bir zaruret. Niye bir zaruret? Çok iyi biliyorsunuz, stadın, evimizin, 

mabedimizin tapusunu almak için gerekli. Çatısını kapatmak için verilen taahhütleri yerine 

getirmediğimiz için gerekli. Çok canlı da bir örnek teşkil ediyor. Yani taahhütleri yerine 

getirmezsen ne oluyor? İşte böyle oluyor, karşınıza çıkıyor. Büyük cezası var. Bir borcumuza 

mukabil bu spor salonu gündeme gelmiştir. Projesini sizin önünüze getirdiğim zaman da 

anlattım. Galatasaray’a sadece bir salon olarak hizmet etmeyecek, kiralanabilir alanları 

sayesinde Galatasaray’a getirisi de olacak bir proje diye anlattım. Sayın Başkan da beğendi 

projeyi. O da orada benzer şekilde bir teknokent projesi yapılması hususunda görüş bildirdi.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Hareket etmemiz lazım. Harekete geçmek lazım. Evet, bir deyimi yerinde kullanmak 

istiyorum. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Bu yapılan projeler Galatasaray’ın geleceğinin 

projeleridir. Yapılması gereken projelerdir. Dolayısıyla herkesin aynı titizlikle, gerektiğinde 

destek alarak harekete geçmesi lazım. Diyoruz ki, çok büyük camiayız. Evet, büyüklüğümüze 

bağlı olarak, bu işi bilen kişiler... Evet, sayın yönetimin içinde bununla ilgili, inşaatla ilgili, işte 

geçişler bulunmayabilir. Onun için, hiç mazeret üretmeden, çünkü Galatasaray yönetimi, 

Galatasaray Başkanlığı mazeret üretme yeri değil, iş yapma yeri. Onun için, özellikle 

Kemerburgaz’la ilgili etrafı bir gezmek lazım. Hemen yakınında Kasımpaşa’nın tesisleri var. 

Sayın Başkanın, “Bu arsanın topoğrafyası çok bozuk, büyük hafriyat işi var.” gibi bir sürü 

söylemi oldu. O zaman gidip Kasımpaşa’nın tesislerine bakmak lazım, oranın topoğrafyası 

nasıl diye. Buranın projesi yapıldı. Proje sayın yönetimin elinde var. Galatasaray’ın bütün 
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olanaklarını, Galatasaray’ın bütün değerlerini harekete geçirmek suretiyle bu proje derhâl 

yapılmak zorundadır.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Hâlâ ifademde eksiklik hissediyorum. Yeteri kadar ifade edemiyorum. Zordayız, haklarımız ve 

hukukumuz önümüzdeki dönemde kaybolma riskini taşıyor. Bunu lütfen bir tarafınıza yazın 

yani.  

Mecidiyeköy’deki otel projesi. Tamam, biz oraya o dönem itibarıyla -değerli kardeşim 

Abdurrahim bilecektir, Duygun ağabey dönemi- aşağı yukarı şahsi, bizzat verdiğim kefaletle 

20 milyon dolar kredi aldık. Bu kredi çerçevesinde otelin kabası bitti, cephesi kapandı. 

İnşaatın devam etmesi için gerekli para da Denizbank’ta, 10 senelik bir vade ile alınan kredi 

çerçevesinde kullanılmayan kısmı inşaatı bitirmek için yeterlidir. Aynen demin ifade ettiğim 

gibi, burada da Galatasaray’ın dinamikleri harekete geçirilmek suretiyle -ki öyle planlamıştık,  

klimasını falan yerden, seramikleri filan yerden, mobilyası filan yerden, hepsi hazırlanmıştı- 

benzer bir çalışma ile burası harekete geçmeli. Sayın Başkan, oteli beğenmeyebilir, oteli 

uygun görmeyebilir. Fakat kendi ifadesi var, burayı teknokent yapmak üzere harekete geçti. 

Tamam, teknokent yapalım. Fakat 20 aydır bir çivi çakılmadı Sayın Başkan. Oradan geçerken 

yüzümü çevirerek geçiyorum. Yolumun üzeri, şeyden geçerken. Gittim, ne vardır, ne yoktur 

diye, içeriye girmeye cesaret edemedim yani. Galatasaray’a bunun yakışmadığını 

düşünüyorum. Başlamış bir proje, bitmesi lazım. Onun için de, dediğim gibi, en azından 

burada oluşmuş bir kredisi var. Şahsi kefaletim hâlâ duruyor orada, hâlâ Dursun Özbek 

kefaleti mevcuttur. Sesimi çıkarmıyorum, çünkü Galatasaray’ın projesidir. Yeter ki bu proje 

hayata geçsin, yeter ki Galatasaray’a vadettiğimiz günleri getirsin.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bütün bunları anlatırken, bizim yönetimimiz döneminde, arkadaşlarımla beraber 

yönetimdeyken, demin ifade ettim, Galatasaray’a mali bağımsızlığını kazandırmayı, 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ni özellikle gayrimenkullerinin değerlendirilmesi suretiyle 

çok iyi duruma getirmeyi planlamıştık. Fakat bugün şok edici şekilde bazı şeylere muttali 

oldum, sizler de incelediniz.  

Demin ifade ettim, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray’ın çatısıdır, anasıdır. Galatasaray 

Spor Kulübü’nün her şeyi mektepten neşet etmiştir, fakat altındaki yapıların hepsi 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nden neşet etmiştir. Peki, bugün ne durumda, nereye 

gidiyor Galatasaray Spor Kulübü Derneği? Son verileri izlediniz, belki değerli kardeşim Kaan 

sunumunda da değinecektir. Gerçi ben görmedim. Sunumunu inceledim, değinmemiş o 

konuya. Arkadaşlar, şu çok tehlikeli. Galatasaray Spor Kulübü Derneği, evet, zaman zaman 

Galatasaray Sportif A.Ş.’den, yani yavrusundan mali destek almıştır, almaya da devam 

edecektir. Bu borçlanma seviyesinde oluyor. 2016 yılında bu borç seviyesi 55 milyon TL idi. 

Yıllara sari diğer örnekleri var, vermek istemiyorum. 2016 yılında Sportif A.Ş.’den 

Galatasaray’a yapılan destek sonucunda Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin borçlanması 

55 milyon TL, bugüne geldik, 543 milyon TL. Ya arkadaş, adama sorarlar, bu nedir diye. 10 

misli ya. Ne oldu ya, 10 misli ne yaptık yani? Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne yeni bir 

bina mı aldık, arsa mı aldık, ada mı aldık? Ne yaptık yani? Ne yapıldığı konusu meçhul. Belki 
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Sayın Yönetim bunun cevabını verecektir. Ama şu bize biraz ışık tutuyor. Finansalları 

incelediğiniz zaman, verildiği kadarıyla, Galatasaray Sportif A.Ş., Galatasaray Spor Kulübü 

Derneği’ne 123 milyon TL faiz faturası kesiyor.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Başkan, mali konulara ikinci yarıda gireceğiz. Eğer uygun görüyorsanız, mali konulara 

girmeden toparlayalım. 

Dursun Özbek 

Bu konu, konuşmamın bu kısmıyla ilgili olduğu için söylüyorum, mali konularla ilgili değil bu. 

Yani şuraya gelmek istiyorum. O dönem itibarıyla Sportif A.Ş.’ye ödenen faizin yaklaşık % 

75’i, 80’i derneğe ciro edilmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bunun bir gerekçesi elbette ki vardır, açıklayacaklar. Ama demek ki önümüzdeki dönemde, 

bu borcun -aynı hızla giderse- 700 milyon, 800 milyon TL’ler mertebesine çıkacağı 

öngörülmektedir, çünkü öyle bir ivme kazanmıştır. Basit bir hesapla, % 45 civarında bir faiz 

oranı, % 40 veya 45. Arkadaşlar, bir dakika, bu kulüpte başkanlık yapmış birisi olarak 

söylüyorum. Galatasaray Spor Kulübü Derneği hiçbir zaman Galatasaray Sportif A.Ş.’nin 

makyaj çantası olmamıştır, olmasına da karşı çıkıyorum. Evet, bazı düzeltmeler yapılabilir, 

ama kulübü batağa götürecek seviyede yapılan şeyler kabul edilemez.  

Bu görüşler sadece benim tahlilimden ortaya çıkan görüşler değil. Maalesef denetimimizi 

yapan firmanın sınırlı olumlu görüş vermesi suretiyle, eğer oraya girip okursanız, orada da 

bunlar var, orada da göreceksiniz. İleriye dönük, bu borç yükünün, ödenmez borç yükünün 

getireceği sorunlar hepimizi ilgilendiriyor. Dernekler Yasası’na girip okuyun, insanların iki 

dudağı arasında. Arkadaş, sen bu işi yapamıyorsun, dendiğinde yandık. Denmesi için gerekçe 

hazır mı? Hazır.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Yaklaşık 1 seneden fazla zamandır, bütün Divan toplantılarını izledim. Katılamadım, ama 

hepsini izledim. Hiç arzu etmediğim, hiç beklemediğim bir sessizlik var. Bu gelişmelerin 

farkına varmamazlık var. Bu bize yakışmıyor. Bugüne kadarki suskunluğumu Divanın 

sessizliğine bağlı olarak bozmak istedim. Dilimin döndüğü kadarıyla, özellikle Galatasaray 

Spor Kulübü Derneği için, nerede durduğumuzu, yakın zamanda kulübe başkanlık yapmış bir 

kişi olarak sizlere arz ettim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Buraya çıkmışken yine kısaca, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ni ilgilendiren ama ilişiğinde 

de Özbek Turizm firması olan birkaç konuyu arz etmek istiyorum. Çünkü yapılan 

dezenformasyonlar, bilgi kirliliği öyle vaziyete gelmiştir ki, sabah gazeteyi açtığımda, ya acep 

bu işi biz yaptık mı gerçekten, ben mi yaptım, acaba kardeşim mi yaptı deme safhasına 

gelmiştir. Bu dezenformasyon ve bilgi kirliliği artık beni birinci ağızdan bu ilişki ile ilgili sizi 

bilgilendirmeye mecbur etti.  

Bildiğiniz gibi veyahut da birçoğunuz biliyordur, Özbek Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş. çok 

ortaklı bir şirket, ben de Yönetim Kurulu Başkanıyım. Galatasaraylı olmamız hasebiyle, iştigal 
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konumuz olan otelciliğe bağlı olarak, Özhan Canaydın Başkan döneminden beri, benim 

dönemimin sonuna kadar, Galatasaray’a konaklama sponsoru olarak hizmet verdik. 

Sponsorluk derken, lütfen yanlış anlamayın, çünkü sponsorluk anlaşmalarında karşılıklı 

alışverişler vardır. Bir firma ile sponsorluk yaparsın, karşılığında loca verirsin veyahut da 

stattan yer verirsin, çorapta ismini yazarsın, formada bilmem ne yaparsın. Bunların hiçbirisini 

istemeden, karşılıksız olarak, aşağı yukarı Özhan ağabeyin döneminden beri Galatasaray’a bu 

hizmeti veriyoruz. Bu hizmete bağlı olarak bir delikli kuruş Galatasaray’dan tahsil 

edilmemiştir, istenmemiştir.  

Bütün bunlar yasaların çerçevesinde yapılmıştır. Yasa ne diyor? Otele kim girerse girsin kayda 

geçiyor. Ve devlet sizin işletmenizde sizin ortağınız. Yani oradan yapılan kazançtan devlet 

bunun üzerinden bir vergi almak suretiyle size ortak olmuştur. Dolayısıyla bunu denetleyen 

kişidir, yerdir. Bu mekanizmaya bağlı olarak biz, her giren kişiye, kendi şahsi misafirim de 

gelse veyahut da Galatasaray’dan gelen konuklara verdiğimiz hizmetin hepsini faturaladık. 

Dönemimiz itibarıyla faturaladık ve arkasından da bağış makbuzunu istedik.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bunu defaatle anlattım, fakat hâlâ demin bahsettiğim dezenformasyon çerçevesinde, ya 

Dursun Özbek otelinde Galatasaray’ı konaklattı, işte şu kadar para kazandı, bu kadar para 

kazandı. 2018 Mart’ındaki Genel Kurulu hatırlayın. Denetim Kurulu üyeleri peşpeşe 

sıralanarak kürsüye koştu, yeğenini yatırdı, onu yatırdı, bak işte şu 150 dolara, 250 dolara 

oda sattı bize.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bunlar insanı yaralayan şeyler. Bunlara tenezzül etmek Galatasaray’a gönül vermiş kişileri 

küstürür. Benim öyle bir hasetim yok, ben Galatasaray’a küsmem, küsemem. Bu yuvanın 

çocuğuyum. Burada yetiştim, burada büyüdüm, burada geliştim. Bana yapılanlar, tamam, 

başkasına bari böyle bir davranış içinde olmayalım. Hassas bir konudur. Yapmadığınız işleri 

insanları kötülemek uğruna yapmayın. 

Galatasaray’a verdiğimiz konaklama ve misafirlerini ağırlama desteğinin dışında, 2014 

yılından beri de, Ünal ağabeyin başkanlığı döneminden başlamak üzere... O zaman ne 

Başkanım, ne Yönetim Kurulu üyesiyim, hiçbir şeyim. Değerli arkadaşım Ümit Özdemir -

tesadüfi, Ümit Özdemir burada oturuyor- o dönemde yönetiminde Ünal ağabeyin, beni aradı. 

Kendisi burada, dedi ki, “Ya Dursun, Ünal ağabeyin bir projesi var. Acil 5 milyon dolar para 

lazım. Galatasaray için yararlı bir proje.” Evet, kendisi burada. Hiç düşünmedim ve parayı 

gönderdim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

O dönemden başlamak üzere, Duygun ağabey döneminde -Sevgili Abdurrahim de burada- 

kasa kolaylığına devam ettik. 22 milyon dolar bir kredi aldık, o kredinin 7.5 milyon dolarını 

futbolcuların ödemesine kullandık. Burada da şahsi kefaletim söz konusuydu. Daha sonra 

benim dönemim geliyor. Benim dönemimde de bu kasa kolaylıkları devam etti, etti. Ve aynı 

tarzda, demin konaklama işinde yaptığımız gibi, Galatasaray Spor Kulübü’ne faiz faturası 

kesmek suretiyle, çünkü aynen yasaların dediği gibi, 123 milyon lira kesilen faiz faturasında 

kısmen haklılık payı vardır, çünkü yasa bunu yapacaksın, eğer birisine, ilişkili kuruluşa böyle 
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bir para desteği veriyorsan bu faturayı kesmek zorundasın diyor. Dolayısıyla bu faturalar 

kesilmiş ve akabinde de bağış makbuzları istenmiştir. Bağışı yapmanın şartı, aynı şekilde 

devletin kontrol ettiği gibi, kurum kazancının % 5 oranı ile sınırlanmıştır. Dolayısıyla belli bir 

periyoda yayılmış olarak biz bu bağışları yaptık. Ben gerçi Divana daha önce vermiştim, ama 

yine beraberimde getirdim. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Geçmişte yapılmış olan bağış makbuzlarını tekrar Divana veriyorum. Burasını da 

önemsediğim için anlatıyorum, bilinmesinde fayda var.  

Kulüp kasa kolaylığı çerçevesinde iki farklı yöntemle ilişkilendirilebilir. Birinci yöntem, 

kendinizi garantiye almak. Ne açıdan? Faiz yükünü üzerinize almak istemezsiniz. Kendi kredi 

limitinizi Galatasaray Spor Kulübü lehine kullandırırsınız, ilgili banka sadece sizin kefaletinizi 

alır ve faiz kısmını kulüpten tahsil eder. Biz böyle yapmadık. Biz böyle yapmadık. Peki böyle 

bir şey yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Biz o gün dedik ki, ürettiğimiz projeler Galatasaray’ın kurtuluş projesi, mali bağımsızlık 

projesi. Peki, bunun zamanı var mı? Var. Belli bir sürece ihtiyacı var. Gayrimenkul işidir. İnşa 

edilmesi, yapılması, satılması gerekir. Ama bu süreçte Galatasaray’ın paraya ihtiyacı yok mu? 

Var. Onun için, başkanlığım döneminde, başkan olarak verdiğim karar şuydu. O zaman biz, 

Galatasaray’a bu dönemde bir köprü vazifesi görelim. Bu projeler hayata geçene kadar, 

Galatasaray’ın varlığını sürdürmesi için gerekli desteği verelim. Bu desteği faiz parametresine 

bağladığınız zaman benim için beş kuruş etmez. Faiz desteğini de yaparak, Galatasaray’ı faiz 

ödeme durumuna getirmeden, faiz yükünü Özbek Turizm’in üzerinde bırakmak suretiyle, 

Galatasaray’a 3.5 sene süresinde yaklaşık 20 milyon avro çerçevesinde kasa kolaylığı yaptık. 

Şu andaki bakiye bu çerçevede. Cari faizlerle Galatasaray borçlanmaya gitse veya Özbek 

borçlanmaya gitse, dönemsel olarak yaklaşık 4.5-5 milyon avro -döviz bazında konuşuyorum- 

faiz yükü var. Özbek firması seve seve bunu üstlenmiştir, çünkü Galatasaray’ın böyle bir 

desteğe ihtiyacı var. Evet, destek diyorsan, desteğin şekli bu. Ötekisi başka bir şey.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Dediğim gibi, burada da aynı sistem çalışmak zorunda. Fakat gelin görün ki, 2018 yılı itibarıyla 

şöyle bir açmaza girdik. Galatasaray Spor Kulübü’ne biz rutin, 2014’ten ve daha evvelinden 

gelen alışkanlık çerçevesinde, faiz faturalarını kesmeye devam ettik. İlk quarter’da, Mart’ta 

faturaları kestik gönderdik. Arkasından da, kulübe ilgili faturalarla ilgili bağış makbuzu 

kesmesi için bilgi gönderdik. Yine Divana veriyorum, bir mail ve bir mektup. Burada, bu 

mail’de ve bu mektupta ne diyoruz, kısaca anlatayım. Mektupta diyoruz ki, ey Galatasaray 

Spor Kulübü Derneği Yönetimi, geçmişte verdiğimiz hizmetlerden dolayı, özellikle konaklama 

hizmetlerinden dolayı şu anda 450 bin fark gözüküyor, yani alacaklı gözüküyoruz. Lütfen bize 

450 bin lira bir bağış makbuzu kesin, bu hesap kapansın. Hiç cevap yok. Gönderilen bir mail’le 

diyoruz ki yine aynı şekilde, ya x, y, z faturalarla ilgili tarafınıza şu kadar faiz kesilmiştir, 

dolayısıyla ilgili olarak onlara bağış makbuzu gönderin, hesabımıza işleyeceğiz, diyoruz. Gene 

cevap yok. Şimdi bize diyorlar ki, demek isteniyor ki daha doğrusu, ya arkadaş, bize faiz 

faturası filan gönderme. Ya bu iş bilmezliktir, bu ticaretin içinden gelmemenin bir gereğidir. 
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Ticaretle uğraşan herkes bilir ki, örtülü kazanca, örtülü sermaye artışına hedef olmamak için 

bu kabil yapılan para transferlerinde faiz işletilir. Ondan sonra size ihtiyari kalmıştır, istersen 

makbuz kesersin, bağış yaparsın, istersen yapmazsın.  

Peki, ne maksatla? Yani bir düzen var, bir sistem var. Daha önce kanıtlanmış, adamın birisi 

size para veriyor, karşılıksız, hiçbir şey istemiyor. Faiz faturası kesiyor, arkasından bağış 

makbuzunu kesiyor. Bugüne kadar da bu işlerle ilgili bir delikli kuruş ödenmemiş. Ne 

istiyorsun peki? Derdin ne yani? Şimdi bunun böyle olduğu da zaten kendi yaptıklarından 

belli. Sportif A.Ş.’den ana kuruluş Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne para veriyorsun, 123 

milyon lira faiz faturası kesiyorsun. Niye kesiyorsun? Gel, kürsüde açıkla. Yasal prosedürü 

bilmiyor musunuz? Bilinmiyor mu yahut da? Sana iyilik yapan bir firmayı neden şununla karşı 

karşıya bırakıyorsun? Bu kabil transferler, bu kabil kesilen faturalar ancak yapılacak bağışlarla 

kompanse edilir. Yani karşı tarafa, bu iyiliği yapan firmaya eziyet çektirmemiş olursun. Peki, 

bugün neyle karşılaşmıştır Özbek Turizm? 1981 (2018 demek istedi) dönemi için kesilen 

faturalarda, kurumlar vergisi ödemek zorunda kalmıştır. E, peki yakıştı mı bu şimdi? Oldu mu 

yani şimdi? Hiç elde edilmemiş bir gelirin kurumlar vergisine muhatap olduk. Ayrıca 

soruşturma da geçiriyoruz, çünkü ilişkili kuruluşlara bağlı olarak, başkan olduğum için de, ya 

bu para transferi ne kardeşim diye soruyorlar şimdi. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Başkan, aşağı yukarı 45 dakikadır sahnedesiniz. Çok önemli bilgiler veriyorsunuz ama 

başka konuşmacılarımız da var. Toparlarsanız çok memnun olacağım. Sağ olun.  

Dursun Özbek 

Değerli Galatasaraylılar,  

Kısaca bitirmek istiyorum. Sayın Başkan, şu hakkımı kullandığımı düşünüyorum. Geçtiğimiz 

sene 10-15 tane Divan toplantısına katılmadım da, oradan belki birikenler olmuştur diye 

düşünüyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yalnız satışlarımız perakende, toptana başlamadık daha, onun için.  

Dursun Özbek 

Değerli Galatasaraylılar,  

Geçtiğimiz dönem itibarıyla, alacaklarımız bir yere kadar geldi. 16 Ocak 2018 itibarıyla, ben 

ve yönetim kurulundaki kişiler Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nden alacaklarına mahsuben 

senetler aldılar. Bunlar kim? Özbek Turizm firmasına bazı senetler verildi. Genel Kurulda 

bunların hepsi önünüze geldi. Ali Yüce’nin 187 bin dolar ve 15 bin avro olmak üzere bir 

alacağı vardı, kasa kolaylığı. Murat Atay’ın da 27 bin dolar olarak bir alacağı vardı. Bu karara 

binaen bu senetler verildi. Ne hikmetse, Ali Yüce’nin ve Murat Atay’ın paraları ödendi. Aynı 

Yönetim Kurulu kararı, Ali Yüce’nin ve Murat Atay’ın paraları ödendi. Özbek bu konuda askıya 

alındı. Ve çok enteresandır, söz konusu rakamların hepsi Genel Kurulda zikredildi. Seçim 

sonrası, seçimi kaybetmiş bir başkan olarak yaptığımız kasa kolaylığı, kulübün o günkü 

ihtiyacı olan paralar bu senetlerin içinde yok. Ve maalesef, o gün itibarıyla kulübün 
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kayıtlarında var. Kulübe, ihtiyacına binaen, 22, 23 Ocak tarihi itibarıyla 4 milyon -2 milyon 

600 bin TL ve 250 bin dolar- Özbek firmasından para geldi. Neden? Çünkü acil ihtiyacı vardı. 

O gün yönetimin sorumlusu bunu karşılamak zorundaydı ve görevini yerine getirdi. Fakat 

bunların hiçbirisine bağlı olmadan, hiçbirisine bağlı olmadan, 2018 denetim firması dedi ki, 

Dursun Özbek alacağına bağlı senetleri almış, 517 lira (517 bin lira demek istedi)da burada 

müşteri çeki bulmuş, onları da almış götürmüş. Yani algı, Dursun Özbek kulübü soydu 

götürdü. Ya insaf edin ya. Ey denetçiler, sizin gözünüz görmüyor mu? Muhasebeden 

anlamıyor musun yahut da kayıtlardan hiç haberin yok mu? İnsan bir bakar, bu adam bu 

senedi niye aldı, bu çeki niye aldı diye. Aldığı çek gönderdiği parayı karşılıyor mu diye bir 

bakar.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu konuyla ilgili burasını anlatmak zorundayım. Sayın Başkanla, Fatih Terim’in babasının 

cenazesinde görüşme fırsatımız oldu. Kendisi bu borcun ödeneceğini söyledi, ben de 

teşekkür ettim kendisine. Fakat aradan aşağı yukarı 8-9 ay geçmesine rağmen herhangi bir 

ödeme yapılmadı.  

Burasını önemsediğim için anlatıyorum. Biraz uzun oldu, sabrınıza sığınıyorum. Kendimi ifade 

etmemin olayları anlamak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Senetlerin bir süresi 

vardır, kurumlar uzun süreli alacaklarını takibe koymak zorundadır. Yani düşünün, 3.5 

seneden beri içeride, Galatasaray’da bir alacağınız var, ama ne arayan var, ne soran var. Haklı 

olarak bağımsız denetçimiz diyor ki, ya kardeşim, burada ya bunu zarara at, ya cebinden 

çıkarıp bu 20 milyon avroyu şirkete yatır, ya kendine kâr dağıtımı yap, % 20 stopajını, 4 

milyon stopaj yatır diye kıskaca girdik. 

Almış olduğumuz senetlerden birisini, 5 milyon TL’lik kısmını Ankara’da işletmesini yaptığımız 

otelin mal sahiplerine ciro ettik. Temlik ettik o alacağı. Ne zaman? Çok zaman evvel. 

Tesadüftür ki, -bugün yapılan yakıştırmalara cevaben söylüyorum- o otelin sahibi, aynı 

zamanda avukatımız olan kişiler Sayın Yusuf Günay’ın arkadaşları, çok iyi tanıdığı, her zaman 

merhaba ettiği kişiler. Biz Temmuz ayının bir yerinde, bu alacaklı kişiler olarak yasal takip 

açısından sadece icra faaliyetinde bulunmak üzere icra mahkemesine gittik. Sadece senedin 

bir tanesini icraya koyduk, Özbek olarak. Temlik ettiğimiz kişi de koydu. Ve Sayın Başkan bizi 

davet etti, bir toplantı yaptık. Dedi ki, “Niye icra?” Ya arkadaş, Abdurrahim kardeşim beni 

arıyor iki sefer, “Başkan, haftaya buluşalım, çözelim.” diyor, kayboluyor. Sizinle görüştüm, 

herhangi bir cevap alamadım. Dolayısıyla biz şirket olarak, Özbek Turizm olarak bu ihtarı 

kulübe çekmek zorundaydık.  

Bakın, bu ihtarı yaptıktan sonra toplandık, bir araya geldik. O toplantıda Özbek Turizm’i 

temsilen ben, Sayın Nasuhi Sezgin dönem arkadaşım olarak, yönetimdeki birisi olarak o vardı, 

bir de Ankara’daki otelin sahibi olan kişi alacaklı sıfatıyla masadaydı. O gün bize dediler ki, 

“Bize 10 gün süre verin, biz bu süre zarfında bu borcu kapatacağız.” Hatta Sayın Başkan bana 

şunu söyledi: “Ya bir yapılandırma yapar mısınız?” Elbette yaparım Başkan. Benim 

Galatasaray’ı zora sokmak gibi bir derdim yok. Siz makul ve samimi bir teklif getirin, derhâl 

yapacağım. 10 gün süre istendi. Çıt çıkmadı. Dolayısıyla Ankara’daki temlik ettiğimiz 

alacaklının da bu süreleri takip ettiğini biliyorum. Netice çıkmayınca da, Ankara’daki temlik 
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edilen kişi kulübe haciz göndermek zorunda kaldı. Ne için? 5 milyon lira için. Hemen trol 

hesapları devreye girdi, hemen dezenformasyon siteleri devreye girdi. Dediler ki, ya Dursun 

Özbek kulübe haciz gönderdi. Hürriyet’te manşet. Haberi yapan da tesadüfen Sayın Başkanın 

hemşehrisi bir gazeteci. Sayın Başkanın böyle bir şeye tenezzül ettiğini hiç düşünmüyorum. 

Bunun sadece bir tesadüf olduğunu düşünüyorum.  

Şimdi Dursun Özbek haciz... Ya Dursun Özbek’in kulüpten herhangi bir alacağı söz konusu 

değil, şirketin alacağı söz konusu ve şirket de hiçbir şekilde kulübe haciz yöntemine 

başvurmamıştır. Yasalar gereği yapması gerekeni, yasaların emrettiği şeyi yapmak zorunda 

kalmıştır. Dolayısıyla böyle bir dezenformasyonla, Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü’ne 

haciz gönderen başkan olarak tarihe geçti. Şimdi Sayın Yönetime soruyorum ben, buradalar. 

Ertesi gün, aynı kişiye sayfa sayfa haciz vesikaları diye adlandırılan, okunması mümkün 

olmayan şeyler. Sayın Yönetim biraz sonra cevap verecektir konuya. Gelsin, Dursun Özbek’in 

hangi haciz evrakı var, onu da sizlere takdim etsin. 

Şimdi buradaki amacın bu trol hesaplarına bağlı olarak bir baskı kurmak, bu trol hesapları 

çerçevesinde karşı tarafı yıldırmak olduğunu düşünüyorum. Sayın Yönetim, Sayın Başkan, 

sizden bir istirhamım var. Lütfen artık bundan sonra, özellikle bugün gündemin başında 

konuşulanlar çerçevesinde Galatasaray’ın en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir 

dönemde, Dursun Özbek üzerinden Galatasaray siyaseti yürütmek ve bu siyasete bağlı olarak 

da kulübü bir ayrışma noktasına getirmek çok sakat, çok sakıncalı. Ben sizden rica ediyorum, 

artık bu siyaseti bırakalım. Eğer bir sorunumuz, bir sıkıntımız, bir derdimiz varsa, elalemin, 

dünyanın gözü önünde değil, ama bir odada buluşalım, -ikimiz de Galatasaraylıyız, herkes 

Galatasaraylı- orada çözümünü arayalım. Bunu yaparken, bir hususu zikrederek sözlerime 

son veriyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Size bazı şeyleri anlattım. Bunun bir kısmı kulüple ilgili, asıl işin omurgası, bir kısmı da bu 

kulübe hizmet etmiş bir kişi olarak, geldiğim pozisyonu, kulübe hizmetimden dolayı 

karşılaştığım durumu anlatmak istedim. Bilinmesinde fayda var. Anlattıklarımın doğruluğunu, 

anlattıklarımın sizi çok süratli ikna edecek şekli var, hiç bu kadar dil dökmeye gerek olmadan, 

çünkü bu safahat içinde, telefon konuşmaları, ikili görüşmeler oldu. Hiçbir zaman bu 

kolaycılığa girmeden, yani X kişiyle görüştüm, bu konuda şöyle, şöyle dedi, şöyle şöyle 

bakıyor demeden, hiç bunun kolaycılığına girmeden, dilimin döndüğü kadarıyla size 

gerçekleri naklettim. Hâlbuki benim için çok kolay. Konuşulanları, söylenenleri ifade etmek 

şartıyla, hepiniz burada farklı düşüncelere sahip olacaktınız. Onun için, Galatasaray’a hizmet 

etme gururunu yaşadım. Galatasaray hepimizin vazgeçilmez varlıklarından bir tanesidir. Onu 

korumanın da, onu kollamanın da herkesin, bütün Galatasaraylıların görevi olduğunu 

düşünüyorum. Ve hepinize saygılarımı sunuyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Özbek’e bu öngörülmeyen uzunluktaki konuşması için teşekkür ediyoruz. Programımız 

biraz aksayacak. Derhâl mı cevap vermek istiyorsunuz? Buyurun Sayın Başkan. Ondan sonra 

da Sayın Hayri Kozak, memnuniyetsizsiniz ama yapacak bir şey yok. Eski Başkanımız, şu 

andaki Başkanımız konuşmak durumundalar, onun için. Tahkime müracaat ederiz olmazsa. 
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Sayın Ziyal, bu bir hesaplaşma değil. Tüzüğümüze göre, eski başkanların öncelikli söz hakkı 

var. Sataşma veya ağır eleştiri olduğu için Sayın Mustafa Cengiz Başkanımıza da söz vermek 

durumundayım. Gündemimizi bu yüzden bu şekilde çevirdik. Siz 19.05 ile ilgili söz almak 

istiyor musunuz? Sizi görmedim, ama beklerseniz... Yok, hazirun gayet memnun. Teşekkür 

ederim. Sağ olun. Sayın Başkan, buyurun. 

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Çok Değerli Kardeşlerim, Divanın Muhterem Üyeleri, 

Ben genel toplam bir yanıt verecektim, fakat durumun aciliyeti, konuya belki tam muttali 

olamayanların kafalarını karıştırıcı söylemler ifade edildiği için bunları düzeltme adına 

kürsüye çıktım. Sadece Sayın Dursun Özbek’e yanıt vereceğim. Ondan sonraki konuşmacılar 

olursa, sarahatan her şeyi anlatacağımızdan, sizleri bilgilendireceğimizden emin olabilirsiniz. 

Turcan Hocamdan özür diliyorum, ona Galatasaray TV, diğer konuda yanıt vereceğim. 

İnşallah uzun sürmez ise tekrar konuşacağım. 

Değerli Arkadaşlar,  

Sayın Başkanımız Dursun Özbek kürsüye çıktı, Riva ve Florya’yı anlattı. Riva ve Florya’nın 

Galatasaray’ı kurtaracağını, Galatasaray’ı kurtarma projesi olduğunu ve üyelerin çoğunluğu 

tarafından da onaylanarak geldiğini, fakat yönetimimizin bunu doğru yönetmediğini ifade 

etti.  

Değerli Arkadaşlar,  

Gerçekler acıdır. Siz teoride ne kadar şey planlarsanız, dünyanın en iyi kurmay heyetiyle 

birlikte yaparsanız... (Ses nereden geliyor?)  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Şu anda okul normal hayatına devam ediyor. Şu kapıyı kapatabilir miyiz arkadaşlar lütfen, en 

azından belli bir süre?  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Değerli Arkadaşlar,  

Biz Riva ve Florya’yı 900 küsur, 1 milyar TL’ye yakın o günkü bedelle tahmini gelir ile yaptık. 

Yaptık diyorum, çünkü Genel Kurul karar verdi. Ben oy vermedim, salonu terk ettim. Benim 

görüşüm Riva ile Florya’nın ayrılmasıydı. Bunu da komisyon üyeleri olan Sevgili Doğan Hasol 

ağabeyime –ki başkan değildim, sıradan bir üyeydim, hâlâ da sıradan bir üye olarak 

sayıyorum kendimi, başkan olsam da- ve Sevgili Divan Başkanımıza da ilettim, komisyonda 

bulunan. Kendileri de bana katıldı, fakat sonra söylenen sanki Florya’nın da katılması zorunlu 

gibi. Bu da önemli değil. Şimdi “Florya’yı neden taşımadınız?” diyor. “Florya’yı bir an evvel 

taşıyın.” diyor. Evet, Florya ihalesini alan müteahhit de hem bizim, hem olası bütün devlet 

kapılarında ve gidebileceği kapılarda bunu zorluyor.  

Evet, biz de çıkmak istiyoruz. Biz taahhütlerimizi hizmette süreklilik nedeniyle -eski yönetim 

de olsa, onaylamasak bile- sürdürmek durumundayız ve biz Florya’dan çıkıp Kemerburgaz’a 

geçmek için elimizden geleni yaptık. “Koca koca köpekler var dedi. Mandıra var dedi.” Hayır, 

onlar temizlendi. Biz gerek bakanlık, gerek Emlak Konut, gerek İstanbul Valiliği, gerek İstanbul 
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Büyükşehir Belediye Başkanlığı, gerek Eyüp Belediyesi, gerek Eyüp Kaymakamlığı nezdinde bu 

kişinin çıkması için her şeyi yaptık. Süreç yaklaşık 18 aydır sürüyor. Dinlemediği ortaya çıktı 

Sayın Başkanımın. “Neden gitmiyorsunuz, orayı görmüyorsunuz? Yanında da Kasımpaşa var, 

olmadı, onu alın.” dedi.  

Şimdi ben şunu soruyorum. Acaba eski yönetim bu Kemerburgaz’ı Florya’ya karşı alırken 

orayı gidip bir gün ziyaret etti mi, baktı mı? Bıraktık 40 metre kot farkını, orada maden 

ruhsatı olduğunu ve maden ruhsatı hak sahibinin Türk hukuku içinde ne gibi haklara sahip 

olduğunu biliyor mu? Mevcut yasayla, Meclisin bahçesine maden ruhsatınız var ise 

çıkaramazsınız. Biz bununla uğraştık, komisyonlar kurduk. Sağ olsun, devletimiz, 

hükümetimiz bize çok yardımcı oldu. Enerji Bakanından Çevre Bakanına kadar bütün ilgili 

kurumlar ayağa kalktı. Ve biz komisyon kurduk, meseleyi hallettik ve Başbakanın imzasına 

gidecek hâle geldi. Başbakan Sevgili Binali Yıldırım Bey de haberdardı bu işten. Fakat 

Başbakan gitti, yerine Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı sistemi geldi aynı anda ve o şey kadük 

kaldı. Biz ne yaptık? Mücadeleyi bırakmadık. Yine bakanlık nezdinde, yasanın değişmesi için 

mücadele verdik. Evet, Galatasaray’ın gücü buna da yetti. Biz yasayı da torba kanuna sokma 

becerisini gösterdik, müstecirin çıkması için, yapılması için. Ama hepimiz biraz önce o 

saydığım unsurlarla hazır iken, maden sahibi yürütmeyi durdurma kararı aldı, evvelki ay. Aynı 

anda giderken, çünkü 15 günlük belli süreler var. İhtar ediyorsunuz, devlet hukuka uymak 

zorunda. Hukuk devleti iseniz bir şeyler yapmak zorundasınız. En azından buralarda yürüyor. 

Şimdi bu hukuk içinde, maden ruhsatı sahibi itiraz etti. Yürütmeyi durdurma ne kadar sürer? 

3 ay, 3 yıl. 10 yıl. Bilemiyorum. Ben bunu bilemiyorum. Biz devlete sitem ettik, hani siz bize 

verecektiniz, dedik. Vermedi. 

Şimdi ben bunu neden anlatıyorum? Bunu da anlamıyorum. Ve biz döndük, Sayın Bakanla 

konuştuk, Sayın Emlak Konut Genel Müdürü ile konuştuk. Bir haftalık haberi size söylüyorum. 

Arkadaş, biz çıkamıyoruz. 2 yıl içinde çıkmamız gerekirdi. Öyle görünüyor ki, hukuksal süreç 

nedeniyle çıkamayız. Biz hukuku aşıp, sizleri oraya gönderip, zorla mı çıkartalım? Para yok 

demişim. Hiç öyle bir ifadede bulunmadım. Nasıl, nereden bunları söylüyor, onu da 

bilmiyorum. Para yok demişim. Hayır. Daha biz mülkün zilyetliğini ele geçiremedik ki yatırımı 

düşünelim, planlama, proje yapalım. Yok. 

Değerli Arkadaşlar,  

Kemerburgaz’daki durum bu. Biz dedik ki, “Arkadaş, biz çıkamıyoruz. O zaman sözleşmeyi 

revize edelim. Biz Florya’da kalalım, Galatasaray’dan kuruş para çıkmayacak şekilde, 

hakkaniyetli ekstra bir şey çıkmayacak şekilde biz Florya’yı geliştirelim. Yeniden sadece Riva 

üzerinden revize edelim.” dedik. Bu konuda sözlü mutabakat yaptık. Bugün toplanacaktık, 

Divan nedeniyle erteledik ve görüşmeler devam ediyor. Yani Riva’da ve Florya’da maalesef 

biz beklentilerimizi bulamadığımız gibi, 508 milyon TL olarak kırdırılan ve 340 milyon TL ile 

önce sermaye avansı olarak, sermaye artırımında kullanıldı. Doğru hareketti, ama daha sonra 

155 milyon avro -stopaj hariç- 11 futbolcu transfer edildi.  

Bugün bizim çektiğimiz mali sıkıntının en temelinde işte bu harcama var. Bu harcama var. Bu 

harcamayı hâlâ bitiremedik, 10 yıllık kuruluş tarihimizde, birleşmeden sonra. Adnan Polat’a 

da teşekkür ederim, yönetimine, o birleşmeden dolayı, çünkü Futbol A.Ş. kâr ediyordu, 
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Sportif A.Ş. zarar ediyordu. İlk defa kâra geçtik, ilk defa. Bu arada şunu söyleyeyim, bizi 

işbilmezlik, ticaretten... Tabii ki daha çok hukuk ehli, insan ehli, taraftar ehli olmayı bilirim. 

Tüccar ve faiz ve fatura hesaplarını -ona da geleceğim- yapan biri olmayı hiçbir zaman 

istemedim. Yaşantım boyunca, paradan para kazanmayı istemedim.  

Değerli Arkadaşlar,  

Şimdi bize faiz işlettin diyor. Bakın, özür dilerim, bizim şey anlaşıldı sanırım, anlattığım. Florya 

ile ilgili durum bu.  

Gelelim otele. “Otelin önünden geçerken utanıyorum, başımı çeviriyorum.” diyor. Aynen ben 

de öyle, ben de başımı çeviriyorum, utanıyorum. Dursun ağabeyin zamanında çıktı otel 

projesi, başkan yardımcısıydı. “Maksimum 2 yılda bitireceğim, yılda 5 milyon dolar net gelir 

taahhüt ediyorum size.” dedi ve ben de alkışladım. Nerede 2015 yılı, hepimiz alkışladık. 

Duygun Bey’in yönetiminde de hepimiz alkışladık. Bekle, hepsini anlatacağım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Başkan, ikili diyaloğa girmeyelim lütfen. Sayın Dursun Özbek. 

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Bekle, hepsini anlatacağım. Sabret, sabret. Ben seni peygamber sabrı ile dinledim. Daha neler 

var!  

Değerli Arkadaşlar,  

Bu otele 2015 yılında, Duygun Başkanımın zamanında hepimizi etkileyerek başladı. O verdiği 

kefalet, -biz zaten veriyoruz, hepimiz veriyoruz- o kefalet de zaten şu anda yok, 

yapılandırmada eridi. Şu anda tümüyle yük Galatasaray Spor Kulübü’nün üzerinde.  

Değerli Arkadaşlar,  

2015 yılında verilen söz, 2017, -bugün 2019- yıllık 5 milyon dolar net gelir. Dikkat edin, vergi 

sonrası. Ben bir taraftar olarak bu bedeli talep ediyorum Sevgili Dursun Özbek’ten, çünkü bu 

vaatle bizi kandırdı demiyorum ama bize söz verdi, taahhüt etti. Bunu istiyorum. Otelle ilgili 

durum bu. Otelle ilgili, evet, inşaat sektörünün içinde bulunulan, aklınıza gelebilecek bütün 

yolları deniyoruz, her gün, her saat. Hâlâ masada iki teklif var, ama biz 5 milyon dolara 

ulaşamıyoruz. TL bazında bunu yakalarsak size tekrar getireceğim, tekrar onayınızı alarak o 

konuyu ebediyen çözmeye çalışacağız. Riva konusu sanırım biraz anlatıldı.  

Şimdi arkadaşlar, ayıp ya.  Öyle bir anlattı ki, ya ben size para verdim, beni de 

soruşturuyorlar, ittiler, işte yasa gereği binde 5, bilmem ne. Ee, ben de vermedim, benim 

ortağım verdi.  

Değerli Arkadaşlar,  

Ortağı olarak söylediği kişi aynı zamanda avukatı. Bize hem icra, hem haciz getirdi. Ve kendisi 

20 Ocak tarihinde, -lütfen hafızalarınızı tazeleyin- seçimi kaybettikten sonra -kayıtlı hepsi- 

Galatasaray Sportif’in hisse senetlerine rehin koydu. Bu rehinleri Pazartesi günü, bir şirketten 

alıp diğer bir şirkete taşıdı. Belgeli bunlar. Belgeleri var hepsinin. Ve 22 Ocak tarihinde 

bunlara rehin koydu, Sportif A.Ş.’nin hisselerine. Kim? Görevden düşmüş, görevden alınmış 

bir yönetim. Yetmedi, Emlak Konut’tan alacağımızın 20 milyon dolara, teminatına rehin 

koydu. Yetmedi, 3 tane senet aldı. 5 milyon TL, otel artı faiz dedi. 7 milyon dolar, 12 milyon 
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avro küsuratlarla. Kendisi tanzim etti, bizzat yönetim kendisi tanzim etti. Hukukta buna ne 

deniyor, ben aramızdaki hukukçulara soruyorum. Yönetme erkini kaybetmiş bir yönetim 

kendini alacaklı ve borçlu yaparsa hukukta bunun adı nedir? Yetmedi, bize icra yolladı, 

yetmedi haciz yolladı. Soruyor, hemşehrim gazeteci kim, onu da merak ettim. Sevgili Dursun 

Başkanım, merak ediyorum. Sizle toplantı yaptık, ortağım diyorsunuz, o ortağınız aynı 

zamanda avukatınız, avukatınız. Buna hukukta... Otur bekle lütfen, lütfen. Galatasaray adap 

ve edebine yakışır şekilde bekleyelim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Başkan, Sayın Başkanım, siz de haklısınız, biraz toparlayalım. Ortamı düşürelim. Dursun 

Bey, Sayın Başkan, arzu ederseniz bu tartışmalarınızı medya önünde değil, ayrı bir kapalı 

toplantı yapalım, orada yapalım, Çünkü hadise çirkinleşmeye başlıyor. Müdahale etmek 

zorunda kalacağım. Lütfen. Evet.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Müdahale etmeyin. Şimdi, 900 bin. Bu rehin, bu rehin, 4 adet üst üste senet alıyor. Hem 

rehin hisse senetlerine, hem Emlak Konut’a teminat, hem de yetmiyor, bu rehin ve teminatın 

harcını da kulübe ödetiyor, 900 bin, 1 milyon TL’ye yakın. Bunlar hoş değil. İki, siz 

Galatasaray’ı hacze verdiniz, nam-ı müstear da olsa sizin avukatınız-ortağınız, hiç fark etmez. 

Yetmedi, icraya verdiniz. Biz sizle bir araya geldik. Siz benim için Galatasaray Spor Kulübü 

değil, benim zor durumda. Saygı duyarım. Borcumuz borç, ama arkadaşlar buradan 30 kere 

ilan ettim, tekrar ilan ediyorum. O 5 milyon 700, 8 milyon geldi. Ona faiz de işlendi. Asla 

kabul etmem. Neden? Kendisinden belgeleri istedik. Bir Galatasaray Başkanı fatura kesmez 

ama kesmiş. Yardımcı olmuş, tamam, ama otel faturalarının içinde Gaziantepspor var. Bir e-

sporun oğlunun bilmem neleri var ve otel faturaları yasal süresi içinde kesilmemiş. Toplam 

aylık kesilmiş. Hiçbir hukukçu kabul etmedi bunu. Ne kadar? 1.5-2 milyon kadar. Gerisi ne 

bunun, 5.5 milyonun? Faiz, dedi. Nereden kaynaklanıyor faiz? Çünkü bir dönem faiz 

kesmemiş. Kayıtlarımızda var, bir dönem hiç faiz kesmemiş. “Ben mail yolladım size. Neden 

yanıt vermediniz? Ayıp.” dedi. Yapmayın lütfen Başkanım, biz size yazılı, resmî, noterden 

yolladık. Dedik ki, -size ulaşmaması mümkün değil- “Bizim sizinle aramızda bir faiz ilişkisi yok. 

Faize müteallik bir alışverişimiz yok. Bu nedenle, gönderdiğiniz faiz faturalarını kabul 

etmiyoruz.” diye resmî yanıt verdik. Ve onun üstüne siz bize bağış makbuzu yolladınız. Faizi 

kabul etmeyen bir kurumun bağışı kabul etmesi mümkün değil. Ve hâliyle, biz bağışı da 

reddettik.  

Sayın Başkanım, ben size Fatih Hocanın cenazesinde de söyledim, biz yapılandırmaya... Sayın 

Dursun Özbek’in -ki alacağı var, 12 milyon avro, 7 milyon dolar, küsuratı da var- alacağı var 

bizde. 5 milyonu kabul etmiyorum. Aynı şekilde, futbolcu taahhüdünden ötürü bir borcu da 

var bize. Taahhüt ettiği borç -fiilî aldığı bir borç değil, yani fiziken aldığı bir para değil- 40 

milyon TL’ye yakın. Bizim bunları halletmemiz gerek. Ama maalesef yapılandırma, ilişkili 

taraf, yani borcu veren Özbek Turizm’in başkanı, senedi veren de aynı kişi, yönetim ve kulüp 

başkanıydı, ilişkili taraf diye bahsediyor, kabul etmedi. Bunun için, Dursun Bey, samimiyetle 

söylüyorum, ben bir insan olarak elimden gelenin fazlasını yaptım. Ben yine de size 
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Galatasaray Başkanı olarak söylüyorum, bu borcunuzu ödeyeceğiz, ödeyeceğiz. Bunun şakası 

yok. Ama lütfen doğru anlatalım. Burada, “Ben haciz koymadım. Yani mecburen kasa kolaylığı 

yaptım, beni zorladı, haciz koymak durumunda kaldı ortağım.” demeyelim. Lütfen. Yani sizin 

alacağınız var Galatasaray’da, buna haciz koyuyorsunuz, icra koyuyorsunuz. “Bu bir sivil 

toplum kuruluşunun üyelerinin tepkisi, neden sessiz kalıyorsunuz?” diye Divana sordunuz. 

Ben de soruyorum, neden sessiz kalıyorsunuz? Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hayır, Sayın Özbek, Dursun Bey, size söz vermeyeceğim. Biz birlik beraberlik mesajı vermeye 

çalışırken iki başkanın aralarında hesaplaşması gündemde yoktu. Hoş değil. Bu konuyu 

burada kesiyorum lütfen. Çok meraklıysanız, her ikiniz de randevulaşın, sık sık 

görüşüyorsunuz. hesabınızı görüp öyle gelin lütfen huzurumuza. Evet. Efendim, uygun 

görüyorsanız normal seyrimize devam edelim. Şimdi hadiseye renk katması için Sayın 

Mehmet Bilen’i davet ediyoruz efendim, kürsüye. Abdurrahim Bey, kaçırıyorsunuz.  

Mehmet Bilen 

Teşekkür ederim Başkan, ihtiyaç var herhâlde. Kendi adıma söz almış bulunuyorum.  

Sayın Başkan, Değerli Üyeler,  

Tabii iki başkanın uzun süren konuşmasından sonra kürsüye gelip hitap etmek de biraz kolay 

değil. Sizler de yoruldunuz.  

Konuşmama önce Divan toplantılarındaki gündem sıralamasına değinerek başlamak 

istiyorum. Yıllardan beri söylüyordum hep, gündemin sıralamasında önce üyelere söz 

verilmesi gerekir, çünkü Divan toplantısının ana amacı Divan üyelerinin fikirlerini 

açıklamasıdır. Sayın Hamamcıoğlu Divan yönetimi göreve geldiğinden beri bu hususa 

hakikaten titizlik gösteriyorlar. Kendilerini kutluyorum. Bu doğru gündem sıralamasının 

bundan sonra da devam etmesini ben şahsen arzu ediyorum. Önümüzdeki aylarda da kısmet 

olursa, gündemin içine bir madde olarak amatör branşlarımızı eklersek, yani üçüncü, 

dördüncünde hiç olmazsa amatör şube, 10 tane amatör şube ile ilgili de görüşmeleri iletiriz. 

Bu arada, spor kulübümüzün faaliyetlerine döneceğim. Su topu bayan A takımımız 4 yıl 

aradan sonra Türkiye şampiyonu oldu. Kendilerini buradan kutluyorum. Aynı şekilde, 

Kalamış’ta faaliyet gösteren yelken şubemiz son derece başarılı sonuçlar elde ediyor. Dün de 

milli sporcumuz Ali Poyraz Özdemir, Karadağ’da optimist branşında, U12 kategorisinde 

Balkan şampiyonu olmuştur. Hem bu sporcumuzu, hem de yelken şubemizin başarılarını 

kutluyorum. 

Kalamış Tesisleri’mizin kulübümüze aidiyetinin temelinde yelken branşı ve denizcilik 

branşlarının rolü vardır. Kalamış koyundaki bu tesis, diğer kulüplere de olduğu gibi yelken 

sporu ve su sporları için verilmiştir. Ancak hâl böyle iken, geçtiğimiz günlerde, Kalamış’taki su 

topu havuzumuzun üzerine oradaki müdür tarafından hiç yakışığı olmayan bir duyuru 

asılmıştır maalesef. Duyuru diyor ki, su topu havuzunun altındaki otoparka sadece kulüp 

üyeleri girebilir, kulüp üyeleri dışındaki kişilerin girmesi yasaktır. Yahu bunlar zenci mi? Su 

topu A takımının oyuncusu var, antrenmana geliyor. Çocuk nereye park edecek? Bu oraya 
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konmuş. Lütfen yönetimden rica ediyorum, sportif branşları öteleyen böyle duyurulardan 

kaçınalım ve o duyuruyu oradan indirelim. Bunu maalesef burada söylemek zorunda kaldım. 

Tabii bu arada, yelken ve su topunun yanında -bunlardan medya bahsetmediğinden 

bahsettim- futbol takımımızın büyük başarılarını ve Süper Kupa’sını da tabii büyük bir 

memnuniyetle karşıladık. Onu da tabii burada ilave etmek istiyorum.  

Şimdi bir diğer husus da Denetim Kuruluna yapılan haksızlık. Denetim Kurulu son derece 

çalışkan ve cesur bir şekilde hizmet etti. Buna karşı Denetim Kurulunun hakkı ibrasızlık 

değildi. Denetim Kuruluna çok büyük haksızlık yapıldı. Denetim Kurulunu takdirle 

karşılıyorum ve bu özverili çalışmalarının devamını bekliyorum. 

Temmuz ayı Divanından sonra, hemen bir gün sonra, iki üyenin kulüp aleyhine açtığı dava 

vardı. Bu dava çok yanlış bir teşebbüstür. Çok yanlış bir teşebbüstür. Temmuz ayındaki bu 

davada yönetim lehine bir karar çıkmasaydı kulüp felce uğrar, sportif faaliyetlerimizi 

yapamaz hâle gelirdik. Bu tür teşebbüsü yapanlar bunları düşünmeli ve bu tür eylemlerine 

son vermelidir.  

Bu arada, Ağustos ayı sonu itibarıyla kulübün üyelik başvurularının süresi doldu ve Eylül’deki 

askıdan sonra... Kulübe yeni müracaat eden 1.152 kişi var. Tüzükteki engel nedeniyle 1.152 

başvurudan ancak 400’ünü alabiliyoruz. Tüzük buna fazla imkân vermiyor. 3-4 yıl başvurup 

üye olamadıklarını anlayan, küsen pek çok müracaat sahibi de yeniden müracaat etmedi 

veyahut da bir kısmı yeniden müracaat edeceklerini bilmiyorlardı. Yani buradaki gerçek 

rakam 2.000’dir. 2.000 kişi üyelik için Galatasaray’a müracaat etmiş, Galatasaraylı bekliyor. 

Biz bunların ancak % 20’sini, 400 kişiyi alabiliyoruz. Tüzük engeli. Bu 400 üyenin 15’i başkan 

kontenjanından, 17’si lisanslı, kulübe hizmet etmiş sporcu statüsünden geliyor, 277’si liseli. 

Geriye kaldı 91 kişi. 400 sınırı ile biz ancak 91 kişi alabileceğiz. 91’e karşı üye çocuğu olarak 

258 üyenin çocuğu bekliyor. Bunlar doğuştan Galatasaraylı, annesi, babası kulüp üyesi. 250 

üye çocuğu bekliyor. Biz tüzük nedeniyle 91 kişi alacağız. Peki, 585 Galatasaraylı da E 

grubundan, gönüllü bekliyor. 843 talep var, 91 kişi alınacak, oran 1/10. Böyle bir haksızlık, 

adaletsizlik olmaz. Ve burada öyle durumlar var ki... Evet, öğrenci okulu bitirmiş, üye olacak, 

1.250 liraya olsun. Başımızın üstünde yeri var. Ama adam liseyi bitireli 40 yıl olmuş, 60 yaşına 

gelmiş, 1.250 liraya üye oluyor. El insaf, yani bu kadarı da olmaz. 60 yaşında biri ben liseliyim 

diye 1.250 liraya bu kulübe üye olmasın.  

Bunlar hep tüzüğün kamburları. Bu yıl, 17 sporcuya karşılık 277 liseliyi alacağız. Bizim 

tüzüğümüze göre, niye 400 sınırı konuyor? Amaç, belli bir grubun dışında kulübe başkaları 

üye olmasın, çoğunluk ve hâkimiyet belli bir grubun elinde olsun. Şimdi bu 258 üye çocuğu 

ne olacak? Bu üyelerin tüzük değişikliği için çaba sarf etmesi gerekiyor. Çocuklarını üye 

yapmak için bekleyen, talepte bulunan üyelerin buraya gelip, bu haksızlığı burada dile 

getirmeleri lazım. Artık tüzük değişikliği şarttır. Bu 400 üye engelinin kalkması gerekir. Ayrıca, 

lise müdürü otomatik olarak Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kuruluna üye olur maddesi de 

yanlıştır. Görüldü durumu. Doğal üyenin istifası filan diye bir durum da ne kadar olur 

hukuken, o da ayrı bir şey.  

Üçüncüsü, her lise mezunu kulübe üye alınır diye bir şart getirmek de son derece sakıncalıdır. 

Çünkü maalesef hep söylüyoruz, Galatasaray Lisesi içinde okuyanların arasında Fenerbahçeli, 



26 
 

Beşiktaşlı var. Ayıp bir şey değil. Yani o zaman ne olacak bunlar? Hem tüzük hepsini alın 

diyor, hem bunu diyor. Galatasaray takımını tutmayan, Galatasaray değerleriyle uyuşmayan 

lise mezunu kulübe üye edilmemelidir. Bunlar mezunlar derneğine gitmelidir. 14 yaşında, 15 

yaşında liseye girenin tuttuğu bir takım vardır. Şimdi bunlara bu kadar değiniyorum.  

Bir de Divan kombine ve bilet satışı konusunda, Sayın Hamamcıoğlu geçen toplantıda birazcık 

bana da böyle bir serzenişte bulundu, sizin zamanınızda da oldu diyerek. Hâlbuki hep 

beraberdik biz. Evet, oldu. İrfan ağabey zamanında da oldu, burada da oldu. Divan kombine 

satışlarında aksaklık var. Görünen bir şey bu. Onun zamanı, bunun zamanı önemli değil. 

Demek ki Divan yönetimi bu işi yapamıyor. Kombine satışı ve bilet satışının, Divanın 

üzerinden bu yükün alınması lazım. Senin dönemin, benim dönemim önemli değil.  

En son bir de şuna değineceğim. Sicil Kurulu olarak biz, geçen sene hiçbir üyenin kişisel 

verisini hiçbir yere sızdırmadık. Bu net, somut bir durum. Bizim Sicil Kurulu üyelerini zan 

altında bırakan açıklamalar çok yanlıştır. Yanlış algı yaratılmıştır. Bu doğru olmayan 

açıklamayı yapan Sayın Metin Sinan Aslan ve Sayın Hamamcıoğlu, bu kişisel veriler nerede 

açıklanmış, ne olmuş? Twitter’ı falan bilmem, bunları belgesi ile söylemeleri lazım. Bulanık 

suda balık avlamamak lazım. Bu konuda zaten Denetim Kurulu da gereken incelemeleri 

yapıyor. Haksız yere bizler zan altında bırakılmamalıyız. Bu konudaki açıklamalarda daha titiz 

olunması gerekir diyor, sözlerimi burada noktalıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla 

selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Teşekkür ederiz. Şimdi ben öncelikle bir iki konuda açıklamada bulunmak istiyorum. 14.30 

itibarıyla, Divan üyesi katılımımız 202 kişi. 16 da kulüp üyesi toplantımızı izliyor. 34 de değerli 

basın mensubumuz var.  

Bu arada, geçtiğimiz iki aylık süre içinde çok değerli (acı) kayıplarımız oldu. Eşref Başkanımın 

başlangıçta okuduğu 13 değerli Divan ve kulüp üyemiz vefat etmişti. Bu arada, benim de 

devre arkadaşım olan sevgili Ahmet Haluk Dursun kardeşimizi kaybettik, 8486 sicil numaralı 

kulüp üyemiz. Aynı zamanda en son yürüttüğü devlet görevi, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Bakan Yardımcılığıydı. Onu da ben tekrar hatırlatmış olayım. 

Şimdi bu kombine olaylarına Mehmet Bilen arkadaşımız değindi. Doğrudur. Doğru kısmını 

söylüyorum. Divanın bir icra ve yürütme organı niteliği yoktur. Dolayısıyla, bu sene ne yaptık? 

En son olarak, saygıdeğer Divan üyelerimizden, indirimli olarak tahsis edilmiş tribünde 

talepleri topladık ve bunları aidat borcu var mı, hakikaten Divan üyesi mi diye sicilden kontrol 

ettirip kulübün operasyonel birimlerine aktardık. Ve 212 değerli Divan üyemiz bu haklarını 

kullandılar. Önümüzdeki senedeki uygulamada, herhangi bir aksaklık olmaması açısından, 

yine talepler belli bir düzende toplanıp -ama Divan toplamayacak- yine kulübün icra ile 

sorumlu birimleri bu görevi yürütecekler. En son bu sene, biz Divan olarak bu görevi arada 

bırakmamak boşlukta bırakmamak açısından yürüttük. 

Özellikle geçen toplantıda da hatırlatmıştık, üye olma koşullarını bizim tüzüğümüzün 7. 

maddesi düzenliyor. Bir, bahsedilen A grubundan, Galatasaray Lisesi’nde iki yıl okumuş olan 

bir kardeşimizin, ağabeyimizin otomatik üye olması diye bir olay yok, çünkü 7. maddemiz üye 

olma koşullarını düzenliyor. Burada deniyor ki, “Kulübe üye olabilmek için adayın Türk 
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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.” Bir doğal üyelik burada söz konusu değil. Daha kolay üye olunduğunu kabul 

edebilirim, ancak burada bir otomatik üyelik, yani bahsedilen rakip kulüp aidiyeti olan 

birisinin de ben Galatasaray Spor Kulübü’ne üye olacağını, 2011 Kasım ayında yürürlüğe giren 

bu tüzük kapsamında bir otomatik mekanizma olduğunu düşünmüyorum. Eğer varsa öyle 

birileri de, derhâl üyelikleri sonlandırılmalıdır.  

Vaktinizi aldığım için özür dilerim. Devam ediyoruz. Hayri Kozak, buyurun.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Efendim, 5 dakika dışarı çıktım, galiba bir darbe girişimi oldu, Aykut Bey şey yapmış, umarım 

iyi bilgiler vermiştir size.  

Hayri Kozak 

Değerli Büyüklerim, Sevgili Galatasaraylılar,  

İki başkanımızın bize sergilediği manzara, Galatasaray’da hakikaten birlik ve beraberliğe 

ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Onun için, ben şunu öneriyorum. Biz evvela iki başkanımız, bir 

önceki ve bugünkü başkanımız arasında birlik ve beraberliği sağlayalım, ondan sonra 10 bin 

kişi nasıl sağlayacağız, onu düşünürüz. Çok tatsız, çok sevimsiz bir konuşmalar karşılığıydı. 

Ben bunu öneriyorum. Sayın Dursun Başkan, son derece önemli ifadeler kullanarak 

konuşmasına başladı. Ondan sonra, olay detaylarla birlikte daha bir ivme kazandı. Sayın 

Başkan cevaplarını verdi ama ortada bizler kaldık. Hiçbir şey anlamadan kaldık. Konuşulan 

şeyler son derece önemli. Konuşanlar kulübün başkanları. Dikkat edin, yani bizim gibi sıradan 

üyeler değil. Hepsi bağlayıcı, çok önemli şeyler söylüyor. Benim önerim şu, lütfederseniz... 

Sayın Başkana getiriyorum öneriyi tabii. Bu tartışma sadece iki başkanın aralarında sulh 

yapması değil. Kulübün geleceğine yönelik mutlaka ve mutlaka hepimizin bilmesi gereken 

birtakım olaylar var. Bunları netleştirmemiz lazım, bu tartışmanın içinde yer alan konulardan 

başlayarak. Yani işte faiz geliri faturalarıydı, şuydu, buydu, birçok merak edilen şeyler de bu 

işin içine girdi.  

Şimdi onun için, benim önerim şu. Bir özel toplantı. Sayın Başkanım, iki tarafın yetkililerinin 

bulunacağı, gayet tabii sizin de bulunacağınız, işte hakem vasfını taşıyacak arkadaşlarımızın 

da, fazla zaman geçmeyecek şekilde iki başkanın iştirak edeceği, arzu edeceği kişileri de 

yanlarına almak suretiyle, uzun sürmeye namzet bir toplantıyı lütfen organize edin. Sizden 

rica ediyorum. Başka türlü olmaz bu. Ondan sonra da onun sonuçlarını müteakip bir Divan 

toplantısında kamuoyuna açıklayın. Bunu ben kaçınılmaz görüyorum. Karar sizin ve sizlerin 

tabii. 

Şimdi ben öncelikle, çok sevdiği 40 yıllık eşini kaybeden sevgili dostumuz -12 yıl futbolculuk 

yaptı bizde, formasını da başarıyla taşıdı-, Arap namıyla maruf kardeşimiz Ömer Kılıç’a baş 

sağlığı diliyorum, değerli hanımı Hale Kılıç dolayısıyla.  

Şimdi efendim, sizlere farklı bir konu getireceğim. Benim için, özellikle benim için riskli bir 

konu. Sizin için bir risk getirmeyeceğim. Ama beraberinde bir de ciddi bir öneri getireceğim. 
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Zaten risk, misk, hepsi o önerinin içinde olacak. Şimdi bugün Galatasaray’ımız ve Türk futbolu 

ile ilgili çok ciddi bir hayalimi sizlerle paylaşacağım. (Arka tarafta konuşma kesilebilir mi 

acaba? Sayın Başkan, biraz yüksek ses de geliyor oradan.) 15-20 dakikanızı alacağım. 40 yılı 

aşkın bir süre beni bu kürsüden dinlediniz. Bugün de sabrınızı rica edeceğim sizden. 

Galatasaray’ımız sosyal medya dünyasında, güncel gelişmelerle ilgili çok sert görüşler ileriye 

sürüldüğünü de görüyoruz. Biliyorum, yani bu son günlerdeki gelişmelerde, sosyal medya, bir 

iki madde değil, son derece sert eleştiriler geliyor. Dolayısıyla bunları da bir göz önünde 

tutmamız lazım. 

Değerli Arkadaşlarım,  

Galatasaray karmakarışık bir durumdadır. Karmakarışık bir durumdadır. Ama Galatasaray 

derken, Türk futbolu da karmakarışık bir durumdadır. Yani bizim kendi dertlerimiz var. İfade 

ediyoruz işte, herkes beyanlarını veriyor, özellikle bizim taraf. Dertlerimiz belli. Ama Türk 

futbolunun devasa bir derdi var, bizimle beraber. Bizim hep birlikte şunu düşünmemiz lazım. 

Şunları konuşacağım, bugünkü toplantımızı yaptığımız bu müstesna mekân yüzyıllardır 

devleti yönetecek değerli kişiler ve ülkeye yararlı olacak insanları yetiştirmeyi amaç edinmiş 

ve yetiştirmiş bir kuruma aittir. Burada dile getirdiğimiz ve getireceğimiz konular da, bu 

geleneğin bize yüklediği Galatasaraylı bilinç ve sorumluluğunu içermek durumundadır. Bu 

gerçekten hareketle, camiamızın ve ülkemizin karşı karşıya bulunduğu çeşitli sorunlardan 

sadece biri olan, futbol sektörünün içinde bulunduğu kötü gidişe işaret etmek ve bu konuda 

Galatasaray’a yakışacağına % 100 inandığım tavır ve duruşu sizlerle paylaşmak için 

huzurunuzdayım. 

Genç, yaşlı milyonlarca insanımızı çok yakından ilgilendiren futbol, ülkemizde kelimenin tam 

anlamıyla bir kargaşaya sürüklenmeye namzettir. Sadece son aylarda yaşadığımız, bizi 

ilgilendiren kargaşayı kastetmiyorum. O onun bir parçası, bir başlangıcı belki. Ben genel 

olarak size hatırlatmaya çalışıyorum. Liglerin hemen başında olduğumuz bu günlerde akıl ve 

mantık dolu bir müdahale yapılmazsa, çok yakın bir gelecekte, futbolumuzu bekleyen son 

derece tatsız ve tehlikeli gelişmeler yaşamamız sürpriz olmayacaktır. Bunu net şekilde ifade 

etmek istiyorum. Bu her yönden belli oluyor. Şuna eminim, objektif bir bakışla, -tekrar 

ediyorum, altını da çiziyorum- objektif bir bakışla düşünülürse, bu geleceği mutlaka 

görüyorsunuzdur. Yani günlük üzüntülerimizi, olaylarımızı bir kenara atarak objektif bakış 

diyorum.  

Ne yazık ki, Galatasaray olarak biz ne kadar sert uyarılar, açıklamalar yapsak da bizim 

serzenişlerimizin, müdahalelerimizin uzun futbol sezonunda yeterli olmayacağı muhakkaktır. 

Son günlerde bizim idari ve teknik yetkililerimizin hemen her gün yaptığı açıklamalar -ki buna 

cenaze günleri de dahil oldu artık- yetersiz kalmaya mahkûm olmaktan öteye gitmeyecektir 

iddiasındayım. Bugün burada getireceğim öneriye, bugüne kadar hiçbir kulübün ve kurumun 

teşebbüs etmediğine eminim. Yani diğer bir ifade ile bu önerim bir ilk olacaktır öneri olarak. 

Bu, ancak Galatasaray gibi liderlik özelliği olan bir kulüp, inanç ve kararlılıkla üzerine giderse 

başarılabilir. Buna da % 100 inanıyorum. Bunu Türkiye’de başaracak kulüp ve grup sadece 

Galatasaray’dır. Önerimin içeriği aşağıdadır. Projenin adı: Türk Futboluna Disiplin ve Barış 

Çağrısı. Genel, bizim derdimizi değil, Türk futbolunun derdini ifade ediyorum.  
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Amaç: 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar sürecek disiplin ve barış ortamının 

sağlanması.  

Temel prensipler: Maç sonlarında, idari ve teknik hiçbir yönetici ve kulüp sorumlusunun 

televizyon ve yazılı basına açıklama yapmaması. Maç süresince hiçbir teknik sorumlunun 

yardımcı hakemlerle temas etmemesi. Bunları düşünürken, bütün maçlara bakarak 

değerlendirin lütfen. Sadece bizim maçlarımızı kastetmiyorum asla. İlave prensipler kulüp 

temsilcilerince yapılacak toplantılarda saptanacaktır, diyorum ve önerdiğim barış ve disiplinin 

sağlanması toplantısına şu kuruluşların davet edilmesini öneriyorum: Federasyon Başkanı ve 

Başkan Yardımcısı, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor’un Kulüp Başkanları ve 

Divan başkanları, Merkez Hakem Komitesi Başkanı. Buna bir iki grup daha ilave edilebilir. 

Ama saydığım isimler, Türk futbolunun hayatiyetini direk ilgilendiren ve neticeyi direk olarak 

etkileyen 4 kurumdan bahsediyorum. Bunların ne pahasına olursa olsun, ne kadar kötümser 

sonuçlar ifade edilirse edilsin, kararlılıkla bir araya gelmesi şarttır diyorum. Burada 

katılımcılar tarafından seçilecek iki çok deneyimli, tarafsız medya mensubunun moderatör 

olarak yer alması lazım.  

Yayın için önerim ise, bu toplantı -bu çok, çok, çok önemli- halka açık yapılmalıdır. Belli 

katılımcılar dışında, (Aynen son belediye seçimlerinde yapılan açık oturum. Olmaz, olmaz 

dedik, ama yapıldı.) bu forum yapılmalı. Orada hangi kulüp ters konuşuyor, hangi kulüp 

kararları bozuyor, hangi kulüp uzak kalıyor, hepsi bütün Türkiye’nin önünde ortaya çıksın. Bu 

toplantı bir kere yapılır ve bu da bir fırsattır diyorum. Toplantının süresi 1 veya 2 gün 

sürebilir.  

Şimdi buna hemen, ya olmaz, Türkiye, böyle şey olur mu, ya yayıncı kuruluş buna engel olur 

filan gibi, mutlaka buna karşı çıkacak teoriler uzatmayı düşünmeyelim. Lütfen, sizlerden rica 

ediyorum, buna yapıcı bakıp deneyelim. Bunu Türk futbolunun, çoluğumuzun, çocuğumuzun 

her saat içinde yaşadığımız hayati bir aktivitesi olan futbolun geleceği adına sizlere 

öneriyorum. Bunu ancak ve ancak başında tarif ettiğim özellikleri ile Galatasaray Kulübü 

yapar, çünkü Galatasaray Kulübü’nün üyeleri bunları, bu ortamı, bu medeni ortamı 

sağlayacak yetenekte ve adettedir diye düşünüyorum. Çok inanarak söylüyorum. Bu projenin 

kabulü ve Galatasaray’ımızın önünde kararlılıkla hayata geçirilmesi, kulübümüz tarafından 

uygulamaya başlatılan ülkemiz futbolu için son derece önemli bir gelişme olacaktır. Huzur ve 

barışın mutlaka ihtiyaç hâline geldiği, öfke kontrolü ve soğukkanlılığın şart olduğu ülkemizde, 

bu ve bu tür projelere mutlak ihtiyaç vardır. Tek bir kulübün kendi işi, düşünceleri, 

problemleri ile mücadelesi asla bir şey ifade etmez. Bunu da açıklıkla söylüyorum. Anlatırız, 

yazarız, çizeriz, orada kalır. Tek başımıza hiçbir şey halledemeyiz. İddia ediyorum. 

Uygun görülürse, bu toplantının ligler ilerlemeden, -çünkü daha 3 maç oynanmış, önümüzde 

31’e yakın maç var, her biri olaylara gebe maçlar- mümkün olacak en kısa sürede, örneğin 

önümüzdeki 10 gün içinde yapılması amaca ulaşmak adına son derece önemlidir. İki ay sonra, 

üç ay sonra yapılmasının hiçbir anlamı kalmaz. Futbol dünyamızda barış ve huzurun 

sağlanmasında önemli rolü olacağına inandığım önerimi, Kulüp ve Divan Başkanı ve 

yöneticileri ve tabii siz değerli Galatasaraylılarla üyelerimizin görüşlerine sunuyor, beni 

sabırla dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Benim sizlerden bütün iyi niyetim ve bütün 
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kalbimle ricam, bu gece kafanızı yastığa düşürdüğünüz zaman bu olayı düşünün. Eğer burada 

büyük bir adım atar, bu toplantının yapılmasını Galatasaray olarak sağlarsak ve bunun 

üstünde kararlılıkla durursak çok önemli gelişmeleri de sağlayabileceğimize inanıyorum.  

Efendim, yok o katılırsa böyle olur, bu katılırsa böyle olur, bunlarla toplantı yapılır mı, daha 

bugün şöyle oldu, demeyelim. Herkesin önünde onun için özellikle söylüyorum. Türkiye’nin 

seyredeceği şekilde, ki bu toplantı seyredilir, büyük bir izleyici toplasa, objektif bir kanalda ve 

iyi seçilecek bir iki tane spor adamının moderatörlüğünde, bu tartışmayı Türkiye’nin bir gönül 

açalım ve belli prensipleri karar altına aldıralım diye size ısrarla söylüyorum. Tekrar sizlere 

teşekkür ediyorum sabırlarınız için.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kozak’a çağrısı için teşekkür ediyorum. Tabii bunu nasıl organize ederiz, bilemiyorum. 

Eğer kulüp yönetimi de böyle bir şeye sıcak bakıyorsa, Divan olarak bize bir şey düşüyorsa 

uygulama anlamında, istişare etmeye, birlikte çalışmaya hazırız. Konuşmacı? Sayın Taner 

Aşkın, buyurun. Daha sonra İbrahim Göknar. 

Salonu terk edecek değerli üyelerimiz, acele edin lütfen. Taner ağabey, bir saniye bekleyelim, 

Sayın Özdemir’i büyük cüssesi ile salonu terk ederken izliyoruz. Buyurun.  

Taner Aşkın 

Saygıdeğer Divan Üyeleri, Muhterem Hazirun, Hanımefendiler, Beyefendiler, Sayın Divan 

Başkanım ve Heyeti, Sayın Kulüp Başkanım ve Heyeti,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında bugünkü konuşmama ben çok hazırlıklı demeyeyim 

ama bayağı hazırlıklı gelmiştim. Çok da şey söyleyecektim. Yaşım 80, 65 senedir Galatasaray 

Spor Kulübü’nün içerisindeyim. Fakat inanın, bugünkü kadar üzüldüğüm hiçbir Galatasaray 

Spor Kulübü toplantısına yaşadığım hayatım boyunca şahit olmadım. Son derece 

üzüntülüyüm. Bağışlayın, sürçülisan eyleyebilirim. Ama bize asla yakışmadı. Asla yakışmadı, 

altını çizerek söylüyorum. Galatasaraylılık farklılık demektir, Galatasaraylılık ayrıcalık 

demektir, Galatasaraylılık kültür demektir, Galatasaraylılık her şeyden önce dayanışma, 

birleşme, kaynaşma ve kardeşlik demektir. 

Bizim eski bir tabirimiz vardı, “kol kırılır yen içinde” diyerekten, onları çoktan geçmişiz. Ama 

bakın, bugün Galatasaray’ımızın içinde bulunduğu durumda birçok hususta mücadele etmek 

zorundayız. Biz arka arkaya şampiyon olduk. Allah nasip ederse, bu sene de şampiyon olmak 

istiyoruz. Ona göre de hazırlıklarımızı yapmışız. Ama bizim karşımızda organize veya değil, 

amatör veya profesyonel, fark etmez, ciddi anlamda, ciddi anlamda bizi rahatsız etmek üzere 

hazırlık yapan gruplar var. Biz bu gruplara hadlerini bildirmek bir tarafa, onlara muhatap dahi 

olmak istemediğimizi anlatmak dururken, kendi içimizde birbirimizi yiyoruz. Bu nasıl bir şey 

ya, nasıl bir şey? Arkadaşlar, birisi bana izah etsin.  

Muhterem Arkadaşlar,  

Üzülerek söylüyorum, bakın. Biz şu anda son derece ciddi bir tesanüte muhtacız. Ben, sen, o 

yok, biz varız. Bizler varız, Galatasaraylılar var. Ama biz bütün bunları bir kenara bıraktık, 

birbirimizin eteğini çekmeye uğraşıyoruz. Olmaz arkadaşlar böyle şey. Bu Galatasaraylılığa 

yakışmadığı gibi insanlığa da yakışmaz. Bizler burada bu kulübü temsil ediyorsak, bu armayı, 
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bu markayı aldığımız yerden daha yukarı taşımak üzere bu görevi aldık, onun için buradayız. 

Bunu idrak etmiyorsak, bunun bilincinde değilsek buraya gelmeyelim, bu hüviyeti de 

kullanmayalım.  

Muhterem Arkadaşlar,  

Dedim ya, çok doğru bir hazırlık yaptığıma inanıyorum. Ama Sayın Başkan, özellikle sizden 

rica ediyorum. Lütfen rica ediyorum. Son basın toplantınız bir fiyasko. Osman Şenher’le 

yapmış olduğunuz röportaj bir fiyasko. Yüzünüze karşı söylüyorum. Siz de biliyorsunuz, siz de 

kabul ediyorsunuz ki, bu bir hata oldu. İnşallah tekerrürü olmaz. Bakın, bir şey daha 

söyleyeceğim. Galatasaray’ı idare eden insanların, söyledikleri lafın muhakkak ama 

muhakkak bir yere gittiğini bilmeleri lazım. Abdurrahim kardeşim biraz evvel geldi, -ben 

oturuyorum, elimde geçen sene toplantının tutanağı var- “Burada benim ismim yazıyor mu?” 

dedi. Biliyor söyleyeceğimi. Biliyor, biliyor, net biliyor. Abdurrahim kardeşim, bir kere 

söyledim, iki kere söyledim, buradan söyledim, olmadı. Ama senden özel olarak rica 

ediyorum, şu cep telefonunu herkese verme, herkes sana muhatap olmasın, herkes sana 

ulaşamasın, sen de kimsenin anasına, avradına küfretme. Sen Galatasaray’ın İkinci 

Başkanısın, yapma. Ben açık açık söylüyorum. Ben bunu yapsam, senin mevkiinde otursam, 

bir dakika durursam şerefsiz, namussuzum. Bir dakika durmam, çeker giderim. Böyle bir şeye 

hakkın yok Abdurrahim. İstediğini yap, istersen bana en kral futbolcuyu getir, kimi getirirsen 

getir, ama Galatasaray İkinci Başkanı olarak bunu yapıyorsan, benim indimde -kusura bakma- 

kabul edilmeyecek büyük bir hata yapıyorsun.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Aşkın, eleştirilerinizde haklı olabilirsiniz, ama namus, şeref meselesine girersek hadise 

başka yere gider. Eleştirilerinizi yapabilirsiniz, ama namus ve şeref konusuna girerseniz 

hadise başka yere gider. O bakımdan, biraz daha dikkatli hitap ederseniz memnun olurum.  

Taner Aşkın 

Olabilir, tamam. Sayın Başkan, ikazınız için teşekkür ediyorum, kusura bakmayın. Söyledim, 

sürçülisan eyleyebilirim, çünkü şuraya kadar filan değil, buraya kadar doluyum yani. 

Affedersiniz, özür diliyorum.  

Şimdi başka bir konuya daha geliyorum. Onu söylemek istiyordum zaten, en başta gelen şey. 

İkiye ayrıldı bugün toplantı. Ekonomik konular dağıldı, geride kaldı. İşin doğrusunu isterseniz, 

işin özü de orada esasında. Bu biraz evvelki tartışma içerisinde iki başkanımızın söylediklerini 

duyduk. Hangisi doğru söylüyor, hangisi yanlış söylüyor diye burada herhangi bir şey 

söylemeyeceğim, çünkü bunu bekleyen karşıtlarımızın hepsine koz vermiş oluruz. Bekliyorlar, 

bunları bekliyorlar.  

Evet, Galatasaray bir badireden geçiyor. Biz bu sene şampiyon olmak zorundayız. Karşı 

taraftaki arkadaşların almış oldukları tedbir, bizi bu sene şampiyon yapmamak, çünkü eğer 

biz bu sene şampiyon olamazsak, ondan sonra Galatasaray’ın geleceği son derece pamuk 

ipliğine bağlı bir durum ortaya çıkaracak. Bunları görerek söylüyorum, ikaz ediyorum. Aslında 

dediğim gibi, defterim dolu. Her sayfasında ayrı bir husus var. Mali konularda tekrar 

konuşmak üzere burada kalmaya niyet ediyorum. Bekleyeceğim inşallah. Ama idari 
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hususlarda, bir kere daha tekrar ediyorum, Galatasaray’ı yönetenler, Galatasaray’ı bu hâle 

getirmek isteyenlere karşı Galatasaray’ın son derece ciddi tesanüt ve birlik, beraberlik içinde 

olmasına ihtiyacı olduysa da, bizler birbirimize düşmeyelim. Bizler birbirimizi itip kakmayalım. 

Bizler birbirimizi yok yere harcamayalım.  

Bir şey daha söylemek istiyorum, müsaade ederseniz. İdari konulara girdiği için söylüyorum. 

3 sene, 4 sene evvel kurulan bir Tüzük Komisyonu vardı. Bu Tüzük Komisyonu çalıştı, ortaya 

bir rapor çıkarttı. Sayın Başkan, o günün Sayın Başkanı o komisyonun içerisinde. Sayın İkinci 

Başkanı da burada oturuyor, Sayın Ahmet Şenkal. Bizler bir rapor hazırladık. Sayın Başkan da 

buradaydı, Mehmet Helvacı Bey. Herhâlde gitmiş olsa gerek, göremiyorum şu anda. O da 

buradaydı. Ben şöyle söyleyeyim. Biz bir rapor hazırladık. Bu raporda 3 kişi, -Sayın Başkan, 

eski İkinci Başkanımız Ahmet Bey ve ben- 8. maddeye itiraz ettik. Dedik ki, “Bu 8. madde ile 

burada çok büyük handikaplar atlatacağız. Bunu aşamayız. Galatasaray artık eskisi gibi değil, 

büyüdü. Ne olursa olsun, siz bu kulübü artık taraftarı hiçe sayarak yönetemezsiniz.” İki, iki 

daha dört. Ne olursa olsun, bunu kabul etmek zorundayız. Bu bir conflict olmamalı. Ne var 

bunda? Hiçbir şey yok. Herkes gelip burada görev alabilir, herkes gelip buraya üye olabilir, 

hak ediyorsa. Hak ediyorsa. Belirli bir balotaja tabi tutarız.  

Ama bakın, şunu söyleyeyim. Biraz evvel arkadaşımız bu kürsüden söyledi, dışarıdan şu kadar 

müracaat var, bu kadar bu var diye. Arkadaşlar, sıkıntı şurada. Bakın, iki tane başkan geçti -

bir tanesi Dursun Başkan, bir tanesi devam eden Mustafa Başkan- o dosya her ikisinde de 

duruyor, ya bizi bir kere çağırıp... Divan başkanları için de aynı şeyi söylüyorum. Geçen gün 

Eşref Bey’e de telefonda aynı şeyi söyledim. Bu 8. maddeye niye bir kloz koydunuz 

arkadaşlar? Niye, nedir bunun derdi? Bakın şöyle söyleyeyim. Bu 8. madde Galatasaray’ın baş 

belası. Bu bir şekilde çözülmezse, Galatasaray’da sorunların bitme şansı yok. Hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın İbrahim Göknar, buyurun. İbrahim Göknar dedim efendim.  

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Çok Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Efendim, zaman neredeyse ışık hızıyla ilerlerken 

gündem maddeleri de hızla değişiyor. Yapılan son araştırmalara göre, insan beyninin spesifik 

bir habere odaklanma süresi 29 saniyeden 8 saniyeye düşmüş durumda. Yani hep beraber bu 

dünyada eğrisi ile, doğrusu ile bir bilgi okyanusunun içinde geziyoruz. Özellikle dijital çağda, 

insanlar doğru, yanlış haberlerin peşinden çılgınca koşuyorlar. Maalesef Galatasaray’ımızda 

da durum pek farklı değil. Gündem sürekli değişiyor. Ve benim için asıl önemlisi de, maalesef 

her yeni gelen konu eskisinin önemini yitiriyor. Çabuk da unutuyoruz.  

Evet, bugün Galatasaray’ın gündeminde, çeşitli kurumlarla veya kişiler arasında birtakım 

polemikler yaşanıyor. Oldukça da çirkin polemikler. Bunlar ilk defa olmuyor. Türk sporunda 

her daim bu yanlışlıklar var idi. Bugün var, yarın da maalesef olacaktır. Bana göre tuhaf olan, 

Galatasaray gibi bir camianın, şartlar ne olursa olsun, her türlü olumsuz gelişmede 
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sağduyusunu kaybedip, haklı da olsa, hemen hemen her konuda kısasa kısas ve uzun vade 

yerine günü kurtaracak çabaları göstermesidir.  

Açıkça ifade etmem gerekirse, Galatasaray daima başarıları ile kıskanılan bir camiadır. Bunları 

daha önce çok defa görüştük. Meyve veren ağaç taşlanır, ki bu da aslında son derece 

doğaldır. Bence bize düşen görev, sadece bir numaralı koltukta oturan başkanımızdan değil, 

açık tribünün en ücra köşesinde oturan taraftarımıza kadar her bir Galatasaraylıya düşen 

görev, her türlü olaya kavga, gürültü şeklinde cevap vermek yerine Galatasaraylılık vakarı 

içinde yaklaşabilmektir. Galatasaray için her türlü sataşmaya, provokasyona karşı 

gösterilecek refleks, kavga, gürültü değil, sportif olmalıdır.  

Ayrıca buna ilave olarak, Sayın Divan Başkanımızın da açılış konuşmasında belirttiği gibi, 

Galatasaray’a tüm bu hususlarda yakışacak en doğru, acil hamlenin kurumsal iletişim 

sisteminin bir an önce hayata geçirilmesi olduğunu arz ediyorum. 

Efendim, en başta bazı konuların önemini kaybettiğinden bahsetmiştim. Aslında sanıyorum 

ki, tüm Galatasaraylıların şu anda öncelikle odaklanması gereken iki konu hayati önemdedir. 

Bu iki hayati konunun takibi ve neticelendirilmesi için biz Divan üyeleri de kendimizi en ön 

planda sorumlu hissetmeliyiz. Nedir bu iki hayati konu? Hepimiz biliyoruz aslında. Biri, ibra ve 

Bankalar Birliği anlaşması konusudur. Benim anlayışıma göre, Galatasaray şu anda idari ve 

denetim yönünden mahkeme tedbir kararları ile, mali yönden de maalesef Bankalar Birliği 

tarafından yönetilmektedir. İşte bu nokta acı bir gerçektir. Geldiğimiz nokta da budur. Açık 

konuşalım, şu anda hepimiz ekonomik bağımsızlığını kaybetmiş bir kulübün üyeleriyiz. Evet, 

şampiyonluklarda sorunumuz yok. Ancak onlar bize sadece bir müddet nefes aldırıyor. Sonra 

yine tekrar oksijen çadırına giriyoruz. Biraz sonra sunulacak mali tablolardaki fiktif kâr 

rakamından çok daha önemlisi, bu kadar gelire rağmen toplam borcumuzun 3 milyar lirayı 

aşmasıdır. Göreceğiz tablolarda, bu borç devasa boyuta ulaşmıştır ve bana göre, bugünkü 

önlemlerle işin altından kalkılacak gibi değildir.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Göknar, halka açık bir şirket için bu kadar detaya girmeyelim.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Olur mu? Biz uluslararası iki denetimden geçiyoruz. Her şey meydanda, her şey. Kaan tek tek 

cevap verecek. Çok büyük suç işliyorsunuz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam, sakin olalım Sayın Başkan, kürsünün masumiyeti var ama. Ben uyardım kendisini, 

dikkatli olmakta yarar var. Buyurun.  

İbrahim Göknar 

Sayın Başkan, Sayın Başkanım, müsaade buyurursanız, o noktayı burada keseceğim. Ancak 

yine müsaade buyurursanız, cevap vermek mecburiyetindeyim 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Erol Bey, müdahale etmeyin lütfen, yakışmıyor.  
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İbrahim Göknar 

Efendim, konuştuğum konuların hepsi matematiksel olarak internette, Galatasaray’ın KAP’a 

bildirdiği bilgilerde mevcuttur. Bu sadece Galatasaray’la ilgili bir konu değildir. Bütün Türk 

takımları da aynı durumdadır. Onun için, gönül rahatlığı ile ben bunları söylüyorum. Zaten 

kapalı toplantı yapılması önerisini getirecektim. Onun için lütfen rahatsız olmayınız. Ben bu 

noktada bunu kesiyorum. Başka konuya geçiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sonra öğrenirsiniz. Zamanı gelince Kaan Bey’den öğrenirsiniz.  

İbrahim Göknar 

Efendim, arzu ederseniz daha sonra ayrıca görüşelim. Efendim bununla birlikte, 

Galatasaray’ın... Ben de onu söyleyecektim, ikincisi ise Galatasaray etiğidir. Galatasaraylı olan 

-kademe gözetmeksizin- herkesin Galatasaraylı olmanın ayrıcalığını ve onun için gerekli, 

malum, olmazsa olmaz, aslında hepimizin gayet iyi vâkıf olduğu konuları uygulamamız 

elzemdir.  

Mali konularla ilgili görüşmemizi diğer kısımda soru olarak sorma düşüncesindeyim. 

Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz. Sayın Ayhan Özmızrak. Çok özür dileyerek, televizyon seyircilerimizden çok 

ciddi eleştiriler geliyor. Kapı önünde bekleyen özel güvenlik görevlileri hangi kurumunsa, 

lütfen kapının dışında ve salona müdahale etmeden beklerlerse memnun oluruz. Teşekkür 

ederiz.  

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize saygılar sunarım. Öner kardeşime de tekrar başsağlığı dilerim.  

Konuşmama başlamadan, biraz önce Hayri ağabeyin yaptığı önergeyi prensip olarak 

desteklediğimi söylemek istiyorum. Tabii değiştirilecek, düzeltilecek birçok noktası olabilir 

ama. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Onun gerçekleşeceğine dair soru işaretlerim de var ama bir 

an önce bunun bayraktarlığını alıp yürümemiz lazım ve yüksek sesle yürümemiz lazım. İki 

sonucu olur. a) Başarıya ulaşır ve hepimiz kazanırız. b) Galatasaray’ın bu barış önerisine karşı 

çıkanların maskesi düşer ve yine biz kazanırız.  

Şimdi Fatih Terim Hocamızın, Divan Kurulu üyemizin cezasından bahsediyoruz. E, biz oraya 

aniden, durup dururken gelmedik. Özeti, hani bir laf vardır, sarı öküzü vermeyecektik. Sarı 

öküzü vermeyecektik. Ne olduğu, kim olduğu, kimin adamı olduğu, kimin yandaşı olduğu, 

giydiği forması, misyonu, vizyonu belli, birilerinin Nihat ağabeyi federasyon başkanı olarak 

atandığı zaman, koştura koştura Ankara’ya gidip onun seçtirilme şartına destek 

vermeyecektik. Oraya giderken yaptığımız delegasyonda, bence Galatasaray’ın temsilinde 

ciddi sıkıntısı olan bir kişiyi de kattık aramıza, o da ayrı. Gittik, şekil şartını da yerine getirince, 

işte cesaret bir. Birinci cesareti aldılar. İlk sarı öküzü verdik. Birilerinin Nihat ağabeyi, 

birilerinin Zekeriya kaptanı ile beraber ilk karar olarak ne verdi? Geçen sezon iki maçtaki iki 
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gri pozisyonda Galatasaray aleyhine karar vermeyip, Galatasaray’a kasten şampiyonluk 

yolunda çelme takmadığı için iki hakemin lisansını askıya aldı. Ama hakemlere bir mesaj daha 

verdi. Aynı şekilde, Konya maçında açık seçik sahanın ortasında açık oturum yapıp kirli 

pazarlık yapan (Bunu da açıkça söylüyorum. Yüreğiniz yiyorsa beni de mahkemeye verin, o 

VAR konuşmalarını mahkemeye getirtelim. Var mısınız?) ortaklığa hiçbir şey yapmayarak, 

hakemlere de kalktı, bu sene ne yapmaları gerektiğini söyledi. İkinci sarı öküzü de o zaman 

verdik. 

Fatih Terim olayına gelince, zaten federasyon hafif de şaşırdı. “Ya ben Galatasaray’a bunları 

yapıyorum, bunların sesi çıkmıyor. Galiba anlamıyorlar. Nasıl anlatırım?” dedi. O Hukuk 

Kurulunun bir sebep bulamadığı için tedbirsiz olarak Disiplin Kuruluna yolladığı Fatih Terim’e 

Disiplin Kurulu 4 maç ceza verince, onu da 19.05’te yayınladı ki, artık iyice anlayalım diye. 

Ona karşı yaptığınız toplantının tek doğrusu zamanlaması. Evet, 19.05’te açıklandı, hemen 

saat 20.30’da çıktınız televizyona. Onun tek doğrusu oydu. O açıklamanın ne zarfı, ne 

mazrufu, olaya hiç uygun değildi. Hatta yani ceza iyi de, keşke bunu 19.05’te 

açıklamasaydınız havasına dahi geldi. Hiç olmadı.  

Bu arada, farkında mısınız, bilmiyorum. Nihat ağabey bir açıklama daha yaptı. “VAR 

konuşmalarını dinlemedim ve dinlemeyeceğim.” dedi. Cin gibi adam. Niye? Biliyor, yarın 

bunlar deşifre olunsa, atacak kendini kenara. Aa, vay terbiyesizler, bak neler yapmış, haberim 

olsa ben gereğini yapardım, vallahi bilmiyordum demek için kendini de kenara atacak. Biz bu 

değirmene su taşıdık. Sarı öküzü vermeyecektik.  

Dışarıda bunlar oluyor da, içeride kendimizi boş bırakıyor muyuz? Bırakmıyoruz. Konuşmanın 

başında Sayın Eşref Başkanım söyledi, enteresan bir yeni Yönetim Kurulu üyemiz ve Divan 

üyemiz oldu, tüzüğün amir hükmü çerçevesinde. Gelişmeler takip ediliyor. Bunun bir başka 

kulüp taraftarı, hatta kulüp üyesi olduğu... Geçen gün istifa etmesi bir şey değiştirmez. Onun 

adına hülle mi denir, ne denir? Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Bu arkadaşın bu görevde 

yaratacağı sıkıntıların sportif tarafı burasını ilgilendirir. Onun ötesinde, misyonu ve vizyonu 

aslında Galatasaray’ı ve hatta Türkiye’yi ilgilendiren boyutta. O ayrıca tartışılacaktır. Ama 

benim o arkadaşa bir tek lafım olacak. Akademisyensin, bilirsin, her tercih bir vazgeçiştir. 

Vahdettin kardeşim, sen bu liseden mezun ne ilk başka takım taraftarısın, ne de son 

olacaksın. Kabul. Ama bu bir tercihtir. O tercihin birçok şeyin vazgeçmesini kabul ettirmeyi 

gerektirir ve bu kabul etmen, askerlikteki iki SS kuralını geçecek ve yapacaksın. Her tercih bir 

vazgeçiştir, sen buradan vazgeçtin. Bunu bil.  

Şimdi bu Yönetim Kurulu üyeliğine atanan arkadaşımızla ilgili söylerken, hangi Yönetim 

Kuruluna eklendi? Adliye adliye dolaşıp, mahkeme mahkeme dolaşıp Galatasaray’dan, 

Galatasaray Genel Kurulundan, Galatasaray Genel Kurulunun oy birliği ile seçtiği Genel Kurul 

Başkanlık Divanından davacı, Galatasaray’ı mahkeme mahkeme süründüren bir Yönetim 

Kuruluna. Ee, bu da bizim gerçeğimiz, bunu da kabul edelim.  

Mahkeme deyince, Sayın Eşref Başkanım, sizden rica edeceğim, çünkü geçen toplantıda 

konuşuldu. Bu yönetimin bizi, yani Galatasaray Kulübü’nü mahkemeye verdiği davadaki 22 

sayfalık bir dilekçeyi rica etmiştik. Sayın Yusuf Günay “Tabii açıklarız, veririz.” dedi, ama 

baktım, yok. Geleceği de yok. Bunu lütfen siz edinip bize dağıtırsanız... Buna ilave olarak,  
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şimdi Denetim Kurulunun da aynı şekilde kulübümüzü dava etmesi söz konusu. Yine onu da, 

dilekçeyi alırsak biliriz, bilelim. Biz hangi haksızlığı, hangi hukuksuzluğu, hangi usulsüzlüğü, 

hatta Bay Mustafa Cengiz’in tabiri ile hangi hile, desise ve üç kağıtçılığı yapmışız, öğrenelim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Özmızrak, hitabınıza lütfen dikkat ediniz. Lütfen dikkat edeceğiz. Siz müsaade edin. 

Yusuf Bey, Mahmut Recevik kardeşim, kabadayılık yapmayın. Müdahale ediyorum. Yusuf 

Bey, siz de lütfen müdahale etmeyin. Susun. Sayın Özmızrak, lütfen hitabınıza dikkat edin. Bir 

kürsüden Yönetim Kuruluna el sallayarak konuşmayınız, onlara bakmayınız ve Bay Mustafa 

Cengiz diye hitap etmeyiniz lütfen. İlave polemiğe gerek yok. Beğeniriz, beğenmeyiz, saygıda 

kusur etmememiz lazım. Ben de bunun bekçisi olacağım, lütfen.  

Ayhan Özmızrak 

Bay dememde bir terbiyesizlik, bir hata mı var?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Terbiyesizlik demedim.  

Ayhan Özmızrak 

Ne var?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Saygı eksikliği diyelim. Lütfen. Buyurun.  

Ayhan Özmızrak 

Kulübü mahkemelerde, mahkeme kapılarında süründüren kişiye başka bir şey demek kolay 

kolay içimden gelmiyor Sayın Başkan.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Onun yeri Genel Kurul, onun yeri Genel Kurul, burası değil. Lütfen. Buyurun.  

Ayhan Özmızrak 

Mali konulara biraz sonra gireceğiz. Ondan sonra da söz alacağım, ama mali konularda 

dikkatimi çeken bir noktayı şimdiden uyarayım. Yönetim Kurulunun biraz sonra sunacağı 14 

sayfalık raporla Denetim Kurulunun sunacağı 41 sayfalık rapordaki finansal borç rakamları 

birbirini tutmuyor. Aradaki fark öyle yuvarlama falan değil, 128,8 milyonluk fark var. Bu 31 

Aralık’ta da vardı, hâlâ da var. Bunun mutlaka bir izahı vardır. Ya biri yanlıştır, ya öbürü 

yanlıştır. Ya da ortalamasını alıp 60 milyon farkı ekleyelim. İyi oldu mali konulardan önce söz 

istememiz, hiç olmazsa mali konular açıklanırken bu sorduklarımıza da net cevap verilir belki. 

Kulübümüzün, yani derneğin Sportif A.Ş.’ye borcu 542 milyon. İçeriğini tartışmıyorum. Faiz 

uygulamasında da sizinle hemfikirim, halka açık bir şirkette öyle teneşir vade alacak 

bırakamazsınız. Ancak soracağım şu. Bu giderek artan meblağın temizlenmesi için, yarın SPK 

nezdinde, Sportif A.Ş.’nin başına dert açmaması için ne tedbir düşünülüyor, ne yol 

düşünülüyor?  
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İkincisi...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Mali konu ise girmeyelim lütfen.  

Ayhan Özmızrak 

Hayır, girmiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hayır, girmiyorum deyip devam ediyorsunuz da, o bakımdan.  

Ayhan Özmızrak 

Yani soracağım sorulara hiç olmazsa mali konularda cevap verirler. Efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hayır, hayır, o zaman söylersiniz lütfen. Mali bölümde söz aldığınız zaman rica ediyorum. 

Buyurun.  

Ayhan Özmızrak 

Peki, kredi yapılandırması ile ilgili bir soru sormayayım mı?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Onu müsaade edin, mali bölümün başında soracaksınız. Evet, buyurun.  

Ayhan Özmızrak 

İyi günler.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

İyi günler.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Süheyl Batum, buyurun.  

Süheyl Batum 

Çok Değerli Divan Başkanı, Divan Üyeleri, Çok Değerli Başkanlar, Sevgili Divan Heyeti Üyeleri,  

Ben aşağı yukarı 2009’larda, 2010’da Divan Kurulu üyesi oldum. Ama o zamandan beri ilk kez 

konuşuyorum, çünkü o tarihlerde siyasete girdim ve burada ne söylersem söyleyeyim, bir 

şekilde siyasi algılanacağını düşünerek herhangi bir konuşma yapmak istemedim. Gerçekten 

çekindim, ama bence, bugün işler çok farklı bir noktaya geldi. O yüzden, bu konuşmayı 

yapmak istedim. Şimdi, Hayri ağabey de, Sayın Hayrettin Kozak da ve diğer arkadaşlar da 

biraz sonunda değindiler benim söyleyeceklerime. Ama özellikle sizlerden, hepinizden çok 

özür dileyerek -sakın söylediğimi yanlış algılamayın- bir saptama yapmak istiyorum. Birazdan 

da ona bağlayacağım. Beni üzen nokta şu. Son yaşadıklarımızın, hem lise müdürlüğü ile, hem 

üniversite ile, hem kulüple yaşadığımız hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmayan 

insanlardanım. Tamamıyla bilinçli bir programın yürütüldüğünü düşünüyorum ve Ayhan 
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kardeşimin de söylediği gibi, bunun tamamıyla belli kişiler üzerinden yürütüldüğünü de 

düşünüyorum. O yüzden, böyle bir toplantıda hemen geldim.  

Açık söyleyeyim, şunu düşünüyordum. Biz Galatasaraylıyız. Lisemiz bu kulübü de yarattı, 

üniversiteyi de yarattı, vakfı da yarattı. Ama kulübün bir farklılığı vardır. Liseli olanlar da 

vardır, olmayanlar da vardır. Fakat ben bunun, hani yılanla, kuyruk acısıyla evlat acısı 

arasındaki benzeşmeyi gösterecek şekilde bir farklılık yaratmayacağını düşünüyordum. 

Bugün, -çok özür dileyerek söylüyorum- çok değerli başkanımızın, Dursun Başkanımızın 

burada bir kulüp yönetim seçimi şeklinde söyledikleri, sonra Başkanımızın da ona çok ağır 

olabilecek ölçüde cevapları bence bu toplantının amacının dışındaydı. Yani belki o 

konuşmaların sonucunda, şuraya bir sandık koyup, hadi uzatmayalım, başkanı seçelim desek, 

belki günün şeyine daha uyardı. Açık söyleyeyim.  

Şimdi bir şey söyleyeceğim. Siyasete girmeden bunu söylüyorum. Sakın siyaset yaptığımı 

zannetmeyin, ama ondan sonra söyleyeceğimi iyi anlamanız için söylüyorum. Kesinlikle 

siyaset yapmıyorum. Ben siyasete girdiğimde, bir şey beni çok zorladı. Benim siyaset 

yaptığım partinin de bütün fertlerini zorluyor. O da şu. Nereye gidersek, hele kırsal kesime, 

hep bize şunu söylediler: “Siz camileri yıkmışsınız. Siz dinimizi elimizden almışsınız.” Yav 

yapmadık. “Hadi, hadi, yıkmışsınız.” Şimdi ne derseniz deyin, Türkiye’nin % 10’u deyin, 20’si 

deyin, 25’i deyin, o kadar tatlı bir mücadele ki bu, % 20’si kafadan buna inanıyor.  

Peki, bunlar inanırken, bunun böyle olmadığını bilenler ne yapmış? Aynı bizim Galatasaray’ın 

yakın bir zamana kadar yaptığını yapmış bence. Bize yakışmaz canım, ya bu futbol işlerine 

filan girmeyelim, böyle saçma sapan işlere, 22 tane adam, böyle ayak topu oynarlar, bizlere 

yakışır mı? Şimdi hepimiz gördük. Ya yaşadık. Bu seneki şampiyonluğumuzdan sonra, hatta 

yeni icat edilmiş, 2 milimlik ofsayt, 1.5 milimlik ofsayt, artık benim çocuklarımın bile “Baba, 3 

atarsak 1 sayacaklar.” dediği bir ülkede. Biz vallahi mahallede top oynayan çocuklara, 

“Ağabey, siz şike yapmışsınız, Beşiktaş maçını şike ile kazanmışsınız. Hakem sizin tarafınızdan 

olmuş.” dediğinde, biz bunu acaba Türkiye’de % 10 deyin, 20 deyin, nasıl anlatacağız diye 

düşündük. Türkiye’de ben siyaset yaparak bir şey öğrendim. Demek ki bilinçli olarak bir algı 

yaratıldığı zaman, bize yakışmaz, canım bizle ne alakası var, biz burada ne güzel doğru dürüst, 

insanlar oturuyoruz, konuşuyoruz, demememiz lazım. 

Ben yıllardan beri bunu yaşarım. Ben yaşım itibarıyla 1968 yılından beri Galatasaray’ı izlerim. 

Burada ağabeylerim vardır, daha da ileride. Bunu özellikle şundan söylüyorum. Son derece 

doğal, hiç kimseye yaşından dolayı büyüklük taslama, küçüklük de taslama. Şimdi medyada 

çok arkadaşı izliyorum, aynen böyle yapıyor. Siz de görüyorsunuz. İki genç gelmiş, karşılıklı 

konuşuyor. “Ağabey, bilmem ne maçı vardı, hatırlıyor musun?” diyor. “Oooo, onu nereden 

hatırlayacağım oğlum? 98’in maçı, 98’de biz var mıydık?” diyor. Şimdi bu minval üzere 

konuşuluyor Türkiye’de futbol ve vardığımız nokta şu. Hukukçular, herkes bilir, Allah’ınızı 

severseniz, 6222 sayılı yasa kime uygulandı? Bir tek uygulandığı kişi burada. Bugün kerameti 

kendinden menkul hukukçuların gazetede şeylerini gördüm. Kerameti kendinden menkul 

hukukçular, sözüm ona spor hukukçuları “Az bu, olmaz. Derhâl federasyon devreye girmeli, 

bir yıl ceza almalı.” diyor. Hatta “Ceza alırsa daha da ötesi gelebilir.” diyor. 
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Evet, bu bir mücadele, mücadele. Görüyorsunuz, adamlar çıkıyor ortaya, Falcao gelmez! Ben 

hocam gibi, Falcao geldi, sağdan orta yapsın, soldan orta yapsın demeyeceğim ama şunu 

söyleyeceğim. Ya bir ay, gelmez, yanlış yaptılar, bunlar getiremez. Ya geldi, kaç para verdiniz, 

az para, çok para. Bu bilinçli bir saldırı. Şimdi bu bilinçli saldırıyı tekrar siyasallaştırmak 

istemiyorum. Çok üzülüyorum. Neden?  

Değerli Arkadaşlar,  

Herkes gördü, ama ben içinde olarak gördüm. Anayasa Mahkemesi’nin, koskoca bir kurumun 

benzer şekilde yok edildiğini gördüm. Ben İstanbul Üniversitesi’nin benzer bir şekilde, bilinçli 

tercihlerle ortadan kaldırıldığını gördüm. Açık söylüyorum, ben Yüksek Seçim Kurulu’nun yok 

edildiğini gördüm. 1992 yılında Rusya’dan Moskova Üniversitesi ile buraya geldiler. “Biz 

seçim yapamadık, bize yardım eder misiniz?” dediler Rus Cumhuriyetleri. Vallahi, tallahi. O 

heyetin içinde olan biri olarak, o Yüksek Seçim Kurulu’nun yok edildiğini gördüm, hep aynı 

şekilde.  

Ha, şimdi şunu söyleyeyim. Ayhan kardeşim çok doğru söyledi. Yani dile getirmeyecektim 

ama.  Muhakkak dünyanın en üstün insanıdır, ben tanımıyorum, içinizde tanıyanlar vardır. 

Yıldırım Demirören neden federasyon başkanı oldu? Belli bir amaçla, belli bir görevle, belli 

birinin verdiği bir işi, “Diğerleri yapamıyor. Bunlar hukuk, mukuk diyorlar. Salak bunlar, al sen 

yap.” diyerek, federasyon başkanı oldu. Hüsnü Güreli. Diğerleri varken, neden Hüsnü Güreli? 

İçinizde Hüsnü Güreliyi tanıyan vardır, ben vallahi tanımıyorum. Ben sadece onu şurada 

gördüm. Hani bize iki defa futbol oynattıkları bir şey vardı, bir şampiyonluk yetmez, bir daha 

olun diye. Hatta yayıncı kuruluş da çekildiğinde. O gün bir bey gördüm. Aynen böyle geliyor, 

gülerek, işte diğer bazı kulüplerin tanıdığı, “Hadi, hadi, yırttınız sayemizde. Kaynattık işi.” 

diyor, gülerek ve bu da televizyonlara yansıyor. Ben oradan bilirim. Federasyon başkanı 

yaptık kendisini. Sonunda dedik ki, “Ya olmadı. Sen de yapamadın, sen de yapamadın. İyisin 

ama al paranı, çekil.” ve bir anda şimdiki Nihat Özdemir’i bulduk. Nihat Özdemir muhakkak 

dünyanın en değerli insanıdır, vallahi tanımıyorum. Ama ben öyle bilirim. 5 büyük, en fazla 

himayeye mazhar dedikleri şirketlerden bir tanesinin sahibidir. Hatta bazıları bizim gibi 

Galatasaraylı olarak, böyle efendi olarak, en fazla himayeye mazhar demiyorlar da, 5’li bir şey 

diyorlar. Şimdi söylemeyeyim. Bilmiyorum ne dediklerini, onun üyesi. Niçin geldi? Neden 

geldi? Evet. İşte söylediğim şu. Biliyoruz. Neden Galatasaray’a karşı? Çok net söylüyorum. 

Türkiye’nin içinde olunduğu durumda... Ben hem liseden olmaktan, hem onun kulübünü 

tutmaktan, çocukluğumdan beri onur duyan bir insanım. Neden? Çünkü biz Atatürk’ün 

yarattığı Atatürk cumhuriyetinin biat etmeyen, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlarıyız. 

İster liseli olalım, ister lisesiz olalım. Kulübümüzün de.  

Değerli Arkadaşlarım, Değerli Ağabeylerim, Değerli Kardeşlerim,  

Üstelik biz bunu yaparken, tarihimizden yola çıkarak, biz Galatasaray cumhuriyetinin 

üyeleriyiz demiyoruz. Atatürk Cumhuriyetinin Galatasaraylı üyeleriyiz, diyoruz. 

Vatandaşlarıyız, diyoruz.  

Şimdi çok kısaca bir şey anlatmak zorundayım. Çünkü şu, müdürümüzden de bahsetti. Şimdi 

ben de yaşıyorum bunu. Bazı arkadaşlarımız bize, liseli, aman böyle futbolla mutbolla filan 

ilgileniyorsunuz, bunlar fani şeyler ya, 5 kişi, 10 kişi böyle kafalarla bir şeyler oynuyorlar, 
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ayakla. Yani koskoca profesör. Bakın, net söylüyorum. Ben, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 

Genel Başkanlığına seçildim ve bir gün bir tweet’i retweet’ledim. Aynen şu. Hiçbir alakası yok, 

bakın. Kendi şahsi, 10 küsur senedir kullandığım adresimden dedim ki -Fatih Terim’e 10 maç 

ceza verilmişti, hiç Fatih Terim filan da yok- “İnsaf, insaf. Kime verdiniz, kime? Siz sahada 

hakemin üstüne saldırıp neredeyse taciz eden, tüküren adama bile, ağızdan çıkan her 

tükürük, tükürük sayılmaz, sıvı diyerek 3 maç ceza verdiniz. Fatih Terim ne dedi ki, 10 maç? 

Sizin adaletiniz, zaten niçin oraya geldiğiniz belli.” dedim. Bir anda. O gün öğrencilerim, 

çocuklarım arıyor: “Baba tt olmuşsun. Ne oldu?” Yani trend topic. Tamamı, bakın, hiç şey 

yaparak söylemiyorum. Hepsi bizim değerli rakiplerimiz, ezeli rakiplerimiz, ezeli dostlarımız 

ayrı. Fenerbahçe çoğunluğu, % 90’ı giymiş, insanlar aynen şöyle diyor: “Fatih Terim’i mi 

tutuyorsun sen? Fetö Saraylı, zaten sizin Fetöcü olduğunuz bellidir. Siz Fetö Saraylılar Fetöyü 

tutun.”  

Aynen, ben de bir tweet daha attım. “Arkadaşlar, biz Galatasaraylıyız ve Atatürkçüyüz. 

2011’e kadar, Türk ordusunun yarısı içeri atılırken, onlarla halı saha maçı yapıp, tavla 

oynayıp, 3 Temmuz’dan sonra da akıllarına Atatürk gelen insanlarla bizi bir tutmayın sakın.” 

dedim. Ve ertesi gün, Fenerbahçe Kulübü, resmî sitesinden, oradan istifa etmeli, dedi. Ali Koç 

kardeşimize sordular, birileri. Nasıl? “Bak, senin dediğini söylemiş. Habertürk’te aynılarını 

söylüyordunuz, Aziz Yıldırım’a karşı.” dediler. “Biz söyleriz, bir Galatasaraylı bunları 

söyleyemez.” dedi. Ve ben sonra bunu bilemiyordum, Atatürkçü diye düşünüyorum. Meğer 

içimizde haklı olarak, doğru, arkadaşlar varmış, yemeğe çağırmış onları. “Bunu istifa ettirin, 

başka çare yok.” demiş, filan falan.  Ertesi gün, beni bir televizyona çıkarttılar, Halk TV’ye. 

“Ağabey, ya kesiyorlar reklamları. Sen çık bir özür dile.” dediler. “Oğlum, dalga mı 

geçiyorsunuz? Ben ADD’nin başkanıyım.” dedim. Sonra adamı da attılar televizyondan, 

attılar. Bir gün gerekirse adını veririm. Ben de istifa ettim. Kendi arkadaşlarımdan, istifa 

ediyorum, yeter bu çekilmez, dedim.  

Şimdi bunu niçin söyledim? Bitiriyorum. Şimdi kesinlikle, kesinlikle şunu bilmemiz lazım. 

Kurumlarımıza bir anda bir saldırı var ve tamamıyla olay, sizlerin, bizlerin biat etmeyen 

olmamız. Açık söyleyeyim, stadın açılışı günü bu çoğaldı. Neden? Gördüler ki, Galatasaray, 

Başkanına bile, eğer susun, kesin, iktidarla aramız çok iyi, ağzınızı açmayın derse, kusura 

bakma Başkan, seni severim, oy da veririm, ama ben biat etmem, ben biat etmem diyen bir 

Camianın çocukları.  

Ben şimdi diğerleri için biat ederler filan demek istemiyorum. Ama açıkça ortada, görüyoruz. 

Ya görüyoruz, açık ortada. Benim arkadaşlarım var, sizin de vardır. Hay Allah, nasıl yaptık, 

derken, bir anda, hayır, hayır, hiçbir şey yapmadık, yalan, hepsi kumpas bunların, diyen bir 

sürü arkadaşım var. Bugün kırmızı der, yarın siyah der. Kurumların hepsinde olabilir. Ama bir 

tek Galatasaray’da olmaz bu. O yüzden, ben son bir şey söyleyeceğim. İstediğiniz gibi yapın. 

Ayhan’ın söylediği gibi de, Hayri ağabeyin söylediği gibi de, istediğimiz gibi yapalım. Ama 

birlik olmamız lazım. Bunu lütfen bir şey olarak söylemiyorum. Yani öyle bir durumdayız ki şu 

anda, liseli, liseli olmayan, eski, yeni, benim kuyruğum varken, senin şeyin varken, evlat acısı 

vs, bırakalım bunu. Çok önemli bir dönemdeyiz. Emin olun, çok üzüleceğiz.  
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Bugün, İstanbul Üniversitesi’ni benim gibi 2000’lerden önce yaşayan herkes, emin olun, 

konuşun, ilk önce “Nasıl kaybettik bu kurumu?” diyor. Anayasa Mahkemesi’ni, eskisini bilen 

herkes “Ya neydi be! Fransızlar bile 58’de yapamadılar, Biz 61’de bir Anayasa Mahkemesi 

getirdik, inanılmaz.” diyorlar. Kaybettik. Galatasaray’ı, tüh be, keşke o gün o konuşmayı 

yapsaydım, demeden, veya yapmasaydım demeden kollayalım. Şeffaf olmamız gerek. Şeffaf 

olmamız gerek. Ve üçüncüsü de, konuşmasının başında çok güzel söyledi Başkan, İzzettin 

ağabey de söylemiş, mutlaka birlikte karşı çıkmamız gerek. Susarak olmaz bu. Deve kuşu 

şeyiyle olmaz. İşte yaptığımız, bugün Türkiye’nin % 30’u bizim cami yıktığımızı zannediyor. 

Beraber çıkmamız lazım.  

Sevgili Başkan burada. Eski Başkanlarımız burada. Değerli Yönetim Kurulu üyeleri burada. 

Divan Heyeti burada, Divan üyeleri burada. Ben birlikte, ona değmiş, değmemiş diyerek değil, 

güzel bir metin yazarlığıyla bir şey ve bu oyuna karşı çıkalım. Bir tek çıkabilecek, ben de 

inanıyorum. Demin Hayri ağabey söyledi zannedersem. Belki bir bölümümüz, ya olur mu öyle 

saçmalık, dediler. Emin olun, inanıyorum. Şu anda bu oyuna -Nihat Özdemir’ler, falan filan, 

boş verin bunları- bir tek Galatasaray karşı çıkabilir. Başka hiç kimse karşı çıkamaz. Kulübü ile, 

lisesi ile, üniversitesi ile, vakfı ile, pırıl pırıl biat etmeyen insanlarıyla, hadi bu fırsatı boşa 

harcamayalım. Bu ahlaksız oyunu hep beraber gelin, bozalım. Tek tek demeçlerle değil, hep 

beraber, planlı, bilinçli olarak, biz bunları her zaman Atatürk nasıl eski dönemi yıkabildi, biz 

de o eski dönemi geri dönemi getirmek isteyen -futbolda diyorum tabii, siyaseten 

demiyorum- bu ahlaksız sistemi yıkabiliriz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli arkadaşım, sevgili Süheyl’e çok teşekkür ediyorum. Hem farklı bir konuma getirdi 

Divan toplantımızı, hem de kendine has uslubu ile Divan toplantısının açılışında benim 

söylediklerimi bir kez daha teyit etti. Galatasaray bir tane, ancak birleşirsek güçlüyüz. Ama 

gücümüzü, kaliteli eleştirilerimize kulak vererek yapmak zorunda olduğumuzu da bir kez 

daha hatırlatmak istiyorum. Çok teşekkürler. Sevgili Süheyl’i biraz daha fazla görmek istiyoruz 

tabii toplantılarımızda.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sıradaki konuşmacımız Sayın Sait Mısırlıoğlu.  

Sait Mısırlıoğlu 

Feragat ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sait Bey feragat etti. Teşekkür ederiz.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Buyurun Sayın İbrahim Özdemir.  

İbrahim Özdemir 

Sayın Başkanım, Divan Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım ve Üyeleri,  
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Yani sıra sizde demeseydiniz ben kapıya yöneliyordum, çünkü gitmem gerekiyordu. Çok 

teşekkür ediyorum. Sıra nihayet geldi. Herkes konuştu.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Şimdi bizim etrafımızda bir yangın var. Benzini dökmüşler, ellerinde çakmak, kibrit, bir şeyler 

arıyorlar, yakalım, kül edelim. Biz ise burada ne yapıyoruz? Gerçekten bugün, bu toplantının 

gündemi olmayacak şeyleri tartıştık. Sayın Başkanın uzun bir süredir alacağı konusunda bazı 

sıkıntıları olduğunu tahmin ediyorum. Sayın Başkanın, yönetimin bu konuda ödeme gayreti 

içerisinde olduğunu zannediyorum. Gerçekten Galatasaray’ın etrafına benzin dökülürken ve 

kaleleri zaptedilmeye çalışılırken ve de bombalar arka arkaya patlatılmaya çalışılırken, biz 

burada sadece ve sadece Galatasaraylılığı, sadece ve sadece birliği ve beraberliği 

konuşmalıyız.  

Galatasaray’a çok hizmetleri dokunmuş Sayın Özbek, büyük bir gayretle bu kulübü 

yönetmeye çalışan Sayın Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu bir yere geldiler zaten. 

Oturup üç aşağı beş yukarı, ne ise, alacağı, vereceği kapatalım. Ben bir Galatasaraylı olarak 

bir kere bundan rahatsızım. Alacağım var, şu kadar. Vereceğim var, bu kadar. Bu iş artık 

bence de uzamasın. Ve kimse de Galatasaray Kulübü’ne para verirken bir sebeple veriyor 

yani, kasa kolaylığı adı altında vesaire. Geri de alıyor sonra. Sayın Başkan, bırakmamanız 

lazımdı, almanız lazımdı vaktiyle. Yani bugün, gerçekten etrafımızda yangın var iken, 

gündemimizin içerisinde olmaması gereken iki olaydı bu. Herkes eteğindeki taşları döktü, 

neyse. İnşallah bundan sonrası zannediyorum iki kaliteli başkanın arasındaki toplantıda 

çözülür. Bunu arzu ediyoruz.  

Öncelikle sevgili Öner Kılıç kardeşime, çok sevdiğim, ne zaman arasak bulduğumuz, nereye 

koş dersek koşan, Galatasaray için bir kardeşimizin çok sevgili eşini kaybetmenin ben de 

derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine bir kere daha başsağlığı diliyorum, taziyelerimi 

sunuyorum. 

Şampiyon olduk, daha şampiyonluğun teri kurumadan, geçen sene bize karşı toplanmış şer 

güçleri, Kulüpler Birliği Vakfı diye bir vakıf var, onun da bir tane başkanı var, bizim 

rakibimizin, ezeli rakibimizin başkanı. Daha mürekkep kurumadan, şampiyonluk mazbatasını 

almadan, çıkıyor, “Son iki yılın şampiyonluğu şaibelidir.” diyor. Bunu hangi Galatasaraylı ve 

hangi vicdan kabul eder, bana söyler misiniz? Geçen seneden beri, Sayın Başkan başta olmak 

üzere, mutlaka iyi niyetle Galatasaray’ı savunuyor. Buna hiç şüphe yok. Kendi şirketini de 

savunmuyor. Aldığı cezalara bakıyoruz Sayın Terim’in. Gerçekten bugüne kadar Türkiye’nin 

yetiştirdiği, -sevinçle ve de gururla söylüyoruz- Galatasaray’ın bir parçası olan Sayın Fatih 

Terim’i 10 ayda 17 kere maça çıkamaz hâle getiriyoruz. Bunun iyi niyetle bir izahı olabilir mi? 

Hem de ne zaman yapıyoruz en sonuncusunun açıklamasını? 19.05’te. Yani efendim şu olmuş 

da, şu saate girilmiş de, ona denk gelmiş. Böyle bir denklik olmaz. Böyle bir denklem de 

olmaz. İstesen de bunu ayarlayamazsın. Onu ancak yazarsın, oraya girersin ve Galatasaray’a 

dersin ki, sen bu sene de şampiyon olmak istiyorsun ha, ben şimdiden senin defterini 

düreyim de gör. Bu, bu demektir. Benim anladığım bu. Bizim konuşmamız gereken de bu.  

Sevgili hocam, Hayri ağabey, diğer arkadaşlar da konuştular. Hepsi kıymetli konuşmacılar, 

kıymetli konuşmalar. Ne kadar güzel olurdu Hayri ağabeyin önerisini gündeme getirip 
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oluşturmak, ama bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Neden dolayı değil? Bu işi önerilen 

kişilerin yapma iradesi yok, onun için. Türkiye’de bunu yapacak bir tek irade var, o irade de 

Sayın Cumhurbaşkanımızda. Bunu da böyle bilelim, böyle kabul edelim. Yoksa bizden bir 

grup, oradan bir grup, bu bence mümkün değil. 

Şimdi hedef kesinlikle Galatasaray. Ya rakamlara bakıyoruz, baktıkları zaman onlar 

görmüyorlar mı ya, Galatasaray’ın bir kere daha şampiyon olmasının kendilerinin ne kadar 

aleyhine olabileceğini? Bizim harcamamız bu sene 368 milyon, diğerlerinin toplamı bilmem 

ne kadar milyon. Bunu yedirir miyiz, diyorlar yani. Bu hesap, bu hesaptır.  

Sevgili Arkadaşlar, 

Burada, efendim bütçe şunu vermiş, bütçe bunu vermiş... Bizi aşağı doğru, aşağı doğru 

eteğimizden çekiyorlar. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olmazsak, böyle birbirimizden 

alacağımızı, vereceğimizi kendi içimizde halletmeye kalkmayıp umuma karşı yaparsak bu çok 

yanlış bir şey ve Galatasaray’ı çok kötü noktalara götürür. Ben biliyorum, sezonun başında 

Galatasaray’ın transfer yapacak parası yoktu. Benim bildiğimi siz de biliyorsunuz, Sayın 

Başkan da biliyor, Fatih Terim de biliyor. Ama bu yönetim, -ne dersek diyelim, bir de teşekkür 

etmek gibi bir hasletimizin olması lazım- bütün bunlara rağmen karşı takımın, yapılan 

transferlerle bütün takımların, hele şampiyonlukta biz de bu sene olacağız diyenlerin 

kimyasını bozdunuz. Kabahat sizde, kusura bakmayın yani. Yani gideceksiniz, başkalarının 

talip olup alamadığını, düşünemediğini, yapamadıklarını siz yapacaksınız. Bir de üstüne 

üstlük, Falcao gibi dünyanın 5-6 tane futbolcusundan bir tanesini canıgönülden Galatasaraylı 

yapıp buraya getireceksiniz. E, siz bunu yaparsanız, size de bunu yaparlar. 

Yoksa o tesis şu zaman yapılmış, bu, bu zaman ödenmiş, bunların hiçbir anlamı yok. 

Federasyon başkanımızın da bu konuda bir yetkisi yok. Zekeriya Alp çok sevdiğim bir 

arkadaşımdır. 40 senelik arkadaşımdır, çok düzgündür. İkinci kere bir futbolcu olarak MHK 

Başkanı oldu, kendisini de tebrik ettim. Onun da yok, oradaki kurulların da yok. Oradaki 

kurulların da yok. Yani Sayın Hocam söyledi, tedbirsiz olarak ceza kuruluna veriyorsunuz, 

tedbirli olarak  verilenden daha fazla ceza alıyor Fatih Terim Hocamız. Ya Allah’tan korkun, 

kaç tane Fatih Terim var? Bu ülkede Türkiye Futbol Direktörü ünvanı kazanmış kaç tane insan 

var? Bir sayı olarak baktığınız zaman, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğundan bugüne kadar 

Cumhurbaşkanlığı yapmışların sayısı vardır. Kuran büyük Atatürk başta olmak üzere, bu 

ülkeye hizmeti geçmiş herkesten Allah razı olsun deriz. Kimseyi de kıskanmayız, kimseye kötü 

bir söz de söylemeyiz. Ama bu sene, bu sene çok dikkatli olmamız lazım. Çok dikkatli olmamız 

lazım. Bunun tek yolu, Hocamın söylediği gibi ve hepimizin alkışladığı gibi, Galatasaray’ın 

birliğinden ve beraberliğinden geçiyor. Bunu unutmayalım. 

Sevgili Arkadaşlar, 

Burada hamaset de yapmıyoruz. Burada hepimizin kalbi Galatasaray için çarpıyor. Kimse ben 

Galatasaray’ı senden daha çok seviyorum, ben işte şunu yaptım, bunu yaptım demesin. Bu 

büyük kulübün, dünyada tanınan, 30 milyon taraftarı olan bu büyük camianın taraftarları 

olarak biz ayrıcalıklıyız. O ayrıcalığı bunlar anlayamıyorlar, olmaz diyorlar. Ama biz bunu 

gerçekleştirecek güçteyiz.  
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Yani bir konu olduğu için söylüyorum. Nihayet Galatasaray’ın tarihine baktığınız zaman, 

1481-2019, 538 sene olmuş. İsimler değişmiş, şu olmuş, bu olmuş filan. Yani yıkılmaz bir çınar 

ağacı. Şimdi buranın kuralları var. Bu liseyi yönetmenin kuralları var. İşte burada okuyacaksın, 

profesör olacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Sevgili Divan Başkanım, çok iyi niyetle 

gitmişsiniz, konuşmuşsunuz müdürümüzle. Ama ben bir Galatasaraylı olarak, Galatasaray 

Lisesi’nde okumamış bir Galatasaraylı olarak, bunu asla içime sindiremem. Fenerbahçeli bir 

kişinin gelip Galatasaray Lisesi’nde müdür olmasını benim içim, vicdanım kabul etmez.  

Onun için, Galatasaraylıların liseliydi, lisesizdi gibi bir ayrılma lüksü asla olamaz, olmamalı. 

Birbirimize küsemeyiz, birbirimizi darıltamayız. Birbirimizi, birbirimize kırdırtamayız. Bakın, 

nedir bunların şeyi? Galatasaray’da bir çatlak oluştu, bu çatlaktan biz bir şey enjekte edelim. 

Ondan sonra o giderek bunların içerisinde büyür. Toplantının başında öyle geldi, ama 

Allah’tan, sonra işler düzeldi. Bu çatlaktan girdik mi biz bunları yerle yeksan ederiz, zaten 

kendi aralarında birlik ve beraberlikleri de yok. İbra edilmemiş bir yönetim, mahkemelerde 

sürünen bir Galatasaray var. E biz de üstüne gittik mi, oh ne âlâ. Ben bunu kabul etmiyorum 

bir Galatasaraylı olarak. Hepinize tabii ki soğukkanlılıkla, tabii ki soğukkanlılıkla, bu işin 

takipçisi olacağımız konusunda ben kendi adıma söz veriyorum. Ve bütün Galatasaraylıların 

da bu düşünce ve duygu içerisinde olduklarını kabul ediyorum.  

Sayın Başkanım söyledi, Sayın Özbek de söyledi. Alacak verecek meselesi var. Oturursunuz, 

iki medeni, Galatasaray gibi büyük camiaya yakışır iki başkan, yanınıza ikişer tane insan 

alırsınız, bu işi çözersiniz. 3 aşağı olur, 5 yukarı olur. Ne olur ki yani. Siz de Galatasaray’a, 

Sayın Dursun Özbek Başkan olarak, bu işin şerefini yaşamış bir insan olarak, bazı şeylerden 

fedakârlık yaptığınızı, yapacağınızı zaten söylüyorsunuz. Sayın Başkan da diyor ki, tamam, 

borcum borç, vereceğiz bunu. Kaçarı yok zaten yani. Ama ben bir daha şunu söylüyorum. 

Galatasaray’a para verip de sonra bunun lafını edecek ve Galatasaray’a çektirecek insanlar 

lütfen Galatasaray’a yöneticilik yapmasınlar. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Hepinize bu yıl da başarılar diliyorum. Lütfen kenetlenelim. Teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Abdullah Zaimoğlu salonda mı acaba? Tamam.  

Abdullah Zaimoğlu 

Sayın Divan Kurulu, Sayın Başkan, Sayın Yönetim, Değerli Galatasaraylılar,  

Öncelikle 2019-20 sezonunun camiamız adına, tüm yarıştığımız kulvarlarda sakatlıklardan 

uzak, başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum.  

Bu sezon haksız ve hukuksuz cezalar erken başladı. Belli ki işi baştan sıkı tutup, Galatasaray 

ve diğerlerinin arasındaki her geçen gün kapatılması zor hâle gelen marka değeri farkının 

önünü kesmeye çalışıyorlar. Ancak bu cezalar camiamızın birbirimize daha fazla 

kenetlenerek, hedefe tam konsantre olarak kitlenmemizi sağlamaktan başka bir işe yaramaz. 



45 
 

Ben şahsım adına, ibra edilmemiş, bu konuda hâlâ mahkemelerin aldığı kararlar aracılığı ile 

işini yürütmeye çalışan, finansal sıkıntıları ve nakit akış sorunu -her ne kadar bankalarla 

anlaşsa bile- tamamen ortadan kalkmamış, tepesinde finansal fair play kılıcı sallanan bu 

yönetimin ve emeği geçenlerin özellikle bu transfer döneminde olağanüstü bir performans 

gösterip, çok uygun maliyetlerle kaliteli ve yarışmacı bir kadro kurduklarını düşünüyor, 

bunun da tüm camiada heyecan yarattığına inanıyorum. 

Bu transfer dönemindeki başarı, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Sun’da 

“Galatasaray 12 futbolcuyu 4.5 milyon pound’a almıştır.” diye manşet olmuştur. Bu 

futbolcular, verilen bonservis, kira parası ve imza paraları ile sadece -maaşlar hariç- 12.1 

milyon avroya mal olmuştur. Bu sayede, Alman firması Transfermarkt’ın değerlemesine göre 

yaklaşık 136 milyon avro değerinde de bir kadro yaratılmıştır. Bunu yaparken de, özellikle 

Falcao transferi ile Galatasaray’ın marka değerine değer katıp, büyük bütçelerle dahi 

yaptıramayacağımız düzeyde Galatasaray’ımızın adının bir kez daha tüm dünyada gündem 

olması sağlanmıştır.  

Şu anki kadromuzda dünyanın dört bir yanından olan futbolcularımız yer almaktadır. Bu 

avantajı çok iyi kullanıp alternatif pazarlama stratejileri ile Galatasaray’ımıza hem yeni gelir 

kapıları yaratmalı, hem de dünya genelinde taraftar ve destekçi sayılarımızı artırmalıyız. 

Yabancı futbolcularımız âdeta bir turizm ve spor elçisi gibi, ülkemiz ve Galatasaray için görev 

yapmalıdırlar. Futbolcular ülkemizdeki büyükelçilikleri veya konsoloslukları aracılığı ile, aynı 

zamanda da kendi ülkelerindeki Türk Büyükelçilikleriyle koordineli şekilde etkinlikler ve 

sosyal sorumluluk projeleri içinde bulunmalıdırlar. Ayrıca futbolcularımızın ülkelerindeki 

önde gelen medya mensupları, program yapımcıları buraya davet edilip, maçlardan, 

antrenmanlardan, tarihimizden, müzemizden ve ülkemizin çeşitli yerlerinden görüntüler 

çektirilip bilgi sağlanarak, bunları kendi ülkelerinde yayınlatmak suretiyle bilinirliğimizi en üst 

düzeylere çekmeliyiz. Bu yayınlar ve paylaşımlarla beraber ülkemiz, ülke futbolumuz ve 

Galatasaray daha da geniş çevrelere ulaşacaktır.  

Ayrıca, çok eleştirilen imza organizasyonu ile ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Yeni 

transferlerimiz için yapılan imza organizasyonu birçok yabancı basın organında yer almıştır. 

Bu sayede de dünyada gündem olmuştur. Ayrıca diğer ülkelerde de benzer uygulamaları olan 

bu organizasyonun bu kadar kalabalık önünde gerçekleşmesi de bir ilk olmuştur. Galatasaray 

ilklerin takımı olduğunu da bu sayede bir kez daha göstermiştir.  

Bu yönetimi de -her yönetimde olduğu gibi- destekleyenler ve eleştirilenler olması doğaldır. 

Herkesin mutlaka iyi bakıldığında, eleştirebileceğiniz yönleri, yanlış söylem ve eylemleri 

olabilir. Ancak benim anlayışımda, bir şeyi eleştirirken özellikle o işin nasıl yapılması 

gerektiğinin açıkça tarif edilmesi de gerekmektedir. Maalesef beni üzen, sportif başarı ve 

finansal iyileşmelere rağmen son dönemde Galatasaray kültürüne yakışmayacak seviyede 

süregelen yıpratıcı ve yapmak yerine yıkmaya yönelik eleştiri ve eylemler olmasıdır. 

Bunun yanı sıra, aleyhimize kurgulanan senaryolar ve bizi aşağıya çekmeye çalışanlar 

karşısında da bize düşen, hep birlikte, tek yürek, yönetimimizin, Fatih Hocamızın, teknik 

ekibimizin ve futbolcularımızın yanında dimdik durmaktır. Bu büyük camianın, birçok başarı 
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hikâyesinde olduğu gibi ve Sayın Hocamız Fatih Terim’in de defaten söylediği üzere, 

kenetlenildiğinde ve bir olunduğunda, karşısında durabilecek hiçbir güç yoktur.  

Burada sözlerime son verirken, transferden de, şampiyonluklardan da önemli olan, 

Galatasaray’ın geleceği için olmazsa olmaz, başta üye alım sistemi olmak üzere tüzük tadilini 

hayata geçirmek için gerekli hazırlıkların hızlıca tamamlanmasını da özellikle ilgililerden rica 

ederim. Ve diyorum ki, Galatasaray Galatasaraylılarındır. Teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Zaimoğlu’na teşekkür ediyoruz, ama Galatasaray’ın zaten Galatasaraylılardan başka 

birinin olma ihtimali yok diye düşünüyorum ben. Mesajınızı aldık ama. Ben de anladım da, 

çok gerekli değil. Yani onu anlatmak istedim size. Galatasaray, Galatasaraylılarındır zaten. 

Kimİn olacak ki? Öyle mi? Bravo, tebrik ederim. Yo, yo, önemli. Önemsiz demedim ama. 

Buyurun.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sıradaki konuşmacımız Sayın Teoman Kadıoğlu. Buyurun.  

Teoman Kadıoğlu 

Sayın Başkanlarım, Sevgili Galatasaraylılar,  

Genelde kavramlar üzerine konuşurum, ama bugün, burada telaffuz edilmesi gerektiğini 

düşündüğüm ve not aldığım birkaç hususu arz edeceğim.  

Geçtiğimiz sezon çok değerli bir şampiyonluk yaşadık. Bu başarı için Yönetimimize, Sevgili 

Başkanımıza, başta Fatih Hocamız olmak üzere teknik ekibimize minnettarız. Ama 

unutmayalım, biz daha bu şampiyonluğun sevincini yaşarken, Türkiye Futbol Federasyonu ve 

kurulları dizayn edildi. Galatasaray bu kurullarda temsil edilemediği gibi, kurullar 

rakiplerimizin istediği, taraflılığı bilinen kişilerden oluşturuldu. Transfer dönemi başladığında, 

yurt içi ve yurt dışı futbolcu alımlarında, bir rakibimizin iş dünyasında güçlü olan başkanının iş 

ilişkilerini kullanarak engeller yarattığını gördük. Örneğin, bize gelecek olan, gelmek isteyen 

futbolcuların, yöneticileri tarafından son anda başka bir takıma transfere razı edildiğini 

gördük. Yurt dışı transferlerde de mümkün olduğunca engel olmaya çalıştıklarını biliyoruz.  

Lig başlar başlamaz maçlarımızda olaylar çıktı. Kayseri maçında, yabancı kondisyonerimiz 

dahil teknik ekibimiz darp edildi. Bunlara yöneticilerimiz tarafından anında tepki 

verilmeyince, Fatih Hocamız -Kayseri maçı sonrasında olduğu gibi- çıkıp açıklamalar yapıyor 

ve ceza alıyor. Tabii bu cezanın 19.05’te yayınlanarak, kuruluş yılımıza atıfta bulunma 

cüretkârlığını da unutmayalım. Biz bu ceza sorununu geçen sene de yaşadık. Neden ders 

alamıyoruz, anlayamıyorum. Bir yöneticimiz, hatta bir yedek yöneticimiz çıkıp yazılı bir metni 

okusa ve gerekiyorsa cezayı o alsa, Hocamız da takımının başında ve kulübede olsa çok daha 

iyi olmaz mı?  

Rakip takım başkanının ticari ilişkileri ile diğer kulüplerin yönetimlerini etki altına aldığını 

söyledim. İş bununla da bitmiyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanının firması da bu başkanın 

taşeronu olarak çalışıyor. Burada apaçık bir çıkar çatışması var ve bu nedense hiç 



47 
 

dillendirilmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ise geçmişteki konuşmalarından gayet 

iyi tanıdığımız, tescilli fanatik bir Fenerbahçeli.  

VAR sisteminin manipüle edildiğini görüyoruz, Galatasaray lehine hata yaptı diye iki hakemin 

geçen sezon sonunda hakemlikleri bitirildi. Bu sizce mevcut hakemlere verilen apaçık bir 

mesaj, bir gözdağı değil midir? Galatasaray’ımızın kurumsal olarak bu duruma tepki vermesi 

lazım. Galatasaray’ın basın sözcüsü ultrAslan taraftar grubu veya Fatih Terim değildir. 

Karşımızdaki organize kötülüğün boyutlarının farkında olmalıyız. Aksi takdirde, yaptığımız 

büyük harcamalara, yönetimimiz tarafından başarıyla yapılan değerli transferlere rağmen, 

erkenden yarışın dışına itilmeye çalışıldığımız apaçık ortada. Yöneticilerimizi teknik ekibe 

sahip çıkmaya, gerekli tepkiyi, gerekli sertlikte ve zamanında göstermeye, ceza kaçınılmazsa 

da bunun uygun kişilere verilmesi için tedbir almaya davet ediyorum.  

Bu sezon işimiz çok zor. Birlik olalım. Başka çıkış yolumuz gözükmüyor. Hepinize saygılar 

sunuyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Çölgeçen, buyurun. Sayın Çölgeçen bu konuyla ilgili son konuşmacımız. Pardon, sondan 

bir evvelmiş. Ondan sonrası için bir önerim var. Eğer Yönetim Kurulumuz uygun görüyorsa ve 

salondan da bu konuda destek ve onay varsa, kifayeti müzakere yapalım. Mali raporlarımızın 

uzun emekler sonunda hazırlandığını biliyorum. Yorgunluk ve hazirunun azalması nedeniyle 

karambole gelmesin. İkincisi de, -bunu oylarınıza sunacağım tabii ki- tüzüğümüze göre 

gelmesi gereken mali raporlar, özellikle bağımsız denetim raporu henüz bize ulaşmadı. 

Bunun ulaştırılması lazım. Onu bir kere hatırlatmış olayım. Ve de sadece mali rapor var 

faaliyetle ilgili. Daha önceki Divanda da hatırlattığım gibi, idari ve insan kaynakları 

yönetimiyle ilgili raporun da olması lazım içinde. Bunları bir tamamlamış olursunuz. Bunu 

konuşmadan sonra oylarınıza sunacağım. Eğer kabul görürse, bir dahaki Divana rica edeceğiz. 

Yok, devam edelim diyorsanız, yönetimden rica edeceğiz. Buyurun Sayın Çölgeçen.  

Sami Çölgeçen 

Hazirunu saygıyla selamlıyorum. Benim başlıklarım şöyle olacak. Müdür, tenkit, bir iki tenkit 

ve Galatasaray TV. Müdürden başlayalım. Peşinen şunu söyleyeyim ki, ben Galatasaray Lisesi 

mezunu değilim, Saint Joseph Lisesi mezunuyum. Fakat müseccel bir Fenerbahçelinin 

Galatasaray’a müdür yapılması benim kanıma dokunmuştur. Bu, kabulleneceğim bir şey 

değildir. Bu zatımuhterem, bir de akademisyen, profesör filan galiba. Tayin edildiği zaman 

gidip, “Beyler, ben Fenerbahçe Kulübü üyesiyim, lütfen beni tayin etmeyin. Başka bir arkadaş 

gelsin.” diyemez miydi? Diyemedi. Sayın Divan Başkanım, heyetle adamcağızın karşısına 

gidip, efendim, işte bu iyi olmuyor, şuradan istifa et, buraya girme, bilmem ne diyeceğine, 

kardeşim, sen aklını başına al, böyle bir şey olamaz, sen lütfen git, üsttekilerine söyle, seni bu 

görevden alsınlar, başka bir yere versinler, diyemez miydi? Sayın Divan Başkanını da tenkit 

ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Sayın Çölgeçen, içinde bulunduğumuz lisenin müdüründen bahsediyorsunuz. Gıyabında 

konuşurken lütfen dikkatli konuşun. Bu şekilde konuşmayın.  

Sami Çölgeçen 

Nerede konuşayım? Kabullenemiyorum hadiseyi. Makamına mı çıkayım?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hayır. Bakın, şimdi kabullenmek ayrı. Gıyabında, adamcağız, yok böyle filan, bunlar şık şeyler 

değil.  

Sami Çölgeçen 

Beyefendi, adamcağız değil, beyefendi bunları yapamaz mıydı?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Lütfen, Müdür Bey, beyefendi. Tabii ki bunu eleştirebilirsiniz.  

Sami Çölgeçen 

Evet. Siz de o beyefendiye, “Beyefendi, bu çok hassas bir konudur. Lütfen bu görevi kabul 

etmeyin.” diyemez miydiniz?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bu göreve biz mi atıyoruz beyefendi?  

Sami Çölgeçen 

Benim fikrim, yani benim düşüncem bu.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Yani Milli Eğitim Bakanı atıyor. Boş konuşmayalım lütfen.  

Sami Çölgeçen 

Gelelim teşekküre. Ben boş konuşmuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ama bu eleştiriniz boş, kusura bakmayın.  

Sami Çölgeçen 

Katiyen boş değil. Bir sorun bakalım, boş mu, değil mi?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ben de içime sindiremiyorum şahıs olarak, bunu da beyan ettim. O kadar çok uğraştık ki, 

uğraşıyoruz. Ama durum budur yani, bunu tekrar bu makamda polemik konusu yapmayalım.  

Sami Çölgeçen 

Sizi duyamadım efendim. Ne dediniz, duyamadım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Şunu söyledim. Bu zamana kadar, tayin edilmeden de, tayinden sonra da çok uğraşıldı. Çok 

uğraşıldı. Tahmin edemeyeceğiniz kadar uğraşıldı. Fakat tayin böyle tecelli etti. Yapacak bir 

şey yok. Mücadelemize en iyiyi yapması için sadece uğraşacağız.  

Sami Çölgeçen 

Sanki kâfi derecede uğraşılmamış izlenimi var bende.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

İzleniminizdir, ama izleniminizi lütfen naklederken, gıyapta düzgün konuşun.  

Sami Çölgeçen 

Benim izlenimim. Gelelim vur abalıya. İkinci şeyim bu. Abalı, burası. Bu insanlar. Bunlara 

devamlı vuralım. Ama insaf denilen bir şey var. Her işte bir nimet, külfet analizi vardır. Bu 

adamlar neleri yaptılar, neleri yapmadılar. Bir çok şeyi yapamadılar. Biliyorum, ben de 

biliyorum. Kendileriyle de konuşuyorum. Ama şu da bir gerçek ki, bu sıkıntılı dönemde, 

muazzam bir transfer hamlesi yaptılar, muazzam. Özellikle çok büyük hakaretlere maruz 

kalmıştır, Albayrak kardeşim. Bunlara göğüs germiştir Galatasaray için, kendisi burada yok 

ama ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Lütfen bu Yönetim Kurulunu tabii tenkit edelim. 

Daha iyiyi yapacaklar mutlaka vardır. Onlar gelirse, onlara oy da verelim. Ama bir nimet, 

külfet analizi yapmaktan da kaçınmayalım. 

Biliyorsunuz, Beşiktaş TV kapandı, maalesef kapandı. Ona ben üzüldüm. Bu Beşiktaş için bir 

mağlubiyet gibidir âdeta. Aman biz aynı duruma düşmeyelim. Biz büyük takımlığımızdan 

vazgeçmeyelim. Fenerbahçe’nin televizyonu devam ederken, Galatasaray’ın televizyonu 

YouTube’e filan çıkamaz. Aklımıza bile getirmeyelim bunu. Kaldı ki son zamanlarda bizim 

televizyonumuz gayet iyi bir yola girmiş durumdadır. Özellikle dünyanın sporu gibi bir 

program var, hiçbir spor kanalında olmayan şeyleri gösteriyor. Eski sporcularla röportajlar 

yapıyor. Bu arada, bu, Galatasaray Spor Kulübü’nün televizyonudur. Gayet tabii okulla ilgili 

de büyüklerimizle röportajlar yapacaklar, ama bunu bir dengelemek lazım. Galatasaraylı 

sporcularla, eski sporcularla daha fazla röportaj yapmak lazım diye düşünüyorum. Özellikle 

bir sporcumuz var, -çok az kişi belki hatırlar- Prof. Dr. Sağman Belgender. Galatasaray’da hem 

basketbol, hem voleybol oynamıştır. Muazzam bir sporcudur. Çapa’dan ne kadar cerrah 

çıkmışsa hepsinin hocasıdır. 94 yaşında hâlâ da aktif spor yapmaktadır. E, bu adamı da 

Galatasaray TV’ye çıkarıp hatıralarını anlattırmalıyız, Garbis Zakaryan’a yapıldığı gibi. O 

müthiş bir programdı, harika başarılıydı. 

Şimdi gelelim mahkeme mahkeme dolaşılıyor, işte Denetim Kurulu mahkemeye verildi, o onu 

verdi, bu bunu verdi, bu idare heyeti onu verdi. Peki, bunun temelinde ne var? Temelinde 

pusuya düşürülmüş, gece yarısı yapılmış ibrasızlık var. Bunu da unutmayalım. Hepinizi 

saygıyla selamlıyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Bülent Karadeniz, bu bölümdeki son konuşmacımız.  

Bülent Karadeniz 
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Sayın Divan Kurulu Başkanım, Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu 

Başkanım, Yönetim Kurulunun Değerli Üyeleri,  

Konuşmamın konusu, okulumuza müdür tayin edilen Vahdettin Engin. Öncelikle Divan 

Kurulunu kutlamak isterim, çünkü kulübümüz açısından müdürle aradaki bağlantı sadece 

müdürün kulübümüzün Yönetim Kurulunun doğal üyesi olması ve Divan üyesi olması ve Sayın 

Divan Kurulu Başkanımızın ifade ettiği üzere, birtakım protokoler temsil görevleri. Bunun 

ötesinde, kulübümüzün mektebimizin müdürü ile bir ilgisi yok. Galatasaray Lisesi Müdürlük 

görevi ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı iki ayrı makamdır. Müdür, Galatasaray Spor 

Kulübü’ne seçilen bir başkan değil. Galatasaray Spor Kulübü’nün de müdürlük tayin 

sürecinde bir rolü ve yetkisi yoktur. Madem ki sadece spor kulübümüzün bazı organlarında 

sembolik olarak üye bulunuyor, üyelik görevi var müdürümüzün, Divan Kurulu Başkanımızın 

önerisi gayet yerindedir. Madem ki kulübümüz kendisini istememektedir, kendisi de bu 

organlara katılmaktan feragat eder, yerine bir temsilcisini gönderir. Böylece bu sorun 

atlatılmış olur. Bulunan çözüm... (gayet uygundur) 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Müsaade edin lütfen. Önce konuşmacı bitirsin lütfen. Sayın Hocam, haklısınız, siz müdür 

olma yaşını geçtiniz artık zaten. Hayır yok, ben şey yaptım.  

Bülent Karadeniz 

Şimdi bir konuya dikkatinizi çekmek istedim. Bizi diğer kulüplerden ayıran bir vasfımız var. 

Fenerbahçe Kulübü’nün Fenerbahçelilik ruhu sadece bir spor kulübü ruhudur. Ama 

Galatasaray Kulübü’nün Galatasaraylılık ruhu sadece bir spor kulübü ruhu değildir. 1481’de 

oluşmaya başlayan, bu mektepte kaynamaya başlayan, asırlardır oluşan, Tevfik Fikret’le en 

üst noktaya, olgunluğa erişen bir ruhtur. Galatasaraylılık, spor kulübü taraftarlığına 

indirgenemez.  

Bu bir tarihî gerçektir ve bizim üstünlük vasfımızdır. Bundan utanç duymaya hiç gerek yok. 

Dolayısıyla bugün tayin edilen müdür bir Galatasaraylıdır. Ömrünü bu mektebin duvarları 

arasında geçirmiş, Galatasaraylılık ruhunu yaşayarak benliğine kazımıştır. Bu mektebin 

duvarları arasında yetişen, geçmişte ağabeylerimiz olmuş, Fenerbahçe’nin kuruluşuna bile 

katılmışlardır. Ben çocuktum, yanılmıyorsam Samim Var diye bir gazeteci vardı. Bu 

mekteptendir, ama Fenerbahçelidir. Yine yanılmıyorsam, Gündüz Kılıç Galatasaray Lisesi 

mezunudur, kulübümüzde semboldür, ama Beşiktaş’a gidip antrenörlük yapmıştır. Mehmet 

Üstünkaya bu mektepten mezundur, Profesör Mümtaz Soysal bu mektepten mezundur, eski 

MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun bu mektepten mezundur, ama Beşiktaşlıdırlar. Gidin 

herhangi bir mektep arkadaşlarına, herhangi bir liseliye, Mümtaz Hoca Galatasaraylı mıdır 

diye sorun, evet, Galatasaraylıdır diyecektir.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sevgili Bülent kardeşim, kesmek istemem ama... Bir saniye, bağırmayın. Neredesiniz? 

Farkında mısın, Divan toplantısında olduğunun? Lütfen. Sevgili Karadeniz, örneklerinize 

gönülden katılmakla birlikte, bu konuyu daha fazla polemik yapmayalım. Örneklerinizden 
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hiçbiri lise müdürü olmamıştır. Dolayısıyla bu nüansı gözden kaçırmayalım. Bakın, siz 

toplantıya geç geldiğiniz için, -müsaade edin lütfen- benim toplantının başında söylediğim 

hatırlatmayı kaçırmış olabilirsiniz. Biz şu anda lisede misafiriz, bu toplantı salonunda. 

Dolayısıyla ne lise müdürünün makamının, ne kendisinin yıpranmasına, eleştiri alacak 

pozisyonları yaratmayalım. Zaten bu konuda çok polemik yapıldı. Spor basınına malzeme 

olması konusunda ben de endişelerimi, bundan rencide olduğumuzu belirttim. 

O bakımdan, Sayın Müdürümüzün kişiliği hakkındaki görüşlerinize tamamen katılıyorum. 

Biliyorum. Ama lise müdürlüğü konusu tartışma konusu olduğu için, o tartışmayı da isterseniz 

buraya daha fazla taşımayalım diyorum. Onun için de, kendisini ziyaret edip ara bir çözüm 

bulduk.  

Bülent Karadeniz 

Evet Sayın Başkanım, anladım. Lise müdürlüğü konusuna özel bir statü atfediyorsunuz, ama 

ben etmiyorum. Bu mektebin duvarları arasında okuyan her çocuğun, her talebenin bu 

mektebin müdürü olmayı rüya etme ve bu mektebin müdürlüğüne gelme hakkı vardır. Bu 

konuda ayrımcılık yapılamaz, çünkü onların hepsi Galatasaraylıdır. Galatasaraylılar arasında 

hiçbir kriter temelinde ayrımcılık yapılamaz. Benim görüşlerim bunlardır. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz görüşlerinize. Hangi konuda? Şimdi bu konuyu müzakereyi kapattık. İkinci 

gündem maddemiz mali konulara geçelim mi, yoksa kifayeti müzakere ilan edip, bir sonraki 

toplantıya mı bırakalım? Bu konuda Yönetim Kurulunun? Evet ve katılım azaldı. Dolayısıyla 

saat 17.30, biraz tansiyonlu başladık ama. Tahmin ediyorum ki, bilgilendirme verilmek 

açısından değerli görüşler, evet. O bakımdan, ikinci gündem maddesini oylarınıza 

sunuyorum. Şudur. İkinci gündem maddemiz, yani mali ve idari konuları içeren Denetim 

Kurulu raporu, Yönetim Kurulu raporu ve bağımsız denetim raporu gelecek toplantıya ilk 

madde olarak aktarılsın mı efendim? Oylarınıza takdim ediyorum. Kabul edilmiştir. Teşekkür 

ederiz.  

Son sözü siz de uygun görüyorsanız Sayın Başkana verelim ve toparlayalım. Buyurun.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Sayın Divan Başkanım, Divan Kurulunun Değerli Üyeleri ve Çok Değerli Galatasaraylılar,  

Ben kısa kısa notlar aldım. Hemen zamanın ve sabrınızın izin verdiği ölçüde yanıtlamaya 

çalışacağım.  

Sevgili Turcan Bolayır Hocama çok teşekkür ederim hassasiyeti için. Duyumları yanlış. Biz 

Galatasaray TV’yi kapatmak değil, tam tersine, burada ifade etmiş olayım. Şimdi yayıncı 

kuruluşa da taş atmak istemiyorum, her an görüşebiliriz. Erzurum maçından bu yana, saat 

7’den 10’du falan, iki puanımız gitti. Erzurum’a da iki puan gitti. Yani karşılıklı düşünürsek, 

tabii ki biz galibiyeti hedefliyorduk. O günden beri biraz aramız şey, şeker renk, açık 

konuşalım. Yayınca kuruluşa hemen buradan da söylüyorum, Sevgili Zaimoğlu da söyledi. 

Sevgili Sayın Bakanım da söyledi, Sami Bey de söyledi. Biz şu anda son yaptığımız 

transferlerle -sadece Falcao değil, özellikle orta saha- Türk futbolunun marka değerine 
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müthiş katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Tabii söylem bu ama şunu demek 

durumundayım. Allah utandırmasın camiamızı ve hepimizi. Bizi değil, camiamızı. Biz 

utanabiliriz.  

Sevgili Hocam, dediğim gibi, biz tam tersine, lisans için başvurduk. Hani kötü ev sahibi, insanı 

ev sahibi yaparmış. Başvurduk. Bunun için gerekli olan sermaye artırımını yaptık  ve RTÜK’e 

gerekli başvuruyu yaptık. İki, üç ayımız acaba hat kiralayabilir miyiz diye geçti. Yani biz 

Galatasaray TV’yi bırakın kapatmayı, ulusal, karasal, bütün şeylerde, bütün dünyaya 

yayınlamayı düşünüyoruz çünkü, kimse alınmasın.  

Değerli Arkadaşlar,  

Ben gittiğim bütün ülkelerde ve bütün zeminlerde görüyorum. Galatasaray bir dünya kulübü, 

Galatasaray bir dünya devi ve son iki yılda da şaha kalktı. Ama önceki bütün başkanlarımın 

hepsinin katkısı var. Dursun Başkanımın, Duygun Başkanımın, Ünal Başkanımın, Adnan 

Başkanımın, Özhan Başkanımın, Alp Başkanımın, Faruk Başkanımın, hele onunki 4 tane. Yani 

onun 4 şampiyonluğunu aşmak kime müyesser olacak bakalım. İnşallah bizim yönetimimize 

olur diyorum, ama ömrümüz vefa eder mi mahkeme koridorlarında, onu bilmiyorum.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bunu sanırım yanıtlamış oluyorum. TV’de çalışan arkadaşlar 40’a yakın. İnan edin, aldıkları 

ücretler çok düşük. Bizim kulüpte çalışan bütün personel öyle. Gece gündüz çalışıyorlar, bir 

tek aşk uğruna, işte o dediğim Galatasaray aşkı, Galatasaray ruhu uğruna. Ve o ruhu fiziken 

ceplerinden, ailelerine bile zaman ayıramayarak veriyorlar. Ben buradan hepsine, bütün 

camiama ve çalışanlara sevgi ve saygılarımı iletiyorum.  

Sevgili Mehmet Bilen kardeşim üyelikle ilgili anlattı. Evet, bu sene bize bir şey yapıştı, bu 

yönetim lise düşmanı diye. Yani ben bunu çeşitli koridorlarda duyuyorum. Hayır, yani bazı 

yerlerde duyuyorum. Belki de yanılıyorum. Liseyi benden iyi anlatacak kişinin -sosyolog 

olarak- çok az olduğuna da inanıyorum. Ben liseyi övdüğümde, güreşte olduğu gibi arkadan 

dolanıp iki puan almayı hiç düşünmedim, içimden geldi. Çünkü ben eğitim hayatıma, 

üniversiteye başladığım andan itibaren, bizim Mülkiye’de 250 öğrenci alır, 200’ü mezun 

olurdu. Hani böyle standart değil ama bunu çok bilinçli olarak, bir ve ikide çok yorarlardı. On 

üzerinden ortalamanız yedi değilse sınıfta kalırsınız. Bir zayıfınız varsa yine kalırdınız. Bunu 

kaldırdılar ve bizim arkadaşlarımızın çoğu Galatasaray Liseliydi. Biz onlarla onur duyduk. Ben 

Galatasaray Liseli birini gördüğümde iki defa seviniyorum, çünkü hem liseli, hem 

Galatasaraylı. Divan üyesi gördüğümde de yıllardır üç kere seviniyorum. Divan üyesi ne 

demek? Tüzük tadilde olanlar bilir, ben geç üye oldum. Devletteyken bütün gücümü 

kullandım, bütün gücümü, ama üye olamadım. Buraya geldim, Alp Başkanım benim yakın 

arkadaşım oldu, yine üye olamadım. Olamadım. Nasıl bir çaba sarf ettim. Sonra, sağ olsun 

Celal Açar olsun, Doğan Hasol olsun, araya girdiler, beni üye ettiler. Benim hayatımda belki 

en mutlu olduğum andır.  

Mehmet Bilen’in söz ettiği bu üyelik konusunda, liseliler 400 tane de getirebilirdi, açık 

konuşalım. Ben bunu da yani biraz yadsıyorum. Şöyle, ya bizim böyle bir şeyimiz yok. Ben o 

141 kardeşimiz geldiğinde, bunu açmayın, yaymayın, kendi aramızda kalsın dedim. Kol kırılır, 
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yen içinde korkaklığı değil, sakın yanlış anlamayın. Ben ateşten, demirden geldim. Bir tek 

yukarıdakinden korkarım.  

Değerli Arkadaşlar,  

Hepsi gelebilirdi. Biz karşı çıkmadık, ama deklare ettiler, yayınladılar. Olay açığa çıkınca, 

maalesef bizim kontrolümüzden de çıktı bu. Maalesef diyorum. Ben o çocukları çağırdım. 

Çocuklar bana tavırlıydı, ona da şaşırdım. Ona da kırıldım. Benim öyle bir şeyim yok. Ben 

tekrar ediyorum, liseli olunca iki defa değerli oluyor dedim. Ama liseyi kendi çıkarları için, 

kişisel maddi çıkarları için ya da manevi çıkarları için, tatmin için kullanan olursa, ben o 

menfaatçi grupların en şiddetli karşısına çıkan insanım. Bundan da emin olun. Ama Antep 

Liseli olsun, ama Galatasaray Liseli, hiç fark etmez. Önce insan. Şimdi ne kadar gelmişti? 277 

diye biliyorum. Mehmet Bilen Bey’in ifade ettiği gibi, çok az kalacak. Yapacak bir şey yok, 

tüzük böyle. Tüzük Tadil Kongresini mutlaka yapmamız gerekiyor. Sadece 8. madde için değil, 

diğer maddelerde de çok ciddi sıkıntılarımız var, biliyorsunuz. En başta ibra. Hemen şunu da 

söyleyeyim.  

Değerli Arkadaşlar,  

Ben, arkadaşlarım mahkemeye giderken, buna tanık olun lütfen. Biz seçime gideriz, hani 

mecbur tutup, seçilemeyiz. Ben seçim kararı alsam o arada, kesinlikle engel yok. Şu anda da 

engel yok. Biz seçime gideriz, kaybederiz, bu nedenle mahkemeye gidelim. Hayır, böyle bir 

şey yok. Şampiyonluk yürüyüşü var. Mayıs ayı, bugünkü kadar zor. Bundan sonra daha da zor. 

Çok doğru, konuşmacılar ifade etti. Ama eğer ben orada bırakıp gitseydim o gün, Yönetim 

Kurulu olarak, yüzyıllarca bizim arkamızdan kaçtılar derlerdi. Bundan emin olun. Tarih bizi 

yargılardı. Biz tarihe karşı durduk. Daha önce de açıkladım, eğer mali yönden olsaydı başım 

gözüm üstüne. Fakat ne dedim? Mali yönden bu tablo varken yapmayın ya, dedim. Bunu bile 

tehdit olarak algılayıp söyleyenler oldu. Ben buna üzüldüm. Ya yapmayın, biz kardeşiz. Eğer 

senin menfaatin veya benim bir siyasi, ticari veya sosyolojik ajandam varsa, beni uyar. Ben 

yapmam. Ama senin varsa, çık mertçe söyle.  

Değerli Arkadaşlar,  

Hayri ağabey de söyledi, diğer arkadaşlarım da, Sayın Bakan da söyledi. Ya benim Dursun 

Bey’le kişisel bir kavgam yok ya. Allah aşkına ya. Ben Dursun Bey’le, hakikaten rahatsız da 

değilim. Ha bana el de salladılar ibra olmayınca, o da ayrı. Ama ben bir düşmanlık 

gütmüyorum. Kendisi de bunu çok iyi biliyor. Benim bütün konuşmalarıma bakın, tek bir 

saygısızlık etmedim. Ama Sayın Başkanımı, Sayın Kaan Bey’i arıyor avukatı. İsmi lazım değil, 

eskilerden yönetimlerde bulunan. “Biz bir iki plan verdik, kabul etmedi.” Gayet doğal, 

etmeyebilir. “Anlaşmamız gerek, yoksa Çarşamba konuşacağım.” diyor. Şaşırdık biz. Çıksın 

konuşsun, dedik. Yani porno kasetimiz mi var, neyi konuşacaksınız? Yani ben bu 

münazaradan hiç hoşnut değilim. Hayri ağabey, hiç hoşnut değilim ben. Bu benim davam 

değil ki. Ben burada savunurken, Galatasaray Spor Kulübü adına konuşuyorum. Bir tek 

Mustafa Cengiz sözü geçmedi. Ama karşımdaki kişi, ilişkili kişi. Ya onu anlattım ben. Ha biraz 

yüksek sesle oldu. Kusura bakmayın, o kadar da oluyor. Nitekim Abdurrahim Bey’i 

eleştiriyorsunuz. Ya bu yüzlerde, sempatik, parasempatik sinir sistemimiz var değerli 

arkadaşlar. Bizim ailemiz var, bizim arkadaşlarımız var, en önemlisi, sizler varsınız. Biz 
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görmüyor muyuz bize edilen lafları? Ne beceriksizliğimiz kalıyor, ne vasatlık. Bir iki tane daha 

var, unuttum. Söyleyin, çok iyi aklınızdadır. Ya ağzına geleni söylüyor, medyada çıkıyor, TV’de 

söylüyor adam ya. Twitter’da yazıyor ya ve en sevdiğim insanlar yazıyor bazen, en takdir 

ettiğim insanlar yazıyor. Onlara daha çok üzülüyorum. Pir Sultan’ın dediği gibi, dostun gülü 

yaralıyor insanı.  

Değerli Arkadaşlar,  

Biz sizin için varız. Çok samimi söylüyorum, biz sizde ters bir şey görsek, vallahi biz ikinci gün 

durmayız burada. Bundan emin olun. Biz sizin için varız ya. Bizi bir tek şey tatmin ediyor, sizin 

teşekkürünüz, gözünüzdeki parıltı. Sağ olsun, bir İbrahim Bey, bir de Sami Bey. Ya biz 

şampiyon olduk, iki yılda almadık kupa bırakmadık. Mali açıdan ilk defa kâra geçtik. Fiktif 

dediniz ya. Ya yapmayın ya, bunu yapmayın, Allah aşkına ya. İki denetimden geçiyor. Bakın, 

söylüyorum. Bunlar dünyada sayılı, isim vermek durumundayım. Ernst & Young ve öbürü 

neydi? KPMG. Kafam çok karışık, özür dilerim. İki denetimden geçiyor. Sevgili Dursun 

Başkanım makyaj çantası mı ne dedi.  

Ya yapma hocam ya, ben bir koltuk satmadım. Yani ceza ödemedim. Ya yapmayın ya. UEFA 

bize bugün saygı duyuyorsa ve bizim yaptığımız savunma ile, avukatsız, tercümansız, sadece 

bizim kulüp üyesi ve ceplerinden para ödeyerek Cenevre’lere gidip geldiler. Ceplerinden. 

Onlar yaptı savunmayı. Ne Ljubljana’ya gittik biz, ne arkadan dolandık. Net, açık ve doğru 

gittik ve bize inandılar. 147 milyon avro zararımıza rağmen bizi 3 yıl onayladılar. Bizim 

açtığımız yoldan Paris Saint-Germain gitti, Türkiye’den bazı kulüpler gitti. Bunu da bilin. Bunu 

burada medyaya bildirmiş olacağım. 

İki, şu söyleniyor, işte Galatasaray’ın derneğe 500 milyon borcu var. Ne güzel yol bulmuşuz! 

Şimdi bilanço makyajı da bu. 500 milyon borçtan, faizle birlikte, biz Sportif’e kâr aktarıyoruz. 

Faiz geliyor. Evet, oradan da kâr ediyoruz ve bize ne deniyor? Ticaret bilmez insanlar. 

Bilmemek de ayrı bir şey. Osmanlı döneminde zaten ticareti bırakmıştı bizimkiler.  

Değerli Arkadaşlarım,  

Ben derneğe, basketbola, voleybola bir para veriyorsam, bunu kulüpten, cebimden 

vermiyorum. Nijerya’dan da almıyorum. Bankadan alıyorum şu anda. O paraya da bir faiz 

ödüyorum. Bana denetim diyor ki, sen bu faizi almak durumundasın. Biz geldiğimizde, 

basketbolda transfer yasağı vardı. İkisinin toplam 70 milyon TL borcu vardı. Futbolda da 

transfer yasağı vardı ve 5 günümüz vardı. İş günü olarak da 3 günümüz vardı. Hem o yasağı 

kaldırdık, -Abdurrahim Bey’in bunda büyük katkısı var-, hem de Nagatomo’yu aldık o ara, 

hem de Ndiaye’yi sattık. “Ndiaye’nin satışından kurtardınız.” dediler. Ndiaye’nin satışı 2 hafta 

sonra geldi, bir ay sonra. Bu arada şunu söyleyeyim. Rodrigues’i verdik, ek süre istediler. 5 

milyon, alamadık hâlâ parayı. Bu arada onu söyleyeyim. Adamlar, “Bir yere vereceğiz, oradan 

para kazanıp paranızı ödeyeceğiz.” dediler. Adam geldi bir yere, ama bizim para gelmedi.  

Değerli Arkadaşlar,  

Biz bunu verirken, kafamızdan, yani cebimizden verip atmıyoruz. Senin alacağın aynı 

zamanda borcundur, iki şirket varsa. Senin işlettiğin faiz, senin ödediğin faizdir. Eğer siz bunu 

bilmiyorsanız, ticareti fazla konuşmamanız gerekir.  
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İki, net kâr, denetimlerden geçiyor. Bunları ben bilmeniz için söylüyorum. Yoksa kimseyi 

eleştirmek, yani Dursun Bey’in veya başka bir başkanımın zor duruma düşmesi, samimiyetle 

söylüyorum, beni rahatsız eder. Ben bir Galatasaraylıyım. Ben hiçbir Galatasaraylının zor 

duruma düşmesini istemiyorum. Net söylüyorum, benim kırmızı çizgimdir Galatasaray.  

Şimdi Süheyl Hocamınki tabii biraz şey oldu. İzin verirseniz, ben ona girmek istemiyorum. 

Yalnız bir lafına çok katılıyorum. 6222 ilk defa birine uygulandı. Sevgili Abdurrahim’e 

uygulandı ve bizim de medya ile haberimiz oldu maalesef. Maalesef medya ile birlikte 

haberimiz oldu. Bir şey demiyorum. Doğru duvar yıkılmaz, son gülen iyi güler inşallah 

diyorum, hak ettikse.  

İbrahim Bey’in dediğini açıkladım. Sevgili Teoman’ın söylediklerine tepki verilmeli. Ya tepkiyi 

ben verince de, şimdi sertlik oranını, hocamın dalı, ben bilmiyorum ama. Şimdi sertlik nedir? 

Ya ben sertlik yaptım, 150 gün ceza yedim. Kimsenin haberi yok, hiç kimsenin. Diyorum 150 

gün ceza yedim, araya yancı gibi. Kimse bakmıyor. Ama burada kürsüden ben şiddetle 

eleştirildim, 3 kere. Üzüldüm. Yani saygı. Dediler ki, “Bir Galatasaray Başkanı ne konuştuğunu 

bilmeli. Konuşurken haddini bilmeli, ceza almamalı.” Ben bunu duydum, üzüldüm. Bir 

arkadaşımız, “Niye Galatasaray’a bu 100 bin lirayı ödetiyorsun?” dedi, buradan, kürsüden, 

Divanda. Bana sorsaydı, bizim ödediğimizi söylerdik. Biz bu cezayı ticari yemedik, şahsıma 

yemedim, ben Galatasaray için yedim. Sertlik. Şimdi bakalım, tahkimi bekliyoruz. Evet, 

Godot’yu bekler gibi bekliyoruz. İnşallah düzenlenir. Pek unuttuğum bir şey kaldığını 

zannetmiyorum. Bir de şunu söyleyeyim.  

Değerli Arkadaşlar,  

Ben bir Galatasaraylı olarak ve Yönetim olarak şunu söylüyorum. Galatasaray Lisesi, 

Galatasaray Spor Kulübü’ne sahip çıkar, sahiplenir, ki öyledir. Bu sınıflarda kuruldu. Bu 

avlularda kuruldu. Galatasaray Lisesi, Galatasaray Spor Kulübü’ne sahip çıkar. Aynı şekilde, 

gerektiğinde Galatasaray Spor Kulübü de anavatanı olan liseye sahip çıkar. 

Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Başkana teşekkür ediyoruz. Söz almak isteyen var mı efendim? Son söz hakkı üyelere 

ait. Sayın Hayri Kozak, buyurun. Evet ama söz vermedim henüz size. Vereceğim. Buyurun.  

Hayri Kozak 

Şimdi benim Sayın Başkanımızı rahatlatmaya biraz ihtiyacım var. Biz onunla anladığım 

kadarıyla, o ve benim gibiler diyeyim, anlamıyor bizi. Siz zannediyorsunuz ki, ben eleştiren bir 

adamım. Ben sizi eleştirmiyorum ki, ben 30 senedir herkesi eleştiriyorum. Yeter ki bana, 

yeter ki bana, tekrar ediyorum, yanlış söylüyor deyin. 30 sene boyunca bana bunu söyleyen 

olmadı. Ben bir tek şeyi düşünerek, biz netice de alsak, o 30 senenin içinde 9 tane Avrupa 

şampiyonluğu, hepsi var. Ama biz neticede kaybetmişiz. Ben neyi söylüyorum, bakın. Şimdi 

az önce bir tablo gösterdiniz, nakit akışı diye. Dipte kaç vardı? 3 milyar girmiş. 3.3 milyar 

girmiş, 3.2 milyar kalmış ve dipte de bir şey var, gitmiş. Şimdi bu kadar para gelmiş, güzel, 

harika. E peki kardeşim bu kadar geldikten sonra, niye elimizde para yok? 
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Sonra biz kulüple ilgisiz insanlar değiliz. Hayatımız Galatasaray. Bakın, kimsenin de yaptığınız 

işi kötüleyecek, sizi demoralize edecek bir niyetimiz de yok. Ama bizi öyle tanımlıyorsunuz, 

onu da biliyorum. Ve konuşmalarınızda da isim söylemeden iç mihraklar demenizin ne 

olduğunu, biz aptal değiliz, anlıyoruz yani.  

Bugün mali konular konuşulmadı. Benim ifade edeceğim şudur, Sayın Başkan. Bu mali 

kongreyi bir ay sonraya bırakmayın. Yarım kaldı. Herhâlde kabul eder üyelerimiz de, madem 

ki bu işe ciddi bakıyorlar. 15-20 gün sonra tek maddeli bir Genel Kurul yapın. Sevgili Kaan 

kardeşimiz sunumunu yapsın, biz de tartışalım, neticeyi bulalım. Bu bir.  

İki, mutlaka ve mutlaka Sayın Başkan, Dursun Başkanla karşılıklı bir araya gelip -biz 

bulunmayalım, biz bulunmayalım- lütfen aranızda bir mutabakat protokolü yapın. Her ikinizin 

söylediği, siz haklısınız, o büyük şekilde, çok büyük şekilde bu kulübe gönülden bağlı ve bazı 

rakamları çok iyi bilen Galatasaraylıları derin düşüncelere sevk ettiriyor. Hiçbir şey 

bilmiyoruz. Şu şeyin olduğu gibi, bizim meşhur anlaşmamızın olduğu gibi. O gündeme geliyor 

sık sık, hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Hani demiyoruz ki bütün detayını verin. 

Ama deyin ki, şu kadar milyon biz verdik, şöyle oldu, şu kadar. Ama bunu biraz bilelim. Bizim 

bu kulübümüz, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi değil. Bizim kulübümüzün içinde mali konuları 

dikkatle inceleyen, o sizin söylediğiniz KPMG ve Ernst & Young’ın raporlarını didik didik 

okuyan insanlar var. Ben de öyleyim. Onun hepsinin başında, résumé bir rapor vardır, Kaan 

gayet iyi bilir. Onu şu anda okuyalım. Şu anda elimize alıp okuyalım, herkesin saçları dimdik 

olur.  

Yani bunu lütfen, sizi eleştirilmek için söylenen lafları, sizin başarılarınızı takdir etmemek 

olarak almayın. Biz Galatasaray sevgimizi sizi eleştirerek kullanıyoruz. Bunu böyle kabul edin. 

Kimseyle alıp veremediğimiz de yok bizim. Ben de öyleyim. Orada işte bir iki arkadaşım daha 

kaldı burada, hepsi aynı anlayışta. Bundan emin olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler. Ben Sayın Hayri Kozak’ın önerisi için iki saptama yapmak istiyorum. Bundan 

sonraki olağan Divan toplantımız 9 Ekim’de. Ancak bugün ile 9 Ekim arasında önemli 

maçlarımız var, kulüp kuruluş yıldönümü faaliyetleri var ve bu Cuma günü de rahmetli Metin 

Oktay’ın ölüm yıldönümü. Dolayısıyla, bu faaliyetler içinde böyle bir olağanüstü Divan 

düzenlemeyi isterseniz çok gerekli görmeyelim. Ama tüzüğümüzde olağanüstü Divanın nasıl 

düzenleneceği bellidir. Eğer üyelerimizden yeterli sayıda imza talebi gelirse, elbette ki bize de 

buna icabet etmek düşer. 

Sayın Hocama söz vereceğim elbette ki. İki konuda bilgilendirmek istiyorum sizi. Vereceğim 

Hocam, iki dakika müsaade edin lütfen. Sizin de sabrınıza bir kere daha müracaat ediyorum. 

Sayın Özmızrak, biz sizi dinledik, siz de bizi dinleyin.  

Şimdi hatırlarsanız, ben konuşmamın başında dedim ki, Fatih Terim’e verilen ceza adil 

değildir, doğru değildir. “Seversiniz, sevmezsiniz, Fatih Terim Türk futboluna damgasını 

vurmuş bir hocamızdır, aynı zamanda da Divan Kurulu üyemizdir.” dedim. Şimdi son 

zamanlarda basında bir ikili çıktı, bunlar YouTube’den yayın yapıyorlar. Benim bu 

söylediklerimden sadece iki lafı cımbızlamışlar, “Fatih Terim’i seversiniz, sevmezsiniz, 

seveceksiniz kardeşim!” diye bana bir eleştiride bulunmuşlar. Ben bu ikiliyi ikinci defa tenkit 
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ediyorum ve uyarıyorum. Bir, bana kardeşim diye hitap etmesinler, eğer Divan Başkanı olarak 

eleştiriyorlarsa. İkincisi de, benim söylediklerimi cımbızlayıp hedef göstermesinler. Bu 

konudaki serzenişimi onlara sosyal medya aracılığıyla değil, buradan canlı olarak söylüyorum. 

Lisenin kulübe sahip çıkması, kulübün liseye sahip çıkması konusuna gelince, elbette ki bunlar 

aralarında organik bağ olan, tarihsel bağı olan konulardır. Ancak lise ile kulüp arasındaki tek 

bağlantı, kulüp tarafından gelen tek bağlantı, lise müdürünün simbiyotik olarak ve protokol 

olarak Yönetim Kurulu üyesi olmasıdır. Bunu konuşmamın başında da söylemiştim. Bunun 

dışında da başkaca kulübün lisenin müdür tayinine vesaire müdahil olmasını gerektirecek 

başka bir madde yoktur. Bunun bu şekilde bilinip, artık bence kulüp sportif faaliyetlerine 

konsantre olsun, Sayın Lise Müdürü de eğitime konsantre olsun. Ama söylediğim gibi, kişisel 

rahatsızlıklarımız vardır bu tayinden ötürü. Bunları da Divan Kurulu Başkanı şapkası ile değil 

de Eşref Hamamcıoğlu olarak paylaştım medyadan. Bu endişelerimizi bugün müdürün kendisi 

ile de paylaştık açık olarak. Dolayısıyla artık isterseniz daha fazla çatlak yaratmayalım bu 

konuyla ilgili olarak ve kapatalım, çünkü bu ayrıştırmayı yapanların değirmenine su 

döküyoruz, överek veyahut övmeyerek. Bunu gündemden düşürüp, hep birlikte takipçisi 

olmaya devam edelim.  

Kapatmadan önce Sayın Hocama söz veriyorum. Hocamızın en büyük avantajı benim hocam 

olmasıdır, onun için. Son taktikleri verecek hoca Brugge maçından önce, onun için lütfen 

dikkatli dinleyin.  

Turcan Bolayır 

Sayın Divan Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanım, Eşref Başkanım,  

Hepinizi sevgilerle, hürmetlerle selamlıyorum tekrar. Bana konuşma iznini verdiği için de 

teşekkür ediyorum. Ufak tefek hatalar oluyorsa affola.  

Şimdi benim söylemek istediğim şey şu. Müdür benim talebem, yaşımız ortaya çıkıyor. Orta 

ikide mi ne okutmuşum. Hayır, takviye etmemiz lazım onu. Madem ki böyle bir durum var, 

yanında olacağız. Ama Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Kendisi gelmeyip de yanında başka 

birisinin, avukatının gelmesine yahut başka birisinin gelmesine ben biraz şaşırırım yani. 

Olmaz, geleceksin, fikirlerini orada sergileyeceksin, çünkü kulüpten bir tahsisatı vardır lisenin. 

Ben senelerce burada bulundum. Kulüple lisenin arasının çok iyi olması lazım. Herhangi bir 

mevzuda, sportif faaliyetlerde, çocukların beden eğitiminde, şusunda, busunda kulüpten bir 

tazminat gelir. Eskiden ayırırlardı bunu bütçede. Ben bunu söylüyorum.  

Bir de Sayın Mustafa Cengiz Başkanıma hepinizin önünde hürmetlerimle teşekkür ediyorum, 

çünkü benim torunlarım dahi Galatasaraylı. Hepimiz evde Galatasaray Televizyonu’na biz 

aboneyiz. Sayın Adnan Polat Beyefendi de çok uğraşmıştı Digitürk’ten işte girme olayı filan. 

Bu kadar emekler verildi, daha ileri gitsin istiyorum. Biz uydulara çıkalım, oradan bütün 

dünyaya yayın yapalım. Uluslararası bir kulübüz zaten biz. Bir Falcao geldi. Bütün 20 gün, 30 

gün, 1 ay, bütün medyalar, yabancı dil medyaları şeyi konuştu, Galatasaray’ı konuştu. Biz 

onun için söylüyoruz. Olay bu. Ama bir işe başladığın zaman kolları sıvayacaksın. Bunu 

söylemek istemiyorum. Hepimiz Galatasaraylıyız. Buraya geldiğiniz zaman, okulun başarısı 

için, disiplini için, herhangi bir mevzuda bir atılım yapmak için de uğraşmak lazımdır. Ben 

bunları dile getiriyorum.  
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Hepinize beni dinlediğiniz için saygılar arz ediyorum. Bir de Süheyl Batum kardeşimin de ben 

hocasıyım. Eşref’le aynı sınıftalardı. O yanlış yorumda bulundu. Yine aynı şeyi söylüyorum, 

futbol kolektif bir oyundur. Tarzan dahi, Johnny Weissmuller dahi olsa tek başına bir şey 

yapamaz. Beriden top gelecek, sağdan, soldan top gelecek. Bir de VAR varsa eğer, doğru 

dürüst olacak VAR. Hepinizi hürmetle selamlıyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sevgili Hocam Turcan Bolayır’a teşekkürler. Brugge maçında sizin bu taktiğinizi 

izleyeceklerine de eminiz. Ben Grand Cour’da, bir Türk hocalar-Fransız hocalar maçında, 

Hocamın hırsla, Fransız bir hocamızı sakatladığını gözümle gördüm.  

Latife bir yana, taçsız kral, Türk sporunun örnek karakteri, emsal kişiliği olan Metin 

Oktay’ımızı 13 Eylül 1991’de elim bir trafik kazasında kaybetmiştik. Kulübümüzün Kozlu 

Kabristanındaki Metin Oktay töreni 13 Eylül Cuma, 11.00’de olacak. Çok yorulduğunuzu 

biliyorum. Toplantıyı kapatıyoruz.  
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