
 
1 

 

Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 24 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 13.30’da video konferans olarak 
yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Galatasaray Spor Kulübünün değerli Divan üyeleri, değerli üyelerimiz, basın mensupları ve 
ekranları başından bizi takip eden sarı kırmızılı renklere gönül vermiş sevgili taraftarlarımız, 
Olağan Ekim ayı Divan toplantımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi, toplantımızı 
açmadan önce, Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş 
kahraman şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyemiz Ali SamiYen ve 
arkadaşları ve son bir aylık süre içinde ebediyete intikal etmiş olan, kulübümüzün 4149 sicil 
numaralı üyesi Cem Umur’un aziz hatıraları önünde sizleri 1 dakikalık saygı duruşuna davet 
ediyoruz efendim.(Saygı duruşu yapıldı.) 
Ruhları şad olsun, teşekkür ederiz.  
Bu arada geçen ay annesini kaybeden değerli kalecimiz Muslera’ya da tüm camiamız adına 
baş sağlığı dileklerimizi bilhassa iletmek istiyorum. 
Değerli Galatasaraylılar, ekranlarınızdan da göreceğiniz gibi, Divan Kurulu olarak 
yeniliklerimize devam ediyoruz. Bu defa İstanbul'da bir otelin toplantı salonundan sizlere 
sesleniyoruz. Biz bu düzeni çok özledik. Aynı Tevfik Fikret salonundan sizlere sesleniyormuşuz 
gibi. Dolayısıyla Divan Kurulumuz bugün evlerden zoom’a bağlanmak yerine normal Divan 
Kurulu düzeninde ve bir reji organizasyonu ile sizlere hitap edecek. 
Divan toplantımızın biraz daha yeniliklere açık olmasına gayret edeceğiz efendim. Tekrar hoş 
geldiniz diyorum ve gündemi okumak üzere Sayın Aykut Beyden ricada bulunuyorum. 
Buyurun Aykut Bey.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Efendim müsaadenizle maskemi çıkartıyorum. Ses tamam herhalde. Eylül ayı gündemimiz. 
Ekim ayı gündemimiz pardon. 
 

1. Eylül ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması. 
2. DivanBaşkanlığına gelen evrakın okunması. 
3. Ertelenen Olağan Yıllık Genel Kurul toplantısının yapılabilme imkânlarının günlük 

gelişmeler ışığında yeniden değerlendirilmesi. 
4. 2020 yılı yeni üye alımı hakkında kulüp kurulları tarafından bilgi verilmesi. 
5. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz 

verilmesi. 
6. Kapanış. 

 
Gündemi arz ettim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Teşekkürler. Değerli Divan üyelerimiz, okunduğu şekliyle gündemi oylarınıza takdim 
ediyorum efendim. Ekim ayı toplantı gündemimizi kabul edenler? Teşekkür ederiz. 
Etmeyenler? Bitirebilir miyiz oylamayı? Evet oylamayı sonlandıralım. Sonuç alabilir miyiz 
Burçin Bey? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Üyelerimizin %99 u gündemi onayladılar. 1 kişi onaylamadı efendim.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
DivanEkim ayı olağan toplantısı gündemi, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. İkinci maddeye 
geçiyoruz efendim.  
DivanBaşkanlığına gelen evrakın okunması. Bu ay geçen ay olduğu gibi DivanBaşkanlığımıza 
gelen ve giden evrak sayısı oldukça fazla, hepsi birbirinden önemli belgeler. Dikkatlerinize 
takdim ediyoruz efendim. Buyurun Nedime Hanım. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Değerli hazirun, Sayın Kâmil Ahmet Gümüş’ten gelen yazıyı dikkatinize sunuyorum.  
Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Divan KuruluBaşkanlığına,  
Kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde olan Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin 
anayasası niteliğindeki Galatasaray Spor Kulübü Derneği tüzüğünün 102.1 maddesinde, Divan 
Kurulunun en az 50 üyesinin katılımı ile toplanacağı belirtilmekte, 102.2 maddesinin son 
cümlesinde de kararların oylamaya katılanların çoğunluğu ile alınacağı öngörülmektedir.  
Sizlerin de toplantıları yönetirken zaman zaman bölümler okuduğunuz Divan Kurulu iç 
tüzüğünün 33 üncü maddesinde, oylamaların ne şekilde yapılabileceği ayrıca belirtilmektedir. 
Divan Kurulu toplantılarında yıllardır uygulanan yöntem, imza defterinin toplantıya katılan 
Divan Kurulu üyeleri arasında elden ele dolaştırılması ve imza edilmesiydi. 
Sizin Başkanlığınızdan sonra da girişte deftere imza atmak suretiyle hem toplantıya katılım 
sayısının hem de katılanların kim olduğunun belirlendiğini defalarca gördüm. Zaten 
Galatasaray Spor Kulübü tüzüğü 35 inci maddesi de bu konudaki uygulamaya örnek olabilir 
ve kıyasen uygulanabilir. 
Dernek tüzüğünde ve iç tüzükte yeri olmayan, sadece ülkemizin içinde bulunduğu kitlesel 
sağlık koşulları nedeniyle yapılan zoom toplantıları, gerekli şartlar sağlanmadıkça yasal 
olmadıkları gibi, bu toplantılara katılanların kimliklerinin tespit edilememesi, tutanakların ve 
gündemin oylanması ve hatta sonuç doğuracak başka oylamaların yapılması ve oylama 
yöntemleri de Galatasaray Spor KulübüDerneğinin tüzüğünün amir hükümleriyle asla 
bağdaşmamaktadır.  
Özetle bu şekilde kimlik tespiti yapılmadan, kimin katıldığı belli olmayan zoom toplantılarında 
alınan kararların tamamı tüzüğe aykırıdır ve yok hükmündedir. Mayıs 2020 tarihinden bu 
yana zoomwebinar olarak yapılan Divan Kurulu toplantılarında açılışta 50 Divan Kurulu 
üyesinin katılıp katılmadığının makul belge ile ispatı mümkün değilse, toplantı tutanaklarının 
tamamının ortadan kaldırılması, ispat mümkünse, bu belgeyi benimle paylaşmanızı, bundan 
sonra zoom ortamında Divan Kurulu toplantısı yapılmak isteniyorsa, tüzüğümüze göre ve 
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genel kabul görmüş kurallara uygun ve şeffaf olarak yapılmasını, (mesela herkesin birbirini 
görmesini sağlayarak) toplantı için yeter Sayının ve kimlerin oy kullandığının belirlenmesinde 
katılımcıları da ikna edecek kesinlik sağlanamıyorsa, sohbet toplantısından öteye 
gitmeyeceğinin belirtilerek ve resmiyet kazandırmadan bu toplantıların yapılması hususlarını 
temin etmenizi ve bu dilekçeme en kısa sürede cevap vermenizi arz ve talep ederim. 
Saygılarımla, Kâmil Ahmet Gümüş. 8618. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Değerli Divan üyeleri keyfiyeti bilgilerinize sunduk. Şimdi müsaade ederseniz bununla ilgili 
cevapları vermek istiyorum. 
Şimdi biz bu göreve geldiğimiz zaman, Divan Kurulu olarak bu göreve geldiğimiz zaman, 
gelmeden önce, proaktif bir Divan Kurulu olacağımızı, dolayısıyla kulübün günlük olaylarıyla, 
tüzüğümüzün emrettiği ve sorumluluk verdiği şekilde ilgileneceğimizden bahsetmiştik ve 
mutlaka yenilikler yapmak istediğimizi söylemiştik. 
Şimdi dilekçe sahibi değerli Divan üyemiz Sayın Kâmil Ahmet Gümüş diyor ki, zoomla Divan 
toplantısı yapılması tüzüğe aykırıdır. 
Yani bu trajikomik bir olay, çünkü bu tüzük yapıldığı zaman pandemi yoktu. Bu tüzük yapıldığı 
zaman, zoom veyahut meet diye bir teknoloji gelişmemişti. Ancak Divan Kurulumuz, 
Galatasaray’ın bizlere verdiği kültür çerçevesinde yenilikçi olarak, tüm diğer kulüplerin 
imrendiği bir şekilde, derhal tedbirleri alarak ve bunu kendi imkânlarımızla yaparak, siz 
değerli Divan üyeleriyle, üyelerimiz ve camiamızın diğer paydaşlarıyla, iletişim ve etkileşim 
içinde olmayı tercih ettik ve bu ilk günden beri büyük takdir gören hadiseyi, şimdi tüzüğe 
aykırı, yapmayın, hatta tutanakları da imha edin şeklindeki bir talebi çok yadırgıyorum. 
Üzülüyorum, gülüyorum açıkçası. 
Çünkü, biz ilk toplantımızda, tahmin ediyorum Haziranda yapmıştık ilk zoomla toplantımızı, 
demiştik ki ve her toplantıda da söylüyoruz. Bu toplantı tutanakları, elektronik ortamda 
oylandığı için, yapabileceğimiz ilk fiziki toplantıda geçmişe dönük yapmış olduğumuz Divan 
toplantılarının tüm tutanaklarını, yeniden fiziki ilk fiziki toplantımızda oylarınıza sunacağımızı 
bizzat belirtmiştik. Bunu tekrarlıyorum.  
Birinci yorumumuz bu. İkincisi, dilekçe sahibi kişi diyor ki, kimin katıldığı belli değil. Değerli 
Galatasaraylılar, burası Galatasaray Spor KulübüDivan Kurulu, Galatasaray Spor KulübüDivan 
Kurulu üyeleri, dilekçe sahibinin de bulunduğu, hayat meslek ve Galatasaray tecrübesine 25 
yılını harcamış kişilerden oluşur ve güven üzerine çalışan bir kurumdur. Eğer ben ve 
arkadaşlarım bu göreve layık görüldüysek, bir oylama sonucunda, bir seçim sonucunda, 
demek ki bunun bir sebebi vardır. 
Galatasaray Spor KulübüDivanKurulları, Galatasaray’ın 115 yıllık tarihinde hep en güvenilir 
kurum olmuştur. Böyle olmaya da devam edecektir. Üzücü tarafı şu, dilekçe sahibi arkadaş 
başta olmak üzere, onunla birlikte hareket eden birkaç kişi daha, maalesef dünyadaki ve 
ülkemizdeki teknolojik yeniliklerden çok uzaktır. Şöyle ki, bu toplantılar için sizlerle etkileşim 
içinde olmayı seçtiğimiz teknik araç, zoomdur. Zoomun teknik özelliklerinden dolayı, kim ne 
zaman katıldı, ne zaman çıktı, bütün bunları görebilirsiniz.  
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Değerli üyemiz diyor ki, herkesi aynı anda ekranda göreceğim. 250 kişiyi aynı anda ekranda 
göndermemizi istiyorsunuz? Değerli dilekçe sahibi diyor ki, Tevfik Fikret salonunda yapılan 
toplantılarda imza defteri dolaştırılırdı. Biz artık imza defteri dolaştırmıyoruz değerli üyemiz, 
kapıda hazirundan imza alıyoruz ve şimdi de teknolojiden faydalanarak tüm katılımcıları 
görüyoruz. Biraz sonra bununla ilgili özet tabloyu, siz başta olmak üzere tüm Divan üyelerinin 
dikkatine şeffaf bir şekilde sunacağız.  
Umarım bu cevabınız sizi tatmin etmiştir, endişelenmeyiniz, biz Divan Kuruluna katılmaları 
için dışarıdan adam toplayıp gelmiyoruz. Hepsi en az sizin kadar birbirinden seçkin Divan 
üyeleri ve kulüp üyelerimizden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu konuda müsterih olunuz. 
Gereksiz şüpheci yaklaşımlarla öküz altında buzağı aramayınız.  
Bundan sonraki belgeyi okumasını rica edeceğim Nedime Hanımdan. Bundan sonraki 
belgenin bir özelliği var. Bu belge bize kulübümüz Yönetim Kurulundan imzasız olarak gelen 
bir belgedir. Acı olan tarafı, kulübün resmi ama imzasız yazısının içeriği tamamen biraz evvel 
okuduğum dilekçe sahibinin dilekçesinde belirttiği argümanlar üzerine kurulmuştur. Bunu da 
değerlendirmelerinize sunuyorum. Ancak buyurun, tekrar birlikte kulüpten gelen imzasız 
yazıyı, dinleyelim. Buyurun Nedime Hanım. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Sağ olun Başkanım. 
Galatasaray Spor Kulübü DerneğiDivan KuruluBaşkanlığına,  
Galatasaray Spor Kulübü Derneği tüzüğü uyarınca, Divan Kurulu toplantıları en az 50 üye ile 
toplanır ve kararlar oylamaya katılanların çoğunluğu ile alınır. Covid-19 salgını sebebiyle 
tüzüğe uygun olarak gerçekleşen son Divan Kurulu toplantısı 11 Mart 2020 tarihinde 
yapılmıştır. Bu tarihten sonra video konferans yöntemiyle yapılmış olan toplantılar tüzük 
hükümlerine uygun olarak yapılmadığı için hukuksal olarak sonuç doğuramayacak 
niteliktedir.  
Zira, bu toplantılarda; 

1. Toplantıya katılanların Divan Kurulu üyesi olup olmadığı ve hazirunun kaç üyeden 
oluştuğu resmi olarak açıklanmamaktadır. 

2. Oylama sonuçları sayısal olarak değil, oransal olarak ifade edilmektedir.  
 

Yönetim Kurulu olarak camiamızı bilgilendirmek adına katıldığımız bu video konferans 
toplantılarının ancak sohbet niteliğinde olduğu ve hukuken bir hüküm ve sonuç 
doğurmayacağı aşikârdır.  
Diğer taraftan bu toplantılarda Galatasaray Spor Kulübü Derneği organlarının, meşruiyeti 
sözle oylamaya sunulmakta, genel hukuk kurallarına ve tüzüğe aykırı bir şekilde, gerek Divan 
Kurulu üyelerinin, gerekse Genel Kurul üyelerinin bilgi edinme hakları ellerinden 
alınmaktadır.  
Nitekim 26.9.2020 tarihinde gerçekleşen Eylül ayı video konferans toplantısında Divan Kurulu 
Başkanı, bir üyenin beyanına dayanarak Denetim Kurulunun ibrasızlığının kesinlik kazandığı, 
bu sebeple Denetim Kurulunun meşruiyeti artık tartışılmaz hale geldiğini ifade etmiş ve 
devamında hazirunun bilgi sahibi olmak istemesi halinde, raporun okunabileceğini, bunun 
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yöntemini de daha sonra açıklayacağını, eğer Denetim Kurulu yok hükmündedir şeklinde bir 
irade beyanı olursa, Denetim Kurulu raporunun okunmayacağını belirterek. Denetim Kurulu 
raporunun okunup, okunmamasını hazirunun oyuna sunmuştur. 
Divan Kurulu Başkanı yapmış olduğu bu uygulama ile İstanbul 26 ncı Asliye Hukuk 
Mahkemesinde halen görülmekte olan dava sonuçlanmamışken, Denetim Kurulunun 
meşruiyetini kaybettiği yönünde görüş belirtmiş ve Denetim Kurulu raporunun okunmasını 
usulsüz bir şekilde oya sunmuştur. 
Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında Divan Kurulu ve Genel Kurul üyelerinin 
bilgilendirilmesine engel olmuş, sözde oylamada bilgi sahibi olmak istediği yönünde oy 
kullanan üyelerin iradelerini yok saymıştır. 
Tüm bu hukuksuz eylem ve işlemleriyle, tüzük ihlalinde bulunmuştur. Açıklanan bu 
nedenlerle, elektronik video konferans ortamında yapılan toplantıda bulunan üyelerin Divan 
üyesi olduğu resmi olarak belgelenmeden, kaç üyenin olumlu, kaç üyenin olumsuz oy 
kullandığı tespit edilmeden, sadece oran üzerinden sonucun ifade edildiği bu tip toplantılara 
iştirak etmeyeceğimizi ve bu toplantılarda alınan kararların hukuki bir değer taşımadığını, 
tüm üyelerimizin bilgisine sunarız. 
Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Yönetim Kurulu. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Çok teşekkürler, Nedime Hanım. Gördüğünüz gibi, bir önce okunan dilekçe ile Yönetim 
Kurulumuzun Kulüp Divan Kuruluna göndermiş olduğu dilekçe içeriği hemen hemen aynı.  
Bunu değerlendirmelerinize bırakıyorum. Fakat bu konuyla ilgili yorumlarımızı ve 
cevaplarımızı vermeden önce dikkatlerinize ekranda bir tablo sunacağız. Bu tablo son 3 ayda 
Divan Kurulumuzun katılım detaylarıdır. Hazırsa ekrandan gösterelim lütfen Burçin Bey. 
Burçin Bey, bunu sizden rica edelim yorumunu ve açıklamasını lütfen. Buyurun. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Tabii. Başkanım, sizin de söylediğiniz gibi öncelikle şuna bir vurgu yapmak isterim. Biz bugüne 
kadar gerek fiziki, gerek online toplantılarımızın hiçbir tanesinde böyle bir detay 
sorgulanmadığı için vermedik. Ancak görevde kaldığımız 30 ay boyunca, bütün bu detayların 
hepsini gerek fiziki ve gerek online’da verebilecek gibi notlarımızı ve çalışmalarımızı 
yapıyoruz. 
Bunu açıklıkla ifade edeyim, ekranda da bütün üyelerimizin gördüğü gibi Temmuz, Ağustos 
ve Eylülde toplam katılım sayısı, açılıştaki katılım sayısı, bu katılım sayıları, aidatını ödemiş 
Divan üyelerimizdir. Evet bunun dışında da katılımlar vardır. Ama kimliği belirsiz kısmında 
gördüğünüz katılım, toplam Divan üyesi sayısına dahil değildir.  
Yani bu gelen eleştirilerde, daha önce gönderdiğimiz linklere bir şekilde giren üyelerimiz veya 
kendi adlarını vermedikleri için kimliklerini tespit edemediğimiz Divan üyelerimiz de olabilir 
içlerinde, ama net sayımız, Temmuz’da açılış sayımız, 55. Ağustos 81. Eylül’de 58 dir. Yani 
toplantı yeter sayılarımız mevcuttur. Toplantı açılışı için. Toplam katılıma baktığımızda da 
Divan üyesi katılımından bahsedersek, yani 3 üncü kolondan. 111 Divan üyemiz Temmuz’da, 
184 Divan üyemiz Ağustos’ta ve Eylül’de 128 Divan üyemiz katılmıştır. 
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Biz de teknolojik olarak biraz daha, her toplantıda biraz daha kendimizi geliştiriyoruz. Bu 
toplantıda da gördüğünüz gibi, girişte Divan üyelerini, kulüp üyeleri ve misafirlerden ayıran 
bir sistem uyguladık. Şu anda da sistemi vereyim. Şu anda 152 Divan üyemiz, bizler dahil. 
Toplantıyı izlemektedirler. Tabii şu anda kimliği belirsiz tespiti yapamıyoruz. Ama 
zannediyorum bu sistemde çok yoktur. Diğer tabloyu alabilir miyiz arkadaşlar? 
Toplantı oylama sayıları ile ilgili. Burada da göreceğiniz gibi, bunlar sadece aidatını yatırmış 
Divan üyelerimizin verdiği oyların sonuçlarıdır. Cevap 1, cevap 2. Bütün detaylarına gireyim 
mi Başkanım? Lüzum var mı? 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Lütfen, lütfen. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Peki, en sondan başlayayım. Denetim Kurulu raporunun bilgi mahiyetinde okunmasını 
oylarınıza sunuyoruz dedik. Evet okunsun, hayır okunmasın. Cevap, yani evet okunsun sayısı, 
26. Cevap 2 oy sayısı, 43. Toplamda yüzdelik oran bildirmiştik biz de toplantıda, %69 ile oy 
çokluğu ile reddolmuştur. 
Tutanak onayı, 34’e 0, 26 Eylülde, 26 Eylülde gündem onayı, 31-1, yine bir negatif oyumuz 
var. Ve okunan gündem, gördüğünüz gibi Divan iç tüzüğünün 6 ncı maddesi, Ağustos 
toplantısının yapılması, yakın bir oylamaydı. 37-33 sonlandı ve Hayır oyunu kabul etmiştik. 
Haziran toplantısını onaylıyor musunuz? 39-0, okunan gündemi onaylıyor musunuz? 25 
Temmuzda. 41-0 la kabul görmüştür.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Çok teşekkürler. Burçin Bey. Umarım hem dilekçe sahibini, hem de imzasız gelen Yönetim 
Kurulu dilekçesinin içeriğinin bir kısmını bu paylaştığımız rakamlar tatmin etmiştir ve bununla 
ilgili daha fazla detaya ihtiyaç olursa, zoom arşivimiz de mevcuttur. Ama bundan daha fazla 
hangi detaya ihtiyaç olur, bilemiyorum. 
Şimdi gelelim Yönetim Kurulumuzdan gelen yazının içeriğine.  
Hakikaten bu yazıyı ve bu yazının mesnedini teşkil eden dilekçeyi okuyunca, üzülmemek elde 
değil. Hakikaten trajikomik bir olay. Şimdi deniliyor ki, tüzük en az 50 üyeyle toplanacağını 
söylüyor Divan Kurulumuzun diyor. Yönetim Kurulumuzun ilk defa tüzüğü baz alarak bir 
düşünce üretmesi, hakikaten her türlü takdirin üstündedir. Göreve geldiklerinden beri, 
tüzüğü sürekli delerek, Genel Kurul üyelerinin iradelerini hiçe sayarak, Divan Kurulu 
üyelerinin tavsiye kararlarını hiçe sayarak, kulübü idare etmeye, yönetmeye demiyorum, 
idare etmeye çalışan Yönetim Kurulumuzun tüzüğü refere etmesi hakikaten çok soru işareti 
uyandırıyor. 
Gördüğünüz gibi, 50 kişiden fazla ile açmışız toplantılarımızı burada herhalde endişe edecek 
bir şey yoktur diye düşünüyorum. İkinci konu, diyorlar ki, hukuksal sonuç doğuramayacak 
niteliktedir. Bizim hiçbir Divan toplantımız hukuksal sonuç doğuracak kararlar almaz. Çünkü 
tüzüğümüzün verdiği yetkiye göre Divan Kurulu, 25 yıllık tecrübeye sahip kulüp üyelerinden 
oluşan, aklı selim, feragat sahibi, Galatasaraylılık kariyerinde kendi mesleki kariyerlerinde ve 
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hayat tecrübelerinde belli olgunluğa gelmiş kişilerden oluşur. Dolayısıyla bir danışmanlık 
kuruludur. Burada yapılan eleştiriler, açılan tartışmalar, kurulan komisyonların verdiği 
raporlar, hep Galatasaray’ın menfaatine ve Yönetim Kurullarına yön vermek üzere 
oluşturulmuş fikir kurullarıdır, fikir üretici yerlerdir. Dolayısıyla Divan Kurulunun hiçbir zaman 
tarihinde, kulüp için hukuksal sonuç doğuracak kararlar alması söz konusu olmamıştır.  
Bilmiyorum bunu kim kaleme aldı, nasıl kaleme aldı ama Galatasaray’ı hiç bilmeyen bir grup, 
şu anda kulübün başında olduğu bir gerçek maalesef. Bu çok üzücü, çünkü bu beyanlar 
kamuoyunda da paylaşılıyor ve Galatasaray’ı gerçekten küçük duruma düşürüyor.  
İkinci konu, deniliyor ki, Denetim Kurulunun okumasına engel olarak Genel Kurul üyelerinin 
bilgi sahibi olmasına engel olundu ve dün yapılan bir SayınBaşkan tarafından yapılan bir 
açıklamada da bunu bizzat Divan Kurulu Başkanı olarak benim teşvik ettiğim söyleniyor. Bu 
konuda SayınBaşkanla kişisel bir polemiğe girmeğe hiç niyetinde değilim. Bu konuyu 
Galatasaray kamuoyunun değerlendirmesine bırakacağım. Ancak Denetim Kurulunun 
meşruiyetini ben yargılamadım, ben karar vermiyorum. Bir beyan üzerine bir üyenin beyanı 
üzerine bu kararı verdiğimiz söyleniyor. Bu bir üyenin beyanı değil, Divan Kurulumuza iki defa 
sunmuş olduğu belgedir. Bu belgeden daha farklı bir belge gelinceye kadar bu mahkeme 
kararı, istinaf mahkemesinin kararı bizim açımızdan geçerlidir. Dolayısıyla biz buna da resen 
karar vermedik, o günkü hazirunun oylarına takdim ettik. Dedik ki bunun okunmasını istiyor 
musunuz, istemiyor musunuz? Bir defa sunduk, oylama yaptık. İstenmiyor çıktı. Yönetim 
Kurulu üyemiz Yusuf Günay itiraz etti. Dedi ki SayınBaşkan, ben konuşma yapacaktım. Ondan 
önce oylattınız, o yüzden böyle sonuç çıktı. Hay hay dedik. Buyurun konuşmanızı yapın bir 
daha oylatalım. Bu sefer daha vahim bir sonuç çıktı, Yönetim Kurulu ve Yusuf Günay aleyhine. 
Yani ben biraz bunu İstanbul Belediyesi seçimlerine benzetiyorum. Bilmem ne demek 
istediğimi, net anlatabildim mi? 
O bakımdan bu Divan Kurulumuzun almış olduğu bir karar değildir, okunsun mu, okunmasın 
mı? O günkü haziruna takdim ettik. İnsanlar bilgi sahibi olmak istemediler. Olmadılar. Ha 
ondan sonra zaten kulübümüz bunu resmi sitesinden yayınladı Denetim Kurulu raporunu, 
bilgi sahibi olmak isteyenler de oradan ulaşmışlardır. 
Bu konuda bir ilave yapmak istiyorum, mademki tüzüğü refere ediyor değerli Yönetim Kurulu 
üyemiz, üyelerimiz. Tüzüğümüzün 87/14 maddesinde, dönemsel yönetimin sportif, mali ve 
idari raporları ile bu dönemi kapsayan Denetim Kurulu raporları makul bir süre önce Divan 
üyelerinin bilgilenmesi için sunulur, ondan sonra Divan Kurulunda bunlar tartışılır. Son 
toplantımızda söylediğim gibi, değerli Denetim Kurulumuzun raporu, Divan toplantısı 
tarihinden bir gece evvel, 21.18 de tarafımıza ulaşmıştır. Dolayısıyla normal şartlarda bizim 
bir kastımız olsa, bu denetim raporu zamanında Divana gelmediği için hiç okutmayabilirdim. 
Bunu da bu şekilde bilgilerinize sunmak isterim. 
Dolayısıyla bizim derdimiz Denetim Kurulunun meşruiyetini filan sorgulamak değil, daha 
farklı bir mahkeme kararı gelirse, ona da uyum sağlarız. Bunun dışında SayınBaşkanımız dün 
dedi ki, biz mahkeme kararını sonradan Dernekler Masasına sorduk, ya bizim Denetim Kurulu 
istifa etmeli mi, etmemeli mi diye, oradan da yoo, Dernekler Masasının görüşüne göre, 
Denetim Kurulu görevine devam eder demiş. Vallahi tabii SayınBaşkan, yarım hukukçuyum 
diyor ama bir kısmı da öbür yarıda kalmış galiba. Çünkü, eğer normların hiyerarşisi söz 
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konusu ise bizim tüzüğümüz var. Çok sevdikleri mahkeme kararları var. Bütün bunlara 
rağmen gidip Dernekler Masasından icazet almak konusu da değerli Divan üyelerinin ve 
Galatasaray kamuoyunun değerlendirmesine sunuyorum.  
Ayrıca biz bu Dernekler Masasından gelen cevabi yazıyı da Sayın Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
Divan Kurulumuzla paylaşırlarsa, biz de en kısa sürede sizlerle paylaşıp, bilgi sahibi olmanızı 
sağlamak isteriz. 
Buradan çıkan sonuç şudur efendim. Evet, Divan Kurulu çok fazla sorguluyor, çok fazla 
eleştiriyor. Ama bütün bunlar bir ihtiyaçtan doğuyor. Ve bütün bu eleştiriler, sorgulamalar, 
tavsiye kararları, hepimizin üyesi olduğu ve hepimizin hayat tarzı haline gelmiş olan 
Galatasaray Spor Kulübünün bekası ve devamı içindir. Bunun dışında başkaca bir amacımız 
yoktur. Galatasaray Spor Kulübü 115 yıllık bir geçmişe sahip olmakla beraber, bütün genetik 
kodlarını 500 yıllık bir tarihten almaktadır. Dolayısıyla SayınBaşkanın bu hafta vermiş olduğu 
demeçlerde, zoom toplantılarında herkes istediği gibi konuşuyor, bu bizi rahatsız ediyor. 
HalbukiDivan toplantılarında Başkana sorular yazılı verilmeli ve yazılı cevap verilmeli gibi bir 
beyanda bulunmuş. Tahmin ediyorum ki başka bir yerle karıştırdı, Galatasaray Spor 
KulübüDivan Kurulunu. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin batıya açılan penceresidir, 
herkes tüzük ve iç tüzük çerçevesinde istediği gibi konuşur, istediği fikirleri beyan eder. Sorar, 
sorduğu sorulara tatminkâr şeffaf ve dayanaklı cevap alıncaya kadar bu soruları ısrarla 
sormaya devam eder. Divan Kurulu olarak bizim de görevimiz budur. Bunun herkes 
tarafından böyle bilinmesinde yarar var.  
Şimdi değerli Yönetim Kurulumuz dolayısıyla yapılan zoom Divan toplantılarını ki bunu yeni 
bir terminoloji uygulamaya başladılar. Anladığım kadarıyla şöyle bir karar almış Sayın 
Yönetim Kurulumuz, Divan Kurulunu itibarsızlaştırma ve yok sayma vizyonu ile diyorlar ki, 
Divan toplantılarımıza, telekonferans toplantıları. Hadiseyi biraz magazinleştirmişler. Ama 
dediğim gibi bunlar tabiri caizse, şark kurnazlığı çerçevesinde düşünülen yöntemlerdir. 
Galatasaray’da riya yoktur. Galatasaray’da iştira yoktur. Galatasaray’da hedef gösterme ve 
yanlış yönlendirme hiç yoktur. Bunların karşılığını bulmaya hiç ümit etmeyiniz. Boşuna vakit 
kaybedersiniz. Yalnız şunu vurgulayarak söylemek isterim ki, Galatasaray Spor Kulübü 
tarihinin hiçbir döneminde, şu anda aldığı tahribatı almamıştır. Bunu toplamak, tamir etmek, 
çok zor olacaktır. Bunun bir çaresi var. Galatasaraylıların kısa dönemde, böl, yönet 
yöntemlerine karşı çıkarak, dik durarak, fabrika ayarlarına dönmesini sağlamamız lazım ve 
bunu ancak kol kola girerek, birbirimizle kucaklaşarak, sarılarak yapabiliriz.  
Evet, Galatasaray Spor Kulübünün futbol takımı son zamanlarda başarısız sonuçlar alabiliyor 
olabilir. Bu hayatın içinde var. Eğer spor kulübü iseniz, müsabakalarda kaybettiğiniz zamanlar 
da olacak, düşüş yaşadığınız zamanlar da olacaktır. Fakat asıl maharet, vizyonunuz ve camiayı 
birlikte tutmak bu zaman ortaya çıkar. Hiçbir içeriği olmayan beyanlarla, ancak Galatasaray 
Spor Kulübünü ve camiayı bölersiniz ve bunlar size mutlaka ters döner. Bu konuda Divan 
Kurulu olarak mesajımız, çok nettir. Sudan sebepler uydurarak cevap veremeyeceğiniz 
konuma geldiğiniz Divan Kurulu toplantılarına katılmamanız tabii ki sizlerin kararıdır, ancak 
camiamız bunu değerlendirecektir.  
Divan Kuruluna kaç kişinin katıldığını merak etmek yerine, şeffaf olduğunuzu söylediğiniz 
yöntemlerinizle her şeyi paylaştığınızı ve büyük başarı sağladığınızı söylediğiniz konularda 



 
9 

 

mesela merak edilen hususlar var. Bunlara cevap vermeyi hiç düşünür müsünüz? Divan 
Kurulu bunun için var, bunun için bekliyor ve sizin vereceğiniz cevaplara göre önerilerde 
bulunmak istiyor. Yönetime geldiğinizden beri bir mali disiplin ve sürekli kâra geçmeden 
bahsediyorsunuz, değerli Yönetim Kurulu üyelerimiz, mali işlerden sorumlu Yönetim Kurulu 
üyemiz diyor ki, Galatasaraylılar benim büstümü dikmeliler. Heykelimi pardon. Değerli 
üyemiz, Galatasaray’da heykeli dikilecek o kadar çok adam var ki, sıraya girmeniz şart. Birkaç 
örnek vermek istiyorum. 
Sportif A.Ş. kâra geçti deniliyor. Sürekli Yönetim Kurulu üyelerimiz sarı kırmızı kalpler, 
çiçekler, böcekler ile bunları sosyal medyada paylaşıyorlar. Faaliyet kârımız 2019 da artı 60 
milyon iken, 2020 Ağustos sonu rakamlarını veriyorum. 22 milyon zarar yazmıştır, Sportif A.Ş. 
rakamlarından bahsediyorum sizlere. Ebitdamız, yani vergi, amortisman, faiz öncesi, 79 
milyon kârımız varken geçen sene, bu sene eksi 18 milyondayız. 
Finansal borçlarımız, 889 milyon iken, bu sene 1 milyar 415 milyon liraya çıkmış, dönem kâr 
zararımız, artı 80 iken, eksi 40 olmuş. Buyurun size mali disiplin. Eğer Galatasaray Spor 
Kulübü bir bakkal olsaydı, mali disiplinden bahsederken, kasa ile Z raporunu tutturmaktan 
bahsedebilirdik, eğer mali disiplinden bahsediyorsanız, menajerlik komisyonlarına açıklama 
getireceksiniz. Eğer mali disiplinden bahsediyorsanız, yandaş bir firmaya verilen, 
PiPartners’dan bahsediyorum. Bunlara açıklık getireceksiniz. Eğer mali disiplinden 
bahsediyorsanız, bir oto kiralama şirketi ile 6,5 milyar lira civarında yaptığınız sponsorluk 
anlaşmasından bahsettiniz, para aldık dediniz. Oysa mali raporlarımıza geliyoruz ki, para 
almak yerine bir takas anlaşması yapılmış. Bugün Divan Kurulu olarak soruyoruz, tüm 
üyelerimiz adına, bu takas anlaşmasına 6,5 milyar liralık, ne araç kiraladınız? Bu 
değerlendirmeyi yaparken piyasadan teklif aldınız mı, ihale yapıldı mı? İngiltere’de bulunan 
bir şirket, Capital medya şirketine, tüm yayın haklarını verdiğinizi söylediniz. Çok güzel, ama 
tüm üyelerimiz artık bilgiye nasıl erişileceğini gayet iyi biliyorlar. 2019 yılında 900 sterlin kâr 
beyan etmiş olan bir şirketle bu anlaşmayı hangi şartlarda yaptınız? Sonradan bu şirketin 
Türkiye'deki kadrosu, nasıl ve kimlerden oluştu? Bütün bunlara şeffaflıkla cevap vermenizi 
bekliyor Divan Kurulu üyelerimiz. 
Dolayısıyla bence Divan Kurulu üyelerimizin, kaç kişinin katıldığı, yüzde kaçla oylama 
yapıldığı, efendim sayı vermemişiz gibi abesle iştigal edeceğinize, önce bu konulara cevap 
verin ki, hakikaten şeffaflıktan bahsedelim. Dolayısıyla çok üzücü şeyler oluyor. Ben 
SayınBaşkanımızın özellikle son haftada yapmış olduğu beyanatları, Galatasaray Spor Kulübü 
adına üzüntüyle karşılıyorum. Galatasaray Spor Kulübü, temsil edilme yeteneğini ve ehliyetini 
tamamen kaybetmiştir. 
Hiç kimsenin bunu hepimiz dahil olmak üzere, Galatasaray Spor Kulübünü kamuoyu nezdinde 
bu kadar küçük düşürmeye hakkı yoktur. Talebimiz ve beklentimiz tüm Divan Kurulu 
üyelerimiz adına, gereğinin yapılmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Divan Kurulumuz adına 
hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.  
Teşekkürler. 
Aykut Bey hatırlatıyor. Tutanak oylamasını yapmayı unutmuşuz. Özür diliyorum. Son 
yaptığımız Eylül ayı Divan toplantı tutanağını oylarınıza takdim etmek istiyoruz. Bu takdim 
tehirden dolayı, tekrar özür diliyorum. Eylül ayı Divan toplantısı tutanağını oylarınıza takdim 
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ediyoruz değerli hazirun, sadece Divan üyelerinin oy kullanabileceğini de tekrar hatırlatmak 
isterim. 
Evet oylamayı bitirebiliriz.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım 133 evet, 1 hayır oyuyla, %99 la, bir oylama gözüküyor, 133 kabul, 1 ret.  
 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Bundan sonra bir gelen evrak daha var. Bunun da okunmasını rica ediyorum. Aykut Bey 
buyurunuz. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
15 değerli Divan üyemiz tarafından, Divan Başkanlığımıza iletilen evrakı okuyorum. 
Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanlığına, 19 Ekim 2020 tarihli yazı. SayınBaşkan, 
Galatasaray Spor Kulübü derneği A grubu üye adayı, Sayın Alp Akçasayar’ın tüzüğümüzün 7. 
maddesinde belirtildiği şekilde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanununa göre üye olma 
hakkına sahip olduğunu gösterir, nüfus kayıt örneği, Ek: 1 ve Adli sicil kaydı, Ek 2 ile A 
grubuna dahil olduğunu kanıtlayan Galatasaray Lisesi mezuniyet belgesini, Ek 3 içeren 
başvuru dosyasını, 10. maddede açıklandığı şekilde hazırlayıp, 9. maddenin öngördüğü 
başvuru dönemi içerisinde tam ve eksiksiz olarak kulübümüz sicil departmanına teslim etmiş 
olmasına, tüzüğümüzün 11. maddesi uyarınca, Eylül ayının ilk haftası başvurusunun askıya 
çıkarılmasına ve askı süresince üyelik başvurusu hakkında tüzüğümüzün 10. maddesindeki 
hususlar açısından, bir itiraz gelmemesine rağmen, hem 2019 hem de 2020 yılı başvuruları 
hiçbir gerekçe gösterilmeden, tamamen keyfi bir şekilde reddedilmiş, hakkı olan Galatasaray 
Spor Kulübü üyeliği gasp edilmiştir.  
SayınSicil ve Yönetim Kurullarının bu tasarrufu açık bir tüzük ihlalidir. Kulüp tüzüğümüzün 
99/2 maddesinin SayınDivan Kuruluna verdiği, 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 görevi çerçevesinde, işbu tüzük ihlali konusunda Yönetim Kurulundan bilgi 
istenmesi, inceleme yapılması, tüzük ihlalinin sorumlularının tespit edilmesi ve inceleme 
sonucunun SayınDivan Kurulu üyeleriyle paylaşılması istemini SayınBaşkanlığımıza sunarız. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkürler Aykut Bey. Biz bu yazıyı biraz sonra dikkatinize sunacağımız bir kapak yazısıyla 
Yönetim Kurulumuza tevdi ettik. Şimdi Aykut Beyden bunu okumasını rica ediyorum. 
Buyurun Aykut Bey. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Galatasaray Spor KulübüBaşkanlığından, 19 Ekim 2020 tarihinde Galatasaray Spor 
KulübüDerneği Yönetim Kurulu Başkanlığına gönderilmiş yazımız, 
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Divan KuruluBaşkanlığına 19 Ekim 2020 tarihinde iletilen A grubu üye adayı, Sayın Alp 
Akçasayar ile ilgili 15 Divan üyesi imzalı dilekçede belirtilen hususlara, 24 Ekim 2020 tarihinde 
yapılacak Divan toplantımızda üyelerimize bilgi vermek amacıyla toplantı öncesinde 
tarafımıza cevap verilmesi talebimizi dikkatinize sunarız. Saygılarımızla, Eşref Hamamcıoğlu. 
Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkürler. Ümidimiz, bu dilekçeye karşı verilecek olan bilgilendirme cevabını veyahut 
yazının bu Divan toplantısına yetişebilmesiydi. Ama bugün itibariyle dilekçe sahibinin 
talebine, sahiplerinin taleplerine Yönetim Kurulumuza intikal ettirmemize rağmen bir cevap 
alınamamıştır. Bunun dışında Eylül ayı toplantısında da Disiplin Kurulu tarafından tedbirli 
olarak cezalandırılan Nuray Dayının bir dilekçesi vardı hatırlayacaksınız. Sicil Kuruluna ve 
Başkanına çok ağır itham ve suçlamalarda bulunuyordu. Biz kendisi cezalı olduğu için bunu 
okumayı uygun görmedik, ama bir üyemiz kısmen de olsa bu bilgileri paylaşmıştı. Biz bu 
yazıyı da Yönetim Kurulumuza araştırma yapması ve bize cevap vermesi için iletmiştik. Geçen 
ay bir cevap almıştık. Bunu da sizlerle paylaştık. Yönetim Kurulumuzun bu konuda resen bir 
araştırma yapıp, bizi bilgilendireceğini söyleyen bir yazısı vardı, ama bugün itibariyle 
hatırlatmamıza rağmen birkaç defa. Bir araştırma sonucu veyahut cevap gelmemiştir. Bu 
konuyu da değerli Divan üyelerimiz ve bizi takip eden sevgili Galatasaraylılarla paylaşmak 
istedik. 
Başkaca gelen evrak yok diye biliyorum. Değil mi? Başka? Müsaade ederseniz gündemin 
diğer maddelerine geçelim. 3 üncü maddeyi biz ertelenen olağan yıllık Genel Kurul 
toplantısının yapılabilme imkânlarının güncel gelişmeler ışığında yeniden değerlendirilmesi 
olarak koymuştuk. 
Bu konuyu gündeme taşımamızın nedeni, SayınBaşkanımızın kulübümüzün kuruluş 
yıldönümü sırasında Feriköy mezarlığında vermiş olduğu bir demeç sonrasında koyduk. 
Kendisi dedi ki, pandemi olmasa ben çoktan Genel Kurul yapardım. 4 bin kişiyle Genel Kurul 
yapmak çok riskli olur dedi. O bakımdan yapamadığını söyledi. Ancak bu konuda 
üyelerimizden yoğun talep alıyoruz. Şunu da hatırlatmak isterim. 
İstatistiklere bakacak olursak, Galatasaray’ın son 20 yılında olağan mali Genel Kurullarında 
hiçbir zaman 4 bin kişi filan olmamıştır. Bunun ortalaması 1750 kişi civarındadır. Biz bunların 
yapılabilmesi ile ilgili çeşitli öneriler getirmeye hazırdık, özellikle Divan Kurulumuzda bu 
konuda çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Gereken desteği vermeye hazırız diye beyanlarda 
bulunmuştuk. Ancak dün akşam SayınBaşkanımızın yine Divana bilgi vermek yerine, basın 
veyahut Galatasaray TV aracılığıyla yaptığı bir açıklamada dün saat 16 itibariyle İçişleri 
Bakanlığından bunun uygun görülmediğine dair bir cevap aldıklarını söylediler. Bu cevabın da 
içeriğini bizlerle paylaşırlarsa, geçici olarak da olsa Olağan Genel Kurulun hemen yapılabilme 
konusunu belki gündemden kaldırırız. Ama bu konuda çok büyük ihtiyaç olduğunu, bunu 
yapmanın yollarını aramamız gerektiğini de ısrarla vurgulamak istiyorum. 
Bu konuda söz almak isteyen var mı efendim? Veyahut şöyle yapalım. İsterseniz en sonunda 
söz verelim bu konuda söz isteyenlere. 2020 yılı yeni üye alımı hakkında kulüp kurulları 
tarafından bilgi verilmesi. Bir dilekçe de var biliyorsunuz. Bu dilekçenin dışında da, bu dilekçe 
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gelmeden evvel biz bunu gündeme koymuştuk. Her yıl üyelik alımları sonlandıktan sonra, 
Sicil Kurulu Başkanı veyahut diğer yetkililer, çıkarlar kaç müracaat oldu, hangi gruptan kaç 
üye alındı? Bu üyelerin çeşitli kulübümüzü ilgilendiren profilleri hakkında bilgi paylaşırlardı. 
Dolayısıyla bu konuda da bir sürü spekülasyon olduğu için, bu konuyu da tartışmaya açmak 
istedik. Eğer Sicil Kurulu da Yönetim Kurulunun aldığı karar çerçevesinde, bu Divan 
toplantısına katılmıyorsa. Burayı pas geçeceğiz. Sadece üyelere söz vereceğiz. Ama aldığım 
bilgiye göre, Sayın Selçuk Erdoğmuş toplantımıza katılıyor ve söz istiyor mu? Sayın Selçuk 
Erdoğmuş, Sicil Kurulu Başkanımız, söz istiyor. Dolayısıyla öncelik kendisinindir. Buyurun 
Selçuk Bey, kürsü sizin. Bağlanabiliyor mu Selçuk Bey? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Bağlandılar Başkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Bağlandı. Merhaba, hoş geldiniz Selçuk Bey. 
 
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 
Merhabalar SayınBaşkanım, bugün araba üstünde değilim, sağ salim sabit bir yerdeyim. 
Geçen toplantıda sağlıklı bir bilgilendirme yapamamıştım. Bazı ön bilgiler size sunmuştum. 
8054 Divan Üyesi, Selçuk Erdoğmuş olarak buradayım. Öncelikli olarak, geçen toplantıda Sicil 
Kurulu ve şahsım hakkında DivanBaşkanlığına gelmiş ve Yönetim Kuruluna aktarılmış olan ve 
akabinde de Sözcü gazetesinde de tam sayfaya yakın bir spor sayfasında bilgi olarak aktarılan 
konu hakkında Divan üyelerimizi, DivanBaşkanlığını ve Galatasaraylıları bilgilendirmek 
istiyorum. 
Bu arada biraz önceki konu hakkında bazı bilgiler aktaracağım. Aslında o konu çok kısa, 
isterseniz onu aktarayım. Bu yılki 2020 yılı üyelik başvuru süreci bildiğiniz üzere, sonlanmış 
durumda. Ekim ayında tüzüğümüze uygun olarak Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu 
üyeliğe kabul edilenlerin kararını aldı. İlgili kişilere bildirimler yapıldı. Tüzüğümüze uygun 
olarak 30 gün süreleri var kaydiyelerini yatırmak üzere. Bu da Kasım ayının 2 nci haftasına 
denk gelecek. Dolayısıyla Kasım ayının 2 nci haftasında kaydiyesini yatırmayanlar olduğu 
takdirde biliyorsunuz, her yıl olduğu gibi, onların yerine yeni çağrılar yapıyoruz. O süreç de 
bittiği anda, Galatasaraylılara, öncelikle Divan üyelerimize, Galatasaray Spor Kulübü 
üyelerine, şeffaf bir şekilde bilgilendirme yapacağız. Sadece şöyle bir ön bilgi verebilirim. 
Pandemi dönemi olmasına rağmen, aslında bunun da biraz avantaja çevirerek, 12 gün 
boyunca, ikisi zoom toplantısı olmak üzere, 360 ön başvuru sahibi ile, sesim geliyor mu bu 
arada? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Geliyor sesiniz, buyurunuz. 
 
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 
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Evet, sesim geliyor. Peki. Yaklaşık 360 ön başvuru sahibi ile, Ali Sami Yen stadında görüşmeler 
yapıldı. Bu çerçevede tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde değerlendirmeler sonlandırıldı ve 
Yönetim Kurulunun onayına sunuldu. Bir sonraki toplantımızda süreç de sonlandığında bu 
konuda detaylı, geçmiş yıllarda olduğu gibi, kadın erkek oranı, başvuru sahiplerinin hangi 
gruplardan kaçar adet üye olduğuna dair bilgilendirmeyi tüm Galatasaray Spor Kulübü 
üyelerinin bilgisine sunacağız. 
Geçen toplantıda beklemediğim bir şekilde tedbirli olarak ihraç edilmiş, aslında burada konu 
olarak bir eski Divan üyemiz olarak, eski sicil çalışanı olarak muhatabımız olan bir kişinin 
dilekçesi DivanBaşkanlığı tarafından Yönetim Kuruluna aktarılmış durumda. Burada özellikle 
şunun altını çizmek istiyorum. Tedbirli olarak kulüpten ihraç cezası alan, eski sicil çalışanının 
Sicil Kurulumuzu itham eden dilekçesinin muhatabı, Galatasaray Spor KulübüDisiplin Kurulu 
olduğunu düşünüyoruz. DivanBaşkanlığı bu konuda bize göre yetkisizdir. DivanBaşkanlığı 
kişilerin verdiği dilekçeleri Yönetim Kuruluna havale edildiği bir merci olmamalıdır. Bence bu 
konuda DivanBaşkanlığı hepimizin de hem fikir olduğu, istişare, danışma, Galatasaray Spor 
Kulübünü bu anlamda bilgilendirme ve öneri sunma yeri olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu 
dilekçenin içeriği yine DivanBaşkanımız ilk başta okutmadı, tüzüğümüz çerçevesinde uygun 
olarak, teşekkür ediyorum kendisine. Ancak sonrasında, yine üyemiz 7219 sicil numaralı 
Hatice Günay tarafından okunması nedeniyle, bunlara cevap verme gereği duydu, üstüne 
üstlük bir de takip eden üyelerimiz, Galatasaraylılar görmüşlerdir, Sözcü gazetesinin spor 
sayfasında da yayınlandı, bu iddialar. Üzücü olan bir husus da aslında yazının aynı zamanda 
2018 yılında aynı gazetenin Mektepli gençleri afişe ettiği manşetiyle yayınlanmış olması ve 
bir kez daha bu gençleri maalesef hedef haline getirdi ilgili gazete. Gazetecinin kurulumuzun 
görüşüne başvurmadan gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan mesnetsiz yazısı hakkında da 
hem kurulumuz olarak, hem de şahsen gereğini yapacağımı ifade etmek istiyorum. 
İddiaları ve bu konudaki yanıtları sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında dilekçe çok daha ağır, 
Hatice Hanım, üyemiz, dilekçenin belirli yerlerini her nedense okumadı. Tamamına yakınını 
da bilgilendirdiği için ben eksik kalan kısmı ile birlikte, diğer iddiaları da burada dile getirip, 
cevaplarımızı sunmak istiyorum. 
İlgili dilekçede açıklamalar kısmında, iddia edilen mobbing suçlaması hakkında öncelikle bilgi 
vermek isterim. Eski Sicil Kurulu çalışanı ND, iddiasında Sicil Kurulunun son Başkanının göreve 
gelmesinden itibaren beni bir önceki Sicil Kurulunun parçası olarak gördüğünü, her fırsatta 
isnat etmiş ve üzerimde tam manasıyla mobbing uygulamıştır iddiası var.  
Bir, Sicil Kurulu üyeleri olarak, sicili, disiplin ve Divan Kuruluna ortak hizmet veren 
çalışanlarımız ile Galatasaray Spor Kulübüne hizmet veren çalışanlara olan özel sevgi ve saygı 
çerçevesinde kulübün eski çalışanlarımızdan biri olan başta N.D. olmak üzere, yine kendisi 
kulüpten ihraç edilmiş olan E.E. ve eski çalışanımız Pınar Lenger’i de profesyonel ilişkinin yanı 
sıra, zaman zaman da onurlandırıcı yaklaşımda bulunulmuştur. Bununla ilgili belgeleri de 
yapmış olduğumuz özel günlere dair şeyleri de bu cevabi dilekçemizin ekinde Yönetim 
Kurulumuza iletmiş durumdayız. 
Bu da tahmin ediyorum DivanBaşkanlığına iletilecektir, uygun gördüğü takdirde Yönetim 
Kurulu.  
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İkincisi Sicil Kurulunun, Ocak-Mayıs 2018 ile Mayıs 2018 den sonraki ikinci döneminde, kulüp 
üyelerinin kişisel verilerinin Sicil Kurulunun çalışanları tarafından paylaşıldığına dair, ithamlar 
yapılmış olmasına karşın, bir belge veya kanıta dayanmayan bu iddialar karşısında, 
çalışanlarımız, kurulumuz tarafından daima korunmuş, şikayetlerin motivasyonunu 
bozmamasından kendilerine hiçbir şekilde yansıtılmamıştır. 
Üç, CRM yazılımına müdahale konusunda tek yetkili olan Sicil Kurulu şefi N.D., geçmişten 
gelen alışkanlıklar ile tüzüğe aykırı yapmakta olduğu işlemler konusunda zaman zaman 
uyarılmıştır, söz konusu işlemleri yıllardır aynı şekilde yaptığına dair beyanı nedeniyle, söz 
konusu işlemler, eski Sicil Kurulunun tüzüğe aykırı yanlış yönlendirmeleri sonucu yapılan 
insani hatalar olarak değerlendirilmiş, bundan sonra her işlemin tüzüğe uygun olarak 
yapılması konusunda kendisine uyarıda bulunulmuştur.  
Bu konuda da eklerimiz var. Özellikle de üye ön başvuru kabul sürecinde geçmişten gelen ve 
2018 de kısmen belli bir düzene sokabildiğimiz, 2019 da kulüp üyelerimiz ve herkesin, 
Galatasaraylıların desteği ile rayına oturtturabildiğimiz ve bu yıl itibariyle dört dörtlük bence 
tüzüğe uygun hale getirebildiğimiz bir sürece dönüştü. 
Geçmişe dönük aykırı işlemlere ilişkin detaylı bilgi için, Sicil Kurulu ve Denetim Kurulunun 
raporları incelenebilir. Sicil Kurulunun, Yönetim Kurulunun onayını alarak geçmişte yanlış, 
hatalı veya eksik yapılmış işlemlerin düzeltmelerini yapmış ve yapmaya devam etmektedir. 
İşlemlere ilişkin detaylı bilgi için Sicil Kurulu karar defterleri incelenebilir gerektiğinde.  
Tüzük madde 10’a aykırı ön başvuruların kabulü, madde 11’e aykırı, üyeliğe kabul işlemleri, 
madde 18 ve 19’a aykırı, kayıt açma ve kıdem verme işlemleri. Madde 118/5, 118/6 ve 118/7 
ye aykırı işlemler. 
Nuray Dayı ve Sicil Kurulu çalışanları hakkında KVK ya aykırı yapıldığı iddia edilen bazı 
şikayetler olmuştu bu dönemde. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama bunların hepsi, 
insani hatalar dışındaki süreçle hepiniz malumunuz, bazı sıkıntılar yaşanana kadar mümkün 
olduğunca, arkadaşlarımızın çalışma motivasyonu düşmesin diye kendilerine yansıtılmamaya 
çalışılmıştır.  

1. Şubat 2018 de üyelerimiz sanatçı Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’un kulüp ile 
ilgili kişisel bilgileri basında yer almış, birçok gazetede. Bu konuda sicil çalışanları 
suçlanmıştır.  

2. 24 Mayıs 2018 tarihinde Genel Kurul üyelerine, GS seçim başlığında gönderilen SMS 
ile üyelerimiz hakkında veri toplama girişiminde bulunulmuştur. Bu konuda da benzer 
suçlama yapılmıştır. Bu konuyla ilgili maalesef çok uzun süre olmasına rağmen 
savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. O dosya hâlâ tekâmül etmemiştir. 

3. Galatasaraylıların üye olduğu bir sosyal medya grubunda 18 Mayıs 2018 tarihinde 
kulüp üyemiz tarafından, bir kulüp üyemiz tarafından yasa dışı üye alımı yapıldığına 
dair bir iddiada bulunulmuştur. Hazirunda o dönem en son 17791 sicil numaralı 
üyenin bulunmasına karşın, eski Sicil Kurulu Başkanı imzalı bir kartın, usulsüz bir 
şekilde Galatasaray Spor Kulübü üyelik kimlik kartı verildiği ve bu işlemin de usule 
uygun olmadığı iddia edilmiştir.  

Bu beyan üzerine kulüp kartlarının nasıl basıldığı ve münferiden bu olay hakkında Sicil Kurulu 
çalışanlarının bilgisine başvurulmuştur. Bu konuda Pınar Lenger konu hakkında bilgisi 
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olmadığını, E.E. bu konuyu duyduğunu, söz konusu kişiye arkadaşlarının şaka yapmış 
olduğunu, N.D. de konudan haberdar olmadığını, kulüp kartlarının bir matbaa tarafından 
basıldığını, eski Başkan imzalı kartların 27 Ocak 2017 den itibaren kullanılmadığını beyan 
etmiştir. 
Sicil Kurulu olarak 12 Haziran 2018 tarihinde tutulan tutanak ile ilk soruşturma süreci 
başlatılmıştır.  

4. Yine Galatasaray Spor KulübüBaşkanı Mustafa Cengiz’in üyelik formu bilgileri, eski 
Sicil Kurulu tarafından, Başkanı tarafından, Divan ve farklı ortamlarda paylaşılmıştır. 
Bu konuda da N.D.’nin bu bilgileri paylaştığı iddia edilmiştir. 2018 yılı üyelik ön 
başvurusu yapan kişilerin bilgileri, yine eski Sicil Kurulu Başkanı tarafından meeting 
toplantısında paylaşılmıştır. Bu bilgilerin de E.E. ve/veya N.D. tarafından paylaşıldığı 
iddia edilmiştir. 

5. 141 usulsüz üye ön başvurusunun form bilgileri, referansları teslim eden kişi veya 
kişilere ulaştırılmıştır. Bu da farklı ortamlarda paylaşılmıştır. Nuray Dayı’nın bu bilgileri 
paylaştığı iddia edilmiştir. 

KVKK kanunu yürürlüğe henüz girmeden, konu hakkında sicil çalışanlarının kurulumuz 
tarafından kanun hakkında bilgilendirilmiş olmasına ve bu konuda Sicil Kurulu olarak 
hassasiyetimiz defalarca ifade edilmesine karşın, Divan Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil 
Kurulunun aynı mekânı kullanması nedeniyle, Sicil Kurulu odası, stat içinde güvenlikli alana 
taşınana kadar, maalesef KVKK ya aykırı bazı paylaşımlar olduğu iddiası devam etmiş ve bu 
paylaşımların kim veya kimler tarafından yapıldığı tespit edilememiştir. 
15 Haziran 2018 yılında usulsüz üyelik işlemi yapıldığına dair ihbardan itibaren, Sicil 
Kurulunda ilk soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma kapsamında Divan üyelerine rozet 
satışı, Divan kombine yolsuzluğu, usulsüz üyelikler, üyelik vaadiyle dolandırıcılık ve birçok 
konuda, E.E. hakkında önemli iddialara ulaşılmıştır.  
Bu süreçte N.D. ve E.E. üzerine zimmetli binlerce makbuzun 2011 yılından itibaren iade 
edilmediği tespit edilmiştir. Bunlar da eklerde bulunmaktadır. Her iki çalışandan, üzerlerine 
zimmetli makbuzları teslim etmeleri istenmiştir. Özellikle dolandırıcılıkta kullanılan 1 adet 
makbuzun da içinde olduğu koçanın sözlü ve yazılı uyarılara karşın bulunup, teslim 
edilmemesi üzerine, Sicil Kurulu çalışanı N.D., eski çalışan yine E.E. ve Pınar Lenger, 15 Nisan 
2019 tarihinde Denetim Kurulundan ve Sicil Kurulundan 3’er üyenin katılımıyla, peş peşe 
görüşmeye alınmıştır. Eldeki belge ve bilgiler ile görüşmede oluşan kanaat sonucu, aynı gün 
E.E.’nin bilgisayara erişimi kısıtlanmış ve 17 Nisan 2019 tarihinde de işine son verilmiştir. 
N.D.’nin bilgisayara erişiminin kısıtlanarak, iş akdinin feshedildiği tarihe kadar ve sonrasında, 
Sicil Kurulu ve Denetim Kurulunun elde ettiği bilgi ve belgeler sonucunda, Sicil Kurulu eski 
şefi N.D. ile E.E.’nin arasında yüklü miktarda şüpheli para hareketleri olduğu, usulsüz olarak 
üyeliğe kabul edilen A adına üyelik tarihinden 4 ay sonra, yani kaydiyesini ödemesi gerektiği 
tarihten 4 ay sonra, düzenlenen makbuza, yine üyelik vaadiyle dolandırılan üstüne üstlük de 
kulüp pos makinesi kullanılarak, kaydiye adı altında para çekilen B adına kredi kartı slipinin 
iliştirildiği görülmüştür. Disiplin Kurulu tarafından bu konuda devam eden soruşturma 
esnasında, henüz iş akdi feshedilmemiş olan N.D. eski tarihli makbuz bulduğunu iddia 
ederek, Disiplin Kuruluna bir makbuz iletmiş, CRM yazılımında da geriye dönük işlem yaparak 
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usulsüzlüğü kapatmaya çalıştığı logout kayıtlarıyla tespit edilmiştir. Bunlar da eklerde 
mevcuttur. Sonuç olarak; Ocak 2018 tarihinden sicil çalışanı E.E.’nin iş akdinin feshine kadar, 
sicil şefi, eski şefimiz Nuray Dayı, tüzüğe aykırı işlemler yapmış olmasına ve hakkında önemli 
ithamlar olmasına karşın, Sicil Kurulumuz tarafından bırakın mobbinge maruz kalmasını, 
daima korunmuş ve kulübümüzün eski çalışanlarından biri olarak daima onore edilmiştir. 
E.E.’nin iş akdinin feshedildiği tarihten, kendisinin iş akdinin feshedildiği tarihe kadar geçen 
sürede devam eden soruşturmalar kapsamında da aynı şekilde Sicil Kurulunun eski çalışanı 
olarak sadece bilgisine başvurulmuştur. Sayın N.D.’ninSicil Kurulu olarak bizleri mobbing ile 
itham etmesinin sebebi, mobbing ile itham etmesinin sebebi, altını ısrarla çiziyorum.  
a) Kendisinin ve Erol Ergün’ün 2011 yılından bugüne, zimmetinde bulunan yaklaşık 90 bin 
adet makbuzların teslimi konusunda yapılan uyarılar,  
b) Tüm ihtarlara rağmen halen bulunup teslim edilmeyen, dolandırıcılıkta kullanıldığı 
konusunda kanıtlar olan makbuzlar,  
c) Yönetim Kurulu onayı olmadan, maliyeti 2 lirayı bile bulmayan Divan rozetlerinin 
Kapalıçarşı’da bir yere yaptırılarak, stat önünde atkı satanlar gibi, yıllar boyunca, Divan 
üyelerine satılıp parasının ne yapıldığının sorgulanması,  
d) Divan üyelerine ait kombinelerin usulsüz belge düzenleyerek, kulüp üyesi olmayan kişilere 
satılarak, kulübün en az 300, 400 bin lira yıllık zarara uğratanların bulunmasına dönük 
sorgulama,  
e) Tüzüğe aykırı üye ön başvuru kabulleri, usulsüz üyelikler, bırakın referans imzasını, kendi 
imzası dahi olmayan kişilerin üye yapılması,üyelik vaadiyle dolandırılan Galatasaray 
sevdalıları, kulüp pos makinesinin bu dolandırıcılık işlemlerinde kullanılmasına ilişkin 
sorgulamalar ise, Sayın N.D.’ye mobbing kavramının ne anlama geldiğini bir kez daha 
araştırmasını öneririz.  
Uzun yıllardır Sicil Kurulu şefi ve CRM yazılımına müdahale yetkisi olan tek kişi olarak, tüzüğe 
aykırı yapmış olduğu işlemlerin büyük çoğunluğunu, insani hatalar olarak iyi niyetli bir şekilde 
değerlendirmeye çalıştığımızı, hâlâ da bu şekilde kabul ettiğimizin altını bir kez daha çizmek 
isteriz.  
Diğer bir iddia, üye adaylarının kişisel verilerinin sosyal medyaya sızmasına ilişkin iddia. 
N.D.’nin iddiası, söz konusu formlar, diğer tüm aday formlarıyla birlikte, kasada muhafaza 
edilmekteydi. Doğrusu, başvuru formları hiçbir zaman kasada muhafaza edilmedi, edilemez. 
Kasalar fiziken buna müsait değildir. Kasalarda üyeliğe kabul edilmiş olan, Galatasaray Spor 
Kulübü üyelerinin formları, eski kararlar korunmakta ve muhafaza edilmektedir. Geçmiş 
dönemde başvuru formları, Divan Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulunun ortak kullandığı 
toplantı odası ve içindeki dolaplarda muhafaza edilmişlerdir. 
Formları Sicil Kurulu çalışanlarının yanı sıra, ilgili kurul üyelerinin de ulaşımı mümkündü. Kaldı 
ki her kurul üyesinin bu konuda hassas davranacağı her Galatasaraylının üzerinde mutabık 
olacağı bir konudur. 
Yine N.D.’nin iddiası, Selçuk Erdoğmuş, Galatasaray Lisesi mezunu üye adaylarının formlarını 
kasadan çıkarttı ve bunların fotoğraflarını çekti.  
141 kişiye ilişkin usulsüz başvuru işlemi tespit edildikten sonra, söz konusu formlar 
soruşturma kapsamında Denetim Kuruluna teslim edilmiştir. N.D.’nin yine iddiası olan, Selçuk 
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Erdoğmuş, Sicil Kurulu üyeleri, Jale Karaveli, Enis Boeno, Sedat Vanizör ve Neslihan Cengiz’e 
fotoğrafları gösterdi, birbirlerini tebrik ettiler. N.D.’nin iddia ettiği gizli fotoğraf çekmek gibi 
bir fanteziye ne benim, ne de Sicil Kurulu üyelerinin ihtiyacı yoktur. Sicil Kurulu Başkanı ve 
üyeleri olarak, tüzük gereği, tüm formlara her zaman erişimimiz mümkündür. Gizli bir şekilde 
fotoğraf çekmeye hiçbir kurul üyesinin tenezzül etmeyi bırakın, ihtiyacı da yoktur. Denetim 
Kurulunun Olağan Genel Kurulda, kulüp üyelerinin bilgisine sunduğu, kamuya açık Denetim 
Kurulu raporunda, sahte imza örnekleri de zaten mevcuttur. Genel Kurul sonrası, sosyal 
medyaya yayınlanan sahte imza örnekleri, bunlardır. Denetim Kurulu söz konusu formları 
inceleme sonrası, Sicil Kuruluna iade etmiştir. 139 başvuru sahibinden, bir kişiye ait bilgilerin 
Genel Kurul sonrası, sosyal medyada paylaşılması üzerine, söz konusu formlar, yine ilgili 
toplantı odasında kilitli bir dolaba aktarılmış ve anahtarı da sicil çalışanı Pınar Lenger’e ve 
N.D.’ye zimmetlenmiştir. 139 başvuru sahibinin, ki malumunuz 2 kişi daha sonradan verilen 
hak çerçevesinde o yıl üye olabilmiştir. Diğer 139 başvuru sahibi bu hakkı tercih etmemiştir. 
Bilgilerinin KVKK’ya aykırı olarak Sicil Kurulu tarafından paylaşıldığına dair sevgili 
DivanBaşkanım bir ithamda bulunmuştur, Divan toplantısında. Kendisine bu konuda yanlış 
bilgilendirme yaptığını, 139 kişinin bırakın kendi özlük bilgilerini, referanslarının dahi kimse 
tarafından paylaşılmadığını, hatta kamuoyu tarafından da bilinmediği söylenmesine rağmen 
daha sonraki iki Divan toplantısında benzer iddialar devam edince, öncelikli olarak Sicil 
Kurulu tarafından ilk soruşturma yapılıp, rapor hazırlanmıştır. 
Sicil Kurulu dışında da Denetim Kurulu ayrıca bu konuda bir rapor hazırlamıştır. Söz konusu 
raporlarda Olağan Genel Kurul öncesi, yani yapamadığımız Olağan Genel Kurul öncesi, Mart 
2020’de yayınlanan, o tarihten bu yana da üyelerimizin incelemesine açık olan, mali, idari 
faaliyet raporları ve Denetim Kurulu raporlarının idari faaliyet raporunun 85 ve 89 sayfaları 
arası Denetim Kurulu raporunun 11 ve 16 ncı sayfaları arasında ulaşılabilir durumdadır. 
2019 yılı, bir başka iddia, 2019 yılı hazirun listesi, tüzüğe aykırı olarak düzenlenmiştir iddiası. 
29 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurulda, 2019 yılı aidatlarının 
400lirasına arttırılmasına karar verilmiştir hatırlarsanız, üyelerimize Ocak 2019 tarihinde 
aidatlarını ödemeleri konusunda SMS ve maille duyuru yapılmıştır. Malumunuz Genel 
Kurullar Galatasaray’ın demokrasi bayramıdır. Katılım ne kadar fazla olursa, o kadar ortak 
akıl, ortak sinerji oluşur. Ödemesini yapmayan ve eksik yapan üyelerimize geçmiş yıllardan 
farklı olarak şu anki DivanBaşkanlığımızın benzeri bir yaklaşımıyla ısrarla 12.02.2019 
tarihinde, 18.02.2019 tarihinde, 27.02.2019 tarihlerinde hatırlatma SMS ve mailleri 
gönderilmiştir. 
Bazı üyelerimizden bu konuda şikayet mesajları da aldık, bunu da belirtmek isterim. Sicil 
çalışanlarına 2019 aidatını eksik yatırmış olan üyelerimizin telefon ile aranması ve hatırlatma 
yapılması talimatı da verilmiştir. Hazirun tüzüğe uygun olarak düzenlenmiştir. 28 Şubat ve 1 
Mart tarihli Galatasaray Spor Kulübü, ilgili banka hesap dekontları raporumuzun ekindedir. 
Bir dipnot olarak sebebi anlaşılamayan bir şekilde, o dönemde, Şubat ayı boyunca, 
üyelerimizden kredi kartı ödemelerinin çekimini geciktiren bu konuda sözlü ve yazılı olarak 
Sicil Başkanı tarafından uyarılan, ekte bu belge de var. İhtiyaç durumunda kendisine müze 
veya ilgili birimlerden ek eleman tahsisi yapılabileceği belirtilen Sicil Kurulu şefinin ihmal 
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ettiği asli görevinin yerine getirilmesi konusundaki uyarıları, tüzük ihlali olarak ifade etmesi, 
bizim açımızdan gerçekten manidardır.  
Bir başka iddia, Altay Dedeoğlu adlı üyemiz disiplin cezası aldığı bilinmesine rağmen, Divan 
Kurulu üyesi yapılmıştır iddiası. Altay Dedeoğlu’na 16.05.2006 tarihinde Disiplin Kurulu 
tarafından 3 ay geçici uzaklaştırma cezası verilmiş, Altay Dedeoğlu o tarihte karara itiraz 
etmiş, bu itiraz rahmetli Başkanımız Özhan Canaydın imzalı olarak 27.6.2006 tarihli Yönetim 
Kurulu kararı ile cezanın sicilden terki istenmiştir. Alpay Dedeoğlu da cezanın iptaline karşı 
ayrıca dava açmıştır. 31.5.2007 tarihli dava karar metninde de cezanın henüz Galatasaray 
Spor KulübüGenel Kurulunda görüşülüp onaylanmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.  
Sicil Kurulu olarak aldığımız hukuki görüş çerçevesinde, Alpay Dedeoğlu’nun cezasının Genel 
Kurulda onaylanmadığı için kesinleşmediği, tüzüğümüze uygun olarak 25 yıllık kıdeme sahip 
olarak Divan üyeliği hakkı olduğu bilgisi, Yönetim Kuruluna iletilmiştir ve Alpay Dedeoğlu da 
tüzüğe uygun olarak Divan üyesi olmuştur. 
Yine bir dipnot vermek istiyorum. Sicil Kurulu şefi N.D.’nin yıllar boyunca, tüzüğün 18/5 
maddesine aykırı olarak, Divan üyeliği kararlarına itiraz etmemiş olmasını, disiplin cezası 
almış üyelerin cezalarını CRM sistemine işlememiş olmasını gerçekten hâlâ biz insani hata 
olarak değerlendiriyoruz. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. 
Bir başka iddia, 4 üncü iddiası. Kaydı kapatılması gereken üyelerin kayıtları kapattırılmamış ve 
Divan Kurulu üyesi olmaları sağlanmıştır iddiası. Sicil Kuruluna ilişkin Yönetim Kurulu 
kararları, en kısa sürede Genel Sekreterlik aracılığı ile Sicil Kuruluna bildirilir ve karara ilişkin 
işlemler gerçekleştirilir. N.D.’nin iş akti feshedildikten sonra yapılan incelemede, söz konusu 
Yönetim Kurulu kararının Sicil Kuruluna yazılı olarak iletilmediği, Genel Sekreterlikte görevli, 
ilgili arkadaşımızın ifadesine göre, sözlü olarak N.D.’ye iletildiği bilgisine ulaşılmıştır. Konuya 
ilişkin Yönetim Kuruluna tekrar resmi yazı yazılmış ve Yönetim Kurulu kararı ile ilgili kişilerin 
kaydı kapatılmış ve kıdemleri düşülmüştür.  
Yine burada da bir dipnot vermek durumundayım. Aidatlarını ödedikleri halde, eski sicil şefi 
N.D. tarafından CRM yazılımında kayıtları açılmadığı için, kıdemleri işlenmeyen 49 üyemiz ile 
ilgili olarak Yönetim Kuruluna 03.12.2019 tarih ve 53 sayılı YK kararı ile ilgili üyelerimizin hak 
ettikleri kıdemleri tespit edilmiş, onay sonrası verilmiş, bu üyeler arasından 25 yılını dolduran 
5 üyemiz de 2019 yılında Divan üyelik hakkı kazanmıştır. 
Bu hatayı da gerçekten yine insani hata olarak değerlendirdiğimizi bir kez daha belirtiyorum. 
Beşinci iddiası, 2020 üye sayısı tüzüğe aykırıdır iddiası. İddiadan ne kastedildiğini inanın 
anlamadım, anlayamadım. Ama kasıt her yıl 1 Ocak tarihinde yayınlanan istatistiki bilgiler ise, 
1 Ocak 2020 de yayınlanan söz konusu verilerde, kaydı kapatılan üyeler bulunmamaktadır.  
6 ncı iddiası. Sporcu üyeler tüzüğe aykırı bir şekilde belirlenmiştir iddiası. Sporcu üye 
başvuruları, sicil çalışanları tarafından tüzüğe uygun ön kontroller yapılarak teslim 
alınmaktadır, SayınDivan üyeleri.Genel Sekreterlik ve ilgili branşlardan teslim edilen 
evrakların teyidi yapılmakta, Sicil Kurulu tarafından yetkilendirilmiş, eski sporcu üyemiz 
tarafından son kontrolleri yapılarak Yönetim Kurulunun oluru alınmak üzere iletilmektedir. 
Galatasaray formasını yıllarca terletmiş sporcularımızın, halen de bu yıl için de geçerli bu 
söylediklerim. Yaklaşık 9 yıl, 10 yıl terletmiş sporcularımızın E grubunda üye olmayı beklediği 
bir süreçte, ön başvurusu görevde olduğu dönemde, bizatihi N.D. tarafından kontrolü 



 
19 

 

yapılmış, ilgili departmanlardan evrak teyidi yapılarak, Yönetim Kurulu onayı ile üye olmuş bir 
sporcumuzu yıpratmaya dönük ithamı anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. 
Yedinci iddia. Baran Türker, tüzüğe aykırı biçimde üyeliğe kabul edilmiştir, iddiası. 2018 
yılında üyeliğe kabul edilen kişilere, 24 Ekim 2018 tarihli resmi yazı ile üyeliğe kabul 
edildikleri ve 30 gün içerisinde mali vecibelerini yerine getirmeleri gerektiği bildirilmiştir. 
2018 yılında 24 ve 25 Ekim tarihleri, hafta sonu tarihlerine geldiği için, 26 Ekim 2018 tarihi 
itibariyle ödemelerini yapmış kişiler, tüzüğe uygun olarak Yönetim Kurulunun onayına 
sunulmuştur. Muhasebe dökümlerinde görüleceği üzere, 26 Ekim tarihinde ödemesini yapan 
bir kişi değil, aslında iki kişidir. Eski sicil şefi, bunu da bir dipnot olarak söylemek zorundayız. 
N.D.’nin sadece Başkanımız Mustafa Cengiz’in referans olduğu Baran Türker’den bahsetmesi 
manidardır. 2018 yılında üyeliğe kabul edilenlere resmi mektup gönderimi dışında SMS ve 
mail ile de bildirim yapılmıştır, geçmiş yılların aksine. Geçmiş yıllarda üyeliğe kabul edildiği 
halde bildirim alamadığı veya almadığı için ödeme yapamadığını ifade eden, şikayetler bu 
sayede engellenmiştir. İlgili kişilere 30 günlük süre zarfında, birkaç kez yazılı olarak da 
hatırlatma mesajları yapılmıştır ve bu yılda yapılmaya devam etmektedir. 
Süre bitimine yakın ödemesini yapmamış kişilere de telefon ile de ayrıca hatırlatma 
yapılmıştır ve yapılmaya da devam etmektedir. 2010 yılından, 2018 yılına kadar her yıl 30, 40 
civarında ödeme yapmayan, yapamayan kişi varken, 2018 yılında kaydiye miktarı, 
hatırlarsanız 2 katına çıkmış olmasına rağmen, ilk defa A grubunun tamamı, C grubunun 
tamamı ödemesini yapmış, D grubundan 2, E grubundan 8, toplam sadece 10 kişi ödemesini 
yapmamıştır.  
Sekizinci iddia, Selçuk Erdoğmuş, Derbis’e kayıt sürecindeki eksikliklerini ve yetersizliklerini 
kapatmak için bana ve eski Sicil Kurulu üyelerine ithamda bulunmuştur iddiası. Her dernek 
gibi, Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin de Derbis sistemine gerekli bilgileri yüklemesi yasa 
gereğidir. 2018 yılı üye alım işlemlerinin Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, eski 
sicil şefi N.D.’ye Derbis sistemine üyelerin girişlerinin yapılıp yapılmadığını sorduğumda, 
Genel Sekreterliğe bildirim yaptıklarını ve girişlerin yapıldığını ifade etmiştir. Kamu yararına 
dernek olmamız nedeniyle, her seçilmiş kurul üyesi olarak da önemli sorumluluklarımız 
olması çerçevesinde, şahsen Derbis şifrelerini alıp, bizzat sisteme girip kontrol ettiğimde, o 
güne kadar kulüpte yöneticilik yapmış kişiler dışında, hiçbir Galatasaray Spor Kulübü üyesinin 
sisteme işlenmediğini üzülerek tespit ettim. Görev yaptığımız dönemi bağlayan bir eksiklik 
olmasa da, kulübümüzü zor durumda bırakacak görev ihmali oluşturan bu durumun çözümü 
için İstanbul ve Ankara'da Dernekler Masası yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. 2018,-
2019’da üyeliğe kabul edilenlerin yanı sıra, geriye dönük sistemin kabul ettiği çerçevede eski 
üye girişlerinin büyük bir bölümü, kulübümüz için özel olarak açılan bir portal ile sisteme 
yüklenmiştir. 
Yıllar boyunca Derbis sistemine giriş yapılamayan göreve ihmalin de yine aynı şekilde insani 
bir hata olarak değerlendirdiğimizi belirtmek istiyorum.  
Selçuk Erdoğmuş bir üye adayının, bir başka iddia,formuna referans olarak eşinin yerine de 
imza atmıştır iddiası. Maalesef son dönemde ilk önce uA üzerinden, sonrasında da N.D.’nin 
mesnetsiz iddiaları üzerinden Divanda ve Sözcü gazetesinde eşim 13469 sicil numaralı kulüp 
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üyesi Seda Bildik Erdoğmuş’u yıpratmaya ailemi sürecin içine çekmeye dönük girişimleri 
gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. 
N.D.’nin eşi 15692 sicil numaralı kulüp üyesi ve uA mensubu, Mahmut Dayı’nın Kalamış 
tesislerinde kulüp üyeleri önünde şahsımı ölümle tehdit ettiğine ilişkin bilginin bana aktarımı 
sonrası, Galatasaray Spor Kulübünde maddi ve manevi zarara uğratmış olan kişilere dönük 
devam eden iç soruşturma ve savcılık incelemelerinin çok yerinde bir karar olduğuna ve 
sonuna kadar gidilmesi gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Eşim 13469 sicil 
numaralı  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Selçuk Bey, Selçuk Bey, sesiniz üyelere gitmiyormuş. Öyle bir beklenti var. Sesiniz çok 
duyulmuyor. Bir de yavaş yavaş toparlarsanız konuyu, üyelerimizin hoşgörüsünü 
zorlamayalım. Buyurun. 
 
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 
Evet, son sayfadayım Eşref Bey, SayınDivanBaşkanım. Geliyor mu bilmiyorum sesim. Teyit 
edeyim isterseniz. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Şimdi daha iyi. 
 
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş 
Tamam. Eşim Seda Bildik Erdoğmuş, 2018 yılında toplam 5 kişiye referans olmuş, bu 
kişilerden ikisi üyeliğe kabul edilmiştir. Oğlum Derin Erdoğmuş’un 20 Haziran 2018 tarihinde 
hastaneye yattığı, üst üste 4 ameliyat geçirdiği yaklaşık 2 ay boyunca, ailece hastanede 
kaldığımız hayatımızın en zor sürecini yaşadığımız bu süreci, yakınlarımız dışında kimse ile 
paylaşmadığımız bir dönemde, aynı zamanda kulüpte üstlenmiş olduğum görevlerimi yerine 
getirmeye çalışırken, bu süreçten haberdar olan eski sicil şefi N.D’nin mesnetsiz, galiba 
görüntü gitti, sesimde gitti mi bilmiyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. Bir tarafta savcılık 
tarafından, yurt dışına çıkış yasağı konulmuş, eski sicil çalışanı E.E., diğer taraftan kulüpten 
tedbirli olarak ihraç edilmiş bir kişinin, mesnetsiz iddialarını içeren dilekçesi, savcılık 
soruşturmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik bu tip algı operasyonları bana çok tanıdık geliyor. 
Söz konusu eski sicil çalışanı görevden ayrılalı 1 yıl olduğu halde, kendi adının da geçtiği 
savcılık soruşturmalarının hız kazandığı tam bu dönemde, karalama iddialarını ortaya 
atmasını ayrıca manidar buluyoruz. Galatasaray aklının bu zamanlamanın sebebini kolayca 
çözeceğine inanıyorum.  
Galatasaray Spor Kulübünün kurumsal kimliğini ve mali argümanlarını kullanarak bir ekip 
tarafından üyelik vaadiyle dolandırmış olan Galatasaray sevdalısı bir kişinin Amerika’dan 
uçağa atlayıp gelip, savcılığa belge ve ifade verdiği bu süreçte, soruşturmaları 
itibarsızlaştırmaya dönük algı operasyonuna, direk ve dolaylı hizmet edenlerin günü gelince, 
Galatasaray camiasına hesap vereceklerine inancım sonsuz.  
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Olağan Genel Kurulumuzda üyelerimizin bilgisine sunmayı planladığımız ancak pandemi 
nedeniyle gerçekleştiremediğimiz Galatasaray Spor Kulübünü maddi ve manevi zarara 
uğratan yapıyı, şeması ile önümüzdeki ilk Divan toplantısında açıklamaya çalışacağım.  
Galatasaray Spor Kulübünde üstlenmiş olduğumuz görevlerimize zaman ayırmak yerine, 
mesnetsiz iddialar ile dolu dilekçelere cevap yazarak, vakit kaybetmenin gerçekten üzücü bir 
durum olduğunu belirtir, SayınDivan üyeleri ve üyelerimizin değerlendirmesine sunarım. 
Saygılarımla. Teşekkür ederim SayınDivanBaşkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Selçuk Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Bir konuda hem sizin hem de 
değerli katılımcıların dikkatini çekmek isterim. Konuşmanızın başında dediniz ki, bu gelen 
dilekçe, Divanın işi değildir, Yönetim Kurulunun işidir. Dolayısıyla neden Divan tarafından bu 
dilekçenin Yönetim Kuruluna havale edildiğini ve bilgi istendiğini anlamadık, tüzüğe aykırıdır 
dediniz. Bu konuda bir bilgi aktarayım, hazirunun hem yanlış bilgilenmemesi, hem de 
herhangi bir algıya maruz kalmaması için. 
Tüzüğümüzün 99 uncu maddesinin 2 nci bendi der ki, Divan Kurulunun görevleri arasında, 
aynen okuyorum. Yönetim Kurulunun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim 
Kurulundan bilgi istemek, gerek gördüğünde inceleme yapmak, gerekirse bu incelemelerinin 
sonuçlarını görüşleriyle birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek, Divan Kurulunun tüzük 
tarafından kendisine verilmiş, başlıca görevleri arasındadır. Dolayısıyla ne Divan Kurulunun 
görevlerini, ne işleyişini, ne de camia içindeki konumunu yeniden dizayn etmeye çalışma 
hastalığından herkesin vazgeçmesi gerektiğini bir kere daha bu vesile ile hem sizin hem de 
diğer kurul üyesi arkadaşlarınızın dikkatine sunmak isterim. Aldığım bilgiye göre, eski Sicil 
Kurulu Başkanı Serdar Eder, cevap hakkı kullanmak istiyor. Daha sonrasında bir önceki 
DivanBaşkanımız, Sayın İrfan Aktar söz istedi. Kendilerine söz vereceğiz. Ancak bugün 
Cumartesi, hava güzel, önemli konularımız var. Bu konuştuklarımız da önemli, ama lütfen 
herhangi bir konuşma sınırlaması yapmıyoruz, fakat hoşgörü ve insafa davet ediyorum 
hepinizi. Bunu göz önüne alarak konuşmaları sürdürürseniz, verimli bir toplantı yapmış 
oluruz. Bu arada kısa bir bilgi aktarmak isterim. Şu anda 190’a yakın Divan üyesi zoomdan 
bağlanarak, 143de vimeodan takipçimiz var. Çok ilgi gören bir Divan toplantısı oluyor. Şunu 
da hatırlatmak isterim. Biz vimeodan yayınlıyoruz bunları, çünkü biliyorsunuz Galatasaray TV 
Divan toplantıları zoomda yapıldığından beri, çeşitli sebeplerle yayınlamıyor. Buyurun Sayın 
Serdar Eder. 
 
Serdar Eder 
Bağlanmıyor.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Biz sizi duyuyoruz Serdar Bey, buyurun. 
 
Serdar Eder 



 
22 

 

İyi günler diliyorum. Biraz evvel Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş’un birtakım geçmiş 
dönemle ilgili iddiaları vardı. Bu konu ile ilgili.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Serdar Eder. Sayın Serdar Eder, size geçen defa da hatırlatmıştım. Hitabınıza başlarken, 
tüzükte olduğu şekilde, örnek oluruz hiç olmazsa, bunu bilmeyen genç üyelerimize, buyurun 
lütfen tekrar. 
 
Serdar Eder 
SayınDivanBaşkanlığı, Divan heyeti, saygı ile selamlıyorum önce, eski Sicil Kurulu Başkanı, 
Selçuk Erdoğmuş’un birtakım iddiaları vardı. Bununla ilgili önce, 139 A grubu müracaatın 
imzalarının sahte ve geçersiz olduğu.Bununla ilgili Yargıtay içtihat kararlarına göre, imza 
sahibi tarafından reddedilmemiş, her imza geçerlidir. Denetim Kurulu aynı şekilde bunu 
Disiplin Kuruluna da bildirmiş, Yargıtay’ın üzerinde konumlandırılamayacağı gibi, bunun da 
139 kişinin imzasının geçersiz olduğunu söylemek, hukuka aykırıdır. Öncelikle bunun 
bilinmesi gerekir. Sonra 2015, 2016 ve 2017 yıllarında üyelik sayılarının yanlış olduğu 
söylenmekte.  
Biz 3 değerli Galatasaraylı hukuk profesöründen hukuki görüş alıp ona göre üye aldık. 
Dolayısıyla üye adetleri de buna göredir ve hatırlatırım. Bu 3 dönemde, arka arkaya ibra 
olunmuş bir yönetimin Sicil Kuruludur. Yine %3’ün nasıl olduğu tartışması var. Bu D ve E 
gruplarını kapsayan bir şeydir. Bu da yine, o 3 değerli hukukçunun yorumları, Sicil Kurulunun 
mevcut kasasında bulunmaktadır.  
Şimdi şahsımla ilgili bir üyelik imzası bulunan bir karttan söz ediliyor. Bunu ben aynı şekilde 
Disiplin Kuruluna verdiğim beyanın üzerinden okumak istiyorum. İyi anlaşılması için. Ş.C.A. 
adlı şahsa verildiği söylenen kartın, photoshop programıyla düzenlendiği. Yazının bizim 
kartlardaki gibi embose olmadığı, resmin ortadan oturtulduğu, yani olması gereken, yeni 
olması gereken bu kartın PVC ile kaplı olduğu son derece açık iken ve çıplak gözle bile 
görülebilirken, kartın üzerindeki numara, bizim görevi bıraktığımızda geldiğimiz üye sicil 
numarasından bile sonraki bir numara iken ve en önemlisi, bu photoshop ürünü sahte kartın 
sadece görüntüsünün olup, madden var olmamasına rağmen, kartların basımı konusunda 
gerekli denetimin yapılmadığı iddia edilmektedir. 
Ki bu durum photoshop ile hazırlanan ve aslı olmayan bir pasaport görüntüsünden, Türkiye 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanının sorumlu olması ve suiistimali olduğu iddiası kadar komiktir. 
Şimdi oradaki kartın üstündeki imzanın, benim olmasından dolayı bir soruşturma var ve 
burada yine başka imzaların da taklit ya da photoshopla oturtulduğu belgeler de var. 
Dolayısıyla bunların kişilere ait olmadığı çok açıktır. Yine burada bir başka gerçek dışı savda, 
maalesef fazla kıdem verildiği ya da ceza alan kişilere, kayıtlarının açık bırakıldığı 
söylenmektedir. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Geçmiş dönemlerde geçici çıkartma cezası 
alan K.M. ve O.Ç.’nin üyelikten atıldığını varsayıp, aynı dönemde aynı geçici cezaları almış, 
K.D. ve A.D.’nin üyeliklerini varsaymak ve buna göre hâlâ bunu söylem olarak devam 
ettirmek, Galatasaray’da yapılan en hafif deyimiyle bir ayıptır. Dolayısıyla bunların derhal 
düzeltilmesini ve ona göre konuşulmasını rica edeceğim. Teşekkür ediyorum. Tekrar bu 
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konulara ismimin karıştırılmasından dolayı, beni mazur görmenizi ve o yüzden de Divan 
toplantısına başlarken ki unuttuğum ibareyi belirtmek isterim. Saygılar sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Eski Sicil Kurulu Başkanımız Sayın Serdar Eder’e teşekkürler. Şimdi Divan Kurulu eski 
Başkanımız Sayın İrfan Aktar’ı bağlayalım lütfen. Değerli İrfan Başkanım, eğer mikrofon ve 
videonuzu açabilirseniz, sizi görebileceğiz. Sanırım duyamıyorlar. İrfan Başkanımı bağlamayı 
başaramadık. Sıradaki konuşmacıyı, Sayın İbrahim Göknar’ı bağlayalım lütfen. İrfan 
Başkanımı da bu arada nasıl bağlarız, onu bir şey yapalım, çözelim.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
İbrahim Bey duyabiliyor musunuz bizi? Evet sizi duyuyoruz. Göremedik. İbrahim Bey.  
 
İbrahim Göknar 
Sesim geliyor mu?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sesiniz geliyor. Sesiniz geliyor efendim ama sizi göremiyorum. Kameranızı da açarsanız, 
aktive ederseniz. Sizi duyuyoruz, buyurun efendim, dinliyoruz. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
İbrahim Bey buyurun, sizi dinlemek istiyoruz. Çünkü çok vakit kaybediyoruz. Başka 
konuşmacılarımız da var.  
 
İbrahim Göknar 
SayınBaşkanım, çok değerli Galatasaraylılar, sesim geliyor değil mi efendim?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Geliyor efendim, gayet iyi duyuyoruz buyurun. 
 
İbrahim Göknar 
SayınBaşkanım, çok değerli Galatasaraylılar, herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim 
bu arada SayınBaşkanım, ekip arkadaşlarınızla birlikte, ekran görüntünüz gerçekten çok şık. 
Tebrik ederim. Efendim toplantının başında verilen dilekçelerde, malum konu dışı birçok 
Galatasaraylı üyenin de toplantıda konuşulanları izleyemediği de belirtildi. Aslında bu konu 
hemen şu anda da çözülebilir. Yönetim Kurulumuz şu anda Galatasaray TV’ye bir talimat verir 
ve Divan toplantısını sadece üyeler değil, eskiden olduğu gibi, tüm Galatasaraylılar da 
rahatlıkla seyredebilirler. Zira Divan hepinizin bildiği gibi, Galatasaray’ın demokrasi 
kürsüsüdür, Divanda ne konuşulursa, yazışılmadan açıkça konuşulabilir. 
Efendim şunu belirtmek isterim. Galatasaray markası daha önceleri de birçok tartışma 
yaşamıştır. Ancak, hiçbir zaman bu kadar itibar kaybetmedi. Eskiden Galatasaray için, keşke 
onlar gibi olabilsek diyenler, şimdi iyi ki onlar gibi değiliz diyorlar maalesef. 
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Galatasaray’da şu an gelinen noktada, taraftar, seyirci, yönetim, Başkan, hoca, cemiyet, 
gençler, üyeler, duayenler herkesin arasında muazzam görüş ayrılığı vardır. Görüş 
ayrılığından geçilmiyor. Bunun anlamı bana göre açık ve nettir. Bu bir kaostur. Yönetim ve 
otorite boşluğudur. Peki, bu durumdan kimler sorumludur? Galatasaray’da sorumluluk 
duygusu, neredeyse ortadan kalkmıştır. Açıkça ifade etmek gerekirse, hep örnek aldığımız 
Avrupa'daki kulüpler var. Oradaki yönetimler, Türkiye'den çok çok farklı. Mesela Avrupa'da 
kulüp başkanları, yılda iki defa konuşurken, bizde Türkiye'mizde neredeyse haftada 2 defa 
konuşurlar. Mesela Avrupa'da maç sonları hocalar, belki 5, 10 dakika konuşurken, bizde 
bunlar 55 dakikalara çıkabilir. Mesela Avrupa'da başkanlar, hocalar ve yöneticilerin görevleri 
ve yetki alanları belliyken, bizde daima içiçe girmiştir.  
Orada iş yapmak esastır, bizde ise konuşmak çok daha önemlidir. Bir de tabii ki konuşulan 
şeyler oldukça enteresandır. Biz iki kişi konuşurken, araya 3 üncü şahısları sokmayı da pek 
severiz. Mesela geçen hafta sevgili Başkanımız ve sevgili hocamız, aynı konu için iki farklı 
açıklama yaptılar. Başkanımız bazı futbolcuları, indirim yapmadılar diye suçlarken, hocamız 
futbolcu satmada başarısızız dedi. Ayrıca bu ve benzeri konuları da çok daha önemlisi, medya 
üstünden konuştular. Elbette farklı görüşler olabilir. Olmalıdır da. Ancak bu tutum, artık 
herkesin gayet iyi anladığı gibi, farklı bir boyuta götürüyor. Aslında bu durum sadece 
Başkanımız ve hocamız arasında değil, kulübün her kademesinde geçerli bir kaostur. Bana 
göre de, bana göre bu noktada iki taraf da hata yapmaktadır.  
Zira, sonuçlardan her yerde birinci derecede sorumlu olanlar yöneticilerdir. Bu konuda 
sorumluluk futbolculara, diğer konularda bir başkalarına atılamaz. Galatasaray artık herkes, 
Galatasaray’da artık herkes bana göre mutlaka egolarını törpülemeli ve inatlaşmaya son 
vermelidir. Futbolcular, yöneticilerin hatalarına kalkan yapılamaz. Bu hususta 
Galatasaray’daki en yetkili sorumlular, Başkanımız ve hocamızdır. Eğer kabul buyururlarsa, 
kendilerine şunu söylemek isterim. Galatasaray zaten uzun süredir, hepimizin bildiği 
yönetimsel bir kriz yaşıyor. Bunu başta da söyledim. Bu krizi aslında mevcut sıfatlarıyla 
önleyebilecek kişiler ise, maalesef ateşe benzin döküyorlar. Bundan vazgeçmek lazım. 
Galatasaray biraz önce ifade ettiğim gibi, artık her kesimi ile kendi geçmişini tartışmaktan, 
sen ben demekten, önünü göremez hale gelmiştir. Galatasaraylı pek çok üye, artık eski açık 
sarı desene, rerere, rarara veya taraftar seyirci konuşmalarını dinlemek istemedi. Önce 
Galatasaray hep beraber Galatasaray demek istiyor. Hemen savaş çığlıkları değil, hemen 
çözüm, hemen çözüm istiyor. 
Efendim konuşmamı bitirirken, şu cümleyi de ilave etmek istiyorum. Galatasaray’ın yarınını 
düşünen tüm üyelerimizi artık Galatasaray’da olanları sadece bakmaya değil, görmeye davet 
etmek istiyorum. Bunları bizlerin milyonlarca Galatasaraylıya sorumluluğunuz olduğunu da 
bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dinleme sabrını gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Göknar tespit ve iyi temennileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki zerafetinizle 
bizim yaptığımız işleri de taltif ederek motive ettiniz bizi, sağ olunuz efendim. Burçin Bey 
kimde konuşma sırası? 
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Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Sait Mısırlıoğlu.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Sait Mısırlıoğlu, onu bağlayabiliyorsak hemen, buyursun lütfen. 
 
Sait Mısırlıoğlu 
Sesim geliyor mu? 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Evet, duyuyoruz Sait Bey. Görüntü yok.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Görüntünüzü bağlıyorlar şimdi. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam, hepsi var. 
 
Sait Mısırlıoğlu 
Teşekkür ederim. Değerli Başkan, değerli Divan Kurulu üyeleri, değerli Divan üyeleri ve tabii 
ki değerli Yönetim Kurulu üyeleri, katılmayacakları belirtildi ancak, onları varsaymamız 
mümkün değil tabii. Zaten belki aralarında umuyorum, merak nedeniyle de olsa, bir şekilde 
toplantıyı izleyenleri vardır. Konuşmama olumlu bir görüş ile başlamak istiyorum. O da 
iletişim. Özellikle sosyal medyada belli frekanstaki duyurular dikkati çekmeye başladı. Yine 
özellikle görsel bütünlük açısından, renklerin, amblem, logo ve güzel fotoğrafların 
kullanımının düzenli tekrarı vesaire gibi, özen ve disiplini fark ediyoruz.  
Belli ki bir profesyonel ekip görevde. Ancak bazı içeriklerin algı yaratmak veya unutturmak 
değil de, şeffaf olmak, gerçekçi olmak, üyeleri ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacına 
yönelik olmasını tercih ederim. 
Şimdi söz iletişimden açılmışken, Divan toplantılarına ilişkin Divan Başkanlığına gelen, zoom 
toplantılarının tüzükte yer almadığını belirten imzasız yazıyı, iletişim kültürü, becerisi, saygısı 
açısından artık ismini siz koyun, değerlendirmelerinize bırakıyorum. Şimdi yaklaşık 1,5 yıldan 
beri yaşadığımız adeta bir hamster gibi, sürekli aynı noktada dönen, kendini tekrarlayan ve 
çıkışı bulunamayan duruma bakalım.  
Galatasaray tarihinde hiç böyle bir dönem yaşanmamıştı. Seçimler zamanında yapılır, kendini 
yetersiz veya yorgun hisseden ayrılır. Güvenoyu almak veya daha kuvvetli olarak devam 
etmek istenirse, erken seçime gidilir ve tabii ki sonuç zaman zaman istenilen gibi olmaz, 
hayal kırıklığı yaratabilir. Ama taraflar centilmence duruma katlanır ve gereğini yapardı. 
Çünkü asıl olan Galatasaray ve onun menfaatleriydi. Tevazu, mütevazilik, saygı en önemli 
özellikler idi. Koltuğa sıkı sıkı sarılıp bırakmamak gibi bir durum olmazdı. Bu amaçla algı 
yönetimi, stratejinin ve uygulamanın en önemli konusu ve amacı haline getirilmezdi.  
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Bir de dünkü haberde yer alan, Galatasaray’atopyekûn savaş açıldı cümlesini dikkatlerinize 
sunuyorum. Yani Galatasaray biziz mi demek isteniyor acaba? Birçoğunuz gibi ben de 
şaşkınım ve soruyorum. Ne yapmak isteniyor? Nereye kadar gidilebileceği düşünülüyor? 
Sonsuza kadar bir görev verildiği mi düşünülüyor veya öyle mi zannediliyor? Aidiyet yerine 
bazılarında kulübün sahibi olma duygusu mu yerleşti? Ay be ay, gün be gün, her şeyin daha 
kötüye gittiği görülmüyor mu? Acaba gerçekten bizim binlerce Galatasaraylının ve 
kamuoyunun görmediğimiz, algılayamadığımız bir başka boyut mu var? Bırakın sportif ve 
mali başarısızlıkları, bunlar aşılabilir. Ama camiayı bölme, ötekileştirmeye yönelik, söylem ve 
davranışların sonuçları, sonra kolay kolay onarılamayabilir. İşte son bir örnek. Disiplin Kurulu 
faaliyetlerine bir ilave. 2019 yılında bir Divan Kurulu toplantısında, bakın bu cümle çok 
önemli. ‘Ben Galatasaray’da en fazla hukuki dava içinde olmuş biriyim’cümlesini bir övünç 
olarak kullanan bir üyenin inisiyasyonu ile çok değerli bir üyemiz, bilgisi ve belagati, cesareti, 
çalışkanlığı, efendiliği ve saygısı ile çok takdir ettiğim. Galatasaray’ın kendisinden daha da 
faydalanabileceği Gürkan Eliçin’in disipline verilmesi nedir sizce? Daha önceki ataklar gibi, 
hangi amaçla yapılmaktadır? Kişisel hınç, değerli insanların önünü kesme çabası, susturma, 
sindirme, bölme, ama merak edilmesin. Gürkan Eliçin gibi Galatasaray değerlerine bağlı, 
Galatasaray’ı sahipsiz bırakmayacak ve sokulan bu kötü durumdan, koşulsuz ve beklentisiz 
olarak kurtarma çabasına girecek, genç, yaşlı, kadın, erkek, binlerce insan var. Son söz. 
Hatadan dönmek, küçültmez, yüceltir. Hâlâ Galatasaray içinde sizinle işbirliği yapmaya hazır 
insanlar var. Divan, bu ortamlardan en önemlisi ve en kuvvetlisi. Davetlisiniz.  
Dün yayınlanan bir son dakika haberine göre, bir istifa söz konusu olmuş. Et kemikten 
ayrılıyor mu artık nedir? Çok teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
SayınMısırlıoğlu’na teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Umarım bu verdiğiniz mesaj tüm 
ilgililer tarafından net olarak algılanmıştır diye düşünüyorum, Divan Kurulunun sesi olarak. 
Burçin Bey kimde şimdi? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım usul hakkında ısrarla söz isteyen bir üyemiz var.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Kim? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Ahmet Kâmil Gümüş zannediyorum.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Ahmet Kâmil Gümüş, söz mü istiyor?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Evet. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Usul hakkında mı? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Usul hakkında istiyorlar Başkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Ahmet Kâmil Gümüş, Divanın geçersiz olduğunu ileri süren dilekçeyi veren Divan 
üyemiz, kendisi bağlansın, ancak yok saydığı Divan toplantılarında usul hakkında söz 
istemesini çok yadırgıyorum. Dilekçesini geri mi çekiyor acaba? Yoksa usul hakkında söz 
vermeyeceğim kendisine. Bağlanalım lütfen.  
 
Ahmet Kâmil Gümüş 
Sesim geliyor mu acaba? 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Gümüş, merhaba. Sesiniz geliyor. Usul hakkında söz istemişsiniz. Dilekçenizde  
 
Ahmet Kâmil Gümüş 
SayınBaşkanım ben, SayınBaşkanım müsaade ederseniz ben usul hakkında değil, cevap 
hakkında olduğunu, hem size yazdım, hem soran arkadaşlara da yazdım, Ebru Hanıma da 
yazdım. Müsaade ederseniz birkaç şey söylemek istiyorum. İlk başta hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. SayınDivanBaşkanı, Divan heyeti.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Elbette, elbette. Size söz vereceğim Sayın Gümüş. Fakat demokratik hakkını kullanmanız en 
tabii hakkınız. Fakat, yok varsaydığınız Divan toplantısına ve bu konuda hem bize yazdığınız 
dilekçe, hem de diğer iletişim kanallarını zorlamanız, biraz şey geldi, çelişkili geldi. O 
bakımdan bunu belirtmek istedim.  
 
Ahmet Kâmil Gümüş 
İşte ben o çelişkiyi, muhtemelen yanlış bir anlaşılma var. Ben o çelişkiyi düzeltmek için 
bağlandım zaten.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun çok kısaca alalım fikirlerinizi. 
 
Ahmet Kâmil Gümüş 
Müsaade edin ben birkaç bir şey söyleyeyim, ben bugüne kadar, bir 6 senelik Divan Kurulu 
üyesiyim. Bugüne kadar hiç konuşma yapmadım. Müsaade ederseniz ben söyleyeyim. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun dinliyoruz sizi, üyeler değerlendirecektir. Buyurun dinliyoruz sizi, söz sizin.  
 
Ahmet Kâmil Gümüş 
Tabii ki üyeler değerlendirsin diye söyleyeceğim ben zaten efendim. Ben dilekçemi bitirirken, 
bu işler yapılmasın demedim, daha şeffaf yapılsın dedim. Gerekiyorsa, insanlar birbirini 
görsün dedim. Siz dediniz ki, 250 tane insanı birbiri ile nasıl görüştüreceğiz? 250 değil, 5 bin 
kişiyi de birbirine gösterebiliyorsunuz, bu işin parasını verdikten sonra. Burada bir güvensizlik 
sorunu yok. Her şeyi bir güven üstüne kuracaksak eğer, o zaman senet olmaz, çek olmaz, 
kontrat olmaz, efendim sözleşme olmaz, kira kontratı olmaz. Tüzük olmaz. Hiçbir şey olmaz. 
Yani bu bir güvensizlik sorunu değil. Böyle bir alınganlık içinde neden bulundu, Divan 
KuruluBaşkanlığı? Onu da anlamış değilim. Ayrıca beni hiç tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. 
Görmemişsinizdir de. Yolda görseniz bile tanımazsınız. Bu olayları, trajikomik, dünyadan bir 
haber, şark kurnazlığı şeklinde tanımlamanızı da çok yadırgadığımı ifade etmek isterim. 
Bunları hak edecek bir dilekçe yazmadım. Dilekçenin altında Nedime Hanım tekrar okursa, 
son paragrafı. Görülecektir ki, daha şeffaf olunması gerektiğini ifade eden bir dilekçeydi o. 
Yani bugüne kadar böyle şeyler yapıldı. 50 tane kişinin Divan toplantısının açılışında hazır 
bulunduğunu ispat edebiliyor musunuz sorusuydu. Bunu hiçbir şekilde ispat edemez Divan 
KuruluBaşkanlığı, çünkü o e-mail adreslerinin arkasında kimin olduğunu bilemezsiniz. Kendisi 
mi oturuyor kişinin, şoförü mü oturuyor, kapıcısı mı oturuyor, eşi mi oturuyor, kızı mı 
oturuyor? Bilemezsiniz. Biz neden Divan Kurulu toplantılarına girerken imza atıyoruz? Neden 
insanlar el kaldırırken birbirlerini görüyorlar. Şeffaflık uğruna değil mi? Bunlar yayınlanıyor 
her taraftan, vimeodan yayınlıyorsunuz, işte kendi sitenize koyuyorsunuz filan. Yani şimdi 
benim dilekçemin böyle yok tanınmadı, yok, yok hükmündedir diye bunu üstüme 
yapıştırmanızı doğru bulmadım. Ayrıca iddia ediyorum. Geçmişteki toplantılarda 50 tane 
Divan üyesinin katılımını ispat edilemezse, yok hükmündedir. Benim söyleyeceklerim bunlar, 
saygılarımı sunuyorum. İyi günler diliyorum efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sıradaki konuşmacımız kim, Burçin Bey?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Hemen bağlıyorum Başkanım.  
Sayın Hayri Kozak. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Hayri Kozak bağlantıdaysa alalım. Sonraki konuşmacımız kim, o da hazırlansın?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Aslında Mehmet Helvacı, ama şu anda göremedim sistemde. Bakacağım. Bundan sonra da 
Sayın Mehmet Helvacı. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
SayınMehmet Helvacı, Hayri Kozak’tan sonraki konuşmacımız. Sayın Kozak hazır mı?  
Sesiniz geldi Hayri Bey. Tamam, buradasınız. Görüntünüz de var, sesiniz de. Hoş geldiniz. 
 
Hayri Kozak 
Şubat ayından bugüne kadar huzurunuza gelme fırsatını, corono, morono filan dolayısıyla 
bulamadık. Evvela açılışı yapayım. SayınDivanBaşkanım ve Divan Kurulumuzun, heyetimizin 
değerli üyeleri. İlk defa böyle bir bağlantıya giriyorum. Siz de biliyorsunuz. Yaşımız ileri ama 
bu konuda deneyimimiz çok az. Hatalarımız olursa, şimdiden özür diliyorum. 55 yıllık kulüp 
ve 28 yıllık Divan üyesiyim. Her yıl en az 11 Divan toplantısı yapıldığını göz önünde tutarsak, 
300 Divan toplantısının hemen hemen hepsine katılmış bir üyeyim. Bu süreçte pek çok kez 
de, değerli Divan üyelerinin huzuruna çıkarak yaptığım konuşmalarla, kıymetli vakitlerini 
aldığımı da bilirsiniz. Gayet açık ifade etmek isterim ki, ben bugüne kadar katıldığım Divan 
toplantılarında, her dönemde, Kulüp ve DivanBaşkanı ve kurulları uyum içinde çalışmışlardır. 
Bütün bu toplantılarda bunca yıl boyunca, Kulüp Başkanı ve DivanBaşkanları her zaman uyum 
içinde çalışmışlardır. Bu uyumun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüzüğümüze 
göre, Yönetim Kurulu ve Divan kulübümüzün en üst düzey iki kuruluşudur. Biri yönetir, diğeri 
danışma organı olarak ona destek olur. Fonksiyon görürler. Hepimizin yakinen bildiği gibi, 
kulübümüz pek çok kulübün de içinde bulunduğu, corona virüs salgınının en önemli 
sebeplerinden birini teşkil ettiği, ciddi mali ve idari sıkıntılar içindedir. Bunu göz ardı etmeden 
biraz daha bir bütünleşirsek iyi olur diye düşünüyorum. 
Şimdi ben uzun zamandır, Genel Kurulların da yapılmamış olması durumunu ve mali 
konularda, ara toplantılarda ve Divanın sınırlı imkânlarında gerekli bilgilerin alınamadığını 
düşünerek, bir çalışma yaptım, birazdan onu değerli Divan üyelerimize ve ayrıca izleyenlere 
sunmak istiyorum. Yalnız bu arada ben DivanBaşkanımızın değil, kulüp Başkanımızın son 
hafta içinde söylediği, belirttiği bazı şeylerden, medyaya verdiği beyanatlardan birkaç satırı 
okumak durumundayım. Çünkü onların kimlere, nerelere dokunduğu biraz hassas konu.  
Şimdi şöyle diyor, tamamen kendi ağzından ifade ediyorum. ‘Divan toplantılarına 
katılamadım. Yönetim Kurulumuz mutlaka temsil edildi. Yönetim düzenli olarak, hakaret işitti 
orada, yönetim düzenli olarak hakaret işitti orada. Bize karşı belli sayıda kardeşlerimiz, 
tanıdığım ve sevdiğim insanlardır. Çoğu, çok ağır hakaretler ettiler yönetimimize. 
DivanBaşkanı da bunları teşvik etti. Bizim lehimize es kaza konuşan olursa da onu susturmaya 
çalıştılar. Buna bir şey demedik, olabilir dedik. Bunu da çekmek varmış kaderde diyerek 
sesimizi çıkarmadık.’ Dramatik bir cümle olarak buluyorum, sonra geleceğim tekrar. 
‘Galatasaray’a karşı bir algı operasyonu yürütülüyor, topyekûn taarruz ve kutsal bir savaş var. 
Tek tek anlatmak istemiyorum.’ Anlat, Başkan. Lütfen anlat. ‘Ben bir şey söyleyeceksem, 
kimseden çekinmem. Çünkü gizli ajandam ve hesabım yoktur’ diyor Başkan ve şunu söylüyor. 
‘Bu sağlık durumunda, bu mücadeleyi vermeme şaşırıyorlar. Biz bu işe canımızı veriyoruz, 
bizden sonra gelecek yönetimlere, mali ve idari açıdan en iyi Galatasaray’ı bırakmak 
istiyorum.’ 
Şimdi burada iki dakika duracağım ve sesleneceğim SayınBaşkana, SayınBaşkan evvela 
şundan emin olunuz. Zaten emin değilseniz de büyük haksızlık etmiş olursunuz. Sizin 



 
30 

 

hastalığınızın ilk duyulduğu andan itibaren, ben de dahil olmak üzere, tüm kulüp üyeleri, her 
biri size karşı saygıda tek bir kusur etmediler. Söylediklerinde, konuştuklarında, her zaman 
saygılı davrandılar. Ama zaman geçtikçe sizin hastalığınızı adeta bir kenara atarak, devamlı 
beyanatlar, seyahatler, olur olmaz yerlerde konuşmalar yaptığınızı görünce, demek ki 
herhalde öyle düşünülüyor. SayınBaşkanın hastalığında bir sıkıntısı yok. Voleybol maçlarına 
bile gidebiliyor, deplasmanlara bile gidebiliyor. O zaman biz kendimizi fazla sıkmayalım 
demişlerdir herhalde.  
Şimdi diyorsunuz ki, ‘bu hastalıkta mali ve idari açıdan en iyi Galatasaray’ı bırakmak istiyoruz. 
Devamlı eleştiri alıyoruz, başka kulüplerde Divan kurulları yönetime yardımcıdır.’diyorsunuz. 
‘Soruları yazılı alıp Başkana cevap hakkı tanırlar. Bizde öyle değil. Herkes zoomdan istediği 
gibi konuşuyor.’ Bakın SayınBaşkan, başka kulüplerde, Galatasaray’dakiDivan toplantısı 
düzeni yoktur. Başka hiçbir kulüpte, her ay Divan toplantısı yapılmaz. Bu yıllardır böyledir. 
Sadece bir aylık tatil dolayısıyla bazı yıllarda 11 kez yapılır. Veya Galatasaray’ınDivan Kurulu, 
bazı gazetecilerin de geçen gün, önemli bir gazetecimizin, değerli bir gazetecimizin söylediği 
gibi, Galatasaray Divan Kurulu, yönetimin adeta senatosudur derler. Siz buna karşılık 
diyorsunuz ki, diğer kulüpler şöyle böyle. ‘Bir yılda 38 futbolcu aldım. 52 futbolcuyu 
gönderdim.’ Yani bizzat aldım, verdim tarzında bir yaklaşımınız var. ‘Transfer harcamalarında 
19 milyon kâra geçtik. İki süper lig şampiyonluğumuz var.’ Tamam. Bu kâra geçişleri filan 
birazdan, minik, minik rakamlarla şöyle bir göreceğiz hep beraber. ‘Özbek’in alacağını tahsil 
etme hamlesi ile Galatasaray 157 milyon zarara girdi. İnsanlar bunu dikkate almalı.’ Dikkate 
almamız için detayını bilmemiz lazım. Bu nasıl iştir? Nasıl bu zarara girdi? Bunu anlatın, biz de 
bilelim. Ama ben şunu biliyorum. Galatasaray’ın faaliyet raporuna, mali raporlarına 
baktığımız zaman, göreceksiniz ki 31 Aralık 2019 itibariyle ki, bugün de değişmediğini 
zannediyorum. Dursun Özbek’in kulüpten alacağı 126 milyon 600 bin liradır. Onu da bir 
kontrol edersiniz. Şimdi bütün bunlar bunları siz yazılı ve görsel medyada söylüyorsunuz ve 
sadece dinliyoruz biz. Sadece dinliyoruz. Şimdi ben değerli Galatasaraylılar, Galatasaray’ın 
değerli insanları, saatlerinizi ayırıp bu zor ortamda dinliyorsunuz. Görüşlerinizi 
söylüyorsunuz. Şimdi ben aylardan beri, hiçbir surette, yeterli şekilde değerlendiremediğimiz, 
toplantıların yapılamamasından kaynaklanan anladığım kadarıyla, değerli mali işlerden 
sorumlu Kaan kardeşimiz de corona virüsün tesirinde kaldı ve eski destan gibi, 26, 27 sayfalık 
raporlarını da sunmaz oldu. Bari dedim ben şöyle bir şey yapayım. Ben size bir konsolide yani 
şöyle konsolide hani büyük değerler kattık, devamlı kârdayız, sıkıntımız yok. Çeşitli yöneticiler 
ağzından duyuyoruz ya, Galatasaray’ın mutlu durumunu, mali açıdan söylüyorum ve mali 
disiplin sağlanmıştır, sık sık ifadelerini. Gelin şöyle, 2018 başından başlamak üzere, 2020 
yılının 6 ncı ayı sonuna kadar bunların hepsini kulübümüzün resmi raporlarını, çıkmış 
raporlarını. Şimdi bunları ben iş edindim kendime, şöyle bir konsolide ettim, değerli 
dinleyicilerimizin değerli zamanlarını almamak için, konsolidasyon sonucu bakalım, şu bizim 
çok değerli Başkanın, Allah ona uzun uzun ömürler versin, hasta haliyle, can siperane 
çalışıyor, kulübüne para kazandırmak için başarılara götürmek için. Allah ona uzun ömür 
versin. Şunu bir bakalım. O da bir baksın. Bir değerlendirelim. Bu süre, yaptığımız 
değerlendirme, 30 ay. Yani 900 gündür. Özür dilerim. Tamamı, tamamı sadece ilk 20 günü 
hariç, yani Ocak ayındaki biliyorsunuz o geçiş dönemini. Dursun Özbek ayrıldı, 
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SayınBaşkangeldi. O 20 günlük rakamlar da bunların içindedir. Şimdi söylüyorum size. Hızlı 
hızlı gideceğim. Seneleri de ayırmayalım. Bu dediğim gibi 3,5 yıldır, tam, tam 30 aydır. 
Giderler: Toplam gider; 3 milyar 372 milyon liradır. Yani konsolide dediğim gibi, ben ayrı ayrı 
okumuyorum değerli vakitlerinizi kaybetmeyin diye. Gelire gelince, 2 milyar 539 milyon 
liradır. Bu demektir ki zaten raporlarda da ifade ediliyor. Dönem zararımız 833 milyondur. 
Yani iki tane şampiyonluğun kazanıldığı, ayrıca bazı sermaye artış gelirlerinin bir önceki 
dönemden de gelse, nakit akışına girmiş olduğu, buna benzer artı bazı değerlerin de girmiş 
olduğu mali tabloların içinde, bu kadar gelir ve iki tane devasa şampiyonluğa rağmen, 
Galatasaray Kulübümüz 833 milyon TL dönem zararı yapmıştır. Şimdi biz bu arada devamlı 
başarılardan ve özellikle diğer BaşkanYardımcımız, arkadaşımız da sık sık başarılarımızdan, 
kulübümüzün iyi durumundan bahseder. Keşke öyle olsa. Şimdi biz söylüyoruz, hele ben çok 
söylerim, hepiniz bilirsiniz. Söylerim, hemen söyleyeceğim. Bunu söylemem lazım.  
2020 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayları 3 Divanda ben konuşma yaptım, hiç yaymadan 
söyleyeceğim, şunu söyledim. Bakınız dedim, orada bulunanlar iyi hatırlayacaklardır. Futbol 
takımımız hiç iyi gitmiyor. Eğer biz bu sene şampiyonluğu veya ikinciliği alamazsak, çok kötü 
bir duruma düşeriz, aman ha dedim. 3 kez. 3 ay arka arkaya, Divan zabıtlarında da bu yer alır. 
Şimdi geçtim bunları, lig bitti. 2 ay şampiyonluktan sonra, hepiniz biliyorsunuz ki, maalesef 6 
ncı olduk biz. Yani Hayri’nin ifade ettiği çukurun içindeyiz. Şimdi finansal borçlarımıza 
bakıyorum, her yılın, her dönemin sonu itibariyle söylüyorum. 1 milyar 86 milyon, bilahare 
2019 yılında 1 milyar 411 milyon, 2020 yılının sonunda, 1 milyar 484 milyon arkadaşlarım, 
bunları zaten sizler bilirsiniz. Toplam yükümlülükler, bu sefer yıllar itibariyle bunları 
söyleyeceğim. 2 milyar 825, takiben 2019 da 2 milyar 454, takiben 2020 de 2 milyar 553, 
bunlar da toplam yükümlülüklerdir. 
Teminatlar; bu teminatların niye verildiğini hepiniz biliyorsunuz, benden iyi biliyorsunuz. 
Bakın nasıl bir trende girmiş? 2018 de 2 milyar 970 milyon olan bizim toplam teminatımız, 
her türlü. İşte dediğiniz gibi, her şey var içinde. Yani teminat olarak. 1 milyar 764 diğer sene, 
2019 ve en yüksek seviyeye bu yıl 2020 de 3 milyar 342 ye ulaşmış. Şimdi bu dediğim gibi 30 
ayın diğer bir ifadeyle 900 günün, değerli Başkanımız ve arkadaşlarının bize getirdiği sonuç 
budur. Budur. Rakamlar da buradadır, tartışmaya da herkesle. Yanlışım da varsa, bugün bana 
cevap versinler. Şimdi bir de bizim Sportif A.Ş.’miz var malum, Sportif A.Ş.’miz halka açık 
olduğu için, çok daha büyük önem taşıyor. Gayet iyi sizler bilirsiniz bunu. Bir kere biz 
olağanüstü bir durum oldu, çok da sevindik. Sportif A.Ş. yıllarca zarar içinde kıvranmış, bir 
bakmışız bir gün 2 milyar küsur, yani 2 milyar 900 bin lira kâr görüyoruz bilançolarda ve 
Yönetim Kurulu büyük gururla haklı olarak, yıllarca sürmüş, bunu ifade etti ve bunu öyle 
büyüttü ki, Galatasaray Kulübü, ilk defa kâra geçen kulüp oldu Türkiye'de. Yani genelliyor. 
Sadece Sportifte değil. Hâlbuki kâr sportifte görünüyor sadece. Sportifte görünüyor da, nasıl 
görünüyor? Onun detaylarına girmeyeceğim. O zaman çok güzel arkadaşların özellikle 
arkamdaki Mehmet Helvacının sırasını almak istemiyorum. Hukukçu olduğu için, bana başıma 
bela olur sonra. Şimdi bakın 2 milyar 900 bin lira olan o bir defalık kâr, bu 30.11.2018 üç aylık 
raporunda yer almıştır bu. Ondan sonra da takip eden 31 Mayıs 2020 yani 2020’nin son 
bilanço kapanışında, dönem sonu biliyorsunuz mali yıllar Mart ve Mayıs sonunda kapanıyor 
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bu halka açık şirketlerde, o 2 milyar 900 kâr edip de bayram yaptığımız, havalara sıçradığımız 
sonuç, 46 milyon 700 bin TL zarara dönüşmüş.  
Hemen üstüne bakıyoruz, ne oluyor? Ne oluyor? Bizim bir gelir vergi, gider vergisi, gelir 
vergileriyle takviye ettiğimiz bir dernekler, alacaklar var Sportif A.Ş.’de. Bunu herkes 
hatırlayacaktır, kendisi ceza heyetine verilmiş olan değerli kardeşim, az önce konuşan 
arkadaşıma da aynen katılıyorum. Eğer Gürkan ceza heyetine veriliyorsa, ben rica ediyorum. 
Hakikaten rica ediyorum. Şu Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulu beni versin cezaya. Gürkan 
kadar, ben daha fazla hak ederim ondan. 
Şimdi Gürkan’ın çok değindiği, üzerinde oynadığı bir konu vardı. Derneğin alacakları. Bakınız 
31 Mayıs 2019 da yani 12 aylık sürecin, mali sürecin tamamlanmasından sonra, derneğin 
Sportif A.Ş.’ye borcu 542 milyondu. Bir sene geçiyor, borç yani 1 milyar 4 milyona çıkıyor. Şu 
anda da öyle, yani bu işte dediğim gibi, 31 Mayıs 2020 mali raporunda yer alan çok ciddi bir 
rakam bu. Şimdi bu arada Sportif A.Ş. konu olduğu için, artık herkesin de şöyle bir fikri olsun 
diye, bunu belki o toplantılarda bulunanlar hatırlayacaktır. O zannediyorum Şubat mali 
toplantısıydı, futbol şubesinden sorumlu yönetici arkadaşımız,  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Kozak, Sayın Kozak, sesiniz az geliyor, bir. Bir de yavaş yavaş toparlarsanız çok 
konuşmacımız var sırada.  
 
Hayri Kozak 
Tamam, bitiriyorum. Sorun yok. Şimdi bakın ben o gün bir soru sordum. Şubat 2020. Şu anda 
bizim futbolculara bu sezon içinde bulunduğumuz sezon ödeyeceğimiz toplam bedel kaç 
paradır? Yıllık maaş bazında. Futbol şubesi sorumlusuna soruyorum, Divanın önünde. Bir 
soruyorum cevap yok. İki soruyorum yine cevap yok. Orada bulunan bütün arkadaşlarım 
hatırlayacak bu olayı. Cevap alamadım. Hatta sevgili DivanBaşkanımızdan da şöyle hafifçe 
okşadı beni. Yani bilhassa papara gibi. Cevap alamadık. Kendisi futbol şubesinin 
sorumlusuydu. Yani bunca milyarları döktüğümüz, onca şöhretleri, depoladığımız sonuçta 
futbol takımımızın yıllık şeyini, o görevi, o departmanın sorumlusu arkadaşımız, maalesef 
yıllık rakamı bilmiyordu.  
Şimdi ben size bir şey daha söyleyeyim. O tarihte, o rakam 48 milyon vergisi dahil, 48 milyon 
Euro’ydu. 26 futbolcu için, yani 2020-2021 sezonunda, bu rakamları şunun için veriyorum. 
Büyük sıkıntı içindeyiz büyük. Çok büyük sıkıntı içindeyiz. Şimdi ben size bu çok büyük sıkıntı 
içinde olduğumuz, yılın yani bu yılın bitmiş transferi ile şu andaki futbolcu kadromuzun bize 
maliyetini söyleyeceğim. Vergi dahil, yıllık maaşların toplamı. Ona 26 futbolcu, Türk 
futbolcusu, yabancı futbolcu hepsi içinde. Bakın geçen sene 48 milyon olan toplam yıllık 
sezonluk, ödeyeceğimiz para bu kadar tasarruf çıldırmasından sonra, aman kendimize 
gelelim dedikten sonra, enteresandır. 46 milyona gelmiş. Pardon 48 e yükselmiş. Yani bir 
önceki sene 46 milyon olan Euro, 46 milyon Euro ama bu yıl yani 2020-2021 yılı için 
ödeyeceğimiz şu an kadrodaki futbolculara, paranın toplamı, vergi dahil 48 milyon Euro’dur. 
Ben şimdi sizin, değerli, ben uzun zaman konuşmadım. Beni çok özlediğinizi de gayet iyi 
biliyorum. Onun için biraz uzattım. Hiç olmazsa biraz hasret giderelim diye, şimdi ben bu 
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bütün söylediğim son mali tablolar hakkında, hazır burada konuşmuşken, şöyle herhalde 
orada bana yönetim bazında, yönetim bazında oradaki yönetimden bir cevap bekliyorum. Bu 
rakamlar doğru mudur, değil midir? Bu konsolide hesap doğru mu yapılmıştır, değil midir? 
Hani biz biliyorsunuz diğer kulüpler gibi yazıyla verip de şey etmiyoruz, hırpalıyoruz biz. Hayır 
biz hırpalamıyoruz. Biz yardım ediyoruz. Başkandan başlayıp, Divan üyelerine kadar, biz 
kulübümüze yardım ediyoruz, yönetimimize yardım ediyoruz. Uyarıyoruz biz, o arkadaş çıktı, 
çok doğru bir şey söyledi. Galatasaray’ınSenatosu Divandır dedi. Onun için, Divan, Yönetim 
karşılıklı anlayış içinde çalışmasına da aman ha büyük itina göstermeye davet ediyorum 
ilgilileri. Kulübü boykot mu etmek, yani yönetim toplantılarını, Divan toplantılarını, Kulübün 
en üst seviyesindeki Başkanımız, her şeyimiz, boykot etme kararı alıyorsa, bu 28 yıldan beri 
300 Divan toplantısında da dahi görülmemiş bir olayı bize yaşatıyor demektir. Bu kararını 
tekrar bir gözden geçirmeye ben davet ediyorum. Verdiğiniz izin ve müsaade için çok 
teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için, iyi günler diliyorum.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Kozak, tespitleriniz her zamanki gibi çok değerli bizim açımızdan, mali verileri konsolide 
ettiniz bir kere daha. Değerli üyelerimizin, özellikle Yönetim Kurulu üyelerinin dikkatine 
sundunuz. Çok teşekkürler. Daha sonraki konuşmacı, Mehmet Helvacıydı galiba, buyurun 
Sayın Helvacı, hatta ise. Sayın Helvacı’da sıkıntı varsa, tamam, bağlandı. Tamam.  
 
Mehmet Helvacı 
Bende sıkıntı var. Bir an evvel söyleyeceklerimi söylemek istiyorum. Sizi fazla sıkmadan. Önce 
Hayri ağabeye arkamdan gelecek Mehmet Helvacıyı bekletmeyeyim, hukukçudur başıma 
bela olur dedi. Olmam. Olsam bile, ben de genel vekâleti var, yine savunması bana ait olacağı 
için çok önemli bir problem olmaz.  
SayınDivanBaşkanım, Divan Kurulu, değerli Galatasaraylılar, hanımefendiler, beyefendiler, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
SayınDivanBaşkanının Divan toplantılarının neden yapılması gerektiği veya yapılmasının 
herhangi bir şekilde önünde bir engel olmadığına yönelik konuşmasını kıskançlıkla dinledim. 
Bana söyleyecek o konuda hiçbir şey bırakmadı. Belki bir iki küçük ilave yapabilirim. 
Söylenecek şey olarak. O da şu. Hukuk metinleri olabildiğince soyut yazılır, soyut yazılmaya 
gayret edilir ki, ihtiyaçlar karşısında açılabilsinler. Yani uygulama imkânı artırılabilsin. 
Kazuistik yazarsanız, soyut yazmazsanız, o zaman işte sıkışırsınız ve o metnin dışına 
çıkamazsınız. Bizim tüzüğümüz üzerinde çok uzun zaman çalışılmış ve ciddi hazırlık 
sürecinden sonra kabul edilmiş bir tüzük olduğu için, içinde eksiklikleri bulunduğunu kabul 
ederek, bu konuda oldukça elverişli bir tüzüktür, oldukça soyuttur. Yani toplantıların nasıl 
yapılacağına ilişkin bir engel taşımamaktadır. Yani biz hukukçular bir maddeyi yorumlarken iki 
türlü bakarız. Bunlardan bir tanesi, maddenin olumlu lafzıdır. Diğeri de olumsuz lafzıdır. Yani 
mevhumu muhalifi, tersinden de anlaşılmıyorsa bir şey. O zaman bu da mümkün demektir. 
Bizim Divan toplantılarımızda, toplantının fiziki yapılması gerektiğini gösteren çok zorlarsanız 
belki bir tek hükme rastlarsınız, o da işte herkesin rahatça oturabileceği ve izleyebileceği bir 
ortam yaratmak zorundadır, Divan toplantısı mekânını ayarlayan, bu da zaten zoom 
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ortamında çok da rahatlıkla sağlanmaktadır. Yani bunda bir sorun yok. Dolayısıyla hani belki 
bir tek bu yüzden diyebilirsiniz ki işte efendim oturmak diyor, izlemek diyor filan, buradan 
mutlaka fiziki yapılması lazım sonucunu çıkarabilirsiniz, ama bu çok zorlama ve ihtiyacı 
karşılamayan bir yorum olur. Dolayısıyla Divan toplantının yapılmasının önünde bir engel 
yoktur. Kaldı ki DivanBaşkanı zaten açılış konuşmasında da söyledi, dedi ki, biz bu toplantıları 
yapıyoruz ama ilk yaptığımız fiziki toplantıda da aldığımız tüm bu kararların hepsini yeniden 
oya sunacağız ve bu fiziki toplantıda bu kararı aldıktan sonra bunları değerlendirmeye 
alacağız dedi. Yine hukuki sonuç doğurmayacak bir toplantı olduğunu, dolayısıyla hukuki 
etkisi olmayacağını da beyan etti. Dediğim gibi, kıskanarak izledim. Benim söz alma nedenim. 
Olağan Genel Kurul toplantısına yönelik Divanda yer alan gündem maddesi. Bizim sadece 
Olağan Genel Kurul değil, tüm toplantılara ilişkin genel maddelerimiz, işte 24, 25, 26 ncı 
maddelerde yer alıyor. Olağan Genel Kurula ilişkin maddemizde de yine biraz evvel 
söylediğim gibi, bu toplantının fiziki yapılmasını gerektirecek herhangi bir ibare yok. Mesela 
seçim toplantıları söz konusu olduğunda, seçim toplantısının Galatasaray Lisesinde 
yapılacağına dair bir hüküm var. Dolayısıyla bunun fiziki olacağı ve Galatasaray Lisesinde 
yapılacağı açık. Bunun tartışılması söz konusu değil. Ama olağan Divan toplantıları, yani mali 
Genel Kurul dediğimiz Genel Kurulun fiziki olmasını gerektirecek bir zorunluluk bizim 
tüzüğümüzde yok. Yani tüzükler veya hukuk maddeleri şöyle yazılmazlar. Yani bu toplantı 
fiziki ve zoom ortamında yapılabilir, dijital ortamda yapılabilir diye yazmaya gerek yoktur. 
Eğer toplantının şartları arasında bunun fiziki yapılmasını gerektirecek bir şey yoksa, o zaman 
bu toplantının yapılmasında herhangi bir mahzur yoktur.  
Bizim Genel Kurullarımıza ilişkin maddeler, bir sınırlama hafta sonu tatil günü olması 
gerekiyor. Bir oy kullanmaya yönelik herhangi bir sınırlama söz konusu değil. Şu anda 
zamanınızı çok fazla almayayım ama daha evvel bakmıştım. Bir sınırlama bunun dışında bir 
sınırlama olduğunu söylemek mümkün değil. Yani hafta sonu ve tatil günü olmak kaydıyla, 
uygun bir ortamda ve bir de İstanbul'da olması gerekiyor, toplantının. Çok açık bir şekilde bu 
toplantının nelerle sınırlandırıldığı bir hükümde yazılmış. Bu İstanbul ve bir defadan fazla 
geriye bırakılamaz hükmü var. Onun dışında da bir sınırlama yok. Demek ki biz bu Olağan 
Genel Kurulumuzu pek ala fiziki ortam gerekmeksizin, teknik şartları sağlayarak, dijital 
ortamda yapabiliriz. Bunun önünde hiçbir engel yok. Kaldı ki bir an için önünde engel 
olduğun, yapılmadığını, yapılamayacağını varsaysak bile, bu Yönetim Kurulunun bir hazırlık 
yaparak bütçe, veya işte bir Olağan Genel Kurulda sunması gereken tüm evrakı hazırlayıp, 
bize sunmasının önünde de bir engel yok. Yani biz bunları biz karar altına alamasak bile, 
bunları görebilir, değerlendirebilir, üzerinde kendi aramızda veya işte bu Divan Kurulunda 
tartışabilir ve buradan yönetime yardımcı olacak bir sinerjiyi üretebiliriz. Yani Hayri ağabeyin 
biraz evvel söylediği gibi biz zarar vermek maksatlı bir grup değiliz. Yani Galatasaraylılar 
kulüplerine faydalı olmak için bunları yapıyorlar. Ben kendi adıma özellikle şunu söyleyeyim. 
Ya o koltuklarda çok uzun müddet oturmuş, üstelik yani işte kulübün İkinci Başkanlığını 
yaparak, o sırada sorumluluk almış bir kimse olarak, Yönetim Kurulu Başkan ve tüm 
çalışanları, tüm seçilmişleri, olabildiğince destekleyecek konuşmalar yaparım ve mümkün 
olduğu kadar onları motive edecek şekilde hareket etmeye çalışırım. Çünkü böyle bir 
ihtiyacın olduğu ve o koltuklarda otururken, yaşadım, gördüm. Herkes orada sadece kulübe 
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faydalı olmak için bulunuyor. Eminim bu Yönetim Kurulu ve Başkan da bunun için orada 
bulunuyor ve bunun karşılığında da böyle bir motivasyon talep etmekte haklıdır. Onun için 
böyle konuşmalar yapmanın da lüzumlu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki birileri de 
eleştirecektir. Herkesin benim gibi düşünmesi gerekmiyor. Ama bu eleştirilerden de bir 
hakaret sonucu çıkarmanın çok ağır olduğunu düşünüyorum. SayınBaşkanın,Divan Kurulunun 
yapılamayacağına ilişkin tespiti ve orada hakarete uğradıklarına ve o yüzden bu toplantıları 
protesto ettiklerine ait tespiti gerçekten kabul edilebilir değildir, üzücüdür. Başkanımıza da 
Divan Kuruluna çok önem verdiğini, şahsen bildiğim, çünkü biz birlikte kendisiyle bir tüzük 
çalışması yapmıştık. Benim Başkanlığımda, orada kendisi Divan üyesi, kendi Divan üyeliğini 
sağlayabilmek için, bunu zaten Divanda da ifade etmişti. Sürenin azaltılması yönünde çok 
ciddi gayret gösterdi ve Başkan seçildikten sonra da hatırlıyorum, ilk beyanlarından biridir. 
Bunu kendisi söyledi ve dedi ki, ‘ben dedi işte ne güzel artık dedi Başkan oldum ve 
Başkanlığım bitecek, bittiğinde de çok istediğim bu Divan Kurulunda yerimi alabileceğim’ 
demişti. Dolayısıyla böyle bir şeyi yapmasını çok doğru bulmuyorum. 
Galatasaray’daBaşkanlar, yöneticiler, saygıyı hak ederler ve saygı görürler. Neden? Çünkü, 
bizim gözümüzde onlar, Başkandan başlayarak, Galatasaray değerlerinin savunucusu 
durumundadırlar. Galatasaray değerlerini savundukları için de sonsuz saygıyı hak ederler. 
İşte onun için bu Galatasaray değerlerini savunmaktan geri durmamalılar. Buna aykırı işler 
yapmamalılar. Buna çok dikkat etmeliler. Çünkü biraz evvel söylediğim gibi, saygı hak edilen 
bir şeydir. Böyle salt kendiliğinden meydana gelen bir şey değildir. Bir an için, SayınBaşkanın 
söylediklerinin doğru olduğunu varsaysak, farzımuhal diyorum, eski dilde. Yani hayali bir 
durumdan bahsediyoruz. DivanBaşkanı ile aralarında bir sorun olduğunu varsaysak, 
DivanBaşkanının, Başkanın dediği gibi hareket ettiğini varsaysak bile, bu Yönetim Kurulu 
Başkanının Divana küsmesini haklı göstermez. DivanBaşkanına küsebilir, onunla olan 
ilişkilerini sınırlayabilir, ama Divana yönelik bir tavır içerisinde olamaz. Divan toplantılarına 
katılır, üyeleri dinler, onların sorularına cevap verir ve gerekeni yapar. DivanBaşkanı ile 
arasında bir problem var diye, bu toplantılara katılmama kararı, alınamaz. Bu toplantıların 
yapılmasında sıhhatsizlik olduğuna dair bir kanaati varsa, olabilir. Bu da geçerlidir. O zaman 
bu toplantıların nasıl sıhhatli yapılacağına dair bir çalışma ile bu toplantıların yine yapılmasını 
sağlar. Yani yoksa yapılmasın, engel olalım, katılınmasın demek, çok doğru bir yaklaşım 
olmaz. Dediğim gibi bir tek seçim toplantısı için fiziki olma zorunluluğu söz konusudur. Onun 
dışında herhangi bir zorunluluk yoktur. DivanBaşkanına yönelik bir şey söylediğim izlenimi 
yaratmış olabilirim. O yüzden bunu biraz açmak istiyorum. SayınDivanBaşkanının iddia 
edildiği gibi bir Denetim Kuruluna ilişkin bir beyanı söz konusu değildir gerçekten. Tamamen 
Divan Kurulunun bu konuda alacağı karara bırakmıştır meseleyi. İrade açıklamasını bu yönde 
yapmıştır ve söylediği gibi bunu iki kere yapmıştır. Ben kendi adıma da söyleyeyim. Ben ilk 
oylamada, Denetim Kurulu raporunun okunmasından yana oy kullandım. Çünkü, evet 
doğrudur. İbra edilmemişlerdir. Meşruiyetleri gerçekten sorgulanır. Çünkü şu anda bizim 
kendi iç kararımız gereği, durumları meşru değildir. Yargıya yansımıştır, yargıda bir tedbir 
kararı ile bizim iç kararımız askıya alınmıştır ama daha sonra bu tedbir kararı da kalktığı için 
artık bunların meşruiyetinden bahsetmek mümkün değildir.  
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Buna rağmen tespitlerinin ne olduğunu öğrenmemizde de bir beis yoktur. Ki DivanBaşkanı da 
zaten bunu söyledi, ben bunu tartışmıyorum ama isterseniz bu bilgiyi sizlere sunmalarına izin 
veririm dedi. Divan Kurulu ise bunu istemedi. Sayın Yusuf Günay’ın talebi üzerine bir daha 
oylandı ve tıpkı Başkanın söylediği gibi, ikinci oylama daha yüksek çıktı. İkinci oylamada ben 
de hayır oyu kullandım. Çünkü gerçekten yani bu iradeye saygı göstermek gerekir. Burada bir 
karar alınmış, bunu zorlamanın, değiştirmeye çalışmanın hiçbir anlamı yoktur. Bu karar 
alınmışsa, sizin bunu artık kendinizi gözden geçirmeniz gerekir.  
Ya niye böyle bir karar alıyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar, ben nerede eksiklik yapıyorum, 
nerede yanlışlık yapıyorum diye düşünmeniz gerekir. Bizim tüzüğümüzde ibraya ilişkin bir 
hüküm var. Çok tartışılıyor. Beğenilmiyor. Ve işte bundan özellikle seçilenler çok büyük sıkıntı 
duyuyorlar ama ben altını çizerek söylemek istiyorum. Bu hükmün konulmasının nedeni, işte 
bu maalesef yapılan tüzük ihlalleridir. Bizim bu tüzük ihlallerini başka türlü 
müeyyidelendirme imkânımız yoktur ve işte sıkça söylendiği gibi, efendim Yargıtay bu 
konuda karar almıştır. Mali ibra varsa, idari ibra da vardır falan gibi bir şey de yoktur. Yani bu 
tamamen hayali, uydurma bir laftır, Genel Kurulun kararınıHukuk Genel Kurulu zaten bu 
açılardan hiç tartışmamıştır. Böyle bir karar da veremez. Son alınan bilirkişi raporunda 
mesele gayet net ve açık bir şekilde anlatılmıştır. Biz bir tüzel kişi olarak kendi kararlarımızı 
ne şekilde alacağımıza dair bir düzenleme yapabiliriz.  
Ki bu düzenlemeyi de yapmışızdır. İşte tüzük ihlalleri olmaktadır, olabilmektedir. Buna da bir 
müeyyide getirmek gerekir. Yani sadece mali bakımdan işler yolundadır diye yönetime 
katlanma mecburiyeti söz konusu olmamalıdır. Yönetimler bu ibra maddesinden kurtulmak 
yerine, ya ne yapmalıyım da beni ibra etmeliler, buna yoğunlaşmalı ve o şekilde davranmaya 
hassasiyetle davranmaya özen göstermelidir. Geleceğe yönelik bir soru sorulmuyor Divan 
toplantılarında, o yüzden süreye ihtiyaç yok. Yani efendim sorsunlar, yazılı versinler, biz de 
üzerinde çalışalım. Siz zaten, Divan toplantısında sorulan sorular, yönetime. Geçmişte 
yaptıkları işlere ilişkin. Dolayısıyla bizzat yaptıkları, bildikleri, niye yaptıklarını bildikleri bir 
şeyi soruyorlar. Bunun için süreye ihtiyaç olmaz. Zaten o toplantıya, ancak şunu 
söyleyebilirsiniz, efendim bu şu arkadaşımızın görev bölümündedir ve bu tamamen kendisine 
bırakılmış bir alandır Yönetim Kurulu kararı ile o Yönetim Kurulu kararını da sunarsınız, 
dersiniz ki bu arkadaş tek başına götürüyor ve bu konuda herhangi bir bilgiye sahip değiliz, o 
yüzden şu anda arkadaşımız da toplantıda değil. Size yazılı olarak veya ilk Divan toplantısında 
gelip bunu sunabilir dersiniz. Bunu da Divan Kurulu zaten anlayışla karşılar. Ama bunun 
dışında yazılı verin, bir ay sonra cevaplayalım filan gibi şeyler söylemenin, yaptığınız şeylerle 
ilgili, bilgi sahibi olmadığınıza dair bir görünüş yaratacağını da lütfen unutmayın.  
Sevgili Başkanımın dün akşam yapmış olduğu konuşmaya ilişkin iki şey söyleyip sözlerimi 
sonlandıracağım. Bunların ikisi de beni çok üzdü. Bir tanesi canımızı veriyoruz dedi. Sevgili 
Başkan, biz sizinle çok eski tanışıyoruz. Bunu yapmayın lütfen. Canınızı vermeyin, çünkü sizin 
canınız bizim için, hem Galatasaraylı olarak, hem insan olarak gerçekten kıymetli, üstelik 
lütfen yanlış anlamayın. Sizin canınızı vermenizi gerektirecek bir durum da söz konusu değil. 
Yani sağlığınıza bakın, bir an evvel iyileşin ki daha uzun yıllar bir arada Divan toplantılarında 
birlikte olabilelim. Bunun mutlaka seçime ihtiyacınız yok bunun için. Siz zaten sizin 
olmamanız halinde kulübü yönetebileceğini düşündüğünüz bir İkinci Başkan seçtiniz. Bizim 
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tüzüğümüz buna da izin veriyor. Bugün ayrılın, İkinci Başkanınız göreve devam etsin ve bunu 
mutlaka istifa yoluyla yapmak zorunda değilsiniz. Yetkilerinizi devredin, kenara çekilin, bunu 
Galatasaraylılara ifade edin. Bir an evvel sağlığınıza kavuşun, biz de nasıl destek olmak 
gerekiyorsa, hem İkinci Başkanımıza, hem size destek olalım ve bir an evvel sağlığınıza 
kavuşmanızı sağlayalım.  
Son bir şey daha var söylemem gereken, o da sevgili Başkan tüzüğe çok bağlı olduğunu 
söyledi ve bağlı olması da gerekir. Başka türlüsü düşünülemez. Ama, fakat konuşmasını 
Galatasaray bir futbol kulübüdür diye bitirdi. Galatasaray bir futbol kulübü değildir. Birinci 
maddesi çok açık bir şekilde Galatasaray’ın bir spor kulübü olduğunu yazar, dolayısıyla bu 
beyanın da mutlaka düzeltilmesi gerekir. Eğer bu beyan düzeltilmezse, bu da maalesef işte 
bizim olmasını istemediğimiz bir tüzük ihlalidir. Özellikle Başkan düzeyinde beyana çok dikkat 
edilmeli ve bu tür tüzük ihlallerinden kaçınılmalıdır. Galatasaray’ın bir spor kulübü olması bir 
ayrıcalığıdır, özelliğidir. Onu küçültücü bir şey değildir ve bunun içinde futbolun da olduğunu 
zaten hepimiz biliyoruz. Ve büyük taraftarlarımızın belki büyük bölümü futbolla ilgisi 
nedeniyle Galatasaray’la ilgileniyor ama bununla ilgilenmeyen ama yine de Galatasaray 
taraftarı olan insanların var olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben size isterseniz sayıyla bunları 
sayabilirim. Futbolla hiç ilgilenmediği halde, Galatasaray taraftarı olan kişileri. Beni 
dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu Galatasaray Genel Kurulunun fiziki olarak 
yapılmasının önünde, yapılmamasının önünde bir engel olmadığının altını tekrar çizmek 
istiyorum. Bu konuda da eğer yönetimimiz bunu nasıl yapacağız, nasıl yapmak lazım şeklinde 
bir talebi olursa, elimden gelen bütün desteği vermeye hazır olduğumu ifade etmek 
istiyorum. Saygılar sunuyorum ve Divan toplantılarının bu şekliyle devamını diliyorum. Beni 
dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Helvacıya, çok doyurucu ve bilgilendirici yorumları, katkıları için çok teşekkür ediyorum 
ve evet fiziken toplantı yapılabilir ve hatta şu anda aldığımız habere göre, Kayserispor kendi 
stadyumunda Genel Kurulunu yapıyormuş. AKP Kayseri teşkilatı Genel Kurulunu yapıyormuş. 
Dolayısıyla istedikten sonra bu yapılabilir diye düşünüyoruz, hukuksal olarak da bir engel yok. 
Bu arada çağrımızı tekrar yenilemiş olayım, değerli Yönetim Kurulumuza. Gerek iç işleri 
bakanlığından, gerek Dernekler Masasından geldiği söylenen ve hukuksal görüşleri de Divan 
Kurulumuza aktarırlarsa, biz de değerli üyelerimizle paylaşmış oluruz. Sayın Helvacının 
söylediği gibi, yazılı cevap verilecek herhangi bir konu konuşmuyoruz burada, yani sürpriz 
sorular yok. Zaten bildikleri konularda gündem oluşturuluyor. Bundan bahsederken de çok 
yoğun bir şekilde, haberleşme sayfamıza, Sayın Selçuk Erdoğmuş’un bugün okunan dilekçe ile 
sıcağı sıcağına cevap vermesi bekleniyor. Yani A grubundan 3 senedir alınmayan Alp 
kardeşimizin neden bu yıl da üyeliğe kabul edilmediğine dair bir açıklama bekleniyor. Eğer 
Selçuk Bey hâlâ hattaysa ve Divan Kurulu üyesi olarak buna cevap vermek isterse, ki böyle bir 
talep var. Kendisine kürsümüz her zaman açıktır. Bundan sonraki konuşmacımız Sayın Rıza 
Morova. Daha sonra kim var Burçin Bey?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Daha sonra Sayın Teoman Cem Kadıoğlu var Başkanım. 
 
 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Teoman Kadıoğlu da Rıza Morova’dan sonra hazırlanırsa, toplantımızı yavaş yavaş 
toparlamaya başlayacağız. Buyurun. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Morova mikrofonunuza da açın lütfen. 
 
Rıza Morova 
Şu anda tamam mıyız? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Tamamız. Buyurun efendim. 
 
Rıza Morova 
Tamam. SayınDivanBaşkanı, Divan Kurulu üyeleri, sevgili Galatasaraylılar, hepinizi 
selamlıyorum. Ben konuşmaları dinledim. Aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Benim çok 
kısa bir şekilde. Önümüzdeki seçimlerle ilgili bir görüş bildirmek istiyorum. Bu erken de 
olabilir, zamanında Mayısta da olabilir. Biz Galatasaray, ben 8941 Rıza Morova bu arada. 112. 
Dönem, 1980 Galatasaray Lisesi mezunuyum. Galatasaraylı olarak bazı değerlere sahip olarak 
eğitildik, büyütüldük, yetiştirildik ve bugüne kadar geldik. Bu sadece liseli olmanın getirdiği 
değil, ama liseli olmayan bir sürü de bizden çok daha değerli olduğuna da inandığım bir sürü 
Galatasaraylı vardır, hepsinin de aynı değerlere sahip olduğunu düşünüyorum. Son 
dönemlerde Galatasaray’ın değerleri, maalesef birazcık aşağılara doğru itilmeye çalışılıyor. 
Fakat eminim zaman bütün bu yaraları saracaktır ve yeniden fabrika ayarlarımıza döneceğiz. 
Son zamanların tabiri ile diyeyim.  
Şimdi ben geçen seçimde Yönetim Kurulu adayı oldum, orada bazı tecrübeler edindim ve ilk 
elden bunları yaşadığım için, nelerin, nasıl olması gerektiğini, neden olamadığını kendime 
göre bir yorumladım ve önümüzdeki seçimler için daha 2 ay veya 8 ay var, onu tam 
bilemiyorum ne kadar olur. Galatasaray’a hizmet etmek isteyen kişilerin, gerek Başkan, gerek 
Yönetim Kurulu üyesi olarak, gerek yönetime girmeden bile dışarıdan destek vermek isteyen 
Galatasaraylıların artık son dakikaları beklemeden belirli mazeretlere sığınmadan işte, herkes 
beni istesin, ben öyle ortaya çıkayım demeden, şimdiden gerekli çalışmalarını bitirip, 
kendilerini deklare etmelerinin çok uygun olacağını düşünüyorum. Bu sadece Başkanlık için 
değil, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeleri için de, fakat Yönetim Kurulu üyelerinin en az bir 
%60, 70 i belli olursa ve de bir nevi bir gölge kabine dediğimiz bir ekip kurulursa, hem şu 
andaki yönetimin yapmış olduğu işleri ilk elden takip etme olanağı olur, aynı zamanda kendi 
politikalarını da üretip nelerin Galatasaray’ın faydasına olabileceğini ortaya koyup, bu şekilde 
hazırlanmış olarak seçime katılırlar. Seçime bu şekilde hazırlanmış olarak katıldıktan sonra 
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seçilir, seçilmez o ekip, o ayrı bir mesele ama her katılan ekibin kendi projelerini Galatasaray 
adına, diğer seçilen yönetimlere aktarmasını, o yönetimlerin de kendilerinin haricinde, 
faydalı gördükleri diğer adayların projelerini uygulamalarının Galatasaray için uygun olacağını 
düşünüyorum. O yüzden lütfen her adayın çekinmeden kendilerini açıklamasını ve talip 
olmalarını rica ediyorum. Buna bir çeşit hani Yılmaz Vural sendromu demeyelim çünkü, hani 
habire talip olup da sonuçta bir şey alamıyordu sevgili Yılmaz hoca ama biz de aramızda 
çekinmeyen ben mesela 112 mezunuyum, okey. Daha evvel de çıktım ben adayım dedim. Şu 
anda da çekinmeden adaylığımı açıklayabilirim, söyleyebilirim. İsteyen değerlendirir ben 
kendimi değerlendiririm ama lütfen aranızda veya çevrenizde adaylık yapmak isteyenler 
lütfen çıksınlar, Galatasaray için son dakika kapalı kapılar ardında kulis yapılmadan, hakikaten 
kendilerini, birikimlerini, zamanlarını, her şeyi Galatasaray’ın üstünde tutup, kendileri için 
hiçbir şey talep etmeyecek, ön planda olmayı düşünmeyecek insanların Galatasaray’a hizmet 
etmesi en büyük arzumuzdur, bunun için tüm müstakbel adaylara, Başkan ve Yönetim Kurulu 
adaylarına, seslenmek istiyorum. Lütfen kendinizi açıklayın, çalışmalarınızı başlatın, başlamış 
olanlar da var. Çok güzel bir şekilde gidiyor. Biz de onları destekleyelim, bilelim. Son dakikada 
hısım akraba diye düşünmeden, hakikaten projelere onay verelim ve onlara oy verelim ve 
Galatasaray’ımızı bu kuyudan kurtaralım. Aslında son derece zor değil, doğru dürüst bir 
planlama ile Galatasaray bugünlerden çıkabilecektir. Bunun için herkes elini taşın altına 
koyacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Rıza Morova’ya teşekkürler. Sıradaki konuşmacımız Burçin Bey? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sıradaki konuşmacımız Sayın Teoman Cem Kadıoğlu idi, ancak vaz mı geçtiler diye bakıyorum. 
Hayır vazgeçmemişler. Ben yanılmışım. Evet, alıyorum efendim şimdi.Sayın Kadıoğlu. 
 
Teoman Cem Kadıoğlu 
Her şeyi açtım.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Buyurun efendim sizi dinliyoruz.  
 
Teoman Cem Kadıoğlu 
Teşekkürler. Görebiliyor musunuz? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Görüyoruz efendim, her şey yolunda, buyurun. 
 
Teoman Cem Kadıoğlu 
Peki, tamam. Şimdi çok kısa bir konuşma olacak, daha doğrusu biraz da serzeniş gibi olacak. 
Öncelikle Divanımızda iki Divandır. 
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Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Efendim mikrofonunuz kapandı. Kontrol eder misiniz lütfen. 
 
Teoman Cem Kadıoğlu 
Efendim. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Mikrofonunuz kapandı, şimdi duyuyoruz. Buyurun efendim. 
 
Teoman Cem Kadıoğlu 
Tamam. Eski Sicil Başkanımız ile yeni Sicil Başkanımız arasında bir diyalog Divan üzerinden 
cereyan ediyor. Ben 47 yıllık kulüp üyesiyim. Divan üyesi olmadan da Divanlara gelip 
dinlerdim. Ben bana bu zamanki, bu iletişim ve yönetişim durumu kulübün geleneklerimizin, 
adetlerimizin çok dışında geliyor. Bu arkadaşlar, arkadaş esasında. Yani aynı cemiyette 
oturup, yiyip, içen insanlar. Bunları aralarında konuşabilirler. Galatasaraylılar birbiriyle 
konuşabilen insanlardır. Biz tamam büyüyoruz, artık küçük bir aile değiliz ama birtakım 
değerlerimizi kaybedersek, diğer camialardan hiçbir farkımız kalmaz. Yani bize önceden 
soruları verip filan gibi bir üslupta Divan toplantısı yapılmasını tahayyül bile edemezdim, 
bunu da yeni duydum mesela. Şimdi bir kere bu insani ilişkilerle, Galatasaraylıların kendi 
ortamlarında bu meseleleri aralarında konuşabilir hale gelmelerinin o faza geri dönülmesi 
gerekliliğini istiyorum.  
İkincisi, Rıza arkadaşımıza katılıyorum bu son anda çatı adaylar üzerinden liste hazırlanıp, çok 
kısa bir zamanda önümüze çıkılması bizim için iyi olmadı. Yani Galatasaray’da böyledir 
denilebilir ama artık çağımızda, zamanımızda bu tip yönetimlerden biz çok çektik. Birden bire 
bir ağabey bulunuyor, Başkan ol deniliyor ve etrafına birileri bir Yönetim Kurulu hazırlayıp 
koyuveriyor. Bundan bir fayda görmediğimizi artık anlamamız lazım. Çok değerli bir iş adamı 
olan Sayın Ünal Aysal, nasıl geldi biliyoruz. Ünal Aysal’ın kendi yönetim kurulundakilerle, ilk 
Yönetim Kurulu toplantısında, yani seçildikten sonra tanıştığını biliyorum ben.  
En azından birkaç Yönetim Kurulu üyesi ile. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Aynı zamanda 
mevcut yönetimimizin de benim için kırılma noktası, Başkanımızın da kendi içinde emeği olan 
tüzük Genel Kurulunu yapmaması olmuştur. Başkan kendisi tüzük değişikliği istemiş, bir 
önceki dönemde tüzük hazırlığında bulunmuş, fakat daha sonra bize de Yönetim Kurulunda 
bunu yapmaya karar verdik sözü gelmesine rağmen, Galatasaray’da iç barışı sağlamanın ilk 
adımı olan tüzük değişikliğinin yapılmaması, samimiyet açısından benim için kırılma noktası 
olmuştur. 
Tekrar demin Rıza kardeşimin dediği konuya dönüyorum. Bu yönetimin döneminin ister 
istemez sonlarına geliyoruz. Pandemi döneminde, geç de olsa, şu da olsa, bu da olsa bir 
seçime yaklaşıyoruz. Lütfen ekipleriyle birlikte çıkan, ekipleriyle birlikte çalışan Galatasaray’ın 
içinden gelen, bilen insanlar, adaylıklarını açıklasınlar, bu işi son ana, çatı adaylara, tepeden 
inme adaylara, etrafında kurulan ekiplere bırakmasınlar.  
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Biz bunlardan çok çektik. Artık bunu istemiyoruz. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. 
SayınDivanBaşkanım, değerli Divan üyeleri, eğer toplantıda varsa, Sayın Yönetim Kurulu 
üyeleri, Galatasaray SayınBaşkanı, ilk başta girişi atladım galiba, onun için sonunda en 
azından ekleyerek tamamlamak istedim. Hepinize arzı hürmet ederim efendim. Sağ olun. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Teoman Kadıoğlu’na Galatasaray değerlerini vurgulayan, özlü konuşması için teşekkür 
ederiz. Sadece şunu belirtmeyi uygun görüyorum. Divan adına. Statükoyu yıkacağız, geçmişle 
hesaplaşacağız diye yeni statüko oluşturma çabalarını ibretle izliyoruz. Bu aşamada sadece 
bunu belirtmekle yetiniyorum. Sıradaki konuşmacımız Burçin Bey? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sıradaki konuşmacımız Sayın Erişen, Mehmet Erişen. Çok uzaklardan bağlanıyor. Bayağı saat 
farkımız var. Sayın Erişen duyabiliyor musunuz beni?  
 
Mehmet Erişen 
Evet, sanıyorum. Bakalım. Evet öncelikle herkese buradan günaydın demek istiyorum. Tabii 
pandemi, çoğunuz için aynı odada olamamayı maalesef gerektiriyor. İnternet üzerinden 
bağlanıyorsunuz. Benim için de bir ilk oldu, bir imkân oldu. Öncelikle SayınDivanBaşkanıma, 
Divan heyetine ve değerli Galatasaraylılara, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Binlerce 
kilometre uzaktan katılıyorum toplantıya. Sabahın ilk saatlerinde, olabildiğince dinç olmaya 
da gayret ediyorum. İnşallah çok kısa da toparlayacağım söyleyeceklerimi. Eğer 
becerebilirsem sanıyorum bir link, chat, bir link hazırlamıştım. Onu bağlantım değiştiği için şu 
anda yapamıyorum. Dolayısıyla daha sonra göndereceğim normal haline dönünce. Seneler 
önce Fransa’daki bir Galatasaray Derneği, Amicalde Galatasaray. Galatasaray değerleriyle 
ilgili bir çalışma yapmıştı ve birkaç maddede özetlemişlerdi. Ben çok kısa okumak istiyorum. 
Çünkü artık rakamlarda, seçimde, bu tip mekanik konular konuşuldu, kim üye oldu, kim üye 
olmadı ve daha iyi bilenler, daha iyi şekilde bunlara cevap veriyorlar. Önermelerde 
bulunuyorlar. Ancak ben şunu hatırlatmak istiyorum. Biz Galatasaraylıların ki biz 
Galatasaraylılar derken, kendini sarı kırmızı renklere bağlayan ve ait olduğunu hisseden ve 
düşünen herkesten bahsediyorum. Etik, dayanışma, açık fikirlilik, laiklik, özveri, misyon 
yükleme, mizah duygusu, büyüklere saygı, küçükleri kollama ve kurumları destekleme, 
değerleri üzerinde bir kültür geliştirmiş insanlarız veya bu kültüre tabi insanlarız.  
Dolayısıyla bizim SayınDivanın toplanmasını, tüzüğe veya kanunlara aykırı olduğunu 
düşünmemiz veya söylememiz yerine, bu değerlere bağlı bir camia olarak teşekkür etmemiz 
gerekir.  
SayınDivan heyeti, bir işin nasıl yapılamayacağını değil, nasıl yapılabileceğini bize 
göstermiştir. Demek ki pandemi de olsa, fiziksel olarak buluşmak da olmasa da, bizler 
toplanabiliyoruz. Fikir istişaresinde bulunabiliyoruz ve biz bunu diğer camialara da belki 
örnek olarak sunabiliyoruz.  
Belki de Türkiye'de bizim sayemizde birtakım kanunlar değişecek, Sayın Mehmet Helvacı 
ağabeyin söylediği gibi, belki de bir sonraki tüzüklere, artık teknoloji değişiyor, eskiden 
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herkes bilgisayarında iş yapardı. Artık bulut teknolojileri çalışıyor. Belki artık toplantıların 
sanal ortamda, tabii ki bir üyemizin söylediği gibi, giriş güvenliği, daha iyi yapılabilir. Bunlar 
gelecek. Şimdi Galatasaray değerlerini hatırlattıktan sonra bir teşekkür de geçen Divan 
toplantısındaki, uzun konuşmalardan sonra, Kıvırcık çok güzel temennilerde ve önerilerde 
bulundu. Bu uygulama ile alakalı. Umarım ciddiye alan olmuştur, umarım Sayın 
profesyonellerimizden veya kulüp yöneticilerimizden her ne kadar şu andaki durumları 
tartışmalı da olsa, görev başındalar, dikkate alırlar. Çünkü şu anda çağ bilgi çağı. Çağ bu 
bilgiden para kazanma çağı. Geçenlerde çok enteresan bir dokümanteri izlemiştim. Burada 
eğer bir şeye siz para vermiyorsanız, ürün sizsiniz diyorlardı. Hoş biz, hepimize para 
veriyoruz. Biz yurt dışında olduğumuz için Türkiye’dekilerin 10 katına yakın mı, 6 katına yakın 
mı, enteresan bir de ücretlendirme politikası var. Ama bu bilgilerden faydalanmak gerekiyor. 
Şimdi buradan tabii Galatasaray Spor Kulübü ile Galatasaray sportif A.Ş. arasındaki ilişkiyi, 
enteresan ilişkiye geçmek istiyorum. Sayın Eliçin sanıyorum 4, 5 Divan toplantısı öncesinde, 
karşılıklı borç-alacaklardan mütevellit bir soru sormuştu. Galatasaray Sportif A.Ş.’nin futbol 
takımı, çünkü kağıt üzerinde ayrı biliyorsunuz, ayrı cepler bunlar. Ayrı şirketler. Galatasaray 
Spor Kulübüne para veriyor mu Florya’yı kullanmak için, kulübün tesislerini kullanmak için, 
vesaire vesaire şimdi bu şekilde bilmiyorum, ben görmedim. Ama Yönetim Kurulumuz bir 
açıklama yaptı mı? Veya Sportif A.Ş. den evet biz bu kadar faiz alıyoruz Galatasaray Spor 
Kulübünden ancak Galatasaray Spor Kulübüne de Florya’yı ve diğer tesislerini kullandığımız 
için de şöyle bir ödeme yapılıyor. Bu var mıdır, yok mudur? Bunu bilmiyorum, ben de 
duymadım. Ama aynı şekilde bu uygulamayla da aynı şekilde geçiyor. Şimdi bakınız, size eğer 
Galatasaray Sportif A.Ş. ile Galatasaray Spor Kulübü farklı ise ben böyle şeylere dikkat etmek 
istiyorum. Biraz önce Sayın Mehmet Helvacı hocamızın, ağabeyimin söylediği gibi Galatasaray 
bir futbol kulübü değildir. Galatasaray’ın olmasının sadece sebebi, öyle belki kurulmuştur 
zamanında, sadece imkânlardan dolayı futbol oynamak için. Ama şu anda Galatasaray bir 
futbol kulübü değil, bir spor kulübüdür. Dolayısıyla siz eğer app.’i açtığınız zaman, eğer 
açmayanınız varsa, baktığınız zaman. Şimdi bu app. Galatasaray Sportif A.Ş.’nin ürünü 
müdür? Yoksa Galatasaray Spor Kulübünün ürünü müdür? Geliştiren kimdir? Niçin orada 
Galatasaray Spor Kulübü yazıyor? Ve buradan kaynaklanan gelirler, giderler, Galatasaray 
Spor Kulübünün müdür yoksa Sportif A.Ş.nin midir? Bunu neden soruyorum. Şimdi malzeme 
olarak kullandığınız, sadece futbol kulübünün maça gittim, maça geldim değil, basketbol 
haberleri geliyor, amatör şubelerden haberler geliyor, diğer haberler geliyor. Dolayısıyla 
bence burada Galatasaray Spor Kulübünde, eğer tüm geliri almıyorsa bile belli bir oranda 
geliri paylaşması gerekir diye düşünüyorum.  
Tabii buradan nereye gidebiliriz? İki, üç Divan toplantımız öncesinde ve ben her ne kadar 
hafif uykulu gözlerle de olsa, genelde benim saatimle sabah 3 gibi başlıyor Divanlar. Şu anda 
saat kaç oldu? 6 civarına geliyor, sabah. Ben de günüme başlayacağım inşallah. Bu genel 
gayrimenkullerimizle ilgili çok güzel bir rapor göndermişti Sayın yönetimimiz, 
SayınDivanBaşkanım da bunu okudu. Biz de bilgilendik. Tabii şunu gördük, evet bir şeyler 
yapılıyor ama bir toplu iğne ucu kadar da yol alınamamış, hukuki olarak. Davalar açıldı, cevap 
bekleniyor, davalar açıldı, cevap bekleniyor, maalesef tabii hem pandemi nedeniyle, hem de 
Türkiye'deki belki dava sayısının çokluğu sebebiyle, bir yere gitmiyor davalar. Dolayısıyla 
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bunu şuna da bağlamak istiyorum. Bu dava konusuna geldiğimiz zaman, kulübümüzün maaşlı 
çalışan bir hukuk elemanları, hukuk müşavirleri zannediyorum, doğru tabirle. Şimdi bu 
çalışan hukuk bürosundaki çok değerli avukat arkadaşlarımızın rapor ettikleri merci ve şahıs 
kimdir? İşte bu çok önemli. Niçin önemli? Daha önce de söylenmişti. Bu conflict of interest 
veya çıkar ilişkisi veya görev ayrılığı. Her türlü bunu söyleyebilirsiniz. Ben açıkçası bir Divan 
üyesi olarak çok endişeliyim ki, SayınYönetimimiz, Galatasaray Spor Kulübü ile davalı yani 
mahkemeye girdikleri, birisi sağ tarafta oturuyor, birisi sol tarafta oturuyor. Kapıdan beraber 
çıkıp belki de aynı araba ile aynı ofise gidiyorlar. Şimdi bu avukatların stratejilerini 
denetleyen, yön veren kimdir kulüpte? Hangi yöneticidir. Kulüple davalı mıdır? Bundan 
dolayı, SayınDivan heyetime eğer uygun görürlerse, Divan Kurulunuzun bir hukuk komisyonu 
kurup, Galatasaray’ın hukuk müşavirlerinin faaliyetlerini, bu davalarda almış oldukları 
kararları ve ileriye yönelik de belki de bir tavsiye ve yön verme olarak, olaya müdahil 
olmalarını önermek istiyorum. Eğer mümkünse. Mümkün değilse tabii bunu yapacak bir şey 
yok. Sonra devam edecek olursak, bir oldubitti diye bir not aldım ve çok kapatıyorum 3, 4 
dakika içinde, çok özür dilerim uzattığım için, sanıyorum ilk defa uzun süredir belki de Divan 
üyesi olduğumdan beri, ilk defa böyle bir konuşma şansım oldu.  
Şimdi geçen Mali Genel Kurulun, bir paradokstan bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim mevcut 
tüzüğümüz ne diyor? Biz sabah 10 da geliyoruz, İstiklâl marşımız ve saygı duruşumuzdan 
sonra DivanBaşkanlığı başlatıyor, biz konuşmalarımızı yapıyoruz, raporlar okunuyor ve uzun 
bir süreç. Bir çalıştay aslında Genel Kurul,Galatasaray’da. Aynı zamanda Divan toplantıları da 
evet senatodur, doğrudur. Her ay yapılan, fikirlerin tartışıldığı ve bizim köstek olmak için 
değil, doğruyu bulmak, Galatasaray için en güzelini bulmak için sorguladığımız bir 
konuşmasak da dinlediğimiz, bilgi aldığımız bir mecradır. Şimdi bu oldubitti kültürü ile ilgili 
enteresan bir şey söylemek istiyorum. Sayın Mehmet Helvacı da daha önce konuşmasında, 
Genel Kurullardan ve tüzükten bahsettiği zaman ben kendisi görevdeyken ve Sayın Adnan 
Polat Başkanım görevdeyken yapılan tüzük Genel Kurulundan bahsetmek istiyorum.  
Şimdi biz ilk Genel Kurulu yaptığımız tüzük Genel Kurulunu, tüzük Genel Kurulu bir kaosa 
dönüştü ve ben de çok söz aldığımı hatırlıyorum o Genel Kurulda, Sayın Mehmet Helvacı 
hocam da beni çok sever o yüzden. Ve iptal edilmişti. İptal edilmiş ve geriye bırakılmıştı. Ve 
sanıyorum 4, 5 civarında Genel Kurul yapıp, maddeleri irdeleye irdeleye, irdeleye irdeleye 
yaptık biz bu tüzüğü. Yani bu tüzük aslında kimsenin bize yazıp da alın kullanın dediği bir 
tüzük değildir. Onun için tüzüğümüzü de eleştirirken, lütfen birazcık da elimizi vicdanımıza 
koyalım. Bu tüzüğü kimse yazıp, bizim kafamıza atıp yapmadı. Ha bunu kim yaptı? Bakın 
suyun karşı yakasında, kendileri bizim gibi olmak isteyen ama hiçbir zaman olamayacak 
enteresan da bir camia var biliyorsunuz. Hatta camia değil, bir kulüp var.  
Şimdi bu arkadaşların da yapmış olduğu bir tüzük Genel Kurulu vardı, üyeler aynı bizim gibi 
önce bir konuşmaya kalktılar, sonra Başkanları çıkıp dedi ki, ya arkadaşlar biz bunu böyle 
geçiremeyiz, bir dakika. Bir dakika. Orada DivanBaşkanı tabii oturuyor, heyet oturuyor. 
Herkes bakıyor, ne yapacak diye Başkan. Evet dedi arkadaşlar, kabul edenler? El kaldırdı 
herkes, indirdi. Etmeyenler? Yok. Tamam dedi. Siz şimdi konuşun. Şimdi bakın 
SayınBaşkanım, Sayın kulüp Başkanım, aramızdaki fark, çok aslında açıktır ve budur. Diğer 
kulüplerle ve Türkiye'nin geri kalanıyla. Bizlerin oldu bitti ile, bizlerin yukarıdan gelen emirle 
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veya biatla, hareket etmemiz mümkün değildir. Biz bir seçim olur, bir seçimde A adayını, B 
adayını, C veya D adayını destekleriz. Bu biat edeceğimiz manasına gelmez. Bizler 
sorgulamayı severiz, oldubitti kültürüne maalesef gelemeyiz. Dolayısıyla hem Divan 
toplantılarının geçersizliği veya Divan toplantılarında sorulan soruların içerikleriyle yaptığınız 
serzenişler, siz ve yönetiminiz olarak ve dahi mahkemelerde Genel Kurullarda bizim 
arkadaşlarımız gitti, çok uzun konuşma yaptılar. Mahsustan geçe uzunları tuttular diye 
noktalar yapmanız, bence doğru değildir. Galatasaray’da ne kadar çok tartışırsak, konuşursak 
o kadar kolay doğruya varırız. O kadar çok fikir bizim zenginliğimizdir. Çünkü hepimiz ayrı 
şekilde eğitiliyoruz. Daha doğrusu, başka şeyler öğreniyor. Başka endüstrilerde belki 
çalışıyoruz ve herkesin bakış açısı olaya farklı olabilir ve öğreniyoruz.  
Son olarak, bitiriyorum. Son noktam da şudur. Galatasaray’da şu anda bir yönetim seçildiği, 
birtakım işleri profesyonellerin yaptığını görüyorum. Ancak Galatasaray’ın şirketlerinde 
sorumlu yöneticilerin kim oldukları konusunda baktığım zaman, sanki fahri göreve seçilmiş 
Başkanın, aynı zamanda bütün profesyonel şirketlerde de yönetici olduğunu ve yönetici gibi 
çalışması beklendiğini müşahede ediyoruz. Acaba ilerleyen yönetimlerde ve ilerleyen 
günlerde, bunu daha iyi yönetebilir miyiz? Çünkü ben şu anda futbola baktığım zaman 
patronun kim olduğunu anlayamıyorum. Sayın Fatih Terim ki, Fatih Terim bizim hem Divan 
üyemizdir, şu anda sanıyorum 122 tüzük maddesinden dolayı değil, yani olamıyor ama Divan 
üyemizdir. Kulüp üyemizdir, ben 1980 senesinde ilk defa kendisi ile aynı oksijeni paylaşma 
şansına erişmiştim. Federasyon kupasını kutlarken, okulumuzda ve kendisi o zamandan bu 
yana Galatasaray’ı başarılara götürmüş bir insandır. Ve ben bu konuda kendisinin 
liderliğinden de bir şikâyetim yok. Ancak ben kimin yönettiğini bilmek istiyorum. 
Galatasaray’ı yöneten ki biraz önce sevgili Rıza ağabeyim de aynı şeyi söyledi. Kendi, ya 
daSayın Kadıoğlu söyledi. Birbirini tanıyan insanların, konuşabilen insanların ne Divan yoluyla 
ne de basın üzerinden, aslında Galatasaraylılara veya artık kime mesaj veriyorlar, vermelerini 
saçma buluyorum. Aslında şöyle bir sanıyorum çok da yanlış çalışmadan bu cümleyi sarf 
edeceğim, teyit etmedim doğruluğunu, bir hadis sanıyorum zannediyorum vardır. İki kişi bile 
yola çıksanız biriniz lider olsun, biriniz arkasından gitsin diye. Dolayısıyla ben buradan Sayın 
yönetimimiz tekrar bana cevap verme tevazuunu gösterirse, acaba futbolu kim yönetiyor, 
futbolun patronu kimdir? Çok teşekkür ediyorum, sabrınız için, saygılar, sevgiler ve selamlar. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sevgili Erişen’e çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır katılmıyordu toplantılarımıza, 
konuşmacı olarak katılmıyordu. Özlemişiz kendini. Bu saatlere kadar da Galatasaray için 
uykusuz kalmak, hakikaten derin bir sevgiyi gerektirir. Bunun da güzel bir örneğini bize 
vermiş oldu. Söylediklerine, yaptığı yorumlara ve tespitlere katılmamak elde değil. Umarım 
bizi dinleyen tüm üyelerimiz ve camiamızın fertleri, bunları çok iyi özümseyeceklerdir. 
Galatasaray’a faydalı olmak için yeni projeleri bu şekilde üretebileceklerdir. Tekrar 
teşekkürler faydalı tespitleri için. Sıradaki konuşmacımız kimdi Burçin Bey? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Bir konuşmacımız vardı sırada ama zannediyorum bir bağlantı sorunu yaşadık. Sayın Taner 
Aşkın. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Bülent Uygun mu vardı daha önce? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Bülent Uygun vardı ama göremedim Başkanım şu anda.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam, Taner Beyi bağlayalım. Arada Bülent Bey hazırlanırsa, onu da alırız. Sayın Aşkın, 
buyurun efendim. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Aşkın, duyabiliyor musunuz?  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Değerli Divan üyelerimiz, aşağı yukarı 10 konuşmacımız daha var. O bakımdan bundan 
sonraki konuşmacılardan, tekrarlardan kaçınmalarını özellikle istirham ediyorum. Anlayışınız 
için çok teşekkürler şimdiden. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Aşkın, mikrofon ve kameranızı açmanızı rica edeceğim.  
 
Taner Aşkın 
Açık, kameram açık, ben sizi duyuyorum, görüyorum.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Biz sizi şimdi duyuyoruz, eğer görüntünüzü de açarsanız sizi göreceğiz efendim.  
 
Taner Aşkın 
Tamam. SayınBaşkan, Divan Kurulunun kıymetli üyeleri, muhterem hazirun, hanımefendiler, 
beyefendiler, Galatasaray camiasının saygıdeğer taraftarları, kıymetli basın mensupları, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Öncelikle geç saatlere kalmanın biraz da yorgunluğundan dolayı sizleri fazla meşgul etmek 
istemiyorum. Zaten konuşmacı arkadaşlarımdan şu ana kadar gayet müspet, gayet olumlu, 
gayet olması gereken şeyleri duydum, işittim ve bir yerde de şahsım adına memnuniyet 
içerisinde olduğumu söylemekte yarar görüyorum. 
Efendim en üzüntülü şey, Galatasaray için bugün içinde bulunduğumuz konunun, niye buraya 
geldik? Nasıl buraya geldik? Bundan sonra nereye gitmeliyiz diye, herhangi bir öneri, 
herhangi bir çalışma veya herhangi bir alternatif sunmadan tartışmak. Bir kere şunu 
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söyleyelim. Galatasaray Divan Kurulu, yetkili tüzüğün Divana vermiş olduğu yetkiler 
dahilinde, görevini yapmaktadır. 
Bir Galatasaray Spor KulübüBaşkanının her kim olursa olsun şahıs önemli değil, benim için 
Galatasaray Başkanı önemli, Galatasaray’ın ana danışma kurulu olan hani arkadaşların da 
söylediği gibi, ben senato demeyeyim ama ana danışma kurulu olan ve çok kıymetli, çok 
saygıdeğer insanların topluluğu olan Divan Kurulunu görmemezlikten gelmesi, protesto 
mahiyetinde buraya teşrif etmemesi demek, affedilebilir, kabul edilebilir bir nezaketsizlik 
değil, bakın altını çizerek söylüyorum. Galatasaray’da, diğer arkadaşlarım da söyledi. Biz 
böyle şeyleri yaşamadık, böyle şeyleri görmedik. Galatasaray çok badireler atlattı, ama bu 
artık badirenin de ötesine geçti. Ben hemen şuna değineyim, mali konulara çok 
girmeyeceğim, ama hangi borçla devraldınız? Nereye getirdiniz? Hâlâ başarılı mısınız, sorun 
kendi kendinize, bakın aynaya. Siz kulüp Başkanısınız, haklısınız, yönetiminiz var ama karşı 
tarafta, sizin ağzınızdan çıkanı dikkatle izleyen, dikkatle takip eden, başta taraftarlar olmak 
üzere, spor kamuoyu var ve Türk kamuoyu var. Her istediğinizi, her ağzınıza geleni 
söyleyemezsiniz. Söylememelisiniz. Gırtlak 9 boğum SayınBaşkan, siz bu konularda çok 
bilgilisiniz. Lütfen dikkat edin. Bakın öyle bir noktaya geldi ki bu iş, sizin söylediğiniz her 
kelime, her kelime kime yarıyor biliyor musunuz? Bu kulübü dağıtmak isteyen, bu kulübün 
içinden bölmek isteyen zümrelere yarıyor. Onların işine geliyor. Doğrudan doğruya müdahil 
olmak istedikleri konuları, sizin bu sarf ettiğiniz cümlelerle güle oynaya kabul ediyorlar ve 
kabulleniyorlar ve bundan da haz duyuyorlar. 
Peki size karşı, size karşı başkalarının söyledikleri ne oluyor? İşte o da onlara yarıyor. Şimdi 
bakın lüzumsuz bir tartışma var. Ben işte şunu söylüyorsunuz. Yanlış söylememeniz lazım. 
Karşıdan bir cevap geliyor, ki bugün evet tamam hocamızdır, şudur. Eyvallah bir şey 
söyleyecek durumumuz yok. Fatih hocayı da tanıyoruz. Ama şuraya gelelim. Söylememesi 
lazım. Kulübün bir profesyoneli. Sizin üzerinizde olan bütün yükümlülükleri ben aldım diyor, 
benim, bana sorun diyor. Kusura bakmasın, böyle bir hakkı yok. Galatasaray’ınBaşkanı varsa, 
Galatasaray’ın yönetimi varsa, bunların sorumlusu odur. Ne varsa, yeri geldiğinde biz ondan 
hesap sorarız. Ama bu bakın, nereye getirdi? Hadsizliğe kadar gitti bu iş. Siz ona başka bir şey 
söyledikçe, her dakika çağırırım diyorsunuz SayınBaşkan, yapmayın. Fatih hocayı veya 
herhangi bir çalışanınızı her dakika çağırırım tabirini kullanmayın, bunlar doğru yerlere giden 
şeyler değil. Yapmayın bakın çok hassas bir yerde vazife yapıyorsunuz, çok hassas ve çok 
büyük bir kurumun, kuruluşun Başkanısınız. Ne olursa olsun, ne olursa olsun, söylediklerinize 
muhakkak dikkat etmek zorundasınız.  
Şimdi bunlar bizim için çok önemli olan hususlar. Başka şeyleri söylediler arkadaşlar, ben çok 
uzatmak istemiyorum. Ama şu tespiti, lütfen beni bağışlayın. Benim Galatasaraylılığımı kimse 
benimle tartışmasın. Galatasaray’a bugüne kadar yaptıklarım ve yapacaklarım olduğunu da 
biliyorum. Yaptıklarımı bir kenara koyuyorum da bir tevazu da göstermiyorum burada. Ama 
Sayın Helvacıya bir şey sormak istiyorum. Bir şey söyledi. Beraberce çalıştık, biz aynı 
yönetimdeydik, Yargıtay kararı geçersiz mi acaba diye kendisine bunu soracağım. Yani buraya 
bana cevap hakkım doğdu diye tekrar geri gelmesin. Ben özel telefonla da kendisine 
ulaşacağım. Veyahut özel olarak gideceğim bilhassa soracağım. O Yargıtay kararının iptal 
edilmesi, bizim için, kendinin de içinde bulunduğu yönetim için bugün tüzükte yazan, hani 
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ibrasızlık. Bakın ben şunu kabul etmiyorum. Asla kabul etmiyorum. Yani Yargıtay, o, bu, falan 
filan. Ben vicdanımla baş başayım. Doğru iş yaptım mı? Yaptım. Peki beni idari ibrasızlıkla 
suçladıkları zaman, neydi? Mali açıdan ibra edildim. Beyler, idari kararlar alınmadan mali 
harcama yapılır mı? Mali uygulama yapılır mı? Her şeyin arkasında mali var. O zaman biz 
maliden ibra ediyoruz. Arkadan geleni ibra ediyoruz. Önden geleni hayır bu böyle olmadı. 
Nedir? Buradan gelenleri uzaklaştırmak için, veya bunlara göz dağı vermek için bu maddeyi 
burada tutalım. Bakın benim itiraz ettim, tüzük komisyonunda, Sayın Helvacının da Başkanım 
dediği tüzük komisyonunda, benim itiraz ettiğim hususların en başında gelenlerden bir tanesi 
bu. Ben 8 inci maddeye de hayır dedim. 8 inci madde, biraz evvel arkadaşlar değindiler, A 
grubu, B grubu, C grubu, D grubu üye alımındaki 2,5 saat Divan Kurulunun gündemini meşgul 
eden bir konu. Biri yapmış, öteki tutmuş. Biri atmış öteki almış falan. Bakın nerelere kadar 
geldi Galatasaray kulübü. Bunlarla kulübü meşgul etmeyelim, bunlarla gündemi meşgul 
etmeyelim. Eğer biz bir şey yapacaksak, Galatasaray’ın geleceğiyle ilgili bir takım, bugün 
içinde bulunduğumuz durumumuzdan nasıl çıkarız, o en başa almak kaydıyla, ondan sonra 
yapacaklarımızı oturalım konuşalım, tartışalım. Çıkış yolu bulalım. Ben şunu söylüyorum. 
Teoman Bey değindi. Değindi ama açıklamadı. Ben söyleyeyim. Galatasaray’ın bugün bu hale 
gelmesinin, yegâne, yegâne hususu, tüzüğün 8 inci maddesidir. Artık burada net açık 
söylüyorum, net açık. Beni istediğiniz gibi kabul edebilirsiniz. Ama ben ne alaylıyım, ne 
saraylıyım, ben Galatasaraylıyım. Dolayısıyla bunu söylemek benim görevim. 
İnkâr etsek de, etmesek de hepimizin içinde bu taraflılık var. Bu taraflılığı ortadan 
kaldırmadıktan sonra, bu işin çözümü yok. Hep beraber, hepimiz, istesek de istemesek de bu 
kulübe nifak sokmak isteyen insanların ekmeğine yağ sürüyoruz. Senelerdir, uğraşı verdim. 
Senelerdir bu işin peşinde koştum. Bir türlü düzeltemedik. Yapmayın bakın, hazır olan, 
hazırlanan tüzükte, Sayın helvacının da Başkan olduğu tüzükte, benim şerhim var. 8 inci 
madde çok basit, A grubu, B grubu, C grubu, D grubu. Bırakın serbest. İstediğiniz kadar üye 
alın. İsterseniz mektepten çıkanı alın, isterseniz üye çocuklarını alın, isterseniz Başkan 
kontenjanını, hatta kulübe hizmet eden sporcuları, biraz da bu madde onları kapsıyor. Ama D 
maddesine gelince de lütfen, çok rica ediyorum bakın. Arkasını bir şeye daha bağlıyorum 
çünkü o maddede, benim itirazım öyle. D maddesinde çok önemli bir husus var. Kulübün açık 
üye sayısı değil bakın, aidatını yatıran üye sayısı değil, üye sayısı esas. Dernekler kanununda 
üye sayısı esas. Üye sayısının %2 si kadar 500 üyeyi geçmemek kaydıyla senede üye 
alınmasını tek bir gündem maddesi ile getirin, bunun arkasına da her ne olursa olsun, 
Galatasaray Spor Kulübüne girecek üyeler, Divan Kurulu Başkanının nezaretinde değil, 
Başkanlığında kurulacak olan 3 kişilik Yönetim Kurulu, 3 kişilik 10 senelik üyeler, 3 kişilik 15 
senelik üyeler ve 3 kişilik 20 senelik üyelerden müteşekkil, bir balotaj kurulu tarafından 
onaylanmak kaydıyla, Galatasaray Spor Kulübüne üye olunur maddesini ekleyelim şu tüzüğe 
bütün bu belalar kalksın gitsin. Herkes ne olduğunu bilsin, ne olacağını bilsin. Lütfen rica 
ediyorum, bu benim sizlerden belki de son isteğim, yaşamımda belki de son isteğim, 
muvaffak olamadım, Galatasaray’da. Bu kadar, Herkese, herkese bunu izah etmeye çalıştım. 
Bunun nifak tohumu burada. Lütfen gelin, ne olursa olsun, kimse kimseden artık kimse 
kimseden çok değil. Biz Galatasaraylıyız. Ne o, ne bu. Bırakın. Ben açık açık söylemek 
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istediklerimi söyledim. Burama kadar gelmişti, tutuyordum kendimi ama artık görüyorum ki 
bu iş başka türlü olmayacak.  
Lütfen rica ediyorum. Düşünün, düşünün. Aklınızla bir düşünün, mantıksız bir şey varsa, 
dönün bana arkadaş sen haksızsın deyin. Ama bu benim düşüncelerim, beni bağlar. Ben 
Galatasaray’ın çıkış yolu olarak bu noktanın özellikle çok büyük önem taşıdığına inanıyorum. 
Bir tek madde ve bir tek gündem. Başka hiçbir şey yok. Nasıl yapılır? İster elektronik sistemle 
yapılır, ister statta yapılır. Nerede yapılırsa, yapılsın. Bir tek madde ve bir tek madde. Bu bir 
kongre ile Galatasaray’ın önünü olduğu açacak, camiayı birbirine kitleyecek, kenetlenecek bir 
sistem yaratacaktır. Ben buna inanıyorum. Beni dinlediğiniz için, sabırlarınız için hepinize 
teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Aşkın çok teşekkür ediyoruz bu enerjik konuşmanız için. Yalnız son defa konuşuyorum 
kısmına katılmıyoruz. Allah size ve sevdiklerinize sağlıklı günler bahşetsin ve siz de bizlerle 
beraber olmaya devam ediniz. Tüzük hakkındaki görüşlerinize %100 katılıyorum. Bizi takip 
edenlere bir hatırlatmak yapmakta yarar var. Biliyorsunuz, Divan Kurulunun bizim heyetimize 
verdiği yetkiyle bir tüzük komisyonu oluşturmuştuk. Bir tüzük tadili önerisini şu andaki 
yönetimin dikkatine yaklaşık 1,5 sene evvel sunmuştuk. Günün birinde bununla ilgili bir 
Genel Kurul yapılmasını beklemeye devam ediyoruz. Bunu da buradan değerli üyelerimizle, 
tekrardan paylaşmak istedim.  
Tekrardan teşekkürler Sayın Aşkın, enerjik konuşması için.  
Burçin Bey kimde sıra? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Şafak Işık, daha sonra da Sayın Emin Cingil var Başkanım. Ama daha konuşmacılarımız 
var. 7 konuşmacımız daha var. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Öyle mi? Peki. Şafak Beyi alalım o zaman.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Işık mikrofon ve ... 
 
Şafak Işık 
Beni duyabiliyor musunuz? Beni duyabiliyor musunuz acaba? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Duyabiliyoruz, bulunduğumuz yerde bir küçük elektrik kesintisi yaşadık, jeneratör devreye 
girdi. Ondandır efendim. Görüntünüzü de açarsanız sizi görebileceğiz efendim. 
 
Şafak Işık 
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Aslında öncelikle buradan tüm DivanBaşkanıma, Divan üyelerine ve saygıdeğer tüm 
Galatasaraylılara selam ediyorum. Ancak sanırım bir aksaklık da ben yaşadım. Yanlışlıkla 
herhalde söz isteme tuşuna basmış bulundum o yüzden, sizlerden çok özür diliyorum bu kısa 
vaktinizi de aldığım için. Teşekkür ediyorum.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
O zaman sıradaki konuşmacımıza geçiyoruz. Ama kendisi de vazgeçti zannediyorum.  
Sayın Deniz Enön’ü alacağız efendim. Geliyorlar efendim. Deniz Bey duyabiliyor musunuz 
bizi? 
 
Deniz Enön 
Duyuyorum, duyuyorum. Evet. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Buyurunuz efendim. 
 
Deniz Enön 
SayınDivanBaşkanım, değerli Galatasaray Divan üyeleri, değerli Galatasaraylılar, toplantıyı 
bazı aralıklarla takip ettim ancak iki tane soru sorma gereğini duyuyorum. Bu arada bir de bir 
önce konuşma yapan değerli Taner Aşkının sehven söylediğini düşündüğüm bir şey var, o da 
bugüne kadar o kadar, bu şekilde uygulanan tüzüğün, nifak tohumu eken ya da saçan bir şey 
olduğu, ya da bazı şeyleri olduğu gibi olan değerlendirmesini, sürçü lisan olarak kabul etmek 
istiyorum. Yani neticede Galatasaray’ın yıllara sâri tüzüğü. Bizi o ya da bu şekilde bugünlere 
getirdi, belki daha da iyi bir geleceğe doğru da götürebilir. Yeter ki iyi uygulansın. İki sorum 
şu. Sevgili sicil heyeti, Başkanımız Selçuk Erdoğmuş kardeşimin aslında cevaplamasını 
istiyorum ama tabii baştan söz alarak bir konuşma yapıldığı için, bu toplantı vesileyle cevap 
verirse ne ala, vermezse daha sonraki zamanlarda cevaplayabilir. Galatasaray’ımızın 
etrafında birtakım dernekler oluştu, tabii çok büyük camiayız. Farklı şehirlerde, aynı şehrin 
içinde, farklı kişiler tarafından kurulmuş, büyük, küçük, orta boy bir sürü dernekler ve bu 
derneklerin zaman içinde birtakım baskı grubu oluşturmakla, oluşturuyor şeyinde görüntüsü 
ile kimi zaman yönetime adaylar gösterilmesi, kimi zaman özellikle Sicil Kurulunun 
Başkanından rica ettiğim cevap, birtakım üyeliklerde öncelikler sağlanması vesaire gibi, bir 
nasıl söyleyeyim, bir torpil çalıştığı gibi bir şey düşünüyorum. Bunun şöyle bir örneği var 
mesela. 5 yılını henüz doldurmuş, ya da bir iki sene önce doldurmuş bir dernek Başkanımızın 
ben hangi dernek olduğunu bile bilmiyorum. İki çocuğunun birer yıl arayla ilk başvurularında, 
ikisinin birden hemen üye yapılması mesela. Böyle bir şey var mıdır, yok mudur? Ben 
duydum bunu. Cevaplanmasını istiyorum bir Divan üyesi olarak.  
Bu çok önemli bir şey. Bizim Galatasaraylılar olarak, hepimizin üyelikleri bilmesi hakkımız 
tabii. Kasım ayında bunları bildireceğiz diyor çağrılardan sonra, ama bunu ben kendisinden 
hassaten rica ediyorum, Selçuk Erdoğmuş kardeşimden. Bu tür derneklerin camianın içinde 
kulüp yönetimine ve üyeliklere kadar söz sahibi hale gelmesi, bizi 25, 30 yıl önceki Fenerin 
durumuna döndürür. Benim fikrim budur. Onun için bu yolu kesinlikle açmamak gerektiğini 
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düşünüyorum. Bir de sevgili Selçuk Erdoğmuş kardeşimin yine farklı mail gruplarındaki 
yazışmalarda üye alımlarında 7 kriter, 7 kriter gibi filan bazı şeyleri oldu. Detaylarını belki bazı 
maillerde vermiş olabilir. Ben baktım göremedim, bu 7 kriter, tüzüğün dışında bir şey midir? 
Galatasaray tüzüğü yetmiyorda mı sicil heyeti kendi kendine yeni 7 tane kriter icat ediyor da 
buna göre üyelikleri veriyor. Benim bu konularla ilgili cevap talebim vardır. Arz ettim 
hepinize, sevgiler saygılar gönderiyorum, tüm dinleyicilere, tüm Galatasaraylılara.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Emir Kıvırcık. Emir Bey duyabiliyor musunuz? 
 
Emir Kıvırcık 
SayınDivanBaşkanım, değerli Divan Kurulu üyeleri, SayınDivanBaşkanlığı, bugün biraz kısa 
konuşacağım. Çünkü günlük epeyi konuşacak şey vardı, insanlar söz alıp konuştular ve epeyi 
vakit geçti. Dolayısıyla ben çok kısa keseceğim bu sefer. Ben yine her zaman olduğu gibi 
Galatasaray’ın geleceği ve gelirleriyle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Hayri ağabey ben 
geçen sene tam 3 ayrı Divanda 3 kez uyardım, ya şampiyon olamazsak diye söyledi. Aynı 
şekilde şampiyon olamamamızın bize verdiği inanılmaz zararları hepimiz çok daha net her 
geçen gün görebiliyoruz, tahmin ediyorum şampiyonlar liginden 300 milyon civarı, futbol 
federasyonundan gelen şampiyonluk gelirleri filan, netice itibariyle tahmin ediyorum ki, 500, 
600 milyon TL arası bir kaybımız söz konusu şu anda, pandemi ile beraber, gerek şampiyon 
olamamamızın, gerekse stadımızı kullanamamamızın doğurduğu. Fakat bir şeye dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Şu anda SayınBaşkanımız ve Galatasaray camiası arasında, 
SayınBaşkanımız ve Sayın Fatih Terim arasında hepimizin ağırlıklı olarak medyadan takip 
ettiği, enteresan gelgitler yaşanıyor ve bu netice itibariyle bizim tekrar bu sene şampiyon 
olamamamıza sebep olursa, bizim çok acil Galatasaray’ın geleceğimizi düşündüğünden 
endişemiz olmayan Başkanımızdan, günlük konular haricinde, kaybettiğimiz geçen sene, 500, 
600 milyon TL’yi kazanabilecek ne tip projeler hazırladığını, hazırlamıyorsa, hazırlamadıysa, 
eğer böyle bir proje yoksa, bu sene de biz şampiyon olamazsak eğer, Allah korusun ama hani 
konsantrasyonumuzun, Florya’nın, imparatorumuzun konsantrasyonunun %100 olamamasını 
sağlayacak bazı olaylar yaşıyoruz. Şayet şampiyon olamazsak, Hayri ağabeyin geçen sene 
sorduğu ve uyardığı gibi, bu sene de bir erken uyarı sistemi koyalım. Nasıl bir gelir artışı ve 
kayıplarımızı nasıl kapatabileceğimize dair projeler var, açıkçası bilmek istiyorum. Şayet 
Divana katılmak istemiyorlarsa, seçtikleri herhangi bir mecradan da bilgilendirirlerse, 
Galatasaray camiasını, çünkü bankalar birliği anlaşması, hep konuşulan milyar dolar milyar 
dolar şey, milyar TL, milyar TL zararlar, 3 milyar TL ye ulaşmış teminatlar, yani gidişat, 
finansal olarak, çok ama çok ama çok kötü. Dolayısıyla günlük siyasi şeyler haricinde, 
Galatasaray’ımızın maddi gelirlerini artırıcı ve geleceğe dönük gelirlerini artırıcı, projeleri 
dinlemek istiyoruz. Projeleri bilmek istiyoruz. Bunu dile getirmek istedim. SayınBaşkanım çok 
teşekkür ederim. Bu arada ufak bir şey söyleyeyim SayınBaşkanım, siz başlangıçta açarken, 
25 seneyi aşkın dediniz, çoğumuz 30 seneyi doldurup, Divan Kurulu üyesi olmuştuk, onu da 
hatırlatmak isterim. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Kıvırcık’a çok teşekkürler. Sondaki yorumundan başlayalım. Evet eskiden 30 seneydi 
ama, şu anda minimum 25 sene yeterli. O bakımdan şu andaki tüzüğü baz alarak hareket 
ettik. Temennilerinize katılmamak elde değil, ama çok bugünkü yönetimin oluşumunu ve 
Galatasaray’ı yönetme kabiliyet, kapasite ve ehliyetlerine bakacak olursak, çok ütopik 
buluyorum. Çünkü biliyorsunuz bir kurumu ne olursa olsun, bir kurumu yönetmek için, her 
şeyden önce bir vizyon lazım. Bu vizyon çerçevesinde hedefler konur, bu hedefleri 
gerçekleştirmek için strateji olur. Sonra da bu stratejinin sonuçlarını ölçümleme kriterleri 
koyarsınız. Bunun defalarca hatırlatmamıza rağmen en azından, yönetim dönemleri itibariyle 
bir vizyon ve hedef koymaları ve bunu gerçekleştirmeleri için stratejileri nedir diye 
hatırlattığımız zaman, çok yadırgadılar. Anladığım kadarıyla bu tarz bir çalışmaya yatkın 
arkadaşlar yok Yönetim Kurulunda ki tepkisiz kaldılar. Sadece ölçümleme ile ilgili son 
zamanlarda, SayınBaşkanımız değişik performans kriterleri çıkardı. İşte şu kadar futbolcu 
aldım, bu kadar sattım. Futbolcu transferinden en çok kâr eden kulübüz gibi. Oysa temel 
performans göstergeleri, yani KPI’ları kullansa çok daha tatminkâr sonuçlar alabilirdik diye 
düşünüyorum. Ama tespitleriniz önemlidir. En azından gelecek yıllara ışık yıllara tutacak bir 
yorumdur. Çok teşekkürler.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sıradaki konuşmacımız Sayın Doğan Konuk.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Doğan Bey buyurun hattaysanız.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Doğan Bey mikrofonunuzu açmadınız, mikrofonunuzu açarsanız.  
 
Doğan Konuk 
Geliyor galiba değil mi? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Geliyor efendim buyurun. 
 
Doğan Konuk 
Tamam. SayınBaşkan, saygıdeğer Divan Kurulu üyeleri ve değerli Galatasaraylılar, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. Vakit epey ilerledi, ben yine her zamanki gibi kısa ve öz konuşmaya 
dikkat edeceğim. Son Divan toplantılarında söz alarak, bundan böyle Euro ve dolar bazında 
sözleşme yapmamamız gerektiğini, bunun önce Fatih Terim ve yerli futbolculardan başlamak 
üzere, kademeli olarak yeni sözleşme yapılacak tüm sporculara ve elbette menajerlere de 
uygulanması gerektiğini, talebimi Yönetim Kuruluna iletmiştim. 
Aslında açıklamalarımda detay vardı, ancak ilk cümlenin etkisi ile detaylara dikkat edilmediği 
için, hemen ilk değerlendirmelerde işte, imkânsız, olamaz, yapılamaz gibi geri dönüşler aldım. 
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Öncelikle bundan böyle yerli sayısının giderek artacağını düşünürsek, yerli futbolcu ve 
sporcular için bal gibi uygulanır diye düşünüyorum. 
Yeter ki gerekli irade ortaya konulsun. Buna zaten pek de kimsenin itirazı olmadı. Yabancı 
sporcular için, sözleşme tarihinden itibaren, bir yıl için kuru sabitleme koşulu ile Euro ya da 
dolar bazında sözleşme yapılmalı, bunu daha önce de belirtmiştim. Tekrar vurguluyorum. 
Öngörülemeyen kur artışından etkilenerek, bütçe açığı verilmenin de önü artık kesilmeli, 
denk bütçe yapılabilmenin önü açılmalı. Bunu şart koşarken, tabii elbette ki kulüp de biraz 
fedakârlıklarda bulunacak. Sporcu da bulunacak ona bir miktar. Orta yolda buluşulacak. 
Bugüne kadar süregeldiği gibi, tüm kur riskini kulüp yüklenemez. Ortaklaşa yüklenilmesi 
gerekir. Unutulmamalı ki sporcu sadece kendi adına risk taşıyor ve onu da sözleşmedeki 
bedelle zaten minimize edebilir. 
Kulüp ise onlarca sporcu için bu riski taşıyor. Bu olması gereken adil bir durum mu? Elbette ki 
değil. Şimdi önerime bir ekleme daha yapıyor ve yıllık ödenecek ücret, kuruşuna kadar belirli 
ve sabit olmalıdır diyorum. Bunu açmam lazım, şöyle ki sözleşmelerde ödenip ödenmeyeceği, 
ödenecekse ne kadar ödeneceği belli olmayan değerler var. Örnek: Puan başına prim, 
şampiyonlukta prim, Avrupa kupasına katılınırsa prim gibi belirsizlikler kesinlikle yeni 
sözleşmelerde yer almamalı. Puan başına prim nedir ya, şimdi duyduğuma göre Belhanda’nın 
sözleşmesinde böyle bir madde varmış. Alınan puan nasıl bir futbolcuya indekslenebilir ki, 
rezil bir oyun oynayıp, hiç katkısı olmasa bile prim alacak. Yani şimdi sıkı durun, dahası bu 
futbolcu oynamasa dahi, kazanılan puan başına prim alıyormuş, inanılır gibi, düşünün takıma 
hiçbir katkın olmayacak, arkadaşların ter dönük puan alacak, sen oturduğun yerden prim 
alacaksın. Yani bu utanç erici bir durum. Umarım ki bu bilgiler yanlış olsun, yönetim bu 
konuda bir açıklama yaparsa sevinirim.  
Zaten kendi dönemlerinde yapılan bir sözleşme değil Belhanda’nınki, ancak bu tip kaç 
futbolcu var, tabii bu da muamma. Tam bir Galatasaray’ın deniz, hesabı. Yani böyle bir 
durumda nasıl denk bütçe yapılabilir ki, varsayılan giderler, varsayılan gelirler, şampiyonlar 
ligine katılabilirler. Yani nasıl denk bir bütçe yapılabilir. Yönetimin bu yıl uyguladığı transfer 
politikası için kendilerini sonuna kadar destek veriyorum. Ezeli rakiplerle bilmem ne yarışına 
girmedikleri için yürekten kutluyorum. Buradan bu konuyla bağlantılı olarak, hocamız Fatih 
Terim’e de birkaç şey söylemek istiyorum. 
Sevgili hocam, siz bizler için bir teknik direktörden fazlasısınız, bu çok güzel ve değerli bir şey 
ancak, kulübe de zarar verecek noktaya taşınmamalı. Şöyle ki, kulübü yöneten Yönetim 
Kuruludur ve zorunlu bir durumda teknik direktöre rağmen hareket edebilmelidir. 
Gerektiğinde çıkıp bu futbolcularla oynayacağız. Bu yılki imkânımız bu diyebilmelidir. Bu 
tutum medya önünde de eleştirilmemelidir. Sizin tecrübenizdeki bir teknik adam, tabiri 
caizse, odunu bile versek futbolcu yapar. Yapmalı. Kaldı ki, elinizdeki kadronun tümü, on 
binlerce gencin arasından, defalarca elenerek, süzülerek gelen elit bir kadro değil mi? Bunlar 
alınırken, istenmeden mi alındılar? Fiziki yeterlilikleri yoksa, alınmadan bu durum görülüp, 
veto edilmiyorlar mı? Edilmeleri lazımdı. Yok, eğer fiziki yeterlilikleri varsa ki öyle olmaları 
gerekir. Öyle varsayıyoruz. Onlara takım oyunu neden üretilemiyor, takımdaki rolleri öğretilip 
buna uygun çalışmalar yaptırılarak, neden hazır hale getirilemiyorlar da, sürekli hazır oyuncu 
aranıyor, hazır oyuncu isteniyor.  
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Yetiştirmek başka bir şey, öğretmek farklı bir şey sevgili hocam, biz sizden yetiştiricilik 
bekleyemeyiz elbet bu seviyede, ancak öğretici olmanızı istiyoruz. Son olarak Yönetim 
Kurulumuz için bir iki şey söyleyip kapatacağım. 
Spor medyasını izlemek bizler için maalesef bir eziyet halini aldı. Tamamen önlemek belki 
imkânsız ama en azından gerekli, gereksiz her yerle konuşup, lütfen malzeme vermeyelim. 
SayınDivanBaşkanımıza da açık bütçeyi önleyici sözleşme tedbirleri konusunda yaptığım 
önerilerin takipçisi olacağını ifade ettiğini hatırlatarak, bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Hepinize sevgi ve saygılarımla, iyi günler diliyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Doğan Beye her zamanki çok net soruları ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Dövizle yapılan 
anlaşmaları takip etmeye çalışıyoruz ama maalesef bir cevap alamıyoruz. Sizin gündeme 
getirmiş olduğunuz konularla da cevap verme sıkıntısı yaşadığı için Yönetim Kurulu, tahmin 
ediyorum Divan toplantılarına katılmamayı tercih ediyorlar. Sayın Terim ile yönetim 
arasındaki iletişimsizliği de en kısa sürede çözeceklerine inancım tamdır. Sizin de söylediğiniz 
gibi Sayın Terim, maaşlı teknik direktörün fazlasıdır Galatasaray’da. Her şeyden önce Divan 
Kurulu üyemizdir, hayatını Galatasaray’a adamış birisidir. Evet, inişler, çıkışlar olabilir 
herkesin mesleki hayatında, ama bunları toparlamasında geçmişte olduğu gibi yine bilecektir, 
yeter ki camiamız, yönetimimiz ve sporcularımız arkasında dursun. Lafı gelmişken de bu 
akşamki maçımızda, başta Fatih Terim hocamız olmak üzere tüm sporcularımız ve camiamıza 
bol şans ve başarılar diliyorum. Umarım bugün şeytanın bacağını kırar, tekrar bir galibiyet 
serisine başlarız hep birlikte. Kim var efendim? 
 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Mehmet Helvacı, cevaben söz istediler. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Helvacı var, sonra kim var? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sonra Sayın Murat Gönenç ve Kaan Kançal var.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Helvacı cevap hakkı, bilmiyorum kime cevap verecek. Tahmin ediyorum Taner Aşkın’a 
verecektir. Daha sonra Murat Bey, en sonunda Kaan Beyi alacağız. Kaan Bey biliyorsunuz 
Yönetim Kurulu üyesi. Ama Divan Kurulu üyesi olarak söz istiyor. Anladığım kadarıyla, 
yönetimin Divanı itibarsızlaştırma veyahut da ötekileştirme konusunda yazdığı yazıya 
veyahut takındığı tavra çok itibar etmemiş ki, Divan Kurulu üyesi olarak katılarak bizlere 
seslenecek, elbette ki kürsü kendisinin ama bu yorumu da yapmadan geçemeyeceğim. 
Buyurun Sayın Helvacı. 
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Mehmet Helvacı 
Teşekkür ederim SayınBaşkan, ben cevap hakkı için değil. Bu süreçte whatsapp’tan bir sürü 
papyonun bana çok yakıştığına ilişkin mesaj aldım. O yüzden kendimi tekrar sizlere 
göstermek istedim. O yüzden huzurlarınızdayım. Tabii bu şaka. Sayın Taner Aşkın’a cevap 
vermeyeceğim. Sadece bir soru sorduğunu zannediyorum. O soruya bir cevap vereceğim. 
Ben mahkeme kararı geçersizdir demedim. Ben sadece mahkemenin Galatasaray’da 
gerçekleşen sonucu efendim mali ibra varsa, idari ibra da otomatik olarak vardır gibi bir karar 
vermediğini söyledim. Bu tamamen kulaktan kulağa yayılan ve mahkemenin üzerinde hiçbir 
şekilde Genel Kurulun böyle bir beyanının olmadığı bir durumdur. Bu alt mahkemelerde dava 
sırasında beyan edilen hususlardan biridir. Taraf dilekçesinde yer almıştır. Ama bunun çok 
uzun bir zamandır maalesef Galatasaraylılar kulaktan duydukları şeylere inanmaya biraz 
yatkınlar ve böyle kabul ettiler. Bunu da bir vesile ile düzeltmek istedim. Yoksa mahkeme 
kararları elbette geçerlidir. Mahkeme kararlarının geçerliliği tartışılacak bir merci değilim 
ben, fakat biraz evvel ifade ettiğim gibi, mahkeme kararında veya mahkemenin davayı 
sonuçlandırırken ortaya koyduğu gerekçede, mali ibra varsa, idari ibra zaten otomatik olarak 
olur diye bir beyan yoktur. Üstelik son açılan davalarda alınan bilirkişi raporlarına bakılırsa, 
burada da idari ibranın pekâlâ tüzükte olabileceği ve geçerli bir düzenleme olduğuna dair de 
bir yorumun olduğunu göreceksiniz. O yüzden bunu ifade etmek istedim. Daha çok bilgi ile 
hareket etmek gerektiğine inananlardanım, kulaktan duyduğumuz şeylere çok fazla itibar 
etmeyelim. Ben bu konuyu polemik konusu haline getirmek niyetinde değilim ama işin 
doğrusu budur. Galatasaraylıların doğruyu bilmeye hakkı vardır diye düşünüyorum. Tekrar 
bana söz verdiğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkürler Sayın helvacı. Sayın Murat Gönenç, buyurun Murat Bey, hattaysanız.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Murat Bey lütfen mikrofonunuzu açın, sizi yoksa duyamayız.  Sol alttan mikrofon sembolünü 
kırmızıdan yeşile çevirmeniz gerekiyor efendim. Murat Bey beni duyabiliyorsanız, 
mikrofonunuzu açmanız gerekiyor, sol altta mikrofon sembolüne tıklarsanız, mikrofonunuz 
açılacak. Zannediyorum yapamadılar Başkanım. Sayın Kaan Kançal. Sayın Kançal duyabiliyor 
musunuz? Mikrofonunuz kapalı Sayın Kançal. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Geliyor mu sesim? Bir saniye bir sürü, pardon. Pardon. Değerli DivanBaşkanım, değerli Divan 
heyeti, değerli muhterem Galatasaraylılar, DivanBaşkanımızın belirttiği üzere ben bugün 
aranıza Divan üyesi sıfatıyla, Galatasaraylı Kaan olarak katılıyorum. Ben şunları söylemek 
istiyorum. Divan Kurulumuzda, Divan Kurulumuz bizi tercih etmiş olsun veya olmasın, en 
deneyimli üyelerimizin yer aldığı bir istişare organıdır. Bizim de hizmet süremiz sona 
erdiğinde, emaneten aldığımız yetkiyi Genel Kurula iade edecek ve yalnızca Galatasaraylı 
kimliğimizle, aranıza döneceğiz. Dolayısıyla tıpkı bundan önce seçilmiş yönetimler gibi, bizler 
sizin aranızdan çıktık, sizler adına görev yapıyoruz, vazife bitince de yerimiz sizlerin yanıdır. 
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Tabii bu sebeple takdirleriniz de, tenkitleriniz de, tekliflerinizin de hepsi başımızın üzerinedir. 
Yeter ki Galatasaray’ın faydasına, Galatasaray’ın istifadesine yönelik olsun.  
Ben bazı üyelerimizin üstlendiği bazı konularla ilgili yorumları üzerine tekrar belirteyim, 
Yönetim Kurulu üyesi olarak değil, Galatasaraylı Divan üyesi Kaan olarak, sizlerle bazı 
bildiklerimi paylaşmak istiyorum.  
Şimdi mali tablolarla ilgili kısa kısa bazı bilgiler verildi, onların üzerinden geçmek istiyorum.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Kançal, Yönetim Kurulu adına mı konuşuyorsunuz, kendi adınıza mı? Kendi adınıza, 
kişisel. Hayır, bunlar Yönetim Kurulunun bilgileridir.  
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Hayır, hayır. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Hayır demeden müsaade edin lütfen. Eğer Kaan Kançal olarak konuşacaksanız, Divan Kurulu 
üyesi olarak, buyurun. Ama Yönetim Kurulu adına rakamların müdafaası ve yorumunu 
yapacaksanız çok doğru olmaz veyahut da o zaman, Yönetim Kurulunun bu tavrı ile mutabık 
olmadığınızı söyleyin lütfen bize. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Şöyle söyleyeyim SayınBaşkan, bakın ben Yönetim Kurulu üyesi olarak yönetim kurulunun 
Başkanımızın almış olduğu bu karara aykırı davranamam. Dolayısıyla ben Yönetim Kurulu 
ceketimle değil, ancak şimdiye kadar hiç kaçırmadığım Divan toplantılarına, Divan üyesi 
ceketimle katılmak ve bazı bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kulüp yararına. Çünkü 
şimdi buradan bazı bilgiler paylaşıldığında, bunların doğrusunu biz Divan üyelerimizle 
paylaşmazsak, bakın bu çalışmaların arkasında, bir kişilik, iki kişilik kahramanlar yok. Bu 
çalışmaların arkasında onlarca, gece 12 lere, 1 lere kadar mesai yapan profesyonellerimiz, 
şubelerimiz, amatör şubelerimizde çalışan sporcularımız, menajerlerimiz var. Onların 
motivasyonunu kaybetmemesi adına, ben onların bir sözcüsü olarak, Galatasaraylı Divan 
üyesi Kaan olarak bilgilerimi paylaşmak istiyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Hayır, kusura bakmayın, bunu kabul edemem. Çünkü eğer siz Yönetim Kurulu üyesi 
olmasaydınız, ne bu bilgilere sahip olabilecektiniz, ne de bu profesyoneller adına konuşma 
yetkisine sahip olacaktınız. Bu kararı çok net vermesi lazım Yönetim Kurulunun. Bu Divan 
KuruluGalatasaray Spor Kulübünün Divan Kuruludur. Ya protesto ediyorsunuz, sizin de içinde 
bulunduğunuz bir kararla, ya da etmiyorsunuz. Ha yok biz böyle, ben Yönetim Kuruluyla 
hemfikir değilim, o yüzden ben burada tek başıma hareket ederim diyorsanız buyurun, ama 
Yönetim Kurulu üyesi olmanız sıfatıyla sahip olduğunuz bazı bilgileri paylaşıp, bunlara da 
cevap vermeniz en azından birlikte hareket ettiğiniz arkadaşlarınıza haksızlık olur. 
Galatasaray’ın normlarına göre de çok etik olmaz. O bakımdan kusura bakmayınız. 
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Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
SayınBaşkanım bakın, benim burada paylaşacağım bilgiler, bizim beyaz kitapçığımızda, 
bağımsız denetim raporundan geçip yayınlanmış kamuoyuna yayınlanmış bilgileri aşan 
bilgiler değil ki, ben o kitapçıktan her üyemiz bunları okuyup yorumlayabilir. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
O bilgilere herkes ulaşabilir zaten, resmi sitemizde de var. O bakımdan. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Evet, ama doğru bir şekilde yorumlanması adına katkı sağlamak istiyorum.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Yok öyle bir katkıya, Divan Kurulunu ötekileştiren bir Yönetim Kurulu üyesi olarak ihtiyacımız 
yok şu an itibariyle kusura bakmayın. Ama başka bir konuda söz almak istiyorsanız, 
memnuniyetle, Divan Kurulu üyesi Sayın Kaan Kançal, her zaman kürsüde konuşması 
serbesttir. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
DivanBaşkanım bakın, SayınDivanBaşkanım, aynı zamanda da sevgili Eşref ağabeyim, ben 
kendi şahsımla ilgili bazı eleştirilerinizi veya yorumlarınızı bu Divan Kurulu üyelerinin önünde 
konuşarak onların vaktini açıkçası almak istemiyorum. Çünkü Galatasaray’ın çok daha ciddi 
şahısların ötesinde, çok daha ciddi problemleri var.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Bence de. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Siz bizim de zaten hem Başkanımızsınız, hem de ağabey kardeş ilişkimiz var. Biz sizinle her 
zaman otururuz, bunları kurul üyelerinin vaktini almadan otururuz, konuşuruz, karşılıklı 
değerlendiririz. Benim yapmış olduğum bir haksızlık varsa, çıkarım burada gerekli adımı 
atarım, sizin eğer yanlış bilgilendirmekten dolayı yanlışınız varsa, eminim siz de bunu çıkar 
düzeltirsiniz. Ben son bir kez daha kısa hakikaten faaliyet raporundaki verileri aşmayacak bir 
iki bilgi sizlerle paylaşmak istiyorum. Israr ediyorum. Sevgili Eşref abi.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Hem Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanınız olarak hem de sevgili Eşref ağabeyiniz 
olarak, sevgili Kaan Kançal’a Divan üyesi Kaan Kançal olarak, yönetimde olduğu için sahip 
olduğu bilgiler hakkında yorum yapmak ve yönetimin adına cevap verme imkânını 
tanıyamayacağımı özellikle bildirmek istiyorum. Ve bu konuda da hem sizin hem de değerli 
hazirunun anlayışına peşinen teşekkür ediyorum. Kusura bakmayınız Kaan Bey burada 
kesmek zorundayım. 
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Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Peki, ben tamam, saygı ile karşılıyorum. Umarım en kısa sürede de evet, tamam, en kısa 
sürede inşallah Genel Kurulumuzu yapar, bu bilgileri daha detaylı sizlerle paylaşma fırsatını 
buluruz.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Memnuniyetle, hasretle bekliyoruz Genel Kurul yapmanızı. Çok teşekkürler. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Teşekkürler.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Değerli hazirun, sevgili Divan üyeleri, başkaca konuşmacımız kalmadığı haberini alıyorum. 
Eğer bir yanlışlık yapmıyorsak, burada Ekim ayı olağan Divan toplantısını kapatıyoruz. Bizim 
açımızdan ve Galatasaray açısından çok verimli bir toplantı olduğunu düşünüyoruz. Sizlerden 
gelen mesajlar bu konuda bizi hem motive ediyor, hem cesaretlendiriyor. Umarım ve 
temenni ederim. Yönetim Kurulumuzun katılmadığı son Divan toplantımız olur o, tekrar bir 
bu konuyu değerlendirirler, camianın sesine kulak verirler ve Galatasaray’ın örf ve adetlerine 
uygun hareket ederek, Divan Kurulu toplantılarımızda istenilen bilgileri verirler. Yapılan 
eleştirilere cevap verirler. Biz de onları dinleriz. Eğer verebileceğimiz bir destek varsa, bu 
zamana kadar olduğu gibi, her zaman bu desteği vermeye hazırız kendilerine. 
Bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi bir hafta sonu, mutlu 
günler ve umarım bugünkü futbol maçımızı da zaferle sonuçlandırır, biraz evvel söylediğim 
gibi, şeytanın bacağını kırarız. Hep beraber takımımızı, teknik kadromuzu desteklemeye, el 
ele kol kola birbirimizle kucaklaşarak devam edeceğiz, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın, 
Galatasaray ne çaresizdir, ne sahipsizdir. Hiç kimse moralini bozmasın, hepinize tekrar Divan 
Kurulu üyesi arkadaşlarım adına iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. 
Hoşça kalınız, sağlıkla kalınız.  
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Yazman 
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