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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 13.30’da videokonferans olarak 
yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Galatasaray Spor Kulübü’nün Saygıdeğer Divan Üyeleri, Kıymetli Üyelerimiz ve Bizleri 
Ekranları Başından Takip Eden Değerli Galatasaraylılar ve Basın Mensupları,  
Mayıs ayı olağan Divan toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Göreceğiniz gibi, bu Divan 
toplantımızı, elde olmayan nedenlerden dolayı, yani pandemi nedeniyle birçok mecrada 
uygulandığı gibi biz de video konferans şeklinde yapmaya karar verdik.  
Daha önce de duyurduğumuz gibi, bu toplantımız 9 Mayıs’ta yapılacaktı ve bunu 6 Mayıs 
tarihinde duyurmuştuk. Ancak Sayın Başkanımızın ani rahatsızlığı nedeniyle bugüne erteledik 
ve bugüne ertelediğimizi de yine 6 Mayıs tarihli bildirimizde hepinizle paylaşmıştık. 
Bu zor günlerde, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde, pandemi ile hepimizin uğraştığı 
günlerde, bu toplantımıza katıldığınız için ve ilerleyen saatlerde katılacaklar için şimdiden 
Divan Kurulu arkadaşlarım ve kendi adıma teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. 
Bu toplantımızı, her zaman olduğu gibi yine saygı duruşu ile açacağız. Bildiğiniz gibi, bu hafta 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasıydı. Özellikle bu vesile ile Cumhuriyetimizin 
kurucusu Aziz Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş kahraman şehitlerimiz, 
kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları ve maalesef son 2 
ayda, yani 12 Mart’tan bu yana ebediyete intikal eden değerli üyelerimiz, 2851 Süleyman 
Yener Selimoğlu, 3453 Orhan Koloğlu, 3819 Şahin Nejat Kaçel, 4601 Aykut Akıncılar, 4769 
efsane basketbolcumuz Ali Azmi Kazaz, 5599 Muzaffer Rauf Akün, 5613 Hüseyin Yüksel 
Toksoy, 5664 milli kalecimiz Nihat Akbay, 5682 Ünal Ergun, 6643 Toran Karatan, 6960 Arif 
Hikmet Sevil, 6980 Mehmet Özkalay, 7919 Tülay Altınbaşak, 8067 Aykut Vahit Ergil, 8390 
Mehmet Sururi Özkılıç, 8421 Orhan Gürsoy, 8894 Algun Ödüklüoğlu, 8989 Bülent Serdar 
Akman, 9541 Ahmet Nadir Yelkenci, 4278 Selçuk Gürbüz, 5919 Turgut Kıvırcık, 9368 Tanju 
Türegün, 11020 Mehmet Emin Darendeliler, 17534 Mustafa Oğuz Satoğlu ve 17468 sicil 
numaralı üyemiz Seyit Mehmet Kayacan’ın -hepsinin ruhu şad olsun- aziz hatıraları önünde 
sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.)  
Hepinize çok teşekkürler. Umarım ulu tanrı bir daha böyle acılar yaşatmazbizlere. 
Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler,  
Her zaman olduğu gibi, şimdi gündemimize geçiyoruz. Değerli Başkan Yardımcımız Nedime 
Hanım’dan gündemi bir kere daha dikkatlerinize sunmasını rica ediyorum. Buyurun Nedime 
Hanım. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever  
Merhabalar, hepinizin iyi ve sağlıklı olmasını ümit ediyorum. İyi bayramlar diliyorum ve 
gündemi dikkatlerinize sunuyorum. 

1. Mart ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması, 
2. DivanBaşkanlığına gelen evrakın okunması, 
3. Pandeminin kulübümüz üzerindeki etkisi ile ilgili genel görüşme, 
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4. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi, 
5. Kapanış. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Çok teşekkürler Nedime Hanım. Şimdi her zaman olduğu gibi, gündemi oylarınıza sunacağım. 
Fakat bu defa alışılmışın dışında, elektronik oylama yapacağız. Elektronik oylamanın nasıl 
yapılacağı konusunda Burçin Tunçel arkadaşımız sizlere kısa bir teknik bilgi aktaracak. 
Buyurun Burçin Bey. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Değerli DivanÜyeleri, 
Bu uygulama ile ilgili genel bir bilgi vermek istiyorum. Görüyorum, soruları yazanlar var. 
Oradan başlayayım. Bize yönelteceğiniz soruları Q&A diye belirtilen, yani questionandanswer 
bölümünden yazabilirsiniz. Bu soruları sadece biz görüyoruz ve sizlere doğrudan cevaplarını 
veriyoruz. Söz almak istediğinizde, ortada bir el işaretimiz var raisehand diye -el kaldır-, ona 
basarak el kaldırırsınız ve anında Divan sekreteryamız sizinle temasa geçecek, yazacak, söz 
talebinizi alacak. Eğer bundan feragat etmek isterseniz tekrar aynı tuşa basarak yapabilirsiniz, 
yani sözden vazgeçebilirsiniz.  
Oylamalarımız olacak. Oylamalarımızda ekranınıza biraz sonra getireceğimiz gibi mesela 
gündem oylaması gibi bir seçenek gelecek. Kabul veya red oyunu verdikten sonra, aşağıda 
göreceğiniz submit bölümüne basmanız gerekmekte. Eğer basmazsanız oyunuz bize 
ulaşmayacak. Yine bütün sorularınızı dediğim gibi Q and A bölümünden yazabilirsiniz. 
Toplantı sırasında da sizlere yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun, oylamayı açalım o zaman. Gündemi oyluyoruz. Evet, oylamamız başlamıştır. Kabul 
edenler kabul’e, reddedenler red’e basabilirler. Sonrasında da submit’e basıyoruz, Burçin 
Bey’in söylediği gibi. Son 15 saniye.  
Değerli Üyeler, 
Oylamamız sonuçlanmıştır. 1 üyemiz red oyu kullanmıştır. Oyçokluğu ile gündem kabul 
edilmiştir. Teşekkürlerimizi sunuyoruz hepinize.  
Şimdi Mart ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması, 1 numaralı gündem 
maddesi. Her ne kadar tüzüğümüzde elektronik oylama yoksa da, bu defa usulüne uygun 
hareket edebilmek için ve bu video konferansa alışkanlığımızı artırmak adına bu oylamayı da 
takdirlerinize sunuyoruz. Ama şunu hatırlatmak isterim ki, Covid-19’a bağlı sokağa çıkma ve 
sosyal mesafe zorunluluğu kalktıktan sonra yapacağımız ilk fizikîDivan toplantısında bu 
oylamayı tekrar salonda gerçek oylama olarak yapacağız. Fakat bu defa gündeme uyum 
sağlama adına, Mart 11’de yapılan Divantoplantı tutanağını oylarınıza sunuyoruz efendim. 
Divantoplantı tutanağını kabul edenler? Buyursunlar. 45 saniye süremiz var efendim oylama 
için.  
Teşekkürler, oylamamız sonuçlanmıştır. Oybirliği ile kabul edilmiştir. Katılımcılara sonsuz 
teşekkürler. Hatırlattığımız gibi, ilk Divan toplantımızda bu tutanağı ve bundan sonra 
yapacağımız Divan toplantılarındaki tutanakları fizikî oylarınıza tekrar takdim edeceğiz, 
tüzüğümüze uyum sağlama adına. Tekrar teşekkürler hepinize. 
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DivanBaşkanlığına gelen evrak, 2. madde. Gelen evrak yoktur. 3. maddeye geçmeden önce, 
Mart 12’den bu yana neler oldu, onları bir özetlemek isterim. Ekrandan oylamayı kaldırabilir 
miyiz?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
12 Mart’tan beri neler oldu? Maalesef 12 Mart’tan bu yana çok üzücü şeylere şahit olduk. En 
başta, hepimizi şok eden ve üzen,Değerli Başkanımızın ani rahatsızlığı. Gerek kulübümüzün 
yapmış olduğu resmî açıklamalardan, gerek kişisel ilişkilerle bu süreci biz çok yakından takip 
ediyoruz. Bu vesile ile bir kere daha buradan Sayın Başkanımıza, gerek Divan Kurulu ekip 
arkadaşlarım, gerek siz Divan üyelerimiz, kulüp üyelerimiz, şahsım ve ailem adına çok geçmiş 
olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Bütün dualarımız ve pozitif enerjimiz kendisi ile beraberdir. 
Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Eminim ki Değerli Başkanımız mücadeleci kişiliği ile bu 
rahatsızlığın da üstesinden gelecektir ve en kısa zamanda aramıza yeniden katılacaktır. Bütün 
iyi temennilerimiz bu yöndedir.  
Ben 65 yaş üstü yasağı bittiği zaman, yani muhtemelen yarın, eğer kendisi de müsaitse sizler 
adına,Divan Kurulu üyelerim adına, kendisine müsait olması hâlinde bir ziyarette bulunmayı 
planlıyorum. Bu vesile ile kendisine hem geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, hem de iyi 
bayramlar diliyorum şimdiden. 
Evet, gördüğünüz gibi 12 Mart’tan beri, bütün ülke, bütün dünya Covid-19 pandemisi ile 
uğraşıyoruz. Bütün çalışma şartlarımızı, hayatımızı, yakınlarımızı etkiledi. Biraz evvel 
sıraladığım gibi, çok fazla vefatımız oldu. Fakat şunu hatırlatmak isterim ki, bu vefatlardan 
bilgimiz dahilinde sadece 2 kişi korona virüsü nedeniyle bizlere veda etti. Diğerleri farklı 
sebeplerden ebediyete intikal etmişlerdir. Bunu özellikle vurgulamak istedim.  
Covid-19 nelerimizi etkiledi? Gördüğünüz gibi, bizleri de bu yeniliği yapmaya itti ve teşvik 
etti. Bu,Galatasaray Spor Kulübü tarihinde ilk olmakla beraber, Türk spor tarihinde de ilk 
olacaktı, ama konuşmamın başında söylediğim nedenlerden dolayı bugüne ertelemeyi tercih 
ettik.Umarım çok kolaylıkla, gerektiği zaman bu tür uygulamalara tüm üyelerimiz uyum 
sağlayabilecektir. Galatasaray ilklerin kulübüdür, bunda böyle olmaya devam etmek en 
büyük idealimizdir.  
Covid-19’la ilgili olarak, hepinizin takip ettiği gibi, toplum bilimciler 3 tane çember 
çizdiler.Bunlardan bir tanesi, Covid-19’un dünyada ve ülkemizde artık resmen var olduğunun 
ilanından sonra ilk çember ne idi? Korku ve endişe. Hepimiz bu ilk bir ayı korku ve endişe ile 
yaşadık, acaba ne olacak, bu nedir diye. Bu birinci çemberin en sonuna doğru geldikçe, yavaş 
yavaş bilgilenmeye başladık ve ikinci çembere geçtik. Ne oldu? Bilgilendik ve bilinçlendik. 
Dolayısıyla hem kendimizi, hem yakınlarımızı, hem karşı muhataplarımızı korumaya gayret 
ettik. Bunun için, evden çıkmama, maskeyi daha bilinçli takma, alışverişten farklı şekilde 
dönme gibi. Üçüncüsü, yine ikincinin sonuna doğru geldi. Gelecek endişesi başladı 
hepimizde. Bu nedir? Yeni terminolojisi ile yeni normale alışma. Bildiğiniz gibi, normal, norm 
kelimesinden üremiştir. Yani yeni kurallar. Acaba iş hayatı nasıl başlayacak, sosyal hayat nasıl 
başlayacak, kaybetmeye başladığımız sosyal ilişkilerimizi yeniden nasıl tesis edeceğiz gibi 
endişeler başladıhepimizde. Bilinçlendikçe, özgüven geldikçe, bunları gittikçe rasyonelize 
etmeye başladık, daha bilinçli davranmaya başladık. Şu anda da bu aşamanın içindeyiz. Bu 
çerçevede, bizim bu toplantıyı organize etmekteki temel nedenimiz de, siz değerli 
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üyelerimizle iletişimi kopartmamak, özlem gidermek, bugüne denk geldiği için bir yerde bir 
bayramlaşma fırsatı yakalamış olmak oldu. Onun için, lütfen bu toplantının temel amacını bu 
şekilde değerlendirelim. Umarım bu pandemiden bir an önce sağlıklı olarak hepimiz tekrar 
normal hayatımıza döner ve yeniden kucaklaşıp öpüşme fırsatını bulabiliriz.  
Bu vesileyle, ben tekrar sağlık çalışanlarımıza, bu badireden kurtulanlara, bu badire 
nedeniyle hayatını kaybedenlere bir kez daha başsağlığı diliyorum. Umarım güzel günler çok 
yakında hepimizin olacaktır. Bu vesileyle, korona nedeniyle herkes hayatını yeniden gözden 
geçirmeye, tasarlamaya başladı. İnşallah Galatasaray’da da birlik ve beraberlik artan bir hızla 
kendini göstermeye devam edecektir.Çünkü dediği gibi, sporcularımız, teknik kadromuz, 
yöneticilerimiz çok zor günler geçirdi, gerek bizim kulübümüzün, gerek diğer kulüplerin. 
Umarım toplum olarak bunun üstesinden çok rahatlıkla geleceğiz. Yeter ki birlik ve beraberlik 
içinde hareket etme fırsatını kaçırmayalım.  
Bu çerçevede,üçüncü maddeye geçecek olursak, pandemi nedeniyle Galatasaray Spor 
Kulübü’nde neler oldu ve bundan sonra neler olmalı? 
Bilmiyorum,Yönetim Kurulundan katılanlar var mı şu anda? İsmen göremiyorum ama toplantı 
sürecinde her an katılabilirler. Biz Galatasaray Spor KulübüDivan üyeleri olarak, Galatasaray 
Spor Kulübü’nün bu pandemi sürecini sportif olarak, mali olarak ve idari olarak nasıl yaşadığı 
konusunda bilgi sahibi olmak istiyoruz. Bu bugün de olabilir, sonraki günlerde de olabilir. 
Yeter ki Yönetim Kurulu üyelerimiz bizi bu konuda şeffaflıkla bilgilendirsinler.  
Hepimiz tabii ki diğer kulüplerin neler yaptığını, Avrupa’da kulüplerin pandemi ile nasıl baş 
etmeye çalıştıklarını yakından takip etmeye çalışıyoruz. Fakat temenni ediyorum, tüm 
kuruluşlar, kurumlar ve şahıslar gibi kulüpler de,Galatasaray Spor Kulübü de bazı şeyleri 
yeniden düşünmeye başlayacaktır. En çok etkileneceğimiz konu, tabii ki sosyal ilişkiler 
olmakla birlikte, Galatasaray’ın mali durumunu yakından ilgilendiren sportif faaliyetler, 
bütün bunları yeniden tasarlarken, gerek tarih, gerek içerik olarak önce insan sağlığı 
sloganımızda ısrarlıyız. Hepimiz şunun bilincindeyiz ki, bu pandemi nedeniyle alınan tedbirler 
sebebiyle bütün gelirlerimiz neredeyse sıfıra yakın. Fakat öte yandan, giderlerimiz aynı 
şekilde devam ediyor. Bu altından kalkılabilecek kolay bir iş değil. Bu konuda ben Galatasaray 
Spor Kulübü camiasını, ortak akılla hareket etmeye davet ediyorum bir kere daha. Tüm yapıcı 
öneriler, eleştiriler, tespit ve tenkitler varsa, bunları içtenlikle paylaşıp icraatın sorumlusu 
olan Yönetim Kurulumuza yardımcı ve destek olma amacını güdüyor bugünkü toplantı.  
Yapılabilecek bazı şeyler var, bunları mutlaka ki yapıyorlardır. Birtakım idari tasarruf 
tedbirleri alındığını duyuyoruz. Burada insan sağlığını korumaya yönelik evden çalışmayı 
teşvik ettiklerini biliyoruz. Bazı sporcularımızın kontratlarını, bonservis bedellerini gözden 
geçirmeye çalışıldığını duyuyoruz. Fakat merak edilen konu, bundan sonra neler yapılacak? 
Galatasaray Spor Kulübü olarak ne yapmalıyız, yeni normalde veyahut yeni düzende? Hemen 
aklımıza gelen, -çeşitli üyelerle paylaştım- başta futbol şubemiz olmak üzere, belki yeniden 
en başlarda olduğu gibi öz kaynaklarımıza dönerek, kendi kaynaklarımızdan varlık yaratma 
yöntemini seçmenin önemli bir dönemecindeyiz diye düşünüyorum. Bunu mutlaka ki 
yöneticilerimiz de düşünüyordur. Ama bu ne zaman olur, nasıl olur, bunları tekrar bir masaya 
yatırmak gerekir düşüncesindeyiz, biz Divan Kurulu olarak.  
Bunun dışında, diğer branşlarımız var, amatör branşlarımız var. Amatör 
branşlarımızGalatasaray’ın olmazsa olmazıdır. Galatasaray her şeyden önce bir spor 
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kulübüdür.Sadece futbol kulübü değildir. Bunu defalarca paylaştık. Eğer zaman zaman biz 
Baba Gündüz’ün “Galatasaray bir his takımıdır”mottosunu hatırlıyorsak, his takımı olmanın 
temel taşlarından bir tanesi de amatör branşlarımızdır. Dolayısıyla bütün bunları bir potada 
eritip, ortak akılla, think tank yaparak, yeni dönemde Galatasaray Spor Kulübü nasıl olmalıdırı 
tartışmamız, görüşlere değer vermemiz lazım diye düşünüyorum.  
Benim kısaca giriş olarak özetleyeceklerim bunlar. Tabii ki söz almak isteyen üyelerimiz 
vardır, soru soracak üyelerimiz vardır. Onların katkıları ile burada,Galatasaray’da fikri hür, 
irfanı hür, vicdanı hür bir şekilde, herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın, bu bilgileri, bu 
fikirleri paylaşmak amacıyla bu toplantıyı organize ettik. Bundan sonra ne olacağı konusunda 
bilmiyoruz. Tabii ki eğer pandemi ile ilgili toplumsal yaşam şartlarımızda biraz gevşeme 
olursa, Haziran Divan toplantımızı bu şekilde mi yaparız, yoksa fiziken, her zaman olduğu gibi 
Florya’da mı yaparız, onu şu andan kestirmek zor. Ancak bu toplantı eğer başarılı olacak 
olursa teknik açıdan, devam etmekte de yarar olabilir.  
Bu alt yapıyı bize sağlayan çok kahraman bir ekibimiz var. Başlarında Burçin Tunçel ve 
profesyonel çalışma arkadaşları, değerli DivanSekreterimiz Ebru Hanım, çok uğraştılar bu 
altyapıyı kurmak için. Mutlaka ki ufak tefek hatalarımız olacaktır. Bu da Divan Kurulumuz için 
bir ilk denemedir. O bakımdan, sizlerin de hoşgörüsüne sığınıyorum ve sözlerimi burada 
bitirirken, arada ayrılacaklar olabilir, hepinize neşeli, sağlıklı ve tatlı bayramlar 
diliyorum,Divan Kurulu üyelerimiz ve kendi adıma. Şimdilik hoşçakalınız. Görüşmek üzere. 
Burçin Bey, söz istemek isteyenleri, isteme sıralarına göre anons edip söz verelim lütfen. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım,kısaca gelen sorular var, isterseniz bu arada ben onları yanıtlayayım. Kaç kişi 
katıldığını soruyorlar. Şu anda katılım sayısını görebilirler. Onu açtık, aktive ettik. Şu anda 177 
Divan üyesi, artı biz 5 kişi, 182 kişi toplantımıza devam ediyoruz.  
Başka sorular var. Neden biz birbirimizle konuşamıyoruz gibi sorular var. Efendim, normal 
Divan toplantısında da birbirinizle konuşmamanızı istiyoruz zaten. Dolayısıyla burada da 
birbiriyle sohbet etmek isteyen üyelerimiz, cep telefonundan veya başka kanallardan sohbet 
edebilirler. Buradan sohbeti biz açıkçası öngörmedik. Söz isteyen üyelerimizden bazılarının 
üye olmadıklarını görüyorum. Yani o isimde üyelerimiz olmadığını görüyoruz. Zannediyorum 
bağlandıkları bilgisayar sahibinin ismi olabilir diye düşünerek kendilerini çıkartmadık 
toplantıdan. Bu üyelerimize Ebru Hanım yazıyor, kişisel olarak. Biz bu ismi şey yapamadık, 
acaba siz sicil numaranızı yazabilir misiniz gibi temasta bulunuyor. Eğer cevap verirlerse 
ancak söz verebiliriz. Müsaade ederseniz Başkanım, ilk söz isteyen İbrahim Bey’di. İbrahim 
Göknar Bey’di. Kendisi de hazırsa, kendisine sözü verelim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyursun İbrahim Bey. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
İbrahim Bey, kısa bir işlem olacak ekranınızda, lütfen hiçbir şeye dokunmayınız. Sesiniz ve 
görüntünüzü açarsanız sizi duyabileceğiz. İbrahim Bey, sesinizi açabilirsiniz kendiniz. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Unmute diye tarif edebilirsiniz. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sol altta bir unmute, yani kırmızı bir mikrofon işareti var, ona basarsanız. Evet, şimdi sizi 
duyabiliyoruz.  

İbrahim Göknar 
Sesim geliyor mu? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Geliyor efendim. Buyurun. 

İbrahim Göknar 
Merhabalar. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Merhaba İbrahim Bey. 
 
İbrahim Göknar 
Merhaba Başkanım. 
Değerli Galatasaray Üyeleri,  
Öncelikle yarın başlayacak olan Şeker Bayramımızın Galatasaray camiasına hayırlı olmasını 
diliyorum. Ondan daha da önce, Sevgili Başkanımızın geçirdiği iki büyük ameliyat dolayısıyla 
kendisine büyük geçmişler olsun diyorum ve acil şifalar diliyorum. 
Aynı şekilde, maalesef Corona virüs mikrobuna yakalanan ve başarı ile atlatan değerli Teknik 
Direktörümüz Fatih Terim’e, Sayın Abdurrahim Albayrak’a ve hanımefendiye, ayrıca Yusuf 
Günay Beyefendi’ye de büyük geçmişler olsun diyorum. 
Efendim,Galatasaray’da neler oluyor başlığı ile ilgili kısaca bir şeyler söylemek isterim. 
Elbette böylesine zorlu günlerde, Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi, eğer söz konusu 
sağlık ise geride kalan her şey teferruattır. Ancak hayat devam ediyor. Şimdi müsaadenizle 
birkaç rakamdan bahsetmek istiyorum. 
Almanya’nın en büyük kulübü olan Bayern Münih’in 2019 yılı gelirleri 1 yıl içinde 825 milyon 
dolardı. Net kârı 59 milyon dolar, öz sermayesi ise 495 milyon dolar. Bu rakamlar bugünkü 
kur ile hesaplanmıştır. Bunun yanında, Türkiye’nin en büyük kulübü olan Galatasaray ile ilgili 
sadece iki rakam vermek istiyorum. Galatasaray’ımızın 31 Aralık 2019 itibarıyla, yani bundan 
5 ay önce, Corona öncesi toplam borcu 503 milyon dolar, pardon 509 milyon dolar, bugünkü 
kurla. Öz sermayemiz ise maalesef eksi 150 milyon dolar. Bunun Türkçe ifadesi, 3.6 milyar TL 
borcumuz var. Şimdi Corona’nın ortasındayız, bu borcumuz daha da arttı. Corona’dan 
çıktıktan sonra çok daha fazla artacaktır. Belki durumun vehametini ifade etmek için şöyle de 
bir şey söyleyebilirim. Malum olduğu üzere, Türkiye’nin IBAN’dan topladığı para dahi 
Galatasaray’ın borcunu ödemeye yetmiyor.  
Şimdi olaya bu açıdan baktığımız zaman, bu vahim tablo önümüzde.Bunun neden, nasıl 
olduğunu, tüm sebeplerini bizler zaten her ay Divan toplantılarımızda tartışıyoruz, 
görüşüyoruz. Öncelikle ifade etmek isterim ki, her gelen yönetim mutlaka Galatasaray’a 
hizmet babında iyi niyetle çalışıyor ve Galatasaray’ın menfaatlerini düşünerek hareket 
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ediyor. Buna hiç şüphem yok. Ancak diğer taraftan, sanıyorum çok önemli yanlış yönetim 
modelleri uyguluyoruz. Borç sonuçta, kulübün gidişatını çok olumsuz yönde etkiliyor. Şimdi 
dediğim gibi, bu borç elbette aniden oluşmadı. Yılların birikimi. Anlayışta olan yanlışlar bana 
göre, Galatasaray’a gelen yönetimler, mevcut borçları yönetmek için gösterdikleri çabadan 
asıl odaklanılması gereken çözümlere yönelemiyor. Şimdi hâl böyle olunca, bu borcun geri 
ödenmesi mümkün değil. 
Bu bağlamda, artık geriye bakıp, onu yaptık, bunu yaptık, neden olmuyor tartışmalarını bir 
tarafa bırakıp, bu video konferansın, toplantımız fırsatıyla bir çözüm önerisinde bulunmak 
istiyorum. Biraz evvel Sayın Divan Başkanımın da ilettiği gibi, gerçekten artık Galatasaray’da 
birlik, beraberlik zamanı gelmiştir. Artık Galatasaray, samimi olarak ifade etmek istersem, her 
türlü kendi içindeki tartışmayı, tartışma olmaz ama inatlaşmayı ve egoları bir tarafa bırakıp 
gerçekten Galatasaray’ı düzlüğe çıkarmak için çözüm önerilerini birlikte tartışılmalıdır diye 
düşünüyorum. Galatasaray camiası bunu yapabilecek güçtedir. 
Şimdi bugüne geldiğimizde, bugün hâlâ daha her sabah gazeteyi açtığımda veya internete 
baktığımda, yeni transfer haberlerini görüyorum. Bu alınacak, bu verilecek... Hâlbuki 
bahsedildi, altyapı, öz kaynaklar artık olmazsa olmaz görünüyor. Galatasaray’ın 
şampiyonlukları elbette çok onur verici, ancak bu borç maalesef şampiyon ola ola ortaya 
çıkan bir sonuç. Bu zaten ne kadar yanlış yönetim modellerinin inşa edildiğine dair en büyük 
geri dönüşümdür. Şimdi artık acil çözüm zamanı dememin sebebi şudur. Gerçekten 
kaybedebilecek bir zamanımız kalmadı. Galatasaray’ı kaybetmeye doğru gidiyoruz. Corona 
sonrası tüm dünya ekonomik problemlerini çözecektir. Bu tüm dünyanın üstünde antant 
kaldığı bir gerçektir. Bu manada, Galatasaray için belki de sayın yönetimimiz de uygun 
görürlerse, birinci etapta zaten çok yanlış bir şekilde imza atılan Bankalar Birliği anlaşmasının 
revizyonu için acil adım atmamız bana göre hayati önemdedir. Dolayısıyla, umuyorum 
yönetimimiz bu hususta çalışmalar yapıyordur. Bu revizyon Galatasaray açısından son derece 
önemlidir. Bu önerimi bu fırsatta tekrarlamak istiyorum.  
Efendim, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, bu fırsatı verdiğiniz için size 
de ayrıca teşekkür ederim. Tekrardan tüm Galatasaray camiasının Şeker Bayramını 
kutluyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Göknar’a bu özlü konuşması ve hazırladığı konuşması için biz de teşekkür ediyoruz. 
Bayram dileklerine bilmukabele ediyoruz. Burçin Bey, sonraki konuşmacımız kim efendim?  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım, sonraki konuşmacımız Sayın Deniz Gün Enön. Kendisine sözü veriyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Enön geldi mi? Burada mı?  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım, zannediyorum kamerasını açıp, sesini açmasını bekleyeceğiz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Evet, görüntüye girdi Deniz Bey. 
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Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sesi biraz açmanız lazım Sayın Enön. Evet, buyurun. 

Deniz Gün Enön 
Değerli Galatasaraylılar,  
Ben aslında sadece iyi niyet dileklerimi iletmek için konuşmak istedim. Bir de bu ilk deneme, 
bu denemeye benim de bir katkım olsun istedim.  
Öncelikle, şu anda iki ameliyat sonrası hastalıkla mücadele etmekte olan Sayın Başkanımıza 
çok geçmiş olsun diyorum. Bizler Galatasaraylılar olaraktabii ki onun yakınlarıyız ve 
yanındayız, ama birinci çemberde aile olarak onun yanında olan ailesine de çok geçmiş olsun 
diliyorum. Bu vesileyle, hepimize de iyi bayramlar diliyorum bu konuşma çerçevesinde.  
Tabii bu toplantı çok atipik bir şey, hepimiz ilk defa böyle günler yaşıyoruz. Bütün dünya, ülke 
ve kulübümüz de bugünkü şartlardan son derece olumsuz etkileniyor ve birçok örnekler 
dünyada birbirinden farklı yaşanıyor. Spor kulüpleri, daha doğrusu kimi ülkeler farklı kararlar 
alıyorlar. Türkiye’de ligler devam edecek deniyor, voleybol, basketbol feshediliyor. Biz spor 
kulübüyüz, bizim bu konudaki tutumumuz açıkçası pek açık değil. Tabii ki Başkanımızın ani 
rahatsızlığı nedeniyle topluma belli bilgiler tam olarak aktarılamıyor olabiliyor, ama yine de 
kulübün devamlılığı gerekmektedir. 
Aslında Galatasaraylılar, tabii ki Başkanın sağlığını hepimiz çok merak ediyoruz ve bir an evvel 
iyileşmesini umuyor ve diliyoruz. Ama kulübün yönetiminden yine de Galatasaray’ın olması 
gerektiği yerde, liderliğini-illa puan olarak liderlik olması şart değil, Galatasaray neticede 
tarihî olarak lider bir yapıdır- her zaman olduğu gibi ortaya koyup, Galatasaraylılarla bugünü, 
bugünden yarına bakışı, kulübün neler düşündüğünü, neler planladığını bizlere açıklamasını 
bekliyoruz. Yönetimde devamlılık esastır, neticede.  
Divan Kurulunun bu enteresan ve bence çok hoş toplantısı vesilesi ile, bilemiyorum tabii 
yönetimden dinleyenler var mı, ama mutlaka bunları kayda alacaklardır. En azından biz 
üyelere bilgilendirmeler yapmasını, zaman zaman bizlerle o yada bu kanalla paylaşmasını 
istiyoruz, kulübümüzün geleceğe matuf projeksiyonunedir diye.  
Söylemek istediğim kısaca bunlardı. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Bu vesileyle de 
sağlıklı ve iyi günlerde, daha çok bayramlar olsun diyorum. İyi günler diliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Çok teşekkürler Sayın Enön, katkılarınız ve önerileriniz için. Bunları en kısa sürede Yönetim 
Kurulumuzla paylaşacağız. Takip ediyorlar mı, etmiyorlar mı, bilmiyorum ama her hâlükârda 
bu toplantının kaydı tutanak olarak da kendilerine aktarılacaktır. Buyurun Burçin Bey, söz 
isteyen kim var? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Ferit Volkan. Hemen kendisini alıyorum Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun Sayın Volkan, görüntünüzü de açarsanız. Evet, hoş geldiniz. 

Ferit Volkan 
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Hoş bulduk, ama benim böyle bir talebim olmadı. Herhâlde yanlış bir durum oldu. Belki yanlış 
yerlere bastım. Bu vesileyle teşekkür ediyorum yaptığınız bu organizasyondan dolayı. 
Başkanımıza çok üzüldük. Acil şifalar diliyorum. Onu belki de çok yorduk, onun amatör 
ruhunu çok zedeledik. Onun üzüntüleri içindeyiz. Ama çok yakında iyileşeceğine ve tekrar 
bizlere hizmet edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle, başta Divan Başkanımız ve sizlerin ve 
arkadaşlarımızın bayramını tebrik ederim. Mutlu günler inşallah Galatasaray’ın 
olur,hepimizin olur. Sevgi ve saygılarımı arz ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Volkan, tesadüfen de bağlanmış olsanız sizi görmek hoştu. Teşekkür ederiz. Buyurun 
Burçin Bey. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Şule Tont. Umarım o da yanlışlıkla basmamıştır ve kendisini de görmüş oluruz. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Şule Hanım’ı alıyor muyuz? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Kameranızı ve sesinizi açarsanız sizi göreceğiz ve duyacağız.  

Şule Tont 
Görebiliyor musunuz acaba? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Göremiyoruz, duyabiliyoruz ama.  

Şule Tont 
Kusura bakmayın, ben de yanlışlıkla basmışım, çok özür dilerim. Bütün Galatasaray camiasına 
şimdiden iyi bayramlar dilerim. Başkanımıza da çok çok geçmiş olsun dileklerimi iletmek 
isterim. Kusura bakmayın, iyi günler. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
İyi günler. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Estağfurullah efendim. Sayın Halil Akgül, kendisine hemen sözü veriyorum. Sayın Akgül, 
sesinizi ve görüntünüzü verebilirsiniz ekrana. Sayın Akgül, sesinizi duyduk demin. Sesinizi 
açarsanız sesinizi duyacağız efendim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Burçinciğim, bu arada bir sonraki konuşmacıya geçsek, Halil Bey’i beklerken. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Evet. Halil Bey’i o zaman sonra bir daha deneriz. Müsaadenizle, Sayın Doğan Konuk sıradaki 
konuşmacımız. Sayın Konuk, sesinizi açabilir misiniz, sizi duyalım. Görüntünüzü de 
açabilirsiniz. 
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Doğan Konuk 
Hemen. Açıldı mı, sesim geliyor mu? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Biz de sesinizi alıyoruz efendim.  

Doğan Konuk 
Kameram da açık ama. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Bir daha deneyelim. Hayır, sizi göremiyorum ben şu anda.  

Doğan Konuk 
Açıldı mı? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Hayır, göremiyoruz efendim, ama sesinizi duyuyoruz. Buyurun isterseniz bu arada.  

Doğan Konuk 
Peki. Ben yanlışlıkla basmadım, önce onu belirteyim. Yeni bir uygulama olduğu için, biraz da 
deneme amacıyla, işte bu aksaklıkları giderme amacıyla deneme yapayım. Bu vesileyle tüm 
Galatasaraylılara saygılarımı sunuyorum, DivanHeyetimize, katılan tüm arkadaşlara. Yeni bir 
uygulama, hayırlı, uğurlu olsun. Başkanımıza tabii geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, önce 
kendisi ve ailesi için, sonra tüm Galatasaray camiamız için. Kendisini sabırsızlıkla 
bekliyoruz,bütün iyi dileklerimiz birlikte, kendisi ile birlikte. Bir yandan kamerayı da açmaya 
çalışıyorum, ama startmy video ile bir şey var, üstüne tıklıyorum, fakat yine de beceremedim. 
Start my video diye bir şey var, onun üzerine tıklamam gerekiyor, değil mi?  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Evet efendim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Neyse Sayın Konuk, biz sizin fikirlerinizi, beyanlarınızı alalım. Görüntüyü herhâlde bir dahaki 
sefere halledeceğiz. Buyurun efendim. 

Doğan Konuk 
Tamam. Toplantıya emeği geçenlere teşekkür edeyim. Corona nedeniyle rahatsızlananlara 
geçmiş olsun dileklerimi sunayım. Umarım bu hastalık da hayırlara vesile olur. Kaynaklarımızı 
da daha dikkatli olarak kullanırız. Bu vesileyle, spor kulübü olmamız nedeniyle hem geçmiş 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı, hem önümüzdeki Şeker Bayramımızı kutlarım. Hepinize 
selamlar, sevgiler, saygılar. İyi günler dilerim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkür ederiz Sayın Konuk’a, bu iyi temennileri için. Burçin Bey, sıradaki konuşmacımız.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Başkanım, son konuşmacımız -şimdilik, eğer yeni söz isteyen olmazsa- Sayın Sait Tuğ 
Mısırlıoğlu. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyursun. O bağlanırken şu anda kaç katılımcımız var ve Vimeo’da kaç kişi takip ediyor, bir 
anons edebilir miyiz lütfen? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Tabii Vimeo raporunu hemen alacağım Başkanım. Şu anda bizler dahil 178 Divan üyemiz izler 
durumda. Sayın Mısırlıoğlu, hoş geldiniz. 

Sait Tuğ Mısırlıoğlu 
Hoş bulduk.  
Değerli Divan,  
Öncelikle günümüz koşullarına uygun bir yöntemle bu ortamda bir araya gelmemizi 
sağladıkları için Divan Kuruluna çok teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde sağlık 
sorunları yaşayan ve operasyonlar geçiren Değerli Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’e 
içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Tüm iyi sağlığı ile tekrar aramıza ve görevinin 
başına dönmesini yine içtenlikle diliyorum. Bunu da gerçekleştirebileceğine yine içtenlikle 
inanıyorum.Şimdi sadece sağlığıyla ilgilenmesini ve en önemli şeyin sağlık olduğu gerçeğiyle, 
başka hiçbir konuda kendini üzmemesini ve germemesini kendi adıma rica ediyorum. En kısa 
zamanda tekrarda aramızda olacağına da yine içtenlikle inanıyorum.  
İbrahim Bey’in dediği gibi, ama hayat devam ediyor. Dünya ve Türkiye büyük bir pandemi ile 
boğuşuyor. Hayat neredeyse durmuş durumda. Ekonomiler kötü, spor dünyası da bundan 
payını alıyor. Bir yandan kulüplerin belli giderleri devam ederken, gelirleri neredeyse 
sıfırlanmış. Diğer yandan, insan sağlığı ve güvenliği endişe kaynağı olmakta ve liglerin devamı 
konusu da müthiş bir ikilem hâline gelmekte. Nereden bakarsanız bakın, tam bir kaos ve 
olumsuzluklar ortamı. Bu nedenle, Yönetim Kurulu bu zor dönemde büyük bir yük altında, 
bunu da biliyorum. İşte tam bu noktada da, bütün Galatasaraylılar olarak, Yönetim Kuruluna 
tam desteğimiz ve katkımız gerekiyor. Bunu her Galatasaraylının yapması çağrısında 
bulunuyorum. Ancak bir başka çağrım da Yönetim Kuruluna. Özellikle üyeler ve özellikle 
Divan olan bitenden haberdar olma ihtiyacında. Her konuda bilgilendirilmenin yapılması, 
paylaşılması gerekiyor. Böylece şeffaf ve gerçek bilgiler ve şartlar altında tüm Galatasaraylılar 
birleşebilir,tek vücut olabilir.  
Tam bu ortamda, aslında genel olarak hem bayramlar, hem de Başkanımızın rahatsızlığı 
nedeniyle tümüyle olumlu bir konuşma yapmak istiyorum. Geneli de böyle. Ancak geçtiğimiz 
haftalarda yaşadığımız olaylar nedeniyle bir konuya parmak basmadan da geçemeyeceğim. 
Evet, tam bu ortamda bir başka konu da Divan algısı ve Divan karşıtlığı. Divan, Galatasaray 
Spor Kulübü’nün en önemli istişare organı. Bunu tartışmasız hepimiz biliyoruz ve kabul 
etmeliyiz. Galatasaraylı, bilgili, deneyimli insanların onurlandıkları, birlikte oldukları bir kurul. 
Ve bana göre tam da işte bugünler için var. Fikir ve çözüm üretmek, önermek ve Yönetim 
Kuruluna destek olmak için var. Bu konuda çok istekli, Galatasaray için zamanlarını, 
enerjilerini, birikimlerini aktarmak için çabalayan bir DivanBaşkanı ve Divan Kurulu üyelerimiz 
var. Bu durumu olumlu bir unsur, destek ve fırsat olarak göremeyen, tam tersineDivanı 
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ötekileştiren, sanki yokmuş gibi davranan ve hatta itibarsızlaştırmak için bazı tribün 
oluşumları ile, kurumsal yapıları olmayan gruplar ile sanki işbirliği içinde olan veya en azından 
bu durumu yalanlamayan, o grupları uyarmayan Yönetim Kurulunu, içinde oldukları bu yanlış 
tutum, davranış ve uygulamadan vazgeçmeye davet ediyorum. 
Gün gerçekten birleşme, kenetlenme günüdür. Bugünleri eğer iyi yönetemezsek, 
yürütemezsek, istenmeyen çok kötü sonuçlar ile karşı karşıya kalabiliriz. Unutmayalım, her 
şey geçici. Yarın kimin ne olacağı bilinmiyor. Ama başka bir değişmeyen gerçek de var. Tarih 
hiçbir zaman unutmuyor. Saygılarımla. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Mısırlıoğlu’na bu tespitleri ve görüşleri için teşekkür ediyoruz. Umarım bu görüşler göz 
önüne alınacaktır hepimiz tarafından. Sizin de söylediğiniz gibi, asıl olan Galatasaray’da 
devamlılık. Bu devamlılığı birlik ve beraberlik içinde götürme durumunda olacağız ve bunun 
için de Galatasaray’ın üyeleri sonuna kadar vakitlerini ve akıllarını bu işe ayırmaya devam 
edeceklerdir. Teşekkür ediyoruz Sait Bey’e. Burçin Bey? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım,çok soru geliyor. Müsaade ederseniz, onlardan da bahsedeyim. Oylama sonuçlarını 
vermemizi isteyen bir mesaj var. Mahzuru var mı sizin için?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Yok, yok, hayır, buyurun.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Peki, arkadaşımdan rica edeyim. İlk oylamamızın sonucunu gösterelim lütfen. İlk oylamamız 
gündem oylamasıydı. Bir red, 121 kabul oyu ile yapıldı. Şu anda onu da hatırlatayım. 186 
Divan üyemiz -bizler dahil- takip ediyoruz toplantıyı. Vimeo üzerinden de, yani bizim 
gerçekleştirdiğimiz bir de kamuoyu ve üyelerimizin takip ettiği bir yayınımız var, şu anda canlı 
yayın, orada da 176 kişi toplantıyı şu anda takip ediyor. İkinci oylamayı da alabilir 
miyiz,tutanak oylamasını? Bu gündem oylaması, bir de tutanak oylamamız vardı. Toplantı 
tutanağını da 126 kişi oylamış, hepsi de onay vermiş. Zannediyorum bu soruların bir kısmını 
karşılamıştır diye düşünüyorum.  
Şimdi Başkanım, devam edelim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Burak Elmas söz istemiş. 3 konuşmacımızı daha görüyorum, Burak Bey’den sonra. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Konuşmacılardan ricamız, bu zamana kadar olduğu gibi, zamanı çok tasarruflu kullanmaya 
devam etmeleri esas, çünkü bugün –malumunuz- arife günü, herkesin işi vardır. Bir de bu 
video konferanslara çok uzun süre konsantre olabilmek kolay olmuyor. Dolayısıyla bundan 
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sonraki konuşmacıların da aynı disiplin içerisinde devam edeceklerinden % 100 emin olarak, 
Burak Elmas’a da hoş geldiniz diyoruz ekrana. Buyurun Burak Bey. 

Burak Elmas 
Hoşbulduk Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, DeğerliDivan Kurulu, 
Size öncelikle teşekkür ederim, uzun hazırlık gerektiren, teknik hazırlık gerektiren, emek 
gerektiren bu organizasyonu yaptığınız için. Şu anda görebiliyor musunuz? Ben sizi kaybettim 
ama. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Burak Bey, sadece sizi görüyoruz kürsüde. Devam edin. 

Burak Elmas 
Peki, tamam. Öncelikle size teşekkür ederim, Galatasaraylıları bir araya getirme uğraşı 
verdiğiniz ve bu teknik olarak zor ortamı bizlere sağladığınız için. Şu ana kadar gayet düzgün 
giden bir Divan Kurulu toplantısı gerçekleşiyor. Hem sizlerin, hem de arka planda çalışan 
arkadaşlarımızın emeklerinize çok teşekkür ederim.  
Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz’in geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı üzüntülerimi 
paylaşır, kendisine acil şifalar ve ailesine kuvvet diliyorum. Bu arada çok değerli Divan Kurulu 
üyelerimiz, saygıdeğer Divan Kurulu üyelerimize geçmiş olduğumuz iki ayda kaybettiğimiz 
uzun bir liste, maalesef kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Hepsinin mekânı cennet 
olsun. Umarım bundan sonra daha az kayıpla geçtiğimiz bir yıl olur. Bu sene zor bir yıl çünkü. 
Çok kısa bir konuşma yapacağım. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Sadece biz değil, bütün 
dünya olağanüstü günlerden geçiyor. İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü günlerde bütün 
dünyada herkes doğru önlemleri alabilmenin yarışında. Bugün pandeminin etkisi ile 
geçirdiğimiz ekonomik etki, bütün şirketlerin ve kulüplerin başına gelen ekonomik etkiler, 
uzmanların tahminine göre en az 2-3 sene daha bütün bu sektörleri etkilemeye devam 
edecek. Galatasaray ve diğer Türk futbol kulüpleri -spor kulüpleri diyelim-, bildiğiniz gibi, 
zaten bu sürece gelirken finansal olarak zorlu sürelerden geçerek geldiler. Onun üstüne bu 
süreç de tabii ki bu işleri daha da zorlaştırdı.  
Olağanüstü dönemler, olağanüstü önlemler ve olağanüstü kuvvetli birliktelikler 
gerektirir.Bugün artık bütün Galatasaraylıların, Galatasaray’ın geleceğinin söz konusu 
olduğunu, bu dönemde alınacak önlemlerin Galatasaray’ın geleceğine, bizim çocuklarımıza, 
genç Galatasaraylılara bırakılacak olan Galatasaray’a etki edeceğinin bilinci içerisinde, günlük 
husumetlerden, güç kavgalarından ve gereksiz itişmelerden uzaklaşarak birlikte hareket 
etmesi gerekir.Çünkü İbrahim ağabeyin de söylediği gibi, hakikaten finansal rakamlar 
çözülmesi kolay rakamlar değil ve Galatasaray ancak bu sıkıntıları birleşirse ve tüm gücünü 
birleşme yönünde kullanırsa aşabilir. Bunu da en kolay aşabilecek camia Galatasaray’dır. 
Yarından itibaren, yani aslında dün olması gerekir ama çok ciddi önlemler almamız gerekiyor, 
çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu sebeple, bütün Galatasaray bileşenlerine, 
bütün kişisel husumetleri, kişisel görüş farklılıklarını bir kenara bırakarak hızlı bir şekilde ve 
Galatasarayla iletişimi mümkün olduğu kadar fazla yaparak bir strateji üretme ve bu strateji 
doğrultusunda da hızlı ve önemli, ciddi kararlar almaya davet ediyorum. Burada sizin de, 
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yönetiminizin de ciddi önemi var. Dolayısıyla ben bir Divan üyesi olarak, sizden bunu 
yapmanızı ve ne olursa olsun yapmaya devam etmeniz için Galatasaray adına rica ediyorum. 
Bu sadece size değil, tüm Galatasaray’ın bileşenlerine bir çağrıdır, çünkü hakikaten artık her 
gün konuştuğumuz gündemin uzağında ve farklı bir gündem konuşuyor olmamız lazım. Çok 
başka bir yerdeyiz. Galatasaraylıların da bu tehlikenin farkında olması ve buna göre hareket 
etmesi gerekir. 
Hepinize teşekkür ediyorum. Tüm camiamızın bayramını da kutluyorum.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Burak Elmas’a tespitleri ve hatırlatmaları için çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu temennilerinde 
mutabık olmamak mümkün değil. Galatasaray’da her zaman ortak akıl galip çıkmıştır, 
dolayısıyla ortak aklı kullanmaktan imtina etmemek lazım. Bu özgüveni gösterebilmek lazım. 
Tüm paydaşların bir araya gelerek, eleştirileri hoşgörü ile karşılayarak yapıcı olmaya devam 
etmek lazım diye düşünüyorum. 
Burçin Bey, bundan sonraki konuşmacımız? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Temel 
Bundan sonraki konuşmacımız Başkanım, Sayın Bünyat Balaban olacak. Kendisini hemen 
alacağım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Kaç konuşmacımız kaldı? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Temel 
Bünyat Bey’den sonra Sayın Mehmet Helvacı ve Sayın Füsun Kantemir Hanım var.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Ondan sonra da sorulara cevap vermeye gayret edelim veyahut kim vermek isterse. 
Buyursun, Bünyat Bey’i bekliyoruz. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Hemen alıyoruz Başkanım. Sayın Balaban, mikrofonunuzu açabilirsiniz. Evet, sizi 
görüyoruz.Biraz karanlık görüyoruz ama görüyoruz Bünyat ağabey.  

Bünyat Balaban 
Ses de duyuluyor mu? Ben kendimi göremiyorum.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sesinizi duyuyoruz, sizi görüyoruz, ama yüzünüz biraz karanlık. Yani biraz daha ışık 
verebilirseniz sizi daha net göreceğiz.  

Bünyat Balaban 
Vallaha galiba kameradan bir şey veya yaşadığımız günlerin biraz karanlık olmasından da 
kaynaklanıyor olabilir. Ben vakit almamak için... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Bünyat Bey, arkadan ışık gelince çok gizemli görünüyorsunuz böyle. Belki şey yapabilirsiniz.  
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Bünyat Balaban 
Hah, şimdi daha iyi galiba.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Süper. 

Bünyat Balaban 
Evet, şimdi daha iyi galiba, değil mi? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sizi çok iyi görüyoruz şu anda. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Çok şıksınız Bünyat Bey. 

Bünyat Balaban 
Teşekkür ederim. Divana layık olmaya çalışıyoruz da onun için.  
Sayın Başkanım, Sayın Divan Ekibi, Değerli Galatasaraylılar, 
Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Zamanın kısa olmasını gözönüne alarak çok fazla 
tekrara girmemeye çalışacağım. Ama söylemeden geçemeyeceğimiz şey, tabii Sevgili 
Başkanımızın beklenmedik rahatsızlığı. Kendisine, ailesine, Sarper kardeşimize geçmiş olsun, 
sabırlar, metanet diliyoruz. Onu da o dayanıklı kişiliği ile atlatacağına eminiz. Bu arada, bu 
boşlukta hem 23 Nisan, hem 19 Mayıs bayramlarımızı birlikte idrak edemedik. Onları da 
kutluyorum. Bu süreç içinde maalesef birçok dostumuzu, eski sporcumuzu, kardeşimizi, 
büyüğümüzü kaybettik. Çok üst üste oldu, çok üzüldük. Ayrıca onları gerektiği gibi 
uğurlayamamanın da ezikliğini, eksikliğini ben şahsen hissediyorum.  
Şimdi bütün konuşmacıların, özellikle Sait ve Burak kardeşlerimin söylediklerine tamamıyla 
katılıyorum. Onları tekrar etmeyeyim, ama bir noktanın altını çizeyim, her ikisinin de 
söylediğine, özellikle Burak kardeşimin söylediğine katılarak. Son Divan toplantısında da dilim 
döndüğünce ifade etmeye çalıştım. Bu pandemiden sonra daha da zor, daha da kritik günler 
yaşayacağımız çok aşikâr. Burada da bu geniş ailenin bütün mensuplarının, bütün mensupları 
derken, Başkandan, başkanlardan, yönetim kurullarından, kulüp üyelerinden, Divan 
üyelerinden tutun taraftarlara kadar, taraftar derken de sadece bir gruptan 
bahsetmiyorum,tribündeki veya televizyondaki en genç Galatasaray taraftarına kadar, 
bunları bize yakışan üsluplar, bize yakışan davranışlar ile bir beraberlik içinde halletmemizin 
mecburi bir durum olduğunu, bu konuya da herkesin özen göstermesini bir kez daha rica 
ediyorum. 
Bu vesileyle önümüzdeki Şeker Bayramının bütün camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
toplantıyı tertip ettiğiniz için de emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Balaban, değerli fikirleriniz ve katkılarınız için ben de teşekkür ediyorum. Aynı fikirleri 
paylaşıyoruz. Dediğim gibi,Galatasaray’ın bütün paydaşlarının Galatasaray’a yakışan nezaket 
ve zerafet içinde bu eleştirileri yapmaları lazım. Ve de tekrar üzerinde duruyorum, ortak 
akıldan hiç kimsenin korkmaması, kaçınmaması lazım. Burçin Bey,son konuşmacımız? 
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Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Mehmet Helvacı ve 3 konuşmacımız var.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyursunlar, tabii tabii. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Mehmet Helvacı, Sayın Helvacı’yı hemen müsaadenizle alıyorum. Sayın Helvacı’yı almayı 
başaramadık. Belki de bağlantısı koptu diye düşünüyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Bir sonraki konuşmacıya geçelim.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Füsun Kantemir. Kendisine davet gönderdim Başkanım. Sayın Kantemir, sesinizi ve 
videonuzu açmanızı rica edeceğiz. Kırmızı mikrofonu aktif ederseniz, şimdi sizi duyabiliyoruz 
zannediyorum. 

Füsun Kantemir 
Duyabiliyor musunuz? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Evet, duyabiliyoruz. Videonuzu da açabilirseniz aynı yöntemle, o zaman sizi görürüz de 
efendim. Evet, hoş geldiniz.  

Füsun Kantemir 
Teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Merhabalar Füsun Hanım, hoş geldiniz. 

Füsun Kantemir 
Merhaba, hoş bulduk efendim. Sevgili Başkanım, bize böyle bir olanak sağladığınız 
içinteşekkür ediyorum.Ben ilk önce Sevgili Başkanımıza acil şifalar diliyorum.  
Bir şey üzerinde özellikle durmak istiyorum. Gazeteleri açıp da Galatasaray’da bir 
huzursuzluk, içte birbirimizi yemek gibi olumsuz yazılar çıkmasından inanılmaz çok üzüntü 
duyuyorum. Ümit ediyorum ki bu en kısa zamanda düzelir. Mali konularda da âcizane olarak 
bir şey sormak istiyorum. Acaba bu futbolcularımıza ödenen yüksek meblağlar, futbolcularla 
görüşülerek daha aşağılara indirilebilir mi? Böyle bir tasarrufa gidilebilir mi? Bunları 
öğrenmek istemiştim.  
Bu vesileyle hepinize ayrı ayrı iyi bayramlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. En kısa 
zamanda görüşmek üzere, tekrar teşekkür ediyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Kantemir, katılımınıza çok teşekkürler. Sizleri uzun bir aradan sonra sağlıklı görmek 
hepimize iyi geldi. Memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. Evet, çok ciddi bir algı yönetimi 
var şu anda, sanki Galatasaray’ın kurumları arasında bir çekişme varmış gibi. Bu çekişme 
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değil, belki aynı fikirde olmamak olarak düşünmek lazım. Ama bunun basına yansıması, 
resmîsitelere yansıması, elbette ki hoş bir şey değil. Biz bununla mücadeleye devam 
edeceğiz, Galatasaray’ın doğruları açısından.  
Özellikle futbolcularla ilgili getirmiş olduğunuz öneri konusunda, duyduğumuz kadarıyla ve 
tahmin ettiğimiz kadarıyla, futbol şubesi sorumluları ve bununla ilgili Yönetim Kurulu üyesi 
veya üyeleri tarafından uğraşıldığını duyuyoruz. Gönül isterdi ki, Yönetim Kurulumuzdan da 
katılanlar olsun bu toplantıya, bu karşılıklı fikir alışverişini ve bilgi aktarımını daha net 
yapabilelim. Umarım bundan sonraki toplantılara katılırlar ve özellikle Divan üyelerinin ve 
bunu sosyal medyadan takip eden Divan üyesi olmayan üyelerimizin de meraklarını ilk 
ağızdan gidermiş olurlar diye düşünüyorum.  
Füsun Hanım, katılımınız için tekrar çok teşekkürler. Burçin Bey, Sayın Helvacı bağlanabiliyor 
mu? Daha sonraki konuşmacı mı? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Zannediyorum bağlanabiliyor şu anda. Başkanım, bu arada Yönetim Kurulumuzdan olan 
isimlerden ben gördüm, söz almak isterlerse, elbette ki. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Kimlerse onları bilelim ki, biz de katıldıklarını bilelim, dinlediklerinden. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Ben Okan Bey’i gördüm. Okan Böke Bey’i gördüm. Ama diğerlerine açıkçası dikkat 
edemedim, toplantı yönetimi sırasında. Şimdi bir daha bir kontrol ederiz. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Burçinciğim, Başkanım, yazdıklarının okunması konusunda Okan Bey’in onayı var, arzu 
ederseniz okuyalım. Yönetim Kurulu adına bir şey yapmıştı. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Helvacı konuşmasını bitirsin, sonra okuyalım. Buyurun Sayın Helvacı. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Helvacı’yı bir daha deniyorum. Zannediyorum bu sefer başardık Başkanım. Buyurun 
Sayın Helvacı. 

Mehmet Helvacı 
Duyabiliyor musunuz beni? Görüntü için özür dilerim. İnterneti çok sınırlı bir yerdeyim. O 
yüzden sadece konuşarak size ulaşmaya çalışacağım. Önce hazirunu saygıyla selamlıyorum, 
hanımefendileri,beyefendileri, Sayın DivanBaşkanını, Sayın Divan Kurulunu.  
Tekrar etmemek için hızlı hızlı geçeceğim. Başkanımıza ve tüm camiamızda rahatsızlık geçiren 
herkese bir an evvel sağlık, şifa diliyorum ve vefatlarla ilgili ben de baş sağlığı diliyorum 
herkese.  
Bu uygulama için size çok teşekkür ediyorum. Böyle bir zamanda, böyle bir uygulamayı 
gerçekleştirmek gerçekten çok önemli ve çok değerli Galatasaraylıların birlikte olduğunu 
göstermek açısından da bence çok takdire değer bir iş. 
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Konuşmak için söz aldım, bunları söylemek için. Bir de bir şey önermek istiyorum. Nasıl olur 
bilemiyorum, ama konuşan arkadaşlarımı dikkatle dinledim. Herkes diyor ki, işte çok 
olağanüstü günler, olağanüstü önlemler. Tabii bunların hepsidoğru, ama şu anda belki dile 
getirmek istemedikleri için önerilerini söylemiyorlar. Zaten aslında önerileri böyle bir 
ortamda hızlı bir şekilde söyleyip tartışmanın da belki çok doğru olmadığını düşünüyorlar. 
Ben de öyle düşünüyorum, ama bunun için bir çalıştay yapmak lazım diye düşünüyorum. Yani 
bu işe gönüllü olan kişilerle bir çalıştay yapılabilir. Bunu yönetimimiz yapabilir, ama 
yönetimimiz belki bununla uğraşmak istemeyebilir. Dolayısıyla bunu Divan Kurulunun 
yapması, DivanBaşkanının yapması düşünülebilir. Bir de bağımsızdır nihayet Divan, bir 
kulüple ilgili de bağlantısı yoktur. Dolayısıyla hızlı bir çalıştay organize etmekte fayda var. 
Sadece Divan üyelerini değil, tüm Galatasaraylıları kapsayan bir çalıştay organize edilebilir. 
Gerekiyorsa bu özel olarak da yapılabilir, ama hani Divanın önderliğinde yapmanın daha 
doğru olduğunu düşünüyorum. Bu tekliflerimizi, düşüncelerimizi genel klişe sözlerle değil, 
daha açık, net bir şekilde gündeme getirmek lazım. Bunu da yani birimizin gündeme 
getirmesi, bir yerde beyanat vermemiz bana yeterli gelmiyor. Hazirunun önünde tartışmak ve 
bütün fikirlerin herkesin açısından doğrusunu, eğrisini ifade etmesini sağlamak, bunu da bir 
rapor hâline getirip, bugünkü yönetime, bundan sonraki yönetimler için de bir başvuru 
kaynağı, bir yol haritası gibi düşünebilecekleri bir kaynak olarak oluşturmak bence çok verimli 
olacaktır. Yoksa hepimiz çok olağanüstü günlerden geçildiğini ve olağanüstü önlemler 
gerektiğini biliyoruz. Ama onların ne olduğunu daha net bir şekilde söyleyebileceğimiz bir 
çalıştaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.  
Geçmiş ve gelecekteki bayramı kutluyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Tekrar teşekkür 
ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Helvacı, önerinizi not aldım. Çok teşekkürler. Sizin de söylediğiniz gibi, katılımcı üyelerin 
kendi fikirlerini, tecrübelerini aktarmaları, paylaşmalarının en önemli yeri, adı üstünde Divan, 
yani istişare kuruludur. Fakat bu Divan içinde de benzeri bir çalıştay yapıp, tüm üyelerimize 
açık olması konusunu biz başka konularda benimsemiştik. Hatırlıyorsunuz, çeşitli çalışma 
gruplarını fiiliyata da geçirdik. Bu defa daha ince çalışmalar gereken bir konu olduğu için, 
bunu biraz daha geniş çemberde yapma, çerçevede yapma konusunda hemfikiriz. Biz bunu 
önce bir Divan Kurulu üyelerimiz arasında tartışalım, ondan sonra sizlerle de bir araya gelip, 
fiziken nasıl organize olur, Yönetim Kurulumuz bu işin içine nasıl daha fazla çekilir ki 
Galatasaray’a faydamız somut bir hâle gelsin, bunları konuşacağız efendim. Teşekkürler 
somut öneriniz için de. Burçin Bey.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım, müsaade ederseniz, kısa bir anons yapmak istiyorum arada. Bu canlı yayınımızda, 
yani bizim şu anda takip eden üye sayımız 193 bizlerle birlikte. Teknik arkadaşlar da burada 
var gözüküyorlar, rakamlar yanıltmasın katılımcılarımızı. 193Divan üyemiz izliyor, 202 kişi de 
yaptığımız canlı yayın üzerinden izliyor. Bunu söyleyeceğim. Bir de söz isteyen, sözlü olarak, 
yazarak söz isteyen üyelerimiz var. Ben üyelerimizden rica edeceğim, tekrar hatırlatma 
yapacağım. Lütfen el kaldırma butonuna basarsanız, sizi çok çok daha rahat görüp 
alabiliyoruz. Benim işimi kolaylaştırmış olursunuz. Onu söyleyecektim. Zaten Başkan 
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Yardımcısı Nedime Hanım bütün söz isteyen ve yorum yapan üyelerimizle yazışıyor şu anda, 
görüyorum onu da. Okan Bey’in mesajını okuyacaktı Nedime Hanım ama... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun, tabii, ne yazmış Okan Bey? Okan Bey şu anda link’te anladığım kadarıyla, ama yine 
de bizimle paylaştığı mesajı okuyalım tabii ki. Veyahut WhatsApp’tan. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Şöyle diyor Okan Bey: “Bizim Yönetim Kurulu olarak tutumumuz her lig için gayet net. Biz 
sağlık tedbirleri en sıkı şekilde alındığı takdirde, her ligin devam etmesi taraftarı olduğumuzu 
ilgili federasyonlara ilettik. Herkese iyi bayramlar. Saygılarımla.” Bir de “Okumanıza gerek 
yok. Tutanağa geçmesi adına yazdım.” demiş, ama yani tutanağa geçeceği için okumamızda 
da sakınca görmüyoruz. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Okan Bey, bu bilgi için çok teşekkürler. Okan Bey bir de şöyle bir şey paylaşmış, resmî siteden 
bu Divan toplantısı duyurusu yapılınca. Altına “enteresan” yazmış. Bizi de ne konuda 
enteresan bulduğunu bilgilendirirse, bu Divan toplantısını, onu da üyelerle paylaşıp, tutanağa 
geçirmiş oluruz. Okan Bey’e de teşekkürler bu değerli katkısı için. Sonraki konuşmacımız kim 
Burçin Bey? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım, Sayın Doğan Konuk, hemen kendisini... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Bu sefer görüntülü bağlanacak anladığım kadarıyla. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Evet, “Demin görüntülü bağlanamadığım için tekrar bağlanmak istiyorum kısaca.” dedi. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu  
Evet, buyursun. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Doğan Bey, hoş geldiniz. Sesinizi açarsanız efendim. Ses butonunuzu, evet. 

Doğan Konuk 
Geliyor mu sesim? 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam, her şey kontrol altında Doğan Bey, hoş geldiniz tekrar. 

Doğan Konuk 
Sağ olun, anlayışınız için çok teşekkür ederim. Malum, teknoloji bunlar, uyum sağlamaya 
çalışıyoruz. Bir kendimi kontrol edeyim, nerede hata yaptığımı bulayım istedim. Çok çok 
teşekkürler, bu vesile ile tekrar herkese selamlar, sevgiler. En büyük Galatasaray, diyerek 
sonlandırayım.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkür ederiz katılımınız için, sağ olun. Burçin Bey? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım, açıkçası bu kadar kısa bir konuşma beklemediğim için çok hazırlıksız yakalandım. 
Sayın Volkan Karsan sıradaki konuşmacımız. Hemen Sayın Karsan’ı...  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Bu son mu, yani Volkan Bey?  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Hayır, Emir Bey de, Emir Kıvırcık da söz istediler. Ondan sonra da... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Evet, isterseniz konuşmacıları toparlayalım. Varsa soruları, sorulara cevap verelim. 

Volkan Karsan 
Evet, bağlandım galiba.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Evet, sizi duyuyoruz Sayın Karsan, görüyoruz da. 

Volkan Karsan 
Sayın Başkan, Değerli Hazirun,  
Saygılar sunarım. Herkesin geçmiş Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını, önümüzdeki 
Şeker Bayramını kutluyorum. Değerli Başkanımıza sağlıklar diliyorum. Şöyle düşünüyorum bu 
konuyu da. O çekişmelere, bağırışmalara, konuşmalara rağmen, hakikaten ayırt edilmeksizin 
herkes Başkanımızı seviyormuş. Ben de bunlara dahilim ve kendisine çok acil şifalar 
diliyorum. Biraz önce Tevfik Fikret koridorlarına gidip geldiğim zaman kaçırmış olabilirim, 
ama yazışmalarda bir eksikliğe işaret etmiştim. O dile getirildi mi, bilemiyorum. Ona tekrar 
dikkat çekmek istiyorum. Çok ciddi bir Corona virüsü etkisi de biz yaşadık aslında, Fatih Terim 
Hocamızla Abdurrahim Albayrak virüs kaptılar ve şükür ki bir şey olmadan sağlıklarına 
kavuştular. Söylemek istediğim, birlik beraberlikten söz edilmesi çok doğal, öneriler çok 
doğal. Yalnız devamlı vurgulanan bir şey var. Bize yakışan üslupla yapılmalı bu, deniyor. Bize 
yakışan bir üslup var demek ki, ama bize yakışmayan da bir üslup var ve bu üslubun en büyük 
ve en önemli hedefi son zamanlarda,Sayın Başkanım, sizsiniz. Bence bu bize yakışmayan 
üslubu çok belirgin şekilde ortaya koymalıyız ve bu üslubun Galatasaray’ın hiçbir yerinde 
karşılaşmayacağımız hâle getirilmesini sağlamalıyız. 
Fazla uzatmayacağım, bir vurgu yapmak ve bir iki şerh düşmek istedim. Tekrar bayramınızı 
kutluyorum, Başkanımıza sağlıklar diliyorum. Tüm Galatasaray camiasına Covid’siz günler 
diliyorum. Saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sevgili Volkan Karsan’a bu net saptaması için teşekkür ediyorum. Evet, özellikle son 
zamanlarda DivanBaşkanlık makamının bu tür Galatasaray’a değil, yani hiçbir terbiye kuralına 
uymayacak şekilde muhatap gösterilmesi, çeşitli mecraların önüne atılıp linç edilmeye 
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çalışılması hiç yakışık almıyor. Tabii ben kendi yaşam stilim olarak ve kişiliğim olarak bunlara 
alışkınım, çok konuların üstesinden gelirim, dirençliyimdir, ama benimle beraber çalışan, 
benimle beraber hareket Divan Kurulu arkadaşlarım ve benim temsil ettiğim Divan Kurulu 
üyeleri, bu tür algı yönetiminden sonucunda hedef olmayı hiçbirimiz hak etmiyoruz. Sonuç 
olarak, bizlerin görüşleri, tüzük çerçevesinde Galatasaray’ın en iyiye gitmesini sağlayacak 
görüşlerdir. Dolayısıyla ben yeniden bir polemik konusu yaratmak istememekle birlikte, bir 
kaşık suda fırtına kopartarak mağduriyet edebiyatı yaratmanın, sanal düşmanlar yaratmanın 
kimseye bir faydası yoktur. Galatasaray’da bilinçli Genel Kurul üyeleri nezdinde bu tür 
davranışların hiç prim yapmayacağından emin olabilirsiniz. Çünkü biz bu düşüncelerle 
yetiştirildik, kendimizden daha genç jenerasyonlara bu düşüncelerle fikirlerimizi, 
düşüncelerimizi, tecrübelerimizi aktarmaya gayret ediyoruz.  
Şurası çok net bilinmelidir ki, klavye silahşörlerinin, yani sosyal medyadan bana, aileme, 
arkadaşlarıma saldıranların, hakaretler yağdıranların, tehditler yapanların, bundan 
Galatasaray’a bir fayda gelmez. Bu imkânı sağlayanlara hiç gelmez. O bakımdan, ben sevgili 
Volkan Karsan’ın bu endişesine % 100 katılıyorum. Ama bununla hep birlikte mücadele 
etmeliyiz, hep birlikte eleştirmeliyiz bu üslupsuzluğu. Elbette ki eleştiri olacaktır, elbette ki 
yanlışlar olacaktır. Bunları hoşgörü ile ve empati ile karşılamamız lazım. Ama küfür, hakaret 
ve algı yönetimi yaparak hedef göstermek çok yanlıştır. Galatasaray korunmalıdır diye 
düşünüyorum. Bizim bilinçli üyelerimizin hepsinin de görevi, Galatasaray’ı bu tür erozyona 
uğratabilecek eylemlerden korumaktır. Ben bu düşüncelerimi de bu vesile ile paylaşmak 
istedim. Teşekkürler Volkan Bey. Burçin Bey?  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım, hep son konuşmacı diyorum ama son konuşmacı derken yeni talep geliyor. Onu da 
size bilgi vereyim. Şimdi Sayın Kıvırcık’ı alıyorum. Bu arada, şu anda 190 kişiyiz Divan üyesi 
olarak, 200 kişi de Divan üyesi dışında bizi yayınımızdan takip eden görüyoruz. 201 kişiyi de 
görüyoruz. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Bir ilk için güzel bir performans diye düşünüyorum. Tüm katılımcılara bu katkılarından dolayı 
çok teşekkürler. Devamını diliyorum. İlginizi kulüpten, Divandan esirgemeyiniz lütfen. Bu 
kulüp hepimizin, ancak ilgi gösterirsek bilgi sahibi olabiliriz ve ondan sonra da yapıcı 
önerilerde bulunabiliriz. Katılımcılara bu vesile ile tekrar teşekkür ediyorum. Emir Bey’e de 
hoş geldiniz diyorum. Buyurun Emir Bey. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Emir Bey, sesinizi aktif ederseniz, kırmızı mikrofona tıklayarak. Hayır, duyamıyoruz sizi. Evet, 
şimdi duyabileceğiz.  

Emir Kıvırcık 
Merhaba Başkanım, herkese merhaba. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Merhabalar, hoş geldiniz. 
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Emir Kıvırcık 
Her şeyden önce, ben de Mustafa Cengiz Başkanımıza çok geçmiş olsun diyorum. En yoğun, 
en ihtiyacımız olan bir dönemde maalesef sağlığı ile bir savaş vermek zorunda kaldı. Çok 
üzüldük. Giriştiği birçok savaşı -federasyonla, onunla, bununla- sonuçta kupa kaldırarak 
kazandı. Umarım bu savaşı da kazanır. Bir an önce tabiri caizse sahalarda kendisini görürüz.  
İkincisi, camiada bir sevgisizlik, bir ayrışma, bu tip şeylerden bahsediliyor. Ben düşündüm, 
kendi kendime bir tane sebep buldum buna ve bu sebebin adı Galatasaray Adası. Galatasaray 
Adamızın önemi bir kez daha ortaya çıktı zannedersem, çünkü tüm camianın bir araya 
geldiği, tanıştığı, kaynaştığı, çocuklarının beraber büyüdüğü, bizi gerçek bir camia yapan bir 
yerdi Galatasaray Adası. Ne Galatasaray Liselilere özeldi, ne de başka bir zümreye özeldi. Yani 
dışarıdan, İranlılar, onlar, bunlar gelmiyordu. Hepimizin ortak paydasıydı, bütün Galatasaray 
Spor Kulübü üyeleri gelebiliyordu. Aileleriyle, çocuklarıyla ve konumu, işlevi gereği herkese 
faydalı olarak, herkesin bir potada erimesini sağlıyordu. Yani bence bu bulunmaz bir nimetti. 
Elbette orada çok az da olsa tatsızlık oluyor muydu? Oluyordu, tek tük. Ama tarafların 
sevenleri, büyükleri araya girip çözüyordu olayı, kimse disiplin cezası yiyip de Galatasaray 
Adası’ndan uzaklaştırma almak istemiyordu. O eşsiz yerden uzaklaşmak da istemiyordu. 
Maalesef sevgisizlik, tahammülsüzlük Adamızın elimizden gitmesi ile çoğaldı ve zirve yaptı.  
Bence Galatasaray Adası müthiş bir katalizördü. Dolayısıyla şu anda camiada çoğu kişi 
birbirini tanımıyorsa, belki de önemli bir sebebi Ada’dır, çünkü son 10 senede binlerce üye 
kaydoldu. Kaçını tanıma fırsatımız oldu? Çok da olmadı. Yani çıkıyorlar,Genel Kurulda 
konuşma yapıyorlar, hemen hemen birçoğumuzun hiç tanımadığı, görmediği, ismini 
duymadığı, elini sıkmadığı, muhabbet etmediği kişiler. Hâlbuki Galatasaray Adası, bu şeyi 
bize, camiaya çok güzel sağlıyordu. Dolayısıyla Galatasaray Adamızın önemini bence bir kez 
daha dile getirmekle beraber, umarım en kısa zamanda camia için olan önemini insanlar 
sadece oraya yazın gidecekleri, yüzmek için, havuza girmek için gidecekleri bir yer olarak 
bakmazlar. Çünkü orası bu bahsettiğim yüzme olayından çok daha fazlasıydı bu camia için. 
Bence son 10 senede bunu çok daha fazla gördük.  
İkinci bir konuya değinmek istiyorum. Nasıl olsa herkes evde, sokağa çıkmak yasak. 
Dolayısıyla bir konu daha açıp sizinle paylaşmak istiyorum. Nedir o? Efendim, her şirkette bir 
gelir vardır, bir de gider vardır. Bizde de bir gelir ve bir gider var. Dolayısıyla gelir tarafı 
ağırlıklı olarak futbolda, gider tarafı da ağırlıklı olarak futbolda. Evet, yanında basketbolun da 
gelir ve gider farkı var ama şu günlerde şuna bakmamız lazım. Bizim bir şirketimiz var. Bir 
gelirlerimiz var, ama artık yok. Bir de giderlerimiz var, her zaman var, devam ediyor. O 
yüzden nasıl ki gelirler için elimizden geleni yapıyorsak, gider konusunda da artık bizim camia 
olarakdaha aktif olarak bilgilendirilmemiz lazım, çünkü bu camianın sahibi biziz ve bu borç 
nihayetinde kanunen hepimizin borcu. Şimdi en büyük gider kapımız futbol. En büyük gider 
kapımız futbolsa, bizim üstüne titreyerek belki her Divanda, belki her Genel Kurulda bu gider 
kapımızla ilgili teferruatlı görüşme yapmamız lazım. Belki hatırlarsınız, gerek Ünal Aysal 
zamanında, gerek Dursun Özbek zamanında, gerekse Mustafa Cengiz zamanında, Genel 
Kurula çıktığım zaman hep “Biraz da futboldan bahsedelim, biraz futbol konuşalım.” dedim. 
Çünkü biz hep gayrimenkul konuşuyoruz. Niye? Ee battık, kurtuluşumuzu gayrimenkullerde 
arıyoruz. Dolayısıyla gayrimenkul konuştuk. Yani son 10 genel kurulu düşünürseniz herhâlde 
9 tanesinde hep gayrimenkul projeleri konuştuk biz. Ama bizim en büyük gider kapımız futbol 
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ve bugün görüyorsunuz, hâlâ gider kapısı olmaya devam ediyor. Son anda alınan 
futbolcularla, hani tam her şey makul düzeylere gelecekgaliba derken, arkasından bir 
transfer yapılıyor, bütün dengeler yine alt üst oluyor.  
Şu anda çok şanslı bir dönemdeyiz, çünkü teknik direktörümüz Fatih Terim. Niye şanslı 
dönemdeyiz? Niye teknik direktörümüz Fatih Terim olduğu için çok şanslıyız? Çünkü taraftar 
açısından ve camia açısından çok ciddi bir kredisi var. Yani neredeyse sonsuz bir kredisi var. 
Dolayısıyla Fatih Terim’in bize sunacağı, giderlerle ilgili yapmayı planladığı şeyler, ki camia 
olarak bence, kendisi de Divan Kurulu üyesidir, Fatih Hocamızı, imparatorumuzu davet 
edelim ve bundan sonrası ile ilgili, en büyük gider kalemimiz olan futbolla ilgili ne 
planlıyor,bütün dünya artık altyapıya dönerken, kendi kaynaklarına dönerken, genç 
futbolculara dönerken bizde plan, program ne,kendisinin öngörüleri ne, planı, programı ne,-
kendisi de Divan Kurulu üyesi olduğu, Galatasaray’ın bir parçası olduğu için, mal 
sahiplerinden biri olduğu için- bizimle paylaşmasını açıkçası ben istiyorum. 
Dolayısıyla hani önümüzü göremiyoruz. Yine son saniyede 30-35 milyon avro vereceğimiz, 
20-25 milyon avro vereceğimiz, toplamda 3 senelik şeyler yapacak mıyız? Yoksa başka 
planlamalar mı yapacağız? Bizim futbol okullarımız var. Yanılmıyorsam 90’a yakın futbol 
okulumuz var. Biz burayı neden hep bir gelir kaynağı olarak görüyoruz? Ama neden hiçbir 
zaman buradan milyon avrolar kazanabileceğimiz bir gelir kaynağı olarak görmüyoruz? 
Görüyorsak bununla ilgili neler yapıyoruz? Neler yapılıyor? Yapılıyorsa eğer, neden bugüne 
kadar herhangi bir sonucunu görmedik? Eğer yapılmıyorsa, ama bundan sonra da yapılmaya 
karar verilecekse, ne yapılmaya karar verilecek? 90 tane, Türkiye’nin her yerinde okulumuz 
var. Şaka değil.  
Biz sadece buna oradan gelecek 3-5 kuruş, bir de onlara forma satarız diye bakıyorsak, 
kusura bakmayın, büyük yanlış içerisindeyiz. Bunun derhâl değişmesi lazım. Derhâl değişmesi 
lazım. Bütün herkes kendi altyapısına yöneliyor. Bakıyorsunuz, Barcelona’da, o 
dreamteam’de altyapısından 6 yada 7 oyuncu var. 5 yada 6 oyuncu var kendi altyapısından. 
Barcelona, hem de dünyanın en iyi takımı olduğu denilen dönemde, ilk 11’in 5 ya da 6 tanesi 
kendi altyapısından gelme. 
Ajax altyapıdan geçen sene Haziran ayında 210 milyon avro satış yaptı. 210 milyon avro. 
Neredeyse bizim toplam borcumuz kadar, adam Haziran ayında kendi takımlarından satış 
yaptı. Şaka değil bunlar, gerçek rakamlar ve gerçekler. Peki, bizim bir sürü futbol okulumuz 
var, artı kendi altyapımız var. Orada ne oluyor, biliyor muyuz? Orada programımız ne, biliyor 
muyuz? Oradan inanılmaz gelir sağlayabileceğiz, Altınordu’nun yaptığı gibi. Altınordu’nun şu 
anda dünyanın en önemli 3 ya da 4 tane kulübünde futbolcusu var. Bizim niye yok? Altınordu 
kim? Birkaç sene önce kurulmuş bir kulüp. Biz ise koskoca Galatasaray camiasıyız, 100 küsur 
seneliğiz. Biz niye yapamıyoruz bunu? Yapacaksak eğer, ne zaman yapacağız, nasıl yapacağız? 
Planımız ne, programımız ne? Bunu ne kadar süreliğine takip edeceğiz? Başarılı olmuyorsak B 
planımız ne? Açıkçası, ben biraz kulübümüzün en büyük gider kapısı olan futbolla ilgili, şu 
anda da en güvendiğimiz kişiye emanetken, bizden birine, Divan Kurulu üyesi bir kişiye 
emanetken, bir mal sahibi işin başındayken ve bu insanın inanılmaz bir kredisi varken taraftar 
nezdinde, mutlaka, eminim bir sürü plan, program yapıyordur, bunları dinlemek ve camia 
olarak bilmek istiyorum. Siz de aynı fikirdeyseniz, lütfen Başkanımızdan rica edelim, bu 
taleplerimizi Hocamıza iletsin, imparatorumuza iletsin. Kendisi bize özellikle artık hiçbir 
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gelirin olmadığı ve her şeye inanılmaz dikkat edilmesi gereken bir dönemde, bu bahsettiğim 
geleceğimizi kurtaracak, yapmamız gereken şeyle ilgili neler düşünüyor, neler planlıyor, neler 
yapıyor, nasıl bir kontrol mekanizması koyacak, olmuyorsa eğer B planını devreye sokacak, 
bu futbol okullarından biz gerçekten altyapı olarak beslenecek bir kaynak olarak 
yararlanabilecek miyiz, böyle bir sistemi kurabilecek miyiz, yoksa sadece onlardan gelen 3-5 
kuruşla faturaya mı şey yapacağız, bunları gelip bize anlatırsa, biz de böyle bir talepte 
bulunursak çok sevinirim.  
Bir yazı çıktı, ama gözlüğüm olmadığı için görmedim. Belki uzun konuştun, artık bitir 
diyorlardır.  
Biraz daha net,spesifik ve detaya girmemiz lazım diye düşünüyorum. Genelde, genel 
kurullarda ve Divan toplantılarında böyle çok yuvarlak konuşuluyor. Ama artık yuvarlak 
konuşma dönemi geçti tahminim. Artık nokta atışı ile kulübümüzü uçurumdan önceki son 
çıkışta... Çünkü 4 senemiz kaldı, 4.5 senemiz kaldı. Bir seneyi zaten kaybettik diye 
düşünebiliriz. En azından 6 ayı kaybettik, 4 sene civarında bir şeyimiz var. Eğer Ziraat Bankası 
yetkililerinin eline kulübümüzü kaptırmak istemiyorsak, neyi, ne şekilde yapacağız, açıkçası 
bilmek istiyorum. Camia olarak -tahmin ediyorum- bilmek istiyoruz. Konuştuğum birçok kişi 
de bunu gerçekten merak ediyor. Dolayısıyla bu talebimizi Fatih Hocamız yerine getirirse çok 
memnun oluruz diye düşünüyorum.  
Çok teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sevgili Emir Kıvırcık’ın bu analizi için çok teşekkürler. Ada konusunda % 100 haklı, çünkü biz 
kulüp üyeleri, ailelerimiz burada sosyalleşirdik. Maalesef sosyal tesis olmayınca, yani Avrupa 
tarafında sosyal tesisimiz kalmayınca, bu sınırlı olan temasımız hiç kalmadı. Eskiden Ali Sami 
Yen Stadı biraz daha kompakt bir stattı. Orada bile biraz daha fazla sosyalleşiyorduk. Ama 
dediğiniz gibi, kulüp üyelerimiz arasındaki yakın temas, birbirini daha iyi tanıma imkânımız 
kalmadı.  
Futbol konusundaki endişelerine katılmamak elde değil. Konuşmamda da söylediğim gibi, 
Corona nedeniyle hepimiz yaşam tarzımıza, gelirimize, giderimize yeni bir çekidüzen verme 
durumunda kalıyoruz. Bu yeni düzene kulüpler gibi Galatasaray Spor Kulübü de uymalıdır. 
Sayın Fatih Terim’in görüşünden faydalanma, ne düşünüyor konusundaki düşüncelerinizi de 
Yönetim Kuruluyla paylaşırız. Onlar zaten şu anda katılımcı olarak görünmeseler bile 
sonradan öğreneceklerdir veyahut şeyini takip ediyorlardır.  
Yalnız şu konuda bir yorum ve katkı yapmak isterim söylediklerinize. Bütün bu söyledikleriniz 
aslında yönetim kurullarının işi. Bu sadece şu andaki mevcut Yönetim Kurulunun değil, daha 
önceki yönetim kurullarının da işiydi. Nedir bu iş? Bir vizyon çerçevesinde hareket etme. 
Biliyorsunuz, uluslararası şirketler 4 sütunda çalışırlar. Bunlardan bir tanesi o kurumun 
vizyonu. Galatasaray Spor Kulübü’nün vizyonu bugün bellidir. Tüzüğünde vardır, Ali Sami 
Yen’in söyledikleridir Galatasaray’ın vizyonu. Bu vizyona bağlı hedefler vardır. Amatör 
şubelerde şampiyonluk, futbolda, basketbolda hep birinci olmak gibi hedefler vardır. Bunun 
dışında da mali hedefler vardır, sosyal hedefler, idari hedefler vardır. Bu hedeflere ulaşmak 
için de üçüncü sütunda stratejinizi ortaya koymanız lazım. Bu stratejileri ve hedefleri yönetim 
kurulları belirler ve en son sütunda da ölçüm araçları yer alır. Bizim bu hedeflere ulaşıp 
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ulaşmadığımızı, bu stratejilerin doğru olup olmadığını, performansı ölçmemiz lazım 
göstergeleri, KPI ile. Ancak bu şekilde çalışılırsa, sizin söylediğiniz gibi, 4 yıllık, 5 yıllık planımızı 
yapabiliriz.  
Biz altyapıda neredeyiz? Bugün futbola bakacak olursak, U21’in altındaki branşların 
neredeyse hepsinde şampiyon olduk, değil mi? Bu takımlardan gelen var mı A takımına? Yok, 
birkaç istisnanın dışında. Bir ara gelip gidenler oldu. Onlar neredeler? Dediğiniz gibi, 
Barcelona örneğini verdiniz, Ajax örneğini ilave edebilirsiniz buna. Türkiye’den de örnekler 
ilave edebiliriz. Dolayısıyla, artık öz kaynağımıza dönüp, amiyane tabirle, ticarette olduğu 
gibi, ucuz alıp, pahalı satma dönemi gelmiştir. Çünkü işletmelerde en kolay giderlerinizi tespit 
edebilirsiniz ve bunlarda kısıtlamaya gidebilirsiniz, ama gelirlerinizi tahmin etmek ve kontrol 
etmek çok zor. 
Galatasaray’ın yönetimlerinin de bu stratejiler çerçevesinde çalışması lazım. Dolayısıyla önce 
hedefler, eylem planı, strateji ve bunların ölçümlenmesi. Eğer şimdiki yönetimimizin ve 
bundan sonraki geleceklerinbu şekilde yaklaşmalarına biz de Divan olarak yardımcı 
olabilirsek, bizleri de işin içine sokarlarsa, bu söylediğiniz şeylerin çok kısa vadede olmamakla 
beraber, başarılmaması için hiçbir neden yok, çünkü Galatasaray’ın çok ciddi bir birikimi ve 
kaynağı var. Bunun içine elbette ki Fatih Terim Hocamız da dahil.  
Katkılarınıza çok teşekkürler Emir Bey. Ben notlarımı aldım. Bu konuda kendi içimizde de bir 
çalışma yapacağız. Sizinle de paylaşırız zaman zaman. Buyurun Burçin Bey. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Yavaş yavaş konuşmacıları toparlayalım, çünkü saat 3’ü çeyrek geçiyor. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Yani elimizden geleni yapalım ama şu anda söz isteyen 3 kişi gözüküyor. Sayın Dağhan 
Baydur’u hemen alıyorum Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sonra kimler var? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sonra adını yazmayan bir üyemiz var. Kendisinden adını yazmasını rica edeceğim. Yoksa söz 
veremeyeceğiz kendisine. Bir de Bünyat Bey tekrar söz istemiş, Bünyat Balaban. Eğer 
yanlışlıkla kaldırmadıysa... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam. Ondan sonra eğer başka söz isteyen olmayacaksa, burada konuşmaları toparlayalım 
diye öneriyorum değerli haziruna da. Çok konuşulanların dışında sorular varsa, onları da 
cevaplamaya ve üyelerin kullanımına açalım o sorularımızı. Dağhan Bey, hoş geldiniz, 
buyurun. 

Dağhan Baydur 



 26 

Hoşbulduk Sayın Başkan. Ben de vakit kaybetmemek istiyorum, ama söylemem lazım. Tabii 
Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm eleştirenler de samimiyetle 
Başkanımızın bir an evvel iyileşip gelmesini bekliyor, bunu biliyorum. Size de teşekkür 
ederim, bu olanağı sağladığınız için.  
Son bir iki konuşmacı benim söylemek istediklerimi söylediği için bunları çok kısa 
söyleyeceğim, dokunacağım. Bu pandemi dünyayı mahvetti. Tamam, doğrudur, ama dünya 
zaten pandemiden önce de ciddi bir sorun yaşıyor son yıllarda, biliyoruz.Pandemi sadece 
bunun üzerine bir tüy dikti. Yıllardır, son 50 senedir birçok düşünür bu konularda, politik, 
sosyal konularda, ekonomik konularda, dünyanın bu gidişinin gidiş olmadığını, muhakkak bir 
yere çarpacağını söylüyorlar. Yani biraz çığırından çıkmışbir dünya durumu var, gittikçe daha 
da kötüleşen. Burada da hep para ön plana çıkıyor ve diğer insani değerlertamamen arka 
planda kalmaya başladı. Ciddi bir huzursuzluk, dengesizlik ve hatta bütün dünyada ciddi bir 
ahlaksızlık da yarattı. Yani bir Metin Oktay’ın, Can Bartu’nun futbol oynadığı döneme bakın, 
hiç kimse ne para konuşuyor, ne bilmem ne. Bugün de öyle sporcular var. Her meslekte de 
böyle insanlar var.  
Söylemek istediğim şu. Pandemiden önce ciddi bir sorun vardı, pandemi bunu katladı. Ve de 
benim şahsi düşüncem, uluslararası bu sistemi kurup bu düzeni devam ettirmek isteyenlerin 
artık ciddi bir şekilde düşünmeleri lazım ve düşünüyorlar da bence. Bu işin böyle gitmeyeceği 
belli. Yani milyonlarca insan uçaklara binip oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yani bu kadar 
gelişmiş bir insan kütlesi dünyada seyahat etmeseydi, bu şekilde bütün dünyaya 
yayılmayacaktı. Her yerde protestolar başladı. Tahmin ediyorum, Galatasaray üyeleri de 
bunları takip ediyorlardır basında. Yani İtalyanlar ciddi bir şekilde, son bir şekilde ciddi bir 
şekilde protesto etmeye başladılar. Venedikliler, Verona’da, şurada, burada, yani diyorlar 
ki,“Biz burada yaşayamıyoruz. Bizim işimiz gücümüz var, değişik sektörlerde çalışıyoruz. 
Sabah işe gidiyoruz, geliyoruz. Dünya kadar turist geliyor buraya. Böyle şehir gibi gemiler 
geliyor. İstemiyoruz kardeşim, buraya kısıtlı miktarda turist gelsin.” ve bu oluşuyor. İtalya’nın 
bazı bölgelerindekısıtladılar. 4 milyon turist geliyor. Kapıya jandarma diktiler, 1 milyon 
gelecek, dediler ve rahatladılar. Yani sinemaya gider gibi olacak bu işler. Anlatabiliyor 
muyum? Her ipini koparan bir yere gidemeyecek.  
Ben ekonomik düzen açısından söyledim. Kesinlikle inanıyorum, bu Corona geçtikten sonra, 
her bakımdan ciddi bir değişiklik olacak dünyada. O yüzden de hepimizin, hem kendi 
işlerimizde, hem Galatasaray Kulübü’nde bunu merkeze oturtmamız ve ona göre projeler 
üretmemiz lazım. Hiç korkacak bir şey yok. Sorunlar ortaya konulup ciddi bir şekilde 
düşünülürse her işin altından kalkılabilinir. Yani kalkılamayacak şey yok. Sadece o stratejiyi 
tespit edip, ne yapılması gereken. Ama eskisi gibi olmayacak bu işler, kesin. O yüzden biz de 
Galatasaray Kulübü olarak, üyelerimizle bunun üstesinden gelecek yeteri kadar beyin 
gücümüz var. Ondan sonra hep beraber buluşup bunun önlemlerini alırız.  
Altyapıdan bahsetti. Ben buna da biraz uzun değinecektim, ama çok kısa değineceğim. Ben 
futbolu çok iyi bilmem. Estetik olarak takip ediyorum. Bir bale seyreder gibi veya güzel bir 
film seyreder gibi. Olağanüstü bir güzellik, estetik.Biz Avrupa şampiyonu nasıl olduk diye 
düşündüğüm zaman, birçoğu alt yapıdan gelen genç insanlarla olduk. Genç, 17, 18, 19, 20 ve 
de birçoğu Galatasaray için kalbi çarpan Türk çocuklarıyla olduk. Tabii iki-üç tane de orta yaşlı 
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dünya starı. Onlar da insandı yani, insan gibi insandı. Parayı düşünmeyen, gerçekten yaptığı 
işi seven insanlardı. Kimler olduğunu biliyoruz, anlatmaya gerek yok.  
Galatasaray böyle bir güç yarattıktan sonra ve Avrupa Kupası’nı alan ilk Türk takımı olduktan 
sonra, bunun da nasıl yapıldığını öğrendikten sonra -ben cidden senelerdir arkadaşlarımla 
konuşuyorum- bundan 180 derece nasıl döner? Hiç anladığım bir konu değil bu. 
Arkadaşlarımla konuşuyorum, bir şey bulamıyorum. Bunu Divanda da konuşmak istedim. 
Şimdi fırsat oldu, konuşuyorum. Biz bunu bütün Türkiye’ye öğrettik, kendimize gösterdik. 
Türkiye’ye de mesaj verdik, bak bu iş böyle oluyormuş diye. Kalbi, canı Galatasaray için 
çarpan, spor için çarpan insanlar grubu, değil mi? Bundan vazgeçtik. Buna geri dönmemiz 
lazım ve zaten mecburi olarak geri döneceğiz. Oradan, buradan dünya kadar parayı...  
Bir şeyi daha söyleyeyim, yıllardır Sayın Canaydın Başkan zamanında da söylüyordum. Bizim 
Avrupa Kupası’nı kazanan oyuncularımız değişik kulüplere falan gittiler. Tam takım kalmadı. 
Orada Canaydın Başkanımız, “Benden birkaç sene netice beklemeyin. Ben tamamen 
altyapıdan gençlerle takım kuruyorum. Belki ligin altında kalırız ilk sene, ortalarına çıkarız 
ikinci sene, ama bu takımla Şampiyonlar Ligi’ni de alırız.” deseydi, ben 10 sene beklemeye 
razıydım.Benim gibi de birçok Galatasaraylı var. Belki bunu Genel Kurula da sunmak lazım. 
Hiç yabancı oyuncu almayalım. Altyapıdan, gerçekten sporu severek, heyecanlanarak, para 
için değil, spor için yapan insanlar çok var. Bugün bile, bugünün şartlarında bile böyle 
insanlar var. Yani Metin Oktay ağabey gibi, Fenerbahçeli Can Bartu ağabeyimiz gibi, hâlâ 
böyle insanlar var. Bunları toparlayalım. Türkiye’ye bir mesaj daha verelim. Kendimiz de bu 
şekilde hem mali durumumuzu toparlayalım, hem de Şampiyonlar Ligi’ni alma yoluna girelim.  
Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizin ve tüm Galatasaraylıların bayramını 
kutluyorum. Saygılar. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Çok teşekkürler Sevgili Dağhan Baydur. Size de iyi bayramlar. Burçin Bey, nedir son 
durumumuz?  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım, şu anda görünen, bir tek Bünyat Bey söz istiyor,Bünyat Balaban. Diğerleri 
vazgeçmiş görünüyor. Bir de zannediyorum, Başkan Yardımcımız Nedime Hanım’da birtakım 
mesajlar da vardı.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Not varsa, o zaman Nedime Hanım’dan rica edelim, o notları okusun. Sonra Bünyat Bey 
bağlansın ve toplantımızı tamamlama gayreti içinde olalım. Buyurun Nedime Hanım. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Tamam. Sayın Rıza Morova’dan bir notumuz var. Konuşmak istemişti, sonra yazmayı tercih 
etmiş, vakit almamak adına. Der ki, “Yaşamakta olduğumuz olumsuz koşullar ve gelirlerin 
oldukça azalması ve azalacak olması nedeniyle, devletin vermekte olduğu teşvikler, yani kredi 
ertelemeleri, yeni krediler vesaire ile ilgili olarak, Yönetim Kurulumuzun evvelce yapmış 
olduğu borç yapılandırma anlaşmasının yeniden ele alınması mutlaka düşünülmektedir ve 
yapılacaktır. Ancak bu sefer Yönetim Kurulunun bunu mutlaka Divan ile paylaşarak, ortak bir 
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çalışma ile güçlü bir netice alınmasını sağlanması şarttır. DivanBaşkanlığı ve Kulüp Yönetim 
Kurulunun bu konuda gerekli hassasiyeti gözeterek çalışmaları birlikte koordine etmesini rica 
ediyorum. Rıza Morova.” 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sevgili Morova’ya çok teşekkür ediyoruz, bu yapıcı önerisi için. Tutanaklara da aynı 
okuduğunuz şekilde geçecek. Bunu bir dahaki Divan toplantımızda tekrar gündeme getirip 
belki bir oylama yapmamız da gerekebilir Divan üyeleri arasında. Eğer bir konsensüs 
sağlarsak, yönetimimizden bu konuda bizlerle biraz daha yakın çalışması konusunda tekrar 
bir istekte bulunmalıyız diye düşünürüm. Teşekkürler. 
Sevgili Burçin, Bünyat Bey’i bağlayalım. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Bağlıyoruz Başkanım. Bünyat Bey, kameranızı ve sesinizi açmanızı rica edelim.  

Bünyat Balaban 
Açıldı mı? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sesinizi alıyorum ağabey, ama daha görüntünüzü göremedim. Evet, şimdi görüntünüzü de 
görüyoruz. Buyurun. 

Bünyat Balaban 
Tekrar bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. Demin Emir Kıvırcık kardeşimin Ada ile ilgili 
söylediklerine ve Sayın Başkanın yorumlarına tamamıyla katılıyorum. Zaten tüzüğümüze 
bakarsanız, sosyal tesislerin tanımı içinde, kuruluş amaçlarının başında üyeleri birbiriyle 
kaynaştırmak ifadesi vardır. 
Ben Galatasaray Adası’nın gerçekten Galatasaray Adası olduğu zamanları doya doya yaşamış 
bir üye olarak, Sevgili Emir’in söylediklerine tamamıyla katılıyorum. Ada’yı hakikaten sosyal 
tesis olarak da özlüyoruz. Çok minik bir ilave yapmak için vaktinizi aldım. Aynı şekilde o 
dönemlerde de, hâlâ da elimizde olan, son derece işlevsel bir sosyal tesis olan Kalamış 
Tesisleri’miz var. Ada zamanında Kalamış Tesisleri de bu sosyal tesis amacını çok dolu dolu 
yerine getirmişti. Üyeleri kaynaştırmanın ötesinde, üyelerimizin birçoğu çocuklarını, 
torunlarını orada yetiştirdi. Aralarından Türkiye şampiyonları, milli sporcular, Balkan 
rekortmenleri, Türkiye rekortmenleri çıktı. Kalamış Tesisleri hâlâ bizim sosyal tesisimiz. Hep 
beraber bu tesise de sahip çıkmamız, oranın da sonra Ada gibi üzülecek bir duruma 
gelmesine mâni olmamız gerekir uyarısını, önerisini yapmak için vaktinizi aldım.  
Tekrar saygılarımı sunarım. Bayramınızı kutluyorum ve teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sevgili Bünyat Balaban’a özellikle Kalamış Tesisleri’mizi hatırlattığı için çok teşekkürler. Tabii 
Ada varken avantajı şuydu. Avrupa yakasında bir tesisimiz vardı, Asya yakasında da Kalamış’a 
gidiliyordu. Bizler gibi Avrupa’nın en uzak taraflarında oturanlar için Kalamış her zaman pratik 
olmuyor, Ama bu demek değildir ki Kalamış’a daha fazla sahip çıkmayalım, ilgilenmeyelim. 
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Mutlaka daha fazla sahip çıkalım, ilgilenelim. Bu temenni ve notunuzu da aldık, Sevgili Bünyat 
Balaban. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için.  
Şu an itibarıyla başka konuşmak talebinde bulunan Divan üyemiz yok. Ben gerek sosyal 
medyada Vimeo’dan, gerek bu linke bağlanarak katılan tüm Galatasaraylılara çok teşekkür 
ediyorum. Bu, bu tarzdaki ilk denememizdi. Umarım çok fazla aksaklık yaşatmamışızdır. 
Gerek konuşmalarımızda, gerek görüntülerimizde eğer bir hata olduysa affola. Bundan 
sonraki video performansımızın daha yüksek olacağından emin olabilirsiniz.  
Chat kısmında yazılı olarak bazı dilek ve temenniler var. Bunların bir kısmı yerine 
getirilebilecek konular, bunları da göz önüne alacağız. Dolayısıyla ben buradan Sevgili Kulüp 
Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm takip edenlere, Galatasaraylı 
üyelerimize ve taraftarlarımıza, tüm Galatasaray’a gönül verenlere aileleriyle birlikte mutlu, 
tatlı, sağlıklı bir Şeker Bayramı geçirmesini diliyorum.  
Ekip arkadaşlarım ve sizlere de bu katılımınızdan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 
Hoşçakalın, iyi akşamlar herkese.  
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