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Olağan Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret 

Salonunda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Saygıdeğer Divan Üyeleri, Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Bugünkü Divan çalışmamızın ikinci bölümüne, yani olağan Divan toplantımıza hepiniz hoş 

geldiniz, şeref verdiniz. Her zaman olduğu gibi, toplantımıza Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyemiz Ali 

Sami Yen ve arkadaşları, toplantımızdan bu zamana kadar ebediyete intikal etmiş değerli 

Galatasaraylılar, 5925 sicil numaralı Hatice Asuman Ramazanoğlu, 7209 sicil numaralı Ahmet 

Kamil Çaras, 8356 sicil numaralı Mustafa Atasagun, 9326 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz ve 

Türkiye Judo Federasyonu eski başkanlarından Ali Natık Canca ve son olarak da 12757 sicil 

numaralı kulüp üyemiz Ahmet Giray Ertaş, Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu üyemiz 

Ertay Örmen’in babası Erol Örmen’in aziz hatıraları önünde sizleri saygı duruşuna davet 

ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) Ruhları şad olsun. Buyurunuz efendim.  

Gündemi okuması için Sevgili Öner Kılıç’tan rica ediyorum, lütfen.  

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. 05.08.2019 tarihinde imzalanan ve 04.12.2019 tarihinde yapılan tadil ile birlikte 30.12.2019 

tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilerek yürürlüğe giren yapılandırma sözleşmesindeki 

son durum, 

4. Sicil Kurulunun 2019 yılında yapılan yeni üyelikler konusundaki sunumu, 

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

6. Kapanış.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler. Gündemimizi okunduğu hâliyle oylarınıza takdim ediyorum. Kabul edenler? 

Teşekkürler. Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkürler.  

Aralık ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması maddesinde, bildiğiniz gibi hem 

çıktı olarak, hem de Divan web sayfasında bu dikkatlerinize sunulmuştur. 

Tutanağımızı yazıldığı hâlde kabul edenlerin oylarına sunuyorum. Kabul edenler efendim? 

Etmeyenler? Teşekkürler. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.  

Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bir evrak var diye biliyorum. Nedime Hanım, 

buyurun lütfen. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı  

24 Aralık 2019 
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Kulübümüz Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu’nun, 12.06.2019, 10.07.2019 

tarihlerinde gerçekleşen Divan Kurulu toplantılarında, 139 üye adayının kişisel verilerinin 

sosyal medyada paylaşıldığı, bu verilerin Sicil Kurulu tarafından servis edilmiş olma olasılığı 

bulunduğu ve konunun araştırılması gerektiği ifade edilmiştir.  

Konuya dair Denetim Kurulumuzca yapılan inceleme ve araştırmada, 139 üye adayına ilişkin 

kişisel verilerin Sicil Kurulu tarafından servis edildiğine dair herhangi bir bulguya erişilemediği, 

2019/5 numaralı ve 09.12.2019 tarihli raporuyla tespit edilmiştir. Konuyu bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımla. 

İlber Aydemir  

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Araştırma talep etmiş olduğumuz bu konuyla ilgili olarak gelen açıklamayı bilgi ve 

değerlendirmelerinize sunmuş oluyoruz efendim. 

Üçüncü maddeye geçiyoruz, hep konuştuğumuz yeniden yapılandırma ile ilgili son durum 

hakkında bilgi alınması. Bu konuda hem basından takip ettiğimiz kadarıyla, hem de 

üyelerimizden sıkça sorular alıyoruz. Bu soruların ilk ağızdan cevaplandırılması, Divan Kurulu 

üyelerinin beklentisidir. Dolayısıyla yönetim adına Sayın Başkan mı söz alır veyahut diğer 

üyeler mi, bilmiyorum. Bilgi vermek istiyorsanız, buyurun efendim.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Divanın Değerli Üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar,  

Yapılandırma 4 Ağustos’tan beri fizikî olarak yaklaşık Bankalar Birliği ile, -ki Bankalar Birliği’nin 

bizim daha önce yapılandırma anlaşması, 380 milyon TL’lik yaptığımız iki banka ve diğer üçüncü 

bir banka ile, onun biraz daha az- üçlü görüşmeler sonucu, çok uzun müzakereler, hem bizim 

hukuk tarafı, hem ücretli olarak bize danışmanlık yapan hukuk büroları, hem Bankalar 

Birliği’nin ve ilgili bankaların yetkilileri ve avukatları ile birlikte yaklaşık 4 ay, 5 ay süren bir 

süreç. Bu süreç ile ilgili olarak, üyelerimizin talepleri ile sadece bizim tarafımızdan 

konuşulmakta. Ben buna saygı duyuyorum. 

Yaklaşık 5 ya da 6 Süper Lig kulübü yapılandırma anlaşması imzaladı. Ben kimseyi şey yaparak 

demiyorum. İlk gün imzalayanlar var, hatta sonradan imzalayanlar. Aynı gün imzalayanlar var. 

Yapılandırmaya girmek için mücadele verenler var, imzalayanlar var ve hâlâ görüşme 

sürecinde olan kulüpler var. Ve ben bugüne kadar, medyada veya imzalayan kulüp 

kanatlarında yapılandırma ile ilgili en ufak bir açıklama duymadım. Sadece Süper Lig kulüp 

başkanlarından 2-3 tanesi bütün kefalet ve sorumluluğun kendilerinde olduğunu beyan eden 

ifadelerini Genel Kurulda ya da medyada ifade ettiler. Sadece bu kadar. Yapılandırma 

anlaşması gizlilik, mahremiyet hükmüne sahip, bütün mali tablolarda olduğu gibi. Ama biz 

gerek yönetim, gerek Galatasaray kültürü ve anlayışı içinde sizlere olası her tür bilgiyi her 

zaman vermeye hazırız. Gerektiğinde de bir seçim durumunda, ilgili aday başkanlara biz bu 

kayıtları, kayda alınmaması kaydı ile açacağız. Gerekirse brifing de veririz, tek tek anlatırız.  

Değerli Arkadaşlar,  
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Yapılandırmada ben özellikle şunu söyleyeyim. Yapılandırma tamamen sorunlarımızı halletti 

mi? Asla. Yaraya merhem oldu mu? Evet, oldu. Ağustos sonu itibarıyla, çok uzun yıllardan bu 

yana üzerimizde biriken ağır mali yük artık nakit akışı anlamında sürdürülemez hâle gelmişti. 

Buna -sağ olsun- devletimiz bir anlamda müdahale etti ve iyi niyet esası üzerinde borçlarımızı 

5 yıllık bir süreye yaydı. (Bizim talebimiz 10 yıldı.) İlk 2 yılı ödemesiz, 6’şar aylık faiz ödemeleri 

şeklinde. Artı, gecikmiş ve muaccel hâle gelmiş, yani artık öteleyemeyeceğiniz borçlarınıza 

nakit desteği verdi. O nakit desteği de tabii ki bu kredilendirmenin muhtevasına alındı.  

Ağustos’tan bu yana neden son bir haftaya kaldı? 2 adet, belki de 3 adet çok ciddi engel çıktı. 

Şükür ki, biz ödemeyi almıştık, fakat yapılandırmayı bitirememiştik. Yapılandırmayı 

bitiremediğimiz için de, biz gecikmeye, yani daha doğrusu (O kelime neydi? Teşekkür ederim.) 

temerrüde düşmek durumundaydık. Nedir temerrüt? Bütün aldığın parayı öde, tüm mal 

varlıklarına el koyarım. Bu arada bazen duyuyorum, tabii haklı endişeler.  

Değerli Arkadaşlar,  

Biz teminat ve ipoteklerde asla ek bir teminat, ipotek vermedik. Tam tersine, “Ada bizim kırmızı 

çizgimizdir. Asla Ada’yı teminat ve ipotek olarak vermeyiz.” dedik. Sağ olsun, Bankalar Birliği 

de buna saygı gösterdi.  

Başa dönersek, gecikme neden bu kadar uzun sürdü? 3 defadır konu oluyor. Bir, Emlak 

Konut’la ilgili Florya engeli karşımıza çıktı. Olağanüstü Divan toplantılarında da dile getirdiğimiz 

gibi, 60 günlük uyarı ve tahliye sürecini... Florya’dan taşınmayı kastediyorum. Mümkün değildi, 

biliyorsunuz. Bununla ilgili tekrar başınızı ağrıtmak istemiyorum. Çünkü Kemerburgaz arazisini 

teslim alamamıştık ve biz Florya’da antrenman yapan, çalışan spor ekibimize kaldırımda, 

sokakta antrenman yaptıramazdık.  

Değerli Arkadaşlar,  

Ben tabii yaşantım boyunca yapmadım, suçlu ve suçlu aramam. Yenilsem kavgada, en 

yakınlarıma bile çatmam. Ben geçmiş yönetime de atmıyorum, ama bu sorun 2016 yılında 

imzalanmıştı. Florya’nın bir yıl içinde terk edilmesi gerekiyordu sözleşme gereği, edilemedi. Bir 

yıl ek süre verildi ve 30 Mayıs -biz 24 Mayıs ya da 25 Mayıs’ta seçim yaptık- 2018 yılında 

müteahhide ihale edildi. O andan itibaren faiz işlemeye başladı. Bu arada, inşaat sektörünün 

hafiflemesi nedeniyle de Riva projesi neredeyse durma noktasına geldi. O dönemi söylüyorum, 

2017-2018. Biz hizmette süreklilik ilkesi gereği, Florya ve Emlak Konut’la olan sorunlarımızı 

çözdük. Divana da bu arada teşekkür ederim, çok değerli 3 hukukçu üye ile de -Sayın Celal 

Erkut, Sayın İlhan Helvacı ve Murat (Develioğlu) Hocamla- ben şahsen 3 saat istişare ettim, 2.5 

saat. Kendilerine çok teşekkür ederim. Bana söyledikleri, “Başkanım, anlattıklarınız ışığında, 

(Hepinize de anlatabilirim, özelde detayı.) aynen devam edin, sakın yargıya gitmeyin.” En son 

çare, ki savaş ve yargı başvurmak zorunda kalacağı en son çaredir. Biz görüşmelerle, sulh 

yoluyla Emlak Konut olayını -ki fesihler oldu, 60 gün, zorunlu Emlak Konut feshetmişti- çözdük. 

Ben öğünmek anlamında söylemiyorum. Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. Mağrip ile 

Maşrık bir araya gelse, orta dünya, üst dünya bir araya gelse, o Florya’nın tapusu yeniden 

alınamazdı. Yeniden aldık. Bu benim değil, yönetimimin değil, Galatasaray camiasının gücü ve 

başarısıdır. 2016’da ödediğimiz bedel üzerinden Florya’yı aynı bedelle geri aldık. 
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Bir faiz ödedik. Ödeyeceğiz daha doğrusu, ödemedik. Neti onun 37 milyon da değil, onu da bir 

120 milyonu, bu yapılandırma anlaşmasının bünyesine aldık, 5 yıllık ödemeye. Bitmedi. 

Ödenecek faizi de yine 5 yıllık bir sürece yaydık -bunda Emlak Konut’a çok teşekkür ediyorum 

buradan-, özel bir bankanın 5 yıllık ödeme takvimine aldık. Yani bize ve gelecek yönetimlere 

yük olmaması açısından. Ama en önemlisi, Emlak Konut’un ve devletimizin... Ben buradan 

açıkça Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Yiğidi öldürün, hakkını inkâr etmeyin. 

Rakiplerimiz de bundan hemen heveslenip saldırıda bulunmasın bize de verin diye. Biz kendi 

mülkümüzü, kendi evimizi aldık, ki buna delalet eden herkese de buradan tekrar teşekkür 

ediyorum. 

Değerli Arkadaşlar,  

Evet, bir lansman yaptık Emlak Konut’la. Riva projesi bizim büyüklerimizin, Selahattin Beyazıt 

Başkanımızın. İnşallah onun adını da vefa ilkesi gereği, Riva vadisinde çok önemli bir yere 

vermek düşüncesindeyiz. Lansman yaptık. Bütün satışlar durmuştu, Düşler Vadisi projesi 

neredeyse bitiyordu. O lansmanı yaptık, Galatasaray’ın gücü bir kez daha ortaya çıktı. O 

lansmandan sonra bine yakın başvuru oldu. O günden bugüne Riva’da 190 milyon TL’lik satış 

yapıldı. Sayın Emlak Konut Genel Müdürü görev vermişti, “Başkan, sen de ev al.” Diye. Sağ 

olsun, oğlum gidip baktı. Evler bitiyor, haberiniz olsun. Elinizi çabuk tutun. Çok samimi 

söylüyorum, Riva Düşler Vadisi projesi müthiş bir proje. Avrupa'da ödüller alacağına 

inanıyorum, dünya çapında mimari ve site yerleşimi açısından. Galatasaray’a yakışır bir site 

olacağından kuşkum yok. Bir Pazar günü eşinizi, çocuğunuzu alın, lütfen ziyaret edin. Sevgili 

Selahattin Beyazıt ağabeyimizin, o dönemki yönetimin ve sonraki yönetimlerin, ki sonraki 

yönetimler bize devretti. Biz bunu hemen Selahattin Bey’den devralmadık. O aradaki süreçte 

bulunan bütün yönetimler, Ali Sami Yen’den bu yana bütün yönetim, denetim, bütün kurullara 

da teşekkür ediyorum. Bizi bu güne, bu rahat konuşmaya getiren neden ve varlık onlar. 

Değerli Arkadaşlar, 

Neden Riva’yı anlattım? Riva’ya sahip çıkın. Riva ne kadar satılırsa, ne kadar başarılı olursa 

Florya o kadar güçlenecek. Ödediğimiz faizi ödemeyeceğiz, çünkü bildiğiniz gibi, 1 milyar TL’ye 

yakın bir expectation, yani tahminî gelir var. 508 milyon TL minimum gelir var. O 508 milyon 

TL’yi kırdırdık, onun faizinin faizini ödemeye devam ediyoruz. Kaan bazen çıkıp size anlatıyor 

bunları, ben bunlarla kafanızı şişirmek istemiyorum. Fakat genel imaj, kafanızdaki resme 

baktığınızda, büyüklerimizin bize miras verdiği bu değerleri koruyup geliştirmeye devam 

ettiğimize inanıyoruz.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bunu yapılandırmaya bağlarsak, bu projelerden elde edilecek gelirler bizim yapılandırmayı geri 

ödememize temel teşkil edecek. 

Biraz önce dediğim gibi, Florya’yı biz aldık. Florya’yı 2016 değerinden, aynı TL değeri üzerinden 

aldığımız gibi bazı kardeşlerimiz... Evet, ben tapu dairesine gittim, fotoğraf çektirdim, Riva’yı 

gösterdim. Bu, şov amaçlı değildi, onun nedenleri vardı. Benim o tapu dairesinde fiziken 

bulunmam gerekiyordu, oraya çökmem gerekiyordu. O da ayrı bir destan. Kısaca ona da 

değinirim. Orada tabii göründü ilk defa Florya, tarla. Dediler ki bize, yahu siz tarla aldınız. Evet, 

işte Sevgili Barış Manço’nun dediği gibi, domates, patlıcan ekeceğiz.  
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Değerli Arkadaşlar,  

Öyle değil. Galatasaray Spor Kulübü olarak biz tapuyu ilk aldığımızda da tarlaydı, Emlak Konut’a 

verdiğimizde de tarlaydı, geri aldığımızda da hâliyle tarla. Ama burada tapuya bakmamak 

gerek. Konuya beledi yetkililer ya da imarla uğraşanlar ya da bu konuyu bilenler bilir ki, 

bakılması gereken yer imardır. Binliklerde ne görünüyor? Burası binliklerde spor rekreasyon 

alanından konut alanına döndü. Yani 2016 değeri ile aldığımız yer kaç kat arttı, bilmiyorum, 

artı imara döndü. Kaç kat arttı, bilmiyorum. İnşallah 5-10 kat artar ki arttı ve Galatasaray, 

gelecek yönetimler bunu en iyi şekilde değerlendirir.  

İki, biraz önce dediğim gibi, bu yapılandırma işinde bize engel olan, bu kadar gecikmesine 

neden olan, ki Divanın araştırıcı, sorgulayıcı, inceleyici tavrına teşekkür ederim. Belki bu bizi 

diri tutuyor, ama ne kadar tahammül ederiz, ne kadar bu sinerjimiz sürer, onu bilmiyoruz. 

Sonsuz enerji bize ait değil çünkü. Yönetimimize de ait değil, şahsıma da ait değil. Ve bu arada 

bir haciz olayıyla karşılaştık. Yapılandırmanın bu kadar uzun sürmesiyle ilgili Divanda bir tek 

soru sorulduğunu görmedim ben, bir tek. Yahu birileri haciz koydu size çok ağır, bu nedir, 

nasıldır, nasıl çözdünüz diye tek bir soru gelmedi. Bize teşekkür de gelmedi, kuvvetli. Hatta 

teşekkür edenler yönetimci olmakla suçlandılar. O nedenle, insanlar hep ortaya sıcak konuştu. 

Bizim buna ihtiyacımız var mı yönetim olarak? Aslında var. Çünkü eğer siz meccani bir iş 

tutuyorsanız, ajandanız yoksa, ikinci bir planınız yoksa -maddi, siyasi ya da ticari-, beklediğiniz 

tek şey vardır, -sosyolojik konuşuyorum- takdir duygusu, teşekkür duygusu. Eğer teşekkür, 

vefa ve takdir göremezseniz, yaptığınız sosyal hizmetin hiçbir anlamı, manevi tatmini yoktur. 

Tam tersine, insanın en değerli hasretlerinden biri olan sosyal dayanışmayı yok eder.  

Değerli Arkadaşlar,  

Haciz sürecini de çözdük. Bunun için ben bankalara, özellikle Ziraat Bankası’na buradan çok 

teşekkür ediyorum. Sabah 3,5-4,5’a kadar süren bir süreçle bitirdik ve yapılandırma 

anlaşmasını finalize ettik. Miktar olarak yetmez, fakat atılan adımlar ve daha da geliştirilmesi 

bizi mutlu edecek. Tekrar ediyorum, 5 yıllık bir süreç, % 5, 15 ve 80’lik bir ödeme süreci, yani 

üçüncü yıl, dördüncü yıl ve beşinci yılda. 5. yılda % 80’i ödeyeceğiz. Bizim nakit akışta ve 

ödemede hiçbir sürecimiz yok. Haciz nedeniyle ve Emlak Konut nedeniyle yapılandırma 

bitmediği için, 127 milyon TL’mizi yaklaşık 3 ay bankalarda kullanamadık, 3 aya yakın. Herhangi 

bir nema, yani faiz de alamadık. O gemiyi 3 ay sizler adına, sizlerin başını yere eğdirmeme adına 

mali anlamda nasıl yürüttüğümüzü bir Allah bilir, bir de biz biliriz. Çünkü bizim şu anda 

düzeltmemiz de gerekiyor, -hedef olarak söylüyorum- gerek profesyonel takımımızın 

ücretlendirmesi, gerekse teknik ücretlendirmemiz çok yüksek. Bunu indirmemiz gerek. Bu 

ödemeleri yaptık. Hiç kimsenin kanı sarı kırmızı akıp bedava oynamıyor. Fakat şunu bilin, bizim 

FIFA’lık hiçbir sürecimiz olmadı. Hiçbir sürecimiz olmadı. Olmadan diyenler için de gereğini 

yaptık, gerekli suç duyurularında da bulunduk. Sosyal olarak da tepkimizi de verdik. 

Değerli Arkadaşlar,  

Şunu söyleyeyim, yapılandırma anlaşması, Galatasaray’ın çıkarlarına en uygun hâlde, günlerce 

yönetimimiz ve avukatlarla birlikte tek tek maddelerin üstünden geçerek çözdüğümüz bir 

şeydir. Şunu da söyleyeyim, önüne gelene dağıtılan bir ulufe değildir. Buna uyabilen kulüpler 

girebiliyor, biz buna uyanlardan biriyiz. Bu arada hızla geçeyim bir konuyu. TFF, yapılandırma. 
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Biliyorsunuz, biz adımlarımızı UEFA’ya göre atıyoruz. UEFA Finansal Fair Play sınırlamaları bizim 

ana kırmızı çizgimiz. Orada iki ana bağımsız denetim firmasından, Ernst&Young ve 

PricewaterhouseCoopers’ın denetlemesinden geçiyoruz, çifte kavrulmuş. Kendi 

denetlememiz ve siz değerli Divan üyelerinin tek tek denetlemelerinin dışında, onlar 

tarafından da resmen denetleniyoruz açıkça. Sevgili Kaan biraz sonra fırsat bulursa size 

anlatacak, bizim bu konuda rakamlarla ilgili en ufak oynamamız yok. Lütfen halka açık bir 

şirketle ilgili tabirler kullanırken dikkatli olalım. Eğer haklı iseniz gelin bize anlatın, biz 

yanlışımızı düzeltelim. Ama sırf bize vurmak için lütfen kendiniz birtakım rakamlar oluşturup 

oradan Galatasaray’ı vurmayın. Biz bugün varız, yarın yoğuz. Ama Galatasaray baki, 

Galatasaray bir marka, Galatasaray bir değer.  

Ben tenzih ederim bütün yönetimleri, Galatasaray asla hileye, hurdaya, oyunu bozacak hiçbir 

mertçe olmayan harekete girmez. Her zaman alnımız açık. Eğer bir hata yaptıksa, bize söyleyin, 

biz onu düzeltiriz, eğer yaptığımız bir hata varsa. Bu rakiplerimiz için de geçerli, kendi içimizde 

de geçerli.  

Değerli Arkadaşlar,  

Aslında ben çok kısa konuşacaktım. Yapılandırma ile ilgili durum bu, anlatacağım bölüm bu. 

Onlar izin vermedikçe -haklı çünkü, 3 bankanın kendi denetimleri var- anlatabileceğimiz 

şimdilik bu kadar. Sorularınız, gelişmeler ışığında sizleri tekrar bilgilendiririm. Hepinize saygılar 

sunuyorum. 

Bir not geldi. Florya için ödeyeceğimiz faiz net 8.2 milyon TL, onu da 5 yıl yapılandırdık. 

Teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Başkana açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Kaan Bey’in bir talebi vardı, son Divan 

toplantımızda yapılan eleştirileri cevaplamak üzere. Buyurun Kaan Bey.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Sağolun.  

Değerli Divan, Değerli Başkanım, Değerli Divan Üyeleri,  

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi, geçen Divanı izlediyseniz, sevgili devre 

arkadaşım Gürkan Eliçin’in bizim mali tablolarımızla, finansal raporlarımızla ilgili birtakım iddia 

ve hatta ithamları olmuştu. Şimdi müsaade ederseniz, önemli gördüğümüz için bunlara biz 

cevap vermek istiyoruz.  

Ne demişti Sevgili Gürkan? 31 Aralık 2017 ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında derneğimizin 

Sportif AŞ’ye olan borcunun aşırı yükseldiğini ve bunun Sportif AŞ tarafından derneğe kesilen 

haksız, usulsüz adat faiz faturalarından kaynaklandığını iddia etmiş, bunu da birtakım 

rakamlarla ispat edeceğini söylemişti. Ve hatta “Burada artık finansal bir dedektiflik başlıyor, 

hep birlikte Sherlock Holmes’culuk oynamak zorundayız.” diyordu.  

Bakın, böyle bir ortamda, canlı yayında, basın karşısında, halka açık bir firma ile ilgili böyle 

cümleler sarf etmek manipülasyona girer ve suç teşkil eder. Hepimizin buna -biraz önce de 

Başkanımız söyledi- son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Ben de cevap verirken bu konuya 

özen göstereceğim.  
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Şimdi özetle, -tabii dinleyen olmuştur, olmamıştır- ne dendi, ne iddia edildi, buna bakalım. 

Bizim yönetim olarak daha önce sunumlarımızda kullanmış olduğumuz bir mali tablo 

üzerinden bir faiz hesaplaması yaptı. Bu kesilen adat faturalarının faizini % 42 olarak tespit etti. 

Daha sonra da, bunun bileşiği % 53’e gidiyor, dedi. Onu biz hâlâ anlamadık. Daha sonra da 

zaten kendi ona bir daha değinmedi, kullanmadı onu. Daha sonra da, 31 Aralık 2018 tarihi 

itibarıyla -yine bizim sunmuş olduğumuz bir mali tablo üzerinden- derneğin 358 milyon lira 

borcu olduğunu tespit etti. Ve dedi ki, “Yani bizim şu anda mali tablolarımız içinde bu 358 

milyonu borç stoğumuzun içinde bir yerde bulmamız gerekiyor. Karşılığında da % 42 faize denk 

geliyor olması lazım. Gelin bu arayışı hep birlikte yapalım.” dedi. Yani şunu demek istiyor. 

Derneğin borcu 358 milyonsa, bunun karşılığında finansal tablolarımızda böyle bir kredi 

bulmamız ve bunun da faizinin % 42 olması gerekir, diyor.  

31 Aralık 2018 tarihli konsolide mali tablolarımızda ve 30 Kasım 2018 Sportif AŞ’nin mali 

tablolarında, bilançolarımızda 378 milyon lira gibi bir krediye rastlıyor. Karşılığında da libor + 

4.75 yazıyor ve 358 milyon borcu bu 378 milyonluk krediye benzetiyor, aşağı yukarı aynı diyor. 

Libor + 4.75 faizle 42 faizi karşılaştırıyor ve kesilmesi gerektiğinden 27 milyon lira daha fazla 

faiz faturası kesilmiş diyor. Bunu KDV dahil söylüyor. KDV bir gider değildir. Ben onu 23 milyon 

fark olarak düzeltiyorum. Sonra da, “Hepimiz hemfikiriz herhâlde.” diyor. Hemfikir değiliz. Her 

gün değişen, hareketli bir borç carisinin, hareketli bir kredi ve faizi ile yaşarken gidip bu 

verilerin bilançoda zamanı durdurup belli bir tek rakam içinde aranması zaten sizin bu işin 

mantığını anlamadığınızı gösteriyor. Burada biz kendimizi sorumlu tutuyoruz. Ben şimdi bir kez 

daha bu işin nasıl işlediğini anlatmaya çalışacağım. 

Bakın, Sportif AŞ’de derneğimizin bir cari hesabı var. Bu kendi içinde ayrı olarak işliyor. Bu cari 

hesap sadece nakit ihtiyaçlarda hareket görmüyor. Birtakım sözleşmelerimiz var dernekle 

Sportif AŞ arasında. Bu sözleşmelere, şartlarına uygun ödemeleri yapamadığı zaman o da 

carisine vadesinde borç kaydoluyor. Birtakım gider yansıtmaları var. Örneğin elektrik 

faturaları, ortak kullanılıyor. Hepsini Sportif’e, hepsini derneğe yazabilir miyiz? Mümkün değil. 

Temizlik, güvenlik gibi birtakım gider yansıtmaları, bunlar paylaştırılıyor. Bunların hepsi cari 

hesabı oynatıyor. IFRS düzeltmeleri, adat faturaları, sürekli Sportif AŞ’nin içindeki derneğin 

carisi, gün içinde her gün hareket görüyor. Bu arada, tabii ki Sportif AŞ’nin de kendi bir carisi 

var. Tek kasa, iki şirket gibi düşünün. Hem Sportif AŞ, hem dernek ihtiyacı karşılığında bu kasayı 

kullanıyor ve kendi carileri kendi içinde hareket gösteriyor. Bir taraftan da Sportif AŞ’nin 

finansal borçlar hesabı var, yani bankalardan kullandığı krediler. Bakın, 2018 yılında, Sportif AŞ 

toplam -yani bu iddia edilen dönemde- 750 milyon TL ana para kredi kullanmış, 1 milyar TL de 

kredi kapaması yapmış. Yani çok hareketli. Uzun vade, kısa vade, aç kapa, bu da çok hareketli 

bir krediler hesabı.  

Derneğin de kendini çevirecek geliri olmadığı için, Sportif AŞ’nin bu nakit akışından 

faydalanıyor, yani kaynağını kullanıyor. Sportif AŞ de o dönem maruz kaldığı en yüksek faiz 

oranını geçmemek kaydıyla derneğe adat işletiyor. Bu bizden önceki yönetimlerde de böyle 

yapılıyordu. Hiçbir fark yok. Tek fark, biz şeffaf olarak çıkarıp, ilk defa olarak bu rakamları 

sizlerle paylaşıyoruz, sizlere gösteriyoruz.  
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Şimdi yanılgı nerede, hesap hatası nerede? Siz nasıl zannediyorsunuz? Yani dernekte, 

basketbol şubesinde bir basketçi FIBA’ya gitmiş, paramı alamadım diye şikâyet etmiş ve 150 

bin avroluk bir ödemeye ihtiyaç var. Sportif AŞ’den bunu talep ediyor. Sportif AŞ, bir dakika, 

ben bir kredi başvurusu yapayım, bir tek bunun için diyor ve gidiyor, kredi başvurusu yapıyor. 

Genel müdürlükten 3 gün cevap bekliyor. Hah, tamam diyor, 150 bin avroyu oraya veriyor. 

Bak, senin bilançoda kredi böyle. Ya da şöyle söyleyeyim, gider yansıtmaları, elektrik faturaları, 

temizlik... Elektrik faturası geldi. Bir dakika, param yok, elektrik için benim adıma bir kredi 

kullanır mısın? Fiiliyatta böyle bir işleyiş yok. Yangın anında kasada parayı buldun mu 

kullanıyorsun. Dolayısıyla derneğin yıllardan beri gelen ve her gün hareket eden carisinin borç 

bakiyesini, bilançoda zamanı durdurup tek bir rakam içinde aramanız, yani sadece sanki ona 

özel bir kredi alınmış gibi aramanız çok yanlış bir mantık.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Kesilen adat faturalarının tamamı bağımsız denetimden geçmektedir. Her ay tek tek kontrol 

ediliyor bunlar. İki farklı mali yılı yaşayan Galatasaray, yılda 5 kez bağımsız denetimden geçmek 

üzere 7 tane mali rapor yayınlıyor. Bugüne kadar bağımsız denetim şirketinden, usulsüz adat, 

yani faiz faturası kesimi ile ilgili bir bulgu yoktur. Olsaydı zaten anında müdahale eder ve mali 

tablolarımızı düzeltirdi veya şartlı görüşe taşırdı. Bugüne kadar SPK tarafından da bu yönde 

tutulmuş bir tutanak yok. Kaldı ki, maruz kaldığımız en yüksek faiz oranının % 0.001 üstünü 

dahi faiz kesemezsiniz. SPK mevzuatı gereği, bu usulsüz olur ve bağımsız denetimden geçmez.  

Sevgili Gürkan, yanlış olduğunu biraz önce izah ettiğim rakamlarla ilgili bir sağlama yapmak 

istiyor ve gidiyor 31 Ağustos 2019 tarihinde Sportif AŞ’nin finansal mali tablolarında şöyle bir 

veri buluyor. Finansman geliri 51 milyon, finansman gideri 51 milyon. Diyor ki yani, “Sportif AŞ 

kredi kullanmış, 51 milyon faiz ödemiş, onun da tamamını derneğe adat keserek kendine 

finansman geliri yaratmış. Ee, Sportif AŞ hiç mi kendi için kredi kullanmamış? Var mı böyle bir 

dünya!” diyor. Öyle bir dünya yok zaten. Siz yine finansal tablo okuma hatası yaptığınız için 

öyle bir dünya varmış gibi zannediyorsunuz. Şimdi ben anlatıyorum. Finansman geliri, faiz geliri 

demek değil ki. Finansman geliri ve finansman gideri dediğinizin içinde sadece faiz yok ki, kur 

farkı gelirleri ve kur farkı giderleri de var. Ne oldu sizin sağlama hesabınız? Bitti.  

Bildiğiniz gibi, 25 Aralık’ta -yani Sevgili Gürkan’ın bu sunumu yaptığı 18 Aralık’tan bir hafta 

sonra- UEFA Finansal Fair Play’e katılan takımlarla ilgili raporunu açıkladı, bu sezonla ilgili. Tam 

bu rapor açıklanmadan bir hafta önce Gürkan’ın sunumundan şöyle bir metin okumak 

istiyorum. “Bu durum Finansal Fair Play’de de sorun oluşturuyor,” (Yani bu adat sorun 

oluşturuyor. Oluşturur, oluşturabilir değil, oluşturuyor. Yani hüküm var. Bizim haberimiz yok 

ama.) “çünkü Sportif AŞ’nin gelir gider tablosunda futbol kökenli olmayan, futbol, sportif 

kaynaklı olmayan gelirle kârı artmış oluyor. UEFA bunu kabul etmez. Benden de daha iyi 

inceleyeceklerinden eminim.” Ya Gürkancığım, bu konuşma neye hizmet ediyor? Yani sen 

benim samimi arkadaşımsın, kalksan gelsen 10 dakika yanıma, ya benim böyle bir endişem var 

desen, ben zaten 10 dakikada bunun böyle olmadığını sana anlatırım. Bu kürsüden bir 

Galatasaraylının yapacağı konuşma bu mu? Yani seni tanımasam, sen Galatasaray’ı UEFA’ya 

şikâyet ediyorsun derim. Haklı çıkmak uğruna, her şeyi pervasızca iddia edebilir miyiz? Bu 

Galatasaray’a haksızlık değil mi?  
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Şimdi ben bununla ilgili, UEFA ile ilgili hafızalarımızı tazelemek istiyorum. Bakın 2 yıl, 2 sezon 

önce UEFA kapılarını Galatasaray’a kapattı. O mali tablolarla Galatasaray’ın UEFA’ya girmesi 

mümkün değildi. Başkanımız gitti, gerçekten çok ciddi bir mücadele vererek, inandırarak 

“Tamam, hepsini kabul ediyoruz. Yeni bir sayfa açalım.” dedi, birçok taahhüt verdi. Güvene 

dayalı, UEFA bir mucize eseri bize kapılarını tekrar açtı ve biz vermiş olduğumuz bütün 

taahhütleri fazlasıyla yerine getirdik. Bunu lütfen unutmayalım. 6 ayda bir ilerleme raporu 

sunmamız lazımken, biz 3 ayda bir gönderiyoruz raporları. Biraz önce Başkanımız söyledi, PwC 

bağımsız denetim firması tarafından UEFA’nın istediği zaman denetleniyoruz ve bu ilerleme 

raporlarının yanı sıra sezon bitimlerinde biz mali tablolarımızı UEFA’nın sitesine en ufak 

ayrıntısına kadar giriyoruz. Bunlar defalarca UEFA tarafından inceleniyor, bize birtakım sorular 

soruluyor, cevaplar veriyoruz. En nihayetinde 25 Aralık’ta, UEFA bu kriterlere tabi takımlar 

arasında kararlarını verdi ve ikinci sezon üst üste Galatasaray’ın bu kriterlere uyduğunu 

açıkladı. Ama uyamadığını açıkladıkları takımlar da var. Demek ki adaleti doğru dağıtıyorlar.  

Şimdi ben bu iddia ile ilgili, UEFA futbol dışı zarar eden şubelerini kapat, diyor. Kapatmıyorsan 

da onları fonlamayı kes, diyor. Futboldan edindiğin stopaj gelirlerini futbolun altyapısına 

kullan, derneğine kullandırma, diyor. Biz bu sezon futboldan edindiğimiz stopaj gelirlerinden 

65-70 milyon lira derneğe verdik. Bu verdiğimiz paradan bir lira adat, bir lira fatura kesmeyi 

bırakın, derneğin carisine borç kaydetmedik, bir de üstüne üstlük gelir kaydettik, yani hibe 

ettik. Ne oldu şimdi 23 milyon faiz hesabı? Terse mi döndü? Bitmedi. Derneğin kur farkı, 

derneğin yabancı para cinsinden sporcu sözleşmeleri yok mu? Var. Bunları ödeyemediği zaman 

Sportif bunları fonluyor mu? Fonluyor. O günkü döviz kurundan TL’ye çeviriyor, carisine TL 

olarak borç kaydediyor. Ama o kredinin kur artışından dolayı ettiği kur farkı zararı bu atfedilen 

dönemde yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 130 milyon lira. Bir lira bununla ilgili kur farkı ile ilgili 

bir fatura kesmemiş. Ne oldu hesaplar? Terse döndü. Bakın, bu ilişkide mağdur olan taraf 

dernek değildir. Biz diyoruz ki, bir tane değil, 5 tane bağımsız denetim firması ile gelin, eğer 

doğru isek dağları deleriz.  

Borç neden artıyor? 2012 yılında, Başkanımız Ünal Aysal zamanında, dernekle Sportif AŞ 

arasında bir sözleşme imzalanmış, stat hasılat doluluk paylaşım anlaşması. Ben baktım, Sevgili 

Gürkan da o yönetimde kurullarda görev yapıyor. SPK gelir tutanak tutana kadar -tutanak 

burada, 25.9.2017, yani biz yönetimi devralmadan bir iki ay önce- bu sözleşmeye ait 

yükümlülüklerin hiçbiri yerine getirilmediği gibi, derneğin carisine borç dahi kaydedilmiyor. Ee 

ne oluyor? Bunun belki faizi ile bize maliyeti olmuştur şu anda 150 milyon. Kalkıp derneğin 

carisi, ödeyecek hâlimiz yok. Derneğin carisine borç yazıyoruz. Siz bunları geçmişte, 5 yıl 

boyunca vadelerinde, vaktinde ödeseydiniz, böyle bir ani yükselişi görmeyecektiniz.  

Sevgili Gürkan’ın sunumundan bir bölüm okumak istiyorum. “Görülen, rast gelinen, 

borçlanılan en yüksek faizle dernek borçlandırılmış ve borçlandırılmaya devam edilmiş. 

Derneğimizin elinde aktif olarak Ada var, Sportif’in A grubu hisseleri var, şimdi bir de Florya 

dolayısıyla olmuş oluyor, Florya’yı geri aldık diye. Tehlikenin farkında mıyız? Hepsini 

kaybedebiliriz. Tehlikenin farkında mıyız?”  

Benim şu tabloyu artık sanıyorum hepiniz ezberlediniz. Deneğimizin 2010’dan 2019’a, 10 yıllık 

tabloları. Sarılar gelir, kırmızılar gider. Burada -hiç tartışmaya mahal olmasın diye- ne faizler 
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var, ne adat, ne kur farkı, hiçbir şey yok. Çıplak gelir-gider. Sarılar gelir, kırmızılar gider. 

Tepelerdekiler de milyon dolar edilen zararlar. 12 milyon dolarla başlıyor. Devraldığımızda 9 

milyon dolara indik, 10 yılın sonu ikinci performansı. Bu son senede 2 milyon dolar. Biz şimdi 

Aralık sonunu görüyoruz. Merkez ve tesislerdeki geliri de eklediğimiz zaman, bu çıplak gelir 

gider farkını 10 yıldır ilk defa kâr kapatacağız. Kapattık, biz Aralık sonunu görüyoruz.  

Şimdi, toplam 200 milyon dolar zarar. Ben baktım, 2011 ile 2017 arasındaki tüm yönetimlerde 

Sevgili Gürkan kurullarda görev yapmış. Tamam, icrada değil, ama o koridorlarda bulunmuş. O 

7 yıl boyunca derneğin çıplak zararı 167 milyon dolar. Bu 167 milyon dolar dernekten bir 

kaynak çıkışı değil mi? Yani siz 7 yıldır tehlikeyi fark etmediniz de şimdi mi fark ettiniz?  

Biz buna sebep olduğumuz için mutluyuz zaten. Biz yönetim olarak ne anlatıyoruz devamlı? 

Hep zaten bu tehlikeyi anlatıyoruz. Bu tabloları çıkarıyoruz, şeffaflık diyoruz, bütçe diyoruz, 

mali disiplin diyoruz. Faizin faizini kesmişsiniz. Bakın, faizin faizi nasıl kesilmiş, ben size 

anlatayım. Riva, Florya hasılat paylaşım anlaşması yaparsınız. Buradan gelecek olan gelirler için 

Emlak Konut’tan 508 milyon taahhüt alırsınız. Hayal gelirler için, o gelirlerden mahsup etmek 

üzere, gidersiniz onu bankalara temlik edip, kırdırıp 167 milyon lira faizi ödersiniz. Ondan sonra 

Emlak Konut’un ödeme zamanı gelince, bakmış ki o hayal gelirler gelmiyor, ilk taksit için 105 

milyon kredi kullanırsınız -Emlak Konut kullanır-, faizini bize, derneğin cari hesabına borç 

kaydeder. İkinci taksitte de 140 milyon kredi yine eksik diye kullanır, o faizi de carimize borç 

kaydeder. Faizin faizi, böyle borcumuzu artırır. Gayrimenkulleri kaybetmekten 

bahsediyorsunuz. Sizin içinde bulunduğunuz yönetim bu gayrimenkulleri kendi eliyle sattı. Biz 

satan yönetim değiliz ki, biz alan yönetimiz.  

Son bölüm, bunu okumak da açıkça ağırıma gidiyor ama okuyacağım. “Dernekten Sportif AŞ’ye 

kaynak aktarımı yapılmaktadır ve bu yolla, kaynak aktarımı nedeniyle dernek zarara 

uğratılmaktadır ve yine aynı yöntemle, Sportif AŞ’nin kârlılığı yapay bir şekilde fazla 

çıkmaktadır. Çok iddialı sözler olduğunu biliyorum. O yüzden, bağımsız denetimden geçmiş 

dipnotlarla ve Sevgili Kaan kardeşimin yapmış olduğu sunumlarda kullanmış olduğu rakamlarla 

size bunları ispat etmek istiyorum.”  

Yani siz bize açıkça hilekâr diyorsunuz. Ama daha da önemlisi, unutmayın ki halka açık bir 

firmanın gelir gider tablosu ile ilgili bu tarz bir cümle kullanımı, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

107/2. maddesi uyarınca bilgiye dayalı manipülasyona girer ve kanun gereğince bunu yapan 

kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli parasına çarptırılır. Çok çok rica 

ediyoruz, bunu bir daha yapmayın. Biz hilekâr değiliz, bizim kafamız böyle çalışmıyor. Biz 

burada bir görev için bulunuyoruz, görevimizi de çok ciddiye alıyoruz. Görevlerimizden biri de 

Galatasaray’ı şeffaflaştırmak ve bunu adım adım da başarıyoruz. Eğer eski gözlüklerle bu 

Galatasaray’a bakarsanız böyle yanılgıya düşersiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kançal’a açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Gürkan Eliçin salonda ise cevap hakkı 

kullanabilir. Yoksa bir dahaki sefere. Efendim? Sayın Volkan, isterseniz ben karar vereyim ona. 

Teşekkür ederim. Yok galiba. Peki. Bundan sonraki maddeye geçiyoruz, Sicil Kurulunun 2019 

yılında yapılan yeni üyelikler konusundaki sunumu. Buyurun Selçuk Bey.  
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Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerim, Değerli Divan Başkanı, 

Divan Üyelerimiz,  

Bugün çok değerli bir toplantıyı gerçekleştirdik. 231 adet yeni üyemiz Divan üyesi olarak 

aramıza katıldı. Önümüzdeki hafta da yine bu salonda, 2019 yılında Galatasaray Spor 

Kulübü’nde üyeliğe kabul edilmiş çok değerli 400 kişinin töreni düzenlenecek. Bu da çok değerli 

diye düşünüyorum, çünkü ilk defa bu yıl itibarıyla Genel Kurul sıralarında Galatasaray’ın 

geleceğine dair söz sahibi olacaklar ve 25 yıl sonra da inşallah yine bu Divan sıralarında yerlerini 

alacaklar. Her biri bence çok değerli, mali anlamda birçok konuyu da istişare ediyoruz. Bence 

her biri belki milyon dolarlık projeler ve fikirler üretebilecek değerli Galatasaraylıları aramıza 

alacağız.  

Geçen Aralık ayında, toplantının sonuna doğru denk geldiği için mümkün olduğunca özet 

geçmeye çalıştım. Bugün biraz detaylı olarak Galatasaray Spor Kulübü’nün üyelik süreci ile ilgili 

verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçmiş yıllarda, -2014 ile 2019 yılları arasındaki başvuru 

sayılarını tabloda görüyorsunuz- ortalama yaklaşık 600-700 civarında bir başvuru süreci 

gidiyor. 2015 yılında 1.000’e, 2018 yılında ise 1.700’e kadar ulaşan bir başvuru var. 2019 

yılında, geçen yıl, 1.136 başvuru gerçekleşiyor. Bunun farklı nedenleri var. Birazdan 

aktaracağım bilgilerle yorumları sizlere bırakmak istiyorum.  

En temel azalma sebebi, tüzüğümüz gereği, normalde her yıl yeniden başvuru yapılması 

gerekiyor. Geçmiş yıllarda mevcut başvurular bir sonraki yıla aktarılıyormuş. 2019 yılı itibarıyla, 

bu konuda üyelerimizin de destekleri sayesinde çok hassas davrandık ve 1.136 tane yeni 

başvuru yapıldı. Gruplara göre üye başvurularını da buradan sizinle paylaşmak istiyorum.  

Malumunuz, (A) mektepli başvurularımız, (B) başkanlık kontenjanı, (C) sporcu üyelerimiz, (D) 

üye eş ve çocukları, (E) grubu da diğer başvurular. Bu konuda da son 3 yılın karşılaştırmasını 

birazdan size aktarırsam daha net olacak tahmin ediyorum. Bu arada, 2002 yılı ile 2010 yılları 

içerisinde Galatasaray Spor Kulübü’ne alınmış üyelerin toplam sayılarını da sunumun sonunda 

vereceğim, çünkü özellikle (D) grubu ile ilgili bazı veriler vermek istiyorum. Bu sebeple bunlar 

önemli. 2002 yılında 296, 2003’te 554, 2004 ve 2005’te 240’larda seyrediyor. 2006’da 347’ye 

çıkıyor. 2007’de 323. 2008 ile 2009’da 600 civarında üye alınıyor. 2017 yılında 408 üye. 2011-

2016 yılları arasında 280 civarında kişi üyeliğe kabul ediliyor. Son 3 yılda da, yani 2017, 2018 

ve 2019 yıllarında ise 384, 391 üye kabul ediliyor.  

Gruplara göre üye alımını da burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine son 10 yıl. 2010 

yılındaki tüzük değişikliğimizden bu yana olan veriler bunlar. Daha öncesindeki tüzük 

maddelerimiz farklı olduğu için, 2010 öncesi ile sonrasında kısmi farklılıklar mevcut. (A) grubu, 

(B) grubu ve (C) grubundaki tabloları sizlerle paylaştığım gibi, (A) grubunda genel olarak 

ortalama 60-70 civarında bir üye alımı gerçekleşiyor. Birazdan zaten son 3 yılı vereceğim. O 

yüzden detaya girmiyorum. (B) grubu zaten malumunuz, 15 kişi. (C) grubu, sporcu üyelerimiz, 

tüzüğümüzden kaynaklı 5 yıl sporculuk yapmış olmalarına rağmen, 5 yıl içerisinde 

başvurmazlarsa bu haklarını kaybediyorlar. Tüzüğümüzde bu konu maalesef hassas ve aslında 

elimizi bağlayan bir konu. Bu sebeple, genelde 15 civarında gidiyor. Bu yıl için 17’ye ulaştı. (D) 
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grubu ve (E) grubu ile ilgili de bir sonraki tabloda daha detaylı verirsem üzerinde istişare 

etmemiz daha kolay olacak diye düşünüyorum. 

2017, 2018, 2019 yıllarının, son 3 yılımızın karşılaştırması. (A) grubunda 2017 yılında 60 kişi, 

2018 yılında 71 kişi, 2019 yılında 263 kişi. (B) grubunda başkanlık kontenjanı olduğu için 15. (C) 

grubu 20, 15 ve 17. (D) grubu 94, 101 ve bu yıl için 27 kişi. (E) grubu 195, 189, bu yıl için ise 78 

kişi.  

Burada demin vermiş olduğum tablonun 2018 yılında oransal dağılımını görebiliyorsunuz. Bu 

da aynı tablonun 2019 yılındaki oransal dağılımı. Önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. 

Geçen yıl da bu verileri sizinle paylaşmıştık. Galatasaray Spor Kulübü’ne üye olanların kadın-

erkek oranları. Belki malumunuzdur, Aralık ayında bir çalışma grubunun duyurusu yapıldı, 

Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu diye. İçinde Galatasaraylı akademisyen kadınlarımız, 

daha önce kulüpte görev yapmış üyelerimizin de bulunduğu bir çalışma grubu bu. UEFA’nın da 

aslında bu konuda çalışmaları var. Biliyorsunuz, Sayın Ebru Köksal’ın da Türkiye'yi temsilen bu 

konuda çok önemli çalışmaları var. Dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü de bu konuda 

önümüzdeki dönemde önemli adımlar atmayı hedefliyor. 2018 yılında aldığımız üyelerin 

içerisinde 96 kadın, 295 erkek üyemiz var. 2019 yılında bu rakam yukarıya doğru çıkmış 

durumda. Sevindirici, 158 kadın üyemiz var bu yıl berat alacak, 242 adet de erkek üyemiz var.  

Gruplara göre dağılım, bu da şu açıdan önemli. Birazdan verilere baktığımız zaman beraber 

analiz edebiliriz. Özellikle Galatasaray Lisesi mektepli ve üye çocukları, kadın oranını yukarıya 

çekiyor. Bu, Galatasaray Spor Kulübü için çok büyük bir zenginlik ve bu zenginliği mümkün 

olduğunca korumamız gerekiyor. 2018 yılında 36 erkek, 35 kadın üyemiz (A) grubundan, 2019 

yılında keza hemen hemen aynı, 134’e 129. 2018 yılında (D) grubundan kulübe üye olanların 

kadın-erkek oranları, 36 erkek, 60 kadın, üye çocuklarında. Bu yıl kontenjan dolayısıyla 27 

başvuruyu kabul edebildik. Burada da yine 14’e 13.  

Bunu biraz önce aktarmıştım, tekrar olmuş, kusura bakmayın.  

(D)  ve (E) grubuna dair bazı istatistikleri vermek istiyorum, spor kulübü tüzüğümüzdeki bir 

kangreni sizlere aktarabilmek ve hep birlikte değerlendirebilmemiz açısından. 2011, 2012, 

2013 yıllarında, gördüğünüz gibi, başvuruların içerisinden ortalama % 38, % 44 düzeyinde 

üyeliğe kabul imkânını sağlamışız. Keza 2014’de benzer oranlar gidiyor. 2015’te bir düşüş var. 

2016’da yine göreceli olarak aynı veriler yakalanıyor. 2017’de % 40’lara kadar çıkıyor. 2018 

yılında yine biraz aşağıya iniyor. 2019 yılında da, mevcut tüzükten kaynaklı, maddelerden 

kaynaklı noktadan dolayı, (D) grubu % 10, (E) grubu % 12’ye, ortalamada % 11’e iniyor. 

Özellikle üye çocukları konusunda iki veri çok canımızı yakıyor. Özellikle Sicil Kurulunda görev 

alan arkadaşlar olarak, bunu yakından çok fazla hissediyoruz, ama tahmin ediyorum ki, kulüp 

üyesi olan, 5 yılını doldurmuş üyelerimizin çocuklarıyla ilişkisinde de bu acıyı yaşadıklarını 

düşünüyorum. 2018 yılında üye olamayan 192 üye çocuğumuz 2019 yılında artık bu işi 

bırakmış, artık başvurmuyor. Bunların içerisinde 4 yıl, 5 yıl hâlâ başvuru yapıp giremeyenler 

var. 2019 yılında başvuru yapan 258 üye çocuğundan 232’sini ancak üye alabilmişiz. 

Pardon, çok özür dilerim, alamamışız. Çok özür dilerim. Keşke o günleri bir gün görebilsek hep 

birlikte. Yapmış olduğumuz veri araştırmasına göre, 600 kişinin üzerinde 5 yıllık kıdeme sahip 

üyelerimizin eşleri, çocukları üye olmak için bekliyorlar.  
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Size bir miktar da Sicil Kurulundaki yeni yapılanma hakkında bilgi vermek istiyorum. Sicil Kurulu 

tahsilat sistemini tamamen iptal ettik. Bugüne kadar, Sicil Kurulu kendi içerisinde bir tahsilat 

sistemi gerçekleştiriyordu, muhasebe ise kendi içerisinde başka bir yazılım üzerinden tahsilat 

gerçekleştiriyordu. Sicil Kurulu yapmış oldukları tahsilatı finans departmanına beyan ettiği 

sürece sisteme aktarılıyordu. Bu konuda sıkıntılar tespit edildi. Bu konuda zaten Denetim 

Kurulu da bazı soruşturmaları devam ettiriyor. Yaklaşık 6 ay boyunca yapılan çalışma 

sonucunda, muhasebe departmanının kullanmış olduğu CRM yazılımı ile sicil departmanının 

kullanmış olduğu CRM yazılımı entegre edildi. Sicil Kurulunun üzerinde bulunan bütün 

makbuzlar, geriye dönük, tamamı zimmetli olan makbuzlar muhasebe departmanına teslim 

edildi. Artık üzerimizde herhangi bir makbuz bulunmuyor. Bugünden itibaren de -dün bütün 

üyelerimize şifrelerini gönderdik- online olarak geriye dönük aidatlarınızı, ödentilerinizi 

görebileceksiniz, borçlarınızı görebileceksiniz ve online olarak tahsilatı yapabileceksiniz.  

Bu süreçte, 6 ay boyunca biraz da kendilerini üzmek durumunda kaldık zorlayarak ama, 

hepsine teşekkür etmek istiyorum. Özellikle CFO Sevinç Hanım’a, Murat Bey’e, Yusuf Bey’e, 

muhasebe departmanında, IT grubunda Fatih kardeşimizle Ümit’e, Sicil Kurulunda Derya 

arkadaşımıza özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Dün onun için söz vermiştik, zorlayarak 

akşamleyin 6 gibi sisteme alabildik. Umarım bundan sonra daha şeffaf ve herkesin ulaşabildiği 

bir yapıyı gerçekleştirmiş oluruz. Artık online ödeme yapabileceğiz, sicil.galatasaray.org 

üzerinden. EFT veya havale devam edebiliyor. Mail order’ı da bu yıl için devam ettireceğiz. 

Hedefimiz, önümüzdeki yıl mümkün olduğunca online ödeme sistemine geçebilmek. Bu arada, 

dün itibarıyla tekrar mesaj gönderdiğimiz için kusura bakmayın, ama şifreleri iletmemiz 

gerekiyordu. 

Aidatını ödemiş olan birçok üyemiz var. Aldığım veriye göre, yaklaşık olarak 3.400 kişi 

Perşembe akşamı itibarıyla aidatlarını ödemiş durumda. EFT ve havaleler sisteme onaylanarak 

eklendiği için 2-3 gün civarında zaman alabiliyor. Ama sicil.galatasaray.org’dan ödemenizi 

yaptığınız an, aynı anda ödemenizi görebiliyorsunuz. 

Geçen toplantıda kısmi olarak bilgi aktarmıştım. Denetim Kurulu ve Sicil Kurulu odaları 

stadımızın üçüncü katındaki bir alana taşındı. Sicil Kurulu arşivi, üye formlarının bulunduğu 

kasalar parmak izi ile girilebilen yeni mekânına aktarıldı. Şu an için sadece Sicil Kurulu Başkanı, 

Başkan Vekili ve çalışanlar girebiliyorlar. Dolayısıyla bu noktadan sonra -geçmişte de zaten 

sorumluluk bizdeydi ama- olabilecek her türlü sıkıntı konusunda bizleri istediğiniz kadar 

eleştirebilirsiniz. 

Sicil Kurulu ve Denetim Kurulu profesyonel kadrosunun tamamı değişti. Şu an için Derya Hanım 

ve Ecem Hanım diye iki arkadaşımız göreve başlamış durumdalar. Bu süreçte devam eden 3 

adet soruşturma var. Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulumuz bu konuda sizleri daha sonra 

bilgilendirecektir. Maalesef bir üyelik vaadiyle devam eden, usulsüz üyeliklerle ilgili bir 

soruşturmamız var. Divan kombine ile ilgili de bir soruşturma devam ediyor. Bu üç konuda da 

Sicil Kurulu olarak biz kendi iç soruşturmamızı, raporlarımızı Denetim Kuruluna ilettik. Bundan 

sonraki süreçte Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulu gereğini yapacaktır.  

Özellikle Kişisel Verileri Koruma Kanunu konusundaki hassasiyetimizi şöyle bir bilgi ile 

paylaşmak istiyorum. Malumunuz, kanun 2018 yılı Haziran ayında yürürlüğe girdi. Çok ağır bir 
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kanun, 3 ila 4 milyon lira civarında maddi yaptırımı olan, hapis cezası olan bir kanun. Aslında 

kanun yürürlüğe girmeden önce, 2018 Mart ayı itibarıyla, biz elimizden geldiğince hem 

yönetim kurullarında ve kurullarda çalışan arkadaşlarımızı, ekip arkadaşlarımızı, hem de 

üyelerimizi bilgilendirmeye başladık. Hatta o dönem biraz kırıcı olarak, Divan başkanlığı seçimi, 

sonraki kulüp başkanlık seçiminde de ancak imza karşılığı kişisel verileri paylaştık adaylarla. 

Bundan sonra da bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Geriden gelen bazı alışkanlıklarımız var. 

Bizler de bu alışkanlıklarımızı bırakmaya çalışıyoruz. Bu kanuna hepimizin harfiyen, elimizden 

geldiğince riayet etmemiz konusunda desteklerinizi rica ediyorum.  

Son olarak, müzayededen yeni bir üyemizin elde ettiği, -1930 yılındaki- Galatasaray Spor 

Kulübü Umumi Nizamnamesi’ni sizlerle paylaşmak istiyorum. O dönemde yine tüzük değişikliği 

gündemdeymiş anlaşılan. Mehmet Helvacı ağabeyimin o dönemki versiyonu veya diğer 

hukukçularımız çalışmalar yapıyorlarmış. Burada çok önemli bir madde var, bunun altını 

çizmek istiyorum. Galatasaray Spor Kulübü her zaman Türkiye gerçekleriyle yan yana durup, 

beklentilerin karşılığında da çözüm üretebilen bir kurum olmuş. 1930 Türkiye’si, kadına oy 

hakkının verildiği dönemler, Galatasaray Spor Kulübü’ne üyelik koşullarının ve hangi kişilerin 

öncelikli olduğunu belirten maddeler. Cemiyetler Kanunu’na uyulması, şu anki Dernekler 

Kanunu’na uyum. Amatör olmak, kurucu irademiz, Galatasaray mektebine devam etmiş olmak 

ve d maddesi, burası çok enteresan, “Galatasaray’la ilgili zatın validesi, hemşiresi, kızı ve 

zevcesi Galatasaraylı addolunur.” Yani sadece kadınlara bir öncelik verilmiş 1930 yılında. 

Umarım bundan sonraki dönemde, özellikle mektepli mezun kardeşlerimiz ve (D) grubu üye 

çocukları, çocukluklarından beri Galatasaraylı yetişmiş olan potansiyellerle, çok iyi yetişmiş bu 

kadroyla yine kadın üyelerimizin sayısını yukarıya çekebileceğimizi umut ediyoruz.  

Önümüzdeki hafta, 18 Ocak Cumartesi günü, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda kulüp 

üyelik berat törenimiz gerçekleşecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Selçuk Bey’e açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Bir konusunda, bir konuda kendisinden bir 

ricam olacak. Bu inovatif çalışmaları son derece önemsiyoruz tabii ki. Değişen üye profilimize 

ve ülkemizin içinde bulunduğu şartlara uyum sağlayan çalışmalar her türlü takdirin üstündedir. 

Ancak bu KVK konusu hepimiz için geçerli, sadece Sicil Kurulu için değil. Sicil Kurulunun, bizim 

bir yerde kozmik odamız olduğu konusunda da hemfikiriz. Zaten onu daha önce de tartışmıştık. 

Yalnız bu KVK uygulamalarını, kulüp içinde ve diğer kurullarla, organlarla ilişkileri düzenlerken 

mümkün mertebe az kırıcı olup, personelin birbirleriyle daha iyi geçinmelerini sağlayacak 

şekilde yönetirsek hepimiz için faydalı olur. Galatasaray Divan Kurulu profesyonelleri de bu 

kulübün çalışanlarıdır, aynı Sicil Kurulunun çalışanlarının olduğu gibi. O bakımdan, buna biz de 

hassasiyet gösteririz, ama aynı hassasiyeti sizlerden de rica ediyoruz lütfen.  

Bir ikinci konu yine Sicil Kurulu veyahut sizinle ilgili. Divan Kurulunda yapılan sunumlar ister 

KVK kapsamında, ister etik geleneklerimiz kapsamında Divan Kurulunun mülkiyetindedir. O 

bakımdan, burada sunum yaptıktan sonra her seferinde başında bekleyip sildirmenizin gereği 

yok. Burası Galatasaray Spor Kulübü’nün Divan Kuruludur, güvenmeye devam etmenizde 

büyük yarar var. Ben bu konudaki hassasiyetimizi gündeme getirmek istedim.  
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Son maddeye gelmeden evvel, Kaan Bey’in sunumu ile ilgili iki genel konuda görüşümü 

belirtmek istiyorum.  

Detaylara ben bu konuda çalışan arkadaşlar kadar hâkim olmamakla beraber, evet, KDV bir 

maliyet değildir, mutabıkız. Fakat bildiğim kadarıyla, dernek bu KDV’yi indiremiyor, dernek 

olduğu için. Dolayısıyla % 18 KDV derneğin üzerinde kalıyor. Kalıyorsa maliyet oluyor. İkincisi, 

yine benim bilgilerim çerçevesinde, faizler her ay değil, dönemsel olarak 3 aylık dönemlerde 

fatura edilir. Dolayısıyla her ay KDV ve nakit akımından kaynaklanan bir finansman yükü 

getirmemek lazım diye düşünüyorum.  

Her defasında, iki bağımsız denetim kuruluşunun denetiminden geçtiğimizi söylüyoruz. 

Biliyorsunuz, bu bağımsız denetim raporları genellikle oldukça geç geliyor. İkincisi, yine 

yanılıyorsam özür dilerim, bağımsız denetim kuruluşları sizin faiz oranınıza karışmaz. Sadece 

faiz fatura edip etmediğinize bakar. Yoksa bu % 15 mi, % 44 mü, 45 mi, buna karışmaz. Bu 

konuda bir vurgulama yapmak istedim sadece. Ama her hâlükârda başarılı bir çalışmadır Kaan 

Bey’inki. Gürkan Bey’in eleştirilerinin mutlaka faydası olmuştur ki bu tür açıklamalara gerek 

duydu, biz de aydınlandık. Her iki arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz.  

Bundan sonraki maddeye Kaan Bey bir ilave yaptı. Dernekler olarak KDV iadesi alıyormuşuz. 

Eğer öyleyse KDV maliyet değildir, sadece nakit akışımızı biraz etkiler. Dolayısıyla onu 

düzeltiyorum.  

Son maddeye geçmeden önce, biliyorsunuz, kulübümüzü ilgilendiren enteresan gelişmeler 

oluyor son zamanlarda. Biz gündemi yapıp hepinize dağıtıyoruz, ama gündem o kadar ani 

değişiyor ki, artık o değişikliği yapmak ihtiyacı hissetmedik, nasıl olsa gündemi beraber burada 

tartışırız diye. Bunlardan bir tanesi, rakip kulüplerden birinin ısrarla bizim limit artışlarımızı 

kendilerine malzeme yapmaları ve bu konuda bize çelme takmaya çalışmaları. Niyetleri çok 

açık. Bunun nedenini anlayabilmekle beraber, gelinen seviyeyi anlayamıyorum ben. Bir an 

önce buna en üst perdeden bir önlem almazsak, bir tepki göstermezsek bu bir alışkanlık hâline 

gelecek, böyle gidecek gibime geliyor. Kendi iç düzenleri için, bizim limit artışlarımızı, esneklik 

işte malum kulüp için çıkartılıyor gibi konular ne sportmenliğe yakışıyor, ne de her iki kulübün 

tarihsel ilişkilerine yakışıyor. “Ezeli rekabet, ebedi dostluk” lafları zamanında kullanılıyor, ama 

karşı kulüp açısından şu anda gelinen yer biraz seviyesizlikte diz boyu prim yapmaya 

başlamıştır. Divan olarak bu konudaki rahatsızlığımızı dile getirmek istedim. 

İkincisi de yine gündemin önemli bir konusu. Biliyorsunuz, son Mali Genel Kurulumuzdan bu 

yana sular durulmadı camiamızın içinde. Davalar, mahkemeler, yürütmeyi durdurmalar... Emin 

olun, takip etmekte güçlük çekiyoruz. Onun için de not aldım. 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce 

alınan yürütmeyi durdurma kararının, tedbir kararının geçen hafta kaldırıldığına hem 

basından, hem sosyal medyadan ve bunun üzerine de kulübümüz resmî sitesinden yapılan bir 

açıklama ile hepimiz muttali olduk. Her ne kadar kulüp resmî sitesinden yapılan açıklama tabiri 

caizse no-name bir açıklama ise de -yani bu Yönetim Kurulunun açıklaması mıdır, Denetim 

Kurulunun açıklaması mıdır veyahut kimin açıklamasıdır, bilememekle beraber- sonuç olarak 

kulübün resmî sitesinden yapılan bir açıklama. Dolayısıyla son 3-4 gündür bu konuda da yoğun 

bilgi kirliliği ile yaşıyoruz. Herkes bir yorum yapıyor vesaire. Bu her iki konu da camiamızı 

yakından ilgilendiriyor. Çünkü biliyorsunuz, Mart ayında Olağan Mali Genel Kurulumuz var. 
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Denetim Kurulunun durumu nedir, vesaire gibi tartışmalar oluyor. Bunlar da bizim sizlere yazılı 

olarak gündemi göndermemizden sonra yaşadığımız gelişmeler. Dolayısıyla bu her iki madde 

de belki bugün gündemi oluşturabilir diye düşünüyorum.  

Bizim şimdilik Divan olarak yorum ve ilavelerimiz bunlardır. Siz de uygun görüyorsanız, son 

maddeye geçip -konuşmacı olarak yazılmış olanlar var- onlara kürsüyü teslim edelim ve hep 

birlikte dinleyelim. Buyurun.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın İbrahim Ziyal.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Mehmet Bey, 1 numarayı değiştirdik bugün, kusura bakmayın, sizden bir talep gelmeyince.  

İbrahim Ziyal 

İbrahim Ziyal, 6329.  

Sayın Divan, Sayın Yönetim, Değerli Galatasaraylılar,  

Öncelikle aramıza katılan yeni Divan üyelerini tebrik ediyorum, kendilerine hoş geldiniz 

diyorum. İnşallah Divan toplantılarına rağbet ederler, katılırlar ve daha kalabalık olarak yaparız 

toplantıları. Sayın yönetimi de Florya konusundaki çabalarından dolayı tebrik ediyorum, 

teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Ama bazı eleştirilerim 

olacak, sorularım ve katkılarım. Onlara cevap verirlerse sevinirim.  

Şimdi bir müddet önce, bir iki sunumumda, ileride Sportif AŞ’ye bir yabancı ortak bulunması 

gerekebilir diye bir sunum yapmıştım. O zaman şiddetle, Galatasaray’ı satacak mıyız diye 

tepkiler gelmişti. Sportif AŞ ile derneğin birbirinden farklı olduğunu söylemiştim. Konunun bir 

şirket olduğunu, ama asla derneğe dokunulmaması gerektiğini vurgulamıştım. 

En son Gürkan Bey’in sunumundan sonra, bir tarafsız üye olarak, daha doğrusu 

Galatasaray’dan taraf bir üye olarak benim kafam çok karıştı. Kaan Bey biraz evvel bir açıklama 

yaptı. Bir bölümünde tatmin oldum, ama bir bölümünde hâlâ kafam karışık. Kendisinin 

sunumundan önce slaytı hazırlamıştım. Onun için bir iki noktayı vurgulayarak, bir ikisini de 

geçerek devam edeceğim.  

Aralık 2017’de derneğin borcu 125 milyon, Ağustos 2019’da 625 milyon. Bu doğru mudur diye 

soruyorum her şeyden önce. Çünkü eğer hâl böyle ise, dernek aşırı derecede borçlanmış ve 

riski artmakta. Yani aradaki fark 500 milyon civarı bir borç görünüyor. Biraz evvel değinildi, 

banka kredisi alınmış, Sportif AŞ adat faturası kesmiş, daha sonra dernekte kullanılmış. Sayın 

Divan Başkanımın değindiği gibi, Sportif AŞ ödemeleri 3 ayda bir yaparken, dernek ayda bir 

yapıyor ve KDV kesiliyor. Ancak açıklamada sözlü olarak Kaan Bey belirtti, bu KDV’lerin derneğe 

bir zarar olarak uygulanmadığını söyledi. Kendisi öyle söylüyorsa doğrudur. Sayın Gürkan 

Eliçin’in 100 milyon fazladan zarar derneğe borç söylemiyle ilgili ben bazı hesaplar yaptım, o 

kadar da bir fark olmadığını gördüm. Yani hakkını da vermek lazım, biraz abartılı bir şey 

bildirmiş ama bir miktar da fark olduğu görünmekte. Kaan Bey bunu cevaplarsa sevineceğim. 

Ancak en önemli şey bu slayttaki Aralık 2017 ve Ağustos 2019 arasındaki bu borç farkı. 

Gerçekten 500 milyon artış var mı ve dernek böyle bir borç yükü altında mı?  
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Diğer bir konu ise Kemerburgaz. Ben Florya konusunda Sayın Başkanı ve yönetimi tekrar çok 

tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Ancak bir önceki Divanda sormuştum, konuşma yaparak 

değil ama yerimden oturarak, soru var mı diye sorulduğunda. Kemerburgaz bizim elimizde 

kalacak mı ya da Florya’da biz antrenmanlara devam ederken, eğer Kemerburgaz da 

yapılabilirse, bir tesise başlanırsa ve tesis biterse, orası bittikten sonra, Kemerburgaz’a 

geçtikten sonra Florya tekrar devredilecek mi? Çünkü böyle bir anlaşma tabii ki ticari açıdan 

son derece kârlı bir anlaşma. Biz yerimize geldik, Kemerburgaz’ı aldık gibi görünüyor. Yusuf 

Bey, bir önceki toplantımızda bununla ilgili olarak, kesinlikle Kemerburgaz bizde kalmıştır, diye 

söylemişti. Galatasaray için Kemerburgaz çok önemli bir yatırım, ama hâlâ benim şüphelerim 

var. Yani bununla ilgili nasıl bir güvenceniz var? Sözlü bir güvenceniz mi var, yoksa bir belge mi 

var elinizde? Vurgularsanız sevinirim.  

Burada son dönemlerde alınan futbolcu listesi. Luyindama sakat, Andone sakat. Mitroglou 

gitti, bir miktar ödeme yapıldı. Babel gitti, Nagatomo gitti, Diagne gitti ve kulübünde kadro dışı. 

Nzonzi kadro dışı. Ozornwafor diye bir oyuncumuz var, kiralandı. Onyekuru hastalandı. Emre 

Akbaba dönüyor inşallah. Emre Mor, Seri, Marcao ve Jimmy Durmaz, Adem, Şener, Lemina ve 

Falcao. Ben ağırlıklı olarak olayın şanssızlıklarla bu noktaya geldiğine inanıyorum. Ama 

randıman düşüklüğü ile ilgili de bir problem var. Oyuncular çok çabuk sakatlanıyorlar. Yani 

onun sebebini de anlayabilmek mümkün değil. Bunu teknik kadronun değerlendiriyor olması 

lazım. Ama sonuçta menajerlerle ilişkilerimizde de bir sıkıntı mı var, bilemiyorum. Bunu da 

vurgulamakta yarar görüyorum. Yani scout takımımız, menajerler, önerilen futbolcular, sonra 

gelen sonuçlar da ortada, hâlâ yeni baştan kadro kurmaya çalışıyoruz. Bunu bir eleştiri olarak, 

pozitif bir eleştiri olarak alırlarsa sevinirim.  

Ben Sayın Başkanımı çok takdir ediyorum, kendisini de severim. Ancak bu açıklama beni biraz 

düşündürüyor. Ben Galatasaray başkan adayı olacak birisinin bunu okuduğu zaman neler 

düşünebileceğini, bu tablodan nasıl korkacağını hayal edebiliyorum. Yani bu bir uyarı mı? Sayın 

Başkanım tarafından aba altından sopa gibi gösterildiğini hiçbir zaman düşünmüyorum. Ama 

bu yapılandırma ile gidişatın ileriki dönemlerde gelecek başkana son derece büyük bir yük 

oluşturacağı da malum şu anda.  

Diğer taraftan, Arda ile ilgili spekülatif açıklamalar oldu. Sayın Başkanım bir açıklama yaptı. 

Sayın Başkanın açıklaması son derece yeterliydi bence, eğer böyle bir karar alındıysa ortak 

olarak. Ama arkasından teknik direktörümüzün yapmış olduğu açıklama biraz tezat oluşturdu. 

Hâlâ da bir soru işareti, başkanlık makamı ile teknik direktörlük makamı arasında ya da bunlar 

arasında bir sıkıntı var mı, yok mu? Çünkü eğer böyle önemli bir futbolcu alımı olacaksa, 

bununla ilgili bir mutabakat sağlandıktan sonra tek ya da iki taraflı bir açıklama yapılması 

gerekli diye düşünüyorum. Belki buna da cevap verme imkânı olabilir.  

Son olarak da, benim için son derece korkutucu olan, -kusura bakmayın, böyle söyleyeceğim- 

2020 Mart Mali Genel Kurulu yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yapılması lazım normalde. 

Bundan sonra benim kanaatim, sadece idari yönden ibrasızlık diye bir şey değil de, gelecekler, 

ya mali ve idari yönden ibra edilecekler ya da mali ve idari yönden ibra edilmeyecekler. İbra 

etmezlerse artık kesin seçim. İbra olursa, bu kadar dava ile birlikte, mali ve idari açıdan ibra 

olmuş bir yönetimin devam etmesi ile ilgili soru işaretleri, sıkıntılar ve davalar devam edecek 
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ondan sonra görünüyor. Gönül isterdi ki, bunu geçen yaz döneminde Sayın Başkana aslında 

ben şifahen söylemiştim, o zaman seçime girme hakları olduğunda erken bir seçime gidilse, 

hem bu bir güvenoyu tazeleme şeklinde olsun, hem de bu olay kapansa diye. Keşke şimdi 

imkân olabilse, çok hızlı bir tüzük değişikliği yapılabilse, girebilecek herkes seçime girse ve kim 

hangi durumda esas olarak karar verilebilse. Ben genel anlamda Galatasaray’da yönetimlerin 

ibra edilmemesinden yana değilim, çünkü herkes buraya elini taşın altına koyarak geliyor ve 

elinden geleni yapıyor. Çok büyük bir gaf olmadığı müddetçe hep sürelerini 

tamamlamalarından yanayım. Ama maalesef son 10 senedir hiçbir yönetim süresini 

tamamlamadı. Biz bu şekilde devam edersek, bu muhalefetlerle, bu böyle yıllarca devam 

edecek gibi görünüyor. Bununla ilgili üzüntümü ve tedirginliğimi de vurgulamak isterim. 

Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Teşekkür ederiz Sayın Ziyal. Sayın Hayri Kozak.  

Hayri Kozak 

Merhabalar. 

Değerli Büyüklerim, Sevgili Galatasaraylılar,  

Şimdi bu sabah ben ilk defa bulunuyorum. Genelde de bulunamadığım zamanlar için özür 

dilemek durumundayım, ama çok güzel bir toplantı vardı burada. Dikkatimi çeken çok çok 

önemli bir şey, âdeta sporcu yağmuru vardı amatör şubelerde. Adedini bilemeyeceğim, ama 

cidden büyük keyif veren bir manzaraydı. Evet, buyurun, düşünemedim. Müthiş bir şey. 

Üzerinde durulması gereken bir görüntü. Ben bugüne kadar bu manzaradan uzak kaldığım için 

kendime teessüf ediyorum. Müthişti yani. Zaten amatör şubelerle ilgili biraz değineceğim.  

Şimdi efendim, bugün Galatasaray’ımız hakkında birtakım konuşmalar yapıldı. Fakat üzerinde 

durmadığımız bir tablo var. Biz mali durumumuzu, gerçek anlamda mali durumumuzu iyice 

biliyor muyuz? Ben ciddi manada kendimi vererek bir çalışma yapmaya çalıştım. Hiç de detaya 

girmeden, sizi de yormayacak bir şekilde size sunmaya çalışacağım. 

Şimdi Galatasaray Kulübü olarak, biz son iki sezonda profesyonel futbolda şampiyon olduk, 

Şampiyonlar Ligi’ne, Avrupa kupalarına katıldık ve sanıyorum Galatasaray’da futbol tarihinin, 

Türkiye'de futbol tarihinin en yüksek gelir seviyelerine ulaştık. Yanılıyorsam hemen bana 

söylensin. Çok ciddi seviyelere ulaştık. Şimdi bunları bir gözden geçireceğiz. 

Bizim iki grubumuz var, malum, bölüm olarak, kulüp olarak. Bir Sportif AŞ’miz var. Kaan 

kardeşimin de sık sık ifade ettiği gibi, bizim de hep yıllardır söylediğimiz gibi, mali yılları ayrı, 

iki ayrı spor grubumuz var, futbol ağırlıklı olmak üzere iki kulüp yapımız var bizim. Birisi 

dönemini 12 ay geçtikten sonra 31 Aralık’ta tamamlıyor, o da Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı 

ortaklıkları konsolide hesaplar adı altında sizlere, bizlere sunuluyor. Diğeri de Sportif AŞ, her 

yılın Mayıs ayı sonunda bitiyor ve 1 Haziran’da başlıyor. Orada bir bilanço, burada bir bilanço, 

ayrı ayrı rakamlar, ama neticede bunlar konsolide, aslı konduğuna göre, Galatasaray’ın bağlı 

ortaklıkları konsolide hesapları altında. Dolayısıyla ben izninizle, sadece Galatasaray Kulübü ve 

bağlı ortaklıklarının konsolide hesaplarından size birtakım veriler atacağım ve Sportif AŞ’ye, 
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rakamlara, verilere hiç değinmeyeceğim. Ne dersiniz Kaan kardeşim? Daha isabetli olur, değil 

mi? Çünkü tamamen birbirine karışacak. O zaman bakalım ona.  

Bu arada, ben bir şey ifade etmek istiyorum. Bunu söylemeye mecburum, ben kendi şahsımla 

ilgili. Beni affedin, iki dakika kendimden bahsedeceğim. Ben 1964’ten itibaren, Galatasaray’ın 

bütün maçlarını çok istisnai hâllerde seyretmemiş, fakat bütün maçlarını daha o 3 gruplu 

Karıncaezmez Şevki zamanından başlamak suretiyle 3 sene evveline kadar, evvela Ali Sami Yen 

eski ve yeni stadımızda takip etmiş bir insanım. Futbolu çok seviyorum, çok meraklıyım, hâlâ 

da öyle ve hâlâ da takip ediyorum. Niye 3 senedir gitmiyorsun? Onu merak eden bana sorsun. 

Ama ben mutlaka ve mutlaka futbolu seviyorum, en büyük merak alanım ve Galatasaray’a 

tapıyorum, en büyük sevgi alanım. Bunu altını çizerek söylüyorum. Bunu niye söylediğimi de 

izin verirseniz konuşmamın sonunda ifade edeyim. 

Neden Galatasaraylılığımdan bahsediyorum? Beni tanımayan bir sürü adam dolaşıyor 

ortalıkta. Yazıyor, çiziyor, eline geçirdiği telefon mikrofonlarında sövüyor, sayıyor. İnanılmaz 

bir şey, ama bunlarla uğraşılmaz tabii, bunu da biliyorum. Ona cevaben de söylemiyorum 

bunları. Ben sizinle dertleşiyorum bu konuda.  

Şimdi efendim, gelelim Galatasaray’ın mali ortamına. 

Bir defa, şu son 2 yılın şampiyonluklarına baktığımız zaman, evvela hızlı bir şekilde gelirleri alıp 

bir kenara koyalım. Bakınız, 2018 yılında 975 milyon. 2019 yılında -ki bu, bu senenin 9. ayına 

kadar filan, 21 aylık bir süreç bu- orada da 811 milyon. Yani bu 21 aya baktığınız zaman, 

Galatasaray Kulübü’ne minimum 1 milyar 786 milyon para girmiş. 1 milyar 786 milyon 

minimum. Bu resmî olarak kayıtlarımıza geçtiğimiz -hepsinin kaynakları belli- gelirlerimiz. 

Hemen yanında, tabii hızlı bir şekilde giderlerimize de bakalım. Baktığımız zaman, bir önceki 

sene 1 milyar 311 milyon gider yapmışız, takip eden bu 9 aylık süreçte de 959 milyon gider 

yapmışız. Şimdi bunlar aşağı inerken, bu kadar gelir, bu kadar gider, bu kadar zafer, bu kadar 

harcama, bu kadar gelir, düşündürücü bir manzara. Ne olmuş sonunda, bir bakalım.  

Ben 3-4 kaleme bakarım. Doğrudur, yanlıştır, muhasebeyi fazla didiklemeye de gerek görmem. 

Rakamların sonuç rakamları konuşur, büyük yanlışlar olmadıkça. Benim kaynağım, bizim kulüp 

muhasebemizin ürettiği ve denetim şirketleri tarafından onaylanmış kitaplardan, mali 

raporlardan kaynaklanıyorsa benim rakamlarım, ben buna güvenle bakıyorum. Onun için, 

sizlerin de söylediklerine bu gözle baktığım için lütfen güvenerek bakın. Şimdi bakın, 30 Eylül 

2019 itibarıyla, 3 aylık süreci daha var 12 ayın tamamlanmasına. Yani bu 12 ay tamamlandıktan 

sonra, o gelirler ifadesinde söylediğimiz 1 milyar 786 milyon muhtemelen 2 milyara doğru 

gidecek. Ama giderler de, 1 milyar 904 milyon gider de yukarı doğru gidecek. Şimdi bakın, 

finansal borçlar en önemli borcumuz. Ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 30 Eylül’de 1 milyar 

344 milyon. Toplam yükümlülükler, her şeyi içeren yükümlülükler 2 milyar 508 milyon. Ve bu 

1 milyar 344 milyon, geriye dönük 4 yıla baktım ben. Son 2 yıl şampiyonluklarla geçmiş. 2 yıl 

da onun yanına koydum. Yani 2016’dan itibaren baktım. Finansal borçlar bu 4 yılın en yüksek 

rakamına ulaşmış 9 aylık süreçte. Toplam yükümlülüklere baktığımız zaman da, dediğim gibi, 

2 milyar 508 milyon bir para.  

Teminatlar. Her teminatın arkasında borç vardır, borçlanma vardır. O teminatlar boşuna 

rakamlandırılıp oraya geçmez, malumunuz. Teminatlar, yine son 4 yılın hemen hemen en 
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yüksek rakamına ulaşıyor. Bir tek 2016’da yüksekmiş az bir şey, ama 2 milyar 93 milyon verilmiş 

teminatımız var. Hepsi kapı gibi teminatlar. Bir de şarta bağlı yükümlülükler diye, benim hep 

böyle gevezelikle söylediğim size, muhasebe rakamlarına, gelir-gider tablolarına girmeyen, 

ama fiilî olarak kulübün borcu olan, yani bizim şu anda elimizde bulunan kiralık, miralık, şu, bu 

sporcular, yani sporcuların alacaklarından oluşan bir rakamdır. Ama rakam deyip geçmeyin, o 

da 669 milyon.  

Şimdi kulübümüzün mali durumu bu. Hemen yanına iki yıllık şampiyonluğu lütfen koyun. Onun 

için tekrar geleceğim. Onun için futbola gireceğim, onun için Galatasaraylılığımı söylüyorum. 

20 sene benim hayatımın tribünlerde geçtiğini onun için söylüyorum. Bunu kendini bilmez 

birtakım adamlar da iyi bilsin. Neden acaba futbola takılıyor Hayri? Şimdi gelelim oraya. 

Evvela geçmiş yıllara bakalım. Geçmiş yıllar derken, 1996’dan da geriye gidiyorum. 

Yönetimlerimiz, kulübümüzün maddi manevi yönden güçlü olabilmesi için futbola her dönem 

çok önem vermişler. Kuruluşundan itibaren her dönem. Bu anlayış uzun yıllardır bugüne kadar 

geçerliliğini korumuştur. Tabii bunda futbolun ülke bazında popülaritesi de büyük rol 

oynamıştır. Ancak topun çizgiyi geçmediği -benim her zaman ifade ettiğim, benim tanımımdır 

bu- başarısız dönemlerde, kulübümüz ekonomik ve manevi yönden sıkıntılı günler yaşamıştır. 

Özellikle 1995 yılından bugüne kadar yaşanan 25 yılda elde edilen pek çok sportif başarıya 

rağmen. O süreç içinde Galatasaray tarihinin en büyük futbol başarılarına ulaştık. Hepiniz 

biliyorsunuz, Avrupa şampiyonluğu orada, şampiyonluk adetleri orada, o 25 yılın içinde 

yatıyor. Buna rağmen, 25 yılda elde edilen pek çok sportif başarıya rağmen, 25 yılın 2-3 istisnai 

yılı dışında tüm mali tablolarımızda –tümünde, iddia ile söylüyorum- giderler gelirlerden fazla 

olmuş. Onun için, yıllardır borç içinde süründük. Yok, onun zamanında, bunun zamanında, her 

kafadan bir ses çıkar. Bizden değil, ortada. Ya 25 yıldır böyle devam ediyor. Neden? Devam da 

edecek. Şimdi ben, bu geveze adam bunu defalarca söyledi. Giderler gelirlerden daima fazla 

olmuş, 3 yıl dışında ve bu dönemlerin tamamı, tamamı finansal olarak zararlı ve borçlu 

kapanmıştır. Yani okuyoruz ya demin yukarıda, rakamlar değişiyor, onlar hep yerinde duruyor. 

Sadece rakamlar değişiyor. Rekor rakamları da Galatasaray Kulübü’nün futbolda en yüksek 

gelir seviyesine ulaştığı yıllarda ulaşıyor. Gelin de bunun içinden çıkın. Bunun üzerinde 

duruyorum ısrarla.  

Değişik dönemlerde futbolda uygulanan yanlış transfer politikaları da maalesef bu olumsuz 

sonuçlarda başrolü oynamıştır. Futbolun çok içindeyim, çok yakından takip ediyorum. Biraz 

bunda kafam da çalışıyor. Premier League’i çok dikkatli takip ediyorum. Orada bir maç boyunca 

kaç kişinin yere düştüğünü, düşmediğini de takip edecek kadar takip ediyorum. Bizim dramatik 

maçlarımızdaki rezaleti de takip ediyorum. Benim takımımı da takip ediyorum, yurtdışındakini 

de takip ediyorum. O gözlükle bakıyorum olaya. Politika, maalesef olumsuz sonuçlarda başrolü 

oynamıştır.  

Şimdi yukarıda söylemiş olduğumuz 2018-2019 yılları, futbolda kazanılan şampiyonluklara 

rağmen, mali sonuçlar itibarıyla çok olumsuz bir noktaya taşımıştır Galatasaray’ı. İki 

şampiyonluğun büyük etkisi ile 21 ayda elde edilen 1 milyar 786 milyon Türk lirasına karşın, 

maalesef 2 milyar 270 milyon gider yapılmış. Son 4 yılın en yüksek finansal borcu yapılmış. 

Onları söyledik, tekrarlamayayım. Toplam yükümlülük tutarı da mali sonuçlarda yer almıştır. 
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Daha net ve acımasız şekilde bir söylemle şunu söylüyorum. Altını da 10 defa ben çiziyorum. 

Galatasaray’ımız mali açıdan uçurumun kenarına gelmiştir. Ha, burada hemen bir şey 

söyleyeyim. Yalnız Galatasaray filan değil. O büyük kafalar var ya, yani biz, Beşiktaş, 

Fenerbahçe, hepsi, hepsi aynı durumda. Hepsi aynı durumda. Ağabeyimiz farklı düşünüyor, 

ama o düşünmeye devam etsin.  

Şimdi ağabey, müsaade et, bak bir gaza gelmişim, gidiyorum ben. Şimdi bu sezon sonunda, 

kulübümüzün profesyonel futbol takımı Avrupa kupalarına, tabii özellikle Şampiyonlar Ligi’ne 

katılmak için yeterli puanı alamazsa, (Böyle bir riskin olmadığını kimse iddia edemez. Edebilen 

var mı? Mutlaka şampiyon oluruz diyen var mı? Bence olmaması lazım, mantıkla. Mantık dışına 

çıkınca olabilir.) kulübümüz altından kalkılması çok güç sorunlarla karşılaşacaktır. Eğer 

şampiyon olamazsak. Neden? Birazdan geleceğiz, nakit mevcudumuza da bakacağız. O kadar 

para geldi. Borçlar yığıldı. Peki, hiç para kalmadı mı elimizde ya? Dikkat edin, milyar paradan 

bahsediyoruz. Tamam, borçlandık, hiç mi nakit para yok elimizde? Soruyorum arkadaşlarımıza, 

yok mu? 600 bin dolarlık hisse satacak kadar mı zayıfladık?  

Zaten faaliyet raporlarına baktığınız zaman, biliyorsunuz, kasa ve banka hesapları vardır, yani 

nakit mevcutlarını ifade eden. En son gelen 30 Eylül faaliyet raporlarına bakın. Kulübün elinde 

olan banka ve kasa mevcudunu ben söylemeyeyim size. Hepimizin şunu bilmesinde fayda 

görüyorum. 30 Eylül 2019 itibarıyla, 1 milyar 786 milyon nakit girişi yapılan dönemde, fiilî 

olarak hiçbir ciddi yatırım yapılmadığı gibi (Bu benim iddiam. Değerli yönetimimiz tarafından 

yapılmış hiçbir fiilî yatırım yoktur. Riva o yatırım değildir. Riva çok önceden başlamış, onların 

da döneminde katkısı ile devam eden bir yatırımdır. Ama yeni yatırım yapılmamıştır.) mevcut 

kasa, banka mevcudunu da merak eden bakar diyorum. Şimdi baktığımız zaman... Sen bana 

kızma sevgili ağabeyciğim, ama neyse, meşgulsün şimdi. Bizim rakiplerimizin durumu 

hakikaten bizden farklı değil. Ama bize ne? Bize ne? Yani bunu biz kendimize teselli olarak 

almayalım. Biz Galatasaray’ız. Futbolda hep en büyük olduk, bundan sonra da öyle olmamız 

lazım. Ama bir şartla, bizler artık kendimize gelmemiz lazım. Futbolda bugüne kadar yaptığımız 

büyük yanlışları artık yapmamamız lazım. Burada futbol eleştirisine girip de cahillik yapacak 

değilim. Ama bu salonda oturan herkesin benden çok farklı düşündüğünü de zannetmiyorum. 

Asla zannetmiyorum, çünkü durum bunu gösteriyor.  

Şimdi yeni bir maceraya giriyoruz işte, Ocak transferi. Gidişatı da görüyorsunuz. Yine o 

detaylara girmeyelim. Onyekuru, monyekuru gidiyoruz şeylerle. İşte Eskişehir, sonuncu 

takımdan bir futbolcu geliyor. Neyse, inşallah çok başarılı olur. Tabii futbolu sevdiğim, 

Galatasaray’ı sevdiğim için aksini temenni etmem mümkün mü benim? Biz burada 

konuşuyoruz ya, biz dinamit koyuyoruz yönetime. Bizler, bizler, ben ve benim gibi konuşan. 

Orada bir tane daha oturuyor benim gibi. Öyle değil mi İbrahim Bey? Biz dinamit 

koyuyormuşuz. Tabii bunda sosyal medyanın büyük rolü var. Sosyal medyaya fıslayan birtakım 

dostlarımızın da büyük rolü var bunda. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Galatasaray’ı biz çok 

seviyoruz. Galatasaray’ın çok daha iyi olmasını istediğimiz için sizi bıktırasıya karşınıza 

çıkıyoruz.  
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Şimdi efendim, beni sabırla dinlediğiniz için bir defa çok teşekkür ediyorum. İnşallah sıkmadım. 

Birazcık Sami ağabey sıkılmıştır, olsun o kadar. Söyleyecek çok şey var, çok şey var Sami 

ağabey. Fakat sorulacak önemli sorular var. Bunlara girmeyeceğim. Bu kadarla bırakıyorum.  

Yalnız konuşmama son vermeden, başta voleybol ve basketbol olmak üzere, sınırlı bütçeleri ile 

olağanüstü, olağanüstü, cidden olağanüstü başarılara imza atan tüm amatör şubelerimizi, 

idari, teknik kadrolarını, tüm sporcularını tebrik ediyorum. Yanaklarından öpüyorum hepinizin 

adına ve başarılarının devamını diliyorum.  

İki rakam söyleyeyim, müsaade ederseniz. Evet, alkışlamamız lazım onları. Evet, evet. Büyük iş 

yapıyorlar. Az önce söylediği rakamlar, bu rakamlar aynı kulübün içinde. Şimdi size başka 

rakamlar da söyleyeceğim. Futbolun rakamlarına da bakın. Lütfen bakın. Bir futbolcunun en 

ucuzunun, o kiralıklar var ya, yıllık ücretlerine bakın. Bir de bir şeyimiz var bizim. Biz bonservis 

ödemiyoruz diyoruz. Ya sen ister öde, ister ödeme kardeşim. Sen o adamın maliyetine bak. Sen 

bonservis ödemiyorsun, 6 aylık futbolcu alıyorsun kiralık veya 1 yıllık alıyorsun. Ona öyle bir 

bedel ödüyorsun ki, 3 tane bonservis ödemiş kadar hâle sokuyorsun işi. Ödesen ne olur, 

ödemesen ne olur? Bir de öyle komik durumumuz var. Yani gazetelerde yazıyor, bonservis 

ödemedi. Ya o imza parası, mimza parası, o asla ortaya çıkmayan menajer ücretleri. Şu 

Onyekuru’nun derinine bir inin bakalım, neler çıkar, neler çıkar diyorum.  

Şimdi bakın, tekrar amatör şubelere dönüyorum. 9 aylık sürede, basketbol 25 milyon gelir 

yapmış, 22 milyon gider yapmış. Dikkat edin, şu anda lig sıralamasında basketbol takımımız 4. 

sırada, düşünebiliyor musunuz? Bu bizim için bir rüya ya. Kimin aklına gelirdi bu! Ve puan farkı 

da hemen hemen yok. Ha, bundan sonra başarısızlığa doğru da gidebilirler. Ama bu gerçeği 

kanıtladı bu çocuklar. Başlarındaki adamlarla kanıtladılar resmen.  

Gelelim voleybola. Başkanım da sık sık oralarda, görüyor, fiilen görüyor. Yok canım, ben sizin 

smaçör olarak oynadığınızı biliyorum, onu iddia ediyorum ben, sizin ne kadar voleybolcu 

olduğunuzu. Ne gerek var ki bunları söylemeye Sayın Başkan? Kendileri idare ediyorlar. Sizin 

biz şeref tribününde yerinizi aldığınızı görüyoruz, merak etmeyin.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kozak, konuşmanıza devam edin efendim, gereksiz polemik yaratmayalım.  

Hayri Kozak 

Şimdi bu arada voleybola baktığımız zaman, 8.9 milyon gelir, 13 milyon gider. Müthiş bir takım 

çıktı ortaya. Müthiş bir takım çıktı ortaya, inanın. Su sporları keza ve bütün, bütün amatör 

şubeler. 12, 13, hatta 14 şube oldu galiba. 70 milyon gelir, 9 ayda. 70 milyon gelire karşılık 

gider 57 milyon. Hâle bakın. Yani bu takdir edilmez de ne olur? Helal olsun size. Takılmayın, 

samimi söylüyorum. Bu sizin başarınız, benim başarım değil.  

Efendim, söyleyeceklerim bundan ibaret. Bir iki rakam söyleyip bırakıyorum. Şu anda 

Galatasaray’ın, kulübümüzün Aralık öncesi, yani bu transfer öncesi rakamları ile 

transfermarkt’taki değeri 122.8 milyon avro. Fenerbahçe’nin 90 milyon avro, Beşiktaş’ın 78 

milyon avro, Trabzon’un da 70 milyon avro. Neredeyse bizden minimum % 30 aşağıdalar. Yani 

demek ki onların parası daha şey. Konuşacak daha çok şey var, ama sizi daha fazla 

sıkmayacağım. Umarım yönetim de sıkılmamıştır. Bütün bunlar iyi niyetle, iyi bir 
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Galatasaraylının ağzından çıkan laflar. Biz futbolsuz yapamayız, ama futbolun iyi yönetilmesi, 

adam gibi yönetilmesi, asla ve asla feda etmeden şampiyonluğa oynatılması lazım. 

Şampiyonluğa oynatılması demek asla Deli İbrahim gibi para harcamak demek değildir. Yeter 

ki gereği şekilde yönetilsin. Bunu çok iyi bilen, çok iyi bilen Galatasaraylılar da ülkemizde 

mevcut. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kozak’a teşekkür ediyoruz. Basketboldan ve futboldan bahsetmişken, iki önemli tarihi, 

daha doğrusu bir önemli tarihi hatırlatmak istiyorum. Efendim, bugün 11 Ocak, Ali Sami 

Yen’den çıkalı tam 9 yıl olmuş bugün. Futbolla ilgili kısmı. Yine bugün 11 Ocak, değerli basket 

adamı Adnan Sivayuş Hocayı kaybedeli de 22 yıl olmuş. Dolayısıyla hatırası önünde de eğilmek 

ve yad etmek lazım diye düşündüm.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Reha Bilge.  

Reha Bilge 

Sayın Divan Başkanı, Değerli Divan, Sayın Kulüp Başkanı ve Değerli Yönetim, Değerli 

Galatasaraylılar, Değerli Divan Üyeleri,  

Bugün yeni Divan üyeleri aramıza katıldı. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bizlerle birlikte, iyi, 

başarılı, güzel günleri yaşamalarını diliyorum. 

Kulübümüzde bir görev değişikliği oldu. Kulübümüze yeni bir genel sekreter geldi, Selçuk Bey. 

Kendisinin tecrübelerine geçmişte şahidiz. Kendisinin bundan sonraki görevini de başarıyla 

yürütmesini yürekten arzu ederiz.  

Geçen gün bir havaalanında bir kitaba rastladım, adı “1905 Bir Hayalden Bir Efsaneye: Ali Sami 

Yen”. Yazarı Emir Kıvırcık. Kendisini hiç tanımıyorum. Kitabı hemen satın aldım. Öğrendim ki, 

Galatasaray Spor Kulübü’nün değerli bir Divan üyesi. İki günde, daha doğrusu 2 akşamda kitabı 

bitirdim, çünkü bu bir roman, hacmi küçük, içi ağır. Okuduğunuz zaman bazen 

duygulanıyorsunuz, bazen heyecanlanıyorsunuz ve bu değerli insanın bu kulübü arkadaşlarıyla 

birlikte bu okulda, bu salonda, bu bahçede, türlü zorluklar karşısında nasıl kurduğunu 

öğreniyorsunuz. Dolayısıyla bu kitabı, değerli Divan üyeleri, sizlere duyurmak istedim. Ama 

değerli Türk annelerine de bu kitabı önermek istiyorum, çünkü başarı nedir, doğru bir dava için 

başarı nasıl kazanılır ve nasıl iyi bir Galatasaraylı olunur, bugünün annelerinin bu kitabı 

çocuklarına okutmalarında büyük bir fayda var. Beyefendiyi ben tanımam, -belki şu anda 

aramızda- yüzünü de görmedim, ama kendisini bir Galatasaraylı olarak bu çalışması için tebrik 

ediyorum. Kendisi Şişli Terakki’den mezun, sporcu, iyi bir eğitim almış ve bu kitabı yazmış.  

Bu kitaptan almamız gereken dersler var. Gördüğünüz, Abdurrahman Şeref Efendi. Yanlış 

söylemiyorum. Bey değil, çünkü kendisine bey denilmesinden nefret eden bir beyefendi. 

Dolayısıyla bütün öğrencilerine ve tanıdıklarına, bana efendi diyeceksiniz, demiş. Onun için 

ben de Abdurrahman Şeref Efendi diyorum. Bu kitabı okuduğunuzda görüyorsunuz. Hafiyeler, 

Ali Sami Yen ve arkadaşlarını gelip okuldan alıp tutuklamak istiyorlar. Suçları ne? Futbol 
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oynamak. Bizzat dönemin üst yöneticilerine gidiyor, öğrencilerini korumak için kendi ağırlığını, 

müdürlüğünü, her şeyi riske atıyor ve çocukların bir takibata uğramasını engelliyor. Bu bir ders. 

Bugün şeffaflıktan bahsediyoruz. Şeffaflıktan yanayım. Şeffaflık için gereken adımların 

atılmasından yanayım. Ama yeni başvuru yapmış 18-19 yaşındaki genç insanların bütün özlük 

bilgilerinin ortalıkta dolaşması bir şeffaflık unsuru mudur? Yoksa burada bahsedildiği gibi, KVK 

Yasası’na aykırı ağır bir suç mudur? Divanın başlangıcında bir duyuru okundu, bir soruşturma 

yapılmış. Arkadaşlar, ortada kriminal bir durum var. Ortada internet üzerinden işlenmiş suçlar 

var. Ortada cep telefonları üzerinden işlenmiş tehditler var. Şimdi yöneticilerimiz aile babaları, 

çocukları var. Biz Divan üyeleri öyle. Kimimizin torunları var. Şimdi çocuklarımıza ve 

torunlarımıza esrarengiz telefonlar gelip analarına sövüldüğünü, tehdit edildiklerini düşünür 

müsünüz? Bunun için savcılığa başvurdunuz mu? Bunun için emniyetten kriminal araştırma 

istediniz mi? İstediyseniz ne mutlu bizlere. Ama sadece bir soruşturma yaptık, suçlu yoktur 

ortada diyorsanız. Ee, bu şeffaflık değil. Bunu hepimizin aile babaları, evlat babaları, çocuk 

sahibi Divan üyeleri ve yöneticiler olarak dikkatle düşünmemiz gerekiyor. Biz bu değiliz. Biz 

tehditlerle yaşayan bir camia değiliz. Tehdit ettirilen gençlerle yaşayan bir camia değiliz. Kim 

hangi ajandaya sahiptir, ben bilmiyorum. Öyle bir tahmin yürütmem de mümkün değil, 

huyuma ve ilkelerime de aykırı. Ama bildiğim bir şey var. Son zamanlarda artık öyle bir hâl aldı 

ki, bir futbolcu ayağını sakatlasa, Galatasaray Liseliler yaptı filan deniyor neredeyse.  

Şimdi bakınız, hiç kimse saf değil. Şurada Galatasaray Liseli olmanın veya olmamanın hiçbir 

önemi yok. Ama yapılmak istenilen, hedefe koyulan -şunu biliniz ve bilelim- Galatasaray 

Liseliler değil, bizim ortak kültürümüz, değerli Divan üyeleri. Bizim ortak kültürümüzde, 

bugüne kadar genel kurullarda ve Divanlarda insanlar çıkarlar, eleştirilerini yaparlar, otururlar. 

Ne bir tehdit alırlar, ne bir hakarete uğrarlar, ne çocuklarının adı anılır ve tehdit edilirler. Şimdi 

böyle mi? Maruz kaldığımız tehlike, işte Galatasaray’ın bu geleneklerinin yok edilmesidir. 

Bunun Galatasaray Lisesi ile, Galatasaray Liseli olmakla, Şişli Terakkili olmakla, Haydarpaşa 

Liseli olmakla hiçbir ilişkisi yoktur değerli Divan üyeleri. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi, 

kimsenin ajandası beni ilgilendirmiyor. Vardır, yoktur. Ama şu kitabı lütfen, lütfen bir elimizden 

geçirelim. Bu kulüp hangi zorluklarla kurulmuş, nelerin pahasına kurulmuş, ne tehditlerle 

kurulmuş. Bu beyefendi onları kurmuş, bu beyefendi onlara destek vermiş. Bu resimler boşuna 

burada asılı değil. Bunlar sadece bu okulun müdürleri olarak resimleriyle burada temsil 

edilmiyorlar. Bunlar bu spor kulübünün kültür temellerini, geleneklerini atan, kuran insanlar. 

Futbol başarısı bizim için çok önemli, futbolun getirdiği spor kaynakları, mali kaynaklar çok 

önemli. Ama bu, adı Galatasaray olmayan başka kurumlar için de geçerli, başka futbol kulüpleri 

için de geçerli. Bizim farkımız ne? Bizim bir geleneğimizin olması. Gelenek, geçmişin engeli 

değildir. Ama siz geçmişe gidiyorum diye geleneklerinizi yok ederseniz, ondan sonrası 

meçhuldür. Bir kere başarı, iki kere başarı. Sonra kendi geleneğini ve kuruluş amaçlarını, 

kuruluş iradelerini yok eden kurumlar bir gün yok olur ve giderler. Bizim 100 yılı aşan 

maceramızın arkasında işte bu gelenek, bu insanların kurdukları gelenekler ve kültür yatıyor. 

Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Sayın Reha Bilge’ye değerlerimizi hatırlatan bu konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz 

dikkat etmişsinizdir, bizim Divan toplantılarımızdaki duvarlarımızı süsleyen resimlerle başka 

kulüplerin duvarlarını süsleyen resimler oldukça farklı. Bizim var oluş nedenimiz de budur. 

Buna sahip çıkmaya, sabahki konuşmamda bahsettiğim DNA’mıza sahip çıkmaya devam 

etmemiz lazım hep birlikte.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Ayhan Özmızrak.  

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygıyla selamlıyor, aramıza yeni katılan arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Esas 

kendi konuma geçmeden önce, biraz önce Sayın ve Sevgili Kaan Kançal’ın yaptığı konuşmaya 

teşekkür ediyorum. Oldukça aydınlandık. Belki daha detaylı tartışılacaktır, ama burada değil. 

Fakat Sayın Kaan Kançal bu konuyu açarken bir soruya da cevap vermesini beklemiştim. Bir 

kere Divanda da sormuştum. Bundan 3-4 ay önce, bu derneğin yüklü borcu gündeme 

geldiğinde, Sayın Kaan Kançal bu kürsüden “Bu güçlü bir Genel Kurul iradesi ile halledilebilir.” 

demişti. Ben de o zaman sormuştum, nedir bu güçlü diye. Yani güçlü, güçsüz Genel Kurul 

iradesi olur mu bilmiyorum, ama Genel Kurul iradesi ile halledilir, demişti. O Genel Kurul 

iradesi ile nasıl halledilir, onu da bir açıklarsa gerçekten memnun olurum.  

Şimdi benim yapacağım konuşma, aslında şunu söylemek istiyorum. Bir eleştiri değil, bir yergi 

değil, bir övgü ya da methiye de değil. Ben bir süredir düşündüğüm ve cevabını bulamadığım 

iki soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun cevabını beraber bulabilirsek mutlu olurum. 

Bizim ana sorunumuz işte bu borç, mali konulardan. Burada da en büyük sorunumuz faizler. 

Kredi ana paramızı küçültmeden bu faizleri azaltmamız, döner hâle gelmemiz mümkün değil. 

Burada da mutabıkız. Bunun da yolu giderleri azaltmak, gelirleri çoğaltmak. Burada da 

mutabıkız. Gelirlerimiz, son iki yılı ele alacağım, ama lütfen bunu bir yönetimsel dönem olarak 

almayın. Son 2 yıl gerçekten şimdi anlatacaklarıma iyi örnek olduğu için, dolgun matematiksel 

veriler verdiği için alıyorum.  

Son 2 yılda biz bu gelirleri nasıl artırabiliriz? Anası futbol, futboldan gelir artacak. Basketten, 

voleyboldan değil. Giderleri de mümkün mertebe futboldan yapacağımız ekonomilerle olacak. 

Şunu söyleyeyim, futbolda giderleri minimuma getirmek için işte 10-20 milyon avroluk 

takımlar kurmak bizim işimiz değil. Biz o kumarı oynamayız. Bir Anadolu kulübü 15-20 milyona 

bir takım kurar, şampiyonluğa da oynayabilir, şampiyon da olabilir, ama 5. olurlarsa onlar için 

mali açıdan çok büyük bir sıkıntı olmaz. Galatasaray’ın her sene şampiyonluğa oynamak 

zorunda olan güçte bir takım kurması gerekiyor, Şampiyonlar Ligi geliri nedeniyle. Dolayısıyla 

öyle hani çözüm olarak 15 milyonluk takım kuralım da... O zaman bu gelirler de olmaz zaten. 

O da ayrı konu.  

Şimdi sonraki yılda bakıyoruz. Şampiyon olduk mu? Olduk. Şampiyonlar Ligi’ne katıldık mı? 

Katıldık. Bence orta ve uzun vadede Galatasaray’ın aleyhine, Türk futbolunun aleyhine, ama 

kısa vadede lehine, diğer takım da Şampiyonlar Ligi’ne katılamadı ve onun payını da aldık. 

Şampiyon olduğumuz için Türkiye'den, Futbol Federasyonundan maksimum desteği aldık. 
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Yayın payından payımızı büyüttük. İki sene Şampiyonlar Ligi’ne katıldık. Bu arada tabii bunu 

yapınca, mağazacılık gelirimiz arttı, stadyum ve kombine satışlarımızın geliri arttı normal 

olarak, ilave 375 milyon da faaliyet dışı gelirimiz oldu. Bu faaliyet dışı geliri hadi gelin beraberce 

faaliyet içine çevirelim. Bu 375 milyonu nasıl elde edebilirdik? En azından Şampiyonlar Ligi’nde 

iki tane çeyrek final demektir. Bakın, o noktaya da gelmişiz. Giderlerde futbol takımında 

mümkün mertebe, işte finansal fair play’i geçin, zaten paramız da çok olmadığı için 

bonservissiz alışlara gittik. Amatör branşlar da, yani futbol dışı branşlar da -amatör demek 

doğru değil-, Sayın Hayri ağabeyin dediği gibi, başabaş noktada. Sportif başarıları kenara 

koyuyorum, mali konudan gidiyorum. Gayet ekonomik bütçeler. Kaan arkadaşımın biraz önce 

söylediği gibi, bu sene sonunda belki vergi öncesinde, futbol dışı branşlarda sembolik de, az da 

olsa, çok da olsa bir kâr bile edeceğiz. Bu arada devletten de vergi iadesi aldık, sportif branşlar 

için o da bir destek oldu.  

Şimdi bakın, böylece senede bir milyarı aşan bir gelir. E şimdi daha ne yapılacak? Daha ne 

yapılacak? Yani kalkıp da bu iki sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı mı bekliyorduk? Bu 

kadar sportif başarı ve onun getirdiği gelir. Ekonomiyi bu kadar kısmışız. E artık bunun 

sonucunda ne bekleriz? Biraz kredide az da olsa, finansal borçlarımızda gerileme bekleriz. 

31.12.2017 - 30.09.2019 arasında finansal borcumuz 322 milyon lira artmış. Diyebilirsiniz ki, 

efendim transferlerde hatalar vardı, 5-6 milyon avro fazla harcandı. Hayır, 10 milyon fazla 

harcayalım. Çarptım da, 7 ile 70 milyon. 30 da benden, 100 milyon. Gelirler de artardı. 22 

milyon da gelir artırdım, 122 milyon. Nereye düştü? 200 milyona. Yani bu kadar başarı, sportif 

başarı ile gelinebilecek maksimum, neredeyse parayı optimumun üstünde kullanma. Ona 

rağmen yine 200 milyon lira kredi artıyor.  

Şimdi bizim kendi kendimize sormamız gereken şu. Cidden ben bunun cevabını kısa ve orta 

vadede bulamadığım için sizlerden akıl rica ediyorum. Bu paradigmayı nasıl kıracağız? Bunu 

hepimizin düşünmesi, ama özellikle yönetimin ve yönetime aday olacakların sadece 

düşünmemesi, çaresini de bulup bize anlatıp uygulaması gerekir diye düşünüyorum. 

Yeniden yapılandırma konusunda hiç tartışılacak bir şey yok, tamamen katılıyorum. Zaten 

pazarlık edilecek bir durum da yok. Yani vadesi gelmiş krediler var, ödeyemiyorsun. Borçlusun, 

banka yeniden yapılandırmayı kabul etmiş. Şu veya bu etki ile zaten başka bir şey yani 

yapılamaz. Burada gerçekten enteresan olan, bankaların hastaları yatakta ziyaret etmekten 

çok hoşlandıklarını biliriz. Ama bize ve hiçbir kulübe pek o kadar çok vahşice yaklaşmadılar, bu 

yeniden yapılandırma sürecinde. Yani normal bir sanayi kuruluşu olsa, çok daha vahşi 

yaklaşırlardı. Bize çok yaklaşmadılar. Allah razı olsun. Peki, benim biraz önce anlattığım bu 

verileri, ben garip Ayhan, işin gücün arasında biraz bakarak buldum da, o kadar geniş kadrosu 

olan bankalar görmüyor mu? Bu gelire rağmen, para artı değer üretemediğimizin farkında 

değiller mi? Bizim 5 sene içinde sıfırlayamayacağımızı bırakın, % 25’ini bile ödememizin çok 

çok zor olduğunun farkında değiller mi? Biz de biliyoruz. Hatta bir konuşmada dendi, tüm 

kulüpler de aynı düşüncede, 5. senenin sonunda yeniden yapılandırırız, diye. Güzel. Ama soru 

şu. Ya yapılandıramazsak, ya kabul etmezlerse? Şimdi bu soruyu sorunca, ben dönüyorum, 

Sevgili Metin Aslan’ın bundan bir iki ay önce Oda TV’de yazdığı yazıyı acaba biraz daha sağduyu 

ile, biraz daha tarafsız olarak yeniden okusak mı diyorum.  
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Şimdi bana karamsar diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz. Karamsar karanlık bir tüneli, iyimser 

tüneldeki ışığı, gerçekçi o tüneldeki rayları, makinist de rayların üstünde 3 tane şapşalı 

görürmüş. Hepinize saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ayhan Bey’e mali tespitleri ve yorumları için teşekkür ediyoruz.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Selim Akel. 

Selim Akel 

Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Divan Kurulu, Sayın Yönetim,  

18 Aralık’ta ben bir raporumuzu sunmuştum. Ama maalesef vakit yetmediğinden 

bitirememiştim. Şimdi bugün bu raporu bitirmek değil, birkaç başka konuya değinmek 

istiyorum. Konuşmacıların birkaç tane kelimelerini not aldım, aklımda.  

İlk önce, Başkan Mustafa Cengiz Bey dedi ki, Galatasaray Kulübü başkanlığı meccani bir olaydır. 

Doğru, fakat bu meccani görev o kadar çekici ki, herkes bu işe talip oluyor. Yani bir zorlama 

yok. Ama meccani bir görevi kabul etmek büyük hatalar yapma hakkını kimseye vermiyor diye 

düşünüyorum.  

Ondan sonraki konuşmacılar, Hayrettin Kozak, Ayhan Bey, Ziyal Bey, hep mali durum açısından 

ne kadar zorda olduğumuzu söyledi. Şimdi bu mali durumdan Galatasaray Kulübü sadece zorda 

değil, aslında gayet kötü gidiyor. Biz tahminen 2 ay kadar evvel, ilkokula beraber başladığım 

emekli büyükelçi Uğur Arıner ile birlikte Galatasaray’ın bütün mal varlıklarını gezdik ve bir 

rapor yayınladık. Önerilerimizi içeren ikinci bir raporu yayınladık. Durum şu. Galatasaray 

elindeki bütün mal varlıklarını satıyor, en kıymetli Riva’dan başlayarak. Galatasaray Adası’nı 

kendisi sabote etmiş durumda, ayağımıza kurşun sıkmış durumda. Diğer mal varlığımız da ya 

boş, yahut da gayet kötü yönetiliyor. Şayet isteyen olursa da lütfen bize bildirsinler, bana veya 

Uğur Arıner’e, biz kendilerine bu raporları da e-mail ortamında gönderebiliriz.  

Şimdi Riva, 2016’da bir Olağanüstü Genel Kurul yapılmış. Maalesef ben bu son senelerde çok 

yoğun yurtdışı seyahatlerimden dolayı, çok yoğun seyahatlerimden dolayı katılamadım. 

Katılsaydım kesin itiraz ederdim. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim Galatasaray’ı 

yanıltmış. Şu bakımdan. Bildiğim kadarıyla, Dursun Özbek başkan seçilmeden evvel yine 2 

dönem yönetimlerdeydi ve bilhassa mali konulara bakıyordu. E, başkan seçildiği dönemden 

evvel şunu söylemesi gerekirdi. Ben başkan olursam zaten parasal olarak yolun sonuna geldik, 

Riva’yı satacağım. Böyle bir şey söylemeden, -okuduğum kadarıyla- birdenbire Olağanüstü 

Genel Kurulda diyor ki, “Mali olarak çok zordayız, Riva’yı satmadan kurtuluşumuz yok.” 

Tamamen karşıyım. Bu çok büyük bir yanıltmadır. Yönetimler eldeki ve en kıymetli mal 

varlığımızı satmak için değil, onun üzerinde fikirler üretip projeler yapmak için vardır. Zaten bu 

satılan Riva’da, farkındaysanız 504 milyonu almışız, 340’a kırdırtmışız. Bakın, aradaki fark 166 

milyon dolar gitmiş, kırma şeyi. Yapılan anlaşmalarla da bundan sonra ne kadar alacağımız belli 

değil, ama o alınacak olan 300, 500 milyon lira da -ben size söyleyeyim- yine futbol adına çarçur 

edilecek ve gidecek. 
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Benim önerim şudur. Yeniden bir Olağanüstü Genel Kurul toplanıp Riva arazisi geri alınmalıdır. 

Üzerinde bir sürü proje yapılabilir. Ben size birkaç tanesini bilhassa bahsedeyim. Spor sağlığı 

fakültesi kurulabilir. Futbol branşı Riva’ya taşınır ve şu anda dünyada çok geçerli olan bir futbol 

çiftliği kurulabilir ve orada yapılan fazla statlar yabancı takımların çalıştırılması ve antrenmanı 

için bize çok büyük gelir getirebilir. Galatasaray’ın vizyoner insanlarının yapması gereken 

Bunun gibi bir sürü projeler var.  

Riva çok kıymetli bir arazidir. Yine Sayın Başkan, oranın tarla niteliğinde olduğunu söyledi. Buna 

da çok katılmıyorum. Şöyle ki, Riva’nın hemen yakınında birçok site kurulmuştur. Biliyorsunuz, 

mevzi imar planları sadece bir arazi için yapılmaz, belirli bir bölgeyi kapsar. Zaten Riva kıymetli 

olmasaydı, Ottoman Fund -ki onun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kalpakçıoğlu bizim 

eski genel sekreterimizdir- orada devamlı arazi toplamaktadır ve şu ana kadar da, yine takip 

edebildiğim kadarıyla, 1 milyon metrekareye yakın -ki bizim Riva 1157 dönümdür- arazi 

toplamışlardır ve hâlâ da toplamaya devam etmektedirler.  

Ben bugün çok uzatmak istemiyorum. Önerilerim şudur. Olağanüstü Genel Kurul toplansın, 

Riva geri alınsın. Bunun parası oraya yatırım yapacak şirket ve kurumlardan elde edilebilir. 

Mülkiyet Galatasaray’ın kalır ve bize devamlı çok büyük para üretebilir.  

Bakın, yapılmış olan otel adı altında bir iskelet öyle durmaktadır. Hasnun Galip’teki yerin 

yanındaki otelle bizzat gidip konuştuk. Orası büyük gelir getiren bir otel olarak işletilmektedir. 

Biz hiçbir şey yapmadan orasını öyle tutuyoruz. Yani yönetimsel olarak çok büyük bir yavaşlık, 

karar alma yetersizliği ve verimsizlik vardır.  

Size en son yaptığım bir ziyareti anlatayım ve konuşmamı bitireyim. Geçen hafta Pazar günü, 

Cevahir’e gittim. Orada bir meydanda, 3 tane kulübün satış store’ları var. Fenerbahçe, 

Galatasaray ve Beşiktaş. Fenerbahçe’ye girdim, malların kalitesi iyi, takdim çok iyi, çalışanlar 

genç, sempatik. Beşiktaş kötü. En kötüsü Galatasaray’dı. Ben size söyleyeyim, Laleli’deki bir 

mağaza anlayışında, ufak. İşte kullanılan malzemelerin kenarları pırtlamış, orası gitmiş. En 

önemlisi, satılan malın kalitesi yok ve ruh yok. Bu anlayışla, bu ataletle maalesef o demin 

konuşmacıların bahsettiği, mali olarak düze çıkma ihtimalimizin olduğu kanaatinde değilim.  

Bir de bir şeyi daha merak ediyorum Kaan Bey’den. Ben şu anda Galatasaray’ın konsolide 

olarak ne kadar borcunun olduğunu bilmiyorum. Kaç milyon dolar borcumuz var? Bunu kesin 

olarak söylerlerse de çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Mehmet Bilen.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Daha sonra Kaan Bey birkaç konuda açıklama yapacak ve cevap verecek. Ondan sonra başka 

konuşmacımız yok görünüyor zaten.  

Mehmet Bilen 

Sayın Kulüp Başkanım, Divan Başkanı, Değerli Divan Üyeleri,  

Konuşmama başlarken, iyi niyetle bir hususun altını çizeceğim. Bu Genel Kurul için de geçerli, 

Divan için de geçerli. Gerçi bugün az kişi söz aldı, konuştu. Ancak Genel Kurulda ve Divanda ön 



29 
 

sıralarda yer alan konuşmacılar, ya kendileri daha sonra gelecek olan kişilere karşı bir saygı 

nedeniyle biraz onları düşünsünler veyahut da Genel Kurul ve Divan yönetimi bunlara belli bir 

süre ile bir 10 dakikalık zaman tanısın. Yani bir insan burada fikrini fazlasıyla açıklar. Bunun 

altını çizeyim. Çünkü insanlar yoruluyor, uyuyorlar haklı olarak. Biri gelip burada 30 dakika 

konuşunca salon boşalıyor. Bu adaletli bir sistem değil. Bunu biz Genel Kurulda da yapıyoruz.  

Kaan kardeşimiz, UEFA ile ilgili bazı şeyler söyledi. Oradan gireceğim. Ha önce şunu söyleyeyim. 

Florya’nın geri alınması gerçekten kulüp için çok değerli bir olaydır. Hele imarlı geri alınmıştır. 

Artı imar belki iki tane Florya demektir. Bu nedenle, yönetimimizi kutluyorum, kendilerini 

tebrik ediyorum. 

Şimdi UEFA buyurmuş ki, futbol dışındaki şubelere, amatör şubelere gelirlerinizi vermeyin, 

etmeyin. Herkes der. Şimdi olaya nereden, nasıl bakarsanız, hangi yönden bakarsanız... 

Yönetim bir türlü bakar, UEFA başka türlü bakar, amatör şube bir türlü bakar. Şimdi burada 

amatör şubelerin UEFA’sı konuşuyor. Verin, alın. Bir kere şunu söyleyeyim. Kulüplere tesisler 

ne için verilir? Yeşilyurt Kulübü’ne, İstanbul Yelken Kulübü’ne, Fenerbahçe Kulübü’ne, 

Galatasaray Kulübü’ne, kulüplere tesisler ne için verilir? Sporcu için verilir, futbol için değil. 

Futbol için de verilir, ama daha ziyade amatör şubeler için verilir. Bu bir gerçek.  

Şimdi bizim tesislerimize sıradan bakalım. Maslak binicilik, Çekmece kürek, Zeynep Kâmil’de 

olimpik yüzme havuzu -50 metre-, Kalamış Koyu yelken. Denizcilik şubemizin kökeni ise 

Bebek’te, Bebek’ten Ada’ya geldik. Biz Bebek’e futbol için gitmedik. Voleybol ve tenis, 

Taçspor’u aldık. Peki, Taçspor’a o tesis ne için verildi? Kimin tarafından verildi? Spor için verildi. 

Aldığımız nedir? İpotekli mal gibi, spor için almışsın. Stat da öyle. Hadi o diyelim futbol için. 

Esas gelelim Riva’ya. Sayın Selahattin Beyazıt hakikaten çok büyük bir hamle yapmıştır. 

Şükranla anıyoruz. Ancak orada gözden kaçan bir husus var. Riva alındığı zaman -hiç kimse 

bunu göz önüne almıyor- komik bir fiyata alındı. Bugünün parası ile 10-15 milyon lira tapu 

değerine alındı. Peki, bunu biz aldık da, veren niye verdi? Buna hiç bakan yok. Veren kim? 

Uzaydan mı geldi? Bu kişi bir Galatasaraylı, Beykoz’da, her ne kadar Selahattin Bey’in dostu ise 

de, verme nedeni biz buradan rant elde edelim, villa yapalım diye değil. Üniversite yapılsın, 

spor tesisi yapılsın diye verildi. Bu göz ardı ediliyor.  

Madem bu tesisler bu şekilde kulüplere veriliyor, peki, bu tesislerin işletme geliri, müstecir 

kirası, büfesinin parası, tesisi kullanan, bütün yaz kremleri sürüp yatan üyelerin tesise katkı 

parası, tesisteki reklamlar, otopark geliri, gece organizasyonu, sosyal komitelerin aslında 

çalışıp yapması gereken gelir getirici faaliyetlerin gelirleri, nerede bunlar? Bırakın bunları, 

şubelere adam kalkıyor, bağış yapıyor. Şu şubenin vakfına ben yapıyorum, diyor. Nerede 

bunun geliri? Yelken şubesine bağışlanan daireleri yıllar sonra zor bela yelken şubesine 

kaydetmiştik. Onlar da gidiyor. Ey UEFA, nerede amatör şubelerin UEFA’sı, bu gelirleri alt alta 

koysanız, amatör şubeler kârda alacaklı. Sen amatör şubelerin tesislerini bedavaya kullanırsan, 

kullandırtırsan, bugünkü yönetim değil, yıllardan beri bu böyle geliyor. Artık zihniyeti 

anlaşılmış, yani bu şekilde gelmiş. Kimse bunu aklına bile getirmiyor. Amatör şubeler alacaklı, 

alacaklı. Sırf bizde değil, tüm Türkiye'nin tesislerinde alacaklı. Futbol gitsin şirketinde kazansın, 

ne kazanıyorsa yesin.  
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İki, basketbol bugüne kadarki bütçesi ile, harcaması ile hiçbir zaman amatör olmadı. Hep 

profesyoneldi, profesyonelin profesyoneliydi. Kulübün mali olarak batmasında çok büyük rolü 

oldu bu harcamaların. Amatör şubelerin göründüğü gibi bir şeyi yoktur kulübe. Bunun dışında 

bir husus daha var, bu da göz ardı ediliyor. Amatör şubelere reklam alınacak, efendim diyorlar 

ki, işte oradan sen alma. Peki, almayalım, biz yukarıdan alalım. Al, peki. Kardeşim, bunun bir 

göz hakkı var. Sen tamam, ben küçük 100 bin liraya almıyorum, finansmanı da sen gidiyorsun, 

bilmem 10 milyon alıyorsun. Ee, ver benim komisyonumu, ver benim payımı. Benim elimi 

ayağımı engelliyorsun.  

Bu da bitmedi. Bir de torpille, ahbap çavuş ilişkisi ile, onları da bulduk. Şubelere koy kendi 

yandaşlarını, 5 bin yerine 30 bine çalıştır, ondan sonra da amatör şubeler zarar ediyor. Hayır 

efendim, amatör şubelerin hepsi kârdadır, basketbol hariç. Onu bilmem. Amatör şubelerin 

hakları, alacakları vardır. Bu bir gerçektir. UEFA ne yaparsa yapar, futbol kendi parasını kazanır. 

Amatör şubelerin gerçekleri göz ardı edilmemelidir diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 

selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Kaan Bey, buyurun.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Değerli Divan,  

Şimdi bazı notlar aldık. Sayın İbrahim Ziyal’ın bir sorusu oldu, bu dernekteki borcun aşırı artışı 

ile ilgili. Biraz önce yapmış olduğumuz sunumda, derneğin borcunun artışı ile ilgili bir itirazımız 

yok. Zaten bu rakamlar bilançoda son derece net. Bizim itirazımız, o borç artışının sebebinin 

dayandırıldığı yer. Ne deniyor? Açıkça, alenen deniyor ki, usulsüz adat faturaları ile bu borç 

artıyor. Bunu lütfen ayıralım. Bizim itirazımız bu. Biz de diyoruz ki, hayır, bu borcun artma 

sebebi usulsüz adat faturaları değil. Biz KAP’a bildirmediğimiz, halka açık bir şirketin mali 

verilerini çok detaylı burada, basın önünde paylaşamayız. Ama biz bunun böyle olmadığını 

görüyoruz ve bu rakamların her biri de bağımsız denetimden geçiyor. 

Şimdi, kâr eden bir kurumun borcu artar mı? Bir borç artıyorsa, demek ki o kurum zarar ediyor. 

Derneğimiz kamu yararına bir kurum olmasına rağmen, 10 yıl arka arkaya mütemadiyen çok 

ağır zararlar etmiş. Borcunun da artmış olması gayet doğal. Ama bu borç artışının Sportif’e 

yapay kâr yaratmak için birtakım usulsüz işlemlerle gerçekleştiği burada ima edildiği zaman biz 

orada durun diyoruz.  

Benim biraz önce yapmış olduğum sunum buna itirazdı. Borcun artışına itiraz değildi. O zaten 

net, onu biz zaten anlatıyoruz. Şimdi biz Sportif AŞ’nin bankalara olan finansal yükünü, mali 

tablolarımızın detayında görüyoruz. Bu finansal yükün ne kadarının dernek tarafından 

olduğunu da görüyoruz, Sportif AŞ’nin toplam finansman giderinin ne kadarını bu borç 

karşılığında derneğe fatura ettiğini de görüyoruz. Ve diyoruz ki, mağdur olan taraf dernek 

değildir. Bunun da üzerine bir şey söylemem mümkün değil. Yoksa evet, borç artıyor. Zaten o 

bizim camiamızın meselesi. Yalnız şunu da ifade etmek istiyorum, iyi bir haber olarak, bu adat 

faturaları ile ilgili. Şimdi tabii cevap gelir, biz veririz ve bu tartışma sürer gider, Galatasaray’da, 

biliyorum. Sürmemesini temenni ediyorum, özellikle bu kürsüden, çünkü halka açık firma ile 
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ilgili bu kürsüden bu konuşmalar sakıncalı. Ama yapılandırma şartları gereği, bizim artık 

faizimiz belli mi? Belli. Nedir? Tüfe + 5. O zaman Sportif’in keseceği adat da artık bitti, Tüfe + 

5. Bu tartışmalar artık tarih oldu. Kur farkı zararları. Tüm döviz cinsinden borçlarımız bu 

yapılandırma ile birlikte TL’ye çevrildi ve kur farkı zararları da Galatasaray’da artık tarih oldu. 

Çok ufak bir 7 milyon avroluk bir kısım var. Ama toplam finansal borcumuzun % 96’sı TL 

cinsinden. Yanlış hatırlamıyorsam, 9 aylık konsolide bilançomuzda, geçen yıl kur farkı zararımız 

157 milyon TL. Bunlar bitti, tarih oldu.  

Hayri ağabey çok güzel söyledi. Ne dedi? Demek ki sportif şubelerdeki başarılar ve de takdir 

ediyoruz. Hayır, o 2018, 2019 karşılaştırma, solo. Bakın, 2018, kutunun içine konsantre olun. 

Çıplak gelir-gider bu. Alt tarafta kur zararları. Bu sözleşmelerden kaynaklı faiz giderleri girdi mi 

zarara düşüyoruz. Ama ne diyoruz? En azından faaliyetimizi, çıplak faaliyetimizi kâr ettirelim. 

Bakın, geçen yıl amatör şubelerimiz 19.3 milyon zarar etmiş, ilk 9 ay. Bu yılın ilk 9 ayında 21.5 

milyon kâr. Basketbol 19.9 milyon zarardan 5.1 milyon kâra. Yani sportif başarılarımızda bir 

düşme...  O zaman ben... O sarı kırmızı kadroyu çıkarsana, demin ilk sunumda çıkarttığın. Peki, 

ee demek ki oluyormuş. Hadi. Demek ki oluyormuş. Bakın, niye orada en yüksekleri okuyorum? 

2012 yılında 29 milyon dolar zarar, 2013’te 33 milyon dolar, 2014’te 33 milyon, 2015’de 20 

milyon dolar zarar. Bu zararları niye etmişiz, oluyorsa? Derneğin borcu niye artıyor? Ee, zarar 

edersen artar. Keşke etmeseydik.  

Ayhan Özmızrak ağabeyim diyor ki, “5 sene sonra ne olacak? Kulüp elden gidecek mi?” Bir kere 

bugünle 5 sene sonranın arasında bir fark yok ki. Yani biz bugün çok iyi durumdaydık, 5 sene 

sonra... Yani bu olacaksa bugün de olurdu, ama olmadı. Yani bugün bizim teminatlarımız, 

ödeme gücümüz bankalara ödemeye yetiyor mu? Ee yetiyorsa, biz zaten kapatırdık, 

kurtulurduk. Bugün yapmadıklarını 5 sene sonra yaparlarsa bilemem. Ama ifade ettiğiniz şey 

bugün için de geçerli. Çok güçlü bir Genel Kurul... Ben dışarıdaydım, duymadım, Yusuf Bey 

söyledi. Çok güçlü bir Genel Kurul iradesi ile bu... Ee, tabii, Genel Kurul, kardeşim, sen dernekle 

Sportif AŞ’nin borç ilişkisini kes derse keser. Kendi yağınla kavrul derse kavrulur. Neticesinde 

olacaklara da camia karar vermiş olur. Nasıl Riva ve Florya’yı Genel Kurulun kararı ile sattık, bu 

kararı da alırız. Dernek kendi yağı ile kavrulur, bir lira borç almaz. Sportif şubeler geliri kadar 

yaşar. Küçülen küçülür, büyüyen büyür. Biz bu işi bitiririz. Hadi buyurun, Genel Kurula getirin, 

keselim bu ilişkiyi. Bizim itirazımız yok. Keşke.  

Biz zaten bunu düşünerek diyoruz ki, artık derneğimizde de ikide bir revize bütçelere, kafadan 

atma bütçelere gitmeyelim, denk bütçe yapalım. Yani görmenizi isterim, şubelerle yapmış 

olduğumuz toplantıları. 3 kuruş oradan, 5 kuruş oradan... Gerçekten gurur duyuyoruz onlarla. 

Bir çaba var, bunu da görün.  

Şu borçluluk, konsolide kulüp, evet. IFRS hesabına göre, Başkanımızın ilk 24 Ocak’ta aldığındaki 

borçluluk, 30 Eylül 2018 borçluluğu, bir de 30 Eylül 2019 borçluluğu. KAP’a bildirdiğimiz 

kısımları açıklıyorum. Net borçluluk, yani kısaca Türkçesi şu. Finansal tüm borçlarımızdan 

kasamızdaki parayı düştüğümüzdeki borcumuz bu. Yani tüm finansal borçlarımızdan elimizdeki 

parayı düşüyoruz, borcumuz bu. Bir ara toplam var. O nedir? Finansal borç benzeri kalemler, 

deadline items dediğimiz. Onlar bankalara finansal borç değil, ama uzun süredir ödenmemiş 

borçlar. Mesela Başkanımız Dursun Özbek’e uzun süredir ödenmemiş borçları da, biz sanki 
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finansal borca döneceği için finansal borç olarak algılıyoruz ve onları da ekliyoruz. Yani onları 

bu borç tablosundan kaçırmıyoruz. O da diyoruz, artık bizim bir finansal borcumuz.  

Bakalım. 1 milyar 343 milyondan 1 milyar 559 milyona yükselmiş. Ben enflasyonun etkisini 

koydum, TL bu çünkü. 24 Ocak’ta bu 1 milyar 343 milyon, 1 milyar 734 milyon değerinde. 

Aşağıya bakalım, avro satırına, 289 milyon avrodan 253 milyon avroya gerilemiş. Yani bizim 

finansal borcumuzda, net borcumuzda, bu verilere göre, bardağın dolu tarafından bakarsak bir 

kötüleşme demeyeyim, ama vahime giden bir tablo yok. Yani şimdi şu da söylenebilir, yani 

kötü tarafından da bakarız. Deriz ki, 1.6 milyar borç. Yani bunu yapınca da enerjimiz düşüyor, 

motivasyonumuz kayboluyor. Onu da söyleyebilirim. Felaket bir tablo. Buyurun. Ama gerçek. 

Net işletme sermayemiz 50 milyon avrodan -eksi- 33 milyona gerilemiş. İyileşme var mı? Evet, 

var. Gelin bir de bize sorun. Her gün 3 kuruş ödeme yapmak için canımız çıkıyor. Böyle bir 

durum, ne diyelim!  

Yine güzel bitirelim. Şu iki yıl karşılaştırmalı, 9 ay. Bakın, en azından motive olacak bir şeyler 

bulmaya çalışıyoruz. Bakın 9 ay, bu kulüp konsolide. Niye kulüp konsolideyi seviyoruz? Çünkü 

bu konuşuluyor ya şimdi, adat faturaları, o ona geçirmiş, o ona kâr kaydırmış. Bakın, bunların 

hepsini bir havuzun içine atıyorsunuz ve rakamları birleştirip öyle bakıyorsunuz. Yani burada 

kaçan bir şey yok ve bağımsız denetimden geçmiş bu rapor. Şu faaliyet kârı satırımıza bakalım, 

kırmızı. Faaliyet kârı, EBIT. Geçen yıl 260.5 milyon zarardan -kulübümüzün, yani dernek de var, 

derneğimizin altında faaliyet gösteren bütün şubelerimiz ve tüm bağlı kuruluşlar- 45.7 milyon 

kâra geçmiş faaliyetimiz. Esas faaliyetimiz kâr. Onun altına iniyoruz. Finansman giderlerine 

bakın. Geçen yıl 303 milyon, bu yıl 196 milyon. Bunun sebebi nedir? İşte bu finansal borç, 

geçmişten gelen borçların bize yarattığı yük yüzünden yine 148 milyon zarara gidiyoruz.  

Bu geçen yıl gördüğünüz 303 milyon finansman giderinin 157 milyonu -biraz önce doğru 

hatırlamışım- kur farkı zararımız, yani sadece ekonomik krizdeki kur çalkalanmasından dolayı 

ettiğimiz zarar. Bu yapılandırma ile artık bunu da bertaraf ettik.  

Son olarak, bir de bu tablonun 10 yıllık karşılaştırmasına bakalım. Bakın, 10 yıldır -yine aynı 

satıra bakalım, faaliyet kârı, EBIT- kulübümüz ilk defa faaliyetinde kâr etti. İlk defa.  

Yani biz şimdi enerjimizi buna koyup, bunu sürdürmeye mi çalışmalıyız, yoksa geçmişle ilgili 

kavga edip, hepimizin enerjisini aşağıya mı çekmeliyiz? Yani siz bir söylersiniz, biz bin söyleriz, 

çünkü her şey burada. Ama buna gerek var mı? Bence biz bunları bırakalım, şu yakaladığımız 

tünelin ucundaki ışığın peşinden gidelim. Nasıl bu işleri çözeceğiz, nasıl halledeceğiz, onları 

konuşup, tartışalım. Hepinize saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Kaan Bey’e teşekkür ediyoruz açıklamaları için. Ancak Galatasaray Spor Kulübü’nde yapılan 

eleştirileri siz, biz diye yorumlamak çok doğru değil. Haklı olduğu yerler çok, kendisini 

desteklemeye devam etmemiz lazım. Pozitif enerji konusunda kendisine katılıyorum. Ama şu 

siz, biz ayırımından bir vazgeçmemiz lazım. Sayın Cengiz, buyurun. Başka yok. En son üyeler 

konuşuyor zaten. Siz buyurun.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Sayın Başkan, Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar,  
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Ben hemen çok kısa kısa yanıtlar vereceğim. Ne kadar tatmin edebilirim, bilmiyorum. Ama açık 

ve samimi olarak bazı sorulara, bazı eleştirilere yanıtlar vermek durumundayız. Öncelikle Kaan 

kardeşimin bir sözcüğünü düzeltmek istiyorum. Felaket bir tablo, dedi. İroni mi yaptı, 

bilmiyorum. Onu bir düzelteyim, çünkü kendisinin de ifade ettiği gibi, faaliyetten doğan kâra 

geçtik, 10 yıldan beri ilk defa. Yakın örnek, geçen yıl 260 milyon TL zarardan 45 milyon TL kâra 

geçtik faaliyette. Bu çok önemli.  

İki, geçen yıl kulüp konsolidede toplam 564 milyon lira olan zararımız 148 milyon TL’ye indi. 

Ben bunun için bütün camiamıza, bütün taraftarlara, gelmiş geçmiş bütün yönetimlere, tek tek 

bütün Galatasaraylılara çok teşekkür ederim.  

Değerli Arkadaşlar,  

Sayın Eşref Başkan, konuşmasında kulüp lisanslama ve malum kulüp, bir rakip kulüp 

başkanımızın ifadesiyle, o ifadenin bir söylem, duyum... Rakipler tarafından her atılan adım 18 

kulüp için de geçerli, Avrupa için de geçerli. Her adımı dikkatle izliyoruz. Hem onlara olan 

saygımızdan, hem kendi mücadelemize verdiğimiz saygıdan ötürü. Kimseyi de bize 

saldırmadıkça asla ve kat’a suçlamadık, adlarını bile zikretmedik. Küçük gördüğümüzden değil, 

kendimize olan saygımızdan. Gerçi konuştuğumuzda, Galatasaray tarihinin en ağır cezalarını 

yiyen bir başkan, ilklerin ve enlerin olmaya devam ediyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu 

da sağ olsun, geride kalmadı. O da 35 bin TL’lik bir ceza yapıştırdı bana. Meraklısına söyleyeyim, 

o da eğer realize olursa, tarafımdan ödenecek, eskisi gibi. Evet, maalesef.  

Kulüp lisanslama ile ilgili, ben futbol kamuoyuna da bir şey açıklamak istiyorum. Kulüp 

lisanslamanın başlangıç aşamasında, Galatasaray Spor Kulübü profesyonelleri ve Sportif AŞ 

Yönetim Kurulundaki, kardeşlerimiz, en başta Oytun kardeşim çok büyük çaba gösterdi. Bütün 

toplantılara biz aylarca katıldık. Ve UEFA finansal fair play’de uzman hâle geldik bir anlamda, 

Kaan kardeşim dedi. Bildiğiniz gibi, biz 4 ay UEFA ile neredeyse akraba olduk. Kaç kere gittik, 

kaç yüz sayfa yazı yazdık! İleride dokümante edilirse, sanırım bir cilt olacak UEFA ile bizim 

aramızdaki yazışmalarımız. Konuşmaları söylemiyorum. Sonra 4 ay CAS süreci yaşadık. Biz bu 

konuda, dünyada bilgi birikimi ve data açısından, dürüst çalışma açısından en saygın ve 

donanımlı kulüp durumundayız. Diğer, bizleri sahada yenen, belki de azıcık fark atan takımlar 

bile bizi bekledi. Bizim attığımız adımlara göre CAS’ta yürüdü. Bundan da biz hiç dönüp 

bakmadık bile, çünkü biz hiçbir zaman adam markajı yapmayız, saha markajı yaparız, büyük 

takımlar gibi. 

Değerli Arkadaşlar,  

Biz lisanslama bitti sanıyorduk, çünkü bir iki itirazımız vardı. Ben burada dillendirmek 

istemiyorum. Sonra UEFA’dan bize bir telefon geldi. Dediler ki, neden lisanslamada yoksunuz. 

Nasıl olur, dedik. Bizi lisanslamanın son bölümünde, son bir ayında olmadığımızı öğrendik. 

UEFA’dan bizi aradılar, çünkü UEFA TFF’ye sormuş. O zaman geçici başkan Sayın Hüsnü Güreli 

vekaleten ve Nihat Başkan aday idi. Ben her ikisini de aradım. Neden biz lisanslamanın finalize 

edilmesi aşamasında yokuz, dedik. Kulüpler Birliği’ne söyledik, dediler. Kulüpler Birliği’nin o 

zamanki başkanına ilgili arkadaşlar sordu. O da, biz TFF’ye bildirdik, dedi, ortada kaldı ve bu 

lisanslama çıktı. Bu lisanslama çok sert. Aslını ararsanız, bunun bir devlet geleneği olarak bir 

geçiş dönemi olduğunu Yusuf Bey -Kanunlar Kararnameler Eski Genel Müdürü- o da bilir, ben 



34 
 

de az çok bilirim. Bu bir geçiş dönemi. Biz buna da saygı duyduk. Gayet strict, sert kararlar, 

hükümler kondu, peki dedik. Biz son oluşumun 2 ayında yoktuk. Tam tersine, bugün dilekçe 

veren, değişsin diyen kulüpler var. Tam tersine, onlar hükme vardı. Final imza, final öneri 

onlara ait, bize ait değil. Eleştirmiyorum, iyi kötü çıktı. Fakat kesinlikle söylüyorum, oyun 

oynanırken kurallar değişemez. Biz 30’a 40’ta da bazı şeyleri belki fazla medyaya yansıtmak 

istemiyoruz, belki şeye yansıtmak istemiyoruz. Fakat şundan emin olsun camiamız, her alınan 

platform ve ilişki düzeyinde, biz haksızlıklarla net ve kesin uğraşıyoruz, duruşumuzu koyuyoruz, 

yayıncı kuruluş dahil.  

Bu arada, yayıncı kuruluşla ilgili, özellikle Galatasaray TV’nin dünyaya her tür platformda -

dijital, karasal- açılışı için önümüzdeki hafta inşallah size müjdeli bir haber de veririm. 

İmzalanmadığı için henüz bir şey demiyorum.  

Kulüp lisanslamadaki durum bu, görüşümüz net. Sayın TFF de çok net ve iyi biliyor ki, biz oyun 

oynanırken kural değişmesine karşıyız. Gerçi oyun oynanırken bir kez kural değiştirildi, play-

off’da yapıldı. Onda da yine alnımızın akıyla kupayı kaldırdık. O günleri hatırlayanlar vardır.  

Şimdi mahkemeler konusu. Sayın Başkan dedi, okuyamıyorum. Çok samimi söylüyorum, ben 

de okuyamıyorum. Şuna halas-ı kalple inanın, hiçbir mahkeme sonucuna bakmadım, doğal 

akışına gidiyorum. Hayret ve üzüntü ile izlediğim bir tek şey var. Adnan Polat döneminde 

yapılan ibrasızlıkla ilgili, Yargıtay Genel Kurulunun -ki en yüksek yargı organı Yargıtay’ın da en 

nihai karar organıdır- 53 üyesinin oy birliği ile -dikkat edin, oy birliği ile- idari ibrasızlığın yok 

hükmünde olduğu söylendi. Bu yok hükmünde olmasına rağmen, hâlâ hukuk çevrelerinin -

resmî ya da özel- bunda direnmesini ben anlamıyorum. İdari anlamda şunu söylemek 

istiyorum, Genel Kurulu yöneten sevgili kardeşlerime, o Genel Kurulu yöneten, Divanı yöneten 

kardeşlerime. Bakın, sanırım 1760 hazirun vardı. 48 konuşmacı asla süre sınırlamasına tabi 

tutulmadı, saat 11 oldu. 1700 konuşmacının bini salonu terk etti. Hepsi tabii aç, yorgun gittiler. 

700 kişi, 700 kişide oluşan fark 14 kişi, yani % 2’lik bir sapma. Tek tek iki kere kontrol etti, 

sanıldı. Bunda yanlış yapılabilir, yanlış sayılabilir, çünkü elektronik değil, gözle yapılıyor. İyi 

niyet, kötü niyet de aramıyorum. Sizin bunu sandığa taşımanız gerekirdi, sandık orada hazırdı. 

O zamanki genel sekreterimiz her şeyi hazırlamıştı. Ama bir kardeşimiz -bir kayıtta beni üzeni 

söylüyorum- beni derinden yaraladı. Tanıdığım bir kardeşim, tuz ekmek olduğum bir kardeşim. 

Diyor ki, sakın sandığa gitmeyin. Başka bir şey demiyorum, bu kadar diyorum. Hiç kimseye 

benim özel düşmanlığım yok, özel antipatim yok. Ama üzülüyorum ve açıklayamıyorum. Olay 

bu. Hayır, açıkladım zaten. Olay bu. Benim tepkim bu.  

Sayın Başkanın dediği gibi, mahkeme kadıya mülk değil. Ben bugün varım, yarın yokum. İdari 

ibrasızlık akşamı ben o şansı elde etmiştim, çekilebilirdim. Ama biliyorsunuz, 190 milyon TL’ye 

yakın ödeme vardı. Onu nasıl ödedik, o ayrı bir destan. Ve bugün gerek Florya, gerek 

yapılandırma, gerek eski başkana olan borçların yapılandırılması, bütün bunları hallettik biz. 

Şu anda, Ada ve diğer konular aciliyete binaen önümüze geliyor. Tek tek, tek tek, adım adım, 

adım adım giderek hallediyoruz. Türkiye'nin yapısı içinde bunları bir anda bilgisayar oyunu 

oynar gibi çözümlemeniz mümkün değil. 

Değerli Arkadaşlar,  
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Yani mahkeme, ben de hiç meraklı değilim, çok samimi söylüyorum. Yani benim çabam seçime 

gitmemek için bir çaba değil, bunu kesinlikle bilin. Bundan emin olun. Ben çekildiğim anda, 

kaçarlar dediği için, genel tarih beni bu şekilde yargılar diye Yönetim Kurulunda duruyoruz. 

Bizim çalışma sinerjimiz... İki yıl verilmiş görev. Bir arkadaşımız çok güzel ifade etti, dönemini 

tamamlayan yönetim yok. Galatasaray Spor Kulübü 2 yılda 3 seçimi kaldırır mı? Biz seçim kararı 

alırsak, yürüyen bu işler (Bazı sponsorluk çalışmaları, çok ciddi sponsorluk -stat adı dahil- var, 

uluslararası görüşmeler var. Olumlu veya olumsuz sonuçlanır.) akamete uğrar mı? 

Galatasaray’a zarar verecek hâle gelir mi? Biz bunun hesabındayız. Çok samimi söylüyorum. 

Transfer politikamızı etkiler mi, şampiyonluk yürüyüşümüzü etkiler mi, biz buna bakıyoruz. 

Bize ne zararı olabilir? Bize kişisel hiçbir zararı yok. Biz çekiliriz, yani dinlenme fırsatı buluruz. 

Şairin dediği gibi, “Bazen ölüm, asude bahar ülkesi olabilir bize”.  

Değerli Arkadaşlar,  

Sevgili İbrahim Ziyal Hocam önce teşekkür etti, arkasından eleştiriler yapacağım, dedi. Ben 

teşekkür ederim. Zaten bir teşekkürün arkasından ama geliyorsa pek teşekküre bakılmaz. Bir 

atasözü de var. Şimdi arkadaşlar, “Kemerburgaz elimizde mi?” diyor. Tabii ki elimizde. Size bir 

müjdeli haber daha vereyim. Biz Kemerburgaz için feri müdahil olduk ve tedbiri kaldırdık. Evet, 

geçen hafta tedbiri kaldırdık. Tedbir kalktı. Şimdi Milli Emlak ve devlet otoriteleri ile birlikte 

olayı bitirmeye çalışıyoruz. Bu kadar diyebilirim, başka bir şey demiyorum. İnşallah orada da 

bayrağımızın dikildiğini göreceksiniz. Zaten bizde, her anlamda.  

Oyuncu sakatlıkları ile ilgili liste çıkarttı. Ben bir şey diyemiyorum. Deve mi kessek, onu da 

bilmiyorum. Evet. Bir gazetedeki demecimi, o mizanpajları ben yapmıyorum. O sözcükler 

konuşurken deşifre ediliyor. Hatta Hocanın bir sözcüğü, Hocayla aynı görüşteyiz denmiş. Ben 

de şaşırdım, ben böyle bir şey demedim. Birçok şeyler oluyor. Kötü niyet görmüyorum. Oluyor, 

deşifre edilirken yanlış dökülüyor. Sizin önemsemediğiniz bir şey veya espri ile söylediğiniz bir 

şey manşete alındığında ciddi görünebilir. Ben hiçbir zaman “gelin, etmeyin” demedim. 

Esprisini yapabilirim. İnşallah aday olacak kardeşlerime her zaman da başarılar dilerim, benden 

sonraki yönetimlere de. Evet.  

Sevgili Hayri Kozak ağabeyimizin dediklerine hızla geçiyorum. Dedi ki, “21 ay -bizim dönemi 

kastetti- artı yok, devamlı zarar yazıyor.” dedi. Bizi suçlamadı yani, geçmişten gelecek. Ben 

şunu söyleyeyim. Nakit akış tablosunda, görevi devraldığımız 25 Ocak 2018 tarihinden bugüne 

sadece artı-eksi, giren-çıkan, gelir-gider tablosu olarak baktığımızda, nakit akışı, biz şu anda 5 

milyon TL’ye yakın kârdayız. Bu bir şey ifade etmez ama biz demek ki elimizden geleni 

yapıyoruz. İnşallah bizden sonrakiler de bunu çok daha ilerilere götürür. Biz bunun altyapısını, 

o merdivenlerin eşiğini sağlamaya çalışıyoruz. “Yatırım yapmamıştır.” dedi, üzüldüm. “Florya 

zaten bizimdi.” dedi, Florya bizim değildi. Elimizden çıkmıştı ve satmıştık. Bunu yapmayalım 

lütfen. İnşallah kalıcı yatırımlar da yaparız, çünkü önümüzde kapalı spor salonu, Kemerburgaz, 

bir de Ada var. Çok önemli. Ada’dan 6 dava açtık. Bizim dönemimizde iki dava açıldı, yürüyor. 

Fakat o işi de halledeceğiz inşallah, onu da söyleyeyim. Fazla konuşmak istemiyorum, çünkü 

yargıda kimsenin üzülmesini istemiyorum.  

Hayri ağabey, bir sözünüz çok tehlikeli. Burada mısınız, bilmiyorum. Bunu demeyecektiniz. 

Bakın, bizim bir marka değerimiz var. Bizim bütün aktifimizdeki futbolcular ve bütün 
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Galatasaray camiasındaki insanlar çok değerli. Siz de buna dahilsiniz. Ben sizi de yıpratmak 

istemem. Ama lütfen bir isim alarak, bir futbolcunun derinine inin, neler çıkar... İnin derinine, 

ne çıkacak, biz de görelim.  

Değerli Arkadaşlar,  

Biz Galatasaray Spor Kulübü olarak, -bir de Trabzonspor yapıyor- halka açık şirketler içinde 

KAP’a açıklama yapan tek şirketiz. Şeffaf, vizyoner, açık olduğunu söyleyen rakip kulüplerimiz 

asla bunu açıklamıyor. Sadece, futbolcu aldık, 3 senelik kontrat, diyor. Biz KAP’ta açıklıyoruz, 

tek tek açıklıyoruz. Menajerliği de açıklarız, ama menajerler bunu istemez. Kendi mahremiyet 

hakları var, o izin vermedikçe açıklamayız. Ama size şunu söyleyeyim, Lorik Cana ile İsveçli 

Elmander’in menajerlik parasını yeni ödedik biz. Yüz milyonlarca lira menajerlik parası ödedik. 

Ben bundan kimseyi suçlamıyorum. Kişiyi nasıl bilirsin demişler, kendim gibi bilirim demiş. Ben 

kimseyi hırsız görmem. Gözümle görsem bile yetmez, çok sıkı belgeler gerek. Kimseyi de 

suçlamam. Hata yapabilirim. Bu nedenle, lütfen Sevgili Hayri ağabey, bakın, bunlar tercüme 

ediliyor, bunlar konuşuluyor. Bunları konuşurken, boğaz 9 boğum, lütfen dikkatli olalım. 

Sadece Galatasaray başkanlık makamını değil, tek tek futbolcuları da düşünelim, Galatasaray 

markasını düşünelim, Galatasaray kültürünü düşünelim.  

Şeffaflık nedir? Bu arada, inşallah bizim değerli rakiplerimiz de transfer ettikleri futbolcuları 

KAP’a açıklarlar. İsmini değil sadece, detaylarını, evet.  

Şimdi, özür dilerim. Ayhan Bey’in sorusuna zaten Kaan Bey yanıt verdi, Genel Kurulla ilgili. 

Faizler azaltılabilir mi, dedi Ayhan Bey. Bu önemli.  

Değerli Arkadaşlar, 

390 milyon TL’lik yapılandırmamızda faiz LIBOR + 4.75’ti. Bu da yüksek faiz. Biliyorsunuz, faizler 

yüksekti. Neredeyse 30-35 aralığında faiz ödedik, 3 ayda bir değişken. Flottant’ın anlamı o, 

değişken faiz oranı. Yani cari faiz oranı ne ise onu. Uzun sürede bayağı faiz ödedik ve bu borçlar 

biraz da onun için arttı. Faiz ve finansman yükü çok fazla. Ama şimdi Tüfe + 5’e geçtiğimiz için 

faiz oranları güncel hâle geldi. Ama bu arada, o size ilk konuşmamda bahsettiğim 127 milyon 

TL ödemeden, kasamızda faiz de alamadığımız paramızdan 60 milyon küsurunu faize ödedik, 

onu da söyleyeyim ve hâlâ bizim ihtiyaçlarımız bitmedi. Gerçi iktisat ilminin temelinde de bu 

var, ihtiyaçlar sınırsız, kaynaklar kıt. Bunu da ancak cennette çözeriz. Şimdi evet, Şampiyonlar 

Ligi’ne giremeyerek takımın payını,  

Arkadaşlar, UEFA, co-efficient, yani ortak etkileşim diye bir şey çıkarttı iki yıldır. Bu 

kamuoyunda da çok yanlış değerlendiriliyor. Ben size şunu söyleyeyim. Geçen yıl rakibimiz 

girseydi, Başakşehir girseydi bizim avantajımızaydı avro olarak. Karışık hesap, hiç 

anlatmayayım. Bizim altımızdaki takımların katılımı bizi üste taşıyor UEFA sıralamasında. Evet, 

her sıra için. Yani tam tersine, Başakşehir elenince bizim üstümüzdeki takım katılmış oldu, bize 

zararı oldu. Tam tersine. Onun için, lütfen ezberlerimizi yeniden gözden geçirelim. Eskidendi 

o, artık onların paylarını alamıyoruz. Evet. 

Borç sarmalını nasıl kıracağız? Doğru, borç sarmalını kırmak zorundayız. Başarılı olmak 

zorundayız. Biz yönetim olarak da başarılı olmak zorundayız. Başarılı olmadığımız an, daha 

başarılı olacak insanlara bayrağı şerefle, gururla teslim ederiz. Hiç direnmeyiz.  
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Evet, sanırım 5 yıla Kaan Bey de yanıt verdi. Yani yapılandırma, 5. yıl ödeyemezsek ne olur? 

Öyle bir şey yok. Şu anda da ödeme gücü olan bir kulübüz. Ben diğerlerini söylemek 

istemiyorum. Diğer bütün rakiplerimize bizim Galatasaray olarak saygımız var. Onlar bizim 

rakiplerimiz. Kendimize saygı duyduğumuz için onlara da duyuyoruz. Ben sabrınız için hepinize 

teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Başkan, kürsüden ayrılmadan evvel bir üyemizin sorusu var, onu bir cevaplarsanız lütfen. 

Daha sonra da Volkan Karsan söz istedi. Vaz mı geçtiniz? Çok isabet ettiniz. Teşekkür ederiz. 

Buyurun.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Oradan söyleyin, ben tercüme edeyim. Yan yana hoş olmuyor görüntü. Özür dilerim. Mikrofon 

verelim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yok, yok, öyle yanınıza gelmek gibi bir talebi yok. Buyurun.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Söyleyin lütfen. Özür dilerim, evet.  

Hatice Günay 

Siz konuşurken ben not aldım da, Genel Kurul ilanında, idarece mali ibra varken, siz ilan 

verdiniz ya 2019 yılında, Genel Kurul ...... tek ibrayı nasıl (uzaktan konuşuluyor, anlaşılmıyor..)  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Efendim, Genel Kurul... Anlamadım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ben seslendiriyorum şimdi, alt yazı yok, kusura bakmayın. Sadece sizden alarak. Hatice Hanım 

diyor ki, son yapılmış olan, yani bir türlü kabul görmeyen Mali Genel Kurul gündemini gazetede 

yayınlarken, ilanda mali ve idari ibra ayrı ayrı ilan edilmişken, nasıl tek ibra yapılabilirdi, diyor.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Ben öyle bir şey demedim. Bugün de gitsek, bugün Mart ayı olsa, yine bizim tüzüğe uygun 

olarak, mali ve idari ibra diye açmamız gerekiyor zaten.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ne yapmamız lazım? İlanı öyle vermek lazım, çünkü tüzükte öyle söylüyor.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Hayır, hayır.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Şimdi sıkıntı şuradan çıkıyor. Bizim tüzüğümüzde, mali ve idari ayrı ayrı ibra edilir, diyor. 

Medeni Kanun’da ve sonraki Yargıtay kanunlarında diyor ki, idari ibrasızlık diye bir şey yoktur. 
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Sayın Başkanın da, biz bu ilan verilmeden evvel de konuşmuştuk, ısrar etmiştik. Adnan Polat 

örneğini vermişti. Hatta demişti ki, isterseniz ibra idari olarak etmeyin. Şimdi idari olarak ibra 

olmadı, artık o şeyi tekrar defalarca konuşmayalım. İşte bir kişi fark olmuş, yüz kişi olmuş... 

Benim kendi demokrasi anlayışıma göre, 1 veyahut 100, hiç fark etmez. Fakat benim üzerinde 

vurgulamak istediğim konu, şu anda geldiğimiz konu, idari ibrasızlıktan ziyade, Denetim Kurulu 

bu sefer. Ha o da mı soru vardı? Buyurun o zaman, ben sorunuzu...  

Hatice Günay 

Ben burada, ...... dava dilekçelerini okudum. Orada Divan Başkanının iki ibra yapması da yanlış 

geliyor.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yani Genel Kurul Divan Başkanını diyorsunuz, değil mi? Peki.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Teşekkür ederim. Siz o zamanki Divan Kurulu adına neden bunu soruyorsunuz?  

Hatice Günay 

Ben Divan Kurulu adına sormuyorum Başkanım. Şimdi ben...  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Şimdi efendim, bizim tüzüğümüze göre sanırım ilk 10 konuşmacının dışında verilir. Her 

Yönetim Kurulu zaman kazanmak açısından bir dilekçe verir veya arkadaşlar der ki...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Başkan, o detaya girmeyelim. Ben arkadaşlara sonra, tüzüğümüzün 50. maddesi, sürenin 

sınırlandırılması ile ilgili bir madde var. Hayır, kişi sayısına göre. Şimdi bence gelinen yerde o 

aşamayı geçtik. Son olsun. Müdahale etmeyin Cengiz ağabey. Sağ olun. Buyurun Hatice Hanım, 

süratlenelim.  

Hatice Günay 

O Genel Kurulda gizli oylama için önerge verildi mi?  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Hayır, kurul başkanı doğrudan karar verebilir. Divan Kurulu Başkanı da bunu zaten oylamadan 

önce açıkladı. Kayıtlarda var. Evet, devam edelim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sevgili Hatice kardeşim, müsaade ederseniz, eğer ilgi duyuyorsanız, tüzüğün ilgili maddelerini 

uygulayalım. Ama her hâlükârda, bence bunun tartışılma yeri Genel Kurulumuz olur, nasıl idare 

edileceği.  

Hatice Günay 

Bir de Denetim Kurulu da ibra edilmedi. Denetim Kurulu üyelerinin tedbirinin kaldırılmasına 

ne diyorsunuz? 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet, şimdi gündemimiz o. Benim de konuşmamda bahsettiğim, isterseniz orada bir 

görüşünüzü alalım, ondan sonra da toparlayalım. Bunlarla ilgili ben tüzük maddelerini 

çalışalım.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Şimdi bir seçime gidersek bu konuda hukukçulardan görüş alırız. Camiamızı rahatlatacak genel 

mahşeri vicdana uygun karar alırız. Tekrar ediyorum, “Dünya Süleyman’a tapu değil, bilmez 

insan kadrini âlemde insan olmayan.” 

Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

İki dakikanızı rica ediyorum lütfen. Bugün saat sekiz buçuktan beri aşağı yukarı, en azından biz 

Divan Kurulu ve çalışma arkadaşlarımız buradayız. Tabii umarım organizasyonu 

beğenmişsinizdir. Aksatmadan yapmaya gayret ettik. Fakat bu organizasyonun arkasında gizli 

kahramanlarımız var. Ben onlara huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bir defa, yeni Genel 

Sekreterimiz Selçuk İren’e ve takım arkadaşları, Sevgili Gamze Doğuş, Demet Gürtel ve Caner 

Almaz’a teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü hak edenlerden birisi de bizim Divan ekibimize yeni 

katılan sekreter arkadaşımız Ebru Özçetin’dir. Hepinize huzurlarınızda teşekkür ederek, iyi bir 

hafta sonu diliyorum. Hoşçakalınız.  
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