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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 23 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 13.30’da video konferans olarak 
yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Galatasaray Spor Kulübünün değerli Divan üyeleri, sevgili Galatasaraylılar, kıymetli basın 
mensupları ve bizi izleyen, sarı kırmızı renklere gönül vermiş taraftarlarımız, Galatasaray’ı 
sevenler, Ocak ayı olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi pandemi 
nedeniyle bu ayki Divan toplantımızı da maalesef fiziken sizlerden uzak, ancak kalplerimiz ve 
gönüllerimiz size çok yakın olarak yine zoom marifetiyle yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.  
Her zamanki gibi Divan toplantımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
kahraman şehitlerimiz ve Kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen Bey ve 
arkadaşları ve son toplantıdan bu zamana kadar maalesef yitirdiğimiz 2788 sicil numaralı 
Talat Köseoğlu, 3818 Yücel Karul, 4627 Halûk Rıza Künutku, 4756Halil Kadri Lokum, 4915 
Şinasi Önengüt, 5447 Mehmet Sina Dicleli, 5666 Ayhan Tüzün, 5993 Zeki Öztekin, 6880 Hilmi 
Ural Gür, Kulübümüzün 15332 sicil numaralı üyesi ve Galatasaray Pazarlama A.Ş. eski satın 
alma müdürümüz Mustafa Tunç Gider ve son olarak da Kulübümüzün 16074 sicil numaralı 
üyesi Osman Toktay Özkun maalesef ebediyete intikal etmişlerdir. 
Aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylıların aziz hatıraları önünde sizleri 1 dakikalık saygı 
duruşuna davet ediyorum efendim.  
(Saygı duruşu yapıldı.) 
Teşekkürler, umarım Tanrı bir daha böyle acılar bize yaşatmaz. Ancak pandemi nedeniyle ve 
kış şartları nedeniyle aylık kayıp sayımız maalesef artarak gitmektedir. Umarım bu üzüntülü 
durum bir an önce hem dünyada, hem ülkemizde sona erecektir. 
Değerli katılımcılar, sevgili Divan üyelerimiz, 2021’in ilk Divan toplantısı umarım Kulübümüze 
ve tüm üyelerimize şans getirir. Hayırlı olur. Çünkü tüm dünyada ülkemizde ve Galatasaray 
Spor Kulübünde büyük çalkantılar yaşanmaktadır. Bu çerçevede hepimizin sağlıklı günler 
geçirmesini bir kere daha Divan Kurulu üyelerim ve şahsım adına diliyorum. Ve özellikle 
Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ve önceki Başkanlarımızdan ve DivanBaşkanlarımızdan 
Sayın Duygun Yarsuvat’ın sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını hepiniz adına buradan 
temenni etmek istiyorum. 
Şimdi gündeme geçiyoruz efendim. Gündemi okuması için Nedime Hanım’dan rica ediyorum. 
Buyurun Nedime Hanım gündemi okumanızı rica ediyorum. Lütfen. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Tabii. Verimli bir toplantı olmasını dileyerek, gündemi dikkatinize sunuyorum.  

1. Aralık 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. 
4. Kapanış. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Çok teşekkürler. Değerli katılımcılar, gündemi okunduğu şekliyle oylarınıza takdim ediyorum. 
Kabul edenler? Oylama başlamıştır. Oylamayı kapatabiliriz. Teşekkürler. Oylamamız oybirliği 
ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. 
Şu anda katılımcı Divan üyesi kaç kişi görünüyor Ebru Hanım? 
 
Divan Kurulu Asistanı Ebru Özçetin 
Eşref Başkanım, şu anda 121 artı 5.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Çok güzel. Divan toplantımızın yapılabilmesi için gerekli çoğunluk sağlanmıştır. Tüm 
katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. 
Evet, gündemin 1 inci maddesi, son yapılan toplantımızın, yani Aralık ayında yapılan toplantı 
tutanağının oylamanıza sunulması. Her zaman olduğu gibi, gsdivan.com da bu toplantı 
tutanağı dikkatlerinize sunulmuştur. 
Okumuşsanız veya okumamışsanız, toplantı tutanağını yazılmış olduğu şekliyle oylarınıza 
takdim ediyoruz efendim. Son toplantı tutanağını; Kabul edenler? Etmeyenler? Oylama 
açılmıştır. 
Oylamayı kapatabiliriz. Teşekkürler. Oybirliği ile kabul edilmiş görünüyor. Göstermiş 
olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Gündemin bir sonraki maddesine geçiyoruz.  
Divan Kurulu Başkanlığına gelen evrak. Ebru Hanım evrak var mı? Varsa, Aykut Bey’den rica 
edelim okumasını lütfen. 
 
Divan Kurulu Asistanı Ebru Özçetin 
Eşref Başkanım gelen evrak var. Aykut Bey okuyacak. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Aykut Bey buyurun. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Başkanım, değerli hazirun Divan Başkanlığımıza gelen evrak.Galatasaray Spor Kulübü Genel 
Sekreter ve Baş Hukuk Müşaviri imzalı olarak 15 Ocak 2021 tarihinde 2021-2/072 numaralı 
bir yazı geldi.  
İlgi olarak da 3 Aralık 2020 tarihli 2020-2/797 sayılı yazı ve 18 Aralık 2020 tarihli e-posta. 
Önce bu yazının ilişiğinde bir Divan üyemizden gelen bir e-mail ve yazı iliştirilmiş durumda. 
Onu okuyorum. 
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Divan Kurulu Başkanlığına. 
8618 sicil numaralı Kâmil Ahmet Gümüş’ten 8 Ocak 2021 tarihli ve imzalı yazı.  
Sayın Başkan,  
20.11.2020 tarih ve 117 evrak kayıt numarası ile Başkanlığınıza Kişisel Verileri Koruma 
Kanunu hakkında yazdığım ve taleplerimi içeren dilekçeme sizden yazılı olarak cevap 
alamadım.  
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21 Kasım 2020 tarihinde düzenlemiş olduğunuz, katılımcılarının kim olduğu asla 
bilinemeyecek, tüzüğümüzde toplantı için belirtilen nisapların somut olarak sağlandığı hiçbir 
şekilde ispat edilemeyecek sözde olağan resmi Divan Toplantısında yazdığım dilekçeyi 
okuttunuz ve cevaben:‘bunların yapıcı eleştiriler olmadığını, KVKK hususunda bir beis 
görmediğinizi ve açıkça Divan Kurulu’nu yıpratmamam gerektiğini’ belirttiniz. 
Sayın Başkan, size bir kez daha ancak son kez hatırlatmak istiyorum: 
Ben bu tip toplantıların yapılmasına kesinlikle karşı değilim.  
Bu toplantıların, resmi bir sıfatla, olağan toplantı adı altında yapılmasına, çeşitli konuların 
kimin katıldığı belli olmayan oylamalar neticesinde karara bağlanmasına, bu toplantı tutanak 
ve videoların ilgisiz 3. kişilerin bilgisine sunulmasına karşıyım. 
KVKK hükümlerine uygun ve tüzükte belirtilen nisapların sağlanmasının objektif olarak ispat 
edilebileceği resmi toplantılara karşı değilim, memnuniyetle de katılırım, elimden gelen 
katkıyı da istenirse veririm. 
KVKK’ya ve tüzüğümüzde aranan nisaplara uygun yapılamayan toplantılar, resmi olağan 
Divan Toplantıları olamazlar. Sohbet toplantısı olabilirler. Sizin aylardır ısrarla yanlış 
yöntemle düzenlediğiniz toplantılarda oylama yapılamaz, karar alınamaz, tutanaklar ve 
videolar yayınlanamaz. 
Gittiğiniz yolun bariz yanlış olduğu belliyken, bu durum size başkaları tarafından da ifade 
edilmiş olmasına rağmen, yanlışta ısrar etmenizi anlayamıyorum. Bu tutumunuz Kulübümüze 
muhtemelen zarar verecektir.  
Geldiğimiz nokta itibariyle, KVKK’nın ‘Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler’ başlıklı 
12.Maddesi,‘Veri Sorumlusuna Başvuru’ başlıklı 13.Maddesi, 2. ve 3. fıkralarındaki 
yükümlülüğünüzü başvuruma rağmen yerine getirmemekte ısrarcı olduğunuzu anlıyorum. 
Yine aynı Kanun’un ‘Kurula Şikâyet’ başlıklı 14. Maddesi 1. fıkrasında, bu gibi durumlarda 
başvurana Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyet hakkı tanınmakta olduğunu ve bu 
hakkımı yasal süresi içinde kullanabileceğimi bilmenizi isterim. 
Şikâyetim neticesinde Galatasaray Spor Kulübü Derneği aleyhine doğabilecek zararlardan da 
sizlerin, Başkanlık Divanı Üyeleri olarak sorumlu olabileceğinizi dikkatinize sunmak istiyorum. 
Konunun önemine binaen bu dilekçe tarihinden 2-3 gün içinde tutanakları ve videoları 
ortadan kaldırmanızı, internet arama motorlarına bu videolara bağlantı imkânı verilmemesini 
ve bundan sonra bu konuda alacağınız aksiyonları tarafıma yazılı olarak acilen bildirmenizi arz 
ve talep ederim.  
Saygılarımla,  
Kâmil Ahmet Gümüş, 8618. 8 Ocak 2021 tarihinde imzalanmış yazı.  
Bilgi ve gereği için: 
-Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’na 
- Galatasaray Spor Kulübü Derneği Baş Hukuk Müşavirine  
bilgi verilmiş. 
Şimdi bu yazı ile bağlantılı olarak Kulüpten gelen yazıyı okuyorum. 
Divan Kurulu Başkanlığına,  
İlgide belirttiğimiz tarihli yazımız ve e-postamızda, bir süredir Zoom uygulaması üzerinden 
gerçekleştirdiğiniz toplantılara ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
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Kanunu(‘KVK’ Kanunu) kapsamında birtakım tedbirlerin alınması gerektiğini, aksi takdirde 
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hukuki ve cezai sorumluluğun doğabileceğini tarafınıza 
iletmiştik.  
Bununla birlikte, 18.12.2020 tarihinde hukuk müşavirliğimizce tarafınıza iletilen e-postada da 
toplantıları Zoom uygulaması üzerinden sürdürmenizin hukuken riskli olduğu ve bu 
uygulamayı kullanmaya devam etmeniz halinde KVK Kanunu kapsamında sorumluluğun 
doğabileceği, bu sebeple riski tam olarak ortadan kaldırmamakla birlikte en azından 
toplantılara katılan üyelere, KVK Kanunu kapsamında bilgilendirme yapılması gerektiği 
belirtilmiş ve bu hususta üyelere sunulmak üzere hazırlanan bilgilendirme yazısı tarafınız ile 
paylaşılmıştır.  
Ancak yapılan tespit ve araştırmalar neticesinde, üyeler tarafından Kulübümüze iletilen 
yazıda, online olarak yürüttüğünüz toplantılara ait görüntü ve videoları, toplantıya katılım 
sağlayan üyelerin rızası olmaksızın dijital platformlarda (YouTube vb) yayınlandığı, bu yayınlar 
ile ilgili arama motorlarına (Google vb) bağlantı verildiği ve bu toplantılar ile ilgili olarak 
üyeler tarafından tarafınıza iletilen taleplere KVK Kanunu’na uygun olarak dönüş 
yapmadığınız anlaşılmıştır.  
Bu noktada bildiğiniz üzere, üyelerin yer aldığı toplantılara ait görüntülerin herhangi bir 
platformda yayınlanabilmesi için öncelikle üyelerin KVK Kanunu kapsamında aydınlatılması 
ve kendilerinin konuya ilişkin açık rızalarının alınması gerekmektedir. 
Yine bu toplantılar ile ilgili olarak, üyelerin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve 
bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin 
etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirin alınması önem arz etmektedir. 
Bu sebeple, üyelerin kişisel verilerinin dijital platformlarda yayınlanabilmesinin ancak 
yukarıda belirtilen yasal zorunluluklara riayet edilmesi halinde mümkün olduğu dikkate 
alınarak, bu hususta gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması gerektiğini bir kere daha ifade 
etmek isteriz.  
Aynı zamanda, düzenlediğiniz toplantılara katılım sağlayan üyelerin, kişisel verilerinin 
işlenme süreçleriyle ilgili olarak tarafınıza ilettiği taleplere de KVK Kanunu’nun 13. maddesi 
ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak, 
başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde dönüş yapılması gerektiğini belirtmek 
isteriz.  
Aksi durumlarda, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca Kulübümüzün yanı sıra, Divan Kurulu 
Başkanı ve Yardımcıları olarak sizlerin de şahsen cezai sorumluluğunuzun doğacağını ve KVK 
Kanunu kapsamında, veri sorumlusu sıfatına haiz Kulübümüzün yüksek miktarda idari para 
cezalarına maruz kalabileceğini önemle bildiririz. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
İmza? 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Devam ediyorum. İkinci sayfası var.  
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Bu minvalde online olarak düzenlediğiniz toplantılara ilişkin olarak, üyelerin kişisel verilerini 
içeren bütün görüntüleri bu yazının tarafınıza tebliğini müteakip derhal tüm dijital 
platformlardan kaldırmanız ve bir daha yayınlanmasına sebep olmamanız gerektiğini, bu 
hususta üyelerimiz tarafından tarafınıza iletilen talepleri KVK Kanunu’na uygun olarak 
cevaplandırmanız gerektiğini ve devam eden süreçte toplantılara katılım sağlayan üyelerin 
kişisel verilerinin işlenme/aktarılma faaliyetleri ile ilgili olarak KVK Kanunu’na riayet ederek, 
bu kapsamda gerekli tedbirleri almanız gerektiğini ve son olarak gsdivan.com sitesinden 
misafir girişinin kaldırılarak, en azından Kulüp ve Divan Kurulu üyesi olmayan kişilerin, kişisel 
verilere erişimine engel olunması gerektiğini önemle bildiririz.  
Saygılarımızla,  
Avukat Petek Akyüz Arslan Baş Hukuk Müşaviri, Selçuk Rıza İren Kulüp Genel Sekreteri  
imzalı olarak tarafımıza iletildi.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Peki, teşekkürler Aykut Bey bu bilgileri değerli üyelerimizle paylaştığınız için. Benim kadrajda 
bir sorun var galiba, çok özür dilerim, bir saniyenizi rica edeyim efendim. 
Kusura bakmayın düzende bir aksama oldu.  
Şimdi biraz daha iyi galiba. Tekrarlayabiliriz. Arkadan çok ışık geliyordu, o yüzden kapatmak 
zorunda kaldım, kusura bakmayınız. 
Değerli katılımcılar, gerek Divan üyemizden ve gerek Kulüp profesyonellerinden gelen yazıyı 
dikkatlerinize sunduk. Burada dikkatimizi çeken konu, bir uzun zamandır bize bu KVK 
konusunda rahatsızlığını bildiren Divan üyemizin son yazdığı dilekçedeki tehditkâr üslup ve 
de muhatabımız olmamasına rağmen Kulüp profesyonellerinin Divan Kuruluna yazdıkları 
yazıdır. Elbette ki içeriğini dikkate alıyoruz ve dikkat ederseniz de katılımcılarla ilgili olarak 
KVK ya çerçevesinde onay vermelerini isteyen kutucuklar koyduk. 
Ancak şunu hatırlatmak isterim hem katılımcılara hem de bu yazıyı kaleme alanlara ve 
aldıranlara. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu bir defa bu Kulübün bir kuruludur. Bunu 
vurgulamak lazım. İkincisi, bu tedirginliğimiz ve rahatsızlığımızı ortaya çıkaran temel neden 
şudur. Dikkat ederseniz son 3, 4 aydır bizim doğrudan sizlere gönderdiğimiz Divan toplantı 
davetiyeleri Yönetim Kurulunun müdahalesi ile bir başlık atılıyor, deniliyor ki, Divan 
Kurulundan Kulübümüze gelen duyuru.  
Bu Divan Kurulu, Kulübün Divan Kuruludur, Yönetim Kurulu da Kulübümüzün Yönetim 
Kuruludur. Dolayısıyla sanki farklı bir tüzel kişilikten geliyormuşçasına Divan Kurulumuzu 
böylesine önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışmanın nedenini sizlerin takdirlerine ve 
değerlendirmelerine sunuyoruz, bir defa. İkincisi, bu Divan toplantılarımız özellikle pandemi 
başlangıcından bu yana düzenlenen Divan toplantılarımız tamamen ve tamamen Divan 
Kurulu üyelerimizin yani ben ve arkadaşlarımın özel çabalarıyla düzenlenmektedir ve yerine 
getirilmektedir.  
Hiç kimsenin bir katkısı ve desteği olmamaktadır. Oysa Kulübün bir kurulu olan Divan Kurulu 
toplantılarının düzenlenmesi gerekli ortamın sağlanması, Kulüp Yönetiminin, yani bu yazıyı 
bize kaleme alan Genel Sekreterliğin görevidir. Aynı bu zamana kadar Tevfik Fikret Salonunda 
veyahut diğer salonlarda yapılan toplantıların düzenlenmiş olması gibi. Böyle bir ortam 
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sağlanmadığı için biz kendi imkânlarımızla bütün Divan kurullarımızı zoom marifetiyle bu 
toplantıları düzenliyoruz. 
Gelelim kişisel verilerin korunması konusuna. Kişisel veriden kasıt, katılımcıların sicil 
numaralarını ve isimlerini, soyadlarını girerken kaydetmeleridir. Aynı fiziki toplantıyı 
yaptığımız günlerdeki gibi, girişte hatırlayacaksınız bir dosya oluyordu. Buraya her gelen sicil 
numarasını, ismini, soyadını, imzasını yazıp salona giriş yapıyordu. 
Şimdi dilekçe sahibi arkadaşımız bize diyor ki katılımcıları bana bildirin, neden 
okumuyorsunuz. Kimler katıldı? Siz hiç hatırlıyor musunuz bir Divan toplantısında benim 
veyahut daha önceki yönetimlerin toplantının ortasında bu dosyayı eline alıp, değerli 
katılımcılar şu, şu, şu kişiler katılmaktadır bu toplantıya diye sizlere bilgi verdiğini? Dolayısıyla 
bizleri tedirgin eden, üzen en çok kucaklaşmaya ihtiyacımız olduğu bir zamanda, insanların 
yalnızlıktan şikâyet ettikleri bir zamanda Divan Kurulu ile bu şekilde çatışmalara devam 
etmekteki isteği, arzuyu anlayamıyoruz. Divan Kurulu bu Kulübün istişare ortamıdır, tartışma 
ortamıdır, sorgulama ortamıdır. Siz bunu çeşitli hukuksal gerekçeler bularak susturmaya 
çalışmamalısınız. Galatasaray TV bizi yayınlarımızı, toplantılarımızı yayınlamıyor. 
Kulübümüzün resmi sitesinde, Divan toplantısının yapıldığından dahi bahis olmamakla 
birlikte neler konuşulduğunu, kimin ne söylediğini, hiçbir Divan Kurulu üyemiz veyahut Kulüp 
üyemiz ulaşamıyor bu bilgilere. Artık bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu, şeffaflaşmanın 
bu kadar ön planda olduğu bir ortamda bir Pravda zihniyeti ile Divan Kurulunun 
fonksiyonlarını, üyeleriyle kucaklaşmasını, bilgi üretmesini, eleştirmesini, tavsiyede 
bulunmasını engellemeye çalışmak, Galatasaray’ın 115 yıllık tarihine hiç yakışmıyor değerli 
katılımcılar.  
Ben bu konuda daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Galatasaray Spor Kulübünün 
profesyonellerini bizim Divan toplantılarını düzenlememize katkıya çağırıyorum. Yoksa aba 
altından sopa göstererek bu toplantılarda konuşmalara engel olamazsınız. 
Bunun böyle bilinmesinde yarar var. Bugün Galatasaray’ın içinde bulunduğu kaotik ortamdan 
biz ancak birlikte hareket ederek, ortak akılla ve her şeyden önemlisi, kucaklaşarak, 
kucaklaşarak bu ortamdan çıkabiliriz. 
Buna engel olmaya çalışmak, Galatasaray’ı hiç tanımamaktır. Hiç bilmeden gelenlerin 
Galatasaray’ı tanımak için yeterli süreleri olmuştur artık. Lütfen bir kere daha özellikle Divan 
Kurulu üyelerimizi bu konuda hassasiyete davet ediyorum. Bugün Kulübümüzün İletişim 
Direktörü bir Divan Kurulu üyemizdir. Ait olduğu, üyesi olduğu Divan Kurulunun saygınlığını 
önce onun koruması lazımdır. Hiç kimsenin özel malı değildir, Kulübün resmi sitesi, hiç 
kimsenin özel malı değildir Galatasaray Televizyonu. Siz Galatasaray Televizyonunda 
yayınlandığı zamanlarda bütün halka açık olacak bir yayın olacak, o zaman KVK’dan 
bahsetmeyeceksiniz, şimdi bir dilekçe verip KVK’nın bazı maddelerine refere ederek bu 
toplantıların konuşmacıların yapılan eleştirilerin dijital platformlarda yayınlanmasını kanuna 
uygun olmadığını savunacaksınız.  
Ben herkesi bu konuda hassasiyete ve ciddiyete bir kere daha davet ediyorum. Benim bu 
konuyla ilgili olarak şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinleme zahmetinizde 
bulunduğunuz için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın gündemi bölmüş 
oldum ama bu önemli bir konudur diye düşünüyorum. 
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Divan Kurulu bu Kulübün bir kuruludur. Farklı bir tüzel kişilik değildir. O bakımdan hitaplarda, 
yazıyı kaleme alışlarda ve muhatabiyette bunlara çok özen gösterilmesi ve sahip çıkmak, tüm 
Divan Kurulu üyelerimizin vecibesidir diye düşünüyorum. Divan Kurulundan bahsetmişken, 
yeni Divan üyelerimiz katıldı efendim aramıza. 197 yeni Divan üyemiz var. Biz yine zoom 
marifetiyle her sene fiziken kucaklaşarak yaptığımız berat törenini bu sene online yapmak 
zorunda kaldık. 70’e yakın yeni üyemiz bu davete icabet ettiler ve dijital ortamda beratlarını 
kendilerine sembolik de olsa takdim etme fırsatı bulduk efendim. Çok duygusal ve 
Galatasaray’a yakışan anlar yaşadık. Çok samimi duygularını paylaştı yeni Divan Kurulu 
üyelerimiz, ben bir kere daha yeni Divan üyelerimize hoş geldiniz diyorum. Katılımcılara 
ayrıca teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü ederken iki de özür borçluyum. Majak Çakır 
Beyefendi ve Hakan Alptekin Beyefendi maalesef teknik aksaklıklardan dolayı çok 
beklemelerine rağmen online de olsa berat törenimize katılamadılar. Gerçi sonradan 
kendileriyle arkadaşlarımız konuştu ama ben bu vesile ile kendilerine sizlerin huzurunda özel 
olarak hoş geldiniz diyorum. Bu yaşanmış olan teknik aksaklıktan dolayı da özür diliyorum.  
Hepinizle en kısa zamanda fiziken kucaklaşmak ümidiyle hepinize saygılarımı sunuyorum 
efendim. Hoş geldiniz tekrar toplantımıza. Diğer gündem maddesine geçiyoruz efendim.  
Kulübümüzü ilgilendiren güncel konularda söz verilmesi. Burçin Bey nedir durumumuz? Söz 
isteyenlerde?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım şimdilik bir ön bilgi vereyim. İyi bir katılımımız var. 170 üyemiz katıldı. Bizler hariç, 
söylüyorum. Şimdi söz isteyen 11 kişi görüyorum. Artabilir Başkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam o zaman sıradan başlayalım lütfen. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
O zaman müsaade ederseniz önce eski İkinci Başkanlarımızdan Sayın Ahmet Şenkal’ı almak 
istiyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Buyurun. 
 
Ahmet Şenkal 
Geliyor mu sesim? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Biraz yüksek geldi, buyurun efendim. 
 
Ahmet Şenkal 
Biraz yüksek mi geldi? Görüntüm yerinde, sesim yerinde.  
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Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Evet efendim, buyurun sizi dinliyoruz. 
 
Ahmet Şenkal 
Evet, teşekkür ediyorum. Efendim öncelikle ben Sayın ve Sevgili Divan Başkanımı, çalışma 
arkadaşlarını, hazirunu ve tabii tüm Galatasaray camiasını selamlarımı, sevgilerimi 
gönderiyorum. İyi bir yıl geçirmelerini, sağlıklı günler geçirmelerini diliyorum. İyi ki bu 
toplantıları yapıyoruz. Biraz evvel dinlediklerimizi herhalde ilerideki arkadaşlar 
yorumlayacaklar. Ben kısa geçeceğim, çünkü bir 8, 10 dakika kadar konuşma durumum var. 
Yalnız sevgili Başkanım, iyi yoldasınız. Ben o densiz yazıyı yazan arkadaşı tanımıyorum, ama 
onu dikkate bile almıyorum o yazıyı. Yalnız sevgili Petek kardeşimi ve Selçuk kardeşimi çok iyi 
tanırım, çok severim ikisini de. Biraz teessüf ettim ikisine de, bu yazıyı kaleme alanlara değil 
de esasında bu iki arkadaşıma değil de aldıranlara daha çok teessüf ederim. Hem yaşım, hem 
konumum itibariyle bunu da özellikle iletiyorum. 
Efendim değerli Galatasaraylılar, ben finansal konuları, efendim müflis halimizi, borçlarımızı, 
o yeniden yapılandırmadan doğacak problemleri, bu kimsenin bilmediği, duymadığı, benim 
belki de cehaletime verin, duymadığım kampanya ile ilgili gelişmeleri falan benden sonraki 
arkadaşlar, tabii ki erbapları, üstatları anlatacaklardır. Onları da zevkle dinleyeceğim. Ama 
ben tam da zatıâlinizin Sayın Divan Başkanının biraz evvel çok haklı şekilde bahsettiği konuya 
değinmek istiyorum. Ne kadar da isabetli karar almışım diye de kendi kendimle övünüyorum. 
Ben yani bir başka konuya, bu konuya değinmeye çalışacağım. Bakınız, Galatasaray Denizli’ye 
6 gol atmış, hiç önemli değil. Geçen hafta Beşiktaş’tan 2 gol yemiş. Emin olun o da hiç önemli 
değil. Şampiyon olmuş, olacak, olabilir, olamaz. Bunlar hiç önemli şeyler değil. Bugün 
şampiyon olmaz, seneye olur. Bugün 2 yediğine yarın 5 çeker. Hiç mühim değil. Ama bakınız 
mühim olan ne değerli Galatasaraylılar, her geçen gün daha çok hissediyoruz. Biraz evvel 10 
dakika konuşuldu aynı konu. Bizim 100 yıllık manevi değerlerimiz gidiyor Galatasaraylılar, 100 
yıllık manevi değerler gidiyor. Futbolda yenilmişiz, yok baskette bilmem Kik takımından 100 
yemişiz, 200 atmışız hiç mühim değil. Değerler gidiyor. Ali Sami Yen Başkanımızın efendim 
ruhu, Tevfik Fikret’in sloganları, beraber çekilen halat, batıya açılan pencereler emin olunuz 
birer ikişer gidiyor. Elimizden kayıyor. Biz sıradanlaşıyoruz. Diğer camialardan farkımız 
kalmıyor. Bakın bu dağılmışlığın, ayrışmışlığın efendim farkına varmak için çok uzağa 
gitmeyin, şu son 6 ayda platformlarda yazılan mesajları bir okuyunuz, bakın duruma, kılıçlar 
nasıl çekilmiş, saflar nasıl ayrılmış, işte kulübe, oraya buraya yazılan yazılara bakın. 
Efendim mesajlara bakın. Yetkililerin verdiği mesajlara bakın. Kavgasız gürültüsüz geçmeyen 
genel kurullarımıza bakın. O, daha önemlisi, her gün her saat yapılan tüzük ihlallerimize 
bakınız. Tüzük tanımam, ben tüzük tanımam, anlamam diyen, diye övünerek demeç 
verenlere bakınız. Fazla uzatmayayım, disiplin kuruluna sevklere bakınız ya değerli 
Galatasaraylılar, son 2 yılda, ondan önceki 20 yılda yapılmayan sevk kadar sevk yapılmış 
Disiplin Kuruluna. Ufacık örnek ya, adam milli sporcumuz, 25 senelik üyemiz, Divan üyesi, 
kendi mensup olduğu şubenin gidişatından sıkılmış olabilir, mahalle kahvesinde konuşmuyor, 
Divan Kurulunun kürsüsünden bir serzenişte bulunuyor, vay efendim ver Divana(Disipline 
demek istiyor), e bir de talimatla ceza vereceksiniz, adama ceza veriyorsunuz, Kulübe, 
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sokaktan şeye Kulüp binasına sokulmuyor. Öbür adam futbolcu, bakınız sahadan çıkarken 
anamıza küfrediyor, hâlâ takımda oynuyor. 
Yönetici, tribünde oturuyor, otururken canı sıkılıyor, futbolcusuna küfrediyor, şimdi bakınız, 
ne hale gelmiş Galatasaray, tarihimizde görmediğimiz sayıda mahkeme, mahkemeler uzuyor 
da, uzuyor. Üstelik bunlar Galatasaraylıların Galatasaraylılara açtığı mahkemeler. 
Düşünebiliyor musunuz? 
Şimdi hal böyle iken, bir sürü değerli, kıymetli Galatasaraylı üyelerimiz, dostlarım, 
kardeşlerim, arkadaşlarım, her fırsatta her ortamda alıyorlar mikrofonu efendim birlik, 
beraberlik, tesanüt, dayanışma, işte bir olalım, kenetlenelim filan birtakım şeyler söylüyorlar, 
iyi niyetle söylüyorlar tabii ama söylemle bu işler olmuyor. Bu işleri sadece söyleyip, nasıl 
olacağını, yolunu göstermezsek, onun adı hamaset olur. Hamasetten ileri geçmez.  
Bu birlik, beraberlik bakkalda, pazarda, markette satılmıyor ki alalım 3, 5 kilo, serpelim 
camiaya olsun size herkes huzurlu, birlik, beraberlik içinde. Bu eylemle olacak. Eylemle 
olacak. Nereden başlayacak? Başkandan, Başkanlardan, eski Başkanlardan, Yönetim 
Kurulundan, eski yöneticilerden başlayacak, dalga, dalga, dalga piramidin altına doğru 
inecek. Değil mi? Öyle mi oluyor? Hayır, tam tersi oluyor. 
Bakın bir anı anlatayım size, zaten toplam konuşmam 10 dakikayı geçmeyecek lütfen, merak 
etmeyiniz. Size bir anımı anlatayım. Sene 2018, aylardan Mart. Yönetim Kurulu seçileli daha 
işte 2 ay olmuş. Konuşma sırasında müthiş bir fikir geliyor, o zamanki ve şimdiki 
Başkanımızdan, biz de yanındayız. Ve şöyle bir karar alıyoruz diyoruz ki, Galatasaray’ın, biraz 
evvel Sayın Divan Başkanımın da söylediği gibi, ortak akla, beraber harekete ihtiyacı var. O 
zaman ne yapalım? Bunu biz başlatalım. Eski, yaşayan, eski Başkanlarımızı ve İkinci 
Başkanlarımızı bir araya toplayalım. Bir fikir alışverişinde bulunalım, onlar bizi irşat etsinler, 
biz yeniyiz. Aa, ne güzel. Ayıptır söylemesi, davet mektuplarını da bendeniz yazdım. Çağırdık, 
geldiler. Sayın Başkan hatırlayacak. Çok güzel bir toplantı oldu, herkes fikrini anlattı, 
Galatasaray ne olur, ne söyler, ne yaparız? Güncel durum bu, gelecek durum şu, güzel. 
Öpüşüp ayrıldılar. Ne kadar güzel değil mi? Çok değerli ağabeyimiz, Selahattin Beyazıt 
ağabeyimiz o toplantıya gelemedi. Özür, mazereti varmış, bildirdi de. Sonra şu nezakete 
bakın, ben ziyaret edip anlattı, kendi görüşlerimi de anlatmak istiyorum dedi. Buyurun dedik. 
Geldi Selahattin Başkanım, ben, o zamanki ve şimdiki Başkanımız ve Selahattin Ağabeyimi 
oturduk Yönetim Kurulu odasında, gayet rahat hatırlayacak. 3 saat, 3,5 saat gece oldu, hâlâ 
konuşuyoruz. Ne kadar güzeldi. Ondan da dinledik. Sonra bunlardan 15 gün sonra, efendim 
Genel Kurul oldu, Genelde Kurulda Başkanımız çıktı, biliyorsunuz, hatırlayacaksınız kürsüye.  
Mağdur olmuş olan çok değerli eski Başkanımız Adnan Polat Bey’i çok öven, çok onore eden 
güzel bir konuşma yaptı, alkışlandı. Şimdi ne kadar güzel gidiyordu değil mi işler Başkanlarla. 
Öyle mi olduk. Yok. Şimdi bakın nasıl olmuş o iş sonra. Efendim o ilk toplantıda Başkanlar 
toplantısında yemekten ayrılırken, aman ne olur, periyodik olarak bu görüşmeleri yapalım. 
Hep toplanalım, denen yemekler, orada kaldı. Bir daha hiçbir tekrarı olmadı. Hiç. Şimdi 
Başkanlar kahvaltıda bile buluşmaktan imtina ediyorlar. Bizim birbirimizle konuşacak bir 
şeyimiz yok diyorlar. 



10 
 

Bir Başkan, hem de bir Genel Kurul ortamında ya öbür Başkana, ya öyle kızdım ki az kaldı 
ağzımdan kötü bir söz çıkacaktı diyor, değil mi? Efendim Başkan Divan Kuruluna küsmüş, 
konuşmuyor, darılmış. Gelmiyor, ekibini de getirtmiyor.  
Divan Kurulu üyesi şu veya bu arkadaşlar, mesaj atıyor, diyor ki, zaten diyor, yok sayılan diyor 
Divan Kurulu bakın altını çiziyorum, zaten diyor yok sayılması gereken Divan Kurulu şeyin 
Denetim Kurulumuzun raporunu okutmadı, derhal istifa etsin diyor. Öbür adam profesyonel 
o da Divan Kurulu üyesi, gelmiş bir işin başına, iletişimin başına koymuşlar, adam sorumlu. 
Ama o da modaya uyuyor, bilmiyorum herhalde Yönetim Kuruluyla filan görüşüyor. Divan 
Kurulu toplantılarını görmezden geliyor ya, demin Eşref Başkan söyledi. Adam görmezden 
geliyor. Ya senin görevin bu, sen Divan Kurulu toplantısını en başta ilk sayfadan senin 
babanın malı olmayan, galatasaray.org’un birinci sayfasından duyuracaksın. Duyurmayı bırak, 
adam aşağılıyor, diyor ki ya diyor, bir tane video konferans yapılacakmış, diyor. Toplantısı. 
Divan Kurulu lafı yok. Bir diyor konferans toplantısı, Ocak ayı video konferans toplantısı 
yapılacak, haberiniz olsun, bize yazdılar, e bizde size duyuruyoruz, isterseniz gidin gibi. Şimdi 
bakın ben burada bir parantez açıyorum. Benim bu konuyu, hakikaten bu çok hassas konuyu 
gören, duyuran oğluma da, bugün yazan Serdar Dinçbaylı’ya da teşekkür ederim. Bunu 
bildirdiler. Şimdi şey böyleyken, hal böyleyken bu birlik beraberlik nasıl olacak? Onu bir şey 
yapalım. Onu bir düşünelim. 
Yavaş olacak tabii, yavaş, yavaş. Olur, olmaz değil ama bu ortamda değil, ne olacak? Ben 
diyorum ki, 3 tane katalizör kullanmak gerekir. Bugünkü ortamdan tamamen uzak. Bakınız, 
saygı, iyi niyet ve hoşgörü olacak bir kere üyeler arasında, saygı olacak, herkes birbirine 
saygılı olacak. Böyle o ona mektup yazacak, öbürkü onu tanımayacak, ben Divana küskünüm, 
Divan Başkanı bilmem ona küskün, şu arkadaşlarla görüşmüyorum, ya anlatmaya kalksak iki 
saat anlatırız. Sekreterle talimat gönderiyorlar mesela bendenize. Biz de bu kulüpte belirli 
yerlere oturmuş insanlarız. Neyse onlara gelmeyelim. Saygı olmazsa, iyi niyet ve hoşgörü 
olmazsa, bu işin oluru yok. Başkan ve yöneticiler, görevlerini hatırlayacaklar bir kere, bir 
görevlerini hatırlayacaklar. İçinden geldikleri ve görev süreleri dolunca içine gidecekleri 
topluluğu, Divan Kurulunu, Genel Kurulu sayacaklar, sevecekler, sevmesinler, sayacaklar ve 
onlara katılacaklar. Gerekli mesajları verecekler, soruları alacaklar, yanıtlayacaklar, ya 
yanıtlamam yok, katılmam yok, yanıtlayacaklar. İki, kulübün başına gelen dertlerin %95’i 
tüzük ihlalinden kardeşim. Sayın Başkan, Sayın Yönetimiz Kurulumuz, bakınız Pazartesinden 
itibaren, hiç de bunun lafı cimi yok. Hemen tüzük tadil genel kurulunu toplama çalışmalarına 
başlayacaksınız. Sizin toplantıya ömrünüz vefa eder, etmez, o beni ilgilendirmiyor, sizden 
sonrasında devam eder veya siz de kalırsanız, siz devam edersiniz. O kurul toplanacak, tüzük 
güncelleştirilecek. Güncelleştirilen tüzüğe de öyle, ama fakat şu, bu filan yok. Herkes harfiyen 
uyacak. Bu iki, son kapatıyorum. Üçüncü önerim. Birlik beraberlik nasıl olur, onu. Kendi 
açımdan tabii, ya bu adam ne diyor da diyebilirsiniz.Galatasaray’da bu iletişim faciasını 
önleyeceksiniz. İletişim faciasını diyorum, iletişim zincirini teşkil eden, o her halkadaki 
arkadaş, arkadaşlar, görevini hatırlayacak. İletişimden sorumlu arkadaşım, kalkıp Divan 
Kurulu toplantısını ayrıntısıyla yazacak, katılacak. Öyle bugün baktım yine, Onyekuru’nun 
şeyini, galiba geliyor haberini KAP’a bildirdik diye 3 satır yazı yazacağına, bugün 
Galatasaray’ımızın Divan Kurulu var diyecek. İki tane övgü yazısı yazacak. Bakınız bunda ısrar 
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ederse iletişimciler, biz yazarız, yazmayız,zararlı çıkarlar. Zararlı çıkarlar, güzel olmaz. Lütfen 
görevlerini bilsinler. Galatasaray’ın önemli bir meselesi iletişimdir. Üyelerle, kurullar 
arasındaki iletişimdir. Lütfen bu konuya da dikkati çekiyorum, arkadaşlar bu işin üzerinde 
dursunlar, biraz fazla vaktinizi aldım, 11 dakika oldu galiba. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi 
gönderiyorum. İnşallah daha sık buluşuruz, bu toplantıların düzenlenmesine sebep olan 
herkesi de kutluyorum, Sayın Eşref Başkan iyi yoldasınız, keşke bir değil, ayda iki tane zoom 
toplantısı düzenleseniz. Herkese sevgiler, iyi günler. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Estağfurullah. Çok teşekkürler, Sayın Şenkal’a tespit ve önerileri için ve değerli katkıları için 
teşekkür ediyoruz. Burçin Bey daha sonraki konuşmacımız kim? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım eğer uygun görürseniz Sayın Hakan Alptekin, geçen hafta bağlayamamıştık, söz 
istemişler. Uygun görürseniz kendilerine söz vermek isterim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tabii, tabii, tabi. Buyursun Hakan Bey, daha sonra devam edelim, sıraya, müracaata göre.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Alptekin buyurun. 
 
Hakan Alptekin 
Sesim geliyor mu acaba? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Şimdi geliyor efendim, görüntünüzü de görüyorum. Buyurunuz. 
 
Hakan Alptekin 
Peki, Sayın Başkan, değerli Divan heyetim, kıymetli Galatasaraylılar, hepinizi saygılarımla 
selamlarım. Ben bahsettiğiniz gibi, yeni Divan üyeniz 9486 Hakan Alptekin, girişte Sayın 
Başkanım yeni Divan üyeleriyle ilgili bahsettiği için, konuştuğu için ve iki kişinin teknik 
aksaklıktan dolayı katılamadığını bildirdiği için, o kişilerden biri de bendim. Bağlanıp, 
öncelikle çok çok teşekkür etmek istedim. Nazik düşünceleri için, üzüntülerini bildirdiği için, 
teknik aksaklık oluyor, yani bu yapacak bir şey yok. 30 sene bekledik ama nasip olmadı. Ama 
burada bildirmiş olmanız bile beni gerçekten onurlandırdı. Hassasiyetiniz için tekrar çok 
teşekkür ederim. Aranıza katılmış olmak da beni çok onurlandırdı. Fazla vaktinizi almayayım, 
saygılarımla herkesi selamlıyorum. Teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Çok teşekkürler, çok teşekkürler nazik yorumlarınız için. Bu arada Divanla ilgili kısa bir 
rakamsal bilgi vermek isterim. Yeni katılan 197 üyemizle birlikte, aktif Divan üyesi sayımız 
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2.670 olmuştur. Yani aktif kulüp hazirununun %27’sine tekabül ediyor aşağı yukarı. 
Dolayısıyla bu rakamı da toplantı açılışında yaptığımız yorumlara ilave etmeyi, faydalı diye 
düşündüm, o bakımdan paylaştım sizlerle. Teşekkürler. Evet Burçin Bey sıradaki konuşmacıyı 
alalım lütfen. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sıradaki konuşmacımız Başkanım, Sayın Burak Elmas. Hemen kendisini alırken, kısa bir 
hatırlatma yapmak istiyorum. Bazı Divan üyelerimiz nickname, yani rumuzlarla giriş yapıp da 
söz istiyorlar. Kendilerine söz veremiyoruz bu durumda. Lütfen chat ekranından Ebru 
Hanım’la yazışarak, kendi üye ve sicil numaralarını, sicil numaralı isim soyadlarını 
paylaşırlarsa, ondan sonra kendilerini sıraya alabiliriz. Bu hatırlatmayı da yapayım. Sayın 
Elmas da geldi zannediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Bir de Burçin Bey, konuşmacı sayımız artıyor galiba. O bakımdan bundan sonraki 
konuşmacılara zamanı biraz verimli kullanmaları konusunda ricada bulunalım.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Elmas, kamera ve mikrofonunuzu açar mısınız? Evet, şimdi sizi görüyoruz ve duyuyoruz, 
buyurun efendim. 
 
Burak Elmas 
Teşekkür ederim, Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan heyeti, kıymetli Galatasaraylılar, 
konuşmama başlarken, konuşmama başlarken kişisel verileri koruma kanunundan doğan 
haklarım dâhilinde yapacağım konuşmanın Divan Kurulu tarafından herhangi bir ortamda 
Galatasaraylılarla paylaşılmasında herhangi bir çekincem olmadığını ve hiçbir mahzur 
görmediğimi, sizlerle paylaşmak isterim. Kulübümüz profesyonellerinin KVK Kanunları 
konusunda göstermiş oldukları hassasiyeti, Galatasaray Spor Kulübü içerisinde gerçekleşen 
tüm işlemlerde kişi ve konu ayırt etmeksizin takip etme konusunda da sorumlulukları 
olduğunu bu vesile ile belirtmek isterim. 
Kasım ayı Divan Kurulu toplantısında huzurunuzda yaptığım konuşmanın üzerinden tam 2 ay 
geçti. Bu süre zarfında Galatasaray’da çok önemli gelişmeler oldu. Aralık ayı Divan 
toplantımızda Galatasaray Spor Kulübünün ilk 9 aylık rakamları paylaşıldı, kamuoyu 
aydınlatma platformunda ise Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’mizin, yani 
Sportif A.Ş.’nin ilk 6 aylık sonuçları açıklandı. Paylaşılan rakamlar ise son derece karanlık bir 
mali tabloya işaret ediyor. Kulübümüz ilk 9 ayda 215 milyon Türk Lirası, Sportif A.Ş. ise ilk 6 
ayda 209 milyon Türk lirası zarar ettiler. 
Sportif A.Ş.’nin Mayıs ayı sonunda 1,4 milyar Türk lirası olan toplam finansal borçları, Kasım 
ayı sonunda 1,6 milyar Türk lirasına çıktı. Kulübümüzün Sportif A.Ş.’ye olan borcu ise 1,152 
milyar Türk lirası. Tüm gelirlerimiz temlik edilmiş vaziyette. Bu sonuçlarla çok net görüleceği 
üzere, yapısal ve finansal sorunlar yumağı ciddi bir yönetsel zafiyeti işaret ediyor. Oysa 
medyada kamuoyunda öne çıkarılarak tartışılan ve tartıştırılan konular, gerçek sorunlarımızı 
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asla yansıtmıyor. Galatasaray’da kişilerin konumları itibariyle üstlenmesi gereken görevler, 
tamamen birbirine karışmış vaziyette.  
Kıymetli Galatasaraylılar, Galatasaray tarihi çok önemli bir dönemeçten geçiyor. Kuruluş 
idealleri ve değerlerinden gitgide uzaklaştığı, kutuplaşarak güç değişimlerinin 
normalleştirilmeye çalışıldığı, kişisel ihtirasların 541 yıllık bir markanın geleceğine tercih 
edildiği, bildiğiniz doğruların yerine yanlışların doğruymuş gibi gösterildiği bir dönem bu. 
Galatasaraylılar yani hepimiz önümüzdeki dönem içerisinde Galatasaray’ın geleceğinin nasıl 
şekilleneceğini belirleyecek çok önemli kararlar vermek zorundayız. İçerisinde bulunduğumuz 
karanlıktan ancak cesur, gerçeklere dayalı, kulübümüzün geleceği için popülist 
yaklaşımlardan uzak kararlar vererek çıkabiliriz. 
Galatasaray’ımızın kadim bir tarihi, güçlü bir kültürü, eşsiz eğitim kurumları ve tüm bunların 
sonucu olarak liyakat sahibi çok büyük bir insan kaynağı var. Rakiplerimizin henüz yanına 
dahi yaklaşamadığı sportif başarılarımız var. Ben dâhil bu renklere ve armaya gönül vermiş 
milyonlarca taraftarı var. Birlikte her türlü sorunun üstesinden gelebiliriz. Geçmişte 
yaşananlar, bugünün yaşadıklarımız sebebiyle, hiçbirimiz kulübümüze küsme, uzaklaşma 
hakkı, hiçbirimizin böyle bir hakkı yok. Zira Galatasaray’ımızın geleceği mevzuubahis.  
Galatasaray kuruluşundan bugüne geçen süre zarfında, bunun gibi birçok zor dönemden 
aklını, cesaretini ve farklı bir camia olmanın getirdiği gücü kullanarak, başarıyla çıktı. Bu zor 
dönemden de daha güçlü, daha dirayetli olarak çıkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, 
hiçbir Galatasaraylı ümidini kaybetmesin. Galatasaray’ı korumaktan, savunmaktan asla 
vazgeçmeyeceğiz.  
Arkadaşlarım ve ben bu zorlu yolda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmekten 
asla imtina etmeyeceğiz. Tüm aldığımız kararlarda, yaptıklarımızda, Galatasaray’ın kuruluş 
ideallerine, değerlerine sımsıkı sarılarak hareket edeceğiz. Galatasaray’ımızın bize 
verdiklerine, muasır medeniyet yolunda Türkiye için önemine, başarının mücadele etmeden 
gelmeyeceğini ve sonunda iyilik ile aklın kazanacağının bilincindeyiz. 
Ali Sami Yen ve arkadaşlarının bize emanet ettikleri Galatasaray’ı, ben değil, biz olarak parlak 
bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Bunu ayrıştırmadan, birleşerek ve bu birleşmeden 
alacağımız güçle başaracağız. Galatasaray değerleri ve bireyleriyle, Türkiye'nin aydınlık yüzü 
olmaya devam edecek.  
Beni dinleme sabrını gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ederim, saygılarımla. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Elmas’a teşekkür ediyoruz. Bu önemli konuşması için. Daha sonraki konuşmacımız kim 
Burçin Bey? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın İbrahim Göknar bekliyorlar Başkanım, hemen kendisini alıyorum.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Daha sonra kim var, o da hazırlansın. 
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Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Tabii. Daha sonra Sayın İbrahim Ziyal var.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam. Buyurun İbrahim Bey, iki İbrahim Bey arka arkaya. Sayın Göknar. 
 
İbrahim Göknar 
Sayın Başkanım, sesim geliyor mu? 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Her şey mükemmel, ses de, görüntü de var.  
 
İbrahim Göknar 
Teşekkürler Sayın Başkanım, değerli Galatasaraylılar, herkesi tekrar sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce, şunu ifade etmek mecburiyetindeyim. Sayın 
Divan Başkanımız Eşref Hamamcıoğlu’nun açılış konuşmasında KVK ile ilgili görüşlerinin 
noktasına, virgülüne kadar katıldığımı belirtmek isterim. Ayrıca ilave olarak şunu da belirtmek 
isterim. Galatasaraylının bana göre KVK’ya ihtiyacı yoktur. Galatasaraylı ismi ve cismi ile her 
zaman her yerde mevcuttur.  
Efendim bugün Yönetimimizin 3 üncü görev yıldönümü, 2018 yılı 22 Ocakta göreve gelen 
Yönetimimiz, bugün 23 Ocak 2021, 3 üncü yılını tamamlamış durumda. Bu 3 yılda 
Galatasaray’da doğal olarak pek çok şey oldu. Fakat bana göre Yönetim Kurulumuzun aldığı 3 
tarihi karar her şeyin önüne geçmiştir. Kısaca bu üç karardan birincisi, dernek 
borçlandırılmasının ödenemeyecek şekilde artırılmasıdır. Olmayan para için karşılıklı işlem 
yapılmıştır. İkincisi, yine aynı şekilde geri ödenmesi imkânsız şartlarla alınan kredilerle, 
Galatasaray maalesef bankalara teslim edilmiştir. Üçüncüsü ise neredeyse yolun sonu gibidir.  
Hafta içinde alınan bir kararla, şanlı Galatasaray yürüyüşüne mecburen Galatasaray’ın 
vefakâr taraftarı bile dâhil olmuş ve Galatasaray için Yönetimle birlikte bir bağış kampanyası 
başlatılmıştır. 
Açıkça söylemem gerekirse, bu son karar Galatasaray Camiasını derinden üzmüştür. Bu IBAN 
kararının başka bir üzücü boyutu da vardır. O da daha düne kadar rakiplerin aldığı benzer 
kararlarla alay edilmesine rağmen, bu kararı almak maalesef Galatasaray’ımıza hiç 
yakışmamıştır. Hâlbuki tüm bu kararlar alınmadan önce, masada Galatasaray’ın futbol ve 
amatör şubeler de dâhil çok daha doğru yönetilmesi için birçok farklı formül vardır. Bunları 
zamanında hep birlikte hep beraber çok konuştuk. Aslında formüller hâlâ var. Ancak 
Galatasaraylılar cesur olmalıdır ve bu formüllerin ön adı bana göre önce Galatasaray 
olmalıdır. Ancak maalesef ifade ettiğim gibi, Galatasaray’da inadın sonu IBAN olmuştur. Daha 
önceleri ifade etmiştim efendim, Galatasaray son 3 yılda idari olarak mahkemelerin icazeti ile 
yönetilirken, ekonomik özgürlüğünü de maalesef bankalara teslim etmiştir. Şimdi sırada çok 
önemli son bir haber daha var. Dün basında çıkan bu haber, son derece dikkat çekicidir. Bu 
haberi sizlerle paylaşarak yönetimimize bir soru sormak istiyorum. 
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Efendim haber şudur; müsaadenizle okuyorum. Kredili transferler, Galatasaray’ın geçen Salı 
günü, Türkiye Bankalar Birliği konsorsiyumu ile yeni bir kredi anlaşması yaptığı öğrenildi. 
Galatasaray 250 milyon liralık bu kredi ile takım harcama limitini yükseltecek, böylece 
transferlerin finansmanı sağlanacak. Haber dün yayınlanmıştır. Aradan neredeyse 35 saat 
geçmiş, ancak Galatasaray’dan sanıyorum transfer yoğunluğundan olsa gerek bu haber 
hakkında tek bir ses çıkmamıştır. Ben şahsen bu haberin doğruluğuna inanmıyorum. Zira 
KAP’ta böyle bir yazı, böyle bir açıklama görmedim. Ancak Yönetimimizden de halen bu 
hususta bir tekzip yazısı yoktur. Yönetimimizden istirhamım şudur, eğer haber doğru ise 
lütfen hemen tüm gerekçeleriyle Galatasaray Camiasına açıklayın, eğer değilse, lütfen hemen 
resmi tekzip yazısını Galatasaray web sitesinden yayınlayın. 
Efendim son olarak söylemek istediğim şudur. Galatasaray’da yetkililer maalesef 
kurumsallıktan tamamen uzak durarak, birbirlerine karşıt görüşlerini veya birbirlerinden 
taleplerini gayet rahatlıkla ekranlar vasıtasıyla dile getiriyorlar. Bu tutumun da en büyük 
zararı Galatasaray’a oluyor. Bilgilerine sunmak isterim. 
Dinleme sabrınız için çok teşekkür ederim efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Göknar’a teşekkür ediyoruz. Değerli hatırlatmaları ve değerlendirmeleri için. Burçin 
Bey? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım yine geçen hafta üyelik berat töreninde teknik olarak söz veremediğimiz, Majak 
Bey söz istediler. Müsaadenizle kendisine. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Evet kısaca ona da söz verelim. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Evet alıyorum efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Bağlandı mı Majak Bey?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Bağlandılar ancak, mikrofon ve videolarını açmalarını rica edeceğim. Mikrofonu, açtılar 
Başkanım. Buyurunuz efendim. 
 
Majak Çakır  
Sayın Başkanım, size, Aykutalp Bey’e ve Ebru Hanım’a geçen haftaki teknik arızadan dolayı 
yapamadığımız konuşmadan dolayı, gösterdiğiniz hassasiyet için çok çok teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Biz teşekkür ederiz katılımınız için. 
 
Majak Çakır 
Söz hakkı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Geçen hafta hazırladığım konuşmayı 
şimdi okuyacağım müsaade ederseniz. Bundan tam 50 sene önce, 19 yaşında basketbol A 
takımına sporcu olarak adım attığım Galatasaray Spor Kulübüne, bugün Divan Kurulu üyeliği 
hakkına ulaşabildiğim için çok mutluyum ve büyük gurur duymaktayım.  
Bu vesileyle benim kongre üyesi olmamı sağlayan, 3708 sicil numaralı babam, Jirayr Noyan 
Çakır’ı rahmetle anıyorum. Lisedeki lakabı ile Kemancı Jirayr, Galatasaray Lisesinde vermeye 
başladığı satranç dersleri ile yetiştirdiği Galatasaraylı şampiyon satranççıların bugün 
Lisemizden sonra Spor Kulübümüzün aktif branşlarından biri olarak faaliyet gösterdiğini, genç 
kitlelere ulaştığını görmek, beni ziyadesiyle memnun etmektedir.  
Galatasaray Spor Kulübünün sadece futboldan ibaret olmadığının en güzel kanıtı, amatör 
branşlara gösterdiğimiz önem, daha çok değer kazanmaktadır. 3 sezon A takımında basketbol 
oynadıktan sonra, farklı kulüplerde sporcu ve antrenör olarak görev yaptım. Daha sonra 
Galatasaray veteran basketbol takımında yer alarak, Karadeniz oyunlarında kulübümüzü ve 
ülkemizi temsil ederek şampiyonluklar kazandık. Galatasaray Yardımlaşma ve Dayanışma 
Sandığında bir dönem denetçilik görevinde ve Galatasaray Sporcular Derneğinde, bir dönem 
Yönetim Kurulunda görev aldım. Bundan sonra da Kulübüme katkı sağlamak için elimden 
gelen gayreti göstermeye çalışacağım. 2021 yılının Kulübümüze, ülkemize ve dünyaya barış, 
sağlık ve huzur getirmesini dilerim. Saygılarımla. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Majak Bey’e biz de çok teşekkür ediyoruz katılımından ve nazik mesajından dolayı. Tekrar 
kendisine, Divan Kurulu üyeleri arasına hoş geldiniz diyorum. Sağ olunuz. Buyurun Burçin 
Bey. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım sıradaki konuşmacı Sayın Polat Bengiserp, yalnız bir yanlış bir uygulama yaptık. El 
kaldırmış bütün herkesin elini biz indirdik. O bizim bir hatamız. Tekrar el kaldırmalarını rica 
edeceğim. Benim notlarımda var. Ben sıradan söz vermeye devam ediyorum. Ama tekrar söz 
isteyenlerin, tekrar el kaldırmalarını rica edeceğim efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Aman dikkat edelim. Sonra kalkan elleri indiriyorlar derler Divan Kurulu için biliyorsunuz. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım, yani bazen tabii şey, hatalar yapabiliyoruz, yanlış bir düğmeye basarak, bu şeyde. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Divan Kurulu üyelerimizin, izleyicilerin hoşgörüsüne sığınıyoruz. Buyurun. 
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Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Anlayışınızı rica ediyorum ben de. Sayın Bengiserp lütfen mikrofon ve kameranızı açarsanız 
sizi görebileceğiz. Polat Bey bağlandılar, ancak hâlâ şeyi açamadık. Evet şimdi geldiler. 
Mikrofonunuzu da açarsanız Sayın Bengiserp.  
 
Polat Bengiserp 
Tamam mıdır? 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam. 
 
Polat Bengiserp 
Sanki teknik detayları hallettik.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam. Polat Bey. 
 
Polat Bengiserp 
Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Kurulu üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili 
Galatasaraylılar, ben 6884 Ali Polat Bengiserp. Üyesi olmaktan gurur duyduğum Galatasaray 
Divan Kurulunda ilk defa söz alıyorum. Bugün düşünce ve hislerimi sizlerle paylaşma 
kararımı, 20 Ocak 2021 yani geçtiğimiz Perşembe günü, işimden eve dönerken şansa 
dinlediğim radyoda yayınlanan Sayın Başkanın röportajı sonrası verdim. Daha doğrusu bu 
röportajın sonunda yaşadığım derin üzüntü ve hayal kırıklığı sonrasında aldım. 
Mustafa Cengiz Başkan şüphesiz iyi niyetle ve çok zor bir dönemde yönetmeye çalıştığı 
Galatasaray Spor Kulübüne katkı sağlamak için bir destek kampanyası başlattı. Başkanımızın 
kendi anlatımıyla sabah 02.00’de kendisine gelen bir uyarı sonrası okuduğu tweetten 
esinlenerek bu kampanyayı başlatma kararı aldığını açıklıyor. 
Yönetim 36 saat içinde bir solo röportaj ile kampanyanın detaylarını Galatasaray’a 
duyurmaya karar veriyor. Aslan gibi sponsor olun denecek bu röportajla, ama bu maddi 
destek nerede kullanılacak, hedef nedir, kampanyanın süresi nedir? Hiçbir şey bildirilmiyor. 
Başkanımızın bu röportajının sonundan iki, üç saat sonra, bu kişiler kampanyaya katılmalı 
diye 10 kişilik, 15 kişilik bir liste yayınlanıyor sosyal medyalarda, o da belli değil. Buna destek 
mesajları geliyor.  
Röportajın devamında ki, üçte ikisini oluşturuyor esasında, Sayın Başkan, 2018 deki UEFA CAS 
zaferinden 24 saatte karar verilen kampanyanın iznini bir sene önce ve bütün herkesten daha 
önce aldıklarını açıkladı. Yeni açıkladığımız 6 aylık zarar rakamından, deplasmanda otel 
masraflarını kimin ödediğine kadar, 45 kişinin adını tek tek vermek istememesine rağmen 
bütün yöneticilerin her saat çalıştığından, transfer bilgilerinin doğruluğunu anlamak için 
sadece kendisinin ve Sayın Albayrak’la resim çektirmişlere inanılması gerektiğini belirtti.  
Sayın İkinci Başkanın ve kendisinin kampanyaya katılım rakamlarını açıkladı. Bütün bu süreçte 
de Başkan hep tek başına. Gönül isterdi ki, Galatasaray Başkanı, bu çok önemli röportajı, bu 
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kampanyayı açıklarken, en azından yanında 3, 4 tane Yönetim Kurulu üyesi olsun. Bu 
kampanyayı hazırlamış, çalışmış profesyonellerimiz olsun. Yine bu profesyonellerimiz daha iyi 
bir program hazırlasınlar, Galatasaray Başkanı desteklensin. Galatasaray’ın en azından maç 
takvimi ile ilgili birilerinin bilgisi olsun. Ve 3 saat sonra, maçımız bittikten sonra, Galatasaray 
televizyonlara çıkması kesin olan Sayın Teknik Direktörümüze de bilgi verilsin. 
Hepimize yaşatılan bu vurdumduymaz ve özensiz tabloyu hazmetmek çok zoruma gitti 
açıkçası. Durumumu anlatmak için kelimelerde zorlanırken, Mustafa Başkanın röportajının 
başında Galatasaray’ın durumunu anlatırken kullandığı bir kelimeyi seçmeyi tercih ettim. 
Daha ötesine gitmeyi kendime yakıştıramadım. Başkanımın da söylediği gibi, yüreğim sızladı.  
Değerli Galatasaraylılar bugün her birimizin parçası olmaktan gurur duyduğu, evimizden, 
ailemizden artırdığımız zamanımızı, sevgimizi paylaştığımız Camia, kulüp olmaktan hızla 
uzaklaşmakta.  
Galatasaray’ı hiç bu kadar sevgisiz, geleneklerin yok sayıldığı, ben yaptım oldu kültürünün 
hâkim olduğu, birbirine saygının unutulduğu bir camia olmamıştı. Sayın Başkanımdan ve 
Yönetim Kurulumuzdan bir ricam var. 2021 senesi ilk 6 ayı içinde, tüzüğümüz ile belirlenmiş 
olan takvimi lütfen gecikmeden uygulayın.  
Mali Genel Kurulların tarihinde yapılması çok önemli. Bugün her bir Galatasaraylı iki senelik 
faaliyet raporlarını, bilançoları, kendileriyle paylaşılmasını bekliyor. Bildiğiniz üzere 
muhakkak, Galatasaraylılar Derneği, geçtiğimiz hafta mali ve seçimli genel kurul tarihlerini, 
resmi sitesinde yayınladı. Bu kadar zor değil. 
2018 senesinde verdiğiniz sözü tutarak, Mayıs 2018’de kulübümüzü de seçime götürerek çok 
haklı bir güven ve itibar kazanmıştınız. 2021 Mayısında da aynı yüreklilikle davranacağımıza 
inanıyorum. Biz Galatasaraylılar aramızda hep konuşuyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada 
artık konuşmak yetmiyor. Galatasaray belki tarihinin en kritik seçimine giriyor. Kulübümüz 
ellerimiz arasından kayıp gitmek üzere. Galatasaray’a sahip çıkmamız gerekiyor, o gün, 
bugün. Sizlerden ricam bütün üyelere söyleyin, aidatınızı yatırın, yakınlarınız, dostlarınıza 
haber verin, onlar da yatırsınlar ve yapılacak ilk seçimde oy haklarına sahip çıksınlar.  
Bütün bu söylediklerimi pesimist bir söylem olarak da lütfen algılamayın. Ben de biliyorum, 
Galatasaray’ın DNA’sında kazanmak var. Galatasaray’ın kazanmak gibi de bir alışkanlığı var, 
kültürü var, geleneği var. İçinde bulunduğumuz bu çok zor koşullara rağmen, Galatasaray 
ailesi içinde Kulübümüzü aydınlık günlere taşıyacak genç, bilgili, çalışkan kadrolar var ve 
çalışıyorlar. İnanın. Galatasaray kazanır. Yeter ki bizler Kulübümüze sahip çıkalım. Beni 
dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Saygılarımı 
sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Bengiserp’e biz de bu kıymetli tespitleri için teşekkürler ediyoruz. Buradan bir kere 
daha iletişim ve bu değerlerle ilgili yapılan eleştirileri kabul etmeyenler veyahut 
benimsemeyenler, veyahut da Yönetim Kurulu üyelerimizden veya kurul üyelerinden bunu 
tekrardan ne olduğunu anlamak isterlerse, gsdivan.com’da kulübümüzün seçkin insanlarının, 
konusunda uzman insanların hazırlamış oldukları iki tane önemli rapor var. Bir tanesi 
kurumsal iletişim rehberi, diğeri de etik değerler kılavuzu. 
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Lütfen merak edenler, özellikle Yönetim Kurulu üyelerimiz ve kurul üyelerimiz, bunlara tekrar 
bir göz atarlarsa, umarım bu eleştirilerin neden yapıldığını çok daha rahat anlayacaklardır. 
Tekrar teşekkürler Polat Bey.  
Buyurun Burçin Bey. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım sırada Sayın Cem Tanlar var. Kendisini alırken, bu arada tekrar el kaldırmasını rica 
ettiğimiz zaman anladık ki, bazı üyelerimiz sehven el kaldırmışlar, sayı azaldı Başkanım, 
konuşmacı listemiz.  
Sayın Tanlar geçen toplantıda bağlayamamıştık toplantı sonunda.  
 
Cem Tanlar 
Geliyor mu sesim? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sesiniz geliyor efendim. Görüntünüz de zannediyorum gelmek üzere. Kameranızı açtığınızı 
görüyorum. Özür dilerim açmamışsınız, kameranızı da açar mısınız efendim. Hemen sesin 
yanında. Evet şimdi açtınız. Buyurun. 
 
Cem Tanlar 
6991 Cem Tanlar. Sayın Başkan, değerli Divan üyeleri, değerli Galatasaraylılar, mali konularda 
diğer arkadaşlarımız çok değerli bilgiler veriyor. Ben o konulara girmek istemiyorum. Ben her 
zaman olduğu gibi, Galatasaray Adası konusunda konuşmak istiyorum. Bu konuyu ısrarla 
gündeme getireceğimi söylemiştim. Bugün de yine bu konuya girmek istiyorum. Zira Ada 
konusunu açtığım 60 gün önceki Divan toplantısından bu yana geçen süre içinde, ki bunun 
içinde bir Divan toplantısı daha yapıldı. Ne yazık ki Yönetimden, ne Yönetimden ne de 
Başkanlığa aday arkadaşlardan bu konuda bir şey duymadık. 
Yani en azından benim bildiğim kadarıyla. Demek ki Ada konusu, yeterince takip edilmiyor ya 
da önemsenmiyor. İkisi de birbirinden vahim bence. Ancak kulüp tarafı bu kadar sessiz ve 
rehavet içindeyken, karşı taraf kamuoyu oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Tv 
programlarında adanın yıkık görüntüleri gösteriliyor, işletmeciye büyük haksızlıklar yapıldığı 
söyleniyor. Üyeler 3 kuruşa tost yesin diye güzelim tesisin yıktırıldığı söyleniyor. 
Oysa bilindiği gibi, karşı olunan şüphesiz tesisin güzelleşmesi, modernleşmesi değil de 
Ada’nın kimliğini tamamen kaybetmesi, spor ile ilişkisinin koparılması, işletmecinin keyfi 
uygulamaları, sözleşmeye aykırı olarak girişte üyelerden ücret alınmaya başlanması ve 
benzeri birçok neden ile 2015 yılındaki olağanüstü genel kurulda, Ada’nın işletmeciden geri 
alınması kararı, katılan üyelerin neredeyse tamamının desteği ve büyük bir coşku ile 
alınmıştı.  
Mesele artık son 5 sene içinde nasıl buraya gelindiği, nasıl bu davalar bu kadar uzadığı da 
değil, yönetim, muhalefet meselesi de değil. Bundan sonrasında ne yapabiliriz ve ne kadar 
süratle yapabiliriz meselesi. Zira artık bu durum içler acısı ve Galatasaray için bir utanç 
konusu. Benim somut önerim, sadece hukukçuların değil, Ada’yı bilen farklı uzmanlıkları olan 
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üyelerimizin de katılacağı, Doğan Hasol gibi konuya sürekli kafa yoran büyüklerimizin de 
olduğu, her yönetimle çalışabilecek, danışmanlık, araştırma, raporlama gibi faaliyetlerde 
bulunabilecek, denizcilik kısmından ve eski sporcuların temsil edileceği, amatör bir ruh, ancak 
profesyonel bir gözle hareket edebilecek, bağımsız bir komitenin bu konuda acilen 
kurulmasıdır. 
Divan Başkanlığı bu konuda yeni bir girişim yapabilir. Daha önce bir girişimi olduğunu 
biliyorum. Veya Galatasaraylı büyüklerimiz yapabilir. Bu tarihi bir misyondur. Ve Ada konusu 
takdir edeceğiniz gibi, yönetimler üstü bir konudur. Şimdi her ikisine de mensup olduğum 
için, Galatasaray Adasında çocukluğu, gençliği geçmiş, yüzlerce üye adına, aynı zamanda 
Adada spor yapmış Galatasaraylı denizciler adına herkese çağrı yapmak istiyorum. Lütfen hiç 
olmazsa bu konuda birlik olalım, birleşelim ve önümüzdeki yaz Ada’yı açabilecek adımları 
atalım. 
Bu bahsettiğim komite, sadece adanın geri alınması, yani mahkemenin sonuçlanmasına 
kadar değil, daha uzun süre de görev yaparak göreve gelecek her yönetimle uyumlu biçimde 
uzun süre çalışabilir. Danışmanlık verebilir. Adanın Galatasaray’da 21 inci yüzyıla yakışan 
tarzda, boğazda konumlanan bir tesis olarak, sporla da barışık şekilde, yeniden açılması 
sürecine de ciddi katkı sağlayabilir. Adanın en kısa sürede geri alınmasını sağlayabilirsek, 
nesillerin de tekrar burada buluşmasına olanak sağlayıp, Galatasaray geleneğinin, kültürünün 
devamında, yeni nesillere aktarılmasında ve pekişmesinde son yıllarda yaşanan büyük 
boşluğu da doldurmuş oluruz.  
Tabii günü geldiğinde, Ada için bazı sponsorların bulunması, bazı alanların konusunda 
tanınmış restoranlara kiralanması, ekonomik olarak gerekli olabilir. Ancak bunlar üyelerin 
hakları korunarak, Adanın kimliği kaybolmadan ve Adanın anahtarı tek kişiye verilmeden 
yapılmalıdır. 
Sporculara da bir borcun mevcut olduğunu düşünüyorum. En azından Adada eski yerinde 
olmasa da 2, 3 teknelik bir kayıkhane, belki bir lokal yapılarak, üyelere, eski sporculara, hatta 
bir ücret karşılığı dışarıdan gelmek isteyenlere, deniz küreği tekneleri ile hizmet verilebilir. 
Galatasaray’da küreğin boğazı terk etmesi veya eklenilmesinden bu yana geçen senelerde 
dünyada ve Türkiye'de deniz küreği çok yaygınlaşmıştır.  
Karadeniz’den, Akdeniz’e kadar birçok kürek kulübü artık Türkiye'de yarışçı, sporcu 
yetiştirmenin yanı sıra hobi küreği faaliyeti de sürdürmektedir. Böylece 100 yıllık kürek 
şubesi de geç de olsa onore edilmiş olur. Ayrıca böyle bir sportif faaliyetin varlığı da tesisin 
boğazdaki önemini, sosyal-sportif anlamda güçlendirecektir.  
İkinci olarak bahsetmek istediğim konu, yine önemli ve maalesef yine arka planda kalan, 
hatta birçok değerli Divan üyemizin de kalp kırıklığını konuşmalarında ifade ettiği, ancak 
yeterince ilgi görmeyen bir konu.  
D grubunun yani üye çocukları ve eşlerinin üyeliği konusu. Babası lise mezunu bir kişi olarak 
söylüyorum. Sadece iki sene lisede okumuş, sonra ayrılmış, Galatasaraylı olup olmadığı bile 
bilinmeyen kişilerin tüzüğe göre doğrudan ve kotasız olarak üyeliğe alınıp, belki 80 senelik 
Galatasaray aile geçmişi, geleneği olan, ikinci ve üçüncü nesil fanatik Galatasaraylı üye 
çocuklarının, üye torunlarının, 4 sene, 5 sene hatta daha fazla bekletilmesi kabul edilebilir bir 
şey değil. 
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Bu sene yapılan üye alımlarında bu ayıba D grubu aleyhine bir başkası daha eklendi maalesef. 
D grubundan yani üye çocuklarından ve eşlerinden sadece 81 kişi üyeliğe kabul edilirken, E 
grubundan, yani dışarıdan müracaat edenlerden tam iki katından fazla 172 kişi üyeliğe alındı. 
Bu kadar üye çocuğu beklerken, böyle orantısız şekilde, fazla şekilde dışarıdan niye üye 
alınmıştır? Aslında çalışmalarını takdir ettiğim Selçuk kardeşime de sordum bu soruyu ama 
net bir cevap alamadım açıkçası. Sonuçta yine haksızlık üye çocuklarına yapılmış oldu. Daha 
ne kadar bu çocuklar bu muameleye reva görülecek? Son Divan toplantılarından birinde 
Füsun Kantemir Hanımefendinin de adeta haykırdığı gibi ben de aynı şeyi söylemek 
istiyorum. Biz bu çocukları üye yapamayacaksak, kimi yapacağız? Çözüm tüzük değişikliği ise 
hemen değiştirelim. D grubuna da lise mezunları gibi, doğrudan üyelik olanağı sağlayalım.  
Üçüncü ve son olarak, biz spor kulübüyüz, spordan bahsetmiyoruz deyip, yine sadece 
futboldan bahsetmeyelim lütfen. Yüzmede, jimnastikte, atletizmde yakalanan dünya 
çapındaki başarıları görelim ve futbola göre çok daha küçük bütçelerle, yeteneklere yatırım 
yapılırsa, hem Kulübü hem de ülkemizi daha gururlandıracaklarını görelim. 
Çok teşekkürler, saygılar sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Teşekkür ederiz Cem Bey katkılarınız için. Burçin Bey. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Başkanım, sırada Taner Aşkın Bey var. Ben alıyorum kendilerini.  
 
Taner Aşkın 
Açılabildi mi, duyuyor musunuz beni? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sesiniz açıldı efendim. Görüntünüzü de bekliyoruz.  
 
Taner Aşkın 
Görüntünün gelmiş olması lazım.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Şu anda açmadınız kameranızı, henüz açmadınız efendim. Şu anda sesinizi de kapattınız. 
Sesiniz demin açıktı Sayın Aşkın, şimdi sesinizi kapattınız, kameranızı açmak yerine. Şimdi 
sesinizi açtınız, tam yanındaki sembolü de tıklarsanız, o da kameranızı açacak. Şimdi açıldı, 
buyurun efendim. 
 
Taner Aşkın 
Sayın Başkan, Divan Kurulunun değerli üyeleri, değerli hazirun, sevgili Galatasaraylılar, 
hepinizi saygı ve sevgiyle karşılıyorum, selamlıyorum. Divan Kurulumuza yeni gelen üye 
arkadaşlarımıza da hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bundan sonra gelecek 
çalışmalarda, nöbeti devralacaklarından dolayı onlardan çok şey beklediğimizi de peşinen 
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söylemek istiyorum. 2021 yılının gerek insanlık âlemine, gerek Türkiye'mize, gerekse 
Camiamıza hayırlı, uğurlu olmasını, sağlıklar, mutluluklar ve huzur getirmesini temenni 
ederek sözlerime başlıyorum. Çok az konuşmak istiyorum. Söylemek istediğim birkaç şey var 
ama oldukça önemli.  
Birincisi, özellikle söylemek istediğim şey, ben bir ayki Divan toplantısında huzursuz olduğum 
bazı konulardan dolayı mevcut olan yönetimi mahkemeye vermeyi planladığımı ve bunu en 
kısa zamanda yapacağımı, bu konuda da avukatlarıma talimat verdiğimi söylemiştim. Aradan 
geçen süreç içerisinde, yaptığım birtakım çalışmalarla ve camiamızın ileri gelen 
arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu kararın doğru olmadığını, olmayacağını, bunun 
Galatasaray’a büyük zarar getireceğini, lüzumsuz yere mağdur yaratacağımızı ve bugüne 
kadar Galatasaray’ın mahkemelerde geçen süresinin eklenerek daha da uzatılacağını 
düşünerek bu kararımdan sarfınazar ettiğimi hepinize açıklamak istedim, bunun bilinmesini 
istedim, herhangi bir sebep yok. Hakkım mahfuz yeri geldiği zaman kullanacağım ama şu an 
zamanı olmadığını ve bunun Galatasaray’a çok büyük bir zarar getireceğini düşünerek şu 
anda bu konudan sarfınazar ettiğimi herkese bildirmek istiyorum. 
Özür diliyorum ama böyle olması gerekiyordu, şahıslar değil önce Galatasaray söz konusu 
olduğundan benim bunu yapmamam için hiçbir neden yoktu. Ben de bu şekilde bir karar 
aldım. Bunun bilinmesini istiyorum. Özellikle altını çizerek anons ediyorum. İkinci şeye 
gelince, benden evvel konuşmacı arkadaşlardan özellikle Sayın Ahmet Şenkal’a çok teşekkür 
ediyorum. Yani hem bu camiayı bilen bir insan, hem bu camiada İkinci Başkanlık yapmış bir 
insan, hem de konuları günün saati saatine, hatta dakikası dakikasına takip eden bir 
arkadaşımız. Dolayısıyla bütün söylediklerinin altına imzamı atacak kadar emin olabilirim. 
Ahmet Bey’in söyledikleri ciddi anlamda Galatasaray’ın dertleri. Bakın biz nelerle uğraşırken 
neleri kaybediyoruz. Şimdi sevgili dostlar, yıllardır Galatasaray’da, özellikle şahsım adına 
söylüyorum. 1996 senesinden bugüne gelene kadar her şey mali konular üzerine kitlendi, her 
şey, her şey, oradan başladı, bugün hâlâ devam ediyor.  
Bunları artık hepimiz biliyoruz, şu kadar borç var, bu kadar bu var. Bu kadar şu var, bu kadar 
bu var. Bankaya ipotek edildi, şuydu, buydu. Beyler bakın. Bunların hepsi geride kaldı. Şimdi 
borç ortada, durum ortada. Tespiti de ortada. Her gelen bu tespiti yapıyor, hep bunları 
konuşuyoruz. Ben başka bir şey söylemek istiyorum. Artık bunları konuşmayalım. Bunları 
nasıl ortadan kaldıracağımızı, bunları nasıl çözeceğimizi, bunlara talip olan arkadaşların bize 
açıklamalarını bekliyorum ben. Ne yapacaksınız bu kadar borç var? Şu anda futbol 
camiasında hasılat yok, sponsorluk yok, maçlar oynanmadığı için gelirler mahvolmuş 
vaziyette, reklam yok, peki, gelirler düştü. Giderler devam ediyor. Ne yapacaksınız? Ne öneri 
getiriyorsunuz? Küçülmek mi, büyümek mi? Yoksa başka başka gelirler sağlamak mı, başka 
yatırımlar yapmak mı? Başka projeler ortaya getirmek mi? Bakın Sayın Camia mensupları 
şunu söylemek istiyorum. Galatasaray kurulduğu günden bugüne kadar, hep bir kademe ile 
gelmiş, yani şöyle söyleyeyim. Birtakım devreler geçmiş, o devrelerdeki yöneticiler kendi 
içlerinde yönetici yetiştirmişler. Nereye kadar? Nereye kadar? Söyleyeyim nereye kadar? 
2010 yılına kadar. 2010 yılında bu sistem değişmiş, hiç alakası olmayan, kulüpten uzaktan 
yakından, bilgisi dahi olmayan zatı muhteremler Galatasaray’da görev almaya başlamışlar. 
Bugün çok kritik bir durumdayız, tekrar bu duruma düşmememiz lazım. Bu durumun tedbirini 



23 
 

bugünden almamız lazım. Borçlar borç. Kim gelse bunları ödeyecek. Ama nasıl ödeyecek? 
Nereden ödeyecek, nasıl ödeyeceğinin bize açık açık anlatacak insanın bu işin başında olması 
lazım. Veya insanların daha doğrusu. Dolayısıyla ben şimdi Galatasaray Spor Kulübünde o 
kadar değişik bir şey görüyorum ki, bugün benim bildiğim doğrudur, yanlıştır. 11 tane Başkan 
adayı var beyler, 11 Başkan adayı. Herkesin demokratik hakkıdır. Hak eden herkes Başkan 
adayı olabilir. Galatasaray’da üye sayısı kadar da Başkan adayı olabilir. Ama zaman o zaman 
değil, gün bugün değil. Asla, asla. Burada bir tek şey var. Bir şemsiyenin altında hepimizin bir 
araya gelmesi. Bu şemsiyenin adı, sarı kırmızı renklerle mücehhez Galatasaray. Bunun başkası 
yok. Hepimiz ayrı yere çektiğimiz takdirde, işte bugün hiçbir tecrübesi olmadığı halde, hiçbir 
yeteneği de olmadığı halde, kulübü kimlerin nereye getirdiğini açık açık görüyoruz.  
Bu tartışmaları artık bırakalım. Bunlar mazide kaldı. Bunlardan ders alalım ama önümüzü 
görmekte çok dikkatli, çok hassas adımlar atmak zorundayız. Benim şimdi müşahede ettiğim 
bir husus var. Bu 11 Başkan adayından, 11 Başkan adayından, hiç duymadığım, hiç şahit 
olmadığım, işitmedim, kusura bakmayın belki çok konsantre bir hayat yaşıyoruz ondan da 
olabilir. Ama, ama en azından iki tanesinin, üç tanesinin bir araya geldiğini, bu konuları bir 
masaya yatırdıklarını beraber bir konsensüs sağlamak üzere bir çalışma yaptıklarını duydunuz 
mu? Ben duymadım. Ama olması gereken bu beyler, olması gereken bu. Galatasaray’ın birliği 
beraberliği dağılmışlıkla olmaz. Dağıttılar, ama biz toplayacağız, bizim vazifemiz Galatasaray’ı 
toplamak. Onlar istedikleri kadar uğraşsınlar, buna içeriden, dışarıdan ne olursa olsun, ama 
bizim gücümüzü aşamazlar. Yeter ki biz doğru yolda yürüyelim, bakın tekrar ediyorum. 11 
tane duydum. Bırakın 5 tane olsun, 6 tane olsun, hangisi hangisi ile bir araya geldi de ya 
arkadaşlar şu kadar işi biz yüklenebiliriz, bu kadarını siz yüklenirsiniz, müşterek bir 
konsensüste birleştik, gelin bunu beraber bir deklarasyon yapalım, açıklayalım. İki ay kaldı 
şurada seçimlere. Herkes borçtan bahsediyor, borç ödenir, borç şöyle olur. Bakın nereye 
geldik, nereye geldik beyler? Bir gecede af edersiniz, kusura bakmayın, para toplamaya çıktık. 
Olacak iş değil bu. Olacak iş değil. Ben şahsen yine altını çizerek söylüyorum. Galatasaray’ın 
şu anda tek şemsiye altında toplanması gerekiyor. Özellikle Başkan adayı olacak arkadaşlara, 
bunu hassasiyetle ve önemle tavsiye ediyorum. Önemle tavsiye ediyorum. Bir araya gelin, bir 
arada oturun, konuşun, tartışın, içinizden kimin Başkan olduğu mühim değil beyler. İçinizden 
kimin Başkan olduğu mühim değil, tekrar tekrar altını çiziyorum. İçinizden Galatasaray’a 
hizmet edecek insanlar mühim. Çok önemli olan nokta burası. Altını çiziyorum, bir daha, bir 
daha söylüyorum. Bakın Galatasaray’da daha konuşmak istemiyorum, devam ediyorum ama 
olmaması gereken şeyler var. Bugün Sayın Başkan 33 seneden bahsediyor, Sayın Başkan 33 
sene sizin tasarrufunuz değil. Sizin nöbetiniz 3 seneydi, genel kurula gidersiniz, bakarsınız ki 2 
nci 3 seneniz devam eder, ondan sonrasını Allah bilir. Öbür tarafa gelirseniz, o daha kötü, 
neye istinaden bunu söylüyorsunuz. 33 sene orada kalacağınızı, yani genel kurulu yok 
sayıyorsunuz öyle mi? Yapmayın Sayın Başkan, yani rahatsızlığınıza binaen söylediğiniz 
birtakım şeyleri biz yine ortaya getirmek istemiyoruz. Öyle de kabul ettik, şurada 2 ay kaldı, 3 
ay kaldı neyse, bu dönemi lütfen rica ediyorum. Siz de katkıda bulunun, ayrılarak değil, 
birbirimizi kucaklayarak devam ettirelim. Böyle olmaz, bak ben yine bir şey daha söyleyeyim. 
Çok ters geldi. Hayatımda da Galatasaray’da bu süre içerisinde görmedim. Galatasaray’da bir 
tüzük var. Bu tüzüğün de içerisinde yazılı bazı hususlar var. Galatasaray’da profesyonel olarak 
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çalışan insanlar, kim olursa olsun, istisnası yok, herkes Yönetim Kuruluna karşı belirli bir 
sorumluluk altındadır. O çalıştığı süreç içerisinde, o tüzükte yazanların dışında herhangi bir 
şekilde bir konumu yoktur. Neyse odur. Bunun dışına taşmak, ne olursa olsun, kimsenin 
haddi de değildir, hakkı da değildir. Kusura bakmasınlar. Ama açık açık ve net söylüyorum. 
Galatasaray’da bugün en önemli şey, en önemli şey, dediğim gibi sarı kırmızı şemsiyenin 
altında hep beraber toplanmaktır ve bunu ayrı ayrı yaptığınız takdirde, uzattığınız takdirde, 
biz muvaffakiyetimizi kendimiz bile bile törpüleriz, kusura bakmayın, benim söyleyeceklerim 
bugün için bundan ibaret olsun. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hoşça kalın, 
sağlıcakla kalın. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Aşkın’a her zamanki gibi iyi ve pozitif temennileri için teşekkür ediyoruz. Bu arada 
birkaç değerli Divan üyemizin hatırlatması sonucunda, eski Başkanlarımızdan Sayın Özhan 
Canaydın büyüğümüzün bugün 78 inci doğum yıldönümüymüş, bu vesile ile kendisini 
rahmetle anıyoruz ve Kulübe de yapmış olduğu katkılar, çalışmalar için bir kez daha bu 
vesileyle şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Ruhu şad olsun. 
Evet Burçin Bey, sıra kimde? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sırada Sayın Nuray Dayı var Başkanım. Hemen kendisini alıyorum.  
 
Nuray Dayı 
Bağlandı mı acaba? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sesiniz geliyor Sayın Dayı buyurun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Hoş geldiniz Sayın Dayı, bir haziruna bir hatırlatma yapmak istiyorum. Daha önceki 
toplantılarda biliyorsunuz Sayın Nuray Dayı’nın bir disiplin cezası vardı. Dolayısıyla üye hak 
mahrumiyeti söz konusuydu. Ancak Genel Sekreterlikten tarafımıza intikal eden bir 
mahkeme kararı sonucunda, Sayın Nuray Dayı’nın bu hak mahrumiyeti cezasını müracaat 
etmiş olduğu mahkeme tarafından kaldırıldığını, yani yürütmeyi durdurma kararı olduğu bize 
tebliğ edildiği için, kendisinin üyelik hakları bakidir, o bakımdan kendisine söz vermekte bir 
engel görmedik. Bunu da bilgi anlamında hatırlatmak istemiştim. Buyurun Nuray Hanım hoş 
geldiniz. 
 
Nuray Dayı 
Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Kurulu, değerli Galatasaraylılar, Nuray Dayı 8783, uzunca 
bir süre sonra, sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Ama bir o kadar da 
heyecanlıyım, bu sebeple Sayın Divan Kurulu da müsaade ederlerse, konuşmamı daha önce 
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hazırladığım bir metne bağlı kalarak yapacağım. Kimse ile polemik yapmadan, artık yargıya 
intikal etmiş meselelere de girmeden, yalnızca cevap hakkımı kullanmak istiyorum. 
Zira tedbirli olduğum dönemde, gıyabımda benimle ilgili olarak gerçeğe tamamen aykırı pek 
çok söz söylendi. Sevgili Galatasaraylılar, bu büyük Camiaya 1987 yılında ilk adımımı attım ve 
tam 32 yıl Sicil Kurulu Sekreteryasında görev yaptım. 1990 yılında ise Kulübümüze üye 
oldum. 6 yıldır da Divan üyesiyim. Dolayısıyla geçtiğimiz dönemde hakkımda yaratılmak 
istenilen algı ile ilgili olarak özellikle 21 Kasım 2020 tarihli Divan toplantısında ileri sürülen 
suçlamalara aydınlık getirmenin benim için hem hak hem de görev olduğunu düşünüyorum.  
Sicil Kurulunda görev yaptığım süre zarfında birbirinden çok farklı Başkanlarla ve yöneticilerle 
çalıştım, 32 yıl çok uzun bir süre. Kuşkusuz her insan gibi eksiklerim, kusurlarım olmuştur 
ama Kulübümüze zarar verecek kasti bir hatam asla olmamıştır. 32 yıl boyunca binlerce 
üyemizin her birine ayrım gözetmeksizin yardımcı olduğuma ve yine bu süre boyunca görev 
almış tüm yönetimlere tam bir tarafsızlıkla hizmet verdiğimi zannediyorum. Sizler de şahitlik 
yaparsınız. 
Üzülerek ifade etmek isterim ki, Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş, 2018 yılından itibaren 
kelimenin tam manasıyla üzerimde mobbing uygulamıştır. Selçuk Erdoğmuş’un tek amacı 
benim kuruldan ayrılmamı sağlamak ve böylelikle tüzüğe aykırı nitelikteki uygulamalarını 
rahatça yapabilmekti. Bu süreçte sağlığım bozuldu, hayatım alt üst oldu. Sonuç olarak 
mobbinge dayanamadım ve görevimden ayrıldım. Kulüpteki görevimden ayrıldıktan sonra, 
Selçuk Erdoğmuş sırf eski Sicil Kurulu Başkanı hakkında bir soruşturma başlatabilmek için 
önce benim hakkımda bir soruşturma başlattı, bu soruşturmadaki iddialarla ilgili olarak ilk 
yapılacak Genel Kurulda ayrıntılı bir savunma vereceğim, dolayısıyla uzun uzadıya 
soruşturmanın ayrıntılarına girmeyeceğim. Ancak iki temel noktayı belirtmek özellikle 
isterim. Bir, hakkımdaki disiplin soruşturmasında, bir Disiplin Kurulu üyesi bana apaçık bir 
tuzak kurmuştur. Bu kişi hakkında gerek savcılıkta gerekse baroda şikâyetçi oldum. Her iki 
soruşturma da halen devam etmektedir. Ayrıca bu kişiyi şikâyetinden sonra, istifa etmek 
zorunda kalmıştır. İki, kurul üyelerinden birisinin benimle ilgili tertip yaptığı bu hukuka aykırı 
soruşturma sonucunda, hakkımda Kulüpten ihraç kararı verilirken dahi benim için hırsızlık, 
zimmet, suiistimal gibi suçlamalar yapılmamıştır. Hakkımdaki suçlama E.E. adlı çalışanı yeterli 
bir biçimde denetlememek, başka bir ifade ile görevi ihmaldir. Bu iddiayı da kabul etmiyorum 
ve gerekli savunmaları ilk Genel Kurulda yapacağım.  
Ancak tekrar ediyorum. Disiplin Kurulu dahi benim hakkımda akçeli bir iş, akçeli bir iddia ileri 
sürmemiş, bana yüz kızartıcı bir suçlama yapmamıştır. Buna rağmen, Selçuk Erdoğmuş 21 
Kasım 2021 tarihinde, Divan Kuruluna, yani sizlere yaptığı sunumda, yuvarlak ifadeler 
kullanarak, doğrular ile yanlışları iç içe sokarak muğlak birtakım değerlendirmelerle, yani tam 
manasıyla algı yönetimi yaparak, iddia edilen usulsüzlüğü E.E. ile birlikte benim yaptığım gibi 
bir inancın oluşmasına neden olmuştur. Oysa Denetim Kurulu raporlarında da, Disiplin 
Kurulunun kararında da bir tek satırda benim suiistimalim, hırsızlığım veya usulsüzlüğümden 
bahsedilmemektedir.  
Benimle ilgili en ağır iddia ihmalde bulunmaktır. Bu iddiayı kabul etmiyorum ve gerekli 
savunmaları Genel Kurulda, huzurunuzda yapacağımı yineliyorum. Ancak Sicil Kurulu 
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Başkanlığını işgal eden kişinin, kulüp içi kavgalarında mevzi kazanabilmek için benimle ilgili 
gerçeğe aykırı bir algı yaratma gayretini ayıplıyorum ve takdirlerinize bırakıyorum. 
Bu noktada 31 Ağustos 2020 tarihinde kurulunuza sunduğum dilekçeyi tekrar ediyorum. 
Malumlarınız olduğu üzere dilekçeyi sunduğum tarihte, hakkımda tedbir bulunduğu için 
Divanda dilekçemin ayrıntılarını açıklayamamıştım. Belirtmek isterim ki, Selçuk Erdoğmuş, 
söz konusu dilekçedeki iddiaların hiçbirisi hakkında doyurucu bir cevap vermemiş, daha 
doğrusu cevap verememiştir. 
Eğer bu komisyon kurulursa, tüm iddialarım hakkında şahitlik yapmaya hazırım. Örneğin şu 
iki temel soruyu sormak istiyorum. Sicil Kurulu Başkanı, formlardaki imzalarla ilgili ahlak ve 
etik dersleri verirken, gözlerimin önünde pek çok üye adayının formuna eşinin adına imza 
atmış, sonra bu kişileri üye yapmıştır, kendisi bu tanıklığıma itiraz edecek olursa eşinin 
referans olduğu formların incelenmesi ile gerçek kolaylıkla tespit edilebilir. 138 üye adayının 
formunun sızdırılması hadisesinden önce Sicil Kurulu Başkanının, formların fotoğraflarını 
çektiğini gözlerimle gördüm. Selçuk Erdoğmuş bu iddiayı da yalanlayamamış, bunun yerine 
formlara ulaşmanın kendisi için mesele olmadığını ifade etmiştir. Bu noktada tekrar 
soruyorum, bir Sicil Kurulu Başkanı özel kasada, sicil arşivinde saklanan formların neden 
fotoğrafını çeker? Özetle dilekçemi tekrar ediyorum ve dilekçemde ileri sürdüğüm şekilde, 
Sicil Kurulunun yukarıda arz ettiğim usulsüz işlemlerine ilişkin olarak, tüzüğümüzün 99/2 nci 
maddesini, Divan tüzüğünün, iç tüzüğünün, Divan iç tüzüğünün 2b maddesi uyarınca bir 
komisyon kurulmak suretiyle inceleme başlatılmasını talep etmekteyim. 
Eğer bu komisyon kurulursa, başka çalışanların ve yöneticilerin de tanıklık yapacağını ve 
tartışılan pek çok konuda önemli bulgulara ulaşılabileceğini düşünüyorum. Saygılarımla arz 
ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Nuray Hanım’a cevap hakkını kullandırmış olduk. Değerli üyeler burada, Nuray Hanım da 
konuşmasının başında söylediği gibi, yargıya intikal etmiş bir konu var. Disiplin Kuruluna 
intikal etmiş bir konu. Denetim Kuruluna intikal etmiş bir konu. Bunların Divanda 
konuşulması, tartışılması elbette ki çok doğaldır. Ancak gelinen aşamaya bakıyoruz ki, 
maalesef ve maalesef Kulüpteki ayrışma, kutuplaşma gittikçe artarak devam ediyor. O 
bakımdan tüm ilgililerden bir kez daha Divan Kurulumuz adına ricam, Divan Kuruluna çeşitli 
farklı düşüncedeki ve artık aralarında husumet tabir edeceğimiz ilişkilerin olduğu kişilerin ve 
kurum temsilcilerinin bu tartışmaları ve husumetlerini Divan Kurulu huzurunda ve nezdinde 
yapmamaları konusunda hassas davranmalarını rica ediyorum. Bu konudaki değerlerimizi de 
hatırlatmış olayım bu vesileyle. Buyurun Burçin Bey. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım sırada Sayın Bülent Pozam var. Müsaade ederseniz Bülent Bey’den sonraki sırayı 
da okuyayım. Sayın Teoman Cem Kadıoğlu, Sayın Emir Kıvırcık, Sayın Gürkan Eliçin. İbrahim 
Göknar Bey tekrar söz istemişti ama sanırım şimdi vazgeçtiler. Yok, kaldırdılar. İbrahim 
Göknar Bey de en son konuşacak. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam. Sayın Pozam’ı alalım o zaman, buyurun Bülent Bey. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Pozam, sesinizi de açarsanız, buyurun efendim. 
 
Bülent Pozam 
Sayın Divan Başkanım, Galatasaray’ımızın saygıdeğer Divan üyeleri, ben 7078 Yusuf Bülent 
Pozam, hepinizi saygıyla selamlarım.  
Galiba yine biz bizeyiz. Kulüp Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleri, ısrarlı bir şekilde Divan 
toplantılarına katılmıyorlar. Oysa gelip bizlere bilgi verseler ve bizler de sosyal medyadan, 
yazılı basından, doğru yanlış bilgilerle dolmasak daha iyi olmaz mıydı? Divan toplantılarında 
bazı sorunların varlığından dolayı eleştiriler sert olabildiği gibi, yol gösterici, tavsiye edici 
fikirler, çözüm önerileri de ortaya çıkar. İşte bütün bunlardan yararlanmak bir fırsattır. Bütün 
bu imkânları külliyen reddetmek, birlikten, beraberlikten uzaklaşmak olmaz mı? Bu konuyu 
ısrarla dile getiriyorum. Çünkü Galatasaray geleneklerinde var olan ve hepimizin değer 
verdiği bir konudur. Ayrıca madem katılmıyorsunuz, lütfen Divan toplantılarını 
önemsizleştirmek için ucuz yollara başvurmayın, yapılan her hareketle kendinize zarar 
veriyorsunuz. Bizler her şeyin farkındayız. Yine istenmeyen gelişmelerle bir ay daha geçirdik. 
Uzun süredir yönetsel dinamiklerin eksikliğini hissediyoruz. Bu dinamiklerin yeterli 
olmadığını, gereken önemin verilmediğini görüyoruz. Önemli kuruluşlarda ağırlığımız 
kalmamış, spor dünyasında kulübümüzün hiçbir etkisi var mı? Türkiye Futbol Federasyonu 
yönetiminde, kurullarında, yani icra kurulunda, denetlemede, tahkimde, özellikle son 
günlerde önemi görülen uyuşmazlık çözüm kurulunda hiçbir ağırlığımız yok. Rakip takım 
bireyleri buralara yerleşmiş gibi. Güç hep rakiplerde olduğu için, bir olayın akabinde bize 
derhal ceza kesebiliyorlar. Zamanında bunların önlemi neden alınmadı? Futbol hep ön planda 
olduğu için, örnekleme futboldan oluyor. Mesela Kulüpler Birliğinde var mıyız? Başkanı istifa 
etmiş, şimdi yazılana göre, ezeli rakibimizin Başkanı seçilecekmiş. Buralarda hiç lobi yapılıyor 
mu? Diğer takım yöneticileri ile görüşmeler yapılıp, Galatasaray’ımızın ağırlığı kabul ettiriliyor 
mu? Basketbol, voleybol gibi diğer profesyonel veya amatör dalların federasyonlarında 
gücümüz demiyorum ama, ismimiz var mı? İşte yönetsel dinamikler burada önem kazanıyor. 
Örgütlenmemiz, koordinasyonumuz ve stratejik adımlarımız doğru mu? Bunlar hep cevapsız 
kalan konular. Hepimizin iyi bildiği Amerikalı politikacı Henry Kissinger’in bir söyleşide 
anlattığı taktik çok hoşuma gitmişti. Hoşuna gitmeyen bir konu veya sözlü saldırı olduğunda, 
açıkça bir cevap vermemek için top çevirip konuyu kulak arkası yaparmış, yani bir şekilde 
duymamazlığa gelirmiş, bu sayede karşı tarafın ortaya attığı konu, karşı tarafta kalır, değer 
kazanmaz, ortalığa dökülmez ve tekrar ikinci bir soru hakkını da önlemiş olurmuş.  
Keşke bizler de bu taktiği uygulayabilsek, konuşan konuşsun bize ne, popülist olmayalım ve 
karşı tarafın arzu ettiği gibi sosyal medyada, yazılı ve görsel basında malzeme olmayalım. Bu 
tamamen benim görüşüm. 
Bir taraftan malzeme olmayalım diyoruz, ama diğer taraftan da akıl almaz olaylarla 
karşılaşıyoruz. Bir disiplin kurulu üyemiz, bir futbolcumuz hakkında şahsi twitter hesabından, 
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bir futbolcumuzla ilgili akıl almaz bir paylaşım yapıyor. Asil de yedek de olsa, Disiplin Kurulu 
üyeleri, Divan Kurulu üyeleri arasından seçilen, gerekli bilgi, tecrübe ve donanıma sahip, 
yaşını başını almış, saygı duyulan üyelerdir. Disiplin olunca bu üyeler sorunlu hadiselerde 
karar verme yeteneğine sahip birer hâkim durumundadırlar. Siz hiçbir hâkimin sosyal 
medyada yazı yazdığını gördünüz mü? İşte bu yüzden çok şaşırdım. 
Sayın üye onurlu bir davranış yaparak, yedek üyelikten istifa etmiş, çözüm sağlanmış 
olmasına rağmen bu kez futbol federasyonu zorlama bir kararla, Galatasaray Sportif A.Ş. 
görevlisi diye hak mahrumiyeti ve para cezası vermiş. Futbol disiplin talimatının ilgili 
maddeleri çok açık, bence kesinlikle verilen ceza çok yanlış. Sayın üyenin Galatasaray A.Ş. 
görevlisi olmadığını zannediyorum. O takdirde herhangi bir ceza olmaz. Ayrıca maddede, ilgili 
maddede görevli ve diğer kişilere diye belirtilmiş. Yedek üye görevli değildir, asilden bir üye 
ayrılırsa o zaman göreve çağırılır. Diğer kişiler tanımına da üyenin bu maddeye girmediği 
görülüyor. Bu diğer kişiler tanımı okunduğunda görülecektir. Yani verilmiş olan karar birçok 
yönden hatalı. İşte tam bu nedenlerle daha önce bahsettiğim konuyu dile getirmek 
istiyorum. Neden bu kurullarda desteğiniz yok, neden bu konu ihmal edilmiş? Bu ihmalkârlık 
yüzünden cezalar hep aleyhimize kesiliyor. Diğer taraftan bir başka kulüp başkanı, silahım 
olsa hakemi vururdum diye tehditkâr söylemlerde bulunuyor. Ona hiçbir yaptırım yok. 
Hakemler o kulübün maçında görevli olsa, bu tehdidi hiç aklına getirmez mi? Federasyon 
bunu nasıl es geçiyor, anlaşılmaz. Bu çifte standarttan daha da kötü bir durum. 
Hatırlayacaksınız bir süre önce, erkek voleyboldan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim 
Kurulu katılmadığı halde, şahsen katılıp neden erkek voleybol takımımızın başarısı 
konuşulmuyor diye serzenişte bulunmuştu. 
Bu biraz da bana garip geldi, çünkü erkek voleyboldan bahsederken insanın aklına, diğer 
takımlarımız ve onların durumunu sorgulamak geliyor. Konuşarak diğer takımlar hakkında 
dikkat çekmenin de hiçbir yararı yok diye insan düşünüyor. İşte tam bu sırada erkek voleybol 
takımına hüküm giymiş bir yabancı sporcunun transfer edilme problemi ortaya çıkıyor. 
Aradan epey de zaman geçti. Problem nasıl çözüldü? Üyeden hiç ses yok. Yine sosyal 
medyadan okuyoruz ki, sorunlu sporcu geri gönderilmiş, vallahi ne diyelim ki. Bu arada güzel 
bir haber, sutopu takımımız yine kazanmış, kadın basketbol takımımız da Eurolig’de çeyrek 
finale çıkmış, takımlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.  
Yapılandırma konusu çok ciddi, ama hiçbir bilgilendirme yok. Galatasaray Spor Kulübü 
Derneğinin büyük bir risk altına gireceği söyleniyor. Ama maalesef Başkan ve Yönetim 
Kurulumuzdan hiç ses yok. Gönül isterdi ki, Başkan ve Yönetim Kurulu tam kadro ile 
geleneklerimize uygun olarak Divan Kurulumuza katılsın ve bizleri hiç olmazsa yapılandırma 
ve son dakika bağış kampanyası konusunda aydınlatsın.  
Sayın Başkanın Galatasaray TV’de yaptığı açıklamaları izlerken, söylediği en doğru cümleyi 
burada tekrarlamak isterim. Geçmişini bilmeyen geleceğini yönetemez demişti. Evet, ben de 
tekrar edeyim. Geçmişini bilmeyen geleceğini yönetemez. Sevgili Galatasaraylılar, 
Camiamızın değerli üyeleri, önümüzdeki günlerin Galatasaray’ımıza doğruluk ve iyilikler 
getirmesini diler, saygılarımı sunarım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Sayın Bülent Pozam’a teşekkür ediyoruz, değerli katkıları için. Bir sonraki konuşmacıyı rica 
edelim Burçin Bey. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Teoman Cem Kadıoğlu. Buyurun efendim. 
 
Teoman Cem Kadıoğlu 
Sayın Başkan, değerli Galatasaraylılar, eğer aramızdaysa Sayın Galatasaray Başkanı ve 
Yönetim Kurulu üyeleri, 5619 Teoman Cem Kadıoğlu. Çok kısa konuşacağım, diğer 
arkadaşların söylediklerini tekrarlamamaya çalışacağım. Bu arada rahmetli Başkanımız Sayın 
Özhan Canaydın’ın da yaş günü olması hasebiyle, biraz evvel de bir diğer genç, dinamik 
üyemiz Yasin Çakmak yaş gününü kutladım. İşte Galatasaray böyle geçmişten geleceğe doğru 
akmaya ve iyi ellerde olmaya devam edecek inşallah. 
Şimdi burada benden sonra Emir Kıvırcık konuşacakmış, uzun konuşur, onun için ben 2-3 
dakikada söyleyeceklerimi toplamak istiyorum. 
30 senedir Galatasaray’ın Divan Kurulu toplantılarına katılırım. Dinleyici olarak. Bunun son 15 
senesi üye olarak, Divan üyesi olarak katılıyorum. Galatasaray’ın bir düzeni vardır. Divan 
Başkanlığı heyeti yerinde oturur. Galatasaray’ımızın Yönetim Kurulu sağ taraftaki Tevfik 
Fikret’te masalarda yerini alır. Bir mazereti yoksa, Başkanlar mutlaka katılır ve kritik 
görevlerde olan Yönetim Kurulu üyeleri de Başkanın hemen yanında sıralanırlar. Bu 
toplantıların bir ritüeli vardır, bir havası vardır. O hiç bozulmadı 30 senedir. Ta ki bu 
yaşadığımız son dönemlere kadar. Kulübümüzün çok önemli olan geleneklerini, ritüellerini, 
değerlerini her şeyden üstün tutmalıyız. Ahmet ağabeyime bu konuda sonsuz katılıyorum. 
Tamam, sportifte şu olabilir, maddi olarak borçlarımız olabilir. Ama bütün bunların altından 
kalkacak olan Camianın, birliği, bütünlüğü ve varlığı esastır. Onu da meydana getiren şey, 
geleneklerimiz ve düzenimizdir. Hasbelkader, seçilmiş olan Divan Başkanından, Yönetim 
Kurulu Başkanı haz etmeyebilir. Bu ilk defa olmuyor, aralarında çatışmalar olduğunu da daha 
önceden de 30 sene içinde defalarca gördüm. Ya da seçilmiş olan Yönetim Kurulu Başkanı, 
Divan Başkanından haz etmediği gibi, Divan Başkanı da Yönetim Kurulu Başkanından haz 
etmeyebilir. Fakat bunlar, geçici olarak bu görevlerde olan insanlardır. Bunu unutmamaları 
gerekir. Galatasaray’ın vakarına ve geleneklerine uygun olarak, teamüllere uygun olarak 
davranmaları gerekmektedir. 
Son günlerde, son yılda bu düzenin bozulduğunu üzülerek görüyorum. Ve bu çok rahatsız 
edici bir şey, en az borçlarımız kadar, hatta daha fazla rahatsız edici bir şey. Ben 15 yıldır 
Divanlarda az da olsa çıktım konuştum. Çeşitli konularda sorular sordum ve genellikle eğer 
önemli bir soru sorduysam, o toplantının devamında, Sayın Galatasaray Başkanı kürsüye 
çıktığında notlarına bakarak, benim soruma da bir cevap verdi. %100 değil ama çoğunda 
verdi. Ben 2 ay önceki Divan toplantısına katıldım, kendimce önemli bulduğum bir soru 
sordum fakat hiçbir cevap almadım. Hiçbir netice alamadım. Özelden de bir dönüş olmadı, e 
bu Divan toplantılarını anlamsızlaştırmaktan başka hiçbir anlama gelmez.  
Ondan öte, Galatasaray’ın bir ritüelini, âdetini, değerli bir danışma kurulunu yok saymak 
anlamına gelir. Önümüzde çok az zaman kaldı seçimlere, biliyorum. Bu gidişat şimdilik birkaç 
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ay daha değişmeyecek, maalesef onu da biliyorum. Ama sadece Divan üyelerine topluca 
seslenmek istedim. Galatasaray’ımızın düzenini, demokrasisini, kendi içindeki birlik ve 
bütünlüğünü lütfen unutmayalım, bundan sonraki nesillere de demin bir yeni nispeten yeni 
üyemizin ve eski değerli Başkanımızın yaş günlerinin kesişmesinden bahsederek söylediğim 
gibi, biz de ileriki nesillere bunu daha da güçlendirerek aktarmayı başarabilmeliyiz. Bunu 
uğradığı bu inkıtadan, aradan, kesintiden hızla kurtarmak zorundayız. Hepinize saygı ve 
sevgilerimi arz ediyorum efendim. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım Sayın Emir Kıvırcık, zannediyorum geliyorlar kısa bir zaman içinde. Sayın Kıvırcık. 
 
Emir Kıvırcık 
Görüntüm geldi mi? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Görüntünüzü açmadınız henüz, bendeki görünen şeye göre. Evet, şimdi görüyoruz sizi, 
buyurun efendim. 
 
Emir Kıvırcık 
Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Divan Kurulum ve değerli Galatasaraylılar, aslında çok az 
bir konuşma yapacaktım. Ama sevgili Teoman Kadıoğlu’nu yalancı çıkartmak şimdi doğru 
olmaz. Onu yalancı çıkartmamak için biraz daha uzun yapacağım.  
Başkanımız geçen sene ezeli rakibimize çocukların kumbarasındaki paraya göz diktiler 
tarzında bir açıklama yapıp, başlattıkları yardım kampanyasına laf ederken, meğerse yaptığı 
konuşmada, televizyonda anladık ki, kendisi deklare etti, bir sene önce yardım kampanyası 
yapmak için izin almış, resmi makamlara başvurup. Onların nasıl bir profesyonel yardım 
kampanyasına hazırlandıklarını ve bunu ne şekilde uyguladıklarını takip edenler, ben takip 
ettim. Bunu nasıl bir profesyonellikte yaptığını, bir ay öncesinde bütün camialarına 
duyduklarını gördük. Son 7 günde geri sayım yaptılar, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye. Bir ulusal 
televizyonda birçok meşhur kendi takımlarını tutan meşhurları çıkartarak, hepsinden 
faydalanarak, takımlarından faydalanarak, teknik direktörlerinden faydalanarak, dev bir 
kampanyaya, primetime’da ulusal bir kanalda, hafta sonu prime time’da mükemmel 
zamanlamalar yani aslında planlanmış sadece iyi planlanmış, akıllıca planlanmış bir şekilde 
yaptılar, yurt dışından da kabul edecek şekilde, sms ile de duyurdukları anda kabul edecek 
şekilde, biz ise ne yaptık? Hafta içi bir öğleden sonra, sadece Başkanımız çıktı, sadece 
Türkiye’den IBAN verilecek şekilde yurt dışı yok, sms yok, herhangi bir meşhur yok, ulusal bir 
kanalda, prime time değil. Gündüz öğleden sonra bir vakit. Teknik direktörümüzün bile ki şu 
anda saha içinde yaşayan efsanemiz, saha içindeki Galatasaray’ın en büyük efsanesi nasıl ki 
rahmetli Metin Oktay ise, yaşayan efsanemiz de saha dışında, teknik direktörlüğüyle Sayın 
Fatih Terim’dir. Bu yaşayan efsanemizin bile ve bugünkü teknik direktörümüzün bile haberi 
olmadan, bir kampanya duyuruverdi. Çok ama çok şey söylenebilir. Ama bunu zaten ben 
yaptım oldu diyen, Sayın Başkan ve bunu kabullenen Sayın Yönetim Kurulu üyelerine tek bir 



31 
 

şey müsaade ederseniz söylemek istiyorum. Kaybedilen itibarımız kampanya ile 
toplayacağınız rakamdan çok daha değerlidir. Şimdi imzalanacak olan bir bankalar birliği 
anlaşması var önümüzde ve Galatasaray’ımızın 2 küsur milyar TL korkunç bir borcu var. 
Şimdi bu bankalar birliği anlaşması çerçevesinde, ödeme planına baktığımızda, aklı başında, 
hesap kitap bilen herkesin kabul edeceği iki küsur milyar TL borç ve ağır geri ödeme şartları 
çerçevesinde, ki bunu hepiniz biliyorsunuz, 3 üncü senede ne olacağını, %50’si kesilecek, 
kalanın %10’u ilk başta vergiler ödenecek, kuş gibi bir rakamla biz idare etmeye çalışacağız. O 
zaman Galatasaray’ımızın bırakın kurtuluşunu, devam etmesi bile zorken, ama Galatasaray’ın 
kurtuluşu artık söylemek lazım. Maalesef ne mağazacılıktan elde edilecek gelirlerde, ne de 
futboldan elde edilebilecek gelirler de olması, önümüzdeki en azından 5, ya da 10 sene de 
pek mümkün değil. O zaman geleceğimiz için başka bir şeyler söylemek lazım. Başka 
vizyonlar ortaya koyabilmek lazım. Peki derseniz ki nedir bu? Sadece ve sadece teknolojinin 
gücü ve sağladıkları gelirlerin imkânları ile Galatasaray’ımızı buluşturabilme becerisini ortaya 
koymamız lazım. 
Size iki tane örnek vermek istiyorum. Ya sen ne demek istiyorsun, teknoloji, teknoloji. Nedir 
bu? İki tane örnek vermek istiyorum. İlki AC Milan, bu hafta bir duyuru yaptı AC Milan, kendi 
resmi sitesinden, çok çok önemli bir duyuru bence, dedi ki, ‘dünya devi Epic Games ile bir 
ortaklığa imza attık’.  
Bir sonrakine geçeyim. Epic Games dünyanın en önemli teknoloji, oyun şirketlerinden biri, 
Fortnite’nin yapımcısı filan, çocukları olan belki bilir. Bir sonrakine geçeyim, bir sonraki 
örneğime geçeyim yani, 15 Ocakta, yani bir ay önce, sadece bir ay önce. Barcelona bir 
duyurum yaptı ve dedi ki, resmi sitesinden dedi ki, Barca Twitch diye bir streaming platformu 
var. Bu streaming servisinde resmi kanalını başlatmıştır dedi. Benim çok ilgimi çekti bu. Niye? 
Çünkü devam eden söyledikleri şeyler çok bence görebilene, vizyonu olabilene, bizi çok 
ilgilendiriyor. Dedi ki, Twitch’de yer almak, Barcelona’nın küresel olarak dijital liderlik 
konumunu sağlamlaştırmanın bir adımıdır. Yani Barcelona dijital liderliğe oynuyor. Dijital 
liderlik ve Barcelona. Barcelonanın Twitch’de açtığı resmi kanal ile yaratacağı çeşitli eğlence 
formatları sayesinde, küresel hayran topluluğu yaratma peşindeyiz dedi. Küresel hayran 
yaratma peşindeyiz. Bakın, küresel hayran topluluğu yaratma peşindeyiz. Bunun sebebi de 
kulübün inovatif dijital liderliğe oynamak olduğunu duyurdular. 
Dijital dünyanın etkileşim denilen gerek beğeni, gerek hayran yaratma gerekse de etkileşim 
gücünün peşinde koşuyorlar. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü açıklama yaptılar geçen iki ay 
önce, Kasım ya da Ekim’de yaptılar. Dediler ki artık core businessimiz, content yani içerik 
olacaktır diye açıklama yaptılar ve biz ana işinin futbol olduğunu düşünüyoruz Barcelona’nın 
ama onlar diyor ki artık ana işimiz futbol değil, futbolla yaşayabilmek zor. Ana işimiz artık 
teknoloji diye duyuruyorlar. Bu yaratılacak içerikler ile dünyadan bu platformları kullanarak 
anormal bir veri toplamayı düşünüyorlar. Data, yeni para birimi çünkü ve bu datanın 
gücünden faydalanmayı düşünüyorlar. Keza Barcelona YouTube’da da 10 milyonu geçen ilk 
kulüp ve inanılmaz bir etkileşim alıyorlar. NBA en fazla. 15,7, ondan sonra Barcelona geliyor. 
Bu adamlar şu anda bu yaptıkları şeylerle 370 milyona taşıdıklarını, sosyal medyalardan 
ettikleri takipçi sayısını 370 milyona taşıdıklarını duyurdular. 



32 
 

100’ün altındaydı, 100’ün üstüne taşıdılar, 210’lara taşıdılar, sonra da 15 Aralık 2020 yani bir 
ay önce sitelerinde o rakamın 370 milyona geldiğini duyurdular ve inanılmaz da bir etkileşim 
alıyorlar. Yani milyar üstü etkileşim alıyorlar. Bu tablolarında koydukları internet sitesinin, 
Galatasaray’ımızın da enteresan şeyi vardı, kendileriyle etkileşimin 1,6 milyar olduğunu, takip 
eden Liverpool 1,4, Manchester United 1,4, Real Madrid 1, Galatasaray’ımız 600 milyon. 
Şimdi tabloya girmişiz biz. Yani tablodaki ilk 10 kulüpten biriyiz. Peki soruyorum, biz tablodaki 
10 kulüpten biri olmamıza rağmen, acaba bütün dünya devleri teknolojinin nimetlerinden 
faydalanacak ve bunu gelire çevirecek şeyi, biz artık ana businessimiz, core businessimiz 
olarak diye açıklarken, biz ne yapıyoruz? 
Başkanım aslında sizden özür dilemek istiyorum. Teknoloji, teknoloji diyorum ama 
Kulübümüzün Başkanı ve Yönetim Kurulu, pandemi ortamında tüm şirketler, dijital teknoloji 
sayesinde hayatlarını devam ettirirken, biz Divan Kurulu üyelerini, yani Kulübümüzün en 
kıdemli üyelerinin aylık mutat toplantılarına katılmak zahmetine bile girmeden, bir de avukat 
aracılığıyla, Kulübün Genel Sekreterliği üzerinden siz Divan Kuruluna,Başkanlığına, ama 
altından sopa gösterirken, ben kalkmış spor dünyasında teknoloji vizyonunu ortaya koymaya, 
Kulübümüzün geleceğinin acilen teknolojilere yönelmekte olduğunu anlatmaya çalışarak, 
vaktinizi alıyorum. Özür dilerim. Konuşmamı da burada bitirmek istiyorum. Değerli vaktinizi 
aldığımız için çok teşekkür ediyorum.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Kıvırcık bu inovatif fikirlerinize her zaman ihtiyaç oluyor ve bir hareket getiriyorsunuz 
Divana, o bakımdan lütfen rahat ediniz. Teknolojiyi kullanma konusuna veyahut işte çeşitli 
vesilelerle hukuk kisvesi altında kullanmış olduğunuz, ‘aba altından sopa gösterme’ konusuna 
gelince, ben şahsen ve benimle beraber çalışan arkadaşlarım, bütün Divan Kurulu 
üyelerimizin olduğu gibi, bu konuda son derece donanımlıyız, hiç kimse endişelenmesin, 
Galatasaray’ın kaotik ortamında biz hep birlikte, ortak akılla çıkma mücadelesi içinde olmaya 
devam edeceğiz. Bu konuda hiç kimsenin ümitsizliğe kapılmasına gerek yok. Zamanında bir 
siyasetçinin de söylediği gibi, bu da geçer, merak etmeyiniz. Buyurun Burçin Bey. Son 
konuşmacımız var mı? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Aslında iki konuşmacımız da var. Şimdi Sayın Gürkan Eliçin’i bağlıyoruz Başkanım. Sayın 
Gürkan Eliçin’den sonra, Mehmet Kozikoğlu ve en son İbrahim Göknar’a söz vereceğiz. Tekrar 
ikinci söz istedikleri için en sona bıraktık.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Ondan sonra da artık yavaş yavaş Divanı toparlamamız lazım. Bir cumartesi günü, her ne 
kadar sokağa çıkma yasağı varsa da saat 15.30 belki herkesin evinde işleri vardır. 
Hoşgörünüze sığınıyoruz. Çok teşekkürler. Buyurun. 
 
Gürkan Eliçin 
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Sayın Divan Kurulu Başkanım, değerli Divan Kurulu üyeleri, sevgili Galatasaraylılar, ben 7593 
Gürkan Eliçin, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan öncelikle sağlamış olduğunuz bu 
dijital Divan toplantıları fırsatı için ve olanağı için 35 yıllık bir üye olarak, size özellikle 
teşekkür etmek istiyorum, size ve tüm Divan Kurulunu yöneten çalışma arkadaşlarınıza. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Rica ederim. Bu bizim vazifemiz. 
 
Gürkan Eliçin 
Çok teşekkür ediyorum. Keşke herkes vazifelerini sizin yapabildiğiniz gibi hakkıyla yapabilse. 
Geçen hafta içerisinde Galatasaray Sportif A.Ş.’nin faaliyet raporu ve finansal verileri KAP 
tarafından yayınlandı. Eğer izniniz olursa birkaç veriyi, değerli Divan Kurulu üyeleriyle ve 
Galatasaray kamuoyu ile paylaşmak ve bazı yorumlar getirmek istiyorum. 
Ben şu anda paylaşım yapamıyorum.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Eliçin hemen size bir paylaşımınızdan haberimiz olmadığı için, hemen ona bir izin 
vermemiz gerekiyor zannediyorum. Derhal veriyorum.  
 
Gürkan Eliçin 
Teşekkür ediyorum.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Teknik arkadaşlarımdan yardım rica edebilir miyim bu konuda. Paylaşım yapmaya izin 
verelim, Sayın Eliçin’e.  
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Destek grubumuz var mı, içinde? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Destek grubumuz evet grubun içindeler Başkanım. Ben biraz yetersiz kaldım. Buyurun şimdi 
yapabileceğinizi söyledi arkadaşlarım. Estağfurullah. Bizim hazırlıksızlığımız. Buyurun. Şimdi 
yapabiliyorsunuz zannediyorum. 
 
Gürkan Eliçin 
Yok, önceden bildirmem lazımdı. Evet. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi dediğim gibi, 
Galatasaray Sportif A.Ş.’nin 6 aylık faaliyet raporu ve finansal tabloları yayınlandı. Buradaki 
hepinizi en çok ilgilendiren rakam, tabii ki pandemi döneminde şirketin ve dolayısıyla bağlı 
kuruluşların ne kadar zarar ettiği idi. Ve tabloda da net olarak görebildiğiniz gibi, 6 aylık 
zararımız 209 milyon lirayı aşmış oldu. Bu kulübün yani derneğin zararını içermiyor. Sadece 
Galatasaray Sportif A.Ş. ve onun hakim olarak hisselerine sahip olduğu perakendeciliği, 
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gayrimenkulü ve televizyonu içeren bir konsolidasyon. Dolayısıyla kulübün rakamı bunun 
içerisinde değil. 
Bir yıl önceki aynı dönemdeki rakam 75 milyon 857 bin TL kârdı. Açıklanan, yani 1 Haziran 
2019–30 Kasım 2019 arasında. Bugün gelinen rakam 209 milyon zarar. Aslında zarar biraz 
daha fazla. Ne demek istiyorum? Şu anda göreceksiniz. Burada finansal gelirler kısmında 
gözüken 78 milyon liranın üstündeki rakam, aslında derneğe kesilen faturalar.  
Dolayısıyla kendi derneğimize borçlandırmamış olsak bu zarar 280-290 milyon lira seviyesine 
gelecek. Bu rakamlara bakmak, başka şeyler de söylüyor aslında, bakın geçen senenin aynı 
döneminde daha düşük bir borç stoku varken, dernek nezdinde. Yani dernek daha küçük bir 
montan borçluyken göreceli olarak, faturalanan rakam 101 milyondan fazla, bugün daha 
yüksek bir borç tutarına montanına üstelik de faizlerin yükseldiği bir ortamda daha az faiz 
fatura edilmesinin açıklaması da geçmiş dönemde olabilecek en yüksek faiz oranından 
derneğin nasıl borçlandırıldığını, net olarak görmemizi sağlayan bir gösterge olarak ortaya 
çıktı. Şimdi bakın zaten denetçi şartlı görüşünde de bunu net olarak ifade ediyor. Diyor ki, 
dernekten 1 milyar 152 milyon civarında bir alacak var. Ve bu alacağın tahsil edilebilirliği 
konusunda bir kanaat oluşturamadık diyor ve ilginç bir şey daha var burada. 6 ay önce yani 
dönemin başında bu rakam 148 milyon lira eksik, yani 1 milyar 4 milyon lira.  
Bir önceki slayta dönecek olursak, sadece 78 milyon fatura edilmişken, nasıl 6 ayda 152 
milyona çıktı, yani 148 milyon arttı. Aradaki 70 milyon nereden geliyor gibi bir soru 
sorabiliriz. Yani 6 ayda 148 milyon kulübün yani derneğin borcu artmış, ama finansal 
faturalama 78 milyon. O zaman demek ki faturalanan başka rakamlar var ve bu rakam da 70 
milyon seviyesinde. Bunun en olası faturalanacak hizmet ya da faaliyet, stat doluluk 
protokolünden gelen bir faturalama olabilir. Böyle midir, bunu Sayın Yönetim Kuruluna 
sormak istiyorum. Çünkü şu anda statların devletin yasaklaması ile seyirci alamadığı bir 
dönemde, hukuksal deyimle ifa imkânsızlığı söz konusu iken, bu doluluk protokolünün gereği 
olarak bir faturalama yapıldı mı pandemi döneminde? Yapıldı ise bu ne kadar haktır, ne kadar 
revadır derneğe? Bunu da ayrıca sormak istiyorum. İzninizle. 
Evet, bu slaytı geçiyorum. Demin paylaşmıştım, hızlıca bir de borçlara bakalım. Sevgili 
Galatasaraylılar, borçlar da özellikle bu 6 ayda kısa vadeli borçların %347 artış gösterdiğini 
göreceksiniz. Demek ki pandemi dönemi, kriz dönemi sadece kısa vadeli kredilerle 
atlatılmaya çalışılmış. Doğru veya yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama bu tespiti 
Galatasaraylılarla paylaşmak istiyorum. Keza toplam finansal borçlarımız da %16 civarında bir 
artış göstermiş. Tabii ki borçlanma demek, teminat vermek demek. Burada da göreceksiniz 
ki, verilen temlikler %9, hisse, pardon nakit blokajlar %115 ve hisse rehinleri de %11,20 
artmış. Hisse rehinlerini çok önemsiyorum. Çünkü Ocak ayında yapılan Sportif A.Ş.’nin Genel 
Kuruluna da katıldığımda bir başka ortak, sermayedar, hissedar, sormuştu. Hisse rehinleri ile 
ilgili soru yöneltmişti ve Sportif A.Ş.’yi yöneten ve aynı zamanda Derneğimizin de Yönetim 
Kurulu üyesi olan sayın yöneticiler, geçmişte hisse rehinleri yapıldığı, kendilerinin yeni hisse 
rehni yapmadıklarını söylemişlerdi. Oysa burada çok net olarak %11’in üzerinde yeni hisse 
rehini yapıldığını görüyoruz. 
Bütün bunlardan çıkan sonuç, şimdi taraftar ve tribün baskısı ile yüksek montanlı futbolcu 
transfer edilmeye çalışılıyor. Eğer mevcut futbolcu portföyümüzden yüksek montanlı bir 
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futbolcuyu başka takıma satmadan başka bir yüksek montanlı futbolcuyu takımımıza 
katarsak, bu görmüş olduğumuz mali veriler ışığında gerçekten Galatasaray’a ve 
Galatasaray’ın geleceğine, mali anlamda çok büyük bir haksızlık yapmış, çok büyük bir zarar 
vermiş oluruz. Aynı şekilde finansal borçların yeniden yapılandırması anlaşmasını hele 
Mayısta görevi bitecek bir yönetimin 9, 10 yıllık gibi kendisinden sonra 3 dönemi de 
kapsayacak, 3 yönetimi de sorumluluk altında bırakacak şekilde ve Genel Kurula getirip 
açıklama vermeden, ortak akılı aramadan, ortak akılı konuşturmadan imzalarsa, hatta bu 
imzayı atarken bir de yeni krediler, yeni 200, 250 milyon gibi bir rakamı da borçlanırsa, bu da 
hem Galatasaray’a hem kendilerinden sonra gelecek olan Yönetim Kuruluna, yöneticilere çok 
büyük bir tahribat olacaktır. Unutmayalım ki borçlanabilmek bütçe ile mümkündür. Oysa 
pandemi döneminde mali genel kurul yapılamadığı için bir onaylanmış bütçemiz de yoktur. 
Dolayısıyla yeni borçlanmalar da gerçekten tehlikelidir. Bu tabii ki dernek açısından, sportif 
açısından genel kurulu yaptık, borçlanabiliriz denilebilir. Ama sonuçta Sportif A.Ş.’ninhâkim 
hissedarı, hâkim ortağı Galatasaray Spor KulübüDerneğidir ve onun borçları, dolaylı olarak 
kulübün de borcu olarak günü geldiğinde hukuk nezdinde işlem görür.  
Bir başka konu da stadın isim hakkı ile ilgili bazı söylentiler çıkmaktadır. Stadın isim hakkı da 
Mayıs ayında görevi bırakacak bir yönetimin tasarrufunda olmamalıdır. Bu da Galatasaray 
için önemli bir gelir kaynağı ve acil nakit ihtiyacı karşılama yöntemidir ama şu anda buna 
tevessül etmek gerçekten Galatasaray’a zarar verecektir. Bu konuda bir uyarıda bulunmayı, 
bir üye olarak, eski bir üye olarak kendimde hak görüyorum. Galatasaray’ın sorunları 
birikmiştir. Bu sorunlar mecburen seçim sonrası gelecek yönetimin omuzlarına binecektir ve 
o yönetimin de önünü tıkayacak hamleleri, kalan birkaç ayda yapılmaması gerekir. 
Son sözüm, maalesef bu yardım kampanyası bir iletişim faciasıdır. Emir Kıvırcık arkadaşımız 
çok güzel özetledi. Fazla girmeye gerek yok. Ama gerçekten ne düşünülmüş, ne organize 
edilmiş, hiçbir hazırlığı olmadan sanki bir taraftar grubunun yönettiği bir bağış kampanyası 
gibi ortada dolaşmaktadır. İşin acısı, sosyal medyada 100 liranın altında bağış yapılmasın gibi 
garip paylaşımlar yapılmaktadır. Yani Galatasaray ve Galatasaray sevgisi, ancak 100 lira ve 
üzeri için geçerli anladığım kadarıyla, ben bu yaklaşımı, bu anlayışı sonuna kadar kınıyorum. 
Bunu da buradan belirteyim. 
Gerçekten de bu kampanyanın getirisi, giden itibarımıza kıyasla hiçbir şey olacaktır. Bana bu 
sözleri söyleme imkânını tanıdığınız için Sayın Başkan ve Divan Kuruluna bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için de hepinize teşekkür edip saygılarımı sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Gürkan Bey’e bu özlü mali analiz için teşekkür ediyoruz. Affınıza sığınarak küçük bir ilavede 
bulunmak istiyorum. Sportif A.Ş.’nin hâkimiyetinde olan şirketler de dâhil olmak üzere, yani 
grup şirketleri olarak adlandırılan tüzel kişiliğin, geçmiş yılları da içeren kümüle zararı 1 
milyar 319 milyon 978 bin lira civarındadır. Aynı dönem için öz kaynakları, geçen Mayısta eksi 
319.697 iken Kasım sonu itibariyle bu rakam 528.771.946 ya çıkmıştır. Yani Galatasaray 
Sportif A.Ş. öz kaynaklarını tamamen yitirmiştir, zararına bakacak olursak. Türk Ticaret 
Kanununa aşina olanlar bilirler, meşhur 376 ncı madde vardır. Bu maddeye göre Galatasaray 
Sportif A.Ş.’nin içinde bulunduğu tanım, batıktır. Aynen geçtiği gibi. Dolayısıyla ben Yönetim 
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Kurulu üyelerimizi ve tüm üyelerimizi, eğer arzu ederse Yönetim Kurulu üyeleri, buna çare 
bulmaya, birlikte hareket edilmesini süratle öneriyorum. Bu yapılacak kampanyalarla filan 
toparlanacak da bir rakam görünmüyor. Bu konuda da dikkatinizi çekmek istedim. 
Teşekkürler. Sondan iki konuşmacımız galiba değil mi Burçin Bey. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Başkanım müsaadenizle ufak bir düzeltme yapmamız lazım. Sayın Gürkan Eliçin’in vermiş 
olduğu hisse rehininde gözüken artış, bu dönemde ilave bir hisse rehini yapılamaz. B grubu 
hisselerin zaten, A grubu hisselerimiz %25’lik altın hisse, imtiyazlı hisse dışındakilerin tamamı 
rehinde, bu %11’lik artış, bu hisselerin değer artışından kaynaklanıyor. Yani bir ilave hisse 
rehni yok. Ama %11 hisseler bu 6 aylık dönemde artış olmuş, onu bir düzeltmiş olalım 
müsaadenizle. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Doğru. Çok yerinde bir tespit ve düzeltme için ve dikkatiniz için teşekkürler Aykut Bey.  
Evet Burçin Bey buyurun. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım Sayın Mehmet Kozikoğlu, kendisini alırken şunu da ifade etmek isterim. Şu anda 
gördüğüm kadarıyla, gözden kaçırdıysam özür dilerim. Kurullarımızdan hiçbir katılım yok. Bu 
sefer Divan üyesi sıfatıyla da bir katılım gözükmüyor. Yani dolayısıyla sizin yaptığınız çağrıları 
zannediyorum daha sonra kayıttan izleyeceklerdir diye umut ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Kozikoğlu.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Kozikoğlu eğer bizi duyabiliyorsanız, mikrofon ve videonuzu aktive etmenizi rica 
edeceğim. Başkanım şu anda mikrofon ve videoları kapalı gözüküyor. Belki de sehven söz 
istemişlerdi. Şu anda açtılar.  
 
Mehmet Kozikoğlu 
Ben sehven söz istedim ama karşıyım, yardım kampanyasına karşıyım.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Peki efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Sayın Kozikoğlu, bu kadar mı?  
 
Mehmet Kozikoğlu 
Bu kadar, maalesef. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Tamam, peki. Oldu, iyi akşamlar, sağ olun katılımınız için. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Başkanım o halde Sayın Göknar, İbrahim Göknar ikinci kez söz istediklerini ifade ettiler. En 
son sözü de kendisine veriyorum. Başka söz isteyen kalmadı Başkanım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Ondan sonra kapatıyoruz. Evet. Buyurun Sayın Göknar. 
 
İbrahim Göknar 
Sayın Başkanım, tekrar söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben konuşmaları dikkatle 
dinlerken, Cem Tanlar Bey’in Ada konusundaki hassasiyetine bir ilave yapmak için kısaca 
tekrar söz istedim. Teşekkür ederim. 
Efendim Galatasaray adasında, 60’lı yılların ortalarında 33 metrede yüzen bir Galatasaraylı 
olarak, iletişim bölümümüzden bir ricam olacak. Bildiğiniz gibi, iletişim hem görsel, hem yazılı 
şekilde olur. Adamızda bu iki konuda da bir iletişim faciasını yaşamaktayız. Hem de uzunca 
bir süredir yaşamaktayız. 
Şu anda yazılı olarak olaya baktığımızda Galatasaray web sitesinde, yani resmi sitemizde, 
girildiği vakit, tesisler bölümünü tıklarsak, Galatasaray Adası bölümünün okunmasını bütün 
Galatasaray Camiasından istirham ediyorum. Ve iletişim bölümümüzden ricam, behemehâl o 
bölümü, Adamız, tekrar faaliyete geçene kadar kapatmak, kapatılmasıdır. En azından tek 
başına belki bir eski resmi durabilir. Görsel olarak ise, yine Adamızın üzerini, büyük bir 
Galatasaray bayrağı ile kapatarak, o virane görüntüye acilen engel olunmasını ayrıca rica 
ederim.  
Söyleyeceklerim bu kadar, tekrar söz için çok teşekkür ederim efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
Biz teşekkür ederiz İbrahim Bey. 
Değerli Divan üyeleri, değerli katılımcılar ve bizi izleyenler, bir olağan Divan toplantımızı da 
bugün sonuçlandırmış bulunmaktayız. Değerli katkılarınızla güzel bir toplantı oldu. Rekor bir 
katılım oldu, özellikle yeni üyelerimizin, yeni Divan üyelerimizin Divan toplantılarımıza 
ilgilerinin devamını diliyoruz. 
Son olarak şunu söylemek istiyorum. Evet Galatasaray Camiası bugün malum nedenlerden 
dolayı son derece zor, kaotik günler geçirmektedir. Ancak bu bir kader değildir. 
Galatasaray’ın 115 yıllık tarihi, kültürel, tarihi birikimi, üyelerinin kalitesi, mutlaka ki bunların 
üstesinden gelecektir. 
Son 3 yıldır aşağı yukarı bütün Divan toplantılarında söylediğimiz gibi, Galatasaray’ı hiç kimse 
vasata alıştıramaz diyorduk. Fakat son zamanlarda yaşadığımız etik değerlerin erozyonu ve 
iletişimde yapılan beceriksizlikler ve seviyesizlikler diyelim ki, maalesef vasatın altına da 
düşürmeye başlamıştır.  
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Galatasaray bunların üstesinden gelmesini bilir. Ancak mutlaka, birleşmemiz, ayrımcılığa son 
vermemiz, sizin gibi, bizim gibi düşünmeyenleri, ötekileştirmemize son vermemiz lazım. 
Bunun çaresi vardır. Topyekûn yeniden bir idari yapılanma ile Camiamız ayağa kalkmasını 
bilecektir. Galatasaray’ın buna gücü vardır, birikimi vardır, yeter ki inanalım, hep birlikte 
hareket edelim. 
Ben bu duygu ve düşüncelerle Ocak ayı Divanımızı burada sonlandırıyorum ve tekrar, sizlere, 
ailelerinize ve tüm sevdiklerinize, sağlıklı, mutlu ve bereketli bir yeni yıl diliyorum. 
Divan Kurulu arkadaşlarım ve kendim adına. Hoşça kalınız. İyi akşamlar.  
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