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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 13.30’da video konferans olarak 
yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam mıyız arkadaşlar? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Tamamız Başkanım. Aykut Bey’in ekranını açmasını bekliyorum ama, buyurun. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Evet, tamamız galiba. Saat 13.30.  
Galatasaray Spor Kulübü’nün Değerli Divan Üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar, Ekranları 
Başından Bizleri Takip Eden, Sarı Kırmızı Renklere Gönül Vermiş Can Galatasaraylılar, Değerli 
Basın Mensupları,  
Ağustos ayı olağan Divan toplantımıza hoş geldiniz.  
Bir kere daha bu Divan toplantımızı pandemi nedeniyle online yapmak zorundayız. 
Hepinizi çok özledik. Bir an önce fiziken kavuşmamızı dilemekle birlikte, gidişat öyle şey 
gösteriyor ki, bu pandeminin bize vermiş olduğu kısıtlamalar belli bir süre daha devam 
edecek galiba. 
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 geçen bir ay içinde ebediyete intikal etmiş olan 2628 sicil numaralı 
Divan Kurulu üyemiz Engin Kenber, 2783 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz İsmail Ergun 
Erman, 3957 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Yaşar Önol, 8992 sicil numaralı Divan Kurulu 
üyemiz Mustafa Özgön, kulübümüzün 5808 sicil numaralı üyesi Ömer Anamur, kulübümüzün 
11249 sicil numaralı üyesi İbrahim Ethem Bingül ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar 
için sizleri 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) 
Teşekkürler, ruhları şad olsun. 
Evet, toplantımızı açmak için yeterli sayıya sahibiz. Tekrardan tüm takipçilerimize Ağustos ayı 
olağan Divan toplantısına hoş geldiniz diyorum. Divan Kurulu üyesi arkadaşlarım ve şahsım 
adına hepinize iyi yazlar diliyorum. 
Şimdi gündemi okuyacağız. Gündemi okumak üzere Başkan Yardımcısı Sayın Nedime 
Hanım’dan rica ediyorum. Buyurun Nedime Hanım, gündemi rica ediyorum. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Değerli üyelerimiz, iyi günler. Verimli bir toplantı olmasını dileyerek gündemi dikkatinize 
sunarım.  

1. Temmuz ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması, 
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 
3. Sportif AŞ ve futbol şubesindeki son gelişmeler, 
4. Ertelenen Olağan Yıllık Genel Kurul toplantısının yapılabilme imkânlarının görüşülmesi, 
5. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi, 
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6. Kapanış. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Çok teşekkürler.  
Değerli DivanÜyeleri,  
Her zaman olduğu gibi, okunan gündemi oylarınıza takdim ediyorum efendim. Kabul 
edenler? Buyurun, oylamamız başlamıştır. 1 dakika süremiz var. Oylamayı kapatabiliriz. 
Teşekkürler. Sonucu alalım. % 100 evet çıkmıştır. Teşekkür ediyoruz. Gündem maddelerine 
geçiyoruz.  
Birinci madde, Temmuz ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması.  
Her zaman olduğu gibi, son ayın Divan toplantısı tutanağı, gerek web sayfamızda, gerekse 
isteyen üyelerimize mail yoluyla gönderilmek üzere hazırlanmıştır. Yazıldığı hâlde, Temmuz 
ayı olağan Divantoplantısı tutanağını oylarınıza takdim ediyoruz efendim. Buyurunuz.  
Kapatalım oylamayı, teşekkürler. % 100 evet çıkmıştır. Göstermiş olduğunuz ilgi ve itimada 
teşekkür ediyoruz. 
Gündemin ikinci maddesine geçiyorum. İkinci madde, Divan Başkanlığına gelen evrakın 
okunması.  
Değerli Üyeler,  
DivanBaşkanlığımıza dün akşam itibarıyla bir dilekçe ve ekleri gelmiştir. Onun dışında da, 
yaklaşık 10-15 dakika önce yine DivanBaşkanlığımızın resmî mail adresine bir dilekçe 
gelmiştir. Her iki dilekçe de bilgilendirme amacını taşımaktadır. Her iki dilekçenin de içeriği 
aslında kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular kapsamında görüşebilecek bir 
konu olmakla birlikte, konunun güncelliğine ve önemine binaen şu anda onu tartışmaya 
açabiliriz.  
Birinci dilekçemiz, aynı zamanda Divan üyemiz olan Nuray Dayı tarafından verilmiştir. İkinci 
dilekçe, yine aynı konu kapsamında eski Sicil Kurulu Başkanı Sayın Serdar Eder tarafından 10-
15 dakika evvel verilmiştir.  
Özellikle birinci dilekçe ile ilgili içerik, bu dilekçenin Divan Kurulumuzda okunmasını talep 
etmektedir. Okunacak dilekçe oldukça kapsamlı, ekleri ise aşağı yukarı 10 sayfadan oluşan 
eklerdir. Gerek hukukçularımızla konuyu istişare ettikten sonra, gerekse Divan Kurulu 
üyelerimiz arasında bu dilekçenin okunup okunmaması konusunda istişare ettikten sonra, 
dilekçenin hem uzunluğu bakımından, hem de çok fazla kişisel yazışma içermesi bakımından 
olduğu gibi okunmasından ziyade sizlere konu hakkında kısaca bir özet aktarmayı uygun 
gördük. 
Bildiğiniz gibi, dün ve bugün özellikle yazılı medyada ama daha öncesinde sosyal medyada, 
kulübümüzü çok yakından ilgilendiren bir disiplin soruşturması gündemi oluşturmuştur. 
Bunun basına servis edilmesi, basında yer alması, daha öncesinde Denetim Kurulu, Disiplin 
Kurulu ve sanık sandalyesine oturtulan kişilerle ilgili kısımları maalesef ve maalesef 115 yıllık 
tarihe sahip olan Galatasaray’ın marka değerine, değerlerine ve birlikteliğimize büyük zarar 
vermektedir. 
Dilekçeyi ben ve Divan Kurulu arkadaşlarım okuduk. Maalesef üzülerek ifade etmeliyim ki, 
çok vahim ve ciddi hadiseler var.  
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Türkiye’de hukuktan yararlanarak çeşitli tertipler yapılmasına son zamanlarda alışmıştık. Ama 
kulübümüzde ilk defa böylesine bir hukuksal tertiple karşı karşıya kalıyoruz. Hukukçu olan bir 
Disiplin Kurulu üyesinin, hem sanık avukatı, hem sanık şahidi, hâkim ve savcı olarak hareket 
etmesi anlaşılır bir durum değildir maalesef.  
Bununla ilgili olarak, Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın Ömer Akad, gereğini yapmış, söz 
konusu üyenin istifasını istemiştir. Bu yeterli mi? Bunu değerli hazirun değerlendirecektir. 
Galatasaray camiası kısa zamanda değerlendirecektir.  
30 yılı aşkındır kulüp üyemiz olan, aynı zamanda Divan üyesi olan ve hepimizin çok yakından 
tanıdığı, taa rahmetli Ali Tanrıyar Başkanımızdan bu zamana kadar Sicil Kurulunda görev 
yapan Sayın Nuray Dayı hakkında ciddi suçlamalar vardır. Ancak bu suçlamaların Disiplin 
Kurulunda nasıl bir süreçten geçirileceği konusunda çok büyük vehamet taşıyan bazı 
yönlendirmeler olduğunu, Sayın Nuray Dayı’nın Divan Kurulumuz Başkanlığına vermiş olduğu 
dilekçeden maalesef anlıyoruz. Yine Nuray Dayı’nın dilekçesinden anladığımız kadarıyla, 
kendi ifadesiyle, konuyu yargıya intikal ettirmiş, ilgili Disiplin Kurulu üyesi hakkında 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur.  
Hâl böyle iken, Divan Kurulunda artık hukuka intikal etmiş bir dosyanın Nuray Dayı tarafından 
okunmasını çok doğru bulmadık. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni, Disiplin Kurulunun Nuray 
Dayı hakkında almış olduğu tedbirli hak mahrumiyeti, bize kulübümüzün organları tarafından 
-ne Yönetim Kurulu, ne Sicil Kurulu, ne de Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği tarafından-
Divan Kuruluna bildirilmemişken, biz bunu dün gelen dilekçenin ekindeki belgelerden ancak 
öğrendik. Dolayısıyla tedbirli olarak hak mahrumiyeti cezasına uğrayan bir üyemizin de 
vermiş olduğu dilekçeyi, burada motàmot okumanın çok doğru olmadığını değerlendirdik. 
Hem dilekçeyi veren kişinin, hem de bu dilekçede ciddi suçlamalara muhatap olan kişinin, 
aralarındaki çok fazla özel yazışmayı, burada Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde 
deşifre etmeyi de şimdilik uygun görmüyoruz. 
Ama durum vahimdir, basına yansıyan kısmı hiçbir şeydir. Sizi bu kadarlık da bilgilendirmiş 
olayım.  
Disiplin Kurulundan söz açılmışken, şu konuda Divan Kurulumuzun görüşünü sizlerle 
paylaşmak isterim. Galatasaray’da saygı, sevgi gibi örf ve âdetler bir sürü yazılı olmayan 
kuralın temelinde yatmaktadır. Biz Galatasaraylılar, Disiplin Kurulu lafını hiç sevmeyiz. 
Disiplin Kurulu, Galatasaraylıların aralarında olabilecek çözümsüzlükleri, anlaşmazlıkları 
halledecekleri en son yerdir. Burada büyükler ve ağabeylik müessesesi devreye girer ve 
bunlar dostane olarak halledilir. İşte bu yüzdendir ki, Divan Kurulu olarak Yönetim Kuruluna 
sunmuş olduğumuz tüzük tadil önerisinin önemli maddelerinden bir tanesi de bir Etik 
Komisyonu kurulmasıdır. EğerEtik Komisyonu olsa, bu konular Disiplin Kuruluna gitmeden, 
taraflar arasında dostane bir şekilde çözülürdü. Buna en son örneği vermek istiyorum size.  
Disiplin Kurulu, maalesef ve maalesef artık tarafların militanları arasında bir hesaplaşma ve 
rövanşist davranışların masaya yatırıldığı bir kurum hâline getirilmiştir. Disiplin Kurulunun 
çalışmalarına baz tutacak önceki çalışmaları ise maalesef ve maalesef Denetim Kurulu 
aracılığıyla yapılmaktadır.  
Bugün ibra olmamış, meşruiyeti tartışılan bir Denetleme Kurulunun vermiş olduğu raporlar 
ile veyahut varsayımlar ile Disiplin Kurulu maalesef ve maalesef bazı kararlar almaktadır. Son 
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yaşanmakta olan hadise, bundan önce Disiplin Kurulu tarafından alınmış olan kararların 
meşruiyetini, adaletini tartışılır hâle getirmiştir. Oysa Disiplin Kurulu, derneklerin olmazsa 
olmaz ve büyük mahremiyeti olan, saygınlığı olan kurumlarından bir tanesidir. 
Geçenlerde Kalamış Tesisleri’mizde, bir Divan üyesi, bir kulüp üyesi ile güvenlik görevlisi 
arasında yaşanan tatsız bir tartışmanın -belki tartışmadan da öte bir şey olmuş olabilir-
şikâyetçiler ve şahitler tarafından Disiplin Kuruluna havale edilmesi örneğin anlaşılır bir şey 
değildir. Disiplin Kurulunu bu tür olaylarla meşgul etmek, Disiplin Kurulunun ciddiyetini, 
kredibilitesini yakından ve ciddi olarak zedelemektedir. Bunlara hep birlikte mâni olmamız 
lazım.  
Bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Disiplin Kurulunda son yaşanan hadiseler, maalesef ve 
maalesef özellikle basına düşmesiyle, Galatasaray’ımızın değerlerine, tarihî olgularına ve 
üyeler arasındaki saygınlığına büyük gölge düşürmüştür. Bunun altından kalkmak ve bunu 
temizlemek biz Galatasaraylıların uhdesindedir. 
Nuray Dayı’nın dilekçesi ile ilgili söyleyebileceklerim bunlarla sınırlı kalsın lütfen. Serdar 
Eder’in 15 dakika evvel gelmiş bir dilekçesi var. İki tane alternatifimiz var. Biz bu dilekçeyi 
okuyabiliriz. Serdar Eder, bir Divan Kurulu üyesi ve eski Sicil Kurulu Başkanıdır. Veya tercih 
ederse, Serdar Eder -eğer toplantıyı izliyorsa- bu konudan kendisi bahsedebilir. Ama biz 
muhatap olarak, Divan Kurulu olarak bu dilekçeyi resmen aldığımız için okuyup bilgilerinize 
ve takdirlerinize sunmak istiyoruz. Nedime Hanım’dan, 15 dakika evvel gelen Serdar Eder 
dilekçesini değerli hazirunla paylaşmasını rica ediyorum. Buyurun Nedime Hanım. Pardon, 
sizden bir ricam var. İsimleri okumayın lütfen, olur mu? 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Olur, çabalarım Başkanım. Yani son dakikada gelmiş bir yazıyı okumaya gayret edeceğim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Evet, buyurun lütfen. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 

22 Ağustos 2020 
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Divan Kurulu Sayın Başkanlığına, 
Beyanda bulunan: İbrahim Serdar Eder  
Konu: Tüzüğümüzün 99/1-2 ve 110/2 maddeleri uyarınca, Divan KuruluBaşkanlığımızın 
Disiplin Kurulu üyesi (isim vermiyorum) ve varsa içerikleri hakkında doğrudan doğruya 
Disiplin Kuruluna başvurması talebimin arz edilmesidir. 
Açıklamalar: Yüksek malumlarınız olduğu üzere, son 2 günde, kamuoyuna Disiplin Kurulu 
üyesi şahıs ile ilgili son derece ağır iddialar yansımıştır. Bu iddialara göre, adı geçen kişi 
Disiplin Kurulu hukukçu raportör üyesi olmasına rağmen, yargılamakla yükümlü olduğu 
kişiyle temasa geçmiş, yargılayacağı kişinin güvenini kazanmaya yönelik aldatıcı hareketler 
sergilemiş, yargıladığı kişi için savunma hazırlamış, bu savunma metni içine benimle ilgili imalı 
ifadeler yerleştirmiş, sözlü savunması öncesinde yine bu kişiyi yönlendirici bir metin yollamış, 
sözlü savunmasını da bu şekilde vermesini sağlamış, daha sonra yine bu kişi için verilen 
karara itiraz dilekçesi taslağı hazırlamıştır. 
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Malum kişinin bugün Sözcü Gazetesi’nde çıkan beyanatı karşısında bunlara artık iddia 
diyebilmek mümkün değildir. Çünkü kendisi eylemini açıkça kabul etmiş, daha da vahimi, 
bunları Disiplin Kurulu Sayın Başkanının talimatı ile yaptığını ileri sürmüştür. 
Bu olay ilk bakışta doğrudan doğruya tarafımı hedef almış gibi gözükse de, aslında Disiplin 
Kurulunun son 2 yıl içinde yaptığı tüm yargılamaları tartışmalı kılabilecek nitelikte bir 
skandaldır. Kuşkusuz adı geçen kişi ve varsa şahitleri hakkında tüm yasal haklarımı 
kullanacağım. Ancak yüksek başkanlığınızın olayın büyüklüğünü dikkate alarak, tüzüğümüzün 
99/1-2 maddesindeki görevi çerçevesinde, yine tüzüğümüzün 110/2 maddesi uyarınca, 
Disiplin Kuruluna başvurmasını saygıyla arz ve talep ederim.  
İmza: Serdar Eder, 6514.  

Bu kadar Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkürler. Serdar Eder’in dilekçesi Divan Kurulumuzca kayda alınmıştır. Talep gereği, 
görüşülmek üzereDivan Kurulumuzca değerlendirilip kendisine de, Yönetim Kurulu ve Disiplin 
Kuruluna da bilgi aktarılacaktır. 
Değerli Hazirun,  
İsterseniz Divan Başkanlığımıza gelen evrak konusunu bu şekilde geçmiş olalım. İleriki 
maddelerde mutlaka ki bunlar son derece geniş olarak tartışılacaktır diye düşünüyorum ve 
temenni ediyorum. 
Üçüncü maddemiz, Sportif AŞ ve futbol şubesindeki son gelişmeler. 
Değerli DivanÜyeleri,  
Biz bu gündem maddelerini oluştururken, siz Divan üyelerimizden ve kulüp üyelerimizden 
gelen sorular, temenniler ve eleştiriler çerçevesinde oluşturduk. Dolayısıyla son 
toplantımızdan bu zamana kadar, Galatasaray Spor Kulübü’nü, bağlı ortaklıkları ilgilendiren 
ve gündeme damgasını vuran birçok hadise yaşadık. Bunlardan en önemlisi, futbol şubemizi 
ve Sportif AŞ’yi ilgilendiren konular. 
Bunlara bakacak olursak, biliyorsunuz, Sportif AŞdönemsel bağımsız denetim raporunu 
açıkladı. KAP uygulamaları gereğince, resmî sitemizde de yayınlandı. Bir kere daha dehşetle 
görüyoruz ki, Sportif AŞ ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği arasındaki borç-alacak ilişkisi 
maalesef ve maalesef son 2 senedir, tüm genel kurullarda, tüm Divan toplantılarında ve 
çeşitli platformlarda uyarılmasına rağmen, aynı vehametini sürdürmeye devam etmektedir. 
Galatasaray Sportif AŞ’nin Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nden, yani hepimizin üye olduğu, 
hepimizin kolektif sahibi olduğu dernekten alacağı son 12 ayda tam % 85 oranında artmıştır. 
Ve bağımsız denetim şirketinin raporunun son cümlesi, “tahsili mümkün görülmeyen alacak” 
olarak nitelendirilmektedir. Bunun vehametini, Bankalar Birliği ile yapmış olduğumuz 
sözleşmeler kapsamında üst üste koyduğumuz zaman nerelere gidebileceğini bir kere daha 
siz Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin dikkatlerine ve özellikle Sportif AŞ’nin yöneticilerinin 
dikkatine sunmak istiyorum. 
Galatasaray Sportif AŞ’nin yöneticilerinden bahsetmişken, bizlerin, Galatasaray’ın bu kadar 
zamandır içinde olan, her Galatasaraylı gibi emek veren kişiler olarak, alıştığımız bir konu var. 
Galatasaray’da liyakat esastır. Dolayısıyla görevlere talip olurken, görev teklif edilirken ve bu 
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görevleri kabul ederken, ilgili şahısların bu liyakat konusunu gözden kaçırmamaları esastır. 
Bunun dışında başkaca bir kriter olamaz. Kişisel tercihler, siyasi olsun, ekonomik olsun, bu 
atamalarda, bu şirketlerin yöneticileri arasında bir tercih sebebi olamaz. Galatasaray Spor 
Kulübü üyeleri, Türkiye’nin en zengin insan kaynağıdır. Sık sık tüzükten dem vuran bir Divan 
Kurulu üyemiz, şu ibareyi kullanır, hatırlarsanız. “Üye olamayan ne profesörler, ne 
ekonomistler, ne doktorlar var. Bunları kazanalım.” der. Ben kendisine hak veriyorum. 
Üyelerimiz arasında da ne ekonomistler, ne profesörler, ne yöneticiler var. Galatasaray 
Sportif AŞ’ye son yapılan atama, şahsı tanımamakla beraber, vicdanlarda büyük rahatsızlık 
yaratmıştır. Bu konunun ivedilikle çözülmesi esastır. Galatasaray Sportif AŞ halka açık bir 
şirkettir. Yönetim Kurulu koltukları sponsorluklarla veyahut kasa kolaylıklarıyla elde 
edilebilecek kadar hafif yerler değildir. 
Bunu çok ciddi olarak bir kere daha dikkatinize sunuyorum. Bu atamayı yapan, tercih eden ve 
bu atamadan haberi olmayan Yönetim Kurulu üyelerimizin de vicdanlarını önüne koyarak, bu 
konuyu değerlendirmelerini, hem DivanBaşkanı olarak, hem bir Galatasaraylı ağabeyiniz, 
kardeşiniz olarak tüm Divan Kurulu üyeleri adına bir kere daha sizlerden rica ediyorum. 
İkinci konu, futbol şubesi. Geçen sene, pandemiden dolayı Türkiye’deki bütün işletmeler gibi 
bizde bir darbe aldık, 60 milyon dolara yakın bir bütçe ile ligi 6. bitirdik. 
Olabilir, her zaman şampiyon olmak durumunda kalmıyor insan. 17 milyon dolar bütçe ile 
Trabzonspor aşağı yukarı aynı sonucu elde etti. Şimdi gelinen yer, tüm işletmelerde olduğu 
gibi, bizim kulübümüzde de küçülmemiz lazım, öz kaynaklarımıza dönmemiz lazım. Artık 
pahalı transferler yapamayız felsefesi benimsenmiş ki, yöneticilerimiz mevcut 
futbolcularımızla yeniden masaya oturarak, pazarlık yapmak yoluyla bu 60 milyon dolarlık 
bütçeyi aşağılara çekmeye çalışıyorlar. Fakat Galatasaray günlük kararlarla, politikalarla 
yönetilemez, yönetilmemeli. Mutlaka futbol şubesini yönetenlerin, kulübü yönetenlerin, 
Sportif AŞ’yi yönetenlerin, bize en az 3 yıllık bir vizyon ortaya koyması lazım. Bu söylediklerini 
hangi insan kaynakları imkânıyla, hangi maddi imkânlarla ve hangi bilgi ile nasıl 
gerçekleştirecekler? Galatasaray camiası bunları merak etmektedir.  
Yapılmış olan transferlerdeki rahatsızlıklar zaman zaman gündeme geldi. Fakat gelinen 
aşamada, hazirunun ve Galatasaray camiasının bilgilendirilmesi, son derece özensiz 
hazırlanmış, vasıfsız bir üslupla yapılan basın toplantıları ile yapılamaz. Bu Galatasaraylıları 
derinden yaralamaktadır. 
İletişim facialarımız, her toplantıda söylediğimiz gibi, artarak devam etmektedir. Bu konuya 
örnek vermek istemiyorum. Ancak Galatasaray Spor Kulübü’nün resmî sitesi, kişisel bildiriler 
veyahut kişisel pozisyon almaların aracı olamaz. Buna izin verilmemeli. Bu konuda hepinizi 
dikkatli olmaya -Divan Kurulumuz adına- davet etmek istiyorum. 
Tahmin ediyorum, bu toplantımızı izleyen yöneticilerimiz var. Eğer Sayın İkinci Başkan 
Abdurrahim Albayrak veya diğer yöneticilerimiz bu toplantıyı izliyorlarsa, bu eleştirilere, bu 
tespitlere ve daha sonra siz değerli yöneticilerimizden gelecek tespit ve eleştirilere cevap 
verip bizleri tatmin edeceklerdir diye düşünüyorum.  
Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar, bu madde ile ilgili. İsterseniz bu ilk 3 maddeyle, ilk 
2 madde ile ilgili olarak değerli katılımcılara söz verelim. Sonunda da ertelenen Olağan Yıllık 
Genel Kurul toplantısının yapılabilme olanaklarını tartışalım, çünkü bu konuda da ciddi bir 
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beklenti var. Belki de bu son yaşanmakta olan yıpratıcı olaylar çerçevesinde, bu konunun 
tekrardan acil olarak gündeme getirilmesi faydalı olur diye düşünüyorum. Ben biraz uzun bir 
girizgâh yaptım ama tartışmaları açmak ve de verimli kılmak adına, interaktif olması adına, 
bu konuda kendimi mecbur hissettim. Biraz uzun konuştuysam lütfen bağışlayınız. Çok 
teşekkür ediyorum, dikkatleriniz ve katılımınız için.  
Şimdi bu zamana kadar konuştuğumuz konularla ilgili olarak, gerek gelen evrak, gerek Sportif 
AŞ ve futbol şubesindeki son gelişmelerle ilgili olarak, siz değerli Divan üyelerimizin 
görüşlerine, katkılarına yer vermek istiyorum. Buyurunuz efendim. 
Burçin Bey, söz isteyenler varsa, sırayla lütfen davet edelim. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım, bu arada bir bilgi vermek istiyorum. 160 Divan üyemiz -bizler dahil- toplantıyı 
takip ediyoruz. Zannediyorum Vimeo üzerinden izleyen de 67 kişi var. Söz verme sırasına 
göre, ilk Taner Aşkın Bey istemişti. Kendisine söz verecektim ama bir anda vazgeçti 
zannediyorum. Sırayla veriyorum Başkanım. Sayın Serdar Eder. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyursun Serdar Bey. 

Serdar Eder 
Görüntüm geldi herhâlde, sesim de ulaştı.  

Burçin Tunçel 
Buyurun, biz duyuyoruz sizi. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun Serdar Bey. 

Serdar Eder 
Söylediğiniz ve değindiğiniz konularla ilgili söz istedim. Tüzüğümüz gereği, Denetleme Kurulu 
denetlemesi gerekirken... 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Serdar Eder, sizi kesmek zorundayım. İç tüzüğümüze göre, söz alan hatiplerin bir 
olmazsa olmaz hitap tarzları var. Ona dikkat ederek başlarsanız -siz bu konuda tecrübelisiniz-
diğer üyelerimize de örnek olmuş olur. Buyurun. 

Serdar Eder 
Evet, özür dilerim.  
Sayın DivanBaşkanlığı ve Tüm Katılımcılar, Sevgili Galatasaraylılar,  
Tüzüğümüz gereği Denetleme Kurulu kendi dönemini denetlemesi gerekirken, devri sabık 
yaratarak, kendi dönemi hariç her şeyi denetlemektedir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. 
Hukuk Dairesi’nin 18 Aralık 2019’daki kesin kararı ile ibrasızlık kararının icrasına konulan 
tedbirin kalkması ile hukuki varlığı da ortadan kalkmıştır. Hazırlanan söz ve raporların hiçbir 
hukuki değeri yoktur. Tüzüğümüz, Sicil Kurulu ve başkanına, tüzüğün 118. maddesindeki 
görev ve yetkileri içinde, kulüp çalışanlarını denetleme yetkisi vermemiştir.  



8 
 

Kulüp çalışanlarının denetlenmesi gereken makam genel sekreterliktir. Nitekim dönemin 
genel sekreteri, bu konuda ihmali olduğunu yazılı ifadesinde itiraf etmiş olmasına rağmen, 
kendisi hakkında hiçbir hukuki kovuşturma başlatılmamıştır. Hatta benim verdiğim şikâyet 
dilekçesi bile Yönetim Kurulundan Disiplin Kuruluna gönderilmemiştir.  
Cengiz Akıncı, Disiplin Kurulu üyesi olarak, yani yargıç sıfatıyla yargıladığı Nuray Dayı’ya 
savunma yazdığını da itiraf etmiş ve bunun Disiplin Kurulu Başkanının bilgisi ve şifahi isteğiyle 
olduğunu beyan etmiştir. Bu durum Disiplin Kurulunun yalnız bu davada değil, göreve 
geldikleri andan itibaren baktıkları bütün dosyaları da hukuken sakat duruma düşürmüştür. 
Tüm Disiplin Kurulunun vakit kaybetmeden istifa etmesi gerekmektedir.  
Cengiz Akıncı verdiği beyanatta, hâlâ yüzü kızarmadan, eski genel sekreterin sözde 
ifşaatlarından bahsedebilmektedir. Oysa kendisi de çok iyi bilmektedir ki, bu sözde ifşaatlar, 
iki eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı tarafından yalanlanmış, eski genel sekreterin yazılı 
olarak tanık olarak bilgisine başvurulmasını istediği eski yönetici iddiaların doğru olmadığını 
beyan etmiştir. 
Hukukçu üye kimliği ile Disiplin Kurulu üyesi olan Cengiz Akıncı, disipline sevk edildiğini 
bildiren yazının ekinde sözünü ettiği raporun olduğunu nasıl bilmez ve kulübün içinde var 
olduğunu iddia ettiği bağlantılarımı kullanarak bu raporu elde ettiğimi söyler, bu nasıl bir akıl 
tutulmasıdır, anlayamıyorum. 
Sonuç olarak, yargıç konumu ile bir sanığa savunma yazmak hangi etik, ahlaki ve vicdani 
kurala sığar, üstelik bu savunma metnine, sinsice benim aleyhimde ifadeler yerleştirmek, 
sonra da kendi yerleştirdiği o ifadelere atıfta bulunarak hukuki görüş ve muhalefet şerhi 
yazmak, hangi hukuk adamlığına ve avukatlığa sığar? 
Disiplin Kuruluna verdiğim açıklama metnindeki bilgilerin, hakkımdaki karara düşülen 
muhalefet şerhinin dışarıya servis edilmesi, Disiplin Kurulu tutanaklarının soruşturmanın 
gizliliği ilkesine aykırı olarak, sicil ve denetim kurulları ile eski genel sekretere iletilip tekrar 
tekrar iddianameler, hangi hukuk mahkeme yöntemlerine sığar, bilemiyorum. Bu olay 
münferiden Disiplin Kurulunun tek başına kotarabileceği bir olay değildir. Makam ve unvan 
gözetmeden bu ahlaksız komploda dahli olan herkesin ortaya çıkartılıp, hesap sorulması 
şarttır. 
Bugüne kadar Galatasaray’da rastlanmayan bu olayın takipçisi olacağımdan kimsenin şüphesi 
olmasın. Her platformda, etik kurallara değer veren her Galatasaraylının da takipçisi olması 
Galatasaraylılık görevidir.  
Teşekkür ediyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkür ederiz Serdar Bey. Sonraki konuşmacı? Burçin Bey. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Hemen alıyorum, Sayın Eşref Alaçayır. Bir saniye.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Yoksa bir sonraki konuşmacıya geçelim. Vakit kaybetmeyelim. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Şu anda giriş yaptı. Mikrofonu ve görüntüsünü açmasını bekliyoruz Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Peki. 

Eşref Alaçayır 
Sesim geliyor mu acaba?  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sesiniz geliyor, görüntünüz yok.  

Eşref Alaçayır 
Bulunduğum yerde internet zayıf. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
O zaman sesinizi alalım sadece. Buyurun. 

Eşref Alaçayır 
Kabul buyurursanız birkaç kelime edeceğim Sayın Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Estağfurullah, buyurun. 

Eşref Alaçayır 
Sayın Başkanım, Değerli Üyeler, Sevgili Galatasaraylılar,  
Kısaca iki konuya değineceğim. Birincisi, bir genel uyarı veya tavsiye. Bize dışarıdan camia 
diyorlar, biz de kendimize camia diyoruz ama bu problemin bütün bir basın, bütün bir 
kamuoyunun diline pelesenk olmasının tüm Galatasaraylıları üzüyor olması gerekiyor. Bu 
çeşit olayları kendi içimizde çözmeliydik. Bu bir. 
İkincisi de özel bir uyarı. Karar verme makamını işgal eden kişilerin, haklarında karar 
verecekleri kişiler ile ilişkilerinde çok daha dikkatli olmaları, Galatasaraylıların en önemli 
özelliklerinden birisi olmalıdır. Bu konuda uyarımı da kime doğru yaptığımı herkes anlamakta 
diye düşünüyorum.  
Çok teşekkür ediyorum, hayırlı günler diliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Değerli adaşımın hukukçu kimliği ile yapmış olduğu katkıya çok teşekkür ediyorum ben de. 
Kendisi, benim konuşmamın başında yaptığım bazı şeyleri, kendi aramızda daha rahat 
halledebilmeliyiz konuşarak ve ast üst ilişkilerine son derece dikkat ve özen gösterilmesi 
konusundaki hukuki yaklaşımı da bugünün kazancıdır. Çok teşekkür ediyoruz katkıları için 
kendisine. Buyurun Burçin Bey.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Taner Aşkın. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Bağlandı mı?  
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Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Hemen bağlıyorum Başkanım. Sayın Aşkın, mikrofonunuzu ve görüntünüzü aktive ederseniz, 
sizi görüp duyabileceğiz. 

Taner Aşkın 
Açmaya çalışıyorum. Mikrofonu açtım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam, Taner Bey’in kendisi görüntüye girdi.  

Taner Aşkın 
Sesim geliyor galiba. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Geliyor. Hoş geldiniz Sayın Aşkın. Buyurun. 

Taner Aşkın 
Hoş bulduk Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Hazirun, Muhterem Galatasaray Camiasının 
Kıymetli Mensupları,  
Sözlerime başlamadan önce, hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Herkese 
sağlıklı ve neşeli iyi bir gün temenni ediyorum. Kusura bakmayın, biraz şey takıldı. Pardon. 
Sayın Başkan, öncelikle bir toplantı evvelinde almış olduğumuz Ağustos ayında böyle bir 
Divan Kurulunun yapılması hususunun bugün ortaya çıkan gündem maddeleriyle ne derece 
yerinde olduğu kararından dolayı, bu kararı alan o günkü haziruna, Divan Kurulu üyelerine 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Muhterem Hazirun, Sayın Başkan,  
İçinde bulunduğumuz durum, özellikle Galatasaraylılar olarak bizleri ziyadesiyle rahatsız 
etmektedir. Biz Galatasaray olarak, her konuşmamda dile getirdiğim gibi, öncelikle gıpta 
edilen, öncelikle miyar olarak alınan tek marka iken, tek kurum iken, bugün artık bakın neleri 
tartışıyoruz. Biraz evvel gerek sizin şahsi olarak, gerek Serdar arkadaşımızın, gerek Eşref 
Bey’in de arz ettikleri gibi, biz bazı şeyleri artık ne olursa olsun yaymayı, her tarafı bu işin 
içerisine bulaştırmayı ciddi anlamda özümser hâle geldik. Bunu benimsedik. Elimizde 
olmayan sebeplerle belki bunu yapıyoruz. Doğru mu? Hayır, asla doğru değil. Peki, o zaman 
ne yapmalıyız? O zaman, sizin de buyurduğunuz gibi, evet, bir istişare kurulu kurulmalı. Ama 
bu tabii ki tüzükte yer almalı. Bu istişare kurulunun şartları ne olmalı diye tartışmadan önce, 
biliyorsunuz, bir tüzük var önümüzde ve ben o tüzükte görev almış bir üye olarak 
söylüyorum. Aşağı yukarı benim görev aldığım süreçten bugüne kadar geçen zaman 5 sene. 5 
sene içerisinde maalesef hiçbir şey olmadı. O tüzük yazıldı, Divana teslim edildi. Divan 
tarafından yönetime gönderildi. Yönetimde gerek DursunBaşkan olsun, gerek ondan sonra 
gelen Mustafa Başkan olsun, bu konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunduklarına ben şahit 
olmadım. Bırakın onu, bırakın onu, o tüzüğün en önemli maddelerinden bir tanesine 
muhalefet şerhi koyan insan olarak söylüyorum. 
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Benimle beraber bugünkü Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz de muhalefet şerhi koymuştur. 
Ve bir dönem evvelki İkinci Başkanımız Sayın Ahmet Şenkal da koymuştur. Bizi bir kere olsun 
Divan Kuruluna sunduğumuz bu tüzükten dolayı, en ufak bir şekilde davet edip de ya 
arkadaşlar, niye bunu koydunuz, niye bu böyle, nedir bunun sebebi diye soran da olmamıştır. 
Şimdi zaman süratle akıyor. Her saniye, bir saniye sonra yok. Dolayısıyla çok iyi 
değerlendirmemiz lazım. Öncelikle tüzük, tüzük, tüzük. Bir an önce, bir an önce çözüme 
kavuşturulmak zorunda Sayın Başkan. Galatasaray’ın en önemli, en önemli konularından bir 
tanesi bu. Bu tüzükle Galatasaray işin içinden çıkması mümkün değil. Bakın bir tarafta siz bir 
profesyonel şirket yönetiyorsunuz, ama öbür tarafta da bir kurum, yani bir dernek 
yönetiyorsunuz. Bu ikisinin birbiriyle bağdaşması asla mümkün değil. Bir iki ufak tadilatla 
düzelebilecek çok kolay şeyler var. Hatta şöyle söyleyeyim, benim şahsi fikrime göre, o 
tüzüğün % 50’sinden fazlası bugünün şartlarıyla gereksiz. Böyle bir şeylere gerek yok. Bir 
yerde yazmışsınız, öbür tarafta başka bir şey yazmışsınız, ama aynısı. Veya onu biraz 
değiştirerek öbür tarafa kaydırmışsınız. Böyle bir şey olması doğru değil. Galatasaray bu 
şartlarla, bugünün ahvalinde asla o tüzükle yürütülemez. Birincisi bu.  
İkincisi, önemli konulardan bir tanesi, -biraz evvel siz de söylediniz, zaten gelen raporlardan 
da belli- bizim tarafsız deneticimizin vermiş olduğu 31 Mayıs 2020 tarihinde sunulan 
Galatasaray AŞ ve bağlı ortaklıkları, Galatasaray Sportif de dahil olmak kaydıyla bir konsolide 
finansal tablosu var. Bu tabloya baktığınız zaman, yani şöyle söyleyeyim, hiçbir şey söylemek 
mümkün değil. Yani bir şey söylemek mümkün değil, bu tabloya baktığınız zaman. Çok basit 
birkaç rakamla... Ben çok rakam kullanmayı sevmiyorum ama mecburen kullanacağım. 
Kusura bakmayın, belki biraz zaman alabilir.  
Hemen şunu söylemeliyim. 31 Mayıs 2019 tarihinde 544 milyon 503 bin 301 lira olan burada 
TRI, yani özetle temlik, rehin ve ipotekler, hisse rehinleri de dahil, 544 milyon 503 bin 301 lira 
iken, 31 Mayıs 2020’de 962 milyon 710 bin 05 lira olmuş. Evet, % 80’in üstünde bir artış var. 
Peki, sebep? Sebep? Ne yaptık? Evet, yönetim birtakım tedbirler almış, doğru. İyi de yapmış. 
Yapmasaydı belki bu rakam daha da yukarılarda olabilirdi. Ama bu rakamın, bugün bu 
noktalarda olması Galatasaray’ın çaresizlik içinde olduğunun somut örneği. Başka yerlere 
gelelim. Yine aynı rapordan bahsediyorum. Verilen temlikler, tüm gelirler temlikli. Yani 2 
milyar 030 bin 496 lira gelirimiz var. Aynen temlikli veya ipotekli. Şimdiavro olarak 10 milyon 
507 bin, isim hakkı olarak 30 milyon ve toplamda 2 milyar 143 milyon 647 bin 103 liralık 
temliğimiz var.  
Sayın Başkan, dünyanın ekonomik şartları belli. Türkiye’nin ekonomik şartları belli. Bugün bu 
hastalık dolayısıyla, salgın dolayısıyla stadı ne kadar doldurabileceğimiz, ne kadar gelir elde 
edebileceğimiz, hepsi şu anda istifhamla bakılan pencereler. Dolayısıyla bu borcun altından 
nasıl kalkacağız, ne yapacağız, nasıl ödenecek? Biraz evvel buyurdunuz, dediniz ki, 3 senelik 
bir program lazım. Evet, lazım. Doğru ve bunu ortaya koyacak önce bir konsensüs lazım. Bu 
bir tek kişinin veya bir tek kişinin demeyeyim de, bir grubun yapabileceği bir iş değil. Bu 
Galatasaray camiasınıniçerisinde olan bir sürü kıymetin bir araya gelerek, el ele vererek, sırt 
sırta dayanarak içinden çıkılacak bir olay. Kimse mucit değil. Bu hesaplar onu gösteriyor ki, bu 
şahıslarla, şahısların para gücüyle yapılacak bir iş de değil. Nereye kadar? Somut örnekleri 
zaten her zaman ortada gözüküyor. Olmadığını biz bu işi yaparız diyenler de anladılar. 
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Efendim, şimdi çok basit söylüyorum, yine bir şeye gelmek lazım. 31 Mayıs 2020 grup 
itibarıyla, kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğumuz teminat, rehin ve ipoteklerin karşılığı 2 
milyar 194 milyon liraya çıkmış. 2 milyar 194 milyon lira. Evet, bu çok özet. Zaten yazılan 
raporun sonunda tarafsız deneticinin söylediği şeyleri siz söylediniz, ben bir daha tekrar 
etmeyeyim. Bu hakikaten ciddi anlamda bizi çok zor duruma götüren bir olay.  
Ben buna şöyle değinmek istiyorum. Sportif AŞ doğrudur, ama Sportif AŞ’nin bu anda bizim 
kulübümüzde tesis edilen yönetim şekli tamamen yanlış. Burada siz bu işle alakalı belirli 
profesyonelleri bulup oraya oturtmazsanız, kendi işi arasında, günde yarım saatini, 45 
dakikasını, bir saatini veya bir gününü veya haftanın 3 gününü buraya hasrederek ben burada 
yöneticilik yapacağım diyen arkadaşlara, doğrusunu isterseniz, ben sitem ediyorum. Bu iş 
böyle olmaz. Bu işi profesyonellerine aktaracaksınız ve onlardan hesap soracaksınız. Ne 
yaptınız? Ne ettiniz? Yani Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Sportif AŞ, şimdi sizin 
şirketlerle olan ilişkilerinize bir bakar mısınız lütfen? En son olayı söyleyeyim. Olmaması 
gereken bir olay. Bırakın. Yani bayağı borçlanmış vaziyette, şirket şu anda Galatasaray’dan 
alacaklı. Nasıl alacaklı? Bütün borçları yıkmışsınız kulübün üstüne. Bu taraftan bir kredi 
bulmuşsunuz, bunu kapatmışsınız. Diyorsunuz ki, biz bunu kapattık. Hayır, böyle bir şey yok. 
Borç orada duruyor, kapattığınız bir şey yok. Siz o parayı nereden bulacaksınız da bu borçları 
ödeyeceksiniz? Bir kere bunun hesabını bir görelim. Bir fizibilitesi var mı? Bir projeniz var mı? 
Hiçbir şey yok ortada. Al buradan ver oraya, hep kapat. Olmadı, bu tarafı kapat. Olmaz böyle 
şey. Bu kadar büyük bir kurum, bu kadar büyük bir kuruluş, Galatasaray camiası bunları kabul 
edebilecek durumda değil. Çok açık söylüyorum.  
Bakın, en son olayı söyleyeyim. Yani çok çok dikkatle izlediğim bir husus olduğu için 
belirtiyorum. Önemle de üzerinde duruyorum. En son Florya tesislerimizi geri aldık. Çok 
güzel, harika. Sayın Başkana da teşekkür ediyoruz, Yönetim Kuruluna da teşekkür ediyoruz. 
Neden aldık? Hangi Genel Kurul kararı ile aldık? O Genel Kurul ne zaman yapıldı? Yapıldı da 
biz uykuda mıydık? Yapıldı da biz hasta mıydık, komada mıydık ki farkında değilim? Ama 
Galatasaray Spor Kulübü, eğer böyle bir varlık alacaksa, kendi varlığı olmuş olsa dahi, 
derneğin Genel Kuruluna bunu getirip yetkisini alması lazım. Kaldı ki, bir de bunun borçlanma 
yetkisini alması lazım. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Elinizde olmayan yetkilerle, Galatasaray’ı 
buralara getirdiniz.  
Bakın, beğenmediğiniz Riva, satıldı, satılıyor dediğiniz Riva, bugün ortaya birtakım hakikatları 
koymaya başladı. Artık Riva’dan para geliyor. Ne geliyor? Orada yazılandan daha fazlası 
gelecek. Galatasaray daha fazla pay sahibi olacak, ben buna inanıyorum, çünkü konjonktür 
bunu gösteriyor. Ama Florya’yı her hâlükârda o gruptan çıkarıp, bize mal edildi, şöyle oldu, 
böyle oldu falan diye tekrardan Galatasaray’a 120 milyon, 120 milyon borcun üstüne 
ekleyerek, taksitlendirme ile alırsanız, Galatasaray’a gelecek getirileri de ortadan kaldırmış 
olursunuz. En azından oradan Galatasaray’a zaman içerisinde 400-500 milyon gibi bir 
rakamın gelmesi muhtemelken, siz 120 milyon da üstüne ödeyerek Galatasaray’ı zora 
sokuyorsunuz.  
Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri arkadaşlarımız, lütfen, rica ediyorum. Bakın, ben 
şahsen söylüyorum. Benim bu işe artık tahammülüm kalmadı. Galatasaray’da birtakım şeyler, 
ben yaptım olduyla olmaz. Ben yaptım, arkası oradan gelsin, arkası bu taraftan gelsin, bunlar 
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olmaz. Her şeyi usulü ile yapalım. Yetkiniz yoksa, gelin yetki isteyin. Yetkiniz yok arkadaşlar, 
yetkiniz yok. Yaptığınız bir sürü işlemde yetkiniz yok. Genel Kurul kararı yok.  
Bakın, şöyle düşünelim. Şu anda bir forsmajör durum var, dolayısıyla Genel Kurul 
yapılamıyordu. En sonda var zaten, bu konuşulacak belki ama tüzükte de bir madde var. Yani 
bir diğer seçim yapılana kadar ek bütçe istemeniz lazım. Bari gelin, ek bütçe isteyin. Nereden 
bu paraları harcıyorsunuz, neye istinaden harcıyorsunuz? Ek bütçe verildi mi, böyle bir ek 
bütçeyi aldınız mı? Hangi yetkiyi kullanıyorsunuz? Bu yetkiyi kimden aldınız? Yine tekrar 
ediyorum. Biz uyuyor muyduk, biz burada değil miydik? Bunları yaptınız da biz görmedik mi?  
Ya kusura bakmayın, bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bunları konuşmamız lazım ve 
bunların söylenmesi lazım. Bir şeyi bir yere kadar saklayabilirsiniz, ondan sonra saklama şansı 
zaten yok. Bakın, her şey apaçık ortaya çıkıyor. 
Şimdi gelelim bir diğer konuya. Bu da güncel bir konu. Biraz evvel Disiplin Kurulu ve Sicil 
Kurulu arasında olan bir sürtüşme, sürtüşmediyeceğim artık, o noktaya kadar gelmiş çünkü 
iş. Efendim, benim şahsi kanaatim, ortada bir şey varsa, -Serdar da bunu söyledi zaten- 
sonuna kadar gidip, bunun suçlularının bulunup ortaya konması lazım. Bu Galatasaray’da bir 
dönemi kapatacak çok önemli bir husustur. Yani bundan sonra Galatasaray’da kimse bu 
işlere tevessül etmeyecek kadar işin ciddiyeti ortaya çıkmış olacaktır. Adliyeye intikal etmiş 
bir olay, birtakım bilgiler var. Olmazsa savcılık zaten devreye girmez, öyle zannediyorum, öyle 
biliyorum daha doğrusu. Ama biz bunları kendi içimizde çözebilir miydik? Evet, çözebilirdik. 
Bir kere ok yaydan çıkmış. Yalnız tabii hemen şunu söylemek zorundayım. Disiplin Kurulu ve 
Sicil Kurulu, bizim tüzüğümüzde yardımcı kurumlar olarak geçiyor. Burada bütün olay 
yönetimde, yönetimin devreye girip bu işi çözmesi lazım. Madem ki yönetim bir Disiplin 
Kurulu seçmiş, beraberinde gelmişler, madem ki Sicil Kurulu seçmiş, beraberinde gelmişler, 
bu işi mesul olarak da yönetimin bir an önce halletmesi lazım. 
Şimdi taraflar öyle söyledi, böyle söyledi, gazeteler şunu yazdı, gazeteler bunu yazdı ama 
kimse kusura bakmasın. Yani Galatasaray’da bir yolsuzluk varsa, bu örtbas edilmeye değil, 
ortaya çıkarılmaya çalışılmalı. Bunun ucunda kim olursa olsun, ben de olsam, lütfen ben de 
olsam, deklare edin. Açık açık söylüyorum, bu işin sonu sonsuza gider. Bir kere alışmışlar, 
bundan sonra hep devam ederler. Ama öyle, ama böyle, ama hukuğu kullanarak, ama 
personeli kullanarak, ama başka bir yöntem seçerek bu yolsuzlukları devam ettirirler. 
Bunların yegâne şeyi, ne olursa olsun suçluların ortaya çıkarılıp kulüpten uzaklaştırılması ve 
kanunen cezalandırılması hususunda gerekli işlemlerin yapılması, benim bir Divan üyesi 
olarak, bir Galatasaraylı olarak en büyük temennimdir, en büyük arzumdur.  
Bir diğer kuruma girmek istiyorum ama herhâlde o bir sonraki maddede konuşulabilir. Onun 
için çok zaman almış olmayayım.  
Şimdilik sözlerime burada bir nokta koyayım. Tekrar geldiğinde yatırımlarla ilgili ve yönetimle 
ilgili bir şeylerim daha olacak, onu da şimdiden arz etmiş olayım. Herkese saygılar 
sunuyorum. Hoşçakalın diyorum şimdilik. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkürler Sayın Aşkın, katkılarınız için. Burçin Bey, teknik bir sorunumuz yok, değil mi? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Yok Başkanım. Şu anda Sayın Yusuf Günay bağlanmak istedi cevaben. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Günay’a söz vermeden önce -tabii ki önceliği var, derhâl söz vereceğiz- bir not iletmek 
istiyorum değerli izleyicilerimize. Sayın Serdar Eder’in bugün son anda gelen ve okunmuş 
olan dilekçesinde, istifa etmek zorunda kalan hukukçu Disiplin Kurulu üyesinin süreci bu 
şekilde yönetmesi gerektiği talimatını Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Ömer Akad’tan aldığını 
ifade eden bir gazete haberine refere ederek, dilekçesini o şekilde okudu. Oysa istifa eden 
hukukçu Disiplin Kurulu üyemizin gazeteye vermiş olduğu yazılı açıklama, beyanat biraz evvel 
elime geçti. Bu beyanatta, kendisinin Sayın Disiplin Kurulu Başkanımız Ömer Akad’tan bir 
talimat aldığına dair bir ibare yoktur. Bu konunun, kişilerin itibarlarının, kredibilitelerinin ve 
de yönettikleri kurumların itibarlarının korunması için herkes tarafından bu şekilde bilinmesi 
gerektiğine inanıyorum.  
Bir ilave de, kişisel ilave. Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Ömer Akad, yaşanmakta olan bu krizi 
gayet sakin, temkinli ve iki adım geri durarak, büyük bir dirayetle yönetmesini bilmiştir. 
Nitekim ilgili şahsın istifasını isteyerek de bir rahatlama sağlamaya çalışmıştır. Çabaları bizim 
tarafımızdan da takip edilmekte, naçizane de takdir edilmektedir. Bu ilave bilgiyi doğrunun 
bilinmesi açısından paylaşmak istedim.  
Sayın Günay, buyursun efendim. 

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 
Sayın Başkan, Saygıdeğer Divan KuruluÜyeleri,  
Sözlerime başlarken sizleri saygıyla selamlıyorum.  
Taner Aşkın Bey’in konuşması üzerine yetki konusu noktasında bir cevap vermek istiyorum. 
Yönetim olarak bizim gayrimenkul satın almamızda yetkimiz var. Nitekim tapu dairesine 
gittiğinizde, öncelikle yetkinizin olup olmadığını beyan etmek durumundasınız. Yetkiniz varsa 
zaten tapuya kaydettirebiliyorsunuz. Nitekim de böyle oldu. Bu konuda herhangi bir 
tereddüde gerek yok. Yönetim Kurulunun gayrimenkul satın alma konusunda yetkisi vardır.  
Diğer noktada da Taner Bey’e çok teşekkür ediyorum, Disiplin Kurulu çalışmaları hakkında 
söylediği cümleler için. Gerçekten bizim Yönetim Kurulu olarak, gerçeğin ve doğrunun ortaya 
çıkmasından başka herhangi bir amacımız, beklentimiz yoktur. 
Galatasaray hepimizin ortak menfaati, ortak değeri. Galatasaray’dan daha üstün herhangi bir 
şey yok bizim açımızdan. Varsa herhangi bir gayrimeşru, hukuka aykırı bir uygulama, bunu 
yapanlar, üstü örtbas edilmesin, gerçek ortaya çıksın. Bizim ne kimse düşmanımız, ne de 
yapılan bir şey var da, örtbas etmek istediğimiz bir durum söz konusu değildir. Burada hep 
birlikte, camia olarak da Disiplin Kurulumuzun herhangi bir baskıdan uzak, objektif bir şekilde 
çalışmasını sağlamamız gerekir. Bu konuları çok fazla tartışmak da aslında istediğimiz sonuca 
ulaşmamızı sağlamayabilir, çünkü konu kısmen yargıya da intikal etmiş durumda. Hiçbir ön 
yargımız olmadan, gerçeğin ortaya çıkmasından başka, bizim herhangi bir beklentimiz, 
herhangi bir gayemiz yok.  
Bunları konuşurken de yine Denetim Kurulunun ibrasından bahsedildi. Bunları daha önce 
defalarca konuşmuştuk. Şu an hem Denetim Kurulunun, hem de Yönetim Kurulunun 
çalışmasına hukuki zemin teşkil eden tedbir kararları yürürlüktedir. Burada da yine hiç 
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kafaları karıştırmaya gerek yok. Galatasaray Spor Kulübü’nün Yönetim Kurulu ve diğer 
organları, yine hukuki bazda çalışmalarına devam etmektedir. Bunu gerekli hassasiyeti 
göstererek tartışırsak çok faydalı olur diyorum. Hiç olmazsa, Galatasaray’da bundan sonra bu 
tip hiçbirimizin duymak istemediği olaylar yaşanmaz. Bütün temennimiz bu.  
Biz Disiplin Kuruluna güveniyoruz. Bu konuda objektif, hiç etki ve baskı altında kalmadan 
doğru kararı vereceğinden eminim. Saygılarımı sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Yusuf Bey’e açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Özellikle Divan Kuruluna vermiş olduğu 
tavsiyeler dikkat çekici. Şunu hatırlatmak isterim ki, Galatasaray camiasının en büyük özelliği 
sorgulamasıdır. Sebep, sonuç ilişkisini arar ve mutlaka sorgular. O bakımdan, bu konuların 
kısmen gündeme getirilmesi, dörtte üç gündeme getirilmesi diye bir şey söz konusu 
olmamıştır bu zamana kadar, böyle de olmaya devam edecektir. Sorgulanacak, doğruyu 
öğreneceğiz. Amaç burada herkesin, Galatasaray’ın ortak menfaatleri için doğruyu bulup en 
iyiyi tavsiye etmek ve uygulamasına nezaret etmektir. 
Bir ikinci konu, her ne kadar sizin refere ettiğiniz mahkeme kararları, Yönetim Kurulunun, 
Denetleme Kurulunun vesairesinin görevlerine devam edeceğini söylüyorsa da,-yine tekrar 
ediyorum- her şeyden önce Galatasaray’daGenel Kurul kararları ve üyelerin istekleri 
geçerlidir. Bu 3 kişi olur, 5 kişi olur. Fark etmez. Dediğim gibi, gönül isterdi ki, Galatasaray 
böyle bir süreç içinde sürüklenip gitmesin, bu konuları konuşmayalım. Ama tahmin ediyorum 
ki ve temenni ediyorum ki, bu yaşanmakta olan süreçten tüm üyelerimiz, kendi adlarına birer 
ders çıkartıp, bundan sonraki kararlarını genel kurullarda bu çerçevede vereceklerdir. 
Katkılarınız için teşekkürler, Yusuf Bey. Buyurun Burçin Bey. Kim var sırada? Lütfen. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sırada Gürkan Eliçin var Başkanım, hemen kendisini alıyorum. Abdurrahim Bey de 
zannediyorum söz isteyecek ama bir teyit edeceğim. Kulüpten bilgi verdiler bu arada. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam, Gürkan Bey’i alalım. Abdurrahim teknik olarak bağlandıktan sonra onu da rica 
ederiz. Buyurun Gürkan Bey, hoş geldiniz. 

Gürkan Eliçin 
Teşekkür ederim, Sayın Başkanım.  
Sayın Başkanım, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar,  
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben 7593 Gürkan Eliçin.  
Gündemin ikinci ve üçüncü maddeleri ile ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Normalde 
ben genelde bu kürsüye çıktığımda, Sportif AŞ ile derneğimiz arasındaki borç ilişkilerini birçok 
defa dile getirdiğim için, şimdi sayın üyeler beni gördüklerinde yine aynı şeyi konuşacağımı 
düşünmüşlerdir.  
Aslında aynı şeyi konuşmak istemiyordum. Başka şeyler anlatacağım. Amma velakin, fikrî 
takip adına bir iki cümle ederek, Sportif AŞ ve dernek arasındaki borç ilişkisi ile ilgili de bir 
şeyler dile getirmek istiyorum. Daha sonra çok farklı bir konuda bir analiz yapmak, bir 
çözümleme yapmak ve bunu üyelerin bilgisine paylaşmak istiyorum. Böylece demin Sayın 
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Yusuf Günay’ın söyledikleri ve sizin üstüne söylediklerinizle beraber güzel bir tartışma 
çerçevesi oluşturacağını düşünüyorum.  
Sayın Başkanım, 31.12.2017’de, yani bundan 29 ay önce, Galatasaray Sportif AŞ’nin 
Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nden alacağı tamı tamına 194 milyon 688 bin 969 Türk 
lirasıymış. 29 ay sonra, 31 Mayıs 2020, bağımsız denetçinin şartlı görüşünde de bildirdiği 
üzere, rakam 1 milyar 4 milyon 126 bin 541 Türk lirasına çıkmış. Başka bir deyişle, 29 ayda 
tam % 500 artmış. 5 katı artmış. Tehlikenin farkında mısınız diye defalarca söylediğimi 
hatırlıyorum. Bu artış normal koşullarla izah edilebilir bir artış değildir. Faiz faturaları ile, stat 
protokolü ile ya da yapılandırma ile açıklanabilecek bir artış değildir. Bu artışın kalem kalem 
incelenmeye ihtiyacı vardır. Bu artışın gerekçelendirilmeye ihtiyacı vardır. Üstelik Sportif AŞ 
alacağına şahin kesilmişken, borç söz konusu olduğunda, güvercin gibi davranmaya devam 
etmiştir. Daha doğrusu, gereken borçlar tahakkuk ettirilmemiştir. Sportif AŞ’nin ve Sportif 
AŞ’nin uhdesinde bulunan hisseler nedeniyle, denetimde bulunan Galatasaray şirketlerinin 
kullandığı, Galatasaray Spor Kulübü’ne ait gayrimenkullere kira ödememektedir, başta Florya 
olmak üzere, başta GS Store mağazası -stadın oradaki- olmak üzere, bürolar olarak 
kullandıkları stattaki alanlar olmak üzere.  
Mademki faiz faturaları, doluluk protokolleri, vesaire gibi faturalar kesiliyor, borç 
büyütülüyor, ben de buradan öneriyorum ve diyorum ki, bir komisyon kurulsun Divan 
tarafından, hem bu borcun bu boyutta % 500 artışı irdelensin, hem de Sportif AŞ hayata 
başladığı andan itibaren ve onun uhdesindeki şirketler hayatlarına başladığı andan itibaren, 
kullandıkları Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne ait gayrimenkuller için geriye yönelik olarak 
ve yeniden değerlendirme oranları dikkate alınarak, kiralar tahakkuk ettirilsin ve bu borçla 
mahsup edilsin. Bu borçtan düşülsün. Bu konudaki resmî talebimdir Başkanım. Kayda 
alınmasını, dikkate alınmasını, tartışılmasını sizden önemle rica ediyorum, arz ediyorum. 
Şimdi gelelim bir başka konuya. Bunun için bir ekran paylaşımı yapmam lazım. Bir saniyenizi 
rica ediyorum. Evet, şu anda ekranda çıkıyor mu acaba? Görebiliyor musunuz Sayın 
Başkanım? 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Görünüyor. 

Gürkan Eliçin 
Şimdi siz açılış konuşmasında biraz bahsettiniz. Daha sonra Yusuf Bey söz aldı ve böyle bir şey 
yoktur mealinde bir bildirimde bulundu. Ben size bugün Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Bölge 
Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin kesin kararını analiz etmek istiyorum. Bu zaten 
aleniyet kazanmış bir karardır. Altta göreceksiniz, UYAP bilişim sisteminden, vatandaşın da 
ulaşabileceği adresler mevcuttur. Dolayısıyla aleniyet kazanmış, Türk milleti adına verilmiş 
istinaf kararıdır. 
Hepimizin malumu, 23 Mart 2019’daki Olağan Genel Kurulda ibrasızlık yaşandı. Bu ibrasızlık 
hem yönetsel anlamda Yönetim Kurulu içinde, hem daha sonraki gündemin 6. maddesinde, 
Denetim Kurulu için de böyle bir ibra oylaması yapıldı ve orada da ibrasızlık çıktı. Bunun 
üzerine bu karardan anladığınız kararıyla, çünkü geçmiş mahkemelerin de kararlarına bir özet 
yapmakta, önce Denetim Kurulu üyeleri, İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne bir dava 
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açmışlar ve bu davada net olarak Olağan Genel Kurulun gündeminin 6. maddesinde, Denetim 
Kurulunun aklanmaması, yani ibra edilmemesi kararının icrasını durdurun, aynı zamanda 
tüzüğümüzün 59. maddesinde ibra olmayanların bir sonraki seçimde aday olamama hükmü 
var, bunun da icrasını durdurun ve yine aklanmaması nedeniyle tüzüğün 87/22. maddesinde 
30 gün içerisinde seçim kararı alınması hükmü var, bunu da ihtiyati tedbiren durdurun diye 
talepte bulunmuşlar. 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, 3 Nisan 2019 tarihinde tedbiren bu 
söylediğim kararların icrasını veya hükümlerin icrasını durdurmuş. 
Yakın bir paralelinde diyeyim, bir Yönetim Kurulu üyemiz de 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 
dava açmış. Burada da yine aynı şekilde, 23 Mart 2019 tarihli Genel Kurulda Yönetim 
Kurulunun yönetsel ibra edilmemesi kararının icrasının tedbiren durdurulmasını istemiş, o da 
yine aynı maddelere atıf yapmış. Yani 59. maddedeki bir sonraki seçime girememe kararına 
da atıfta ve bu yönde karar verilmesini istemişse de mahkeme bu dosyayı biraz evvel 
bahsettiğim mahkemenin kararını da göze alarak, 26. Asliye Hukuk’la birleştirmiş.  
26. Asliye Hukuk da 12 Nisan’da yaptığı toplantıda, ihtiyati tedbiri, yani bir başka 
mahkemenin, 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği ihtiyati tedbir kararının devamına 
karar vermiş. Ne zaman vermiş? Şu anda ekranımda tam net göremiyorum. Ancak buna itiraz 
edilmiş. Buna itiraz edilince de konu istinafa gitmiş ve istinaf da 12 Nisan 2019 tarihinde 
alınan, sonra 16 Mayıs’ta devam edilen ara kararların kaldırılması talebinin reddine karar 
vermiş. Daha sonra Denetim Kurulu üyeleri yeni dilekçeler sunmuşlar ve bu dilekçeler 
sonucunda -ki 20 Ağustos’ta sunmuştur- 26 Ağustos’ta tedbir talebinin kabulüne, aklanmama 
yani ibra edilmeme kararının icrasının tedbiren durdurulmasına mahkeme karar vermiş. Buna 
itiraz edilmiş, bu itirazı da 25 Eylül’de burada gördüğünüz üzere reddetmiş. O zaman da 
tekrar istinaf söz konusu olmuş.  
İstinafa gelindiğinde, -çok uzatmak istemediğim için direk sonuç kısmına geliyorum- 26 
Ağustos’ta Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği ibra edilmemenin icrasını durdurmak, 59. 
maddenin uygulamasını durdurmak, 87/22. maddenin uygulamasını durdurmak, yani bir 
sonraki seçime girmemek ve 30 gün içerisinde seçim yapmak hükümlerinin icrasını 
durdurmak taleplerine konulan tedbiri kaldırma kararı vermiş ve bu karar artık kesin bir 
karar. Gerekçesini de yazmış. Dolayısıyla demiş ki, hem yerel mahkemenin 26 Ağustos 
tarihinde verdiği ihtiyati tedbir kararı, hem de 25 Eylül tarihinde bu ihtiyati tedbire karşı 
yapılan itirazı reddetmesi kararı Hukuk Muhakemesi Kanunu’nun 353/1b2 maddesi 
gereğince kaldırılmasına demiş ve yeni ihtiyati tedbir istemlerinin de reddine kesin olarak, 
kesin olarak oy çokluğu ile 18 Aralık 2019’da karar vermiş. Neye karar vermiş? Tekrar 
ediyorum. Hemen dönüp yukarıda göstereyim. 20 Ağustos’taki 26. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nin, 26 Ağustos’taki 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Olağan Genel Kurul 
toplantısında alınan Denetim Kurulunun aklanmama kararının icrası ile ilgili tedbirin 
kaldırılmasına. Dolayısıyla bundan sonra bir hukuk problemi başlıyor.  
Denetim Kurulunun ibrası olmadığı zaman ne olacak? Şimdi bizim tüzüğümüzde Yönetim 
Kurulunun ibra olmaması durumunda -87/22.madde- 30 gün içerisinde seçime gidileceği 
yazıyor. Ancak Denetim Kurulu ile ilgili herhâlde olay düşünülmemiş ve yazılmamış. Keza 
bununla ilgili Medeni Kanun’un, derneklerle ilgili hükümlerinde ya daDernekler Yasası’nda ve 
Dernekler Yasası kaynaklı olarak çıkarılan yönetmelikte, yine bu konuyla ilgili bir açıklama 
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yok. Ancak hukuksal teknik açısından, kıyasi yorum yaparak, yani kıyaslayarak, daha önemli 
bir organ olan Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi durumunda seçime gidildiği üzere, aynı 
kıyasi yorumla Denetim Kurulunun da ibra edilmediğinde seçimle yenilenmesi gereklidir 
diyebiliriz. Zaten herhâlde dava eden Denetim Kurulu üyeleri de böyle düşünmüş olacaklar ki, 
dava dilekçelerinde, defaten 87/22 maddesinin, tüzüğün icrasının engellenmesi, tedbir 
konulması talebinde bulunmuşlar, yani kendileri de tedbir talebi isterken, aklanma kararının 
icrasının tedbirini istemişler, 59. maddenin icrasının tedbirini istemişler, yani bir sonraki 
seçime girememe maddesinin ve 87/22. icrasının tedbirini istemişler, yani 30 gün içerisinde 
seçime gitmenin. Dolayısıyla, 18.12’de alınan bu karardan sonra 1 ay içerisinde Denetim 
Kurulunun seçilmesi gerekiyordu.  
Ancak görülen o ki, Yönetim Kurulu bu konuda bir irade göstermedi. Göstermediğine göre 
burada iki tane hukuksal yorum var. Bir tanesi, bu karar alındığı andan itibaren, müstafi 
sayılırlar Denetim Kurulu üyeleri ve hukuksal olarak yoktur, varlıkları yoktur, dolayısıyla 
icraatları da olamaz. Bir başka yorum da 30 gün içinde seçime kadar, günlük işleri yapmaya 
yetkilidirler. 30 günün sonunda yeni seçimle yenisi oluşur, oluşmadıysa hukuken yokturlar. 
Her iki koşulda da ya 18.12.2019 itibarıyla ya 18.01.2020 itibarıyla Denetim Kurulu hukuken 
varlığını yitirmiştir. Bu Türk milleti adına karar veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 
4.Hukuk Dairesi’nin kesin kararıdır. Üzerine yorum yapma hakkımız yoktur. Kesinleşmiş bir 
karardır. Bu kadar net bir durum varken, hâlâ hiçbir sorun yoktur gibi davranmayı 
anlamlandıramıyorum.  
Sormak istiyorum, Sevgili Yönetim Kurulu, Sayın Yönetim Kurulu, Sayın Denetim Kurulu, 
SayınDisiplin Kurulu, sizler acaba kendilerinizi Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve bu yasaları 
uygulayan, bu yasalara göre karar veren, Türk milleti adına karar alan bağımsız 
mahkemelerin üzerinde mi görüyorsunuz? Eğer böyle görmüyorsanız, seçim yapmalıydınız. 
Yapmadınız. Denetim Kurulu sanki kendi çalışma alanıymış gibi, kendi dönemi dışında sözde 
raporlar yazmaya, hukuken yokken, kendisi var değilken, yazmaya devam etti. Yönetim 
Kurulu bu raporları sanki varmışçasına, Disiplin Kuruluna göndermeye devam etti. Disiplin 
Kurulu olaya hukuksal yaklaşmadı maalesef. Orada siz Sayın Başkanla aynı düşünmüyorum. 
Bu raporları hukuksal değeri varmışçasına tekrar tekrar çeşitli iddianameler yazılmasına 
gerekçelendirdi. Artık bu noktada, bu noktada aydın sorumluluğunu göstermeniz gerekiyor. 
19. yüzyılın sonunda Emile Zola’nın Yüzbaşı Dreyfus davasında yaptığı gibi, ortaya çıkıp 
söylemek gerekiyor. “J’accuse” demek gerekiyor. Suçluyorum. Yönetim Kurulunu, Denetim 
Kurulunu, Disiplin Kurulunu suçluyorum. Mahkeme kararını uygulamadılar, mahkeme 
kararını görmezden geldiler. Bunun affedilecek yanı yoktur. Bu tek başına zaten ibrasızlık 
nedenidir. Bunun da ötesinde hukuksal sonuçları olacaktır. Suçluyorum.  
Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkürler Gürkan Bey’e, daha önce defalarca tartışılmış olan hukuksal konuyu tekrar 
gündeme getirdiği için. Dediğiniz gibi, bu konu daha çok tartışılır gibi görünse bile, tahmin 
ediyorum ki bunun en doğal sonucunu, yapılacak ilk Genel Kurulda üyeler kendi aralarında 
tartışarak, hür iradeleri bir kere daha masaya yatıracaklardır. Aldığım mesaja göre, İkinci 
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Başkanımız Abdurrahim Albayrak söz istiyor galiba. Burçin Bey, Abdurrahim Bey girdi mi 
bağlantıya? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Girdiler Başkanım, şimdi görüntüsünü ve mikrofonunu açmasını bekliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Abdurrahim Bey, sol alt taraftan sesinizi ve görüntünüzü aktive ederseniz sizi görüp 
duyabileceğiz.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Eğer bağlantıda, görüntü... Ama ses kapalı galiba, değil mi? Abdurrahim Bey, orada mısınız?  

Kulüp İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak 
Buradayım ağabey. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Bir de görüntüyü açarsanız, görebiliriz sizi. Yok açamıyorsanız, sadece sesinizi duyalım. Biz sizi 
duyuyoruz. Buyurun isterseniz, vakit kaybetmeyelim. Abdurrahim Bey, başlayın, buyurun, biz 
dinliyoruz sizi. 

Kulüp İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak 
Sevgili Başkanım, Divan Kurulu Üyeleri,  
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Futbol şubesi ile ilgili biraz önce ifade ettiğimiz gibi, geçen 
seneyi altıncılıkla kapattık. Hiçbirimizin, hiçbir Galatasaraylının beklediği bir sıralama değildir 
muhakkak. Herkes gibi biz de çok üzüldük. Ama takdir edersiniz ki, Sevgili Başkanım, 
Galatasaray tam yol almışken, 7 galibiyet üst üste almışken, korona virüsün bütün dünyayı, 
bütün ülkemizi sardığı bir dönemde, önce ben, sonra Sevgili Fatih Hocamız ve Kaan Kançal, 
Yusuf Günay, hepimiz birden hastanelere gittik. Hatta 28 gün ben bizzat kaldım.  
Liglere ara verildi, bu liglere verilen ara en çok da bizi etkiledi. Özellikle virüsten sonra, 
Çaykur Rizespor maçında başta sevgili kalecimiz Muslera’nın, Andone’nin sakatlanmaları 
hakikaten bizi derinden üzdü ve gidişatımızda da ciddi bir hasar meydana getirdi. Tabii ki 
geçen sene bizim başımıza gelenler, Galatasaray’ın başına gelenler, inanın ki bir pişmiş 
tavuğun başına gelmedi. Her şey üst üste geldi. Beklenmedik ve hiç kimsenin düşünmediği 
sakatlıklar, cezalar ve haksızlıklara maruz kaldık. Geçen sene 60 milyon avro olan Galatasaray 
futbol takımının giderini büyük çabalarla beraber bu sene inşallah 40 veya 42 milyon avrolara 
kadar düşürmeyi hedefliyoruz. 
Duyuyor musunuz Başkanım? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sesiniz geliyor, biz sizi duyuyoruz efendim. 

Kulüp İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak 
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Sevgili Galatasaray Divan Üyeleri,  
Biz 6 transfer dönemi geçirdik, bunların hepsini de artı ile kapattık. Açılır açılmaz, baştan beri 
programı dinliyorum, herkes bizi acımasızca eleştiriyor. Ama Allah aşkına, bazı Divan üyeleri 
de çıksın, elini vicdanlarına koysunlar, iyi şeyler yaptıklarımızı da söylesinler. Hatasız kul 
olmaz, muhakkak hatalarımız vardır. Bunlardan ders de alıyoruz, almaya da devam ediyoruz. 
Ama inanın ki, çok uzun yıllar yönetimlerde oldum. Gerçekten bu yönetim, biraz önce 
arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi, biz öyle yarım saat filan gelip de şeyde durmuyoruz. 
Taner Aşkın BeyBaşkanımız böyle bir suçlamada bulundu. Kimse yarım saat, bir saat 
gelmiyor. Biz muntazam şekilde gündüz birde gelip, akşam yedilere kadar kulüpte kalıyoruz. 
Bu standart bir şekilde, özellikle de Başkanımız çok ciddi bir hastalığa yakalandıktan sonra, 
arkadaşlar toplandık, Galatasaray Başkanı hasta oldu, kimse kulübe gitmiyor demesinler diye 
bunu çok daha uzun saatlere çıkarttık. Galatasaray’a hizmet etmek bize nasip olmuştur. Sizler 
bize oy verdiniz, bizleri oraya layık gördünüz ve yönetime girdik. Bunun için, Galatasaray’ı 
sevenleri sevindirmek için, sevmeyenleri sevindirmemek için büyük bir mesaimizi inanın ki 
Türk Telekom’da Galatasaray’a ayırıyoruz, ayırmaya da devam edeceğiz. Bunun böyle 
bilinmesini istiyorum. 
Geçen sene altncı olduk. Divan Başkanımın biraz önce ifade ettiği gibi, hiçbirimizin 
beklemediği, hiçbirimizin tasvip etmediği bir sonuçtu. Ama futbolda da bunların olduğunu 
hepimiz çok iyi biliyoruz. Eşref Başkanım da sözlerinin başında bunları ifade etti.  
Ben inanıyorum ki, geçen seneden gerçekten dersler çıkarttık. İşimize daha iyi, daha ciddi bir 
şekilde bakmaya başladık. Daha ciddi transferler ve harcamalarımızı ciddi bir şekilde kontrol 
altına almamız için inanın ki canla başla uğraşıyoruz. İnanın ki yine bu seneyi kârla kapatmayı 
hedefliyoruz. Bizde bu Galatasaray aşkı, Galatasaray sevgisi olduğu müddetçe Galatasaray’ın 
bir kuruşunu sokağa atmayı asla ve asla Allah bize nasip etmesin.  
Sevgili DivanBaşkanım, sizin sormak istediğiniz başka bir şey varsa, onları da cevaplamaya 
hazırım. Şu anda söylemek istediğim bunlar.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Abdurrahim Bey, açıklamanız için teşekkür ediyoruz. Benden ziyade, Divan Kurulu üyelerimiz 
bunları gündeme getiriyor. Biz sizlerin iyi şeyler yaptığınızı hem raporlarınızdan, hem de 
sizlerden duymak istiyoruz.  

Kulüp İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak 
Sevgili DivanBaşkanım,  
Bizim biraz morale ihtiyacımız vardır. Bakın samimi söylüyorum. Herkes bir oldu, birçok kulüp 
birbirlerine daha fazla yaklaştılar. Ben rica ediyorum, gerçekten rica ediyorum, bize biraz 
moral verin. İnanın ki, bizden sonra gelen insanlara da biz bu desteği vereceğiz. Ben ileride 
de, geçmişte de verdiğim gibi, sağlığım ve gençliğim üzerine size yeminle söylüyorum, hangi 
yönetim olursa olsun, ben her zaman Galatasaray’ın iyiliği için çalışacağım. Ama her çıkan 
bize vurmasın.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Albayrak, sizin duygularınızı çok şey, anlıyorum. Saygı da gösteriyorum, takdir de 
ediyorum. Yalnız lütfen siz de şunu gözden kaçırmayınız. Galatasaray’ın rakiplerinden en 
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büyük farkı, en büyük özelliği, bu zamana kadar ortak akla inanmasıdır. Onun için,-ikinci 
başkan olarak size hitap ediyorum-ikinci başkanımız olarak, ortak akla itibar ediniz. İstişare 
edelim, danışalım. Biz yaptık öyle oldu derseniz, bu işler sıkıntı yapıyor. O zaman da sizin 
söylediğiniz gibi ayrışıyoruz, ötekileştiriyoruz birbirimizi. Onun için biraz daha lütfen sizi 
seçen Genel Kurula yaklaşın, söylediklerini dikkate alın ki, hep birlikte başarıya, daha önceki 
senelerde olduğu gibi ulaşalım. Ben duygu ve temennilerinize son derece katılıyorum ama 
lütfen benim bu söylediklerimi de bir not edip, arkadaşlarınızla da paylaşırsanız tüm... 

Kulüp İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak 
Kesinlikle katılıyorum, kesinlikle not alıyorum Başkanım. Her zamankinden daha çok, her 
zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır Başkanım, yani samimi 
söylüyorum. Geçen sene dönen dolapları gördünüz. Galatasaray’ı aşağıya çekmek için, 
Galatasaray’ı durdurmak için ne yollara başvurduklarına hepimiz şahit olduk. Çok üzüldük. 
Ama geçen sene yine de ben inanıyorum ki, o galibiyetler devam edecekti. Sivas’ta başlayan 
hakem hataları, akabinde gelip, işte Rize’de devam eden bu hakem hataları ve covid’in de 
gelmesi ile beraber, geçen sene çok şanssız bir sezon geçirdik. Katılıyoruz, çok ihtiyacımız 
vardı geçen sene şampiyon olmaya. Şampiyon olacağımıza da teknik heyet, futbolcu, yani 
Galatasaray camiası da inanmıştı, ama maalesef böyle bir şanssız dönem geçirdik.  
Ben inanıyorum ki bu sene her şey Galatasaray için olacak, Galatasaray için iyi şeyler olacak. 
Yeter ki bir olalım, birlik olalım. Saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Virüsten sonra keşke ligler biraz daha geç başlasaydı diye düşündünüz mü hiç?  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım, Abdurrahim Bey’in bağlantısı kesildi.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam, peki. Sıradaki konuşmacımız kim? Alalım lütfen hazirundan.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sırada Sayın Doğan Konuk var. Hemen alıyorum Başkanım.  

Doğan Konuk 
Sesim geliyor mu? 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam, görüntüde Doğan Bey, ses de var. Hoş geldiniz Doğan Bey. 

Doğan Konuk 
Sağ olun. 
Sayın Başkan, Saygıdeğer Divan KuruluÜyeleri ve Değerli Galatasaraylılar,  
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her zamanki gibi kısa ve öz konuşacağım. 
Toplantıları sürekli izleyenler hatırlayacaklardır. Son iki Divan toplantımızda söz alarak, 
bundan böyle avro ve dolar bazında sözleşmeleri sonlandırmamız gerektiğini, bunun önce 
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yerli futbolculardan başlamak üzere kademeli olarak yeni sözleşme yapılacak tüm sporculara 
uygulanmasını Yönetim Kurulumuzdan talep etmiştim.  
Son toplantıda Sayın Yusuf Günay cevaben, zaten her iki tarafın Türk olduğu sözleşmelerin 
Türk Parasını Koruma Kanunu gereği TL bazında yapılmak zorunluluğu olduğunu ve böyle 
yapıldığını ifade etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Ancak benim talebim, bu prensibin yerli 
ve yabancı tüm sporculara uygulanması şeklindeydi. Bu yanıta rağmen benim bu konudaki 
kuşkularım giderilmiş değil tabii ki. Zira hâlen gerek yazılı ve sözlü basında, gerekse 
yöneticilerimizin bazı demeçlerinde yerli futbolcular için dahi avro bazında ücret telaffuz 
edilmektedir.  
Yönetimimizin bu yıl için şu ana kadarki transfer politikasını olumlu gördüğümü ifade 
etmeliyim. Abdurrahim Bey inşallah dinliyordur. Örneğin Mensah transferinde Beşiktaş ile 
yarışa girmedikleri için kendilerini samimiyetle tebrik ediyorum. Ancak hâlen endişelerim 
devam ediyor mu diye sorarsanız da cevap olarak evet derim. Lütfen artık yabancı 
futbolculara da biraz daha fedakârlık yapma pahasına bir yıl için TL bazında sabit kur 
üzerinden sözleşme teklif edelim. Bir yıl sonra bunu tekrar bir yıl için sabit kalmak şartıyla 
güncelleyelim.  
Denilebilir ki, Avrupa’da isim sahibi futbolcu bu şartı kabul edip gelmez. Gelmesin kardeşim, 
gelmesin zaten. Bugün içinde bulunduğumuz durumun nedeni bu tip transferler değil mi? 
Sayın Başkan ve Yönetim Kurulumuza sesleniyorum. Sizler mecbur kalmadıkça dikkate 
almayacaksınız belki ama ben söylemimde ısrarcı olmayı, sürekli dile getirmeyi, bıkmadan, 
usanmadan sürdüreceğim. Varsın dikkate alınmasın. Sevgili Hayri ağabey ve diğer aklıselim 
sahibi bazı üyeler, uzun yıllardır özetle harcamaları kısalım, denk bütçe yapalım diyor, dikkate 
alınmıyordu. Ama bakın, bugün ne noktaya geldik. Zorunluluklar kısıtlamaları mecbur kıldı.  
İyi güzel de, biz bunları başkalarının dayatması ile değil de, kendi aklımızı kullanarak, kendi 
özgür irademizle yapsak daha iyi olmaz mı? İşte benim söylediğim sistem, kur farkı 
mazeretini ortadan kaldıracak ve denk bütçe yapmanın yolunu açacaktır. Bu kural 
tarafımızdan konmalı ve her branştaki tüm yerli ve yabancı sporcular için uygulanmalıdır. 
Sayın Divan Başkanımıza da bu konunun takipçisi olacağını ifade ettiği için ayrıca teşekkür 
ediyorum. Bugün yaptığı diğer konulardaki görüş ve önerilerine katıldığımı ifade etmek 
istiyorum.  
Son olarak, istifa eden Merkez Hakem Heyeti ile ilgili görüşümü söylemek istiyorum. Şu an 
maç yok. Maç olmayınca hakem hatası yok. Dolayısıyla herhangi bir eleştiri de yok. E o zaman 
bu istifa neden? Benim değerlendirmem şöyle. Bu geçen sezon, özellikle pandemi sonrası 
hakemler üzerindeki baskı sonucunda skandal hakem yönetimlerinin getirdiği, ancak sezonun 
bitimine kadar kabul edilmeyip ertelenmiş bir istifadır diye düşünüyorum. Bu istifa bize 
geçen sezonun şampiyonunun nasıl belirlendiği hakkında çok şey anlatmaktadır. 
Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkür ediyoruz Doğan Bey’e. Doğan Bey’in kurlar konusunda ısrarlı takiplerine ve 
fikirlerine bir katkıda bulunmak istiyorum naçizane.  
Tabii şirketlerimizi yönetirken bunlara çok dikkat ediyoruz ve kendi kendimize radikal kararlar 
alabiliyoruz. Ama kulüplerde, derneklerde, özellikle Galatasaray Spor Kulübü’nde hiçbir 
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şirkette olmayan birtakım parametreler var. Şirketlerde olmayan önemli parametrelerden bir 
tanesi, taraftar, Genel Kurul üyeleri, bunun içinde Divan Kurulu üyeleri, bizler de dahiliz ve de 
medya. Şimdi bu medyaya bir de sosyal medya ilave olduğu için, seçilmiş yöneticilerin 
kararlarında çok önemli rol oynuyor bu söylediğim, şirketlerde olmayan parametreler. 
Bunları daha iyi yöneterek, daha doğru bir iletişimle, tahmin ediyorum ki sizin kurlar 
konusunda söylediğiniz radikal kararlar, biraz daha farklı süreçlerden geçerek daha rahat 
alınabilecektir diye bir katkıda bulunmak istedim. Teşekkürler Doğan Bey.  
Burçin Bey, buyurun. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Cemil Dönmez. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Cemil Bey şu anda yok görünüyor, değil mi? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Geldiler, mikrofon ve görüntülerini açmasını bekliyorum, Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Evet, Cemil Bey görüntüye girdi. Merhabalar, hoş geldiniz Cemil Bey.  

Cemil Dönmez 
Merhabalar.  
Sevgili DivanBaşkanım, Galatasaray Divanının Değerli Üyeleri, Değerli Hazirun,  
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  
ÖncelikleDivanBaşkanımızın açılış konuşmasındaki konulara ilişkin hassasiyeti için 
teşekkürlerimi sunmakla başlamak isterim konuşmama. Biraz önce bir hukukçu kardeşimiz 
bir mahkeme sonucunu bize bildirdi. Bu durumda aklıma şu geldi. Eğer tuz kokmuşsa, lezzetli 
yemek yapma şansımız da pek kalmıyor maalesef.  
Ben Galatasaray Kulübü için her zaman şunları söylemek isterim. Galatasaray bir spor 
kulübüdür. Galatasaray hiçbir zaman bir siyaset kulübü olmamıştır şimdiye kadar. Dolayısıyla 
Galatasaray’ın tarihine baktığımızda, çok eskidir, 1905’ten beri ama Türkiye dahilinde siyaset 
her zaman olduğu hâlde, Galatasaray’ın içinde hiç olmamıştır. Ne Metin Oktay zamanında 
vardı, ne Turgay Şeren zamanında, ne de daha sonra. Ama maalesef ve maalesef görüyorum 
ki, bizim bu can kulübümüzün siyasetle zaman zaman kol kola girdiği, zaman zaman bazı 
konularda hiç gereği yokken fikir beyan ettiği bir sürü konuşmalar duyuyorum ve beyanatlar 
duyuyorum, bu konuda son derece üzülüyorum.  
Dediğim gibi, Galatasaray Kulübü’nün mutlaka sorunları olacaktır, vardır. Hem maddi 
sorunları da olabilir. Ama aklıselim bizim için her zaman önemlidir ve aklıselim galip geldiği 
müddetçe Galatasaray huzura bir şekilde kavuşacaktır. Yani mali boyutların bir şekilde öyle 
ya da böyle aşılacağına inanıyorum, çünkü Galatasaray camiası, Galatasaray Kulübü, akil 
insanlardan oluşmuş bir kulüptür.  
Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum ve herkese saygılar sunuyorum Değerli 
Başkanım.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Dönmez, çok teşekkürler, katkılarınız ve müdahaleniz için. Buyurun Burçin Bey. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Yusuf Madakbaşı.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Yusuf Bey, buyurun. Burçin Bey, Yusuf Bey’de sorun varsa, bir sonraki konuşmacıya geçelim 
lütfen.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Hay hay Sayın Başkanım. Sayın Hasan Akça.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
O da bağlanamadı galiba. Evet, Hasan Bey geldi. Hasan Bey devrede, tamam. 

Hasan Akça 
Sesim geliyor, değil mi Sayın Başkanım? 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Geliyor. Ses ve görüntü var. Buyurun, hoş geldiniz Hasan Bey. 

Hasan Akça 
Hoş bulduk. Saygılar sunuyorum DivanBaşkanlığınıza ve tüm Divan Kurulu üyelerine, tüm 
Galatasaraylılara. 
Demin Abdurrahim Bey bağlandı, son derece samimi, içten açıklamaları için teşekkür 
ediyoruz her zamanki gibi. Fakat tabii birtakım mağduriyetlerden söz etti. İşte pandemi, 
sakatlıklar ve aldıkları cezalar. BurçinBey, sesimduyuluyor, değil mi? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Duyuluyor, buyurun. Görüntünüz de, sesiniz de iyi. 

Hasan Akça 
Tamam. Mağduriyet olarak bildirdiği pandemi mevzusunda sadece bizim Florya bölgesine 
gelmedi bu pandemi. Bütün dünya geneli ile alakalı bir problemdi. Onun haricinde, 
sakatlıklar, zaten her sene başında risk oranı belli. Cezalara gelince, ne yazık ki bu mevcut 
federasyon verdi cezaları. İşte orada, o konuyla ilgili söylemek istediğim. Ne yazık ki orada bir 
tutarsızlık var, çünkü mevcut yönetim ve Abdurrahim Bey de bu federasyonun, mevcut 
federasyonun seçiminde koşa koşa gittiler, bu federasyona oy verdiler. Yani o dönemde bu 
federasyon başkanı ve yönetimi seçilirken olacaklar az çok belliydi. Keşke o zaman da bir 
tutarlı duruş sergileyip, bugün gösterdikleri tepkiyi de o zaman gösterebilselerdi demek 
istiyorum.  
Bir de bir önceki bağlanan, yine Yönetim Kurulu üyesi, tahmin ediyorum ismi Yusuf Bey. O da 
dedi ki, efendim işte mahkeme kararları belli ve biz görevimizin başındayız. Ama daha sonra 
çıkan Divan üyemiz Gürkan Bey de, mahkeme kararlarını net olarak ortaya koydu. Yine o 
Yusuf Bey isimli, Yusuf Bey evet, yaptığı konuşmada dedi ki, biz de o yolsuzlukların üstüne 
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gitmek istiyoruz, işte birtakım konular mahkeme sürecinde. Evet, biz de öğreniyoruz dün ve 
bugün medyadan, işte Disiplin Kurulunda mahkemeye başvurulmuş birtakım mevzular ve 
bunun öncesinde, Sicil Kurulunda bazı çalışanlarımızın kulüple ilişikleri kesilmiş. Tabii bunlar o 
Yönetim Kurulu üyesinin söylediği gibi mahkeme sürecinde olduğu için, konuşmak çok doğru 
değil. Fakat, dedi ki Yusuf Bey, kulüple ilgili ne husus varsa, yolunda gitmeyen veyahut da 
soru işaretleri olan, lütfen onlar bildirilsin, biz hepsinin üzerine gideceğiz.  
Peki, ben bu konuyla ilgili kendisine Kasım 2018 tarihinde Divan Kurulunda Mustafa Cengiz’in 
yaptığı konuşmadan çok kısa bir kesit okumak istiyorum. Zaten bunları da bir yazılı mail 
yordamıyla, DivanBaşkanlığına da ileteceğim. Bu da lütfen kayıtlara girsin. 
Şimdi Kasım 2018’de Sayın Mustafa Cengiz, Divan Kurulunda yaptığı konuşmada şu sözleri 
söylüyor: “Bazı şeyleri bilmeniz lazım. Biz Mağazacılık ile alakalı çok ciddi çalışmalar 
yapıyoruz. Yarın faaliyet raporunda görürsünüz, konkordatolar ilan ediliyor. Bir konkordato 
4.5 milyon TL değerinde, bir şirkete 17 adet mağaza verilmiş. Bu 5 milyonluk bir risk. 
Konkordato ilan etmiş, 50 bin TL değerinde teminat var. İsim vermeyeceğim. Bir diğer kişi 
hâlâ memur olarak çalışıyor, bir yandan da iki tane mağazası var. Değerli arkadaşlar, daha 
fazla konuşmak istemiyorum, ama inşallah hepsini sizin adınıza, şeffaflıkla, açıklıkla ve 
dürüstlükle düzelteceğimize inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.” 
Bakın bu konuşma, Sayın Başkan Mustafa Cengiz’e ait, Kasım 2018 ve şu size okuduğum 
metnin tamamı da Galatasaray resmî sitesinde şu an mevcut. Şimdi bu çok önemli bir 
konuşma. Yusuf Bey de buyuruyorlar ki, ne var, ne yok, bize bildirin. İşte Sayın Başkanın 
zaten konuşması başlı başına kendisine bir done. Ben soruyorum, kim bu 17 adet GS Store 
sahibi? Kasım 2018’de Galatasaray Başkanının açıklıkla kürsüden söylediği, 17 adet GS Store 
sahibi, 50 bin TL teminatla çalışıp, 4,5 milyon TL batırıyor ve konkordatoya gidiyor. Ayrıca 
yine Başkanın konuşmasında belirttiği, kulüpte çalışıp da 2 adet GS Store sahibi olan şahıs 
kim? Yani bunlarla ilgili -2018’den bu yana 2 sene geçti- bir hukuki süreç başlatıldı mı? Yani 
mahkemeye verildi mi? Bunlarla ilgili eğer bir hukuki süreç başlatıldıysa, ne aşamada? Yani 
bize bunlarla ilgili bir bilgi verilebilir mi?  
Aynı zamanda yine Kasım 2018’de, gazetelere manşet olan bir büfe operasyonu var, 
Galatasaray Kulübü ile ilgili. Galatasaray Denetleme Kurulunun o tarihte hazırladığı 
rapordadeniliyor ki, kulüp, son 10 yılda milyonlarca liralık zarara uğratılmış ve Denetleme 
Kurulunun mevcut yönetime sunduğu, bu cümleleri de içeren bu rapor aynı dönemde 
gazetelere de manşet oluyor. Yani burada, elimdeki notlarda o gazetelerin linkleri de var. 
Bunları da sunacağım ben. Yani ben buradan, az önce bize konuşma yapan Yusuf Bey’e 
soruyorum. Yani bu iki önemli hususla ilgili, birinde bir stat büfe operasyonu, ki milyonlarca 
liralık bir zarardan bahsediliyor, diğeri de 50 bin liralık teminatla çalıştırılıp kulübü 4,5 milyon 
TL zarara uğratan, konkordato ilan etmiş, 2 tanesi kulüp çalışanına ait, diğeri 17 adet mağaza, 
bir kişiye verilmiş. Yani ne seyirde bu süreçler? Bunlarla ilgili acaba ne tür bilgiler 
verebilirlerbize? Yani ben bunu ivedilikle rica ediyorum. Sözlerimi de tabii özet geçiyorum.  
Tüm Galatasaraylılara saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Hasan Akça’ya teşekkür ediyoruz, konuşması ve sorduğu sorular için. Tahmin ediyorum 
ki bunun cevaplarını, bugün olmasa bile gelecek Divan toplantısında mali, idari ve sportif 
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faaliyet raporları sunacaktır, dönem itibarıyla. En geç ve en azından o zaman bu sunumu 
yapacak değerli Yönetim Kurulu üyemizden beklediğimizi de burada not olarak tutanağa 
geçmesi açısından hatırlatmış olayım. 
Burçin Bey, kim var konuşmacımız? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Serdar Eder, tekrar söz istediler Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Serdar Bey’e bir daha söz verelim. Şu anda bilgi anlamında söylüyorum. 243 katılımcımız var, 
bir tatil zamanında ve sıcak Ağustos ayında değerli üyelerimizin göstermiş olduğu ilgiye 
teşekkür ediyoruz. Devamını diliyoruz. Serdar Bey’i alalım. Daha kısa konuşacaktır diye 
düşünüyorum Serdar Beybu sefer. 

Serdar Eder 
Benim görüntüm maalesef çıkmıyor. Bir sorun var. Onun için sesli olarak hemen size şey 
yapayım. Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın Ömer Akad’ın bana yolladığı ve biraz evvel sizin de 
zikrettiğiniz bir düzeltme için tekrar söz aldım aslında.  
Ben gazetedeki yazı üzerinden, kendi ismimin anıldığı cümlenin kaldırılmasını ve Disiplin 
Kurulu Başkanının isminin anılmaması şekliyle tutanaklara geçmesini talep ediyorum, biraz 
evvelki konuşmamın, çünkü yazının aslını bana da yolladı Ömer Bey, size yolladığı gibi. Ancak 
ben bunu bilemezdim. Sadece gazete haberlerinden... 
Hazır söz almışken, bir sözüm de Sayın Abdurrahim Albayrak’a olacak. Beraber birçok 
yönetimde çalıştık. Ben görevdeyken bana birçok üyelik talebi de yolladı. Çocuklarının 
üyeliğinde bile imzam var. Eski Sicil Kurulu Başkanı için önüne gelen dosyada, şu an icraatın 
içindeki en tecrübeli ve beni en iyi tanıyan kişi olarak, “Beyler, ne yapıyoruz? Makamlara 
zarar veriyoruz. Ben kendisini tanırım, bu işlerin içinde olacak insan değildir.” demesini 
beklerdim. Bu sitemimi de ileteyim. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Evet, Serdar Bey, teşekkür ederiz. Bu söylediğinizden, yani gazete haberine atıfta bulunarak, 
dilekçenizde kişilerin isminin geçmesinin çok doğru olmadığını hep birlikte anlamış oluyoruz. 
Sizin de bunu itiraf etmeniz iyi oldu. Tutanağa bu şekilde geçecektir. Ömer Bey’le zaten bu 
konuda bir iletişim içindeyiz. Dediğim gibi, her iki tarafın hassasiyeti için de çok teşekkür 
ediyorum. Abdurrahim Bey’e yaptığınız siteme gelecek olursanız, haklı olabilirsiniz. Aynı 
sitemi ben de kendisine çok defalar yaptım,DivanBaşkanı olarak. Yönetimin resmî siteden 
yayınlanmasına izin verdiği bildirilerde tarafsız veyahut sessiz kalması, son Sportif AŞ’ye 
yapılan atamadan haberinin olmaması gibi konular var. Aynı sitemi ben de yapıyorum 
kendisine.  
Bir de bir anekdot aktarayım, ortamı biraz daha yumuşatmak için. Üyelik konusuna gelecek 
olursanız, biliyorsunuz, her üye işte 5 kişiye kefil oluyor vesaire. Ben DivanBaşkanı olarak, son 
2 senede aşağı yukarı 8’e yakın form gönderdim, üyelik müracaatı. Bunların, 8 müracaatın 6 
tanesi üye çocuğuydu. Benim önerdiğim, tavsiye ettiğim üyelerin hiçbirisi kulübe üye 
yapılmadı. Kimseden de bir torpil istemedim. Bunu da bir anekdot olarak ben de sizin 
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siteminize, Abdurrahim Bey’e, ikinci başkan olması nedeniyle bir ilave sitemde -şakayla 
karışık- bulunmak istedim. Burçin Bey, kim var sırada? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Yusuf Günay -cevaben zannediyorum- söz istediler Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Onu verelim. Ondan sonra kaç kişi var? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Ondan sonra, şu an 4 kişi daha gözüküyor: Sayın Taner Aşkın, Sayın Eser Tezulaş, Sayın Emir 
Kıvırcık ve Sayın Deniz Gün Enön. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Peki, buyursun Yusuf Bey. 

Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 
Sayın Başkanım, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyelerimiz,  
Tekrar sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Divan Kurulu üyemiz Hasan Akça az önce bir 
konuşma yaptı. Mağazacılık’la ilgili sordukları sorulara Kaan Kançal arkadaşımız cevap 
verecek mutlaka. Ben bir konuya değinmek istiyorum, Sayın Başkanım, özellikle sizin 
dikkatinizi de çekmek istiyorum.  
Konuşma süresi içerisinde, kendimce benimle alay eder tarzda, “Yusuf mu neydi? Başkan 
yardımcısı mıydı? Yönetimde miydi?” gibi sözlerini sizin takdirlerinize sunuyorum. Ben 
hayatım boyunca, gerek Genel Kurulun seçmesinden sonra bu kulüpte görev alarak, gerekse 
kamu hayatımın tamamında, Galatasaray’a hizmet etmekten şevk duymuş bir insanım. Bu 
şekilde hakarete dayalı bir üslubu asla kabul etmiyorum ve kendilerinikınıyorum. 
Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Yusuf Bey, tespit ve siteminizde haklısınız. Ben kendisini iyi tanıdığım için böyle bir şeyi 
kasten yapabileceğine hiç ihtimal vermedim, o yüzden de müdahale etmedim. Yine de bunun 
bir kasıt içermediğini temenni ediyorum, yanılmak istemediğim için ama kendisi de takip 
ediyorsa, eğer böyle bir üslubu kasten kullanmışsa, Galatasaray’a yakışmaz. O bakımdan, 
eğer kasıt varsa, sizinle aynı taraftayım elbette ki. Ama dediğim gibi, kendisini tanıdığım için, 
gerçekten bir kasıt içermediğine inanmak istiyorum, çünkü öyle birisi değildir. Onu da 
müdafaa eder durumda kalmak istemiyorum elbette ki. Bunlar her hâlükârda Galatasaray’a 
uymayan üsluplardır. Sizinle aynı fikirdeyim. Buyurun Burçin Bey.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Taner Aşkın.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Taner Bey bağlanıyor mu? Evet. Taner Bey buyurun. İkinci defa söz alıyorsunuz, buyurun. 

Taner Aşkın 
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Evet. Sesim geliyor mu? 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sesiniz geliyor, görüntü geliyor. Buyurun, dinliyoruz sizi.  

Taner Aşkın 
Sayın Başkanım, Değerli Divan KuruluÜyeleri,  
Kusura bakmayın, ikinci kez huzurlarınızdayım. Sizleri rahatsız ediyorum. Çok az bir 
zamanınızı almak istiyorum. Zaten başta da söylemiştim, iki şeye değineceğim.  
Bunlardan bir tanesi, -yine herhâlde gündem maddesinde devam edeceğiz- o kongre ile 
alakalı olan kısım. Ama şunu söylemeliyim öncelikle. Gerek Yusuf Bey’e, gerek Abdurrahim 
Bey’e cevap olarak söylüyorum. Eğri veya doğru, eksik veya fazla, bugüne kadar 
Galatasaray’a yapmış oldukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Şahsım adına söylüyorum 
bunu. Evet, doğrudur, her kul hata yapabilir. Onların da hata yapmaları doğaldır. Ama şöyle 
söyleyeyim, hatada ısrar etmenin yanlışını asla unutmamamız lazım. Yanlış olduğunu 
unutmamamız lazım. Ben Galatasaray’ın âli menfaatleri babında, Yusuf Bey’le yetki 
konusunda, elimizde yetki var konusunda herhangi bir münakaşaya veya münazaraya girmek 
istemiyorum. Galatasaray’ın âli menfaatleri açısından söylüyorum bunu, özellikle üstüne basa 
basa belirtiyorum.  
Abdurrahim Bey’e gelince, çok sevdiğim bir arkadaşım, ama bu son zamanlarda maalesef 
anlaşamıyoruz. Anlaşamadığımızın sebebi de bakın, 10 dakikalar, 15 dakikaları söylerken, 
yani orada sabahtan akşama kadar oturuyorsunuz da diyebilirdim. Ama önemli olan şu. 
Önemli olan orada oturmak değil. Siz orada oturmayın. Siz Galatasaray’ın yapılması gereken 
işlemlerini yapın, sizin yerinize orada oturanlar profesyoneller olsun. İşi onlar yapsınlar, geri 
kalan işleri onlar yapsın. 
Yani bakın, Allah insanları tek yaratmamış. Bir işle uğraşırken, bir diğer işe ne kadar 
konsantre olabilirsiniz? Ne kadar zaman ayırabilirsiniz? Tanrının verdiği sıhhati nasıl böyle 
parça parça bölerek yok edebilirsiniz? Kendinize de yazık lütfen. Her yerde olmak, illa her 
platformda öne çıkmak anlamında bir şey yapmak istiyorsanız ona söyleyecek hiçbir şeyim 
yok. Orada duruyorum, tamam, ama lütfen unutmayın, bir elin sesi yok. Bir ikinci el 
gelmedikten sonra sesi duyamazsınız. Hatta bunun üstüne gelecek eller ki, onlar 
alkışlayacaklar, alkışlayacak olan eller sizi. Lütfen biz orada sabahtan akşama kadar 
oturuyorduk, hele Başkanımız hasta olduktan sonra... Kusura bakmayın, yani Başkan hasta 
ama Başkan hâlâ ayakta, devam ediyor, etmeye çalışıyor, elinden geldiği imkân kadarıyla. 
Onu zorlamıyoruz, bir şey söylemiyoruz. Ha, o da mı eksik yapıyor, fazla yapıyor, şu anda 
tartışmayalım. O kendi takdirine kalmış bir şey, ama eğri, ama doğru, kararı verecek eninde 
sonunda. Her hâlükârda Galatasaray için iyi yapmaya çalışacağına inanıyorum.  
Onu bir kenara koyalım. Fakat şunu söyleyeyim. Orada özellikle yönetimlerde, yöneticilerin 
bilfiil iş yapması mümkün değil. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Aynı bir şirkette olduğu gibi, 
profesyonel işin ehli insanlarla yönetebilirsiniz, tek başınıza yönetemezsiniz. Sayın Başkanın 
söylediği gibi, gelin el ele verelim, gelin bunları Genel Kurulla paylaşın, gelin bunları 
Galatasaray kamuoyuyla paylaşın. O zaman çok daha faydalı, çok daha az efor sarfederek, 
çok daha fazla mesafe kat etmenin yolları ortaya çıkacak. Niye bunlardan kaçınıyoruz? Şimdi 
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fazla bir şey söylemeyeyim. Yine Abdurrahim dedi, onun için burada noktalayayım bu 
konuyu.  
Benim tabii önemle üzerinde durmak istediğim şey, yine yetkisizlikten bahsediyorum ben. 
Oraya geleceğim. Ama bakın orada çok önemli olan şey, birtakım kulüpler... Sayın Başkan, 
bunu da söyleyeyim de bitireyim, bir daha söz almayayım. Birtakım kulüpler, şöyle veya böyle 
kongrelerini yapabiliyorlar. Yani 10 tane, 20 tane ben sayabilirim bugüne kadar. Birinci lig 
kulüplerinden bahsediyorum, süper lig kulüplerinden bahsediyorum. Biz yapamıyoruz. 
Elimize bir mahkeme kararı almışız. Eh, bu mahkeme kararı varken mümkün mertebe bunu 
erteleyelim, şöyle yapalım, böyle yapalıma gidiyoruz. Ya bunun doğruluğu tartışılır. Ortada 
bir sıkıntı var, aşılması gereken bir şey var. Tamam, 60 milyon avro geçen seneki bütçe, işte 
indirdik aşağı, şunu yaptık, bunu yaptık. Peki, hangi bütçe var ortada? Ne ile yönetiyorsunuz 
burayı? Temenni olarak söylüyorsunuz, 40’a, 42’ye indireceğim. Ya ben göreyim onu, gelirleri 
nerede, göreyim. Nereden gelecek bu para bana? Bu 42 milyonu ben tekrar borçlanacak 
mıyım? Nedir bunlar? Bunları görmek isterim. Görmeden, tamam ya inanıyorum ben 
arkadaşıma, elimi kaldırdım. Eyvallah, tamam. Ama görerek kaldırırsam elimi, içim rahat 
edecek. Lütfen, rica ediyorum. Bu kongre konusu, yönetimin olmasa olmaz ilk işi olmalı. Ne 
yapıp, ne edip bu kongreyi yapmalıyız. Parti kongreleri yapılıyor, kulüp kongreleri yapılıyor. 
Ne hikmetse, Galatasaray’ın kongresi bir sürü müşkülata, şeye takılıyor. Ya bunlar doğru 
değil, ben yani doğru bulmuyorum.  
Şöyle söyleyeyim. Galatasaray bu ülkenin bir parçası. Eğer Galatasaray’ın kongresi 
yapılmıyorsa, bu işte bir sakatlık var demektir. Sakatlıktan kastım şu, bunu özellikle 
geciktirmek isteyen bir zümre var. Onu bilemiyorum, ama şunu söyleyeyim. Bunun en kısa 
zamanda yapılması lazım Sayın Başkan, en kısa zamanda.  
Bakın, hâlâ boşluktayız. Hâlâ 3 sene evvel, yani seçildikleri zaman, 2,5 sene evvel aldıkları 
yetki ile bu kulübü götürmeye çalışıyorlar. Oradaki yetkiler, kısıtlı yetkiler, belli yetkiler. Onu 
bir kere kullanabilirsiniz. Ama bir daha kullandığınız zaman, illa ki gelip yetki almalısınız. En 
azından şöyle söyleyeyim, kamuoyu bilgilendirmesi yapın ya. Biz bunu şöyle yapıyoruz, 
haberiniz olsun, deyin en azından. Sizi seçenlere, sizi oraya getirenlere, sizi orada sayanlara, 
size sevgi gösterenlere, lütfen siz de bu söylediklerimle yaklaşın, çok daha faydalı olacak.  
Hepinize saygılar sunuyorum. Sözlerimi burada noktalıyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkür ederiz Taner Bey, size de sağlıklı günler. Burçin Bey?  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Hasan Akça cevap hakkı kullanmak istedi Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Peki, çok kısaca Hasan Bey’i alalım. Buyurun. 

Hasan Akça 
Evet, duyuluyor mu Burçin Bey? 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 



30 
 

Buyurun Hasan Bey. 

Hasan Akça 
Öncelikle Sayın Başkanım, Yusuf Bey alınganlık göstermiş. O konuyla ilgili çok kısa bir cevap 
vermek istiyorum. Siz zaten benim adıma cevaben bir şeyler söylediniz. Hakkımdaki olumlu 
düşünceleriniz ve teveccühünüz için öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Yani Yusuf Bey’e 
de şunu söylemek istiyorum. Asla ve asla onun zikrettiği gibi ben, Yusuf Bey midir, nedir filan 
gibi bir şey kullanmadım. O anda ismini hatırlayamadım. Kendisini de daha evvelden 
tanımıyorum. Galiba Yusuf Bey adlı yönetici arkadaşımız dedim. Herhâlde iyi dinleyemedi 
veya aşırı alınganlık gösterdi. Yani bizim terbiyemizde, kültürümüzde zaten herhangi bir 
kimseyi böyle küçük görmek, efendim birtakım kelime oyunlarıyla aşağılamak, küçük 
düşürmek filan olmadığını bizi tanıyanlar, başta -size teşekkür ediyorum- siz olmak üzere 
herkes biliyor. Kendisine de bu yönde ben açıklama gereği hissettim. Hiç tanımıyorum 
kendisini, lütfen yani benim söylemediğim söz üzerinden bizim ahlakımızda, terbiyemizde, 
kültürümüzde olmayacak, daha önce olmamış birtakım davranışlar üzerinden bizi ön yargılı 
olarak bu şekilde yargılamasın ve alınganlık göstermesin. Bu hassasiyetini lütfen 
rakiplerimize, federasyona, yani bu enerjiyi o tarafa yönlendirsinler. Ben kendisini de en kısa 
zamanda, hatta gün içerisinde arayacağım. Alındıysa, yine de haksız da alınsa, gönlünü 
alacağım. Yani bizim hiçbir insana bu şekilde davranmayacağımız gibi, Galatasaray’a hizmet 
içerisinde olan kimseye, böyle davranmayacağımızı bir kere daha üstüne basarak açıklamak 
istiyorum. Bu vesileyle, -Mustafa Cengiz de beni iyi tanır, tanışıklığımız da var-yani Yusuf 
Bey’e bunu da izah edeceğim. Sayın Başkan da çok ciddi bir rahatsızlık geçiriyor. O konuyla 
ilgili acil şifalar diliyorum.  
Söyleyeceklerim bu kadar Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkür ederiz hassasiyetinize. Yusuf Bey’i arayıp bu konuda buzları eritirseniz faydalı olur. 
Evet, buyurun Burçin Bey. Burçin Bey, orada mısınız? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Özür dilerim, mikrofonumu açmamışım. Sayın Emir Kıvırcık var sırada, Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Emir Bey? Daha çabuk bağlanırdı normalde.  

Emir Kıvırcık 
Buradayım, buradayım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Ses ve görüntü, evet, geliyor yavaş yavaş. Buyurun Emir Bey, dinliyoruz sizi.  

Emir Kıvırcık 
Görüntü geliyor mu efendim? 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Ses geliyor, görüntü yok. Konuşabilirsiniz.  
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Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Emir Bey, zannediyorum cihazınızın kamera ayarlarından kaynaklanıyor.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam, görüntüye girdi Emir Bey. 

Emir Kıvırcık 
Sayın Başkanım, Sevgili Galatasaray Spor Kulübü Üyeleri,  
Herkesi saygıyla selamlıyorum. Beni hatırlayacaksınız, hepgenel kurullarda çıkıp, özellikle 
gayrimenkul konularının ağırlıklı konuşulduğu genel kurullarda çıkıp, inşallah en büyük geliri 
yarattığımız ve en büyük giderimiz olan futbolu da yeri gelir artık ana madde olarak 
konuşuruz diye temenni etmiştim. Dolayısıyla bu konu ile ilgili konuşmayı tercih ediyorum 
hep. Yine bu konuyla ilgili bazı hatırlatmalar yapmak isteyeceğim. 
Farkındaysanız, biz hep şeyi konuşuyoruz, işte kulüpte öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. 
Şuradan şu gayrimenkulün satışından şu gelecek, bu gayrimenkul geri döndü, dönmedi. Ama 
mesela biraz önce, değerli katılımcımız, efendim dedi, büfelerde işte milyonlarca TL bir şey 
var,4,5 milyon şeyde bir zarar olmuş, Mağazacılık AŞ’de verilen şeylerde. Bunları böldüğünüz 
zaman, çarptığınız zaman avro olarak, rakamlar yani birkaç yüz bin avro civarında oluyor. 
Fakat ben sizin dikkatinizi şimdi bir şeye çekmek istiyorum.  
Küçümsüyor muyum? Asla küçümsemiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Ama şu konuyu da 
ısrarla dile getirmeye çalışıyorum. Bakın, Fatih Terim yanlışlıkla, hakkında A takımında 
oynayamaz raporu bulunan Ozan Kabak’ı seyretmemiş olsaydı, onu takıma aldığında da 
kısmete, onun forma giyeceği defans oyuncuları sakat olmasaydı, Ozan o A takımı formasını, 
altyapı hocalarının kendisine yazdığı oynamaz raporu ile, ikincisi de tesadüfen Fatih Hocanın 
seyretmesi ve sakatlıklar yüzünden oynamasaydı, biz şu anda 11 milyon avrodan olmuş 
olacaktık. 11 milyon avro. Şimdi ben büfe konusunda konuşulduğu zaman, daha sonra bu 
yönetim değiştirdi ve şeyler yükseldi. O zamanlar hesap etmiştik arkadaşlarla, yani bahsi 
geçen konu 200 bin avroyu geçmeyen bir rakamdı. Ozan Kabak konusunda ben size 11 
milyon avroyu kabak gibi ortaya koyuyorum.  
Altyapımızda, bu adam yeterli değildir raporu olan bir futbolcumuz var. Peki, ben size 
soruyorum, acaba hiç kimse merak etmiyor mu? Bizim bu altyapımız son 10 senede, Ozan 
Kabak gibi 11 milyon avro gelir elde ettiğimiz ve bizim son 10 senenin neredeyse 8 senesinde, 
Avrupa’da vitrinde olduğumuz dönemde... Yani vitrin ne demek? En kolayı, bütün Avrupa 
Şampiyonlar Ligi maçlarına gittiğiniz için sizi seyrediyor, siz vitrindesiniz ve futbolcu 
satabilirsiniz. Salzburg’un gayet güzel bunu başardığı gibi. Senede 80 milyon avro altyapıdan 
gelir elde ediyor Salzburg. Geçenlerde saymıştım, Kimmich’i saymıştım. Kimmich’in ne 
olduğunu Bayern Münih maçında seyredenler görmüştürherhâlde. Manede Salzburg’un, 
bunların hepsi Salzburg’un altyapısından yetişme. Haaland, Dortmund’dan. 
Şimdi bazı takımlar var, bu altyapıdan inanılmaz gelir kazanmayı beceriyorlar. Biz ki, 
Galatasaray olarak hep vitrindeyiz, Şampiyonlar Ligi’ndeyiz. Bu sene kısmet, olmayacağız. 
Ama yine Avrupa’ya gitme şansımız var. Avrupa’da oynayacağız. Biz hep vitrindeyiz. 
Kardeşim, biz niye hiç futbolcu satamıyoruz? Biz niye hiç gelir elde edemiyoruz? Efendim, 
Sayın Başkan Yardımcımız şeyden bahsediyor, 60 milyon avroydu, 40 milyon avroya 
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düşürüyoruz. Tasarruf. Tebrik ediyoruz, olması gereken. Ama neden kimse biz şöyle bir plan 
yaptık, altyapıdan böyle bir gelir hedefi koyduk kendimize demiyor? Bakın hedef. 
Yapabilirsiniz ya da yapamazsınız, onu bilmem. Ama niye biz bir gelir hedefi kendimize koyup, 
bunu değerlendiren planı, programı yapmıyoruz? Yapıyorsanız, biz niye hiç bilmiyoruz, 
duymuyoruz? Ben bunu senelerdir ısrarla söylediğim hâlde, neden bir tane başkan, bir tane 
yönetim çıkıp da,“Ey Galatasaraylılar, bizim giderlerimiz bunlar, bunlar, bunlar. Bu giderlerin 
ağırlığı futbol giderleri. Biz futbolda öyle bir plan, program yapıyoruz ki, bunları, bunları, 
bunları gelir olarak elde etmeyi hedefliyoruz.” diye böyle bir vizyonu niye kimse ortaya 
koymuyor? Biz niye gelir elde etme vizyonuna sahip değiliz? Sahipsek niye bunu bilmiyoruz? 
Bunu niye yapmıyoruz?  
Fransa, örnek vereyim. Cenk Özkaçar’ı duydunuz mu? Olympique Lyonnais geliyor, Altay 
takımında bu çocuğu buluyor 19 yaşında, alıyor. Şimdi Cenk Özkaçar var, Mehmet Zeki Çelik 
var, Yusuf Yazıcı var, Umut Meraş var. Şimdi de Burak Yılmaz’ı aldılar. Yani Fransa’daki 
takımlar patır patırTürkleri alıyorlar. İngiltere’de Türkler oynuyor, İspanya’da Türkler 
oynuyor, Almanya’da Türkler oynuyor, Belçika’da Türkler oynuyor, İtalya’da Türkler oynuyor. 
Beyler, her yerde Türkler yer almaya başladı. Biz neden bu gerçeği görerek, bu 
istatistikîgerçeği görerek, bu transfer edilen gençleri görerek, neden vitrinde olduğumuz 
hâlde, Avrupa’da olduğumuz hâlde, altyapımızla ilgili herhangi bir planımız, programımız 
yok? Neden geleceğe yönelik bir gelir programımız yok? Yani bir kere Fatih Hocanın 
yanlışlıkla seyrettiği, onun da hakkında A takımda oynayamazdiye raporu olan büyük soru 
işaretidir. Belki öyle kaç tane çocuk harcandı da bizim haberimiz yok. Ama biz ucuza,5 bin 
liraya, 10 bin liraya altyapıda hoca çalıştırıyoruz. Ama o hocalar nedense bir hedefe sahip 
değiller. Hiçbir hedefleri yok, hatta bu gibi yeteneklere altyapıda oynayamaz raporu 
veriyorlar. Ama bu çocuklar acayip paralara gitme potansiyeline sahip. Biz bunu 
değerlendiremiyoruz ama ya bu tersi ise, eğer orada birçok başka oyuncu varsa, 
değerlendirilebilecekse, ama bu raporlarla değerlendirilemez hâle geliyorsa, ama biz ucuza 
altyapı çalıştırdığımız için aslında o altyapının bize maliyeti korkunç rakamlarda ise, ki Ozan 
Kabak örneğinde çok net bunun böyle olduğu çıktı ortaya. Neden bunları konuşmuyoruz? 
Neden gelire yönelik herhangi bir planımız, programımız, vizyonumuz yok? 
Bir de bir konuyu dikkatinize getirmek istiyorum. Şimdi Sayın Abdurrahim Albayrak diyor ki, 
bizim morale ihtiyacımız var, bizim kenetlenmeye ihtiyacımız var. Sayın Başkanım, bizim her 
şeyden önce marka değerimizi zirveye taşıma yükümlülüğümüz var. Biz marka değerimizi 
zirveye taşıyamazsak, ne bize doğru dürüst sponsor gelir. Biz geldiği zaman seviniyoruz. 
Gelen rakamlara bakıyorsunuz, ağlamamız gereken rakamlara biz çok seviniyoruz, müthiş 
büyük başarı diyoruz, işte Türkiye’nin içinde olan. Ben bakıyorum Avrupa’daki kulüplere, 
aldıkları rakamlar inanılmaz. Niye diye araştırıyorum. Oradaki tanıdıklarımla telefonla 
görüşüyorum, diyorlar ki, marka değeri. Bizim çatımız marka değeri. Biz ise ne yapıyoruz? 
Marka değerimizi yerden yere vurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yok disiplinde şöyle 
oldu, yok orada böyle oldu, yok böyle burada oldu. Biraz biz farkına varsak, çuvaldızı 
kendimize batırıp bazı gerçekleri görsek ve marka değeri konusunun aslında hayatımızdaki en 
önemli konu olduğunun farkına varsak da buna göre davransak, bu da başta Sayın 
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Başkanımızın önderliğinde olması gereken bir şey, bütün camiayı toplaması ve kenetlemesi 
gereken bir konu. 
Biz bunu başaramadıkça, hâlâ bunun gibi, işte öyle oldu, böyle oldu, şurada 100 bin dolar 
kaybettik, burada 400 bin dolar kaybettik, yok efendim şu Disiplin Kurulu, bunları konuşmaya 
devam ederiz. Bu konuşulması gereken bir şey, kesinlikle küçümsemiyorum. Ama ben hep 
aynı şeyi dikkatinize getirmeye çalışıyorum. Bir, futboldan bizim para kazanmamız lazım, iki 
kere iki dört ve onun için bir vizyon ortaya konması lazım. Bu vizyonun bize anlatılması lazım. 
Bunun hedeflenmesi lazım. Bizim de ölçeklenebilir olarak bu hedefin tutup tutmadığını takip 
edebiliyor olmamız lazım. Bunu beceremeyenlerle de yollarımızı ayırıp, becerebilecek 
profesyonelleri getirip, koyup bunu becermeyi sağlamamız lazım. Eğer bunu Galatasaray 
sağlayamazsa kimse sağlayamaz. Ama bakıyorum herkes sağlıyor, bir sağlayamayan biz varız.  
Son 4 senede Türkiye Cumhuriyeti futbol takımları altyapılarındantoplam 23 tane genç 
Avrupa’ya gitti. Son 4 yılda, 23 tane. Bir tanesi bize ait, o da dediğim gibi, yanlışlıkla, A 
takımında oynayamaz şeklindekialtyapı raporuna rağmen. 23’de 1 çektiysek, ben 
Galatasaraylı olarak, böyle bir rakamda,-sadece bir tane, o da yanlışlıkla- kusura bakmayın, 
utanıyorum. Olmaması gereken bir şey. Acil olarak üstüne eğilinmesi gereken bir şey.  
Biz bunları konuşmadığımız müddetçe, hep gelir olarak gayrimenkullerde, aman corona’dan 
dolayı işte millet villalara yöneldi, o yüzden oradaki satışlar arttı, daha fazla para gelecek... O 
bittiği zaman ne yapacağız? Bunu kimse düşünmüyor. Galatasaray’ın yarınını düşünmek 
istiyorsanız, lütfen futbol konusunda bir vizyon ortaya koyun, bu vizyonu bizle de paylaşın. 
Gelir olarak oradan gelebilir.  
Sayın Başkanım, kusura bakmayın, biraz konuyu başka tarafa çektim ama malumunuz, ben 
marka değeri ve futbol konusuna takık bir Divan Kurulu üyesiyim. Bu konuyu hep dile 
getirmek istiyorum, hep gündemde kalmasını istiyorum. Bir gün belki birileri çıkar da futbol, 
futbol, futbol, biz bu işten para kazanacağız diye bir vizyon ortaya koyar, bize bir plan, 
program çizer ve biz de bunu takip ederiz ve başarırız. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkürler Sayın Kıvırcık. Önerileriniz ve tespitlerinize katılmamak elde değil. Toplantının 
başında, futbol şubesi ve Sportif AŞ ile ilgili olarak bir vizyon konulması, en azından 3 yıllık bir 
vizyon konulması konusundaki tespit ve önerimin altında yatan neden aynen sizin 
söylediklerinizdi. Tabii hem futbol şubesi sorumlusu, hem de kulüp ikinci başkanının söz 
istemesi ile ben bu konuda bir açıklama yapacak ümidiyle bekledim ama böyle bir şey 
olmadı. Marka değeri konusundaki tespitlerinize katılıyorum. Ancak marka değeri, masa 
başında oluşan bir şey değil, bildiğiniz gibi. Marka değeri, yöneticilerin vizyonlarıile, düşünme 
kabiliyetleri ve kapasiteleri ile çok alakalı. 
Üslup, bunun çok olmazsa olmaz bir parçası. Mevcut sponsorlarınıza nasıl ilgi ve alaka 
gösterdiğiniz, bunları nasıl korumaya aldığınız çok önemli. Bir örnek vermek gerekirse, son iki 
basın toplantısında sponsorlarımız vardı, yani tanıtım ve lansman toplantısıydı. Fakat bir 
tanesinde, voleybol şubesi ile ilgili sorulara cevap verildi, diğerinde de futbol şubesi ile ilgili 
sorulara cevap verildi. Sponsor temsilcileri orada uzun süre oturakaldılar. Bunlar çok hassas 
konular. Disiplin Kurulunun nasıl çalışacağı, kulüp içerisindeki düzenin, üyeler arasındaki 
ilişkinin kalitesi ve bunun seviyesi de derneklerin, kulüplerin veyahut anonim şirketlerin 
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marka değerlerini oluşturan önemli unsur. Nasıl bir şirket tercih edilen işveren olma 
durumundaysa, kulüpler de taraftarları tarafından, sponsorları tarafından tercih edilen kulüp 
olma durumundalar. Bu tercihleri de işte bu Divan toplantılarında telkinlerde bulunarak, 
seçimle yönetime gelmiş ekipleri ortak akla, kolektif mülkiyete davet ederek sağlayabiliriz 
diye düşünüyorum. 
Katkılarınız için çok teşekkürler. Buyurun Burçin Bey. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Deniz Enön.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Son konuşmacı mı? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
İki konuşmacımız daha var Başkanım. Sayın Ömer Tümay ve Sayın Fatih İlkus var. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam, ondan sonra Genel Kurul konusuna girip toparlayacağız herhâlde. Buyursunlar, 
Deniz Bey. 

Deniz Enön 
Sayın Başkan, duyuyor musunuz? 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Duyuyoruz, duyuyoruz. Görmüyoruz ama duyuyoruz. Buyurun.  

Deniz Enön 
Sayın Başkan, bundan önceki bir Divan toplantısında benim üstümdeki tişörtle ilgili birtakım 
yazışmalar oldu halktan, program içinde. Yani bir mahrumiyet yerindeyim, yaz sebebiyle, 
biraz da salgın hastalık, o bakımdan.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam, buyurun, dinliyoruz. 

Deniz Enön 
Böyle kostümler filan giyip Divana katılamıyoruztabii. O yüzden, hazirundan özür diliyorum. 
Görüntüsüz konuşmayı tercih ettim. Zaten ikinci başkanımız da o şekilde konuştu, kazara da 
olsa.  
Öncelikle sizi, Divan Kurulu üyelerini, Galatasaray Divan üyelerini ve tüm Galatasaraylıları 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aslında ben bu kadar uzun süreceğini bilemedim. Daha 
doğrusu, bundan öncekiler biraz daha kısa sürdü son 2 Divanda. Bayağı da geçe kaldık. Benim 
konuşacağım konularla ilgili ya da konuşmak istediğim konularla ilgili birçok şeyi de zaten 
direk ilgilileri yada bu konuda benden daha fazla bilgili olan sevgili Divan üyelerimiz dile 
getirdiler. Üstüne üstlük bir de Sevgili İkinci Başkanımız Abdurrahim Bey, içli içli “Bize destek 
olun, bize moral verin.” dedi. Şimdi benim söyleyeceklerim bu Divanın sonunda kimseyi 
üzmesin, kırmasın. Bunları istemem. O bakımdan, Galatasaray’da bu tür şeyler maalesef 
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zaman zaman başımıza geliyor. Bu dönemde de bunlar başımıza geldi. Abdurrahim Bey, 
tecrübeli bir Yönetim Kurulu üyesi neticede. En azından diğerlerine göre daha tecrübeli 
diyeyim. Ve kendisi gerek Yönetim Kurulunda, gerekse benim gördüğüm kadarıyla bu 
yönetimin beraberinde gelen diğer kurulların katılımcıları ya da o kurulları oluşturan 
Galatasaraylılar içinde birçok sorunlarla başbaşa kalmış durumda. Yani Galatasaray’da seçime 
dönük oluşturulan kurullar, toplama bazı kurullar, bazı yetkinliği yeteri kadar Galatasaray’a 
yetmeyecek kurullar, işte bu şekilde birçok sıkıntılara sebep olabiliyor. Yani bunu bundan 
önceki dönemde, bu imza meseleleri ile ilgili Sicil Kurulunda, akabinde ibra olmayan 
Denetleme Kurulunda, şimdi de Disiplin Kurulundaki -ki o Disiplin Kurulu daha önce bana da 
bir yıl ceza vermişti, bir twit’ten dolayı-birçok uygulamalarla ilgili bu zorlukların yaşandığını 
görüyoruz yönetimlerimizde, en azından bu yönetimimizde. O bakımdan, ben bütün bunları 
tekrar tekrar dile getirmek istemiyorum.  
Abdurrahim Bey’e de Galatasaraylılardan istediği moral için destek veriyorum. Doğru, 
hepimizin morale ihtiyacı var bugünlerde. Özellikle Sevgili Başkanımıza da tekrar sağlık ve şifa 
diliyorum.  
Bir iki küçük notum var. Bir tanesi, çok fazla uzatmadan, Galatasaray logosunun hangi saikle 
istenildiği gibi değiştirildiğini sormak istiyorum, yönetimde bu işle ilgilenen marketingciler 
her kimse, onlardan. Galatasaray logosu, gerçekten dünyaya mal olmuş bir logo. Böyle 
sarısının, kırmızısının yerini herkes kafasına göre değiştirip de yeni logo yaratamaz. Bana 
göre, bu hiç uygun bir şey değil. Bunu mutlaka durdurmak lazım, doğrusunu yapmak lazım.  
Diğeri de, Divan toplantılarında, katıldığımız Divanlarda birbirimizi görebiliyorduk, burada 
sadece konuşmacılar görülebiliyor. En azından Divana katılan -tabii bu bir talep aslında, olur 
mu, olmaz mı, bilmiyorum ama- katılımcıların isim listesi varsa, Divan Kurulu bir yere not 
alıyorsa, onları da daha sonraki tutanaklarda belki görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü 
online sistemde herkes birbirini göremiyor.  
Bilvesile güzel bir hafta sonu diliyorum. Buraya kadar da sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Deniz Bey, teşekkürler. Son soru ve önerinize cevap vereyim. Aşağı yukarı bugün 247, 250’ye 
yakın katılımcımız var. 250’ye yakın katılımcıyı ekranda göstermemiz çok küçük fotoğraflar 
hâlinde olacak. Mümkün değil, göremeyiz. İkincisi, katılımcılar listesi bizde vardır. İstenildiği 
anda paylaşılabilir. Bu konuda müsterih olunuz, hem tutanaklarda var, hem de arzu eden 
herkese takdim edebiliriz. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Burçin Bey? 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Ömer Tümay, Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyursun Ömer Bey. Hoş geldiniz Ömer Bey. 

Ömer Tümay 
Sayın Başkanım, Değerli Divan Heyeti Üyeleri,  
Bize bu online sistemi yaratanlara, hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Bütün Galatasaraylı ağabeylerime, kardeşlerime de selamlar olsun. 
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Şimdi tabii sondan bir önceki konuşmacı olunca, bütün konular konuşulmuş oluyor. Onun için 
çok fazla üstünde durmayacağım ama gerçekten üzücü günler yaşıyoruz, Galatasaray adına. 
Denetleme Kurulu için Sevgili Gürkan gayet uzun bir açıklama yaptı. O konuyu geçiyorum. 
Disiplin Kurulunda Sevgili Serdar da olabildiğince geniş bir açıklama yaptı. Bunların 
sonuçlarını bekleyeceğiz.  
Emir Kıvırcık, çok sevdiğim arkadaşım, marka değerinden ısrarla bahsediyor. Evet, marka 
değeri çok önemli ama biz kendi marka değerimizi yok etmek için elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz. Bu kavga ortamı, Galatasaray’ın marka değerini aşağıya çeker. Sürekli kendi 
içimizde yok mahkemeler, yok şunlar, yok o buna gitti, tedbir koydurdu, kaldırdı, verdi, aldı, 
filan, bunlar hep aşağıya çekiyor. 
Bir başka konu daha, benim bildiğim, çok önemli bir uluslararası finans kuruluşu ile forma 
reklamı üzerine pazarlık edilmiş iken, biz kalktık Terra Pizza’yı aldık formamızın üzerine. Terra 
Pizza gibi isimleri formanıza taşırsanız, siz kendi kendinize marka değerinizi aşağıya 
çekersiniz. Galatasaray gibi büyük kulüplerinbu anlaşmalarınıbüyük uluslararası şirketlerle 
yapmaları lazım. Ben böyle düşünüyorum. 
Biraz hızlı hızlı geçeceğim, çünkü sonuna kadar geldik, izleyicileri de çok fazla sıkmak 
istemiyorum. Konuşulan konuların üstüne de konuşmak istemiyorum ama biz bu mali 
kongremizi, Sevgili Taner ağabeyin de dediği gibi, benim bildiğim Sivasspor başta olmak üzere 
bazı kulüpler bu işleri Dernekler Masası’ndan özel izinlerle yaptılar. Bizim de yapmamız lazım. 
Şu anda Galatasaray Kulübü, tamamen hiçbir yetkisi olmadan, hiçbir bütçesi onaylanmadan, 
kafaya göre idare ediliyor. Birtakım harcamalar yapılıyor. Neye göre, kime göre? Nasıl oluyor 
bu iş? Süratle ve derhâl bu iznin alınarak bu kongrenin yapılması lazım. Zaten Galatasaray için 
hayati olan konuların hepsini o kongrede konuşacağız, herkes de konuşacaktır. Ona göre bir 
netice çıkacaktır diye düşünüyorum. 
Şimdi Capital Sports Media diye bir firma ile saha etrafındaki reklamların pazarlanması için 
bir anlaşma yapıldı. Bu şirket İngiltere’de. Bunu gerek İngiltere’de yaşayan Galatasaraylı 
arkadaşlarımız, gerek Türkiye’de bu işi takip eden arkadaşlarımız araştırdılar. Bu şirket 2019 
yılında 537 pound kâr açıklıyor. Şimdi 4 kişi çalışıyor, ikisi Türk. Hakikaten kim, nereden 
buluyor bunları, getiriyor ve bizim Yönetim Kurulumuz buna nasıl okey veriyor? Nasıl bu 
şekilde araştırmadan, -herkesin son derece basit yöntemlerle araştırma imkânını bulmasına 
rağmen- bizim yönetimimiz hemen bu şirketle bir anlaşma imzalıyor? Yönetim Kurulundan 
bir açıklama istiyorum. Bize anlatsınlar, kim buldu bunu? Ben kimin bulduğunu biliyorum, 
öğrendim de. Ama bir de yönetim açıklasın. Hangi kriterlerle buldular? Bu şirket ne yapmış, 
bu şirket nasıl bir taviz vermiş? Geçen sene 537 pound kâr açıklayan bir şirketle, nasıl 900 bin 
pound’luk bir anlaşmaya kalkışılıyor ve yapılıyor bu anlaşma? Bunlar hakikaten araştırılması 
gereken konular. 
Şimdi Galatasaray Kulübü, çok önemli bir kulüp. Çok uzun yıllara dayanan, 115 yıllık bir kulüp. 
Biz ilk defa bazı söylemlere şahit oluyoruz bu kulüpte. Galatasaray Kulübü Başkanı, “Bas bas 
paraları Leyla’ya” diye bir demeç verdi, yıkıldı ortalık. Ne sosyal medyası kaldı, ne basını kaldı. 
Her yerde bu şey var. Tabii üzülerek izledik bu “Bas bas paraları Leyla’ya” lafını, çünkü biz 
maalesef Galatasaray olarak Leyla’ya para basmamışız, Leyla ile nikâh kıymışız. Biz nikâh 
kıydığımız Leyla’larla boşanamıyoruz, çünkü o kadar büyük rakamlarla almışız ki bu adamları, 
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hiçbir kulübe satmamız söz konusu değil. Bunlar da zaten gitmiyorlar. Hâlâ % 15’ti, % 5’ti, % 
10’du indirimlerle konuşuyoruz. Bakın,-müzmin sakat olduğunu daha evvel kürsüden de dile 
getirdim-Falcao konusunda, sırf Abdurrahim Albayrak Başkanımızın sarmaş dolaş 
resimlerinden sonra, taraftar beklentisi yüzünden transfer yenilendi. Bu adama yılda 
ödediğimiz para, bizim forma reklamının iki yıllık geliri. Nasıl olacak bu iş? Mümkün değil 
olması. Falcao’lara bu paralar verilirse, bakın, 5 milyon avrodan bahsediliyor. Çarpın 8 ile, 40 
milyon liraya siz tesis kurarsınız, hakikaten bir tesis kurarsınız. Biz maalesef ligdeki maçların 
büyük bir kısmında oynayamayan ve dilemiyorum ama bu sene de aynı şeylere şahit olacağız. 
Yine sakatlıklar birbirini kovalayacak, randıman alamayacağımızı düşünüyorum. Yanlış 
transferler. Bakın, Leyla’ya paraları esas biz basıyoruz. Bunu da Yönetim Kuruluna iletmek 
istiyorum. Lütfen Sayın Başkan da demeçlerinde biraz daha dikkatli olursa, Galatasaray için 
en azından marka değerini kaybetmemek adına çok önemli şeyler yapmış olur.  
Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum bu imkânı verdiğiniz için. Herkese sevgiler, saygılar.  

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkürler Ömer Bey. Sormuş olduğumuz birtakım soruların cevaplarını tahmin ediyorum ki, 
Eylül ayındaki Divan toplantısında mali, idari ve sportif faaliyetlerin raporu sunulurken 
alacağız. O zamana kadar da arkadaşlar gerekli hazırlıkları yaparlar. Marka değerinin 
oluşması, sponsorlarla ilişkiler konusunda, Emir Kıvırcık’ın söylediklerini siz de tamamladınız. 
Verilen demeçlerin, yapılan basın toplantılarının çok daha özenli ve önceden hazırlanması 
var, çok önemli. Aşağı yukarı bu yönetim seçildiğinden ve bizim de Divan Kurulu görevine 
geldiğimizden beri, ısrarla her Divan toplantısında söylüyoruz: İletişim, iletişim, iletişim. 
İletişim, üslup, içerik ve şeffaflık bakımından dört dörtlük olması lazım. Ancak o zaman marka 
değerinize katkıda bulunabilirsiniz. Aksi, bütün kredibilitenizi, repütasyonunuzu tartışılır hâle 
getirir ki şu anda içinde bulunduğumuz konu maalesef o. 
Başka konuşmacımız yok diye anlıyorum Burçin Bey. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım, bir söz isteyen var ama bu sırada online toplantılarda önce teyit etme yoluna 
gidiyoruz. İsmini açık yazmadığı için, teyit etmeden söz veremiyoruz. Yani şu anda bir 
konuşmacımız yok. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
O zaman toplantımızın sonuna geldik. Son maddeye de geçelim. Zaman zaman konuşuldu 
ama bununla ilgili söz almak isteyen varsa memnuniyetle. 
Biliyorsunuz, Covid-19 pandemisi nedeniyle iki etapta toplantılar, genel kurullar ertelendi. 
İçişleri Bakanlığının son geçerli olan genelgesinde de 31.10’a kadar tüm toplantılar ertelendi. 
Genelgede diyor ki, 31.10’dan sonraki bir ay içinde genel kurullar yapılabilir. Yani Mart 
ayında yapılamayan Olağan Mali Genel Kurulumuzun -şu an itibarıyla bir değişiklik olmazsa, 
pandemi konusunda- en erken Kasım ayında yapılabilmesi kanunen öngörülmüş. İçişleri 
Bakanlığının bu şekilde bir genelgesi var. Ancak kulübümüzün içinde bulunduğu durum, 
yaşamakta olduğumuz çalkantılı günler -hem ülkede, hem kulüpte- ve de Covid-19’un uzun 
süre daha birtakım kısıtlamalar getireceği göz önüne alındığında, Galatasaray Spor 
Kulübü’nün, biraz evvel söz alan konuşmacıların gündeme getirdiği gibi, yetkisiz harcamalar 
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yapması, onaylı bir bütçenin olmaması, her şeyden önce ileride bu icraatlarda bulunan 
Yönetim Kurulu üyelerimizi veyahut icraatçıları kişisel sorumluluk altına sokacaktır.  
Böyle bir endişem ve uyarı yapma zorunluluğum var. O bakımdan, zaman zaman örnek 
verildiği gibi, Konyaspor, Sivasspor,-ki kulübümüz bunların yeni seçilen başkanlarına, resmî 
siteden kutlama mesajları da gönderdi-bunlar yapabildiğine göre, -ayrıca yanılmıyorsam, 
Futbol Federasyonu da Eylül’ün ilk haftasında Genel Kurulunu yapacak- eğer Yönetim 
Kurulumuz da bu konuda motive ise lütfen gerekli girişimlerde bulunsun, camia bir an önce 
biraz nefeslensin. Buna çok ihtiyacımız var. Hem kendileri açısından, hem camia açısından, 
hesaplar ortaya çıksın, tartışalım, yeni yöntemler geliştirelim. Galatasaray’ı nasıl hep birlikte 
daha ileri götürebiliriz, yaşanmakta olan sorunları nasıl çözebiliriz konusunu bize yakışan 
şekilde, sosyal medyada değil, Genel Kurulumuzda tartışmalıyız diye düşünüyorum.  
Ancak bazı üyelerimizden talep alıyoruz, Genel Kurul kararının Divanda alınması diye. 
Tüzüğümüzde böyle bir şey yok değerli izleyiciler. Tüzüğümüzde çok net, Genel Kurul kararını 
Yönetim Kurulu alır. Ancak 102. madde -102/2 yanlış hatırlamıyorsam-, bazı şartlara uyulması 
kaydıyla, yani mevcut Divan üyelerinin % 20’sinin katılımıyla sağlanacak bir Divan 
toplantısında oylama yapılır ve Genel Kurul kararı tavsiyesi alınabilir Yönetim Kuruluna. 
Dolayısıyla bunu böyle bilmemizde yarar var.  
Bunlara hiç gerek yok. Benim Divan KuruluBaşkanı olarak önerim, Yönetim Kurulumuzun 
bunu bir an önce gündeme alıp rahatlamaları, ellerinin açılması ve daha kolay uygulama, 
icraat yapabilmeleri açısından ve de bu dar alanda kısa paslaşmalar yapacağımıza, daha 
vizyonel bir yaklaşımla camianın önünü açalım. Şu tansiyon bir düşsün, tekrar kenetlenelim 
ve Galatasaray’ı hep birlikte daha güzel günlere götürelim.  
O bakımdan, buradan kayıtlara geçmesi açısından söylüyorum. Değerli Yönetim Kurulu 
üyelerimize, tabii ki başta Sayın Başkanımıza, bu çağrıyı yenilemek istiyorum. Lütfen İçişleri 
Bakanlığının öngördüğü şekilde müracaatlarımızı yapınız ve bir an önce, Kasım sonunu 
beklemeden, Olağan Mali Genel Kurulumuzu yapma konusunda inisiyatif kullanmanızı 
bilhassa rica ediyorum. 
Başka söz almak isteyen yoksa... Burçin Bey, kulağım sizde.  

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Yok Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok yüksek katılımlı ve verimli bir toplantı 
geçti diye düşünüyorum. Umarım Yönetim Kurulu üyelerimiz, kurul üyelerimiz ve tüm 
üyelerimiz buradan gerekli sonuçları, çıkarsamaları yapacaktır. Elbirliğiile, tekrar ediyorum, 
Divanın yüksek katılımı ile bu kulübü yönetenlere destek olmaya hazırız. Yeter ki ortak akla 
inanalım, kulübümüzün kolektif mülkiyetini koruyalım, herhangi bir siyasi veyahut ekonomik 
tercih kullanmadan, duruşumuzu bozmadan, 115 yıllık tarihimize saygı göstererek, ahde vefa 
göstererek çalışmalarımıza devam edelim. 
Ben Divan Kurulu üyelerimiz adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir bilgi 
vermeyi unuttum size. Değerli Başkan Yardımcımız Aykutalp Derkan, geçen hafta içinde 
geçirdiği bir küçük düşme neticesinde omzunu kırdı ve başarılı bir ameliyat geçirdi. Şu anda 
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bizlerle beraber ama bir omzu uzun süre alçıda duracak ve sonra rehabilitasyonabaşlayacak. 
Dolayısıyla hepinizden kendisine pozitif enerji göndererek iyileşmesine katkıda bulunmanızı 
rica ediyorum. 
Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Sağlıkla kalınız, sevgilerle. Hoşça kalın. 
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