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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 20 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 13.30’ da video konferans olarak 
yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Saat 13.30, hazır mıyız arkadaşlar? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Hazırız Başkanım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler. O zaman başlıyoruz. Değerli Galatasaraylılar, Saygıdeğer Divan Üyelerimiz ve 

bizleri izleyen Galatasaray’a gönül vermiş değerli dostlarımız. 

Şubat ayı olağan Divan toplantımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi, Divan toplantımızı, 

Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş kahraman 

şehitlerimiz, Kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen ve arkadaşları ve son 

Divan toplantımızdan bu zamana kadar ebediyete intikal etmiş olan 2786 sicil numaralı Divan 

Kuruluüyemiz Güngör Uğurlu, 2958 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz ve eski 

voleybolcularımızdan Selçuk Atamer, 4158 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sedat Cemali, 

4808 sicil numaralı Divan üyemiz ve eski Yönetim Kurulu üyelerimizden duayen hukukçu 

Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu, 5609 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Diş Hekimi Savaş 

Özgönenç, 6314 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Ali Tuksal, Kulübümüzün 3832 sicil 

numaralı üyesi Melih İmre, Kulübümüzün 5720 numaralı üyesi Salih Horozoğlu, Kulübümüzün 

11280 sicil numaralı üyesi Raşit Çopuroğlu ve son olarak da alt yapı hocalarımızdan Ahmet 

Keskinkılıç ebediyete intikal etmiştir. Hepsinin aziz hatıraları ve ruhları önünde sizleri 1 

dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) 

Teşekkür ederiz, buyurunuz efendim. Değerli üyeler ve katılımcılar, dikkat edecek olursanız 

bugünkü olağan Divan Kurulu toplantımızın gündemi daha önceki Divan toplantılarımıza göre 

oldukça hafif, daha ziyade genel konuları konuşmak üzere ve istişarede bulunmak üzere 

toplanmış bulunmaktayız. 

Şimdi her zaman olduğu gibi, gündemi okuması için değerli BaşkanYardımcımız Nedime 

Hanımdan rica ediyorum. Nedime Hanım gündemi paylaşır mısınız lütfen katılımcılarımızla. 

 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 

Tabii, hemen. Değerli hazirun verimli bir toplantı olmasını dileyerek, gündemi dikkatinize 

sunarım. 

1. Ocak 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. 

Teşekkür ederim. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Çok teşekkürler. Değerli katılımcılar, gündemi okunmuş haliyle oylarınıza sunuyorum. Burçin 

Bey ve teknik arkadaşlar, oylamayı açabilir miyiz lütfen. Gündem oylaması. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Başkanım zannediyorum teknik bir aksaklık oldu. Şimdi oylamaya başladık.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki, özür diliyoruz. Tekrar başlıyoruz. Oylama başlamıştır efendim. Buyurun.  

Yine oylanamıyor galiba.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Şu anda oylanıyor Başkanım. Bizler oy kullanamıyoruz, Divan Kurulu olarak.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam. 

Genelde süre yeterli. Kapatabiliriz oylamayı. Sonuçları alalım lütfen.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Toplam 96 kişi oy kullandı Başkanım. Oybirliği ile gündem onaylanmıştır. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki. Değerli hazirun gündemin oylamasına iştirakinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Oybirliği 

ile gündem kabul edilmiştir. Gündemin birinci maddesine geçiyoruz. Ocak ayına ait toplantı 

tutanağının takdimi ve oya sunulması. Bildiğiniz gibi, her toplantıdan sonra toplantı tutanağı 

deşifre edilerek uzman bir arkadaşımız tarafından web sayfamızda paylaşılmaktadır. 

Dolayısıyla eğer okumuşsanız ve mutabıksanız son toplantı tutanağımızı, yazıldığı ve sizlere 

sunulduğu halde oylarınıza takdim ediyoruz efendim. 

Burçin Bey, oylamayı açalım lütfen. 

Kapatabiliriz. Oylama sonucunu alalım lütfen. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Oylama oybirliği ile kabul edilmiştir. 94 üyemiz, yani üyelerin toplam katılımın %74’ü oy 

kullandı. Oybirliği ile kabul edildi.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam. Çok teşekkürler. İkinci maddeye geçmeden önce Burçin Bey, şu anda kaç katılımcı 

var öğrenebilir miyiz? Divan üyesi.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Şu anda siz dâhil, siz dâhil 133 kişi Başkanım.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bu başlangıçta olan yoğun katılımdan dolayı değerli Divan üyelerimize ve Kulüp üyelerimize 

çok teşekkür ediyoruz. Gösterdiğiniz ilgi nedeniyle. Divan Başkanlığına gelen evrak yok diye 

biliyorum ama, yine de kontrol edelim. Nedime Hanım, Aykut Bey, Divan Başkanlığına gelen 

evrakımız var mı? 

 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 

Bende yok Başkanım.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Aykut Bey var mı?  

 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Bir üyemizden gelen sürekli tekrarladığı bir mesaj var ama, çok, 4 sayfalık bir metin, 

kendisinin katılıp arzu ederse, okuması uygundur. Biz çünkü bir prensip kararı almıştık 

hatırlıyorsunuz,postacılık yapmayacağız şeklinde.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet, katılıp söz alabilirler. Tamam. Peki, teşekkürler. Gündemin 3 üncü maddesine 

geçiyoruz.  

Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. 

Değerli katılımcılar, her zaman olduğu gibi, bu toplantının bu maddesi ile ilgili olarak, Divan 

Kurulu olarak kısa bir aktüalitenin değerlendirilmesini yapmaya gayret edeceğim. 

Son haftalarda özellikle futbol takımımızın sergilediği başarı, aldığı sonuçlar hepimizi son 

derece sevindirmekte ve gururlandırmaktadır.Malumunuz yapılan ara transferlerin isabetli 

olması, aramıza yeni katılan oyuncuların her geçen gün uyumlarını hızlandırması ile birlikte, 

mutlu sona ulaşacağımızı bu yıl da ümit ediyoruz ve bunu ısrarlı bir şekilde tüm camia olarak 

bekliyoruz. Bu başarıya imza atan başta sporcularımız, teknik heyetimiz ve idarecilerimiz 

olmak üzere, herkese çok teşekkür ediyor ve Divan Kurulu olarak bu konudan duyduğumuz 

memnuniyeti bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Umarım diğer branşlarda da aynı başarıları 

yakalama trendine kısa sürede gireriz. Bununla ilgili olarak biz Divan üyelerine ve diğer Kulüp 

üyelerimize de düşen bir şey varsa elbette ki tüm Galatasaraylılar gibi, gereken desteği 

vermeğe her zaman hazırız. 

Bu mutluluğumuzu, biliyorsunuz ezeli rakibimiz Fenerbahçe’yi kendi sahasında bir kez daha 

mağlup ederek, perçinlemiş olduk. Fakat bütün bunların keyfini sürmek, mutluluğu yaşamak 

gerekirken, beklenirken camiamızda, maalesef birtakım seviyesiz atışmalara, iftiralara, bir 

spor kulübüne yakışmayacak tarzda ve üslupta beyanlara maruz kaldık. Bütün bunlara Camia 

olarak, Yönetim olarak cevap vermek yerine maalesef Sayın Başkanımız bir kere daha camia 

içinde sanal düşmanlar yaratarak önce Divan Kurulunu, sonra Genel Kurul üyelerini, bir yerde 

yok sayarak, itibarsızlaştırmaya çalışarak birtakım üzücü beyanlarda bulunmuşlardır. 
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Ben ve Divan Kurulu üyelerimiz, bunu Başkanın içinde bulunduğu özel durum nedeniyle, 

cevaplamayı ve içine çekilmek istendiğimiz polemiğe girmemeye karar verdik. Şu anda 

Camiamızı kategorilere ayırıp, bölüp yönetmek yerine alınan, futbolda özellikle alınan, bu 

sportif başarıların keyfini sürmek, herkesle kucaklaşmak, birleşmek ve de kitlendiğimiz 

hedeflere doğru mücadele etmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum.  

Dolayısıyla Sayın Başkanın yapmış olduğu üzücü beyanları siz Divan Kurulu üyeleri ve genel 

kurul üyelerimizin değerlendirmelerine bırakmayı daha uygun gördük. Gönül isterdi ki camia 

içinde bu tarz gündemler oluşturmak yerine, ezeli rakibimize hak ettiği cevabı zamanında 

verelim. 

Benim bu konuyla ilgili olarak yapacağım yorum bundan ibarettir. Dolayısıyla şimdi 

hazirundan söz almak isteyenler varsa, onlara da söz verelim istiyorum. 

Burçin Bey söz isteyenleri sırayla konuşma kürsüsüne davet edelim lütfen. Buyurunuz. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın İbrahim Göknar söz istediler.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyursun İbrahim Bey. 

 

İbrahim Göknar 

Sesim geliyormu? Alo.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun. 

 

İbrahim Göknar 

Sayın Başkanım, değerli Galatasaraylılar, herkesi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Efendim Sevgili Başkanımızın ifade ettiği gibi gündemin en sıcak konusunda yani ben onu 

şöyle yorumluyorum.  

Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti için, şunu söyleyerek başlayayım. Galatasaray ile 

Fenerbahçe her şeyden önce birbirine düşman değildir. Galatasaray ile Fenerbahçe dosttur. 

Ancak birbirleriyle ezeli rakiptirler. Fenerbahçeli, sevgili Fenerbahçeli dostlarımıza da 

buradan ifade etmek isterim ki, ne olur, Galatasaray’ın yanlışları var ise onları göz önüne 

almasınlar, Galatasaray’ın doğruları çok fazladır. Dolayısıyla onları takip etmeye devam 

ederek onlar da inşallah başarılı olurlar. 

Efendim Galatasaray’ın önünde her şeyden önce her şeyi etkileyecek iki önemli tarih var. Ben 

bugün bu iki tarih hakkında konuşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, 20 Mart, bunlar son 

tarihlerdir. Bir diğeri de 22 Mayıs. 20 Mart olan tarih, Galatasaray’ın olağan Genel Kurulunun 

yapılması gereken tarihtir. Normal takvime göre konuşuyorum. 22 Mayıs ise yine son tarih 

olarak, Galatasaray’da olağan seçim tarihidir. 

Şimdi 20 Martta yapılması gereken olağan Genel Kurulun ana gündemi aslında Galatasaray’ın 

3 yıllık birikmiş hesaplarının görüşülme zamanıdır. Söylemek istediğim şudur, Galatasaray 
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geçen yıl pandemi sebebiyle ertelenen Genel Kurulunu yapamadığı için 2019 yılı hesaplarını 

ve faaliyetlerini görüşememiş idi.  

2020 tahminini ve faaliyet programını da görüşememişti. 1 ay sonra gelecek olan 20 Mart 

tarihinde, 2021 yılının da hesap tahmini ve faaliyet programının görüşülmesi gerekiyor. 

Dolayısıyla son 3 yıllık faaliyet programı ve hesaplarının görüşülmesi, şu anda askıda bekliyor. 

Tabii Galatasaray üyeleri, bu hesapların ne olduğunu tam olarak bilemezken, SPK ve bankalar 

gayet iyi neyin ne olduğunun farkındalar. Bunu tüm Galatasaray üyelerine hatırlatmak 

isterim. Diğer taraftan seçim tarihi 22 Mayıs, son tarih olarak, bu tabii tüzüğün emrettiği 

tarih. 

Şimdi seçim geldiği zaman, seçime gidilecek mi, gidilmeyecek mi? Yönetimimizin bu arada 

görev aldığı 3 yılın son 3 ayına girilmiş durumda. Son 3 aya girmemize rağmen, şu anda 

geçmiş 3 yılın hesaplarını bir arada Genel Kurul üyeleri olarak Divan üyeleri olarak, 

Galatasaray üyeleri olarak görüşemedik ve bundan sonra 22 Mayıs tarihinden sonraki 

Galatasaray’ın planları, sorumlulukları, atacağı üçüncü şahıslarla imzalar hakkında da 

herhangi bir bilgimiz, bir öngörümüz olamıyor maalesef. 

Şimdi efendim tabii pandemi var, bu gerçeğin içinde yaşıyoruz maalesef. Her şey erteleniyor. 

Bu tabii bir forcemajeur olayını da ortaya getiriyor. Yani mücbir sebep, benim buradan 

naçizane yönetimimize tavsiyem. Ama lütfen bu forcemajeur durumunu öne sürerek, yani 

pandemi koşulları var, bunları ertelemeliyiz şeklinde konuya yaklaşarak, pozisyonları 

itibariyle lütfen ama lütfen bu durumdan bir avantaj çıkarmaya kalkışmasınlar. Bunu özellikle 

istirham ediyorum, eğer böyle bir şey olursa Galatasaray’a yapılacak en büyük yanlış olur. 

Efendim benim hepimize sorum şu. Şimdi bu durumda bu toplantımız yani 20 Mart toplantısı 

ve 22 Mayıs toplantısı, seçim ertelenirse ne olur? Galatasaray ortada hiçbir sorun yokmuş 

gibi yoluna böyle mi devam edecektir. Force majeur var demek, en kolay iştir. Yoksa ne 

yapılacaktır? Yönetimimizden istirhamım bu konudaki çözüm düşüncelerini, inisiyatifini 

kullanarak ve acil olarak Galatasaray Camiası ile bir an önce paylaşmasıdır. Söz verdiğiniz için 

çok teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli İbrahim Göknar, hem yorumlarınız, durum tespitiniz ve sorularınız için teşekkür 

ederiz. Umarız Yönetim Kurulumuz bu konudaki görüşünü kısa zamanda açıklayacaktır. Ama 

bildiğiniz gibi Şubat sonuna kadar hükümet tarafından beyan edilmiş bir kısıtlama var. 

Tahmin ediyorum Şubat sonu ile Martın ilk yarısı arasında bu konu en azından kamuoyu 

tarafından biraz daha açıkça bilgi almamıza olanak sağlanacaktır. Tahmin ediyorum ki 

Yönetim Kurulumuz da bu çerçevede süreci değerlendirip, bizleri bilgilendirecektir. 

Teşekkürler katkılarınız için. Burçin Bey? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Cem Tanlar. Daha sonra Sayın Bülent Pozam, sonra Sayın Taner Aşkın var. Sıradaki kişiyi 

de söylüyorum ki Başkanım hazırlıklı olsunlar. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Tamam hazırlık yapsınlar. Cem Bey buyursun, hazırsa.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Cem Bey sizi duyuyoruz. 

 

Cem Tanlar 

Görebiliyor musunuz?  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Zannederim şimdi gelecek görüntünüz, geldi efendim görüyoruz sizi. Buyurunuz.  

 

Cem Tanlar 

Tamam. Teşekkürler.  Sayın Başkan, değerli Galatasaraylılar, 6991 Cem Tanlar. Ben 

konuşmamı yine Ada ile ilgili olarak yapacağım. Divan üyeleri huzurunda mevcut yönetime ve 

yönetime talip olacaklara yönelik bir konuşma olacak bu. 

Şimdiye kadar hep dikkatli ve ölçülü bir üslup kullandım, hep umutlu oldum. Yönetimden Ada 

konusundaki belirsizlikleri ortadan kaldıran ve iyileştirici bir adım, bir açıklama verir 

beklentisiyle ama bu beklentim artık boşa çıktı. Ada konusunda yıllardır bu kadar sessiz 

kalınması, mesele artık yargıda deyip umursanmaması, o kadar ısrarlı gündeme getirme 

çabalarının göz ardı edilmesi artık kimsede sabır bırakmadı açıkçası. 

Eski Adalılar adına ben ve başka arkadaşlar Divanlarda konuştuk dikkate alınmadı. 

Katılmıyorlar, muhtemelen. Sonradan da dinlemiyorlar sanırım. Galatasaraylı Denizciler, yani 

eski su sporları sporcuları ve Adalı azalar olarak, sadece Ada konusunda bir zoom toplantısı 

yaptık geçenlerde. Davet ettik, bir gerekçe ile gelmediniz, toplantı kaydını youtube’a koyduk, 

herkes görebilsin diye. Ayrıca Yönetime de ilettik. Yine bir ses çıkmadı. Daha ne yapmamız 

lazım harekete geçmeniz için? Soruyorum Yönetime. Motorlarla, sandallarla, Adaya çıkıp 

eylem mi yapalım? Ön ayak olduğum için onur duyduğum, tarihe geçecek bir toplantı yaptık. 

Somut çözüm önerileri geldi. Uzun zamandır ilk defa belki de Galatasaray tarihinde ilk defa 

bir toplantıda sadece Ada konuşuldu. 

İnanın herkese o kadar iyi geldi ki, herkesin bu karamsarlıktan biraz olsun çıkmaya o kadar 

ihtiyacı varmış ki, Galatasaray Kulübünün adeta sosyal tesisi olmayan, üyelerinin bir araya 

gelemediği, kongreden kongreye görüştüğü bir kulüp haline geldiğini herhalde hepimiz 

görüyoruz. Üyeler arasındaki bağ, iletişim giderek zayıflıyor. Bunun yarattığı sorunlar ise 

giderek büyüyor. Görüş ayrılıkları derinleşiyor, bölünmeler artıyor. Sadece Ada gençler için 

bir okul değil, tüm üyeler için muhteşem bir iletişim merkeziydi. 

Yönetimdeki kişiler olarak sizlerin Ada ile bir gönül bağınız bulunmayabilir, çocukluğunuz 

orada geçmemiş, orada spor yapmamış, eğlenmemiş, sohbet etmemiş olabilirsiniz. Peki ama 

Ada’nın bu harap halide mi sizi rahatsız etmiyor?  

Artık dava üstüne dava açmakla bu konunun çözülemeyeceği açıktır. Toplantıdaki önerilere 

cevabınızı, düşüncelerinizi, varsa farklı bir yaklaşımınızı dinleyelim. Ada ile ilgili nasıl bir 

vizyonunuz var? Yakın bir gelecek için nasıl bir Ada tahayyül ediyorsunuz öğrenelim. 

Davaların bir 5 sene daha sürmesine kimsenin tahammülü kalmamıştır. Üstelik bu süre içinde 
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yaşanabilecek tehlikeler de hepimizin malumudur. Amaç, 2021 yazında, kısmen de olsa 

Ada’yı açmak olmalıdır. 

Bazı görüşmeler başlatılabilir. Birtakım hamleler yapılabilir. Adanın bir bölümünün hızlı bir 

tadilatla, temizlikle kullanıma açılabilecek yönde olduğunu, daha doğrusu bu yönde bazı 

tespitler olduğunu biliyoruz. Bu konuda yönetim olarak harekete geçilmelidir. 

Yeni seçilecek yönetimde bunun devamını getirmelidir diye düşünüyorum. Aynı şekilde 

sadece yönetimden değil, yönetime aday olanların, yani Başkan adaylarının da bu konuda 

konuşmalarını, düşüncelerini açıklamalarını bekliyoruz. Şu ana kadar bir Başkan adayı 

düşüncesini açıkladı, sözünü ettiğim o zoom toplantısına katılarak, o kadar. Açık bir şekilde 

söylemek gerekirse,bu benim düşüncem, artık Ada konusunu ana meselesi yapan, en önemli, 

en öncelikli meselesi yapan ve bu konuda kapsamlı bir hazırlığı olan bir yönetime ihtiyacımız 

var. Bilinmelidir ki, ciddi sayıda üye için önümüzdeki seçimde, oy tercihinde en önemli kriter 

bu olacaktır. Teşekkürler, herkese saygılar. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Cem Bey bu arada bir yorum iletmek isterim. Füsun Hanım yazmış, Füsun Kantemir. 

Bahsettiğiniz toplantıdan üyelerin haberi olmadı, dolayısıyla katılımımız olmadı diye yazmış, 

bunu bir yorum veya bir soru olarak kabul edebilirsiniz. 

 

Cem Tanlar 

Yani biz duyurmaya çalıştık, elimizden geldiği kadarıyla ama eğer ulaşamadıysa, özür 

diliyoruz. Kendisine youtube’dan ulaşabilir. Yorumlarını bize ulaştırabilirse çok memnun 

oluruzkendisinden.Yenilerini de yapmaya çalışacağız. Daha geniş kitlelere ulaşmaya 

çalışacağız. Gerçekten faydalı bir toplantıydı.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki, Cem Beye teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, şu anda İstanbul'da sokağa çıkma 

yasağından dolayı tüm evlerde çok yoğun bir internet kullanımı olduğu için, bazı bölgelerde, 

özellikle benim de bulunduğum bölgede bağlantılarda bir devamlılık sorunu yaşıyoruz. O 

bakımdan bu bizlerden kaynaklanan bir şey değil. Hoşgörünüze sığınıyoruz. Zaman zaman 

aksaklıklar olabiliyor. Cem Beyin Ada konusunda yapmış olduğu yorum, çalışma ve bir 

sorusuna Divan Kurulu olarak cevap vermek isterim. Biz Divan Kurulunda göreve geldiğimiz 

zaman, Ada konusunda Yönetimimize destek vermek öncelikli konularımızdan bir tanesiydi. 

Hatta bununla ilgili olarak da Divan Kurulu üyelerinden, konularında uzman olmuş, 3, 4 

kişiden oluşan, gönüllülük esasına göre tabii ki, bir Ada komisyonu kurmayı arzu ettik. Ancak 

Yönetimimiz bundan çok hoşnut olmadı ki, hemen Yönetimin oluşturduğu bir Ada komisyonu 

kurduklarını söylediler. Duyduğumuz kadarıyla onlar da sadece bir toplantı yaptılar ve 

ilerleme olamadı. Galatasaray Spor Kulübü olduğuna göre, özellikle kulüp tanımının üzerinde 

basarak duruyorum. Gönüllülük ve adanmışlık esastır. Bugün belki camia içinde yaşamakta 

olduğumuz birtakım kategorilere ayırma, birbirimizi tanımama, sadece tartışmalarımızı çok 

cesaret bulduğumuz klavye önlerinden yapmanın en büyük nedenlerinden bir tanesi, sosyal 
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olarak ailelerimizin, çocuklarımızın ve bizlerin bir araya gelebilecek tesislerimizin, bunun 

başında Ada geliyordu, olmamasıdır.  

Dolayısıyla bu Ada, yönetime yeni seçilecek ekibin önceliklerinden olmalıdır fikrine ben de 

katılıyorum. Ama belki bunu farklı bir şekilde ele alma konusunda da bir fikir birliğine en 

azından istişare ihtiyaç olursa bizler de burada olacağımızı, siz değerli Divan üyelerimize 

özellikle belirtmek isterim. Teşekkürler Cem Beye bir kere daha. Burçin Bey, sıradaki 

konuşmacımızı alalım lütfen. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Bülent Pozam, sonra Sayın Taner Aşkın,sonra Sayın Cemil Dönmez.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun Bülent Bey. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Pozam, kameranızı ve mikrofonunuzu açmanızı bekliyoruz.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet Bülent Bey, hoş geldiniz. 

 

Bülent Pozam 

Sayın Divan Başkanım, Galatasaray’ımızın Saygıdeğer Divan üyeleri, ben 7078 Yusuf Bülent 

Pozam, hepinizi saygı ile selamlarım. 

İnişli, çıkışlı, sevinçli, hüzünlü, zaman zaman kızgın ve sinirli bir ay geçti. İstikrarlı bir çıkış 

olmadıkça, bunlar hep yaşanacaktır. Ne yazık ki, tabiri caizse, futbol maçlarını yüreğimiz 

ağzımızda seyreder olduk. Bu arada güzel bir haber okudum. Geçen ay toplantıda 

bahsetmiştim. Kulüpler Birliği Başkanlığına ezeli rakibimizin başkanı adaymış diye. Kulüpler 

Birliğinde seçim yapılmış ve o zat seçilememiş. Ayrıca Yönetim Kurulunda da bizim 

Başkanımız yerini almış. Bu güzel bir haber.  

Ancak Yönetim Kurulu görev dağılımında ise maalesef o zat yine de dış işlerinden sorumlu 

olmuş. Yani ezeli rakibimiz, tüm gücü ile her platformda baskın olmaya çalışıyor, ellerinden 

geleni yapıyorlar. Geçenlerde sosyal medyada bir haber çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu 

İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop istifa etti diye, eyvah dedim. Federasyon İcra Kurulunda, 

gözümüz, kulağımız gitti diye, ama sonradan Federasyon Başkanı, bir söyleşide böyle bir istifa 

yoktur diye de açıklama yaptı. 

Belki perde arkasında bir şeyler olmuştur. Çünkü ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. 

Neyse, şimdilik İcra Kurulunda en azından bir üyemiz var. Bundan sonra gelecek 

yönetimlerin, Futbol Federasyonu, çeşitli federasyonlar, Kulüpler Birliği gibi benzer 

kuruluşlarda, etkinliğimizi güçlü tutmak için çalışma ve önlem almaları gerekir.  

Bu gibi kuruluşlarda lobi yapılması çok faydalı olur. Diğer kulüp temsilcileri ile ilişkiler sıcak 

tutulmalı ve eskiden olduğu gibi, Galatasaray’ımızın gücü ve ağırlığı hissettirilmeli ve 

korunmalıdır. Maalesef halen bu kuruluşlarda arzu edilen etkinliğimiz yok. Etkinliğimiz 
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olmadığı için de göz kırpmadan cezalar kesiliyor. Gündemde hep futbol var. Gönül diğer 

branşlardan da bahsetmek ister ama futbol takımımızın durumu hiç de iyi olmadığı için, 

pardon basketbol takımımızın durumu hiç de iyi olmadığı için akıllara diğer branşları getirmek 

istemiyorum. Yönetimin acilen bu basketbol konusunda önlem almasını söylemekten başka 

hiçbir şey yapamıyoruz.  

Tabii yine bugünkü Divan toplantısına Yönetimden katılım yok. Şimdi bakın Divan 

Kurulu,Tüzüğümüzün 97 nci maddesinde, Disiplin ve Sicil Kurullarıyla birlikte yer alan 3 

kuruldan biridir. Disiplin ve Sicil Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından seçilir. Oysa Divan 

Kurulu üyeleri, Divan Kurulu üyesi olmayı hak etmiş üyeler, eski Başkanlar ile en az bir seçim 

dönemi kesintisiz görev yapmış İkinci Başkanlar, Kulüp üyesi olan Galatasaraylılar Derneği 

eski Başkanları ile Galatasaray Lisesi Müdüründen oluşuyor. Görüldüğü gibi bu kurul, 

Kulübümüzün en yüksek danışma kuruludur. Öncelikle bu kurulun saygınlığının kabul 

edilmesi gerekir. 

Pandemiden ve zorunlu kısıtlamalardan önce, Divan toplantıları, Galatasaray Lisesinde veya 

stadımızdaki salonlarda yapılırdı. Bu toplantılara katıldığım günlerde, ben hep salona erken 

geldiğim için, bir konuya şahit olmuştum. Halen Yönetim Kurulunda görevli olan bir üye, ismi 

lazım değil, nasıl olsa kendisi anlayacaktır. Salonda oturduğumuz koltuğa kadar gelir, hoş 

geldiniz abi der, hatır sorardı. Şimdi ne oldu da bu toplantılara katılamaz oldu?  Sayın Başkan, 

bir söyleşide, ciddi her eleştiriyi, ciddiye alıp incelerim demişti. Kendi sözleridir.  Sayın 

Başkanım bu konu ciddi bir konudur. Lütfen Divan toplantılarına katılmayı bir düşünün.  

Şimdi yine sevimsiz bir konudan söz etmek istiyorum. Konu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk 

Telekom Stadyumu,yani bizim mabedimiz olan stadımız, son bir maç oynandı. Zorlandık, ama 

kazandık. Kazandık ama saha zemini bakımsızlıktan ne hale gelmiş gördük. Saha zemini 

bozulmuş, kar yağışı ve erime ile birlikte yer yer çamur deryası haline gelmiş. Bir penaltı 

kazandık. Ama penaltı noktası çamurdan gözükmüyor. İki oyuncumuz elleriyle temizledi. 

Gazetelerde penaltı noktasını elleriyle temizleyen futbolcularımızın resmi hep çıktı. Bu ne 

kadar kötü bir görüntüydü, ben şahsen çok üzüldüm. Gazeteler Galatasaray çamurdan 3 

puan çıkardı diye yazdı. Yönetim şampiyonluk yolunda tüm futbolculara ışık olması için o 

resmi Florya’da duvara asacakmış, kazanma hırsını, takım ruhunu ve mücadeleden 

vazgeçmemeyi temsil etmek için. 

Ben bu kadar pişkinlik görmedim. Belki de akıllıca konuyu örtbas ediyorlar. Daha sonra 

Kulüpten stadın durumu hakkında açıklama geldi. Stat İşletme Direktörümüz, açıkça özür 

diledi ve dedi ki, ‘Galatasaray’ın böyle bir zeminde maç tamamlaması, bizim açımızdan kabul 

edilebilir bir şey değil. Bunun için tüm Galatasaray camiasından özür diliyoruz’. Yönetimden 

ayrıca bu konuda hiç ses çıkmadı. Bakalım bundan sonraki maçta saha zemini nasıl görüntü 

verecek? Sözü daha fazla uzatmaya gerek yok. Şubat ayı sonuna geldik. Aldığım duyumlara 

göre de siyasi parti toplantılarına ve spor kulüplerine mali genel kurul ve seçim genel 

kurulları için izin veriliyormuş. Mart ayında izin aldıktan sonra, açıklama yapılsa, Nisan sonu 

veya Mayıs ayında genel kurullar yapılır. Ve de hatası ile, sevabı ile bir dönemi tamamlamış 

oluruz.  

Sevgili Galatasaraylılar, Camiamızın değerli üyeleri, önümüzdeki günlerin, Galatasaray’ımıza 

doğruluk, başarı, güzellik ve iyilikler getirmesini diler, saygılarımı sunarım. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Pozam’a değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyoruz. Daha sonraki konuşmacıyı alalım 

lütfen Burçin Bey.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Taner Aşkın. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun Taner Bey. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Biraz zaman alıyor Başkanım rol değişimi, konuk, kürsüye gelmek. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli katılımcılar bugün internet bağlantıları çok kötü maalesef. Zaman zaman görüntüde 

donma, seslerin geç geldiği konusunda şikâyetler alıyoruz. Ama dediğim gibi, bizim alt 

yapımızdan oluşan bir sorun değil bu. Maalesef İstanbul'da yoğun kullanımdan dolayı, zaman 

zaman böyle aksaklıklar oluyor, kusura bakmayınız lütfen.  

 

Taner Aşkın 

Ben bağlanabildiğimi tahmin ediyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet Taner Bey, ses ve görüntünüz çok güzel. Buyurun. 

 

Taner Aşkın 

Sözlerime başlamadan önce  Sayın Başkan, şahsınızda tüm Divan Kurulu üyelerini, 

Galatasaray’ın tüm Divan Kurulu ve Kulüp üyelerini ve basın mensuplarını, Galatasaray 

taraftarlarını saygıyla selamlıyorum. 

Bugün esasında benim değinmek istediğim konuya, biraz evvelki konuşmacı arkadaşımız 

Sayın Bülent Bey, layıkı veçhilesiyle katıldı. Ama benim bir iki ilavede bulunmam lazım. Şimdi 

adet oldu, eksik olmayın, siz Galatasaray’ın bu sıkıntılı döneminde, toplantıların yapılamadığı 

bir döneminde, Divan olarak böyle bir ortamı tesis ettiniz, kurdunuz. En azından bizlerin ve 

Kulüple alakası olan bu işin sevdalılarının, taraftarlar dâhil, herkesi Galatasaray’dan haberdar 

etmek için elinizden geleni yapmaya gayret ettiniz. Özellikle bu gayretiniz ve bu çalışmanız 

için size ve Divan Kurulu arkadaşlarınıza, canı gönülden teşekkür ediyorum. Ama hemen 

akabinde şunu söylemek zorundayım.  Sayın Başkan, Galatasaray’da yıllardır herkesin bildiği 

bir şey var. Biz tüzükte ve tüzükte yazılı olmayan kurallarla son derece, son derece 

aristokratik bir yönetimle, aristokratik bir yönetimle demeyim de, yönetimlerle,  Sayın 

Başkan çeşitli nedenlerle ne hikmetse, Galatasaray’ın en önemli fonksiyonlarından bir tanesi 

olan ve bu mertebeye erişmek için 25, 30 sene beklemiş, bu kulüpte birçok şeye şahit olmuş, 
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bu kulübü ve birçok şeyi paylaşmış, bu kulüpte hemen hemen her şeyini bu kulübe vermiş 

birtakım insanları görmemezlikten gelmesi, yani Divan üyelerine karşı takınmış olduğu bu 

tavır, şahsımla alakalı bir tavırdır. Bir Galatasaraylının hele hele Başkan olarak, hiç 

yapmaması gereken bir tavırdır. Ama maalesef biz bugün bu hakarete maruz kaldık. Bir Divan 

üyesi olarak söylemek isterim ki, biz buna layık değiliz.  Sayın Başkan unutmasın, o Divan 

Kuruluna karşı koymuş olduğu tavrı, üyeleri Sayın Başkanın seçiminde kendisine oy verdiler. 

Bundan sonra olacak seçimde de aday olursa, belki oy verecekler çıkar ama belki. Bir şeyi 

yaparken, önceden yıkıp sonradan tamir etmek çok kolay olmaz  Sayın Başkan. Siz yeri 

geldiğinde, Anteplilikten bahsediyorsunuz, Anteplilik, Gazi Anteplilikse, lütfen sözlerinize 

dikkat edin  Sayın Başkan.Yaptığınız hareketlerin asla ve asla benim tarafımdan, şahsım adına 

konuşuyorum,kabulü mümkün değil. Siz şu anda Galatasaray’da Divan üyeliği sıfatına gelene 

kadar Başkanlık döneminiz bittiği sürede zaten geleceksiniz. Ama unutmayın ki, oraya gelmek 

için 30 sene, bu kulübe hizmet etmiş, bu kulüpte her şeyiyle yüreği çarpmış insanları, son 

derece, son derece tabiri kabilse, tabiri caizse, kabil olmayacak derecede rencide ettiniz. 

Bir Galatasaray Başkanına, bir Galatasaray Yönetim Kuruluna, asla yakışmayacak, asla 

yakışmayacak bu hareketinizi, lütfen istirham ediyorum, en kısa zamanda düzeltin. Özür 

dilemek değil bakın, düzeltin diyorum. Lütfen. Siz bizden ayrı olmakla, bizden uzakta 

gözükmekle, yani şunu kastediyorum, biz biz değiliz arkadaş, sevgili Başkan, biz 

Galatasaray’ız. Siz de Başkansınız, Başkan olarak üzerinize düşen vazife, Camiayı dağıtmak, 

tarumar etmek değil toplamak,  Sayın Başkan, toplamak.  

Bu arada bir iki sual sormak istiyorum yönetime, tabii yönetimden kimse katılamıyor. Çünkü  

Sayın Başkanın bu konuda kesin emri var. Katılanları da neredeyse cezalandıracak. Tüzüktede 

müsait değil, Divan........(ses kaybı var)normal olarak Galatasaray’da alışılagelmiş şey, tabii ki 

Divanda Başkanın bunları cevaplaması olacaktı. Şimdi ben iki soru, bunların muhakkak 

cevaplandırılmasını istiyorum. En azından Yönetim tarafından, bana yazılı olarak da 

gönderilebilir. Hatta şöyle söyleyeyim, ben davet ederlerse, gidip kendilerinden bizzat 

dinlerim de, bunlardan bir tanesi, bakın 3 ay kalmış, 3 aylık bir dönem sonra, bu iş neredeyse 

seçime gidecek, neredeyse değil, gidecek yani artık. Çünkü devletin de bundan sonra 

vereceği karar bu tip şeylere mahal vermemek için, her halükârda bu kongrelerin yapılacağını 

görüyoruz. Nitekim daha büyük kongreler yapılıyor şu anda. Ama bunlar siyasi ama değil, 

ama yapılıyor. Demek ki bizimkiler de yapılabilir. Yeter ki niyetimiz olsun, isteyelim, gayret 

edelim.  

Duyuyorum, evet böyle, Nisan ayında yapılacak bir kongre, mali kongre için şu anda kulüpte 

birtakım hazırlıklar var ve bu çalışmalar devam ediyor. Teşekkür ediyorum. İnşallah bundan 

herhangi bir şekilde rücu etmezler. Bir bahane bulmazlar, yani biraz evvel Sayın Bülent Beyin 

söylediği gibi ve Galatasaray’a faydalı bir girişimde bulunmuş olurlar. 

3 aylık bir süreniz kaldı, kulübün ortak şirketlerinden bir tanesi olan Sportif A.Ş.’de bir genel 

kurul yaptınız, şimdi de ikinci genel kurulu getiriyorsunuz, olağanüstü genel kurul. Yapılması 

lazım olabilir, çok gerekli olabilir. Ne olursa olsun, ki öyle bir şey yok ya, diyelim ki var. Ama 

Sevgili Başkan,  Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlar, 3 aylık bir süre 

içerisinde, olmayan yetkinize rağmen yaptığınız işlerden, bir kenara bırakalım, bir kenara 

koyalım onları, bundan sonra yapacaklarınızı da bakın özellikle Bankalar Birliğine yapılacak 
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borçlandırma olayından dolayı, Galatasaray Spor Kulübünün gelecek, gelecek 3 senelik 

yönetimlerinden 3 tanesinin peş peşe, zamanında icraat yapabilmesinin önüne en büyük seti 

çekmiş olacaksınız. Hiçbir şekilde adım atılamayacak, hiçbir şekilde bir şey yapılamayacak. Siz 

bugünkü şartlarla yapmış olduğunuz ve atmış olduğunuz imzalarla ve mukavelelerle, 

Galatasaray’ın gelecek 9 senesinde, birtakım şeylerin, ha bu zorunlu mu? Bana kalırsa 

zorunlu. Hiçbir şey söylemiyorum, zorunlu. Ama bakın bunu en iyi şartlara getirelim. Ben 

hiçbir şey söylemek istemiyorum,başka kulüpler diyorum. Çünkü bu daha doğru. Başka 

kulüpler zaman içerisinde bunu ertelemeye çalışıyorlar. Mümkün mertebe kaydırmaya 

çalışıyorlar. Ama ne hikmetse biz üstüne atlıyoruz, bir an evvel bitirelim, bir an evvel 

bitirelim, ya tamam da, yani 3 aylık süre, size bu yetkileri zaten şu anda elinizdeki yetkilerle 

zaten bunu yapma şansınız yok. Ama diyelim ki bu noktadasınız, yapmak zorunda kaldınız ve 

yapmaya çalışıyorsunuz. Bakın lütfen bunu yapmayın, bu son derece büyük bir hata olur. Bu 

hata, Galatasaray’ın......(ses kaybı var)habercisi olur, ben ikaz ettim, yazıyla da söyledim bunu 

yazdım, ama netice itibariyle tabii, dinlersiniz dinlemezsiniz, sizin tasarrufunuzda olan bir 

olay. Fakat lütfen bunu yapmayın, şimdi bu şunu getiriyor. Eğer bu süreç içerisinde siz bunu 

yaparsanız, biz gelecekte çok büyük sıkıntı çekeceğiz. Nedir bu sıkıntı? Yeni yapılan kanunla 

zaten seçilecek yöneticiler de gelecek ve ha diyeceksiniz ki, o geçmişte yapılmış, onlar onları 

bağlamayacak zaten, onlar dönemlerinden sorumlu olacak diyecekler. Kusura bakmayın ama 

hakikaten komik yani. Siz önünü kapatın, önünü tıkayın, üstünü örtün, ondan sonra 

geleceklere deyin ki, gelin buyurun hadi burası sizin, ne istiyorsanız yapın.  

Ya böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Doğru da değil ve Galatasaray’da özellikle gelmiş 

geçmiş veya gelecek hiçbir yönetime yakışmayacak bu. Bu mealde bir şey daha söylemek 

istiyorum. Yine arkadaşlarımız değindiler bu konuya, bizim maalesef bütün branşlarda  

federasyonlarda ve daha sonra da yeterli derecede kulübümüzü temsil edecek temsilcilerimiz 

yok. Olanlar da var ama yani bir an var, ondan sonra yok. Şimdi çok samimi söylüyorum, 

orada olmak kulübe bir avantaj sağlamak için, şüphesiz akla gelebilir. Ama orada olmak, o 

avantaj sağlamaktan ziyade, kulübün aleyhine yapılacak olan, yapılabilecek olan hadiselere 

mani olmaktır. Onları önlemektir. Yani ben orada görevliyim diye, orada bir görev kartı 

çıkarıp cebinize koyup onunla sağda, solda dolaşıp ahkâm kesmek değildir Beyler. 

Eğer biz bugün birçok federasyonda temsil edilemiyorsak bu bizim hatamız, yani yönetimin 

hatası, Galatasaray,spor kulübüdür bakın, spor kulübüdür arkadaşlarımız da bunu 

söylüyorlar, tüzük de bunu söylüyor. Yani resmi ismimiz de bu.  

Ama futbolu öne çıkarıyoruz, niye? Gelir kaynağı futbol. Hedef futbol. Doğru, tamam futbol. 

Peki, diyelim ki futbol, şimdi bizim borcumuz belli, artık bunu hiç kimseye söylemeye gerek 

yok, herkes biliyor bunu, doğmayan çocuk neredeyse bilecek. O noktaya kadar geldi. Bunu 

bir kenara koyalım, dursun bir kenarda. Peki, bu borç nasıl ödenecek, nasıl toparlanacak, ne 

olacak? Bununla ilgili SayınYönetimin, en azından bakın, Divan toplantılarına değil ama, 

üyelerde, herkesin bütün doneleri, sicilde var. Ya bir mektup yazın ya, bir şey dağıtın, bir şey 

söyleyin, Ada deyin, ne bileyim, bir şey, .......(ses kaybı var)Sermaye Piyasası var, bunu 

söylemeyin mahkeme kararı var, ya bırakın bunları, bırakın. Biz açık olduğumuz sürece, 

doğrularla yürüdüğümüz sürece, bize ne mahkeme kararından bir zarar gelir, ne de Sermaye 

Piyasasından bir zarar gelir. Ama biz bunu isteyerek, inanarak ve birlik, beraberliği, tesanütü 
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sağlamak için yapmak zorundayız  Sayın Başkan. Siz buraya gelmemekle, Galatasaray’a çok 

şey kaybettirdiniz, bakın Divan toplantılarına, hiç değilse, bu şekilde bağlanmamak dahi, size 

çok büyük puan kaybettirdi. O aldığınız oyları, inşallah, inşallah seçimde aday olursunuz, sizin 

suratınızda nasıl bir ifadenin olduğunu, ben orada tekrar göreceğimi, şu anda gözlerimin 

önünde canlandırabiliyorum. Şimdi hemen bir şey daha sormalıyım. Bir arkadaşımız var 

Sportif A.Ş.’de, adı Oytun, soyadı Özer. Bu arkadaşı da ben şahsen çok iyi tanımıyorum. Ama 

bir görevle oraya getirilmiş ve bu arkadaş da federasyonumuz tarafından yapılan delegasyon 

seçimlerinde yurt dışı temsilcisi olarak, yani UEFA temsilcisi olarak diyelim daha doğrusu, 

aday gösterilmiş. Peki, bu arkadaş aday olmuş da, acaba kime karşı aday olmuş. Malum şahsa 

karşı aday olmuş. Sonra ne olmuş? Sonra ne hikmettir bilinmez. Arkadaş istifa etmiş, geri 

çekilmiş, zatı muhterem bugün o görevin şeyinde, yani dış ilişkilerin sorumlusu olarak o var 

şu anda. Peki, acaba bunu yaparken yönetimden herhangi bir şekilde alınmış bir Yönetim 

Kurulu kararı var mı, yoksa herhangi bir kimse, ya sen çekil, boş ver oradan demekle mi 

olmuş bu işler. Bakın işler, nerelerden nerelere gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim, bugün 

Galatasaray’ın içinde bulunduğu durumdan, çok sevinerek söylüyorum. Çok sevgili ve saygılı 

bir sürü arkadaşımız aday hepsi. Ama kendilerinden ben şunu bekliyorum bakın, borçlar 

ortada, yapılacak her şey belli. Lütfen sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım, sevgili 

ağabeylerim, lütfen rica ediyorum. Yapacağınız tek şey, neyi, nasıl yapacaksınız? Ada, şöyle, 

şöyle, şöyle. Sayın Hayrettin Kozak yazmış, tamam çok güzel. Tespit de doğru. Ama gelelim 

işin aslına. Bunu nasıl düzelteceksiniz? Kimlerle düzelteceksiniz? Alternatif programınız ne. 

Böyle olmadığı sürece, yani ortaya projelerle gelmediğiniz sürece, kusura bakmayın, leyleğin 

ömrü laklakla geçer diye bir atasözümüz var. .....ve yine buraya gelir. Hepinizden rica 

ediyorum. Bakın tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Herkesten rica ediyorum. Lütfen, 

önce Galatasaray ama Galatasaray. Lütfen önce Galatasaray. Unutmayalım, hepinizi saygı ve 

sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Taner Aşkın’a her zamanki gibi duygu dolu konuşması ve düşünceleri için çok teşekkür 

ediyoruz. Burçin Bey, Cemil Bey’de mi sıra?  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

EvetBaşkanım, şu anda Cemil Beyi bağlıyoruz. Ben bu arada bir not iletmek istiyorum. Sayın 

Mehmet Helvacı, oylama sonuçlarını, oy çokluğu olarak ifade etmek doğrudur. Çünkü tüm 

üyeler olumlu oy vermemiştir, düzeltilmesini arz ederim demişler. Ben değiştireyim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Haklıdır. Düzeltelim evet. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Ben ifadeyi şöyle değiştireyim müsaade ederseniz, üyelerin tamamı oy kullanmamıştır. 

Kullananların tamamı olumlu oy vermiştir. Artık hukuki dili nasılsa, Mehmet Hocam daha iyi 

ifade edecektir bunu.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam. Ama eleştirisi haklıdır. Buyurun. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Cemil Dönmez’i görüyorum. Sesinizi de açarsanız, sizi duyabileceğiz Cemil Bey. 

Ekranınızın altında olması lazım Cemil Bey, sesiniz kapalı şu anda, mikrofon. Evet. 

 

Cemil Dönmez 

Herhalde sesim geliyor? 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam, buyurun Cemil Bey, hoş geldiniz. 

 

Cemil Dönmez 

Hoşbulduk. Sayın Divan Başkanım, Divan Kurulunun çok değerli üyeleri ve sevgili 

Galatasaraylı dostlarım, kardeşlerim ve büyüklerim. Öncelikle Galatasaray Divan Kurulunun, 

Galatasaray’ın şah damarı olduğunu düşündüğümü ifade ederek sözlerime başlamak 

istiyorum. Ama maalesef Galatasaray tarihinde hiçbir zaman, hiçbir Yönetim Kurulu, 

Galatasaray Divan Kurulunu sanki yok hükmünde görüp, bu şekilde davranmamıştır. 

Dolayısıyla bu üzüntümü ifade ederek, daha önceki Taner Başkanımın da sözlerine %100 

katılarak, ben bağlanma sebebime geçebilirim. 

Benim bağlanma sebebim, geçen iki hafta önce yapmış olduğumuz derbi müsabakası 

sırasında, oraya alınan 3 bin kadar seyirci grubuna ilişkin açıklamalarda bulunmak istedim. O 

zaman da Aykutalp Başkanımı aramıştım o sırada ve Divan Kurulunda bu konuyu konuşup, 

bağlanıp bununla ilgili bilgilendirme yaparsan seviniriz dediği için de başladım sözlerime. 

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Süper Liglerine her süper ligdeki, her müsabakaya 3 

tane temsilci atar. Bu temsilcilerin bir tanesi üst klasman temsilcisidir ve protokol tribününde 

oturur. Ama sahanın ve soyunma odasının ve stat içinde her yere girip çıkma serbestisi 

vardır. İkincisi FEGAT dediğimiz Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisidir. Üçüncüsü 

de FMT dediğimiz Federasyon Medya Temsilcisidir. O da naklen yayınları organize eden, 

oradaki hataları, kusurları raporlayan kişidir. 

Federasyon ve Güvenlik ve Akreditasyon temsilcisi, yani FEGAT dediğimiz temsilci de saha 

içerisinde bulunur ve saha kenarında müsabakayı izler, bu konuda her türlü ihlalleri raporlar. 

Üst klasman temsilcisi ise, bu temsilciler grubunun başkanlığını temsil eder ve organizasyonla 

ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi kontrol altında bulundurur. Bunlar, sahaya açılan ahlak dışı 

pankartlar olabilir, seyircilerin küfürleri olabilir. Seyirciler tarafından yapılan taşkınlıklar, 

sahaya atılan maddeler olabilir. Forma reklamları üzerindeki ebatların büyüklüğü, küçüklüğü 

olabilir. Bunların hepsi statü maddeleriyle temsilcilere tanımlanmıştır. Her sezon başında da 

temsilci el kitabı yayınlanır o döneme ilişkin. O temsilci el kitabı üzerinden, temsilciler de 

raporlarını federasyona, bu statü maddelerine binaen yazarlar. 
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Bu yazılan raporlar da Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gider ve orada değerlendirilir. 

Yani iki tane rapor vardır aslında, normal şartlar altında federasyona giden, müsabakalarla 

ilgili. Bir tanesi, o 4 temsilcinin birden, 3 temsilcinin birden yaptığı ki, normal şartlar altında 

derbi müsabakalarında iki tane FEGAT atanıyor, yani 4 temsilci atanıyor. Dolayısıyla bu 

raporlarla birlikte, hakem raporu federasyona gider ve bunlar değerlendirilir. Halk arasında 

yanlış bilinen gözlemci ise, aslında sadece hakemlere not veren, hakemlerin davranış ve 

tarzını kontrol altında bulunduran, dakika dakika olayları raporlayan kişidir. Ama hakemlerle 

ilgili sadece. Diğer onun dışındaki bütün her türlü şey temsilcilere aittir. Temsilciler eşgüdüm 

toplantısında sabah 10 da buluşurlar, 4 üncü hakem emniyet müdürü, o şehrin emniyet 

müdürü, iki kulübün temsilcisi, itfaiye ve ambulans yetkilileri ki, daha sonra itfaiye ve 

ambulans kaldırılmıştır. Stadyum Müdürü, stadyumdan sorumlu stadyum müdürü, 

akreditasyon sorumlusu, hepsi eşgüdüm toplantısını oluştururlar. Burada maçla ilgili her 

türlü konu konuşulur. Seyircisiz müsabakalara gelince, seyircisiz müsabakalar aslında 

federasyon temsilci el kitabında belirtilen, her iki kulübe ait 25’şer kişilik kadrodan oluşan ve 

protokol tribününde oturan kişilerden oluşur. Seyircisiz müsabakalar,bu müsabakalarda 

mutlaka ve mutlaka seyirci alınmış ise temsilci raporuna bu işlenir ve temsilci raporu buna 

göre de ceza verir, federasyonumuz da lütfetmiş, 72 bin lira ceza vermiş. Küfürlere 

gelince,küfürlerde bir farklı durum söz konusu. Temsilciler münferit edilen küfürlere 

herhangi bir davranış göstermezler. Yani münferit küfürleri raporlarında da beyan etmezler. 

Küfürlerin beyan edilebilmesi için, raporlara geçebilmesi için, birincisi toplu yapılması 

gerekliliği vardır, ikincisi de devamlılık arz etmesi gerekiyordur. Yani toplu yapılacak ve 

devamlılık arz edecek. Ama bunun dışında temsilci dışında, 6222 yasa var ki, birileri bu 

yasadan tutuklanınca, hemen o yasayı da apar topar değiştirdi yetkililer. Dolayısıyla bu 

yasaya göre de münferit küfürlerde stadyumun içerisinde kameralardan tespit edilerek, 

ilgililer hakkında gerekli müdahaleler yapılır, cezalar verilir, seyirden men cezası çıkar, para 

cezası çıkar. Sonuçta bunların hepsi yapılması lazım. Fakat bu maçla ilgili benim takip ettiğim 

kadarıyla, bu yönde herhangi bir işlem yapılmamıştır federasyon tarafından ve sanki üstü 

örtülü bir şekilde kapatılmıştır. Bu son derece benim yüreğimi sızlatıyor ve acı veriyor. Adalet 

eğer hepimize lazımsa, adalete ilişkin her türlü işlemi de bizler yapmak durumundayız diye 

düşünüyorum. Tabii ki Bülent Pozam kardeşimin de bahsettiği gibi, aslında federasyon 

içerisinde Galatasaray’a yakın bir tek Hamit Altıntop vardı, zaten bizi temsil eden, öyle 

görünüyor. Yani en azından Galatasaraylı olduğunu bildiğimiz, fakat maalesef geçmişte 

Türker Arslan Ağabeyimizden sonra, neredeyse, federasyonlarda etkili herhangi bir şekilde 

Galatasaraylının bulunmadığı cihetle, bugün soyunma odasındaki medya görüntülerinden 

Galatasaray Kulübümüz ceza yiyor maalesef.  

Tabii ki yapılan işi son derece doğru bulmadığımı da ifade etmek isterim. Yani bir 

Galatasaraylıya küfür hiçbir zaman yakışmaz, hele bir kaptana, hiç, hiç, hiç yakışmaz. Ama 

sonuçta orası Galatasaray Kulübünün ya da kulübün mahremi bir yerdir. Orası soyunma 

odasıdır, dolayısıyla kol kırılır, yen içinde kalır. Orada yapılacak her türlü illegal işlemlere 

ilişkin herhangi bir cezanın olmaması gerekir. Ha ceza verilecekse, Galatasaray Kulübünün o 

futbolcuya o kişiye ceza vermesi bana göre çok daha doğru olacaktır. 
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Münferit küfürlerde bir tek istisna var, onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Eğer bir kulübün 

yetkililerinden bir tanesi, Başkanı, Başkan vekili, Stat Müdürü, bir başka birisi, yani kulüp 

içerisindeki görevli birisi herhangi bir şekilde küfür ve davranış içerisinde bulunursa, bu 

temsilci raporlarına da girer. Dolayısıyla temsilci raporu, burada takım olayları başlığı altında 

bunların hepsini raporlar. 

Bu da pas geçilmiş görünüyor, dolayısıyla bu konudaki bilgilerimi siz kardeşlerime aktarmak 

istedim. Bu konuyla ilgili Galatasaray Kulübüne yapabileceğim herhangi bir yardım, destek 

varsa, defalarca bunu söylediğim halde, benim kapımı kimse çalıp, ya böyle böyle bir şey 

var,bu konuda ne düşünürsünüz diye sorduğunu da duymadım, temsilci raporlarını ezbere 

bilen bir Galatasaraylı kardeşiniz olarak, bunları sizlerle paylaşmak istedim. Çok teşekkür 

ederim  Sayın Başkanım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Cemil Dönmez’e biz de tecrübe ve bilgilerini paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Sayın 

Dönmez uzun yıllar federasyonda görev yaptığı için, uzmanlık alanındaki bilgilerden, 

hakikaten Kulübümüzün faydalanması lazım. İşte Divan Kurulunun en büyük özelliği bu 

bedava danışmanlık hizmetlerini ve istişari rolünü yerine getirmesidir. Bunun zarureti bir 

kere daha ortaya çıktı. Umarım bu Divan toplantısı bütün camiamıza çok faydalı olmaya 

devam edecektir. Sayın Dönmez’e tekrar teşekkür ediyoruz, değerli bilgileri bizimle paylaştığı 

için. Bir kere daha ortak akıla ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Çok teşekkürler. Burçin Bey. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sırada Sayın Ali Öğüdücü, daha sonra da Sayın Emir Kıvırcık var. Şimdilik başka söz isteyen 

bulunmuyor Başkanım.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyursunlar. 

 

Ali Öğüdücü 

Merhaba, sesim geliyor mu acaba?  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Geliyor. 

 

Ali Öğüdücü 

Tamam.  Sayın Başkan, değerli Galatasaraylılar, Galatasaray Spor Kulübünün çok değerli 

Divan Kurulu üyeleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

Birkaç konu hakkında mümkün olduğu kadar kısa, özet, düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. 

Esasında bunlar hepimizin, Galatasaraylı olan, Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan her bireyin 

kafasında sorduğuna inandığım soruları da kapsıyor.  

Öncelikle çok kısa ve çok önemli bir detaydan bahsetmek istiyorum. Bugün elime değerli 

büyüğümüz Hayri Kozak Ağabeyimizin Galatasaray Spor Kulübünün taşınmazları ile ilgili 
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hazırlamış olduğu rapor geçti. Dikkatle okudum, orada Ali Sami Yen Spor Kompleksi ile ilgili 

önemli bir konu var, atlanmaması gereken ve bence Divan Kurulumuzun bu konudaki 

gelişmeleri de çok dikkatle takip ediyor olduğundan eminim. Ama yine de bir hatırlatma 

yapmak isterim. O da şu. Biliyorsunuz Galatasaray Spor KulübüSpor Kompleksinin, Ali Sami 

Yen Spor Kompleksinin açılış gününde yaşanan olaylar, o olayların akabinde, kulübe bir türlü 

49 yıllık kullanım hakkının geçememesi ve hep sürekli Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 

üzerinde kalması süreci, en son Sayın Dursun Özbek dönemindeki Yönetim Kurulu tarafından 

sonlandırılmıştı ve Galatasaray stadın üst hakkını almıştı, fakat bu böyle tek başına oldu ve 

bitti bir konu değil. Bu niye, onu da söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz devam eden bir dava 

vardı. Bu dava da devletin stadın yapımı ile Galatasaray Spor Kulübüne vermiş olduğu 

harcamalar içerisinde stadın üstünün kapanması da vardı. Stadın üstünün kapanmamasından 

dolayı, bu hak bize verilmiyordu. Bununla ilgili bize tahakkuk etmiş cezalar vardı. Sonuç 

itibariyle Galatasaray Spor Kulübü bir spor salonu yapmak şartıyla bu davada uzlaşmaya gitti, 

devletle, beden terbiyesi ile, sonuçta şöyle bir yükümlülüğümüz aynen devam ediyor. Stadın 

üst hakkına karşılık, yapmak zorunda olduğumuz bir spor salonu var. Bu spor salonunu 

zamanında ve süresinde doğru şekilde gerçekleştiremezsek, tekrar stadımızın üst hakkı 

maalesef gündeme gelecek, çok daha kelimelerle ifade etmek istemiyorum. Böyle bir uyarıyı 

yapmak istedim. Bu konuda nasıl bir gelişmeler var, neler oluyor, nasıl bir ilerleme 

sağlanıyor? Önümüzde birtakım projeler var mı? Bunları elbette bilmek isteriz. Bunu gelecek 

olan seçimde, aday olacak Başkan adaylarının, Yönetim Kurulu adaylarının muhakkak dile 

getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Aynen Ada gibi, Ada konusunda sevgili Cem Tanlar 

kardeşimizin ki, Ada’da çok uzun yıllar beraber arkadaşlık, kardeşlik yaptık Galatasaray 

Adasında ve onun çekinceleri gibi, Ada konusu ne kadar önemli ise, stadımızın üst hakkının 

da o denli önemli olduğunu düşünüyorum.  

Bunu böylece, bu konuyu kapattıktan sonra,  Sayın Başkan, sizin bu muhakkak çok çok iyi 

bildiğiniz, tüzüğümüzün 99ncu maddesinde Divan Kurulunun görevleriyle ilgili bir pasajı, 99. 

1’i okumak isterim. 99 şöyle başlıyor. ‘Divan Kurulu, Kulübün en yüksek danışma kuruludur’ 

diyor. Bu çok net ve açık, tüzükte yer alan bir madde. Kulübün en yüksek danışma kurulu, çok 

önemli bir ifade.  Sayın Başkan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanımız maalesef Divan 

Kurulunu yok sayıyor, demek ki tüzüğün 99 uncu maddesindeki kulübün en yüksek danışma 

kurulunu da yok saymış oluyor bu durumda. 99.1 aynen şöyle diyor. ‘Kulübün etkinliklerini, 

gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konuları ve bunlarda mevzuat ve tüzük hükümleriyle, 

bütçe esaslarına uyulup uyulmadığını incelemek, inceleme sonucuna göre alacağı kararları 

Yönetim Kuruluna dilek ve tavsiye olarak bildirmek, gerekirse yeni bir Divan Kurulu kararı ile 

ilk olağan genel kurulda sunmak’ diyor. Bitireceğim, 99.2’yi de söylemem gerekiyor. ‘Yönetim 

Kurulunun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulundan bilgi istemek, 

gerek gördüğünde inceleme yapmak, gerekirse bu incelemenin sonuçlarını, görüşleriyle 

birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek’ diyor. Ve son olarak 99.4’ü de okuyayım. ‘Gerektiğinde 

yeniden bir tüzük yapılması, yürürlükteki tüzük maddelerinin değiştirilmesi hususlarında 

çalışmalar yapmak ve hazırlanacak taslağı Yönetim Kuruluna vermek’ diyor. 

Şimdi baktığımız zaman, hâlihazırda mevcut Yönetim Kurulumuz, tüzüğümüzün 99 uncu 

maddesinde çok net ve açık olarak konumlanmış, son derece önemli bir organı yok sayıyor, 
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bunu yok sayarken de Galatasaray Spor Kulübünün akil üyeleri olarak nitelendirebileceğimiz, 

Galatasaray Spor Kulübüne yıllarını vermiş, kendi özel hayatlarında ve yaşamlarında son 

derece önemli başarılar kazanmış, etmiş, tecrübeleri olan insanların fikirlerinden istifade 

etmeyi de reddediyor. Bu sadece Derneğimizin, Kulübümüzün tüzüğünde yazan bir yazılı 

madde olmanın ötesinde, Galatasaray Spor Kulübünün yazılı olmayan ama Galatasaray Spor 

Kulübünün nüvesinde olan artık içtihat demeyelim de, Galatasaray Spor Kulübünün yazılı 

olmayan kuralları çerçevesinde de, Galatasaray Divan Kurulu, her zaman hem üyeleriyle hem 

kurulun oluşumuyla, her zaman çok önemli bir yer almıştır ve yer almaya da devam 

edecektir. Bunu ben SayınSpor Kulübümüzün Başkanı ve Yönetim Kurulu nezdinde tekrardan 

gözden geçirilmesi gereken bir konu olduğu konusunda hemfikirim, öyle düşünüyorum. 

Umuyorum ki en kısa zamanda bu yanlıştan vazgeçerler, hem tüzük, hem de Galatasaray 

Spor Kulübünün ananeleri anlamında çok büyük bir yanlış yapılıyor şu anda. 

Bunun dışında önemli bir konu daha var. O da şu, Sayın İbrahim Göknar ve değerli 

büyüğümüz yine Sayın Taner Aşkın, 20 Martta yapılması gereken mali genel kurul ve 22 

Mayısta olması gereken seçimden ve bu seçimle ilgili özellikle Yönetim Kurulumuzun 

açıklama yapması gerektiğini, yani bu belirsizliği ortadan kaldırması gerektiği konusunda 

özellikle Sayın İbrahim Göknar, bir, çok yerinde bir saptamada bulundu. Durum 

değerlendirmesi yaptı. Kesinlikle kendisine katılıyorum. Ama bu arada eminim bu mali genel 

kurul öyle ya da böyle yapılmak zorunda, aynı şekilde bu seçim de yapılmak durumunda 

kalacak. Ancak Sayın Başkanımızın Mustafa Cengiz Başkanımızın yapmış olduğu bir açıklama 

var. Fenerbahçe maçından sonra, ben şu anda onu bir yerlerden buldum baktım, söyleyeyim 

size. ‘Galatasaray yenildiği zaman o gülenler var’ diyor Sayın Başkan, ‘Fenerbahçe’yi 

yendiğimiz zaman üzülen Galatasaraylılar var’ diyor, ben etrafımda böyle Galatasaraylılar 

görmedim, görmemekle beraber demek ki bilgisi var bu konuda ve ondan sonra devam 

ediyor. Diyor ki, ‘bizi ibra etmeyecekler, bunun için aylardır çalışıyorlar ve kulisler yapıyorlar 

ama ibrasızlık bizim alnımıza yazılan altın madalya olur’ diyor, Sayın Başkan. Şimdi ben bunu 

şu anlamda, iki anlamda yadırgıyorum. Birincisi, Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, fikri hür, 

vicdanı hür, her biri kendisi ayrı bir birey, kim ne kulis yaparsa yapsın, kim ne anlatırsa 

anlatsın, sonuçta ibra etmek ve etmemek, hepimizin, tüzükte de belirtilmiş, bir hakkımız, bu 

hakkımızı birilerinin etkisi altında kalarak, ya da Sayın Başkan, daha önce de bindirilmiş 

kıtalar tabiri kullanmıştı, ben Galatasaray Spor Kulübü üyelerine bindirilmiş kıtalar tabirini hiç 

yakıştıramıyorum. Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, her biri ayrı bir bireydir. Bu anlamda 

şöyle bir soru sorarak, sözlerimi bitirmek isterim. Elbette Galatasaray Genel Kurulunda, ne 

zaman yapılıp yapılmayacağı bizim için ne kadar önemli bir konuysa, o gün yapılacak olan 

mali genel kurul sonucunda, eğer bir ibrasızlık çıkarsa, bu ibrasızlığı Sayın Başkan yine 

bindirilmiş kıtalara veya bindirilmiş kıtalara mı bağlayacak diyim ve bunu yine mahkemelere 

mi taşıyacak? Bunu bilmekte de fayda var. Bence bunu da açıklamasında fayda var. Çünkü 

her birey, orada kalacak, konuşmaları dinleyecek ve kendi kişisel vicdanı ile baş başa kalarak, 

oradaki ibra veya ibrasızlık yönünde oy kullanacak. Eğer burada kullanacağımız oylar, olumlu 

ya da olumsuz bir değer ifade etmeyecekse, o günkü mali genel kurula katılıma da, eğer 

olumsuz oy kullanacaksanız gitmenize gerek yok diyorum. Bunu da açıklamakta fayda var.  

Sayın Başkandan sadece genel kurulun tarihini değil, genel kurulda oluşacak olan genel 
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kurulun iradesini de tanıyıp, tanımayacağını şimdiden açıklamasında fayda var diye 

düşünüyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Öğüdücü’ye konuşması ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Emir Kıvırcık’ta galiba sıra, 

buyursun Emir Bey. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

EvetBaşkanım, Sayın Emir Kıvırcık şu anda bağlanırken, ben bir sayı vermek istiyorum 

müsaade ederseniz. Her ne kadar nitelik bizler için nicelikten daha önemli olsa da şu anda 

184 Divan üyemiz, siz dâhil Sayın Başkanım, 184 Divan üyemiz izlemekte, 118’de açık 

yaptığımız, kamuya açık yaptığımız yayından, Kulüp üyelerimiz ve basın izliyor. Toplam 302 

izleyen var Başkanım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Çok teşekkür ederim bu bilgiler için. Demek ki  Sayın Başkanımızın geçen haftaki basın 

toplantısında ifade ettiği gibi, Divan aydan aya hep aynı 20 kişinin toplandığı bir kurul 

değilmiş. Değerli katılımcılara da çok teşekkürler. Buyursun Emir Bey. 

 

Emir Kıvırcık 

Sayın Divan Başkanım, değerli Divan Kurulu üyeleri, hepinizi saygıyla selamlarım. Ben her 

zaman olduğu gibi, müsaade ederseniz, günlük konularla ilgili değil yine gelecekte 

Galatasaray’ın neler yapması ile ilgili, yarınlarımız için neler yapmamız gerektiği ile ilgili 

gündem dışı konuşmak istiyorum. Galatasaray’ımızı nasıl kurtarabiliriz diye konuşmak 

istiyorum. 

Daha önce takip edenler biliyordur. Devamlı değişik değişik şeylerden örnek verdim. Ama 

genel kurullarda da hep çıktım, dedim ki, hep biz inşaat, gayrimenkul projelerinden 

bahsediyoruz. Lütfen biraz futbol projelerden bahsedelim dedim. Şu andaki borcumuza 

baktığımız zaman iki küsur milyar TL, bizim normal hayatımızı devam ettirirken, dönüp bir de 

bu iki küsur milyar TL’yi ödeyebilmemiz lazım. Yani bu gerçeği herkesin bence en önemli 

Galatasaray’ımızın geleceği için gerçek olarak önüne koyup, bununla ilgili kafa yorması lazım 

diye düşünüyorum. En azından ben buna çalışıyorum, düşündüğüm şeyleri de sizlerle 

paylaşmaya çalışıyorum. Hep futboldan para kazanmayı, futbol sektöründen para kazanmayı 

becerebilmeyi dile getirdim biliyorsunuz ve çeşitli örnekler verdim. Futboldan para 

kazanabilmeyi başarabilme zorunluluğumuz olduğunu dile getirmekle beraber, gerek alt 

yapımızla ilgili yapılması gerekenler, gerek futbol okullarımızın alt yapımızla entegrasyonunu 

sağlamamız, gerekse de Sevilla örneğini verdim, hatırlayanlar hatırlayacaktır. Salzburg 

örneğini verdim, bunlar çok beğendiğim, takip ettiğim, istatistik olarak, matematik olarak çok 

şahane futboldan para kazanmayı beceren kulüpler. Bunların bu sektörde nasıl para kazanıp, 

stratejilerini nakde çevirdiklerini paylaşmıştım. Şimdi yeni bir gelişme dikkatimi çekiyor. Bu 

gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.  
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İnsanlar kulüpler diyelim, kulüpler futbol sektöründen para kazanmayı planlıyorlar, bunu bir 

strateji haline getiriyorlar ve uyguluyorlar. Biz ise hep aynı şeyleri konuşuyoruz maalesef. 

Belli bir kısır döngü içerisindeyiz ve bu kısır döngünün bize sağladığı tek şey, daha fazla 

borçlanma.  

Bu sebepten dolayı bir çatlak ses olarak, Emir Kıvırcık yine çatlak ses olmaya devam etsin. 

Ben size herkes bugünü düşündüğü için, bugünün dertlerini düşündüğü için, bu da çok 

normal, bir problem yok bunda. Ama yarını düşünmediğimiz müddetçe, yüzlerce milyon olan 

borçlarımız, milyara, oradan da milyarlara taşınmış durumda. Dolayısıyla artık birilerinin 

bugünü düşünmekle beraber, bunun yanına yarını düşünmeyi bence ortaya koyması lazım. 

Şimdi size önemli bir gelişmeyi aktarayım, benim çok ilgimi çekiyor. Bundesliga kulüpleri, 

İngiltere’den genç yetenekler almaya başladılar. Onları geliştirerek ve A takımlarında yer 

vererek, bu oyuncuların kariyerlerinde takeoff yapmalarını sağlamayı hedefliyorlar. 

Yani uçağın takeoff yapması, uçuşa geçmesi, kariyerlerinde, değerlerine değer katmasını 

hedefliyorlar. Peki bunu niye yapıyorlar? Şunun için yapıyorlar. Öncelikle Premier League, 

Avrupa'da en yüksek transfer bedelini ödeyerek futbolcu alan lig. Hem poundun, sterlinin 

Euro’dan daha pahalı olması bir avantaj, hem de İngilizler, hem yayın gelirleri, hem de 

futboldan getiri sağlama konusunda dünyadaki veya Avrupa'daki ve dünyadaki en değerli lig. 

Yani parasal olarak, en güçlü lig. Dolayısıyla Almanlar özellikle Hollanda Ligi takımlarının 

gerek Championship’e, yani ikinci lige, onların PTT ligine, gerekse de Premier League’e 

futbolcu satmaktan inanılmaz paralar kazandığını görünce, Almanlar, Hollandalıların bu 

paraları kazandığını görünce, bununla ilgili de bir örnek vermiştim hatırlarsanız, iki sene önce 

Haziran ayında Ajax kulübü, 208 milyon Euro’luk bir ayda satış gerçekleştirdi. %90’ı İngiltere 

liglerine, Championship ve Premier League’e, hatırlarsanız bunu da anlatmıştım. Almanlar 

bunu görünce, Hollandalıların yaptıklarını, bu dev futbol ekonomisinden para kazanma 

stratejilerini derhal geliştirip, uygulamaya başladılar. Lafım havada kalmasın, tarihe bir not 

düşeyim diye söyleyeyim size, bir örnek vereyim size, Leverkusen mesela, üç tane oyuncu 

aldı, 3’ü de İngilizce konuşuyor, o coğrafyadan, çok genç, 20 yaş altı, bunları yetiştirecekler, A 

takımda oynatacaklar ve hepimiz göreceğiz, burada da tarihe bir not düşüyorum ben. 

İnanılmaz paralara Championship’e veya Premier League’e satacaklar. Bunlardan bir tanesi 

Mensah diye, Timothy Mensah diye genç bir çocuk, bir tanesi Jeremie Frimpong, Timothy’yi 

Manchester United’ın akademisinden aldılar, Frimpong’u, Celtic akademisinden aldılar. Bir 

de Leicester’dan ki Leicester benim çok yakın takip ettiğim bir takım, çok seviyorum, Leeds 

United da, keza öyle. Antrenörü yüzünden. Leicester’dan Demarai Gray diye bir oyuncuyu 

aldılar. Ve bunları yetiştirecekler, A takımında, arkasından satacaklar. Millet, millet futboldan 

nasıl para kazanırızın stratejisini yapıyorlar. Biz daha kendi futbol akademilerimizi kendi alt 

yapımıza bağlayıp o kaynağı kullanmayı beceremiyoruz. Bakıyorsunuz Avrupa'da her geçen 

gün daha fazla Türk oyuncu, Türk isimli oyuncu, kendine yer bulmakta. Fransa liginde Lille 

tozu dumana katıyor, 4 tane Türk oyuncu oynuyor. Burak Yılmaz dâhil olmak üzere, 4 Türk 

oyuncu oynuyor ve harikalar yaratıyorlar ve şu anda lig lideriler.  

Adamların en önemli oyuncuları Türk, keza Leicester’da öyle, Almanya’da öyle, Manchester 

City’de oynayan, Juventus’ta oynayan, yani her yere, Türkler artık her yere girmeye 

başladılar. Demek ki biz Türkler, muhteşem yetenekler yetiştirebiliyorlar, çıkartabiliyoruz. 
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Ama bu yetenekler alt yapılarda, başka sebeplerden dolayı yok oluyorlar. Anadolu 

takımlarına gönderiliveriyorlar. Bizim her şeyden önce kendi alt yapımızı kontrol edebiliyor 

olmamız çok önemli. Futboldan para kazanma ile ilgili strateji yapabiliyor olmamız çok 

önemli. Dünyayı takip edebiliyor olmamız çok önemli. Geçen ayki konuşmamda, futboldan 

çok daha önemli bir para kazanacağımız şeyi söyledim.  

Bir sektörü söyledim, Dijital sektörünü. Özellikle dijital oyun sektörünü, buradan 200 milyon 

kullanıcıya geldiği zaman, 1,8 milyar dolara Amerika’ya satılan oyun firmasını örnek verdim. 

Bizim de 30, 35 milyon bir taraftar havuzumuz var. Yurt dışındaki bize sempati duyanlarla 

beraber, 40, 50 milyon arası, eminim Galatasaray sempatizanı dünyada bulunmaktadır. 

Düşünebiliyor musunuz ki, siz bir sektörde bazı stratejiler geliştirseniz, ne oluyor diye göz 

atabilecek bir 50 milyona yakın havuzunuz var. Bunun hepsine ulaşabilir misiniz? Tabii ki 

ulaşamazsınız. Ama doğru stratejilerle bunun belli rakamlara ulaştığınız zaman, sahip 

olduğunuz Dijital A.Ş.’nin içine koyacağınız çeşitli projelerle, hitap edeceğiniz bu havuzu 

harekete geçirdiğiniz anda, inanılmaz yabancı yatırımcı akını olacaktır ve ilaveten de bu 

değerlemelerin, dijital şirketlerin değerlemelerin kaldıraç gücü anormal olduğu için 

Galatasaray’ı kurtarabilecek bir çok projeye, hatta yani artıya geçirebilecek birçok projelere 

Dijital A.Ş.’nin içerisinde biz imza atabiliriz. Böyle bir yeteneğimiz var. Bunu tekrar dile 

getirmek istiyorum.  

Dijitalde nereye gidiyor, oyun kısmı haricinde nereye gidiyor derseniz, bakın dünyada sistem 

değişiyor. Bu bahsettiğim dijital oyun sektörü haricinde, dijitalin başka bir kısmını 

anlatıyorum size şimdi. Bu değişen sektör, my time sektörü, şimdi bir prime time var, nedir 

o? Prime time’da televizyondaki belli saatlerde ne olduğu programına göre sizin açıp 

televizyon seyretmeniz, bir de my time var, ne o? Netflix tarzı platformlar yani istediğiniz 

zaman, istediğiniz şeyi seyredebilme özgürlüğü.  

Yeni gelen jenerasyon, hatta bizlerin çoğu şu anda yavaş yavaş, belki de çok hızlı,mytime’a 

kaymış durumdayız. Ama yeni gelen jenerasyonların tamamı mytime’cı, onlar istediği zaman 

youtube’yi açıyorlar, istediği şeyi seyrediyorlar, istediği zamanda. İstediği zaman Netflix’i 

açıyorlar. Exxen’i açıyorlar, Disney’i açıyorlar. Dolayısıyla kendi mytime’larını oluşturup, ne 

zaman isterlerse, istedikleri programları o zaman seyrediyorlar.  

Bunun Galatasaray’la ne ilgisi var, futbolla ne ilgisi var? Şöyle ilgisi var. Barcelona futbol 

kulübünü, Barça’yı Netflix ziyaret ediyor ve Netflix Barcelona’ya diyor ki, sizin yayın geliriniz 

ne kadar? Ve dönüyorlar, eğer ki, eğer ki Netflix platformuna geçerlerse ve dünyada belli bir 

sempatizan sayısına ulaşıp, bunları belli bir sene içerisinde subscriptionbased, aidatlı üyelik 

şeklinde aylık ödemeli sistemin içine alırlarsa, ne çıkıyor biliyor musunuz ortaya? Barcelona 

kulübü, bu dijital platformlarda yayın hakkı gelirini 8 katına, 8 katına çıkartma olasılığı 

analizini hazırlamış, önüne koyuyor Netflix, Barcelona’nın ve Barcelona’nın 2023 ya da 24 

senesinde bitiyor yayın hakları. Ve şu anda mesela Barça TV, Barça TV plus yaptılar bir de. O 

Barça TV plus’ı niye yaptılar? Tiktok’ta niye Barça özel bir sayfa açtı. Bunların hepsi, 3 sene 

sonra, yada 4 sene sonra dünyanın her yerinde sempatizan ve takipçi kazanarak, onları 

subscriptionbased eğer platformlara çekerse, bu andaki yayın hakkı gelirlerinden misli misli 

çok daha fazla yayın hakkı geliri sahip olabilir. Millet bu stratejileri yapıp, bunları takip ediyor. 

Biz maalesef bugünkü durumda görüyorsunuz Divana katıldı, katılmadıyı konuşuyoruz. Çok 
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üzülüyorum. Galatasaray’ın yapabileceği çok şey var. Gerçekten muhteşem bir potansiyeli 

var. Ama bu potansiyeli ortaya çıkartacak artık bir Başkana, yönetime ve vizyon ortaya 

koyabilecek bunu da execute edecek kişilere ihtiyacımız var. Yapabilir miyiz? Bence yaparız.  

Başkanlık seçimlerine 3 ay var, son bir şey söylemek istiyorum Başkanlık seçimleriyle ilgili. 

Birçok kişinin kendi kriterleri vardır, ben de kendi kriterlerimi yazdım, bir arkadaşımdan da 

bir kriterler geldi, onun üzerine kendi şeylerimi de ilave ettim. Dolayısıyla bende şöyle bir 

kriterler oluştu, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Çünkü şu anda zaten iki tane Başkan adayı açıklamış var. Eminim bu adayların sayısı 

çoğalacaktır. Bunlar çalışmalarını yaparken, bunları da gözaltında bulundururlarsa, ben 

şahsen sevinirim.  

1. Yönetim Kurulu üyelerinin rolleri ve sorumlulukları belirlenmiş ve yetkin isimlerden 

umarım olur.  

2. Bu bir önem sırasına göre değil, lütfen bir önem sırası olarak düşünmeyin.  

Federasyonlarda, federasyonun kurullarında eşit temsili sağlayacak stratejiler, kişiler ve 

bunların oraya gelmesi için lobi yapabilecek kabiliyette insanlardan oluşması lazım Yönetim 

Kurulumuzun ve Başkanımızın.  

3. Özellikle alt yapı ve scouting konusunda net projeleri olması lazım. Deminden beri size 

futbolla ilgili birçok şey anlattım. Buradan çıkartılacak çok projeler var. Bu projelere hazır 

olmaları lazım.  

4. Galatasaray’ın sahip olduğu insan havuzunu, az önce ne kadar önemli bir Beyefendi, 

Türkiye Futbol Federasyonu tecrübelerini bizle paylaştı. Bizim Camiamızda, camia 

havuzumuzda çok değerli insanlar var, ama kimse bunlara dokunmuyor. Bizim ya Yönetim 

Kurulumuzda, ya bir profesyonel belirleyip, içimizden birini, bunu bütün camiadaki insanlara 

tek tek gönderip, hepsine dokunmasını sağlayıp, kimlerin Galatasaray’a, gönüllü olarak ne 

katkılar yapabileceğini ortaya çıkarmamız lazım. Biz bu havuzumuzdan hiç yararlanmıyoruz. 

Bunu yararlanma ile ilgili projesi olan bir Başkan ve Yönetim Kurulunun olması lazım.  

5. Devlet ve Fenerbahçe Başkanı ile direk bağı ve eyvallah diyeceği işi ve durumu olmayacak 

bir kişi Başkan adayı olmalı. Gerek Mağazacılık A.Ş. ile gerek Dijital A.Ş. ile hatta müze ile ilgili 

somut birçok yeni projeleri olacak ve buralardan çok yüksek gelir elde edebilecek projeleri 

olacak bir Başkan adayı olması lazım. Camiayı fabrika ayarlarına döndürmesini becerecek bir 

Başkan adayımızın olması lazım ve Yönetim Kurulumuzun.  

Maalesef fabrika ayarlarımızdan çok uzaklaştık. Çok çok uzaklaştık. Hitaplar, Arapça çeşitli 

atasözleri yakıştırmalar, sataşmalar, bir Galatasaray Başkanında bizi takip eden milyonlarca 

sevenimiz ve rakiplerimiz, sevmeyenimiz, bizi 85 milyon belki yurt dışı dâhil, 90 milyon, 

Türkiler dâhil, 100 küsur milyon kişi takip ediyor. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, ağzından 

çıkanlar, temsil ettiği şey, geçmişi, geleceğe vereceği vizyon, strateji ve bakış açısı 

düşündüğümüzden çok daha fazla bence, dolayısıyla bizim fabrika ayarlarına acilen 

dönmemiz lazım. Bunu başaracak bir Başkan olması lazım. Kendi ismine değil, popülizme 

değil, kendi şirketine değil, kulüp menfaatine oynayacak, Galatasaray’ı her şeyin önüne 

koyacak bir Başkan adayı olması lazım ve her zaman söylüyorum. Biraz önce söyledim, 

futboldan, futbol sektöründen para kazanmayı planlayacak, bunun stratejilerini ortaya 

koyacak, bunun yanında da diğer bahsettiğim, yok dijitaldi, oydu, buydu, somut şeyleri 
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ortaya koyacak bir Başkan adayı olması lazım. Bence bunlar çok önemli, her kim ki bu 

kriterleri karşılar, hiç de zor kriter değil bence bunlar, benim oyum, koşulsuz onadır. 

Dolayısıyla beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.  Sayın Başkanım, son konuşmacı 

bendim galiba, biraz uzun tuttum, kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Çok teşekkür 

ediyorum. İyi hafta sonları dilerim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sevgili Emir Kıvırcık’a artık bizde alışkanlık yapan, ufuk açıcı konuşması için, özellikle dijital 

çözümler konusunda sunmuş olduğu yenilikçi fikirler için çok teşekkür ediyoruz.  

Eleştirilerini ve tespitlerine katılmamak elde değil. Bugün içinde bulunduğumuz ortama 

bakacak olursak, Galatasaray kamuoyundan da gelen tepkiler ve geri dönüşler, bugün 

Galatasaray’ın ihtiyacı olan dirayetli, seviyeli, temsil ve yönetim yetkinliklerine ve 

etkinliklerine sahip, birleştirici, kucaklayıcı, radikal kararlar alabilecek, sizin de söylediğiniz 

gibi, fabrika ayarlarına, yani Galatasaray’ımızın bozulan genetik kodlarını geri döndürecek 

liderlik vasıflarına haiz bir kişi ve onunla beraber Yönetim Kuruluna iştirak edecek ortak 

akıldan faydalanacak bir ekip lazım. Galatasaray’da bu ekipler ve kişiler vardır, hiç kimsenin 

endişelenmesine gerek yok diye düşünüyorum.  

Burçin Bey başka söz isteyen var mı? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Yok Başkanım.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki, o zaman müsaade ederseniz bugünkü toplantımızı kapatacağız. Yalnız kapatmadan 

önce birkaç kelime de ben etmek istiyorum.  

Bildiğiniz gibi 3 yıldan bu yana, Galatasaray Spor Kulübünün en kıdemli, en tecrübeli 

üyelerinden oluşan, Divan Kurulu Başkanlık görevini yürütmekteyim. 

Bu görevim sırasında, biraz evvel Ali Öğüdücü’nün de vurguladığı, tüzük maddeleri 

çerçevesinde bana verilen ve arkadaşıma verilen yetki ve sorumlulukları layıkıyla yerine 

getirmeye çalıştık. Galatasaray değerlerine bağlı kalarak, sadece ve sadece Galatasaray’ın 

menfaatlerini koşulsuz ve dirençli bir şekilde korumaya gayret ettiğimiz hepinizin 

malumlarıdır.  

Arkadaşlarımla birlikte, Divan Kurulunun adil, dinamik, yenilikçi, etkili, etik değerlere bağlı 

olarak yürütülmesi için çok büyük çaba sarf ettik. Özellikle dünyada ve Türkiye'de çalışma 

koşullarının büyük kısıntılara uğradığı pandemi döneminde, yine tamamen kendi 

imkânlarımızla oluşturduğumuz ve şu anda da içinde bulunduğumuz ortamda, zoom 

toplantılarıyla yani online toplantılarla önce siz değerli Divan üyelerimizle, Galatasaray 

kamuoyuyla iletişimimizi devam ettirdik, istişarelerde bulunduk. Yeni fikirler üreterek, sizlere 

ulaşmaya, yönetimlere de destek vermeye büyük gayret gösterdik. Sizlerden de bu konuda 

çok büyük destek aldık, çok teşekkür ediyorum çalışma arkadaşlarım adına. 

Bu önemli görevi üstlenmiş olmaktan dolayı, elbette ki büyük gurur ve onur duymaktayım. 

Ancak bu makamlarda görevi layıkıyla yaparak daha sonra zamanında ayrılmayı bilmek iyi bir 
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model olur diye düşünüyorum. Bu düşünce çerçevesinde, önümüzdeki Divan Başkanlığı 

döneminde bir daha aday olmayacağımı sizlerle paylaşmak istedim. Bu demek değildir ki, 

Galatasaray’dan kopuyorum. Bundan sonra da Galatasaray’ın menfaatleri için benimle aynı 

düşünce, fedakârlık ve vizyona sahip olacak arkadaşlarımla çalışmalarıma devam 

edeceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzdeki Divan toplantısında, son 3 yılda ve 

son yılda yaptığımız faaliyetlerin kısa bir özetini sizlere dijital olarak sunmayı planlıyoruz. 

Dolayısıyla Divan Kuruluna yaptığımız katkıyı, Galatasaray’a yaptığımız katkıyı, arkadaşlarımla 

birlikte size özetleme imkânına sahip olacağız. Bir kere daha bugünkü yoğun katılımınızdan 

dolayı, aktif konuşmalarınızdan dolayı hepinize çok teşekkürlerimi sunuyorum, arkadaşlarım 

adına, hepinize sağlıklı günler ve iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalınız.  
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 Eşref Hamamcıoğlu (7102) 

Başkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Aykutalp Derkan (6833) 

Başkan Yardımcısı 

Nedime Canipek Konuksever (7795) 

Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öner Kılıç (8177) 

Yazman 

S. Burçin Tunçel (9180) 

Yazman 

 


