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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 26 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 13.30’da video konferans olarak 
yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Galatasaray Spor Kulübünün değerli Divan üyeleri, kıymetli üyelerimiz ve ekranları 
başlarından bizleri izleyen, sarı kırmızı renklere gönül vermiş, çok sevgili Galatasaraylılar.  
Olağan Eylül ayı Divan toplantısına hoş geldiniz. Malum, covid-19 pandemisi nedeniyle, 
toplantılarımızı sağlık tedbirleri nedeniyle, online yapmaya devam ediyoruz. Umarım bu defa 
da bundan önceki online toplantılarımız gibi, başarılı verimli bir toplantı yapmış oluruz, 
değerli katkılarınızla birlikte. 
Toplantımıza her zamanki gibi Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, vatan uğruna 
hayatlarını feda etmiş kahraman şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyemiz, 
Ali Sami Yen ve arkadaşları ve geçen bir aylık süre içinde ebediyete intikal etmiş olan değerli 
Divan üyelerimiz ve kulüp üyelerimiz, 4153 İbrahim Seyhun Erman, 6040 Ali Hilmi Döğerli, 
6829 Mehmet Murat Moralı, 7920 Osman Nuri Ertuğ, 9006 Altın Gün Pınar, yine 
kulübümüzün 10294 sicil numaralı üyesi Suna Kıraç, kulübümüzün 11633 sicil numaralı üyesi 
Oğuz Metin Dinçer’in aziz hatıraları önlerinde, sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı 
duruşu yapıldı.) 
Aziz hatıralarına saygıyla eğiliyoruz, ruhları şad olsun. Teşekkürler katılımınız için. 
Değerli üyeler, vakit kaybetmeden hemen gündeme geçiyorum. Gündemi okuması için 
değerli Başkan Yardımcımız Aykutalp Derkan’dan rica ediyorum. Aykut Bey buyurun gündemi 
bir kere de sözlü olarak dikkatlerine sunalım, değerli üyelerimizin. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Ağustos ayı, pardon. Eylül ayı gündemi.  
 

1. Ağustos ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması. 
2. DivanBaşkanlığına gelen evrakın okunması. 
3. Tüzüğümüzün 87/14 üncü maddesi uyarınca, Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 

Haziran 2020 tarihi itibariyle düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 
mali tablolar ve özet, yönetsel, sportif faaliyet raporlarının Yönetim Kurulunca 
sunulması. 

4. Tüzüğümüzün 96/8 inci maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait, 30 Haziran 
2020 tarihi itibariyle düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş, konsolide mali 
tablolar ve özet yönetsel, sportif faaliyet raporlarıyla ilgili olarak, Denetim Kurulunun 
tespit ve incelemeleri. 

5. Gündemin 3 ve 4 üncü maddesinde sunulan raporlarla ilgili görüşme. 
6. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi 
7. Kapanış. 

 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Teşekkürler. Değerli Divan üyelerimiz, Gündemimizi okunduğu haliyle oylarınıza takdim 
ediyorum. Gündemi kabul edenler? Oylama tamamlanmıştır efendim. Burçin Bey, sonuçları 
alabilir miyiz? %97 gündemi onaylıyor. %3 onay vermiyor. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
Katılımcılara teşekkür ederiz. 
Gündemin birinci maddesi, Ağustos ayına olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya 
sunulması.  
Değerli üyeler Ağustos toplantı tutanağı her zamanki gibi dijital ortamda, arzu edenlerin 
elektronik olarak tetkiklerine sunulmaktadır. Yazıldığı şekilde, Ağustos 2020 Divan toplantı 
tutanağını onaylıyor musunuz? Oylama başlamıştır. Buyurunuz efendim. 
Oylamayı kapatalım. Teşekkürler. %100 kabulle Ağustos ayı Divan toplantısı tutanağı 
kayıtlarımıza girmiştir. Katılımınız için teşekkür ederiz.  
İkinci maddeye geçiyoruz efendim. DivanBaşkanlığına gelen evrakın okunması. Ağustos 
ayından, değerli üyeler, Ağustos ayından bu zamana kadar herhalde en azından biz göreve 
geldiğimizden beri, Divan Kurulundaki en yoğun evrak akışını yaşadık. Bunları bir kısmını 
sizinle paylaşacağız. Bir kısmıyla ilgili olarak da Divan Kurulumuzun görüşlerini sizlere arz 
edeceğiz.  
 
İlk gelen evraklardan bir tanesi, Divan Kurulu üyemiz Sayın Sedat Doğan ve yine Divan Kurulu 
üyemiz Sayın Gürkan Eliçin tarafından, Divan Kurulu Başkanı olmam hasebiyle beni de bilgi 
olarak koydukları noterden gönderilen iki adet ihtarname var. 
İki ihtarnamenin aşağı yukarı içerikleri aynı olmakla beraber, muhatapları farklı olduğu için, 
ayrı ayrı okunmasında yarar görüyoruz. Bu gelen ihtarnamelerin içeriklerini okuması için 
Başkan Yardımcımız Sayın Nedime Konuksever’den rica ediyorum. Buyurun Nedime Hanım, 
sizden ihtarnameleri okumanızı rica ediyorum, lütfen.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Beşiktaş 16. noterliği, 7 Eylül 2020 tarihli.. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Biraz sesinizi açar mısınız, şeyin. Cihazınızın. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Tabii. Şu anda nasıl?  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Çok iyi. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Tamam. Beşiktaş 16. noterliği 7 Eylül 2020 tarihli Sedat Doğan’dan ihtarnameyi dikkatinize 
sunuyorum. Keşideci: Sedat Doğan. Muhataplar Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu 
Başkanı ve 10 adet asli Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri mevcut burada, okumuyorum 
hepsini.  
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Bilgi: Eşref Hamamcıoğlu. 
Konu: Galatasaray Spor Kulübü derneğinin 23.3.2019 tarihli Olağan Genel Kurulunun 
23.3.2019 tarihinde gerek Yönetim Kurulunun ve gerekse Denetim Kurulunun 
aklanmamasına ilişkin kararı ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 
18.12.2019 tarih ve 2019-1986 E.-2019-1686 K. kanun sayılı kararı karşısında. Dernek 
tüzüğünün 87/22. maddesi uyarınca, Olağanüstü Seçim Genel Kurulunun toplantıya 
çağırılması ve bugüne kadar Genel Kurulu toplantıya çağırmayarak görevinizi ihmal etmeniz, 
yetkinizi aşarak borçlanma yapmanız ve yine yetkinizi ihlal edecek ölçüde, hisse rehnetmeniz 
sebebiyle, hukuki, mali, tüm kişisel varlığınızla ve cezai sorumluluklarınızın ihtar edilmesidir.  
Açıklamalar: 

1. Bildiğiniz gibi Galatasaray Spor Kulübü derneğinin 23.3.2019 tarihli Olağan Genel 
Kurulunda, gündemin 6. maddesi uyarınca Denetim Kurulunun aklanması hususu 
oylanmış ve genel kurul Denetim Kurulunu aklamamıştır. 

2. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen 2019/469E. sayılı davada, söz 
konusu kararın sonuçlarına ilişkin olarak 26.8.2019 tarihli ihtiyati tedbir kararı 
vermiştir. 

3. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 4. Hukuk Dairesi, 18.12.2019 tarih ve 2019/1986- 
2019/1686K. sayılı kararı ile işbu ihtiyati tedbir kararı kaldırılmıştır. 

4. İstinaf dairesi kararına bağlı olarak, 18.12.2019 tarihi itibariyle genel kurulun, 
Denetim Kurulunun aklanmaması yönündeki kararının hukuki sonuçları doğmuş 
bulunmaktadır. Bu karar dikkate alındığında, tüzüğümüzün 24/9, 87/22, 59/5 ve 128. 
maddeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Denetim Kurulunun aklanmayan 
üyeleri, hukuken müstafi konumundadır. 

5. Galatasaray Spor Kulübü Derneği tüzüğünün 87/22. maddesine göre, üyesi 
bulunduğunuz Yönetim Kurulu, genel kurul, mali ve/veya yönetsel yönden 
aklanmama durumunda en geç 30 gün içinde Olağanüstü seçim genel kurulunu 
toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Arz ettiğim tüzük hükmü emredici nitelikte olup, 
tarafınıza bir takdir alanı bırakmamaktadır. Diğer yandan söz konusu hüküm, Yönetim 
Kurulu ve Denetim Kurulunun aklanmaması arasında bir farklılık da görmemiş, genel 
olarak aklanmama halinin sonucunu 30 gün içinde seçim yapılması olarak 
düzenlemiştir. 

6. Yönetim Kurulunuz bu açık ve emredici tüzük kuralına ve İstanbul Bölge Adliye 
Mahkemesi 4. hukuk dairesinin seçimin yapılmasını engelleyen ihtiyati tedbir kararını 
ortadan kaldıran 18.12.2019 tarih ve 2019/1986-2019/1686K. sayılı kararına rağmen 
8 aydan bu yana Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmamıştır. 

7. Yönetim Kurulunuz hukuka açıkça aykırı nitelikte, bu tutumu ile Galatasaray Spor 
Kulübü derneği tüzüğünün 109/1 ve 109/2 maddelerini ihlal etmektedir. Kurulunuzun 
bu tutumu aynı zamanda 8 aydır Denetim faaliyetlerinin lâyıkıyla yapılmamasına 
sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla yarattığınız fiili durumla aynı zamanda Galatasaray 
Spor Kulübü derneğini kasten zarara sokmaktasınız. Eyleminiz bu yönüyle 
tüzüğümüzün 109/4 maddesine de aykırılık teşkil etmektedir. Bu çerçevede eylem ve 
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davranışlarınız üyelikten çıkarılma yaptırımını ve mali olarak da tüm şahsi mal 
varlığınızla sorumluluğunuzu gerektirebilecektir. 

8. Diğer yandan Yönetim Kurulunuzla yine Galatasaray Spor Kulübü derneğinin 
23.3.2019 tarihli Olağan Genel Kurulunda idari bakımdan aklanmamıştır. 
SayınBaşkan, söz konusu karara karşı yargı yoluna başvurmadığından aklanmama 
kararı kendisi yönünden kesinleşmiştir. Buna göre SayınBaşkan, hem müstafi 
konumuna girmiş ve hem de seçilme yeterliliğini kaybetmiştir. Dolayısıyla hukuken 
tüzüğün 92. maddesi uyarınca Başkanlık makamı boşalmış durumdadır. Öncelikle bu 
nedenle, yine tüzüğün 92. maddesi çerçevesinde, 1 ay içerisinde seçime gitme 
zorunluluğu bulunmaktadır. Kaldı ki, istinaf dairesinin kararlarının da açıkça ortaya 
gibi, daha önce verilen tedbir kararları da esasen yalnızca seçilme hakkı bakımından 
geçerlidir. Buna göre tüzüğün 128. maddesi uyarınca, kurulunuz yalnız ve sadece 
günlük işleri yürütmek üzere geçici olarak göreve devam edebilir. Hal böyle iken 
kulübümüzü borçlandırıcı işlemlerinize devam etmeniz hukuka açıkça aykırıdır. Tüm 
bu belirlemeler karşısında, seçime gitmekle yükümlü olmanıza rağmen, seçim kararı 
almamanız nedeniyle, cezai sorumluluğunuz bulunduğunu, yaptığınız tüm hukuka 
aykırı işlemlerin bedelini hukuken ödemekle yükümlü olduğunuzu, aklanmadığınız 
tarihten bu yana faaliyetlerinizden kaynaklanan zararlardan, kişisel mal varlığınızla 
sorumlu olduğunuzu ihtar ederim.  

 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkürler. Bu ihtarnameyi.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Bir madde daha var Başkanım.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Dokuzuncu maddeyi okuyorum.  

9. Ayrıca 29.9.2018 tarihli, Olağanüstü Genel Kurulda aldığınız yetkiyi süre bakımından 
da kapsam bakımından da aşan ve güveni kötüye kullanma suçunu oluşturabilecek, 
işlemler yapmaktasınız. Söz konusu genel kurulda tarafınıza verilen borçlanma yetkisi, 
2 yıl ile sınırlı iken, 5 yıllık borçlanma anlaşması yapmanız, apaçık bir yetki aşımıdır. 
Borçlanma anlaşması genel kurul onayından geçirilmemiştir. Diğer yandan aynı genel 
kurulda tarafınıza hisseler üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi verilmiştir. Fakat bu 
yetkiye de çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydıyla sınır getirilmiştir. Bu açık 
sınıra rağmen, rehnettiğiniz hisselerle birlikte, çoğunluk hissesini muhafaza 
etmediğiniz görülmektedir. Edemediğiniz görülmektedir. Özür dilerim. Genel kurulun 
vermiş olduğu yetkiye aykırı nitelikteki bu tasarruflarınızın öncelikle kamuya yararlı 
bir derneğin mal varlığına ilişkin olduğu için, zimmet suçu çerçevesinde 



5 
 

değerlendirilmesi kuvvetle muhtemeldir. Diğer yandan yetkisiz borçlanmanız ve rehin 
işlemleriniz nedeniyle, tüm kişisel mal varlığınızla sorumlu olduğunuzu ihtar ederim. 

10. Sonuç itibariyle yukarıda açıkladığım hukuka aykırı eylemlerinizden dolayı, hukuki, 
cezai, özellikle kişisel mal varlığınızla mali sorumluluğunuz bulunduğunu ve tüzüğün 
87.22 maddesi uyarınca, olağanüstü seçim genel kurulunu toplantıya çağırmanızı 
ihtar ederim.7 Eylül 2020 

 Keşideci: Sedat Doğan 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkürler, değerli hazirun, bizler keyfiyeti bilgilerinize sunmuş olduk. Benzeri bir ihtarname 
de yanlış hatırlamıyorsam, Gürkan Eliçin tarafından denetim, Denetleme Kurulu üyelerine 
gönderilmiş. 
Onu da rica edebilir miyiz Nedime Hanım, lütfen. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Tabii, Beşiktaş 6. noterliğinden,  
2 Eylül 2020 tarihli  
Keşideci: Hayri Gürkan Eliçin.  
Muhataplar: Emir Otluoğlu, Reha Ünsay.  
Bilgi: Eşref Hamamcıoğlu. 
Konu: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 18.12.2019 tarih ve 2019/1986, 
E.-2019/1986K. sayılı kararına rağmen, Denetim Kurulu üyesi sıfatıyla iş ve işlemler yapmanız 
karşısında, hukuki, mali ve cezai sorumluluklarınızın ihtar edilmesidir. 
Açıklamalar: 

1. Bildiğiniz gibi Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin 23 Mart 2019 tarihli Olağan Genel 
Kurulunda gündemin 6. maddesi uyarınca, üyesi bulunduğunuz Denetim Kurulunun 
aklanması hususu oylanmış ve genel kurul, Denetim Kurulunu ve dolayısıyla tarafınızı 
aklamamıştır. 

2. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen 2019/469E. sayılı davada, söz 
konusu kararın sonuçlarına ilişkin olarak, 26.8.2019 tarihli İhtiyati Tedbir Kararı 
vermiştir.  

3. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, 18.12.2019 tarih ve 2019/1986 – 
2019/1686K. sayılı kararı ile işbu ihtiyati tedbir kararını kaldırmıştır. 

4. İstinaf dairesi kararına bağlı olarak 18.12.2019 tarihi itibariyle Genel Kurulun 
aklanmamanız yönündeki kararının hukuki sonuçları doğmuş bulunmaktadır. Bu karar 
dikkate alındığında, tüzüğümüzün 24/9, 87/22, 59/5 ve 128. maddeleri bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde, hukuken müstafi konumunda bulunduğunuz açıktır.  

5. Hukuken müstafi konumda bulunmanıza rağmen, görevi bırakmadığınız gibi, Denetim 
Kurulunun, özür dilerim, görevi bırakmadığınız gibi Denetim Kurulu üyesi sıfatını 
kullanarak, sözüm ona raporlar yazdığınızı, sözüm ona denetim faaliyetleri 
gerçekleştirdiğinizi kamuoyundan takip etmekteyiz. Genel kurul ve bölge adliye 
mahkemesi hukuk dairesi kararlarını yok saymanız, öncelikle hukuka açıkça aykırı bir 
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tutum olmakla, cezai ve hukuki sorumluluğunuzu gündeme getirebilecektir. Ayrıca 8 
aydır denetim faaliyetlerinin layıkıyla yapılmasına engel olmanız sebebiyle, 
Galatasaray Spor Kulübü derneğini kasten zarara sokmaktasınız. Eyleminiz bu yönüyle 
de tüzüğümüzün 109/4 maddesi uyarınca, üyelikten çıkarılma yaptırımını ve mali 
olarak da tüm şahsi mal varlığınızla sorumluluğunuzu gerektirebilecektir. 

6. Yukarıda belirttiğim gerekçelerle, hukuka açıkça aykırı eylemlerinizden dolayı hukuki, 
cezai, özellikle de kişisel mal varlığınızla, mali sorumluluğunuz bulunduğunu ve hukuki 
dayanağı ortadan kalkan, Denetim Kurulu üyeliğinizi, fiilen de derhal terk etmenizi 
ihtar ederim. 2.9.2020  

Keşideci Hayri Gürkan Eliçin. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkürler. Değerli hazirun bu ikinci ihtarnameyi de bilgilerinize sunuyoruz. Herhalde her iki 
ihtarnamenin de muhatapları, konuyu kendi aralarında değerlendirip, gereğini yapacaklardır 
diye düşünüyoruz. Bizim okuma nedenimiz, DivanBaşkanı olarak beni de bilgiye koyup, aynı 
şekilde Noterden gönderdikleri için, okuma zarureti doğmuştur. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak 
istedik. 
Teşekkürler Nedime Hanım, okuduğunuz için. Efendim, bir dilekçe de hemen Eylül ayı 
başında geldi. Eski Sicil Kurulu çalışanımız ve Divan Kurulu üyemiz Nuray Dayı’dan, 
biliyorsunuz Nuray Dayı, Disiplin Kurulundan tedbirli olarak ceza aldı. Cezası ilk yapılacak 
genel kurulda tartışılıp görüşülünceye kadar, tedbirli olarak her türlü üye haklarından 
mahrumdur kendisi.  
Bu seferki dilekçesi, bir ihbar niteliğindedir. Sicil Kurulu Başkanı ve Sicil Kurulunun diğer 
üyelerinin faaliyetleri hakkında ciddi ve ağır ithamlar vardır. Biz bu konuyu araştırması için 
Yönetim Kuruluna gönderdik. Şimdi bu yazıyı sevk ettiğimiz yazı ve Yönetim Kurulundan 
gelen cevabı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tekrar Nedime hanımdan rica ediyorum. Nedime 
hanım bugün sizi biraz yoruyoruz ama teşekkürler.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Rica ederim, rica ederim. Öncelikle Yönetim Kuruluna Divan Kurulundan giden yazıyı 
bilgilerinize sunuyorum. 11 Eylül 2020 tarihli yazı, Galatasaray Spor Kulübü derneği Yönetim 
Kurulu Başkanlığına. 8783 sicil numaralı Divan üyemiz, Nuray Dayı’dan tarafımıza iletilen, 3 
Eylül 2020 tarihli yazıda belirtilen ağır ithamlar içeren ve itibar niteliği taşıyan, özür dilerim, 
ihbar niteliği taşıyan 9 adet hususa, 25 Eylül 2020 tarihine kadar cevap verilmesi talebimizi 
dikkatinize sunarız. Saygılarımızla, Eşref Hamamcıoğlu, Divan Kurulu Başkanı. Ekte: Nuray 
Dayı, Sicil No: 8783 ten DivanBaşkanlığımıza gelen, Sicil Kurulunun tanık olduğu usulsüz 
işlemlerine dair açıklamalar konulu 5 sayfalık dilekçesi.  
 
Şimdi de Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu adına, kulübün genel sekreteri, Selçuk Rıza 
İren’den gelen cevabi yazıyı dikkatinize sunuyorum.  
21 Eylül 2020 tarihli Galatasaray Spor Kulübü Derneği Divan Kurulu Başkanlığına, ilgide 
belirtilen yazınızda 8783 sicil numaralı Divan üyemiz, Nuray Dayı’dan tarafımıza iletilen 3 



7 
 

Eylül 2020 tarihli yazıda belirtilen ağır ithamlar içeren ve ihbar niteliği taşıyan 9 adet hususa, 
25 Eylül 2020 tarihine kadar cevap verilmesi talep edilmiştir.  
8783 sicil numaralı Divan üyemiz Nuray Dayı’nın kulübün mal varlığına kasten zarar verici 
eylem veya davranışlarda bulunmak sebebiyle, hakkında tüzüğümüzün 105.4. maddesi 
uyarınca üyeliğinin sonlandırılmasına ve tüzüğün 114. maddesinin son fıkrası uyarınca, 
hakkında verilen karar kesinleşinceye kadar, tüzüğün 17. maddesinde belirtilen üyelik 
haklarından yararlanmaması yönünde tedbir kararı verilmiştir. İddiayı ileri süren kişinin üyelik 
haklarından yararlanamaması yönünde tedbir kararı bulunması nedeniyle, talep 
doğrultusunda işlem tesisinin hukuken mümkün olmadığını, ancak bahse konu iddialar 
hakkında Yönetim Kurulumuzca resen araştırma ve inceleme yapılacağını bilgilerinize sunarız. 
Saygılarımızla.  
Selçuk Rıza İren, Kulüp Genel Sekreteri.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Değerli katılımcılar, bu konuyu bilgilerinize sunmuş olduk. Ancak Divan Kurulu olarak burada 
bir yorumumuz ve sizlerle paylaşmak istediğimiz tutumumuz var. Her şeyden önce, size 
takdim ettiğimiz ve bu gelmiş olan ihbar dilekçesini Yönetim Kurulu Başkanlığına 
gönderirken, biz kendilerinden açıklama ve bilgi istedik. Oysa bize gönderilmiş olan yazı, bir 
hukuki mütalaa niteliğini taşımaktadır. Biz bu konuda kendilerinden bir hukuki mütalaa 
istemedik. Birinci konu bu. İkincisi, bize gelen yazının altındaki imza, bir kulüp çalışanına 
aittir. Selçuk İren, Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel genel sekreteridir. Dolayısıyla 
Galatasaray Spor Kulübünün Divan Kurulu da Galatasaray Spor Kulübünün bir organı olduğu 
için, aynı zamanda ait olduğumuz kulübün ve Divanın da genel sekreteridir. O bakımdan 
kulübün başka bir organına, denetleme yetkisi olan, inceleme yetkisi olan, tavsiye yetkisi olan 
bir Divan Kuruluna, profesyonel genel sekreter tarafından cevap yazdırılmasını hiç uygun bir 
tarz olarak bulmadığımızı paylaşmak isteriz. 
Yönetim Kurulunun bu davranışı, bu tarzı, bu tutumu, her şeyden önce, kulüp çalışanlarını 
zor durumda bırakmaktadır. Bu doğru bir tutum değildir. O bakımdan biz bu bilgiyi sizlerle 
paylaşmak istedik. Dilekçe içeriğini ve cevabını, şimdi bundan sonra yapacağımız, mademki 
Yönetim Kurulu resen bir araştırma ve soruşturma başlatacağından bahsediyor, profesyonel 
çalışan, genel sekreteri aracılığıyla, bizim yapacağımız ve talebimiz, bugün tutanaklara bu 
şekilde geçmesini rica ediyoruz, özellikle.  
Gelecek Divan toplantısına kadar, sözü edilen araştırmanın ve soruşturmanın tamamlanarak, 
Divan Kurulu üyeleri ile bu ithamların sonuçlarının paylaşılmasıdır. Aksi takdirde Divan Kurulu 
bu sefer resen bir araştırma ekibi kuracaktır ve kendi imkânlarıyla bu soruşturmayı 
götürecektir. 
Bunu bilgilerinize paylaşmak istedik.  
Efendim ikinci giden dilekçemizi ve buna gelen cevabı ise Aykut Beyden rica ediyorum. Aykut 
Bey, Yönetim Kuruluna gönderdiğimiz yazıyı önce üyelerle paylaşalım, sonra da gelen cevabı 
sizden rica edelim. Buyurun lütfen. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
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Sayın Başkanım, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığımızdan, Galatasaray Spor 
Kulübü derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına gönderilen, 11 Eylül 2020 tarihli yazıyı 
okuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Önce dilekçeyi okur musunuz, bizim gönderdiğimiz yazıyı.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Dilekçeyi okuyorum. Bizim yazımızı. 
Son bir yılda yaptığımız muhtelif Divan toplantılarında üyeler tarafından gündeme getirilen 
talepler doğrultusunda aşağıdaki; 1. Galatasaray Adası, 2. Teknokent, 3. Mecidiyeköy bina, 4. 
Florya, 5. Hasnun Galip, 6. Spor salonu, 7. Kemerburgaz. Kulüp taşınmazlarına ait Yönetim 
Kurulu tasarrufları ve planları konusunda, kulüp tüzüğünün 99/2 maddesi çerçevesinde 25 
Eylül 2020 tarihine kadar cevap verilmesi talebimizi dikkatinize sunarız. Saygılarımızla, 
Eşref Hamamcıoğlu. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı. 
Not: Divan Kurulunun görevleri, 99.2.  
İlgili tüzük maddesini hatırlatıyoruz.  
Yönetim Kurulunun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulundan bilgi 
istemek, gerek gördüğünde inceleme yapmak, gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını, 
görüşleriyle birlikte, Yönetim Kuruluna bildirmek.  
Divanda Yönetim Kurulu Başkanlığına giden yazıyı okudum.  
Şimdi cevaben gelen yazıyı okumak istiyorum. Uzunca bir yazı, affınıza sığınıyorum. 
Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Divan Kurulu Başkanlığına, Sayı: 2020.2/551. İlgi: 11 Eylül 
2020 tarihli yazınız hakkında.  
Yazının tarihi 24 Eylül 2020. İlgide belirtilen yazınızda, taşınmazları saymışlar, tekrar 
okumuyorum. Kulüp taşınmazlarına ait Yönetim Kurulu tasarrufları ve planları konusunda 25 
Eylül 2020 tarihine kadar cevap verilmesi talep edilmiştir. İlgili taşınmazlara ait tasarruf ve 
planlara dair cevap yazısını bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Selçuk Rıza İren, Kulüp Genel 
Sekreteri. 
Florya ile başlıyorum Başkanım.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
29.06.2016 Emlak Konut GYO A.Ş ile Kulübümüz arasında yapılan protokolle, Riva ve Florya 
arsalarımızın hasılat paylaşımı yöntemiyle geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 
30.05.2018 Emlak Konut, Florya arsamızın hasılat paylaşımı usulüyle geliştirilmesi için Öz Er-
Ka İnş. Tur. Elek.Taah.Tic. A.Ş ile sözleşme imzalanmıştır. 
13.03.2018 Boş olan Riva arsasında geliştirmeye hemen başlanırken, üzerinde Metin Oktay 
Tesisleri bulunan ve fiili olarak kullanılan Florya arsasının geliştirilebilmesi için tesisin 
taşınması gerekiyordu. Bu amaçla Kemerburgaz'da yeni bir tesis inşası için İstanbul, 
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Kemerburgaz'da bir arazinin 30 yıl süreyle Kulübümüze tahsisini öngören ön izin sözleşmeleri 
imzalanmıştır. 
17.06.2019 Florya arsamızın imar durumunu konut alanına dönüştüren plan değişikliği Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak kesinleşmiştir. 
04.09.2019 Arazi üzerindeki işgalciler Milli Emlak tarafından tahliye edilip arazi Kulübümüze 
teslim edilemediği için yeni tesisin inşası sağlanamamış ve Florya arsası boşaltılamamıştır. Bu 
nedenle Florya'da geliştirmeyi üstlenen firma, Emlak Konut'tan sözleşmenin feshini talep 
etmiştir. 
04.12.2019 Kulübümüz ile Emlak Konut arasında yapılan ek protokolle, Florya arsasının daha 
önce yapılmışolan protokollerin kapsamından çıkarılması, Riva arsasında çalışmalar aynen 
sürdürülürken, Florya arsasının mülkiyetinin Kulübümüze devri kararlaştırılmıştır. 
06.12.2019 Tapu'da yapılan tescil işlemiyle Florya arsasının imarlı mülkiyeti yeniden 
Kulübümüze kazandırılmıştır. 
Arsa üzerinde halen Kulübümüz Florya Metin Oktay Tesisleri bulunmaktadır. Tesis, ağırlıklı 
olarak futbol takımlarımız tarafından kullanılmaktadır. Kemerburgaz tesisleri tamamlanıp 
devreye alınıncaya kadar bu kullanım devam edecektir. 
Kemerburgaz tesislerine geçiyorum.  
13.03.2018 Kemerburgaz arazisinin Kulübümüze tahsisini öngören ön izin sözleşmeleri 
imzalanmıştır. 
29.03.2018 tarihli yazımızla Enerji Bakanlığı'na başvuruda bulunularak maden ruhsatının 
iptali talep edilmiştir. 
13.04.2018 Arazinin, imar planlamasına esas zemin etütleri yaptırılmıştır. 
07.06.2018 Kulübümüzce Kemerburgaz arazisi için hazırlatılan ulaşım planları İBB Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylanmıştır. 
12.07.2018 Kulübümüzce hazırlatılan imar planı taslakları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 
sunulmuştur. 
14.08.2018 Kemerburgaz arazisine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılmıştır. 
20.08.2018 Kemerburgaz mimari projeleri imar planı taslağına uygun olarak 
sonuçlandırılmıştır. 
29.08.2018 Enerji Bakanlığı tarafından talep edilen ve Kemerburgaz Arazisine ilişkin proje ve 
görüşlerimizi içeren "Yatırım Raporu" Bakanlığa sunulmuştur. 
5.04.2019 Enerji Bakanlığı, maden ruhsatının Kemerburgaz arazimizle çakışan kısımlarının 
taksir edilmesine ve Kulübümüzce maden şirketine herhangi bir ödeme yapılmasına gerek 
bulunmadığına karar vermiştir. 
15.05.2019 Kemerburgaz arazisine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak kesinleştirilmiştir. 
21.05.2019 Milli Emlak'a yazdığımız yazıyla, Kemerburgaz arazisinin tahliyesi talep edilmiştir. 
24.06.2019 Milli Emlak tarafından maden şirketine gönderilen yazıyla Kulübümüze tahsisli 
alanın kullanımının 15 gün içerisinde sonlandırılması gereği bildirilmiştir. 
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31.07.2019 Eyüp Sultan Kaymakamlığı tarafından maden şirketi ile birlikte ilgili kurumlara 
gönderilen yazıyla maden şirketinin 08.08.2019 tarihinde kamu eliyle tahliye edileceği 
bildirilmiş ve hazırlıkların yapılması talep edilmiştir. 
02.08.2019 İstanbul 10. İdare Mahkemesi kararıyla, tahliye işleminin yürütmesinin, maden 
şirketi tarafından Enerji Bakanlığı kararı aleyhine açılmış davadaki yürütmeyi durdurma 
istemi karara bağlanıncaya kadar durdurulmasına karar verilmiştir. 
08.08.2019 Kemerburgaz arazisinin ifraz ve tevhit işlemleri tapu kütüğüne tescille 
sonuçlandırılmıştır. 12.12.2019 İstanbul 10. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması 
isteminin reddine karar vermiştir. 
21.02.2020 Eyüp Sultan Kaymakamlığı, arazinin 30.01.2020 tarihinde tahliye edilmesi 
gereğini ilgili kurumlara iletmiştir. Belirtilen tarihte Eyüp Sultan Belediyesi ekipleri polis 
eşliğinde araziye gelerek tahliyeye başlamışlardır. 
12.02.2020 Maden şirketi tarafından, tahliye kararına karşı İstanbul 3. İdare Mahkemesine 
yapılan başvuru neticesinde tarihinde yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır. 
01.04.2020 Kulübümüzce yapılan başvuru üzerine, İstanbul 3. İdare Mahkemesi, 01.04.2020 
tarihinde, yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar vermiştir. 
16.09.2020 Eyüp Sultan Kaymakamlığı, arazinin 21.09.2020 tarihinde tahliye edilmesini ilgili 
kurumlara bildirmiştir. 
18.09.2020 İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından alınan 18.09.2020 tarihli yürütmeyi 
durdurma kararı nedeniyle tahliye işlemleri gerçekleştirilememiştir. Karara Kulübümüzce 
itiraz edilmiştir. 
Arsa üzerindeki işgalcilerin tahliye edilip Kulübümüze yer teslimi yapılmasını takiben Eyüp 
Sultan Belediyesi'ne ruhsat başvurusunda bulunulacaktır. Tesisin inşasını takiben, halen 
Florya Metin Oktay Tesislerimizde çalışmalarını yürüten Futbol A Takımlarımız ile Futbol 
Altyapı Takımlarımızın yeni tesise taşınmaları sağlanacaktır. 
Galatasaray Adasına geçiyorum.  
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi kain Galatasaray Adası'nın tahliyesi için 
işletmeci aleyhine Sözleşme süresinin sona ermiş olduğu gerekçesi, ihtiyaç sebebiyle, akde 
aykırılık sebebiyle, imara aykırılık sebebiyle, temerrüt sebebiyle ve imkansızlık sebebiyle 
olmak üzere 6 ayrı tahliye davası açılmıştır. 
Davalardan sözleşmenin sona ermesi sebebiyle tahliye istemli dava yerel mahkemede 
reddedilmiş olmakla itirazımız üzerine dosya istinaf mahkemesindedir. 
İhtiyaç sebebiyle tahliye istemli davamız, istinaf mahkemesinin sonucunu beklemekte olup 
duruşması 08.12.2020 tarihindedir. 
İşletmecinin Ada üzerinde yapmış olduğu kaçak inşaatlar sonucu açılan akde aykırılık 
nedeniyle tahliyedavasında ek bilirkişi raporu beklenmekte olup duruşması 03.1.2020 
tarihindedir. 
Kulüp üyelerinden havuz giriş ve şezlong ücreti alınması nedeniyle akde aykırılık nedeniyle 
tahliye davasında istinaf mahkemesindeki davanın sonucu beklenmektedir. Duruşması 
15.10.2020 tarihindedir. 
Temerrüt sebebiyle tahliye davamız da temerrüt hasıl olmadığı gerekçeleri ile reddedilmiş 
olup istinafmahkemesindedir. 
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Yıkım sonrası Adanın işletilemez hale geldiği gerekçesi ile sözleşmenin sona erdiğinin tespiti 
ve kiralananın tahliyesi istemiyle açtığımız davada eksikliklerin tamamlanması 
beklenmektedir. Duruşması 29.12.2020 tarihine ertelenmiştir. 
Ada'da hazineye ait olan 2 ve 4 no'lu parseller ile ilgili olarak irtifak hakkı talep edilmiştir. 
İrtifak hakkı tesisini takiben uygun bir imar planının hazırlanıp onaylanması için girişimde 
bulunulacaktır. 
Ada'nın yeniden kullanılabilir hale gelmesi için gereken çalışmalar, tahliye davalarının 
sonuçlanıp Kulübümüzün Ada üzerinde yeniden zilyetlik kazanmasını takiben yürütülecektir. 
Teknokentle devam ediyorum.  
Kulübümüz Mecidiyeköy arsası ile TT Arena Stadyumu arsasının üzerinde kapalı spor salonu 
kurulacak kısımlarında, 4691Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde 
"Galatasaray Spor İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi" oluşturulması amacıyla T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. 
17.10.2019 Kulübümüz ile Boğaziçi Üniversitesi arasında, yeni oluşturulacak Teknokentin 
kuruluş veişletmesinin birlikte gerçekleştirilmesini öngören, Kurucu Heyet Protokolü 
imzalanmıştır. 
16.01.2020 Teknokent başvuru dosyasını oluşturan hâlihazır harita, plan paftası, kadastral 
pafta, koordinat bilgileri, zemin etüdü, jeolojik etüd raporu, yerleşime uygunluk haritası, 
kurum görüşleri ve diğer evrak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın TGB portalına yüklenmeye 
başlanmıştır. 
28.03.2020 Mevzuat uyarınca hazırlanması gereken ve Teknokentin amaçlarının, işleyişinin, 
organizasyonyapısının, girişimci, yatırımcı ve diğer piyasa unsurları ile ilişkilerinin ve 
fizibilitesinin ortaya konulduğu "Yapılabilirlik Raporu" Boğaziçi Üniversitesi'nin de katılımıyla 
hazırlanarak Bakanlığa sunulmuştur. 
28.07.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, başvuru dosyamız üzerinde yaptığı ilk inceleme 
sonuçlarınıpaylaşarak ek bilgi ve belge talebinde bulunmuştur. Bu bilgi ve belgeler temin 
edilerek peyderpey Bakanlık'a gönderilmektedir. 
Teknokent başvurumuzun Bakanlık tarafından sonuçlandırılıp, CumhurBaşkanlığı tarafından 
"Galatasaray Spor Kulübü- Boğaziçi Üniversitesi Spor Teknoloji Geliştirme Bölgesi"nin Resmi 
Gazete'de ilan edilmesini takiben, öncelikle Mecidiyeköy binamızın Teknokent kullanımına 
uygun hale gelmesi için gerekli mimari ve mühendislik proje revizyonları yapılacaktır. Bu 
projelerin bakanlık tarafından, 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Aykut Bey, cihazınızın mikrofonuna doğru konuşur musunuz, sesiniz çok az geliyor.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Tamamdır Başkanım. Ben görüntümü kapatırsam, daha rahat hareket edebilirim.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun, çünkü üyelerimizden şikayet geliyor ses duyulmuyor diye. Evet, devam edelim. 
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Başkanım müsaadenizle bir su içeyim, boğazım kurudu. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Afiyet olsun. Buyurun. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Özür dilerim tekrar. Bilgisayarımı değiştirdim, bir dakika.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Biraz acele edelim, çünkü daha çok okunacak evrak var. Buyurun. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Devam ediyorum. Proje revizyonları yapılacaktır da kalmıştım.  
Bu projelerin bakanlık tarafından onaylanmasının inşaat çalışmalarına başlanacak, kiralama 
görüşmeleri de bununla birlikte yürütülecektir. Mecidiyeköy Kampüsünün tamamlanıp 
işletmeye alınmasından sonra, buradan elde edilecek nakit akışı da kullanılarak Seyrantepe 
Kampüsü'nün inşası programlanacaktır. Seyrantepe kampüsünün kapalı spor salonu ve e-
spor merkezini de içerecek olması nedeniyle planlama, proje revizyonu ve inşa çalışmaları 
daha fazla zaman alacaktır. 
Mecidiyeköy binasına geçiyorum.  
Kulübümüz Mecidiyeköy arsası üzerinde bir otel inşası için yapı ruhsatı alınmıştır. 
Binanın betonarmesi tamamlanmış, cephesi giydirilmiştir. 
Türkiye'ye yönelen turistik, fuar, konferans, iş toplantısı ziyaretlerinin düzensizlik göstermesi 
nedeniyle, binanın otel olarak kiraya verilmesi ve işletilmesinin Kulübümüzün beklentilerini 
karşılayacak koşulları sağlamayabileceği öngörülerek, binanın ince işlerinin inşasına devam 
edilmemiştir. Böylelikle bina, okul, hastane, ofis gibi alternatif kullanımlar için kolay adapte 
olabilir bir seviyede tutulmaktadır. Farklı sektörlerden gelen kiralama talepleri 
değerlendirilmeye devam edilmektedir. 
4691Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde "Galatasaray Spor İhtisas 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi" oluşturulması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 
başvuruda bulunulmuştur. Bakanlık onayının alınması halinde, binamızın tamamlanıp gelir 
üretir duruma gelebilmesi için bir kiracıya/işletmeciye duyulan ihtiyaç ortadan kalkacaktır. 
Hasnun Galip binasına geçiyorum.  
Kulübümüz binası Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 14.07.1978 tarih ve 10538 sayılı kararıyla 
korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Kulübümüzce 19.02.1996 tarihinde 
yapılan başvuru ve başvuru ekinde sunulan rapor ve belgeler üzerine konuyu değerlendiren 
İstanbul il Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 13.05.201G tarih ve 4441 sayılı 
kararıyla, binamızın tescilden düşürülmesine karar vermiştir. 
Kulübümüzün, Beyoğlu arsasının imar durumunun belirlenmesi talebi üzerine, T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı İstanbul il Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 
yapılan değerlendirme sonucunda alınan 08.06.2018 tarih ve 6452 sayılı kararla, ticaret 
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fonksiyonlu, komşu parsellerin irtifalarına uygun olarak oluşturulacak kademeli irtifa ile 
oluşturulacak mimari projenin Kurul onayına sunularak yeni yapı yapılabileceğine, çevredeki 
yapılara zarar vermeyecek şekilde can, mal ve çevre güvenliği açısından gerekli güvenlik 
önlemlerinin alınması kaydıyla binanın yıkılmasında, zemin raporu için sondaj yapılmasında 
2863 sayılı yasa açısından sakınca bulunmadığına karar verilmiştir. 
Bu kararlarla, Hasnun Galip binamızın yıkılarak yeniden yapılmasının önü açılmıştır. Binamızın 
bulunduğu çevre ve yapılaşma koşulları dikkate alındığında, arsanın en iyi kullanımının otel, 
sanat merkezi, tanıtım/irtibat ofisi vb. olacağı öngörülmektedir. Kulübümüz, binayı mevcut 
haliyle kendi faaliyetleri için kullanma ihtiyacı duymadığı gibi, binayı kendi kullanımı için 
yeniden inşa etmeyi de öngörmemektedir. Bu nedenle binamız farklı kullanımlar için 
kiralanmaya açık bulunmaktadır. Mevcut binanın revize edilerek kullanılması ya da yıkılarak 
belli bir kullanım için yeniden inşa edilmesi için yapılacak yatırımın ise uzun dönemli bir kira 
kontratına bağlı olarak kiracı tarafından yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Tüm 
dünyada ve ülkemizde ekonomik koşulların yatırımcı ve işletmecileri daha fazla destekler 
hale gelmesi durumunda çok özel bir konumda bulunan binamızın kullanımı için taliplerin 
artacağı beklenmektedir. 
Spor salonuna geçiyorum ve spor salonu ile bitiriyoruz. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 11.09.2017 tarihli onayıyla spor salonun inşa edileceği arsaya 
ilişkin imar planları revize edilmiştir. 
Mimari projeler hazırlanarak Sarıyer Belediyesi'ne sunulmuş ve Belediye tarafından 
01.12.2017 tarihli yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 
Projelendirilen binanın sadece basketbol maçlarının yapılmasına hasredişmiş olmasının 
binanın inşası için gereken finansmanın sağlanmasını zorlaştıracağı ve işletme döneminde de 
operasyon maliyetlerinin karşılanmasında güçlük yaşanacağı dikkate alınarak binaya ek 
fonksiyonlar ve ek gelir kaynakları oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda öncelikle binanın 
belirli bölümlerinin Teknokent olarak kullanılabilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 
başvuruda bulunulmuştur. Ayrıca, binanın mimari projeleri revize edilerek bire-spor merkezi 
oluşturulması için alan yaratılmıştır. Bu yolla hem tüm dünyada hızla gelişen bir sektöre 
zamanında girilerek gelir elde edilmesi, hem Teknopark içerisinde yer alacak olan dijital oyun 
geliştiricileri için uygun bir ortam oluşturulması hem de e-spor takımlarımızın gelişimini 
sürdüreceği uygun bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı'nın Teknokent başvurumuzu sonuçlandırmasını takiben proje revizyonları 
sonuçlandırılacak ve finansman kaynaklarının oluşturulmasının ardından inşaata 
başlanacaktır. 
Bu kapsamlı ve detaylı yazıyı affınıza sığınarak okudum. Teşekkürler. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Aykut Bey teşekkürler. Değerli üyeler bu gelen yazılar biraz uzunca gibi görünmekle birlikte, 
içerik anlamında uzun zamandır özellikle Divan üyelerimizin merak ettiği konulardı. Bu 
mufassal bilgiler için, hazırlayanlara teşekkür ediyoruz. Yalnız üzülerek müşahede ediyoruz ki, 
bundan önceki Divan toplantılarında ve genel kurullarda, gayrimenkullerimizle, yani 
varlıklarımızla ilgili sözü edilen projelerin ve vaatlerin çok fazla yerine getirilemediği ve çok 



14 
 

fazla olumlu ilerlemeler olmadığını müşahede ediyoruz. Umarım Galatasaray ortak aklından 
faydalanarak, bunlarda hep birlikte önümüzdeki aylarda, günlerde, faydalı olabilecek 
gelişmeler sağlayabiliriz diye düşünüyorum.  
Değerli üyeler, gündemin en yoğun maddesi, ister istemez bu gelen ve giden evrakın 
okunması oldu. Bir dilekçe de Divan Kurulu Başkanlığına, müstafi Disiplin Kurulu üyesi Sayın 
Cengiz Akıncı’dan geldi. Cengiz Akıncı geçen Divan toplantımıza gündemi meşgul eden Nuray 
Dayı’nın kulüpten ihracı ile ilgili olan süreci tekrar kendi yaklaşımı ile özetlemiş bize. Bir nevi 
bir yerde kendini müdafaa ediyor. Ancak Sayın Nuray Dayı’nın dilekçesinde söylediğimiz gibi 
de bu konu yargıya intikal ettiği için, tekrardan gündeme gelerek hazirunun bu konuyla ilgili 
meşgul edilmesini arzu etmiyoruz. Sonuç olarak, Divan Kurulu bir yargılama makamı değildir. 
Dolayısıyla yargıya intikal ettikten sonra da yargının vereceği sonuçlara göre, Divan Kurulu 
gerekirse tüzüğün kendisine tanımış olduğu haklardan, sorumluluklardan faydalanarak 
gereken yorumu veyahut kararı alacaktır. Bu bakımdan Sayın Cengiz Akıncı’ya Divanımıza 
göndermiş olduğu dilekçe için teşekkür ediyoruz. Ancak kayıtlarımıza alınmıştır. İki dilekçe de 
bir önerge, bir dilekçe de yine Divan üyelerimiz imzası ile geldi. Bunları da okumayacağım. 
Çünkü her ikisi de tüzüğümüze, özellikle birincisi tüzüğümüzün 102 nci maddesine aykırı. İlk 
gelen dilekçenin özet olarak içeriği, Divan Kurulunun genel kurula, Yönetim Kuruluna seçimli 
genel kurul yapması için tavsiye kararı alması ile ilgili bir dilekçe geldi. 27 imzalı. Tüzüğümüz 
çok açıktır bu konuda. 102/2 maddesi der ki, kayıtlı, kaydı açık ve aidatını ödemiş, hazirunun 
%20’sinin katılımı ile yapılacak bir Divan toplantısında tavsiye kararının ancak üçte iki 
çoğunluğun oylaması ile alınabileceği söylenmektedir. Dolayısıyla bu dilekçeyi işleme 
almıyoruz. Bir ikinci dilekçe de yine aynı imza sahipleri tarafından aşağı yukarı Divan Kurulu 
Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir. Değerli Divan üyeleri şu konuyu çok defaatle 
vurguluyorum. Bir kere daha dikkatlerinize sunmak istiyorum. Divan Kurulu görevini, tüzüğün 
kendisine vermiş olduğu yetki ve sorumluluklarla, yönetmektedir. Bu çerçevede de eğer 
Divan Kurulu üyelerimizden dilekçe yazarak temennilerini veyahut görüşlerini paylaşmak 
isteyenler olursa, Divan Kurulu iletişim platformu veyahut bir aracı kurum değildir tabiri 
caizse, bu dilekçeyi yazan arkadaşlarımız, üyelerimizin hepsi Divan Kurulu üyesidir. Divan 
kürsüsü, ekranlara, herkese açıktır. Eğer bu Divan Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmiş olan 
dilekçenin içeriğini, Divan Kurulu Başkanlığına duyurmak istiyorlarsa, bu çok doğru bir tutum 
değil, dediğim gibi el kaldırmak suretiyle, bu ekranlardan söz isteyebilirler. Biz de kendilerine 
memnuniyetle söz veririz, bu dilekçede bizim okumamızı istedikleri, temennileri, arzuları, 
canlı olarak kendileri üyelerimizle paylaşabilirler. Bu en doğal demokratik haklarıdır. O 
bakımdan bu dilekçeyi de okumak suretiyle işleme koyamayacağımızı kendilerine bildirmek 
isterim. Bu kapsamda, başka bir görüşülecek belgemiz yok. 3 üncü maddeye geçiyoruz. 30 
Haziran itibariyle, mali, idari ve sportif raporun Yönetim Kurulu tarafından Divan üyelerimizle 
paylaşılmasıdır. Yönetimden Kaan Kançal katılımını görüyoruz. Tahmin ediyorum ki kendisi 
bunu özetleyecektir. İdari, sportif ve mali faaliyetlerimizi. Kaan Bey hazırsa ve katılıyorsa, 
buyursun lütfen. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Kendisi bağlanıyor Başkanım.  
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Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Sesim geliyor mu acaba? 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Geliyor Kaan Bey. Görüntünüz de var. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Tamam. Değerli Divan heyeti, değerli Başkanlarım, değerli Divan Kurulu üyeleri, yaşadığımız 
pandemi sürecinin devam etmesi sebebiyle, maalesef bir kez daha Divan toplantımızı bir 
araya gelemeden, dijital ortamda yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bu sürecin en kısa 
sürede sonlanmasını umuyorum ve hepinizi hasretle selamlıyor ve saygılarımı sunuyorum. 
Gündem maddemiz gereği, yönetimimizin faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yapmak üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. İlk olarak kulüp solo dediğimiz, kulübümüzün, mali, bireysel 
tabloları ile ilgili bilgilendirme yapıyor olacağım.  
Bildiğiniz üzere, derneğimizin mali hesap yılı. Yıllık, biz 2020 yılına ait bütçelerimizi çalıştık ve 
Beyaz faaliyet kitapçığımızda, yayınladık. Ancak, iptal olan Mart ayındaki mali genel 
kurulumuz, sebebiyle bu bütçelerimizi, sizlere onaylatamadık ve açıkçası pandemi sebebiyle 
de bu bütçelerimiz ortadan kalktı. Onaylanan bir bütçemiz olmaması sebebiyle, ben sizlere 
sadece gerçekleşen rakamlarımızı sunuyor olacağım. Ancak tabii ki bizim takip ettiğimiz bir 
bütçemiz olduğunu ve bu suretle ciddi bir şekilde mali disiplini sürdürdüğümüzü özellikle de 
belirtmek istiyorum. 
Bir karışıklık mı var? Şimdi ilk olarak, tablomuzun kırmızı olan üst bölümü, kutuya kadar olan 
bölümüne konsantre olmanızı rica ediyorum. Burada derneğimizin altında faaliyet gösteren, 
merkez ve tesislerimizin, amatör şubelerimizin, spor okullarımızın 6 aylık gelir gider 
rakamlarını görüyorsunuz. Bunlar çıplak gelir ve çıplak giderlerimiz. Gelirlerimiz, ilk 6 ay 
neticesinde, 47.7 milyon, giderlerimiz ise, 45 milyon olarak tahakkuk etmiş, gelir gider 
farkımız 2.7 milyon artıda kapattık. 
Bu da bizim açıkçası mali disiplini sürdürdüğümüzün bir göstergesidir. Değerli Divan Kurulu 
üyeleri, biz şu anda Ağustos sonunu da görüyoruz. Artık mali işlerimiz, 3 ay rötarlı değil. Her 
ayın 15 inde bir önceki ayın kapanışlarını da yapıyor ve biz Ağustos sonunu da artı olarak 
kapattık. Umuyorum Ağustos sonrası da mali disiplini aynı şekilde sürdürerek, geri kalan 4 ayı 
da artıda götürebiliriz. Son 10 yılda çıplak gelir giderimizde, 200 milyon dolar zarar ettiğimizi 
düşünürsek, Galatasaray yakın tarihinde alışılagelmedik bir şekilde, pandemiye rağmen artı 
gittiğimizi, bizi motive etmesi açısından da bir kez daha vurgulamak istiyorum.  
Şimdi bu tablomuzun alt kısmındaki diğer sözleşme ve yükümlülüklerimizden kaynaklanan ve 
bizim zarar etmemize sebebiyet veren. Gider kalemlerimizi inceleyelim. Bu gördüğünüz diğer 
giderler için de 45.4 milyonun, 32.8 milyonu 2012 yılında Ünal Aysal tarafından imzalanmış, 
stat doluluk hasılat paylaşım anlaşması, 32.8 milyon buradan bir tahakkuk var. 8 milyon lira 
Florya’nın Emlak Konutla bir masrafı, 2.8 milyon da geriye dönük bir düzeltme ile 45.4 milyon 
bir giderimiz var. Faiz giderlerimiz 24.1, bu tamamına yakını, Riva ve Florya’nın Emlak Konuta 
satışından doğan, alacaklarımızın Deniz Faktoringe temlik edilerek, kırdırılması sonucu 
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üstlendiğimiz, faizin aylık 3.8 ödemesinin 6 aylık toplam 22.8 milyon tahakkuku. Yani bu 24.1 
milyonun 22.8 milyonu bundan kaynaklanıyor. Bu ay son taksiti ödeyeceğiz ve buradaki 
masrafımız artık bitecek. Kur farkı giderlerimize bakalım. 17.3 milyon. Burada şunu bilmekte 
fayda var. Biliyorsunuz, yapılandırma ile birlikte, Aralık 2019 yılında imzalanan yapılandırma 
ile birlikte, döviz cinsinden olan kredilerimizin TL ye döndük ve bu ciddi yaşanan 
devalüasyondan kur farkı zararı yazmadık. Bu 17.3 milyon ve esas faaliyetimiz de, yabancı 
sporcularımızla ve yabancı para cinsinden ticari sözleşmelerimizden kaynaklanan kur farkı 
zararımız, bu yapılandırmayı yapmamış olsaydık, bu rakamın çok çok daha fazla yüksek 
çıkacağını belirtmek istiyorum. Son satırımız, sportif a.ş. ye borcumuzdan dolayı, sportif a.ş. 
nin işlettiği âdat faturaları, 67.6 milyon. Biliyorsunuz burada da camiamızda tartışmalar 
olduk. Yüksek faiz, düşük faiz. Yine Aralıkta 2019 da imzalanan yapılandırma anlaşması ile 
artık bu tartışmaya da mahal yok. Çünkü biz artık tek tip, tek bir faiz oranı üzerinden 
gidiyoruz. TÜFE artı 5 ve Sportif maruz kaldığı bu faizi birebir derneğe yansıtıyor. Tabii ki 
geçmiş faizlerle de ilgili biz daha geniş, genel kurulda belki kuruşuna kadar bütün bunların 
hesabını vereceğiz. Bu kutunun altında bahsettiğim giderlerin toplamı 154.40 milyon. Bu 
giderlerin 100.6 milyon TL si, grup içi, yani bir cebimizden öbür cebimize, 53.8 milyonu, grup 
dışı. Giderler olarak bunu da belirtmek istiyorum. Bir sonraki slaytımızda. Durumumuzu bir 
de geçen yılın ilk 6 ayı ile kulüp solo, geçen yılın ilk 6 ayı ile bu yılın ilk 6 ayını karşılaştırma 
amacıyla hazırladık. Tablonun sol tarafı geçen yıl, sağ tarafı bu yıl. Biraz önce anlattım. 
Burada gelirlerimize bakarsak, geçen yıl 70.3 milyon gelir tahakkuk etmiş, bu yıl gelirlerimiz 
47.7 milyona gerilemiş. Değerli Galatasaraylılar, şunu belirtmek istiyorum. Bu 70.3 milyonun 
içinde 19.9 milyon, stopaj gelirimiz var. Biliyorsunuz, sportif a.ş. de ödenen verilerin, stopaj 
geliri olarak, devletin müsaade ettiği kanunla, stopaj geliri olarak derneğimize gelir 
yaratabiliyorduk. Fakat bu yine devletimizin bir düzelttiği yönetmelikle, kanunla artık ortadan 
kalktı. 70.3 milyonun içinde yaklaşık 20 milyon stopaj gelirimiz varken, bu yılın 47.7 milyon 
gelirinin içinde sadece 4.8 milyon stopaj geliri var. Ve son aldığımız, bir daha da alamıyoruz 
artık. Yani eğer bu rakamları, stopajı yani bu gelir rakamlarımızı, stopajın etkisinden 
arındırırsak, gelir kaybımızı da sınırlı tuttuğumuzu söyleyebiliriz. Bu vesileyle desteklerini 
çekmeyerek, özveri ile bizle bize destek olmaya devam eden sponsorlarımıza da ayriyeten 
teşekkür etmek istiyoruz. 
Giderlerimize baktığımızda, pandemiden dolayı yaşanacak gelir kayıplarını öngörerek, mali 
disiplini sıkılaştırmamız neticesinde, geçen yıl 57.7 milyon olan giderlerimizi, bu yıl 45 milyon 
TL ye düşürdük. Burada enflasyonun etkisini de yadırgamamak gerekiyor. Yani 57.7 milyon 
geçen yılın ilk 6 ayında yapmış olduğumuz gider, enflasyonla bu yıl 60, 65 milyona tekabül 
ediyorsa, bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre giderlerimizi ciddi bir şekilde düşürdüğümüzü 
söyleyebiliriz. 
Alt bölümde, dikkatimizi çekecek bir veri, sportif a.ş. nin faiz gideri. Biliyorsunuz derneğimizin 
geçen yılla bu yıl karşılaştırmalı, Sportif a.ş. ye borcu yükseldi. Fakat yükselmesine rağmen, 
geçen yılın ilk 6 ayında ödediği 76 milyon faiz, bu yıl 67, ilk 6 ayda 67.6 milyon olarak 
tahakkuk etmiş. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi de tamamen, Aralık ayında imzaladığımız 
yapılandırma. 
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Bu yapılandırma sayesinde, kulübümüz yüksek faiz oranlarından kurtulmuş, daha makul faiz 
oranlarıyla borçlandığı için burada da derneğe işlettiği âdat düşmüş. En neticesi, en son satıra 
da bakarsak, enflasyon ve pandeminin etkisine rağmen, geçen yılın ilk 6 ayında, 146 milyon 
olan zararımız, bu yılın ilk 6 ayında, 142.1 milyon liraya gerilemiş bulunuyor.  
Bir sonraki slayta geçelim. Ben bu arada ekranda gözüküyor muyum? Gözükmüyorum, peki. 
Kulübümüzün solo teminat, rehin, ipotek ve finansal borç stoku ile ilgili hazırlamış olduğumuz 
slayt.  
31 Aralık 2020 ile 30 Haziran 2020, 6 aylık karşılaştırma. İpoteklerde bir değişiklik yok. 322 
milyon. Hisse rehinleri, 383 milyondan 640 milyona yükselmiş. Burada yanlış anlama olmasın, 
bizim hisse adedimizde, yani rehinde olan hisse adedimizde bir artış yok. Bu tamamen 
hisselerimizin piyasa değerinin artışından kaynaklanıyor. Temliklerimiz 134 milyondan 76 
milyona düşmüş. Bu 76 milyon nedir? Emlak konutun, emlak konuttan alacağımızın Deniz 
Faktoringetemlikli son taksiti. Bu da 30 Eylülde ödeniyor, 4 gün sonra ve bitiyor. Hatırlayalım. 
Bizden önceki yönetim, Sayın Dursun Özbek yönetimi, Riva ve Florya’yı gelecek 
hasılatımızdan tahsil etmek üzere, 508 milyon TL ye satmıştı. Biz bu alacaklarımızı temlik 
ettik, kırdırdık. 167 milyon lira faiz ödedik. Biraz önce ilk slaytta anlattım. 3.8 milyon hâlâ 
bunun faizinin, taksitini ödüyoruz. Peşin olarak 341 milyon aldık. Harcadık. Şimdi bu 508 
milyonu da 5 taksit olarak temlik etmiştik. İlk 4 taksitini ödedik, son taksiti de 76 milyon. 4 
gün sonra ödendiğinde, bu da sıfırlanıyor. Başka büyük bir değişim yok. Nakit blokajlara 
bakalım. 14.9 milyon, bu nedir? Konsorsiyum bank. Bu yapılandırma ile birlikte, konsorsiyum 
bankalarının DSRA hesabında, yani borç servisi rezerv hesabında bekleyen derneğimizin nakit 
bir blokedeki parası. 
Alttaki tabloda da kulübümüzün toplam finansal borçlarına bakalım. 30 Haziranda kalan 64.8 
milyon TL lik bir finansal borcumuz dışında bir borç gözükmüyor. Bu nedir? Bu da demin biraz 
önce yukarıda, temlikte bahsettiğim, Deniz Faktoringetemlikli son taksitimiz. Şimdi burada 
kafamız karışmasın. O 76 milyon, bu niye 64.8 milyon? Çünkü IFRS gereği, uluslararası 
finansal raporlama standartlarına göre, bu taksit Eylül ayında çıkacağı için, 3 ay sonra, yani bu 
tabloya göre 3 ay sonra çıkacak taksit, 3 aylık indirgeniyor, yani discount ediliyor. Faiziyle 
birlikte bugün itibariyle 64.8 milyon.  
Değerli Galatasaraylılar, 30 Eylül itibariyle yani 4 gün sonra, kulübümüzün sportif a.ş. ye 
borcu dışında, finansal bir borcu kalmayacaktır. Derneğimizle ilgili mali sunumu, şimdilik 
tamamladım. Sorularınız olursa, cevaplamaya da hazırız. Şimdi Sportif a.ş. konsolide gelir 
tablomuza, malilere bir bakalım. Neydi, TV yayıncılığın, mağazacılığın altında, mağazacılık ve 
gayrimenkulün sportif a.ş. nin altında bağlı kuruluş olduğu, Sportif a.ş. ninkonsolide, yani 
bütün bu bağlı kuruluşları da kapsayan konsolide gelir tablosu. Burada derneğimizin aksine, 
mali hesap yılımız, sezonluk. Bu tabloda geçmiş sezon ve bu sezonun karşılaştırmasını 
görüyorsunuz. Bu sezonu 31 Mayıs 2020 de kapadık. Biliyorsunuz birinci çeyreği yaşadık, 
Haziran, Temmuz, Ağustosu. Tamamladık. Ama biz bunu 12 Ekimde KAP a açıklayacağız. SPK 
mevzuatı gereği, KAP a açıklamadan önce, bu verileri kamuoyu ile paylaşmamız doğru değil. 
Onun için geçen sezonla bu sezonun karşılaştırmasını bir kez daha hatırlayalım. Geçen yıl 119 
milyon olan brüt kârımızı, bu sezon 114.6 milyon olarak, aşağı yukarı aynı seviyede kapadık. 
Faaliyet giderlerimizi, 100 milyondan, 79 milyona düşürerek, esas faaliyet kârımızı, 
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amortisman düşülmüş haliyle, 18 milyondan 35 milyona, amortisman düşülmemiş haliyle de 
104 milyondan, 151 milyon liraya yükselttik. Mavi olan satır. Dönem kârı, zararımıza 
bakarsak, en son satır. Geçen sezon 24.2 milyon, kâr. Bu sezon 46.7 milyon zarar. Esas 
faaliyet kârımızdaki yaklaşık %50 artışa rağmen, bu zarara sebep olan unsurun, baktığımızda, 
yatırım faaliyetinden olan gelirlerimizdeki aşırı farkı görebiliriz. Geçen sezon 147.2 milyon 
olan, yatırım faaliyetinden gelirimiz, ki bu gelir, Ozan Kabak’ın satışı ve Rodriguez’in 
satışından geliyor. 18.9 milyona düşmüş. Aktifimizdeki değerin, satışların getirisinin, yatırım 
faaliyetinden gelirlerde burada görüyoruz. Bu 18.9 milyonun içinde de FernandoReges’in 
satışı var. Sadece bu satırdan kaynaklanan farktan dolayı zarara düştüğümüzü söyleyebiliriz. 
Bir mali veriye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Finansman giderleri, geçen sezon 141 
milyon, bu sezon 103 milyon. Bakın bu finansman giderlerinin içinden söyleyeceğim rakam, 
yapılandırmanın önemini bir kez daha gösterecek. 141.3 milyon finansman giderinin içinde 
kur farkı zararımız, geçen sezon 91.6 iken, bu sezon sadece 2 milyon. Yapılandırma ile döviz 
cinsinden olan kredilerimizi, TL ye dönmemiz sebebiyle, devalüasyondan, aşırı kur artışından 
kulübümüzü korumuş olduk ve 91 milyonluk bir kur zararını 2 milyona bu sezon düşürdük. 
Ezeli rakibimiz Fenerbahçe, aynı dönemde 153 milyon TL KAP a zarar açıkladı. Beşiktaş da 
aynı dönemde, 477 milyon TL zarar açıkladığını düşünürsek, diğer rakiplerimizden daha 
başarılı bir mali sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz.  
Sportif a.ş. nin finansal borç stokuna bir bakalım. Kısa vadeli borçlarımız, 619.7 milyondan, 
335.7 milyona düşmüş. Uzun vadeli borçlarımız, 169 milyondan 1 milyar 79 milyona 
yükselmiş. Değerli Galatasaraylılar, bizim kısa vadeli dediğimiz 1 yıldan önce ödemekle 
mükellef olduğumuz bu tutarları ödememiz mümkün değildi. Yapmış olduğumuz 
yapılandırma ile kısa vadeli borçlarımızı 619 milyondan 335 milyona düşürdük, uzun vadeli 
borçlarımızı da gördüğünüz gibi 1 milyar 269 milyondan, 1 milyar 79 milyona yükselttik. 
Şimdi toplam finansal borçlarımıza baktığımızda, yaklaşık 889 milyonluk finansal borcumuz, 1 
milyar 414 milyon liraya yükselmiş. Bu aradaki farkın sebepleriyle ilgili soru gelecektir. Ben 
ana hatlarıyla şimdiden söyleyeyim. Bir 120 milyon, Florya’yı geri aldık. Florya’nın tapusu 
derneğimizin aktifine girdi. Fakat borcunu sportif a.ş. üstlendi. İki, derneğimizin 107 milyon 
civarındaki, tüm kulüp finansal borçları, kredi borçları, sportif a.ş. tarafından üstlenildi. 3. Bu 
yapılandırma ile birlikte, 250 milyon da bir nakit kredi kullandık. Vadesi geçmiş borçlarımızı 
kapatmak üzere. Bu da pasifte banka borcumuzu, yani finansal borcumuzu artırıp, yine 
pasifte piyasa borcumuzu azalttı.  
Son olarak Sportif A.Ş. yi bitirmeden önce 4 sezon için, UEFA ile imzalamış olduğumuz, 
FinancialFair Play anlaşmasına bir göz atalım. Hatırlayalım.  
2017-2018 sezonu için, 50 milyon zarar kriterimizi, 33 milyon Euro zarar ederek, yerine 
getirdik. 2018-2019 sezonu 20 milyon olan zarar kriterimizi, 25 milyon Euro kâr ederek 
kapattık. 2019-2020 sezonunda, yani bu biraz önce bahsettiğim, son bitirdiğimiz sezonda, 10 
milyon olan zarar kriterimizi, ne kâr, ne zarar. 0 milyon Euro ile kapattık ve UEFA kriterlerini 
fazlasıyla yerine getirdik. 
2020-2021 sezonunda, UEFA’nın zarar etmeyeceksin kriterine uyabilmemiz için, pandemi 
sebebiyle çok zor geçirdiğimiz bu sezonda, ciddi bir bütçe kısıtlamasına gitmemiz gerektiğini 
camiamıza bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.  
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Şimdi son olarak, kulübümüzün konsolide gelir tablosuna bir bakalım. Konsolide, kulüp 
konsolideden kastımız. Derneğimizin altında faaliyet gösteren, tüm amatör şubelerimiz, tüm 
faaliyetimiz ve tüm bağlı kuruluşların içinde olduğu, bağımsız denetimden geçmiş, 6 aylık 
kulüp konsolide gelir tablomuz.  
Açıkçası, son 6 aya yansıyan pandeminin etkisinde bu tabloda ciddi bir şekilde görebiliyoruz. 
Brüt zararımız 38 den 69 milyona, esas faaliyet kârımız, 88.9 dan 141 milyona, amortisman 
düşülmemiş haliyle, ebitta dediğimiz, 35.7 milyondan 79.5 milyona yükselmiş. Dönem, 6 aylık 
zararımız 137 milyonken, 178.8 milyona yükselmiş. Şimdi burada tabii ki pandeminin etkisi 
var. Ama yatırım faaliyetlerinden gelirlerimize de satırına da bir bakalım. 104 milyon bir gelir 
varken, bu sezon oradaki gelir, konsolidede sıfır gözüküyor.  
Finansman giderlerimiz de, biraz geçen yılla karşılaştırmalı, yine bu yapılandırmadan gereği, 
olumlu bir düşme, azalma var. Ama maalesef pandeminin etkisiyle de kulübümüz 
konsolidede 278.8 milyon zarar etmiş durumda. Değerli Divan Kurulu üyeleri, Mart ayı ile 
birlikte başlayan, pandemi sürecinin kulübümüz üzerinde yarattığı bazı olumsuz etkileri 
üzerine de kısa bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Geçen sezon pandemi sonrası 
oynadığımız maçlar ve yaşadığımız yenilgi ve talihsiz aldığımız neticeler, bizi şampiyonluktan 
uzaklaştırarak. Ligi 6 ncı sırada tamamlamamıza sebep olduk. Kaçırdığımız şampiyonluk 
neticesinde, UEFA gelirlerimiz ve yayın hakkı gelirlerimizde ciddi gelir kayıplarına maruz 
kaldığımız ve kalacağımız maalesef bir gerçektir. Buna ilave olarak yaşadığımız pandemi 
sebebiyle, ciddi gelir kayıplarına maruz kalıyoruz. Kalmaktayız. Kulübümüzün uğradığı gelir 
kaybı, az önce bahsettiğimiz UEFA ve yayın hakkı gelir kayıplarımızın haricinde, ilave olarak 
yaklaşık 250-300 milyon TL civarındadır. Bu kayıplar önümüzdeki sezon da devam edecektir. 
Başta Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz olarak, kulübümüzün maruz kaldığı zararları en hafif 
şekilde atlatabilmek için elimizden geldiğince çalışıyor, yoğun bir mücadele veriyoruz. 
Yükümüzü azaltabilmek için aldığımız tedbirlerden birisi de sporcularımızdan, teknik 
kadrolarımızdan, FIFA’nın yönergelerini de dikkate alarak, maaşlarından indirim yapmak 
üzere feragat yapmalarını talep etmekti. Kamuoyuna da yansıdığı üzere, Florya’daki futbolcu 
görüşmelerimizin tamamına yakını olumlu bir şekilde tamamlandı ve feragatler imzalandı. 
Bunun tamamlanmasıyla birlikte, amatör şubelerle de benzer bir çalışmayı başlattık. Ve 
feragatleri imzaladık ve tamamladık. Pandemi sebebi ile bilançolarımıza yansıyacak zararın 
ötesinde, daha da önemlisi, nakit akışımızda yaşadığımız ciddi sıkıntıdır. Bildiğiniz üzere, nakit 
akış sıkıntımızı, Aralık 2019 da imzaladığımız, yapılandırma sözleşmesi ile kısmen aşmıştık. 
Tabii ki yapılandırmayı bu pandemiden önce yapmış olmamızın bize biraz önce de 
sunumumuzda gördünüz. Çok büyük avantajları oldu. Döviz cinsinden kredilerimizi 
kapatarak, kur artışından gelecek olan zararları savuşturduk. Ancak uğradığımız gelir kaybı 
sebebiyle, nakit akış dengemiz ciddi bir şekilde yeniden bozuldu. Önümüzdeki sezonda 
yaşayacağımız muhtemel ekonomik daralma sebebiyle, gelirlerimizdeki düşüşü öngörüp, ona 
göre tüm kulüp bütçelerimizi yeniden gözden geçirip, yönetim olarak gerekli tedbirleri aldık 
ve almaya da devam etmekteyiz. Pandemi sebebiyle çok zor geçirdiğimiz bu dönemi 
atlatabilmemiz için, faaliyet giderlerimizde ciddi bir bütçe kısıtlamasına gitmemiz 
zorunluluğunu tüm camiamıza bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ellerini taşın altına koyan, 
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fedakârlık yapan tüm sporcularımıza, teknik ve idari kadrolarımıza ve sağlık ekiplerimize, 
yönetimimiz adına özellikle teşekkür ediyoruz. 
Değerli Divan Kurulu üyeleri, yönetimimizin faaliyetleriyle ilgili, sunumumuzu tamamladık. 
Eğer müsaade ederseniz, ben de sizler gibi bir Divan Kurulu üyesi olarak, bazı şahsi 
düşüncelerimi, bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim. 
Biraz önce ellerini taşın altına koyan, fedakârlık yapan sporcularımızdan, teknik ve idari 
kadrolarımızın yaptığı fedakârlıklardan bahsettim. Peki onların bu özverili davranışları 
karşısında, camia olarak bizler ne yapıyoruz? Bakın yaşadığımız gelir kaybı, ciddi ve geleceğe 
dönük de ciddi bir belirsizlik var. İnanın ki Kaan Kançal olarak beni, camiadaki birliğimizin 
bozulması riski kadar, bu endişelendirmiyor. Galatasaray camiası bu zor günlerde, 
bütünlüğünü korumalı ve zorluklar karşısındaki dirayetini mutlaka muhafaza etmelidir. Bizler 
bencil olamayız, her birimiz kişisel egolarımızı törpülemek ve birer adım geride durmak 
zorundayız. Cazip yada popüler olduğu zannedilen sığ ve suni gündemlerden uzak kalmak 
mecburiyetindeyiz. Çünkü şöhretle itibarın aynı şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Sebebi ve 
kaynağı ne olursa olsun, öfkemize de gem vurmalıyız. Şu anda denizde, ciddi bir fırtına 
varken, kontrolü kaybedemeyiz. Ve diyorum ki, unutmayalım ki, hiçbirimiz tek tek hepimizin 
toplamından daha güçlü veya daha üstün değiliz. Kimseyi geride bırakamayız, hırs veya 
rövanş hissi uğruna, hiçbir Galatasaraylıyı da feda edemeyiz. Etmemeliyiz diye düşünüyorum. 
Ben büyüklerimden böyle gördüm, böyle öğrendim. Mektep yıllarından beri de bu tarif 
ettiğim camianın havasını soludum. Başka türlü bir Galatasaray da açıkçası ben bilmiyorum, 
düşünemiyorum. Mensubu olduğumuz bu büyük camia, kulübümüzü bu günlere kadar 
getirdi. Ama bundan sonrası için yalnız zamanın ruhuna uymak yetmiyor. Kurucu 
değerlerimizin önemini bir kez daha hatırlamak durumundayız. 
Ben unutmadım, sizlerin de aynı değerleri paylaşacağınıza ve yaşatacağınıza eminim. 
Büyüklerimizden emanet olan Galatasaray’ı, çocuklarımıza ve torunlarımıza devrederken, 
bırakacağımız manevi miras işte bu birlikteliğimiz ve kardeşliğimizdir. Sabrınız için teşekkür 
ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Kaan Kançal’a yapmış olduğu mali sunum için teşekkür ediyoruz. Baştan, mali sunumun 
başlangıcındaki pembe tablo, maalesef sonuna doğru kayboldu. Kendi söylediği gibi, 
kulübümüzün içinde bulunduğu mali durum maalesef hiç iç açıcı değil. Önümüzde de daha 
zor günler bekliyor. Mali sunumdan sonra vermiş olduğu, Kaan Kançal olarak vermiş olduğu 
mesaj, içerik ve zamanlama olarak ilginç geldi. Aynı telkini ve mesajı beraber çalışmış olduğu 
Yönetim Kurulu üyelerine de ve diğer kurul üyelerine her gün telkin etmesinde büyük yarar 
görüyorum. Hakikaten birlik olma zamanı, çeşitli kurulları devreye sokarak rövanş alma, suni 
gerginlik ortamı yaratmanın hiç kimseye faydası yok. Algı yönetiminden süratle vazgeçip, 
Galatasaray’ın ortak aklından faydalanmaya ihtiyaç vardır. Çünkü görüyorsunuz mali 
tablolarda, geçen hazirandan, bu haziran sonuna kadar, konsolide zararımız aşağı yukarı 2 
misli artmış. Şimdi el ele verme zamanı, ortak akıldan faydalanma zamanı, Kaan Beyin 
temennilerine teşekkür ediyorum. 
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İkinci maddeye geçeceğiz. Daha sonra da söz vereceğiz. İkinci maddede sizlerin görüşüne 
ihtiyacımız var. Biliyorsunuz, bir bağımsız denetim şirketi hesaplarımızı denetliyor ve rapor 
veriyor. Bir de onun içinde seçimle gelmiş bir denetleme kurulumuz var. Denetleme 
kurulumuzun tüzüğe göre, Yönetim Kurulu ile birlikte, bir hafta önce vermesi gereken rapor, 
bize dün akşam 21 sularında ulaştı. Bu tüzüğe aykırı bir durumdur. Bunu sizlerle paylaşmak 
ve Denetim Kurulunda çalışan arkadaşları bir kere daha vurgulamak istiyorum. İkincisi, 
hatırlayacaksınız, Ağustos Divan ayı toplantısında üyelerimizden Gürkan Eliçin, bir belge 
paylaştı. Bu belgede artık aleni olarak görüldü ki, mahkeme kararıyla Denetim Kurulunun 
ibrasızlığı, son yapılan mali genel kurulda, Denetim Kurulunun ibrasızlığı kesinlik kazanmış. 
Ondan önce duyumlar alıyorduk ama hiç bu kadar aleni olmamıştı. Dolayısıyla Denetim 
Kurulunun mevcudiyeti artık tartışılmaz hale geldi bizim düşüncemize göre, ancak bir yandan 
da hem katılımcıların hem de izleyicilerin doğru bilgilere erişmesini teminen bu Denetim 
Kurulu raporunun paylaşılması da söz konusu. Biz burada hukuksal bir tavır sergileyip, ne 
taraf olmak istiyoruz açıkçası, ne de siz değerli üyelerimizin mali bilgilere ve Denetim 
Kurulunun sunacağı bilgilere engel olmak istiyoruz. O bakımdan bunu sizlerin oylarına 
sunmak istiyoruz.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım özür dilerim, usul hakkında söz istiyor, Gürkan Eliçin. Onu belirtmek istedim. Sayın 
Gürkan Eliçin usul hakkında söz istedi Başkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Bir ben konuşmamı bitireyim, ondan sonra söz verebiliriz. Dolayısıyla bunu oylarınıza sunmak 
istiyoruz. Usul hakkında söz isteyenlere de öncelik verileceği için Gürkan Eliçinin usul 
hakkındaki söz alması uygundur, buyursun Gürkan Bey, kısaca usul hakkında söz verelim 
kendisine. Buyurun Gürkan Bey. Bağlanıyor mu? 
 
Gürkan Eliçin 
Sanıyorum bağlandım Başkanım.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam Gürkan Bey, görüyorum sizi. Buyurun. 
 
Gürkan Eliçin 
SayınBaşkanım, değerli Divan Kurulu üyeleri, çok sevgili Galatasaraylılar, SayınBaşkanımın da 
belirttiği gibi, bir önceki ay yapılan Divan Kurulunda, konuyu belgesi ile gündemde tuttuğum 
için, fikri takip amacıyla da söz aldım ve usul hakkında şunu söylemek durumunda 
hissediyorum kendimi. Bütün bu süreci özetlemeye gerek yok artık, herkes aleni olarak 
biliyor ki, 26 ncı Asliye Hukuk Mahkemesinin koyduğu Denetim Kurulunun ibrasının, ibrasızlık 
kararının icrasına konulan tedbiri kesin bir karar olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4 
üncü Hukuk Dairesi, 18 Aralık 2019 itibariyle kaldırmıştır.  
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Bunun anlamı şudur. Denetim Kurulunun ibrasızlığı kararının icrası yürürlüktedir. Yani 
Denetim Kurulu ibrasızdır ve bu durumda da tüzüğümüz gereği, 1 ay içerisinde seçim 
yapılması gerekirken, o süre de aşıldığından artık hukuken böyle bir kurulun varlığından söz 
etmek mümkün değildir. Biz eğer bilgilendirilmek çerçevesinde bile olsa, hukuken var 
olmayan bir kurulun, hukuki geçerliliği olmayan raporlarını tartışırsak veya gündeme 
getirirsek, yargı kararına aykırı bir işlem yapmış oluruz ve Divan olarak yargı kararına 
uymama durumuna düşeriz diye düşünüyorum. Bu endişemi yüksek makamınıza ve Sayın 
haziruna sunmak, paylaşmak istedim. Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum SayınBaşkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkürler. Sayın Eliçin. Konuşmamın başında da söylediğim gibi, sizin geçen Divan 
toplantısında Divanımıza sunmuş olduğunuz mahkeme kararı çok açıktır ve Denetim 
Kurulunun ibra olmamış olması, aleniyet kazanmıştır. Ancak biraz evvel söylediğim gibi, eğer 
bilgi almak isterse, değerli hazirun, mali konular hakkında, bunun nasıl denetlendiği 
konusunda, her ne kadar Denetim Kurulunun oluşturduğu kişiler ibra edilmemişlerse de 
müsaade ederseniz biz bunu kendi Divan Kurulumuz olarak, kendi içimizde aldığımız karar 
çerçevesinde hazirunun oylamasına sunmak istiyoruz. Eğer hazirun, evet biz bilgi almak 
istiyoruz derse, bunun yöntemini sonra açıklayacağım. Yok hayır, Denetim Kurulu yok 
hükmündedir, şeklinde bir irade beyanı olursa okumayacağız. Paylaşmayacağız bunları. 
Dolayısıyla şu andaki konumumuz böyledir bizim. Burçin Bey eğer hazırsak, oylamayı 
açabiliriz. Bir metni görelim. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Hazırız Başkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Evet, sorumuz şu değerli hazirun, Denetim Kurulu raporunun bilgi mahiyetinde okunmasını 
oylarınıza sunuyoruz. Eğer okunsun diyorsanız evet, okunmasın diyorsanız, hayır. Aşağı yukarı 
1 dakika süreyle oylama açık kalacak. Lütfen iradenizi beyan ediniz. Biz de ona göre hareket 
edelim. Oylamamız başlamıştır, buyurun efendim. Oylama tamamlanmıştır efendim. 
Teşekkür ederiz katılımınız için. Burçin Bey sonucu alalım lütfen. %41 okunsun şeklinde irade 
beyan etmiş. %59 okunmasın. Bu şartlar altında, katılımcıların iradesine, irade beyanına 
uygun hareket ediyoruz biz de, dolayısıyla Denetleme Kurulunun raporunun okunması, 
uygun görülmemiştir. Bundan sonraki hukuki süreci, gerek Denetleme Kurulu, gerek Yönetim 
Kurulu ve buna itiraz eden mahkemeye taraf olan kişiler birlikte götüreceklerdir. Teşekkür 
ederiz efendim, kararımıza iştirak ettiğiniz için. Bir sonraki maddeye geçeceğiz.  
5 inci, gündemin 4 üncü maddesiyle ilgili, sunulan raporlarla ilgili görüşmeler. Bana gelen 
nota göre, Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Yusuf Günay söz istemektedir. Kendisinin öncelik 
hakkı vardır. Bu hakkı kullanmak istiyorsa, buyursun. Yusuf Bey söz almak istemişsiniz, 
buyurun lütfen kürsü sizin.Burçin Bey, Yusuf Bey bağlanıyor mu? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Zannediyorum mikrofonunu açtı şu anda Başkanım. Yusuf Bey duyuyor musunuz bizi? 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 
Evet, ben duyuyorum. Benim sesim geliyor mu? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Geliyor efendim, görüyoruz da sizi buyurun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Ses de var, görüntü de var. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 
Bütün katılımcılara saygılarımı sunuyorum. SayınBaşkanım aslında ben oylamadan önce söz 
istemiştim. Gürkan Beyin konuşmasından sonra. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Öyle mi? Bana şimdi geldi notunuz, kusura bakmayın. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 
Çünkü, oylamada da önemlidir diye düşünüyordum, görüşlerimiz. Aslında bu konuyu 
defalarca biz tartıştık. Denetim Kurulunun aklanıp aklanmama konusu, kesinleşmiş midir, 
kesinleşmemiş midir diye. Şu an 26 ncı Asliye Hukuk Dairesinde görülmekte olan esastan bir 
dava olmasına rağmen, sizler diyorsunuz ki karar kesinleşti, Denetim Kurulu aklanmadı. Bu 
açıkça hukuka aykırı bir söylemdir. Mahkemenin yetkisini, mahkeme yerine geçerek 
kullanmak gibi bir durum. Şu an Denetim Kurulunun davası devam ediyor. Kaldırılan nedir? 
Tedbir kararıdır. Tedbir kararının doğurduğu sonuç. Tedbir kararının iki tane sonucu var. Bir 
seçime gitmek, bir de aday olamamak. Denetim Kurulunun görevine engel olan herhangi bir 
tüzük hükmü yoktur burada. Zaten tedbir kararları, daha önce de söyledik. 5 adet Yönetim 
Kurulu üyelerimiz tarafından alınan tedbir kararı mevcuttur ve mer’idir. Bütün bunlara 
rağmen, ısrarla ve ısrarla Denetim Kurulu aklanmamıştır, görevli değildir demek, hukuken 
doğru bir söylem değildir. Bunu ısrarla da söylüyoruz. Eğer böyle bir iddia varsa, eğer böyle 
bir iddia varsa ki, Gürkan Bey sanıyorum hukukçu değil. Yani bir hukuki mütalaa alsın, bir 
hukukçulara danışsın. Yani ortada yürümekte olan daha kesinleşmemiş, kesin yargı kararı 
oluşmamış bir yargılama süreci devam ediyor. Hangi hakla biz bunu söylüyoruz, Denetim 
Kurulu görevde değildir diye. Denetim Kurulu görevde değildir diye bir düşünce varsa, 
başvurma makamı, İstanbul il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüdür. Yani eski dernekler 
masasıdır. Dernekler masasına başvurursunuz, dersiniz ki durum budur. Bu organ görevine 
devam edebilir mi, edemez mi? Orası gerekli görüşü, gerekli tavsiyeyi yada kararı verir. 
Hakikaten bu konu artık çok uzadı ve gereksiz bir polemik konusu yapılmaya başlandı. Yine 
toplantının başında, SayınBaşkan, iki adet ihtarnameyi okudunuz. Bir yine Denetim Kuruluna 
yönelik, yine diğeri Yönetim Kuruluna yönelik. Bu iki adet ihtarname de tamamen hukuki 
temelden yoksundur. Teker teker bunları hepsini cevabını zaten verdik, ilgililer de bunları 
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görecekler. Yani organların müstafi sayılmasından bahsediliyor. Hepimiz biliyoruz ki, müstafi 
olmak, bir insanın kendi iradesiyle istifa etmesi demektir. Teker teker bunlara aslında cevap 
vermek isterim. Eğer vaktimiz de müsaitse. Yani buradaki.. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tabii ki vaktimiz müsait. Burası sonuç olarak tartışma ve beyin fırtınası yapma yeri. Yalnız bir 
konuda ilavede bulunmak isterim, söylediğinize. Biz bu iki tane ihtarnameyi okuduğumuz 
zaman, herhangi bir yorum yapma durumunda değiliz. Sonuçta dediğim gibi Divan Kurulu 
bunun yeri değil. Süreci, ilgili ihtarnamelerin muhatapları takip edeceklerdir dedik. 
Dolayısıyla siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Burada beis edilecek bir şey yok. Eğer bilgi için, 
vereceğiniz cevapta bilgi için ihtarnameyi çekenlerin koyduğu gibi, bizi de koyarsanız sizin 
cevabınızı ve süreci de okuruz. Ama koymazsanız haberimiz olmaz. Ama haberdar ederseniz 
onu da paylaşırız. Burada mühim olan doğru bilgiyi insanlarla paylaşmak, onun dışında başka 
bir şey yok. Buyurun. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 
SayınBaşkanım, benim eleştirimin okumanızla, yada okutulmasıyla ilgili değil. Buradaki 
iddiaların hukuki temelden yoksun olduğunu söylüyorum sadece. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Hayır, onu işte siz cevabınızda, biz bilemeyiz onu. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 
Tabii ki, tabii ki, bu bizim görüşümüz ve Galatasaray Spor Kulübünün hukukçularının da 
görüşüdür. Zaten ilgili yerler bellidir. Eğer böyle bir iddianız varsa, arkadaşlarımızın böyle bir 
iddiası varsa, başvuracakları makamlar bellidir. Bu ülke bir hukuk devleti, bu ülkede kanunlar 
var. Siz dernekler kanununa rağmen, medeni kanuna rağmen, bir yerde oturamazsınız. 
Buyurun ilgili yerlere başvurursunuz, hiçbir organ, hiçbir yerde hukuka aykırı bir şekilde 
kalamaz. Ama ne oluyor, gereksiz polemikler yaratılarak, hem Yönetim Kurulu, hem de 
Denetim Kurulunun çalışmalarına ket veriliyor.  
Şimdi söylüyorum, bir tanesi az önce söyledik. Denetim Kurulunun ibrası meselesi. 26 ncı 
asliye hukuk mahkemesinde, esastan görülen bir dava olmasına rağmen, Denetim Kurulu 
kesin olarak aklanmamıştır demek, doğru bir şey değildir. Bunu düzeltmek gerekir diye 
düşünüyorum.  
Diğer iddia, arkadaşlarımızın iddialarında, borçlanma konusunda yine bizleri uyarıyorlar, sizin 
borçlanma yetkiniz yok diye. Aslında bizim yönetimimiz döneminde, yeni bir borçlanma 
yapılmamıştır. Mevcut borçlanma yeniden yapılandırılmıştır. Kaldı ki, yeni bir borçlanma 
ilişkisi olsa bile, yönetimimizin 31 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli genel kuruldan almış 
olduğu yetkisi mevcuttur. Bütün buna rağmen, yine ihtarnamelerde bunlar polemik konusu 
edilmektedir.  
Diğeri Başkanımızın dava açmaması nedeniyle, müstafi sayılması. Yine bu iddiada bulunan 
arkadaşımız da biliyor ki, SayınBaşkanımız, 14 üncü Asliye Hukukta, Yönetim Kurulu adına 



25 
 

açılan yine ibrasızlığın esastan iptaline yönelik davada müdahil olmuştur, bu müdahale talebi 
de mahkeme tarafından kabul edilmiştir. Bütün buna rağmen, Başkan müstafi sayılır, 
müstafidir. Dediğim gibi, bir hukukçu, müstafi kelimesinin ne olduğunu bilmelidir, ne 
olduğunu biliyordur diye düşünüyorum. Yani kendi iradesiyle, kendi isteği ile görevinden 
istifa etmesidir.  
Sanıyorum bir de gayrimenkul edinme ile ilgili bir husus vardı iddianamelerde, bu da yine 
genel kurul tarafından 31 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna 
bu yetki verilmiştir. Sonuç olarak SayınBaşkanım, SayınDivan Kurulu üyelerimiz, hakikaten bu 
ihtarnameler, bu iddiaları şaşkınlıkla karşılıyoruz. Gerçekten herhangi bir hukukçudan, bir 
hukuk fakültesinden, bir hukuk organından bir mütalaa alınsa bunların hiçbirinin doğru 
olmadığını kendileri görecekler. Bütün buna rağmen, fikri takip diye her toplantı bunu 
gündeme getirmek, bunu gündeme getirmek, polemik konusu yapmaktan başka bir şey değil.  
Bu iddia yönetime sıkıntı çıkarmaktan başka bir şey değil. Bunu bütün Divan Kurulunun 
saygıdeğer üyelerimizin dikkatine sunuyorum. Gerçekten gündem oluşturmaktan başka bir 
amacı olmadığı ortada. Bunu söylerken de SayınBaşkanım aslında ben bu görüşleri oylama 
yapılmadan önce söylemek için söz istemiştim. Ancak Gürkan Eliçin’e söz verdiniz, bana söz 
vermediniz. Benim görüşlerimi oylama yapılmadan önce ifade etmek isterdim ve oylamanın 
da hukuka aykırı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Denetim Kurulu, yani hukuken görevinin 
başında olan, görevini yapan bir organın yaptığı raporu tüzüğe aykırı bir şekilde şu an 
okutturmuyorsunuz. Bu oylama ile ulaşılabilecek bir sonuç değildir. Denetim Kurulu raporu 
okunmalıdır. Okunmadığı takdirde bu husus, tüzüğümüze dolayısıyla genel hukuk kurallarına 
aykırıdır. Sözlerimi burada bitiriyorum. Saygılarımı sunuyorum.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkürler açıklamalarınız için. Sayın Günay, Divan Kurulunun derdi üzüm yemek, bağcıyı 
dövmek değil. Mühim olan Denetim Kurulunun hazırlamış olduğu rapordaki bilgilerin 
paylaşılıp paylaşılmamasıydı. Siz şimdi o açıklamanızı yaptınız. Arzu ediyorsanız, daha açık 
olması için, tekrar bir oylama yapalım. Eğer sizin bu açıklamalarınızdan sonra, eğer Divan 
Kurulu toplantısına katılanlar, evet Denetim Kurulu raporu okunsun derse, okunur. Bizim öyle 
bir hukuki bir karar verme gibi şeyimiz yok. İsterseniz tekrar yapabiliriz. Burçin Bey, teknik alt 
yapı olarak hazır mıyız?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
HazırızBaşkanım. Ancak iki tane konuyu belirtmek istiyorum, müsaade ederseniz. Bunlardan 
ilki, Sayın Günay zannediyorum toplantı girişindeki uyarıları okumuyorlar. Usul hakkında söz 
isteyen üyelerimiz, altta Q&A, yani Question&Answer bölümünden yazıyorlar. Gürkan Bey bu 
usulden söz istemiştir. Usul hakkında diye. Tüzüğümüz gereği, usul hakkında. Ben Yusuf 
Günay Beyin usul hakkında oy istediğini yazdığını görmedim. Şimdi kontrol ettim, 
konuşmasından sonra. Yazmamışlar. Dolayısıyla bunu bilmiyorduk. Bir konu daha. Sayın 
Gürkan Eliçin cevap hakkı kullanmak istediğini belirtti. Takdir sizin Başkanım. Ben bunları 
belirtmek istedim. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
O zaman şöyle yapalım lütfen. Artık bu konuyla ilgili olarak son cevap hakkını Gürkan Beye 
verelim. Ondan sonra yeniden bir oylama yapalım. Uygun görürseniz. Gürkan Bey buyurun 
lütfen. Çok kısaca rica ediyoruz. 
 
Gürkan Eliçin 
Elbette Başkanım, tekrar söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Yusuf Başkanın, benim 
söylemediğim şeyleri söylediğimi iddia etmesi nedeniyle söz aldım. Ben konuşmamın hiçbir 
yerinde, Denetim Kurulunun ibrasızlığı kesinleşmiştir demedim. Hukukçu değilim, doğrudur. 
Kendisi de hukukçu değil. Ancak bir hukukçu ekibiyle çalıştığım ve söz konusu mütalaaları da 
aldığım tabiidir. Olmazsa olmazdır. Elbette ki bir ekiple birlikte çalışmaktayım. Güncel olmak, 
gündem yaratmak şöhret kazanmak gibi bir derdim yoktur. Zaten beni tanıyanlar nasıl bir 
insan olduğumu bilir. Yusuf Bey benimle tanışma şansına erişmediği için herhalde böyle bir 
eksikliği yaşamaktadır. En kısa zamanda daha yakın bir şekilde teşriki mesai yaparsak, o da 
beni tanır.  
İbrasızlık kararının icrasına konulan tedbir kaldırılmıştır dedim. Denetim Kurulunun ibrasızlık 
kararına konulan tedbir kaldırılınca ne olur? Yusuf Bey kendi söyledi. İki tane sonucu olur 
dedi. Bir tanesi, 59 uncu madde tüzüğümüzün, bir sonraki seçime giremezler. İkinci sonucu 
da seçime gidilir dedi. 87/22 maddesi tüzüğümüzün, en geç bir ay içinde seçime gidilir 
yazıyor. Bu bir ay dolduğuna göre, 18 Aralık 2019 dan itibaren demek ki 18 Ocak 2020 
itibariyle bu süre dolunca, davanın esastan görüşülerek ibrasızlık kararının kesinleşmesi değil. 
Tüzük hükmü yerine getirilmediği için hükümsüz hale hukuken yok hale gelmiştir Denetim 
Kurulu. Bunu isterseniz hukuk fakültesinde keystudy olarak inceletebilirsiniz Yusuf Bey. Söz 
verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Sundum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkürler Gürkan Bey. Evet, değerli hazirun iki tarafın açıklamalarını dinledik. Hakkaniyet 
çerçevesinde, ben Denetleme Kurulunun raporunun okunup okunmaması konusunu, bu 
açıklamalar çerçevesinde, bu hukuki polemiği, bir sürtüşme ortamına sokmadan, tekrar 
oylarınıza sunmak istiyorum. Burçin Bey alt yapı hazırsa, oylamayı başlatın lütfen tekrar. 
Buyurunuz tekrar 1 dakikamız var. Denetim Kurulu raporunun bilgi mahiyetinde okunmasını 
oylarınıza sunuyoruz efendim. Okunsun diyenler, Evet’e lütfen. Hayır okunmasın diyenler, 
Hayır’a lütfen. Oylamamız tamamlanmıştır efendim. Sonucu alalım Burçin Bey. Sonuç, evet 
okunsun diyenler 27 kişi, %33, hayır okunmasın diyenler, %67. Umarım bu ikinci yapılan 
oylama taraflardaki endişeleri bertaraf etmiştir. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz 
efendim. Bundan sonraki, bu konuda başka söz almak isteyen var mı, mali ve yönetsel rapor 
hakkında. Burçin Bey?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım söz isteyenler var fakat bu konuda mı onu bilemiyorum açıkçası. Sadece, tekrar 
ediyorum. Sadece mali, yönetsel ve sportif konularda, yani Kaan Beyin sunumunu yaptığı 
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konu ile ilgili olarak söz almak isteyen değerli Divan üyelerine, sadece Divan üyelerine söz 
veriyoruz efendim. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
O zaman şöyle yapalım Başkanım müsaade ederseniz. Bu konu dışında söz almak isteyenler, 
lütfen ellerini indirsinler. Çünkü ben sadece kaldırılmış elleri görüyorum. Aşağıda mesaj yok. 
Şu anda indirmediklerine göre, ilk konuşmacımız Sayın Ömer Tümay gözüküyor 
SayınBaşkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Mali konular ve idari konularla görüşecekse, buyursun lütfen. Ömer Bey buyurun.Ömer Bey 
bağlanamıyorsa, vakit kaybetmeyelim, bir sonraki konuşmacıya geçelim lütfen. 
 
Ömer Tümay 
Bir dakika bağlanıyorum. Evet. Sesim geliyor herhalde. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Ses ve görüntü tamam, buyurun. 
 
Ömer Tümay 
Tamam. SayınBaşkanım, Divan heyeti, kıymetli Divan heyeti, değerli Galatasaraylılar, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. Çok uzun konuşmayacağım. Bir öneri getireceğim. Biliyorsunuz 
pandemi bütün dünyada büyük değişikliklere, yeni bir sürecin başlamasına yol açtı. Bu bütün 
dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de belli birtakım değişikliklere uğradı. Bizim konumuz olan 
spor yönetişiminde ise ciddi önlemler almak gerekiyor. Benim Sayın yönetimden talebim, bu 
konuda bir çalıştay düzenlenmesi. Yeni dünya, yeni Galatasaray adında bir çalıştay yapalım. 
Galatasaray kulübünde çok değerli, çok birikimli kişiler var. Bunların görüşlerine başvurarak 
yeni dünyada yeniden Galatasaray’ımızı yapılandıralım. Buna mecburuz, zaten yapacağız. 
Yani bunu ne kadar erken yaparsak, o kadar kazanırız. Bakın Kaan Bey açıkladı. Evet yönetim 
zor durumda, çünkü mali olarak büyük zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Bunu sadece bu 
yönetim değil, hangi yönetim olursa olsun kalacaktı zaten. Örneğin geçtiğimiz Haziran ayında, 
kombine satışları yapılması gerekirken, şimdi seyircisiz oynuyoruz. Bu bile, başlı başına çok 
büyük bir gelir kaybı. Dolayısıyla biz yeni baştan bir yapılanmamız gerekiyor. Kulüp olarak 
yeni baştan yapılanmamız gerekiyor. Amatör şubeler, mutlaka o amatör şubelerin içerisinde 
çok değerli, duayen hocalar var. Bu eski sporcularımız var. İdareciler var. Bütün bunların 
katılımıyla, yeni baştan bir yol haritası çıkartmamız gerekiyor, kulüple alakalı ve şubelerle 
alakalı. Bunun konu başlıkları belirlendikten sonra, bu çalıştayda konuşmak isteyen, görev 
almak isteyenler kulübe bildirsinler ve böyle büyük bir çalıştay yapılmalı. Bu Galatasaray’ın 
çok çok önemli bir an evvel eğilmesi gereken bir konu olarak görüyorum. Şimdilik bu kadar. 
İdari olarak söyleyeceklerim bu. Biraz sonra tekrar diğer fasıl geldiğinde, orada bir söz 
alacağım. Teşekkür ederim. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkürler Ömer Bey öneriniz için. Bunu tutanağımıza zaten geçiyoruz. İlerleyen süreçte de 
tekrar tartışılır diye düşünüyorum. Teşekkürler katılımınız için. Burçin Bey?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın İbrahim Göknar. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sonra kim var, İbrahim Beyden sonra.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Sedat Doğan var, Hatice hanım var, Hatice Günay var. Kendisi ama mali konularda 
konuşmayacağını söyledi. Onu diğer maddenin şeyi olarak.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sedat Beyden de teyit alalım, mali konularda mı konuşacak? Ona göre maddeleri 
karıştırmayalım o zaman, yazışarak. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın İbrahim Göknar bağlandı zannediyorum Başkanım.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyursun. 
 
İbrahim Göknar 
SayınBaşkanım, 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun, görüyoruz ve duyuyoruz. 
 
İbrahim Göknar 
Merhabalar Başkanım, değerli Divan Kurulu, saygıdeğer Galatasaraylılar, herkesi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. Efendim öncelikle, değerli Yusuf Beyin konuşmasına atfen şunu 
söyleyeyim. Biz tabii burada bir iki defa oylama yaptı, o şekilde veya bu şekilde. Ama bir 
gerçeği de göz ardı etmeyelim. Zaten eğer denetleme kurulumuz bir sunum yapsaydı, 
yönetimin sunduğu rakamdan farklı bir şey söylemeyecekti. Bunu her zaman geçmiş yıllarda 
da yaşadık ve artık neler söyleneceğini de gayet iyi biliyoruz. Şimdi biraz önce dönemsel 
bütçe sunumunu izledik. Allah aşkına, artık yalvarıyorum. Gerçekleri olduğu gibi konuşalım. 
Mart ayı toplantısı, pandemi sebebiyle iptal olmamıştır, sadece ertelenmiştir. Yani bu ay 
genel kurula sunulacak, 2020 bütçesi halen geçerli olmalıdır. Ve o bütçe aslında dikkatli 
üyelerce takip edilmektedir.  
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2020 bütçesinin onayını genel kurulda ne vakit onaylanacağı benim için halen daha 2020 yılı 
biterken soru işaretidir. Efendim tüm dünyada bilançolar, pandemi sebebiyle, elbette negatif 
olarak etkileniyor. Bu durum Galatasaray’ımız için de farklı değil. Ancak hemen hatırlatayım. 
Galatasaray’da bilançolar pandemi öncesinde de hiç iyi değildi. Dolayısıyla bugün pandemi 
sürecini işaret ederek, yarına bakmak, geçmişteki hataları örtbas etmez, edemez.  
Geçmişte hatalar varsa, yapılması gereken onları düzeltmek ve onları düzeltmek, üstüne 
koymaktır. Şu anda 6 aylık borcumuz, sadece 6 ay için 279 milyon lira olarak açıklandı. Ancak 
bilinmelidir ki, bunun hep altını çiziyorum. Galatasaray’ımızın şu anda kümüle, toplam, her 
şeyimizle, toplam borç yükümlülüğü 4 milyar lira 570 milyon dolar seviyesindedir. Şu anda 
yönetimimizin sunduğu mali rapora göre, 6 ayda öz kaynaklarımız eksi 1 milyar küsur 
derneğin sportife borcu da, eksi 1 milyar küsur liradır. Hisse senetleri sahipliğimizde de 
%60.06 ya inilmiştir. Büyük resim budur. Yönetimimize bu noktada örnek olması açısından 
tek bir soru sormak istiyorum. Efendim sizce dernek sportife bu 1 küsur milyar lira olan 
borcunu, hangi vakitte, ne şekilde ve hangi faaliyetlerle ödeyebilecektir? Tüm diğer 
borçlarımız için de aynı sorun geçerlidir. Benim görüşüme göre, açıklıkla ifade etmem 
gerekirse, yönetimimiz çaresizlik içerisindedir. Bu soru ve diğerlerinin tatminkâr cevabı 
yoktur. Galatasaray şampiyon ola ola borç batağına giren dünyadaki tek kulüptür maalesef. 
Son 2.5 yılda borçlar inanılmaz artmış ve Galatasaray tarihinin toplam borç rekoru kırılmıştır. 
Şimdi lütfen kimse çıkıp da bizim zamanımız, sizin zamanınız demesin. Bu bir yarış, 
Galatasaray’a hizmet yarışı ise, rakamlar geriye değil, ileriye götürülmelidir. Galatasaray 
bugün futbolcusunun maaşını ödeyebilmek için, futbolcu satmak istiyorsa, haftada 2 gün 
hisse senedi satıyorsa, bankalara borçlanıp aldığı avansları buralarda kullanıyorsa, bunun adı 
çaresizliktir. Bugün sunulan özet bütçenin detaylı raporlarını okudum. Aradaki bir satır çok da 
dikkatimi çekti. Yönetimimiz pandemi şartlarına atfen bazı gayrimenkulleri değerlendirmeye 
başladığını söylemiş. Bunlar hangileridir? Umarım zaten uzun süredir beklenen, Ada, basket 
salonu, otel gibi konularda üçüncü şahıslara imtiyazlar verilmeden, halledilebilecek olan 
konulardır. Gerçi bu konu SayınBaşkanımızın da ifade ettiği gibi yönetimimizin de açıkladığı 
gibi, en başta konuşuldu. Açıkçası artık Galatasaraylı pek çok üye de, büyük resmi görmeye 
başlamıştır. Galatasaray’ın yarına yönelik ciddi bir iş planının olmadığı aşikârdır. Bütçeler 
faaliyet planlarına göre olur. A planı şampiyonluk, B planı şampiyonluk, C planı şampiyonluk 
diye bir plan olamaz. Bunu çeşitlendirmek, gelirleri çeşitlendirmek ve günlük düşünmemek 
gerekir. 
Efendim son bölüme geçmeden Başkanım müsaade ederseniz, kısaca bitireceğim. Bir başka 
konuya atlayacağım. Son olarak bir mektuptan bahsetmek istiyorum. Malum olduğu üzere, 
pandemi süreci, birtakım toplantıları Ekim sonuna erteledik. Ancak bize emsal, bazı spor 
kulüpleri, hijyenik ortamı sağlayarak, valilik izniyle genel kurullarını yaptılar. Hatta bu konuya 
SayınDivanBaşkanımız da bir önceki toplantının sonunda detaylıca değinmişti. Biz de 
Galatasaraylı 48 üye imzalı bugün sayı 70 lere ulaşmıştır, 2 hafta önce yönetimimize bir 
mektup gönderdik. İmzalar da gelmeye devam ediyor. Mektup içerisinde Galatasaray’ın şu 
anda toplam borcunun 570 milyon dolara ulaştığı ve bu durumdan duyduğumuz endişe 
sebebiyle, olağan genel kurul tarihinin erkenden açıklanması ve eleştiri değil, çözümün bir 
başkası olarak, genel kurulda tüm konuları konuşma isteğimizi belirttik. Bu vesileyle 
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huzurlarınızda, bu mektuba imza atan tüm değerli üyelerimize teşekkür ederim. Mektupta 
olağanüstü genel kurul ve/veya erken seçim gibi bir talebimiz olmamıştır. Sadece 
Galatasaray’ın tüm sorunlarını eğrisi ile doğrusu ile birlikte, birbirimizi incitmeden 
görüşebilmek için bu çağrıyı yaptık. Mektubumuza cevap olumsuz olarak yansıdı. Bilgi 
tarafıma Sayın Kulüp Genel Sekreterimiz tarafından telefonla bildirildi. Biz yine de bu 
konudaki ısrarımızı sürdürmek arzusundayız. Değerli hazirun Galatasaraylıların birbirlerini 
mahkemeye vermeleri kadar yanlış bir konu olamaz. Şartlar ne olursa olsun, Galatasaray 
kendi bünyesindeki değerleri ile yazılı olmayan kuralları ile her türlü engeli kavga ederek, 
inatlaşarak değil, konuşarak çözmelidir. 
Son olarak, takımımıza, aslanlarımıza yarın akşamki maç ile, hafta içindeki rangers maçında 
üstün başarılar diliyorum. Sabrınız için çok teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkürler İbrahim Bey, tespit ve önerileriniz için. Bana gelen nota göre, Yönetim Kurulu 
üyemiz Sayın Kaan Kançal, söz istiyormuş, cevap hakkı mı kullanmak istiyorsunuz Kaan Bey, 
yoksa genel bir görüş mü?  
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Evet, cevap hakkı kullanmak istiyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun, buyurun Kaan Bey. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
SayınDivan Kurulu üyeleri, sevgili İbrahim Köknar. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
SayınKançal, size Divan iç tüzüğünü hatırlatmak zorundayım. Hitabınıza iç tüzüğü uygulayarak 
başlamanızı rica ediyorum. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Ben, duyamadım ben. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Hitabınıza, Divan iç tüzüğüne uygun olarak başlamanızı rica ediyorum. Biraz evvel de öyle 
başladınız. Hatırlatmamı ister misiniz? 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Vallahi isterim.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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SayınDivanBaşkanı, Divan Kurulunun üyeleri ve değerli hazirun şeklinde başlamanızı rica 
ediyorum. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Ha, tamam. Peki, memnuniyetle. Değerli Divan heyeti, değerli Divan Başkanım, değerli .. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tersinden başlayacaksınız Kaan Bey. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tersinden başlayacaksınız. İnatlaşmayın lütfen. SayınDivanBaşkanı veya DivanBaşkanı, değerli 
Divan Kurulu üyeleri şeklinde. Buyurun. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Efendim anlamadım. Şimdi sevgili Eşref abi, ben kasıtlı bir şey yapmadım. Yani. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Kasıtlı değil zaten, buyurun, buyurun Kaan Bey dinliyorum sizi. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Tamam. Şimdi Sayın İbrahim Göknar’a cevap vermek istiyorum. Yanlış bir algıya mahal 
vermemesi açısından. Bizim 30 Haziran kulüp konsolide, şimdi tabloyu çıkardık değil mi? 30 
Haziranda kulüp konsolide, net borcumuz, finansal borcumuz 1 milyar 413 milyon. Buna 
finansal borç benzeri kalemleri de ilave ediyoruz. Datelinecustom dediğimiz, yani bu nedir? 
Finansal borç değil ama uzun süredir ödenmeyen borcumuzu da bir finansal borç olarak 
algılıyoruz. Net borç ara toplamımız 1 milyar 808 milyon bunun da Euro karşılığı 234 milyon 
Euro.  
Şimdi İbrahim Bey, önce ben yanlış mı duydum, 4 milyar 4570 milyon dolar, bir 
Galatasaray’ın toplam borcundan bahsetti. Yanlışlık oldu herhalde. Böyle bir borcumuz yok. 
Daha sonra da 570 milyon dolar şeklinde bir yazı geldiğini söyledi. Böyle bir borcumuz da 
yok. Bizim 30 haziran itibariyle tüm finansal yani borcumuz, kasamızdaki paramız düştükten 
sonraki borcumuz, 234 milyon Euro. Net işletme sermayesi açığımız da 30 milyon Euro. Bunu 
düzeltmek istedim. Hitabımdan dolayı kusuruma bakmayın, bilerek yapmış olduğum bir şey 
yok. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Yok. Kesinlikle. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
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Bu ben hâlâ anlamadım ama, konuşmaları izleyip, bir sonraki seferde daha dikkatli 
davranacağım. Teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sağ olun, teşekkürler açıklamalar için Kaan Bey. Burçin Bey kim var sırada?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sırada, hemen Başkanım. Sayın Sedat Doğan var. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Mali konularla ilgili mi konuşacak Sedat Bey? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Hemen alalım, kendisine soralım Başkanım.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sedat Bey bağlandı mı? Bağlanamıyorsa geçelim lütfen. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Bağlanamadı. Sayın Selim.. Bağlandı, şu anda bağlandı Başkanım.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sedat Bey hatta mısınız?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Doğan, mikrofonunuzu sol alttan açarsanız, sizi duyabiliriz. Sol alttaki mikrofon işaretini 
kırmızıdan yeşile çevirmeniz gerekiyor.  
 
Sedat Doğan 
Ses geldi mi acaba? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Geliyor şimdi Sedat Bey. Aynı şekilde videonuzu da başlatırsanız, sizi görürüz. Yine sol 
taraftan. Evet. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sedat Bey mali konularda mı? 
 
Sedat Doğan 
SayınBaşkanım bir soru sordunuz. Ben mali konularla ilgili değil, SayınBaşkanım, ben genel 
olarak söz almak istediğimi yazılı olarak beyan etmiştim ama arzu ediyorsanız sonra 
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kullanayım hakkımı, ama istiyorsanız şimdi bağlanmışken devam edeyim, nasıl arzu 
ederseniz. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sonraki maddede rica edelim. Çünkü mali konularla ilgili. Sonraki maddede rica edelim. 
Teşekkürler. Burçin Bey, 4 üncü madde ile ilgili. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Selim Önen, hemen bağlıyorum Başkanım.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Evet, buyursun.  
 
Selim Önen 
SayınBaşkan.. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun, görüyoruz ve duyuyoruz Selim Bey. 
 
Selim Önen 
SayınBaşkan, Divan Kurulunun değerli üyeleri, değerli hazirun, başından beri izliyorum. Tabii 
kulübümüz bir hukuki tartışmanın içinde. Bu hukuki tartışma tabii hepimizi üzüyor. Yani bir 
an önce bunların hallolmasını ve bunlardan kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı 
şekilde Sayın Ömer Tümay ve Sayın Göknar da bunları belirtti. Onlara da katılıyorum. Şimdi 
hukuk maalesef bir pozitif bilim değil. Yani pozitif bilimin de özellikle pandemide hani çok 
farklı görüşlere yol açabildiğini görüyoruz. Ben şahsen bu özellikle tedbir konusunda, yani 
tedbir bir davada tedbir ve esas hakkındaki hükümler ne ifade eder, bunlar hakikaten çok 
fazla görüşe, görüşü kapsayabilecek, çok fazla görüşü de doğru olarak nitelendirebilecek 
şeyler. Şimdi kısaca bir örnek. Bu şeyin, Denetim Kurulunun ibrasızlığı ile ilgili. Tedbir 
kararının kalkışı, anladığım kadarıyla Ağustos ayında olmuş ama geriye yürüyerek, 18 Aralık 
itibariyle kalkmış. 18 Aralık itibariyle kalktı, tüzüğümüze göre 1 ay içinde seçime gitmek 
gerekiyor ama o sırada tedbir kararı geçerli. Çünkü niye? O 1 aylık süre dolduğunda Ocakta, 
tedbir geçerli, Ağustosta kalkmış. Şimdi ben bu konuda tedbir kararı doğru, yanlış esas 
hakkında şöyle karar verilmeli şeklinde bir hukuki mütalaada bulunmayacağım. Benim kısaca 
bir önerim olacak. Şimdi bizim bir tüzük çalışmamız var. Bu tüzük çalışmamızda, özellikle bu 
pandemi döneminde ve bu davaların bize getirdiği tecrübelerden de yararlanarak, bu gerekli 
şeyleri yapmamız lazım. Çünkü bizim tüzüğümüz, sadece ilgili oylamalarda alınacak sonuçlara 
göre bir müeyyide veriyor. Yani bir müeyyide öngörüyor. Diyor ki, 1 ay içinde seçime 
gidilmesi lazım. Evet doğrudur. Ancak bu önümüzdeki, yani yaşadığımız dönem bize farklı 
tecrübeler edindirdi. Bunları eğer uygun görürseniz, bu tüzük çalışmamız da sandığım 
kadarıyla henüz tamamlanmadı. Daha görüşler olabiliyor. Bunları da daha artık tartışmaları 
en aza indirecek şekilde özellikle bu tür hukuki ihtilaflara gidecek olaylarda, iyi bir düzenleme 
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yapılabilir kanaatindeyim. Bunu ifade etmek istedim. İkincisi de ben yarın akşamki maçın 
neticesinden son derece eminim, fakat bir ricam var. Eğer Sayın Sami Çölgeçen şu an bizi 
dinliyorsa, ondan da bir tahmin rica edeceğim. Çünkü, o geçen sene 21 yıl sonra, Kadıköy’de 
kazandığımız zaferi o önceden tahmin etmişti. O da, ondan da bir tahmin alabilirsek, benim 
temennim, benim inancımı da teyit ediyorsa, artık mesele kalmayacak. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Önen, katkılarınız ve önerileriniz için teşekkür ederiz. İki konuyu hatırlatmak isterim 
sizlere, lütfen. Bilgi paylaşma anlamında, bildiğim kadarıyla tedbir kararı Ağustos 2019 değil, 
Aralık 2019 dadır. Bunu düzeltme anlamında söylüyorum. İkincisi tüzükle ilgili, önerinizde 
tamamen size katılıyoruz ve haklısınız. Bu konuda da bir hatırlatma yapmak isterim. 2018 
yılında Divanda oluşturulan bir tüzük çalışma grubu, hukukçulardan ve tüzük konusunda 
tecrübeli üyelerimizden oluşan bir ekip, bu söylediğiniz sıkıntıları gidecek maddeleri de göz 
önüne alarak bir öneride bulundu ve bu öneriyi değerli Yönetim Kurulumuza sundu. 
Biliyorsunuz tüzüğümüze göre de tüzük tadilinin Yönetim Kurulu tarafından genel kurula 
getirilmesi gerekir. Ancak orada bir kıpırdama olmadı. Önerilmiş olan tüzük tadil metnini 
görmek istiyorsanız da size önerimiz, gsdivan.com adresine girerseniz, orada çalışma 
gruplarının yapmış olduğu çalışmaların dolayısıyla tüzük tadili ile ilgili olarak önerilen en son 
metnin de son halini görebilirsiniz. Bu bilgiyi de dikkatlerinize sunmak istedim. Sayın 
Çölgeçen umarım yarınla ilgili olarak evinde gerekli totem hazırlıklarını yapmaktadır. Biz de 
Divan Kurulu olarak temenninize elbette ki katılıyoruz. Teşekkür ederiz katkılarınız için. 
Buyurun Burçin Bey. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın İbrahim Göknar, tekrar söz istedi. Acaba cevaben mi diye düşünüyorum.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Onu bir sonraya bırakalım. Biraz konuşmayan konuşmacılarımıza söz verelim lütfen. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Taner Aşkın. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyursun Sayın Aşkın.Taner Bey. Burçin Bey bağlanamıyorsa, bir sonraki konuşmacıya 
geçelim. Çünkü zamanımız çok hızlı geçiyor.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sıradaki konuşmacı, o zaman İbrahim Göknar Beyi alıyorum. Çünkü Sayın Çakmak söz istemiş 
ama henüz teyit almamış arkadaşlar. Onu görüyorum.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Tamam, süratli İbrahim Beyi alalım. Ondan sonra bir sonraki maddeye geçmemiz lazım artık.  
 
İbrahim Göknar 
Pardon sesim geliyor mu acaba? 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Geliyor İbrahim Bey, süratli alalım. Çünkü saat çok kısıtlı. Buyurun. 
 
İbrahim Göknar 
Tabii efendim, tabii. Çok teşekkür ederim SayınBaşkanım. Tekrar söz hakkı verdiğiniz için. 
Efendim Kaan Bey görüşlerini bildirdi. Haklı olabilir. Belki bir yanlış anlaşılma da olabilir. Ama 
özetle benim söylediğim şudur. Elimde şu anda görüyorsanız 2018 yılına ait Beyaz kitabımız 
var. Faaliyet raporu. Bu raporun 365 inci sayfasında bütün bilançomuz çıkıyor, konsolide. 
Burada baktığımız zaman, şurada en altta toplam borçlar ve yükümlülükler. Bu miktarları 
şimdi okuyorum müsaade ederseniz. 2016 yılında 1 milyar 830 milyon lira, 217 yılında 2 
milyar 883 milyon lira, 2018 yılında, Mart sonlarıdır bunlar. 2 milyar 825 milyon lira, 2019 
yılında bu kitap maalesef yok. Toplantımız ertelendi. Ancak KAP a bildirilen raporda, toplam 
yükümlülük ve borçlarımız 3 milyar 565 milyon Türk lirası idi. Mart ayından bugüne kadar da 
borcumuz arttığına göre, benim bu toplam borç ve yükümlülüklerimiz 4 milyar liradır. Bunun 
da 7 ye böldüğümüz zaman, 570 milyon dolardır dediğim ifade budur. Eğer siz net borç 
alacak, borç, borçtur. Alacak ne zaman, kimden nasıl alınacak? Ben ilk konuşmamdaki 
ifademde dernekten bu parayı nasıl alacağız diye sordum. Dolayısıyla cevabım budur. Tekrar 
söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkürler İbrahim Bey açıklamalarınız için. Burçin Bey bu madde ile ilgili var mı başka söz 
isteyen? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Şu anda mali konuda başka söz isteyen yok Başkanım. 6. maddeye geçince, isterseniz. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Peki, o zaman 6 ncı maddeye geçelim müsaadelerinizle. Genel konulara bakacak olursak, 
hepinizin bildiği gibi, profesyonel futbol takımımız, 2020-2021 sezonuna çok başarılı sonuçlar 
alarak başladı. Gerek Türkiye içinde, gerekse yabancı rakipleriyle yapmış olduğu 
mücadelelerde iyi bir oyun sergiliyor. Hem de başarılı sonuçlar alıyor. Emeği geçen 
sporcularımıza, teknik ve idare heyetimize çok teşekkür ediyoruz Divan Kurulu adına, umarım 
ve eminiz ki yarınki derbi maçında, renklerimize yakışan bir sonuç alarak, hafta içinde 
oynanacak olan GlasgowRangers UEFA son eleme maçına da bu moral ve motivasyonla 
gideceklerdir. Dua ve temennilerimiz kendileriyle. Efes’e karşı sahaya çıkacak olan basketbol 
takımımıza da sonsuz başarılar diliyoruz. Tüm desteklerimiz, kendileriyle olacaktır. Maçlara 
gidemiyor olsak bile.  
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Evet, şimdi genel konularda söz almak isteyenlere söz verelim lütfen. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım şimdilik 5 oldu, 5 kişi söz istedi. 6 ncı madde için ilk söz isteyen kişi, Sayın Hatice 
Günay.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyursun Hatice hanım. Bağlandı mı Hatice hanım? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Hatice hanım, sol alttan mikrofonunuzu. Evet. Mikrofonunuzu da açarsanız sizi duyabileceğiz, 
sol alttan. 
 
Hatice Günay 
Tamam mı? 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Görüntü var. Tamam, görüyoruz ve duyuyoruz Hatice hanım. 
 
Hatice Günay 
SayınDivanBaşkanı, değerli Divan Kurulu üyeleri, değerli Galatasaraylılar, sizlerin vaktinizi 
uzun uzadıya almak istemiyorum. Bu sebeple geçtiğimiz ay içerisinde genel kurul üyelerimizin 
yoğun bir şekilde tartıştıkları iki önemli konu ile ilgili sorularımı arz etmekle yetineceğim. İlgili 
kurul üyeleri sorularımı cevaplayabilirlerse çok memnun olurum. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz ay 
bir Disiplin Kurulu üyesinin de adının karıştığı, ciddi bir skandal, kamuoyunun ve Divanımızın 
gündemine gelmişti. Öncelikle bu olayla ilgili olarak, kulübümüzde bir inceleme başlatılıp, 
başlatılmadığını öğrenmek istiyorum. 
Örneğin hakkındaki iddialardan sonra, istifa eden Cengiz Akıncı, Disiplin Kuruluna sevk edildi 
mi? Bir başka sorum, Sayın Disiplin Kurulu Başkanı ile, Cengiz Akıncı sözcü gazetesine verdiği 
demeçte, ki bugüne kadar resmen tekzip ettiğini görmedik. Kendiliğinden değil, Disiplin 
Kurulu Başkanının talimatı ile kurulca yargılanan bir kişiyle temasa geçtiğini iddia etmiştir. 
Acaba bu iddia ile ilgili bir inceleme başlatıldı mı?  
Sayın Disiplin Kurulu Başkanı, gerek bu iddia ile ilgili olarak ve gerekse iddialara konu disiplin 
yargılanmasının yenilenmesinin gerekip gerekmediğini hususlarında Divanımızı 
bilgilendirebilir mi ve tüm hukukçularımıza soruyorum. Bir Disiplin Kurulu üyesinin yargıladığı 
kişi için savunma hazırladığı iddiası bir kez ortaya çıktıktan sonra, o Disiplin Kurulunun 
bugüne kadar yapmış olduğu yargılamalar ne kadar sıhhatli kabul edilebilir?  
Sorularımın odaklanacağı diğer başlık ise, Sicil Kurulunun faaliyetlerine ilişkin iddialar. 
Toplantımızın başında gelen evrak içerisinde Sayın Nuray Dayının verdiği bir dilekçeye atıfta 
bulunuldu. Ancak dilekçe okunmadı. Öncelikle bu uygulamayı yadırgadığımı belirtmek 
isterim. Yadırgıyorum. Çünkü Nuray Dayı hakkındaki tedbir kararının kendisine dilekçe verme 
hakkını kısıtlamayacağı kanaatindeydi. Bu dilekçenin tarafınıza sunulduğunu duyduğum için, 
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Nuray hanım ile görüştüm ve kendisinin dilekçesini okudum. Bu dilekçede son derece önemli 
iddialar var. Umarım Sicil Kurulu Başkanı, biraz sonra yönelteceğim sorulara doyurucu 
cevaplar verir. Ve bu iddiaları çürütür. Eğer bu iddiaları çürütemezse de umarım gereğini 
yapar.  

1. Hatırlarsanız 2018 yılında üye adayı olup da referans imzalarının sahte olduğu iddiası 
ile üyelik başvuruları geri çevrilen kişilerin formları sosyal medyada yayınlanmıştı. 
Selçuk Erdoğmuş, söz konusu formların sızmasından önce, cep telefonu ile bu 
formların fotoğraflarını çekti mi? Bu soruyu soruyorum, çünkü Nuray dayı, kendisinin 
ve yine eski çalışanlarımızdan Pınar Lenger’in bu olaya tanık olduğunu ileri sürüyor. 
Eğer bu iddia doğru ise, Selçuk Erdoğmuş hangi saikle, bu formların fotoğrafını 
çekmiştir. 

2. 2018 yılı referans imzaları ile ilgili olarak ortalığı ayağa kaldıran, hepimize ahlak ve 
etik dersleri veren Selçuk Erdoğmuş, kendi eşinin yerine üye adaylarının formlarına 
imza atmış mıdır? Bu soruyu soruyorum. Çünkü yine Nuray Dayı, Selçuk Erdoğmuş’un 
kendisinin gözü önünde bu şekilde eşinin yerine imza attığını iddia etmiştir.  

3. Selçuk Erdoğmuş, 2018 yılında bir üye adayı kendisine verilen 30 günlük süre 
içerisinde, mali vecibesini yerine getirmemesine rağmen bu kişiye ek süre verip, 
kendisini üye yapmış mıdır? 

4. 2019 yılında Şubat ayı sonuna kadar aidat borçlarını ödememelerine rağmen, açık 
tüzük hükmü bir kenara bırakılarak, bir kısım üye aidatlarını ödemeleri için aranmış 
mıdır? Bu üyelere ek süre verilmiş midir? Bu şekilde kendisine verilen ek süre içinde 
aidat borcunu ödeyip de tüzüğe açıkça aykırı bir biçimde, hazirun cetveline eklenen 
üye veya üyeler bulunmakta mıdır? 

5. Nuray Dayının dilekçesinde incelenmesi gereken başka iddialar da var. Sicil Kurulu 
Başkanı bu soruları nasıl yanıtlar bilemiyorum. Kanaatimce yapılacak en doğru iş, 
Divan Kurulu tarafından kurulacak bir komisyonun, tanıkları dinlemesi, sicil kayıtlarını 
özellikle de banka ekstrelerini dikkatle incelemesidir. 

Sözlerimi tamamlarken, Sicil Kurulunu son icraatına da değinmek istiyorum. Bilmeyenler 
olabilir. Sicil Kurulu halen Galatasaray Lisesinin son sınıfında öğrenci olan, 18 yaşını 
doldurmuş üye adaylarını, ortaokul disiplin yönetmeliğinin ilgisiz bir hükmünü ileri sürerek 
tedirgin etmeye çalışıyor. Bunu yaparken de okul yönetimini zorlamaya çalışıyor.  
En anlaşılmaz olanı ise, Sicil Kurulunun 18 yaşını tamamlamış, reşit bireylere gönderdiği yazıyı 
anne, babalara da gönderdiğini belirtmesi. Böylelikle de aileleri tedirgin etmek amacındadır.  
Konuşmamı son bir soruyla tamamlamak istiyorum. Sicil Kurulu Başkanı, her üye alım 
döneminde, kriz çıkartarak neyi amaçlıyor? Yarınki karşılaşmamızda takımımıza başarılar 
diliyorum. Başarılarının devamını bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
Saygılarımla.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Hatice hanıma konuşması için teşekkür ediyoruz. Biz Divan Kurulu ile ilgili olan tespit ve 
eleştirilerine cevap vermek isterim. Tüzüğümüz çok açıktır. Yönetim Kurulunun sevki 
sonunda Disiplin Kurulu tarafından tedbiren ceza alan kişiler, bu tedbir kalkıncaya kadar, yani 
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ilk genel kurula kadar tüzüğün kendine vermiş olduğu üyelik haklarından yararlanamazlar. Bu 
üyelik haklarından bir tanesi de, kendilerinin verdikleri dilekçeyi Divan Kurulunda bizlere 
okutarak, sağlamalarıdır. O bakımdan geçen ayki dilekçesini de okumadık, Nuray Dayı’nın, 
özetledik sadece. Bu haftaki dilekçesini de okumadık. Ancak böyle bir yöntemle sizinle bilgi 
paylaşmışsa, bu bilgiyi sizin paylaşmanızdan daha doğal bir şey yoktur. Burada yapacağımız 
bir konu yok. Dolayısıyla burada Divan Kurulumuzun tavrı ve duruşu çok nettir. Tüzük ne 
diyorsa onu yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz. 
Birincisi bu. İkincisi, Sicil Kurulu ile ilgili olarak da yapılan ithamları siz gündeme getirdiniz, biz 
getirmemiş olmamıza rağmen. Biz Yönetim Kurulundan bir görüş aldık. Kendileri bunun 
takipçisi olacaklarını ve en kısa sürede bir araştırma yapacaklarını söylediler. Ben bunu 
toplantının başında paylaştım. Ricamız dedik, Yönetim Kurulundan, bu araştırma ve 
soruşturmanın gelecek Divana kadar sonuçlandırılması. Camiayı rahatlatma ve Sicil Kurulu 
yöneticilerini de rahatlatma anlamında, eğer olmazsa, Divan nezdinde, Divan içinden bir 
soruşturma komisyonunun kurulacağını da ifade ettik. Tahmin ediyorum ki, biraz geç 
bağlandınız. Bunları dinleyememiş olabilirsiniz. Teşekkürler Hatice hanım. 
Burçin Bey, kim var sırada? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sicil Başkanı, Selçuk Erdoğmuş söz istedi. Dilerseniz onu şey yapayım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Cevap hakkıdır. Tabii. Buyursun. Bağlanıyor mu Selçuk Bey? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
İnşallah Başkanım. 
 
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 
Sesimi duyabiliyor musunuz acaba? 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Görüyoruz ve duyuyoruz Selçuk Bey. 
 
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 
Evet. Öncelikle yolda olduğum için, zaman zaman kesinti olursa herkesten özür dilerim. 
SayınDivanBaşkanım, SayınDivanBaşkanlık heyeti ve değerli Divan üyeleri, söz almak zorunda 
kaldığım için öncelikle özür dilerim.  
Öncelikle Divan üyesi olarak bu konuda fikrimi ve teşekkürümü iletmek istiyorum. Şu ana 
kadar bu gündeme gelmedi. Malumunuz Galatasaray Spor Kulübü bir aplikasyon hayata 
geçerdi. Gerçekten bildiğim kadarıyla, kulüpler arasında ilk defa böylesine bir aplikasyon 
hayata geçmiş durumda. Bu konuda Divan üyeleri olarak, bütün Galatasaraylılara bir çağrı 
yapacağımızı düşünüyorum. Bu aplikasyona herkesin katkı sunması açısından. Bunu özellikle 
belirtmemin sebebi de şu. Son malumunuz yaklaşık bir 12 gündür, bu yıl Galatasaray Spor 
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Kulübüne ön başvuru yapanlarla bir mülakat süresi devam ediyor. Bu mülakat süresinde 
yapılan görüşmeler esnasında herkesin altını ısrarla çizdiği Galatasarayla aidiyet duygusuna 
çok ciddi bir katkı sunduğu, işin mali kısmı bir yana, bu konuda çok ciddi bir alan yarattığı 
konusunda teşekkürlerini iletiyorlar.  
Bu konuda bütün Galatasaraylılar olarak gereğini yapacağımızı düşünüyorum. 
SayınDivanBaşkanım, sizlere ufak bir eleştirim olacak. Keşke her şeye rağmen, eski sicil 
çalışanı ve aynı zamanda da Divan üyesi olan, üyelik haklarından şu an için tedbirli olarak 
mahrum olan Nuray Dayının dilekçesini siz okusaydınız. Eğer okunmayacaksa da tüzüğe 
uygun olarak okunmaması gerekiyordu. Sayın bir önceki üyemizin aynı ithamları burada 
kamuoyunun önünde tek tek sıralamasına müsaade etmenizi rica edecektim. Çünkü aslında 
dilekçeyi Hatice hanım okudu. Dolayısıyla da bu konuda bir cevap hakkı da doğmuş oldu. 
Sadece şunu söyleyeyim. Eski sicil çalışanımız hakkında dilekçenin tamamı okunsaydı, aslında 
çok daha anlamlı bir cevap verebilme imkânım olurdu. Çünkü orada madem Hatice hanım 
her şeyi ifade etti. Ciddi mobinglerde, ciddi ithamlar da var. Şöyle söyleyeyim, konu yargıya 
da intikal ettiği için hepinizin malumu, savcılık noktasında, ağır soruşturma süreçleri devam 
ettiği, bu konularla ilgili prensip olarak cevap vermek istemiyorum. Ama birçoğumuzun 
bildiği, maalesef kulübümüzü Divan kombinelerinin satışından dahi her yıl yaklaşık 400 bin 
lira zarara uğratmak da dahil, herkesin malumu Galatasaray Spor Kulübünün kurumsal 
yapısını, ismini kullanarak, Galatasaray sevdalılarının üyelik vaadiyle maalesef dolandırılması 
da dahil, birçok konunun hukuk boyutu da olduğu için bunların hiçbirine cevap vermek 
istemiyorum. Yargı süreci devam edip, sonuçlandığı zaman Galatasaray ve tüm kamuoyu bu 
konuda çok net bilgilenecek. Ama bir eleştirim daha olacak, bu konuyu maalesef her yıl aynı 
şekilde, biz ısrarla gündemde tutmayıp, kamuoyuna yansıtmadan, Galatasaray etik değerleri 
içerisinde, kendi elimizde ve dinamiklerimizle çözüm üretmeye çalıştığımız her konu, 
kamuoyunun gündemine bir üyemiz, bir Divan üyemiz tarafından afişe ediliyor. Maalesef. 
Yani bir önceki üyemizin ifade ettiği, Galatasaray Lisesinde son sınıfta okuyan, ön başvuru 
yapmış kardeşlerimizle ilgili konuyu buraya gündeme taşımakla, kusura bakmasın ama yine 
Galatasaray camiasına zarar veriyor. 
Bu konu Galatasaray eğitim kurumu, Galatasaray Spor Kulübü, kurullar, ilgili kişiler tarafından 
hukuk ve tüzük çerçevesinde değerlendirilip, özellikle de kardeşlerimize zarar vermeyecek 
çözüm üretilecektir. Bu konuyu kamuoyu önünde tartışmanın kimseye bir faydası yoktur. 
Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim SayınBaşkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkür Selçuk Bey, iyi yolculuklar. Beni ilgilendiren kısmına bakacak olursak, eleştirinize 
şöyle cevap vereyim. Evet biz prensip olarak, tedbiren ceza almış bir Divan üyesinin 
dilekçesini okumak durumunda değiliz. Ancak, bu cezalı Divan üyesi, dilekçe içeriğini 
herhangi bir Divan üyemizle paylaşmış, bu bilgileri vermiş ve bu çerçevede de bu Divan 
Kurulu üyemiz bunları burada gündeme getirdiyse, takdir edersiniz ki buna bizim engel olma 
şansımız yok. Ama dilekçeyi okuyacağım deseydi, elbette ama dilekçenin içeriğinden 
haberdarmış, birtakım soruları da sordu. Bence bir an önce bu soruları cevaplayıp, ortadaki 
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sis perdesini, gri alanı ortadan kaldırmak da yarar var diye düşünüyorum. Teşekkürler 
bağlandığınız için. Burçin Bey kimde sıra? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Gürkan Eliçin Başkanım, tekrar bu madde ile ilgili söz rica ettiler. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Ondan sonra kimler var?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Gürkan Beyden sonra, Sayın Sedat Doğan ve Sayın Taner Aşkın, Sayın Ömer Tümay, Sayın 
Ayhan Yeğinsi, Sayın Emir Kıvırcık var şimdilik. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Peki, buyursunlar lütfen. Sırayla alalım o zaman. Gürkan Bey galiba.  
 
Gürkan Eliçin 
SayınBaşkanım, SayınDivan heyeti, Divan Kurulunun değerli üyeleri, sevgili Galatasaraylılar, 
tekrar huzurunuzda olmaktan çok mutlu değilim. Üçüncü kez söz aldığım için özür diliyorum. 
Ama farklı bir konu. Hatice, Sayın Hatice Günay’ın en son olarak dile getirdiği, daha sonra Sicil 
Kurulu Başkanımız Sayın Selçuk Erdoğmuşun üzerinde konuştuğu konu, ki kamuoyu önünde 
konuşulması diyor, kulübümüzün en yüksek danışma organı olan Divanda böyle bir şeyin 
konuşulmamasını ben hayal bile edemiyorum. Aksine konuşulmalı. Konuşulmalı ve varsa 
ortak akıl kullanılmalı. Tek gayemiz bu ortak akılı kullanmak. İzin verirseniz, bu konuyu bu iyi 
bilen biri olarak, bir slayt paylaşımında bulunmak istiyorum Başkanım. İzniniz olur mu? 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun, yalnız çok süratli davranalım. Çünkü hakikaten saat ilerledi, daha çok konuşmacı 
var. Buyurun. 
 
Gürkan Eliçin 
Haklısınız. Şimdi Galatasaray Spor Kulübünün üye alımı ile ilgili tüzüğün 7. maddesi diyor ki, 
Medeni Kanun ve Dernekler Kanununun öngördüğü koşulları içerenler, üye olabilirler. Sonra 
da gruplara göre başvururken, A grubu içinde Galatasaray Lisesinde en az 2 sene okuma gibi 
bir kısıt getiriyor. Dolayısıyla Galatasaray Lisesinin son sınıfında okuyup da 18 yaşını 
doldurmuş olan kardeşlerimiz varsa, medeni kanunun ve dernekler kanununun bu konudaki 
hükümlerine uygun hale geldiklerinden, Galatasaray Lisesinde de 2 seneden fazla 
okuduklarından tüzüğün ilgili maddesi, 7 nci maddesi uyarınca, bu sene içerisinde üyelik 
başvurusu yapmışlar. Sayıları 25 e yakın, kardeşlerimiz söz konusu. Fakat 3 gün evvel yani 23 
Eylülde şöyle bir mail geliyor Sicil Kurulundan, deniyor ki, 18 yaşını ikmal etmiş olmakla 
birlikte, hâlâ Galatasaray Lisesinde, hâlâyı ben söyledim. Hadi eklemeyeyim. Henüz 
Galatasaray Lisesinde öğrenimini sürdürmekte olduğunuz için, şu tarihli resmi gazetede 
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yayınlanan, milli eğitim bakanlığı orta öğretim yönetmeliğinin disiplin cezasını gerektiren 
davranış ve fiiller başlığı altındaki 164 üncü maddesinin, okul değiştirme cezası gerektiren fiil, 
davranışlarını gerektiren alt başlığı diye yazıyor ve burada siyasi partilere, bu partilere bağlı 
yan kuruluşlara, derneklere, sendikalara ve benzeri kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek 
vesaire okul değiştirme cezası gerektiren fiil olarak sayılıyor. Sonunda da deniyor ki, 
Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra tekrar başvurma hakkınız olduğunu 
hatırlatarak, yani amiyane tabirle, önce aba altından bir olmayan sopa gösteriliyor. Sonra 
seneye zaten üye olabilirsiniz deniyor. Ama 29 Eylüle kadar ekteki dilekçeyi doldurursanız da 
ön başvurunuz işleme alınacaktır deniyor. Bilgi için Galatasaray Lisesi Müdürlüğüne yazılmış. 
Galatasaray Lisesi Müdürlüğünün bu başvurularda bu kardeşlerimizin öğrencileri olduğuna 
dair yazısı var. Yani zaten olaydan bilgi sahibi. Ama yine de bilgi için yazılmış, bir de öğrenci 
velisine bilgi için yazıldığı için iddiası var. Bununla yetinilmiyor, aynı gün ve ertesi gün bu 
sefer SMS ile benzer içerikli mesajlar bu başvuran kardeşlerimize ulaştırılıyor. Bir örneğini 
slaytta paylaştığım üzere. Şimdi olay gerçekten böyle mi? İstiyorsanız biraz buna bu şekilde 
bakalım.  
Şimdi Yusuf Bey yine hukukçu olmadığı halde hukuk konuşuyor diyecek bana ama özür 
diliyorum kendisinden. Hukuk normatif bir yapıya sahiptir. Yani normlar hiyerarşisi ile işler. 
Bu hiyerarşi gereği de üst normlar vardır. En üst norm tabii ki Anayasadır. Onun altında 
yasalar, daha sonra tüzükler, yönetmelikler şeklinde gider ve bu hiyerarşi gereği, 
yönetmelikler tüzüklere, tüzükler yasalara, yasalar anayasa aykırı olamaz. Bu üyelik 
bağlamında, dernek üyeliği bağlamında, üst norm olarak tabii ki anayasada derneklere üye 
olmakla ilgili çok genel bir tanım var. Onun bir altındaki yine en üst normlardan biri olan, 
Türk Medeni Kanununun Derneklerle ilgili hükümleridir ve dernekler kanunu da ayrıca bir 
diğer normu oluşturmaktadır. Yasaların altında ise yönetmelik bağlamında, dernekler 
yönetmeliği ve gençlik ve spor kulüpleri yönetmeliği vardır. Yani bizim bakacağımız hiyerarşi, 
normlar hiyerarşisi dernek üyeliğinde budur.  
Türk Medeni Kanununa baktığımızda, derneklere üye olmayı düzenleyen madde, 64 üncü 
madde ve diyor ki, fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi, tüzel bizi ilgilendirmiyor. 
Derneklere üye olma hakkına sahiptir. Burada fiil ehliyeti kavramını merak edecek olursak, 
yine Türk Medeni Kanununun 10 uncu maddesi, ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan 
her ergin kişinin fiil ehliyeti olduğunu söylüyor. Burada ergin kişi kavramı gündeme geldiği 
için, yine aynı kanunun 11 inci maddesi de, erginliğin 18 yaşının doldurulması ile başladığını 
ifade ediyor. Demek ki 18 yaşını doldurarak ergin olan ve bu şekilde fiil ehliyetine sahip olan 
her kişi, Türk medeni kanununa göre, derneklere üye olma hakkına sahiptir. Öğrencilerle ilgili 
bir kısıtlama yoktur. 
5253 sayılı dernekler kanunu ise bu konuya kimler dernek kurabilir bağlamında, 3 üncü 
maddesinde bakıyor. Kısıt getirdiği bazı çalışma grupları var. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensupları, kolluk mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar gibi, fakat 
çocuk yaşta diyebileceğimiz, 12-17 yaş arasındaki çocukların da özel derneklere üye 
olabileceğini düzenliyor bu madde. Yani öğrencilere bir kısıtlama getirmediği gibi, dernekler 
kanunu, 12-17 yaş aralığında ve hayatın doğal akışına uygun olarak öğrenci olmaları gereken 
çocukların bile dernek üyelikleriyle ilgili düzenleme yapıyor. 
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Yönetmeliklere bakacak olursak, ne dernekler yönetmeliğinde, ne de Gençlik ve Spor 
Kulüpleri yönetmeliği ki, bizim kulübümüz spor kulübü olarak bu yönetmelikle daha ilgili, bu 
her iki yönetmelikte de öğrencilerin, dernek üyeliğini kısıtlayan bir düzenleme bulunmuyor. 
Milli Eğitim Bakanlığının orta öğretim kurumları yönetmeliği, daha alt bir norm olarak, 164 
üncü maddesinin L bendinde, öğrencilerin siyasi partilere, bu partilere bağlı kuruluşlara, 
derneklere, sendikalara ve benzeri kuruluşlara diye okunması gereken bir yazım içerisinde, 
bunu aksi şekilde okumak daha üst bir norm olan Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu 
ile çelişir ki, böyle bir çelişki durumunda geçerli olan daha üst norm olan kanunun yaptığı 
düzenlemedir. Ama burada bir şey daha önemli, bu orta öğretim kurumlar yönetmeliğinin L 
bendinin ruhunu anlamak için, aslında K bendi ile birlikte okumak, yani bir önceki bendle 
birlikte okumak gerekiyor. 
Bakın K bendi diyor ki, aynı yönetmeliğin 164 üncü maddesinin K bendi, eğitim ve öğretim 
ortamında, siyasi ve ideolojik amaçlı eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemler 
düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere katılmak, devamında L bendi, siyasi 
partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere, sendikalara ve benzeri kuruluşlara 
üye olmak, üye kaydetmek vesaire.  
Görüldüğü üzere, milli eğitim bakanlığı, orta öğretim kurumları yönetmeliğinin 164 üncü 
maddesinin K ve L bentleri, öğrencilerin siyasi ve ideolojik faaliyetlerini kısıtlamak üzere 
kaleme alınmış. Sonuç olarak, Türk medeni kanununun derneklerle ilgili hükümlerinde, 5253 
sayılı dernekler kanununda, dernekler yönetmeliğinde ve gençlik ve spor kulüpleri 
yönetmeliğinde, öğrencilerin dernek üyeliğini kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Milli eğitim bakanlığının orta öğretim kurumları yönetmeliğinin 164 üncü L bendi ise, 
öğrencilerin siyasi amaçlı derneklere üye olmasını kısıtlamaktadır. Siyasi amaçlı dernekler. 
Peki o zaman amaç nedir? Ben amacı aslında iki yerde görüyorum. Bir tanesi, sarıya 
boyadığım, Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra, tekrar başvurma hakkınız 
olduğunu hatırlatarak, yani bu sene başvurma kardeşim, seneye zaten hakkın var deniyor. 
Ama asıl suçüstü, öğrenci velisine dağıtım konusunda. Niye suçüstü? Çünkü Galatasaray Spor 
Kulübü başvuru formunda, öğrenci velisi iletişimi diye bir şey yok. Dolayısıyla böyle bir 
iletişim bilgisi, Sicil Kurulunda yok. Bu bilgi ancak okulda olabilir. Ama KVKK gereği, okul 
bunları paylaşmayacağına göre, aslında yapılamamış bir paylaşımın, bilgi için paylaşıldığı gibi 
yazılması tamamıyla bir çekince, bir kafa karışıklığı, bir infial, bir sindirme, bir Fransızcası ise 
entüidasyon yaratmak için konulmuş bir bilgi notudur ve bunun buraya konulması, niyeti 
bütün açıklığı ile belli etmektedir. O zaman sormak istiyorum ben Sicil Kuruluna, normlar 
hiyerarşisine mi inanmıyorsunuz? Galatasaray Spor Kulübü derneğini, siyasi amaçlı bir dernek 
olarak mı görüyorsunuz? Fiil ehliyetine sahip bireyleri, korkutmak, sindirmek mi istiyorsunuz? 
Tüzükten kaynaklanmayan bir yetkiyi nasıl kullanıyorsunuz da fiil ehliyeti olan bireylere böyle 
bir yazı gönderiyorsunuz? Diğer gruplardan, A grubu harici gruplardan, öğrenci aday var ise, 
benzer bir uygulama yaptınız mı? Bilgiye yazdığınız notla birlikte suç işliyorsunuz, farkında 
mısınız? Sözün özü, mahkeme kadıya mülk değildir. Sevgili Sicil Kurulu üyeleri, elbet bir gün, 
genel kurul iradesi tecelli edecektir ve o gün o koltuklardan kalkacaksınız. O zaman yapmış 
olduğunuz tüzüğe aykırılıkların, usulsüzlüklerin ve hukuksuzlukların hesabını vermek 
durumunda kalacaksınız. Üstelik sizin yaptığınız gibi olmayacak, hukuka ve tüzük kurallarına 
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uygun bir şekilde bu hesap sorulacaktır. Sundum, söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum 
SayınBaşkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Bilgiler için teşekkürler. Ancak bu konudaki irade, elbette ki genel kurul üyelerinindir. Herkes 
kendi iradesiyle yapılacak ilk genel kurulda kendi değerlendirmesini yapacaktır. Bunu da 
belirtmek isterim. Burçin Bey, sıradan alalım lütfen. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Selçuk Bey, sicil Başkanı, tekrar söz istediler Başkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Peki, buyursun. 
 
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 
Evet, SayınBaşkanım, duyabiliyor musunuz acaba? 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Biz duyuyoruz, umarım siz kullanmıyorsunuz arabayı Selçuk Bey? 
 
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 
Yok. Son kullanışım olur herhalde. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Yok. Lazımsınız siz daha. Genel kurula bekliyor herkes sizi, lazımsınız ona göre. 
 
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 
Evet. Çok sevildiğimin farkındayım. O sevgiyi karşılıksız bırakmayacağım SayınBaşkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun, buyurun, cevap hakkınızı kullanmak istemişsiniz. 
 
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 
Evet, geçmiş dönemde uzun yıllar Sicil Kurulu üyeliği yapmış olan Sayın Gürkan Eliçin’in....... 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Ses gelmiyor. En azından bana gelmiyor.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Zannediyorum yolda oldukları için bağlantı çok zayıf Başkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Makul bir yere geçtiği zaman tekrar rica edelim. Hatırlatalım. Selçuk Bey duyamıyoruz sizi. 
Şimdi, kesildi tekrar. Buyurun.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Tekrar bağlamaya çalışalım mı Başkanım? Sıradaki konuşmacıya mı geçelim? 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sıradaki konuşmacıyı alalım, sonra Selçuk Bey daha rahat bir ortam olduğu zaman tekrar 
bağlanalım. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
SayınSedat Doğan. Selçuk Bey gerçi el kaldırıyor tekrar Başkanım, bir kez daha deneyeceğim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Bir daha deneyelim lütfen. 
 
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 
SayınBaşkanım duyabiliyor musunuz acaba? 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Şimdi duyuyoruz buyurun. 
 
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 
Tamam. Sağa arabayı aldık, teşekkür ederim. Geçmiş dönem uzun yıllar Sicil Kurulunda aktif 
görev almış Gürkan Beyin, Divan toplantısı öncesinde bu konuda çok hazırlıklı olduğunu 
görüyorum. Buradan da şunu anlıyorum. Bu konuyu başından sonuna kadar geçmiş 
dönemdeki sıkıntı da dahil, işin içerisinde başrol oyuncusu olarak bulunduğunu görüyorum. 
Üzülüyorum. Gerçekten Galatasaray adına üzülüyorum. Okuduğu, kanun yönetmelikleri, 
çarpıtarak okumasını bir kenara bırakıyorum. Sadece Galatasaray Spor Kulübü tüzüğü, 
madde 13, 13 e 1 i okumak istiyorum. Sevgili Galatasaraylıların bilgi sahibi olması açısından. 
Sporcu olma koşulları, Galatasaray Spor Kulübünde. 18 yaşını doldurmuş olsa dahi, ilköğretim 
ve liseye devam eden öğrencilerin, veli veya vasilerinden yazılı izin belgesi alınmış olması. 
Yani Galatasaray Spor Kulübünde, spor yapabilmesi için dahi, 18 yaşını doldurmuş olan lisede 
okuyan, bu Galatasaray Lisesine mahsus bir şey değil. Herhangi bir eğitim kurumunda 
bulunan kişilerin velilerinden bir izin belgesi getirmesi gerekiyor.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Spor yapabilmeleri için mi, üye olabilmeleri için mi? 
 
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 
Spor yapabilmeleri için dahi, bir şekilde izin belgesi vermesi gerekiyor. Yani 18 yaşını 
doldurmuş olsa dahi, bir eğitim kurumunda okuyorsa, tüzüğümüzün ilgili maddesi. Kaldı ki 
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şunu ifade etmek istiyorum. Yani gerçekten ilgili kardeşlerimin adına üzülüyorum. Her 
seferinde deniyor ki, bu kişileri Sicil Kurulu kamuoyu nezdinde afişe ediyor. Biz ısrarla bu 
konuyu, ilgili bu madde çerçevesinde de Yönetim Kurulumuzun da bilgisi dahilinde, 
Galatasaray Lisesi Müdürlüğüne ve velilerine, müdürlük aracılığıyla bilgilendirmesi anlamında 
aktardık. Bu sadece Galatasaray Lisesine mahsus bir konu da değil. Altını net bir şekilde 
çizmek istiyorum. Diğer grupta da benzer durumda olan başvuru sahibi varsa, aynı kişileri 
haberdar ettik. Burada çok net bir endişemiz var. Yarın öbürsü gün, bu konuda ilgili 
yönetmelik. Yani bir kere yönetmelik çok net. Yani Gürkan Eliçin Sayın ağabeyim diyeceğim 
yine, çarpıtması gerçekleri değiştirmiyor. İlgili disiplin yönetmeliği maalesef bu konuda bir 
alan açıyor. Biz de bu konuda, olası bir önümüzdeki dönemde, sıkıntı yaşanmaması adına 
bilgilendirme yaptık. Kaldı ki de bu konudaki nihai karar, 10 Ekim tarihinde Yönetim Kurulu 
tarafından verilecek. Bu kardeşlerimizin alınıp alınmaması zaten şu aşamada verilmiş bir 
karar değil. Ama bir kişi, ilgili konulardan, yönetmeliklerden bilgi sahibi olarak ilgili 
başvurusunu yapmak durumunda. Bu kardeşlerimizin, Gürkan Bey de biliyor. Başvurularını 
zaten kendisi getirip, Sicil Kuruluna teslim etti. İmza karşılığı. Yani bu kişiler, Gürkan Bey 
aracılığı ile bu formları getirdiği için bu kişiler bu konuda bilgi sahibi olması lazım. Umuyorum 
Gürkan Bey de bu formları toparlayıp getirirken, ilgili kardeşlerimize, ilgili yönetmelikleri bilgi 
vermiş ve bu kardeşlerimiz de gönül rahatlığı ile başvuru yapmıştır. Son bir şey daha 
söyleyeceğim. Sevgili Gürkan Eliçin, eski dönemde, çok uzun yıllar Sicil Kurulunda görev aldı. 
Benim hatırladığım kadarıyla, Galatasaray Lisesinde okuyan başvuru süreci ilk defa, bu yıl, 
başımıza geliyor. O yüzden bu süreci de hep birlikte ortak akılla bir çözüm üreteceğiz. Yani 
bugüne kadar, hep Galatasaray Lisesinden mezun olmuş veya yıllar sonra, iki yıl okumuş 
mezunların başvurduğu bir süreçken. İlk defa okuyan bir öğrenci, kulüp tarihinde ilk oluyor. 
Dolayısıyla biz de bunu ortak akılla, idaremiz, Yönetim Kurulumuz, hep birlikte bir çözüm 
üreteceğiz. Galatasaraylılar Derneğinde de aktif görevi var Gürkan Beyin bildiğim kadarıyla, 
herhalde kardeşlerimizi, hani okurken artık Galatasaraylılar Derneğinde bir an önce üye 
yapmak adına çaba sarf ediyordur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Başkanım, 
umarım bu konu, şimdilik burada kapanmasını rica edeceğim. Çünkü tartıştıkça, konuştukça, 
bu kamuoyu nezdinde yine Galatasaraylıları anlamsız bir tartışmanın içerisine çekiyoruz. 
Müsaade edilsin bize lütfen, bunu ortak akılla, Yönetim Kurulumuzla, kardeşlerimizle, 
Galatasaraylılarla çözüm üretelim. Bu konuyu burada, mümkünse geçici olarak müsaadenizle 
ara verelim, noktalı virgül koyalım diyorum. Teşekkür ederim Başkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam. Teşekkürler. Yalnız Selçuk Bey size, tüzüğün 13/1 maddesini tekrar okumanızı 
öneriyorum. Çünkü o araya koyduğunuz dahi, sizin biraz kişisel yorumunuz gibi oldu. Onu 
tekrar bir değerlendirmekte yarar var. Sedat Doğan’dı galiba, sıradaki konuşmacımız. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Bağlanıyorlar Başkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Ben değerli hazirundan bir mücbir sebep bilgisi paylaşmak istiyorum. Değerli katılımcılar ve 
izleyiciler, sevgili Divan üyelerimiz, ben saat 16.30 da bir nikah şahitliği yapmak 
durumundayım. O bakımdan yüksek müsaadelerinizle, bu toplantıyı idare etme yetkisini, 
kıdemli Başkan Yardımcımız Aykutalp Derkan’a devretmek istiyorum. Umarım bu mazeretimi 
uygun görürsünüz ve bir dahaki Divan toplantısına kadar hepinize sağlıklı günler diliyorum ve 
müsaadelerinizle, oturumdan bu medeni görevim için aranızdan ayrılıyorum. Çok 
teşekkürler, iyi hafta sonları diliyorum hepinize. Aykut Bey, yetki sizdedir. Lütfen. 
 
Sedat Doğan 
SayınBaşkanım çok özür dileyerek bir dakikanızı rica edebilir miyim? SayınBaşkanım. Size bir 
sorum olacak, o sebeple bir dakika bekletebilirsek.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Peki, peki, daha sonrasında, buyurun Sedat Bey. 
 
Sedat Doğan 
Sayın Başkanım, değerli Divan, Sayın hazirun, Galatasaray’ın değerli üyeleri, ben esasında 
bağlanmayı düşünmüyordum ama özellikle sizin okuduğunuz ihtar ve daha sonrasındaki 
birtakım görüşlerden sonra ben de birtakım cevaplar verme durumunda kaldım. Öncelikle 
SayınBaşkanım, Divanın şu anda tarihimizdeki ilk defa karşılaştığı bir durum var. Bu durum da 
ilk defa bir Denetim Kurulumuzun, hatta birazdan açıklayacağım. Tekrar açıklayacağım. 
Başkanın düşmüş olması sebebiyle, Yönetim Kurullarının ve diğer kurullarının da mevcut 
olmaması sebebiyle, bir zorlukla karşı karşıyasınız ve demin Denetim Kurulu raporunun 
okunup okunmamasını, siz bir bilgi amaçlı olarak, bence haklı olarak bir oya sundunuz. Fakat 
burada yönetim tarafına, bana göre sakıt olan, müstafi olan, müstafi sayılan, Yusuf Beye 
birazdan cevap vereceğim. Yönetim Kuruluna ve diğer kurullara tanıdığımız hakları, bugün 
var olmayan, hukuken var olmayan, sakıt olmuş, yani düşmüş Yönetim Kuruluna tanıdığınız 
hakları, sakıt olmaları sebebiyle, karar alamayacak noktada olmalarına rağmen, iki üyemizin 
kulüpten atılması ile ilgili vermiş oldukları kararlar açısından, bu iki üyemize de aynı şansı 
vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Sizi eleştirmiyorum, çünkü ilk defa böyle bir durumla 
karşılaşıyoruz. Yani Sayın Nuray Dayı’yı, sakıt olmuş bir Yönetim Kurulu bu kulüpten atamaz. 
Sayın Fatih Altaylı’yı, sakıt olmuş bir Yönetim Kurulu, düşmüş bir Yönetim Kurulu, bu 
kulüpten atamaz. Bu sebeple, demin bir mesaj geldi. Sayın Fatih Altaylı da bağlanıp 
görüşlerini bildirmek istemiş. Ben Divana öneriyorum. Demin yaptınız, çünkü hatta iki defa 
oylama yaptınız. Ben öneriyorum, SayınDivan bilgilenme açısından, Sayın Nuray Dayı’nın 
dilekçesini, dinlemek istiyorsa, lütfen oylayın, dinlensin. Sayın Fatih Altaylı konuşmasını 
dinlemek istiyorsa Divanımız, onu da dinlesinler. Çünkü normal bir dönemden geçmiyoruz. 
Hakikaten hukukun labirentleri her şekilde kullanılarak, 750 tane aslan kullanılıyor vesaire 
bunları görüyoruz basında, Sayın sakıt Yönetim Kurulu üyelerinden, hukuk labirentleri 
kullanılarak birtakım işler yapılıyor. Galatasaray’ın mazisinde olmayan, Galatasaray’ın 
ananelerinde olmayan birtakım işlemler yapılıyor. Ben o açıdan, hani siz buradayken, bu 
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görüşümü, hem Galatasaray’da çok uzun yıllar, hukuk işlerini yürütmüş, yardımcı olmuş bir 
Divan üyesi olarak, hem de hukukçu kimliğimle, size önermek istedim SayınBaşkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Önerinize teşekkürler. Ancak Disiplin Kurulu tarafından her ne kadar sakıt deseniz de 
demeseniz de, şu anda görevde olan bir Disiplin Kurulu tarafından tedbiren ceza almış, Divan 
üyelerini ve üyelerinin üyelik haklarının kullandırılıp kullandırılmaması Divan Kurulunda 
oylanacak bir konu değildir. Bunun yeri genel kuruldur. O bakımdan aynı Sayın Nuray Dayı’ya 
olduğu gibi, Sayın Fatih Altaylı da tedbiren cezalı konumdadır. Dediğim gibi bu cezayı hak 
etmiştir, hak etmemiştir, bu ayrı. Bu Divan Kurulunun konusu değildir. Bu oylama da 
yapılamaz Divan Kurulumuzda. O bakımdan böyle bir üye hakkından faydalanması, oylama 
usulü de söz konusu değil. Denetleme Raporunun okunup okunmamasını böyle bir bilgiye 
ihtiyaç  
 
Sedat Doğan 
SayınBaşkanım, Denetlemenin raporunun oylanması da değil ama yaptınız. O açıdan ben 
uyarmak istedim ama takdir SayınDivanımızın tabii ki, ben sadece uyarmak istedim. Çifte 
standart olmaması açısından. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkür ederim. Uyarıdan ziyade, bir sıkıntı çıkmaz merak etmeyin. O çıkacak sıkıntıları 
göğüsleyebiliriz. Divan Kurulumuzun durumu çok nettir. Yönetim Kurulunun ve Disiplin 
Kurulunun aldığı kararları, tüzük çerçevesinde değerlendirmek genel kurulun işidir. O 
bakımdan bu hak edip, hak etmediklerini de dediğim gibi, bizim bir yargı yürütmemiz söz 
konusu değil. Şu an itibariyle mümkün görünmüyor.  
 
Sedat Doğan 
Hiçbirimizin takdirinde değil.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
O bakımdan bu değerli üyelerimizin de hoşgörülerine sığınıyoruz. Genel kurula kadar veyahut 
başka bir hukuksal haklarını kullanıncaya kadar, maalesef bizden uzak kalacaklar. Ben bu 
vesileyle tekrar müsaadelerinizi rica ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Aykut Bey 
size kolaylıklar gelsin.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler Başkanım. Nikah şahitliği zordur.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Çıtayı yukarı çıkartarak yöneteceğinizden eminim. Çok teşekkürler, kolay gelsin herkese. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
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Sedat Bey. 
 
Sedat Doğan 
Ben müsaadenizle devam edeyim Aykut Başkanım.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Tabii. 
 
Sedat Doğan 
Şimdi öncelikle bu Denetim Kurulu, konusunda birtakım notlar aldım. Okuyarak gideceğim 
bazılarını, onun için ara sıra kesilirse kusura bakmayın. Şimdi bir kere Sayın sakıt Yönetim 
Kurulu üyelerinden Yusuf Günay Beyefendi.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sesinizi biraz yükseltebilir misiniz? 
 
Sedat Doğan 
Tabii. Sayın sakıt Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Yusuf Günay, bir kere öncelikle beni 
şaşırtan bir şey söyledi. Bu kulüp hukukçularıyla ilgili. Ona sonra geleceğim. Fakat şimdi bir 
dava açıldığını söyledi. Yönetim Kurulu lehine, yani Yönetim Kurulu tarafından bir dava 
açıldığını söyledi. Bu ibrasızlıkla ilgili. Şimdi bir kere usul hukukumuzda Yönetim Kurulu adına 
bir dava açılmadı. Bu davalar, kişisel olarak açıldı. Sayın Yusuf Günay da, Sayın Abdurrahim 
Albayrak da diğer Yönetim Kurulu üyeleri de kendi adlarına açtılar. Hatta kendi adlarına 
açmış oldukları bu davalarda tedbir istediler. Şimdi ben soruyorum, tedbir niye alınıyor 
hukukta? Tedbir olayın hukuki sonuçlarının bir süreliğine dava sonuçlanıncaya kadar veya 
tedbir kaldırılana kadar doğmamasını sağlamak için alınır. Aksi takdirde, Yusuf Beyin dediği 
gibi olsaydı, efendim tedbir kalktı ama görevlerine devam ediyorlar. Tedbir kalktığına göre, 
tüzük uygulanır. Tüzüğün uygulanması gerekir. Yani seçim yapılması gerekir. İkinci konu, yine 
bu dava ile ilgili. İlk söylediğine ek olarak söylüyorum. SayınBaşkanın, bu davaya yani 
Yönetim Kurulu adına açıldığını söylediği davaya, Sayın Yusuf Günay’ın, fer’i müdahil olarak 
katıldığını söylüyor. Şimdi hakkın şahsi olarak kullanılması gereken bir noktada ve bunun da 
eğer bir süresi varsa, ki medeni kanunumuzda da süre var. İbra edilmediğiniz zaman, buna 
itiraz etmek için belli bir süreniz var. Bu süreyi geçirdikten sonra, sizin herhangi bir yerde fer’i 
müdahil olmanız size bu hakkı geri vermez. Şimdi bizim tüzüğümüzün bir özelliği var. Bizim 
sistemimiz Başkan üzerine kurulmuştur, Başkanlık üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla da Başkan 
düştüğünde, Yönetim Kurulu ve tüm kurullar düşer. Sayın Mustafa Cengiz, kendi lehinde bir 
tedbir kararını zamanında almadığı için ve hatta dava dahi açmadığı için, Sayın Mustafa 
Cengiz düşmüştür. Dolayısıyla hukukçu olarak söylüyorum. Yönetim Kurulu ve diğer tüm 
kurullar sakıt olmuştur. Düşmüştür. Şimdi Sayın Yusuf Günay dedi ki, Denetim Kurulu ile ilgili 
tedbir kalktı evet ama dava devam ediyor. Kendileri ile ilgili davalar da devam ediyor. Ama 
kaziyeyi muhakeme oluşturulmuş şekilde, istinaf mahkemesinin kendileri hakkında verdiği 
kararda da seçilme haklarının olması gerektiği, seçime girebilmeleri, ama diğer tüzüğün 
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öngördüğü hususların da uygulanması gerektiği yönünde istinaf mahkemesi bir karar verdi. 
Bu yerel mahkemeden bahsetmiyoruz.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Müsaade ederseniz bir araya girmek istiyorum. İstinafın, 4 üncü Hukuk Dairesinin verdiği 
karar enteresan. Kısmen kabul, kısmen red diyor. Yani seçime gidin ama seçilme haklarını 
kısıtlamıyor. 
 
Sedat Doğan 
İşte ben de onu anlatıyorum Aykut Bey, müsaade ederseniz bitireyim konuşmamı.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Evet, tabii. 
 
Sedat Doğan 
Evet, müsaade ederseniz bitireyim. Şimdi size çok açıkça mahkeme yolu göstermiş ve nasıl 
olması gerektiğini de söylemiş. Bakın eskiden yerel mahkeme kararı Yargıtay’a gider, usulden 
veya esastan bozardı Yargıtay, geri mahkemesine gider, yargılama yerel mahkemede devam 
ederdi. Yeni kanunlarla beraber. Artık istinaf mahkemesi yerel mahkemenin yerine geçip, 
karar verebiliyor ve bu kararı da verdi. Yusuf Bey yine denetleme ile ilgili şunu söyledi. 
Mahkemede devam ediyor dedi, yerel mahkemede daha bir karar verilmedi. Sizin oradaki 
iddialarınız ne? Sizin oradaki iddialarınız, maalesef şu, saygın bir şekilde görev yapan o gün o 
genel kurulda, sabahtan gelip, gece saat 2 ye, 3 e kadar kalan insanları itham edip, siz bunu 
yanlış saydınız, bilerek yanlış saydınız deyip, o da yetmiyor. Sevgili Kaan Kançal birtakım 
Galatasaray değerlerinden bahsetti. Aynı davada sizin Yönetim Kurulu arkadaşınız, kendi 
sesiyle bir şeyler okuyor, ondan sonra o sesi de hepimiz de biliyoruz, o hepimizin arkadaşı. O 
sesi siz, Divan Kurulu üyelerine mal ederek, davayı uzatıyorsunuz. Bunu mu öğrendiniz 
Galatasaray’da? O davada ne çıkacağını hep beraber göreceğiz. Ama siz, tüzüğün size vermiş 
olduğu görevleri, şu anda yapmıyorsunuz ve o koltuklarda o şekilde oturuyorsunuz. 
Şimdi ikinci konuya gelelim. Bu Galatasaray kulüp hukukçularından filan gitsinler sorsunlar 
dediler. Ben Lozan Hukuk Fakültesini bitirdim, ardından da İstanbul hukuk fakültesinde, ikinci 
diplomamı aldım. Bugün burada konuşan Yönetim Kurulu veya Sicil Kurulundan da bir 
arkadaş çıktı. Bunlar hangi hukuk fakültelerini bitirmişler? Neye göre konuşuyorlar, ben çok 
merak ediyorum. Hukukun yazılı olan kuralları kadar, birinci sınıfta daha hukuk fakültelerinde 
öğretilen hukukun genel prensipleri vardır. İyi niyet kuralları vardır, buna göre hareket edilir. 
Siz buna göre hareket etmediğiniz zaman, evinizin yolunu bulamazsınız. Aynen şu anda bizde 
yaşanan hukuk kaosu gibi. Ve diyorsunuz ki, kulüp hukukçuları, şu şekilde yani sizin iddia 
ettiğiniz şekilde beyan ediyorlar, öyle mi? Hukuki görüş beyan ediyorlar. Peki nasıl oluyor da, 
biri bana anlatsın lütfen. Hem Galatasaray Spor Kulübü adına sizin açmış olduğunuz savunma 
veriyorlar, hem de tam tersi görüş ifade ediyorlar öyle mi? Burada bir İngilizce söyleyeyim. 
Conflict of interest, bir menfaat çatışması yok mu? Bunlar yanlış şeyler. Bunlar çok yanlış 
şeyler. İnsanları itham etmeyin. Orada görev yapan Divan Kurulu üyelerini itham etmeyin. 
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Kendi arkadaşınızın söylediği şeyleri de onlara mal edip, davaları uzatmayın. Biz Galatasaray 
Lisesinde sevgili Kaan Kançal bunları öğrenmedik. Eğer iddialar doğruysa, bakın o konulara 
çok girmeyeceğim. Disiplin Kurulunda, olan işte Nuray Dayıya yazdırılan ya da yazdırılmaya 
çalışılan disiplin savunmaları, bunların Galatasaray hazirununda bulunan başka değerli 
üyeleri, görev yapmış olan üyeleri itham etmeye yönelik olmaları, hususları doğruysa, bu da 
pusu kültürüdür, o da Galatasaray Lisesinde öğretilmez. Bakın doğruysa diyorum. 
Galatasaray’da, pusu kültürü yoktur. Galatasaray’da insanları disiplinle susturmak da yoktur. 
Bizim içimizden biri disipline verildiğinde biz hepimiz beraber gideriz. Sonucunu da alırız. 
Şimdi son konuma geçeyim. Sayın Yusuf Günay bizim her türlü yetkimiz var dedi. Lütfen almış 
oldukları hisselerle ilgili yetkiyi bir daha okusun. O yetki, o paragraf zamanında Yönetim 
Kurulu üyesi olduğum zaman da şahsım tarafından Sayın Refik Arkan’a da danışılarak yazılmış 
bir metindir. Aynısını kullanıyor Sayın Dursun Özbek yönetimi de aynı metni kullandı. Biz 
orada şöyle bir şey dedik, kendi aramızda. Biz her ne kadar iyi niyetle kullanacağımızı bilsek 
de, hiçbir yönetim Galatasaray’ın mal varlığını tamamen tehlikeye sokacak bir yetki sahibi 
olmamalıdır. O sebeple, satış dahil olmak üzere, rehin, ipotek vesaire gibi, uzun saymak için 
ipotek yazdık, hissede ipotek olmaz. Hiçbir yetki bizim çoğunluk hissemiz korunmadan 
kullanılamaz diye o yetki yazısını yazdık. Siz de aynısını kullandınız Sayın Yusuf Bey ve yetkiniz 
çoğunluk hissesini Galatasaray’ın elinde tutarak kullanabileceğiniz süre olarak da sınırlı bir 
yetki. Dolayısıyla her gün hisse satıyorsunuz son günlerde ve bizim hisselerimiz %51 in altında 
şu anda elimizde olan hisseler. Yetkinizi aşıyorsunuz. Size çekilmiş olan ihtarnamede, size bu 
hatırlatılıyor. İsterseniz geri alırsınız hisseleri, olması gereken seviyeye çıkartırsınız. Yapmış 
olduğunuz yanlış işlemi düzeltirsiniz. Ha düzeltmezseniz ne olur? Bunu tavsiye ederim, 
sadece Galatasaray’daki kendi hukukçularınıza sormayın, başka hukukçulara da sorun. 
Yönetim döneminiz bitip, o koltuklardan kalktığınızda, eğer Galatasaray’a zarar vermişseniz, 
bu çıkıyorsa ortaya, veya Galatasaray’da yetkinizi aşan işlemler yapmışsanız, hukuksuz 
işlemler yapmışsanız, hem şahsi mal varlığınızla sorumlu olursunuz, olacaksınız. Ve bu takip 
edilecek, buna emin olun. Buna çok emin olun. Hem de bu kulüpten atılma yaptırımı ile karşı 
karşıya kalabilirsiniz. Sizi uyarıyorum. O yüzden Galatasaray’ın etiğine, Galatasaray 
geleneklerine uyarak şu anda işgal ettiğiniz makamı, yavaş yavaş bırakınız. Galatasaray’ı 
seçime götürünüz ve Galatasaray’ı daha fazla zorlamayınız. Galatasaray’ı zorluyorsunuz. 
Benim söyleyeceklerim genel olarak bundan ibaret. Kimseyi kırmak istemem. En son öyle 
bitireyim. Bu yönetimdeki insanlara ben oy vermiş bir kişi olarak konuşuyorum, ama 
Galatasaray’ın bizlerin hepimizden daha değerli. Orada benim çok yakın arkadaşlarım var. 
Ben o arkadaşlarıma olan vefa borcumu, Galatasaray Spor Kulübü üzerinden ödemem. 
Kendim bir hak mahrumiyetlerine uğruyorlarsa, paraları gidiyorsa, yetiyorsa gücüm 
cebimden veririm, ama Galatasaray üzerinden borcumu ödemem. Herkese de aynı şeyi 
tavsiye ederim ve son olarak lütfen kulübü zorlamayın artık, bizleri de sert ve istemediğimiz, 
Galatasaray’ın geçmişinde olmayan işler yapmak zorunda bırakmayın. Lütfen. Birlik 
beraberlik istiyorsanız, birlik beraberlik ancak hak ve hukuk çerçevesinde olur. Ben 
saygılarımı sunuyorum bütün haziruna. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
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Sevgili Sedat Doğan’a teşekkürler. Ben kısaca bir şey söylemek istiyorum. Bir Divan üyesinin 
veya Divan Kurulunda yapılan bir oturumda hukuki bilgi sorgulamasını kimseye tavsiye 
etmem. Sadece Galatasaray Spor Kulübünün Divan üyelerinden en az 3 hukuk fakültesi, 5 
ana bilim, hukuk ana bilim dalı çıkar, yani o yönden kimse Galatasaray Spor Kulübündeki 
hukukçu üyelerin, gerek akademisyen, gerek avukat olarak, yetkinliklerini, bilgi ve 
becerilerini test etmesin. Bunu şiddetle tavsiye ederim. Sıradaki konuşmacımız, Burçin Bey? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Aykut Başkanım, Sayın Taner Aşkın var. Daha önce denemiştik, ancak bağlantı 
gerçekleştirememiştik. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Evet, lütfen bağlayalım.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Kendisini, zannediyorum bu sefer becerebildik. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sıradaki konuşmacıları da süratli gitmek anlamında, hazırlansınlar. Bir okuyabilir miyiz?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Elbette. Sayın Ömer Tümay, Sayın Ayhan Yeğinsu, Sayın Emir Kıvırcık. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Evet. Teşekkürler. 
 
Taner Aşkın 
Duyabiliyor musunuz? 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Taner Aşkın buyurun, duyuyoruz. 
 
Taner Aşkın 
İyi günler, rahatsız ediyorum. Pardon, kusura bakmayın. SayınBaşkan, Divan Kurulunun 
değerli üyeleri, sevgili hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esasında konuşma niyetim 
yoktu. Fakat bir iki şeye muhakkak değinmem gerektiğini, izledikten ve dinledikten sonra 
karar verdim.  
Bugün şu ana kadar yapılan konuşmaların hepsini özellikle hassasiyetle dinledim. Biraz evvel 
konuşan ve konuşmasının son paragrafında gerçekleri ortaya net ve açık şekilde ifade eden 
Sedat kardeşime candan teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın, biraz hislendim. Çok kısa ve 
öz bir noktaya değinmek istiyorum. Buna Sedat da değindi eksik olmasın. Ama benim bütün 
söylemek istediğim şey bu. Bağlanmış olduğum bundan evvelki Divan toplantımda da arz 
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etmeye çalıştım. Sayın Yönetim Kurulu arkadaşlarıma da izah etmeye çalıştım. Defalarca 
mümkün olan en ılımlı şekilde bunun çözülmesi yoluna gidilmesini söyledim. EvetSayın 
yönetici kardeşlerimiz, kusura bakmayın ama orada yetkisiz oturuyorsunuz. Bakın bir sürü 
hatalar yapıyorsunuz. Bir de yani hiç kimse bir şey okumazmış, hiç kimse bir şey bilmezmiş 
gibi, biz hâlâ yetkiliyiz diyorsunuz. Değilsiniz. Sevgili Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi 
arkadaşlarım. Değilsiniz. Bakın Sedat Bey size gayet açık ve net bunları söyledi. Ben size şunu 
tavsiye ediyorum. Birtakım yaptığınız işlemlerle ilgili tüzüğün 145, 146 ve 147 nci maddelerini 
lütfen dikkatle defalarca okuyun. Okuyun. Böyle bir hakkınız yok. Bakın ben şu anda 80 
yaşındayım, biraz evvel Sedat bir şey söyledi. Ama şunu söyleyeyim. Adaletten kaçınılmaz. 
Eninde sonunda beni bu yaşta tekrardan bir yerlere götüreceksiniz. Tekrardan hukuk yoluna 
başvurmak zorunda kalacağım. Bu Galatasaray’ı yıpratmak için olur diye korkuyorum. Onun 
için geri adım atmıyorum, olduğum yerde duruyorum. Ama ısrarcı olmayın, zorla güzellik 
olmuyor kardeşim, olmuyor. Olmuyor. Yapamadığınız bir şey varsa, yapamadığınızı kabul 
edeceksiniz, bir kenara geçip oturacaksınız. Galatasaray’ı bu kadar germenin, Galatasaray’a 
bu kadar haksızlık etmenin, kendilerinizi Galatasaray’ın üstünde görmenizin alemi yok. Zaten 
değilsiniz ya. Lütfen çok rica ediyorum. Bakın, yine söylüyorum, samimiyetle söylüyorum. 
145, 146 ve 147 yi okuyun, net açık. Sizin yetki almadan, herhangi bir şekilde, bırakın hisse 
senedini, herhangi bir yatırım yapma şansınız yok. Bütçesini getireceksiniz, parasını 
belirteceksiniz, şartlarını belirteceksiniz. Bunların hangisini yaptınız? Hangi yetkiden 
bahsediyorsunuz. Tüzük burada. İşinize geldiği zaman tüzük, işinize gelmediği zaman tuzuk. 
Yok böyle bir şey ya, yok. Kusura bakmayın, çok affedersiniz. Bakın daha fazla konuşmak 
istemiyorum, esasında sadece bu noktaya odaklandığım için konuşmalar arasında da bir şeyi 
tasvip etmiyorum. Bazı konuları çok uzatmayalım lütfen. Galatasaray her şeyi kendi içerisinde 
çözmesini bilen bir kurum. Biz bunları her şekilde çözeriz. Ama birlik, beraberlik. Soruyorum, 
bu konuşmalarda, şu Divan konuşmalarında, hangi birlik beraberlikten bahsedebileceğiz 
Beyler? Birimiz Beyaz diyoruz, öbürümüz kapkara diyoruz ya. Kara da demiyoruz, kapkara 
diyoruz. Böyle birlik beraberlik olmaz, bunu sağlayamayız. Onun için lütfen, bakın her şeyin 
üstünde, Galatasaray var. Galatasaraylılık var. Ama en önemli şey, Galatasaray camiasının 
içerisinde bulunmanın şerefi var. Gelin bu şerefe hep beraber nail olmak, lütfuna biz erişelim. 
Özellikle biz böyle yaşamadık bugüne kadar, bunları görmedik. Görmediğimiz şeyleri bize 
kabul ettirmeye çalışmayın, etmeyiz. Galatasaraylıyız, ettiremezsiniz. Saygılar sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Taner Aşkın’a duygusal ve Galatasaray ananelerini hatırlatan konuşması için teşekkür 
ederiz. Burçin Bey, Ömer Beydi.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım sırada Ömer Tümay Bey var ve bağlandılar. Buyurun. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Buyurun Sayın Ömer Tümay. 
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Ömer Tümay 
Evet. SayınBaşkanım, değerli Divan heyeti, çok kıymetli hazirun, bir kez daha 
huzurlarınızdayım, teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ya gerçekten 
üzülmemek elde değil. Ben 9 Başkan gördüm bugüne kadar Galatasaray’da, herhalde 
yüzlerce de Yönetim Kurulu üyesi gördüm, yönetimler gördüm. Ben böyle bir şey görmedim. 
Bundan, son seçimde bir süre yani, 3 sene evvel, 2.5 sene evvel. Galatasaray’ı yönetmek 
üzere göreve talip olan bir Başkan ve yönetim ekibi, genel kuruldan teveccüh alıyorlar ve 
genel kurul, şey kulübü yönetmek üzere göreve geliyorlar. Aradan bir sene bile geçmeden, 
genel kurul bu kere diyor ki, siz görevini yapamadınız, sizi zorlamayalım, idari olarak ibra 
etmiyoruz, bırakın görevi diyorlar. Ondan sonra, kim? Hukukun şemsiyesinin altında bir 
koşuşturmaca başlıyor. O duruşmadan, bu duruşmaya, o mahkemeden, bu mahkemeye. Peki 
ne oluyor? Birtakım tedbir kararları alınıyor. Neye karşı? Galatasaray’ı yönetmekle mükellef 
olup, buraya bunun için gelen insanlar, Galatasaray kulübünü mahkemeye veriyorlar. 
Olmuyor Beyler. Biz bunları hiç yaşamadık. Kusura bakmayın. Ben 40 küsur senedir bu 
kulübün içindeyim, üye olarak, geçmişi de var, daha çocukluğum da var. Ama ben böyle bir 
şey görmedim ve bunu kalkıp buralardan dile getiriyorlar ya, inanamıyorum yani 
yaşananlara. Hakikaten bunu, şeyin Divanın takdirine sunuyorum. Herkes bir oturup, 
düşünsün, şapkasını önüne alıp, ne yapılacağını. Öte yandan, bir tükenmişlik sendromu 
görüyorum. Bundan bir süre evvel, enteresan bir olay yaşandı. Bunu da paylaşmak istiyorum 
hazirunla. Bizim bağış yoluyla verilen Erenköy’de 3 tane dairemiz var. Burada da sporcular 
kalıyor. Onlar faydalanıyorlar. Şubeler paylaşmış aralarında. Orada öğreniyoruz ki, çok dolaylı 
olarak öğreniyoruz tabii. Voleybol şubesinin masörü covid-19 a yakalanmış. Tabii apartman, 
doğal olarak panikliyor ve de kulübü arıyor. Kulüpten hiçbir yetkili bulunamıyor. Bulunulan 
kişiler de haberi yok. Yani orada kimin kaldığını dahi bilmiyoruz. En sonunda yöneticiye 
ulaşılıyor. Okan Böke’ye zannediyorum. Ona ulaşılıyor ve ondan da son derece Galatasaray’a 
yakışmayacak şekilde bir karşılık görüyorlar. Demek ki bazı şeylere artık hakim değilsiniz. 
Hakikaten bazı şeyleri zorlamayın. Zorlamayın, böyle olmuyor bu iş. Bu kulüp böyle 
yönetilemiyor, olmuyor.  
Bir başka konuya daha giriyorum ve hemen bitiriyorum. Ben seyretmedim. Ama 
seyredenlerden dinlediğim kadarıyla, birkaç gün evvel Abdurrahim Albayrak, Sayın ikinci 
Başkanımız, paraya ihtiyacımızın olduğu futbolcu satabileceğimizi söylemiş, bunu 
televizyonda da spor programlarında izledim. Ben yalnız bu demecini dinlemedim. Bakın her 
futbolcu satılır. Ama sezon başında, onun yerine başkası ramplase edilir. Başka futbolcu. 
Daha düşük maliyetli olması tercih edilir, aynı meziyette başka futbolcu seçilir. Galatasaray 
tarihindeki en yoğun maç trafiğine çıkıyor. Bu sene de böyle gidecek. Ama federasyon kararı 
ile ama işte Avrupa kupalarında elemeler oynamaları ile, başımızda Türkiye'nin en büyük 
teknik direktörü var. Eksik olmasın o futbolcuların performanslarına, yaşlarına bakarak bir 
dönüşümlü olarak oynatıyor. Takımı kurmuş, takım da gayet başarılı. Bu dakikadan sonra, siz 
bu takımdan oyuncu alırsanız, çok büyük hata yaparsınız. Lütfen artık takımın ayarlarıyla 
oynamayın, hocayı da germeyin, takımı da germeyin, taraftarı da germeyin, bizi de germeyin, 
lütfen. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Ömer Tümay’a teşekkür ederiz. Süratle gidelim, şu anda Ayhan Yeğinsu’yu görüyorum. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Aykut Başkanım, Sayın Yusuf Günay söz istediler, zannediyorum konuşmalara cevaben. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Cevaben Yönetim Kurulunun evet, cevaben konuşması öncelik tanıyoruz evet.Sayın Ayhan 
Yeğinsu affına sığınarak bekletiyoruz. Sayın Yusuf Günay, Kulüp BaşkanYardımcımız. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 
SayınBaşkan, fazla uzun sürmeyecek, kısaca. Bir kere Sedat Bey arkadaşımızın kullandığı 
üslubu ve dili, tehditkâr bir dil kullanmıştır. Bunu kınıyorum. Onu söylemek isterim. İkincisi, 
Ömer Bey ilk defa Galatasaray, işte ibrasızlık nedeniyle, mahkemeler vesaire böyle bir konu 
yaşıyor diye söylemişti. Aslında yine değişik defalarca söylemiştik. Galatasaray Spor Kulübü 
benzer durumu, daha önce yaşadı. Yani SayınBaşkan Adnan Polat döneminde bir idari 
ibrasızlık konusu olmuştu. Buradaki mahkeme sürecinde, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu idari 
ibrasızlığı hukuka aykırı bulmuştu. Ve bu şekilde idari ibrasızlık kararını bozdu. Aslında biz de 
şunu göstermek istiyoruz ki, hukukta Yargıtay hukuk genel kurulunun kararında söylendiği 
gibi, idari ibrasızlık diye bir müessesenin olmadığı, belki bizim tüzüğümüzden bunun 
çıkarılması gerektiği, dolayısıyla biz burada bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Çünkü yapılan 
uygulamanın hukuka aykırı olduğunu söylüyoruz ki, Yargıtay hukuk genel kurulu bunu, bu 
kararı vermiş. Nerede vermiş? Galatasaray’ın daha önce yaşadığı bir olayda vermiş. 
Dolayısıyla şimdi yeni bir şey, hiç daha önce yaşanmamış, bizim dönemimizde ortaya çıkmış 
gibi, söylemin doğru olmadığını belirtmek istiyorum. Saygılarımı sunarım. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
SayınKulüp BaşkanYardımcımız Yusuf Günay’a teşekkürler. Yalnız ben burada bir Adnan Polat 
döneminde, Adnan Polat Başkan dönemindeki idari ibrasızlıkla, bu dönemki idari ibrasızlık 
gerçekleştiği genel kurul arasında bir fark var. Denetim Kurulu da bu sefer Adnan Polat 
döneminde öyle bir olay yoktu. Bu dönem ibra edilmedi yani. Öyle bir fark, onu hatırlatmış 
olayım. Bir de sayın konuşmacıların ifade ettiği, bir Galatasaray Sportif a.ş. yi ilgilendiren 
hisse satışları ile ilgili bir şey vardı. Çoğunluk hissesinin altına düştüğü ifade edildi. Ben onu 
düzeltmiş olayım. 14 Eylül ve 16 Eylül tarihlerinde yapılan iki parti satıştan sonra, %60.01 e 
yani %60 civarına, 60 ın biraz üstüne hisse düşmüş durumda, yani dolayısıyla çoğunluk hissesi 
derken, %51 in üstündeyiz hâlâ. Ama bayağı bir yüzde %68,66 lardan buraya geldik. Onu da 
bir düzeltmiş olayım. Sıradaki konuşmacımız, Ayhan Beyi alalım. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Ayhan Beyi alıyoruz. Cevaben söz isteyen 3 konuşmacımız var. Yusuf Bey konuştuktan sonra 
istediler. Ama isterseniz Ayhan Beyi. 
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Ayhan Beyi bekletmeyelim. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Aykut Başkanım, sanırım Ayhan Bey, mikrofonunu ve şeyi aktif edemedi.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
O zaman süratle gidelim. Uzun süredir bekliyor ve hiç konuşmadı. Sayın Emir Kıvırcık’ı alalım. 
Ayhan Beyin de bu arada hazırlığını şey yapalım, yardımcı olalım. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Elimden geldiğince hızlı oluyorum Başkanım. Sayın Emir Kıvırcık. Buyurun efendim, 
mikrofonunuzu da açarsanız. 
 
Emir Kıvırcık 
Tamam mıyız? 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Emir Kıvırcık, buyurun. 
 
Emir Kıvırcık 
Merhaba, ben. SayınBaşkan vekilim, SayınDivan Kurulu üyeleri ve Sayın hazirun, bizi 
seyredenler. Ben konuşulan konular dışında müsaade ederseniz bir konuya değinmek 
istiyorum. Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuya değinmek istiyorum. Sesim geliyor 
mu? 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Tabii buyurun. Geliyor. 
 
Emir Kıvırcık 
Tamam. Sayın Sicil Kurulu Başkanımız da, aplikasyonumuzu tavsiye etti, insanlara. Bu 
aplikasyon üzerinde konuşmak istiyorum ve bir de Divan Kurulumuzun bir yeniliğe imza 
atması gerektiğini düşünüyorum. Bir değişim, bir inovasyon içerisine girmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Daha önce de konuşmalarımda da hatırlarsanız, mesela önce futboldan para 
kazanmamızın gerekliliğini ifade etmiştim. Sonra marka değeri konusuna değinmiştim. Sonra 
da SayınDivan Kurulumuzun alt yapı ile ilgili ve Sayın Fatih Terim’i davet ederek, daha önce 
de Divan Kuruluna gelip yaptığı sunum gibi bir sunum yapmasını, talep etmemizi rica 
etmiştim. Biz bugüne kadar deminki konuşmalardan da yer aldığı gibi, devamlı artık 
hukuksaldı, maddi konulardı, bunları konuşuyoruz. Çünkü maalesef gelinen nokta, çok ciddi 
bir borçlanma ve kulübün elimizden gitme tehlikesine kadar gidebilecek, artık bir borçlanma. 
Bu sebepten dolayı, ben Divan Kurulunun her ay toplanmasının çok önemli bir silah olduğunu 
düşünüyorum. Ama biz bunu ne kadar değerlendirebiliyoruz? Bunu da sorgulamak istiyorum. 
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Aplikasyon konusu ile irtibatlayarak, ne demek istediğimi anlatayım. Data is thenewcurrency 
deniyor dünyada, yani data yeni para birimi deniyor. Data işlendikçe farklı kullanım alanları 
doğuyor ve değer kazanıyor. Datanın, yani verinin sayısız üstünlüğü var, sınırlı bir kaynak 
değil, her gün, hatta her saat data oluşabiliyor. Her analiz edildiğinde de bir bilgi yumağı gibi, 
yani paraya çevrilebilir şeylere bağlanabilecek bir hazine size sunabiliyor. 
Acaba Galatasaray bu renklere gönül vermiş insanların katkısı ile oluşan bu bilgi evreninden 
ne kadar faydalanabiliyor? Hangi planlarla, ne projelerle, biz bunlardan faydalanmayı 
düşünüyoruz? Bunları bilmek gerekiyor bence, aplikasyonumuzun yüzbinlerce insanla her 
gün hemen hemen iletişime geçtiğini düşünüyorum. Veriye ulaşıyor ama bu işin 
profesyonelleri, sahip oldukları imkânın büyüklüğünü nasıl kavrıyor? Nasıl değerlendiriyor? 
Bence bunu bilmemiz gerekiyor. Galatasaray’ın şöyle bir örnek vereyim. Galatasaray’ın her 
bir ferdini, her bir tüketiciyi, her bir potansiyel müşterisini, kendi evreninde doğru koordinata 
oturtacak bir sisteme, sahip mi, plana sahip mi? Bence bilmemiz gerekiyor. Bu sorudan 
maksadım şu. Tüm aplikasyonu indiren Galatasaraylıların, Galatasaray ile kurduğu maddi ve 
manevi ilişkiyi anlamayı, analiz etmeyi, anlamlandırmayı, ne kadar başarıyor? Açıkçası bilmek 
istiyorum. Birkaç basit örnek vereyim. Mesela uygulamaya üye olan kişinin, sezonluk futbol 
veya basketbol kombinesi var mı, yok mu? Bilgisi, bizim için çok önemli bence, Galatasaray 
Spor Kulübüne üye mi? Daha önce Galatasaray’dan herhangi bir markalı ürün almış mı, 
kullanmış mı? Almamış mı? Müzesini ziyaret etmiş mi? Bu soruların cevapları ne işe yarar 
derseniz, kombine sahibi insanın stadyuma hangi yolla gidip geldiğini öğrenebilir yada bir 
ürün yada hizmeti alıp da bundan memnun olup olmadığını ölçebilirsiniz. Galatasaray bonus, 
yada Galatasaray mobil gibi, hat kullanıp kullanmadığını anladığınızda ise bu verinin 
potansiyelini harekete geçirecek adımlar atabiliriz, ya dasegmentin özelliğine göre, çapraz 
satış yapabiliriz, bunu neticelendirip, gelire çevirebilecek projelere imza atabiliriz. Ama 
bunları biz düşünüyor muyuz, değerlendiriyor muyuz? Bunları profesyonellerinden bilmemiz 
gerekiyor bence. Mesela uygulamaya üye olan kişi nerede ikamet ediyor? İl, ilçe, hatta 
büyükşehirlerde mahalle. Bu ne işe yarar diye sorarsanız, bu lokasyonu bilmek şu işe yarar. 
Elinizdeki satış analizleri ile öğrendiğiniz adres bilgisi korelasyonunu incelerseniz, yeni bir 
mağaza açacaksanız, bunu nerede açsanız, en doğru olur, bu bilgiyi net öğrenirsiniz. Başka bir 
şey söyleyeyim, mesela Üsküdar’da oturan yada Kadıköy’de oturan aplikasyon sahiplerini 
öğrenebilirseniz, Burhan Felek spor salonundaki bir voleybol maçına yönlendirme 
yapabilirsiniz. Yani bir ilave voleybol seyircisi kazandırabilirsiniz. Oraya 200, 300 kişi gitse, 
belki de ambiansı değiştirip bir voleybol maçımızı kazanmamızı sağlayabilir. Acaba 
uygulamaya üye olan kişinin çocuğu var mı, çocuklarının doğum tarihi nedir? Bu soruların 
cevapları o çocukların doğum yıllarına göre, günlerine göre, babalarına, annelerine, 
Galatasaray store mağazalarından yaşları kadar mesela, bir indirim sağlanarak, onları satış 
yapmaya, Galatasaray store yönlendirebilirsiniz. Hem kulübümüz lehine, hem onların lehine, 
maddi, manevi bir kazanca çevirebilirsiniz. Spor okullarımızın tanıtımlarına davet edebilir 
yada ürünlerle ilgili olası sponsorlarımızla görüşürken, masada bu bilgileri aset olarak 
kullanabiliriz. Kullanıcı, bu kadar veriyi neden versin, niye birkaç dakikasını buna ayırsın 
derseniz, uygulamada aylık 19.99 biliyorsunuz fiyat. Mesela denebilir ki, ödeme yapmanın 
alternatifi, istenen tüm bilgilerin verilmesi olabilir. Yani adama bir aylık freetrial verebilirsiniz, 
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bu bilgiler karşılığında, bunların yanı sıra kurumsal çözüm ortaklarımız ve sponsorlarımızla 
masaya oturup, ki bu sponsorlarımız çok önemli. Yani biz her türlü ilave gelir elde edecek 
şeyin peşinde koşmamız gerekiyor. Gün o gün. Bir liranın tasarrufunu, hep sağlıyoruz, 
sağladığımızı anlatıyoruz, iyi de bin lira ilave getirisinin de peşinden koşmamız gerekiyor. Bu 
yolla elde edilebilecek yani kurumsal çözüm ortaklarımızla, sponsorlarımızla masaya oturup, 
onların penceresinden yola çıkarak, aplikasyonumuz için ortak sorular oluşturabiliriz. Bu yolla 
elde edilebilecek data ve profilleme de, hem sponsorları mutlu edecek, hem de karşılıklı 
beklentileri daha fazla veri etrafında toplayarak, iki tarafa da fayda sağlayabilecektir. Telefon 
numarası üzerinden, Galatasaray bonus datası ile birleştirip, kesişim kümesinin harcama 
eğilimleri hakkında genel bir bilgi edinebilir. GSM servis sağlayıcılarla işbirliği yaparak, abone 
olunan cihazın teknik verileri ve mobil browser ile en çok ziyaret edilen spor içeriklerini analiz 
edebiliriz. Farz edelim ki, Türkiye pazarına yeni girecek bir btc marka var ve bu marka ile 
yapmayı umduğunuz iş ortaklığı, anlamlı hale getirecek datayı biz önceden bilirsek, sahip 
olursak, müzakere konusunda ve müzakere masasında, o sponsorlarla ilgili fiyat konusunda, 
çok daha fazla işbirlikçi olarak bunu daha fazla nakde çevirebiliriz. Uygulama içinde reklam 
alanları oluşturursak, reklam verenin beklentilerine göre, veri profili toplayıp, reklamın 
etkinliğini artırabiliriz, gelirlerimizi yükseltebiliriz. Doğru bir profilleme çalışması yaptıysak, 
kişiselleştirilmiş, reklam gösterme olanağı kazanabiliriz. Bunlardan ilave gelir kazanabiliriz. 
Buradaki amaç, kullanıcı deneyimini en üst düzeyde tutmak olmalıdır. Kendini tekrar tekrar, 
tekrar eden ve devamlı bol bol Florya’dan video gönderen bir tarzda devam edersek, 
korkarım ki, ne 16 GB, ne 32 GB, ne 64, hatta 128 GB olan bir mobil cihaz bile yeterli 
olmayacaktır. Dolayısıyla insanların kendini özel hissedeceği, Galatasaray’ın bir parçası 
hissedeceği ortam ancak data ile ve bunu nasıl kullandığımızı bilmemiz ile mümkün olabilir. 
Yani nesnelerin internetinden tutun, makine öğrenmesine, yapay zeka gibi bir çok şeyi 
öğrenip bunları hayal gücünüzle birleştirip, veriye ve paraya çevirebiliriz. Topladığımız bu 
veriyi, doğru analiz eder ve iyi tanımlanmış iş hedeflerine yönelik işleyebilirsek, birçok ticari 
öngörü elde edebiliriz. Bununla da yeni işbirliği ihtimalleri sağlayabiliriz. Bir data ve 
businessintelligence, en önemli rekabet silahımız haline dönüşebilir. Bu girişim, bir girişimin 
maliyetler üzerindeki etkisi de büyük olur. Mesela konvansiyonel TV yayıncılığı bütçede zarar 
kalemi ise ve şu anda zarar kalemi bu. Galatasaray TV yi, internet, youtube ve mobil 
uygulama üzerinden izlenebilir bir kanal olarak konumlamak mümkün olur. Dolayısıyla 
mecranın başarısı genel yönetim giderinden ve televizyonculuk yatırımından tasarruf 
sağlayabilir. Mobil uygulamada başarılı olursak, kayıtlı aktif kullanıcı, milyon barajını aşarsa, 
yatırımcı, gelir ve bizim Galatasaray dijital a.ş. ye ortak olabilir ve hatta ileride halka 
açabiliriz. Dolayısıyla elimizdeki bu aplikasyonun değeri inanılmaz önemli. Yani Galatasaray 
şüphesiz hem akla, hem duygulara seslenen eşsiz bir marka, sevenlerinin gözünde, rakibi, 
alternatifi yok. İşte bu, bu büyük kitlenin eğilimleri, tercihleri, yarattığı ekonomi ve ürettiği 
veri, göz önünde bulundurulursa, şu an görünmez olan potansiyel kaynak, çok ama çok 
büyük. Unutmayalım dönemsel içerik bir kere kazandırır, zaman ve zeminden, sizden yanaysa 
çok kazandırır. Ama veri gerçek dönüşümünü sağlayabileceği müddetçe, yani bize uzun 
seneler boyunca sürekli kazandırma potansiyeline sahip, son şeyi okuyorum. Aykut abi. Bizim 
bu cevheri, bu hazineyi, ne kadar becerebileceğimizi bilmek, değerli kılabileceğimizi bilmek 
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hakkımızdır diye düşünüyorum. Biz artık Divan Kurulu olarak Galatasaray’ın geleceği 
konusunda, hayati konulara sahip çıkmak zorundayız. Gelir getirici hayati konulara. Takip 
etmek zorundayız, hedefleri bilmek, yoksa bir hedef, hedef koymak zorundayız. Yanlış hedef 
varsa, müdahale etmek zorundayız. Galatasaray insan kaynağının değerinden hep bahsedip 
de bunu kullanamamayı becerebilmek, bir beceri. Bunu çok iyi beceriyoruz. Buna bir son 
vermemiz gerekiyor. Belki de Divan Kurulu olarak bu kaynağı kullanmada önayak olmalıyız. 
Son iki cümlem. Ortak aklı kullanmayı becerebilmeliyiz, gelir getirmede, ama kimin neyi, nasıl 
yaptığını bilmezsek, bunu nasıl başarırız? Kendi elimizle kendi geleceğimizi emanet ettiğimiz 
bazı projelerdeki, bazı profesyonelleri, bunların hazırladığı projeleri bilmede, takip etmede, 
bir inisiyatif almazsak, yıllar sonra yine bu yıllarda, hatta son 20 yılda olduğu gibi, nasıl 
ekonomik olarak battığımızı ve bunun getireceği ayrışmaları, kavgaları yaşamaya devam 
ederiz. Dolayısıyla Divan Kurulu olarak, artık insan kaynağımızı, kullanmayı becerebilecek 
şeylere imza atmamız gerekiyor. Aykut abi ve tüm Divan Kurulu üyeleri, sabrınız için teşekkür 
ederim ama aplikasyon bir hazine elimizde. Fakat bunu nasıl kullanacağımızı, bence bizim 
denetleyip, bilip insan kaynağını ona göre değerlendirmemiz lazım. Devreye sokmamız lazım. 
Çok teşekkür ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sevgili Emir Kıvırcık’a çok teşekkür ederim, Divan üyeleri adına. Bizi bir nebze bu 
konuşmasıyla, hukukunlabirentlerinden kurtardı. Bu inovatif ve pandemi döneminde çok 
önemli görüşlerinden kulüp birimlerinin yararlanmasını temenni ediyorum. Sıradaki 
konuşmacımız Ayhan Yeğinsu’yu bağlayabiliyor muyuz acaba, Sayın Yeğinsu? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Tekrar deniyorum.  
 
Ayhan Yeğinsu 
Duyuyor musunuz sesimi? 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Ayhan Yeğinsu buyurun. Sesiniz geliyor. 
 
Ayhan Yeğinsu 
Sesim geliyor. Değerli Galatasaraylılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Divan 
heyetinden şöyle bir istirhamım olacak. Bizler için bu tür elektronik şeyler çok yeni, biraz 
daha sabırlı olunursa, bağlanmakta güçlük çekilebilir veyahut da başka hatalar yapabiliriz bu 
ekranlarda. Biraz daha sizlerden sabır rica ediyorum. Şimdi birkaç tane konunun altını çizmek 
istiyorum. Bunlardan bir tanesi, çok sıklıkla yapılan bir yanlış, Galatasaray Spor Kulübünün 
organları 3 tanedir. Kulübümüzün tüzüğünün 22 nci maddesinde bu çok net olarak 
belirtilmiştir. 22/1 maddesi bunun genel kurul olduğunu, 22/2 Yönetim Kurulu, 22/3 de 
Denetim Kuruludur der. Dolayısıyla bunun dışındaki, bütün kurullar, istişari kurullardır. 
Bunun bir kere altını çizmek istiyorum. Çünkü sıkça bir yanlış yapılıyor. Bazı kurulları organlar 
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olarak söyleniyor. Bunun bir altını çizeceğim. İkinci olarak, Sayın Sedat Doğan bir konuşma 
yaptı, bağırıp, çağırarak birtakım tehditler ve aba altından sopa göstererek, kendisini şiddetle 
kınıyorum. Şiddetle, altını çizerek söylüyorum. Galatasaray Spor Kulübünde birtakım etik 
kuralları biliyorsan, sen kendinin de uyması gerektiğinin altını çizmek istiyorum.  
Gelelim başka bir konuya, şimdi bir hukukçu üyemiz ile, bir hukukçu olmayan ama hukuki 
birtakım danışmanları olduğunu söyleyen bir üye, hem geçen Divan toplantısında, hem bu 
Divan toplantısında oldukça zamanımızı aldılar. Bir kere sıklıkla... 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Onu müsaade edin de biz takdir edelim. 
 
Ayhan Yeğinsu 
Ben sizin takdirinizdir, bununla ilgili bir şey söylemiyorum. Fakat sıklıkla aldıkları ve 
söyledikleri konularla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Eğer cümlemin sonunu bekleseydiniz. 
Hangi konuda, ne söylemiş olduğumu anlayabilecektiniz. Şimdi sıklıkla yapılan yanlışlardan 
bir tanesi, ibra ve zaman aşımı. İbra olmuş olmak, bundan 3 sene önce, 5 sene önce yani bir 
ikmal, bir hata varsa, kesinlikle geçerli olmayan bir şey. Bir kere bunu bazı eski yöneticilere ve 
son zamanlarda sıklıkla konuşma yapan yöneticilere bir hatırlatmak istedim. Ayrıca biraz 
önce söylediğim iki üyemiz, bu Denetim Kurulunun hukuken olmadığını söylemekte. Sonra da 
Yusuf Günay’a cevap verildiğinde de ben öyle demedim deniyor. Yani yazılı olarak bile 
Galatasaray Spor Kulübüne yazmışsınız, Denetim Kurulu hukuken yoktur diye, neyin 
tartışmasını yapıyorsunuz, neyin algı yönetimini yapıyorsunuz? Tehditle, bağırma ile, çağırma 
ile nereye gideceğinizi düşünüyorsunuz? Madem bu kadar güveniyorsunuz, Lozan’da 
okumanıza ondan sonra hukukçu olmamanıza rağmen birtakım bilgilerinize, o zaman bakınız 
yollar açık. Gidin dernekler masasına başvurun. Niye vurmuyorsunuz? Niye noterden 
ihtarname çekiyorsunuz? Niye savcılıklara, savcılıklar da orada, gidin müracaat edin, madem 
sakıt olmuş diyorsunuz. Gidin müracaatınızı edin. Niye etmiyorsunuz? Niye sadece noter 
ihtarnamesi? Bırakın bu algı yönetimlerini, bırakın Yönetim Kurulunu, devamlı bir şekilde 
infaz etmeyi. Öncelikle siz yaptıklarınızı doğru yapın, mademki inanıyorsunuz, hukuken, 
hukuk bilginiz bu kadar üstün. Gidin yapın bu müracaatları, sizi kim engelliyor? Pazartesi 
günü hemen gidin yapın. Sabah 8 den itibaren adliyelerde her şey başlıyor, buyurun yapın. 
Şimdi bakınız, noter ihtarnamesi, sanki yani hakikaten ne yapılmaya çalışılıyor anlamak 
mümkün değil. Noter ihtarnamesi ile. Bakınız, bunların hiçbirisinin hukuki bir geçerliliği yok. 
Eğer hukuki bir geçerlilik sağlamak istiyorsanız, dediğim müracaatları yaparsınız, bundan 
önce de iki tane üyemiz birtakım müracaatlar yaptıydı, mahkemeden cevabını aldılar. Siz de 
gidin yapın. Yer açık, kimse sizi engellemiyor. Noter ihtarnameleri ile aba altından sopa 
gösteriyor gibi, kimseyi suçlamayın. Ben bu arada tabii başında söylemeyi unuttum. Sakıt bir 
üye olarak konuşmuyorum. 52 yıldır bu kulübün üyesi olan Ayhan Yeğinsu olarak 
konuşuyorum. Numaram da 4840.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 



60 
 

Divana hitap etmediğiniz, ama kıdemli bir üye olduğunuz için hitabetin nasıl yapılacağını 
biliyorsunuz. 
 
Ayhan Yeğinsu 
Şimdi bakın, Aykut Bey, şimdi Divana hitap etmeyen insanlara, ben genelde bu yaptığınız 
video konferanslara katılmadım. İlk defa söz aldım, bundan önce de bir Divana hitap eden 
arkadaşlar, söz aldılar, konuştular. Ama bir yere kadar. Bir yere kadar. Yani sabır denen şey 
bir yere kadar. Hukuk açık. Hukuku kendinize göre eğmeyin, bükmeyin. Bu kadar net. Ben 
herkese bu tavsiyede bulunuyorum.  
Daha fazla uzatmayacağım, saat çok geç oldu. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu da Sayın Hatice 
Günay’a.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Cevap hakkı doğuran bir konuşma yapıyorsunuz. Bildiğim kadar, Sayın Ayhan Yeğinsu siz 
Yönetim Kurulu sözcüsü gibi konuşuyorsunuz.  
 
Ayhan Yeğinsu 
Ama Hatice Günay bakın, Hatice Günay, bakınız, Disiplin Kurulu ile olarak birtakım ithamlarda 
bulundu, birtakım sorularda bulundu. Ben de kendisine bir soru sorup bırakıyorum. Sayın 
Hatice Günay, Selçuk Erdoğmuş ile ilgili olarak, seçimlerden önce beni arayıp, onunla ilgili 
olumsuz bir şeyler söylemiş midir, söylememiş midir? Saygılarımı sunuyorum herkese, iyi 
günler diliyorum. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
İyi günler. Sıradaki konuşmacımız?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Sedat Doğan. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Herhalde cevap hakkını kullanacak. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Evet, zannediyorum.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Bağlayalım lütfen. Bu arada saat 17.11 oldu. 3.5 saati aşkın bir süredir yayındayız. Sayın Sedat 
Doğan buyurun. 
 
Sedat Doğan 
Tamam, ben açıklamalarımla ilgili birtakım, siz de düzeltme yaptınız, Sayın Yusuf Günay 
Beyefendi de.  
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Teknik bir düzeltme yaptım. 
 
Sedat Doğan 
Tamam, ben onlara karşı cevap hakkımı kullanıyorum. Tabii. Tabii. Şimdi hisse rehninde de 
alınan yetki, bir kere ondan başlayalım. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Mikrofonunuzu şey yapabilir misiniz? 
 
Sedat Doğan 
Daha yakınlaştırayım. Genel kurulumuz, Yönetim Kuruluna bir yetki verdi, bu yetki de rehin 
de %49.9 ne ise, onu geçemez. Satış da geçemez. Yani %60 hisse senedinin şu an için 
Galatasaray Spor Kulübünün mülkiyetinde gözüküyor olması, yetkinin doğru kullanıldığı 
anlamına gelmez. Bir kere tashih etmiş olayım. İkincisi, Sayın Adnan Polat yönetimi ile ilgili, 
ibrasızlık açısından bir hukuk genel kurulu kararı olduğunu söyledi Sayın Yusuf Bey, doğrudur. 
Vardır, fakat onun gerekçesi çok açıktır. Siz anlatmaya çalıştınız ama, ben hukuken biraz daha 
üstüne bastırayım. Dedi ki, hukuk genel kurulu eğer ki mealen söylüyorum. Eğer Denetim 
Kurulu raporu da ibra edilmemiş olsaydı, bu ibrasızlık geçerli olabilirdi. Yani Denetim Kurulu 
ibra olduğu için, Yönetim Kurulunun idari olarak ibra edilmemesi geçersizdir gibi, esasında 
bana göre son derece yanlış bir karar ama böyle bir karar verdi. Fakat şarta bağlı. Şimdi bir 
şeyi daha hatırlatayım Sayın Yusuf Beye. İki, üç hafta önce, aleyhimizde, geçen sene bizi 
neredeyse öldürmek için her şeyi yapan, Türkiye Futbol Federasyonunun genel kurulu vardı. 
Bu genel kurulda da yine hem idari olarak hem mali olarak ibra oldu Türkiye futbol 
federasyonu. Sizin de vermiş olduğunuz, idari ve mali ibra oylarıyla, demek ki neymiş? İdari 
ve mali ibrasızlık olabiliyormuş beraber. Bunun sebebi şu, bakın. Türk ticaret kanununda 
şirketlerin ibrasına bazen yollanır, dernekler hukukunda birtakım boşluklar olduğunda, fakat 
idari ibranın yani orada mali ibra vardır sadece. Bizde niye idari ibrasızlık var? Şu sebepten 
var. Siz aynı zamanda bir de yerindelik denetimi yapıyorsunuz. Yani mali olarak her şeyi 
doğru yapmış olabilirsiniz. Ama şöyle bir örnek vereyim. Biz size 100 milyon dolar bütçe 
verdik, farzımuhal, böyle bir şey yaptınız diye söylemiyorum, ya da herhangi bir yönetim 
yaptı diye söylemiyorum. Fakat 100 milyon dolar bir bütçeniz var. Gittiniz, Langaspordan 17 
yaşında bir oyuncuya 100 milyon lira para verdiniz. Bunun yerindelik denetimi, yani kulübü 
doğru idare etmiş misiniz, üyelikleri doğru almış mısınız ve bunun gibi birçok konu var idari 
ibranın arkasında. Bir şeyi daha hatırlatayım, Sayın Yusuf Beye, belki o zamanlar Galatasaray 
genel kuruluna çok gidip gelemiyordu. 2010 yılında bizim tüzüğümüz değişti, eski 
tüzüğümüzde 156 ncı veya 157 nci maddeydi tam hatırlamıyorum, eskiden yönetimin 
düşürülmesi ile ilgili bir önerge verilebiliyordu ve bu önerge bir ay içerisinde tekrar genel 
kurul toplanılarak, Yönetim Kurulunun düşüp, düşmemesi yönünde bir oylama ile 
neticeleniyordu. Biz bunu 2010 yılındaki tüzük değişikliğinde ortadan kaldırdık. Bunu 
götürdük, idari ibrasızlığa bağladık. Yani bizim tüzüğümüz bu konuda idari ibrasızlığı bir güven 
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oylaması şeklinde algılıyor. Hukuk mantığında, ki bu da hukukun birinci sınıfında öğretilir. 
Yasalar, normlar nasıl yorumlanır. Önceye bakırsanız, önce nasıldı, yasa koyucu sonradan 
bunu kaldırdı ve neye dönüştürdü? Buna da bakmanız lazım. O yüzden idari ibrasızlık geçerli 
bir mevhumdur, sevgili Yusuf Bey. Şimdi şunu da söyleyeyim son olarak, siz beni kınamışsınız, 
çok güzel. Yani ben bunu anlayamadım. Şundan dolayı anlayamadım, niye kınadığınızı. E siz 
hukuki haklarımızı kullanacağız diye ortaya çıkacaksınız, mahkemelere gideceksiniz, biz 
hukuki haklarımızı kullanmayalım. İhtar çekmek de bir hukuki haktır, tehdit değildir. 
Mahkemeye gitmek de bir hukuki haktır. Bunun için birbirimizi kırmaya gerek yok. Ama 
kınanması gereken şöyle bir şey var sevgili Yusuf Bey, biz Galatasaray’da inşallah Kaan abi de 
bunu size teyit eder biraz sonra, biz şunu öğrendik, genel kurulun iradesinin üzerinde hiçbir 
şey yoktur. Ben yönetimlerde bulunduğum dönemlerde de, bulunmadığım dönemlerde de 
genel kurulun aldığı bazı kararları beğenmedim, ama yapacak bir şey yok. Örnek vereyim, 
ben Dursun Özbek’i ibra etmedim, ibra edilmesinin son derece yanlış olduğunu 
düşünüyordum, düşünüyorum, hâlâ düşünüyorum. En sonunda da etmedim. Ama genel 
kurul etmeyi tercih etti. Bunları kabul etmek zorundayız. Galatasaray genel kurulu bir irade 
koyarsa ortaya, onun üzerinde mahkeme falan olamaz. Galatasaray’ın yazılmamış kuralları 
vardır. Haklarımızı biz nasıl kullanacağımıza kendimiz karar veririz. Bu ihtarı lütfen dostane 
bir ihtar olarak kabul edin, aynı geçen genel kurulda size kürsüden ihtar ettiğim gibi dedim ki, 
bakın kötüye gidiyor, yapmayın. Mayıs ayına bir genel kurul koyun, zorlamayın kulübü. O gün 
de dostane söylemiştim. Bugün de lütfen bunu dostane olarak alın, bunun sonu iyi değil, 
bunun sonu iyi değil. Saygılar sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Sedat Doğan cevap hakkını kullandı. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacımız. Burçin 
Bey, Sayın Serdar Eder’in affına sığınıyorum. Sayın Ömer Tümay buyurun. 
 
Ömer Tümay 
Sayın Başkanım, kıymetli hazirun, bir kez daha huzurlarınızdayım. Küçük bir cevap hakkı için. 
Başkan yardımcımız Yusuf Günay’a hitaben bir cevap hakkı doğdu, ismim geçtiği için. 
SayınBaşkan, Adnan Polat döneminde, ibrasızlık idari ibrasızlıkta Adnan Başkan gereğini 
yapmıştır, süratle seçime gitmiştir. Daha sonra kendi hukuki haklarını kullanmıştır. Bunu siz 
de yapabilirdiniz. Siz öyle yapmadınız, seçime gitmediniz. Önce hukuki haklar dediniz, onun 
arkasına saklandınız. Bazı şeyleri, gerçekleri koyalım ortaya. Öyle değil. İkincisi, idari 
ibrasızlığı, niçin var? Sadece mali ibrasızlık olmalı dediniz. Bakın, şunun için bunu son tüzük 
kurulunda olan biri olarak söylüyorum. İdari ibrasızlık sen bu işi yapamıyorsunuz, siz bu işi 
yapamıyrsunuz, ama sosyal hayatınız, ticari itibarınız zedelenmesin, biz sizi mali olarak ibra 
edelim ama sizler buradan bir ders çıkararak, o koltuğu terk edin anlamını taşır. Vardır, hep 
de var olacaktır. Öte yandan olmasaydı ve siz mali olarak bu yönetim ibra olmasaydı, bunun 
döngüsü çok daha fazla, çok daha ağır olacaktı. Bunun için idari ibrasızlık var. Tabii ki buradan 
da bir netice çıkartmak lazım. Teşekkür ediyorum.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
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Sayın Ömer Tümay’a teşekkür ederim. Cevap hakkını kullandı. Eski Sicil Kurulu Başkanımız, 
Sayın Serdar Eder’i bağlayalım lütfen. Sayın Serdar Eder buyurun. 
 
Serdar Eder 
Sesim geliyor herhalde. SayınDivan Kurulu, değerli Divan Kurulu üyeleri, sadece bir şeyi 
hatırlatmak için söz aldım. Fazla vaktinizi almayacağım bu saatte. Hem Yönetim Kurulundan, 
hem de bir kurul üyesi, yollar açıktır, dernekler masasına müracaat edilebilir, oradan 
istenilen cevap alınabilir diyor. Bir üyenin bu hakkını kullanıp da alması yerine, Yönetim 
Kurulu var, Galatasaray’ın kurumları var. Şu anda kendileri müracaat edip de yarın sabah 
8.30 da İstanbul dernekler masası açılacak, kendileri dernekler masasına müracaat edip de, 
başvursunlar bakalım. Denetleme Kurulunun var olduğuna dair bir yazı alabilecekler mi? Çok 
teşekkür ediyorum, söz verdiğiniz için. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Serdar Eder’e, kısa konuşması için teşekkür ederiz. Konuşmacımız kalmadı, öyle 
görüyorum.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
EvetBaşkanım, kalmadı. Bu arada bir soru gelmiş, 17.20 itibariyle kaç kişi takip ediyor diye. 
Bu sayıyı vermedik. Şu anda 96 kişi izleyen, evet hâlâ izleyen var. Bunu da cevap vermiş 
olayım, sayıyı çünkü vermemiştik. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Evet. Yoğun ve hukuki mütalaalarla dolu bir toplantımızı geride bıraktık. Yarınki derbi maç 
için öncelikle içimizden biri, Divan Kurulu üyemiz, sevgili Fatih hocamıza ve teknik ekibine ve 
tüm camiamıza başarılar diliyorum, Divan Kurulu üyelerimiz adına ve Ekim ayındaki Divan 
toplantımızda buluşmak üzere, Divan oturumunu kapatıyorum. 
Teşekkür ederim. 
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