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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 12 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret 

Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Galatasaray Spor Kulübü’nün Değerli Divan Üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü Değerli Üyeleri, 

Aramıza Misafir Olarak Katılanlar, Sevgili Basın Mensupları ve Ekranları Karşısında Bizi Takip 

Eden Sarı Kırmızı Renklere Gönül Vermiş Değerli Galatasaraylılar,  

Şubat ayı olağan Divan toplantımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi, Divan toplantımızı 

Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş kahraman 

şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen ve arkadaşları ile son 

Divan toplantımızdan bu zamana kadar ebediyete intikal etmiş olan 3479 Necmettin Gökçe, 

3948 Nejat Hürbaş, 3997 eski başkanlarımızdan merhum Mustafa Pekin’in oğlu Şevki Pekin, 

4159 Aysel Madra Yeğenağa, 4242 Osman Nuri Erder, 5197 Nahit Küçük, 6749 Yurtsever 

Hürbaş, 7978 Adnan Yıldız, 9791 Meva Eringen Üsküdarlı, 3058 eski sporcumuz ve milli 

boksörümüz Garbis Zakaryan, 13636 Sibel Beyazıtoğlu Kale -ki Galatasaray Yardımlaşma Vakfı 

eski Başkanımız Sayın Sonay Kale’nin muhterem eşiydi-, 16047 Ali Kaptanoğlu ve kulübümüzde 

bir dönem genel menajerlik görevini ifa etmiş eski basketbolcularımızdan Nur Gencer’in aziz 

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

Teşekkürler, buyurunuz efendim. 

Değerli Divan Üyeleri,  

Gündemi okuması için Sayın Öner Kılıç’tan ricada bulunuyorum. Buyurun Öner Bey.  

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

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

4. Kapanış.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

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

Etmeyenler? Kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. 

Birinci madde, Ocak ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması. Her zaman olduğu 

gibi... Şu basın mensubu arkadaşları bir yerlerine alabilirsek. Abdurrahim Bey, siz de 

yerleşirseniz toplantımıza devam edelim. Evet, değerli basın mensupları.  

Her zaman olduğu gibi, Ocak ayının toplantı tutanağı hem web sayfasında, hem de hard copy 

olarak değerlendirmenize sunulmuştur. Oylarınıza takdim ediyorum. Yazıldığı şekilde son 

Divan toplantımızın tutanağını kabul edenler efendim? Etmeyenler? Teşekkür ederiz. Oy birliği 

ile kabul edilmiştir. 

Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Son anda bir evrak geldi galiba. İki evrak var Divan 

Başkanlığına gelen. Buyurun Aykut Bey.  
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden gelen bir evrak var.  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği, kanunlara aykırı davranış ve eylemlerde 

bulunulmaması, gerekli tedbir ve önlemlerin tarafınızdan alınması gerekmektedir. Eğitim, 

öğretim yapılan lisemizde, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat ve hükümlerine aykırı davranışta 

bulunulmaması hususunda gerekli tedbirlerin Divanca alınması gerekmektedir. 

Öğrencilerin kullandığı derslik, koridor, yatakhane, yemekhane, lavabo ve benzeri yerler 

kullanılmamalıdır. Kanunlara ve yasalara aykırı doğacak herhangi bir eylem ve davranışın 

sorumluluğu kulübünüz ve Divan Kurulu yönetim ve üyelerine aittir.  

İlgili mevzuatlar çerçevesinde hareket edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması koşuluyla gerekli 

iznin verilebileceği hususunda bilgilerinizi rica ederim.  

Elektronik imzalı olarak Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden gelen evrakı okudum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Divan Üyeleri,  

Bu konuyu her toplantıda aşağı yukarı hatırlatıyoruz. Toplantı davetlerimizin ekinde de var, 

sonunda da var. Fakat ısrarla buna uyulmaması ve böyle bir yazıya muhatap olmamız bizleri 

sizlerin adına çok üzüyor gerçekten. Bu konuda özellikle şoför ve güvenlik görevlilerinin bu 

kanunlara, kurallara uymadığını müşahade ediyoruz. Burası Galatasaray Lisesi, hiç kimsenin 

özel güvenliğe filan gereği yok yani, biz bizeyiz. O bakımdan, özellikle koridorlarda ve 

tuvaletlerde sigara içilmesi çok tepki almaktadır. Müdürün bile arabasını park etmediği yere 

arabasını park eden üyelerimiz var. Örneğin, bir siyah Mercedes var, -şimdi gelirken gördüm, 

KK plakalı- kimindir bilmiyorum ama yani imkân olsa girecek binanın içine arabayla. O 

bakımdan, buna lütfen herkes dikkat ederse çok memnun olacağız. Bu yazıyı bir kez daha resmî 

olarak dikkatlerinize sunmuş olalım efendim.  

İkinci yazı.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına,  

Divan toplantılarında güncel konular maddesine gelindiğinde, kimlerin hangi sırayla 

konuşacağı açıklansın. Ayrıca her konuşmacının 10 dakikayı geçmeyen bir konuşma yapması, 

izleyicilerin dikkati açısından önem taşımaktadır. Bu hususa özen gösterilmesini rica ederim.  

Saygılarımla.  

5281 Mehmet Bilen  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet, geleneksel temenniyi aldık. Sayın Bilen’e çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha 

hatırlatıyorum. Kendisi başkan yardımcılığı görevi yapmıştır, dolayısıyla tüzükte konuşmaların 

sınırlanması diye bir şey maalesef yok. Ama tabii burada herkesin sağ duyusuna bırakıp, 

dinleyicilerimizin ve seyircilerimizin sabırlarını zorlamadan buna herkesin hassasiyet 

göstereceğine inanıyoruz. Kimlerin konuşmacı olacağı saklanan bir şey değil. Zaten herkes 
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çıkıyor buraya, fiziken görünüyor. O bakımdan, şu an itibarıyla 12 konuşmacımız var. Bunları 

da biraz sonra sırayla göreceksiniz. Bu gelen iki evrakın dışında, Divan Başkanlığına intikal eden 

başka evrak yoktur.  

Şimdi efendim, son Divan toplantımızdan bu zamana kadar neler oldu? Maalesef ülkemiz doğal 

afetlere maruz kaldı. Bir deprem, iki çığ faciası ile çok sayıda vatandaşımızı kaybettik, çok 

sayıda vatandaşımız yaralandı, evsiz barksız kaldı. Son zamanlarda, güney sınırımızdan 

maalesef şehit haberleri geliyor. Bunlar ziyadesiyle toplumumuzu üzüyor. Elbette ki 

Galatasaraylıların da bu üzüntünün dışında kalması söz konusu değil, bunlar hepimizin moralini 

bozuyor. Ben bu vesile ile, vefat etmiş vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş 

sağlığı, yaralı ve şehitlerimize de acil şifalar dilemek istiyorum. Bu konudaki duyarlılığımızı da 

sizlerle paylaşmak istiyoruz. Umarım Yaradan bir daha böyle acılar yaşatmaz ülkemize ve 

bizlere.  

Gördüğünüz gibi, Ocak ayında Divan üyelerimizden ve kulüp üyelerimizden zayiatımız oldukça 

fazla olmuş. Bu da çok üzücü bir durum, fakat hayatın bir parçası. Maalesef bunları yaşamak 

zorunda kalıyoruz.  

Son toplantımızdan bu zamana kadar Divan Kurulu olarak ne faaliyetler gösterdik? Kısaca 

onları özetlemek isterim. 

Bildiğiniz gibi, 12 Ocak’ta yeni Divan üyelerimizin berat töreni vardı. Oldukça başarılı ve beğeni 

kazanan bir tören oldu, tüm destek gruplarının yardımlarıyla. Akabinde, 18 Ocak’ta kulübe yeni 

üye olanların kabul törenleri vardı. Divan Kurulu olarak burada da vardık ve kısmen katıldık. 

Dolayısıyla hem yeni Divan üyelerimize, hem kulübümüze yeni üye olmuş genç 

arkadaşlarımıza, genç üyelerimize hayırlı olsun ve hoş geldiniz dileklerimizi bir kere daha 

iletmek istiyoruz. 

Her iki konuda da ortak bir eleştiri ve şikâyet  aldık. Bunu haklı şikâyetler ve eleştiriler olarak 

alıyorum ve sizlerle paylaşmak istiyorum.  

Galatasaray Spor Kulübü üyeliğine kabul ve de Galatasaray Spor Kulübü Divan üyeliği berat 

törenine katılmak bazı standartlar ve normlar gerektiriyor. Bunların da başında kıyafet geliyor. 

Hiç kimsenin pahalı veya şık giyinmesini beklememekle beraber, her toplumda olduğu gibi 

dress code tabir edilen, asgari düzeyde bir kıyafet yönetmeliği yazılı olmasa bile en azından 

toplumsal olarak vardır. Bu konuda çok eleştiri aldık. Yeni üye olan arkadaşlarımızın, genç 

veyahut orta yaşın üstündeki üyelerimizin bu konuyu çok ciddiye almadan törenlere 

katıldıklarını gördük maalesef ve burada eleştiri aldık. Bunun dışında da, Divan berat töreninde 

de kıyafeti uygun olmamış olmasına rağmen ön sıralarda oturma cesaretini gösteren, kendine 

bu izni veren üyelerimiz oluyor. Bunlar basına da yansıdığı için, hem kendileri açısından, hem 

de Galatasaray’ın her zaman yol ve izan bilir imajına bir halel gelmemesi açısından bu konudaki 

haklı şikâyetleri sizlerle paylaşıyor ve bu konudan kendine ders çıkartacak herkesin biraz daha 

tedbirli olmasını beklediğimizi bu vesile ile bildirmek istiyorum.  

Bunun dışında, 4 Şubat’ta beş büyük kulüp veya şampiyon olmuş kulüplerin Divan başkanları 

ve yardımcıları olarak bir toplantı yaptık, Beşiktaş Spor Kulübü Divan Başkanlığının ev 

sahipliğinde. Biz bu toplantıları daha önce de yapmıştık, yapıyorduk. Bu bizim inisiyatifimizle 

başlamış bir şeydi. Fakat hatırlayacaksınız, geçen sene -yanlış hatırlamıyorsam bu zamanlarda- 

Kulüpler Birliğinin talihsiz bir açıklamasına imza attıkları için hepsi, biz bunu protesto edip 
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gitmemiştik. O zamandan beri de vakit de uymamıştı. İlk defa katıldığımız bir toplantı oldu. 

Ortak görüş şuydu, Divan başkanları arasında. Özellikle futbol -sanayi sayılır- eğlence 

endüstrisinin önemli araçlarından bir tanesi. O bakımdan, kitleleri sürükleyen bir olay. Kulüp 

yöneticilerinin, futbola gönül veren diğer yandaşların, toplumdaki gerilim ve tansiyonu 

düşürücü söylem ve eylemlerde bulunmasının beklendiği ve bunu herkesin kendi kulübü ile 

ilgili paylaşması gerektiği konusunda ortak bir fikir beyan edildi. Biz de buna şahsen ve Divan 

Kurulu olarak katılmakla beraber, bu toplantı sonucunda aldığımız bu iyi niyetli kararın çok da 

başarılı olduğu söylenemez maalesef. Akşamına, bu iyi niyet delindi. Kimler tarafından 

delindiğini biliyoruz, ama yapacak bir şey yok. Biz iyi niyetle bu mesajı vermeye devam 

etmeliyiz diye düşünüyoruz, mademki belli olgunluğa ulaşmış üyelerden oluşan Divan kurulları 

var bütün kulüplerde.  

Son Divan toplantımızdan bu zamana kadar hepimizi doğrudan ilgilendiren iki önemli hadise 

var diye düşünüyorum. Bir tanesi, şu ana kadar yoğun olarak devam eden hisse satışlarımız. 

Bununla ilgili olarak söz alacaklar vardır diye düşünüyorum. İkincisi de, artık takip etmekte 

zorlandığımız bir hukuksal süreç var, mahkeme süreci. Kısa bir hatırlatma yapma anlamında, 

Mart’ta yapılan Mali Genel Kurulda idari ibrasızlıkla sonuçlanan süreç. Yönetim Kurulu 

üyelerinin kulüp aleyhine açtıkları davalar bir sürü mahkemelerde devam etti. Sonra işte 

müdahil olanlar oldu, vesaire. Son olarak dün alınan kararla da bu süreç hukuksal olarak 

sonlanmış oldu. Bir kere daha görüyoruz ki, yürürlükte olan kanunlar tüzüğümüzün 

üstündedir. O bakımdan, bundan sonra bu konuyu daha fazla uzatıp, sündürüp, bir polemik 

konusu yapmamak, daha fazla ayrışmaya fırsat vermeyecek şekilde en azından önümüzde 

yapılacak Mali Genel Kurula kadar sonlandırmak doğru olur diye düşünüyorum. Herkesin fikrini 

ve hür iradesini beyan edeceği yer genel kurullardır. O bakımdan, şu anda ülkenin dağınıklığı, 

camiamızdaki ötekileştirme, rövanşist davranışları göz önüne aldığımız zaman, bizim 

beklentimiz ve ricamız ve vermek istediğimiz mesaj, lütfen artık hiç kimse bu konuyu speküle 

etmesin. Mahkemeler karar vermiştir, idari ibrasızlık sonucu Yönetim Kurulumuz görevi 

başındadır, seçilmiş Yönetim Kurulu. Özellikle futbol takımımızın da yeniden potaya girmesi 

göz önüne alındığında, hep beraber onu desteklemek, iyi temennilerde bulunmak faydalı 

olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir erken seçim filan söz konusu olmadığına göre, 

gündemi bununla tekrar meşgul edip asıl iştigal konumuz olan başarıya odaklanmaktan 

uzaklaşmayalım diye düşünüyoruz. Umarım bu kaotik durumdan bir an önce çıkarız. 

Mahkemelerin durumunu ve hisse satışı durumunu iki özet tablo hâlinde hazırladı 

arkadaşlarımız. Bunları isterseniz toplantı sonunda sizlere de verebiliriz. Aykut Bey, 

mahkemelerin özet durumunu gösterebilir miyiz?  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Şu özet tabloyu gösterebilir miyiz?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bu tablo gelinceye kadar isterseniz ben diğer konulara geçeyim. Malumunuz olduğu üzere, 

Emlak Konut, TOKİ, Florya, Riva satışlarıyla ilgili olarak bir sorun yaşamıştık ve buna bağlı olarak 

da, sizlerden gelen talep üzerine, 23 Eylül’de olağanüstü bir Divan toplantısı organize etmiştik. 

Bunu kapalı bir toplantı hâlinde yapmıştık. Aradan geçen süreyi ve bu sorunun da çözülmüş 
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olduğunu göz önüne alırsak, özellikle üyelerimizden gelen talep üzerine, bu toplantı 

tutanaklarına ulaşmak istiyor üyelerimiz. Artık bu toplantıda ne konuşulduğu herkes 

tarafından malum olduğuna göre, ben bu talebi kendi adıma haklı buluyorum. Eğer sizler de 

uygun görüyorsanız, kapalı yapılmış olan bu olağanüstü Divan toplantısının tutanağını, ne 

konuşulduğunu, daha önceki toplantı tutanaklarımız gibi üyelerimizin bilgisine ve kullanımına 

açalım. Ancak tüzüğümüz gereği bu konuda sizlerden onay almamız lazım.  

Eğer 23 Eylül 2019 tarihinde kapalı yapılmış olan olağanüstü Divan Kurulu toplantısının 

tutanağının üyelerimizin erişimine açılmasını kabul ediyorsanız, oylama yapmak istiyorum. 

Bunu kabul edenler? Etmeyenler? Bir kişi aleyhte oy kullandı. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Dolayısıyla bu toplantı tutanakları yarından itibaren, her zaman olduğu gibi ulaşıma, erişime 

açık olacaktır. Teşekkür ederiz.  

Evet, bu çok okunaklı ve kolay anlaşılır bir tablo değil, ama son Mali Genel Kuruldan beri 

kulübün içinde olduğu hukuksal durum budur. Biz de takip etmekte zorluk çekiyoruz, ama 

yavaş yavaş konuya hâkim olmaya başladık diyelim. Umarım bu hukuksal kaotik durumdan, 

dediğim gibi, bir an önce çıkarız. Bununla ilgili takip etmek isteyenler olursa, böyle bir özet 

tablo bizde mevcut. Kendilerine takdim edebiliriz.  

İkinci tablo ise bu zamana kadar yapılan hisse satışlarıyla ilgili bir tablodur. (O da geliyor mu?) 

Evet, bu da bu zamana kadar yapılmış olan hisse satışlarının bir tablosudur. Bununla ilgili olarak 

eğer bundan sonra söz alacak konuşmacılar, tabii ki soru sorabilirler, eleştiri yapabilirler. Ama 

bundan sonra yapılacak olanlarla ilgili eğer varsa, veyahut da bu konuyla ilgili daha derin 

konuları küçük yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla ben etraflı olarak Mart’ta 

yapılacak Olağan Mali Genel Kurulda gündeme getirilmesini öneriyorum. Lütfen siz de bunu 

bu şekilde benimserseniz, herhangi bir manipülatif veya spekülatif bir bilgilendirmeye alet 

olmamış oluruz. Anlayış için de teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu eleştirilebilir, sorular sorulacaktır. 

Ama cevapları Mali Genel Kurulda almamız daha uygun olacaktır diye düşünüyoruz.  

Son olarak da, bazı rahatsızlık duyulan konular var. Hatırlayacaksınız, biz göreve geldiğimiz 

zaman, Divan Kurulu olarak birtakım çalışma grupları kurduk ve bunların temalarını da kulübün 

ve özellikle yönetimimizin ihtiyacı olan temalarda belirledik. Neydi bunlar, hatırlatmak için. 

Tüzük tadili vardı, ikincisi iletişim, üçüncüsü de etik kurallar ve davranışlardı. Bunlara çok 

şiddetli ihtiyacımız olduğu konusunda, süreçte hep beraber şahit olduk. Tüzük tadil konusuna, 

girmeyeceğim. Çünkü çalışma grubumuz daha önce yapılmış değerli çalışmalara birtakım 

ilaveler yaparak, yönetim kurulumuza ve Divan üyelerinin okumasına web sayfasında 

sunulmuştu.  

İkinci konu iletişim konusu. Üzerinde çok ısrarla durmamıza rağmen, iletişim konusundaki 

rahatsızlıklar maalesef devam etmektedir. Olur olmaz nedenlerle yapılan basın toplantıları, 

hazırlıksız verilen demeçler... Özellikle Divan Kurulu toplantılarında benim veyahut bu işe 

gönül vermiş Divan üyelerimizin yapmış oldukları müdahaleler, konuşmalar maalesef resmî 

sitemizde hiçbir zaman yer almamaktadır. Kulübümüzün kurumsal iletişim araçları, 

kulübündür. Bunun bu şekilde bilinmesinde mutlaka yarar var. Divan üyelerinin berat töreni 

ile ilgili herhangi bir bildirim yoktur. Dediğim gibi, bunların ayrıştırmaktan başka hiçbir faydası 

olmaz. Ötekileştirici bir lisan kullanılmaktadır. Bu benim dikkatimi çekmemişti, üyelerimizden 

böyle bir eleştiri geldi. Okuyunca dikkat ettim, hakikaten şöyle bir terminoloji kullanılmaktadır 
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toplantılar anlatılırken. İşte toplantıya ikinci başkanımız, başkanımız, yönetim kurulu üyemiz, 

sicil kurulu başkanımız veya diğer kurul üyelerimiz ve Divan başkanı katılmaktadır. Ben tahmin 

ediyorum ki, bu Divan Kurulu, Galatasaray Spor Kulübü’nün Divan Başkanıdır. O bakımdan, bu 

ötekileştirici, bilinmeden yapıldığına inandığım yanlıştan bir an önce vazgeçilmesini burada 

ilgililere bir kez daha duyurmak istiyorum. Eğer profesyoneller bu hatayı bilmeden 

yapıyorlarsa, onlara dikkatli olmaları gereği konusunda yine Yönetim Kurulu üyelerimize 

hatırlatmak isterim.  

En önemli konu da, etik konusu maalesef en zayıf olduğumuz nokta. Etik kurallarına uygun 

olmayan, Galatasaray’ın alışmış olduğu zerafet ve nezakette yapılmayan konuşmalar, 

müdahaleler tüm kulüp üyelerimizi, paydaşlarımızı, kulüp çevrelerimizi üzmekte, rencide 

etmekte, hatta öfkelendirmektedir. En başlarda hepimizin gaf olduğuna inanmak istediği 

alışılmamış hitap tarzına, kullanılan kelimelere ve sözde esprilere ilave olarak, en son Divan 

toplantımızda üyelerimize hitaben okunan Ziya Paşa’nın “Bilmez insan kadrini âlemde insan 

olmayan” beyiti bardağı taşıran son damla olmuştur. Yoğun şikâyet  ve eleştiriler gelmiştir bize. 

Bu konuda Camiamız, Divan üyelerimiz, değerli Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’den bir 

açıklama ve bir özür beklemektedir.  

Değerli Divan Üyeleri,  

14 Şubat, yani 2 gün sonra Sevgililer Günü. Umarım camiamızda artık sevgi hâkim olur. Herkes 

sevgilisine, yani sarı kırmızı renklere, sporcularımıza sevgiyle yaklaşır. Diğer üyelerimize, 

birbirimize sevgiyle muhabbette bulunuruz diye düşünüyorum. Hepimizin ortak sevgilisi olan 

değerli sporcularımıza ve özellikle bu akşam önemli bir kupa maçı oynayacak olan futbol 

takımımıza, değerli hocamıza ve teknik yönetimimize de buradan sevgilerimizi gönderiyor, 

başarılar diliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.  

Şimdi konuşmacılarımıza geçeceğiz. Konuşma isteğinde bulunanlara baktığımız zaman, 3 

kişinin mali konularda konuşacağını tahmin ediyoruz, diğerleri de idari ve sportif konularda. 

Önce mali konulardan başlamak istiyordum, fakat Sayın Hatice Günay konuşma için müracaat 

etmişti. Onu idari konularda konuşturacaktık kendi talebi üzerine, fakat çok hasta olduğunu ve 

iğne ile ayakta durduğunu beyan ettiği için, hoşgörünüze sığınarak bir istisna tanıyıp, birinci 

sırada konuşmak üzere kendisini kürsüye davet ediyorum. Buyurun Hatice Hanım. Arkasından 

Gürkan Eliçin, Ali Öğüdücü, Cengiz Ergani, Ahmet Şenkal, Metin Öztürk, Hayri Kozak, İbrahim 

Göknar, Serhat Özalemdar, Faruk Gürbüzer, Cengiz Akatlı ve Sayın Sami Çölgeçen. Böylece 

Sayın Mehmet Bilen’in de isteğini yerine getirmiş oluyoruz diye düşünüyorum.  

Hatice Günay 

Öncelikle rahatsızlığımdan dolayı sesim zaman zaman gidip geliyor, hoşgörünüze sığınıyorum.  

Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Kurulu, Değerli Galatasaraylılar, 

Bugün size iki konu üzerindeki düşüncelerimi ve eleştirilerimi, fazla da vaktinizi almadan arz 

etmeye çalışacağım. Bunlardan ilki, Sayın Başkanın artık dayanılmaz hâle gelen üslubu. Diğeri 

ise geçtiğimiz Mart ayından bu yana Genel Kurul Divan Heyeti üzerinden Genel Kurulu hedef 

alan yönetim anlayışı.  

Hatırlayacağınız gibi, Sayın Başkan geçtiğimiz Divan Kurulunda yaptığı konuşmayı, kendisini 

eleştiren Divan üyelerini kastederek, “Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan” şeklinde 

talihsiz bir benzetme ile tamamlamıştı. Hepimiz yadırgadık ve üzüldük. Peki, şaşırdık mı? Sayın 
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Başkanın en masum eleştirilere dahi tahammülsüzlüğü ve genel üslup sorunu maalesef 

hiçbirimiz için artık şaşırtıcı değil. Bu noktada hepinizin hafızalarını tazelemek istiyorum. Sayın 

Başkan değil miydi, taraftarlarımıza “nefretlerini, kinlerini saklı tutsunlar, yok etmesinler” 

tavsiyesini veren? Sayın Başkan, 29.9.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda, 

üyeleri kalbi gadir, düşmanlık, rövanş alma, intikam alma duygusu ile dolu olmakla, bindirilmiş 

kıta gibi görülmekle suçlamamış mıydı? Yine aynı tarihte, Sayın Başkan, üyelere “köfteler” diye 

hitap etmemiş miydi? Geçtiğimiz sene yapılan Genel Kuruldan 39 gün sonra, efsane Başkan 

Faruk Süren’in kendisini Genel Kurulda tehdit ettiğini iddia eden ve daha da ileri giderek “O 

anda küfür edebilirdim.” diyen Sayın Mustafa Cengiz değil miydi? Sayın Başkanın ne yazık ki 

benzeri daha pek çok ifadesi var. Vaktinizi almamak için burada tekrar etmeyeceğim. 

Dolayısıyla son Divan Kurulunda üyelerin insan olmamakla nitelenmesi -kastedilen asıl sözcüğü 

bu kurulun nezahetine uymayacağı için kullanmayacağım- karşısında şaşırmıyorum. 

Şaşırmıyorum ama bir Galatasaray Başkanının hakaretlerine şaşırmama noktasına gelmekten 

dolayı çok üzgünüm ve bu durumu kabullenmek, buna alışmak istemiyorum.  

Bugün sizlerle paylaşmak istediğim diğer mesele, geçtiğimiz sene gerçekleştirilen Genel Kurulu 

idare eden Divan Heyetine yönelik saldırgan, ölçüsüz ve gerçek dışı iddialarla dolu kirli 

kampanya. Bu konuya özel bir önem veriyorum, çünkü Divan Heyeti üzerinden, aslında o gün 

ortaya çıkan Genel Kurulun iradesi hedef alınıyor. İdari ibrasızlık kararını beğenmeyebiliriz, 

eleştirebiliriz. Ancak netice itibarıyla, Genel Kurul bir karar vermiştir. Hoşlansak da, 

hoşlanmasak da hepimiz bu karara saygı duymak zorundayız. Geçtiğimiz bir yıl boyunca, 

yönetimimiz ne yazık ki bunun tam aksi bir tutum benimsedi. Daha ilk günden itibaren, açıktan 

açığa Genel Kurul üyelerini ve o gün görev yapan 7 kıymetli hukukçuyu taraftarın önüne attı. 

Lütfen süreci hatırlayalım. Genel Kurulun kapanmasından hemen sonra, Yönetim Kurulu 

üyeleri ardı ardına tweet’ler atarak ibrasızlık oyu verenleri sözde Galatasaraylı olmakla, 

Galatasaray’ın anasını bellemekle, hainlikle ve daha neler neler yapmakla suçladılar.  

Yönetim Kurulu üyelerinin bu tutumundan cesaret alan taraftar grupları ve sosyal medya 

trolleri Genel Kurul üyelerine yönelik sayısız galiz ifadeler, hakaretler ve hatta tehditler 

savurdular. O kadar ileri gidildi ki, şu kutsal çatıyı yıkmakla, yakmakla, öğrencilerini okul 

çıkışında beklemekle tehdit edecek kadar ileri gidenler oldu. Veliler korkuya kapıldı, okul 

yönetimi dışarı çıkmayı yasakladı. Ve o günlerde Sayın Başkandan ortamın yumuşaması için bir 

itidal açıklaması yapması istendiğinde, kendisi basit bir açıklama yapmayı dahi kabul etmedi. 

Genel Kurulu takip eden gün, bir Yönetim Kurulu üyesi tweet atarak, paylaştığı video ile Genel 

Kurulu yöneten Divan Kurulunu töhmet altında bıraktı. Bu videodan sonra sosyal medyada oy 

birliği ile seçtiğimiz Divan Kurulu üyelerine hezeyana varan tehdit ve hakaretler yapıldı. 

Televizyon kanallarındaki malum şahıslar, bu kardeşlerimizi âdeta darağacına astılar.  

Peki, o videoda ne vardı, bir hatırlayalım.  

Söz konusu videoda, bir erkek, “Metin Bey, tebrik ediyorum, çok güzel yaptınız. İlk oylamada 

evetler çok daha fazlaydı, kusura bakma.” diyor. Sonra da bir kadın sesi, “İlk oylamada evetler 

fazla.” diyordu. Videoyu paylaşan Yönetim Kurulu üyesi, bu konuşmayı iki Divan Kurulu üyesi 

arasındaki konuşma gibi lanse etti. Dolayısıyla yapılan oylamanın neticesinin kasten farklı 

açıklandığı yönünde bir algı oluştu. Divan Başkanı ve diğer kurul üyeleri, bu konuşmanın aslında 

iki Divan üyesi arasında geçmediğini, ilk sesin bu konuşmayı paylaşan Mahmut Recevik’e ait 
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olduğunu, Divan Başkanının, yanındaki diğer Divan üyesine -Mahmut Recevik’i kastederek- 

“Ne diyor?” dediğini, Divan üyesinin de Mahmut Recevik’in sözünü tekrar ettiğini açıkladılar. 

Açıkladılar ama bu açıklamaya rağmen Mahmut Recevik herhangi bir düzeltme yapmadı. Bu 

düzeltme yapılmadığı gibi, ibrasızlık kararının iptali için açılan davalarda hep bu video 

kullanıldı.  

Yönetim Kurulumuza soruyorum. Dava dilekçelerinizde Divan Kuruluna yönelik, kötü niyetli ve 

planlı bir şekilde hareket ederek konuşmacılara uzun süre verdiği, böylelikle yönetimi ibra 

edebilecek kişilerin dışarı çıkmasını sağladıkları, ahlaka aykırı şekilde davrandığı, Genel Kurul 

iradesinin ortaya çıkmasını engelleyen kararlar verdiği, suç işlediği türünde suçlamalarda 

bulundunuz mu? Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası istediniz mi? Sayın Yusuf Günay, Divanda 

taahhüt etmesine rağmen aylardır bu dilekçeleri bizimle paylaşmadı. Şimdi huzurunuzda 

tekrar soruyorum ve kendisine hatırlatıyorum.  

Divan Kurulu üyeleri, açıklamalarına rağmen video ile ilgili düzeltme yapılmayınca, İstanbul 

Adliyesine akredite bir bilirkişiye başvurarak laboratuvarlarında ses analizi yapılmasını talep 

ettiler. Burada erkek Divan üyeleri ayrı ayrı ses örneklerini verdiler. Yapılan analiz neticesinde, 

videodaki ilk örnek sesinin Divan üyelerinden herhangi birisine ait olmadığı kesin olarak tespit 

edildi. Divan üyelerinin ikinci talebi ise bu ses kendilerine ait değilse, iddia ettikleri gibi 

Mahmut Recevik’e ait olup olmadığının tespiti idi. Bilirkişi bunun için Mahmut Recevik’in açık 

kaynaklardaki röportajlarındaki ses kayıtlarını videodaki ses kaydı ile karşılaştırdı. Sonuç: 

Kayıttaki ilk erkek şahsın sesi ile Mahmut Recevik’in açık kaynaklardaki sesi arasında fonetik 

açıdan benzerlik bulunmaktadır.  

Özetle, Mahmut Recevik, insanları kışkırtmak için kullandığı videodaki sesin kendisine ait 

olduğunu gizlemiş ve masum insanları töhmet altında bırakmış. Bu rapor bizim mahkeme 

dosyalarına girdi. Ancak benim için önemli olan bizim bu olayı nasıl değerlendireceğimiz.  

Değerli Divan Üyeleri,  

Belki biraz da uzatarak vaktinizi aldım ve canınızı sıktım, ama ben bu olayın bir skandal olduğu 

kanaatindeyim. Düşünebiliyor musunuz, bir Yönetim Kurulu üyemiz çıkıyor, sırf ibrasızlık 

kararını geçersiz kılabilmek için kendi sesini Divan üyelerine mal ediyor ve hepsi çok değerli 7 

üyemizin çok ağır bir suçlamaya muhatap olmasına neden oluyor ve olay bütün çıplaklığıyla 

ortaya çıkmasına rağmen o koltukta oturmaya devam ediyor. Biz bunu kabul edecek miyiz?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bizim bu 7 kardeşimizin itibarına sahip çıkmamız gerekiyor. Sayın Mahmut Recevik’in bu 

kulübe üye oluşundaki durumları da biliyoruz. Eğer yüreği yetiyorsa, bu kürsüye çıksın ve 

hepimizin yüzüne bakarak desin ki, o ses bana ait değil. Divan üyeleri bir yıldır her yerde sesin 

ona ait olduğunu söylediler, sesini çıkaramadı. Belki bugün sesini çıkarır, eğer iddiasının 

arkasındaysa mertçe cevap verir.  

Bu skandalın devamı da var ve bu da en az Mahmut Recevik’in ithamı kadar vahim bir skandal. 

Bu video ile ilgili olarak Divan üyeleri Recevik’e 1 liralık tazminat davası açtılar. Söz konusu 

davada, mahkeme kulüpten Genel Kurul tarihinde çekilen tüm ham görüntüleri istedi. Kulüp 

gönderdi, ama mahkemeye gönderilen kayıtlar içinde malum videodaki konuşmaların 

gerçekleştiği anda Divanı çeken kameraların görüntüleri bulunmamaktaydı. Mahkeme bir 

daha istedi, görüntüler yine eksik geldi. Bunun üzerine, mahkeme kulübe sert bir yazı yazdı ve 
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görüntüler yine eksik gelirse veya eksiklik için makul bir gerekçe gösterilmezse savcılığa suç 

duyurusunda bulunulacağı ihtarında bulundu. Kulüp bu sefer bir açıklama gönderdi ve ne dedi, 

biliyor musunuz? Kısaca, “Teknik nedenlerle bu iki kameraların görüntülerini saklayamadık.” 

diyor kulübümüz. Burada birçok basın emekçisi arkadaşımız var. Aramızda gazeteciler, 

televizyoncular var. Onlar daha iyi tahlil ederler, ama bana çok manidar geliyor açıkçası. Takdiri 

siz değerli üyelerimize bırakıyorum.  

Bu süreçte, Sayın Başkan, televizyonda canlı yayında, Divan Kurulu üyelerine ağır isnatlarda 

bulundu ve bu kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı hedef gösterdi. Sayın Başkan, televizyonda 

aynen şu ifadeleri kullandı: “7 üyemiz mahkemeye başvurdu, tedbirin kaldırılması ve hemen 

seçime gitmek için. Onları affetmeyeceğim.” Peki, Genel Kurul Divan üyeleri, mahkemelerde 

gerçekten de tedbirin kaldırılmasını talep ettiler mi? Hayır. Seçimle ilgili bir talepleri oldu mu? 

Hayır. Divan Kurulu üyeleri, 9 Yönetim Kurulu üyesinin ve 3 Denetim Kurulu üyesinin 

kulübümüze açtıkları davalarda ileri sürdükleri iddialardan yanlızca kendilerini ilgilendiren 

kısmına karşı açıklama yapabilmek için bu davalara müdahil oldular ve bu amaçla sınırlı kalacak 

şekilde dilekçeler sundular. Bu davaları takip eden, duruşmalara katılan pek çok üyemiz var. 

Ben de bunlardan birisiyim. Hepimiz bu 7 kardeşimizin ne kadar hassas davrandığının şahidiyiz. 

Bu kardeşlerimiz sundukları dilekçelerde tedbirlerle ilgili beyanda bulunmadıkları gibi, seçimle 

ilgili bir talep de ileri sürmediler. Eğer aksi yönde bir iddiası olan varsa lütfen bize bunu 

göstersin. Özetle, kendilerine iftira atılan ve kelimenin tam manasıyla linç edilen 7 değerli 

hukukçu, yalnızca üzerlerine sürülmek istenilen çamuru temizlemek istiyorlar. Bunu da gürültü 

çıkarmadan, Galatasaray terbiyesi sınırlarında, sessiz sedasız yapıyorlar. Sayın Başkan ise bunu 

dahi çok görüyor ve üzerine üstlük, bu arkadaşlara hiç yapmadıkları işleri izafe ederek bu 

değerli üyeleri hedef gösteriyor, deyim yerindeyse.  

Biliyorsunuz, Sayın Başkan, Fatih Hoca ile yaşadıkları kriz üzerine bir basın toplantısı yaptı. 

Burada uzun zamandır ilk defa Genel Kurul iradesinin önemine değindi. Tüzükten dem vurdu, 

kuralların önemine vurgu yaptı. Hatta “Kurallar bir kez delinse ne olur anlayışının 

karşısındayım.” bile dedi. Sayın Başkan bunları söyleyince acı acı gülümsedim doğrusu. Sayın 

Başkan, özellikle son bir yıldır ayaklar altına aldığınız Genel Kurul iradesi ve tüzük, sürekli yanlış 

algılarla yanıltılan taraftarımızın hışmı bu kez size yönelince mi aklınıza geldi?  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

İçinde bulunduğumuz hukuksal süreci, mahkeme bitmiş olmasına rağmen özetleyen Sayın 

Günay’a teşekkür ediyoruz. Kendisinin sağlığına kavuşmuş olması da bizi memnun etti ayrıca. 

Gördüğünüz gibi gayet dinamik ve formundaydı. Teşekkür ederiz. 

Sayın Gürkan Eliçin. 

Gürkan Eliçin 

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

Galatasaray Spor Kulübü Üyeleri, Basın Emekçileri ve Bizleri İzleyen Tüm Taraftarlar,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben 7593 Gürkan Eliçin.  

Belki anımsayanlarınız olacaktır, 2019 yılının Ekim ayında ilk kez bir soru ile gündeme geldim. 

Bu soru Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Galatasaray Sportif AŞ arasındaki borç ilişkisinin 
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nasıl kısa sürede kartopu misali arttığı üzerineydi. Bir sonraki Divana katılamamıştım. Yönetim 

teveccüh gösterdi, bir yanıt verdi. Daha sonra da ben, bir sonraki Divanda bir sunumla olayı 

biraz daha çözümlemeye, analiz etmeye çalıştım. Fakat en son gördüğüm, konunun birdenbire 

kişisel bir hâle dönüşmesi ve sanki benim kişisel meselemmiş gibi odak noktasına oturtulmuş 

olmam. Bu beni rahatsız etti, çünkü bu konu benim kişisel sorunum değil, bu konu 

Galatasaray’ın kurumsal sorunu. Dolayısıyla hepimizin sorunu. O yüzden, ben bugün 

olabildiğince kişiselleştirmeden bu konuyu biraz daha işlemek istiyorum, çünkü çok önemli, 

hatta Galatasaray’ımız için hayati bir konu olduğunu düşünüyorum. 

Sevgili Galatasaraylılar,  

O günkü sunumumu, çok büyük ölçüde bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar 

üzerinden kurgulamıştım. Bunun da elbet bir nedeni vardı. Tek sözcükle, aleniyet. Bu da şu 

anlama geliyor. Bağımsız denetimden geçen ve yayınlanan bu tablolar artık kamuya mal 

oluyor, alenilik kazanıyor. Dolayısıyla bunlar üzerinde yapılan çözümlemelerde, analizlerde bir 

suç oluşması söz konusu değil. Ancak bu yine de bana bir SPK sopası sallanmasına engel 

olmadı.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Galatasaray ve Galatasaraylılık kültürü esprit critique, yani eleştirel akıl üzerinde temellenir. 

Bizim geleneğimizde eleştirene, muhalefet edene, aykırı söz söyleyene tehdit, sindirme, 

korkutma yoktur. Böyle bir şey olması açıkçası yadırgatıcı bir durumdur. Yine benim olmadığım 

Divanda, yüksek faiz eleştirim dolaylı olarak kabul görmüş. Divan tutanaklarından alıp sarı 

olarak size yansıttığım, okunabiliyor mu bilmiyorum. Sportif AŞ de o dönem maruz kaldığı en 

yüksek oranı geçmemek kaydıyla derneğe adat işletiyor ya da işte en yüksek faiz oranının 

milyonda bir üstünü dahi faiz kesemezsiniz diyerek dolaylı bir teyit söz konusu. Zaten rakamlar 

bunu kanıtlıyor, yani bunun aksini söylemek çok olası değil. 

Burada tespiti doğru yapmak lazım. Bir tercih yapılırken, bu tercih dernek yararına yapılmamış. 

Bu tercih Sportif AŞ yararına yapılmış. Bir de bileşik faiz konusunda biz bunu anlamadık gibi bir 

şey olmuş. Ben size çok basit bir örnekle bunu hemen anlatayım. Bakın, malum adat 

tablosundan yola çıkarak söylüyorum. 2019’un ilk 6 ayı, bu ilk 6 ayda bırakın her şeyi, her ay 

faiz faturası kesilmesi ile Sportif’in ödediği tarz 3 ayda bir faiz faturası kesilmesi arasında oluşan 

fark, 6 ay için oluşan fark 5 milyon TL. Bileşik faizi bundan daha iyi anlatabilecek örnek 

bilmediğim için daha fazla da söylemek istemiyorum. Ama bu da yine çok net bir konu.  

Biliyorsunuz, 30 Kasım 2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarımız 

açıklandı, yayınlandı. Elbette ki ben de aldım ve baktım. Tespitim şu, yüksek faiz sürmektedir. 

Bakın, şu anda o söz konusu tabloların dipnotları, ilişkili taraf açıklamalarında kırmızı ile daireye 

aldığım rakam, ilk 6 ayda kesilmiş olan 85-86 milyon liralık bir faiz faturasıdır ki, borç 542 

milyon civarında olduğuna göre, oradan işletsek, 6 ayda % 16 gibi bir rakam yapar. Hadi basit 

hesap, global hesap diyoruz, yılda % 32. Ama borcun tamamı finansal borç değil, dolayısıyla 

faiz tahakkukuna tabi değil. Faiz tahakkukuna tabi rakamın daha düşük olduğunu düşünecek 

olursak, demek ki yine % 40’lar üzerinde bir faiz söz konusu diyebiliriz, adat tablosuna ihtiyaç 

duymadan bu kez, sadece bağımsız denetim raporundan yola çıkarak.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Dolayısıyla son durumdan bugüne değişen bir şey yok Batı cephesinde. 
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Tabii burada soru sormak ihtiyacı duyuyorum. Acaba şöyle bir durum mu var? Yani Sportif AŞ 

alacağına şahin de borcuna güvercin gibi mi davranıyor? Bilmediğim için çok büyük bir saflıkla 

soruyorum. Gerçekten aydınlatırlarsa sevinirim. Dernek kendi uhdesinde bulunan örneğin 

Florya Tesisleri’nden kira alıyor mu? Stattaki büro kullanım alanlarından alıyor mu? Stadın 

yanındaki store’dan alıyor mu? Bütün bunları bilmek lazım. Mademki bir borç-alacak ilişkisi 

işliyor, bunları da açık olarak bilirsek değerlendirmemizi daha sağlıklı yaparız diye 

düşünüyorum. 

Sevgili Galatasaraylılar,  

Evet, aynı rapordan, yani 30 Kasım 2019 raporundan, borcumuzun dağları aştığı noktasına 

ulaşıyoruz. 684 milyon 673 bin 749 lira borçluyuz Sportif AŞ’ye. Kaydı açık 9.000 üyemiz varsa, 

her biriniz 76 bin lira borçlusunuz Sportif AŞ’ye. Ben de öyle. Bu rakam inanılmaz, çünkü tam 

30 ay önce, 31 Mayıs 2019’da bu rakam 114 milyon lira mertebesinde. 30 ayda 6 kat arttı. 

Derneğin Sportif AŞ’ye borcu 30 ayda, 2.5 yılda 6 kat arttı. Ve tabii ki bağımsız denetçi de şartlı 

sonuç koydu. 30 Kasım 2019’da şöyle diyor: “Dipnot 4’te açıklandığı üzere, grubun 30 Kasım 

2019 tarihi itibarıyla ana hissedarı Galatasaray Spor Kulübü’nden 684 milyon 673 bin 749 TL 

tutarında ticari olmayan alacağı olup, söz konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmamaktadır. 

İlişkili taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar hesabına taşınan söz konusu tutarın tahsilatına 

ilişkin vade ve şekildeki belirsizlikler nedeni ile anılan alacakların tahsil edilebilirliğine dair 

kanaat oluşturulamamıştır.” Ben de aynı kanaati oluşturduğum için bu konuşmaları yaptım, bu 

uyarıları yapmaya çalıştım. Ama şimdi artık resmî olarak şartlı sonuç açıklaması olarak 

raporumuzda görüyoruz.  

Dernek nasıl bu kadar büyük borçlanıyor? 3 tane kanayan yara var. Bir tanesi, zarar eden 

amatör şubeler idi diyorum. Çünkü yönetimimiz sağ olsun, bu konuyu hallettiğini, artık amatör 

şubelerden böyle büyük bir zarar oluşmadığını anlatıyor. Kendilerine bunun için teşekkür 

ediyorum. İkincisi, dikkatinizi kaç toplantıdır çekmeye çalıştığım, yüksek faizle yapılan 

faturalandırmalar, adatlar. Üçüncüsü de, yine en az bunun kadar tehlikeli olan, stat doluluk 

protokolü. Sevgili Ünal Başkanımız zamanında imzalanmış olan bu protokol, sermaye 

artırımında nakti olarak koymayıp, başka yöntemle yapmak üzere oluşturulmuş olan bir 

formül. Belki günün şartlarında doğru. Çok detayına hâkim olmadığım için çok fazla bilgi 

vermek istemiyorum, yanlış bir şey söyleyebilirim. Ama günümüz koşullarında, biz şu anda dahi 

borcu sıfırlasak, Sportif AŞ ile daha 8 sene devam edecek bu protokol gereği, 8 sene çok ciddi 

bir şekilde borçlanacağız. Çok büyük bir başka kanayan yara. Acil bir şekilde müdahale edilmesi 

gerekiyor. Ya güncellenmesi gerekiyor, ya payımıza düşen iskonto edilmiş sermayenin nakit 

olarak konulup, bu protokolün ortadan kaldırılması gerekiyor veya finansçılar belki başka 

sonuç bulabilirler, başka çözüm önerebilirler. Ama bu protokol 8 sene daha bu şekilde devam 

ederse değişen hiçbir şey olmayacak. 

Estağfurullah. Ben konuya çok hâkim olmamakla birlikte, sınırlı bilgimle şunu söyleyeyim. 

Şirketler birleştirilip sermaye artırılırken, bu sermayeyi nakdî olarak koymak yerine, 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği bilet haklarının olası gelirlerini sermaye olarak koymaya 

karar veriyor ve bununla ilgili Deniz Yatırım bir iskonto çerçevesi oluşturuyor, formülasyon 

geliştiriyor. Bir minimum rakam da var anladığım kadarıyla. Sadece doluluk değil, ama 

minimum da bir rakam olması gerekiyor. Bu çerçevede, eğer o doluluk veya o minimum 
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rakama ulaşamazsa stadın bilet gelirleri, aradaki farkı Sportif AŞ kulübe fatura ediyor ve eksik 

nakdî sermayesini tamamlamış oluyor. Yani kabaca formül bu, anlatılan bu. Rica ederim. Ama 

tabii buna daha hâkim olan Yönetim Kurulu üyelerimiz var. Belki yanıldığım veya eksik bildiğim 

yerler varsa, lütfedip tamamlarlarsa ben de çok sevinirim. Ama bugün itibarıyla, bu protokol 

derneğimizin borcunun katlanmasındaki -faizle birlikte- en büyük motivatördür, en büyük 

etkendir. Bunu lütfen bu şekilde bilmenizi rica ediyorum.  

Neden bu kadar hassasım dernek konusunda? Çünkü hepimiz bu derneğin üyesiyiz, bu 

Yönetim Kurulu da bu derneğin Yönetim Kurulu öncelikle. Dolayısıyla dernek üyeliğinin bize 

yüklediği sorumlulukla şunu söylemek istiyorum. Eğer biz bu sorunu çözemezsek, denetçinin 

de belirttiği gibi, nasıl tahsil edilebileceği belli olmayan borcumuz 1 milyara da dayandığında, 

bir gün tahsilat yöntemi bize dışarıdan dayatılacaktır ve bu dayatıldığında, inanın sevgili 

Galatasaraylılar, ya Ada’mız gidecektir ve o Ada’yla birlikte tüm gençlik veya çocukluk anılarınız 

gidecektir, ya Sportif AŞ’deki A grubu hisselerimiz gidecektir, yani futbol takımımız artık bizim 

olmayacaktır ya da her ikisi birden gidecektir. Bu da en kötü senaryo. İşte benim bu konudaki 

hassasiyetimin temel nedeni budur.  

Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Gürkan Bey’e teşekkür ediyoruz. Tabii gönül ister ki, sunumda kullanılan bazı konsolide 

tablolar, konuşmamda bahsettiğim gibi, Galatasaray Spor Kulübü’nün kurumsal iletişim 

kanallarından da gösterilsin. Fakat şu an itibarıyla televizyondan bunlar gösterilmedi. Değerli 

Yönetim Kurulu üyelerinin dikkatine sunuyorum.  

Üçüncü konuşmacıya geçmeden evvel, Sayın Başkan Yardımcımızdan, tüzükteki ilgili bir 

maddeyi dikkatlerinize sunmasını istiyoruz. Buyurun.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Saygıdeğer Hazirun,  

Tüzüğümüzün 42. ve iç tüzüğümüzün 18. maddesi, söz almada önceliği düzenlemektedir. 

Aynen okuyorum: “Söz isteyen üyelere, yazılma sırasına göre, organlar, kurullar ve 

komisyonların sözcüleri ile sataşma ve usul hakkında söz isteyenlere öncelikle söz verilir.”  

İç tüzükte de “Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ile, komisyonlar sözcüleri ile sataşma ve 

usul hakkında söz isteyenlere öncelikle söz verilir.” kaydı vardır. Bu doğrultuda...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Recevik, buyurun. Söz istemiştiniz.  

Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik 

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylılar,  

İlk çıkan konuşmacı hanım, bütün konuşmasında sürekli adımdan bahsetti. Şimdi şöyle bir 

durum var. O video ile ilgili süreç yargının elinde, mahkeme devam ediyor. Ama kendisi burada 

o yargı bitmiş, o mahkemeden sonuç çıkmış gibi hüküm verdi. Sayın Başkan, sizden de 

beklerdim ki, etik kurallardan bahsederken, devam eden bir yargı varken kendi kendine böyle 

bu şekilde karar vermesi doğru değildi. Öyle değil mi? 7 Nisan 2020’de duruşma devam edecek. 
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Duruşma devam ediyor. Onun için daha henüz kesinleşmiş bir şey yok. Ben hâlâ kendi fikrimin 

arkasındayım. Onu belirtmek istedim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bitti mi?  

Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik 

Bitti.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederim. Duruşma haricindeki eleştirilere veya suçlamalara cevap vermek istiyor 

musunuz?  

Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik 

Duruşma bitmeden neye cevap vereceğim ki?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hayır, üyeliğinizle ilgili de bir eleştiri...  

Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik 

Ha, o. Çok eski bir hikâye o, temcit pilavı gibi dönüp dönüp başıma geliyor. Eski bir hikâye.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam. Dolayısıyla Divan Başkanına nasıl davranması gerektiğini hatırlatırken, onu üzerinize 

almanızda...  

Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik 

Hayır, tamam, onu ben...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz, size öncelik verdik. Tüzüğün 42. maddesi.  

Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik 

Teşekkür ediyorum, o zaten Divanda görüşülüp aklanmıştım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Ali Öğüdücü, buyurun.  

Ali Öğüdücü 

Değerli Galatasaraylılar, Sayın Başkan, Yönetim Kurulu,  

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bir önceki konuşmacı Sevgili Gürkan Eliçin’in 

yaptığı konuşma nedeniyle kendisini kutluyorum, çünkü çok değerli bilgiler verdi bize ve 

Galatasaray açısından hayati derecede önemli bir konuya dikkat çekti. Özellikle rakamlara 

dayalı, bağımsız denetimden geçmiş rakamlar üzerinden yürüyerek hiçbir tartışmaya mahal 

vermeyecek şekilde durumu tespit etti. Ben yorum olarak da nitelemiyorum, tespit etti. Onun 

için kendisine teşekkür ediyorum. Bu tip konuşmalar çoğaldıkça, biz zannediyorum durum 

tespitlerinde daha sağlıklı olacağız ve daha sağlıklı kararlar vermeye başlayacağız.  



14 
 

Şimdi ben de ikinci bir konuyu ele almak istedim. Esasında bütün konular birbirine bağlı. En 

önemli konumuz, Galatasaray’ın iyi durumda olması. Bu, şu demek. Sportif AŞ ile, dernekle, 

tüm yapıları ile kuvvetli bir Galatasaray sahibi olmak istiyoruz, Galatasaray aidiyeti hissetmek 

istiyoruz. Bu anlamda bir sürü faaliyet var, seviniyoruz Galatasaray’ımız şampiyon olduğu 

zaman, mutlu oluyoruz, gururlanıyoruz. Ve bunun birtakım mali tablolara etkisi oluyor pozitif 

anlamda. 

Şampiyon olunca ne oluyor? Şampiyonlar Ligi gelirimiz ortaya çıkıyor ki, bu 2017’de neredeyse 

sıfır olan, daha sonra 230 milyonlara gelen bir Şampiyonlar Ligi geliri. Tribün doluluk 

oranlarımız artıyor, ürün satışlarımız artıyor, yayın gelirlerimiz artıyor. Biz bunlara sevinirken, 

şampiyon olmak üzere kurmuş olduğumuz bu kadroların esasında bir taraftan da Sportif AŞ’nin 

en önemli faaliyet alanı olması nedeniyle, bilançolarımıza kadro yapılarının pozitif ya da negatif 

etkileri oluyor.  

Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Biz şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’nden dolayı 

ciddi anlamda bir gelir elde ediyoruz. Ama kadro planlamamızda yanlışlıklar yaparsak, o elde 

ettiğimiz değerleri kaybediyoruz. Nasıl oluyor? Şimdi size onu anlatmaya çalışacağım. Hemen 

birinci slaytımıza geçelim. Çok uzun değil, 3 slayt. Mümkün olduğu kadar hap, hazır ve mümkün 

olduğu kadar da gerçek değerler üzerinden konuşacağım. Gerçek değerler -referanslarımı da 

söyleyeyim- KAP açıklamaları. Bu arada onu da söyleyeyim, KAP açıklamalarının içerisinde 

maalesef bonusları göremiyoruz, daha önce bonusları görüyorduk. Bonusları görüyor olmamız 

bizim gerçek değerlere ulaşmamız açısından çok önemli. Umarım bonusları da gördüğümüz 

zaman daha sağlıklı değerlendirmeler yapabiliriz. 

İkinci aldığımız referans noktası da transfermarkt. Niye transfermarkt, yok mu başka, 

diyeceksiniz. Bugün dünyada kabul gören, oyuncuların güncel değerlerini görebileceğiniz, 

bütün menajerlerin, kulüplerin hepsinin başvurduğu kaynak, yani futbolun transferinin 

Wikipedia’sı transfermarkt. Şimdi bu anlamda hemen başlayalım.  

2018 yılında her sene, her zaman olduğu gibi bir dönem başlıyor. Bu dönem başlarken 

yönetimimiz bir takım devralıyor, kurgulu bir takım devralıyor. Bu almış oldukları takımla ilgili 

olarak KAP’a bildirilmiş bonservis bedelleri üzerinden yürüyoruz. KAP’a bildirilmiş olan 

bonservis bedelleri, bunların hepsi resmî rakamlar: Eren Derdiyok 4 milyon avro, Gomis 2.5 

milyon avro, Rodrigues 3.5 milyon avro. Uzatmayayım, dibine baktığınız zaman bu takım 

oluşturulurken 2018 yılında harcanmış olan para toplamı 65 milyon 100 bin avro. Bu kadro ile 

biz şampiyon olduk, arkasından bir sene daha şampiyon olduk. Bu arada, bu kadro ile ilgili 

olarak da sezon devam ederken veya sezon sonunda oyuncular satmışız. Yani 65 milyon 100 

bin avroluk bir takım devralmışız, buna karşılık da Fernando’yu satmışız, Gomis’i satmışız, 

Rodrigues’i satmışız, Ozan Kabak’ı satmışız, Ndiaye’yi satmışız ve toplam 46 milyon 600 bin 

avroluk bir değer üretmişiz. Yani kasaya 46 milyon 600 bin avro girmiş.  

Şimdi toplamda takımın değeri ne olmuş diye bakalım. 46 milyon 600 bin avro nakit olarak 

kasamızda ya da nakit olmasa da bir değer olarak aktifimizde duruyor. Diğer taraftan, geride 

kalan oyuncuların transfermarkt değerlerine bakıyoruz. Bunlar da oradan alınmış bugün, 

güncel değerlerini söylüyorum. Onlar da aşağı yukarı 43 milyon avro civarında. Yani bu 

oyuncuları da o günkü değerleri üzerinden satmış olsaydık -öyle bir şey yok, daha kolay 

anlaşılabilsin diye söylüyorum- toplam 89 milyon 600 bin avroyu cebimize koyacaktık. Peki, 
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devredilen takım neydi? 65 milyon 100 bin avro. Baktığınız zaman, 65 milyon 100 bin avroluk 

takımın sonuçta 24 milyon 500 bin avroluk bir artı değer oluşturduğunu görüyoruz. Netice 

itibarıyla bu iyi bir tablo mu? Bence çok iyi bir tablo. Sonuçta Galatasaray 65 milyon 100 bin 

avroluk bir kadro, 89 milyon 600 bin avroluk kadro. Yani 2018 yılında devralınan kadronun 

toplam değeri 89 milyon 600 bin avro, 24 milyon 500 bin avro kâr elde edilmiş. 

Şimdi gelelim bugünkü duruma. Dünden bugüne iyi mi gidiyoruz? Yani daha mı iyi? Ben teknik 

tarafını bilmem. Teknik tarafı, muhakkak iyi oyuncular, kaliteli oyuncular, bunların 

şampiyonluğa gitmesi, vesaire, bunlar bizim dışımızda. Biz rakamlar üzerinden bakmaya 

devam edelim. 

Şimdi ilginç olan şu. Biz birtakım oyuncuları sattık, elbette her transfer döneminde olduğu gibi 

oyuncular da transfer ettik. Bunların da KAP’a bildirilen bonservis bedelleri üzerinden devam 

edelim. İşte Ömer Bayram 400 bin avro, Nagatomo 2.5 milyon avro, Emre Akbaba 4 milyon 

avro diye devam ediyor. Diagne 13 milyon avro, o da buna dahil ve toplamında 31 milyon 900 

bin avroluk KAP’a bildirilmiş bir bonservis bedeli ile karşı karşıyayız. Peki, bu kadroda başka ne 

yapmışız? O kısma tekrar geleceğim. Mümkün olduğu kadar kiralık oyuncu transfer etmişiz. 

Güzel olan şeyler de var. Babel mesela, sıfır bonservis bedeli ile alınmış, buna karşılık 

transfermarkt bedeli 2 milyon avro, vesaire. Nitekim Falcao sıfır bonservis bedeli olarak 

gözüküyor, 5 milyon avro transfermarkt bedeli bugün.  

Şimdi şöyle baktığım zaman, aynı mantığı tekrar oturtuyorum yerli yerine. 31 milyon 900 bin 

avro bonservis bedeli ödenmiş. Elinizde kalan oyuncuların transfermarkt bedeli toplamda -

Belhanda 9, Sofiane Feghouli 9 gibi devam ediyor- 31 milyon 500 bin avro. Yani 2001 yılında 

baktığınız zaman 63 milyon 400 bin avroluk bir takım oluşturmuşuz. Bugün geriye dönüp 

transfermarkt bedellerini koyduğumuz zaman, bu takımın bedeli 53 milyon 50 bin avroya 

iniyor.  

Yani kısa yoldan şunu söylemek istiyorum. Bizler doğru transfer planlaması ile kâr elde 

edebiliriz. Ama yanlış işler yaptığımız zaman, en ufacık bir yanlışa tahammülü yok 

Galatasaray’ın. 2018 yılındaki 24 milyon 500 bin avroluk artıyı bir kenara koyun, buna karşılık 

2020 yılındaki futbol takımı kadrosundaki 10 milyon 350 bin avroluk değer kaybını diğer tarafa 

koyduğunuz zaman, bir yıl içerisinde 35 milyon avro gibi bir değer aşınması görüyoruz. Bu neye 

tekabül ediyor, biliyor musunuz? Şampiyonlar Ligi gelirlerinin tamamının gitmesine tekabül 

ediyor. Yani biz Şampiyonlar Ligi’ni de kazansak, eğer yanlışlar yaparsak, hiçbir şekilde bu kara 

deliği kapatamayız.  

Bakın, bunun içinde önemli bir tehlike daha var. Bu önemli tehlikeye de dikkat çekmek 

istiyorum. 2018 yılındaki kiralık sayımızla şimdiki kiralık sayımıza bakalım. 2020 yılında, bugün 

Saracchi bizim oyuncumuz değil, Andone -memnunuz, iyi oyuncu- bizim oyuncumuz değil, 

Onyekuru bizim oyuncumuz değil, bize ait değil bonservisi, Lemina bize ait değil, Seri bize ait 

değil. Bu oyunculara bütün paraları veriyoruz, ama bizim için herhangi bir aset üretmiyor. Artı, 

bu oyuncularla ilgili vermiş olduğumuz muhtemelen bazı menajer bedelleri de var. Onları da 

göremiyoruz KAP açıklamalarında, bilmiyoruz. Yani ne kadar menajer bedeli ödedik, ne kadar 

ödemedik, bilmiyoruz. Ya da onlar danışma ücreti adı altında mı geçiyor, onu da bilmiyoruz. 

Dolayısıyla büyük bir tehlikedir. Ben özellikle bu tehlikeye dikkat çekmek istiyorum, çünkü eğer 
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kiralık oyuncu sayısı artarsa, bizim kadromuzun toplam değeri de gitgide azalacak ve sportif 

başarılardan elde etmeye çalıştığımız gelirleri de büyük ölçüde kaybediyor olacağız.  

Kısaca küçük bir şey daha söyleyeyim bu planlama hatası ile ilgili. Hiç tahammülü yok 

Galatasaray’ın hiçbir şeye. Bunların eleştiri olmaktan öte tespit olarak algılanmasını rica 

ediyorum Yönetim Kurulundan. Örneğin, geçen sene bir süre Eren Derdiyok’un parasının 

ödenip tribünde oturması, bu sene Linnes’in yine parasının ödenip bir yarı boyunca kenarda 

oturması, Nagatomo için de aynı şekilde geçerli bu. Bunlar hep Galatasaray’ın para kaybı, 

bunlarla ilgili muhakkak çok dikkat edilmesi gerekiyor.  

Şu anda söyleyeceğim şu kısaca. Evet, bir sene içerisinde 35 milyon avro gibi gözüküyor. 

Transfermarkt ve KAP’a açıklanan verileri objektif ve doğru veriler olarak kabul edersek, bu 

kadronun ekonomik anlamda bu şekilde yıpranmaya devam etmesine Galatasaray’ın pek fazla 

tahammülü olmaz. Çok dikkatli şekilde tedbir alınmasında fayda var diyorum.  

Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Cengiz Ergani, buyurun efendim.  

Cengiz Ergani 

Sayın Divan Başkanı, Değerli Kurul Üyeleri, Saygıdeğer Galatasaraylılar,  

Şöyle bir başlık koyma ihtiyacını hissettim: Bakış açınızı değiştirin. Niçin farklı açıdan 

bakmalıyız? Niçin bu başlık? Yönetim Kurulu biz üyeleri her ay mali ve idari konular hakkında 

bilgilendiriyor. Çeşitli finansal tabloları sunuyorlar. Peki, gördüğümüz tablolar ne ifade ediyor 

ve biz ne anlıyoruz? Anlatımlara göre, dernekte işler toparlanmış. Şubeler kâr etmeseler bile 

zarar da etmiyorlar, artık kendi yağıyla kavruluyorlar jargonu kafalarımıza yerleştirildi. Ama 

biraz önce konuşan Gürkan Eliçin kardeşimin yaptığı sunumdan sonra durumun pek de öyle iç 

açıcı olmadığı aşikâr.  

Sportif AŞ’de de son yıllardaki rekor gelir artışına, zarardan kâra geçen bir duruma rağmen, 

bazı olumsuzlukları vurgulamamız lazım. Ama doğru bilgilenebiliyor muyuz? Ben Sportif AŞ’nin 

durumuna farklı bir cepheden bakmak istiyorum. Sportif AŞ’nin durumunu görebilmek için 

verilere farklı açıdan yaklaşmak gerektiğine inanıyorum. Sunacağım raporların hepsi bağımsız 

denetimden geçmiş rakamlardan oluşup, bağımsız denetim şirketinin finansal raporlarından 

alınmıştır. 

Bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlara göre, 30 Kasım 2019’dan geriye son 3.5 yılın 

özeti bu tablo. Şöyle bir bakalım. İlk iki yıl ortaya çıkan zararın ardından 3. yıl 30.5 milyon TL 

kâr açıklanmış, Sportif AŞ. Ancak kâr ettiğimiz 1 Haziran 2018 - 31 Mayıs 2019 döneminde 

Şampiyonlar Ligi gelirlerine dikkat edecek olursak, söz konusu kârın nereden kaynaklandığını 

daha iyi kavrayabiliriz. Rekor hasılat yılı diye adlandırdığımız bu sezon eğer Şampiyonlar Ligi 

gelirleri olmasa imiş önceki 2 yılı aratmayacak bir zarar ortaya çıkacakmış. Topun çizgiyi 

geçmediği durumlarda sürdürülebilir, sağlam bir mali yapının alınamayacağının en net şekilde 

tezahürüdür bu.  

Bize anlatılanlara göre, Sportif AŞ kâr ediyor, dernek de artık zarar etmiyor. Peki, yalnızca son 

1.5 senede finansal borçlarımızdaki artış 413.190.935 TL. 1.5 senede derneğin Sportif AŞ’ye 

olan borcundaki artış 373 milyon 902 bin 267 TL, son 1.5 senede derneğe kesilen faiz 



17 
 

faturalarının tutarı 208 milyon 863 bin 037 TL. Derneğin içinde bulunduğu durum ve Sportif 

AŞ’ye olan borcun son hâli Gürkan Eliçin kardeşim tarafından da açıklandı, gündeme getirildi. 

Bağımsız denetim şirketinin bu borçla ilgili dipnotlarındaki görüşünü de ıskalamamak gerekir. 

Fazla yoruma gitmeden, bir başka pencereden durum tespiti yapmak istedim. Esasında 

durumun vehameti son aylardaki hisse satışlarından da belli oluyor. Eldeki kaynakların sonuna 

geldiği vurgulanıyor.  

Hepimizin sorması gereken soru şu. Sportif AŞ kâr ederken, dernek de zarar etmezken, hâlâ 

borcumuz artıyorsa bu işte bir hata var. Bu paralar nereye gidiyor? Benden önceki konuşmacı 

Ali Öğüdücü gayet net bir şekilde transfer politikalarınızı açıkladı. Bunu dinledikten sonra, bu 

paraların yanlış transfer politikalarına, hatalı kadro mühendisliğine gittiği söylenebilir. Sportif 

AŞ sermayesindeki payımızın 10 Şubat 2020 tarihi itibarıyla % 61.64 oranına düşmesi de 

derenin bittiği anlamına geliyor.  

Sadece bir durum tespiti yapıp, Divan Kurulunu bilgilendirmek istedim. Saygılarımla.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Ahmet Şenkal.  

Ahmet Şenkal 

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Bendeniz bilmediğim, pek uzman olmadığım konularda konuşmuyorum, konuşmak 

istemiyorum. Buraya çıkan çok değerli konuşmacıları, hatipleri dinliyorum, bir şeyler 

öğreniyorum. Ama izninizle ben de başından beri yahut her safhasında içinde yer aldığım, bu 

nedenle de bildiğimi zannettiğim bir konuda sizlere birkaç laf söyleyeceğim, birkaç söz 

edeceğim. Bu arada, Mehmet Bilen’in 10 dakika önerisine irticalen konuştuğum için uyacağım, 

10 dakika 11 dakika olduğu zaman da keseceğim, ineceğim. 

Şimdi efendim, benim konum bu yıllardır yılan hikâyesine dönen tüzüğümüz. Yıllar yılı herkes 

bu tüzükten şikâyet  etti, etmedi. Buraya çıkan konuşmacılar değindiler. Değinmeleri bir sonuç 

verdi mi derseniz, vermedi. Ben de hep dinledim, 4 yıldır dinledim. O 4 yılın başlangıcından bu 

tarafa size kronolojik olarak biraz sonra getireceğim.  

Şimdi efendim, yine konuşmayacaktım ama özellikle geçen hafta, değerli Yönetim 

Kurulumuzun bu tüzük konusunda önce şöyle bir çıkış yapıp, sonra geri adım atması üzerine 

dedim ki, bu iş hakikaten artık sulandı, çocuk oyuncağına döndü. Ben de sizlere şu gelişmeleri 

bir anlatmak istedim. Bakınız, bu tüzük konusunda bu kadar uğraşan arkadaşların verdikleri 

zaman, harcadıkları emek hep çöpe atıldı yıllardır. Hazırlanan tasarılar -ki biraz sonra 

göreceksiniz, şu anda 3 tane tasarı hazır, sümenin altında bekliyor- sümen altında o güzel 

yerlerini aldılar, istirahate çekildiler. Ama biz yıllardır burada görüyoruz. Bütün konuşmacılar, 

bu işle ilgili konuşmacılar, yöneticiler buraya çıkıyorlar, işte efendim bu tüzük şöyle kötü, böyle 

şikâyetimiz var, elimizi kolumuzu bağlıyor, işte kulübün başına gelen bütün olumsuz işler, 

kaoslar hepsinin kaynağı bu tüzük, bir düzelse şöyle olacak, tadil olsa böyle olacak diye hep 

söyleniyor. Ağlaşılıyor tabiri caizse. 

Bakınız net, en son söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Bu serzenişler, ağlamalar bence 

timsahın gözyaşları. Emin olunuz, yöneticilerimiz bu mevcut tüzükten ziyadesiyle memnunlar. 

İstedikleri gibi eğdikleri, büktükleri, istedikleri maddeyi tanıdıkları, istemediklerine hiç 
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bakmadıkları bu mevcut metinden herkes memnun, ama güzel bir şovla memnun değiliz işi 

yapılıyor.  

Neden? Neden, bunu söyleyeyim. Bakınız, tüzük tadilimizin ilk metninden sonra geçen 42 

ayda, şu son 4 senede 4 tane Olağan Genel Kurulun yanında 4 tane de Olağanüstü Genel Kurul 

yapmışız. 42 ayda 4 tane, yani her 10 ayda bir yapıyoruz. Kolay, yani bu çok zor bir şey değil. 

İlan ediyorsunuz, toplanıyor, yapıyorsunuz. Ama nedense tüzük tadili için bırakın Genel Kurul 

yapmayı, Genel Kurul yapmak için teşebbüs bile edilmemiş. O bakımdan söylüyorum ki, bu 

işten pek hoşnutsuz değil kimseler.  

Şimdi hafızanızı canlandırmak için ve kısa tutmak için bu tüzük tefrikasını, bu yılan hikâyesine 

dönen, hani pehlivan tefrikası derler ya, ona dönen hikâyeyi çok kısa özetleyeyim. Bakınız, sene 

2010, Ekim ayı. Hepiniz hatırlıyorsunuz, şu an kullandığımız mevcut tüzüğün yürürlüğe girdiği 

tarih 2010 Ekim. Oh ne güzel! Uzun süre dedik, değil mi? Hayır, öyle değil. Birkaç sene içinde 

hemen serzenişler, şikâyetler başlıyor, giderek artıyor. O zaman dönemin Divan Kurulu Başkanı 

Sayın İrfan Aktar, görevi icabı tabii diyor ki, bu tüzüğün bu kadar şikâyeti var, tüzüğü tadil 

etmek için bir komisyon kuralım. Ve kuruyor da. Bendenizin de hasbelkader içinde olduğum 

bu komisyon, şu andaki değerli Başkanımız Mustafa Cengiz Bey’in de içinde olduğu bu 

komisyon çalışmalarına başlıyor. Bakın, Ocak ayında başlıyor, 2014 yılı Ocak ayı. 2016 yılı Mart 

ayının 8’ine kadar, 2 seneden fazla, 41 oturum yapıyor, 150 saat çalışıyor. Öyle böyle, yazlar, 

kışlar geçiyor, çalışıyorlar. O arada, o süreçte çoğu burada, kulübümüzün Sicil Kurulu, Disiplin 

Kurulu, Denetim Kurulu, tek tek rica ettik, çağırılıyor, geliyor. Hepsinin fikirlerini alıyoruz. 

Üyelerimizin 36 tanesi de yazılı dosyalarla öneriler verdi, onları da alıyoruz. Bu kadar çalışılıyor, 

bir metin hazırlanıyor ve 8 Mart 2016 günü Sayın İrfan Aktar vasıtasıyla, ondan geçmek 

kaydıyla, Yönetim Kuruluna veriliyor. Sene 2016 Mart, birinci tüzük taslağı.  

O dönemin başkanı Sayın Dursun Özbek Başkanımız. Kendisi de burada, kendisinden belki de 

özür dilememiz lazım. Bizim Sayın Dursun Başkanı tacizimiz başlıyor. Ya kardeşim, hadi şu şeyi 

bir ele alalım, tüzük tadilini gerçekleştirmek için bir Genel Kurul toplayalım Sayın Başkan. 

Durmadan başındayız. Bu başında olanların bir tanesi benim, bir tanesi de Sayın Başkanımız 

Mustafa Cengiz Beyefendi -o zaman başkan değil-. İki sene de böyle geçiyor. 2018 yılının Ocak 

ayı geliyor. 2018 yılı bizim kulübümüz için çok önemli bir yıl. Neden olduğunu şimdi 

göreceksiniz.  

2018 Ocak, biliyorsunuz, seçim oluyor. Ah ne güzel, Tüzük Komisyonundaki Mustafa Cengiz 

Bey ve Ahmet Şenkal, biz beraberce, hem de biri başkan, biri ikinci başkan olarak yönetime 

geliyoruz. Tamam, tüzük tadili için kapılar açıldı. Artık engel de yok, hemen yaparız, değil mi? 

Başladık yönetime. Tabii bendeniz de, diğer üye arkadaşlarımız da Sayın Başkana bunu sık sık 

hatırlattık. Ben de çok sık hatırlattım, “Ya Başkan, biz bu kadar uğraştık, didindik, herkese 

yapacağız, edeceğiz dedik. Geldik, hadi şu Tüzük Tadili Genel Kurulunu toplayalım.” 

Mustafa Bey, -şimdi Allah var, kendisi burada yok- belki de haklı olarak dedi ki “Ya Ahmet, ben 

5 ay sonra bir daha seçime gireceğim, söz verdim. Takdir edersiniz ki, bu kısa sürede tüzükten 

daha önemli önceliklerimiz var, önce onları yapalım. Mayıs ayında tekrar seçimi kazanırsam, 

yaz aylarında futbol sezonunun da kapalı olmasından dolayı rahat olduğumuzdan, söz, ilk işimiz 

Tüzük Tadil Genel Kurulunu toplayacağız.” Eh güzel.  
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Mayıs 2018, Sayın Başkan tekrar seçime girdi. Biliyorsunuz, tekrar kazandı ve tabii tekrar 

beklentiler başladı. Ama bir iki ay geriye döneyim. O arada, -2018 yılının bu iki seçimden sonra 

bir önemi daha var- bir seçim daha oldu. Şimdiki değerli Divan Kurulu Başkanımız Eşref 

Hamamcıoğlu Bey de Divan Kurulu Başkanı olarak seçildi. Aynı bu 5 ay içinde oluyor. 

Kendisinden -Allah var- 3-5 ay bir şey gelmedi. Ama Mustafa Başkan da herhangi bir girişim 

yapmadığından, Eşref Bey 7 ay bekledikten sonra mutlaka düşünmüştür, bunda hiçbir adım 

atılmadı, eh tüzük tasarısının yazılmasının üstünden de 31 ay geçti, herhâlde güncellenmeye 

ihtiyacı vardır diye kendisi bir komisyon daha oluşturdu. Onu da hepimiz biliyoruz, çok yakın 

tarihler bunlar. Bir komisyon daha, o değerli üyelerden oluşan komisyonumuz da 8 ay çalıştı. 

Çok net, ben içinde de hep gördüm, biliyorum bu konuları, yakından izledik. 8 ay sonra, 

2019’un sanıyorum Mart ayında onlar da bir tasarı verdiler. Yani güncellenmiş yeni tüzük tadil 

tasarısı Genel Kurulda değerlendirilmek üzere Yönetim Kuruluna, Divan Kurulu vasıtamızla 

sevk edildi. Oldu mu iki tasarı? Bakınız, iki tane tüzük taslağı duruyor. İkisi de sümenin altında.  

Nereye gelmiştik? Mart 2019. Yine bir ses yok, nefes yok. Aradan 3 ay daha geçiyor. Şimdi 

burası önemli. Bakınız, bir gün Sayın Dinç Üner beni arıyor. Kendisi zannediyorum burada yok, 

rastlamadım. Gıyabında selamlarım olsun. Dinç Bey beni arıyor, diyor ki, “Ahmet Beyciğim, 

Sayın Başkanın talimatı var, Mustafa Başkanın, işte sen şu şu arkadaşları topla, Sevgili Yusuf 

Günay Bey’in başkanlığında şu mevcut tasarıyı bir daha güncelleyin, sonra işimize bakalım.” 

Ben esasında şaşırdım. Burada şimdi söylememde bir mahzur yok. O komisyonda yer alacak 

olan Dinç Bey’in “topla, getir” dediği arkadaşlar, Mustafa Bey’le Yönetim Kurulunda beraber 

çalışmış olduğumuz kişilerdir. Sağ olsun, herhâlde Başkan çok meşguldür, kendisi arayamadı 

bizi. Belki de yaz -çünkü Temmuz ayı-, yaz tatili belki torunlarıyla filandır diye bizi kendisi 

aramamış, talimatını vasıta ile gönderdi. Hiç üstünde durmadık. Toplandık, gittik. 29 Temmuz 

2019. Hafızamı da bu arada zorluyorum. Oturduk, sevgili kardeşimiz Yusuf Bey de ilk toplantıya 

geldi. Kendisine ilk sormak istediğimiz şu oldu. “Bak kardeşim, ben şahsen 4 senedir bu işe, 

yazdık da, çizdik de, getirdik de, götürdük de.” Bunu da dedik. Yine bakın, Temmuz, 40 derece 

sıcak. Toplandığımızın haftasına da bayram, Kurban Bayramı. “Biz tabii, Galatasaray, tüzük, 

hemen koşalım, yazalım. Hiç mühim değil. Ama ne olacak bunun sonucu, yine sümen mi?” 

Değerli kardeşim, -yüzü burada, severiz de- “Aa, bu sefer karar aldık, söz.” dedi. Tarih de verdi, 

“Ekim ayının ilk yarısında Genel Kurulu topluyoruz.” Öyle mi? “Söz.” Peki, Ekim 2019’un ilk 

yarısı. Yine biz çalıştık, yazdık, çizdik ve 27 Ağustos günü o taslakların –bakınız, mevcut tüzük, 

iki ayrı taslak- hepsini önümüze alıp, hepsini mezcedip, hepsini harmanlayıp -herkesin çünkü 

orada bir fikri olabilir- hepsi yeniden yazıldı. Ya bu madem bu kadar acele, noktaya, virgüle, 

imla hatasına kimse şey yapmasın, uğraşmasın. Emin olun, noktasına kadar bendeniz yazdım 

yeniden tüzüğü. Benim bu yaşımda, yaz günü ne işim var? Yazdık, götürdük, zevkle Yusuf 

Beyefendi’ye teslim ettik ve o kanalla Yönetim Kuruluna üçüncü tasarı gitti. Yani anlatmak 

istediğim şu. Şu anda Yönetim Kurulumuzun sümeninin altında 3 tane tüzük taslağı mevcut. 

Hepsi bekliyorlar ki bir tadil komisyonu toplansın.  

Şimdi bunu yine ben gelip burada anlatmazdım, ama başta da söyledim, geçen hafta değerli 

yönetimimizin bir çıkışı oldu. Gazeteden okuduk, medyadan. Efendim tamam, Tüzük Tadil 

Komisyonunu topluyoruz. Güzel, ben pek sevindim. En azından birkaç önemli maddeyi 
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düzeltiriz, geçiririz, rahatlar kulüp. Aa, aradan 3 gün geçti, şakaymış, olmamış. Yine 

toplanmadı. İnşallah yakın zamanda olur, ama bu konu gerçekten biraz sulandı.  

Bakınız, ben sözlerimi bitirmeden... Tam 9 dakika olmuş, bakıyorum da bu arada. 10 dakika 

mı? Ah çok fena! Peki, hemen bir dakikada kapatıyorum Sayın Başkan. Bakınız, bitirmeden 

evvel iki çift sözüm var. Birincisi, değerli yöneticilerime. Sevgili sayın yöneticilerim, tüzüğümüz 

bizim anayasamızdır. Bu tüzüğün tadili çok ciddi bir konudur, bütün camiayı ilgilendirir. 

Camiadan gelen beklentilere, isteklere kayıtsız kalmak, üyelerin hoşnutsuzluğunu dikkate 

almamak veya hiç tahmin etmiyorum ama bu tüzük tadili konusunda spekülasyon yapmak, 

siyaset filan yapmak yakışık almaz, doğru da olmaz. Bu bakımdan, bu üyelerin beklenti ve 

taleplerinin en kısa zamanda karşılanması lazımdı. Şimdiye kadar vakti geçti bile. Ama bunlar 

eğer dikkatle, titizlikle düşünülüp dikkate alınmazsa, emin olunuz, bu konu er veya geç ama 

mutlaka olumsuz sonuçlarla size döner, dönecektir.  

Benim naçizane tavsiyem, -elinizde done bol- lütfen bu taslakları alınız, hukukçularınız inceler 

herhâlde, onlara da inceletiniz, değerlendiriniz ve mutabık kalacağınız nihai metni öncelikle 

tabii Divan Kurulumuza bir sunun. Divan Kurulunda bu kadar mümtaz, kıymetli üye önce bir 

baksın, tartışsın, ondan sonra da süratle Tüzük Tadili Genel Kuruluna indirelim ve bu işi 

bitirelim.  

Söylenen, burada konuşulan konuların hepsi tabii ki önemli. Ben deminki arkadaşlarımı da 

dinledim. Mali konular, zevkle dinliyorum. Ama emin olunuz, bu tüzük konusu da çok önemli 

bir konudur ve ele alınmasında mutlak yarar vardır. Ben inşallah yanılıyorumdur. Benim 

tahminim, yine biz burada konuştuk, pek fazla beklentiye de herhâlde girmemek lazımdır. Eğer 

bu sorumsuz, bu kayıtsız tutum devam ederse daha çok taslaklar hazırlanır, sümen altında 

yerlerini alırlar. İnşallah ben yanılırım.  

Değerli Üyeler.  

Dikkatiniz için ve ilginiz için hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Şenkal, bir sorum olacak. Mahzuru yoksa, sizin dışınızda bu çalışma grubunda başka 

kimler vardı acaba? Dinç Bey davet ettiğine göre, herhâlde...  

Ahmet Şenkal 

Ben isimlerini burada hemen söylerim, hani belki yakışık almaz dedim ama. Sayın Yusuf Günay 

Beyefendi’nin başkanlığında, Dinç Üner, bendeniz, yine yönetimde beraber çalıştığım hukukçu 

arkadaşımız Hacı Hüseyin Toprak ve Begüm kardeşimiz -Dermancıoğlu-. Biz o yaz günleri 

burada, statta toplandık, bu işi bu 5 kişilik kurul olarak yaptık. Başka bir sorunuz varsa hemen 

cevaplandırıp ineyim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ben 4 saydım, bir beşinciyi bulamadım da ondan. 5 kişi mi, 4 kişi mi?  

Ahmet Şenkal 

Anlamadım. Hayır, biz 4’tük, ama Yusuf Bey de başımızda dersek 5 tabii.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Tamam. Teşekkürler.  

Ahmet Şenkal 

Ben teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Metin Öztürk. 

Metin Öztürk 

Saygıdeğer Başkanlar, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri,  

5569 Metin Öztürk. Bugün bir gazetemizde, benim de çok değer verdiğim kıymetli yöneticimiz 

Sayın Yusuf Günay’ın bir demeci var. Mevcut yönetimin Florya arazisini geri almasını 

hatırlatarak, “Bizim bütün başarılarımızın mimarlığını yapan, o noktada olan, ev sahipliği 

yapmış, Galatasaray için anıları olan bir yeri tekrar kazandırmanın, tapusunu almanın hiç 

önemi yok mu?” demiş ve takdir istemiş. Haklıdır, kendilerini takdir ediyoruz. Florya’nın tapusu 

ile ilgili en azından antrenman yapacak bir sahamız var. 

Peki, bu önemli kazanımın yanında, yönetimin başarısız transfer hamleleri sebebiyle sadece 

bir yılda, bir sezonda 3 Florya parası kadar borçlanmamıza ne demeli? Fatih Hocaya baba 

diyen, taraftarın sevgilisi Gomis’ten Falcao’ya gelen süreçte, Gomis’in alternatifi diye bulunan 

futbolcularla yapılan kontratlarda, yani tek bir bütün takım değil, sadece tek bir forma, tek bir 

oyuncu için 50 milyon avro ekstra borçlandık. Yani bir mevki için 3 Florya gitti, 50 milyon avro. 

Diagne’yi koyun, şu an Falcao’nun 3 yıllık kontratını koyun, arada giden Mitroglou’nu koyun, 

toplayın. İsterseniz ben sizi basit matematikle bilgilendiririm. Şimdi de çarkı çevirebilmek için 

her hafta hisse satıyoruz. Bu mu başarı? Saygılarımla.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın İbrahim Göknar.  

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Çok Değerli Galatasaraylılar,  

Herkesi saygıyla selamlıyorum efendim. Konuşmama Sevgili Başkanım, Sevgili Kulüp Başkanım 

diye başlayacaktım, ancak kendilerini göremiyorum. Kendilerinin indinde, Yönetim 

Kurulumuza hitap edeceğim, naçizane, eğer uygun görürlerse. 

Efendim, dünkü mahkeme kararını siz değerli Yönetim Kurulu üyelerimizin sosyal medya 

hesaplarından öğrendim ve gerçekten memnun oldum. Zira son bir yıldır her ne kadar 

Galatasaray mahkeme icazeti ile yönetiliyor olsa da, sizlerin aleyhine çıkacak bir karar çok daha 

fazla karışıklıklara neden olabilirdi. Bu arada, bu basında çıkan kayyum kelimesi ile ilgili bir 

gerçeği de açıklayayım müsaadelerinizle. 

Bu talep, benim anladığım kadarıyla, herhangi bir kayyum talebi değildi. O talep, istinaf 

mahkemesinin kararı ardından, tüzüğümüzün 87/22. maddesi gereği, kulübümüzü yeni bir 

seçime proseslere uygun olarak götürmek için yapılan bir müracaattı. Dolayısıyla burada 

sormak istiyorum, hem siz değerli hazirunumuza, hem siz değerli Yönetim Kurulumuza, hem 

de bizi izleyen tüm taraftarlarımıza. Hiç böyle bir şey mümkün müdür? Bir Galatasaraylı, her 

kim olursa olsun, Galatasaray’a bir kayyum talebinde bulunabilir mi? Bu mümkün değildir.  
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Efendim, Sayın Başkanımızın, dolayısıyla sizlerin son demeçlerinde sık sık Galatasaray’ın mali, 

idari ve sportif açıdan en başarılı dönemini yaşadığını ifade ediyorsunuz. Yaklaşık 2 yıldır 

Galatasaray’ı yönetiyorsunuz. Açıkçası, bu süre her zaman sonuçları tartmak için yeterli bir 

süredir. Sizler her ne kadar fikir ayrılıklarına karşı olsanız da, yahut fikir aykırılıklarını 

beğenmeseniz de, bir Galatasaray üyesi olarak, maalesef bu üç noktada ben sizlerle aynı fikirde 

değilim. Hatta tamamen başka fikirlerdeyim, başarı konusunda.  

Şimdi kısaca, mali yönden başarılıyız, diyorsunuz. Hemen ardından, acil 20 milyon avroya 

ihtiyacımız var, diyorsunuz iki günde bir. Kasanın boşluğundan dolayı, açık konuşalım ki 

normaldir. Likit en büyük konudur. Likit olmadığı için tarihin en seri hisse senedi satışlarını 

yapıyorsunuz. 34 günde % 5’e yakın hissemiz satıldı, 60’lara geriledik. Sportif kâr etti 

diyorsunuz, bunu hep konuşuyoruz. Derneğin borcunu hiç hatırlatmıyorsunuz. Bakın, bir kere 

daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Şu anda, şu saatte bile, Galatasaray’ımızın üstündeki 

borç faiz yükü 20 bin Türk lirasıdır. 20 bin Türk lirası.  

Sportif yönden başarılıyız diyorsunuz, ancak...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

20 bin dediniz, değil mi? TL?  

İbrahim Göknar 

20 bin efendim, TL. 20 bin Türk lirası saatte Galatasaray’ın borç faiz yükü var.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Saatte. Tamam, saatte olduğu iyi oldu, çünkü ondan önceki...  

İbrahim Göknar 

Hayır, saatte efendim, saatte Başkanım.  

Sportif yönden başarı diyorsunuz, ancak top çizgiyi geçmediği zaman “sayın teknik 

direktörüm” diyorsunuz. Florya’nın klasik başarılarına biz zaten alışığız, Allah’a şükürler olsun. 

Ancak diğer tarafta, böylesine büyük başarılara, böylesine şampiyonluk gelirlerine rağmen, 

dünyada eşi benzeri olmayan bir tablo ortaya çıkıyor. Yine bu kadar büyük bir borç batağı 

içindeyiz.  

Bir değerli arkadaşım biraz önce bunun en büyük sebeplerinden birinin transfer politikaları 

olduğundan bahsetti. Efendim, saygıdeğer -bu sizin değil, Sayın Başkanımızın ifadesi- Diagne, 

futbolcumuz ve onun yanında gerçekten büyük bir golcü olan Falcao -ancak maalesef yaşı ileri, 

ne durumda olacağını bilemiyoruz- ve bu arada yine Sayın Başkanımızın ifadesi ile menajerlere 

son 1.5 yılda ödediğimiz miktarları toparladım. Ortaya ne çıkıyor, biliyor musunuz? Bu yatırım 

tam 335 milyon Türk lirası. Şimdi bakın, bunu böyle konuşuyoruz. Gerçekten çok üzgünüm, 

çünkü geçen Divan konuşmamızda, neredeyse Galatasaray’ın borçlarının sebeplerinden biri 

olarak amatör şubeler ifade edildi. Bu yazıktır, günahtır. Şu 335 milyon Türk lirası yatırımın 

yarısını amatör şubelerin tamamına versek ihya ederdik.  

İdari yönden başarılıyız diyorsunuz. Bu hususlarda Galatasaraylılar kendi kendilerini 

mahkemeye veriyorlar. Siz Genel Kurul ve Galatasaray tüzüğünü ıskalıyorsunuz. Projeler 

diyorsunuz, Riva hariç, her kesimde tartışmalara yol açan açıklamalar yapıyorsunuz. Mağazalar 
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diyorsunuz, taraftar bize 1 milyon Falcao forması alacağım demişti diyorsunuz, yani ona 

geliyor, sonra da hedef % 75 eksi oranında sapıyor.  

Geçen Divan Kurulunda, bize enerji, moral verin, diyorsunuz. Efendim, açıkça ifade edeyim, 

aslında bu kürsüden çok defalar iş anlamında, size gerçekten eleştirilerimizle, tespitlerimizle, 

naçizane tavsiyelerimizle çok moral vermeye çalıştık. Ama aslında buna da gerek yok, çünkü 

sizler gayet yetkin bir şekilde, 500 milyon dolarlık bir firmayı yönetiyorsunuz. Dolayısıyla zaten 

sizin herhangi bir morale ihtiyacınız olmaması lazım. Bunlar yetmiyor, Galatasaray üyeleri 

banka anlaşmalarını sorduğunda, başka kulüp üyeleri sormuyor, yani size ne oluyor 

diyorsunuz. O da yetmiyor, amatör şubeler sorulduğunda, getirin Genel Kurula, oylayalım, her 

şube kendi yağında kavrulsun diye inanılmaz bir öneride bulunuyorsunuz.  

Efendim, gelin lütfen şu konuda anlaşalım. Şurası muhakkak ki, Galatasaray ne bir ticaret, ne 

de bir siyaset kulübüdür. Hepimizin bildiği gibi, Galatasaray o içindeki amatör ruhtan beslenen, 

anlı şanlı bir spor kulübüdür.  

Sonuç olarak tüm bu kriterleri göz önüne aldığımızda, Galatasaray en başarılı dönemini yaşıyor 

demek hiç de gerçekçi bir yaklaşım olmuyor. Politik açıdan haklı olabilirsiniz, saygı duyarım. 

Zira şu, şu, şu konularda başarısız olduk demek kolay bir şey değildir. Ancak rahmetli Gündüz 

Kılıç’ın dediği gibi, Galatasaray sadece bir his takımı değildir. Aynı zamanda, inanın, bir his 

camiasıdır. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Açıkça ifade etmem gerekirse, bana göre, Galatasaray’da güven ortamı kaybolmuştur. 

Galatasaray sadece gününü yaşamaya devam etmektedir. Galatasaray’ın 2021’de, hatta bu 

yılın sonunda hangi noktada olacağını -ben naçizane öyle görüyorum- Yönetim Kurulumuz dahi 

bilmiyor. Taraftar renk aşkıyla doludur, ancak onlara gerçekleri söylemek vazifemizdir. Çözüm 

var mıdır? Elbette vardır. Galatasaray’ın ilk acil ihtiyacı, ezberlerin bozulacağı yeni bir idari 

reformdur. Galatasaray kimsenin icazetine ihtiyaç duymadan, kişiler için değil veya kurumlar 

için değil, kendisi için yepyeni bir iş planı yaptığında inanın her şey hallolur.  

Son olarak, değinilmedi, iletişim kelimesi geçti. Bu resmi bilgilerinize sunuyorum. Bu fotoğrafı 

aynı zamanda sevgili Fenerbahçeli dostlarımıza da sunuyorum. Bakın çok açık, o vakitler de çok 

büyük rekabet vardı. Hepimiz yaşadık, fanatikçe de yaşadık. Ancak o rekabet şöyleydi. Eğer 

birimiz yenilirse 3 gün sokağa çıkmazdık, o mahcubiyet bize yeterdi. Diğer taraftan, yenen de 

bunu hoş görüyle karşılardı. Saygılar sunuyorum efendim.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Serhat Özalemdar. 

Serhat Özalemdar 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Üyeler,  

Epeydir voleyboldan konuşmadım. Zaten konuşmayacağımı söylemiştim. Bugün bir sürü 

voleybolcu arkadaşım var burada, Ali Dürüst, Can Çobanoğlu, Erden Çokay, Cengiz. Onların da 

desteğini görünce, antrenörüm de burada, 3 ay evvel de bana bir laf atıldı buradan, yönetim 

tarafından. Yönetimde oturan bir arkadaşım, “Voleyboldan konuşsana!” diye bağırdı, yine 

duymamazlığa geldim. Ama ufaktan arkadaşlarımın da desteğini gördüğüm için bir konuşayım. 
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41 senedir voleybol erkek takımında şampiyonluğumuz yoktu. Bu sene başında bayağı umutlu 

girdik sezona, çünkü diğer takımlar bu sene fazla yatırım yapmadı. Fazla transfer de yapmadı, 

küçüldüler. Biz de aksine büyüdük. Yani benim aldığım rakamlara göre, sadece erkek takımına 

-transfer konusu, tabii her zamanki gibi menajer paraları yok, bilmiyorum- 11 milyon civarında 

bir yatırım yapıldı. Şu anda tabii susmamın sebebi, sezon sonunu bekliyordum, ama erken 

döküldü takım. Çünkü bu takım kurulurken, başındaki antrenör arkadaşımız yazın milli takıma 

götürmediği smaçörü -sakat diye götürmedi- bir baktık, sezon başında transfer edildi iyi bir 

paraya, 1 milyon liraya. Sakat adam. Genç takımdan, alt takımdan gelen Yasin diye bir 

oyuncumuz var, 7 ayda çocuğun omuzunu tedavi edemediler. Baştan fırtına gibi geldi, güzel 

bir kupa oldu. Tamam, bu takım olacak herhâlde, dedik. Fakat yaşlıydı takım. Son 21 günde 5 

maç yaptı, 4 tane mağlubiyet aldı. Bunlardan bir tanesi lig sekizincisi, bir tanesi lig onuncusu. 

Birinci olan takımın 3-0 yendiği takım bizi geçen hafta 3-0 yendi. Aradaki farka bakın. Takımın 

iyi çalışmadığı, iyi oyunculardan kurulmadığı, yaşlılardan kurulduğu belli oldu. Sonra, şu anda 

1’den 4’e indik, 4. sıradayız. Play-off’larda ne olur, şansımız olur mu? İnşallah olur, toparlarlar, 

ama zor gözüküyor. Birinci konum buydu.  

İkinci konum, Sicil Kurulu. Sicil Kurulu bu sene çok değerli arkadaşları üye yaptılar. Çok güzel 

çalışmışlar. Bir sene evvel liseden mezun olan kardeşlerimizin sahte imzalar var diye üyelikleri 

olmadı. Haklı olabilirler. Biz o sahte imzaları çok gördük. Aynı titizliği bu sene göstermemişler. 

Bir tane üye yapılan var bu arkadaşlardan. Bu üye yapılan arkadaş, sosyal medyada, o an 

konuşmayı yaptığı zaman, futbol takımımızda oynayan birisi için, yani ben ağzıma alamam, 

öyle bir şekilde küfürler yazmış ki... Hadi madem sen küfür ediyorsun, Galatasaray camiasını, 

bizleri katma içine. Hepimize yani silme gitmiş. Ya kardeşim, siz bunu nasıl inceliyorsunuz da 

alıyorsunuz? Bir bakın, bir takip edin. Ve bunun üyelik beyannamesinin arkasındaki imza da 

Yönetim Kurulunda olan bir arkadaşımız. Onu da söylediler biraz evvel, üyeliği şaibeli olan bir 

arkadaşımız referans vermiş. Yani Sicil Kurulunda olan bir arkadaşıma ben söyledim, yani bunu 

görmediniz mi diye. “Vallahi çok müracaat vardı, gözden kaçmış.” Sayın Divan Başkanım, bu 

üye ile ilgili ne yapmak gerekir? Yani ben şahsen böyle bir üyenin bizim aramıza katılmasını... 

Enteresan bir şey, küfür ettiği kişi, o gün o da üye oldu, futbolcu arkadaşımız. Yani rezaletin 

daniskası olmuştur.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Özalemdar, biliyorsunuz, üyeliklerin kesinleşmesi, ikmali Genel Kurulun gündeminde 

oluşuyor. Dolayısıyla bu konudaki tasarrufunuzu veyahut tasarrufu orada kullanmak gereklidir.  

Serhat Özalemdar 

Tamam, çok teşekkür ederim hatırlattığınız için. Bir de Hıncal Bey’in yazdığı dünkü yazıda, bir 

hukuk bürosuyla çalıştığımız söylendi. Bu hukuk kurulunun da Yargıtay’ın başında olan bir 

kişinin oğlu olduğunu yazdı Hıncal Bey. Ben söylemiyorum, o kendisi söyledi. Keşke bu 

davalardan daha çok, bizim için çok önemli olan Ada’yı halletseydik onlarla, Kemerburgaz’daki 

adamı çıkartmak için bu kadar şeyimizi verseydik. O hukuk bürosu daha başarılı şeyler yapsaydı 

memnun olurduk. Neyse.  
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Başkana artık bir şey söylemiyorum. Gereken şeyler söylendi. Ben de size Yunus Emre’den 

aldığım bir şeyi söyleyeyim ve aranızdan ayrılayım. Yunus Emre der ki, “Edebim elvermez 

edepsizlik edene, susmak en güzel cevap, edebi elden gidene.” Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Özalemdar’a teşekkür ediyorum. Bu arada, şöyle bir ders çıkartıyorum ben kendi adıma. 

Demek ki bundan sonraki Divan toplantılarına ben dahil herkesin bir şiir veya beyitle hazır 

gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Güzel bir gelenek başlamış olabilir, ama tabii nasıl diyeyim, 

dozunu kaçırmayalım. Başka bir şey söyleyecektim ama...  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Faruk Gürbüzer.  

Faruk Gürbüzer 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan, Sayın Yönetim Kurulu ve Değerli Galatasaraylılar,  

Öncelikle Hatice Günay kardeşimin çok anlaşılır, veciz konuşmasını dinledim. Kendisine 

teşekkür ederim. Bir diğer teşekkürüm de, kulübümüzü çok büyük bir kaos içine sürükleyecek 

davada, yüce Türk adaletinin kulübümüz lehine davanın reddine karar vererek bizi büyük bir 

kaosun içinden kurtarması dolayısıyla olan teşekkürüm olacaktır. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Günümüzde büyük çoğunluğun ve spor camiasının en çok ilgisini çeken konulardan biri de 

futbol. Dünyanın en geri kalmış ülkelerinde bile, özellikle futbolu yöneten federasyon ve 

kurulları bizdeki gibi bir kaos içinde hiç olmadılar, o kaosu hiç yaşamadılar. Şöyle ki, şu anda 

federasyon başkanı olan kişi ile Galatasaray ve Galatasaray’ın değerlerine saldırmayı günlük 

vazife hâline getiren rakip kulüp başkanı, çok kısa bir süre önce, yine o rakip kulübün Yönetim 

Kurulunda birlikte çalışıyorlardı ve üst düzey yönetici konumundaydılar. Bu federasyonun en 

önemli kurullarından biri olan Merkez Hakem Kurulunun başındaki kişinin, yine rakip kulüp 

başkanı ile ticari ilişkilerinin olduğu herkes tarafından bilinmekte, çünkü bu iş de suyun üzerine 

çıktı. Yani tabiri caizse, rakip kulüp başkanına göbekten bağlı. Maç yöneterek hatırı sayılır 

paralar kazanan hakemlerin bu iradelerin aksine hareket etmelerini düşünmek mümkün 

müdür?  

Rakip kulüp başkanı, çok kısa süre önce, özellikle ülkemizi tüm dünyaya rezil eden şike 

soruşturmaları sürecinde birlikte çalıştığı şimdiki federasyon başkanımızın özel ofisinde yine 

kendisi ile ticari ilişkileri olan MHK başkanı ile gizli ve özel bir görüşme yapıyor. Bu görüşme -

kendisine buradan, bu kürsüden teşekkür etmek istiyorum- Erman Toroğlu tarafından tüm 

ülkeye bildiriliyor. Erman Toroğlu tarafından açıklanan bu gizli toplantının ortaya çıkmasından 

sonra da kamuoyuna, kendilerince bu toplantının çok özel olmadığı, merak edilen konuların 

konuşulmadığı şeklinde sudan, kimsenin inanmayacağı şeyler anlatılıyor. 

Değerli vakitlerinizi almak istemiyorum. Özellikle futbol konusunda son günlerde yaşananları, 

son aylarda yaşananları hepimiz çok yakından biliyor ve takip ediyoruz. Ancak şuradan şunu 

ifade etmek istiyorum ki, ülkemizin saygın iş adamlarından biri olan ve şu an yüklendiği 

federasyon başkanlığı görevinde tarafsız olacağına inanmak istediğim Sayın Nihat Özdemir’in, 

kendisine yakın olan kişilerin Nihat ağabey diye hitap ettikleri Nihat ağabeyin -müsaade 

ederseniz ben de kendisine o şekilde hitap edeyim- görevi iade etmesinin hem kendisi, hem 
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de Türk sporu için çok faydalı olacağı görüşündeyim. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde oyun 

başladıktan sonra kurallar değiştirilmez, özellikle bir kulüp aleyhine değiştirilemez. Eğer 

değiştiriliyorsa gerekleri açıklanır, neden ve niçin olduğu kamuoyuna ve oyunun diğer aktörleri 

olan diğer kulüplere bildirilir. İşin enteresan tarafı, değişen bu kurallar hakkında kendilerine 

sorulan soruya verdikleri cevap da şu. Neymiş efendim, kişisel bilgiler özelmiş, 

açıklanamazmış...  

Aramızda ülkenin en büyük hukukçuları, en büyük profesörleri var. Onların huzurunda sormak 

istiyorum. Çok kişinin bildiği bilgiler özel bilgi midir? Birçok kişi tarafından, en az onlarca kişi 

tarafından bilinen bilginin neresi özeldir? Bu değişen kuralın neden olduğunu herkes biliyor. 

Bunu açıklamamakla bu federasyon ne kazanıyor? Bunu çok çok merak ediyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Önümüzdeki günlerde rakip takımla onların sahasında oynayacağımız bir maç var. Yönetim 

Kurulumuzdan özellikle rica ediyorum. Bu haftaki Malatyaspor maçının hakemi ile VAR 

hakemlerine, temsilcilere ve önümüzdeki haftaki hakemlere, gözlemcilere ve VAR hakemlerine 

özellikle dikkat edelim. Gündemde olan, isimlerini burada anmak istemediğim 3-4 tane hakem 

var. Bu maç büyük ihtimalle onlara verilmeyecek. Ülkenin, dünya hakem klasmanında yer alan 

üst düzey hakemi olan Cüneyt Çakır sanırım ki görevlendirilecek. Ancak şunu unutmayalım, 

Cüneyt Çakır’ın kıdemli yardımcı hakemi Tarık Ongun’un okul yıllığını, rakip takım formalı 

resmini ve diğer bilgileri bundan önceki Divan Başkanımız Sayın İrfan Aktar Beyefendi’ye de 

iletmiş ve Divan üyeleri arkadaşlarımla da paylaşmıştım. Eğer Cüneyt Çakır tayin edilecekse 

lütfen Tarık Ongun’a itiraz edelim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Kulübümüzdeki görev süresi içindeki 6 şampiyonluğumuzda çok büyük pay ve emeği olan Sayın 

Abdurrahim Albayrak kardeşim, rakip sahaya giriş, çıkış, soyunma odası koridorlarında 

yaşananlar, yaşayacaklarımız ve bir sürü şey hakkında benim burada size ifade ettiklerimden 

çok daha fazlasını bilmekte. Ancak ben şuradan şunu söylemeden geçemeyeceğim. Kendisinin 

de affına sığınarak bunu söylemek istiyorum. Özellikle rakiple oynayacağımız maçta, soyunma 

odası koridorlarındaki ve stat içindeki akreditasyon kartlarını taşıyanları özellikle takip edelim. 

Maç öncesindeki güvenlik toplantısında, bu kişilerin isimlerinin emniyet güçlerine 

bildirilmesini özellikle rica edelim. Umarım ve dilerim ki, bu önerdiklerimin çok daha fazlasını 

Yönetim Kurulumuz ve Sayın Abdurrahim Albayrak kardeşimiz yerine getirecektir. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Rakiplerimizin telaşındaki en büyük nedenlerden biri de Mayıs ayının yaklaşması. Hepimiz 

biliyoruz ki, Mayıslar bizim, Mayıslar Galatasaray’ın. Saha içi ve dışı birtakım olay ve 

gelişmeleri, bazı şeyleri provoke etmelerinin ana nedeni de bu. 

Galiba çok uzattım Sayın Başkan. Süre içinde kalarak sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Sayın 

Kulüp Başkanımdan ve Yönetim Kurulundan ricam, kendilerinde olan ve demin Ahmet Şenkal 

kardeşimin teferruatıyla anlattığı, tüzük değişikliği kongresinin bir an evvel yapılması. Çünkü 

bu taslaktaki en önemli maddelerden biri üyeliğe kabul. Bu konuda üyelerimizin görüşlerinin 

alınmasında çok büyük fayda olacaktır. Belki de yeni düzenlemeler ilave edilecek ve 

yapılacaktır.  
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Şunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Her Galatasaraylı benim için kutsal bir kardeşim. Ancak 

bu yıl bile kulüp üyeliğine kabulde bazı haksızlıklar yapıldı. Bunu Sicil Kurulu Başkanımız Sayın 

Selçuk kardeşimizle de yüz yüze ve açık olarak konuştum ve tartıştım. Özellikle kulübümüzde 

profesyonel olarak hizmet edenlerin üyeliğe kabullerini, birkaç yıldan bu yana üyelik için 

kapıda bekleyen, defalarca kulübe müracaat eden, kulübe davet edilen, sorulan soruları 

cevaplayan, kombine alan, Galatasaray maçlarına kendi imkânlarıyla gelen -deplasmanlar 

dahil-, kulübe ufak da olsa katkılar sağlayan arkadaşlarıma karşı çok büyük haksızlık edildiği 

görüşündeyim.  

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Saygılarımı sunarım.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Cengiz Akatlı.  

Cengiz Akatlı 

Sayın Başkan, Sayın Yönetim, Değerli Divan Kurulu ve Değerli Galatasaray Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 4446 Cengiz Akatlı. Sicilimiz dolayısıyla galiba, söz sırasında 

başkanlık bizi arkaya attı. Onlar adına özür diliyorum.  

Efendim, yaklaşmakta olan bir Genel Kurulumuz var. İnşallah önümüzdeki ay gerçekleşecek 

Genel Kurulla ilgili olarak bazı uyarılarda ve önerilerde bulunmak üzere söz aldım. Şimdi 

konuşmamın başında, 1996 tarihli tüzüğümüzden bir madde okuyacağım. (Eğer oturup 

konuşabilseydim daha iyiydi ama.) Madde 37.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

“Madde 37: Söz isteyen üyelere yazılma sırasına göre, organlar ve komisyonlar sözcüleri ile 

sataşma ve usul hakkında söz isteyenlere öncelikle söz verilir. Üye söz sırasını başkasına 

bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.”  

Cengiz Akatlı 

Anlaşılacağı üzere, bu 1996 tarihli tüzükte... Yok, şeyi okuyacaktık. Yanlış okuduk. Konuşma 

süresinin sınırlandırılması.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Cengiz ağabey, bana sataşıyorsunuz, gördünüz ne oldu. 

Cengiz Akatlı 

Evet, evet.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Madde 39: Konuşma süresinin...  

Cengiz Akatlı 

Oturup konuşayım dedim. Sayın Başkan, müsait mi, oturabilir miyim?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tabii, tabii. Buyurun.  
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Cengiz Akatlı 

Peki efendim, ayakta fazla duramıyorum, kusura bakmayın. Ben okuyabilirim.  

Efendim yanlış okundu, kusura bakmayın. “Madde 39: Konuşma süresinin sınırlandırılması: 

Genel Kurula katılan üyelerden 10 kişinin yazılı isteği üzerine görüşme açılmaksızın yapılacak 

oylama ile görüşme süresi sınırlanabilir. Ancak bu süre 5 dakikadan az olamaz. Organların 

sözcüleri ve varsa önerge sahipleri bu sınırlamanın dışındadır.” 

Bu eski tüzüğümüzde böyleydi, gayet güzel bir hüküm. Bu tüzük işlerken 2002 yılında revize 

Medeni Kanun yayınlandı. Medeni Kanun’un içinde yer alan derneklerle ilgili hükümler 

muvacehesinde bizim tüzüğümüzün de yeniden elden geçirilmesi icap etti. Bu ilk çalışmayı 

rahmetli Kemâl ağabeyimiz, Kemâl Onar yaptı. Tüzüğün Medeni Kanun hükümlerine göre 

yapılan değişikliklere uygun hâle getirilmesi konusunda ilk taslağı o hazırladı. Ondan sonra -

İrfan Aktar Bey burada, o zaman Divan Başkanıydı- bir komisyon teşekkül etti. O komisyonda 

bendeniz de vardım. Başkanımız rahmetli Mükerrem ağabeyimiz oldu. En büyük hukukçu 

hocamız Duygun Yarsuvat -o zaman üniversitede rektördü- bu komisyonu büyük jestle 

üniversiteye davet etti ve orada haftada bir gün olmak üzere, her hafta belirli bir gün, belirli 

bir saat önceden tespit edildi. Bizi günlerde, aylarca misafir etti Sayın Yarsuvat. Burada 

teşekkürle yad ediyorum. Maalesef oradaki Mükerrem ağabeyimiz, Kemâl ağabeyimiz ve Ali 

Oraloğlu ağabeyimiz, bunların hepsi rahmetli oldu, onları da rahmetle anıyorum. Bu tüzüğün 

Medeni Kanun’a uygun olarak değiştirilmesi konusunda yapılan ilk çalışma oydu. Sonra tüzük 

taslağı yine bu salonda yapılan bir olağanüstü toplantıdan sonra hazır hâle geldi ve yönetime 

intikal etti. Biraz evvel gelen konuşmacılar da hep tüzükten bahsettiler. Yani evvela bu taslağın 

mutlaka bu Divan Kurulumuzdan geçmesi lazım. Buna ben daha evvel işaret ettim. Şimdi tekrar 

hatırlatıyorum. Yani yönetim doğrudan doğruya yapamaz, yönetimden evvel Divan 

Kurulundan geçmesi lazım. Divan Kurulunda bir toplantı yapacağız, üyeler görüşlerini 

bildirecekler, kabul edilen metin yönetime sunulacak. Yönetim istediği zaman tüzük tadili için 

toplantıya çağırır. 

Şimdi efendim, bundan sonra yeni hazırlanan tüzükte, yani 2010 tarihli tüzükte, “Konuşma 

süresinin sınırlandırılması Madde 50: Gündemin her bir maddesine ilişkin görüşme süresinin 

sınırlanması ancak o madde ile ilgili olarak 3 üye konuştuktan sonra Genel Kurula katılan 

üyelerden en az 10 kişinin vereceği yazılı önerge üzerine, önerge sahiplerinin adları okunmak 

ve önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oya konur ve 

oylama sonucuna göre hareket edilir.” Burası çok önemli. Özer, Özer, bir dakika dinle, burası 

çok önemli. “Önergeden önce söz istemiş olanların hakları saklıdır. Bunlara süre sınırlaması 

uygulanmaz. Sınırlama 5 dakikadan fazla olamaz. Organların sözcüleri ve varsa önerge sahipleri 

bu süre sınırlamasının dışındadır.” 

Sayın Üyeler, 

Bu maddenin ismi “Konuşma süresinin sınırlandırılması”. Fakat öyle bir madde yapmışız ki, 

konuşma maddesinin sınırlandırılması diye bir şey yok. Mümkün değil. Mümkün değil. Diyor 

ki, evvela kayıtlarını yaptıranlar istedikleri kadar konuşabilirler. Nitekim bu en son toplantıda 

oldu, 50 üye ismini yazdırdı. 50 üye ismini yazdırdığına göre, bu tüzüğe göre, bunlar atışta 

serbest. Atışta serbest, hiçbir sınırlama getiremez, yani ne Genel Kurul, ne kimse. Sınırlama 

getiremez bu tüzüğe göre, atışta serbest. O zamanki başkan pek bunun idrakinde değildi. Şimdi 
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bu atışta serbest ama hayatın da gerçekleri var. Oraya gelenler insan. Yaşlılar var, bilmem neler 

var. Ben tekrar ediyorum, bunu bir kere daha söyledim galiba. 85 yaşında Cengiz Akatlı, 8.5’ta 

evimden çıktım, gece 12’de evime vardım. Toplantının sonuna kadar kaldım, ama evdekiler 

merak içinde ya bu adam nerede diye. Öyle değil mi? Yani çoğunuz, çünkü hepimiz en aşağı 30 

yıllık, 25 yıllık kıdem sahibi oldunuz, hepimiz belirli yaşlardayız. İnsanları bu kadar saat bir yerde 

toplamak mümkün mü? Tutmak mümkün mü? Yani insani mi bu? Bu insanlık dışı bir durum. 

Hayatın gerçekleri var. Bu hayatın gerçeklerine karşı bir tedbir almamız lazım.  

Şimdi atış serbest diyoruz, örnek vereyim. 50 kişi söz almış, -çok sivri bir örnek- her biri birer 

saat konuşsa ne olacak? 50 saat. Günlerce kalırız. Tabii bu mümkün değil, biraz sivri örnek 

dedim. Hadi biraz daha sivriyi törpüleyelim. Yarım saat konuşsa kaç saat yapar, hesap edin. 10 

dakika konuşsa 500 dakika yapar. Organların konuşmaları da serbest, onların da var, 

başkanların da var. Saatler sürer. Saatler sürer. Mümkün değil.  

Bunu ne yapabiliriz? Bunu yine bir centilmenlik anlaşması ile, Galatasaray aklıselimi ile 

çözmemiz gerek. Bakın, size bir örnek vereceğim. Hepinizin cebinde cep telefonu var. Cep 

telefonu kullanılamaz diye bir kural, bir kanun var mı? Bir tüzük var mı? Yok. Sadece Başkanımız 

uyarıyor toplantı yapılırken, lütfen cep telefonlarınızı kapatınız, diyor. Çok şükür ki bütün 

üyelerimiz uyuyor. Eğer bu ricaya, bu isteğe uyulmazsa burası neye döner? Bütün cep 

telefonları çalışırsa burası kahvehaneye döner, daha da ötesi tımarhaneye döner. Öyle değil 

mi? Demek ki bu meseleyi bir aklıselimle, bir ortak akıl yoluyla çözmemiz lazım, tüzüğe rağmen. 

Biraz evvel söylediğim gibi, tüzükte atış serbest, ismini kaydettiren istediği kadar konuşabilir. 

Ama birbirimize saygı, Genel Kurula saygı ve insanlık icabı buna bir çözüm getirmek lazım. Ben 

Sayın Başkandan rica ediyorum, Genel Kurulu yönetecek adaylar da belliyse, onlarla bir 

toplantı ile, bir ara müzakere ile, aklıselimle bir yol bulunabilir, bir tedbir bulunabilir ve biz de 

sağ salim evimize dönebiliriz. Çok teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Akatlı’ya değerli önerisi için çok teşekkür ediyoruz. Mutlaka göz önüne alacağız. Sağ 

olunuz.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sıradaki konuşmacımız Sayın Sami Çölgeçen.  

Sami Çölgeçen 

Hazirunu saygıyla selamlarım. (Estağfurullah ağabey, ne demek, lafı mı olur?)  

Dört tane merak ettiğim husus var. Birincisi, Arda Turan. Biliyorsunuz, hepiniz takip ettiniz, 

Arda Turan bağrımızdan çıkmış bir futbolcu ve hatalar yaptı. Ondan sonra, Sayın Mustafa 

Cengiz’in bana da şahsen söylediği gibi, maalesef yahut doğru olarak birçok üyemiz Arda 

Turan’ın kulübe dönmesini istemedi ve Arda Turan kulübe dönemedi. Mustafa Bey bunu 

kestirip attı. Ben burada bunu kabullenemiyorum. Kayıtlara geçmesi için kendi fikrimi de arz 

etmek istiyorum. Ben 13 yaşından beri tanıdığım Arda Turan’ın Galatasaray’a dönmesini 

isterdim. Merak ettiğim konu şudur. Üyelerimizden, Arda Turan’ın bazı hareketlerinden dolayı 

tekrardan Galatasaray’a dönmemesi gerektiğini düşünenler acaba gençliklerinde hiç hata 

yapmadılar mı? Birinci merakım budur.  
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İkinci merakım, her yıl Galatasaray Lisesi mezunu kardeşlerimizin 20 ila 30 civarında bir adedi 

Galatasaray Kulübü’ne üye olmak için müracaat ederken, nasıl oldu da bu sene neredeyse 200 

kişi müracaat etti? Ben de bunu merak ediyorum. Vahiy mi geldi bir yerden? Yoksa bu 

arkadaşların çoğu Galatasaraylı olduklarını 20 sene sonra filan mı hatırladılar? Bunu da merak 

ediyorum, sadece merak ediyorum.  

Mali Genel Kurulda, benim görüşüme göre tuzak kurularak bu yönetim için idari ibrasızlık 

kararı alındı. Eller kalktı gece yarısına doğru, ondan sonra mahkeme süreçleri başladı, kıyamet 

koptu. Sayın Divan Başkanının da dediği gibi, Türk hukuku ile bizim tüzüğümüz pek birbirine 

paralel gitmiyor. Mahkemeler reddetti ve ibrasızlık isteyenlerin isteklerine set çekti. Şimdi 

merak ediyorum, burada onlar ne kazandı, Galatasaray ne kaybetti? Sayın Başkan da doğru 

söyledi, artık bunu bırakalım. Buradan tekrar istinaf mahkemesi, yok ne mahkemesi, bunu 

sürdürmeyelim. Bundan sadece Galatasaray zarar görüyor.  

Son olarak da tenkitlere geleceğim. Senelerden beri Galatasaray’ın üyesiyim, hakikaten çok 

aklı başında arkadaşlarımız, mali işlerden çok iyi anlayan arkadaşlarımız müthiş haklı tenkitleri 

getirip burada tablo hâlinde döküyorlar. Çoğumuz da pek anlamıyoruz, ama devamlı rakamlar 

ve mali işlerin kötüye gittiği hususu bugünün işi değil, son 20 senenin işi. Yani benim görüşüme 

göre, Alp Yalman’dan beri gelen bütün süreç içinde mali durumun kötüye gittiği defalarca 

arkadaşlar tarafından buradan dile getiriliyor ve doğru bir şekilde dile getiriliyor, çünkü 

rakamlarda yalan söyleyemezsiniz. Fakat benim tenkidim şu, merak ettiğim şu. Bir parça da 

çözüm üretsinler, çözüm söylesinler. Tamam, 500 milyon bilmem ne oldu, şu kadar borçtayız, 

batıyoruz, faizler yüksek. Peki, nasıl düşüreceğiz? Biraz da çözüm. Bu arkadaşlar, bu aklı 

başında arkadaşlar, lütfen buradan çözüm şeylerini de söylesinler.  

Ben bir tane söyleyeceğim, tüyleriniz diken diken olacak muhtemelen. Bir çözüm, Galatasaray 

Sportif AŞ’nin, tıpkı dünyadaki büyük kulüpler gibi, bir sermaye grubuna satılmasıdır mesela. 

Bu er ya da geç olacaktır. Elinde kalemi, kâğıdı olan, bir hesap makinesi olan herkes bu işin 

içinden çıkılamayacağını bilir. İmkân yok, mümkün değil bu. Benim korkum şu ki, ezeli bir 

rakibimiz bizden evvel uyanıp bir sermaye grubu ile anlaşacak, dediğim yola girecek ve ondan 

sonra bir daha onları biz yakalayamayacağız.  

Son sözüm de şu. Bu hafta Malatya tamam, ama gelecek hafta nedense ben Fener’i orada 

yeneceğimize yürekten inanıyorum. Çok teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Reşit Ömer Kükner. 

Reşit Ömer Kükner 

8859 Reşit Ömer Kükner. Hepinize saygılar sunuyorum. Kıyafetim maç kıyafeti. Başkanımızın 

oturum başlangıcındaki uyarısına bir cevap vereyim istedim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ben uyarmadan avans aldınız, güzel oldu.  

Reşit Ömer Kükner 

Efendim, evet. Sağ olun. Gerçekten, sentez. Normalde maçlara forma ile giderim, ama bugün 

Divana geleceğim için uzun kollu bir şey giyeyim istedim ve yine Galatasaraylı olsun istedim.  
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Ben yine Tevfik Fikret’ten, bu salona adını veren Tevfik Fikret’in Yağmur şiirinden ilk cümleyi 

okumak istiyorum. “Küçük, muttarid, muhteriz darbeler”. Ben bunu geçen sefer de söyledim. 

Digitürk maçlarda Galatasaray’ın kısaltmasını GAL olarak yapıyor. Kayıtlara geçsin, 

Galatasaray’da GAL diye bir şey yoktur. Ya GS vardır ya da Galatasaray vardır. Çünkü kafalarına 

göre her takımın adını üç harfle kısıtladılar bu sene. Buna itiraz etmemiz lazım. Federasyona 

ve Digitürk’e yazı yazarak, bizim adımızın ekranda GS olarak kullanılmasını isteyelim. Bunu 

yönetimden rica ediyorum. Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Başlamadan önce sicil numaranızı ve adınızı rica edebilir miyiz?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yeni Divan üyelerimizden.  

Serol Acarkan 

9895 Serol Acarkan.  

Sayın Başkan, Değerli Hazirun,  

Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Geçen yıllar içinde yapılan birçok konuşmalar, 

uyarılar yönetimlere çok az ders veriyor. Fakat yönetimlere gelen arkadaşlarımız o günün 

şartlarına göre kararlar alıp günahlarıyla, sevaplarıyla ve hatalarıyla gidiyorlar. Kalan 

sorumluluk Galatasaray camiasına bir zarar tuğlası olarak tekrar ekleniyor ve bu tuğlaların 

altında kalmak üzereyiz. Ben diyorum ki, artık deniz bitti. Yani kral çıplak demek zorundayız.  

Bugün Türkiye'de bütün kulüpler bir şirket olarak düşünülürse, ticari sicildeki pozisyonları 

düşünülürse, hepsinin iflas verme durumu var. Şimdi bu doğrultuda, bizim bir şeyler yapmamız 

lazım. Bugüne kadar birçok makyajlı bilançoya evet diyerek, Galatasaray’ın buraya kadar 

borçlanmasına müsaade etti Genel Kurul. Dolayısıyla her yönetimin kabahati sadece 

kendilerine ait değil, Genel Kurulumuzun da bunda maalesef sorumluluğu var. Şimdi bundan 

geçtik diyelim, ama bundan sonra ne yapabiliriz? Önce bunu tartışmamız gerekiyor. Sami 

ağabeyin dediği gibi, tablolar gözüküyor, bilgiler veriliyor, fakat maalesef bir eylem planı 

yapılamıyor. Genel Kurulda veya Genel Kurul seviyesinde eylem yapmak veya bir eyleme 

öncülük yapmak gerçekten zor Türkiye'nin şartlarında. Ama Divan Kurulumuzun bu belirlenen 

eylemlere çok rahat öncülük yapabilecek, bu önerileri getirebilecek ve bu kulübü tekrar ayağa 

kaldırabilecek, büyüklüğünü tekrar ispat edebilecek güce ve akla sahip olduğunu 

düşünüyorum.  

Önerilerimden bir tanesi, - bunu yönetimlere aday olduğum zaman da söylemiştim, yıllardır 

Galatasaray’la ilgili her toplantıda da söylüyorum- bir kere şuursuzca borçlanmayı durdurmak 

zorundayız. Birinci kural şu olmalı. Yönetimin kabul edilen bütçesinde, artan her kuruşu başkan 

veya Yönetim Kurulu üyelerinin kesinlikle ve kesinlikle cebinden ödemesini öneriyorum, çünkü 

ben yaptım oldu ve gittim, bir şekilde de ibra aldım. Yaşadığım zevk varsa yaşadım, sıkıntı varsa 

yaşadım ve çektim gittim. Hep bunlar manevi olarak. Fakat bu borcu kim ödeyecek? Bundan 

sonra gelecek olan yönetim aynı şekilde devam ederek bir kat daha borçlandırıyor, sonraki bir 

kat daha ve bugünlere geldik. Artık bu borçlar ödenmez. Bizim yapabileceğimiz şey, bir, frene 

basmak -tabii ki yarışmalardan geri kalmadan-, daha akılcı bir politika izlemek; iki, bu şuursuzca 

borçlanmayı mutlak ve mutlak frenlemek. Bunun başka bir izahı yok. 
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Şirketlerimizde de, şirket yönetirken de ne diyoruz? Küçülerek büyüme modeli diyoruz. Bu 

küçülerek büyüme modelinde mutlaka işinizi kesmiyorsunuz, gücünüzü kesmiyorsunuz veya 

hedeflediğiniz yerlere gitmeyi durdurmuyorsunuz. Ama bir şeyi yapıyorsunuz, anormal 

harcanan, lüzumsuz harcanan birçok gideri keserek işe başlıyorsunuz. Burada da birinci ders 

yönetimlere verilmek zorunda. Nedir? Hata yapıyorsa bedelini ödeyecek. O zaman gelsin 

yönetime, kim seçiliyorsa seçilsin. Ama Genel Kurul da bilecek, Divan Kurulumuz da bilecek, 

kendi de bilecek ki ben hata yaparsam bunun bedelini ödeyeceğim. Biz bu ceza, doğal ceza 

sistemini getirmediğimiz sürece bu borçlanmanın önüne geçmemiz mümkün değildir. 

Önerilerimden birincisi -fazla vakit almadan, akşam saatlerinde yorgun argınsınız, daha birçok 

şeyleri söyleyebilirim ama- bu borçlanmadır.  

İkincisi, şu andaki konjonktürde ciddi bir yere doğru gidiyoruz. Şöyle ki, taraftarla kulüp 

üyelerinin veya lisemizin karşı karşıya getirilme pozisyonu var. Sosyal medyada ilgili ilgisiz, 

alakalı alakasız herkes bir şey yazıyor ve bunların arkasından giden de birtakım kitleler oluyor. 

Dolayısıyla yönetimimizin bu konuda çok hassas davranarak bunu engelleyecek tedbirler 

alması gerekmektedir. Şöyle ki, bir tribün grubumuz kulübün nasıl yönetileceğine dair veya 

üyelere karşı veya liselilerimize karşı çok değişik tutumlar takınıyor. Dolayısıyla bunu 

engellemek sayın yönetimimizin görevidir. Yani eğer bu devam ederse, inanın bana, diğer 

takımlardan hiçbir farkımız kalmayacak. Bu, Galatasaray’a yakışmıyor. Galatasaray’ı 

Galatasaray kulüp üyeleri yönetir. Taraftar her şeyimizdir, saygı duyarız, başımızda taşırız, ama 

herkesin bir sınırı vardır. Benim de bir sınırım var, Başkanın da bir sınırı vardır, Divan Başkanının 

da. Herkesin bir sınırı, haddi vardır. Kimse buraları aşamaz. Aştığı zaman diğer kulüplerden de 

hiçbir farkımız kalmaz. Dolayısıyla sayın yönetimin bunu da dikkatle incelemesi ve buna bir son 

verdirmesini rica ediyorum, istirham ediyorum. 

Daha birçok konu var tartışacağımız, konuşacağımız. Tabii ki tüzük konusu da çok önemli bir 

konu. Bu kulübe girdiğim 25 yıldan beri hep tüzük konuşulur ama bir türlü hayata geçirilmez. 

Burada da Divanımızın, Divan Heyetimizin inisiyatif almasını düşünüyorum. Şöyle ki, yani bir 

komisyon kurarak, işte yönetime tavsiye kararı alarak -evet biliyorum, hukuken bir yaptırım 

gücü yoktur Divan Kurulunun ama çok güçlü bir manevi yönü vardır-, bunu da burada karar 

alarak, gerekli tüzük değişikliğinin, istenen tüzük değişikliğinin Divan Kurulunun manevi baskısı 

ile bir an evvel yapılması fikrimdir.  

Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar 

dilerim.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Abdurrahim Bey, buyurun.  

Kulüp 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak 

Sevgili Divan Başkanı, Divandaki, Yönetimdeki Arkadaşlar, Sevgili Galatasaraylılar,  

Ben de sizin gibi bir Divan Kurulu üyesi olarak karşınızdayım. Biraz önce Divan Başkanım çok 

güzel bir şeye değindi. Ben pek böyle Sevgililer Günü filan bilmem ama 14 Şubat Sevgililer 

Günü. Gelin bir olalım, birlik olalım. Biz birlik olursak, beraber olursak Galatasaraylıların 

başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Buna çok ihtiyacımız vardır. Özellikle de bu sene buna çok 

ihtiyacımız vardır.  
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Battık, ettik diye bazı arkadaşlar çıkıp anlatıyorlar. Ama inanın ki, 24 saat bu liste ile yaşıyorum. 

Gecemi, gündüzümü bu liste ile geçiriyorum. Galatasaray futbol takımının, futbolcu 

kardeşlerimizin sadece Ocak maaşları vardır arkadaşlar, sadece Ocak maaşları vardır. Bu da 10 

gün geçmiştir. Allah’ıma şükür olsun ki, geldik geleli çalışan kardeşlerimizin maaşlarını ayın 

2’sinde yatırmadık hiç. Gerçekten çok üzülüyorum, çok acımasızca eleştiriyorsunuz. Ama 

Mustafa Cengiz Başkanımızın ve ekibinin hakikaten çok iyi işler yaptığını bilmenizi istiyorum. 

Şu anda Galatasaray’ın borcunun birçok kulüpten, çok kulüpten daha yönetilir bir hâle geldiğini 

size söylemek istiyorum. Galatasaray’ın borcu artık yönetilebilir duruma gelmiştir arkadaşlar. 

Bu çok sevindirici bir şeydir. Bir ay, 15 gün, 10 gün geçti daha futbolcuların Ocak maaşları 

yatmayalı. Her transfer döneminde, Ocak döneminde dahi, aldığımızla sattığımızın arasında 1 

milyon avro kârımız vardır arkadaşlar. Hesabı çok iyi yapıyoruz. Sezon sonu, gelecek sezon başı 

göreceksiniz, hep beraber şahit olacağız ki çok güzel şeylere imza atmışız. Bunlar hayata 

geçecek, Galatasaray’ın geleceği olacak bunlar. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum ve o zaman 

bana, Galatasaray yönetimine, hepimize  hesap sorabilirsiniz. 

Gelecekte büyük transferler olmayacaktır. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz. Galatasaray’ın 

geleceğini oluşturuyoruz. Bunun içerisinde yönetimimizin, Fatih Hocamızın, hepimizin büyük 

çabası, büyük emeği vardır. Bunlardan birçoğunu gerçekleştirdik, birçoğunu da 

gerçekleştirmek üzere gecemizi gündüzümüze katıyoruz arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum.  

Tabii ki eleştireceksiniz, tabii ki söyleyeceksiniz. Biz eleştirilerinizden tabii ki ders çıkartacağız. 

Ama bu yönetim nasıl Florya’yı terk etmediyse, size söz veriyorum, Ada’yı da halledeceğiz biz. 

O Ada halledilecektir arkadaşlar. Galatasaray’ın adası Galatasaraylılarındır, hepimizindir. Bunu 

size söz veriyorum, bu Ada halledilecektir. Her şeyde, onu kaybettiniz, bunu kaybettiniz, onu 

kötü yaptınız... Yapmayın Allah aşkına ya, geldik, iki sefer şampiyon olduk. Hiç kimsenin bir şey 

yapamayacağı dediği takımlarla hep şampiyon olduk, Allah’ın izniyle, bu sene de şampiyon 

olacağız. Bunu göreceksiniz. Ama sizin desteğinize ihtiyacımız vardır. Hep beraber olursak bu 

başarılabilir. Hep beraber olursak bunun tadını çıkartabiliriz. Gelin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü 

bütün Galatasaraylılar, 30 milyon Galatasaraylıyla beraber kutlayalım. Beraber sarılalım, o 

mutluluğu beraber yaşayalım.  

Beni dinlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olasınız, var 

olasınız.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Hayri Kozak. 

Hayri Kozak 

Kimse sıkıntı duymasın, merak da etmesin, son derece kısa bir konuşma olacak. Yani 10 dakika 

bile olmayacak, buna inanın. Zaten Sami ağabeyimiz şikâyet  ediyordu konuşanlardan. 

Söylerler, söylerler. Bir numara benim o çok konuşanlardan. Devamlı eleştirenlerin 

başındayım. Hep şikâyet  ediyor. Burada hatırlarsa, iyi ve düşünerek konuşursa, bu 

söylenenlerin hepsinin içinde tavsiyeler de vardır, öneriler de vardır. Dikkat etsin, hafızasını da 

kurcalasın, ondan sonra bu lafı etsin. Kıdemli, deneyimli bir ağabeyimizdir. Bize moral de 

vermesi gerekir bir anlamda. Bizler, benim gibi burada konuşan 3-5 tane arkadaş, hepsinin bir 
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tek düşünceleri var. Kimsenin koltuğunda da merakları yok, başta ben olmak üzere. 

Galatasaray’a yardımcı olmak için konuşuyorlar. Bunu herkes böyle bile bir defa.  

Şimdi bakın, bir defa bizim bir sorunumuz var. Şu anda bizim elimizde -bu yönetimin kusuru 

filan değil- tamamlanmış bir mali rapor yok. Elimizdeki son rapor, Eylül sonu itibarıyla 

konsolide olarak kulüp ve şirketler raporudur. Biliyorsunuz, zaten kulüp ve şirketler raporu, 

yani Galatasaray ve ortakları raporu, bizim zaten elimizdeki tek global bilançodur. Bizim onun 

sonucuna bakarak değerlendirmemiz lazım. Aksi durumda türlü çorba gibi oluruz. Kaan 

kardeşim de bununla yıllardır, iki seneden beri iyice girdi işin içine, aynı konuda birleşiyoruz. 

Şimdi burada bir Sportif AŞ, onun şemsiyesi altında birtakım şeyler, dernek tek rakam 

konuşmamız lazım. Neden? Neden? Büyük bir defomuz var, çünkü biz çift bilançolu bir 

kurumuz. Sportif AŞ’nin 12 ayı Mayıs’ta bitiyor, kulüp ve şirketlerin 12 ayı Aralık sonunda 

bitiyor. Bunu bir şekilde bir şey atarak, rakamları bir torbaya atarak buluşturup bir bilanço 

çıkartıyorlar karşımıza. Senelerden beri onunla yaşıyoruz biz. İnşallah yakında bitecek. Eğer şu 

tüzük derdi hallolsaydı, tek madde olarak o değişse bile Galatasaray’ın kurtuluşu olur. 

Şimdi burada arkadaşlarımız rakamlar söylediler, hepsi iyi niyetlerle. Ama hiçbiri, hiçbiri net 

rakam olamaz, bu sebepten dolayı. Ben de bunu yaptım. Ben bir önceki Divan toplantısında 

buraya çıktım ve şunu söyledim. Çok açık, zaten kayıtlarda var. “Eğer bu sene şampiyon 

olamazsak Galatasaray’ı felaket bekliyor.” dedim. Sevgili kardeşim, size söylüyorum. Şimdi siz 

gururla söylüyorsunuz. İki sene şampiyon oldunuz, değil mi? Sonucunu biliyor musunuz 

burada? Rakamları biliyor musunuz? Bakın rakamlara. O iki tane şampiyonluğun ne kadar 

getirisi olmuş, ne kadar götürüsü olmuş ve sonuç ne olmuş, ona iyi bakın. Bu rakamları 

senelerdir söyleyen Hayri kardeşiniz, keyfinden söylemiyor bunları.  

Şimdi bakın, uzatmadan birkaç rakam söyleyeceğim. Bu bilanço elimizde değil, ama benim 

elimde bütün gelirler, hepsi var. Hangi tarihe kadar? 31 Ocak 2020 tarihine kadar. Rakamları 

söylüyorum size. Gelin bunun bana hesabını sorun. Ten percent morales derler, çünkü bazıları 

kısmi bilançolardan alınmış rakamlar oluyor mecburen. Çünkü önümüzü görmemiz için bir şey 

yapmamız lazım. Durum ne, bakın. Toplam 720 gün, değerli yönetimimizin göreve geldiği 

günden, 24 Ocak 2018’den 31 Ocak 2020’ye kadar toplam gelir 2.9 milyar. 2.9 milyar gelirimiz 

olmuş. İşte o iki şampiyonluk filan bunda çok büyük rol oynamış. Giderimiz de 3.1 milyar olmuş. 

Global olarak 200 küsur milyon, şu 720 gün içinde bu kadar gelire rağmen, iki tane 

şampiyonluğa rağmen, biz 210 milyon lira zarar etmişiz. Sami ağabeyciğim, ben bunları 

söyleyeceğim. Sen kızsan da söyleyeceğim, bıksan da söyleyeceğim. Tavsiyelerimi de 

söyleyeceğim. Şimdi bir defa, bizim şu mali yıllarımızı halletmemiz lazım. Muhakkak 

halletmemiz lazım. Özel bir şey mi yapacağız, ne halt yiyeceksek. Bunun sonu yok. Kör uçuşu 

yapıyoruz devamlı. Bunun için de artık tüzükçüler, hukukçular uğraşsınlar, bir şeyler bulsunlar. 

Şimdi bunca maceradan sonra, bu kadar para girmiş, iki yıl şampiyon olmuşuz, saadet içinde 

yaşamamız lazım... Tamam, borçlu da oluruz, borç her kulüpte olur. Yahu kardeşim, cebimizde 

3 kuruş para kalmaz mı? Kalmaz mı arkadaşlar, söyleyin. Bu kulübe 3 milyar lira, 2.9 girmiş, 3 

milyar çıkmış. 3 milyar girmiş. Bugün kaç paramız var yahu? İki de şampiyonluk kalmış geride. 

Ve şu anda bizim elimizdeki... Diyor ya çok gençlere, mençlere, o gelecekteki hayaller. 

Önümüzdeki yıl, içinde bulunduğumuz sezon futbol takımına ödeyeceğimiz para kaç para, 

biliyor musunuz? Söyler misiniz? Sezonda ödeyeceğimiz para kaç para? Siz başındasınız ya, 
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rakamları da biliyorsunuz. Transfer, bana söyleyin. En yetkili yönetici olarak soruyorum size. 

Herkesin önünde soruyorum. Bu sezon biz futbolcularımıza -yabancı, yerli- kaç avro ya da TL 

ödeyeceğiz? Buyurun, söyleyin. Siz de dinleyin. Futbolun başındaki, deminki lafları söyleyen 

arkadaşıma soruyorum ben. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kozak, o şekilde karşılıklı bir polemiğe girmeyelim bence, faydası yok. Doğru bir şey değil.  

Hayri Kozak 

Tamam. Peki, ben söyleyeyim size. Tamam, zaten cevap veremezsiniz, bilmiyorsunuz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hayır, o ayrı bir konu. Sayın Kozak, teamüllere aykırı davranmayalım lütfen.  

Hayri Kozak 

Ben söyleyeyim size. Bizim bu sene...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Kozak, gerek yok böyle bir şeye. Gerek yok. Buyurun, siz konuşmanızı yapın. Bu 

sorgulamaya gerek yok.  

Hayri Kozak 

Ama beni böyle konuşmaya, konuşmacılar zorluyor. Kusura bakmayın. Şimdi biz bu sene 41 

milyon 780 bin TL ve avroya hepsini çevirdiğimiz zaman, 40 milyon avro futbolcularımıza para 

ödeyeceğiz. Küsuratı söylemiyorum. Bu sezon. Gelecek sezon da buna yakın ve bunların hepsi 

mukaveleli. Siz yarın istediğiniz kadar genç futbolcu alın. Bunlar elinizdeki futbolcular, çatır 

çatır da paralarını ödeyeceksiniz. Ocak maaşlarını ödemişiz. Şubat ne olacak? Hisseleri satarak 

mı ödeyeceğiz? Ne olacak? Şimdi bir defa şunu hemen söyleyelim. Önümüzde bir Divan 

Heyetimiz daha var, biliyorsunuz, Mart ayında. Son Divan Kurulumuz değil mi Sayın Başkanım? 

Şimdi rica ediyorum sizden, yönetimimizden, hepinizden, herkes ona hazırlıklı gelsin. Çünkü 

neden? Yıl sonu 12 aylık raporumuz çıkmış olacak. Şubat sonu itibarıyla Sportif AŞ’nin de 

raporu çıkmış olacak. Zaten yıl sonu raporumuz konsolide rakamları içereceği için, kulübün 

genel bütün gelirini, giderini ortaya koyacak ve borç-alacak durumumuzu da ortaya koyacak. 

Şimdi boşuna burada anlatmayalım. Ben size, benim kendi sorumluluğunu alarak söylediğim 

rakamları söyledim. Bunlar benim tespitlerimin sonucudur. Arkasında da ben varım. Ama esas, 

gelin şöyle yapalım. Mart ayının ilk Divan toplantısına herkes, başta yönetim hazırlıklı gelsin ve 

bizi tatmin etsin. Bakalım o tarihe kadar nasıl aşamalar kaydedecekler gelirler-giderler 

hakkında. Şimdi durum bu. Durum bu. 

Bugün çok önemli bir karar aldık, onu sakın göz ardı etmeyin. Biz Eylül ayında yaptığımız 

olağanüstü kapalı Divan toplantısında çok önemli görüşmeler yaptık. Bu devlet sırrı filan 

değildi, keşke kapalı yapmasaydık. Şimdi o açıldı. Bunu da okuyun. Yine Mart ayında görüşelim. 

Mart başında görüşelim. Kimler ne demiş o gün ve bugün ne demişler? Diyorlar ya, Florya’ya, 

yuvamıza kavuştuk. Kavuştuk, kavuştuk da sonra ne oldu? Bir hafta sonra “Kemerburgaz’sız 

olmaz.” diyen bir başkanımız var, arkadaşımız var. Daha yeni söylendi bunlar, yeni söylendi 
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bunlar. Daha çok taze, çok taze. Yani bunları o gizli toplantının içeriğini okuduktan sonra daha 

iyi anlayacaksınız.  

Florya’ya rüya tesis. Doğru. İşte evimize dönüyoruz. Doğru. Altında bakın, Cimbom, Emlak 

Konut ile yapılan anlaşma gereği Florya’dan çıkıp Kemerburgaz’a taşınacaktı. Dün taraflar el 

sıkıştı, Galatasaray kulübün kalbi olarak görülen Florya’da kaldı. Tamam. Tamam, kalsın. Ama 

ne oluyor? Bunun söylendiği tarih 7 Aralık 2019. Bakın, Başkan 4 Şubat 2020’de ne diyor? Bunu 

okumaya mecburum. Aynı kişiler, aynı yönetim. Kemerburgaz Çağrısı. Kemerburgaz projesine 

destek isteyen Cengiz, -Başkanımız- “Takımın Florya’dan Türk Telekom Stadı’na gelmesi uzun 

sürüyor. Bu futbolcuların konsantrasyonunu bozuyor. Bizim azami 2 yıl içinde Kemerburgaz’a 

gelmemiz gerek.”  

Kemerburgaz arsasında ruhsatı iptal edilen madencinin tahliyesine başlandı. Bunun nasıl 

bittiğini de anlatırım. İsterseniz anlatırım. Kemerburgaz’da proje hazır. O projeyi kimin 

yaptığını da söylerim size. Hiçbir alakası yok bu yönetimle. Önceden, çoktan yapılmıştı. “Bizde 

büyük inşaat şirketleri var, sağlam Galatasaraylı kardeşlerimiz var. Lütfen Kemerburgaz’ın 

yapımına destek olun.” açıklamalarını yaptı. Evet, biz Kemerburgaz’a mecburuz. Bunu zaten o 

gizli toplantıda bas bas bağırdı birisi. Kim bağırdı? Okuyunca anlayacaksınız. Şimdi dolayısıyla 

bunu biz... Kulüp hepimizin. Birtakım şeyleri açık açık söylememiz lazım. Bu kürsüye çıkıp böyle 

rakam söylemek, sizlere hitap etmek ve sizlerin reaksiyonlarını buradan gözlemek kolay iş 

değil. Ben kendime küfür edilmesini ister miyim ya? Ama ben burada konuştuğum için... Yalnız 

ben değil, benim gibi böyle 5-6 arkadaşım var. Hassasiyetle, titizlikle bu işlerin üzerine 

düşerler, incelerler, açıklarlar, medeni cesaret sahibi buraya çıkar, takır takır konuşurlar. 

Bunların kimler olduğunu biliyorsunuz. En fazla eleştiriyi de o meşhur spor medyasında kimler 

alır, biliyor musunuz? Galatasaray’ın hainleri kimlerdir, biliyor musunuz? O 5 kişidir, benim de 

içinde bulunduğum. Gelin de bunu anlayın. Bize o hain damgasını vuran o sosyal medya ve 

değil, esas olan o ve bir iki televizyon kanalında. Bir tanesi de, içlerinde en coşkulu konuşanı 

da bizim kulüp üyemiz. Beni de, diğer arkadaşları da tanıyan bir adam. Susmak bilmiyor. Allah 

korusun. Allah korusun, tam şampiyonluğa giderken, bilmem ne. Daha şampiyon, manpiyon 

da olmadık. Olmamız büyük ihtimal.  

Bitiriyorum. Şimdi bakın, ısrarla söylüyorum. Eğer biz bu sene şampiyon olamazsak son derece 

vahim bir mali tablo önümüzde duruyor. Son derece vahim. Allah korusun, şampiyon 

olamazsak. Bir defa az önce söylediğim rakamda, futbolcuların maliyetlerine bakın. Bir defa o 

futbolcu kitlesi önümüzde duruyor. Kulübün diğer bütün masrafları da önümüzde duruyor. 

Hangi parayla, hangi krediyle? Belli ki biz hisseleri satmaya başladıysak keyfimizden mi 

satıyoruz? Belli ki kredi alamıyoruz. Aksini söylemek mümkün mü beyler, hanımlar? Demek ki 

alamıyoruz. Su tükendi. O zaman aklımızı başımıza almamız lazım. Yine siz deyin, çıkar 

konuşurlar. Ben iki defa genel toplantı yaptım ağabey -bak sana söylüyorum, kusura bakmayın 

iki dakika- ve kendi davetimde, bizzat Galatasaray üyelerinden bin kişiyi topladım iki 

toplantıda. Tam 5 saat konuştum. 5 saat ekrana bütün belgeleri koyarak konuştum. Olay oldu, 

her şeyi konuştuk. Yetmiyor, yetmiyor. Söylesen de dinlemiyorlar. Dinlemiyorlar. Çünkü ilgi, 

bilgi yok. Rica ediyorum bunu anlayalım. En kötü ortamı yaşıyoruz, çıt yok. O meşhur 

televizyondaki, spor kanallarının yıldızı, başta bizim üyemiz olmak üzere, istediklerini 

söylesinler. Haberleri bile yoktu şu rakamlardan. Hayatlarında bir kere bir mali rapor sayfası 
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çevirmemiştir bu insanlar ve Galatasaray hakkında her türlü ahkamı kesip, günlerce, saatlerce 

bizlerin hainliğindeki Galatasaray’ı anlatıyorlar. Eğer -Allah korusun, temenni etmiyorum- 

şampiyonluğu kaybedersek, bunun en önemli sorumlusu buradaki 5 kişidir!.. Artık bizi asarlar 

mı, öldürürler mi, ben bilmiyorum.  

Şimdi benim söyleyeceğim bu kadar. Hepinizden rica ediyorum, Mart ayındaki Divan 

toplantısına konsantre olalım. Çıkacak mali raporları elimize alalım, hepiniz inceleyin, o gün 

burada güzel güzel bir toplantı yapalım ve Sevgili Abdurrahim kardeşim de... Nereye gitti? Çok 

mu kızdırdık? Neyse. Neyse. Söyleyin o gün, belki sorduğum rakamı o gün getirsin, söylesin 

bana. Huzurunuzda tabii.  

Efendim, kusura bakmayın sizi sıktıysam, biraz da sesimi yükselttiysem. Sevgili ağabeyciğim, 

senden özellikle özür dilerim. Ama sen bize ne kadar kızsan, biz seni çok seviyoruz. Bunu sakın 

unutma. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Yusuf Bey, söz istiyor musunuz? Pardon, Kaan Bey, buyurun. 

Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 

Değerli Divan, Değerli Başkanlarım, Değerli Divan Üyeleri,  

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok kısa, mali konularla ilgili bir iki cevap vermek istiyorum. 

Notlarımdan ilerleyeceğim. Gürkan kardeşim dedi ki, “Verilen cevapların kişiselleştirilmemesi 

gerekir.” dedi. Çok doğru, katılıyorum. Haklı. Ama ilk yaptığı sunumla bugün yaptığı sunum 

arasında dağlar kadar fark var. İlk yaptığı sunumda -18 Aralık tarihinde yanılmıyorsam-, UEFA 

25 Aralık’ta Galatasaray’ın kriterlerine uyup uymadığı ile ilgili karar verecekken, tam bir hafta 

önce “UEFA bunları kabul etmez, UEFA’nın bunu inceleyeceğinden eminim.” şeklinde suni 

olarak kâr yaratıldığını net bir şekilde hükümler vererek belirtti. Şahsen adımı kullanarak bir 

sunum yaptığı için biz de o tonda cevap verme ihtiyacı hissettik.  

Ama bugün sormuş olduğu sorular, yapmış olduğu sunum ilk sunumundan farklıydı ve anlattığı 

şeyler hepimizin zaten ortak problemi. Biz bunların hepsine elimizden geldiğince en şeffaf 

şekilde cevap vereceğiz. Ne zaman? Mart ayında. Niye? Şu anda, biliyorsunuz, Aralık sonu mali 

raporlarımız bağımsız denetimden geçiyor. Şu anda bizim KAP’a bildirdiğimiz, 9. ay sonu 

konsolide rakamlarımız. Sportif de Kasım sonu itibarıyla. Bizim 31 Aralık malilerimizin bağımsız 

denetimden geçmesi tamamlandıktan sonra, biz Mart ayında bütün sorulan sorulara en ince 

ayrıntısına kadar cevap vermeye çalışacağız. 

Sayın Ergani’nin bir sorusu oldu. Okuyorum. “Sportif AŞ kâr ederken, dernek kâr ederken 

neden finansal borcumuz artıyor?” Bir kurum kâr ederse finansal borcu artmaz. Zarar ederse 

finansal borcu artar. Bizim derneğimiz 9 ayda 193 milyon lira zarar etti. Bizim ilk defa kâra 

geçirdiğimiz, spor şubelerimizin çıplak gelir-gider farkı. 9. ay sonu itibarıyla 21.5 milyon artıya 

geçtik. Esas faaliyet, çıplak. 10 yıldır ilk defa. Altta, finansman giderlerinden ve birtakım 

sözleşmelerden kaynaklı -geçmişten gelen- maalesef 193 milyon zarar var. 

Sportif AŞ 6 aylıkta 101 milyon lira esas faaliyetinde kâr etti, amortisman indirilmemiş hâliyle 

-EBITDA dediğimiz- 158 milyon kâr etti. Tüm finansman giderleri, kur farkları, her şey, faizler 

düştükten sonra da nette 75.9 milyon lira kâr etti. 10 yıldır ilk defa. Bunlar bağımsız 

denetimden geçmiş rakamlar.  
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Peki, borcumuz niye artıyor? Onun cevabı konsolide tablomuzda, konsolide gelir-gider 

tablomuzda. Konsolide gelir-gider tablomuzdaki esas faaliyetimiz 45 milyon lira kâr, 

amortisman indirilmemiş hâliyle 128 milyon lira kâr. 10 yıldır ilk defa. Ne oluyor? Ondan sonra 

finansman giderlerimizi ödemeye gücümüz yetmiyor. Dipte 148 milyon lira zarar ediyoruz. 

Dolayısıyla öz kaynağımız da eksiye gidiyor. Bizim bu dipte 148 milyon lira zarardan 

kurtulmamızın çaresi nedir? Esas faaliyet kârımızı o kadar daha yükseltmek. Orada ettiğimiz 

kâr bunu karşılamaya yetmiyor. Neden? Geçmişten gelen borcumuzun finansman yükünü 

ödeyemiyoruz.  

Konsolidede yanılmıyorsam 9 aylık finansman giderimiz 200 milyon TL. Geçen 9 ay 300 milyon 

TL. Bunu da aşağıya indirmek için yönetimimiz mücadele etti. Ne yaptı? Çünkü bu söylediğim 

rakamların içinde kur farkı zararları da var, faiz giderleri de var. Ne yaptı? Bir yapılandırma 

sürecine soktu kulüp. Bütün kur farkı zararlarımızdan, kur riskimizden bertaraf olduk. Bitirdik. 

Bizim önümüzdeki sezon finansman giderimiz -bu yapılandırmadan kaynaklı, faizleri de aşağıya 

düşürmemizden dolayı- çok daha az çıkacak.  

Sami Bey, Sami ağabey “Çözüm?” dedi. Çözüm var. O şu anın konusu değil. Serol Acarkan, 

borçlandırma. Borçlandırmayı durdurmalıyız. Bir daha söylüyorum. Yani şunu demek istiyor, 

kâr etmeliyiz. Zarar edersek borçlanırız. Kâr etmeliyiz. Kâr etmek için de biz elimizden gelen 

çabayı gösteriyoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, kulübümüz konsolidede 10 yıldır ilk defa 

kâr etti esas faaliyetinde. Ama yetmiyor.  

Hayri ağabeyle yine anlaşamadım. 2.900 gelir, 300 gider. Bunlar gelir-gider değil, nakit girişi, 

nakit çıkışı. Evet, o hep öyle diyecek, ben usanmadan hep öyle cevap vereceğim.  

Gelir tablosu üzerinden kârlılığı konuşmak daha doğru. Nakit giriş ve çıkışları, gelir ve gider 

değildir diyeyim yine. Gelir tablosu üzerinden de biraz önce kâr ve zararımızı ifade ettim. 

Dediğim gibi, Mart ayında da imkân olursa daha detaylı mali tablolarla ilgili bir sunum yapmaya 

çalışacağız. Teşekkür ederim, sağ olun.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sayın Yusuf Günay, buyurun.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sayın Başkan, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri,  

Sözlerime başlarken sizleri saygıyla selamlıyorum. Çok uzatmayacağım. Sayın Başkan, öncelikle 

bu kapalı oturumla ilgili bir fikrimi beyan etmek istiyorum. Eylül ayında, sanıyorum 350 

katılımcının katıldığı bir kapalı oturum yapılmıştı. Bugünden geriye giderek o oturumun 

gizliliğini kaldırmamızın mahzurlu olabileceğini düşünüyorum, çünkü insanlar kapalı oturumda 

biraz daha belki rahatça ifade ettiler kendilerini. Hassas bir durum olabilir. Eğer şayet 

kaldırılacaksa, o günkü toplantıda hazır bulunanların belki onayı ile kaldırılması daha doğru 

olabilir diye düşünüyorum. Bu fikrimi ifade edeyim.  

Kısaca iki konuya değinmek istiyorum. Bir tanesi, Ahmet Şenkal Bey’in tüzük değişikliği 

konusundaki konuşması vardı. Gerçekten tüzük değişikliği konusunda son 1 ay boyunca belki 

her Yönetim Kurulunda bu konuyu konuşuyoruz. İnşallah en uygun zaman diliminde tüzük 

değişikliği için Genel Kurulu davet edeceğiz. Bu konuda ciddi olarak çalıştığımızı bilmenizi 

isterim.  
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Diğer konu, Hatice Hanım’la ilgili bir cevabım olacak. Tabii öncelikle geçmiş olsun diyorum 

kendisine, Allah acil şifalar versin. Hatice Hanım burada üstüne basa basa şöyle bir şey söyledi. 

Mahkeme Galatasaray Spor Kulübü’nden bir belge istiyor, Galatasaray Spor Kulübü bu belgeyi 

vermiyor. İkinci kez istiyor, yine vermiyor. Üçüncü kez istiyor, aman ben bunu kaydedemedim, 

diye cevap veriyor. Hatice Hanım, böyle bir şeyin olduğuna inanıyor iseniz, Galatasaray Spor 

Kulübü’nde böyle bir şey yapılabileceğini düşünüyorsanız, yapmanız gereken tek şey, bu 

konuyu savcılığa suç duyurusunda bulunmanız.  

Böyle bir şey asla ve asla mümkün olamaz. Bunun olamayacağını bilmeniz gerekir. Hiçbir kimse 

bunu yapamaz. Eğer savcılığa suç duyurusunda bulunmayı kötü bir olay olarak görüyorsanız, 

iftira atmak daha kötü bir olaydır. Bunu yapmayalım lütfen. Ya da yarın gidin, lütfen savcılığa 

başvurun. Bütün tespitlerinizde de sanki bir mahkeme olmuş, yargı kararı verilmiş, Galatasaray 

Yönetim Kurulu haksız bulunmuş, bir taraf haklı bulunmuş gibi konuşuyorsunuz. Böyle bir şey 

söz konusu değil.  

Sayın Başkanım, bu arada size de bir konuda düzeltme yapmak isterim. Dünkü mahkeme, yani 

karar verilen mahkeme, Yönetim Kurulunun açtığı bir dava değil. Dünkü mahkeme, bir Divan 

Kurulu üyemizin ve bir de Genel Kurul üyeliğinden ihraç edilmiş iki kişinin açtığı bir davadır. Biz 

Yönetim Kurulu olarak buna feri müdahalede bulunduk. Sadece kayıtlara doğru geçsin diye 

söylüyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Benim bahsettiğim, idari ibrasızlık yaşanan Mali Genel Kurul sonrası ilk mahkemeye müracaat 

edenler Yönetim Kurulu üyeleriydi. Yönetim Kurulu üyeleri Galatasaray Spor Kulübü’ne dava 

açtılar. Hukuki süreç öyle başlamış. Ben onu kastettim.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Başkanım, ben dikkatle dinledim, sanki dünkü davanın Yönetim Kurulu...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Hayır, o zaman açıldı, dünkü dava ile bu aşamaya gelindi.  

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 

Sonuçta bu hukuki süreci yeniden tartışmaya aslında hiç gerek yok. Siz de başında söylediniz, 

biz de sürekli ifade etmiştik. Eğer seçime gitme gibi bir zorunluluk olsa, yasal bir zorunluluk 

olsa, zaten bir gün dahi bulunmamız söz konusu değil, seçime gidilirdi.  

Son sözü Hayri Kozak Bey için söylüyorum. Son birkaç toplantıda, “Son iki sene şampiyon 

oldunuz.” diye Yönetim Kuruluna bakarak söylediniz. Hayri Bey, son iki sene hep birlikte, 30 

milyon Galatasaray taraftarı şampiyon oldu. Saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Yusuf Bey’e teşekkür ediyoruz, açıklamaları için. Bir ilave yapmak isterim olağanüstü kapalı 

toplantı ile ilgili olarak. O günkü mevcudumuz aşağı yukarı 350 kişiydi. Bugün bu kararı 

onaylayan 212 kişi vardı. Dolayısıyla o gün kim vardı, bugün kim var diye bir yoklama yapmak 

söz konusu değil. Kaldı ki o günkü toplantıda konuşulanların hepsi aşağı yukarı Sayın Başkanın 

katılmış olduğu son iki saatlik Bein röportajında olduğu gibi beyan ve ifşa edilmiştir.  
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Biliyorsunuz, o toplantıdan sonra iki başkanı bir araya getirme çabamız vardı, o olağanüstü 

toplantıda aldığımız karar çerçevesinde. Sonra bir kaşık suda fırtına koptu. Sayın Cengiz “Ben 

daha önce haciz ve icra göndermiş kimse ile bir araya gelmem.” Dedi. Kendi açısından haklı 

olabilir. Siz de bu konuşmaya şahittiniz, telefon konuşmasına, biliyorsunuz. Ama hayat 

enteresan işte, sonra iki başkan baş başa bir araya geldiler. Bu konuyu da bilgilerinize sunmak 

istedim.  

Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kaliteli bir toplantı oldu. Katkılarınız ve destekleriniz için 

teşekkürler.  
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