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Divan Kurulu Olağanüstü Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 17.00’de Gayrettepe Dedeman Otel’de 
yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Önemli Not : 'Kapalı’ olarak yapılan Olağanüstü Divan Toplantısına ait bu tutanak, bu defa 
12 Şubat 2020 tarihli Aylık Olağan Divan Toplantısında yapılan oylama sonucu, üyelerimizin 
erişimine açılmıştır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Üyeler, Saygıdeğer Divan Üyelerimiz ve bu Olağanüstü Divan Toplantısına Misafir 

Olarak Katılan Değerli Galatasaray Spor Kulübü Üyeleri,  

Olağanüstü toplantımıza hoş geldiniz.  

Toplantımıza her zaman olduğu gibi, Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Mustafa Kemal Atatürk, 

silah arkadaşları ve bu vatan uğruna şehit düşmüş büyüklerimiz ve kulübümüzün kurucusu, 1 

numaralı üyemiz Ali Sami Yen’in aziz hatıraları önünde saygı duruşu yaparak başlıyoruz. 

Buyurun efendim. (Saygı duruşu yapıldı.) 

Çok teşekkürler, buyurunuz efendim.  

Değerli Hazirun,  

Bildiğiniz gibi, tüzüğümüz gereği, 50’ye yakın üyemizin müracaatıyla bir olağanüstü Divan 

toplantısı çağrısı yaptık. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Bu Divan toplantısının 

gidişatı ile ilgili olarak bir önerge var. Uygun görürseniz bu önergeyi dikkatlerinize sunmak 

istiyoruz. Aykut Bey, buyurun.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Değerli Hazirun,  

13 imzalı bir önerge geldi. Okuyorum. 

Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanlığına,  

Kulüp tüzüğümüzün 102/5. maddesi uyarınca, 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 17.00’de, 

Gayrettepe Dedeman Otel’de yapılacak olan olağanüstü Divan Kurulu toplantısının kapalı 

oturum şeklinde icra edilmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla, 

4276 Hayrettin Kozak ve salonda bulunan 12 değerli üyemiz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Teşekkür ederiz. Olağanüstü Divan toplantı çağrımızda belirttiğimiz gibi, dilekçe sahipleri 

zaten böyle bir talepte bulunmuşlardı, basına kapalı olması konusunda. Şimdi bu verilen 

önergeyi oylarınıza sunmadan önce, verilmiş olan dilekçeyi ve talebi dikkatlerinize sunmak 

istiyoruz.  

Buyurun Nedime Hanım.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 

Değerli Hazirun,  
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14 Eylül’de Divan Kurulu Başkanlığına gelmiş olan yazıyı okuyorum.  

Konu: Tüzüğümüzün 101/5. maddesi uyarınca, Divan Kurulunun  

1. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile yapılan protokollerin feshinin nedenleri 

ve olası sonuçları ile,  

2. Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktif Bank ile imzalanan yapılandırma sözleşmesi hakkında 

bilgilendirilme gündemi ile acilen olağanüstü toplantıya çağrılması ve Divan tüzüğünün 26. 

maddesi çerçevesinde söz konusu toplantının kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilmesi 

taleplerimizin arz edilmesidir. 

Açıklamalar 

1. Yüksek malumlarınız olduğu üzere, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, 13 Eylül 

2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde, “Galatasaray Spor 

Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz ilçesi Riva Mahallesi’nde kaim taşınmazlar ile 

Bakırköy İlçesi Florya Mahallesi’nde kaim taşınmaz üzerinde proje geliştirme amacıyla, 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin 

feshi süreci başlatılmıştır.” şeklinde bilgi verilmiştir. 

Sayın Yönetim Kurulu, bugüne kadar genel kurullarda ve Divan kurullarında söz konusu 

protokollerin feshedilmesi ihtimaline dair herhangi bir bilgi vermemiştir. Dolayısıyla yapılan 

bildirimin en azından Divan Kurulu üyeleriyle, beklenmedik bir gelişme olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Takdir edileceği gibi, Riva ve Florya ile ilgili protokollerin feshinin birtakım maddi sonuçlarının 

olması kuvvetle muhtemeldir.  

Öncelikle bu sebeple, protokollerin feshi aşamasına nasıl gelindiği noktasında ve Yönetim 

Kurulunun bundan sonraki süreçte izleyeceği stratejinin temel noktalarında bilgilenmek ve 

bu kararın olası tüm sonuçlarını değerlendirmek için tüzüğümüzün 101/5. maddesi uyarınca 

Divan Kurulunu olağanüstü toplantıya davet ediyoruz. 

2. Kulübümüz 5 Ağustos 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı 

açıklamada, Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktif Bank ile yapılandırma sözleşmesi 

imzalandığını ve bu sözleşme çerçevesinde mevcut finansal borçların 2 yıl ana para ödemesiz 

olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırıldığını açıklamıştır.  

Yönetim Kurulumuz yapılandırma sözleşmesinin öncesinde bir bilgilendirme yapmadığı gibi, 

sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra da Genel Kurul üyelerine ve Divan Kurulu üyelerine, 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan yukarıdaki bildirim dışında bir açıklama 

yapmamıştır. Oysa Divan Kurulu 28.1.2019 tarihinde, bir başka ifade ile yapılandırma süresi 

henüz başlamadan, yalnızca yapılandırma sözleşmesini tartışmak üzere olağanüstü bir 

toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantının sonucunda, “Yapılandırma anlaşması Bankalar 

Birliği tarafından ve federasyon tarafından gündeme getirilirse, bunun Olağanüstü Genel 

Kurula veyahut da Mali Genel Kurula ayrı bir gündem maddesi olarak getirilmesi, değerli 

Yönetim Kurulumuza destek olmak amacıyla tavsiye edilmiştir.” şeklinde tavsiye kararı 

alınmıştır. 

Bilindiği gibi, 2019 yılının Mart ayında yapılan Olağan Genel Kurulda konu gündeme 

gelmemiştir. Keza bu konu ile ilgili olarak da olağanüstü bir toplantı düzenlenmemiştir. 
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Özetle, Yönetim Kurulu, Divan Kurulunun tavsiye kararına rağmen, meseleyi Genel Kurulda 

tartışmadan, yapılandırma sözleşmesini imzalamıştır.  

Bu sebeple, Yönetim Kurulunun süre bakımından bu sözleşmeyi imzalama yetkisine haiz olup 

olmadığını, yapılandırma sözleşmesinin mahiyeti ve bu sözleşmenin Emlak Konut 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin yaptığı feshin olası sonuçlarıyla doğrudan veya dolaylı 

bir bağlantısının bulunup bulunmadığı hususlarında bilgilendirilmek üzere, tüzüğümüzün 

101/5. maddesi uyarınca, Divan Kurulunu olağanüstü toplantıya davet ediyoruz. 

3. Divan Kurulunun olağanüstü toplantı gündemini oluşturan her iki konu da kulübümüz için 

büyük önem taşımakta ve bugünden tahmin edilmesi güç süreçleri başlatabilecek 

niteliktedir. 

Bu nedenle, Yönetim Kurulunun üyelerimizi rahatlıkla bilgilendirebilmesinin ve kürsüde 

yapılacak birtakım konuşmaların dış kamuoyunda manipüle edilmesinin engellenebilmesi için 

Divan İç Tüzüğü’nün 26. maddesi çerçevesinde söz konusu toplantının kapalı oturum şeklinde 

gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. 

Talep 

Tüzüğümüzün 101/5, maddesi uyarınca, Divan Kurulunun  

1. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile yapılan protokollerin feshinin nedenleri 

ve olası sonuçları ile,  

2. Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktif Bank ile imzalanan yapılandırma sözleşmesi hakkında 

bilgilendirme  

gündemi ile acilen olağanüstü toplantıya çağırılmasını ve Divan İç Tüzüğü’nün 26. maddesi 

çerçevesinde söz konusu toplantının kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilmesini saygıyla arz 

ve talep ederiz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

50’ye yakın imza, taze imza olarak bizde mevcuttur. Hepsi de Divan üyesidir. Gereken kontrol 

yapılmıştır efendim.  

Şimdi hem okunan gündemi, öncesinde verilmiş olan önergeyi, yani bu toplantımızın basına 

kapalı yapılma konusunu oylarınıza arz ediyorum.  

Sadece Divan üyelerinin kabul etmeleri hâlinde el kaldırmalarını rica ediyorum. Sadece Divan 

üyeleri efendim.  

Toplantının basına kapanmasını kabul edenler efendim? Etmeyenler? 2 kişi kabul etmemiştir. 

Oy çokluğu ile toplantımız basına kapalı icra edilecektir. Şimdi sizlerden ricam, Galatasaray 

Televizyonu’nun haricinde, eğer televizyon, radyo ve gazete muhabiri varsa, lütfen salonu 

terk etsinler.  

Galatasaray TV canlı yayınlamayacak, sadece arşiv amaçlı kayıt yapacaktır. Bunun dışında da 

ikinci önemli bir ricamız, lütfen hiç kimse akıllı telefonlarıyla, cep telefonlarıyla kayıt -ne 

görüntü kaydı, ne ses kaydı- almasın, aksi takdirde bu toplantının kapalı olmasının bir esprisi 

yok.  

Sizlerden ricam, dalgınlıkla bu işi yapanlar olursa, lütfen herkes yanındakini uyarsın, biz 

uyarmak zorunda kalmayalım. Bu konuda hassasiyetinizi tekrar rica ediyoruz.  
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Bu bir aile toplantısıdır, bu bir uzlaşma toplantısıdır. O bakımdan, belki kimsenin bilmemesi 

gereken şeyleri kendi aramızda konuşup, bir konsensüs sağlayacağız. Bu konuda 

hassasiyetinizi bir kez daha rica ediyorum. 

Şimdi Aykut Bey’den gündemi okumasını rica ediyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Değerli Hazirun,  

Gündem 

1. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile yapılan protokollerin güncel durumları ve 

olası sonuçları ile, 

2. Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktif Bank ile imzalanan yapılandırma sözleşmesi hakkında 

bilgilendirilme ve istişari.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Gündemi okunan hâliyle oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Çok teşekkürler. 

Gündeme geçiyoruz.  

Divan üyelerimiz arasında ve kulüp üyelerimiz arasında basın mensubu olanlar var. Onlardan 

da lütfen basın mensubu şapkalarını çıkartarak, sadece Galatasaraylı Divan üyesi ve üye 

olarak bu toplantıda bulunmalarını özellikle bir kez daha rica ediyorum. Çok teşekkürler. 

Efendim, gündeme geçiyoruz. 

Bu toplantımız uzun sürebilir, fakat olabildiğince verimli olması için şöyle bir çerçevede 

götürmeyi kararlaştırdık. Malum, iki tane gündem maddemiz var. İkisi de Galatasaray’ın 

geleceği için hayati önem taşıyor. 

Hem Galatasaray’ın geleceğini ilgilendiriyor, hem de gelecek Galatasaraylıları ilgilendiriyor. O 

bakımdan, bu toplantıda bunları enine boyuna tartışıp, bilgi sahibi olup ilerlememiz lazım 

diye düşünüyoruz. Bu toplantıyı yönlendirebilmek adına da birtakım sorular hazırladık. Bu 

soruların bir kısmı Divan Kurulumuz tarafından hazırlanmıştır, bilme anlamında. Büyük bir 

kısmı ise bu işle ilgili üyelerimizden gelmiştir, mail yoluyla olsun, telefon yoluyla olsun, o 

bakımdan, bunları kategorize ederek ortaya koyacağız. Fakat önce kurumsal hafızaya 

müracaat edelim diyoruz. Riva ile sözleşmemiz imzalanmadan önce, bu proje ile ilgili olarak 3 

defa komisyon kuruldu. Bu komisyonların üçünde de olan değerli büyüklerimiz var. Ben 

kendileriyle temas kurdum. Sayın Emre Aykar, Sayın İrfan Aktar ve Sayın Doğan Hasol. Değerli 

başka üyelerimiz de vardı. Firuz Soyuer vardı. Sadece Doğan Hasol ağabeyimiz bugün müsait 

olduğunu bildirdi. O bakımdan uygun görürseniz, Sayın Doğan Hasol’u kürsüye davet 

ediyorum, ki kurumsal hafıza olarak bu aşamaya gelmeden önce bu komisyon neler tavsiye 

etmişti, orada bir hafızamızı tazeleyelim. Sayın Hasol, buyurun efendim.  

Doğan Hasol 

Sayın Başkanlar, Değerli Divan Üyeleri, Kulübümüzün Değerli Üyeleri,  

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

Şimdi buraya gelmeden önce, yani o anlaşmalar yapılmadan önce kurulmuş olan 3 komisyon 

var. 3 ayrı komisyon. Bir tanesi, 24 Aralık 2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda oluşturulmuş 
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olan Riva Komisyonu. Bu komisyon 15 kişiden oluşturuluyor ve Olağanüstü Genel Kurulu 

bilgilendirmek üzere oluşturulmuş. Tek tek isimlerini söylemekle vakit almak istemiyorum. 

Şimdi buradan, arazinin olduğu gibi satılması, arazinin kulüp ya da kulübün kuracağı bir 

şirketçe üzerine kurulacak konutlar ve başka tesislerle geliştirilerek pazarlanması, üç, arazinin 

kurulacak bir gayrimenkul yatırım ortaklığına ayni sermaye olarak konulması yoluyla 

değerlendirilmesi veya dört, arazinin yerli veya yabancı gayrimenkul geliştirme firması ile 

anlaşmak suretiyle gelir paylaşımı ya da kat karşılığı yoluyla değerlendirilerek kulübe gelir 

sağlanması. 

Şimdi bu 4 maddeden komisyonun verdiği karar şu. Yukarıdaki seçeneklerin yararlı ve 

sakıncalı yönleri derlenmiş ve sonuçta dördüncü maddede belirtilen yöntemin, yani arazinin 

yerli veya yabancı bir gayrimenkul geliştirme firması ile ortaklaşa yapılması, anlaşmak 

suretiyle gelir paylaşımı yoluyla yapılması.  

İkinci komisyon, 2011 yılında, o da 7 kişilik bir komisyon. Hayrettin Kozak, Özkan Olcay, İrfan 

Aktar, Ümit Özdemir, Doğan Hasol, Emre Aykar, Yavuz Zeytinoğlu. Ben komite başkanlığını 

üstlenmişim o tarihte. Sonuç ve önerimiz şu olmuş. Bu komisyon Divan tarafından 

görevlendirilmiş bir komisyon. Seçenekler şunlar. a) Arsanın doğrudan satışı. b) Asgari gelir 

taahhüdü ile hasılat paylaşımı. Bu modellerden birine karar verilmesi. “Asgari gelir taahhüdü 

ile hasılat paylaşımı modelinin tercih edilmesi hâlinde, özel yetkileri ve bu konudaki deneyimi 

nedeniyle TOKİ veya alt kuruluşu olan HGYO AŞ ile işbirliği yapılmasını kuvvetle tavsiye 

ediyoruz.” demiş komisyon. Ayrıca, böyle bir modelde aktedilecek sözleşmede dikkat 

edilmesi gereken hususlar not edilmiş, onlar da sunulmuş. Bu raporların birer kopyası bende 

var. Ama sanıyorum ki bizim kulübümüzde de, kulübümüzün arşivinde de bunlar mevcuttur. 

Üçüncü komisyon daha yeni, 2016’da. O komisyonda da İrfan Aktar, Firuz Soyuer, Doğan 

Hasol, Emre Aykar, Mehmet Dedeoğlu, Ömer İsmail Tanrıöver ve Erden Timur var. Orada da 

komisyonun yöneticisi ben olmuşum. Zaten Yönetim Kurulunun Emlak Konut AŞ ile temasları 

söz konusuydu o tarihte. O bakımdan ayrıca deniyor ki, “Komisyonumuz, bu niteliklere en üst 

düzeyde sahip olan kurumun, bugünün koşulları çerçevesinde Emlak Konut Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı AŞ olduğu yönündeki bir önceki komisyon görüşünü paylaşmaktadır.” Emlak 

Konut’un avantajları söylenmiş. Emlak Konut’un % 49’u TOKİ’ye aittir. Geri kalan kısımları 

ayrıca pay sahiplerinindir, Emlak Kredi Bankası başta olmak üzere tabii.  

Şöyle bir özellik var. TOKİ, plan ve plan değişikliği yapma yetkisine sahiptir. Dolayısıyla orası 

için en uygun olanakları kullanma şansına sahiptir. Sonuç olarak, bazı hesaplamalar da 

yapılmış. Sağlanabilecek gelirden söz ediliyor. Bu komisyon, Yönetim Kurulunca kurulmuş 

olan bir komisyondu, raporunu da Yönetim Kuruluna sunmuştur. Tavsiyeler de var. Tavsiyeler 

şunlar: Vergi planlamasının dikkatli şekilde yapılması gerektiği, Emlak Konut ile yapılacak 

sözleşmenin finansal kurumların talep ve beklentilerini karşılayacak şekilde oluşturulması, 

finansal konularda uzman üyelerden oluşan bir komisyon teşkil edilmesi. Bunları Yönetim 

Kuruluna önermiş komisyon. Daha sonra neler yapıldığı konusunda komisyonun bir bilgisi 

yok. Ondan sonra Yönetim Kurulunun sorumluluğunda süreç devam etmiş.  
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Bildiğiniz gibi, üçüncü komisyon Florya’yı da inceledi. Florya için de bütün araştırmalar 

yapıldıktan sonra yine doğru yolun kâr paylaşımı yoluyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı AŞ tarafından, AŞ ile yapılacak işbirliği ile yürütülmesi istendi.  

Bir de sonradan Sayın Başkan Dursun Özbek, Emre Aykan, Firuz Soyuer ve benim katıldığım 

bir toplantı yapılmış. % 35 normal emsal kullanılacak, emsalde pek değişiklik yok. Yeni imar 

yönetmeliği zaten yürürlüğe girmek üzereymiş. İkinci gelen firma Yılmazlar ile anlaşılıyor, 

Emlak Konut’a daha önce iş yapmış. Önemli olan burada, satış yapma kabiliyeti. O tarihlerde 

zaten satış yapma kabiliyeti en iyi olan kuruluş, güvenilir olması bakımından Emlak Konut 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, onlarla anlaşma yapılmış. Bu arada, Sayın Başkanın o gün 

söylediği, Kemerburgaz’da, Hasdal girişinden sonra, 139 dönümlük bir alan kulübe tahsis 

ediliyor. Florya’ya karşılık bu veriliyor. Orman İdaresi de bunu kabul etmiş, Maliye de. “Şu 

anda konu Başbakanda.” Deniliyor, tarih 19 Ağustos 2017. Tapu devirlerini yapmışız, “Florya 

Kasım’da ihaleye çıkacak.” demiş Sayın Başkan. Sonra ne olduğunu bilmiyoruz, tamamen 

Yönetim Kurullarının uhdesinde olarak devam etti bu konu.  

Yapılmış bazı ödemeler var, onlar başka. Şimdi kısaca söylemek istediğim şu. Yönetim 

kurullarının seçtiği yol yanlış değil. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile işbirliği 

yapılması zaten 3 komisyonun da tavsiyeleri arasında. Ondan sonraki süreci zaten yönetim 

kurulları bize açıklayacaklardır. O gelişmeler konusunda bizim açık seçik bilgimiz yok. Sadece 

duyumlardan ibaret bildiklerimiz.  

Hepinize saygılar sunuyorum. Vaktin sınırlı olduğunu biliyorum, daha fazla ayrıntıya girmek 

istemiyorum efendim. Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Doğan Hasol’a hatırlatmaları için çok teşekkür ediyoruz. Tahmin ediyorum ki bu bilgiler 

ışığında çalışmalarımız daha verimli olacaktır. Ben gündeme girmeden önce, tüzüğümüzün 

99. maddesini dikkatlerinize sunmak istiyorum. Birçoğunuz biliyorsunuz ama gerek basında, 

gerek sosyal medyada gerekse çok fazla bilgisi olmayan üyelerimiz arasında yanlış iletişimler 

oluyor.  

“Divan Kurulunun görevleri: Divan Kurulu, kulübün en yüksek danışma kuruludur. Görevleri:  

“Kulübün etkinliklerini, gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konular ve bunlarda mevzuat ve 

tüzük hükümleri ile bütçe esaslarına uyulup uyulmadığını incelemek, inceleme sonucuna 

göre alacağı kararları Yönetim Kuruluna dilek ve tavsiye olarak bildirmek, gerekirse yeni bir 

Divan Kurulu kararı ile ilk olağan Genel Kurula sunmak, 

“Yönetim Kurulunun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulundan bilgi 

istemek, gerek gördüğünde inceleme yapmak, gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını, 

görüşleri ile birlikte yine Yönetim Kuruluna bildirmek.”  

Şimdi bu çerçevede, bu olağanüstü Divan toplantısını organize ettik. O bakımdan bu 

toplantımız, son 1 hafta içinde KAP’a yapılan açıklama çerçevesinde, Emlak Konut AŞ, Sayın 

Hasol’un biraz evvel özetlediği sözleşme konusu, bize tahsis edilen araziler ile ilgili 

Galatasaray’ın haklarını bu sözleşme içerisinde fesih sürecine başladığını ilan etmiştir. Bu 

tabii Galatasaray’ın geleceği için çok önemlidir, çünkü aşağı yukarı 3-4 senedir süren bir 

süreç. Yanlış hatırlamıyorsam, ilk sözleşme, ilk protokol 29 Haziran 2016’da imzalanmış, Sayın 
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Dursun Özbek tarafından. Daha sonra bir ek protokol ile bazı ihmal edilen maddeler ilave 

edilmiş. Onun da tarihi 27 Ocak 2017. Dolayısıyla Riva ile ilgili, içinde Florya’nın da olduğu bir 

protokol, bir de ek protokolümüz var.  

Şimdi Emlak AŞ bunların fesih sürecine başladığını ilan ettiği andan itibaren, tüm 

Galatasaraylıların endişe duyacağı bir aşamaya geldik. O bakımdan bugün, Divan Kurulu 

olarak hem bilgi almak, istişare etmek ve de soru sormak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bu 

toplantının sonucunda amaçladığımız konu, bu proje 2 yönetimi de ilgilendiriyor, bir, şu 

andaki yönetimi, bir de ondan önceki yönetimi. Dolayısıyla iki yönetimin icraatları ve bize 

verecekleri bilgileri birbirlerinin ayrılmaz parçası olarak düşünmek lazım. Tüm katılımcılardan 

ve özellikle bu konuyla ilgili kişilerden ricamız ve beklentimiz, bu toplantının bir hesaplaşma 

değil, bir uzlaşma ile bitmesi. Ve alacağımız bilgiler çerçevesinde de, eğer Galatasaray Spor 

Kulübü, aşağı yukarı 1 aydır hepimizin maruz kaldığı düzenli bir hücuma uğruyorsa, bir kasıt 

varsa bu işte, bütün bunlara topyekûn tek ses ve tek vücut olarak cevap vermemiz ve 

mücadele etmenin yollarını aramamız lazım diye düşünüyoruz.  

Bu toplantının amacını böyle özetlemek istiyorum. Şimdi ilk akla gelen sorulardan bir tanesi 

şu. Radikal olarak başlamak lazım. Riva ve Florya arazilerimizle ilgili olarak Emlak Konut 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile imzalanan sözleşmenin son durumu nedir? Bir fesih söz 

konusu mudur? Ne aşamadadır? Önceki yönetim tarafından imzalanmış olan sözleşmelerin 

detayı nedir? Galatasaray Spor Kulübü’nün verdiği taahhütler nedir? Florya ve Kemerburgaz 

ilişkisi nedir? Arazi tahsis sözleşmesi ne zaman imzalanmıştır? Taahhütlerimiz nedir? Emlak 

Konut ile yapılan bu konuda yazışmalar var mıdır? Galatasaray Spor Kulübü’nün talepleri ve 

Emlak Konut’un –varsa eğer- ihtarnameleri. Kemerburgaz’da hangi gerekçelerle işe 

başlamadık ve Emlak Konut ile kimler, ne zaman görüştü? Bu sorular her iki yönetimi de 

ilgilendiren sorular. Gelinen bu aşamada risklerimiz nedir? Bir değerlendirme yapıldı mı?  

Şunu hatırlatmak isterim. Divan Kurulu, Galatasaray’ın en değerli istişare, danışma ve risk 

değerlendirme grubudur. Konusunda uzman, Türkiye’de kabul görmüş, binlerce insan 

kaynağımız var. O bakımdan, bunu hep birlikte değerlendirip, bu riskin nasıl bertaraf 

edilebileceğini, eğer varsa, anlaşmamız lazım diye düşünüyorum.  

Riva ve Florya ihaleleri sonrası avans olarak alınan tutarlar, teminatlar Bankalar Birliği, 

Denetleme Kurulu ve UEFA ile yapılan anlaşmalarda ne şekilde yer almaktadır? Bu 

ödemelerin ilgili bankalar tarafından geri çağırılma olasılığı var mıdır? Bundan sonraki süreci 

hep birlikte nasıl yöneteceğiz? Kimler, nasıl, ne zaman yapacak? Yönetimimize nasıl destek 

verebiliriz? 

Özetle, biz gelen soruları bu şekilde kategorize ettik. Dolayısıyla burada, en ilk ağızdan 

bilgileri Yönetim Kurulundan alabiliriz diye düşünüyorum. Eğer Sayın Başkanımız bu konuda 

izahat vermek isterse, kürsü kendisinin efendim. Daha sonra da konuşmacılara söz vereceğiz. 

Katkıda bulunmak isteyen, ilave soru sormak isteyen herkese kürsü açıktır efendim.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz 

Sayın Divan Başkanım, Divan Kurulunun Değerli Üyeleri ve Sevgili Galatasaraylı Büyüklerim, 

Kardeşlerim, Divan Kurulunun Çok Değerli Üyeleri,  
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Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi şu anda, Cumartesi günü dahil, toplantılar yapmaya 

devam ettik, hem bankalarla, hem Emlak Konut ile. Şimdi sizlere kolaylık olması açısından, 

kronolojik olarak sıralamayı yansıtmaya çalışacağım. Bu çok önemli. Yani madem ki tarihî bir 

toplantı yapıyoruz, tarihle size bilgi vermeye çalışacağım. 

Riva, sağ olsun, Sevgili Selahattin Başkanımızın, bizim büyüğümüzün bize emaneti, bir miras. 

Bizim geleceğimiz. Geçmiş yönetimlerimiz bunu değerlendirmek için çok büyük mücadeleler 

verdiler, çabalar sarf ettiler. Maksimize bir hâlde nasıl Galatasaray’ın yararına sunarız diye 

uğraştılar. Hepsine teşekkür ediyorum. 

Şimdi hemen hafızalarınızı canlandırıp, tarihe kayıt düşme adına kronolojiye bakalım. 

29.6.2016, bir önceki yönetim, Sayın Dursun Özbek yönetimi tarafından Emlak Konut ile 

birinci protokol imzalanıyor. Şimdi Doğan ağabeyin anlattıkları, 3 komisyon, kendisine 

teşekkür ederim. Ben üçüncü komisyondaki İrfan ağabeyle de, Doğan ağabeyle de 

görüşmüştüm, hiç unutmuyorum. “Ne olur, bu Florya’yı çıkartalım.” demiştim. Tabii benimki 

romantik bir temenni idi. Kadere bak ki, Florya şimdi çıkma durumuna geldi. Her 3 deyiminde 

de Doğan ağabeyi dikkatle dinledim. Birinci komisyonda değil, ikinci komisyonda satış 

sözcüğü var. Diğer 3 komisyonda kâr paylaşımı ve hasılat paylaşımı konuşulmuş. Bunlar çok 

önemli, bunu lütfen aklınızda tutun.  

Şimdi dönüyoruz. 12.10.2016. Dikkat edin, protokoller imzalandıktan sonra, yani Emlak 

Konut’la asıl çatı kurulduktan sonra, onuncu ayda, ilk Divan Kurulu toplantısı yapılıyor ve 

bugünkü tartışmanın temelinde olan Kemerburgaz meselesini Sayın Başkanımız Dursun 

Özbek ilk defa orada açıklıyor ve diyor ki, Florya tesislerinin taşınması, yeni tesis işinin 

tamamen, tamamen, tamamen Emlak Konut tarafından üstlenildiğini söylediği gibi, “Biz 

nereye taşınalım?” diyor.  

Biz tabii, sözcükleri tamamen var burada. Çok hızla okuyayım izin verirseniz. “İlgili kuruluşla 

şunu tartıştım. ‘Kardeşim, biz buradan, Florya’dan çıkarsak nereye gideceğiz, ne yapacağız?’ 

dedim.” Aynı bugün benim tartıştığım konu. Aynı sözcükleri kullanmış, çok doğru. “‘Yani bu 

kulüp kapanacak mı bu Florya’yı şey yaptığımız zaman?’ dedim. ‘Ee, peki ne yapalım?’ 

dediler. ‘Bize bir arazi verin, bize bir yer verin. Biz buradaki ayni haklarımızın olduğu alanları 

terk ediyoruz, buradan çıkıyoruz. Bize stada daha yakın bir yer verin.’ dedim. Niye daha 

yakın? ‘Ya, ben Florya’dan akşam trafiğinde maça gelmek için otobüsün içinde tam 1,5 saat 

harcıyorum. O trafik içinde, eskortla buraya ulaşım süresi 1,5 saat. Sporcularım bundan 

etkileniyor. Dolayısıyla, bize stada daha yakın bir yer gösterin, biz kulübü oraya taşıyalım.’ 

dedim.” Çok doğru. “Ee, kulübü nasıl taşıyacaksın?” “Kulübü siz taşıyacaksınız.” Emlak 

Konut’a diyor Sayın Özbek. “Sizle, Emlak Konut’la konuşuyorum. Biz buradan çıkıyoruz. 

Dolayısıyla, bizim burada ayni haklarımız var, bizim burada beklentilerimiz var. Florya’daki bu 

projeden Galatasaray yaklaşık 200 milyon dolar bir getiri bekliyor. İşi çabuklaştırmak 

istiyorsanız, o zaman bize, bizim yeni tesislerimizi, sahalarımızı yapın, biz oraya taşınalım.” 

Çok güzel, çok doğru. “Buradaki protokolünü yaptığımız projeyi” –burası çok önemli- “ancak 

o şartlarla realize edebiliriz.” Bu bir ön şarttır.” dedim. Yani siz bize yeri vermeden, bilabedel 

biz çıkamayız Florya’dan, diyor. Çok doğru. “Bu bir ön şarttır. Bunu da kabul ettiler.” Yani 

Emlak Konut’un bu taşınmaya, Florya’dan çıkışa mukabil arsa verdiğini 12.10 tarihli Divan 
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Kurulunda açıklıyor ve 10 gün sonra Genel Kurul yapılıyor. Hepimizin, çoğumuzun bulunduğu, 

çoğumuzun da konuşmacı olduğu bu Divan Kurulunda, şu saat itibarıyla, Genel Kurul ilanına 

baktığımızda, çünkü biz Emlak Konut’la tartışmaya girdiğimizde, protokolün ve sözleşmesinin 

her madde ve virgülünü tek tek hem hukukçularımızla, hem de kendi içimizde çeşitli 

şekillerde inceliyoruz. Bunu incelediğimizde şu dikkatimizi çekti. Son bir saat önce, çok 

samimi söylüyorum. Özetle, 22.10.2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda, yani Riva ve Florya 

için yapılan Genel Kurulda hiç satış sözcüğü yok. Yani buranın satışı yok. Bütün konuşmalarda 

bize söylenen hasılat paylaşımı, gelir paylaşımı. (Evet, aşağı doğru inerseniz büyütebilirsiniz.) 

Bakın, burada üst hakkı var. İrtifak var, intifa var. Beykoz dediği, Riva, Florya. Bizim Florya. 

Ben çok samimi, merak ediyorum. Bu noktaya gelemedik, zamanımız yok, buraya geldim. Bu 

tapu devrinin yapılabilmesi için, -az çok hepimiz hukukçuyuz, aramızda var- Genel Kurul 

kararında satış yetkisinin verilmiş olması gerekir. Satış yetkisi yok. Üst kullanım hakkı var, 

irtifak var, intifa var, satış yetkisi yok. Acaba dedik, Genel Kurul gündeminde var, Genel Kurul 

sonuç bildirgesine, yani Genel Kurula, oya sunuldu mu var diye, onu da araştırdık, -şimdi 

geldi, burada otururken geldi- o da yok. Biz yanılabiliriz ama öyle bir şey yok. Nasıl tapu devri 

ile?  

Şimdi en önemli noktaya, bizi şaşırtana geliyorum. Bize hep hasılat ve gelir paylaşımından söz 

edildi. Hiçbir satıştan söz edilmedi. Protokole, biz yönetime geldiğimizde ve gelişmelerle bir 

baktık ki, satış. Nitekim -lütfen kronolojiye dönelim- her şey meydanda orada. Kronolojide, 

ikinci protokol, 27.12. Bu ikinci protokolde ne yapılıyor? Bugün Emlak Konut’la aramızdaki 

maddi, yani rakamsal sorunların temelini teşkil eden 508 milyon TL’lik, asgari gelirimizin 

süreci, yani onun kağıda bağlanıyor, sonra da bu kırdırılacak ve 340 milyon TL olarak alınacak. 

Yapılan ikinci protokol o. Şimdi 27.1.2017 tarihinde, Kadıköy 9. Noterliği’nde düzenleme 

şeklinde sözleşme. Oysa Genel Kurulda yetki yok, satış yetkisi. Çok enteresan. Tapuda devir 

işlemleri böylece gerçekleştiriliyor. Buna bir şey diyemiyorum. Hukuk nosyonum bunu 

açıklamaya yeterli değil. Ve 6 ay sonra, yani 01.02.2017, yani 2017 yılında Florya’nın tapu 

devri yapılıyor.  

Değerli Arkadaşlar, 

Şimdi Florya ne? Florya da bir destan. Büyüklerimiz, eski yöneticilerimiz orayı bir destan 

şeklinde bize kazandırdılar. Biliyorsunuz, orada bizim 23 dönümümüz var. 40 dönüm de Milli 

Emlak’in var. 19.5 dönüm de şu anda üzerinde durduğumuz, Gençlik Spor Genel 

Müdürlüğünden bize tahsis var. Yani yaklaşık 80 dönümlük bir arazi, full Florya ve bizim 

mekânımız, Florya dendiği anda bilinen bir yer.  

Şimdi, biz bunu önce satıyoruz. Bildiğiniz tapu devri, satıyoruz, yani 23 dönümü. Pardon, özür 

dilerim, Emlak Konut’a devrediyoruz. Yine bilgi için söylüyorum, Emlak Konut da, hazine 

arazisini, yani o 23 (40 olacak) dönümü 246 milyon (262.5 milyon olacak) TL’ye hazineden 

satın alıyor. Şimdi çok çapraşık ve komplike, girift şeyler. Ben sizi fazla yormadan bunları 

anlatmaya çalışacağım. 

Kronolojik sıra ile, Emlak Konut’tan sonra, yani Florya’dan sonra ikinci ayda Riva tapuları da 

devrediliyor. Yani bizim 1 milyon, 1.200 dönüme yakın arazi, biz onu da Emlak Konut’a 

satıyoruz. Yani satmıyoruz aslında, veriyoruz. Bilabedel, yani proje karşılığında, tabii ki 
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veriyoruz. Proje karşılığında, hasılat ve gelir paylaşımı. Yani mülkü veriyoruz. Yani buradan 

nereye geliyorum?  

Evimiz neresi? Riva. Biz evimizi satıyoruz. Barkımız neresi? Florya, onu da satıyoruz. 

Karşılığında gelir. Şimdi tamam, buraya kadar sorun yok. Sonraki sorunlara geleceğim. Şimdi 

isim vermeyeyim, Riva’da müteahhit firma ile anlaşma yapılıyor. Müteahhit firma ile bu 

508... Bu 508’i de unutmayalım. Burada Emlak Konut’a da sesleniyorum. Kendilerine de ifade 

ettiğim için açıklıkla ifade etmek istiyorum, Galatasaray’ın hakları için. Bu 508 milyon TL’yi 

sanki bize ulufe gibi anlatıyorlar. Medyaya da böyle servis yapılıyor el altından, oradan yalan 

yanlış bilgilerle. Efendim, Galatasaray yine hani bizim 200 üstüne bir 200 daha ödeyeceğimiz 

var ya, bizim Ali Sami Yen Stadı, Beleştepe’den sonra yeniden bir şey, biz aldık 508’i! Sanki 

durup dururken bize 508 milyon TL para verdiler, onunla da Falcao’yu transfer etmişiz. Böyle 

bir algı yönetimi yapılıyor. Yalan, yanlış, kasıtlı ve bilinçli, Galatasaray üzerine -çok da şimdi 

aynı sözcükleri kullanmak istemiyorum- sanki topyekûn bir saldırı. Çok ayıp! Biz sustukça, biz 

dile getirmedikçe bu saldırıların dozu artıyor. Biz neden susuyoruz? Çünkü bir ucunda, yarı da 

olsa devlet var. Emlak Konut halka açık bir AŞ, özel hukuk tüzel kişiliğine bağlı. Ama neticede 

o pay da bizim devletimizin, devlet de bizim, yani bizim devletimiz. Ha, ben de devletten 

geldim. “Biz devlete önce önem veririz.” sözcüğümü, “Biz devletiz, Galatasaray devletiz.” diye 

de tercüme etmiş, anlatmışlar. Onu bile yanlış, kasıtlı çevirmişler, oysa biz eleştiri alıyoruz. 

Diyor ki bazı arkadaşlar, “Sen niye önce devlet, millet, diyorsun? Önce Galatasaray de.” 

Oradan da bir eleştiri alıyorum, kendi taraftarımdan. 

Değerli Arkadaşlar,  

Yılmaz İnşaat, inşaat şirketi Riva’yı alıyor. Hatırlayın, Sayın Özbek zamanında da bir maket 

yapılmıştı, 10 metrekare. 900 küsur villa vardı, hayalimiz vardı. 900 küsur villayı satacaktık, 

ortalama 1 milyon dolardan, -faraza konuşuyorum- 900 milyon dolar, yarısı müteahhide, 500 

milyon dolar bize. Şimdi konuştuğumuz rakamlar TL, o hayallerimizin çok altında. Tabii ki 

inşaat sektörü realitesi de var, onu da kabul ediyoruz. Ama bizim beklentilerimizin çok 

altında. Bu da bir realite, buna da saygı duyuyoruz. 

Asıl konuya geliyorum, tartışma konusuna. Bize, 19.01.2018 tarihinde, henüz biz yönetimde 

değiliz. Bir de şunu söyleyeyim, arkadaşlar. Bütün bu sorunları -biraz sonra yapılandırmayı da 

anlatacağım- bu borçları biz kucağımızda bulduk. Kimseyi suçlamıyorum, benim o huyum 

yok. Bir de diyorlar ki, işte sen eskiyle... Ya ben niye çarpışayım eski yöneticiyle? İşte İki 

başkan düello ediyor. Allah, Allah! Ya ben yarın yokum. Başka bir başkan olacak, o tartışacak, 

Galatasaray’ın haklarını savunacak. Bu kişisel bir şey değil ki. Benim hiç kimse ile kişisel bir 

sorunum yok. Ben Galatasaray adına, Galatasaray’ın hakları adına, sizin adınıza bazı 

insanlarla tartışıyorum. Bunu bilin, benim hiç kimse ile kişisel hiçbir problemim yok.  

Değerli Arkadaşlar,  

Sayın Dursun Özbek Başkanım zamanında, 19.05.2018’de Emlak Konut, Florya taşınmazının 

teslimi için bize 6. aya kadar, 31.06’ya kadar ek süre veriyor. Kafadan 6 ay daha. Ya Sayın 

Başkanıma daha önce kendileri söz vermiş, burayı yapacağız, sana teslim edeceğiz, biz 

yapacağız diye. Evet, yani Dursun Bey bunu söylerken bir temele dayalı olarak söylüyordur. 

Rastgele söylemiyor, belgeli. Bir bildiği var. Oysa Emlak Konut ne yapmış? Bu taahhüdünü 
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yerine getirmemiş olarak görünüyor. “Ben böyle bir söz vermedim.” diyor Emlak Konut, 

şimdi. Sadece ek şeyde bir yazı ile diyor ki, -onu da herkes yanlış anlıyor, buradan 

düzeltiyorum- 20 milyon TL avans veririm, diyor. Yani ben size 20 milyon TL yapım için değil, 

101 dönüm, net arsa biz ifrazını, tahsisini yaptık. Sağ olsun, Özhaseki Bakanım zamanında 

başladı, Sayın Murat Kurum Bakanım da destek verdi ve biz arazinin imarını -belediye dışında 

çok uzun sürerdi çünkü- Kemerburgaz’ı realize ettik, 101 dönüm, 3 parsel.  

Şimdi, sen bize ek süre vermişsin ve üstüne, 13.3 tarihinde, bakın, Florya’nın ihalesi. 12 

Nisan, -artık bizim olduğumuz dönem- bizi aradılar. Hiç bize sormuyorlar zaten, biz zaten malı 

vermişiz. Hiç konuşamayız, yani sen arsanın devrini yapmışsın. Lütfen haber verdiler bir 

telefonla, ihale açıyoruz Florya’ya diye. 19.04’de ihale yaptı Emlak Konut. Emlak Konut’un 

yaptığı bu ihale ile bize bir süre, çıkın buradan... Nasıl çıkayım? Sokakta mı antrenman yapsın 

benim takımım? Zaten 4 tane saha var. Takımım sokakta mı antrenman yapsın? Hâlâ 

soruyorum. Efendim, yapın. Peki, sen bize Kemerburgaz’ı... “Beni ilgilendirmez, Kemerburgaz 

sözleşmede yok.” dedi. Yok. Sözleşmede, protokollerde K harfi yok. Evet, ben onu da 

anlıyorum, hızlı olmuş. Ben buradan kimseyi eleştirmiyorum. Kesinlikle devletimiz, -isim de 

vermekte hiç beis yok, isteyen istediğini desin, yandaş da diyebilir, her şey de- şu andaki 

Sayın Cumhurbaşkanımız da o gün o iyi niyetle elinden geleni yaptı. İyi niyetle, Galatasaray’ın 

bundan yararlanması için talimatı da verdi. Ama maalesef, alttaki uygulamalar bizim 

beklentimizi karşılamadı. Sayın Cumhurbaşkanının kalkıp bunu izleyecek hâli yok tek tek, 

madde madde. Ve ben hâlâ bu işin bu noktada düzeltileceği inancındayım. Yapılan bütün 

eylem ve işlemler Galatasaray’ın aleyhine. Bakın, bizim gerçekten olsa söyleriz. 508 milyon 

TL, evet alındı, kırdırıldı 340 milyona, evet. Ama bugün benden hem 340’ı istiyorlar, hem 

Florya için harcanan 120’yi istiyorlar. Artı, Kemerburgaz yok.  

(Fotoğraflara geçer misiniz? Lütfen fotoğraflar olacak. Bu arazinin durumu. Lütfen geçin, 

fotoğraflar, evet.) Şimdi bakın, bir ucu mandıra. Mühim değil. Bunu bizim girişimlerimizle 

hallettik. Gitti adam buradan, mandıradan. Eyüp Belediyesi, Eyüp Kaymakamlığı, İstanbul 

Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, hepsine teşekkür ediyorum, en başta da bakanlığımıza ve 

devletimize.  

Bunu, (Devam edin.) arkada görüyor musunuz? Kuleleri görüyor musunuz, Eyfel kulelerini? 

Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Kil ruhsatı, kil. Kil, maden ruhsatı. Adam mıcır yapıyor 

orada. Görüyor musunuz? Bize yazıyorlar, söylüyorlar. “Ey Galatasaray, ne var bunda?” diyor, 

“Burada 15-20 dönüm almış, seninki 150 dönüm.” Aslında 101 dönüm tabii ki. “Sen de geri 

kalan bölüme yap sahalarını.” diyor, aynen böyle. Aklı başında adamlar bunu yapıyor, 

program yapıyorlar TV’lerde, “Sen de orada oyna.” diyor. Yani burada mıcır kırılırken, bizim 

futbolcular toz toprak içinde antrenman yapacaklar. Böyle bir şey olur mu ya? “Burada 

yapın.” diyor. Şuraya futbol sahası yapın, diyor. Bunu ciddi ciddi, TV’lerde, ekonomi 

sayfalarında tartışıyorlar. Yazıklar olsun onlara.  

Değerli Arkadaşlar,  

Dikkat edin, burası kil. Ben başınızı şişirmeyeyim, en az 5 kere anlattım. Bununla ilgili 

verdiğimiz mücadeleyi anlattım. Torba yasaya yasa soktuk, komisyonları getirdik. Ruhsatı 

olmayan bir arazi, bizden çok ciddi para istedi arkadaş, hayır dedik. Olmadık kişileri araya 
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soktu, dün dahi, görüşmem dedim. “Görüşmem,” dedim, “benim muhatabım değilsiniz. 

Muhatabınız Milli Emlak, devlet. Ben fer’i müdahilim.” Daha acıklı bir şey söylüyorum, Emlak 

Konut’un haberi yoktu buna tedbir konduğundan. Tedbir koydurdu. Ada’da olduğu gibi, 

hukukun bütün yollarını kullanıyorlar. Bizim tevessül edemeyeceğimiz bütün yolları 

kullanıyorlar. Tedbir aldı, tedbirden devletimin haberi yok. Devletim derken, Emlak Konut’u 

kastediyorum. Haberi yok, çünkü bize aynen söylenen şu: “Siz bize tiyatro yapıyorsunuz.” 

Sözcük bu, tiyatro. “Siz Kemerburgaz’a çıkmıyorsunuz. Paranız mı yok?” Aynen sözcükler, 

benzeş. “Efendim, niye çıkmıyorsunuz?” Bu arada acı olan bir şey, olan müteahhitlere oluyor. 

Ben Riva’daki müteahhit için üzülüyorum, çünkü orada değer alması gerekir, birdenbire KAP 

bildirisi yapılıyor. Aniden, habersiz. Diyor ki, “Fesih süreci başlatılmıştır.” Aman Allah’ım! 

“Neden bunu yaptınız?” diyorum. “E biz öyle uygun gördük.” Çünkü ayın 30’unda 101 milyon 

var ödenmesi gereken. 254’ünü ödedi 508’in, 254 daha ödeyecek. Yani 101, 76, 70. 254 daha 

kaldı. “Bunu siz ödeyin.” diyor. Yok ya, ben 254’ü ödeyeceğim, Florya için de 120 

ödeyeceğim. 374 mü yaptı? Ee, başa döneceğim. Bu nasıl iş? Böyle bir şey olur mu 

arkadaşlar?  

Böyle bir şey olmaz. Ben bunu tartışmam. Ben bunu yapamam. Ben bunu Galatasaray adına 

yapamam. Onun için, biz Cumartesi günü dahil, saatlerce oturduk. Emlak Konut da iyi niyetli, 

fakat onlar da kendi rutinleri ve kuralları içinde zorunlu davranıyorlar. Gördüğüm o, fakat bu 

kurallar ve rutinler aykırı. Galatasaray bir sivil toplum kuruluşu, Galatasaray ticari bir kuruluş 

değil. Bu bizim elde ettiğimiz değer 1.600 sporcu ve 30-35 milyonluk bir kitleye hitap ediyor. 

Bu kitlenin 30 yaş altında % 55’i arkadaşlar, 50 yaş altında, 40 artı. Benim gibi 60, 70 yaş 

üstünde ise bir diğer rakibimizle eşitleniyoruz. Şimdi böyle bir kitle. Siz bu kitleye bu mıcır 

ocağını veremezsiniz böyle. Bu ruhsatı olmayan insanı devletimin çıkarması gerek. 

Uğraşıyorlar. Vilayet de uğraşıyor, Eyüp Belediyesi, Eyüp Kaymakamlığı, hepsi uğraşıyor. 

İstanbul Büyükşehir de uğraşıyor. Maalesef çıkaramıyoruz, maalesef. Gerçek bu.  

Şimdi en acı bölüme geliyorum, Emlak Konut’un bence yaptığı en büyük hata. Hepimiz ev 

bark yapmışızdır, belki kümes yapmışızdır. Ben bir şeyi start etmeden, yani taşınma işlemim 

fiilen başlamadan, eğer date line, bitiş tarihleri ve start tarihleri olmadan, sen niye ihale 

yaptın e güzel kardeşim? Sen niye Florya’da ihale yaptın? O adamcağız da getirdi, para 

koydu, 80 milyon TL teminat yatırdı, Türk lirası cinsinden. Tabii kur farklarından ötürü, 30 

milyon zararı oldu müteahhidin. Benim hiçbir suçum yok. Ben size ihale edin demedim. 

Uzataydın ek süreyi, yani taşınamadığımız meydanda. Kemerburgaz’a taşınamıyoruz. Ya fizikî 

eylem mi yapalım? Açık konuşalım, biz yapamayız. Ve bu hatanın ceremesi olarak da o 120 

milyon bizden isteniyor Florya için. Onun içinde de 36 milyon TL, 30 + 6 milyon TL, bu 

müteahhidin zararı var, kur farkının. Bunu da benim ödememi istiyor. Biz de diyoruz ki, bizim 

Riva’dan gelecek paramız var mı? 750 milyon TL, asgari. Dikkat edin, asgari. Evet, var. Güzel. 

Biz senden ona mukabil ne kadar aldık? 380 milyon TL’sini aldık, 508 milyon TL’nin. Tabii 

içinde hem Riva, hem Florya var. Riva’ya ne düşüyor? Şu kadar. Florya’ya ne düşüyor? 120 

düşüyor. Tamam, biz bunu tekeffül edelim. Biz bunu sana ödeyelim, ama bizim hem paramız 

yok, hem biz bunu borç yazamayız, çünkü biz UEFA kriterlerine uymak zorundayız. 

Lisanslama, yapılandırma, uymak zorundayız. Artı, Bankalar Birliği ile, onu da size 
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açıklayacağım tek tek. Fırsat olmadı, çünkü Divan iki ay ara verdi, son Divanda da haklı sizin 

söylem ve eleştirilerinizden, Sevgili Kaan tüzük gereği yapması gereken sunumu yapamadı. 

Biz de açıklayamadık, öyle kaldı, toplantıyı erteledik. Evet, yani demek istediğim, biz sizi 

bilgilendirmekten ve sizin onayınızı almaktan asla geri kalmayız. 

(Şimdi kronolojiye döner misin?) Evet, bunu görmenizi istiyorum, rakamları.  

Değerli Arkadaşlar,  

Neticede Emlak Konut bizim devletimiz, biz asla Galatasaray’ın çıkarları uğruna devletimizin 

ve onu oluşturan milletimizin zarar görmesini istemeyiz. Zaten biz kendimiz milletin bir 

parçasıyız, burada yapılacak olan Florya’nın tekrar bize verilmesi. Sayın Bakan da bunu teyit 

etti. Galatasaray’a 5 kuruş halel gelmeden, Florya’nın Galatasaray’a verilmesini bize, bana 

telefonla söyledi. Ben buradan kendisine, Murat Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Ama 

bunun işlemlerinin yapılması, Emlak Konut da tabii haklı olarak kendi bilanço ve rakamları 

için, ama çok makul teklif şu. Biz Riva’dan gelecek olan, henüz duran beklentilerimizin Florya 

ödememize mahsup edilmesini ve bir vadeye yayılmasını istiyoruz. 6 yıllık süreçti, 2 yılı gitti, 

4 yıl kaldı, biliyorsunuz. Bu 4 yıla yayın, biz ödeyelim. Ama biz 10 gün sonra, yani 30 Eylül 

2019’da 101 milyon TL’yi ödeyemeyiz, çünkü bu taahhüt bizim değil, Emlak Konut benim 

garantörüm. Sen 508’i bana garanti etmişsin, ben de bu 508’i 340’a kırdırmışım, futbolcu 

almışım. Almışım. Tamam, aldım, harcadım. Evet, harcadım, realite. Sen bunu Emlak Konut 

olarak lütfen öde, biz sana borçlanalım Florya bölümünü diyoruz. Ne kadar istiyorsun? 120. 

Tamam, diyoruz, 120’yi, küsuratları var, mutabık kalalım rakamlarda, Florya’yı bize bırak. Sen 

Riva’dan devam et gelirine. Tartışma noktası bu. Bunu tabii Denizbank’ta kırdırdığımız için, 

üçlü görüşmeyi, telekonferansı arabanın içinde, gelmeden yaptık. Emlak Konut henüz bu 

noktaya yanaşmıyor. Şeriatın kestiği parmak tabii ki acımaz, ama ben bunun büyüklerimizin 

de müdahalesiyle hâl şekline girmesini istiyorum. Bunu derken, kendimize bir ulufe filan 

istemiyorum asla.  

Değerli Arkadaşlar,  

Biz, arkadaş, evimiz var, barkımız var, bunu göz ardı etmeyelim. Yani ben bugün bu paraları, 

komik. Yani fıkradaki gibi, el elde, baş başta kalacağız. Böyle şey olmaz. Bir de üstüne para 

vereceğiz. Yani beni öp, olmaz bu. Olmaz.  

Şimdilik kısa olarak bunu söyleyeyim. Eğer sizin sorularınız olursa almak isterim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Başkan, bir soru sormak istiyorum ben arada, ilk başta sorduğum sorulardan. Bu 

Florya’yı iade etmemiz söz konusu olursa -ki anladığım kadar bunu müzakere ediyoruz- bizim 

maddi ve mali riskimiz nedir?  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Riva aynen devam edecek.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sözleşmeyi böleceğiz yani. 

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz:  
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Evet, evet, Riva aynen devam edecek, önerimiz. Florya’yı bize bırakacak. O 23 (40 olacak) 

dönüm vardı ya, Emlak Konut’un Milli Emlak’e 246 milyon (262.5 milyon olacak) TL ödeyerek 

aldığı 23 (40 olacak) dönümü tekrar Milli Emlak’e iade edecek Emlak Konut. Buralarda sorun 

yok, kabul ediyorlar bunu. İade edecek. Bu arada bizden aldığı... Yaklaşık kaç dönüm? Pardon 

özür dilerim. Evet, hazineden 246 milyona (262.5 milyon olacak) 40 dönümü satın almıştı. 

Onu tekrar -ki devlet arası işler- birbirlerine verecekler ve bize tekrar tahsis edilecek. Bizden 

devraldığı 23 dönümü de bize tekrar iade edecek. Bunun karşılığında 120 milyon TL istiyor. 

Biz bunu kabul ediyoruz, fakat bunun nakit ödeme ile değil, bize Emlak Konut’tan gelecek 

olan bedellerle mahsup edilmesini istiyoruz, ki rahatlıkla mahsup eder. Ama 4 yılda geleceği 

için, o da şimdiden bir taahhüde girmek istemiyor. Ama biz bunun tartışmasını da yaparız. 

Faiz gideri ne ise onu da karşılarız, çünkü Emlak Konut’un faiz bulma şansı ve faizin oranları 

daha düşük. Konu bu.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki, başka söyleyeceğiniz var mı Başkan?  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Yok. Bir not geldi.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bu bölümle ilgili Başkana teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmak için sıraya giren üyelerimiz 

vardı. Uygun görürseniz, onlara söz verelim. Hayri Kozak var. Buyurun. Bir de bir konuda 

tekrar hassasiyetinizi rica ediyorum. Şu anda salondan medyaya servis yapılıyor. Çok ayıp, 

lütfen yapmayın bunu. 2-3 kişiyi tespit ettim, lütfen ara versinler. Yoksa çıkartacağım ve bir 

daha buraya gelemezler. Bakın lütfen, kendisi çıksın. Çok ayıp, bu olan. Bu bir aile toplantısı, 

dertlerimizi paylaşıyoruz. Gerekirse tartışacağız, kavga edeceğiz, ama bir çözüm bulacağız. 

Çok ayıp bir şey bu.  

Lütfen bu konuda hassasiyetinizi rica ediyorum, son kez. Buyurun Sayın Kozak.  

Hayri Kozak 

Sayın Başkanlarım, Değerli ve Sevgili Galatasaraylılar,  

Kusura bakmayın, ciddi anlamda kafam karışmış olarak huzurunuzdayım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet, biraz sessiz olalım lütfen.  

Hayri Kozak 

Ben kendi cahil kafamla yaptığım değerlendirmeleri, kendime göre yapmış olduğum, almış 

olduğum fotoğrafı sizlere sunacağım. Bunun içinde geçmişten hatıralar var, arada geçen 

olaylar var. Birtakım yazışmalardan size sunumlar yapacağım ve benim acizane, çözüm 

önerimi söyleyeceğim size, tamamen kişisel, samimi görüşlerimle. Bu kadar rakama da 

boğmayacağım sizi, merak etmeyin. 

Şimdi efendim, bildiğiniz gibi, 12.10.2016’da yapılan Olağanüstü Genel Kurulda, Başkan 

Dursun Özbek yönetiminin Riva ve Florya projelerini görüşmek üzere buluşmuştuk. Başkan ilk 
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sözü alarak, -bunları çabuk geçeceğim, merak etmeyin- toplantıya katılan 1.650 üyemize, -

tarihimizin en yüksek ve sonuna kadar salonda kalan, terk etmeyen üyelerimize- hitaben 

şunları söylemişti. 1.690 kişi bütün Genel Kurul boyunca orada oturdu. Ben hepsini saygıyla 

anıyorum. “Sayın üyeler, maalesef, mali yönden yolun sonuna geldik.” dedi. Hepiniz 

hatırlıyorsunuz. O gün itibarıyla önce 8 ay kulübümüzün mali işlerden sorumlu başkan 

yardımcısı olarak çalışmıştı Dursun Bey, sonra da bir dönem kulüp başkanı olarak çalıştı. Bu 

kadar, yani 2-3 yıla yakın bir süre içinde tamamen mali işlerle iç içe, konsantre olarak 

çalışmış, bir iş adamının bu sözleri bana o gün şunu ifade etmişti. Özbek’in söylediği sözler, 

tam anlamıyla mali yönden bir çöküşün ifadesiydi. Ben öyle anladım, öyle takdir ettim. Kişisel 

bir görüştü.  

7 saat süresince, Dursun Özbek hazırlamış olduğu plan ve projelerini anlattı, önemli kısmını 

ekrana da verdi. Görüşlerini ifade etti. Yapılan oylamada da -az önce verdiğim hazirunu, yani 

katılan hazirunu göz önünde tutun- 47 aleyhte oya karşı tüm bu projeler oy çokluğu ile 

geçmişti.  

Efendim aynı toplantıda, her biri kendi konularında uzman, az önce değerli görüşlerini ifade 

eden Sevgili Doğan Hasol ağabeyimizin başkanlığındaki 6 komisyon üyesi de -cidden ayrı ayrı 

referansları ve kariyerleri son derece değerliydi- 2 ay süresince yaptıkları 6 toplantı 

sonucunda 19 sayfadan oluşan bir raporu Genel Kurul Başkanlığına sunmuşlardı. Onları her 

zaman temin edip okuyabilirsiniz. Komisyon raporlarında, belirttikleri niteliklere göre en 

yüksek düzeylere sahip kurumun Emlak Konut AŞ olduğunu paylaşıyordu. Bir önceki ihalede 

de zaten değişik komisyon aynı görüşe varmıştı. 

Bugün burada, Divan Kurulu Başkanlığının almış olduğu karar üzerine iki önemli gördüğü 

konuyu tartışmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Evvela Divan Başkanımız ve ekibine, bu 

kadar hayati iki konuda gösterdikleri hassasiyet ve toplantının kısa sürede yapılabilmesi için 

gösterdikleri çabukluk nedeniyle teşekkürü borç biliyorum. 

Beklenmeyen sürpriz bir gelişme, malumunuz, Emlak Konut’un 13 Eylül 2019’da KAP’a yaptığı 

açıklama. Yani bizim yapmış olduğumuz son Divan toplantısından iki gün sonra. Burada aynen 

okuyayım da, tekrar hafızamıza hemen geçirelim: “Galatasaray Spor Kulübü Derneği 

mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesi’nde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi 

Florya Mahallesi’nde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor 

Kulübü Derneği ile şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin fesih görüşmesi 

başlatılmıştır.”  

Hangi aşamada, bilmiyorum. Uzun saatler görüştüklerine göre, onun hangi aşamada 

olduğunu da herhâlde bize söyleyecektir Sevgili Başkanımız. Onu bir öğrenmemiz lazım 

mutlaka. İleride söyleyeceklerimle çok bağlantılı bu. Öncelikle belirtmek gerekirse, Emlak 

Konut AŞ’nin Riva ve Florya projelerini aynı işleme tabi tutacağı şeklindeki ifadenin 

açıklamalarında sehven yer aldığını düşünüyorum. Hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. 

Üyelerimiz de gitti, ben 3 kere gittim, -Riva’dan bahsediyorum- yürüyen bir inşaat var. Süresi 

dolu, adam kendine göre şeyini yapmış. Belki 360 konut yapılmış, şu ana kadar 70 tanesini 

satmış. Azimle çalışan bir grup var orada, bunu çok samimi söylüyorum. Yani bunu böyle bir 

fesih işleminin içine sokmak bir yerde vicdansızlık olur diye düşünüyorum.  
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Şimdi iki kez yazdım kendilerine açıklama nedeniyle. Anlamsız şekilde kamuoyunda oluşan 

tereddütlerin giderilmesi için, haklı olarak, görüşenler, talip olanlar veya çok kısa zaman önce 

alışveriş yapmış olanlar adına, yönetimimizin Emlak Konut nezdinde, özellikle bu konuda, 

feshin sadece Riva dışındaki olay için söz konusu olduğunu da ifade ederek, gerekli girişimleri 

acilen yapmasını Riva’nın geleceği için de kaçınılmaz görüyorum. 

Bu arada, beni şok eden nitelikteki bir gelişme de kulübümüzün yıllardır gayrimenkullerinden 

sorumlu genel müdürü olarak görev yapan Mehmet Akif Bey’in, ihale haberini veren 

televizyon ve gazetelerde büyük bir mutlulukla, çok büyük bir mutlulukla, -aşağıda bir 

beyanatı var, onu konu etmeyeceğim- Galatasaray’ın değil, bölgenin mutluluğunu ifade 

eden, fakat olay, bizim elimizden kaçan bir ihaleyi çok sevinçle ifade etmiş. Biz hiç duymadık, 

siz duymuş muydunuz onu? Bir ihale yapılmış. Hayır, hayır, bir ihale yapılmış ve 40 artı 23, 63 

dönüm ihaleye çıkmış.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Florya’dan bahsediyorsunuz.  

Hayri Kozak 

Florya’dan bahsediyorum. İhale, tabii, tabii. Florya’dan bahsediyorum, ihaleye çıkmış ve bu 

ihale sonuçlanmış. Sonuçları da belli. Şimdi gazetelerde yer aldı, ama bizim hiçbir şeyden 

haberimiz yok. Belki benim yoktu ama, nasıl oluyor bu? Ama öbür taraftan, bizim 

gayrimenkulden sorumlu genel müdürümüz çıkıyor, televizyonlarda ihaleyi yapan kişilerle 

beraber gururla, şeyle... Tabii yapar ama yani ben anlayamadım bunu. Belki de benim kafam 

almadı. 

Şimdi efendim, Emlak Konut’un projesi, hepimizin bildiği gibi, iki ana yatırımı içeriyor: Riva ve 

Florya. Riva’yı yukarıda konuştuk. Bu konuda değerli üyelerimize önerim, bir günlerini 

ayırarak aileleri ile Riva şantiyemizi ziyaret etmelerini ve mutlaka bir izlenim sahibi olmalarını 

çok ciddi olarak kendilerine tavsiye ediyorum.  

Florya’ya gelince, sorun tektir. Bir yığın olay var, anlattı Başkan. Tabii hepsi olayların içinde, 

hayır öyle değil diyecek hâlimiz yok. Ama benim de kendime göre bazı gözlemlerim var. 

Sorun tektir, olayın içinde. O tek sorunu halledersek problem çözülecektir, ama hemen 

yanında, Emlak Konut’la çok samimi, çok içten, Galatasaray büyüklüğünü, arkasındaki kitlenin 

ne olduğunu anlatarak. Zaten biliyorlar, ama teyiden, iki başkanın -bütün bu işlerin içinde, 

biri başlatan, diğeri şimdi devam eden- birlikte, el ele vererek Emlak Konut’un karşısına 

çıkmaları şarttır. Şimdi bakın, sorunun tekrar halledilmesi kararlı olunursa zor da değil. 

Kanayan yaramız, kulübümüz için hayat memat meselesi olan futbol şubemizin profesyonel 

ve amatör tüm sporcularımıza bir antrenman, yaşam alanı bulmak ve hizmete açmak 

olacaktır. Uzun zamandan beri, Florya bize yetmiyor. Florya yetersiz kalıyor, metrekare 

itibarıyla. Saha metrekaremiz itibarıyla diyerek gelmedik mi biz? Hepimiz biliyoruz bunu. 

Sevgili Başkanımız da biliyor bunu, hatırlayacaktır. Şimdi biz aynı Florya’yı, Riva’yı şu çapraşık 

işin içinde geri almaya çalışıyoruz. Detayında olmadığımız için belki çok haklıdır Başkan. 

Kusuruma bakmayın ama geri alacağız, ne yapacağız sonra, onu ben bilemiyorum.  
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Şimdi bakın, bir dakika konuşmayalım, ben bitireceğim, ondan sonra. Lütfen, kusuruma 

bakmayın. Şimdi bu arsanın niteliklerinin, gerekli olan, bu futbolcularımızı eğiteceğimiz yeni 

bir arsanın niteliklerinin şöyle olması lazım. Bu mutlak, çok da söylendi zaten, Ali Sami Yen 

Kompleksi’ne mutlaka yakın mesafede olması, 100 bin metreden küçük olmayacak bir 

büyüklükte olması.  

Gelelim kanayan yaramızın tedavisine. Çözümün kısa vadede tek adı Kemerburgaz arazisini 

almamız -zaten aldık, onu da anlatacağım, detayını da vereceğim size- ve orayı adam 

etmemizdir. Başkan tabii, ben dün oradaydım. Ben de vardım orada, yani o kadar zor değil. 

Şimdi arabaya binelim sizinle, 15 dakika sonra önündeyiz. O kadar yakın. Ben diyeyim 30, boş 

yollarda 15 dakika. Galatasaray Ali Sami Yen Stadı’mıza sadece ve sadece 8 kilometre 

mesafede. Sapıyorsunuz sağa doğru, yani Kemerburgaz koluna girdiğiniz zaman 8-10 dakika 

sonra önünden geçmeye başlıyorsunuz. Yolun sağ tarafında. Ha, içeride ne var? Olay o. 

Başkan uzun uzun o taş ocağını anlattı.  

Buyurun, burada konuşalım. Buyurun, buyurun. Acele etmeyin, buyurun.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sonra söz alırsınız, şey yapmayın, müsaade edin bitirsin.  

Hayri Kozak 

Acele etmeyin, buyurun. Merak etmeyin, Valiliğin, Milli Emlak’in yazıları da var bende. Resmî 

verilmiş izinler de var. Ben de pek boş durmam yani. Onun için, sonra konuşalım onları. 

Şimdi, çözümün tek vaadi budur. Önemli belgeler var. Bir, Milli Emlak Müdürlüğü yazısı. Milli 

Emlak Müdürlüğünün, Maliye Bakanlığının, Galatasaray’ın talebi karşılığında, ki konu İstanbul 

Galatasaray Spor Kulübü intifak hakkı talebi. Yani tamamen Kemerburgaz’la ilgili olarak 28 

Aralık 2017 tarihinde Maliye Bakanlığına yazılmış, onun kanalıyla ve sonradan Sayın Dursun 

Özbek’in -tesadüfen o günlerde biz 3-5 arkadaşımla yönetim kriterleri diye kulüpte fizikî 

olarak bulunduğum, o çalışmayı yoğun olarak yaptığımız günlerde şahit olduğum- en az 10 

kere Ankara’ya gittiğini biliyorum ben. Yalan söyleyecek değilim.  

Efendim, şimdi şöyle, bunun sonunda kararlarımı söylüyorum. Yani bakın, Bakan adına Hasan 

Fehmi Bozkurt imzalamış. Başbakanlıktan alınan 18.12.2017 tarihli, şu, şu, şu sayılı söz 

konusu talebin, yani Galatasaray Kulübü talebinin şu, şu, şu sayılı genelge kapsamında uygun 

görüldüğü bildirilmiştir. Başbakanlıktan alınan yazıda. O tarihte, biliyorsunuz, başbakan 

önceki belediye başkanı adayımızdı. Devamında da, son kısımda -bütün yazıyı 

okuyamıyorum- bir sürü metrekareler filan var. Dört parçada toplam 101 bin 177 metrekare 

yüzölçümü olan, üzerinde spor tesisleri yapılmak amacıyla iki yıl için tespit edilen TL’yi 

söylüyor, yani bir kira bedeli tespit etmişler. Tahminî bedel üzerinden 30 yıl süreli bağımsız 

ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere, şu, şu, şu devlet İhale Kanunu’nun 

51. maddesinin g bendi uyarınca, pazarlık usulüyle Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne 

irtifak hakkı ihalesinin yapılması. Talimatını alıyor Başbakanlıktan, ilgili Maliye Bakanlığı.  

Şimdi 101 bin dönüm. Bunun içinde ne var, ne yok, ben biliyorum. Detaya girmeyelim. Sayın 

Başkanın söylediği doğru, aynen gördüğünüz manzara var orada. Ama onun dışında 100 bin 

metrekare daha var. Şimdi 100 bin metrekare arsa. Tabii köpekler de var. Var. Bugün 
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İstanbul’un çevresinde, siz dağlık, taşlık olmayan, engebesi olmayan herhangi bir arazi 

bulabilir misiniz? Tarla gibi alın, üzerine tesisi yapın. Oh! Yok öyle, yok öyle şey. O arazi var 

ya, iddia ediyorum size. O, Sayın Başkanın haklı olarak bahsettiği, o Maden Kanunu olayı. 

Zaten metrekaresi de belli. İnanın bana, -biraz ben de bu işlerin içerisinde bulunmuş bir 

kardeşinizim- 8-10 tane dozer veya büyük caterpiller tipi araçlarla, en az 2-3 aylık çalışma ile 

orada 7-8 tane futbol sahasını değişik değişik yerlerine oturtarak veya silsile olarak yapılan 

projede gördüğümüz gibi açarız orada.  

Bu çalışmalar yapılırken de, Maden Kanunu denen, o ucube kanunun, dünyanın hiçbir 

yerinde mevcut olmayan o ucube kanunun bir varlığına sarılmak suretiyle önümüze engel 

çıkaran olayı da bana göre, -ya ben şimdi biraz ukalalık ediyorum, beni affedin, çünkü onların 

yerinde değilim, onun için ukalalık ediyorum- ne yapar yapar, hallederim, çünkü ben 

Galatasaray’ım. Öyle arkamızda 30 milyon kişi var, şu var, bu var... Tabii var, tabii var. Daha 

da fazla, Anadolu’nun her zerresinde var. Bunlar her gün bizi okuyorlar, dinliyorlar. Yani bu 

kararı verecek olan insanlar o maden sahibini oradan kenara çekemeyecek veya 

mukavelesine son vermeyecek kadar, bunu görmeyecek durumdalar mı?  

Bunu tepeden tırnağa kadar hangi devlet adamıyla konuşsanız, benim kulübümün değerli 

başkanları -bugünkü de, dünkü de- bunu mutlaka hallederler. Onun için, ikisi beraber kalkıp 

gidecekler Emlak Konut’a, gerekirse tepedeki beyefendiye de gidecekler, burayı biz alacağız. 

Bakın, dediğim süre içinde Kemerburgaz açılır, hizmete de alınır.  

Şimdi bu konuyla ilgili, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na, Dursun Başkan, 

ayrılışından çok kısa bir süre önce, hâlâ ayrıldığını anlayamadığımız şekilde, 16 Ocak 2018’de 

bir yazı yazıyor. Tamamını okumayayım size. “Protokole konu diğer taşınmazın” -taşınmaz 

olan, bizim iki ihale var ya, onun için- “arsası üzerinde ise, bilindiği üzere, kulübümüz Metin 

Oktay Tesisleri yer almaktadır. Bu tesiste, futbol A takımımız kamp ve antremanlarını, futbol 

altyapı takımlarımız ise kamp, antrenman ve müsabakalarını yapmaktadır. (...) Hem Florya 

arsasının zilyetliğinin şirketimize devredilmesi, ben de futbol takımlarımızın ihtiyaçlarını daha 

yüksek seviyede karşılayacak konum ve zilyetlere haiz bir kamp tesisi kavuşturmalarını 

sağlamak amacıyla, yeni tesisin kurulması için uygun vasıfları taşıdığı tespit edilen, İstanbul 

İli, Eyüp İlçesi...” -yani bizim bu araziden bahsediyorlar, detayını da söylemeyeyim- “Bir 

arazinin kulübümüze tahsisi talebiyle 03.08.2017 tarihli yazımızla Milli Emlak Genel 

Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur. Milli Emlak Genel Müdürlüğünün yürütülen 

çalışmalar neticesinde söz konusu arazinin kulübümüze tahsisi hususunda, 18.12.2017 tarihli 

Başbakanlık oluru ve 28.12.2017 tarihli Maliye Bakanlığı oluru alarak tahsis işlemlerinde son 

aşamaya gelinmiştir.” diyor. 

Başkan, Emlak Konut’a söylüyor. Tarih, 16 Ocak 2018. Bir süre sonra, bildiğiniz gibi, kendisi 

başkanlığı bırakıyor, bir şeyler oluyor. “Takas işlemlerinin sonuçlanmasını takiben, ivedilikle 

imar ve ruhsat işlemleri gerçekleştirilerek, yeni kamp tesisimizin inşasına girişilecek ve 

mümkün olan en kısa zamanda tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri’ni kullanan 

takımlarımızın bu yeni tesise taşınarak faaliyetlerini burada sürdürmeleri sağlanacaktır. 

Böylelikle Florya arsasının zilyetliğinin de şirketinize devri mümkün olabilecektir.” 
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“Şirketiniz ile kulübümüz arasında düzenlenen 27.01.2017 tarihli ek protokolün 6. 

maddesinde, Galatasaray tarafından arsanın boş ve bir ve her türlü takyidattan ari olarak 

31.12.2017 tarihine kadar Emlak Konut’a teslim edilememesi hâlinde, işbu ek protokolün 5. 

madde düzenlemesi doğrultusunda işlem tesis edilir, denilmektedir.” diyor Başkan, Emlak 

Konut’a. Bitiriyorum. “Yeni kamp tesisinin kurulması amacıyla talep olunan arazinin tahsisi 

için yürütülen işlemlerin öngörülenden daha fazla zaman almış olması dolayısıyla, yeni kamp 

tesisinin hazırlanması için yapılması zorunlu işlerin protokolde belirtilen tarihe kadar 

tamamlanması mümkün olamamıştır. Belirtilen sebeplerle, durum hakkında bilgi edinilmesini 

ve Florya arsasının şirketinize boş olarak teslimi için ek protokolde tanınmış olan sürenin 

31.12.2018 tarihine kadar uzatılması için gereğini rica ederiz.” demiş Başkan. 

Yani bize biraz müsaade edin, demiş. Devamında, yine bu defa ek protokolün ilgili maddesine 

göre, “Protokolün yürürlük tarihinden itibaren 6 yıllık süre içinde yeni imar planının 

yapılamaması, yapılan imar planının herhangi bir nedenle dava, tedbir ve diğer nedenlerle 

akamete uğraması ve/veya diğer nedenlerle, arazinin yapılaşmaya uygun hâle gelememesi, 

Galatasaray tarafından arsanın boş ve her türlü takyidattan ari kalarak, 31.12.2017 tarihine 

kadar Emlak Konut’a teslim edilememesi hâllerinde, işbu protokolün 5. maddesi düzenlemesi 

doğrultusunda işlem tesis edilir.” 

Yani bugün yapılan olayı anlıyoruz. Şimdi olay bu. Bir de ben sevgili kulübümüzden yazılı 

olarak bazı konularla ilgili bilgi istediğimde, Kemerburgaz arazisinin durumu hakkında bilgi 

istediğim zaman, 7 Ocak 2019’da kulübün genel sekreterinin verdiği cevapta da olumlu 

yorumlar var. “Kemerburgaz arazisinin ihdas ve ihraz işlemleri yapılarak, imar planı 

öncesinde yapılması gereken kadastral işlemler tamamlanmıştır.” diyor ve devam ediyor. 

Yani orada işler kulübümüz tarafından da sürdürülmüş bir taraftan. Ama şimdi Başkanımız 

burada araziyi öyle bir şekilde sundu ki, -yani beni affetsin, kusura bakmayın Başkan- yani 

ben oraya dönüp bakmam bile. Ama benim size tavsiyem, atlayın arabanıza, gidin. Tabii 

orada köpekler var. Dediği gibi, öyle aç köpekler var. Ama benim sınırım olacak, biz oraya 

girdiğimiz zaman. İstanbul’un her tarafı böyle. Her şey düzelir, hallolmayacak mesele değil.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Toparlıyor muyuz Sayın Kozak?  

Hayri Kozak 

Tamam, bitiyor, bitiyor. Özür dilerim.  

Şimdi efendim, her iki başkan da, gerek adaylık, gerek başkanlık dönemlerinde aşağıdaki 

sözleri sürekli kullandılar. a) Galatasaray camiasında huzur, karşılıklı sevgi saygı, tek bilek, tek 

yürek sözleri. b) Dostluk, arkadaşlık, bütünlüğümüzü bozmayalım söylemleriyle. Hâlâ da 

devam ediyor bu, ikisi de söyledi. Bugün yine sık sık söylüyor. Tabii biz de katılıyoruz buna.  

Bu sözlerinizin -kendilerine hitap ediyorum- samimiyetini camiaya kanıtlamak her ikinizin 

elindedir. Önce sizler örnek olun ve hemen bugün burada el sıkışarak, üyeler önünde el ele 

verin ve bu konuda yardımlaşacağınıza dair bir fotoğraf verin lütfen. Derhâl Emlak Konut 

Genel Müdürü ve üst yönetimiyle, Galatasaray’ın eski ve yeni başkanları olarak randevu alın, 

kendilerinden camiamız adına şunları talep edin. 
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1. KAP’a yapmış oldukları fesih bildirgesinin iptalini veya mutlaka ertelenmesini talep edin. 

2. Kemerburgaz tesislerinin yapımı için bir yıldan az olmamak üzere süre isteyin diyorum. 

O, bu hafta sonu yapılacak. Bu da değişik bir öneri ama çok hoş bir olaydır diye inanıyorum 

gönülden. Bu hafta sonu yapılacak Fenerbahçe maçında bütünlüğümüzün net göstergesi de 

bu olacaktır, yani iki başkanın birlikteliğini. Bu hafta sonu yapılacak Fenerbahçe maçına, 

dostluğun en net göstergesi olarak, mutlaka eşlerinizle birlikte gidin lütfen. Sayın 

başkanlarım, tüm camia sizden laf ve yazılı/sözlü beyanat değil, önce yukarıdaki acil 

konuların derhâl hayata geçirilmesini bekliyor. Galatasaray’ımızın buna mutlak ihtiyacı var. 

Lütfen yukarıdaki konuları, acilen halledin ve devamında aynı anlayışla, aşağıdaki konuları da 

beraber gündemimize alalım. Nedir? Galatasaray Adası, kapalı salon, yeni otel ve Taçspor 

Tesisleri. Siz karar, biz destek verelim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum, beni sabırla dinlediğiniz için.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kozak’a, müthiş, pozitif temennileri için çok teşekkür etmekle birlikte, tabii gerçek 

dünya biraz daha farklı cereyan ediyor, hepinizin takip ettiğiniz gibi. Sayın Başkanımız 

Mustafa Cengiz’in kronolojisinde belirttiği bir nokta vardı, Sayın Kozak onu atladı galiba. 

Sayın Özbek tarafından 16 Ocak’ta Emlak Konut AŞ’den talep edilmiş olan süre uzatımına -

Sayın Başkanın kronolojisinden anladığımız kadarıyla- 19 Ocak’ta bir cevap gelmiş ve 

31.12.2018’e kadar süre verilme yerine, 31 Haziran’a kadar süre verilmiş diye görüyorum 

ben. Dolayısıyla Sayın Kozak’a bunu hatırlatmak isterim.  

Hayri Kozak 

Teşekkür ederim, ama bizim bundan haberimizin olması mümkün değil.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hayır, şimdi duyduk. Dolayısıyla katkıda bulunuyorum.  

Hayri Kozak 

Tabii, tabii, tekrar ediyorum. Olabilir. Müsaade eder misiniz?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Başka konuşmacılar var, toparlayın lütfen.  

Hayri Kozak 

Hayır, hayır, bitti. Buna cevaben. O tarihe kadar izin vermişlerse, demek ki verebiliyorlar. 

Tekrar bir ilave izinle meseleye destek olurlar. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Şimdi şurada Sayın Cengiz’in ifadelerinden ve Sayın Kozak’ın ifadelerinden anladığım 

kadarıyla, -tabii temenniler çok güzel, beraber el ele tutuşun, eşlerinizle maça gidin, ama 

sahadaki gerçek daha farklı- değerli Yönetim Kurulumuz, Başkanın liderliğinde, ifadelerinden 

anlıyoruz ki, Florya’dan çıkmak istemiyoruz. Kemerburgaz’ı -eğer tahsis edildiyse- iade 

edelim. Oysa Sayın Kozak’ın ifadesi de, Florya’dan çıkalım, Kemerburgaz’ı alalım. Dolayısıyla 

el ele tutuşmaları çok hoş olabilir, ama iki farklı görüşle Emlak Konut’a gitmenin çok fazla 
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manası yok diye düşünüyorum. Hangisini demediniz? Tekrar eder misiniz? Anlamadım 

söylediğinizi. Florya’da kalalım diyoruz, değil mi? Tabii, tabii, aynı şeyi söylüyorum. Ha, 

Kemerburgaz’ı da vermeyelim. Onu ben atlamışım. O güzel olur, evet, kaymaklı ekmek 

kadayıfı.  

Evet. Sayın Ahmet Özdoğan galiba. Buyurun. Çıkacaklar, biraz acele ederse memnun oluruz. 

Sınırlayamayız, tüzükte sınırlama yok.  

Ahmet Özdoğan 

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

Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Olağanüstü Divan Kuruluna hoş geldiniz. İlk önce, Sayın Divan Başkanı ve Divan Başkanlığına, 

ayrıca saygıdeğer Yönetim Kuruluna ve sizlere böyle çok önemli bir toplantıya geldiğiniz ve 

katılım gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Olağanüstü Divanın konusu olan şeylerden bir tanesine geçerken, Sayın Başkanın 2018 Şubat 

ayı Divan konuşmasını lütfeder verirse arkadaşlarım...  

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’in konuşmasından:  

“Böyle bir konuşma ile şunu söylemek istiyorum özellikle. Her şeyi sorabilirsiniz, her şeyi 

yanıtlarım. Hiçbir şey bu güneşin altında saklı kalmaz, fakat Galatasaray’a zarar verecek 

herhangi bir şeyi bana söyletemezsiniz. Ama bu bir şeyi sakladığım anlamına da gelmez. 

Ezcümle şunu söyleyeyim, çünkü camia çok tartıştı. Ben bunu Doğan ağabeyle de, Sayın İrfan 

ağabeyle de tartıştım. Emlak Konut’a gittiğimde şunu sordum. Ben Emlak Konut dosyasını 

aldım, sağ olsun Sayın Başkan. İlk gün okudum. Hızımı alamadım, bir kez de evde okudum. 

Gittim, bir daha okudum. Uykuya direncim var. Bir şey göremedim. Emlak Konut Başkanına 

gittiğimde, toplantıda dedim ki, ‘Ya çok özür dilerim, ben devlette çok ihale, sözleşme 

yaptığım için trikleri az çok bilirim. Burada gizli mürekkeple bir şey mi var? Niye buna gizlilik 

koydunuz?’ dedim. Çok samimi söylüyorum. Güldü tabii. Bilirsiniz, gizli mektuplar vardır, 

kodlu. Hiçbir şey yok. Emlak Konut’la Sayın Başkanımız döneminde yapılan sözleşmede bir 

trik yok. Bir üçkâğıt, sizlerden saklanacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Benden de saklanacak 

hiçbir şey yok. Ama devletin haklı olarak birtakım kodları var, regülasyonları var. Diyor ki 

devlet, ‘Ben binlerce müteahhitle iş yapıyorum, on binlerce iş yapıyorum. Bunun için de bir 

diğerinin bunu görmesini istemiyorum, mahremiyet açısından.’ Yoksa özel, gizli, bizi kayıran 

veya bizi kötüleyen bir hüküm olduğuna binaen değil. Bunu lütfen unutmayın, sözleşmede 

gerçekten bizim aleyhimize bir husus yok. Ben bulamadım. Artı açıklama, çünkü diğer 

müteahhitlere karşı haklı bir durum. Bunu belirtmiş olayım özellikle, çünkü ben de çok merak 

ediyordum bunu, neden bizden saklanıyor diye.” 

Evet, Sayın Başkanımın açıklamasını duydunuz, yorum size ait. Yani hiçbir zaman Florya ile, 

Kemerburgaz’la ilgili bir uyarı, bir şey yaptığını ben görmüyorum bu konuşmada. Bu Divan 

konuşması, Şubat ayında, saygıdeğer başkan seçildikten sonraki yaptığı konuşma.  

Bir başka şey söyleyeceğim size. Kemerburgaz tahsis sözleşmesi, Sayın Başkan döneminde, -

kendisi de burada kronolojik olarak gösterdi- imzalandı ve Kemerburgaz müjdesi olarak da 

bütün basına servis edildi. Kemerburgaz’la ilgili Genel Kurula veya Divan Kuruluna en ufak bir 

uyarı gelmedi.  
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Bir başka değerli yöneticimiz, Başkan Yardımcımız Sayın Kaan Kançal Bey’in Divan konuşması: 

“O dönemin şartlarıyla yapılmış, en şeffaf, en düzgün anlaşma. Belki biz de o dönemde 

olsaydık, belki biz de bunun aynısını yapardık. Ama durum bu. Bu arada, tabii ki bu, şu anda 

mevcut durum. Ben umuyorum ki, bu minimum rakamların çok çok daha üzerinde rakamlar 

gelecek, çok çok daha iyi satışlar yapacağız, çünkü iyi de gittiğini duyuyorum. Ve inşallah 

beklentilerimizin üzerinde bir gelir sağlayarak, bu finansallarımıza, bu Riva ve Florya 

projelerinin faydalı olmasını bekleyeceğiz.” 

Efendim kendisinin sesiyle duydunuz. Gördüğünüz gibi, Sayın Kaan Kançal Bey de Florya ve 

Kemerburgaz hakkında en ufak bir olumsuz bir şey söylemiyor.  

Gelelim seçim dönemine. Seçim döneminde, biliyorsunuz, bazı broşürler çıkar ve o 

broşürlerle bizler aydınlanırız. Sayın Başkan kendi seçim broşüründe diyor ki, “Riva, Florya, 

Kemerburgaz arazilerimizde gelirlerimizi artıracağız.” diyor. En ufak bir şüphe burada yok. 

Yani 31.05., 31.06.2018’e kadar bize süre verildiğini, biz Genel Kurul ve Divan Kurulu üyeleri 

maalesef bilmiyoruz. Ayrıca başka bir şey daha var. Yine Sayın Başkanımın burada gösterdiği 

kronolojiden çıkartıyorum. 27.6.2019’da artık Galatasaray Florya’da kiracı durumunda, çünkü 

Emlak Konut bir uyarı yolluyor. Sayın Başkanın buradaki kronolojisinde gördük onu. Ve diyor 

ki, sizden 5 milyon liralık ecrimisil istiyorum, ayrıca her ay da 400 bin lira yine ecrimisil 

istiyorum.  

Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri,  

Bu toplantı olmasaydı biz bunların hiçbirini bilmeyecektik. Sayın Sami Bey, gazetede çıkanlara 

pek itibar etmiyoruz. Biz Divan Kurulu ve Genel Kurullara itibar ediyoruz. O nedenden dolayı, 

bu çok önemli bizim için. Biz bilmeyecektik, bu durumu bilmiyorduk biz.  

Riva ve Florya protokol sözleşmesinde bir finansal tablo var. Bu finansal tabloda, ödemeler 

şeyi var. Bu finansal tablo ile ilgili bazı sorularım olacak Sayın Kaan Kançal Bey’e. 8 Eylül 2019 

akşamına kadar Galatasaray’ın tahsis ettiği tutar 254 milyon 300 bin lira mıdır? 254 milyon 

300 bin liralık tutar, Emlak Konut ödemesi, Denizbank’ta kırdırılan protokol çerçevesinde 

ödendi mi? Hesabın 8 Eylül akşamı itibarıyla borç tutarı nedir? 9 Eylül’de burada görüyoruz, 

101 milyon lira daha, 101.700 TL daha tahsilat oldu mu? Protokolün iptal edildiği an itibarıyla 

Emlak Konut’tan alacağımız tutar nedir? Denizbank’a bu protokol ile ilgili borç tutarımız 

nedir? Kendisine bu soruları arz ettim efendim.  

Sonuç olarak, ben Sayın Başkanın buradaki konuşmasından sonra şunu söylemek 

zorundayım. Galatasaray Spor Kulübü, Florya için tekrar eğer 120 milyon lira bir ödeme 

yapacaksa, Genel Kurul yapmak zorunda. Genel Kurul yapmadan bunu yapamazsınız. Bu bir. 

İkinci şık da, çok değerli Yönetim Kurulunun çok içten ve Galatasaray için çaba gösterdiği 

kesin, -orada hiç kimsenin bir şey düşünmesi mümkün olmaz- ama yetmiyor. Özellikle 

Kemerburgaz arazisi için, kendilerine arz ediyorum, kendilerinin ve Divanın istediği bir 

komisyon kursunlar. Mahkemeler kolay kazanılmıyor veya kaybedilmiyor. Ama Kemerburgaz 

arazisi için bizim tüm camiamızın hep birlikte hareket etmesi lazım.  

Hepinize saygılar sunuyorum efendim, sağ olun.  

İbrahim Ziyal 

Sayın Divan, Sayın Yönetim, Değerli Galatasaraylılar,  
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Öncelikle şunu söylemem lazım. Herhâlde artık hepimiz kabul ediyoruz ki, Galatasaray’ın 

içinde bulunduğu ekonomik durumdan çıkması için Riva tek alternatifti ve o dönemde hangi 

yönetim bulunursa bulunsun, Ünal Aysal yönetiminden başlamak üzere, bu uygulamayı 

yapacak idi. Diğer taraftan, Florya ise artık yeni havaalanının da değişmesi ile arsa 

pozisyonunu, arsa olarak ve bizim payımız itibarıyla yavaş yavaş önemini yitirmeye 

başlamıştı.  

Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben hem bir önceki yönetimin, Dursun Bey yönetiminin, 

hem de şimdiki yönetimin, Mustafa Cengiz yönetiminin katkılarından ve çalışmalarından 

dolayı teşekkür etmek istiyorum, çünkü devletle birlikte yürütülen süreçler hiç kolay değil. 

Anlayışlı olmak lazım ve destek vermek lazım. Öncelikle çözüm olarak, birincisi, Riva ile ilgili 

olan bölüm, bunu Cumartesi günü, sandıkla birlikte yaptığımız gezide, en son hâliyle çektiğim 

fotoğraflarla göstermek istiyorum. Burada işveren olarak Emlak Konut görünüyor, bir ihale 

yapmış, yüklenici firma sorumluluğu almış ve bir proje başlatmış. Bu dönemden sonra, Emlak 

Konut’un bundan vazgeçip de Riva projesini geriye çevirmesi diye bir olay olabilir mi? Olması 

mümkün değil.  

Peki, gelinen pozisyon nedir şu an itibarıyla Riva’da? Bakın, villalara başlanmış, örnek villalar 

yapılmaya başlanmış. Cumartesi günkü fotoğraflar bunlar. İç dizaynlar gösterilmeye 

başlanmış ve arazi planlaması, tasarım da yapılmış. 2-3 ay evveline kadar, oradaki satışlarda 

bir durgunluk var idi. Faizlerin düşmesi ile birlikte oradaki villa satışları 100’e yaklaşmış 

durumda şu anda. Yalnız bu en son spekülatif açıklamalardan sonra, Sayın Başkanın belirttiği 

üzere, ön ödemeyi yapan bazı kişiler, tekrar geriye telefonlarla arayıp durum nedir, 

endişelerimiz var, yatırdığımız paraları geriye alabilir miyiz şeklinde başvurularda 

bulunmaktadırlar. Diğer taraftan, Temmuz- Ağustos dönemi Almanya’dan gelen 

yurttaşlarımızın buraya tatil için geldikleri dönemdi ve bununla ilgili başvurular var idi. Son 

haberlerle bu vatandaşlarımız da tedirgin bir şekilde başvurularını düşünmekteler ve hatta 

yapmadan gitmiş olanlar var. Sevgili müteahhitle konuşurken de bu bilgileri aldım. 

Burada kesinlikle, öncelikle Riva ile ilgili, yönetimin, Emlak Konut’un ve parantez içinde 

TOKİ’nin bir açıklama yapması ve bir güvence vermesi lazım, çok hızlı bir şekilde. Bu 

yapılmadığı takdirde bu projenin sanki kadük bir proje olduğu ve olamayacağı şeklinde bir 

inanç gittikçe yayılmakta. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunu çok ivedi bir şekilde 

yapmak lazım. 

İkinci konu, Florya ile ilgili. Florya, 80 dönüm civarı bir arazi. 20’si bizim, 40’ı hazinenin ve 

20’si de üst kullanım hakkı verilmiş olan bir arazi. Bildiğiniz gibi, Atatürk Havalimanı oradan 

taşındı ve -Florya ve Yeşilköy tabii ki önemli bir yer ama- önemini biraz daha kaybetmeye ve 

kent ortaya doğru kaymaya başladı. Havaalanına daha yakın, stada yakın bir arazinin olması 

Galatasaray için şart. Florya’dan çıkmak için bu Galatasaray’ın en büyük fırsatıdır. Sayın 

Başkan onu söylemedi diye düşünüyorum ben ama Florya’ya dönelim, orada Kemerburgaz 

hazır olana kadar ya da başka bir alternatif var ise, bulabilirseniz devletten, başka bir 

alternatif bulun lütfen. Ama oradan çıkma alternatifini elimizden kaçırmamamız lazım. Bu 

dönem, son dönemdir. Birkaç sene içinde, bu tarafa doğru olan yayılımdan sonra, orada bir 

yer bulmamız mümkün değildir. Ha, ne olabilir? 100 dönüm, çakıl gösterdik, çok kötü 



24 
 

antrenman için, haklısınız. Ama en azından o arazinin üzerine bir şey oturtalım. Bir tane yeşil 

saha yapalım, bir tane bina yapalım ve bizim adımız o arazi üzerine konmuş olsun. 

Sonrasında da mahkemeleri bekleyelim. Yani 100 dönümün işte 3 dönümüne, 2 dönümüne 

bir şey yapalım. Bekleyelim ama adı konmuş olsun ve bizim markamız onun üzerinde olsun 

diye düşünüyorum.  

Bunlar benim önerilerim. Çok teşekkür ediyorum, dinlediğiniz için.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Ziyal’a önerileri için teşekkür ediyoruz. Sayın İbrahim Göknar efendim. Sedat Doğan, 

Mehmet Helvacı ve Naci Ekşi var efendim ve Doğan Hasol tekrar.  

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Çok Değerli Hazirun,  

Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Efendim, bugün toplanma sebebimiz olan iki konu 

hakkında aslında ilk defa görüşmüyoruz. Yaklaşık 3 yıldır, bu konular hakkındaki ifadelerimiz 

tutanaklarda mevcuttur. Hassasiyetlerimiz, önerilerimiz, naçizane tavsiyelerimiz, hepsi 

tutanaklarda duruyor. Ancak şimdi hadiseleri ben söylemiştim diyecek kadar da vasata 

indirgemememiz lazım. Şu anda görüşülen, Galatasaray için mühim olan, Galatasaray’ın 

içinde bulunduğu bu durumdan en az hasarla nasıl çıkabileceğidir. Biraz önce, Sayın 

Başkanımız aslında sunumunda, konuşmasında, benim anlayışıma göre, çok tehlikeli 

gerçeklerden bahsetti. Kısaca, 3 yılın sonunda Emlak Konut bizden 508 milyon geri istiyor 

dedi.  

Çok önemli bu. Şimdi gerçekçi olalım. Bir protokol yapılıyorsa, çok açık, çift imzalıdır. Hiçbir 

protokol tek başına yapılmaz, bir diyalog neticesinde oluşur. Biz 2016 yılının Haziran ayında 

Riva projesine başladık. Bugün üç buçukuncu yıl. Eğer araya ek protokolle ve çok kritik bir 

konu olan maalesef ek protokolle ana protokol bir sayılıyor. Burası çok kritik. Yani biz Riva’da 

ne yapmış olursak olalım, Florya’da ne yapacak olursak olalım, sonuçta protokollerin bu 

maddeleri çok çok önemli. Zira benim anlayışıma göre, herhâlde Emlak Konut durup 

dururken bu fesih sürecini başlatmadı ya da bu anlaşma talebine gelmedi. Lütfen bir de işe 

bu tarafından bakalım.  

Sayın Başkanım çok zor durumda olduğunu, bana göre çok açık ifade ediyor. Çok net, çok 

net. Tehlike çok büyük. Şimdi saygı ile dinliyorum. Çözüm önerileri geliyor. Bunlar çok güzel, 

ama şu anda bu tarihî olayı bir tarafa bırakıp, hemen şöyle yapalım, böyle yapalım demek için 

de bence çok çok erken. Önce ne olur? Tam objektif şekilde, ne yaptık, ne yapmadık, biz 

nerelerde hata yaptık, bunlar mutlaka biliniyor. Bunları konuşmanın da bir gereği yok. Bu 

andan itibaren, yarın ne yapacağımız hususunda hep birlikte düşünceler silsilesine girmemiz 

lazım.  

Şimdi bakın, yine bu 3.5 yıl içinde, -Kemerburgaz’ı dışarı çıkarıyorum bir an için- Riva, Florya 

konularında her türlü imar durumları, ihaleler, ihalelerin askıya çıkma durumları 

gerçekleşmiştir. Bunlar gerçekleşirken, Emlak Konut tek başına yapmıyor. Biz de varız işin 

içinde. Sayın Hayri Kozak Beyefendi, konuşmasında -ki % 100 naçizane katılıyorum- çok 

önemli bir husustan bahsetti. Kulübümüzün gayrimenkul genel müdürü beyefendi eğer 
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aramızda ise, Sayın Divan Başkanım, ben kürsüye davet etmek istiyorum, bir de ondan 

dinlemek isterim. Çünkü Hayri Bey’in bahsettiği konuda, müsaade ederseniz Başkanım, 30 

Haziran 2018 tarihinde, gazetelerde Çevre Bakanı Murat Kurum Bey ile bizim gayrimenkul 

genel müdürümüzün resimleri var, Florya ihalesi yapıldı diye. Artık olay bu kadar açık. 

Suçlamıyorum, kimsenin de kötü niyetli olduğundan bahsetmiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Göknar, bir ihale yapılmış, bunu da basın bildirisiyle duyuruyorlar. Ben kendi adıma, 

bunda çok anormal bir durum görmüyorum açıkçası.  

İbrahim Göknar 

Haklısınız. Ben çok detaylı olmasın diye girmeyeceğim, ama satır başı olarak bahsetmeye 

çalıştım. Bana göre son derece önemlidir. Şimdi hazirunun şeyini almayayım efendim, 

isterseniz daha sonra size arz edeyim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hay hay.  

İbrahim Göknar 

Özetle, 3 yıl önce bu projeye başladığımızda, hep beraber 1.700 kişi el kaldırdık, 

canıgönülden. Slogan şuydu, bir anlamda Galatasaray’ın mali bağımsızlığı için bu projeleri 

hayata geçirmeliyiz. 3.5 sene sonra geldiğimiz noktada, bugün maalesef onlardaki bu durum 

bir tarafa, bir sonraki konu olan Bankalar Birliği ile hâlen daha başka türlü anlaşmalar yapar 

durumdayız.  

Benim kısaca bir önerim olacak, müsaade buyurursanız. Telefonlar, sözleşmeler, konuşmalar 

iş dünyasında geçersizdir. Her şey imzalara, protokollere, oraya bağlıdır. Hukuk da oraya 

bakar. Açıkçası biz Galatasaray olarak, çok uzun sürelerdir, ben de bir üye olarak bu 

konuşmaları takdirle naçizane izlerim, ederim ama gerçekler de başka türlü oluşmuştur çoğu 

zaman. Dolayısıyla bu anda sizler uygun görürseniz, küçük bir önerim olacak. Bu konuyu, 

özellikle bu konuyu. Yani bu işin içinden nasıl çıkabiliriz yolunda, bir yeni yol haritasını, iki 

hafta sonra da açıklamak üzere, bugün burada, bağımsız olarak 5 kişilik bir grup kuralım ve 

bu grup Yönetim Kurulumuzla otursun, Divan Başkanımızın da başkanlığında, sizlerin namına, 

eğer uygun görüyorsanız, bu konuyu istişare etsin. İki hafta içinde de görüşünü yine sizlere 

duyursun. 

Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler. Somut olarak Sayın Göknar’ın ifadelerinden anladığım, Florya’dan çıkmayalım, 

kalalım. Bir daha bu bedeli bulamayız. İkincisi de, Yönetim Kuruluna destek olmak amacıyla, 

hem de gelişmelerden haberdar olmak üzere, Divan Kurulu üyeleri arasından 5 kişilik bir 

komite kurup yönetimimizle birlikte çalışmasıdır. Bunu biraz sonra oylarınıza sunarım.  

Sayın Hamdi Yasaman, buyurun.  

Hamdi Yasaman 



26 
 

Sayın Divan Başkanı, Sayın Yönetim Kurulu ve Başkan, Sayın Divan Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Efendim, ben bir hukukçu olarak, meseleye hukuki açıdan bakmak istiyorum. Biliyorsunuz, 

Riva ve Florya’yı yapmak için Genel Kurul yapıldı, o Genel Kurulda da büyük çoğunlukla bu 

yönetime yetki verildi. Ama oradaki hava şuydu, Galatasaray mali yönden sona gelmiştir, 

deniz bitmiştir lafı oldu, Özbek tarafından söylenen. Yani bizim tek kurtuluşumuz bu projenin 

yapılmasıdır ve bu projenin yapılması da ancak ve ancak TOKİ vasıtasıyla yapılabilir. 

Yoksa bu konuda en iyi şirket Emlak Konut’tur şeklindeki komisyon raporları bence doğru 

değildir. En iyi Emlak Konut değildir. Ama bugün, o günkü konjonktürde, bazı işleri yapabilen, 

imarı değiştirebilen, daha iyi imar alabilen bir şirket konumundaydı, tabii % 49’la TOKİ. 

TOKİ’nin böyle bir yetkisi var, yani yeşil alanı imara çevirebiliyor, az imar emsalini daha üste 

çeviriyor ve bunu yapacak kudret de sadece Emlak Konut’tayd. Yani o günkü havada, bu 

şirkete verilmesinin tek sebebi buydu. Ve o kadar kötü bir senaryoydu ki... Bendeki sözleşme 

gizli! Peki, bu sözleşmeyi bilmeden, incelemeden neye yetki verecektik? Sözleşme gizli. Şeyde 

dinledim, böyle sözleşmeler rakip firmalarla sır teşkil eder, açıklanmaz. Böyle bir şey yok. 

Emlak Konut’un yaptığı diğer sözleşmeler açıklanıyor. Bizim projemiz de güvenlikle, devletle, 

yani gizli bir proje değil. Orada atom santralı kurmayacağız veya bir güvenlik şeyi 

yapmayacağız. Normal inşaat yapılabilen, sıradan bir sözleşme. Bu sözleşme gizliydi.  

Gizlilik kaydı koydular. Niye? Çünkü koyulacak bazı maddeleri hukuken koymak mümkün 

değildi, çünkü Florya yeşil alan. Ancak o alanın kamu hizmeti spora tahsis edilmiş. Bunun 

dışında kullanılamaz, başka bir amaçla yapılamaz. Ama TOKİ ne yapacak? O yeşil alanı çıkarıp, 

sıfır imarı 40 bin metrekare inşaat alanı hâline getirecek. Yalnız bunu sözleşmeye yazmaları 

mümkün değil, çünkü suç oluyor. Bu sadece sözlü verilen bir taahhüttü, yani biz bunu 

yaparız. Biz de buna güvendik. Tabii Galatasaray olarak, devamlı Mustafa Cengiz söylüyor, 

karşımızda devlet var, diyor. Karşımızda bir anonim şirket var. Özel hukuka göre kurulmuş 

falan bir şirket, ama hakikaten devlet var. Biz devlete güvendik, çünkü zor durumdaydık. Bu 

sözleşmenin içeriğini bilmiyorduk. Sonunda sadece karşı tarafa, TOKİ’ye ve Emlak Konut’a 

güvendik. Genel Kurulda ben o gün konuşma yapmıştım. Demiştim ki, “Bilmediğimiz 

sözleşmeye onay veremeyiz. İçeriğini bilmemiz lazım.” Hatta bunu açık açık söylemiştim. Bir, 

bu hükümete ne kadar güveniyorsunuz? İki, bu hükümet değişebilir, o zaman şifai olarak 

verilen sözler ortada kalacak.  

Nitekim gelinen nokta şu. Ne diyor Emlak Konut? Biz böyle bir şey söylemedik, diyor. Yani 

Galatasaray’a ayrı bir yer vereceğiz demedik, demiyor. Bir hukukçu olarak, bunun hukuki 

açıdan yapılma koşulu şudur. Sözleşmeye bu konuda açık hüküm koyarsınız ve dersiniz ki, 

Galatasaray’a bir yer verildiği takdirde, şu kadar süre içinde bu sözleşme yürürlüğe girer. Onu 

derseniz o zaman hakkınız olur. Bugünkü gibi, fesih süreci başlaması demek, herhâlde bize bir 

ihtar çektiler, hiçbir izahat vermediler. Fesih ihbarında bulunmuş olmaları lazım. Veya KAP’a 

açıklamada bulunduklarına göre, demek ki fesih ihbarı yaptıkları zaman her iki sözleşmeyi bir 

araya koyup hepsini feshediyorlar. 

Sözleşme gizli olduğu için bilmiyoruz. Demek ki bizi koruyan, Galatasaray’ı koruyan maddeler 

yok. Eğer biz doğru düzgün bir sözleşme yapsaydık, bu sözleşme gizli olmayıp tartışabilseydik 
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bugünkü duruma düşmezdik. Şimdi deniyor ki, gidin devlete yalvarın veya yolunu bulun, bize 

bu şeyi yapsın. Eğer sözleşmede hüküm olsaydı, bu duruma düşmezdik. Demek ki 

sözleşmenin iyi yapılmamış olması... Bunun gizli yapılmış olması son derece hatalıydı. O 

zaman biz buna karşı çıktık, yani yapılmasın, bir müddet komisyon kurulsun dedik. Hatta o 

gün birkaç kişi de, İnan Kıraç da aynı şeyi söylemişti. Biz karşı çıktık, ama olmadı.  

Şimdi gelinen noktada, o veri öyle. Bu sözleşmeyi Emlak Konut haklı sebeple mi feshediyor 

veya etmiyor mu, ona bakmak lazım. Bunun incelenmesi lazım. Ben sözleşmeyi görmedim. 

Bu sözleşmeyi feshetmesi için haklı mı? Sözleşmede hüküm yoksa, bize yer vermek zorunda 

değil. Taahhüt olarak vereceğiz demiş. İkincisi, bakın, yetki almışız, satma yetkisi yok. Hasılat 

paylaşımı şeyinde, mülkiyeti devretmememiz lazım. Zaten konuşmalarda da geçiyor, -

Mustafa Cengiz’in veya Özbek’in- zilyetliği devredeceğiz, diyor. Bakın, zilyetliği devretmekle 

mülkiyeti devretmek arasında çok büyük fark var. Zilyetliği devretmek, hukuken değil, fiilen 

teslim edip inşaatın yapılmasına müsaade etmektir.  

Ama biz ne yapmışız? İki tarafta da mülkiyeti devretmişiz. Korkunç bir şey bu. Şimdi efendim, 

yani bu sözleşmede bu var. Bir defa, bu sözleşmenin doğru düzgün incelenmesi lazım, 

hakikaten bu sözleşme haklı mı feshediliyor diye. Bunun bir komisyon tarafından... Bizim 

arkamızda Galatasaray Üniversitesi var. Orada çok değerli medeni hukukçular, idare 

hukukçuları var. Üniversitenin dışında da çok değerli hukukçularımız var. Bunun incelenmesi 

lazım. Bana göre, sözleşmede bir hüküm olmadığına göre, biz tamamen devletin ağzına 

muhtacız. Yaparsa yapar, yapmazsa yapmaz. Yani ne yapacağız? Adam bulacağız. Efendim, 

bakan bulacağız, Cumhurbaşkanına çıkacağız, vesaire. Ama sözleşmede bir hakkımız yok.  

Yalnız şu var. Bu sözleşmede böyle bir hüküm olmasa bile, hukukta bir şeydir, zor durumda 

yapılan bir sözleşme ile bağlı olmazsınız. Biz o zaman zor durumdaydık, çok zor durumdaydık 

Ve TOKİ de, Emlak Konut da bize şartlarını empoze etti, zorladı. Sözleşmeyi gizli yaptırdı, 

buna mecbur olduk. Hukukta güven ilkesi vardır. Biz kime güvendik? Emlak Konut’a, 

dolayısıyla devlete güvendik. Eğer bu güveni biz ispat edersek, o zaman bu sözleşmeyi 

feshedemezler veya ederlerse bizim buradan tazminat hakkımız doğar. Yani bu sözleşmenin 

haksız feshedilmesinden dolayı tazminat hakkımız doğar. Yani onların bu paraları istemeleri 

mümkün mü, değil mi? Bunun için, hukukçulardan oluşan bir komisyon kurulması ve bunun 

irdelenmesi lazım. 

Bakın, 3 tane komisyon kurulmuş, hukukçu yok içinde. Bir tane sonuncuda, galiba Dedeoğlu 

var. Hukukçunun olmadığı bir komisyon düşünemiyorum ben. Bakın, Faruk Süren Başkan 

zamanında, AIG’ye satılışta 7 kişilik komisyon kuruldu, bunların içinde profesör Domaniç, 

Prof. İmregün, Dr. Yiğit Okur, ben de vardım, 4 tane hukukçu vardı, akademisyen vardı. O 

şekilde irdeledik. Burada bu yapılmadı ve bize okumadığımız, irdelemediğimiz bir 

sözleşmenin onayını verdirttiler. Sonunda da gelinen nokta budur.  

Durum çok vahimdir, ama Galatasaray haklarını hukuki açıdan korumalıdır. Ben bu 

sözleşmenin haksız feshedildiğini görüyorum. Sözleşmeyi okumadım, ama o madde olmasa 

bile, zor şartlar altında genel işlem şartları var, birçok hukuki şey var. Buradan biz hakkımızı 

koruyabiliriz. Çok teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Sayın Yasaman’a hukuki mütalaası için çok teşekkür ediyoruz. Bu, yönetimimize destek 

verme anlamında, Galatasaray’ın haklarının korunması anlamında bir komite kurulması 

konusunda gelen ikinci öneri. Bunu da not ettik efendim. Bundan sonraki konuşmacı başka 

bir hukukçu, Sedat Doğan. Hukuk mu konuşacak, bilmiyorum ama. Biraz ortaya karışık.  

Sedat Doğan 

Dostlar, 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ben bazı açıklanmayan, bu işin tarihçesi ile ilgili konularla başlamak istiyorum sözlerime. 

Hatırlarsanız, Riva arazimizin satışı ilk olarak Sayın Adnan Polat yönetimi döneminde 

gündeme geldi ve o dönemde bir ihale yapıldı. Bu ihaleye hemen hemen hiçbir firma 

katılmadı. Tek bir firma katıldı, o da ihale şartnamesine uygun olmadan, ne dediği belli 

olmayacak bir şekilde, 250 milyon dolarlık bir teklif verdi. Ucu açık, ne zaman ödeneceği belli 

değil, ödenip ödenmeyeceği de belli olmayan bir teklif geldi. Taner ağabeyim hatırlar, bu 

tabii kabul görmedi. Görmedikten sonra da, Sayın Ünal Aysal’la beraber biz yönetime geldik. 

O yönetime gelmemizin akabinde, gerek hukuktan sorumlu olmam, gerekse gayrimenkul 

konularına yakın olmam sebebiyle, Sayın Ünal Aysal bu konuda bana bir görev verdi. 

Hatırlarsanız, o dönemde, 2011 yıllarında gayrimenkul sektörü fena gitmiyordu, çokça yeni 

şirketler çıkmıştı. Birçok firma ile görüşme yaptık, buranın doğrudan satışı için. O zaman da 

çok ciddi bir nakit açığı vardı Galatasaray Spor Kulübü’nün ve bu açığın ancak Riva projesi ile 

ortadan kaldırılabileceği düşünülüyordu. 

O zaman en iyi teklifi –bu yazılı bir hâle gelmedi ama, birebir görüşmelerle yapıldı- 230 

milyon dolar olarak Ant Yapı’dan aldık, Ant yapının sahibinden. Bu görüşmeler yapıldı, ancak 

Ünal Başkanımız, “Geçmişte 250 milyon dolarlık bir teklif var. Muhteviyatı ne olursa olsun, 

ben daha altında bir teklifi Galatasaray Genel Kuruluna anlatamam.” dediği için, biz başka 

yollar aramaya başladık. 

Daha sonra, önce TOKİ’deki İstanbul Planlama ve Geliştirme Başkanı ile bu konuları görüştük. 

Biz de TOKİ ile bu işi yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyorduk. Daha sonra bu kabul 

görünce İstanbul’da, biz o dönem Sayın Bakana gittik, başvurduk. Ve şunu da hatırlatmak 

isterim. 2011 senesi çok ilginç bir senedir, Galatasaray Spor Kulübü açısından. Stadımızın 

açıldığı yıldır ve talihsiz birtakım olaylarla açıldı, ülkenin yönetimi ile, yöneticileri ile, bizden 

kaynaklanmayan belki ama, kendilerinden kaynaklanan. Galatasaray’a karşı çok tepkili bir 

durum vardı. Böyle bir durum içerisinde olunmasına rağmen, 2012-13’lere geldiğimizde dahi, 

Sayın Bakan o dönemde bu işin TOKİ ile yapılabileceğini, bununla ilgili kendisinin de talimat 

vereceğini ifade etti.  

Bu talimatın üzerine İstanbul’da bir araştırma başlatıldı, hangi araziler uygundur diye, 

özellikle Florya’yı da taşımak için, çünkü biz olayı Riva’dan Florya’ya da katarak devam etme 

kararı aldık, o zaman. Genel Kurulumuza da bu şekilde gelme kararı aldık. Bunları 

anlatıyorum, çünkü bir sonraki söyleyeceklerim için temel teşkil edecek.  

Şimdi Kemerburgaz arazisi deyip onu açayım. Kanarya denilen bölgede, Fenertepe denilen 

bölgede bize 600 dönümlük bir yer tahsisi yapıldı. Bu sözlü olarak yapıldı. Biz bu araziye 

gittik. Yanında da 130 dönüm yine devlete ait, Florya karşılığında bize tapulu olarak verilecek 
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bir arazi vardı. Bunu söylememin sebebi şu Sayın Başkan, bu araziler hâlâ duruyorsa ben size 

bilgisini verebilirim. Muhtemelen duruyordur, çünkü o bölge çok gelişmedi daha. Bunu 

alternatif olarak bir kere alabiliriz. Biz tabii yönetimden gidince bu iş devam etmedi, fakat 

Sayın Dursun Özbek’e, kendisinin bildiği kulüp üyemiz tarafından bu konuyla ilgili kişi 

tanıştırıldı ve ondan sonra bu konu tekrar canlandı. 

Şimdi bunları anlattıktan sonra, Sayın Başkanın demin bir ifadesi üzerine ben konuşmamı 

değiştirdim. Başkanımız dedi ki, içeriden, yani anladığım kadarıyla, idare tarafından dışarıya 

birtakım servisler yapılıyor, yani bizim haklarımızın bizim tarafımızdan kullanılmadığı, bizim 

bir yanlış içerisinde olduğumuz dışarıya karşı ifade ediliyor, el altından veriliyor. Ve bir konu 

daha gündeme geldi. Sayın Başkan da söyledi, Sevgili Eşref ağabey de söyledik, ben de aynı 

fikirdeyim.  

Galatasaray’a şu anda topyekûn bir saldırı var. Birazdan bir örnek vereceğim. Eğer biz sadece 

bu konu üzerine düşersek, sadece bu konuda sıkıntımız var diye düşünürsek ve buradaki 

iptali çok basit bir iptalmiş gibi görürsek kanımca yanılırız. Bakın hatırlarsanız, stadımızın 

arazisinin tamamının tapusunu alıyorduk, 340 dönüm. Bir gün erken açıklandı bu, o da bizim 

kulübümüzden kaynaklandı maalesef. Çok değerli rakibimizin genel sekreteri o gün gitti ve 

bunu engellediler. Bunu hatırlıyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Şu yüzden verdim bu örneği. Bakın, bugün bu topyekûn saldırıyı ben kendimce anlatayım. 

Eğer Tevfik Fikret’in makamına Galatasaray Liseli olan bir Fenerbahçeliyi koyarsanız, 

Galatasaray Spor Kulübü’nün, Galatasaray taraftarının Galatasaray okulu ile, mektebi ile, yani 

bu kulübün de temel taşı olan Türkiye’nin en değerli 100 tane çocuğunu, yani ileride bu 

kulübe yönetici olabilecek, kendi alanında iyi yerlere gelebilecek çocuğun buraya girmesini 

engellerseniz, buna tepki yaratırsınız ve sosyal olarak taraftarınızla kulübünüzün arasını 

açarsınız.  

Fatih Terim’e verilen ceza, Fatih Hoca hiçbir şey söylemedi. Hukukçu olarak söylüyorum, 

hiçbir şey söylemedi, 4 maç cezayı bastınız. Bakın, yani ezoterizmden anlayanlar varsa, 

rakamları filan şey yaparlar. 19.05’te gözünüzün içine sokarak yapıyorlar bunu.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Bunlar tesadüf değil. Yetmedi, Fenerbahçe’nin 11 tane şampiyonluğu varmış 1959’dan önce, 

onu şimdi önünüze getiriyorlar. 11 şampiyonluk demek, her yıl o pastadan, şampiyonluk 

pastasından 11 tane daha fazla almak demek. Bunun açıklamasını da Federasyon Başkanı ile 

Fenerbahçe Başkanı beraber resim çektirerek irdeliyor. Bunlar tesadüf değil. Bunları 

birleştirmeniz lazım. Burada bir oyun var. Belki de Galatasaray birilerinin bu ülkede oyununu 

bozdu. İki senedir nasıl şampiyon olduğumuzu lütfen düşünün ve kimlerin önünü kestiğimizi. 

Belki de Franco’nun Real Madrid’i gibi bir takım kurulmak isteniyordu, bir proje vardı. O 

projeye Galatasaray kendi yapısıyla engel oldu. Bunların hepsini düşünmek zorundasınız. O 

yüzden, ben size şunu söyleyeyim. Bu sözleşmenin bir işlem temeli var. Sevgili hocalarım, 

sevgili hukukçular çok iyi bilir. Biz Riva’yı, Florya’yı veriyorduk, karşılığında da antrenman 

tesisi olacak bir arazi alıyorduk, bunun üzerine bir yapı yapılıyordu ve bir de para alıyorduk. 

İşin özü budur. Eğer siz şimdi kalkıp, efendim Florya’yı biz sözleşmeye bu şekilde 
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yazmamıştık, falan filan diyerek iptal ediyorsanız, bir kere işlem temeli çökmüş demektir bu 

sözleşmenin. Böyle bir şey olamaz. İki, lütfen şunu düşünün. Güçlü Galatasaray’a, bu ülkede 

birçok sosyal problem olduğunda bu ülkenin başını dik tutan ve bu ülkenin -Fenerbahçe de 

öyledir, ama biz biraz daha öyleyiz- sosyal denkleminde bu kadar ağırlığı olan bir kulübe, siz 

sanki normal bir şirketin sözleşmesini feshediyormuş gibi fesih yapabilir misiniz? Var mı böyle 

bir şey? O zaman şunu düşüneceksiniz. Sevgili Başkana, bu konuyla ilgili görevli olan 

arkadaşlara, belki birtakım idareden, -yani belediye başkanları olabilir, valiler olabilir- biz bazı 

şeyleri kolaylaştırmaya çalışıyoruz, sizin lehinize yapmaya çalışıyoruz gibi sözler duyabilirsiniz.  

Ama işin özüne bakmak zorundasınız. İş nereye geliyor, ona bakmak zorundasınız.  

Bu bizim başımıza statta da geldi, lütfen hatırlayın. O yüzden, devlet görevlileri değişir, hukuk 

kalır. Siz yazılı olarak yapmanız gereken bütün itirazları yapmak zorundasınız. Siz onu masaya 

koyun, görüşmenizi yine yapın. Sayın Cumhurbaşkanına da gidin, başka merciler varsa 

bunların hepsine gidin, ama izi bırakın. Biz de seçildiğimizde, ki yani hem seçildiğimizde, hem 

ondan önce hukuk sorumluluğunu da yaptım bu kulübün, çok uzun yıllar. Her dönem 

kendinden önce birtakım sorunları almıştır ve o hukuki ihtilafları devam ettirmiştir. Bakın, 

Ada’mız da 5 yönetimdir devam ediyor. Eder. Hukuki haklarınızı önce savunacaksınız. O 

yüzden, ben hocama katılıyorum. Bir kere, bu sözleşmenin çok iyi bir due diligence’ının 

yapılması lazım, incelenmesi lazım. O da yetmez, karşı tarafın basındaki beyanatlarını, KAP 

açıklamalarını alıp incelemeniz lazım. Sözleşme sadece sözleşme değildir. Taraflar kendileri 

beyanda bulunup, bu sözleşmeden biz bunu anlıyoruz demişlerse bir noktada, onlar da o 

sözleşmenin bir parçasıdır. O yüzden, Galatasaray’ın çok değerli hukukçuları var, -kendimi 

saymıyorum- sayın hocalarımız var, lütfen bunlardan bir komisyon kurun ivedilikle ve 

herhangi bir şeye imza atmadan, herhangi bir taahhütte bulunmadan lütfen bu sözleşmeyi 

bir inceleyin. Bu inceleme, Sayın Başkanım, Divan Başkanım, lütfen Divan Kurulumuza da 

gelsin, yine böyle bir toplantıda ve burada tartışılsın. Ondan sonra ne yapacaksak yapalım.  

Son olarak, şunu söyleyeyim. Bir, -bir bundan sonraki maddeyi ilgilendiriyor ama- diyelim ki 

Florya’yı geri aldınız. Eğer bizim burada düçar olacağımız meblağlar, geri almak için 

vereceğimiz paralar vesaire veya bu sözleşmelerin iptalinden dolayı uğrayacağımız kayıplar 

çok yüksek mertebelerdeyse, yarın öbür gün -bunu Oğuz ağabeyim 10 sene önce söylemişti, 

Allah rahmet eylesin- belki malınız olur ama bu borçları ödeyemezseniz, yarın öbür gün icra 

ile alırlar. 

Biz bugün birtakım bankaların kucağına oturduk, başta da bir devlet bankasının. Yani yarın 

öbür gün, belki size, ha gel bakalım, şöyle yap ya da böyle olur, diyebilirler. Diyebilir birileri. 

Ben sadece bugünkü iktidarla ilgili söylemiyorum. Herhangi bir insanın, herhangi bir 

siyasetçinin işine öyle gelir, sizi buralara yönlendirebilir. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Geçmişte yine kulübümüze çok büyük saldırılar yapıldı. Bunların başlıcası, şike sürecinde 

yaşadığımız konulardır. Kolay işler değildi, ama strateji ile aşıldı. Yani ben nasıl aşılmayacağını 

söyleyeyim size. Burada birkaç sitemimi de dile getirerek bitirmek istiyorum. Maalesef 

camiamız son derece dağınık bir görüntü veriyor. Taraftar çıkıyor, halkındır, yok mektebin 

değildir, diyor. Diğer taraftan, Galatasaray başkanlığı, biz öyle öğrendik, Sayın Faruk 
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Başkanım, sizin yanınızda da öğrendik bunları, Sevgili Başkanım Alp Yalman’ın yanında da 

öğrendik. Galatasaray başkanlığı, Galatasaray Yönetim Kurulu üyeliği bile o kadar değerli bir 

makamdır ki, bizler çoğu zaman kendimize yakıştıramadık oralarda oturmayı. Şimdi bu 

kulübe başkan olmuş bir insan eğer kulübüne -hangi sebeple olursa olsun- bir haciz 

ihbarnamesi gönderiyorsa -inşallah doğru değildir- bu olmaz. Veya görevdeki bir başkanımız, 

-çünkü eski başkan da yoktur bizde, görevde olan başkan vardır, olmayan başkan vardır-

mevcut başkanımız da eski başkanımızla tartıştığı zaman veya tüzük hükümlerini yok sayıp, 

hâlâ ben buralarda devam edeceğim diye mahkemelerde sürünüyorsak, dağınık bir görüntü 

veriyoruz. Bunun hâl yolu ne ise, bir kere toparlanmamız lazım bzim. Toparlanmadan ve 

sorunları doğru teşhis etmeden, sadece Riva, sadece Florya ya da işte sadece Bankalar Birliği 

ile yapılan anlaşma dersek, korkarım bu işin içerisinden çıkamayız. 

Galatasaray markasına bir şey olmaz, ama bizim bildiğimiz Galatasaray artık olmayabilir. 

Hürmetler ediyorum, saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sevgili Sedat Doğan’a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Helvacı. İki konuşmacımız daha var. 

Ondan sonra bir özet yapıp bu maddeyi kapatalım istiyorum, çünkü saat 19.20, oldukça 

gecikiyoruz. Ondan sonra BDDK konusuna geçeceğiz, müsaadenizle.  

Mehmet Helvacı 

Söze, Sayın Hamdi Yasaman ve Sedat Doğan’ın konuşmalarını teyit eden bir konuşma 

yapacağımı, biraz farklı bir bakış açısı ile söyleyerek başlayayım. Sadece bir şeyi Sedat 

kardeşime hatırlatacağım, o da hatırlayacak zaten. Riva’nın ilk değerlendirilmesi, rahmetli 

Özhan Canaydın döneminde yapılmıştır ve maalesef o dönemde seçim arifesi olduğu için 

Genel Kurulumuz satış izni vermemiştir. Bunu da aslında şunun için söylüyorum, -Sedat 

kardeşim bunu söylemese de söyleyecektim- geciktiğiniz zaman birtakım projelerde, o 

projenin değeri artık önemsiz hâle gelebilir. 

O tarihte rahmetli Özhan Canaydın, Galatasaray Genel Kuruluna projesini sunduğunda, Riva 

için teklif edilen bedel -bir Dubai şirketi idi- 96.5 milyon dolardı. Galatasaray’ın o günkü borcu 

da 75 milyon dolardı. Yani borcun tamamı ödenip, üzerine Galatasaray’ın cebine 20 küsur 

milyon dolar gibi bir para kalıyordu. Fakat maalesef birtakım siyasi sebeplerle, o gün o izin 

alınamadı. Arkasından, hepinizin bildiği dünya krizi çıktı, Goldman Sachs battı. Özhan ağabey 

tekrar seçilmesine rağmen, projenin gerçekleştirilebilme ihtimali kalmadı ve işte şimdi bugün 

Riva’yı bugün bu şekilde konuşmaya devam ediyoruz.  

Şimdi Sedat kardeşimin söylediği bir hususun altını çizerek yapılması gerekenleri konuşalım. 

“Mutlaka yapılması lazım.” dedi. Evet, doğru söylüyor. Yönetim Kurulumuzun hiç 

gecikmeden, derhâl hukuki önlemleri almaya başlaması lazım. Hukuki önlemler de çok kolay 

ve basit. Ben Hamdi Hocam kadar kötümser değilim. Şunun için kötümser değilim, çünkü işte 

Galatasaray’a yazılan yazılar, kamuoyundaki beyanlar, Kemerburgaz’ın ne için verildiği, 

Kemerburgaz’a geçmek için verilen süre, bunların hepsi gösteriyor ki, bir anlaşma var taraflar 

arasında, yazılı olmasa bile. Taraflar arasında bir yazılı anlaşma yok, olmayabilir, ama bir 

anlaşmanın olmadığını göstermez. Bunlar şekle bağlı anlaşmalar değil nihayet. Sözlü olarak 
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da yapılmış olabilir ki, yapıldığı görülüyor. Bütün bunlardan dolayı, yani Galatasaray 

Florya’dan çıkabilmek için bir başka tesise geçmek zorunda. O tesise geçmek için de 

gerekenleri yaptığı, fakat öngörülemeyen hâl dediğimiz, beklenmeyen durum dediğimiz bir 

şeyin ortaya çıktığı görülüyor. Galatasaray buna bir şey yapamaz. Yani hukuken verilmiş olan 

bir tedbir kararına karşı, Galatasaray’ın yapabileceği bir şey yok. Dolayısıyla da bu tedbir 

kararı ortadayken, sen niye Florya’yı boşaltıp Kemerburgaz’a geçmiyorsun iddiası boş bir 

iddiadır, geçerli bir iddia değildir. Kaldı ki uzun süreli sözleşmelerde -uluslararası inşaat 

firmaları sahipleri vardır aramızda, biliyorlardır mutlaka- geçerli bir kuraldır bu, fesih 

yapılamaz. Bu iddia da doğru değildir. Yani inşaat sözleşmesi başladıktan sonra fesih iddiası 

geçerli bir iddia değildir. Bu mümkün olmadığı için, bizim derhâl fesih görüşmeleri başladı 

iddiasına karşı, hukuken feshin söz konusu olamayacağını belirten bir ihtarnameyi iletmemiz 

lazım. Bunu da kamuoyu ile paylaşmamız lazım, çünkü biraz evvel Sayın İbrahim Köknar’ın 

söylediği gibi, bunların yapılmaması, gecikilmesi, proje devam etse bile projeyi zayıflatır. 

Onun için de bir an evvel bu ihtarların çekilip, gerekiyorsa mahkemeye de müracaat edilip, 

böyle bir feshin olamayacağı, -haksız fesihten bahsetmiyoruz, bakın- fesih olamaz iddiamız 

olması lazım.  

Komisyon kurulması teklifi var. Tabii ki sizin takdirlerinizde, ama ben Yönetim Kurulunun 

zaten bu hazirunda herkesi tanıdığını, istediği herkese de istediği şekilde danışabileceğini, 

dolayısıyla böyle bir komisyon kurulmasa bile, hepimizin Galatasaray’ın emrine amade 

olduğunu bildiğini biliyoruz. Ne zaman bizden bir talepte bulunurlarsa, görev verirlerse, zaten 

emir telakki eder, derhâl yerine getiririz. Bunun için bir komisyonda görevli olmamıza da 

gerek olmadığını onlar da biliyorlar. 

Bunları söylemek için söz aldım. Kötümser bir tablo ile karşı karşıyayız, ama rahmetli Çetin 

Altan ağabeyimizin söylediği gibi, enseyi karartmayalım. Hemen karaları bağlamamıza gerek 

yok. Haklarımız ortada ve haklıyız da. Yalnız bir hususa dikkat çekmek lazım. Bizim 

dayandığımız hukuki temeller aynı zamanda ahde vefa ilkesidir. Dolayısıyla kendi yaptığımız 

sözleşmelere bağlılık konusunda da bizim öncelikle bir duruş sergilememiz lazım. Fakat 

anladığım kadarıyla oralarda bir tereddüt yok.  

Kemerburgaz’dan dönmek gibi bir arzumuzun olmadığını Sayın Başkan ifade etti. Bu arzu 

yoksa -ki bunu da dile getirmek lazım- “Biz yaptığımız sözleşmelerle bağlıyız, ahde vefa 

ilkesinin arkasındayız. Başkalarının da ahde vefa ilkesinin arkasında olmasını talep ediyoruz. 

Başka bir talebimiz yoktur.” şeklinde bir söylemi ortaya koymamız lazım. Yani bir başka 

deyişle, “Florya’dan elbette çıkacağız, ama bugünkü şartlar öngörülemeyen nedenlerle bunu 

mümkün kılmıyor. Mümkün kıldığı anda Kemerburgaz’la Florya’yı değiştirme konusunda 

herhangi bir tereddüdümüz yoktur. Zaten bu bir süre, uzun süreli sözleşme olduğu için de, 

başlayan bir inşaat sözleşmesinin feshi de söz konusu değildir.” deyip bunu karşı tarafa ifade 

ederek başlamak lazım. Bu ifade eğer karşı tarafta karşılığını bulmuyorsa da derhâl 

mahkemeye müracaat etmek lazım.  

Bir başka husus daha, bu tedbir kararının kaldırılması konusunda da o kadar kötümser 

olmamak lazım. Tedbir kararının kaldırılmasının ciddi anlamda mümkün olduğunu 

düşünüyorum. Bunun için de sadece birkaç küçük girişim yeterli olur. Eğer Sayın Başkan, 



33 
 

Yönetim Kurulu, ilgili arkadaşlar arzu ederlerse, işte onların neler olduğunu da daha sonra 

onlara iletirim.  

Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sevgili Mehmet Helvacı’ya katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Naci Ekşi, buyurun.  

Naci Ekşi 

Sayın Divan, 

Çok teşekkür ederim. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Ben huzurlarınıza aykırı bir konuşma 

yapmak için çıktım. Belki bilenleriniz vardır, Sayın rahmetli Ali Uras ve Ali Tanrıyar 

zamanlarında ben Bakırköy Belediye Başkanıydım. O zaman bize verdikleri emirleri yerine 

getirmiş olmaktan da şimdi büyük bir mutluluk duyuyorum, Galatasaray’ın sahası ile ilgili.  

Biliyorsunuz, bir arazinin değeri imar planı varsa vardır. İmar planı yoksa arazinin değeri 

yoktur. TOKİ yahut Emlak Konut bizim arazilerimize, soruyu sormuştum. Aslında siz 6-7 tane 

soru ortaya atmıştınız, ama Sayın Başkanımız onları cevaplandırmadı. Herhâlde vakit 

bulamadı. İmar durumu var mı, imar planları yapıldı mı diye bir soru daha ilave edilsin diye 

Sayın Divan Başkanımızdan rica etmiştim. Öyle anlaşılıyor ki, imar planları var ki, bu ihaleler 

yapılabildi. Yani planı olmadığı için değeri olmayan araziler plana kavuştu ve değer kazandı. 

Ben Emlak Konut’un yapılan sözleşmeleri iptal etmesini davul zurna ile karşılıyorum. Aykırı 

dediğim ondan, çünkü değerli arazilere sahip olduk. Değer kazandık, varlık sahibi olduk. Daha 

önce varlık yoktu, onlar bizim varlıklarımız değildi, çünkü planları yoktu. Şimdi biz varlık 

sahibi olduk. Her türlü hukuki mücadeleyi verelim, ama devletle hukuki mücadeleyi vermek 

için bu mücadeleye girişmeyelim, çünkü o hukuki mücadele sürecinde bizim arazilerimiz 

battal olur. Biz bazı yazışmaları yapmış olmak için, bazı müracaatları yapmış olmak için o 

hukuki müracaatları yapalım, ama hukuki mücadele vermeyelim. Detayları bilmediğimiz için, 

bu sözleşmenin bozulmasının Galatasaray’a ne kaybettireceğini tam olarak hesap 

edemiyoruz. Ama ben vazgeçmenin bizim lehimize olduğunu her ortamda rahatlıkla 

savunabilirim.  

Şimdi biliyorsunuz, havaalanı taşındı. Havaalanı oradayken, o gürültüde o arazinin pek fazla 

değeri yoktu. Hâlbuki şimdi oralar fuar alanları oluyor. Gürültüler bitti ve o araziler 

değerlendi. Tekrar ediyorum, ben şahsen bu fesih meselesini davul zurna ile karşılarım.  

Şu da var. Başkan söyledi, satılmış, diyor. Efendim, bir sözleşme gereği olarak bazı arazilerin 

tapularının devredilmesi başka bir şeydir, satmak başka bir şeydir. Burada sözleşme gereği 

birtakım devirler yapılmış ve açıklamadan da anlaşıldığına göre, bize geri veriyorlar zaten 

arazilerimizi. Dolayısıyla bu bildiğimiz satış anlamında değildir, sözleşme gereği yapılan 

devirlerdir. Elbette, insanlar para veriyorlar, hiçbir şey almadan size para verirler mi? 

Sözleşme bozulduğu zaman da arazinizi devralırsınız.  

Kemerburgaz’la ilgili olarak, Sayın Başkan vakit bulup yeterli mücadeleyi vermemiştir. Orada 

saha yapılacak alanlarımız vardır. Müsamere dedikleri zaman boş konuşmuyorlar. Ben olsam 

o kil ocağının kapısında yatardım. Ben onunla konuşmuyorum demek çözüm değildir. Ben 
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Başkanın yerinde olsam, o ocak sahibinin kapısında yatar ve o problemi çözerdim. 

Kemerburgaz meselesini de hallederdim.  

Fazla uzun konuşmak istemiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Naci Ekşi’ye teşekkürler. Yalnız bir konuda hemfikir değilim. Yeşilköy’de oturan birisi 

olarak, emlak fiyatları acayip düşüşte Yeşilköy’de. Havaalanının gitmesi ile beraber kat 

yüksekliği çok olacak. Evet, sizin zamanınızdan beri biraz toparlandı emlak fiyatları. Teşekkür 

ederiz. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Özbek galiba söz istiyor, daha sonra da Doğan Hasol Bey. 

Doğan Bey daha önce istemişti, ama eski başkan olması nedeniyle. Efendim biraz uzun 

sürüyor, ama önemli istişareler yapıyoruz. Tahmin ederim kulübümüze fayda sağlayacaktır.  

Doğan Hasol 

Çok teşekkür ederim. Efendim, öncelikle şunu söyleyeyim. Biz Florya’da rahat değiliz. Florya 

bizim antrenman sahalarımız için, hazırlık alanlarımız için hiçbir şekilde yeterli değildir. Bu 

öteden beri böyledir, bunu artık biliyoruz. Ayrıca şimdi bir de stadımızın Seyrantepe’ye 

geçmesi ile aradaki mesafe daha da arttı. İstanbul işte vaktiyle 1 milyon iken, yahut 3 milyon 

iken, 5 milyonken, 20 milyona çıktı nüfusu, ulaşılamıyor bir yerden öbür tarafa. 

Sporcularımızı da taşıyamıyoruz. Onun için ne olur, biz Florya’yı muhafaza edelim, yine 

tesislerimiz orada kalsın diyorsak, zaten olacak gibi değil, çünkü 28 bin metrekaresi bizim, 90 

bin metrekare, öbür taraflar bizim değil, Milli Emlak’in, Spor Bakanlığının filan. Yani onun 

için, bir kere Florya diye bir şey yok.  

Anlaşmalar bir bütündür. Bizim anlaşmamız Florya ve Riva için yapılmıştır. Riva’da şu anda 

ciddi bir sorun olduğunu zannetmiyorum, çalışmalar da devam etmektedir zaten. Orada iş 

yürüyor. Florya’da niçin yürümesin? Bizim Kemerburgaz’a geçmemiz lazım. Daha iyi bir yer 

de bulabileceğimizi zannetmiyorum. Bir şeyde tereddüde düştüm. Sayın önceki başkanımızın 

söylediği, 130 dönümlük bir arazi vardı Kemerburgaz’da, o başka bir şey midir? Onu mu 

değiştiriyorlar, başka bir arazi mi veriyorlar bize? Bunun üzerinde durmakta fayda vardır.  

Ayrıca, yine şunu söylemek istiyorum. Bir iki değinme oldu, TOKİ ile yapmalıydık gibi. Ee, 

Emlak Konut zaten TOKİ’nin uygulama şirketi, TOKİ zaten, farkı yok. Dolayısıyla onların 

avantajı şudur. Plan yapma ve plan değişikliği yapma hakkına sahipler. Bunu rahatlıkla 

yapabilirler. Sanıyorum ki, Riva için bu hakkı kullanmışlardır, öbür taraf için de kullanırlar. 

Ama dediğim gibi, Florya’nın küçük bir bölümü bizi ilgilendiriyor.  

Şimdi tek söyleyebileceğim şey uzlaşmaktır. Kimse ile zıtlaşacak hâlimiz yok. Devletle kavga 

edecek hâlimiz de yok. Galatasaray’ın büyüklüğünü her an arkamızda hissederek ve bunu 

temaslarımızda hissettirerek rahatlıkla çözüm bulabiliriz diye düşünüyorum. Öte yandan, yani 

mahkemelerle uğraşmak filan... Türkiye’de davaların ne kadar sürdüğünü çok iyi biliyoruz. 

Onun için, barışçı çözüm en iyi çözümdür. Bizim o yolu seçmemiz gerekir diye düşünüyorum. 

Herkese saygılar sunuyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Hasol’a teşekkür ediyoruz. Bu konuyla ilgili son konuşmacımız Sayın Özbek. Buyurun.  
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Dursun Özbek 

Sayın Divan, Sayın Yönetim, Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok önemli bir konumuz daha var. Vakit de bayağı geç oldu. 

Dolayısıyla çok kısa bir konuşma yapmak istiyorum. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Bildiğiniz gibi, -Hayri ağabey de bahsetti burada- 2016 senesinin Ekim ayında olağanüstü bir 

Genel Kurul yaptım, hep beraber yaptık daha doğrusu ve o gün itibarıyla Galatasaray’ın mali 

yapısının nasıl olduğu konusunda size bilgiler aktardım. Çıkış yolu, çıkış projesi, onları da 

anlattım orada ve o çerçevede getirdiğimiz öneriler büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Yapılan 

sözleşmeler, imzalanmadan önce Doğan ağabeyin başkanlığını yaptığı komisyon tarafından 

incelendi, olur verildi. Ona göre bazı konular ek olarak istenmişti, ondan sonraki ek 

protokolde bunlar dikkate alınarak sözleşmeleri yapıldı.  

Sayın Naci Ekşi’ye çok teşekkür ediyorum, bir konuya çok net bir açıklık getirdi. Riva ve Florya 

ihaleleri yapıldığından beri hiç durmadan, hiç usanmadan, konuyu bilen de, bilmeyen de, 

Riva’yı sattı, Florya’yı sattı, Riva’yı sattı, Florya’yı... Yani iyi ki Naci Bey’i geçmişten tanıyorum, 

şahsi bir tanışıklığımız yahut da merhabamız yok. Ama birisini bulsam, bir yetkili birisi, ya 

şunu gereği gibi anlat desem, Sayın Naci Ekşi’nin yaptığı açıklama gibi bir açıklama gelmezdi. 

Herkes bunu dikkate alsın.  

Şimdi, Riva ve Florya’yı ihale ettik. Ne oldu? Sayın Başkan da söylüyor, o gün itibarıyla 94 

milyon dolar, 340 milyon TL bir nakit kaynaklandı bu projelerden. Sermaye artışı yaptık, 200 

milyon lira oradan geldi. Bu parayla yapıldı sermaye artışı. O gün itibarıyla 94 milyon dolarlık 

krediler kapatıldı. Dövizin fırlamasını da dikkate alırsanız, ne geldiğini hesaplamadım. Mali 

yapının düzelmesi çerçevesinde şampiyonluklar geldi. Aşağı yukarı 2 senede, Sayın Başkanın 

ifade ettiği gibi, 80-100 milyon avro da oradan geldi. Bunları alt alta yazıp topladığınız zaman 

1.5 milyar lira yapıyor. Demek ki o gün anlattığımız, o gün onayını istediğimiz projeler, 

Galatasaray’a mali yapıdan... Hatta başlığını da şöyle attık, “mali bağımsızlık projesi” dedik. 

Evet, bugüne geldiğimizde, daha projenin büyük kısmı geride dururken, -demin Sayın Başkan 

da ifade etti, Sayın Kaan Kançal defaatle ifade etti- daha büyük gelirlerimiz geride dururken, 

biz buradan 1.5 milyar TL’lik bir fayda sağladık.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Şimdi buna bağlı olarak, o gün yapılan konuşmalarda hep şunu söyledim. Birçok arkadaşım, 

birçok tanıdığım kişi, Florya’nın bu ihalenin içine konulmasına hep karşı çıktılar, söylediler. 

Dedim ki, “Bakın, biz Galatasaray’a bir fayda sağlamak için, mali yapıyı düzeltmek için, mali 

bağımsızlığa kavuşmak için bir projenin peşindeyiz. Burası bizim tapulu arsamız, dolayısıyla 

burası şimdi yeşil saha.” Sayın Naci Ekşi onu da ifade etti, çok net söyledi, yeşil saha, 

ekonomik değeri yok. “Bunu yaparak bu yeşil sahaya bir ekonomik değer kazandıralım.” 

dedik ve o maksatla Florya içine girdi. Sadece o muydu? Hayır. Doğan ağabey burada ifade 

etti, Florya 50 sene evvel yapılmış arkadaşlar. 50 sene evvel yapılan bir tesiste, biz hâlâ 

oturmayı düşünüyoruz, hâlâ o tesisi kullanmayı düşünüyoruz. O gün size Genel Kurulda 

anlattığım olaylar, 50 sene önce yapılan bu tesisin artık Galatasaray Spor Kulübü’ne uygun 

olmadığı, gerek antrenman sahaları, gerek konaklama tesisleri... Çok rica ederim, altyapı 
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tesislerini gidin bir gezin. O gün size, teslim aldığımız zaman, resimleriyle, hepsiyle gösterdim. 

Galatasaray layık olduğu yeni bir tesise geçmek zorunda. Yeteri kadar sahası olan, gerekli 

modern tesisine kavuşmuş olarak geçmesi lazım. O gün Florya’nın bu ihaleye dahil 

edilmesinin önemli sebeplerinden birisi de buydu. Dolayısıyla Genel Kurula o zaman anlattım 

ben ve bu çerçevede Genel Kurul, Riva ve Florya’nın ihale edilmesi projelerini onayladı. Şimdi 

bir Kemerburgaz olayı var. Kemerburgaz olayı gittikçe karışıyor, sulanıyor, farklı boyutlara 

geliyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Kemerburgaz arsasını gidip gördünüz mü, merak ettiniz mi, bilmiyorum. Kemerburgaz arsası, 

101 dönüm, Milli Emlak’in Galatasaray’a tahsis ettiği bir arsa. Arsanın içinde 30 dönüme 

yakın da orman var. Orman da Galatasaray’ın kullanımında, yalnız ağaçları korumak şartıyla. 

Dolayısıyla eğer bir yer hayal etseniz. Kemerburgaz gibi bir yeri hayal edersiniz tesis için.  

Evet, Kemerburgaz arazisi 130 dönüm, bahsettiğim ormanla beraber. Parayla almaya 

kalksanız alamazsınız. Çok uzun çabalar çerçevesinde Galatasaray’a kazandırıldı. Bizim 

dönemimizde bütün çalışmaları yapıldı, Nisan 2018’de imzalamak da Sayın Başkana kısmet 

oldu. O da -zaten biraz önce gösterildi ekranda da- Galatasaray’a bunun müjdesini verdi.  

Biraz önce Sedat Doğan bahsetti kısmen, geçmişte, Sefaköy’de bizim çok güzel bir arsamız 

vardı. Tabelası orada dururdu, hatırlarsınız, yoldan geçtiğiniz zaman görürdünüz. 

Seyrantepe’nin durumu, Kıbrıs’ta alınmış otel arsasının durumu ve daha birçok arsa veyahut 

da emlak ilgisizlik nedeniyle hep kaybedildi. Ben ve arkadaşlarım, yönetimim döneminde hep 

şuna çaba gösterdik. Galatasaray’a arsa ve arsalar, emlakler kazandıralım ki geleceğimizi inşa 

edelim orada, aynı Selahattin ağabeyin alıp bize bıraktığı Riva gibi. Biraz önce ifade ettim, 

projeler yaklaşık Galatasaray’a 1.5 milyar TL civarında fayda getirmiştir ve bir o kadar daha 

getirecektir. Bugün övüne övüne diyoruz ki, -gerçekten de öyle- Galatasaray mali yapısı en 

düzgün kulüp.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Kemerburgaz’dan vazgeçmek mümkün değil. Kemerburgaz arazisinde devlet sözünü 

tutmuştur. Arsanın tahsisini yapmıştır, arsanın imar planlarını yapmıştır, arsanın 1/1000’lik 

planlarını yapmıştır, hatta ve hatta oraya taşınmak için 20 milyon TL gibi -ilerideki 

hesaplarımızdan mahsup edilmek üzere- bir finansal destek vermeyi de taahhüt etmiştir. 

Şimdi burada yapılması gereken bir şey var. Fotoğraftan görüyorsunuz, maden sahası 

dediğimiz yer arsanın ucunda, kırmızı ile işaretlenmiş olan bölgede. Ben şunu beklerdim. 

Yönetim, bu maden sahası ile ilgili gerekli araştırmaları yapsın, sahipleriyle görüşmüş olsun, 

bu görüşmelere bağlı olarak çözüm önerisi ile gelsin diye bir beklentim vardı. Maalesef 

olmadı. 

Şimdi çok net belli, madencinin ruhsatı 70 hektar. 70 hektar ne yapıyor, biliyor musunuz? 

Burada gösterilen arazinin 25 katı. Yani bugün işgal ettikleri, çalıştıkları yerin 25 katı 

büyüklüğünde ruhsata sahipler. Fakat ne var ki, sadece Galatasaray’a ait yerde kazı 

çalışmaları yapıyorlar. Aslında onun yanına doğru, kenarına doğru, biraz sonra göstereceğim 

fotoğrafta da arsalar var, oraya girmemişler. Bu arsa bize tahsis edilirken, dönemin Maliye 

Bakanı Sayın Naci Ağbal bana söz verdi. Ben bunun o gün itibarıyla maden sahası olduğunu,  
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dolayısıyla bunun bizim için mahzur teşkil ettiğini kendisine ilettim. Söz verdi ve sözünü 

tuttu, maden ruhsatını iptal etti. Şimdi, şimdi maden ruhsatı iptal. Bizim burada yapmamız 

gereken iki şey var. Elbette ki hukuki boyutu itibarıyla tedbir alınmış. Tedbire bağlı bölgede 

bir şey yapmayabiliriz. Ama yönetimin elinde projeler var. Arsanın geriye kalan 80-90 

dönümlük kısmında biz tesisimizi yapabiliriz. Bunun için, Sayın Başkan defalarca farklı 

gerekçeler getirmiştir. Paramız yok demiştir, işte maden ruhsatı var demiştir veyahut da 

bugün söylediği gibi, devlet bize bunu yapsın demiştir. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Devletin bu konuda verdiği sözlerin hepsini tuttuğunu söyledim. Şimdi buradan size bir çağrı 

yapmak istiyorum. Aramızda Florya’nın nasıl yapıldığını bilenler vardır mutlaka. Buradaki 

çağrım bütün Galatasaraylılara. Evet, mali yapı itibarıyla bugün bunun altından 

kalkamayacaksa yönetim, çok kolayı var. Yüzlerce inşaat firmamız var, ben dahil. Onlara çağrı 

yapıyorum, diyorum ki, mali yapımıza bağlı olarak, gelin hep beraber el ele verelim ve bu 

Kemerburgaz projesini hayata geçirelim, derhâl ve hiç beklemeden. En başta da fedakârlığı 

yapacak kişi benim. 

Buradan sayın yönetime de bir çağrı yapıyorum. Buradaki konuşmamdaki gayem sataşmak, 

kavga etmek filan değil. Hepimiz biliyoruz ki, bu kavgaların Galatasaray’ı yıpratmaktan, 

Galatasaray’a zarar vermekten başka bir sonucu yok. Buradan diyorum ki, çok değerli 

arkadaşlarım var. Ben bu konuda çok çalıştım, ezbere biliyorum, her şeyini, her safhasını. 

İnşaat yapmak benim işim. Bugün bu konuda kavga etmek yerine, Sayın Başkan, Hayri Bey’in 

dediği gibi, el ele verip, bu projenin, bu sıkıntılı durumdan nasıl çıkacağımızı konuşalım. Birlik 

ve beraberliğin gerekli olduğu bir gündeyiz, değerli hukukçular bunu da ifade ettiler.  

Hepinize saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Efendim, son konuşmacımız Sayın Özbek’ti, önemli beyanlarda ve temennilerde bulundu. 

Dikkat ederseniz, istişarenin sonuna geldik ve aşağı yukarı 4 konuşmacımız da Yönetim 

Kurulumuza destek vermek, Divan ve üyelerle iletişimin daha kuvvetli olmasını sağlamak için 

bu konuyla ilgili komite veyahut komisyon kurulmasını arzu ettiler. Tabii Türkiye’de şöyle bir 

gelenek var, -o Galatasaray’da pek geçerli değil- eğer bir işin olmasını istemiyorsanız 

komisyona havale edeceksiniz diye. Ben bunu tabii tenzih ediyorum. Fakat burada bu 

komisyonu oluşturmak çok zor. İşin pratik olması açısından önerim şudur. Divan Kurulu 

adına, sizler adına, benim bu işi Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’le koordine ederek, daha 

yakın çalışarak bir komite oluşturulması. Sayın Helvacı’nın dediği gibi, bu komitenin dışından, 

kişilerden de zaman zaman destek alırız. Bu komite oluşturulmasının şöyle bir avantajı var. 

Daha organize, daha rasyonel ve daha stratejik çalışabiliriz. Zaman zaman da sizleri bu 

konuda bilgilendirmek lazım. Görüyoruz ki bir sürü şeyi bu istişare toplantımız sırasında 

öğrendik.  

Sizlerden ricam, işin çabuk olması için, eğer Divan Başkanı olarak bana bu konuda yetki 

verirseniz, ben bu konuyu Sayın Mustafa Cengiz, Sayın Dursun Özbek’le koordinasyon içinde, 

5 kişilik bir çalışma grubu kurarak, gerek Emlak AŞ ile nasıl mücadele edilecek, inşaat yapılır 

mı, yapılmaz mı, Florya’da kalalım mı, Kemerburgaz’ı bırakalım mı gibi konuları tartışmak 
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üzere sizlerden büyük bir risk alarak yetki rica ediyorum. Eğer beni bu konuda 

yetkilendiriyorsanız, oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Efendim sizi yorgun 

yakaladım galiba. Teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Bu görevi verdiğiniz için teşekkür 

ederim. Ben ve arkadaşlarım Sayın Cengiz’le yakın ilişki içinde çalışacağız bu konuyla ilgili ve 

Sayın Özbek’le de tabii.  

Bu konuyla ilgili cevap hakkını kullanacak Sayın Cengiz galiba. Ondan sonra çok süratli 

BBDK’ya geçiyoruz efendim, ikisi birbirinden çok bağımsız değil çünkü.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Sayın Başkanım, Sayın Divan Üyelerim ve Sevgili Değerli Galatasaraylı Kardeşlerim, 

Büyüklerim,  

Şimdi sondan mı başlasam, baştan mı? Aş sıcak iken yenir. Sayın Özbek’in önerisine 

katılıyorum. 158 milyon şu anda tahmini bedel. Sanırım insanların kafasında bir fikrisabit 

olmuş, sanki biz Florya’da kalalım, Kemerburgaz’a gitmeyelim diyormuşuz gibi bir algı ve 

tercih yapılıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani biz Kemerburgaz için tabiri caizse, cephede 

çarpışan askerler gibi çarpışıyoruz. Biz bunu çok dile getirmedik. Çok samimi söylüyorum, 

Sayın Özbek’in hemen deyişine, çok değerli bir bakandır Naci Bey. Benim de çok değer 

verdiğim, sevdiğim bir bakan. Maliyenin yetkisi dahilinde değil maden ruhsatını iptal. Kendisi 

öyle ifade etti. Ben ettim, ettim demiş. Şöyle anlatayım, asla edemezsin. Yani Türkiye Millet 

Meclisinin bahçesinden eğer almış isen, eski yasaya göre, -yasadan haberi yok- yaptığında 

çıkaramazsınız. Mümkünü yok. Ancak komisyon kurulur, harcama bedelleri ödenir ruhsat 

sahibine, öyle çıkar. Azıcık hukuk bilen bunu bilir, yani bu işle ilgili.  

Değerli bir bakanımız, Maliye Bakanımız keşke buna müdahil olaydı. Biz Sayın Bakanla, Naci 

Bakanımla müteaddit defalar görüştük, bununla ilgili değil, başka konularla ilgili, yine 

Galatasaray için. Şimdi böyle bir şey yok. Biz komisyon kurdurduk. Bir önceki sayın bakanımız 

ve mevcut Fatih Bakanımız müthiş destek verdi bize, müthiş ve bir komisyon kuruldu. 

Komisyon ruhsatı bedelsiz iptal, dikkat edin, çünkü adam bize geldi. Kapısında yatarım, dedi 

biri. Galatasaray Başkanı hiç kimsenin, para isteyen birinin kapısında yatmaz, haciz koyanın 

da, başkasının da. Galatasaray Başkanı dev bir camiayı, bir kültürü temsil ediyor.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Ekşi, lütfen salondan müdahale etmeyelim. Sonra söz almak isterseniz söz veririm, 

yakışık almıyor çünkü. Teşekkürler.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Değerli Arkadaşlar,  

Komisyon kuruldu, Enerji Bakanlığı ve Milli Emlak’le birlikte kuruldu. Komisyon karar aldı, 8 

ay, 1 yıl önce. Bizim 18-19 aylık bir sürecimiz var. 19 aydır uğraşıyoruz. Şampiyonluk için de 

uğraşıyoruz, UEFA için de uğraşıyoruz, sermaye artırımını da biz yaptık. Uğraşıyoruz. Bakın, 

kurulan komisyon karar verdi, çünkü 30 milyon istiyordu bu madenci. Sayın Ekşi, yani siz iyi 

niyetle diyorsunuz, kapısında yatarım diye. Ben sizi eleştirme babında söylemiyorum. 



39 
 

Arkadaşın niyeti para kazanmak, benim niyetimse Galatasaray’ın haklarını savunmak, bedel 

ödemeden. Bunun için itiraz ediyoruz dediğinize. 

Şimdi yasa, biz karar aldık. Bütün ilgili bakanlar imzaladı, Başbakana gitti. Başbakana gitti. 

Başbakan yok. Bu çıkana kadar Türkiye’de sistem değişti, başkanlık sistemi geldi. Kadük kaldı 

karar. Ne yaptık? Torba kanuna bununla ilgili bir kanun... Biz yapmadık tabii kanunu, devlet 

de bizim şeyimizle hızlandırdı ve torba kanuna madenle ilgili yeni Maden Yasası’nı koydu, 

ruhsatlarla ilgili. Galatasaray böyle büyük bir camia. Yani bir bakanın deyişi ile keşke olsa, 

olmuyor. Hukuk var, hâkimler var. Yok addedemeyiz. Ve kanun çıktı, kanunla bu adamın 

maden ruhsatı iptal oldu. Biz devleti hazırladık, hep beraber 15 günlük müddet yazıldı. Bunu 

da en iyi bilen biziz, biz izliyoruz, biz yürütüyoruz.  

Doğrudan müdahil olmadığımız hâlde, dava Milli Emlak ile maden ruhsatı arasında, ama biz 

müdahiliz, dikkat edin, gün gün, saat saat. Fakat adam o 15 günlük süre içinde mahkemeye 

başvurdu, bölge idareye ve yürütmeyi durdurma aldı. Yürütmeyi durdurma, bir sayın 

hukukçum doğru söyledi, Helvacı Hocam, şimdi yeni bir sistem geliştirmişler. Geçen gün Eyüp 

Belediyesindeydik. Beykoz’daydık. Adamlar birinden alıyor bir ay, öbüründen alıyor 1 ay, o 

bitince, sürekli uzatıyor ve esas davaya da bağlandığı takdirde, kaç yıl süreceği meçhul. Ama 

buna rağmen uğraşıyoruz.  

Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bana yani niye diyor, bilmem kaç hektar. Ben o kadar 

incelemedim. Burada diyor, az bir bölümünde var. Ya biz zaten onu, adamı çıkarmaya 

çalışıyoruz. Verdiği haritada dikkat ettiniz mi? Ana yol geçiyor. Adam yolu kapatmış. Zemin 

etütleri yapılmış. Biz zemin etütlerini yapmak için -buradan teşekkür ediyorum- Birinci Ordu 

Komutanı’ndan izin aldık, Birinci Ordu’nun arazisinden girip yapabildik. Giremiyoruz araziye, 

çünkü ana yola cephe o. Arkadan dolanıyoruz. Böyle bir şey olur mu? Hayır, hayır, inşaat 

yapmak için, saha yapmak için, zemin etüdü yapamıyoruz diye.  

Değerli Arkadaşlar, 

Sayın Özbek tabii ki buyursun, memnun olurum. Mutlu olurum, kendisine teşekkür ederim. 

158 milyonluk, ama otel gibi olmasın.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Başkan, tam bir konsensüs sağlarken bir laf ediyorsunuz, sil baştan yeniden başlıyoruz. 

Olacak iş değil bu. Biz burası uzlaşma toplantısı olsun, hesaplaşma toplantısı olmasın dedikçe, 

yorgunluk başladı galiba biraz.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Yoo, kabul ettim ben. Hayır, 158 milyon TL. Ben Kemerburgaz’la uğraşan adamım, 

Kemerburgaz’ın alınması için savaş veriyorum. Madem ki Sevgili Dursun Özbek Başkanım, bu 

158 milyona, burada beyitleyelim... Otelde olduğu gibi... Ben de onayladım, oteli alkışladım. 

Ben de onayladım. Aynı şeyi burada söz versin, alkışlayalım tekrar.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Kimsenin kimseyi alkışlamasına gerek yok. Konuyu uzatmayalım. Divan Kurulu bana yetki 

verdi, bu toplantının organizasyonunu da ben yapacağım ve birlikte çalışacağız. Bu kadar. 

Buyurun Sayın Cengiz.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Değerli Arkadaşlar, 

Sayın İbrahim Ziyal, şimdi burada gerçekten, hiç istenmeden, aniden yapılan ve bizim de 

beklemediğimiz Emlak Konut’un KAP açıklaması, bizim Riva projemize zarar vermiştir ve 

orada artık isim verelim, Düşler Vadisi, Yılmaz İnşaat, büyük zarara ve algı yönetimine sebep 

olmuştur. Biz buna çok üzüldük. Ben kendilerine aynı gün, KAP açıklamasının yapıldığı gün, 

lütfen bir açıklama yapın ve bunun Riva ile ilgisinin olmadığını beyan edin dedim. Bu 

açıklamayı yapmadılar. Benim kanaatimi söylüyorum. Riva hâlâ bizim projemiz, hâlâ ondan 

elde edilecek gelir bizim gelirimiz, olası gelirler. Bu nedenle, ben yönetim olarak, Riva’nın 

devam ettiğini bütün Türkiye’ye ilan edecek, yönetimin desteği ile birlikte müteahhidin, 

projesinin yanında olduğumuzu ilan edeceğiz ve villaların satışı için elimizden geleni 

yapacağız. 70 villa satılmış, 30 satış prosesinde ve bunların iptali tehlikesi doğdu. Maalesef 

yani üzülerek söylüyorum, Emlak Konut yöneticileri değerli yöneticiler, değerli insanlar hepsi, 

devletimizin, fakat maalesef öyle bir kurşun atıldı ki, bu hem bize, hem müteahhitlere, hem 

Emlak Konut’a zarar verdi. Bunu özellikle Sevgili Ziyal için söyledim.  

Devam ediyorum. İbrahim Köknar arkadaşımızın dediği gibi, durum gerçekten kritik. İbrahim 

Yasaman Hocama çok teşekkür ediyorum. Hamdi Yasaman, özür dilerim. İbrahim Yasaman 

benim sosyoloji hocamdı. Çok özür dilerim. Allah rahmet eylesin, anmış olayım.  

Şimdi, feshi ihbar konusu, tabii çok teknik konular. Sayın Divan Başkanımın dediği gibi, hem 

Sayın Yasaman Hocamdan, hem Helvacı Hocamdan destek bizi mutlu eder, onur verir. Diğer 

yardımcı olacak insanlardan da alırız. Şimdi tapuda -Sayın Dursun Özbek onu dedi- satış 

görünüyor. Tapudaki kayıt bu, biz tapuya göre konuşuyoruz. Bedelsiz yani, bir bedel 

alınmadan. Biz yoksa bir bedel karşılığı değil, bir alınacak muhtemel hasılat paylaşımı 

karşılığında. Bu yazılmış durumda. Sedat Doğan kardeşimin dediği, 230 dönüm 

Kemerburgaz’a bitişik arazi vardı, maalesef hiçbir arazi yok. Her tarafı biz radar gibi taradık. 

Eski yönetimler de taramıştır, biz de taradık. Öyle bir şey yok. Maalesef iki üniversite ayrı 

ayrı, bitişikleri daha düzgün ve düz arazi. Daha iyi araziler mevzilenme olarak. Yok. Ama bir 

belediye... Artık belediye isimlerini pek de söylemek istemiyorum. Sağolsun, biz gidip bir 

belediye ile ilgili bir şey yapmaya kalktığımızda, adını da verdiğimizde, iyi saatte olsunlar gidip 

onun olmaması için elinden geleni yapıyorlar.  

Biz bunu önlemek için yine bir belediyemizle görüştük. Öbürünü söylemekte beis yok. 

Büyükçekmece’de bitmiş bir projeyi, sağ olsunlar, Büyükçekmece Belediyesi ile birlikte 

yeniden canlandırdık. Ama maalesef arazinin eni 80 metre. 130 dönüme yakın bir arazi, 

Kemerburgaz’dan daha fazla. Ama arazinin eni saha yapmaya uygun değil. 80 metre, 20 

metre eksiğimiz var. Bizim adımızı orada duyan kişiler fiyatları katlayıp arttırdılar. Sayın Naci 

Ekşi imar planı var mı diye sordu. Biraz önce açıkladım konuşmamda, tabii ki var. Sayın 

Özhaseki ve Sayın Murat Kurum Bakanım sağ olsunlar, hızla bir imar planları, tevhidiifraz, 

hepsini yaptılar ve biraz önce de göreceğiz, üç parsel hâlinde imarı hazır. Bu bitti. Eyüp 
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Belediyesi de bize bu konuda çok yardımcı oldu. Huzurunuzda kendilerine teşekkür 

ediyorum, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, hem Eyüp Belediyesine.  

Evet, şimdi Doğan ağabeyin konusu. Doğan ağabey, teşekkür ediyorum.  

Devam edelim. Aslında devam edecek bir şey kalmadı.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bakın, ben Galatasaray’ın çıkarlarını temsil ediyorum. Ben her şeyi pataküt konuşamam, 

bazen konuşuyorum. Şimdi, yani bu bir süreç... İbrahim Bey anladı beni, zaten dedi. Yani biz 

bu süreçte, aklıselimle, sükûnetle, kimseyle kavga etmeden -Dursun Bey dahil bir hâl yoluna 

ulaştıracağız.Yani bundan şimdi barışı derseniz, savaş var.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Efendim, savaş yok, barışa gerek yok dolayısıyla.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Evet, bravo. Ben size dedim, duymadınız beni. Benim en üzüldüğüm nokta, demek ki 

insanlar... Benim zamanım yok. Benim hiç konuşma metnim de yok. Burada yani gördüğünüz 

gibi, spontane olduğu gibi, yolda zamanımız da yok. Bunu derken, bakın, biz çok çalışıyoruz. 

O anlamda da demiyorum. Yukarıda görenler görüyor. Sizlerin de görenleriniz görüyor. 

Hakikaten zamanımız yok. Benim bir konuşmaya hazırlanacak bir saatim yok. Size yemin 

ederim yok. Ama siz hazırlanıyorsunuz. Üzüldüğüm bir nokta var. Ya beni dinleyin, ben birçok 

soruya zaten cevap vermiş oluyorum. Ya konuşmanızı değiştirin. Yani Hayri ağabey, bunu 

sana söylüyorum özellikle. Vallaha kâğıdı bulamadım, şimdi arıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet, Sayın Başkan, toparlayalım, işimiz var daha.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Evet, şeye geçelim mi hızla?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Müsaade edin, onunla ilgili sorular var. Şimdi isterseniz kürsüden ayrılmayın, sizi yormayalım. 

Yapılandırmaya geçiyoruz. Yalnız buna geçmeden evvel, burada hepinizin huzurunda bir şeyi 

beyan etmek istiyorum. Önümüzdeki hafta, Sayın Özbek ve değerli Başkanımızı bizzat arayıp 

üçümüz bir yemek yemeyi teklif edeceğim ve bu komiteyi orada oluşturacağız, beraber. 

Dolayısıyla sadece üçümüz, bunun sonuçlarını da birlikte paylaşacağız. Lütfen zamanım 

yoktu, arabadaydım, serum bağlandı filan olmasın. Kaçış yok benden, ona göre.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

O da hacizleri de kaldırır, çok iyi olur. Çok iyi olur.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Tamam.  

Değerli Hazirun, Değerli Divan Üyelerimiz,  
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Saat 8’i geçiyor, ama önemli bir konumuz var. 28 Ocak’ta olağanüstü bir Divan toplantısı 

yapmıştık Ali Sami Yen Stadı’nda, yine böyle bir talep gelmişti. Bu talebin nedeni de, o 

zamanlar Türkiye Futbol Federasyonu ve BDDK ortak bir bildiri yayınlayarak, kulüplerin 

borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili birtakım haberler vermişti. Bu haberler gerek 

basından öğrendiğimiz kadarıyla, gerek sonra Federasyon Başkanı ve Bankalar Birliği 

Başkanının televizyonda katıldıkları bir yayın sırasında öğrendiğimiz kadarıyla, hepimizde 

birtakım bilinmezlikler dolayısıyla da endişeler doğurmuştu.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

BDDK değil, Bankalar Birliği değil mi?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bankalar Birliği, özür dilerim. Bankalar Birliği, teşekkür ederim düzelttiğiniz için. Bankalar 

Birliği ile ilgili, dolayısıyla bu bilinmezliklerde kulübü riske atmaya engel olmak için, 

konuşmamızın başında da söylediğimiz gibi, en yüksek istişare, bilgilendirme, bilgi sorma ve 

denetleme organı olan Divanın kararı üzerine oy çokluğu ile bir tavsiye kararı alınmıştı. Bu 

tavsiye kararında da denilmişti ki, Yönetim Kurulu, bankalarla ve Türkiye Futbol Federasyonu 

ile, tercihen bankalarla olası bir sözleşmeyi imzalamadan önce formel veya informel bir 

toplantı düzenleyerek, bizleri davet ederek veya Divan Kurulunun inisiyatifinde bir 

organizasyon yaparak, bu anlaşmanın koşulları ve detayları hakkında önce bilgilendirmek, 

sonra da görüş almak konusunda bir tavsiye kararı almıştık. Bu Divan tutanaklarında da vardı. 

Fakat tüzüğümüzde böyle belirtilmiş olmasına rağmen, böyle bir istişare yapılmadan bu 

sözleşmenin imzalandığını hepimiz basından takip ettik. Değerli Yönetim Kurulu da daha 

sonra, bu konuda, zaten biz bunu yaptık, dedi. 

O bakımdan hazır sırası gelmişken, birincisi, bu konuda neden Divanın tavsiye kararına 

uyulmadığını anlamak istiyoruz. İkincisi de, bu daha az önemli, hadi uyulmadı, kabul edilebilir 

bir şey diye, bizim geleneklerimize, örf ve âdetlerimize aykırı, ama sonuç olarak da bu 

Bankalar Birliği veya bankalarla imzalanmış olan sözleşmenin finansal ve mali detaylarını 

öğrenmek istiyoruz, ben ve Divan Kurulu üyeleri. Öğrenmek istediğimiz detaylar şunlar. 

Hangi şartlarda imzalanmıştır, kaç yılı ödemesizdir, faiz nedir, faizler düşüyor olmasına 

rağmen, bizim sözleşmemizde esnek faiz var mıdır gibi konularda bilgi sahibi olmak ve ondan 

sonra değerlendirme yapmak istiyoruz. Söz sizin Sayın Başkan, buyurunuz.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Galatasaray’da mali açıdan denizin bittiği bir noktada yönetime gelmiş bir temsilci kardeşiniz 

şu anda kürsüde konuşuyor. Biz yönetime geldiğimizde, futbolda transfer yasağı vardı. 

Basketbolda transfer yasağı vardı. Kasada 5 kuruş para yoktu. Onlarca haciz ve icra vardı, 

yüzlerce. Biz taraftarımızın ve sizlerin -sizler de taraftarsınız- verdiği desteklerle, 19 ay içinde 

tarihimizin en yüksek gelirini yaratarak ilk defa kâra geçtik. Ama bu kâra geçme, sorunların 

bittiği, artık düzenli olarak kâr edeceğimiz anlamını taşımıyor. Gerçekler orada duruyor. Yıllar 

içinde, 2 yıl içinde, kurun % 30-40’da düşmesi ile borcumuz maalesef yükseldi. Borç-alacak 

farkı -TL bazında baktığımızda- bizim devraldığımız 1.100’den 1.400’lere doğru gitti. Avro 
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bazında borçlarımız düştü. Ben avro, kur farkı demiyorum. Avro bazında baktığımızda -ki 

UEFA öyle bakıyor- kurlar düştü.  

Bir de bakın, açıkça söylüyorum, bu bilanço makyaj çantası, bilançoda oynuyor diyen insan 

çok büyük ayıp ediyor. Suçu bıraktım, çok ayıp ediyor. Yönetimimizin -samimi olarak 

söylüyorum- en ufak bir bilanço hesabı, bilanço üç kağıdı yok. İki bağımsız, değerli Denetim 

Kurulu tarafından denetleniyoruz. Bir de gerçekten bağımsız denetim gibi çalışan bir Denetim 

Kurulumuz ve her biri değerli insanlardan oluşan bir camiamız. Bu camiamız didikleyici, 

araştırıcı, sorgulayıcı bir camia. Biz hoşumuza gitmese de, bazen bize hakarete varan 

eleştiriler olsa da, biz can kulağı ile dinledik. Bir yanlışımız var mı, düzeltmeye çalıştık. 

Sorunlar hâlâ sürüyor, 3 büyük kulüp içinde en iyisi biz olmamıza rağmen. Bizim bir dış destek 

olmadan ödeme, nakit akışımızı sürdürmemiz mümkün değil.  

Değerli Arkadaşlar,  

Yapılandırmanın imzalanma tarihi 5 Ağustos. Divanın geleneklerinde tabii ki var, ama 5 

Ağustos. Ağustos dönemi, Divanın tatil olduğu ay. Bitmedi. 30 Temmuz, 1 Ağustos’ta -o gün 

itibarıyla söylüyorum, Sevinç Hanım, CFO’muz düzeltir- 176 milyon TL ödememiz vardı. 

Hatırlarsanız, ibrasızlık aldığımızda da 190 küsur. Bizim bütün kaynaklarımız tükendi. Bütün 

kredi line’larımız bitti, kullandık. Ne yapabilirdik? Ya o anda yaklaşık 6, yaklaşık 9, iyi ay 

dolmuştu -sürecin içinde olanlar, Ali Bey’i görüyorum burada, sayın başkanlarım var hepsi- 

futbolcular serbest kalıyordu. İstirham ettik. Şimdi biz diyoruz ki, yapılandırma. Ben size özel 

bir şey söyleyeyim. Her ne kadar kapalı da olsa, anonim olacağından eminim ama yine de 

milletin sütüne bırakıyorum. Bizi yapılandırmaya da sokmadılar. Bunun için biz elimizden 

geleni yaptık. Çok detay vermek istemiyorum, sadece devletimize teşekkür ediyorum. 

Anlatacağım. Yani yapılandırmaya bizi zorla koşmadılar, biz istedik. 

Bir gizlilik sözleşmesi orada da var. Sevgili Ahmet Özdoğan Hocama, şimdi aklıma geldi. Ben 

onu derken, yani gizlilik çift taraflıdır. Siz tek taraflı açıklayamazsınız. O sağ olsun, hakikaten 

ben de bakıyorum, bayağı yaşlanmışım 1 ayda. Sağ olsun, hep görüntülerimi getiriyor. Benim 

o demek istediğim Genel Kurula, yani bu emlak sözleşmesinde bir sorun yok, ama karşı taraf 

istemiyor. Tamam mı? Yani çok aleyhte şu an da olabilir, yarın da olabilir. Bakın, yarın sabah 

olabilir. Emlak Konut bize, feshi ihbar sürecini başlattığını maçta iken, saat 10.30’da faksla, 

ertesi gün Cumartesi, Ali Sami Yen’in kapısına bıraktılar. Bu kadar ciddi. Cumartesi günü, saat 

13.00. Bu işin şakası yok. Şimdi onun için, durumlar, pozisyonlar değişir ama biz her zaman 

devletimizin yanındayız, her zaman devletimize medyunuşükranız. Sadece Galatasaray olarak 

değil, Türk sporuna yaptıkları için. 

Değerli Arkadaşlar, 

Biz bu 170 milyonu, kendi kaynaklarımız tükendi. Yani biz kefalet de versek, ben veya 

Abdurrahim veya diğer arkadaşım, yok. İş adamları bilir, yok. Bir tek bu kaldı. Ben burada 

açıklıkla söylüyorum. Biz yapılandırmayı 1 milyar TL’lik yaptık.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ne kadar? 1 milyar TL.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  
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Evet, 5 yıl süreli. İlk 2 yıl ödemesiz. İlk iki yıl ödemesiz, üçüncü yıl ödeme % 5, dördüncü yıl % 

15, beşinci yıl % 80. Tamamını Türk lirası yaptık, bir tane hariç. Aktif Bank 11 milyon avro, % 

7’si yapıyor bütünün. O geçemem dedi, küçük çünkü, mevduat bankası değilim, dedi. Peki 

dedik. 3 banka ile yaptık. Faiz: TÜFE + % 5. İlk iki yıl ödemesiz. Ama altışar ay vadelerle faizleri 

ödeyeceğiz. Fakat bizim bütün temlikler, teminatlar bağlı. Fakat bütün gelirlerimiz bir 

havuzda toplanıyor, oraya akıyor.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bankanın havuzunda.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Evet ve bizim yaptığımız bütçe, sizlere genel kurullarda sunacağımız ve sunduğumuz bütçeleri 

onlar da görüyor. Yani bizi sadece UEFA’nın mali disiplini değil... Biz bugün bir noktaya 

geldiysek, UEFA’nın mali disiplini de bizi bu noktaya getirdi, açık konuşalım. Kendi hâlimizde, 

ben de biliyorum savurmayı, 155 milyon avro. Şimdi taş atmıyorum ama realite bu. Biz bu 

nedenle, hep bonservissiz futbolcular aldık. Şundan emin olun arkadaşlar, Falcao’ya beş 

kuruş bonservis ödemedik. Buna inanın. Bize inanın.  

Devam ediyorum. Bu yıl için bir de lisanslama çıktı, biliyorsunuz. Bu lisanslamada bizim de 

katkılarımız oldu, ama sonuç itibarıyla, Türk futbolu bir disipline gidiyor ve bu disiplin içinde 

yöneticilere de sorumluluk yüklediler. Benim ve Abdurrahim’in verdiği teminatlar kalktı. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak ben bu 1 milyar TL’den şahsen sorumluyum. Yani 

başkan adaylarına buradan hassaten duyurulur. Evet.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yani 5 yıl başkanım diyorsunuz.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz:  

Hayır, iyi ki kapalı toplantı. Yoo, demiyorum. Yani beni kurtarın. Bu, bu, bu realite.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Beşinci yıl % 80 ödeyeceksiniz ama Başkan.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz:  

Kim öle, kim kala!  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Allah uzun ömür versin.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Değerli Arkadaşlar,  

Durum bu. Bu 1 milyarın içinde de 250’yi biz nakit aldık. Ve o dediğim biraz önce, hani 

bağlarsınız, 170’i nasıl ödediniz diye, işte oradan ödedik. Ben bilvesile hakikaten devletime 

teşekkür ediyorum. Bir kişi demedim, çünkü, 1-1.5 saat Ankara’da şahsen baş başa görüşme 

yaptık, sağ olsunlar. Ben herhangi bir başkanı, yıllardır hiç kimseyi suçlamadım, hep teşekkür 
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ettim. Kayıtlar tanık buna, videolar. Kişisel bir şey deyince, ben gerekli öz savunmasını 

Galatasaray’ın yaparım.  

Değerli Arkadaşlar,  

Biz bunu yaptık. Sözü çok uzatmak istemiyorum. Soru varsa alırım. Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Başkan, bana intikal etmiş bir soru daha var. Sizi biraz daha yoralım lütfen. Bu 1 milyar 

lira kredilendirme karşılığında teminat olarak verdiğimiz herhangi bir gayrimenkulümüz var 

mı?  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Özellikle Ada olmaz, dedim. Önce onu istediler, onu söyleyeyim. Ada olmaz, dedim. Ada’yı 

çıkarttılar ve bizim gayrimenkuller, yani yok. Florya mesela hani, girip çıkıyor. Yok. Yeni olarak 

UEFA gelirleri.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yok. Florya zaten ayrı. Hasnun Galip var mı?  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Sanırım var, var. Otel var. Var ama.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Başkan, işte bu nedenden dolayı, Divan Kuruluyla istişare ettikten sonra bu sözleşmeyi 

imzalamanızı önermiştik biz size.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

5 Ağustos’ta nasıl biz sizi...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Çağırsanız biz hemen gelirdik, sorun değil. Nöbetçi Divan üyeleri var burada. Hiç sorun yok 

yani. Gerçekten bu latife bir yana, ama Divanla bunu istişare etmeden imzalamış olmanız, 

tabii ki işin pratikliği açısından önemli, sizin açınızdan. Ama siz diyorsunuz ki, konuşmalarımı 

hazırlayamıyorum, vaktim yok, Divanı çağıramıyorum, Divanın vakti yok. Ona biz karar 

verelim bence. Bakıyoruz şimdi, Hasnun Galip, önemli bir gayrimenkul, eğer teyit ediyorsanız, 

kontr garanti olarak verilmiş.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz:  

Biz vermedik, hayır. Bir dakika, onlar zaten yıllardır teminat. Bir dakika.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Onu bir açıklığa kavuşturun, sorumuzun nedeni o.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz:  

Bizim bütün gelirler, stat, hepsi zaten teminat, rehin, ipotek altında. 3 bankaya sadece bu 

gitti. Hayır, ekstra bir şey vermedik, hayır.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Okey, onu açıklığa kavuşturalım. Yok ki zaten, ne vereceğiz?  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Hayır, yok zaten, vermezse mabut. Yani yok. Yok zaten, ne vereceksin?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam, başka sorusu olan var mı bu konuyla ilgili olarak? Sayın Hayri Kozak’ın sorusu var. 

Sayın İbrahim Göknar, Ahmet Özdoğan, Sedat Doğan ve Taner Aşkın, ondan sonra 

kapatıyoruz, eğer uygun görüyorsanız. Sayın Kozak. Kürsüden mi, oradan mı? Kürsüye 

buyurun. Çok seri adımlarla kürsüye alalım sizi efendim. Sayın Başkanın yanında bir resim bile 

olabilir hatta orada.  

Hayri Kozak 

Şükür, aylar sonra buluştuk. Şimdi evvela Sayın Başkana ben teşekkür ediyorum. Bu iki eski 

başkanın el ele vermesi, eski ve yeni başkanların el ele vermesi cidden büyük olay. Yani siz sık 

sık çağrılar yapıyorsunuz, birlik olalım, bütünlük olalım diye. İşte bundan sonra, 

Galatasaray’da bayağı birbirlerine girmiş iki başkan el ele vermek noktasına geldiğine göre 

bugün, şükürler olsun. Bundan sonra Galatasaray’da dostluk ve beraberlik daha kolay 

yürüyecek.  

Şimdi ben Sayın Başkana, huzurunuzda net bir şey sormak istiyorum. Bu bir eleştiri değil, 

tamamen bilgilenme. Şimdi siz haklı olarak, parasızlıktan şikâyet ediyorsunuz. Şimdi 

Başkanım, siz göreve geldiğiniz günden yakın tarihe kadar 3.2 milyar lira gelir sağladınız. Yani 

şöyle gelir, nakit akışı ama işte bu gelir. Nakit akışı. Yani gelir kısmında 3 milyar 200 var, gider 

kısmında 3 milyar 300 var. Şimdi bu kadar süre içinde bu korkunç bir gelir. Pardon, bir dakika 

müsaade edin, ne olur. Bu gelir sıradan bir gelir değil ve kalıcı bir gelir değil. Bunda iki 

şampiyonluk var, en önemli faktör, en önemli faktör. Sermaye artışı var, şu var, bu var. Yani 

olması gereken gelir faktörlerinin hepsini Galatasaray yaşamış olarak bugüne geldi. Sorum 

şu. Bir yerde bir şey var. Ben hep şu görüşteyim, çok samimi, asla ve asla Galatasaray 25 

seneden beri de öyle tasarrufa ağırlık verip, ya ben nereden kaç para kazanırım, ne ederim 

deme alışkanlığına giremedi. Biz buna çözüm bulamadığımız sürece... Şimdi sizin bu sene 

şampiyon olacağınız garanti mi başkan? Mümkün değil.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kozak, soruyu alalım.  

Hayri Kozak 

Soru bu, soru bu. Şimdi neden bu kadar parasız kalıyoruz? Soru bu. Kalmamamız lazım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam, teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı? Sayın Cengiz hepsine birden cevap verir 

belki, toptan, değil mi? Sayın Taner Aşkın. Böyle sağdan gidelim, gençlik sırasına göre.  

Taner Aşkın 
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Efendim, biz eski dostuz, beraber çalıştık. Onun için, ben Sayın Başkana şunu sormak 

istiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Onun için tüzük tadili yapılmadı hâlâ, biliyorsunuz, değil mi? Tüzük tadili yapılmadı onun için, 

beraber çalıştığınız için.  

Taner Aşkın 

Evet, neyse. Ona sonra geleceğiz herhâlde. Ama bugün için değil. Ben hemen şunu sormak 

istiyorum. Sayın Başkan biraz evvel dedi ki, Galatasaray’ın bütün her şeyi teminat altında, 

hiçbir şey kalmadı. Şimdi ben herkese bir şey soruyorum. Galatasaray bir bildiri yayınladı, 

sermaye teczidine gidiyor, haberiniz var mı? Sermaye teczidine gidiyor, 540 milyon liradan 2 

milyar 750 milyon liraya çıkıyor. Nereden bulacaksınız Sayın Başkan? Neyi satacaksınız? 

Neyiniz var? Bunun izahı ne? Bir taraftan yok diyorsunuz, bir taraftan sermaye teczidine 

çıkıyorsunuz. İki türlü imkânınız var, ya nakit yapacaksınız, ya da gayrinakit yapacaksınız. 

Bunun bir formülü var mı? Yani varsa, bize de anlatırsanız, ciddi söylüyorum, bu yaştan sonra 

çok büyük bir tecrübe kazanmış olacağım. Teşekkürlerimi sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Özdoğan, ondan sonra da Sayın Göknar. Sedat Bey’i unuttuk. Ferit ağabey bakıyor kötü 

kötü, ona göre.  

Ahmet Özdoğan  

İki tane şey var. Bir tanesi, hisse senedi rehnimiz var mı yeni? Yani eskilerin dışında yeni hisse 

senedi rehni verdik mi? Daha önce bankalara verdiğiniz rehnin dışında, bu teminat 

anlaşmasında hisse senedi rehni ilave ettik mi? Bu bir. İkinci şık, bir de 9.9.2019’da -Sayın 

Kaan Kançal’a sordum ama şey olmadı- bize ödeme yapılması lazımdı. O ödeme, 110 milyon 

lira yapıldı mı? Saygılar sunarım.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Rakam olduğu için hemen tersten gideyim de. Bir kere, 9.9.2019 değil. Benim üzüldüğüm 

noktalardan biri bu. Anlatıyorum, toparladım, kimse dinleyip not almamış, ona da 

üzülüyorum. 30.9.2019, yani bu ayın sonunda. 9.9.2019 değil. İki, 101 milyonu onlar bize 

ödemeyecek. Tam tersi, 101 milyon TL’yi Denizbank ödeyecek. Çünkü biz -ben değil, yani biz 

diyorum genel olarak- 540 milyon alınmış. Pardon, 508 milyon TL asgari alınmış, 340 milyon 

TL’ye kırdırılmış, 160 milyon Denizbank’ın ve bunun ödemeleri var. Bunun ödemelerinin 

garantörü de Emlak Konut. Bakın, sayın hocalarımıza özellikle söylüyorum, çünkü bu 

argümanımız var şu anda. Diyoruz ki, sen bu işin garantörüsün, artı 508 asgari, yani deprem 

oldu, meprem oldu, senin ödemen gereken tutar, diyoruz. Emlak Konut’a bunu diyoruz, sen 

bunu ödeyeceksin.  

Emlak Konut’la bir anlaşma sağlayamadık şu ana kadar. Telekonferans yaptık daha işte 3-4 

saat önce, Hakan Ateş, ilgili daire başkanı, 6-7 kişi. Bu telekonferansta bir anlaşma 

sağlayamadık. Biz Emlak Konut’tan bir aksiyon bekliyoruz, yani bir adım atmasını. Bu 101’i 
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öde. Biz, yani benim param olsa da ödemem, onu da söyleyeyim. Param yok. Ödersem, bir 

hesaptan düşer, bir artıya geçmem gerekir.  

Değerli Arkadaşlar, 

Mesela şöyle yanlış ifadeler oldu. Yani biz Florya’yı almak için üste para... Yani öyle bir şey de 

yok. Biz hiç öyle bir ifadede bulunmadık. Bir yerden vazgeçme de yok. Hiç öyle bir şey yok.  

Öbürü neydi? Hisse senetleriyle ilgili hiç yaptığımız bir şey yok. Şimdi ben yine söyleyeceğim, 

yine Dursun Bey’e laf atıldı diyecekler. Bir tek üzerinde şey var, hisse rehni var. Benim yok. 

Ama buna yok. Ek bir hisse senedi rehni asla vermedik. Hiçbir hisse senedi de satmadık, onu 

da söyleyeyim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam, teşekkür ederim. Sayın Göknar, Sayın Doğan. Sonra. Bitti sorular, şimdi yeni sorular 

geliyor. Sermaye artışı ile ilgili cevap verecek misiniz? Verdiniz. Taner Aşkın’ın sermaye artışı 

ile ilgili.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Evet arkadaşlar, o zorunlu. Doğru, 2.5 milyar TL’ye çıkarttık. Vallaha inşallah olur, ne diyeyim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Taner Bey, sorunuzun cevabı, kaçırdınız. İnşallah olur, dedi Sayın Başkan. Tabii, tabii, kolay 

gelsin. Evet, Sayın Göknar, buyurun.  

İbrahim Göknar 

Efendim, Sayın Yönetim Kurulu indinde Sayın Başkanımıza iki sorum olacak. Ben her şeye bir 

ekip olarak bakıyorum. Bu bağlamda, Bankalar Birliği ile olan anlaşmamızı, tabii ki bir 

kurumdur, gizlilikler içerir. O manada da hiçbir zaman ben de şahsen talep etmedim. Ama 

rakip kulüplerimizden -isim vermeyelim- bir tanesinin başkanı, yakın zamanda yurt dışına 

sattıkları bir futbolcudan kazandıkları transfer bedelinin % 75’inin, özetle kazanılan paranın % 

75’inin -Bankalar Birliği anlaşması gereği- Bankalar Birliği’ne gittiğini ifade etti. Bunu 

televizyonda açıkça söyledi. Ben bu soruyu içimde saklı tuttum, bugünü bekledim. Gerçi siz 

bahsettiniz, belki daha da ötesi var. Yani Bankalar Birliği’ne gelirlerin gidişinin, temlikler bir 

tarafa, bu bizde de böyle midir? Bu rakam mıdır? Yani çok basit bir ifade ile, biz bir 

futbolcuyu satarsak önümüzdeki yıl, % 75’i herhâlde, aynı potanın içindeyiz, bir ayrıcalık 

olmuyor diye düşünüyorum. Bu birinci sorum.  

İkinci sorum, yine bir başka rakip kulübümüz -bu çok önemli- henüz Bankalar Birliği ile -bir 

KAP bildirimi olmadı- anlaşma yapmadı. Bu hususta siz ne düşünüyorsunuz? Çok teşekkür 

ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Futbolcu transferi ile ilgili % 75.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Şimdi, 5-6 kulüp imzaladı. Bahse konu rakibimiz görüşmelerde. Şimdi bu değerlendirme işi 

aslında çok uzun bir süreç. Biz bir bacağında şöyle vardık. Bir de şunu söyleyeyim buradan, 
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arkadaşlar. UEFA’da gerek Paris Saint-Germain, gerekse Türk takımları bizim açtığımız o 

yoldan, -biz açtık o yolu- CAS yoluyla da o yoldan yürüyüp aldılar. Ve rakiplerimize -tabii 

kamuoyuna açıklandığı için söylüyorum- ceza almama koşullarından birisi, bu yapılandırmaya 

girme koşulu. Birincisi bu. İki, önce kuzeyli bir takımımız, sonra Avrupa’da mukim bir 

takımımız, sonra diğer Anadolu takımlarından 2-3 tanesi imzaladı. Ben bunu demeye mezun 

değilim, şartlarını da samimi olarak söylüyorum, 75, 30, vallahi bilmiyorum. Yalnız Bankalar 

Birliği çok iyi niyetli. Takyidatlar var, sınırlamalar var, incelemeler var, fakat bize bugüne 

kadar -5 Ağustos’ta imzaladık- hiçbir zorluk çıkarmadılar. İnşallah da çıkarmazlar. Hem de bu 

öteleme ve erteleme 5 yıl. Yani baba, oğula zor yapar. Hem bu ötelemeyi, hem de 

kaynaklarımızın biraz rahatlamasını istiyoruz, çünkü yine çok ciddi ödemelerimiz var. Şu anda 

bonservis ödemedik, ama ücret ödemesinde bir artışımız var. Şu anda onunla uğraşıyoruz. 

Yani ben çok samimiyetle ifade edeyim size, bizim kendi hedeflediğimiz bütçemiz içinde 19 

milyon avroluk bir aşmamız var. Bunu düşürtmeye çalışıyoruz. Derneği artıya geçirmeye 

çalışıyoruz. Bir sürü mücadele. Yani bunun içinde, bir soru vardı. Şampiyonluk, evet.  

Değerli Arkadaşlar,  

Başarılı olmak zorundayız. Yani öyle bir yarış ki bu, aslanın kuyruğunu tutuyorsunuz, 

bırakamazsınız. Devam edeceğiz, sonuna kadar devam edeceğiz. Rakiplerimiz de bunun 

farkında. 

Sedat Doğan kardeşimin de dediği gibi, yani çok demiyorum, ben mağdur edebiyatını da çok 

sevmiyorum. Galatasaray gerçekten çok büyük camia, çok büyük bir değer. Bu değeri yaratan 

sizlersiniz, eski yöneticiler, eski başkanlarımız. Hiç bu benle gelmedi, ben daha sayılmam bile. 

19 aylığım, saymam bile kendimi. Bu güçle biz bir noktaya gelir ve inşallah sürdürülebilir, 

sürekli bir artı durumu inşallah yakalarız, ama başarılı olmamız şart. Dün de gördünüz, -ben 

hiç öyle yoruma girmek istemiyorum- maalesef bize karşı hatalar yapılıyor. Bunu diyebilirim. 

Unuttuğum bir yanıt var mı acaba?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yok, tamam Başkanım, sağ olun. Sevgili Sedat Doğan’la finali yapıyoruz efendim. Soru, değil 

mi Sedat Bey?  

Sedat Doğan 

Şimdi ben öncelikle tebrik etmek isterim. Şu sebeple. Gerçekten Türkiye’nin içinde 

bulunduğu ortamda, 5 yıllık bir krediyi 2 yıl ödemesiz almak kolay bir şey değil. Herkese 

veriyorlar, diyebilirsiniz ama yine de bunu müzakere etmek, bir yere getirmek önemlidir. 

Ayrıca, her ne kadar biz Divan Kurulu olarak, bunu önümüze getirin, öyle imzalayın, demiş 

olsak da, bu kararı alıp cesur bir şekilde devam etmek de önemlidir. Lütfen bunu da 

unutmayın. Yani ben bu yönetimi çeşitli şeyleriyle eleştiren bir insanım, ama bunun da 

hakkını vermek lazım. Bazı şeyler hakikaten gecikmez, yapılacak bir şey yoktur, o anda o riski 

alırlar. Bizim önümüzde mahcup duruma düşme pahasına, bazı kararları almak durumunda 

kalabilir yönetimlerimiz. Bir. 

İkincisi, birazdan soracağım sorunun temeli olsun.  

Sevgili Galatasaraylılar,  
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Hangi malımızı rehin verdiğimiz, teminat verdiğimiz ikincil önemde bir konu. Biz bunu 

ödeyemezsek, zaten bütün mal varlığımızla sorumluyuz. Mal kaçıracak hâlimiz de olmadığına 

göre, yani hisseyi vermişsiniz, vermemişsiniz, bunlar ikincil konular.  

Şimdi benim birinci sorum şu. Sayın Başkan, rakamsal olarak biz yıllık ne faiz ödeyeceğiz? 

Bunu bir yaklaşık söyleyebilir misiniz?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Söyledi onu Sedat Bey.  

Sedat Doğan 

Hayır, yüzdesel olarak söyledi.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

TÜFE ne çıkacak, bilmiyoruz ki.  

Kulüp BaşkanıMustafa Cengiz  

Şimdi rakam oluşmadığı için, 6. ay sonu itibarıyla şöyle hesaplayabiliriz. TÜFE + % 5’ten 

oluşacak bir faiz. Rasyo böldüğünüzde herhâlde yani, bunu demek istemiyorum, çünkü bu 

sefer ön bilgi olmuş gibi olacak. Ama sen bulursun onu Sedatçığım.  

Sedat Doğan 

İşte yaklaşık % 20’ler dediğimiz zaman, yıllık 200 milyon TL sadece bizim bir faiz ödememiz 

olacak. Bunu bir kenara yazalım.  

İkincisi, Sayın Başkan, ben kulaktan duyma bir şey, doğru olup olmadığını biliyorum, teyidini 

soruyorum. 500 milyon TL kadar bir ekstra kolaylık sağlandığı duyumunu aldım. Doğru 

mudur, değil midir?  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  

Değil.  

Sedat Doğan 

Değilse, o zaman geçiyorum. Biz bu 5 yıl içerisinde -şimdi ödemelerimiz de var diyorsunuz- 

biz 2 yıl grace aldık. Tamam, yani ödeme yapmayacağız, sadece faiz ödemesi. Peki, bizim bu 

süre içerisinde para biriktirmemiz lazım, bu şeyi ödememiz için. Biz hem bir taraftan 

ödemelerimizi yapacağız, faizi ödeyeceğiz, bir taraftan da para biriktiremezsek ve şampiyon 

da olamazsak, ki hani 5 yıl konuşuyorsunuz, normal istatistiksel olarak üçünü biz alırız, 

diğerini ikisi alır. O da iyi bir şeydir ve bu anlamda takımı güçlü tutmak gerekir. Antrenörü 

doğru düzgün tutmak gerekir. Onun yerine, sizlerin, belki bizlerin konuşması gerekir, ceza 

almaması için, bu saldırıdan dolayı. Peki, biz şampiyon olamazsak, bir yedek planınız var mı 

bu 5 yılın sonunda? Çünkü siz en yakın seçimde belki olacaksınız, belki olmayacaksınız, ama 

bunun planlarını bir sonraki yönetime devretmek durumundasınız. Burada bir B planınız var 

mı? Onu sormak istedim.  

Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz  
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B planımız var, şampiyon olmak.  

Değerli Arkadaşlar, 

Bir yönetim, biz başarılı olursak devam ederiz. Başarısız olursak, daha başarılı yönetecek 

insanlara gururla, onurla devrederiz. Mali olarak, bakın ivme, sinerji... Bak, geldin Sedatçığım, 

pozitif bir elektrik verdin, bütün konuşan arkadaşlar. Biz bu pozitifle yürüyoruz. Bizim 

gıdamız, enerjimiz, bütün camia, herkes için, destek, gözlerdeki pırıltı, başka hiçbir şey değil. 

Bakın, 41.500, dün itibarıyla ilan ettik. Tarihimizin en yüksek kombine, VIP satışına ulaştık, 

durdurduk, biletlerden gelir elde edelim diye. Yani bu sinerjiyi tutmamız gerek. 

Değerli Arkadaşlar,  

Bir yerde eksiğimiz var. Bütün taraftar ayağa kalktı, -keşke şimdi açık olsaydı, bu bölümü 

açabilseydik kamuoyuna- bize dediler ki, siz Falcao’yu alın, biz bedelini forma alıp öderiz. İyi 

niyetli taraftar, çok iyi niyetli. Yani öyle bir şey yok. Şu anda ürün de yetiştiremiyoruz, 

tedarikçi firma ile sorunlarımız var. Bakın, sevgili başkanlarım burada. Tedarikçi firma ile -

komik- peşin para ile alışveriş yapıyoruz. O hâle geldik. Yok. A harfini, şimdi söylemeyeyim 

nedenini, onu da öğrendik, ama çok büyük bir stok çekimi olmuş A harfinde. Bu biraz geç 

yansıdı. Ben şunu söyleyeyim. Sevgili Kaan bakıyor da, kimse alınmasın, ben Mağazacılık’ta 

istediğim düzeyi, satışı yakalayamadım, iki kata çıkmasına rağmen. 120 milyon, 60’tan 

120’deyim, kârdayım. Ama 21 milyon stok, bu beni rahatsız ediyor. Daha da uğraşıyorum. 

Mağazacılık, 95’e yakın mağazamız var. Yanlış, aşırı. Bizim dijital satışa gitmemiz gerek. Ya da 

bu mağazaları -onayınıza sunacağız- bir taşerona vermemiz gerekli. Biz, tek tek mağaza, bir 

iki tane kupon -Barcelona’nın, Real Madrid’in yaptığı gibi- belli sayıda tutup vermemiz gerek. 

Tabii bu stratejik bir karar ve öyle bir alıcıyı bulmak çok zor. Çok çok zor. Buna çalışıyoruz. 

Forma için ben şunu söyleyeyim size. Gittiniz, forma bulamadınız, A harfi bulamadınız, ters V 

alın, ne olacak? Yani ters V, evet. Yani oradan ne bileyim, bileklik alın, kalem alın. Alın, bir şey 

alın, çıkın. Ama bu bile yetmez tamamını avroya çevirdiğinizde. İnşallah bu sinerjinizin, bu 

desteğinizin bize değil, futbol takımımıza, bu ruha, bu armaya olan desteğinizin artarak 

devam etmesini dilerim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Başkana çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız için sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün 

rekor bir katılım oldu 

Değerli Hazirun,  

277 Divan üyemiz, 38 tane de kulüp üyemiz katıldı. Pardon, 67 olmuş. Göstermiş olduğunuz 

ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar efendim. 
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