Divan Kurulu Toplantı Tutanağı
Divan Kurulunun 21 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 13.30’da video konferans olarak
yaptığı toplantının tutanağıdır.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Değerli Divan üyeleri, bizleri takip eden sevgili üyelerimiz, değerli basın mensupları ve sarı
kırmızı renklere gönül vermiş kıymetli taraftarlarımız, Kasım ayı olağan divan toplantımıza
hoş geldiniz. Görüldüğü gibi pandemi nedeniyle bu divan toplantımız da maalesef sizlerden
fiziken uzak, fakat kalben yakın olarak yapacağız. Yine bir online toplantı, zoom marifetiyle,
Allah bugünlerimizi aratmasın diyelim, hepimize sağlıklı günler dileyerek bugünkü divan
toplantımızı açmak istiyorum müsaadelerinizle.
Her zaman olduğu gibi Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını
yitirmiş kahraman şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen ve
arkadaşları ve geçen bir aylık süre içinde maalesef ebediyete intikal etmiş olan 3171 sicil
numaralı Divan Kurulu üyemiz, Türk basketbolunun ve Galatasaray’ın efsanesi Yalçın Granit,
3807 numaralı Divan Kurulu üyemiz Nuri Ersuvar, 4204 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz ve
eski Yönetim Kurulu üyelerimizden Ahmet İrfan Kurtoğlu, 4554 sayılı sicil numaralı Divan
Kurulu üyemiz, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu, 5245 numaralı sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz
Metin Palanduz, 5576 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Hamdi Barıştıran, 5969 sicil
numaralı Divan Kurulu üyemiz büyük müzik insanı, Timur Selçuk, 7022 numaralı Divan Kurulu
üyemiz ve eski Başbakanlarımızdan Ahmet Mesut Yılmaz, 7523 numaralı Divan Kurulu
üyemiz, Mağazacılık A.Ş. eski tasarım müdürümüz Arzu Tanan, kulübümüzün 8669 sicil
numaralı üyesi Taner Saka, kulübümüzün 9989 sicil numaralı üyesi Koray Berkmen,
kulübümüzün 14472 sicil numaralı üyesi Ali Osman Erez, kulübümüzün 14754 sicil numaralı
üyesi eski başkan yardımcılarımızdan Sayın Adnan Öztürk’ün eşi Zeynep Öztürk ve
kulübümüzün 15156 sicil numaralı üyesi Ali Münip Akçakaya maalesef geçen aydan bu yana
geçen zaman içinde aramızdan ayrılmışlardır.
Şimdi hepinizi aziz hatıraları önünde saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.)
Teşekkürler, kayıplarımıza tanrıdan rahmet, geride kalanları ve camiamıza baş sağlığı
diliyorum.
Teknik ekipteki arkadaşlarımız şu ses sorununa bir müdahale ederler mi acaba?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever
Şu anda geçti eko yine, devam edebilirsiniz.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Peki, teşekkürler, toplantımızın gündemine geçiyorum. Gündemi okuması için Sayın Başkan
yardımcımız Nedime Canipek Konuksever’den rica ediyorum. Gündemi hazirunun dikkatine
sunun lütfen.
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever
Tabii. Bugünkü, değerli hazirun verimli ve güzel bir toplantı olmasını diliyorum.
Gündemimizin;
1. Ekim ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması.
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması.
3. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi
ve
4. Kapanış.
Teşekkürler.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Teşekkürler. Değerli hazirun, önce okunmuş olan gündemi oylarınıza sunuyorum. Okunmuş
olan gündemi okunduğu haliyle kabul edenler lütfen? Etmeyenler? Teşekkürler, oylama
sonucunu bildirebilir misiniz arkadaşlar, sayı olarak lütfen. 66 kişi gündemi onaylamışlardır.
Hayır diyen, bizdeki rakamlara göre görünmüyor. Efendim teşekkürler. Şimdiki gündemin
birinci maddesine geçiyoruz. Duyabiliyor musunuz? Gündemin birinci maddesine geçiyoruz.
Ekim ayında yapılmış olan Olağan Divan Toplantısı tutanağının oylarınıza sunulması. Ekim
ayında yapılmış olan divan toplantımızın tutanağını sizlerin dikkatine sunulduğu şekilde,
onaylıyor musunuz efendim? Oylamamız başlamıştır. Buyurun. Kabul etmeyenler? Oylamayı
kapatabiliriz. Teşekkürler. Sonuçları alalım. Evet, bir kişi kabul etmemiş. 66 kişi kabul etmiş.
Oy çokluğu ile Ekim ayı divan toplantı tutanağı kabul edilmiştir. Teşekkürler.
Şimdi gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. Divan Kurulumuza gelen ve Divan
Kurulumuzdan giden evrakın okunması. Nedime hanım sizden rica edelim lütfen, buyurun.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever
Tabii öncelikle 5569 numaralı divan üyemiz Sayın Metin Öztürk ve 13 divan üyemizden gelen
bir dilekçeyi dikkatlerinize sunmak istiyorum. Sesim geliyor mu?
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Geliyor.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever
Tamam.
Galatasaray Spor KulübüDivan Kurulu Başkanlığına, tüzüğümüzün 27 nci maddesine uygun
olarak ilan edilmiş olan 19-26 Aralık 2020 tarihli seçimde tüzüğümüzün 61 inci maddesine
uygun olarak, Galatasaray Spor Kulübü Derneği başkanlığı için aday olanlara, seçim
öncesinde verilmek üzere, şu andaki mevcut yönetimden kulüp ve bağlı şirketlerinin ayrı ayrı,
vadesi geçmiş borçlar ile 31 Ocak 2021 tarihine kadar vadesi gelecek bütün ödemelerin
(özellikle günü geçmiş banka kredileri ve günü geçmiş futbolcu ödemeleri, çek veya senet
olarak verilenler de dâhil (eko var yine seste, Özgürce bey.) Şu parantez içinden tekrar
2

başlamak istiyorum. (Özellikle günü geçmiş banka kredileri ve günü geçmiş futbolcu
ödemeleri, çek veya senet olarak verilenler dâhil, dökümünün divanınızda saklı kalmak
kaydıyla, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulundan talep edilmesini arz ederiz
diyor. Sayın Metin Öztürk ve 13 Divan Kurulu üyemiz.
Bu dilekçe bu kadar Başkanım.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Diğerlerini okuyalım.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever
Hay hay. Bir dilekçemiz daha var. O dilekçemiz 8618 numaralı üyemiz, Divan üyemiz Sayın
Kâmil Ahmet Gümüş’ten, dikkatinize sunuyorum.
Sayın Başkan, 21.10.2020 tarih ve 097 evrak kayıt numaralı dilekçemde, Divan Kurulu
toplantılarını düzenleme şeklinizin yanlış olduğunu belirtmiş, sizden Divan Kuruluonline
toplantısı açılış nisabına ilişkin belgeyi, yani hangi Divan Kurulu üyelerimizin o esnada hazır
bulunduğunu, benimle paylaşmanızı arz ve talep etmiştim. Konuşmanız esnasında zooma
kimin ne zaman katılıp, ne zaman çıktığının görülebileceğini ifade etmiş olmanıza rağmen, bu
belgeyi halen benimle paylaşmadınız. Dilekçemi okunmak kaydıyla size göndermememe
rağmen, siz dilekçemi, kimlerin katıldığı belli olmayan toplantıda okuttunuz. Arkasından da
dilekçemde belirtmediğim hususları, sanki ben yazmışım gibi yorumladınız. Divan Kurulu
toplantılarını zoom ile yapmayın dediğimi, bunu trajikomik bulduğunuzu, güldüğünüzü ifade
ettiniz. Eskiden imza dolaştırılırdı şeklindeki ifademi bile bağlamından kopararak, zaten sizin
döneminizdeki doğru uygulamayı dilekçemde belirtmiş olmama rağmen, bunu belirtmemişim
gibi sundunuz.
Başta ben ve benimle hareket eden arkadaşların (bunların kim olduğunu ben bilmiyorum,siz
söylerseniz sevinirim)dünyadaki teknolojik yeniliklerden çok uzak olduğumuzu ifade ettiniz
ve kullandığınız birçok doğru ve şık olmayan ifade ile beni hedef gösterip, üyelerin önüne
atmaya çalıştınız.
Gereksiz şüpheci yaklaşımlarla öküz altında buzağı aramamam gerektiğini ifade ettiniz. Ben
de olabileceği kadar sınırlı, size ve makamınıza saygısızlık etmeden, sarkastik ifadeler ve yıllar
boyu unutulmayacak kelimeler kullanmadan cevap verdim. Az söyledim. Umarım siz beni çok
anlamışsınızdır.
Sayın Başkan, Sayın Başkanlık Divan üyeleri, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununun
3 üncü maddesinde, kişisel veriler tanımlanırken, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek
kişilere ilişkin her türlü bilginin kişisel veri olduğu belirtilmiştir. Kısaca açıklamak
gerektiğinde, kişisel veriler, kişinin herhangi bir yetkisi olmayan 3 üncü kişilere bildirmediği,
istediği kişilere açıkladığı ve ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı bilgilerdir.
Örneklersek, TC Kimlik Numarası, Adı, Nüfus Bilgileri, Adli Sicil Kaydı, Yerleşim Yeri, Telefon
Numarası, elektronik posta adresi, Kan Grubu, Sağlık Bilgileri, Etnik Kökeni, Telefon
Numarası, siyasi felsefi ve dini görüşü, üye olduğu dernekler gibi kişinin kimliğini belirleyen
ve belirlenebilir kılan kişiyi toplumdaki diğer bireylerden ayıran veya onun niteliklerini ortaya
koymaya elverişli olan her türlü bilgi kişisel veridir.
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Keza kişisel veriler anayasamızın 20 nci maddesinde de kişinin temel hak ve hürriyetleri
kapsamında düzenlenerek koruma altına alınmıştır. Bu bağlamda dernek üyeliği ve elektronik
posta adresi de kişinin kimliğini belirleyen, belirlenebilir kılan ve toplumda yer alan diğer
bireylerden ayrılmasına yarayan kişisel verilerdir. Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda
özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar başlığı altında kişisel verilerle ilgili olarak 135
inci maddede kişisel verilerin kaydedilmesi, 136 ncı maddede kişisel verileri hukuka aykırı
olarak verme veya ele geçirilmesi, ağır cezai yaptırımlara tabi tutulmuştur.
137 nci maddede ise bu suçun nitelikli halleri teker teker belirtilmiştir. Bu sayılan suçları
işleyen ve kişisel verileri koruma kanununa muhalefet eden kişi ve kurumlara da kişisel
verileri koruma kurumu tarafından ayrıca olayın ağırlığına göre 20 bin liradan 1 milyon 800
bin liraya kadar para cezası verilebilmektedir.
Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Divan KuruluBaşkanlık Divanı üyeleri sıfatınızla, yapılan
toplantıların hukuka ve tüzük hükümlerine uygun şekilde düzenlenmesini, yürütülmesini
sağlamak ile yükümlü bulunmaktasınız. Yukarıda arz ettiğim nedenlerden ötürü, Divan Kurulu
toplantılarına katılma hakkı olmayan kişilerin toplantıya katılmalarının önlenmesini, toplantı
nisabı konusunda şeffaf olunmasını ve bu konuda tarafınızdan gereken önlemlerin
alınmasını, önceki toplantılara ait katılım ve nisap belgeleri benimle paylaşmanızı, şahsen
Galatasaray Spor Kulübü Derneği üyesi olduğuma dair kişisel verimin ifşasına ve derneğimiz
üyesi olmayan 3 üncü kişilere duyurulmasına asla muvafakatimin olmadığını, zoom ekranında
host olarak gözüken Özgürce Gölbaşı isimli kim olduğu bilinmeyen şahsın toplantıya katılan
tüm kişilerin elektronik posta adres bilgilerine hosting yapan kişi olarak sahip olabileceğini ve
buna da asla muvafakatimin olmadığını, Özgürce Gölbaşı isimli kişinin kim olduğunun ve
kimden aldığı yetkiyle bu işi yaptığının açıklığa kavuşturulmasını ve tarafıma yazılı olarak
bildirilmesini arz ve talep ederim.
Saygılarımla, Kâmil Ahmet Gümüş. 8618.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Sonraki belgeye geçelim.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever
Sesim geliyor umarım.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Evet, şimdilik var.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever
Bir sonraki belgemiz. Sayın Cem Tanlar’dan, Mehmet Cem Tanlar, 6991 sicil numaralı üyemiz.
Değerli Divan KuruluBaşkanı ve üyeleri, değerli Galatasaraylılar, bildiğiniz gibi kirada olduğu
süre boyunca kimliğini kaybetmiş olan adamız, son 3 yıldır da yıkık ve harap durumda.
Maalesef son yıllarda göreve gelen yönetimler, davaların yargıdaki olağan akışının dışında, bu
konuya gerekli önceliği verme, yönetim olarak ağırlığını koyma veya kamuoyunun dikkatine
getirme gibi, kendilerinden beklediğimiz eylem ve yaklaşımlar içinde olmadılar. Oysa adamız
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sadece eşsiz ve sosyal tesis ve kulübümüzün en değerli gayrimenkulü değil, aynı zamanda
Galatasaray camiasının 4 neslinin bir araya geldiği, harmanlandığı, Galatasaraylılığı yaşayarak
öğrendiği, sosyal, kültürel ve sportif bir mabettir. Bu nesiller arası zincirde son yıllarda
meydana gelen kopuş, Galatasaray kültürel yapısında ve genetiğinde ağır bir tahribata yol
açmadan, hukuki sürecin hızlandırılmasının ve adanın yeniden açılmasının yolları süratle
aranmalıdır.
Bu nedenle biz 60 lı yıllardan bu yana çocukluğu ve gençliği Galatasaray adasında geçmiş
üyeler bu konuya öncelik verilmesi ve adanın geleneklerimize ve kimliğine uygun bir şekilde
en kısa sürede açılması talebiyle bir araya geldik ve Galatasaray Adalılar Hareketini
oluşturduk.
Bu konuyu yüksek hassasiyetine inandığımız Divan Kurulunun dikkatine sunar,
Galatasaray’ımızın geleceğiyle ilgili genel kurulda karar verilmeden önce, başkan adaylarının
Galatasaray adası ile ilgili somut düşünce ve eylem planlarını dinlemekten memnuniyet
duyacağımızı ifade etmek isteriz.
Galatasaray Adalılar Hareketi adına Mehmet Cem Tanlar 6991.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Bir saniyenizi rica edeceğim. Teknik ekipteki arkadaşlar, üyelerimizden yoğun şikâyet geliyor.
Görüntü var, ses yok şeklinde özellikle basın mensuplarından. Bunu çözebiliyor muyuz? Ne
yapmamız gerekiyor? Değerli üyelerimiz çok özür diliyorum. Bir teknik sorun yaşıyoruz.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever
Bazı üyelerimizden de web sitemize ulaşılmadığı yönünde whatsapp mesajları düşüyor
Başkanım.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Evet. Siber saldırıya mı uğradık acaba?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever
Toplantıya yeniden mi başlayalım? Şimdi bağlanabildikleri haberini alıyorum birkaç
üyemizden, acaba yeniden mi başlamalıyız?
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Bir saniye Özgürce beyden teknik destek alıyoruz. Ebru durum nedir?
Teknik Destek ÖzgürceGölbaşı
Şu an ses geldi başkanım. Vimeodan da ses alınabiliyor.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
O zaman devam ediyoruz. Devam edelim mi Özgürce Bey.
Teknik Destek Özgürce Gölbaşı
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Tabii buyurun başkanım, vimeodan da şu anda ses geliyor.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Tamam. Ekrandaki paylaşımı kaldırabiliyor musunuz? Ekranı temizleyebiliyor musunuz
Özgürce Bey? Tamam galiba. Nedime hanım burada mıyız?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever
Buradayım. Gelen evrakın tamamını okuduk başkanım, bir de bir evrakımız daha var.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Şimdi müsaade ederseniz değerli katılımcılar, bu gelen 3 evrak hakkında hemen kısaca
cevaplarımızı verelim, ondan sonra giden evrak var galiba değil mi, bir tane Nedime hanım.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever
Doğru Başkanım.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Evet. Şimdi birinci dilekçe, başkan adaylarından ve divan üyemiz Metin Öztürk ve 13 divan
üyesi imzalı gelen dilekçe. Özetleyecek olursak, şunu istiyorlar. Eğer seçim olursa seçime
katılacakları için hem kendi adlarına, hem de diğer adaylar adına, kulübümüzün içinde
bulunduğu mali ve idari durumun açıklığı ile kendilerine raporların verilmesi, bilgilerin
paylaşılması, 31 Ocak itibariyle de tüm o zamana kadar tahakkuk etmiş, borç-alacak, nakit
akımı, 31 Ocak öncesi verilmiş fakat vadesi daha sonra gelecek olan ödemelerin açıklıkla
paylaşılarak, bu bilgilerin Divan Kuruluna teslim edilmesini istiyorlar.
Seçim süreci başlarsa, Divan Kurulu da tüm adaylarla, şeffaf bir şekilde paylaşmasını talep
ediyorlar. Sayın dilekçe sahipleri takip ettiyseniz divan toplantılarında dilekçenizi tüm
izleyenlerimizle paylaştık, bu dilekçenizi de bir yazı eşliğinde Yönetim Kurulumuza Pazartesi
günü ileteceğiz efendim.
İkinci dilekçe, ada ile ilgili olarak, ada konusu maalesef, kulübümüzün, camiamızın en
kangren konularından bir tanesidir. Çok önemli bir sosyal tesisimizde, dilekçe sahiplerinin de
söylediği gibi birçoğumuz gençlik yıllarımızı buralarda geçirdik, çocuklarımız buralarda
büyüdü, yetişti, gerçek bir sosyal tesisti, üyeler burada birbirlerini tanıyıp, ailece
kaynaşıyorlardı ve bu tür şu anda içinde bulunduğumuz ayrışmalar hiç olmuyordu. Belki de
en büyük eksikliğimiz şu anda böyle bir tesise sahip olamamamızdır ve bunu defalarca
yönetimimize sorduk. Hangi aşamada olduğunu, onlar da hukuki süreci bizimle paylaştılar,
ama benim şahsi kanaatim odur ki, artık gelinen aşamada bunun hukuki süreçle çok kolay
çözülemeyeceği yönündedir.
Daha önce de yönetime önerdiğimiz gibi, biz bunu daha derinlemesine incelemek ve çözüm
bulmak üzere, yönetimin yoğun günlük işlerinden bunu arındırarak, belki de daha uzman
kişilerden oluşan bir komite ile bu işi takip edelim istemiştik. O zaman yönetim kurulumuz
bunu çok sıcak bulmamıştı. Biz de Divan Kurulu ile Yönetim Kurulu arasında yeni bir polemik
konusu daha çıkmaması adına, bundan vazgeçmiştik. Dolayısıyla Cem beyin dilekçesine ve
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içinde bulunduğu duygusal duruma da yürekten katılıyoruz ve destekliyoruz. Biz bu talebinizi
de işin uygulamacısı olan Yönetim Kurulumuza Pazartesi günü ileteceğiz.
Kendi divan üyelerimiz arasında bunu tartışmaya ve canlı tutmaya devam etmekten başka bir
çare gelmiyor maalesef. Konuya göstermiş olduğunuz ilgiye ve hassasiyete de ayrıca, bir
kulüp üyesi olarak şahsen teşekkür etmek isterim.
Üçüncü dilekçe, Sayın Ahmet Gümüş isimli divan üyemizin dilekçesidir. Sayın Gümüş’ün divan
toplantılarımızın organizasyonel yapısıyla bu kadar ilgilenmesi bizleri hem mutlu ediyor, hem
motive ediyor. Fakat yazmış olduğu yazının içeriğine bakacak olursak, bir ekip tarafından
uzman bir ekip tarafından hazırlanmış olduğunu görüyoruz. Bu da güzel bir şey, fakat
söylemiş olduğu konular, gerçekten çok yapıcı eleştiriler değil, bizim üyelerimizin sicil
numaraları, üyelerimiz tarafından bilinmeyen bir şey değildir. O bakımdan kişisel verilerin
korunması ile ilgili ben burada bir beis görmüyorum. Kaldı ki Sayın Gümüş iki defadır, divan
toplantılarımıza dilekçe vermek marifetiyle katılıyor. Ve kimin katıldığını bilmediğinden
şikâyet etmişti geçen hafta, kendisi konuşurken, söz istediği zaman da görüntüsünü
alamamıştık ekrandan, o bakımdan bence burada hep beraber üzüm yiyelim, amaç bağcıyı
dövmek olmamalı diye düşünüyorum.
Ama Sayın Gümüş kişisel verilerinin yani isminin ve sicil numarasını umuma açık olmasından
ve elektronik posta adresinin umuma açık olmasından şikâyetçi ise buna da yapacak bir şey
yok. Dediğim gibi bu toplantılarımız bizim bilgi paylaşımı ve üyelerimizle iletişimi devam
ettirmek, kulübün olası sorunlarına artık akılla tartışma ortamı yaratmak ve eleştirilerimizi
getirmektir. İsmi geçen Özgürce beyin kim olduğunu soruyor. Bu organizasyonumuz çok
büyük bir teknik backup gerektirmektedir. Özgürce bey de bu teknik ekibin önemli
parametrelerinden bir tanesidir. Divan Kurulu yazman üyemiz Sayın Burçin Tuncel’in
şirketinin bir elemanıdır ve bize bütün bu alt yapı imkânlarını, geçen defa bir otelden
yaptığımız divan toplantısı canlı yayınını, reji ve teknik alt yapıyı Özgürce bey sağlamaktadır.
O bakımdan bunu da bu şekilde cevaplamış olalım, dediğim gibi kişisel verilerin korunması ile
ilgili herhangi bir sorun yoktur. Ama sayın dilekçe sahibi bizden bu konuda bir taahhütname
istiyorsa, biz şahsına bir taahhütname verebiliriz. Bu kadar uzun zamandır diğer kulüpleri de
imrendirecek bir şekilde uzun toplantılar organize edip, değerli üyelerimizle ve basınla
iletişimimizi devam ettirmeye çalışırken, bu konular üzerinde böylesine Divan Kurulunu
yıpratmaya çalışmaya uğraşmak bence çok faydalı bir davranış değil diye düşünüyorum.
Sayın dilekçe sahibinin bu dilekçesini bu şekilde cevaplamış olayım. Nedime hanım bir bizden
giden yazı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Onu da paylaşırsak üyelerimizle, sonra güncel
konulara geçelim. Buyurun lütfen.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever
Doğru Başkanım, giden evrak var. Ondan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum değerli
haziruna, üyelerimize, sürekli ses kesildiği, bağlantıda problem olduğu yönünde mesajlar
alıyoruz. Maalesef aynısını biz de yaşıyoruz. Sanıyorum internet bağlantıları ile ilgili bir şey
olmalı bugün, sonuçta yükleyeceğiz web sitemize toplantıyı, eksik kalan kısımları oradan
izleyebilirsiniz değerli hazirun.
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Şimdi Divan KuruluBaşkanlığından, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu
Başkanlığına giden 16 Kasım 2020 tarihli dilekçeyi okumak istiyorum.
Kulübümüz resmi sitesinde ve Hürriyet gazetesinde 13 Kasım 2020 tarihinde ilanen
duyurulduğu üzere, Sayın Yönetim Kurulunun tüzüğümüzün 28/1 maddesi uyarınca, seçimli
olağanüstü toplantı kararı almış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.
Bu gibi durumlarda tüzüğümüzün Divan Kurulumuza verdiği görev ve sorumluluk, 61.1/1-9 ve
61.2 maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Seçimli genel kurul resmi duyurusunu takiben adaylık
süreci ve belirtilen diğer seçim hazırlıkları Divan Kurulu uhdesindedir. Yine tüzüğümüzün 29
uncu maddesinde, toplantı kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile her türlü resmi ve özel
öğrenim kurumlarında veya bunların eklentilerinde yapılacaksa bu kurumların yetkili amirinin
izninin alınması gereklidir denilmektedir.
Ayrıca bu izin alınmadan tüzüğümüzün 30 uncu ve 33 üncü maddelerinde belirtilen yasal
işlemler ve çağrılar yapılamaz şartı belirtilmektedir.
Madde 27’de seçimli toplantıların Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret salonunda yapılması şartı
belirtilmiştir. Bu maddeler ve birbirleriyle olan bağlantıları çerçevesinde Galatasaray
Lisesinden alınmış olan izin belgesi, pandemi nedeniyle 7224 sayılı kanuna istinaden
yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde, ilgili mercilerden alınan toplantı
müsaade belgelerinin Yönetim Kurulu kararı ile birlikte Divan Kurulumuza en kısa sürede
iletilmesi ile olağanüstü seçim adaylık süreci başlayabilecektir.
Kalan sürenin sınırlı olması nedeniyle, konuyu acilen dikkatlerinize sunarız.
Saygılarımızla, Eşref Hamamcıoğlu, Divan Kurulu Başkanı.
Tamamladık evraklarımızı Başkanım, gelen, giden evrakların hepsini okuduk. Sizi
duymuyoruz.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Teşekkürler Nedime Hanım, paylaştığınız gelen ve giden evrak için. Değerli üyeler, geçen
toplantımızdan bu yana kadar camiamızın gündemini öncelikle oluşturan iki konu var
malumunuz. Bir tanesi, Yönetim Kurulumuzun tüzüğümüzün 28 inci maddesine dayanarak
almış olduğu Olağanüstü erken seçim toplantısı. Bir diğeri de çok uzun zamandır devam
eden, idari ibrasızlıkla ilgili mahkeme süreci.
Bu kapsamda önemli gelişmeler var. Bu konuları tüzük çerçevesinde Divan Kurulumuzun
görevi olması nedeniyle, sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, mahkeme kararı. Mahkeme
kararı, şu ana kadar uzun zamandır devam ediyordu. Bildiğiniz gibi, maalesef yaşanmış olan
bir idari ibrasızlık sonucu, kulüp yönetimi mahkemeye müracaat etti, bazı üyelerimiz davaya
müşteki oldular, bazıları müdahil oldular ve işte birkaç üst mahkeme, alt mahkeme gelip
giderken bu davalar sonunda, hukuk mercileri genel kurulda çıkmış olan idari ibrasızlık
kararının geçerli olmadığını söyleyerek şu andaki mevcut Yönetim Kurulumuzu ibra etmiştir.
O bakımdan normal süreç, şu anda devam etmektedir. Camiamıza ve bizlere düşen bu süreci
saygıyla karşılamak ve devam etmektir.
İkinci önemli konu, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu erken seçim kararı. Biraz evvel Sayın
BaşkanYardımcımız Nedime hanımın okuduğu üzere, biz tüzüğün ilgili maddesi, 61 inci
maddemiz çerçevesinde Divan Kurulu olarak artık bir nevi yüksek seçim kurulu rolünü
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üstlenmek durumundayız, seçim olması halinde. Fakat tüzüğümüzün 27 nci maddesi, 29 uncu
maddesi, 30 uncu maddeleri çerçevesinde. Bunun bu seçim ilanının tüzüğümüze uygun
yapılmadığını görüyoruz maalesef.
Şöyle ki, 13 Kasımda gazetelerde ve resmi sitemizde erken seçim ilanı yapılmıştır, yer, tarih
ve gündem belirterek. Ancak bu seçim yapılmadan önce gerekli iznin alınması gerekiyordu.
29 uncu madde diyor ki, eğer gerekli izin alınmadan ilanlar yapılırsa, tüzüğe aykırıdır. O
bakımdan biz bunu hatırlatan bir yazıyla, alınmış olan izin belgesi var ise, bunu Yönetim
Kurulu kararı ve ilanları versinler ki Divan Kuruluna, Divan Kurulu da seçim sürecini
başlatabilsin. Bu seçim süreci nedir? Adaylığını ilan eden kişilerin, yine tüzüğümüzde
belirtilen şartlarda, dosyalarını tamamlayarak, Divan Kurulumuza müracaat etmeleri, Divan
Kurulunda Sicil Kurulu ile işbirliği içinde, aidat bakımından, üyelik kıdem bakımından, gerek
başkan adaylarının, gerek kurullarda görev alacak kişilerin ve bu adayların aday olabilmeleri
için gerekli olan 100 imzayı veren imza sahiplerinin, üyeliklerinin teyidini istemek koşuluyla
seçim süreci başlayacaktı. Ancak bugün itibariyle görüyoruz ki, Galatasaray’da bir ilke imza
atıldı yine, izinler alınmadan seçim tarihi, gündemi ve yeri ilan edildi. Ama şu an itibariyle de
Divan Kurulumuza intikal etmiş olan bir izin belgesi yoktur. Bunu sizlerle paylaşmak istedim.
Son, Ekim Divan toplantısında belirttiğimiz gibi, Galatasaray Spor Kulübünün icraatlarıyla,
söylemleriyle ve temsili ile Türk kamuoyunu bu zamana kadar yönlendirdiğini görüyoruz.
Ancak çok uzun zamandır, bunlarda bir zafiyetimiz var. İzin alınmadan genel kurul ilan
edilmesi de maalesef bu zafiyetlerden bir tanesi olmuştur. Bugün ben bu konuda tekrar
değerli Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimizin dikkatlerine sunuyorum bu konuyu.
Lütfen bu konulara dikkat ederlerse, eğer arkasında bizim bildiğimizin dışında bir sebep
yoksa, bu konular çok hassas konular. Camiamızın prestijini çok ilgilendirmektedir, bir kere
daha bu konuda hassasiyetle durmalarını kendilerinden istirham ediyorum.
Benim bu konuyla ilgili olarak söyleyeceklerim bunlardır, beni dinlediğiniz için teşekkür
ediyorum. Üyelerimize söz vermek istiyorum. Üyelerimize söz vermeden önce, Aykut bey
veyahut Ebru hanım şu an itibariyle kaç katılımcımız var? Onu bir paylaşabilir miyiz
üyelerimizle lütfen.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Başkanım şu anda 145 katılımcı var.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
145. Divan üyesi, normal üye ayrımımız var mı?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Hayır, bu sadece divan üyesi ekranı. Üye ekranı ve vimeo ayrıca vereceğiz.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Tamam. Bana yazılı olarak chatten bu soruyu soran değerli üyelerimiz var. Dolayısıyla buna
cevap vermiş olalım ve değerli katılımcılarımıza da teşekkür ederim. Söz almak isteyenler var
mı Aykut Bey? Sıraya girenler?
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Var.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Buyurun sıradan lütfen söz verelim konuşmacılarımıza.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Sayın Taner Aşkın’ı bağlayalım.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever
Bağlantı sürerken ben katılımcı sayısı vermek istiyorum. 157 kişi var, bizler de dahil şu anda
divan üyesi. Onun dışında vimeodan da 55 katılımcımız var, onların divan üyesi olduğunu
saptayamıyoruz.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Tamam. Teşekkürler, her ikinize de değerli Başkan Yardımcılarımız, bu paylaşım için, sağ olun.
Evet Taner Aşkın bağlandı mı?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Sırada Burak Elmas.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Bağlanamıyorsa, evet Burak Elmas. Burak Bey bağlandınız mı?
Divan Sekreteri Ebru Özçetin
Başkanım, Eşref Başkanım, Burak Elmas ismini göremiyorum. Başka bir isimle bağlanmış
olabilir mi?
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Bilmiyorum. Üçüncü istekliye geçelim o zaman.
Divan Sekreteri Ebru Özçetin
İbrahim Göknar.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
İbrahim Bey buyursun. İbrahim Bey bağlanıyor musunuz?
Divan Sekreteri Ebru Özçetin
Evet şu anda bağlandılar, sesini açması gerekiyor.
İbrahim Göknar
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Alo.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Buyurun İbrahim Bey, hoş geldiniz.
İbrahim Göknar
Hoş bulduk Başkanım, sesim geliyor mu?
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Her şey normal.
İbrahim Göknar
Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, değerli Galatasaray üyeleri, konuşmama başlamadan
önce, şu tespitimi bilgilerinize arz etmek istiyorum. Bundan 2 ay kadar önce, Galatasaray
Spor KulübüBaşkanı, 9 Ekim tarihli demecinde, biz önce mali genel kurul, sonra da seçim
istiyoruz. Fakat pandemi koşulları müsaade etmiyor demişti. Ancak tam bir ay sonra, bu sefer
9 Kasım tarihinde, ne değişti ise, Galatasaray’ı 26 Aralıkta mali kurul yapmadan, erken seçime
çağırdı. Arada mutlaka olağandışı bir gelişme olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü Galatasaray
Başkanı, hiçbir zaman kolay kolay sözünü değiştirmez. Bugün ise bir gazetede yönetimin 21
Eylül tarihinde Valiliğe mali kurul için izin yazısı ve karşılığında aldığı ret kararı yazıyor. Bu
açıkçası hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü konunun artık hiçbir kıymeti harbiyesi kalmamıştır.
Esas olan canlı yayınlarda yapılan konuşmalardır.
Şimdi herkes seçim tarihi ile ilgili kendi görüş ve tavsiyelerini her fırsatta dile getiriyor.
Galatasaray’da neredeyse, tüm duayenler ve birçok Galatasaray üyesinin, önce mali genel
kurul tavsiyesine rağmen bu karar alınmıştır. Nedeni ve niçini elbet ileri tarihte ortaya
çıkacaktır. Bu konuşmalar, görüşmeler, tavsiye ve tartışmalar sürüp gidecek, ancak en
önemlisi, vakit de geçecektir. Ancak Galatasaray’ın nefes alacak vakti de kalmamıştır.
Galatasaray kulübü bırakın idariyi, mali anlamda da bir çıkmazın içine girmiştir. Üzülerek
ifade etmek isterim ki, lütfen tabirimi mazur görünüz. Fakat Galatasaray bugün adeta bir
zombi şirket durumuna gelmiştir.
Kasasında para yoktur. Borcu çevirmek için yeni borç arayışları, 7x24 devam etmektedir.
Ülkede Cumhurbaşkanı bir kulüp başkanına habire istiyorsunuz, habire istiyorsunuz, habire
veriyoruz, habire veriyoruz, düzelmiyorsunuz demişken, Türkiye ekonomisine daha dün acı
ilaç reçetesi yazılmışken, Galatasaray’da hâlâ birçok kişi birbirine laf atıyor, Ocak
transferlerini konuşuyor.
Şimdi bana göre Galatasaray’da en az seçim kadar önemli, acil çözülmesi gereken iki ana
konu vardır. Hesaplara bakıldığında, Galatasaray’ın çok acil bir ek bütçeye ihtiyacı vardır. Bu
ek bütçe tasarısı ise, tüm gerekçeleri ile genel kurulun onayına sunulmak mecburiyetindedir.
Diğer bir önemli konu da, ikinci bankalar birliği anlaşmasıdır. Bu konuda da tüm içerik, tüm
detaylarıyla birlikte, genel kurulun onayına sunulmaktadır. Bu konular hallolmadan yapılacak
bir seçim, idarede kim olursa olsun, kendilerinin sorumluluğu olacaktır. Geçmişte pek çok
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önemli konuya duyarsız kalan değerli Galatasaray üyelerinin bu sefer bu konuya büyük
hassasiyet göstereceklerini umuyorum.
Şu anda eminim, aranızda pek çok kişi, peki ama pandemi var diyor. Elbette doğrudur. Bunun
farkındayım, fakat Galatasaray da entübe durumuna gelmiştir. Konuya acil bir çözüm
bulmalıyız. Aksi takdirde işleri uzatarak kendimizi kurtaracağız derken, Galatasaray’ı
kaybedeceğiz. Pandemiye rağmen, yönetim her türlü sorumluluğu alarak bu acil şekilde bu
acil toplantıları bir şekilde organize ederek, Galatasaray’ın önünü açmalıdır. Dinlediğiniz için,
söz hakkım için çok teşekkür ederim.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Teşekkürler İbrahim Bey. İbrahim Beyin değerli hatırlatmalarına bir ilave yapmak istiyorum.
Onu konuşmamda ihmal etmişim, özür dilerim. 14 Aralık tarihinde Sportif A.Ş.’nin genel
kurulunun yapılacağı ilan edilmiştir kulübümüz tarafından. Bildiğim kadarıyla bu toplantıya
elektronik olarak katılınabiliyor. Fakat asıl dikkatinizi çekmek istediğim konu, toplantı
gündeminin 14 üncü maddesini, değerli üyelerimizin çok dikkatli okumalarını ve görüş
bildirmelerini hem rica ediyorum, hem öneriyorum. 14 Aralıkta yapılacak genel kurulu bir
taahhüt altına sokucu bir gündem olmakla beraber, bundan sonraki genel kurulları da çok
geniş anlamda bir angajmana sokuyor. Bunu değerli hukukçularımızın ve bankacılarımızın
değerlendirmesinde çok büyük yarar var. Bu bankalar birliği ile yapılmış olan 5 yıllık
sözleşmenin 10 yıla çıkartılması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından verilmiş olan niyet
mektubunu, yani letter of intent tabir edilen belgenin Genel Kurul tarafından Yönetim
Kuruluna verilecek yetki ile sonuçlandırılmasını içeriyor. Aynı yetkiyi bundan sonra genel
kurullar da versin şeklinde bir gündem maddesi oluşturulmuş. Ben bunu okuduğum şekliyle
biraz mahzurlu buluyorum, ama değerli ticaret hukukçularımız ve söylediğim gibi
bankacılarımızın değerlendirip, Yönetim Kuruluna belki bu konuda gerekli uyarı veyahut
desteği vermesinde çok büyük yarar var. Bunu hatırlatmak istedim, teşekkür ederim. Aykut
Bey, bundan sonraki konuşmacımız kim?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Başkanım sırayla söylüyorum. Taner Aşkın’ı bağlayamamıştık. Sonra da Burak Elmas.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Tamam. Taner Bey, bağlanabilecek duruma geldiyse, lütfen.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Evet. Sonra Burak Elmas.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Taner Bey? Bugün üyelerimizde bir teknik yetersizlik var galiba. Burak Elmas hattaysa Burak’ı
alalım o zaman, Burak Beyi alalım. Aykut Bey sonraki konuşmacıya geçin, vakit
kaybetmeyelim.
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Divan Sekreteri Ebru Özçetin
Başkanım, Burak Elmas şu an bağlandı, kamerasını açması gerekiyor.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Peki. Burak Bey hatta mısınız?
Burak Elmas
Hattayım Sayın Başkanım.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Evet, buyurun hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi.
Burak Elmas
Sayın Divan Başkanım, SayınDivan Kurulu, kıymetli Galatasaraylılar, bugüne kadar divanda
nadiren söz aldım. Genelde siz değerli divan üyelerimizin görüşlerini dinlemeyi ve
dinlediklerimden sonuçlar çıkarmayı tercih ediyorum. Bugün mutlaka sizlerin huzurunda söz
alarak konuşmam gerektiği inancındayım.
İçerisinden geçtiğimiz süreçte, açıklama yapacak en doğru yerin Galatasaray divanı olduğunu
düşünerek, bugüne kadar basın ve medya aracılığıyla herhangi bir iletişim yapmamayı tercih
ettim. Öncelikle şunu söylemek isterim. Yasal izinleri alınmış, hiçbir Galatasaraylıyı, sağlık
açısından en ufak bir tehlikeye maruz bırakmadan icrasını mümkün olabilecek ilk seçimde,
tarihi ne olursa olsun, Başkanlığa adayım. Yol arkadaşlarım ve ben karşılaşacağımız
zorlukların da, sorumluluklarımızın da bilincindeyiz. Ancak görünen o ki, an itibariyle, seçim
yapmanın ön şartı olan yasal izin, seçim deklarasyonu üzerinden 10 gün geçmesine rağmen,
hâlâ divana ulaşmamıştır.
Normal şartlarda, iki, bilemediniz 3 günde çıkan bir izin, ağırlaşan pandemi koşullarında
elbette kolay çıkmayacak. Devletin ciddi boyutta ağırlaşan koşullar sebebiyle ek tedbirler
aldığı, hafta sonu kısmi sokağa çıkma yasağı getirdiği bir ortamda, seçim konuşmaktan ciddi
olarak rahatsızlık ve endişe duymaktayım.
1800 civarında 65 yaş üstü, 200 civarı 20 yaş altı Galatasaray Spor Kulübü üyemiz var. 26
Aralık günü bir seçim olması durumunda, bu üyelerimizin tüzüğümüzün kendilerine tanımış
olduğu haklarını kullanmak ve bu ulvi görevlerini yerine getirmek için, evlerinden çıkıp, oy
kullanıp tekrar eve dönmeleri için sadece 3 saatleri var.
Kaldı ki daima akıl ve bilim yolunda ilerleyen bizler, pandeminin yayılma hızının ilk döneme
göre 8 kat arttığını akademik yayınlardan takip ediyoruz. İçimizde birbirinden değerli
Galatasaraylı hekim üyelerimiz var. Kendileriyle hemen her gün konuşuyoruz ve durum
hakkında bilgi alıyoruz. Ülkemizde covide yakalanan insan sayısı, günlük 50 bin ve üstü olarak
ifade ediliyor. Can kayıpları artıyor. Koşullar iyice ağırlaşıyor, 3 gün önce maalesef 91
yaşındaki anneannemi bu virüs sebebiyle kaybettim. Kendisini koruma altında tutmamıza
rağmen, virüs bir şekilde bulaştı ve kurtaramadık.
Geçen hafta 102 yaşına giren, Allah sağlık selamet versin, hiçbir seçimi kaçırmayan
kulübümüzün duayeni, sevgili Ali Fuat Diriker ağabeyimi ve arkadaşlarını böyle büyük bir
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riskle karşı karşıya bırakacak olmak benim vicdanıma sığmıyor. Basit bir hesapla, oy kullanma
şartlarını elde etmiş üyelerimizin %25 inin iradesi bu seçime yansımayacak. Kaldı ki yaşı ne
olursa olsun, oy hakkına sahip çıkmak isteyen her bir üyemiz ve aileleri, seçim öncesi günü,
sonrası sandıkta ve sahada çalışanlar da dâhil, bu riskle karşı karşıya. Aslında konu tamamen
halk sağlığı boyutunda.
Hiçbir ikbal ve hırs insan canından, hele ki bir Galatasaraylının sağlığından değerli değildir,
olamaz, olmamalıdır.
Dinlediğiniz için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Sayın Elmas’a teşekkür ediyoruz katılımı için. Taner Aşkın’a bir defa daha şans verelim.
Bağlanabiliyorsa, rica edelim. Yoksa kusura bakmasın. Taner Beyi bağlayabiliyor muyuz Ebru?
Divan Sekreteri Ebru Özçetin
Evet, Başkanım şu anda bağlandılar. Kamerasını açacaklar.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Sonraki konuşmacımız kim? O da hazırlansın hiç olmazsa.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Sayın Hamdi Yasaman.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Evet, Taner Aşkını takiben, Sayın Hamdi Yasaman’ı alacağız efendim ekrana. Taner Bey
burada mısınız?
Taner Aşkın
Duyuyor musunuz?
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Sayın Aşkın kendinizi özlettiniz, büyük bir nazla geldiniz aramıza. Hoş geldiniz.
Taner Aşkın
Sayın Başkan, benim nazımdan kaynaklanmıyor, herhalde elektronik sistemin bazı şeyleri var,
onlardan kaynaklanıyor, öyle zannediyorum. Ama şu anda huzurlarınızda olmaktan çok
memnunum. Öncelikle zatıâlinizi ve ekibinizi saygıyla selamlıyorum. Muhterem
Galatasaraylılara hürmetlerimi sunuyorum. Beni dinleyeceğiniz için de peşinen teşekkür
ediyorum. Ama özellikle bir şey söylemeliyim. Benden evvel söylenen bazı şeyler, konuşan
bazı arkadaşlarımız benim değinmek istediğim şeylere biraz değindiler. Fakat ben yine de
değinmeden edemeyeceğim.
Kusura bakmayın, şahsi düşüncelerimi sizlerle paylaşıp, hep beraber değerlendirilmesinin
Galatasaray’ımıza faydalı olacağını, birlik ve beraberliğimize yeniden kavuşacağımıza ve
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doğru yolu birlikte bulacağımıza inanarak bu sözlerime başlamak istiyorum. Bu ve bugüne
kadar olanların hepsi hepimizin malumu, söylenecek herhangi bir şey yok. Ama bu seçim
olayına gelince, 16 ve 24 Aralıktaki, bugün şunu söylemek zorundayım. Biraz evvel siz de
değindiniz. Bu yönetimin iki tane sıkıntısı vardı. Bu sıkıntılardan en başta geleni ibrasızlık
konusuydu. İbrasızlık konusu artık şu gün konuşulacak bir konu olmaktan çıktı. Ha bu konu
ortaya geldiği zaman, gerek yazılı basınla, gerek görsel basınla, gerek işte medyada diyelim,
daha doğrusu ve birtakım yerlerde, bunu Sayın Başkanın bir başarısı olarak nitelendirdiler.
Hâlbuki böyle bir başarı yok, zaten daha önceden 14 Mayıs 2014’te açılan bir davanın,
Yargıtay yüksek hukuk kurulunda değerlendirilmesinden sonra alınmış olan bir kararın
içtihadı bu, bu içtihada dayanarak davaya bakan mahkemenin hâkimi de böyle bir karar
verdi. Bu konu artık kapandı. Bir daha geri dönülür mü, dönülmez mi? Galatasaray’a ne fayda
getirir, ne getirmez onu bilemiyorum. Ama bence kapanmış olmasını tercih ettiğimi
söylemekte fayda var.
Buradan yola çıkarak, biraz evvel sizin, toplantının başında açarken söylediğiniz en önemli
konu, hiçbir toplantının müsaadesi alınmadan, hiçbir toplantının. Ne tüzüğe uygun, ne
yasalara uygun, yasalar derken, ne dernekler kanunu, ne medeni kanun, ne kooperatifler
kanunu, hiçbir yere uymuyor. Siz bir tarih belirliyorsunuz kendi kafanızdan, süper, gayet
güzel. Ama hiçbir yerden müsaade alma lüzumunu hissetmiyorsunuz. Bunu acaba niye
yapıyorsunuz, bunun altında ne var? Bakın Sayın Galatasaraylılar, çok ciddi bir yerden
geçiyoruz, çok samimi söylüyorum, itiraf ediyorum. Çok ciddi bir yerden geçiyoruz. Bırakın
çatı adaylarını, kapı adaylarını falan, filan. Biz adayı kaybettik adayı, şimdi de tapuları
kaybedeceğiz. Yavaş yavaş buralara gidiyoruz. Galatasaray camiasının özentisi, herkes
tarafından takdiri, çoktan gerilerde kaldı. Bunları unutmaya başladık. Bunları hak ediyor
muyuz? Hayır, etmiyoruz. Ama bu noktaya kim getirdi? Bizler getirdik. O zaman düzeltmek
bizlere düşüyor. Hep beraber el ele olmak zorundayız.
Şimdi gayet tabii iktidarda olan iktidarı bırakmak istemez. Onun için her pozisyonda, her
imkânı en iyi şekilde kullanıp, en iyi şekilde değerlendirmek ister, bundan tabii bir şey olmaz.
Bu noktadan bakarsak eğer, zaman kazanmanın ötesinde ve bir de tespit yapmanın ötesinde,
yani acaba ben seçime girersem, Sayın Başkanın düşüncesini öyle değerlendirmeye
çalışıyorum.
Benim karşıma kimler çıkar, ne olabilir, netice ne olabilir? Veya ne kadar zaman kazanabilirim
diye. Şimdi bu şartlar altında başkan da biliyor, Türkiye'de yaşayan herkes de biliyor, bütün
dünya da biliyor. Hiçbir Allah’ın kulu çıkıp da şu tarihte ben size bu müsaadeyi veriyorum.
Buyurun gelin, burada toplantı yapın diyecek halde değil. Böyle bir riski hiç kimse üstüne
alamayacağı gibi, böyle bir cesareti de hiçbir babayiğidin gösteremeyeceğini yani dünyanın
en saf kulu dahi biliyor. Allah’ın yarattığı en saf kul dahi biliyor. Bu bir kere şunu söyleyeyim,
bizim camiamıza hiç yakışmayan, ama hiç yakışmayan açık açık söylüyorum, biz insanların
aklıyla alay etmektir. Bu düpedüz budur. Bunun ötesinde ne söylerseniz söyleyin, önce
müsaadeyi alın, sonra bu ilana çıkın, bu lafımı geri alayım. Ama bunu yapmadınız. Niye
yapmadınız? Sebebi belli. Bir, toplantı tarihinden sonra yapmanız gereken genel kurulu
erteleye, erteleye bu noktalara getirdiniz. O aralarda biraz evvel arkadaşlarım sözünü ettik,
aynı şeye dikkatinizi çekiyorum. Harcanmaması gereken bir sürü parayı kendi inisiyatiflerinize
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dayanarak, yetkiniz varmış gibi harcadınız. Asla böyle bir yetkiniz yok. Şu anda orada bir idare
heyetisiniz, fakat asla harcama yetkiniz yok. Hiçbir şey yapma şansınız yok. Eğer bize bir
bütçe takdim etseydiniz, etmeseniz dahi en azından bir proforma bütçe sunsaydınız, bunu da
dernekler masasına takdim etseydiniz, bir suretini de divana verseydiniz, bugün bu lafları ben
size söyleyemez olabilirdim.
Ama net söylüyorum, açık söylüyorum, yetkisizsiniz ve maalesef yetkisiz, Galatasaray’ı
birtakım yerlere götürüyorsunuz. Olmadı pilav, çevirelim lapaya. Şimdi nereye döndünüz?
Şuraya döndünüz. Net açık, anonim şirkete döndünüz. Niye? Sayın Başkan çok teşekkür
ediyorum efkarıumumiyeyi uyardınız, 14 ncü madde o işin kilit maddesi. Bakın burada
yapamadıklarını orada yapacaklar, oradan yetki aldık diyecekler, bitti ondan sonra. Niye …..
borçlandınız? Şimdi bir dilekçe var, okunan dilekçe. Haklı olarak başkanlığa aday olan bir
arkadaşımız, diyor ki böyle böyle bana en son olan net borcu bileyim, ne var, ne yok, ne
alacağım, ne geleceğim. Bu ancak bir bütçe kongresi ile olabilir veya sizin bunu bir şekilde
talep edilen gibi, yazılı bir şekilde, Divan Başkanlığına, aynı zamanda bir suretini de noter
tasdikli olarak dernekler masasına arz etmeniz gerekir.
Kusura bakmayın yani ben ne bekliyorum, aslında bir şey beklemiyorum. Şunu söyleyeyim.
Olmayacağını biliyorum. Olmayacak duaya âmin demek de doğru değil. Onu da biliyorum.
Ama en azından, en azından bunları söylemek zorunluluğunu hissediyorum. Bakın,
Galatasaray’da çok değişik şeyler var. O kadar değişik şeyler oluyor ki, ne bekliyoruz? İşte
Sayın Başkan eksik olmasın bugüne kadar birçok şeyi yaptığını söylüyor. Biz de birçok şeyin
yanlış olduğunu söylüyoruz veya doğru olmadığını söylüyoruz. Doğru demeyelim de, daha
doğrusu eksik olduğunu söylüyoruz. Ama hâlâ bildiği yolda devam ediyor. E takdir edilmek
lazım. Şimdi Galatasaray Başkanı, yani bir slogan atıyor ortaya, ben kongre yapıyorum diyor.
Bir bakıyorsunuz ki 4 tane, 5 tane başkan adayı birden çıkıyor, biz buradayız, adayız.Ya
arkadaşlar sevgili kardeşlerim, lütfen kimse sizin adaylığınıza mani değil. Ama bir oyunun
içindeyiz, bakın bu oyunu bozmaktan başka yapacağımız bir şey yok.
Galatasaray’ı parçalamak için yapılan bir oyun bu. Yani o kadar ileri giderek söyleyeyim ki
size, bir Galatasaray düşünün, Galatasaray’ınBaşkanı, Galatasaray’ı mahkemeye veriyor ve
ben bu mahkemeyi kazandım diye ortada dolaşıyor. Yönetim de, Başkan da ya böyle bir şey
olabilir mi arkadaşlar? Kusura bakmayın ben yıllar önce, yıllar önce, Galatasaray’ı değil bakın,
altını çiziyorum. O günün koşullarına göre, Faruk Süren Bey’i bu işi doğru yapmadı diye ibra
etmedim ve mahkemeye müracaat ettim. 5 sene sürdü bu mahkeme, sebep neydi biliyor
musunuz? Bütçe olmayan bir harcamayı yapmış olmasaydı ve borçlanmaya girmiş olmasaydı.
O günün itibariyle bu rakam 10 milyon dolardı. Şimdi şuraya gelelim, o hadiseden sonra,
benim adım Galatasaray’da, ben üyeydim o zaman, üyeydim, normal bir üyeydim.
Galatasaray’ı mahkemeye veren adam diye çıktı. Hâlbuki ilk ben vermedim, eski
Başkanlarımızdan Sayın Refik Selimoğlu da kendi alacakları için vermişti. Ama
benGalatasaray’ın menfaatlerine halel gelmesin diye verdiğim halde, benim en samimi
arkadaşlarım dahi sırtını dönüp, arkasını dönüp yürüdüler. Bugün Galatasaray Başkanı ve
Galatasaray İkinci Başkanı ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinden bazı arkadaşlarımız,
mahkemeye verdiği Galatasaray’da hem hakem, hem savcı. Ya yapmayın böyle şey olmaz.
Galatasaray’ınetiğine değil, bırakın etiğine değil, yani şöyle söyleyeyim. Geleneklerini de bir
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kenara koydum, dokularına yakışmıyor, dokularına yakışmıyor böyle bir şey. Hem Başkan
olacaksınız, hem dava açacaksınız, hem de sonunda diyeceksiniz ki, ben bu davayı kazandım.
Hadi oradan, siz hiçbir şey kazanmadınız, bir içtihat kanununun tatbikinden başka hiçbir şey
değil. Galatasaray’a çok şey kaybettirdiniz, ama hiçbir şey kazanmadınız.
Şimdi başka bir noktaya daha geliyorum. Kusura bakmayın, devam ediyorum.
Galatasaray’daherkes, 10 senesini dolduran herkes aday olabilir. Başkanlık adayı olabilir. 5
senesini dolduran herkes Yönetim Kurulunda aday olabilir. Buralarda hiçbir tereddüt yok.
Arkadaşlarımız duramadılar, dayanamadılar, ha arkadaşlar bakın, siz 5 kişisiniz,
Galatasaray’da aday olabilecek bu potansiyelin içerisinde bir sürü üye arkadaşımız var. Belki
böyle bakarsak sayıları yüzleri, iki yüzleri, beş yüzleri de bulur, geçer. Ama biraz sabırlı olalım,
biraz bekleyelim. Bizden ne isteniyor, biz neye alet edilmeye çalışıyoruz? Bunları bir
anlayalım lütfen. Bugün kim gelirse gelsin, kim gelirse gelsin. İster coronadan olsun ister
içinde bulunduğumuz durumdan olsun, dünyada bir realite var artık. O realite şu. Küçülerek
büyüyeceksiniz. Elinizdekilerle iktifa edeceksiniz. Bunun başka yolu, bizi yok. Söylüyorum,
borçları bilmiyorsunuz, hasılatlarınız, hemen hemen %60 civarında, %60 civarında derken
Şampiyonlar Ligini de dahil ediyorum unutmayın. Gelmeyecek. Türksponsorlarınızla bu işi
çözme şansınız yok. Kişisel varlıklarınızla bu işi çözme maalesef mümkün değil. Sadece bizim
için söylemiyorum. Bütün dünyadaki kulüplerin bugünkü sıkıntısı için söylüyorum. Nitekim
Sayın Cumhurbaşkanının son vermiş olduğu röportajda, Başkanın söylediği lafın altı çizilmek
değil, imza atılacak bir şey, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği laf doğru, veriyoruz,
veriyoruz hâlâ yetmiyor, tekrar geliyorsunuz demesi, işte buradan doğuyor. Şimdi bu
arkadaşlara soruyorum, 15 gün sonra yapılacak, bir ay sonra yapılacak bir seçime, 5 kişi, 6 kişi
girdi, aday olarak söylüyorum, liste olarak girdiği takdirde, farz edin ki bu seçim yapıldı. Bu
kime yarar biliyor musunuz, bu seçimi ilan edenlere yarar, yapılamayacak bir seçimi ilan
ediyorlar. Sebep ne? Karşı gücün, gücünü ölçmek. Ben şunu söylüyorum. Çok uzatmak
istemiyorum. Daha söylenecek o kadar çok şey var ki, Galatasaray’da. Ama özellikle
belirtmek istiyorum. Yani eğer bu göreve talipseniz, bu süreci bırakın, bu arkadaş ne
yapacaksa yapsın, sonuna kadar getirsin. Biz sonra hesap soracak adam da bulamayacağız.
Devralacak kimse de bulamayacağız. Neticede şöyle söyleyeyim, ortada bir berhane, yıkıntı
falan da kalmayacak, ne olacağını işte o zaman hep beraber göreceğiz. Oralara gelmemek
için, Galatasaray’da bir tek şey var, bakın, onun altını çizerek bir kez daha, herkesten rica
ediyorum. Bu işin çıkışı, parçalanarak değil, yeknesak olarak, tek yumruk olarak ortada
durmak, bütün bunların hepsine, Galatasaraylı olarak el ele vererek, o bunu söyledi, bu, bunu
söyledi. Ya arkadaşlar niye 5 tane Yönetim Kurulu olarak ortaya çıkıyorsunuz. Niye bunu teke
indiremiyorsunuz, ne ayrılığımız var, ne gayrılığımız var. Hepimiz Galatasaray için çalışıyoruz.
Eğer böyle bir şey varsa, lütfen rica ediyorum. Bundan vazgeçmeyelim. Bakın birlikten,
beraberlikten başka bir çıkış yolu bulmadıktan sonra, birbirimize en önemli şey, iltibas temin
etmedikten sonra, güven vermedikten sonra, kim gelirse gelsin, bu gidişatı değiştiremez.
Onun için bir slogan olarak söylüyorum. Tek yumruk, tek nefes ve tek ses. Bunun başka hiçbir
yolu yok. Eğer Galatasaray’da biz bu tesanütü sağlayamıyorsak, bizlere yazık olsun. Biz öyle
bir camiayız ki 500 seneden sonra gelmiş bir kulübün 125, 130 senelik mazisi olan üyeleriyiz,
bizim içimizde öyle kıymetli insanlar var, öyle kıymetli ağabeyler var. Ha efendim bu nasıl
17

olur? İşte ağabeyim çatı katı adayı, bilmem ne adayı, şu adayı, bu adayı. Vazgeçin bunlardan,
böyle bir şey yok. Çatı adayı, kapı adayı, bunlar çok acayip şeyler.
Benim önerim şu, eğer en kısa zamanda bir seçim yapılabilecekse, ümit etmediğim halde
söylüyorum. Bugün deklare eden arkadaşların hiçbirisi bu göreve, hiçbirisi bu göreve talip
olmasın. Ama şunu söylüyorum bakın, çözümü de beraberinde getiriyorum, beraberinde.
Divan heyeti kendi içinden seçeceği, sadece bir Yönetim Kurulu ile bir Denetim Kurulunun
esası olmak kaydıyla, hiçbir müracaatı olan yöneticiyi veya başkan adayını listesine almadan,
karşı listenin önüne çıkacak bir liste ile çıkmalı ve seçildikten 1 ay içerisinde yine 28 inci
maddeye olağanüstü bir genel kurul yaparak, burada bir şeye çok dikkat edelim. Altını
çiziyorum. 3 senelik süreyle seçilmek üzere diye yeniden bir genel kurul yaparak,
Galatasaray’a yepyeni bir sayfa açalım. Bunun tek yolu bu. Başka yolu yok. Böyle söylüyorum.
Kim ne derse desin, yine mahkemelerde gideceğiz. Yine oralarda sürüneceğiz. Ama olan
Galatasaray’a olacak.
Ne yapıyoruz? Bakın yetki istiyorlar. Niçin istiyorlar bu yetkiyi? 3 ayınız kalmış veya 5 ayımız
kalmış, tekrar seçilirseniz 3 seneniz var. Ama onu bilemem, ama seçilecek misiniz,
seçilmeyecek misiniz? Seçilmeyeceğiniz bir dönem için veya seçiminizin şüpheli olduğu bir
dönem için orada yetki istiyorsunuz ve bu yetkileri verin diyorsunuz. Şirketten bahsediyorum.
Ama bu yetkileri eğer verirsek, kusura bakmayın yani çok şey değil, her şeyi kaybetmiş
olacağız. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok konuşacak arkadaşım olduğunu
da biliyorum. Ama sevgili başkan adayı olan arkadaşlarıma söylüyorum. Lütfen acele
etmeyin, bakın ekiplerinizi doğru dürüst hazırlamak için zamanınız yok. Alelacele şeylerle,
buydu, şuydu diye çıkmayın, en önde söylüyorum bakın, en önemli şey. Bugün küçülmeyi,
küçülmeyi, ondan sonra büyümeyi, planlayarak yapacağınız bir sistemle buradan çıkışı
sağlayabiliriz. Eğer bunu yapamayacaksak, buna hazır değilsek, benim sponsorum var, işte
benim onum var, benim bunum var, benim oyum var ile filan buradan çıkamayız arkadaşlar,
çıkamayız. Çıkamayız.
Bakın içerideki borcun ben şöyle biliyordum, öyle olmadığını bugün öğrendim. Fikse edilmiş
bir faiz sistemi üzerinden yürütüleceğini biliyordum ama bugün o borcun 16’lara, 17’lere yani
şu andaki reel faiz diyelim, piyasa faizlerinin mertebesine ulaştığını görüyorum. Bu borç
senelerce devam edecek, ödeyeceksiniz, ödeyeceksiniz faiz bitmeyecek. Yani kusura
bakmayın ben kıymetli zamanınızı aldım, Galatasaray camiası bugün bu içinde bulunduğu
duruma asla layık bir şey yapmadı. Bir ufak tefek bazı hatalar oldu, o hataların ceremesidir,
çekiyoruz. Çektik. Ama daha fazla çekmeyelim. Ortada olmayacak bir seçim var, olmayacak
seçimin peşinde koşarak, Galatasaray’ı bir yerlere sürüklemeyelim. Gelecek Mayıs ayı, Mayıs
ayı geldiğinde, herkes serbest, buyursun gelsin, çıksın. Adaylığını açıklasın, listesini görelim,
yapacakları işleri görelim. Yani bunların hiçbirisi bizlerin yapmayın aman durun falan diyecek
bir şeyimiz değil. Ama bugün içinde bulunduğumuz durumda söylüyorum. Müsaadesi
alınamamış bir kongre hâlâ daha Galatasaray’da ilk böyle konuşulduğu anda, bir sürü insanın
ortaya fırlaması, yapmayın biz bu kadar tufaya gelecek insanlar değiliz. Bizim aklımızla
oynayanlarla biz alay edebilecek durumdayız. Ben dikkatinizi buraya çekiyorum. Hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Yarınlar Galatasaray’ın
olsun, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Sayın Aşkın’a değerli katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Hafta içinde bizlere de gelen
oldukça yoğun sayılabilecek sayıdaki telefonlarla, tüm camia adına konuşmak çok doğru
olmayabilir ama genel eğilimin bir önce mali ve idari genel kurul yapılması, sonra seçim
yapılması. İkincisi de pandemi nedeniyle yapılma ihtimali çok düşük bir seçimin deklare
edilerek, camianın boşuna oyalanması ile ilgili çok ciddi eleştiri ve öneriler aldım. Bunu da
dolayısıyla buradan sizlerle ve bizi takip ediyorlardır mutlaka, Sayın Başkan ve değerli
Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaşmak isterim.
İki konuda dikkatinizi çekmek istiyorum, hatırlayacaksınız kulübümüzün 115 inci yıl kutlama
törenleri sebebiyle Sayın Başkanımızın verdiği bir canlı demeçte, demişti ki kendisi, bana
kalsa, ben bir an önce mali genel kurul yaparım, seçime de giderim, 50 defa yapardım bu işi.
Ancak arkadaşlar gerekli mercilere müracaat ettiler, pandemi nedeniyle izin alınamadı
beyanında bulunmuştur. Biz de bir sonraki divan toplantısında, bu müracaat belgelerinin ve
gelen ret cevaplarını bizimle paylaşırsa, divan üyelerimizi bilgilendiririz diye bir hatırlatma
yapmıştık.
Ancak o gün, bugün bir belge alamadığımız gibi, son deklarasyonlardan anlıyoruz ki, böyle bir
müracaat yapılmamış. Çünkü 13 Kasımda ilan edilen yapılması, yapılacağı ilan olağanüstü
genel kurul için, hemen bir iki gün önce müracaat edildiğini ancak öğrenmiş bulunuyoruz.
Dolayısıyla Sayın Başkanın daha önce vermiş olduğu bilginin doğru olmadığını, doğrusunun
10 Kasım civarında, 11 Kasım civarında yapıldığının teyidini almış oluyoruz.
Bir ikinci konu da yine değerli üyelerimizden çok büyük tenkitler geldi. Başkanın yine bir
söylemiyle ilgili olarak, bu ibrasızlığı kaldıran mahkeme kararının akabinde Sayın Başkanın bir
demeci oldu, yine bir iletişim kazası diyemiyorum artık, sürçü lisan olduğuna çok inanmak
istiyorum. Bu kararı veren hâkimlere, yargıçlara, mahkemeye, avukatlara, teşekkür etti ve
onların sayesinde ve Yönetim Kurulu üyelerinin sayesinde, vesayet makamının ortadan
kalktığını belirtti. Kastettiği vesayet makamı, kendisini bu göreve getiren genel kurul
üyelerimizdir, bu talihsiz bir açıklamadır ve özellikle Sayın Başkanın etrafında bulunan
Yönetim Kurulu üyelerini, yani bu teşekkürü hak eden Yönetim Kurulu üyelerinin kimler
olduğunu ve tepki göstermelerini bekler ve öğrenmek isterim. Bu konuda da hem kişisel
serzenişimi, hem de Divan Kurulumuz adına çok talihsiz bir açıklama olduğunu, bilhassa
vurgulamak ihtiyacı hissediyorum. Teşekkür ederim. Sıradaki konuşmacımız kim Aykut Bey?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Hamdi Yasaman hocayı, tekrar el kaldırdı, söz istiyor,bağlamamız gerekiyor.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Buyursun. Bağlanabildi mi Hamdi Yasaman Bey?
Divan Sekreteri Ebru Özçetin
Sayın Yasaman bağlandılar Başkanım, şimdi görüntüsü de geldi.
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Hamdi Yasaman
Sesim geliyor mu?
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Ses de, görüntü de mükemmel Sayın Yasaman, hoş geldiniz.
Hamdi Yasaman
Teşekkür ederim. Herkese saygılar sunuyorum. Ben de konuşma sıramı Eşref
Hamamcıoğlu’nun son bu vesayetle ilgili sözleri ile başlamak istiyorum. Bunu ben de
söyleyecektim ama bunu öne alıyorum. Bu, Başkanın bu söylemini, bu demecini ben çok
yadırgadım ve bazı politikacıların yaptığı gibi politik bir konuşma olarak kabul ettim ve son
derece yanlış buluyorum. Şimdi bu mahkeme kararı ile biz vesayetten kurtulduk gibi bir söz
söyledi. Bu vesayet makamı kimdir? Galatasaray Genel Kurulu mudur veya hedef aldığı
Galatasaray Divanı mıdır? Yani daha çok ben divan olarak algıladım. Yani divan, Galatasaray
üzerinde bir vesayeti yok, tamamen istişari bir makam. Senelerce herkesin saygı duyduğu bir
kuruluşumuz, bir en yüksek organımız. Ama karar verme şeyi, yetkisi yok. İktidar yetkisi yok.
Sadece istişari bir kurum, ama burada vesayetten kurtulduk bir lafı, son derece ağır ve yanlış.
İkincisi bu mahkeme kararı, henüz kesinleşmedi. Daha gerekçeli kararın da yazıldığını
zannetmiyorum. Yazılmadı. Bu kararın istinaf edilmesi mümkün, istinaf edilecektir de
herhalde. Yani bu kararın kesinleşmesi lazım. Onun için bu şeyin, yani mahkemenin de daha
önce verilmiş bir emsal kararda buna uyduğunu söyledi. O karar o günkü genel kurullarla ilgili
bir karardı, o günkü şartlarla ve oradaki sebeplere dayanan bir karardı ve bu karar buraya da
emsal olmaması gerekir. İkincisi, o karar da alınmasındaki yanlışlığı ben yakinen biliyorum. O
karar da çok yanlıştır. Yani o karardaki veya bu karardaki eğer mali ibra varsa, bu yönetimsel
ibrayı da kapsar gibi bir gerekçeye dayanmıştır. Bu kadar yanlış bir gerekçe olamaz. O zaman
bundan sonra insanlar artık mali yönden de ibra etmeyeceklerdir. Yani ben o zaman
yönetimsel olarak beğenmiyorum, mali yönden de bunu şey yapabilmek için, gidip o yönde
oy vereceğim. Yani mali ibra da olmayacaktır ve neticede bunu, buna bağlarsanız ki genellikle
geçen dönemde de, geçen dönemlerde de bizim geleneksel olarak, başkanları veya
yönetimleri ibra etmeme gibi bir geleneğimiz yoktu. Sadece yine mali yönden aslında mali
yönden de ibra edilmemesi gerekirken bile, ibra ediliyor. Yani geçen bu karara konu olaydaki
yönetim de aynı şekilde, son yönetimde aynı şekilde. O bakımdan ya bunun bizim de tüzükte
değişiklik yaparak, bu ikisini birleştirmek veya açıkça bu konuda hükümler koymak gerekir.
Bu bakımdan burada bir kaos vardır, yani hukuk sistemimizdeki kaos buraya da yanlışlıkla,
hukuk sistemimiz iyi işlememektedir. Hâkimlerin verdikleri kararlar, hakikaten çok kötüdür.
Bazı etkiler olmaktadır yargıya. Nitekim davacılardan da bazılarının hükümetle yakın ilişkisi
olduğunu biliyoruz. Onun için bu şeyin, alınan bu kararın vicdanen veya hukuken doğru
olmadığı kanaatindeyim. Ayrıca da bu karar kesinleşmedi. Bu kararı aldıktan sonra da bunun
vesayetten kurtulduk gibi bir söylemle ortaya çıkılması da son derece yanlıştır.
İkinci yani burada birinci fikrimi söyledikten sonra, seçimle ilgili fikrime gelince, esasında
şeye, bizdeki seçimler biliyorsunuz Mayıs ayında, Galatasaray Lisesinde yapılır, Tevfik Fikret
Salonunda, buna 5 ay varken, yani seçimden sonra 5 ay varken ve mali kongrede ibra,
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hesaplar incelenmeden, ibra kararı alınmadan, bunu Aralık sonunda yapmak bir art niyettir,
normal değildir. Eğer yapacaksanız da Ocak ayında yapın, mali kongreden bir hafta sonra
veya ertesi gün yapılabilir. Böylece mali kongrede aklandıktan sonra mali durum bilindikten
sonra, yönetimi seçmek veya seçmemek, ibra edip etmemek konusunda karar verilebilir.
Esasında yapılacak iş, Ocak ayına eğer konulacaksa, Ocak ayına konulması lazımdı. Yani
burada bu yönetimin hesap vermeme, hesaptan kaçma gibi bir harekette bulunduğunu
düşünüyorum, yani bu şekilde karar vermekle, bunu da doğru bulmuyorum. İkincisi,
mahkeme kararı BAM kararı, istinaf kararı olmasına rağmen, seçime gitmeyen, seçim
yapmamakta ısrar eden, hukuku çiğneyen bu yönetimin, birden bire bu kararı alması çok
düşündürücüdür. Bir art niyet olduğunu göstermektedir.
İkincisi, belli bir plan yahut da kaçma niyeti, veya bilemiyorum ne olduğunu, ancak burada şu
var. Biliyorsunuz hükümet veya İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı İstanbul valiliği, bütün
derneklerin, vakıfların ve bazı kuruluşların genel kurullarını 1 Aralığa kadar erteledi. Yani
yapılmasını yasakladı, pandemi dolayısıyla. Şartların daha ağırlaştığı bir durumda, 1 Aralıkta
bunu kesmeyeceği, tekrar bunun uzatılacağı gün gibi aşikâr. Başka şeyi yok, başka yolu yok.
Yani bunun uzatılacağı %100. Bunun aksini düşünmek mümkün değil. Yani 1 Aralıkta zaten
müracaat da etmemişler, etseler zaten verilmeyecekti. Yahut da Aralığın sonu beklenecekti,
Kasımın sonu. Neticede bu izin yani bu süreç Ocak ve 1 ay, 2 ay daha uzatılacağı kesin. Çünkü
bu şeyi Eylülde alınan bu karardan sonra, işlerin daha kötüye gittiği, hastalığın çoğaldığı,
pandeminin daha yayıldığını görüyoruz.
Hele son günlerdeki yaygınlıkta, çok fazla. Netice itibariyle bu iznin de alınma şekli, son
derece yanlış olarak buluyorum. Bu da yanlış. Üçüncü meseleye gelince, bu ada meselesi
vardı. Bu ada meselesinde, bu yönetimin son derece pasif olduğunu görüyoruz. Bir divan
toplantısında bu konuda o zaman Galatasaray’ın sözleşmesinin hasılat kirası, hasılat
paylaşımı sözleşmesinin feshi ile ilgili olay da vardı. Biz bir komite kurulsun, Galatasaray’ın
üniversitesinin ve akademisyenlerden ve uygulamacılardan oluşan bir komisyon kuralım ve
biz ağırlığımızı koyalım, doğrudan doğruya bu konuya el atalım ve inceleyelim. Bu konunun
mesela bizim Galatasaray Üniversitesinde veya diğer üniversitelerdeki Galatasaraylı medeni
hukuk hocaları var. Akademisyenler var. Onların da bulunduğu, bizlerin de bulunduğu bir
komisyonun olup, bu işi yapması lazımdı.
O toplantının ertesi günü Başkan beni aradı, konuşmanızdan çok hoşuma gitti, sizden
yararlanacaktım, biraz talimat verdim dedi, o günden sonra bir daha aramadı. Komisyon
kurulduğu 3 kişilik bir komisyon kuruldu. Başkana gittiler, Başkan gerek yok deyip onları
savdı, böylece bu şey de, bu komisyon veya bu gönüllü yardım etme, katkıda bulunma, etkili
olma komisyonu veya girişimi de ortadan kalktı. O bakımdan bu yönetimin yönetimsel olarak,
mali yönünün haricinde, son derece hatalı kararları var. O bakımdan bu fikrimi de bu şekilde
bitiriyorum ve sözüme de burada son veriyorum.
Hepinize hürmetler ve sağlıklar diliyorum.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Sayın Yasaman’a vermiş olduğu çok değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Umarım
Yönetim Kurulumuz ve ilgili kurulları bu hatırlatmalarından, tekrardan faydalanma yolunu
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seçeceklerdir. Dediğiniz gibi Galatasaray bu zamana kadarki başarılarını hep üyelerinin ortak
aklı ile elde etmiştir, bu ortak aklın önerilerini başka türlü yorumlamak çok yanlıştır. Bizi
camia olarak geriye götürmektedir maalesef. Bir an önce buna çözüm bulacağımıza hep
birlikte inancım tamdır. Çok teşekkürler tekrar, Sayın Yasaman.
Aykut Bey, kim vardı, sıradaki konuşmacımız lütfen.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Sıradaki konuşmacımız Sayın Fethi Demircan hocam, sonra Cem Tanlar, sonra İbrahim Ziyal.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Buyursun alalım Fethi Beyi.
Fethi Demircan
Sayın Başkanım, hepinizi saygı ve sevgiyle, başkanım,
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Sizi görüyor ve duyuyoruz Fethi Bey.
Fethi Demircan
Efendim ben bir konuyu aydınlatmak istiyorum. Galatasaray takımına 3 sene teknik
direktörlük ve antrenörlük yaptım. Şu anda yanınızda oturan Öner Kılıç kardeşimizi de
Kırıkkale’den hiçbir ücret vermeden Galatasaray Kulübüne getirdim ve 10 sene gibi bir süre,
Galatasaray takımının sağ tarafında oynadı.
Şunu vurgulamak istiyorum, zatıâlinizin de imzaladığı, Galatasaray Kulüp üyeliği için benim
damadım, eşi de Galatasaray Kulübünün üyesi, 8 senelik. Sicil KuruluBaşkanımız beni aradı,
birinci sene olmaz dedi, ikinci sene beni aradı, bana dedi ki, hocam bu sene olacak dedi.
Zaman içerisinde hiçbir haber vermeden de olmadı. Olmaması normaldir. Saygı duyuyorum.
Ancak sonradan öğreniyorum ki, 100 milyon ve 20 milyon lira para verenden, hakkı
olmayanlar Galatasaray Kulübüne üye oluyorlar. Bu beni son derece üzmüştür ve Galatasaray
Camiasına yakışan bir davranış olmadığını kesinlikle ve yürekten ifade ediyorum.
Bunun gibi dışarıdan ücret ödeyerek, Galatasaray Kulübüne üye olan çok insanı tanıyorum ve
duyuyorum, görüyorum ve son derece de üzülüyorum. Bu Galatasaray takımı, Avrupa’ya
açılan bir penceredir diye ve bana büyük paralar teklif edilmesine rağmen, İngiltere’den
Galatasaray sevgisine dayanarak camiamıza katılmış bulunuyorum ve hayatımdaki bütün her
şeyi de Galatasaray Kulübüne borçlu olduğumu ifade ediyorum. Benim söylediğim budur, son
derece üzüntülüyüm, disiplinsiz, prensipsiz bu gibi üyelerin Galatasaray Kulübüne katılmasına
da üzüntü duyuyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum, iyi günler diliyorum, camiamıza
başarılar diliyorum.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Sayın Demircan duygularınıza katılmamak mümkün değil. Fakat lütfen bundan bir alınganlık
çıkartarak, bu kadar zamandır, sizin de tarif ettiğiniz gibi, çok seçkin hizmetler verdiğiniz
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camiamızdan lütfen kopmayınız, bunun geçici bir dönem olduğunu varsayalım ve önümüze
ümitle bakmaya devam edelim. Benim size söyleyebileceğim ve siz büyüklerimizden de daha
gençlere telkin etmenizi beklediğimiz mesaj budur. Tekrar çok teşekkürler, katılımınız için.
Aykut Bey kimde sıra?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Sıradaki konuşmacımız Sayın Cem Tanlar.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
EvetCem Bey, ada hakkında dilekçe veren üyemiz. Buyursun Cem Bey. Bağlanabildi mi Cem
Bey?
Divan Sekreteri Ebru Özçetin
Başkanım Sayın Tanlar bağlandılar, fakat görüntü ve sesi açması gerekiyor.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Nasıl ileteceğiz kendisine?
Divan Sekreteri Ebru Özçetin
Şu anda.
Cem Tanlar
Sesim geliyor mu?
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Sesiniz geliyor, görüntüde Koç Üniversitesi görüntüsü çıktı. Reklam almıyoruz biliyorsunuz
Cem Bey.
Cem Tanlar
Vallahi kusura bakmayın, oğlumun bilgisayarından bağlandım.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Sesinizi duyuyoruz ama göremiyoruz. İsterseniz görüntüyü kapatın, sadece sesinizi
dinleyelim, eğer bir sorun varsa.
Cem Tanlar
Tamam, bir saniye, öyle yapmaya çalışayım.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Eğer aksi mümkün değilse.
Cem Tanlar
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Bir saniye lütfen.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Orada mısınız Cem Bey? Sizi dinleyelim bir an önce çünkü başka konuşmacılarımız da var.
Cem Tanlar
Peki. Şimdi öncelikle başkanım size teşekkür etmekle başlamak istiyorum konuşmama. Çünkü
bu Galatasaray adası ile ilgili yazımı hem Yönetim Kurulu ile paylaşacağınızı ilettiniz, hem de
içerik olarak paylaştığınızı, o konudaki hassasiyetinizi ilettiniz. Bunun için çok teşekkür etmek
istiyorum sizlere.
Biz sesim geliyor mu bu arada?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Sesiniz geliyor, buyurun devam edin.
Cem Tanlar
Tamam. Peki. Bahsettiğim gibi bizler Galatasaray adasında gençliğini, çocukluğunu, gençliğini
geçirmiş, 100 üstünde kişiye ulaşabildim ben ve öylece bu hareketi oluşturduk. Bunun da
sebebi, çok detaya girmek istemiyorum. Orada belirttim herkes de duydu. Ama son
yönetimlerimizin, yani son, sadece en son yönetim değil, ondan önceki yönetimde de aynı
şekilde bir öncelik vermeme tavrı vardı. Bundan duyduğumuz rahatsızlık neticesinde böyle
bir adım attık, açıkçası. Ve çok da büyük destek gördük. Ve hızla da büyüyor bu hareket, onu
da söylemek durumundayım. Siz aynı zamanda yönetime de ileceğinizi söylediniz. Ama bizim
için önemli olan yazıda da belirttiğim gibi, sadece yönetime değil, bundan sonraki seçimde bu
Aralık olur, Mayıs olur. Muhtemelen Mayıs olacaktır. Aday olacak başkan adaylarımızın o
konuda görev almak isteyen başkan adaylarımızın, bu konudaki görüşlerini ve yol haritalarını
da görmek isteriz. Yani bir destek vereceksek biz eğer adalılar olarak, bunu mutlaka duymak
istiyoruz ve görmek istiyoruz. Somut olarak.
Bu konu biraz önceki konuşmalardan da gördüğünüz gibi seçim ve mali konular o kadar ağır
ki, kulüpte, bu sorunlar o kadar ağır ki, mütemadiyen ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci
planlara düşüyor. Bunun farkındayız. Ama ben ısrarla bu konuyu canlı tutmaya, gündemde
tutmaya devam edeceğim, ben derken, temsil ettiğim hareket de tabii bunun için de,
Galatasaray adalılar hareketi olarak söylüyorum. Biz bunu gündemde tutmaya devam
edeceğiz. Çünkü bu konu bence hepsinden daha önemlidir, Galatasaray Kulübü için ve bu
konuda başkan adaylarının görüşlerini de çok merak ediyoruz, açıkçası.
Hamdi hocamız sağ olsun gündeme getirdi ama onun dışında maalesef yine bu konuyla ilgili
en ufak bir yorum duymadık konuşmacılardan. İkinci konuya da hemen kısaca değinmek
istiyorum. Biz eski Galatasaray adalılar olarak böyle bir iletişim içine geçip, görüş
alışverişlerini yaparken bir şey daha ortaya çıktı. Biraz önce Demircan hocamızın da Fethi
hocamızın da belirttiği gibi, eski Galatasaraylılarda, üyelerde, Galatasaray nesilden nesile
üyeliği aktarmış olan veyahut da uzun süredir bir aile geleneği içinde Galatasaraylılığı yaşamış
olan çoğu Galatasaray adasında büyümüş, şu anda üye ve birçoğu da divan üyesi olan
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arkadaşlarımız arasında bu konuda çok büyük bir rahatsızlık var, üyelik konusunda. Onu da
söylemek zorundayım. Yani 5 sene, 6 sene bekleyen 3 üncü nesil, 2 nci nesil, üye yapmak için
uzun süre bekleyen arkadaşlarımız var, çocuklarımız var. Ben kendimden de örnek vermek
isterim. Benim babam rahmetli, 1921 doğumlu Galatasaray Lisesi mezunudur. Ben
Galatasaray Lisesi mezunu değilim, Galatasaray’da yıllarca spor yaptım, neredeyse 40 yıllık
üyeyim, divan üyesiyim. Yani toplamda belki bakarsanız 90 yıllık bir Galatasaray geçmişimiz,
geleneğimiz var, ailece. Bu sadece benim için değil, birçok böyle Galatasaraylı var tabii ki.
Ancak ben oğlumu 3 senedir üye yapamıyorum, kızımı da aynı şekilde. Benim gibi yüzlerce
üye var, eski üye var, ikinci, üçüncü nesil olup, dördüncü nesil belki üye olacak. Bunlarla
konuştuğumuzda, bunlarla görüştüğümüzde, bu rahatsızlıklarını çok net bir şekilde dile
getiriyorlar. Buna bir çözüm bulmak mutlaka gerekir. Bana göre bir tüzük değişikliği şarttır.
Nasıl Galatasaray Lisesi mezunları ne kadar Galatasaraylı olup olmadığı belli olmasa da, 5
sene okuyup, doğrudan üye olabiliyorsa, haklarıdır. Tüzük gereği. Aynı şekilde ikinci ve
üçüncü nesle bu hak tanınmalıdır, doğrudan üye olma hakkı tanınmalıdır ve böylece nesiller
arası bütünlük sağlanmalıdır.
Benim söyleyeceklerim bu kadar, çok teşekkür ediyorum.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Cem beye çok teşekkür ediyoruz katkıları için, iki konuda hem katkı yapmak isterim, hem de
dikkatinizi çekmek isterim lütfen.
Bir bu hareketi, daha doğrusu ada ile ilgili hassasiyeti çok pozitif karşılamak ve desteklemekle
birlikte, aman ne olursunuz, Galatasaray içinde, Adalılar grubu, bir sürü gruplar oluştu
biliyorsunuz, yeni bir grup yaratıp, yeni bir ayrışmaya sebebiyet vermeyecek hassasiyeti
göstereceğinizden emin olmakla beraber, bu konudaki kendi hassasiyetimi de sizinle
paylaşmış olayım.
Üyelik konusunda ise haklısınız şu anda bir tüzük var, ama maalesef Fethi Demircan hocanın
da hassasiyetine katılıyorum. Siz de dikkatimizi çektiniz. Üyeliklere daha fazla hassasiyet
gösterilmesi gerektiğine ben de inanıyorum. Bunu çok iyi yaptıklarına emin olmakla birlikte,
farklı tercihler kullanma yoluna da gittiklerini maalesef görüyoruz. Umarım kısa sürede
camianın verdiği bu tepkilerle, bu konular da çözüme kavuşulacaktır diye temenni ediyorum.
Teşekkürler tekrar katılımınız için. Aykut Bey bir teknik sorun mu var yine?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Halledildi Başkanım.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Tamam. Sıradaki konuşmacımız kim?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Sıradaki konuşmacımız, üst üste 3 profesör doktor üyemiz, tesadüf herhalde, söz istemişler.
Sayın İbrahim Ziyal, sonra Sayın Mehmet Helvacı, sonra Sayın Teoman Cem Kadıoğlu.
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Tamam, sırayla verelim. Yalnız üyelerimizden ses gelmiyor diye bir şikâyet var, ona göre.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
İnternet bağlantısını düzeltiyorlar, bildiğim kadarıyla.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Değerli üyelerimizden bir kere daha özür diliyoruz ama bu toplantının başından beri bir siber
saldırıya maruz kalıyoruz maalesef. Teknik ekibimiz bununla savaşıyor, divan sitesini ve divan
toplantısını müdafaa etmeye çalışıyoruz ama kusura bakmayın. Ara sıra bu tür aksaklıklarla
bugün baş etmek zorunda kalıyoruz. İbrahim Bey hoş geldiniz, buyurun.
İbrahim Ziyal
Hoş bulduk. Görüntü ve ses var mı acaba?
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Var, mükemmel.
İbrahim Ziyal
Sayın Divan Başkanım, Divan Yönetimi ve değerli Galatasaraylılar, öncelikle Sayın Divan
Başkanımın, ilk ve konuşmanın açılışında verdiği ve bahsettiği vefat listesi ile ilgili bütün vefat
eden üyelerimize baş sağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun ve bu vefatların bir
bölümünün de covidden olduğunu burada vurgulamak istiyorum.
Önce bir tıp doktoru olarak bu son durumla ilgili bir iki şey söylemek isterim. Şubat, Mart,
Nisan ayına göre, şu andaki pandemi sürecinin katlanarak çok daha yoğun bir şekilde devam
ettiği belli. Kendimiz bundan korunmaya çalışırken, ailelerimizi sokağa, toplantılara
bırakmazken, çocuklarımızı okula göndermezken ve anne babalarımızı aylardır ziyaret
etmezken, böyle bir seçimle ilgili illa yapalım şeklinde bir gayretin olmasını açıkçası ben
anlayamıyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlık olmadığı müddetçe, sağlıklı olmadığımız
müddetçe, hiçbir şeyin kıymeti harbiyesi yok. Onun için bu toplantının, bu seçimin yapılması
ile ilgili tıbbi açıdan ben şu dönemde, çok sakıncalı, böyle giderse Aralığın sonuna kadar çok
büyük sakıncalar görüyorum. Ve benim de resmi görevlerim olması sebebiyle aldığım
bilgilere göre, bu iznin verilmesi hemen hemen imkânsız görünüyor. Onun için seçim
çalışmalarıyla ilgili yapılan her türlü şey de hepimizi son derece yoracaktır ve bu hastalıkla
ilgili de Allah göstermesin, bir kimsenin yakını ile ilgili bir şey başından geçmediği müddetçe,
neler olduğunu, neler bittiğini tam olarak kavrayabilmek de mümkün değildir. Nitekim sevgili
Burak çok samimi, çok içten bir konuşma yaptı, seçime bu kadar yoğun hazırlanırken
aylardan beri, anneannesini kaybettikten sonra bu konuyla ilgili fikirlerinin ne kadar bir yöne
doğru değişmiş olduğunu da vurguladı. Diğer bir konu ise, SayınGalatasaray Spor
KulübüBaşkanımız Mustafa Cengiz Bey, Sayın Başkanım, Divan Başkanı ile Divan Yönetimi ile,
divan üyeleri ile üyelerle bozuşmak, onlara küsmek olmaz. Eğer Galatasaray Spor
KulübüBaşkanı bir seçim kararı aldıysa, bunun gerekçelerini basına anlattığından çok daha
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fazla, Galatasaray üyeleriyle olduğu mercilerde bilgilendirmek durumundadır. Bununla ilgili
haklı gerekçeleriniz var ise, bunlara her zaman katılıp, sizi desteklemek isteriz. Karşı
gerekçelerimiz varsa, sizinle birlikte, size karşı bunları anlatmak ve bir noktaya varmak isteriz.
Onun için geçen divan hadi neyse diyelim ama böyle bir karar alındıktan sonra, Sayın
Başkanın, Sayın Başkan sağlığından dolayı katılamıyorsa, onu temsilen bir Yönetim Kurulu
üyesinin burada gelip bir açıklama yapması, neden bu seçim kararını aldıklarını, niye
zaruretleri olduğunu burada muhakkak vurgulaması gerekir.
Çok da uzun konuşmadan bir şeye daha özellikle vurgulayıp konuşmama son vereceğim. Bu
Galatasaray’da gittikçe yoğunlaşan rövanşist davranış şekli, hepimizi son derece yıpratmakta.
Herkesin birileriyle bir sorunları oluyor ve bu rövanşist görüşler gittikçe yoğunlaşmakta. Aynı
gemi içindeyiz ve eğer kararlarımızı aklıselim ile birlikte birlik içinde almazsak, bunu
yapmadığımız müddetçe, bu sıkıntılı ortamdan çıkabilmemiz, bunun mümkün değil. Lütfen
birbirimize yardımcı olalım ve destek olalım ve bir noktada birleşerek, önce genel kurulu
yapabilirsek yapalım, sonra Mayıs ayında uygun, takvime uygun zamanda seçimimizi yapalım
ve daha huzurlu bir şekilde Galatasaray’ı bir noktaya götürmeye çalışalım. Teşekkür
ediyorum, dinlediğiniz için beni.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
İbrahim Beye teşekkür ediyoruz, iyi temennileri için. Bu arada bir son dakika haberi dolaşıyor,
doğru mu, teyidini alamadım ama bütün ajanslar geçmeye başladılar. Cumhurbaşkanı Sayın
Erdoğan’ın beyanatı, pandemi nedeniyle tüm kongreleri iptal ettiklerini, ertelediklerini
belirtmiş, tahmin ediyorum ki, bu diğer sivil toplum örgütleri ve derneklerin de genel kurul
veyahut kongrelerine kadar gelecek bir karar ve beyanattır diye düşünüyorum. Bu bilgiyi,
doğruluğu teyide muhtaç ama, şimdiden sizlerle paylaşmak istedim.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever
EvetBaşkanım, Ak Parti kongreleri olarak belirtiyor Sayın Cumhurbaşkanı.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Evet. Tahmin ediyorum ki dediğim gibi diğer yerlere de bu sirayet edecektir, bekleyip görmek
lazım. Aykut Bey kimde sıra? Sayın Helvacı mı demiştiniz?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Sayın Helvacı.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Evet. Buyursun Sayın Helvacı. Mehmet Bey bağlandınız mı? Ebru ne vaziyetteyiz?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Bağlandı.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
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Tamam.
Mehmet Helvacı
Sayın Başkanım, değerli Divan Kurulu üyeleri, önce kıyafetim için özür diliyorum.
Galatasaraylıların huzuruna bu şekilde çıkmayı arzu etmezdim. Ama bu toplantı için
hazırlanırken ofisimde çalışan genç arkadaşlardan birinin babasının corona pozitif olduğu
haberi geldi, dolayısıyla kıyafetimizi ve şeklimizi değiştirip, test için gerekli işlemleri yapmak
üzere arkadaşları da ofise davet ederek buraya geldim ve şimdi sizinle bu konuşmayı
yaptıktan sonra da o test işlemine başlayacağız. Umarım sorun yaşamayacağız diye
düşünüyorum ama bunun için şimdiden sizden özür diliyorum.
Bu toplantıda söz almamın birkaç tane nedeni var. Hamdi Yasaman ağabeyim, hocam eğer
konuşmamış olsaydı, size bir dini menkıbe anlatarak başlayacaktım sözlerime. Malum bu Hz.
Hamza’nın deniz kenarında kızını kurban etmesine ilişkin bir dini menkıbe olacaktı. Tabii
herkes ne demek istediğimi anladı diye düşünüyorum. Ben bunu anlattığımda, Sayın Divan
Başkanı diyecekti ki, Sayın Helvacı, ya neresini düzeltelim bu anlattığınız şeyin, bilemiyorum.
Öyle şeyler konuşuluyor ki, bunun neresini düzeltmek mümkün, gerçekten bilemiyorum. Yani
kişisel verilerin korunması kanunundan, yapılacak olan seçime kadar, alınmış olan
mahkemenin vermiş olduğu karara kadar hepsi düzeltilmeye muhtaç. Yani hiçbirisi de
maalesef doğru beyanlar değil.
Ama dediğim gibi Hamdi Yasaman hocam, ağabeyim bir kısmını düzeltti. O yüzden ben size
bu hikâyeyi anlatmadan başladım sözlerime. Zamanınızı alıyorum kusura bakmayın. Sayın
Divan Başkanının bir tespiti var ve doğru. O doğru. Bizim tüzüğümüze göre, ilanın
yapılabilmesi için önce izinlerin alınması lazım. İzinler alınmadan yapılan ilan geçersiz, tüzüğe
göre. Bu da seçim sonucunun yine bir mahkeme ile sonuçlanması neticesini doğurmaya
adaydır. Tabii bizler yanlış işler yapmaya devam ettiğimiz müddetçe de, mahkeme önünden
ayrılamayacağız. Ama tabii Hamdi Yasaman hocamın dediği de doğru, mahkemelerin verdiği
tüm kararların doğru olduğunu düşünmemek lazım. Bir şeyi bir kere daha altını çizerek
söylemek istiyorum. Bu konuyu da lütfen Galatasaraylılar araştırsınlar, arzu edenlere ben
gönderebilirim. Bu topu topu 2 sayfalık bir karardır. Lütfen okusunlar. Yargıtay Genel
Kurulunun vermiş olduğu karar da Hamdi ağabeyin söylediği gibi mali ibra varsa, idari ibra da
vardır falan gibi bir gerekçe yok. Bu tamamen bir taraf beyanıdır ve bunun üzerine de
herhangi bir şey inşa etmek söz konusu değildir.
Mahkemenin verdiği karar da doğru değildir. Bir önceki mahkemenin verdiği karar da doğru
değildir. Bu mahkemenin verdiği karar da doğru değildir. Nitekim, ama sorun değildir birinci
mahkemenin verdiği kararın doğru olmaması, nedeni, Sayın Polat ve yönetimi bu davayı
açmıştır ama önce seçim çağrısı yapmıştır. Yani seçimi yapmıştır, bu davayı daha sonra
açmıştır, mahkeme kararı bundan sonra çıkmıştır. Bu yönetim ise maalesef seçim kararı
almadan bu davayı açmıştır ve bir şekilde lehlerine olan bu kararı almıştır, ama bu karar da
doğru değildir. Nedenine gelince, aslında buradaki doğru karar şudur. Değerli
Galatasaraylılar, doğru kararda söylenmesi gereken şey, mahkeme demelidir ki, burada bir
tüzük müeyyidesi var, idari ibra söz konusu olmadığında, seçim yapma zorunluluğu geliyor,
yoksa bu idari ibrasızlığın, mali ibraya herhangi bir tesiri yoktur. Yani idari ibrasızlık demek,
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sadece tek bir müeyyideyi devreye sokar, o da mevcut yönetimin seçim yapma
zorunluluğudur. Bunun mali ibra ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bir önceki mahkemenin de vermesi
gereken karar buydu, ama bu mahkeme tersini yaptı, dedi ki mali ibra olduğuna göre idari
ibra da vardır gibi bir gerekçe konuşuluyor. Böyle bir gerekçeye girmeden, ibrayı idari
ibrasızlığı kaldırdım dedi, kaldırmasına gerek yoktu. Çünkü zaten sonuçları oluşmuştu. Aslında
orada mahkemenin yapması gereken şey, bu dava konusuz kalmıştır demeliydi.
Neyse, bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Lütfen bu karara bakınız, arzu edenlere ben
gönderebilirim. Böyle bir gerekçe söz konusu değildir. Bizim tüzüğümüzde yer alan kelimeler
değiştirilebilir ama bu idari ibrasızlığa ilişkin maddenin varlığının ne kadar önemli olduğu,
aslında bu günlerde daha da ortaya çıkıyor. Yani bunu tabii insanlar bir sorun olarak
algılıyorlar ve diyorlar ki, efendim işte bütün sorunlarımızın kaynağı bu madde. Hayır efendim
bütün sorunlarımızın kaynağı bu madde değil. Bizim sorunlarımızın kaynağı, tüzüğe uymak
istemeyen yönetimler, Galatasaray’da belirli bir davranış biçimine uymak istemeyen
yönetimler, biz tüzükteki bu maddenin getirilmiş olma sebebi zaten bunlardır. Galatasaray’ın
bir geleneği var, Galatasaray’ın bir davranış biçimi, kuralları var. Türkiye değişebilir, ama
Galatasaray değişmemelidir. Eski düzenini müdafaa etmelidir. Bu maksatla getirilmiştir ve bu
maksatla uygulama dâhilindedir. Yani yönetimlerin yapması gereken şey, bu maddeden
kurtulmaya çalışmak değil, bu maddeyi işletmeyecek şekilde yönetimi yapmaktır. Bunun da
çözümü bellidir. Galatasaray’da yönetimler iki şeyi birbirine karıştırıyorlar, temsil ve yönetim
farklı şeylerdir. Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanı, Galatasaray’ı temsil eder. Yani bir başka
deyişiyle, yönetimde alınan kararları, ki bu yönetimin içerisinde sadece Yönetim Kurulu
yoktur. Tüm Galatasaraylılar vardır, ortak akıl dediğimiz de budur. Galatasaraylıların nabzını
tutar, Genel Kurulun nabzını tutar, Divan Kurulunun nabzını tutar ve kararlar buna göre alınır,
daha sonra da bu temsil edilir.
Yani burada aslında bu temsil ve yönetim meselesinin anlaşılması halinde, bu sorunlar
ortadan kalkacaktır. Şimdi seçimin zaten fiilen yapılamayacağı ortada ama teknik
sebeplerden de yapılmaması gerektiğini biraz evvel size izah etmeye çalıştım. Bu son Sportif
A.Ş. genel kurulunda alınacak olan karara gelince, bu karar her ne kadar kararın yazılış şekli,
bundan sonraki genel kurulları, yönetimleri de bağlayacakmış gibi dursa da, aslında bu geçerli
değildir. Yönetim alacağı bu genel kurul kararı ile şirketin bundan sonraki tüm genel
kurullarını bağlayacak bir karar oluşturamaz. Yani genel kurul her zaman daha önce almış
olduğu bir karardan dönebilir, sarfı nazar edebilir, yeni bir karar alabilir, değiştirebilir. Bu
yetkisi her zaman vardır, yani bir kere bu karar alındı diye, bundan sonra da sürekli olarak bu
kararın alınacağını düşünmemek lazım.
Tabii ki yönetimlerin de genel kurullarının bu şekilde olduğunu bilerek kararları alması lazım.
Bunları bankalar tarafından dayatılıyor olabilir, ama bankalar tarafından dayatılıyor olması
bunun yanlı şekilde yazılmasını yine de gerektirmez. O yüzden her ne kadar yazılım şekli
itibariyle tedirginlik veriyor duruyor olsa da, ilgili madde,sonuçları itibariyle büyük bir önem
taşımaz. Ada meselesine gelince, ada ile ilgili söylenenler, sonuna kadar doğrudur. Adanın
bahsedildiği gibi, hukuk nezdinde çözümünün zor olduğu fikrine doğrusu ben katılamıyorum.
Yanlış yollar izlenmektedir. Bunun sebeplerini bilemiyorum. Ama defalarca söyledim, tekrar
söylüyorum. Açılan her yeni dava bu sürecin uzamasına sebebiyet verir. Onun için sürekli
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olarak karar değiştirip yeni davalar açmak değil, bir tek dava ile doğru bir şekilde açılmış tek
bir dava ile bu sonuçlandırmak gerekir. Ama maalesef şu ana kadarki uygulama, sürekli
olarak eski kararları da ortadan kaldırmadan, onları da koruyarak, üzerine yeni davalar açmak
suretiyle işlemektedir ve yeni açılan her dava zaten karmaşık ve iyi işlemeyen hukuk
sisteminde, yeni yeni problemlere sebebiyet vermektedir ve böylece davayı uzatmak
isteyenlerin ekmeğine yağ sürmektedir. Dikkat ederseniz şu anda bu davalardan aleyhimize
sonuçlanan herhangi bir tanesi söz konusu değildir. Ama istediğimiz sonucu elde
edebileceğimiz davalar asla sonuçlanmamaktadır. Bu sonuçlanmamanın elbette
mahkemelerin kötü işleyişinden, elbette karşı tarafın davayı uzatmak için yaptığı
girişimlerden kaynaklandığı kesindir.
Ama burada Galatasaray’ın da sürekli yeni davalar açmak suretiyle bu sonuca katkı yaptığını
söylemek lazım. Önce biz kendi hatalarımızı düzelterek işe başlamalıyız. Bizim hatamız bu
yöndedir. Aslında burası bir idari kararla dahi boşaltılabilecek bir imkâna sahiptir. Ben bunu,
bu konuyla ilgili yapılan özel toplantılarda defaatle dile getirdim. Ve bunun yapılmaması için
de hiçbir sebep yoktur.
Fakat bunların biraz evvel Sayın İbrahim Ziyal söyledi, insanlar kişilerin söylediklerini
tamamen Galatasaray’da sahip oldukları şu ya da bu şekilde özellikle bir kulaktan dolma
dedikodu sisteminin çalıştırılması suretiyle oluşturulan görüşlerine bakarak karar
vermektedirler. Oysa kimin söylediğine değil, o kişinin Galatasaray’daki oluşturulmuş
görünüşüne değil, söylediğine bakmak icap eder, eğer söylediği şeyler doğru ise, o zaman
bunların uygulanmasında herhangi bir beis yoktur. Hatta şu da her zaman yapılabilir. Bir kişi
eğer iddialı bir şekilde bir şeyin halledilebileceğini söylüyorsa, ben olsam hemen anahtarı
kendisine verir, buyur hallet kardeşim, bakalım iddian ne kadar samimi ve doğruymuş, yoksa
boş bir iddiada mı bulunuyorsun derim ve ben bu anlamda da söylediklerimin arkasındayım.
Bu işin çözümü Galatasaray’ın elindedir. Ama bilerek, bilmeyerek, maalesef Galatasaray bu
işi kendisi çözümsüz yola şu ana kadarki hareketleriyle sokmuştur. Bu şekilde devam edildiği
takdirde de bunun herhangi bir çözümünün hukuk nezdinde bulunabilmesi mümkün değildir.
Ama yanlıştan dönülürse, çözüm vardır. Bunu da belirtmek isterim. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Bu konuşma ve kıyafetim için de şartlar nedeniyle böyle olduğundan dolayı,
sizden özür diliyorum, yoksa Divan Kurulunun, Galatasaraylıların karşılarına hiçbir şekilde
hazırlıksız çıkmanın doğru olmadığının bilincindeyim. Ama mazeretimi kabul edeceğinizi
umuyorum, saygılar sunuyorum.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Sayın Helvacı’ya öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Mehmet Helvacı
Teşekkür ederim.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Kendilerine ve ekip arkadaşlarına, ayrıca kıyafetiniz bir hafta sonu için gayet şık. Çok teşekkür
ederiz bunun için de. Hukuki açıklamalarınız çok faydalı oldu hepimiz için. Hem Galatasaray
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Sportif A.Ş.’nin 14 üncü maddesi, hem de mahkeme kararı ile ilgili olarak yorumlarınızı, ilgiyle
izledik. Çok teşekkürler tekrar. Sayın Teoman Kadıoğlu galiba değil mi Aykut Bey?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Evet, sonra da Sayın Gürkan Eliçin.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Evet, buyurun Teoman Bey. Ebru hanım, bağlanabildi mi? Evet, tamamdır, ses ve görüntü.
Teoman Cem Kadıoğlu
Evet. Sayın Divan Başkanım, değerli Divan Kurulu üyeleri ve değerli Galatasaraylılar, 5619
Teoman Cem Kadıoğlu. Efendim şimdi çok kısa konuşacağım her zaman olduğu gibi, vaktinizi
almayacağım. Öncelikle bir mahkeme kararı ile Galatasaray’ın üzerinden vesayetin kalkması
konusunu anlayamadım. Burada değerli yönetimimizden temsilciler varsa, lütfen bu konuyu
bir sual olarak kabul etsinler ve bu konunun bir açıklığa kavuşmasını sağlasınlar. Bu konuda
çok fazla infial var ve ileride, bir saniyenizi rica edeceğim. Bu konuda bir açıklama olursa çok
makbule geçer. Bu arada sanırım divandan bir açıklama geldi. Bir saniye. Pardon, değilmiş,
Divan Başkanı ile ilgili farklı bir mesajmış. Bir üyemizden gelen, aralarındaki konudur, ben
girmeyeceğim. Peki. Selçuk Erdoğmuş, Sicil Kurulu Başkanımız bana özelden mesaj yazıyor.
Divan Kurulu Başkanı maalesef bana söz vermiyor, konuşmanın sonunda söz vermesini rica
ederim diyor. Elçiye zeval olmaz diyelim ben de bunu iletmiş olayım. Sayın Başkanıma.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Sayın Kadıoğlu, siz konuşmanızı yapın lütfen, ben Sayın Selçuk Erdoğmuş’u takip ediyorum,
buradan. Elçilik yapmanıza da gerek yok. Biz sizin görüşlerinizi alalım.
Teoman Cem Kadıoğlu
Hayır, kendisi rica etti. Zeval olmaz yani. Selçuk’la da o kadar hukukumuz vardır. Kusura
bakmayın, onu da söyleyeyim geçeyim.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Buyurun lütfen.
Teoman Cem Kadıoğlu
Şimdi bu vesayet meselesi konusunda Sayın Yönetimimizden bir bilgi rica ediyorum. Bu nedir,
nasıl olmuştur? Ne anlamda kullanılmıştır, lütfen bu konuda bir açıklamada bulunulsun.
İkincisi efendim bu zor süreçte, seçim açıklandıktan sonra birkaç arkadaşımız birden başkan
adaylıklarını açıkladılar. Galatasaray’ın bu zor döneminde, ülkenin bu zor döneminde buna
cesaret eden insanları, gerçekten tebrik ediyorum.
Üçüncüsü ve çok kısaca, son olarak bahsedeceğim konu. Bunu ben bir tıp profesörü
kimliğimle söylüyorum. Biraz evvel İbrahim Ziyal arkadaşımızın da bahsettiği gibi, o da bir tıp
profesörüdür, şu anda sahada çalışıyor aktif olarak. Gidişatın lütfen farkında olalım. Yani
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yazın rahat günlerini, açık havada, pandeminin birinci dalgasının sönümlenmesinden sonra,
böyle bir genel kurul yapmadık. Pandemi azdı, ikinci dalga, birincisinden de şu anda yüksek,
dünkü ölüm sayısı şu ana kadar pandemi başından beri en yüksek sayı. Giderek de yükseliyor
pandeminin gücü, Aralık ayında bunun nerelere ulaşabileceğini hayal bile edemiyoruz. Bu
ortamda Galatasaray’da bir seçim, bir kere bir tıp insanı olarak insani olarak kabul
edilebilecek bir şey değil. Tüm ilgililere buradan sesleniyorum. Galatasaray’da birçok tıp
profesörü, hekim arkadaşımız, sağlık çalışanımız var, onlar da seslerini yükseltsinler. Uzaktan
davulun sesi hoş gelir demişler, içeride ne olduğunun farkındayız, bilhassa şu konuştuğumuz
Divan ortamı üyelerinin hiçbirinin seçime dahi geleceğini zannetmiyorum.
Açık söyleyeyim, o seçimi 24’ünde yaparsanız ben de gelmeyeceğim. Yapmayın, böyle bir şey
olacak bir şey değil. Galatasaray’ın aklı, Galatasaray’ın yani Galatasaray’ın görüşü böyle bir
şeyi zaten teklif bile etmemeliydi. Bu iş buraya geldi, olacağına, izin verileceğine
inanmıyorum ama izin verilmese bile, böyle bir şeyi gündemimizden hızla düşürmeliyiz.
Gerçek sorunlara eğilmeliyiz ve Mayıs ayında seçimimizi hep birlikte inşallah çok daha
huzurlu bir ortamda, aşı gelecek, tedaviler güçlenecek, açık havada huzurla yapabilirsek,
Galatasaray için çok daha faydalı olacaktır. Şu anda bu konuyu hızla gündemden düşürmemiz
gerektiğini söylemek istiyorum ve Galatasaray’daki tüm tıp insanlarının da bu konuda
seslerini yükseltmelerini istiyorum. Tıpkı az önce İbrahim Ziyal’ın gayet net olarak yaptığı gibi,
ben de son sözümü söylüyorum. Bu seçim tıbben yapılmamalıdır. Çok teşekkür ederim
efendim, saygılarımı sunarım. Kusura bakmayın, elçilik için. Hürmetler.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Çok teşekkürler Sayın Kadıoğlu. Gürkan Beyde mi sıra?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
EvetBaşkanım.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Sayın Gürkan Eliçin lütfen. Daha sonra da Sayın Selçuk Erdoğmuş ve Sayın Okan Böke’ye söz
vereceğim. Yalnız o söz vermeden evvel şu yorumu da yapmak isterim. Sayın Selçuk
Erdoğmuş şu anda bütün platformlara yazıyor, bana söz vermiyorlar diye, hatta Teoman
Kadıoğlu’nu da elçi olarak kullanmış. Biliyorsunuz bizim böyle bir kimseye söz vermemek diye
ne niyetimiz olur, ne bir şey olabilir. Fakat geçen toplantıda da bahsetmiştim. Yönetim
Kurulundan gelen imzasız yazıda, Yönetim Kurulunun ve kurul üyelerinin divan toplantılarına
katılmayacaklarını beyan etmeyeceklerdi. Biz de o kapsamda katılmamalarını
kolaylaştırıyoruz. Onun dışında başka bir niyetimiz olacak. Ancak Sayın Selçuk Erdoğmuş’un
ısrarla bugünkü divan toplantısına katılması ve söz almak istemesi, gün geçtikçe doğruyu
bulmaya başladıklarını görüyoruz. Hatta bana şöyle yazmış, bu nasıl bir demokrasi,
Galatasaray’ın mahrem konularını Divanda konuşmayacaksak, nerede konuşacağız diye.
Kendisine yürekten katılıyorum. Divan toplantısında konuşulmalı bu konular. Bu yeni
düşüncesinin de diğer Yönetim Kurulu ve kurul arkadaşlarına ivedilikle sirayet etmesini,
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Galatasaray Camiası adına ve kendi adıma beklediğimi de Sevgili Selçuk kardeşimden,
bilhassa hatırlatmak ve rica ediyorum. Gürkan Bey buyurun.
Gürkan Eliçin
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan ve değerli Divan Kurulu üyeleri, sevgili Galatasaraylılar,
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkanım öncelikle bir teşekkür konuşması yapmak istiyorum. Çoğumuzun bilgisi
dâhilinde olduğu gibi, geçen ay içerisinde değerli bir Disiplin Kurulu üyesi tarafından, zorla
sözcüğüne hakaret anlamı yüklenerek, Disiplin Kuruluna sevkim istenmiş ve Yönetim Kurulu
tarafından da bu sevk gerçekleşmişti. Hemen ardından başta siz Sayın Başkanım olmak üzere,
pek çok değerli Galatasaraylılar, çeşitli kanallardan bana desteklerini ilettiler. Çok duygu
yüklü anılar yaşattılar, teker teker isimlerini sayamayacağım ama hepsine gönülden teşekkür
ediyorum.
Ayrıca çok değerli iki ağabeyim de geçen toplantıda, divan toplantısında konuyu gündeme
taşıdılar. Sayın Sait Mısırlıoğlu ağabeyim ve Hayri Kozak ağabeyim, hak etmediğim iltifatlar
için içeren konuşmaları ve destekleri için minnettarım, ömür boyunca unutmayacağım anlar
yaşadım, gerçekten değişik duygular içerisinde oldum.
Bu süreç içerisinde sevgili Başkan Yardımcımız Kaan Kançal da beni aradı ve bu konuyu
şikâyetin geri çektirilmesi yöntemiyle çözmeye çalıştığını söyledi. Ben kendisine benim böyle
bir talebim olmadığını, Galatasaray’ın bu kadar değerli vakti değerli olan bir yöneticisinin bu
konuyla ilgilenmesine gerek olmadığını, Galatasaray’ın ivedi sorunlarının bundan çok daha
büyük önem celbettiğini söyledim. Ancak kendisi bunun Galatasaray’ın iç barışı için gerekli
olduğunu söyledi. Bu durumda ben de buradan bir diyet çıkmaması ve her ikimizin de doğru
bildiğimiz konuları, doğru ortamlarda söylemeye doğru üslupla söylemeye devam etmemiz
halinde karşı çıkmayacağımı söyledim. Nitekim bu konuda antant kaldık, dolayısıyla ne bir
diyet söz konusu olabilir, ne de herhangi birimizin bununla ilgili söylemek istediği
düşüncelerine ket vurması söz konusu olmaz ve bu süreçte öğrendim ki kendisinden, ayrıca
hakkımda iki girişim daha söz konusuymuş, Divan toplantılarında yapılan tüzük yanlışlıkları ve
ihlalleri nedeniyle hesap vereceksiniz cümlem rahatsızlık yarattığı için iki ayrı şikâyet de
yoldaymış, bunun da önünü keseceğini, kesmeye çalışacağını söylemişti Sayın
BaşkanYardımcısı. Nitekim 9 Kasımda yapılması gereken disiplin oturumu,9 Kasım Pazartesi
günü yapılması gereken Disiplin Kurulu oturumu hakkında, 6 Kasım Cuma günü saat 15
civarında yani mesai bitimine birkaç saat kala, aldığım bir e-mail ve arkasından da maili
aldığımı teyit eden bir telefon görüşmesi sonucunda, hakkımdaki disiplin soruşturmasının
bitirildiği, durdurulduğu bilgisi tarafıma ulaştı. Bu süreçte tekrar ediyorum, talebim
olmamasına rağmen, nezaket gösterip konuyla ilgilenen devre arkadaşım ve sevgili Başkan
Yardımcımız Kaan Kançal’a teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum. Gerektiğinde eleştirdiğimiz
gibi, yeri geldiğinde teşekkürü de esirgemememiz gerektiğini biliyorum. Bu konuda
Galatasaray kamuoyunu aydınlatmak için en doğru platformun da SayınDivanımızın toplantısı
olduğunu düşündüğümden, vaktinizi konuşmamın ilk bölümünde bu konuyla aldım. Aslında
sevimsiz bir konu olduğu için de ve vaktinizi bununla harcadığım için de özür diliyorum.
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İkinci konu bu mahkeme ile ilgili çok kısa bir iki şey söylemek isterim. Ben de çünkü ben de
söz konusu mahkemeye, duruşmaya, fer’i müdahil sıfatıyla katıldım. Bazen sapla saman
birbirine karışıyor, iyi ayırt etmekte fayda var. 14 üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, 16 Kasımda
Galatasaray Spor Kulübü Derneği aleyhine açılan davada kısmen kabul, kısmen ret şeklinde
bir hüküm kurdu. Davayı kabul ettiği bölüm şuydu, 23 Mart 2019 tarihli mali genel kuruldaki
gündemin 8 inci maddesi gereği yapılan idari ibra oylamasında kurulan kararın kaldırılması.
Yani gündemin 8 inci maddesindeki Yönetim Kurulunun idari yönden ibra edilmeme kararının
kaldırılması şeklinde bir karar kurdu.
Bu kararın bir bölümü, diğer bölümü ise şuydu. İstenilen, davacılar tarafından istenilen 59
uncu maddenin batıl ilan edilmesi, tüzüğümüzün 59 uncu maddesinde ne diyor? Son
bendinde. İbra edilmeyen Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir sonraki
seçimde aday olamazlar. Bu kararın, bu hükmün, tüzük hükmünün batıl ilan edilmesi ile ilgili
kısmı da reddetti. Şimdi gerekçelerini bilmiyoruz. Dolayısıyla yasal süre 1 ay, gerekçeli kararı
beklemek lazım. Mahkeme bu kararı, sayı mı, yetersiz bulduğu için mi aldı? Mali ibranın
içerisinde idari ibra da var diyerek mi aldı? Nisapla ilgili bir kafa karışıklığı oldu, onu
kullanarak mı aldı? Bunların hepsini birden mi kullandı, ikisini, üçünü. Bunu ancak gerekçeli
kararda göreceğiz. Elbette ki karar kesin değil, gerekçeli karardan sonra da istinaf yolu, 14
gün içinde açık. Dolayısıyla şu anda bilmemiz gereken, mahkemenin aldığı karar neymiş?
Yönetim Kurulunun idari ibrasızlığı ile ilgili genel kurul kararını ortadan kaldırmış, ancak
önümüzdeki dönemlerde bir mali ibrasızlık, özellikle veya idari ibrasızlık döneminde, 59 uncu
maddenin işlememesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani önümüzdeki ibrasızlıklar
durumunda ki, umut etmiyorum ama olursa, aday olamama hükmü tüzüğün mahkeme
tarafından da yorumlanarak, tekrar kesinleşmiş vaziyette.
İkinci konu çok karıştırılıyor. Denetim Kurulu ile ilgili, Denetim Kurulunun ibrasızlığı ile ilgili bu
mahkemenin zaten karar alma şansı yok. Çünkü o başka bir mahkemede devam eden bir
dava, 26 ncı Asliye Hukukta görülüyor. Ve zaten o gündemin 8 inci maddesi değil, 9 uncu
maddesinde yapılan bir oylamaydı. Dolayısıyla mevcut durum Denetim Kurulu açısından
aynen devam etmekte, yani ibrasızlığın icrasına konulan tedbir kalktığı için, Denetim
Kurulunun ibrasızlığı şu anda yürürlükte. Ne zamana kadar? 26 ncı Asliye Hukuk Mahkemesi
bunun esastan görüşüp, aksine bir karar alması durumuna kadar ki, o mahkemede de henüz
bilirkişi aşamasında olduğunu yakından takip edenler biliyorlar. Dolayısıyla ne kalktı, ne
kalmadıyı? Galatasaray Spor Kulübü üyeleri ve özellikle Divan Kurulu üyelerinin yakından
bilmesi gerekiyor. Çok fazla konu iç içe gibi görünüyor, ama iki ayrı mahkeme, iki ayrı
oylamanın, iki ayrı itirazlarla, gerekçelerle yargılanması söz konusu. Bu konunun açıklığa
kavuşması için de söz aldım. Söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için
tüm üyelere de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Teşekkürler GürkanBey, katılımınız için. Aykut Bey başka konuşmacımız kaldı mı, Divan
üyelerimizden?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
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Emir Bey, ama Emir Kıvırcık mı? Sicil numarasını ve şeyini bekliyoruz. Arzu ederseniz.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Beklemeyelim. Sıradaki konuşmacımız kim?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Selçuk Erdoğmuş ve Okan Böke.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Alalım Selçuk Beyi, üyelik hakkında bilgi verecekmiş. Buyursun.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Sayın Selçuk Erdoğmuş’u bağlayabiliyor muyuz?
Divan Sekreteri Ebru Özçetin
Başkanım Sayın Erdoğmuş bağlandı, fakat kamerasını ve sesini, mikrofonunu açması
gerekiyor.
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş
Açıldı mı acaba? Bir saniye. Evet. Açıldı galiba.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Evet.
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş
Evet. Sayın Divan Başkanım, öncelikle geç de olsa söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Ekim
ayı Divan toplantısından bugüne neyin değiştiğini inanın anlamış değilim. Ekim ayı
toplantısında, çok teşekkür ederim söz verdiniz, Divan üyesi olarak söz verdiniz, ben de Sicil
Kurulu hakkında ve aynı zamanda şahsım hakkında da bilgilendirme yaptım. Bugün de yine
Ekim ayı toplantısında gündemde olan 2020 yılı üyelik süreci ve alımına dair bilgilendirme ve
geçen toplantıda da yarım kalmış olan bazı konularda bilgi vermek için talepte bulundum.
Geç de olsa bu talebimi yerine getirdiğiniz için çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Bir parantez açalım Selçuk Bey, tekrar polemik konusu yaratmaya niyetim yok. Öyle bir hak
vermeyeceğim zaten. Ekim ayı toplantısında gündemimize zaten koymuştuk. Üyelikler
hakkında bilgi verilmesini. Ancak sizin de içinde bulunduğunuz Yönetim Kurulu ve bağlı
kurullar adına böyle bir yazı gelince, biz gündemimizi değiştirmedik, üyelerin de bilgi alması
esas olduğu için gündemimizde zaten olan bir konuda size söz verdim. Bugün ise söz almak
için müracaatınızda şöyle bir argüman ileri sürmüştünüz. Tüzüğümüze göre diyorsunuz, Kurul
üyelerine, Kurul Başkanlarına öncelik tanınır. Bu doğru bir maddedir, ama sizin de içinde
bulunduğunuz Yönetim Kurulu ve kurullar, yani yönetim grubu diyelim, zaman zaman tüzüğü
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refere ediyor, zaman zaman tüzüğü refere etmiyor. O bakımdan hem bu karışıklığı ortadan
kaldıralım. İkincisi de dediğim gibi, üyeler siz yönetim adına mı konuşacaksınız, yoksa Selçuk
Erdoğmuş olarak mı konuşacaksınız? Ama gördüm ki, bir öncelik vermemiz için bir neden yok
size şu anda, çünkü siz toplantılara zaten katılmayacağınızı beyan ettiniz. Ama aksi bir durum
varsa, bunu da memnuniyetle karşılıyoruz. O bakımdan Divan Kurulu arkadaşlarımla istişare
ettikten sonra, daha da fazla tırmandırma niyetinde olmadığımız için, siz de Selçuk Erdoğmuş
olarak buyurun, üyelerimize üyelik hakkında kısa bilgiler aktarın. Ama bunun için işte ne
bileyim, sosyal medya platformuna yazın, SayınDivanBaşkanı bana söz vermiyor filan, çok
lüzumlu şeyler değil. Dolayısıyla bizim derdimiz üzüm yemek her zaman söylediğim gibi,
buyurun kürsü sizin, üyelik hakkındaki bilgilerinizi alalım. Ondan sonra bu konuyu kapatalım
lütfen, buyurun.
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş
Evet, Sayın Başkanım bir şeyi düzeltmek durumundayım. Hiçbir sosyal medya platformuna bu
konuda bir bilgilendirme yapmadım, sadece maalesef söz alamadığım için o an içinde canlı
konuşma yaptığı için Sayın Teoman Kadıoğlu’na özel whatsappından rica ettim, bu konuyu
gündeme getirmesini, çünkü bu konu, mahrem konular, bugüne kadar çok mahrem konuyu
hiçbir zaman ne basın önünde, ne kamuoyu önünde tartışmamaya çalıştık. Divan Kurulu,
DivanBaşkanlığı bu konuda mahrem konuların konuşulması, değerlendirilmesi gereken yer
olduğunu düşünüyorum. Sicil Kurulu üyeleri ve diğer arkadaşlarımız da aynı şeyi
düşünüyorlar. Burada da Galatasaray Spor Kulübünü çok ilgilendiren konular hakkında bilgi
aktaracağım. Yani bunu Yönetim Kurulunun, Denetim Kurulunun almış olduğu bir kararla
özdeşleştirmenin de çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Geçen toplantıda da bilgi
verememenin yegâne sebebi, aktarmıştım, üyelik süreci devam ediyordu. Üyelik sürecinin
%90‘lık kısmı sona erdi, sadece kontenjan, açılmış olan kontenjanla ilgili ek çağrılar yapıldı.
Dolayısıyla istatistik bilgileri de verebileceğim.
Bir de hatırlarsanız yine geçen toplantıda bazı konularda da bilgilendirme yapacağımı
söylemiştim, başta DivanBaşkanlığımıza ve üyelerimize, bu konularda da kısa bir aktarımlarda
bulunacağım.
Bir dosya paylaşmak istiyorum. Müsaadenizle teknik olarak hiç yapmadığım için yönlendirme
rica edeceğim teknik ekipten. Dosya paylaşımı için acaba teknik ekip nereden yapmam
gerektiğini bilgilendirirse.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Ebru Hanım yardımcı olabilir misiniz Selçuk Beye?
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş
Evet, buldum galiba. Teşekkür ederim şimdi buldum. Evet, şuradan galiba onu da
başlatabiliyorum. Sayın DivanBaşkanım, saygıdeğer Divan üyeleri, kulüp üyelerimiz, son
Divan toplantısında gerçekleştiremediğimiz olağan genel kurulumuzda, üyelerimizin bilgisine
sunmayı planladığımız, Galatasaray Spor Kulübünün kurumsal kimliğini ve mali argümanlarını
kullanarak, organize bir ekip tarafından, kulübü maddi ve manevi zarara uğratan yapıyı,
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şeması ile ilk Divan toplantısında sizlere açıklamaya çalışacağımı ifade etmiştim. Bu süreçte
devam eden soruşturmaları itibarsızlaştırmaya dönük algı operasyonuna, direk ve dolaylı
hizmet edenleri, bir kez daha uyarmak isterim.
Günü gelince bu kişilerin Galatasaray camiasına hesap vereceklerini, camiamızı maddi ve
manevi zarara uğratmış olan kişi ve oluşumlardan, Galatasaraylılar olarak, el ele vererek, hep
birlikte arındıracağımıza olan inancımızı belirtmek isterim.
Değerli Galatasaraylılar, farklı vesilelerle yüzeysel olarak sizleri bilgilendirmiş olduğumuz,
usulsüz üyelikler, üyelik vaadi ile dolandırıcılık, Divankombinelerinin …
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Selçuk Bey, Selçuk Bey, Denetim Raporunu mu okuyorsunuz?
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş
HayırSayın Başkanım, ben Sicil Kurulu olarak hazırlamış olduğum geçen Divan toplantısında
da sizlere de ifade etmiş olduğum, Divan üyelerimize de ifade etmiş olduğum, bu
soruşturmalar çerçevesinde, Sicil Kurulu tarafından hazırlanmış olan bilgilendirmeyi
aktaracağım efendim.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Şu anda 2019 un Denetim Kurulu, şu anda ekranda 2019 yılı Denetim Kurulu raporu başlığını
görüyorum. Böyle bir şeye müsaade etmem. Haberiniz olsun.
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş
…. Yapacağım bilgilendirmede referans olarak aktaracağım bir bilgi nedeniyle bu ekranda var,
birazdan geçeceğim hemen onu. Zaten bu denetim raporu …
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Denetim Raporunu okuyamazsınız, ona göre.
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş
Yok, yok öyle bir şey zaten benim asli görevim değil, Denetim Kurulu raporunu, Denetim
Kurulu kendisi okur.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Biz sadece üyelik hakkında sizden bilgi istiyoruz. Buyurun.
Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş
Bizim, Sicil Kurulu ve camiamızı ilgilendiren konular hakkında bilgilendirme yapıyorum şu an.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Üyelik hakkında.
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Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş
Evet, sahte üyelik, dolandırıcılık, bunlarla ilgili Sicil Kurulunun direk ilgilendiren konular
hakkında bilgilendirme yapacağım Sayın Başkanım, müsaade ederseniz. Bunun da camiamız
için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki dönemde, Aralık ayında
seçimimiz olur veya olamaz, sağlık sebepleriyle çok değerli konuşmacılar önemli saptamalar
yaptılar. Ama değerli başkan adaylarımız ve önümüzdeki dönemde bu görevi alacak olan ve
Galatasaray Spor Kulübü bayrağını taşıyacak olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkanlarımıza
bu konuda bilgi aktarmanın asli görevimiz olduğunu düşünüyorum.
Müsaadenizle devam edeceğim ve değerli Galatasaraylılar, farklı vesilelerle dile getirmiş
olduğum, usulsüz üyelikler, üstelik üyelik vaadiyle dolandırıcılık, Divan üyelerine rozet
satışları, Divan kombine yolsuzluğu ve bunun gibi konularda elimden geldiğince belgeleriyle
aydınlatıcı bilgilendirme yapmaya çalışacağım.
Geçmişteki suiistimallerin gelecekte tekrarlanmaması ve tüm üyelerimizin Galatasaray’ın
menfaatlerinin takipçisi olması adına, bu önemli konuya dikkatinizi çekmenizi rica ediyorum.
Hatırlarsınız ilk olarak, Galatasaraylıların üye olduğu bir sosyal medya grubunda 18 Mayıs
2018 tarihinde bir Galatasaray Spor Kulübü üyemiz, yasa dışı üye alımı yapıldığına dair
iddiada bulunmuştu. Hazirunda en son 17791 sicil numaralı üyenin bulunmasına karşın,
18071 sicil numaralı usulsüz Galatasaray Spor Kulübü üyelik kimlik kartı verildiğini ve bu
işlemin usulsüz olduğunu belirtmişti.
Bu beyan üzerine öncelikle, münferiden bu olay hakkında Sicil Kurulu çalışanlarının bilgisine
başvurduk, sonrasında da Sicil Kurulunda bir iç soruşturma başlattık. Elde edilen belge ve
bilgiler çerçevesinde farklı konularda Denetim Kurulu da soruşturmalar açtı, sürecin bir
parçası olduğu kanaatine ulaşılan üyeler Disiplin Kuruluna sevkedildi. Kulüp üyesi olmayan
kişiler ve bazı kulüp üyeleri hakkında da hukuki süreç başlatılarak, suç duyurusunda
bulunuldu. Ekranda gördüğünüz şeyi şimdi geçeceğim. Burada yansıtmamın sebebi şu,
yapılan soruşturmalara ilişkin detaylı bilgiyi, aslında olağan genel kurul öncesi, Mart 2020’de
yayınlanan o tarihten bu yana da üyelerimizin incelemesine açık, mali, idari faaliyet raporları
ve Denetim Kurulu raporlarının, idari faaliyet raporunun 85 ve 89 arası sayfalarıyla, Denetim
Kurulu raporunun 11-16 sayfaları arasında ulaşabilir, tüm üyelerimiz ve Galatasaraylılar.
Galatasaray Spor Kulübünü maddi ve manevi zarara uğratan yapıyı ve işleyişi Sicil Kurulu ve
yine üyelerimiz üzerinden maalesef suiistimale uğramış, Divan Kurulu işleyişi üzerinden iki
ayrı şema ile ifade etmeye çalışacağım.
Öncelikle Sicil Kurulu şemasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Maalesef birazdan detaylı olarak
bazı vakalar üzerinden de bilgi vermeye çalışacağım. Aracı kişiler kullanılarak, bunların
içerisinde kulüp üyelerimiz de var, kulüp dışından da insanlar var. Maalesef Galatasaray
sevdalısı uzun yıllardır bekleyen, içlerinde akademisyenler, iş insanlarının da olduğu kişiler,
oluşturulan bir yapı çerçevesinde şahsi hesaplarına çeşitli bedeller toplanarak ve maalesef
Sicil Kurulu içerisindeki üye başvuru sürecindeki açık kapıları da kullanarak, şemada da
gördüğünüz gibi bedeller toplayarak, bazı kişiler üyelik vaadiyle aldatılmış, bu kişilerin bir
bölümü üye olduklarını zannetmişler, bir bölümü uzun uğraşlar sonrasında artık pes edip geri
çekilmiş, bunun yanı sıra maalesef bazı usulsüz üyelikler de gerçekleştirilmiş. Daha önceki
Divan toplantısında ifade etmiştim, 2011 yılından beri teslim edilemeyen zimmetli
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makbuzların bir bölümü hariç, zorlamalarla, yazılı ve sözlü şeylerle teslim edildi. Burada da
hâlâ ulaşılamayan makbuzlarımız var. Sizlere bu süreci vaka üzerinden anlatmaya
çalışacağım. Çünkü inanın biz bile ilk olarak tespiti yaptığımızda, aklımız almadı, bu süreci
nasıl kotarmış, nasıl bu açık kapılardan girmişler, inanın şaşkınlık içerisinde karşıladık.
Öncelikle bir ilk vaka üzerinden sizi bilgilendirmek istiyorum. Üyelik vaadiyle dolandırma ile
usulsüz üyelik konusunu tespit edilen ilk vaka, S.C.A. üzerinden bakalım. Üyeliğe kabul
edildiğini düşünen S.C.A.’dan, eski sicil çalışanı, E.E. kredi kartı talimatını mail ile alıyor,
ekranda görüyorsunuz. Akabinde kulüp pos makinesinden S.C.A.’nın kredi kartından 11 Şubat
2017 tarihinde 10.310 TL çekiyor. Makbuz düzenleyip kendisine mail ile ulaştırıyor.
Düzenlediği makbuz, yaprağı halen kayıp olan ve E.E. üzerine zimmetli makbuz koçanından
sadece bir yaprak, diğer makbuzların akıbeti şimdilik bilinmiyor. Diğer taraftan üyeliğe kabul
edilen S.E., makbuzu da şu an ekranda görüyorsunuz. Bu da maalesef S.C.A.’nın kredi kartı
dökümü. Şimdi burada çok önemli bir ayrıntıyı belirtmek istiyorum. Malumunuz herhangi bir
yerden alışveriş yaptığımızda ilgili mağaza veya kurum, sizin isminizi göremez. Sadece kredi
kartınızın ilk 4 ve son 4 rakamına ulaşabilir. Ancak alışverişi yapan kişi, hangi kurumun kendi
kredi kartından para çekildiğini görebilir. Burada da gördüğünüz gibi, ilgili şahıs, Galatasaray
Spor Kulübü tarafından 6 taksitli üyelik kaydiyesinin çekildiğini zannediyor. Ki gerçekten de
çekiliyor. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor bu iş? Evet, asıl zaten hepimizi şaşırtan konu burada. Bu
sürecin diğer tarafında, yine başka bir üyeliğe kabul edilen S.E. isimli bir kişi adına, 30 gün
içerisinde kaydiyesini ödemesi için kendisine bildirim yapılıyor. İlgili kişi kaydiyesini ödemiyor.
Ama ödeme yapmamış olmasına rağmen, Kasım 2016 da Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul
edilmesi talebiyle onayına sunuluyor ve üyeliğe kabul ediliyor. Aradan yaklaşık 4 ay geçiyor.
S.C.A.’nın kredi kartından çekilen 10.310 lira bedele ait kredi kartı slipi ile 12 Şubat 2017
tarihinde diğer S.E. adına makbuz düzenleniyor, CRM’e işleniyor, kulüp kayıtlarında
S.E.legalize ediliyor.
Şurada genel olarak yapıyı zaten size daha rahat anlatabilmek için ufak bir şema yaptık. Şimdi
diyeceksiniz ki Galatasaray Spor Kulübü kasasına bir 10.300 TL’lik bir bedel giriyor, o bedel
makbuz düzenlenip herhangi bir kişi adına beyan edildiği an sistemde karşılıklı meç olabiliyor.
Tahminimiz ki diğer vakalar üzerinden de gördüğümüz kadarıyla, kuvvetle muhtemel S.E.
üzerinden alınmış olan nakit ödeme, ilgili şahıslarda kalıyor, onun adına da bir sistemde CRM
de düzenleme yapılması gerektiği için, üyelik vaadiyle maalesef dolandırılmış olan S.C.A adına
düzenlenmiş sliple başka bir makbuz düzenlenip sistem kapatılıyor.
Ekim 2020 Divan Kurulu toplantısında, eski başkanımız şöyle bir beyanda bulundu, S.C.A.
vakasını maalesef. Şu iki ifadede kullandı. S.C.A. adlı şahsa verildiği söylenen kartın
photoshop programıyla düzenlendiği, yazının bizim kartlardaki gibi embose olmadığı, resmin
ortadan oturtulduğu, yani olması gereken bu kartın PVC ile kaplı olduğu son derece açıkken
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, sahte görüntüsünün olup, madden var olmadığını belirtti.
S.C.A.’nın kredi kartından 10.300 lira çekilip, adına makbuz düzenlenip, kendisine sadece
kimlik kartı değil, yeni üye olanlara berat töreninde takdim ettiğimiz, şilt benzeri, kimlik kartı,
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Galatasaray etik değerleri kitabı ve tüzükten oluşan zarfın gönderilmiş olmasını takdirlerinize
bırakıyorum.
Eski Sicil KuruluBaşkanına bildiğim kadarıyla, kendisine sadece görev ihmali dışında bir
yöneltilmiş bir suçlama olmamasına karşın, eski sicil çalışanı E.E.’yi korumaya dönük yanlış
bilgi vermesinin değerlendirilmesini de sizlere bırakıyorum.
Devam eden hukuki süreç ve soruşturmanın selameti açısından, şimdilik daha detaylı bilgi
aktarmayacağım. Maalesef içlerinde çok değerli akademisyenler, iş insanları olan, üyelik
vaadiyle dolandırılan çok sayıda Galatasaray sevdalısı tespit etmiş bulunuyoruz. Dolandırılan
kişilerin, şüphelenmemesi adına, genelde benzer argümanlar kullanılıyor. Dolandırılan kişiye
kendisini kontenjandan üye yapacaklarını söyleyip, giriş kaydiyesi olan bedeli, şahsi
hesaplarına ödenmesini istiyorlar. Kişinin ekonomik durumuna göre, ayrıca 10, 20 veya 30
bin lira bir bağış kendilerine göndermelerini, kulübe üye oldukları zaman da Galatasaray Spor
Kulübüne bu miktarın bağış yapılacağını, bunun bir miktarını da ufak bir cüz’i miktarının da
dosyalarının öne çekilmesi için kullanacağını ifade ediyorlar.
Şahsi hesaplara bunlar tabii çekiliyor, maalesef. Konunun vahameti açısından, E.E. ile yine
kulüpten ihraç edilmiş, eski bir üyemiz A.M.K. arasındaki E.E.’nin resmi Galatasaray mail
adresi üzerinden yapılan yazışmaları bilginize sunuyorum.
‘Kardeşim günaydın, toplam 2 bin lira oldu, senden rica ettiğim konu da, diğer konularda çok
acil iyi haberlerini bekliyorum. Elinden geleni yap lütfen, inan kardeşim olsa bu kadar
desteklemezdim. Sana ne gelirse, hesabına gönderiyorum. Ben de diğer insanlara mahcup
olmayayım kardeşim. Bir şekilde yapalım onları.
Kardeşim gönderdim, toplam 50 bin oldu. (O günkü kurla yaklaşık 17 bin dolar.)’
E.E. maalesef çok değerli bir Galatasaray derneğinde kurum adına sahte evrak düzenleyip,
eski başkanın dijital imzasını da kullanarak dâhil etmeye çalışıyor. Konu hakkında eski değerli
başkanımız da bilgilendirilmiştir. Kendisi de E.E. hakkında ayrıca savcılığa suç duyurusunda
bulunmuştur. Bu dosya da soruşturması devam etmektedir. Size sadece iki tane bahsettiğim
onlarca, yirmilerce aldatılmış kişinin, ilgili şahısların şahsi hesaplarını gönderdikleri, giriş kartı
aidat bedeli, Galatasaray Kulüp üyelik bedeli, sadece iki örnek gösteriyorum.
Evet, bu da maalesef o derneğimiz E.E. tarafından kendisi için düzenlenmiş 6.100 lira bedel
aldığını iddia ettiği bir sahte belge.
Çok kısa da size Divan kombine yolsuzluğu, Divan üyelerine rozet satışı soruşturmasına dair
şema üzerinden biraz bilgi vermek istiyorum.
Üyeliklerde olduğu gibi, Divan kombine yolsuzluğunda da maalesef bir bölümü kulüp üyesi
aracılar kullanılıyor. Divan üyelerinin numaraları kullanılarak, başkalarının adına form
düzenleniyor. Şuradan sadece bir örnek veriyorum size, düzenlenmiş formun üzerine rastgele
bir Divan üyemizin numarası yazılıyor. Altına kulüp üyesi dahi olmayan kişilerin isim ve TC’leri
ile kombine departmanına aktarılıyor ve ilgili kişilere indirimli Divan kombinesi tahsisi
sağlanıyor.
İlgili kişilerden normal kombine ücreti toplanıyor ve kendilerine önceden düzenlenmiş demin
de göstermiş olduğum sahte form ile indirimli kombine tahsisi yapılıyor. Bu şekilde
düzenlenen her kombine için değerli birçok üyemizin geçmiş Divanlarda dile getirdiği gibi,
Galatasaray Spor Kulübü Derneği aradaki bedeli Sportif A.Ş.’ye ödüyor. Uzun yıllardır bu
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yapılıyor. Bu maalesef süreçten kaynaklı, Galatasaray Derneği, her yıl, 300, 400 bin lira zarara
uğratılıyor. İşin mali zarar boyutunun değerlendirilmesini siz Galatasaraylılara bırakıyorum.
Teamüller gereği, uzun yıllardır DivanBaşkan Yardımcısı Aykutalp Derkan’ın denetim ve
gözetiminde yapılan Divan kombine tahsisi, 2019 yılında bu tespitler sonucunda, mecburen
maalesef teamülleri biraz da çiğneyerek Sicil Kurulu denetimine alınmıştır.
DivanBaşkanlığından Divan kombine talebinde bulunan kişilerin listesi yazılı olarak istenmiş,
Aykut bey de sağ olsun bütün bu listeyi hazırlayarak, kontrollerin yapılması üzere Sicil
Kuruluna iletmiştir. Aslında burada yapılması gereken geçmiş dönemde de numara, isim
soyadı ve formun olması gerektiği şekil itibariyle sağlanmış olsaydı, herhalde bunları
yaşamayacaktık.
Bu sayede 2019 yılında indirimli Divankombinelerinde yolsuzluk sıfırlanmış ve sadece Divan
üyelerimize tahsis yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin, Divan
üyeleriyle bir arada oturması için ve örnek olması için almış olduğu bir karar çerçevesindeki
bu sorun bundan sonra artık yaşanmayacaktır.
2017 ve 2018 yılında kulübümüzün uğradığı zararı tabloda görebilirsiniz. Bunun yanı sıra
2017 ve 2018 yıllarında Divankombinesi alan 134 kişi 2019 yılında her nedense Divan
kombinesi almamış olması da ayrıca incelenmesi gereken bir husustur.
2019 yılı Divan berat töreni öncesi, Divan başkanlığı ile Sicil Kurulu olarak bir toplantı yaptık,
Sayın Başkanımız da hatırlarlar. Bu koordinasyon toplantısında, geçmiş yıllarda para ile
satılan tören fotoğraflarının Divan üyelerimize bedelsiz olarak takdim edilmesinin uygun
olacağı ve bu konuda da Yönetim Kurulunun da karar verdiği bilgisi paylaşıldığında, tesadüfen
maalesef Yönetim Kurulu kararı olmadan eski Divan çalışanı olmadan eski Divan çalışanı E.E.
ve N.D.’nin bir nevi stadın önünde korsan forma satanlar gibi, maliyeti 3 lirayı bulmayan
rozetleri, uzun yıllardır yaptırılıp, Divan üyelerine 50 lira bedelle satıldığını tespit ettik.
DivanBaşkanlığımızın sağ olsun, onayı ve bilgisi dâhilinde, konuya müdahale edildi, Yönetim
Kurulu kararı ile Divan üyelerimize rozetleri, tören esnasında bedelsiz olarak takdim edildi ve
bu artık da takdim edilmeye devam ediliyor. Bu konuda da bir soruşturma açıldı.
Geçmiş yıllarda Divan eski çalışanı E.E.’nininisiyatifinde yapılan Kulüp üyelerimize ve Divan
üyelerimize, yurt içi ve yurt dışı öncelikli bilet satın alma hakkının da suiistimale uğradığını
düşünmekteyiz ve bu konuda da araştırma ve soruşturma devam ediyor.
Sicil Kurulunda üyelik başvuru süreci, online ödeme, törenler, yurt içi ve yurt dışı deplasman
biletleri, kimlik kartları, derbis ve bunun gibi yapılan bir dizi idari reform ile bundan böyle
benzer hususların tekrar etmesinin önü alınmıştır.
Sizlerin daha fazla vaktinizi almamak için söz konusu idari reformları bir başka Divan
toplantısında bilginize sunmaya çalışacağım.
Şu an için yapılan soruşturma ve incelemeler sonucunda, bu konu bitiyor zaten. 4 üye için
kulüpten ihraç kararı verilmiş, genel kurulda değerlendirilecek değerli Galatasaray Spor
Kulübü üyeleri tarafından. 6 üye hakkında hak mahrumiyeti cezası verilmiş, 2 üye hakkında
soruşturma devam etmekte, kimi eski çalışan kulüp üyesi olmayanlar hakkında suç
duyurusunda bulunulmuştur. 3 ayrı savcılık soruşturması devam etmektedir, savcılık
soruşturması sonucunda, kulübümüzün uğradığı maddi ve manevi kaybın da tazmini davaları
açılacaktır.
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Evet aslında bizleri mutlu eden Galatasaray Spor Kulübü 2020 yılı üyelik süreci ile ilgili
bilgilendirmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.
Sayın DivanBaşkanım, saygıdeğer Divan üyeleri, müsaadenizle şimdide her yıl olduğu gibi, bu
yıl da Sicil Kurulu adına, sizlere 2020 yılı Galatasaray Spor Kulübü üyelik başvuru sürecinin
yanı sıra, aramıza yeni katılan üyelerimiz hakkında bilgilendirme yapacağım.
Nasıl ki her transfer sezonunda, taraftarlarımız Galatasaray camiasına yeni katılacak
futbolcuları merakla bekliyor ve heyecanlanıyorsa, Galatasaray Spor Kulübü üyeleri olarak
bizler de hep birlikte, üye alım sürecinde büyük heyecan yaşıyoruz. Tüzüğümüz gereği her yıl
A grubu Galatasaray Lisesi, B grubu Başkanlık, C grubu sporcu, D grubu üye eş ve çocukları, E
grubu diğer başvurularından, üyelik ön başvuruları yapılmaktadır malumunuz.
Galatasaray Lisesi mezunu, eski sporcu, üye eş ve çocuklarının yanı sıra Galatasaray
sevdalıları arasında belirlediğiniz her biri birbirinden değerli, bizce Galatasaray’ın geleceğinin
teminatı olacak, 400’e yakın yeni üyenin aramıza katıldığı bir dönemi daha geride bıraktık.
Öncelikle hafızalarımızı tazelemek adına, 2014-2020 yılları arası kulübümüze yapılan üye ön
başvuru sayılarını paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz üzere, yaklaşık bu yıl 900 civarında bir
başvurumuz oldu, pandemi dönemine rağmen bu sayı bence gerçekten Galatasaray sevdası
ile ancak açıklanabilir. Dernekler Kanunu ve tüzüğümüze uygun olarak, ön başvurusu yapan
her Galatasaray sevdalısı, Sicil Kurulumuz tarafından değerlendirmeye alınır. Üyelerimiz
tüzük gereği, askı sürecinde, başvuru sahiplerine itiraz etme hakkına sahiptirler. İtirazların
değerlendirilme yeri, sosyal medya ortamı olmamalıdır, değildir de. Genel kurulun
yetkilendirdiği Sicil Kurulu ve Yönetim Kurulu olmalıdır. Galatasaray Spor Kulübüne üyelik için
ön başvuru yapan her bir kişi kıymetlidir. Çok değerlidir. Bir bölüm üyemizin Galatasaray Spor
Kulübü üyelik sürecini son 3 yıldır bazen aşırıya kaçsa da hassasiyetle takip etmesi, inanın
Sicil Kurulu olarak bizleri mutlu ediyor. Geçici bir süre için bize emanet etmiş olduğunuz
görevimizi daha dikkatli yapmamıza vesile oluyor. Galatasaray Spor Kulübü üyelik sürecinin
önümüzdeki yıllarda da üyelerimiz tarafından hassasiyetle takibi, sürecin sağlıklı işleyişinin en
büyük teminatı olacaktır diye düşünüyoruz.
Tüzüğümüzü iyi bilen, kulübümüzde yöneticilik görevi üstlenmiş bazı üyelerimizin
değerlendirme ve balotaj dahi yapılmamışken, henüz ön başvuruda bulunmuş kişilerin üye
yapıldıklarını iddia etmeleri, haklarında sosyal medyada haksız ithamlarda bulunmaları,
eminiz ki sağduyu sahibi her Galatasaray Spor Kulübü üyesini üzmüştür. 2020 yılında 846 kişi
üyelik ön başvurusunda bulunmuştur. Haziran-Temmuz aylarında dönüşümlü olarak, Ağustos
ayında ise her iki sicil çalışanımız stadımızda ön başvuru kabullerini almıştır. Pandemi dönemi
olmasına rağmen, üyelik ön başvurusunda bulunan kişi sayısını Galatasaray sevdasının bir
göstergesi olarak azalmadığını memnuniyetle gözlemledik.
Pandemi koşullarının zorluğuna rağmen gerek ön başvuruda bulunanlara, gerekse fedakârca
işlerini yapan sicil çalışanlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.
Burada da 2014 ile 2020 arasındaki gruplara göre başvuru sayılarını görüyorsunuz. Tekrar
edip, vaktinizi almak istemiyorum.
Evet, ekranda görüyoruz, 1925 yılına ait Galatasaray Spor Kulübü birinci nizamnamesinin
kabul tarihi, yani tüzüğümüzün. Diğer tarafta da 1930 yılına ait tüzüğümüz. Azalığa namzet
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olanlardan, heyeti idarece maruf olmayanların, kaydı kabulleri için azayı karimeden iki kişinin
tavsiyesi alınacaktır.
Melih Tüzün ağabeyimiz olsa, bunu hemen açıklardı ama, evet 1925 yılından bugüne kadar
üyelik değerlendirme sürecinin en önemli unsuru olan bizce, referans konusunda ve
değişmeyen bir madde, üyelerimizin de hassasiyeti ile 2020 yılında tüm ön başvurular,
tüzüğümüze uygun olarak yapılmış, balotaj sürecinde de gerektiğinde referans olan
üyelerimizin görüşüne başvurulmuştur.
Bu süreçte Sicil Kurulu olarak 2’si online, 10’u Ali Sami Yen Stadında yüz yüze olmak üzere,
toplam 12 gün boyunca, Türkiye ve dünyanın dört bir köşesinden 300’ün üzerinde E
grubundan ön başvuru sahibi ile görüşme yapılmış, yapılan değerlendirmeler sonucu,
oluşturulan liste Yönetim Kurulunun değerlendirme ve onayına sunulmuştur.
Üyeliğe kabul edilen toplam 385 kişiden başkanlık kontenjanı hariç, sadece 15 kişi kaydiyesini
bu yıl yatırmamıştır. Önemli bir ayrıntı, D grubundan üyeliğe kabulü sağlanan tüm üyelerimiz
aidatlarını tamamen yatırmıştır.
Bir daha bu konuyla ilgili bilgi yaparız.
Kaydiyesini yatırmayanlar yerine ön başvurucular içinden 15 kişiye çağrı yapılmış, henüz
süreç devam ettiği için, bu ilgili kişiler kaydiye ödemelerini yapacakları için ekrandaki
istatistiklere bu 15 kişi şimdilik işlenememiştir. Bu vesile ile öncelikle şu bilgileri sizlerle
paylaşmak istiyorum. 2020 yılında üyelerin gruplara göre sayısal dağılımı, A grubundan 104
üye aramıza katılmıştır, B grubundan 11 üye, başkanlık kontenjanından, sporcu
kontenjanından 13 üye, üye eş ve çocuklarından 81 üye, E grubundan, diğer başvurulardan
da 172 üye aramıza katılmıştır.
Her yıl sizlerle paylaştığımız bir istatistik bilgi, 2020 yılında kulübümüze şu an 15 kişi hariç
olmak üzere, süreç devam ediyor. Üye olanların kadın-erkek oranı, 272 erkek, 109 kadın
üyemiz aramıza katılmış bulunmaktadır.
Geçmiş yıllarda da altını çizmiştik, Galatasaray Spor Kulübü için A grubu, yani Galatasaray
Lisesi ve D grubu, üye eş ve çocukları ve C grubu, sporcu üyeler, aslında Galatasaray Spor
Kulübünün kadın erkek üye oranını dengeleyen, bence sinerji, enerji ve farklı fikirlerin bir
arada bulunmasını sağlayan 3 önemli balotajda değerlendirmeye alınan nokta. A grubundan
bu yıl kulübümüze 54 kadın, 50 erkek üye aramıza katılmış durumda. D grubunda üye eş ve
çocuklarında, 45 erkek, 36 kadın aramıza katılmış durumda.
Bu arada yine geçen Ekim toplantısında bazı üyelerimizin üyelik değerlendirme süreciyle ilgili
ilettikleri sorularla ilgili bazı bilgileri paylaşmak istiyorum.
Sayın Divan üyemiz Deniz GünEnön, Sicil Kurulu tarafından değerlendirme sürecinde
kullanılan 7 kriter hakkında bilgi talep etmişti. Bu 7 kriter kendisinin beyanı, bir önceki Divan
tutanaklarından okudum. Bu 7 kriter, tüzüğün dışında bir şey midir? Galatasaray tüzüğü
yetmiyor da mı, sicil heyeti kendi kendine 7 tane kriter icat ediyor da, buna göre üyelikleri
veriyor diye bir soru yöneltti.
Değerli Divan Kurulu üyelerimiz, tüzük madde 11.4, aslında Sicil Kurulu her adayın üyelik
başvurusu hakkında gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapar. Bu değerlendirmeler
sonunda, kulüp tüzüğüne uygun olarak belirlenen üye adaylarıyla gerektiğinde ayrı ayrı ve
birebir görüşür deniyor.
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Galatasaray Spor Kulübü tüzüğü, üye ön başvurularının değerlendirilme sürecinde Sicil
Kuruluna tam yetki veriyor. Ancak sübjektif değerlendirmenin önünü alacak, objektif
değerlendirmeyi kolaylaştıracak bir öneride bulunuyor. Mevcut Sicil Kurulu üyeleri olarak
göreve geldiğimiz 2018 yılında, yıllardır başvuru yapmaya devam, üye adaylarını da göz
önüne aldığımızda, ön başvuruların değerlendirme sürecinde daha önce belirlenmiş
kriterlerin olmadığını gördük, bu konuda yapılacak bir çalışmanın sübjektif değerlendirmenin
önünü alacağını düşünerek, ekranda gördüğünüz 7 kriteri oluşturduk.
Bu kriterler, değişime, yoruma, geliştirilmeye açık kriterlerdir. 3 yıldır olabildiğince bu
kriterler çerçevesinde değerlendirmelerimizi yapmaya ve hakkaniyetli kararlar almaya
çalışıyoruz. Hata yapıyor muyuz, yanlış yapıyor muyuz? Kuvvetle muhtemel yapıyoruz. Ama
vicdanen elimizden geldiğince yapmamaya çalışıyoruz. Geçmiş sunumlarda ısrarla altını
çizmeye çalıştığım D grubundan başvuran ve yıllardır üye olmayı bekleyen çocuklarımızın
sorununu bir kez daha sizlerin dikkatine sunmak istiyorum.
Bu yıl 6, 5 ve 4 üncü başvurusu olan üye çocuklarının tamamı olmak üzere D grubundan
kontenjan kısıtı nedeniyle toplamda ancak 81 kişiyi üyeliğe kabul edebildik. Bu arada bir
Divanüyemizden özür diliyorum sizlerin huzurunda, teknik anlamda çocuğu aslında 4 üncü
başvurusu olmasına rağmen, iki farklı isimde kayıtlarda gözüktüğünden, bir tek kardeşimizi
bu anlamda 6, 5, 4 başvuruları içerisine alamadık. Umuyorum en kısa sürede bu sorunu da
çözebiliriz.
Üyemiz olan anne ve babalarından daha fanatik Galatasaraylı olan, her biri birbirinden
değerli, 600’ün üzerinde, en az 5 yıllık üyelerin çocuklarının yıllardır başvuru yaptığı, bir
bölümünün bıkkınlıktan artık başvurmayı bıraktığı bir süreçte, kangren haline dönüşmüş bu
sorunu, hep birlikte üye çocuklarımızı, balotaj dışına çıkararak, çözüm üretmemiz
gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum.
Çokça konuşulan bir konuda bilgi vermemizin doğru olduğunu düşünüyorum. Yine geçen
Divanda da bu konuda sorular gelmişti. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan Galatasaray
taraftar derneklerinin yanı sıra AGS, Galatasaray Kültür Sanat Derneği, GSYİAD gibi her bir
sivil toplum kuruluşu, Galatasaray’a katkı sağlayan oluşumlar olmasının yanı sıra üyelik
başvurusunda bulunan kişilerin aynı zamanda bu derneklere üye olmasının, Sicil Kurulu
olarak bizlerin değerlendirilme sürecine katkı sağladığını belirtmek isteriz.
Örgütlü olarak Galatasaray için fedakârlık yapıp, katkı sunmaya çalışan derneklerde
bulunmak, aslında bir nevi ön balotaj imkânı da sağlıyor diye düşünüyoruz. Benzer
Galatasaraylı dernek ve vakıfların Türkiye ve dünyada çoğalması, Galatasaray’a maddi ve
manevi katkı sağlayacaktır. Kriterleri bir kez daha sadece ben sözlü okumak istiyorum,
hatırlatmak açısından.
7 kriter ....... Aidiyet, başvuru sayısı, özgeçmişi, başta Galatasaray Spor Kulübü olmak üzere,
herhangi bir şekilde, sporla ilgilenmişliği geçmiş dönemde, olup olmadığı. Bu madde
maalesef şu açıdan önemliydi. E grubundan bekleyen birçok eski sporcumuz var. Tüzük
nedeniyle zamanında başvurusunu yapamamış, 9 yıl, 10 yıl bu formayı terletmiş ama
maalesef C grubundan başvurusunu yapamadığı için E grubundan üye olmaya çalışan
Galatasaray sporcularımız. Referans olan kişilerin kıdemi, sadece D grubuna mahsus olmak
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üzere, anne ve babasından vefat durumu olup olmadığı. Galatasaray Spor Kulübü ve/veya
Galatasaraylı kurumlardan birinde, yakını Yönetim Kurulunda aktif olarak görev alıp almadığı.
Bir diğer konu ise, yine geçen Divan toplantısında SayınDivan başkanlığının Yönetim Kuruluna
ilettiği ve Yönetim Kurulu da uygun gördüğü takdirde belki, KVKK’ya giren kısımları da dâhil
olmak üzere, cevabı DivanBaşkanlığına iletecektir. Ancak ben 15 Divan üyesi tarafından Divan
başkanlığına iletilen ve Sayın DivanBaşkanının da Yönetim Kuruluna ilettiği, ön başvuru sahibi
1 kişi hakkındaki bilgi talepli dilekçenin, içeriği ve onunla ilgili, KVKK’ya aykırı olmayan bir
kısmını bilginize sunmak istiyorum ki, bu ortada kalmasın.
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kuruluna, Sicil Kurulu olarak Yönetim Kuruluna iletmiş
olduğumuz cevabi yazı. Öncelikle DivanBaşkanlığı aracılığıyla Galatasaray Spor Kulübüne ön
başvuru yapmış bir kişi hakkında, Yönetim Kurulundan bilgi talebinde bulunan üyelerimiz,
Sayın Hayrettin Kozak, Celal Açar, Duygun Yarsuvat, Osman Kocaman, Gürkan Eliçin, Emre
Danişmend, Yakoİgual, Ömür Yarsuvat, Polat Bengiserp, Kenan Altıntaş, Ahmet Murat
Canaydın, Levent Şahinoğlu, Halit Tural, Sedat Doğan ve Hatice Günay’ın dilekçeleri hakkında
öncelikle tüzük ve kanunlar çerçevesinde görüşümüzü paylaşmak isteriz.
Bir, Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, KVKK’ya aykırı olmayan konularda Yönetim Kurulundan
bilgi talebinde bulunamazlar. Aykırı olan konularda, çok özür dilerim. İki, Divan başkanlığı,
üyelerin bilgi taleplerini Yönetim Kuruluna iletilmesi amacıyla oluşturulmuş aracı bir kurum
olmadığını düşünüyoruz. DivanBaşkanlığı bir istişare ve tavsiye kuruludur. Üç, Galatasaray
Spor Kulübü üyelik ön başvurusu yapmış olan Sayın A.A. veya bir başka ön başvuru sahibine
ilişkin ikinci kişilere kulübümüz tarafından bilgi aktarımı KVKK’ya aykırıdır. Tüzük 11.4
maddesine göre üyelik başvuruları 10 uncu maddedeki hususlara göre gerekli inceleme ve
değerlendirme yapılır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununda yer alan dernek üyeliğiyle ilgili maddede, hiç kimse bir
derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz, demektedir. Altı,
Galatasaray Spor Kulübü tüzüğünün üyelik ile ilgili maddeleri, madde 7, 8, 9, 10 ve 11 gereği,
Yönetim Kurulu başvuru sahibini üyeliğe kabul veya ret edebileceği gibi, o yıl için kontenjan
veya başka sebeplerle başvuru sahibini kabul etmeyebilir. Yönetim Kurulu, medeni kanun ve
dernekler kanunu ve tüzüğümüzün 120 nci maddesi gereği, o yıl için üyeliğe kabul veya ret
ettiği ve o yıl için çeşitli sebeplerle üyeliğe kabul edemediği başvuru sahiplerine veya
kamuoyuna bilgi vermekle yükümlü değildir.
Ufak bir bilgi notu, 2020 yılında A grubundan ön başvuru yapıp üye olamayan sayısı, A.A.’nın
yanı sıra, T.A. olmak üzere toplam 2 kişidir. Aynı şekilde 2020 yılında toplamda Galatasaray
Spor Kulübüneön başvuru yapmış, 461 kişi üyeliğe o veya bu sebeple bu yıl için
alınamamıştır.
Sayın DivanBaşkanım, geçen Ekim ayındaki görüş sunmamın ardından yine siz bir yorumda
bulunmuştunuz. Ben de aynı konuyu bir kez daha altını çizmekle yükümlü hissediyorum
kendimi. Tüzük 99/1 maddesi, Divan üyelerinin dilekçelerinin Yönetim Kuruluna sevk
edilmesi konusunda DivanBaşkanını yetkilendirmediğini düşünüyoruz. Galatasaray Spor
Kulübü tüzüğü hükümleri çok açıktır. Üyeler istedikleri her konuda tüzük hükümleri
çerçevesinde olmak üzere Disiplin Kuruluna, Denetleme ve Yönetim Kuruluna özgürce
başvurabilirler. Üyesi olmakla gurur duyduğum 2700’e yakın aktif üyesi olan Divan Kurulunun
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tüzüğümüzde yazdığı gibi, kulübün en yüksek danışma kurulu vasfını koruması gerektiğini
düşünüyoruz.
Çok değerli 2700’e yakın Divan Kurulu üyesinin her birinin Galatasaray Spor Kulübü
konusunda farklı değerlendirme, görüş ve eleştirileri olması çok doğaldır. Bu nedenledir ki
son DivanBaşkanlığı seçimlerinde 3 aday ekipleriyle birlikte yarışmıştır.
Sayın DivanBaşkanı Ekim ayı toplantısında tutanaklara geçen konuşmanızın bir bölümünü
öncelikle okumak isterim. Başkanın konuşmasını aktarıyorum. Sayın Başkanımızın özellikle
son haftada yapmış olduğu beyanatları, Galatasaray Spor Kulübü adına üzüntüyle karşıladım.
Galatasaray Spor Kulübü temsil edilme yeteneğini ve ehliyetini tamamen kaybetmiştir. Hiç
kimsenin bunu, hepimiz dâhil olmak üzere, Galatasaray Spor Kulübünü kamuoyu nezdinde bu
kadar küçük düşürmeye hakkı yoktur. Talebimiz ve beklentimiz, buranın altını çizmek
istiyorum. Tüm Divan Kurulu üyelerimiz adına gereğinin yapılmasıdır. Sayın Başkanım, doğal
olarak DivanBaşkanının kişisel görüşü olabilir. Ancak DivanBaşkanı tüm Divan Kurulu üyeleri
adına olumlu veya olumsuz görüş bildiremez düşüncesindeyim.
Bu vesile ile burada sadece bir Divan Kurulu üyesi olarak son Divan toplantısında dile
getirdiğiniz yukarıdaki görüşünüzün şahsınızı bağladığını da belirtmenizi rica ederim. Keyfiyet
size ait.
Değerli Galatasaraylılar, son olarak ….ilişkin, 2014-2020 arası üyeliğe kabul edilenlerin
istatistik bilgilerini dikkatinize sunmak istiyorum. Gördüğünüz iki A, C, D ve E grubunda geçen
yıl bir farklılık dışında, hemen hemen benzer oranlarda bir üyelik kabulü gerçekleşmiş
durumda. Son 4 yılı da dikkatinize sunmak istiyorum. 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında
alınan A grubundan, C grubundan, D ve E grubundan üye sayıları. Son olarak D ve E grubu
başvurular ve üyeliğe kabul edilenler istatistiğini size aktarmak istiyorum.
2018 ve 2020 de D ve E grubundan gördüğünüz gibi alınan üye sayıları yaklaşık %25, 30
civarında. Bir tek geçen yıl istisnai bir durum oldu. Geçmiş istatistiki sunumlardan da
hatırlarsanız, 2010 tüzük değişikliğinden bugüne genelde benzer bir dengede gidiyor. Tüzük
değişikliği sürecinde eğer Galatasaray Spor Kulübü üyeleri uygun gördüğünde, D grubu yani
üye çocuklarımıza dair bir çözüm üretip, bu konuda rahatlama sağladığımızda, aslında
yıllardır boşa enerji harcanan, her Divan toplantısında, her genel kurullarda tartıştığımız,
üyelik sürecini bence, kökten, hep birlikte, el birliği ile kavga etmeden, Galatasaray’a yakışır
bir şekilde değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Belirli bir süre için, Galatasaray Spor Kulübünü
yönetmek üzere bizlere yetki veren, 2575 kişinin yanı sıra, Sicil Kurulu olarak, 10 bine yakın
üyelerimize sorumluluğumuzun bilinci ile hareket etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız idari reform
ve uygulamalarda farklılıklar oluşturmaya çalıştık. Yeni uygulamanın yegâne amacı,
Galatasaray’ımızı hep birlikte geleceğe taşıyabilmek. Bunlarla ilgili her zaman konuşmaya,
desteğinize, görüşlerinize ihtiyacımız var. Her türlü tartışmaya açık olmamız gerekiyor. Ancak
bu tartışmaların kişiler üzerinden değil, bu kurumu yani Galatasaray’ımızı geleceğe taşıma
perspektifi üzerinden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem Aralık veya
sonraki dönemde, başkanlığa aday olmuş veya olacak kişilere şimdiden başarılar diliyorum.
Tüm başkan adaylarına, mevcut devam eden soruşturmalarda tarafsız olmalarını rica
ediyoruz, Sicil Kurulu olarak, değerli Divan Kurulu üyeleri ve Galatasaraylılar, sabrınız için
teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. Sağ olun.
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Divan üyemiz Sayın Selçuk Erdoğmuş’a vermiş olduğu açıklamalar için çok teşekkür ediyoruz.
Bir defa özellikle ilk bölümde bahsettikleri son derece faydalı bilgilerdir, eğer kulüpte bir
tabiri caizse organize suç örgütü veya dolandırıcılık teşkilatı varsa, bunun ortaya çıkartılıp,
yargıya intikal ettirilmiş olması son derece pozitif bir davranıştır. Sonuna kadar da
desteklenmelidir ve bu zamana kadar da bu konuda bizden bir şey talep edildiği zaman
desteklemeye gayret ettik.
Yalnız birkaç algıyı düzeltmek isterim. Burada kasıt olduğuna inanmıyorum ama şunu açıklığa
kavuşturmak lazım bir defa. Tüm süreler boyunca, önceki yıllar da dahil olmak üzere, Divan
Kurulunun bir personeli yoktur. Statta, kulüpte veyahut herhangi bir anonim şirket
bordrosunda, bu suçlamalar sırasında yargıya intikal etmiş olan ismi E.E. ve N.D. olarak geçen
kişiler, Divan Kurulunun değil, Sicil Kurulunun personelidir. Özellikle Selçuk Bey, Divan Kurulu
personeli E.E. olarak belirtti. Bu Sicil Kuruluna bağlı bir personeldir. Bundan önce de böyleydi.
Şimdi de böyledir. Dolayısıyla burada yanlış bir algıya engel olmak lazım, onun kasıtlı
olduğunu tahmin etmemekle birlikte, yine de vurgulamak isterim.
İkinci konusu, ikinci konu, sunulmuş olan organizasyon şemasında değerli başkan
yardımcımız, daha önceki senelerde de benden önce de görev alan Aykutalp kardeşimizin
ismi geçmektedir. Aykut kardeşimizin tek rolü, Divan üyeleriyle Sicil Kurulu, daha doğrusu
kombineleri veren grup arasındaki iletişimi sağlamak, talepleri organize etmektir, onun
dışında da başka bir ne yetkisi, ne etkisi ne de dahli vardır. O bakımdan buralarda isminin
dolaştırılması, çok hoş değil. Sayın Selçuk Erdoğmuş, üyelikler hakkında bu önemli bilgileri
paylaşırken, gerek yolsuzluklar gerek yeni üyelikler hakkında, araya biraz tabiri caizse ilave
yaparak, Yönetim Kurulunun cevabını bize buradan vermeye çalıştı. Yönetim Kurulu, bu
konuda bizim Yönetim Kurulu muhatabımızdır. Bir üyeden gelen ihbar sayılabilecek bir
dilekçe Yönetim Kuruluna araştırma yapması için intikal ettirdik, onlar da bize cevap verdiler,
resen bu konuyu soruşturacağız diye, sonra gelen cevapta da Divan Kurulunun böyle bir aracı
kurum olmadığından bahsediliyor. Hatta Divan Kurulunun görevini hatırlattı bu vesileyle
Sayın Selçuk Erdoğmuş, diyor ki, denetleme ve istişare kurulu. Sadece denetleme, istişare
değil, aynı zamanda tüm genel kurul üyeleri adına Divan Kurulu üyeleri adına bir denetleme
fonksiyonuna sahiptir. Biz bu konuyu denetlemeyi üstlenmek yerine, bunu denetlemesi için
Yönetim Kurulumuza aktardık. Süreç böyle çalışır, idari süreç hep böyle olmuştur. Nitekim
Yönetim Kurulu da bu konuda bize cevap vermiştir.
Resen bu konuyu araştırıyoruz diye, o bakımdan bu cevabı ben biraz yasak savmak için
verilmiş olarak görüyorum. Balotaj konusunda 7 tane parametre belirlemişler, değerlendirme
parametresi. Bunlar çok yerinde parametrelerdir. Selçuk Bey’in de söylediği gibi tüm
üyelerimizin katkılarıyla bunlar zenginleştirilebilir, çok abartmadan detaylandırılabilir. Ancak
önemli bir parametreyi unutmuşlar. Daha önce görev yapmış Başkan ve Yönetim Kurullarına
hakaret etmiş mi, etmemiş mi? Bunun mutlaka üyelik başvurularında değerlendirilmesini,
gerektiğini hatırlatıyorum. Çünkü biliyorsunuz yeni kabul edilen üyelerimiz arasında böyle
kişiler var.
Değerli katılımcılar, saat 4,5’a yaklaşıyor, yanlış hatırlamıyorsam Serdar Eder cevap hakkı
kullanmak istiyor diye bana bir bilgi geldi, doğru mudur Ebru Hanım, Aykut Bey?
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Doğrudur Başkanım, yalnız ben tarihsel tüzükler konusunda kısa bir noktayı söylemek
istiyorum.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Buyurun çabucak, ondan sonra Serdar Bey’e söz verelim kısaca. Buyurun Aykut Bey.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Sayın Selçuk Erdoğmuş 1925’te yayınlanan bir numaralı tüzüğümüz, umumi nizamnameden
bahsetti, kapağını gösterdi. Galatasaray tarihsel tüzüklerini,o kitabın ortasından okumamak
lazım. Şu anda elimde ikinci umumi nizamname var. Yani 15 Haziran 1930’da yürürlüğe
girmiş, 48 maddeden oluşan ikinci tüzüğümüzün 5 inci maddesini okuyorum. ‘Kulüp azalığına
kabul olunmak için idare heyetine bir tescil varakası imlası suretle, müracaat etmek lazımdır.’
Yani bir form dolduruluyor. a şıkkında da ‘Galatasaray mektebine devam etmiş olanlar, bizzat
bu tescil varakasını doldurup verebilirler.’ Yani Galatasaray Lisesinde okumuş olanlar bu
evrakı bizzat doldurup verebiliyorlar. b şıkkında da ‘bunlar haricinde olanların asli azadan iki
zat tarafından takdim ve teklif olunmaları ve tescil varakalarının da bu zevat tarafından
imzalanması şarttır.’ Yani tarihsel tüzüklerimizde uzunca bir süre Galatasaray Lisesi
öğrencileri veya mezunları için iki imza şartı aranmamaktadır. Hatta referans imzayı bırakın,
referans aranmamaktadır.
Ben Sayın Sicil KuruluBaşkanına tüzükleri doğru okumalarını ve üyelik maddesi ile, tüzüğün
üyelik maddesi ile başlamadığını, kurucu iradenin tüzüklerimizin, bizim bütün tüzüklerimizin
birinci maddesinde açık yazıldığını, yani madde 1, ‘Galatasaray Lisesi öğrencileri ile, bu tüzük
hükümlerine göre üye kaydedilmiş bulunanların sportif ilişkilerini sağlamak’ diye devam
eder. Yani üyelik maddeleri olan 7 nci, 8 inci maddelerde başlamamaktadır. Ve Galatasaray
Lisesi mezunu ya da öğrencilerini balotaja tabi tutmak, kimsenin haddi ve yetkisinde değildir.
Direk tüzük ihlalidir. Sadece bu aşamada bu tarihsel tüzüklerle ilgili biliyorsunuz malumunuz
bir çalışmamız vardı, bir genel sunum yapacaktık. Divanın yetkilerinin vesaire tarihsel
gelişimini belirten, ancak bu seçim ve mahkeme süreci nedeniyle bunu biraz daha öteledik.
Burada yine Sicil Başkanı alınacak üye sayısında madde 8, ‘A ve C gruplarında yukarıda
tanımlanan üye adayları için hiçbir sayısal sınırlama uygulanmaz’. Yani kontenjan da
uygulayamazsınız. Gerekçesini belirtmek zorunda değiliz diyor. Bu konuyu dikkate almalarını
ve tüzük dışı uygulamayı gözden geçirmenizi ve bu uygulamayı da üyelerimizin takdirine, şu
aşamada Divan üyelerinin dikkatine ve takdirine sunmak istiyorum. Benim diyeceğim şimdilik
bu kadar.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Peki, teşekkürler Aykut Bey. Serdar Eder cevap hakkını kullanmak istiyordu, doğru mudur?
Hâlâ geçerli mi? Ebru hanım?
Divan Sekreteri Ebru Özçetin
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EvetBaşkanım hâlâ geçerli. Şu anda bağladım. Görüntüsünü bekliyoruz.
Serdar Eder
Sayın Başkanım, değerli Divan Kurulu üyeleri, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Mevcut Sicil KuruluBaşkanı, Selçuk Erdoğmuş’un kayıtlarında gösterdiği bir para alındısı ve
bununla ilgili sahte üyelik belgesi tabir edilen bir olay var. Bununla ilgili söz almak istedim.
Öncelikle iptidai, böyle bir şeye hazırlığım olmadığı için iptidai olarak göstereceğim. Şu sahte
kart, ismini de kapattım, 18071 i söylediği için, kartta görülen en net defo, bir kere bunun
photoshop ile yapılmış olması, sonrasında biz yine üyelerimize tekrar göstereceğim, önce size
defoların hepsini söylüyorum ki, bunların hepsi teker teker tekrar gösterdiğimde görülecek.
Biz yeni kartlarımızı kart firmasından getirip, üyelerimize dağıtırız. Hiçbir zaman bir kart,
pvc’lenmez, yani bir kartın kopmuş parçası falan gibi şeyleri, pvc yeni kartlar pvclenmez,
ancak bu kartı alan kişinin takdiridir.
İkincisi, bizim kartlarımızda yazı karakteri embostur, yani kabartmadır. Bu kabartmayı şeyle
photoshopla sildiğiniz zaman, yerine yapacağınız kabartma olamayacağından, düz bir yazı
onu alacaktır. Biraz sonra göreceğiniz kartta bu var. Yine resmin bir makinesi vardır ve bu
makine ile resimler kesilip tam yerine oturtulur. Dolayısıyla resimde herhangi bir taşma ya da
eksik çıkma gibi bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla ve kartımızın üzerinde herhangi bir
koyulaşma, açık gibi elinizde bulunan kartın dışında bir renk degradesi mümkün değildir.
Dolayısıyla tekrar gösteriyorum. Kartta gördüğünüz, degradasyon, buradaki yeni bir pvc,
kartın resmin oturmamış yine photoshopla yapılmış hali, dolayısıyla geçen sefer de söz alıp
söylediğimde, sahte yapılan, photoshopla yapılan bir kartın sorumluluğunun Sicil Kuruluna
bağlanması gibi bir şey söz konusudur. Bu sahte bir pasaportun İçişleri Bakanlığına
bağlanması gibi. Bir şeyi daha hatırlatmak isterim, burada sahte üye olmak vaadiyle alınan
para olan birtakım insanlar olduğu söyleniyor. Öğrendiğimiz kadarıyla bu kişilerden bir kişi
hariç, ki o kişi de herkesin tanıdığı, camianın da sevdiği bir kişidir. O kişi hariç, kimsenin üye
yapılmadığı, yani Sicil KuruluBaşkanının bir organize suç olgusu içinde kısmen söylemeden,
üstüne algı yaparak bahsettiği olayın Sicil Kurulu üyelerine sirayet etmemesi. Bir konuyu
daha hatırlatmak istiyorum sevgili Başkanım, siz de Sicil KuruluBaşkanı Selçuk Erdoğmuş’a
divan personeli değildir E.E. derken, Sicil Kurulu personeli dediniz. Sicil Kurulunun personeli
yoktur. Sicil Kuruluna kulüp tarafından verilmiş bir personel vardır. Bu personel aslında Genel
Sekreterliğe bağlı bir personeldir. Yani bizim herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal
vermemişiz, sizi düzeltmek için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Doğrudur.
Serdar Eder
Bu Genel Sekreterliğe bağlı bir personeldir ve o personel Sicil Kurulunda görev yapar. Sicil
Kuruluna tahsis edilmiş bir personeldir.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
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Genel Sekreterlik tarafından tahsis edilmiş, doğrudur.
Serdar Eder
Aynen. Dolayısıyla bunu da düzeltmek isterim ve biraz evvel Selçuk Erdoğmuş’un söylediği
gibi, oluşturulmaya çalışılan algının böyle olmadığını belirtmek için söz aldım, herkese iyi
hafta sonları diliyorum, sağlıklı günlerde görüşmek üzere. İyi günler.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Teşekkürler, Serdar Eder. Aykut Bey var mı başka konuşmacımız? Yoksa kapatalım mı yavaş
yavaş?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Ben 3 konuşmacı daha görüyorum. Evet, Sayın Emir Kıvırcık, Sayın Emre Danişmend ve Sayın
Mehmet Kamil Erişen. Okan Böke’nin de şeyi vardı. Herhalde istemiyor mu bilmiyorum, onu
bir soralım.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Şimdi bir not var, sıra bendeydi diye. Okan Bey’de galiba sıra, hâlâ geçerli ise konuşması,
kendi adına konuşacaksa buyursun lütfen.
Divan Sekreteri Ebru Özçetin
Başkanım şu anda Okan Böke bağlandılar.
Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke
Değerli Divan Başkanı, değerli Divan üyeleri, sevgili Galatasaraylılar, ben zaten hayatımda hiç
kimse adına konuşmadım şimdiye kadar. Öyle bir misyonum da yok zaten, o yüzden Eşref
ağabeyin dediğini anlayamadım, kendi adıma mı konuşacağım diye.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Yani Yönetim Kurulu adına bilgi verecekseniz, uygun değil. Ama kendiniz mi, onu kastettim.
Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke
Galatasaray’da Yönetim Kurulu adına bilgiyi Sayın Başkan verir, o istediği zaman da verecektir
diye düşünüyorum.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Buyurun sizi dinliyoruz Okan Bey. Buyurun.
Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke
Evet, evet. Benim söyleyeceğim şey şu, eskiden bu Divan, bizim toplantılarımız, ben işte
yaklaşık 84, 36 senedir Galatasaray üyesiyim. Bu ne demek oluyor, yaklaşık 11, 12 senedir de
Divan üyesiyim. Rahmetli babamdan da bilirim, bunca zaman içinde bu camiada büyüdüğüm
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için, bu kadar uzun zamandır da bilirim. Şimdi bu Divan toplantıları bu kadar çok uzun
sürüyor, evet, ben bugün başından sonuna kadar da seyrettim. Çünkü bir cevap hakkı vardı,
ama bir saatlik bir sunum üzerine, sonra Serdar’a bir hak verildi. Benim bundan bir önceki
Divandaki cevap hakkım hâlâ daha duruyordu. O da önemli değil. Kısa süren ama şimdi bu
kadar uzayan Divan toplantılarında bir şey benim canımı çok acıtıyor. Yanılmıyorsam burada
biz, hepimizin baş tacı olan Galatasaray Spor Kulübünün Divanını yapıyoruz. Ve ben saat
13.30’dan beri bağlıyım. Saat 17 olmak üzere, yani 3 saat en azından geçti. Spor ile alakalı tek
kelime edilmedi, bu bir kere çok üzücü bence. Tek bir kelime edilmedi sporla alakalı, ben
sadece kendi sorumlu olduğum branşla alakalı demiyorum ama yani 8 de 8 galibiyet alan bir
kadın voleybol takımı, bu bütçelerle ilk 2 yi, 3 ü zorlayan erkek voleybol takımı, hiç kimse
çıkıp bunu söylemiyor. İşte o seçim, bu seçim. Bir kere her şeyden önce bu pandemi
döneminde, ben tüm ülkeye, tüm dünyaya acil şifalar ve bu dertten kurtulmamızı ümit eden
dileklerimi yolluyorum, sevgili Mehmet Helvacı’nın da inşallah biraz sonra yaptıracağı testte,
negatif çıkar diye ümit ediyorum. Ama lütfen artık biraz daha hani buralarda, bizim Divan
Kurulumuzda da spora azıcık ehemmiyet verelim. Düello değil de, biraz da hani sporu
destekleyelim ya da gerekirse eleştirelim, yani Okan şunlar yanlış olmuş, işte ne bileyim
basketbolda efendim sizinki yanlış olmuş gibi lafları da ya da iyi olmuşsa iyiyi duymakta tabii
bunlarla ilgilenen insanların istedikleri, arzuladıkları, eleştirinin her zaman pozitif olanı çok
besler ve daha iyiye götürmeye de yarar. O yüzden ben buna çok inanan biriyim. Bunu ben
görmek istiyorum. Madem 3,5 saat, 4 saat, 5 saat oturuyoruz, sadece bürokrasi değil de,
biraz da kulübün esas kurulma nedeni olan Aykut abi şimdi onu da düzeltebilir, işte ama hani
bildiğim işte, Türk takımları, Türk takımı kurup, yabancıları yenmek birinci önceliğimiz
derken, spor kastediliyor, seçim, sandık filan değil. Bunu bir kere ben şahsi adıma, ben hiçbir
zaman kimse adına hayatımda konuşmadım. Kimse de beni başkası adına zaten
konuşturamaz. Bunun bir not olarak düşülmesini istiyorum. Bu bir, ikincisi, geçen Divanda
ben biliyorsunuz voleybolla alakalayım ve ben voleybolla yatıp kalkan biriyim. Ve bunları
bizim hepsi benim çocuklarım gibi, her Cumartesi, Pazar maç oluyor. Birinde kadın maçı
Cumartesi, Pazar erkek maçı ve ben hepsine şimdiye kadar da gittim. Bu geçen Divan
toplantısında da bir maç vardı. Beni aradılar ve bir hakkımda şikâyet olduğunu öğrenmiş
oldum, benim Divana katılmamın sebebi de budur. Sevgili Ömer Tümay bizim
oyuncularımızın yaşadığı Mert Kule apartmanında covid pozitif çıkan bir çocuğumuzun
apartmana girdiğini, orada yaşıyorlar tabii, çocuk da hani bunu camdan alabilecek halimiz
yok 15 inci kata, dolayısıyla bir şekilde çocuk pozitif test ettikten sonra oraya gidiyor ve beni
de çok çok sevdiğim, saydığım rahmetli Fahiman Akdağ ağabeyimizin, eski Yüzme
Federasyonu Başkanı, kızı beni aradı, benim telefonumu bulmuş bir yerden ve diyor ki Okan
Bey biraz ayıp olmadı mı, covid 19 lu birinin işte apartmana girmesi. Yani bu çocuk orada
oturuyor ve bunu başka koyacak yerimiz yok ve sadece o kadar biz bu işe gerek staf, gerek
Nedim hoca, gerek diğer takım arkadaşları, o kadar çok dikkat ediyoruz ki biz Selimle beraber
kalan diğer arkadaşlarını boşaltıp değişik yerlerde karantinaya aldık, sadece Selim kaldı o
apartmanda ve bir defa daha negatif çıkana kadar yahut da yasal karantina süreci olan 14
gün dışarısında, kapıdan kafasını dışarıya uzatmadı. Ben de şimdi hanımefendinin ismini
hatırlamıyorum ama sayın rahmetli FahimanAkdağ’ın kızı, telefon açtığında bana ben
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bunlardan başka fazla bir şey söylemedim. Ama demek ki artık bizde elektrik o kadar
yükselmiş ki herhalde, hanımefendinin Ömer Tümay’a anlattığı ile, sevgili Ömer de benim
Galatasaray yöneticisine yakışmayacak bir şekilde konuşmuş olduğumu söylüyor. Bir kere
bunun ucunda sağlık var, hiçbir zaman sağlığı ben her şeyden daha önemli tutan biri
olduğum için, burada bırakın ters konuşmayı, gereğini söylemişimdir, ama gereğinden de
daha fazlasını yapamam. Biz o çocuğun, daha sonra, yani doğrudur, biz covidli olduğunu belki
apartman yönetimine söylemedik, ama biz o çocuğun kafasını dışarı uzattık mı da, ilk günü
haricinde. Dolayısıyla ben bunda bir beis görmüyorum. Yani ben Galatasaray Spor Kulübünün
kendi adıma söylüyorum, Okan Böke olarak, covid 19 testi pozitif çıkan arkadaşımızın son
derece iyi izole edildiğini ve tabii şimdi esasında sonra da bilmek istiyordum ama sormadım,
ama bizim çocuklarla konuştuğum kadarıyla, hiçbir tanesi, yani apartmanda da bir vaka,
Selim’den dolayı görülmemiş olduğunu da sevinerek öğrenmiş bulunuyorum. Eğer de ben
tekrardan çok sevdiğim saydığım ve sevgili rahmetli FahimanAkdağ’ın kızına da eğer bir ters
konuşmuş olduğum anlaşılıyorsa da burada ondan da tabii çok özür diliyorum. Ama böyle bir
şey zaten söz konusu değil. Dediğim gibi biz bu arada hani merak edersiniz belki diye
soruyorum, söylüyorum. Galatasaray Spor Kulübü voleybol şubesi olarak, son derece dikkatli
olmaya çalışıyoruz, sporcularımızı ve tabii diğer rakiplerimizi de azami dikkatle korumaya
çalışıyoruz. İnşallah bu zor sezonu alnımızın akıyla çıkıp, bitireceğiz diye ümit ediyorum ve bir
defa daha tekrardan herkese sağlıklı günler, esenlikli günler dilerken arada bir de bizim
Divanlarda, ya da Galatasaraylıların birbiri ile buluştuğu ortamlarda artık biraz da spor
konuşulmasını, şahsım adına rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler, tekrardan
esenlikler diliyorum herkese.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Sayın Böke’ye şahsı adına yapmış olduğu açıklamalar için çok teşekkür ediyorum, ben de.
Tabii en büyük arzumuz asıl iştigal konumuz olan spor konuşulması, herkes tarafından ön
planda tutuluyor bu. Ancak evet maalesef bir türlü bu idari polemiklerden dolayı vakit
olmuyor. Umarım bizi seyreden tüm Divan üyelerimiz bu mesajı almışlardır ve bundan sonra
da sportif konularda konuşmaya gayret ederler. Teşekkürler tekrar. Aykut Bey kim var
sırada?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Sayın Emir Kıvırcık.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Evet, Sayın Kıvırcık’ı da alalım. Saat 16.45. Emir Bey bağlantıda mı?
Divan Sekreteri Ebru Özçetin
Başkanım Emir Bey şu an bağlantıda. Görüntüsünü açmasını bekliyoruz.
Emir Kıvırcık
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Sayın Başkanım, Sayın DivanBaşkanım, Sayın Divan Kurulu üyeleri, hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Ufak da bir sitem ediyorum hem size hem Okan Böke’ye, beni unuttunuz,
çünkü Divanlarda tek spor konuşan dile getiren kişi benim. Unutuldum, üzüldüm.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Yok, unutulmadınız da işte bu zoom dolayısıyla biliyorsunuz, gözden uzak olanlar, kalpten de
ırak oluyor. O bakımdan, kusura bakmayın.
Emir Kıvırcık
O zaman yine renk katayım, yine spor konuşan tek kişi olarak tarihe geçeyim Divanda,
zoomDivanlarında, Okan da umarım çocukluk arkadaşım Okan da umarım seyrediyordur.
Voleybol konuşmayacağım ama spor konuşacağım. Şimdi bir seçim sathımailindeyiz, bu
seçim sathı mailinde olmamız sebebiyle çeşitli başkan adayları var, bize projelerini
sunacaklar, işte ya 30 gün, 35 günde bir seçim olacak, ya da 180 günde bir seçim olacak. Yani
6 ay içerisinde mutlaka bir seçim olacak.
Burada bir tespit yapmak istiyorum, Galatasaray’ımızın borç batağında olduğu malum. Bu
borç batağından çıkışı da çeşitli gelir getirecek projeler bize sunacaklar, onunla olacak. Ama
esas futboldan para kazanmamız olmazsa olmazımızdır diye düşünüyorum. Çok iyi bir futbol
şubesi yapısı ve akademi alt yapısı kurmalıyız, kurmakla kalmayıp da bunu çok önemli burası,
camia olarak denetleyebiliyor olmamız lazım.
Denizimiz varken maalesef göletlerde boğuluyoruz. Neden? Bizde alt yapı denetleme
mekanizmasının bulunmamasından dolayı, yani biz kendi alt yapımızı, kendi geleceğimizi,
belki de kendi kurtuluşumuzu denetleyecek bir mekanizmaya sahip değiliz. Yani alt yapımızda
ne oluyor, ne bitiyor, kimsenin bir bilgisi yok. Divan Kurulunun bir bilgisi yok, Galatasaray
genel kurulu üyelerinin bir bilgisi yok. Ne genel kurullarda konuşuluyor, ne Divan kurullarında
konuşuluyor, dolayısıyla alt yapıda ne oluyor, ne bitiyor, hiçbir haberimiz olmuyor. Ama şimdi
alt yapıyla ilgili futboldan para kazanma ile ilgili sorgulama yapılmıyor. Ama bu sene
şampiyon olalım yeter gibi kısır ve vizyonsuz bir düşünce tarzı her zaman hâkim, bu ağır
eleştirimi rakamlarla açıklayayım, çünkü matematik yalan söylemez. Son 18 senede tam 8
kere şampiyon olduk, peki neredeyse her iki seneden birinde şampiyon olup da şampiyonluk
geliri artı şampiyonlar ligi geliri elde ettik de ne oldu? Battık. 2,6 milyar TL, yani milyar, milyar
TL batık durumdayız. Çünkü en uzun planımız,o sezon şampiyon olmakla sınırlı. Vizyonun çapı
da bununla sınırlı olunca, o tek sezonluk şampiyonluk üzerine kurulu vizyonla, kulüp gelinen
noktada batma noktasına gelmiştir. Gerek 50 yıllık gayrimenkul kazanımlarımızı, batmamak
için masaya sürmüş durumdayız, gerekse de bu raddeye geliş sebebimizle ilgili, tek bir vizyon
ortaya konmaması, korkarım ki, kulübümüzün batmasına ve adamız dahil olmak üzere, her
şeyi kaybetmemize sebep olacak bir risk ile bizi karşı karşıya bırakmaktadır.
Dolayısıyla seçimin artık 35 gün ya da 180 gün sonra yapılacağı gerçeği varken, adayların bu
gerçeğe göre, bizlere futboldan para kazanacak, uzun vadeli ortaya koyacakları bir planları
olduğunu ümit ediyorum. Şimdi tesadüfi olmayan istikrarlı başarı örnekleri var mı? Yani ben
şampiyon olamasam da yani ben bunu dile getirdiğim zaman beni eleştiriyorlar. Diyorlar ki ya
şampiyon olmak zorundayız, şampiyonluk geliri, şampiyonlar ligi geliri. Ben de şimdi diyorum
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ki herkese, şampiyon olduk da son 18 senede yani neredeyse 8, yani neredeyse her iki
senede bir şampiyon olduk da bütün o şampiyonluk gelirlerini elde ettik de kurtulduk mu?
Hayır. Batmanın eşiğindeyiz. Demek ki şampiyon olmakla bu vizyonla biz daha fazla bir yere
gidemeyeceğiz ve maalesef satılma noktasına gidecek kulüp.
Tesadüfi olmayan peki istikrarlı başarı örnekleri var mı? Var. Vereyim size bir tane,
Avrupa’dan, hem sistem kuruyorlar, hem bu sistem sayesinde de futboldan para kazanmayı
gayet güzel beceriyorlar. Şimdi acaba daha önce konuşmalarında Salzburg’u verdi Emir
Kıvırcık, yine Salzburg’u mu anlatacak diye soruyorsanız, hayır anlatmayacağım. Her sene 80
milyon Euro artı veren futboldan Salzburg’u anlatmayacağım. Bu sefer size Sevilla’yı örnek
vereceğim. 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 senelerinde 6 kez toplam Avrupa
şampiyonu olmayı becermiş, ama kendi liginde bu dönemin hiçbirinde şampiyon olamamış
bir kulüpten bahsediyorum. Yani bir kulüp düşünün ki kendi liginde şampiyon olamıyor,
ancak gidiyor Avrupa'da, Avrupa başarıları kazanıyor, futbol kupaları, finalleri oynayıp Avrupa
şampiyonluğunu kazanıyor ve bu sayede de inanılmaz gelirler elde ediyor.
Sezonun başına başlıyor, şampiyonluk iddiası yok, zaten olamıyor. 50 milyon Euro takımının
değeri var. Sezonun bitiminde Avrupa'da ya final oynuyor, ya çeyrek final oynuyor, ya
şampiyon oluyor ve 50 milyon Euro olan futbol takımının değerini 140 milyon Euro’ya
getirmeyi başarıyor, yani neredeyse 90 milyon Euro sezon içerisinde takımına katkı sağlıyor,
değer artısı sağlıyor. Şampiyon olamıyor, ama futboldan inanılmaz bir gelir elde ediyor. Yani
demek ki sadece şampiyon olmakla biz en güzel örneğiyiz, kulübü batmaktan
kurtaramıyorsunuz, siz istikrarlı ve düzenli futboldan para kazanmayı becermediğiniz
müddetçe maalesef hiçbir şekilde, hiçbir şekilde Galatasaray’ı batmaktan bankalar birliğinin
eline geçmesinden ya da çok ufak meblağlara, çünkü batık bir kulübe çok ufak meblağ verip
alırlar. Rusların yada Arapların eline geçmekten kulübümüzü engelleyemeyiz.
Dolayısıyla bütün başkan adayı olacak insanlara adaylara buradan sesleniyorum. Lütfen bize
Galatasaray’ı futboldan para kazanacak ve istikrarlı olacak bir şekilde projeler hazırlayarak
önümüze öyle çıkın, yoksa o sene şampiyon olmayı, o sene şampiyon olacak kadroyu kurmayı
hedefleyen bütün başkanlar gibi, siz de bizi batmaktan ya da daha fazla borçlanıp, batmaya
son sürat gitmekten kurtaramayacaksınız, ben bir üye olarak, bir tek oyum var. O oyumu
istikrarlı olarak futboldan para kazanmak için kim en güzel projeyi ortaya koyarsa ona
vereceğim. Sayın Başkanım yine herhalde futboldan spordan tek bahseden kişi olarak,
konuşmamı bitireyim. Teşekkür ediyorum.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Sayın Kıvırcık’a bu akıcı ve nükte dolu konuşması için çok teşekkür ediyorum, serzenişlerinde
de haklı. Emir Beyi, spordan bahseden ender Divan üyelerinden olduğunu biraz ihmal ettik.
Günün yorgunluğundan dolayı, çok teşekkürler katılımınız için.
Değerli Divan üyeleri ve sevgili bizi izleyen Galatasaraylılar, bugünkü toplantımızın sonuna
geldik, yalnız son bitirmeden bir konuda, Ebru sesim geliyor herhalde değil mi? Tamam.
Divan Sekreteri Ebru Özçetin
EvetBaşkanım, sesiniz geliyor şu an.
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Tamam. Değerli Divan üyelerimiz, sevgili izleyiciler, bir defa bu Cumartesi günü bizlerle
beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılara, faydalı bilgiler
paylaştıkları için, minnetlerimizi sunuyoruz. Sayın Selçuk Erdoğmuş’un benimle ilgili bir
yönetim adına olmakla beraber Divan Kurulu üyesi olarak ifade etti, benim son Divan
toplantısında, tüm Divan üyeleri adına bir şey, yani Kulübün Yönetiminin ve Başkanın artık
kulübü temsilden uzak kaldığını, tüm Divan Kurulu üyeleri adına söylediğimi söyledi. Doğru.
Ben bu ifadeyi kullandım. Bunu düzeltmemi istedi. Bunu ancak şu şekilde düzeltebilirim.
Benim gibi düşünen tüm Divan üyeleri diyelim, burası demokratik bir ortamdır, dolayısıyla
Sayın Selçuk Erdoğmuş da benim gibi düşünmeyen, yani Yönetim Kurulunun Kulübü son
derece iyi temsil ettiğini, bir sıkıntı olmadığını düşünen Divan Kurulu üyeleri adına söz almış
oldu. O da onların temsilcisi oldu diyelim, uygun olursa. Tutanağa da bu şekilde geçirelim.
Temsilin yerinde olup olmadığına, Divan üyelerinin bu konuda ne düşündüklerini de
serbestçe iradelerinin beyan yeri de genel kurul olacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki genel
kurulda herkes değerlendirmesini bu şekilde yapacaktır diye düşünüyorum.
Bu vesile ile herkese sağlıklı günler diliyorum, aman herkes kendi sağlığına, yakınlarının
sağlığına çok dikkat etsin ve Aralık ayı Divan toplantısına kadar lütfen fire vermeyelim.
Sağlıkla tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalınız, iyi hafta sonları diliyorum. Divan Kurulu
arkadaşlarım, teknik ekip arkadaşlarım ve de şahsım adına. Hoşça kalınız.
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Eşref Hamamcıoğlu (7102)
Başkan

A. Aykutalp Derkan (6833)
Başkan Yardımcısı

Nedime Canipek Konuksever (7795)
Başkan Yardımcısı

Öner Kılıç (8177)
Yazman

S. Burçin Tunçel (9180)
Yazman
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