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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 21 Mart 2021 Pazar günü saat 13.30’da video konferans olarak yaptığı 
toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Buyurun Başkanım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam mı?  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Tamam Başkanım, şu anda biz dahil 99, hatta 100 olduk. 100 katılımcı ile hazırız Başkanım, 

buyurun. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Dolayısıyla Mart ayı olağan Divan toplantımızı açabiliriz. Galatasaray Spor Kulübünün değerli 

Divan üyeleri, kıymetli üyelerimiz, bizi izleyen taraftarlarımız ve Galatasaray’ın sarı kırmızı 

renklerine gönül vermiş dostlarımız. 

Mart ayı Divan toplantısına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Divan toplantımızı, Ulu 

Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Kulübümüzün kurucusu ve 1 

numaralı üyemiz Ali Sami Yen ve arkadaşları ve son toplantımızdan bugüne kadar yitirdiğimiz, 

5528 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Rıfat Karagedik, 7314 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz eski kürekçilerimizden Ruhi Brav, 8385 Divan Kurulu üyemiz usta sanatçı Rasim 

Öztekin, 9920 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Mehmet Güven Akçar, Kulübümüzün 7893 

sicil numaralı üyesi Yaşar İlksavaş, Kulübümüzün 8217 sicil numaralı üyesi ve Türk basınının 

duayen isimlerinden değerli gazeteci Seçkin Türesay, Kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi 

ve 1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, takım kaptanlığı yapmış olan Erhan 

Önal, Kulübümüzün 16199 sicil numaralı üyesi ve GS Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı 

Yönetim Kurulu üyesi Serdar Çardak, Kulübümüzün 16997 sicil numaralı üyesi Mehmet 

Turan, Kulübümüzün eski kürek sporcularından sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme 

sanatçısı Altan Karındaş ve son olarak da her ne kadar Kulübümüz üyesi değilse de futbol 

camiasının önemli bir parçası, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Serdar Tatlının değerli 

annesi, Fatma Tatlı’nın aziz hatıraları önünde sizleri saygı duruşuna davet ediyorum (Saygı 

duruşu yapıldı.)  

Teşekkür ederim, ruhları şad olsun, aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar, pandeminin hepimizi evlerimize hapsettiği bir Pazar gününde, bir 

İstanbul kışında hepinize Divan Kurulumuz adına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.  

Olağan Divan toplantımıza hoş geldiniz. Gündemi okuması için Sayın Öner Kılıç’tan ricada 

bulunuyorum. Öner Bey gündemi okuyabilir miyiz lütfen. Öner bey duyuyor mu bizi? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 

Duyuyorum Başkanım. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun gündemi rica edelim. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 

Gündem,  

1. Şubat ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,  

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Divan Kurulu’nun 2018-2021 dönemine ait 3 yıllık faaliyet raporunun sunumu, 

4. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz 

verilmesi, 

5. Kapanış. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Öner Beye teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar sadece Divan üyelerimizin katılacağı 

şekilde, okunan gündemi, okunduğu haliyle oylarınıza sunuyorum efendim. Oylamayı açabilir 

miyiz Burçin Bey? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Oylama açıldı Başkanım, evet şu anda katılımımız, bizler hariç, yani Divan Kurulundaki 

görevliler, 5 kişi hariç. 130 kişi. Oylama akıyor Başkanım, devam ediyor.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Gösterilen ilgiye çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım ve kendi adıma. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Şu anda da 134 oldu Başkanım, bizler hariç, toplam 140 kişi olduk, bizler dahil. Bir yandan da 

artıyor girişimiz. Dilediğiniz zaman kapatabiliriz Başkanım, gerekli çoğunluk oy kullanmış 

durumda.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bir 30 saniye daha devam edelim. Belki son anda katılanlar olabilir. Kapatabiliriz, oylama 

bitmiştir. Sonuçları alalım. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Oylama sonucunu ekrana verelim lütfen. Toplam şu anda bizler hariç, 138 katılımcımızın 

125’i, tamamı evet kullanmıştır Başkanım. 125 oy kullanıldı. Tamamı evet, gündem kabul 

edilmiştir. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler. O zaman oybirliği ile kabul edilmiştir diyebiliriz. Teşekkürler. 
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Gündemin 1 inci maddesi son Şubat ayında yapılan toplantımızın tutanağının oylamaya 

sunulması. İncelemiş veyahut okumuş olanlardan ricamız web sayfamızda da dikkatlerinize 

ve bilgilerinize sunulduğu gibi, Şubat ayı Divan toplantımızın tutanağının oylara sunulması. 

Lütfen oylamayı başlatalım. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Toplam, Divanhazirunumuz bu arada 147 oldu Başkanım, 142 kişinin oyunu aşmış 

durumdayız.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Kapatalım oylamayı. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Toplam 123 kişi, evet oyu kullandı. Hayır oyu kullanan yok Başkanım. 143 kişiden 123’ü evet 

demiştir. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Oy çokluğu ile tutanak kabul edilmiştir. İlgilerinize teşekkür ediyoruz. Bu maddeyi geçmiş 

oluyoruz böylece. Daha sonraki gündem maddemiz, Divana gelen ve giden evrak.  

Giden evrakı önce rica edelim, dikkatlerine sunalım hazirunumuzun, sonra da gelen evrak 

lütfen, buyurun. 

 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 

Giden evrakı dikkatinize sunuyorum öncelikle. Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim 

Kurulu Başkanlığına, 18 Mart 2021 tarihli bir yazı.  

Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığından giden bir yazı. Kulübümüz tüzüğünün 87.14 ve 

87.15 numaralı maddelerine göre, Yönetim Kurulunun görevleri arasında olan kulüp ve bağlı 

ortaklıklarına ait 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş 

konsolide mali tablolar ile özet yönetsel sportif faaliyet raporları ile kulüp ve bağlı 

ortaklıklarına ait 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle düzenlenmiş konsolide mali tablolara ilişkin 

bağımsız denetim raporunun kurulumuz Başkanlığına 20 Mart 2021 tarihine kadar iletilmesi 

gerekliliğini hatırlatır, dikkatinize sunarız, saygılarımızla. Eşraf Hamamcıoğlu, Divan Kurulu 

Başkanı. Bu yazıya istinaden Kulüpten gelen yazıyı dikkatinize sunuyorum. 

19 Mart 2021 tarihli, Kulüp Genel Sekreteri Sayın Selçuk İren tarafından gelmiş bir yazı.  

18 Mart 2021 tarihli yazınıza istinaden, bildiğiniz üzere her yılın Mart ayı içerisinde 

tüzüğümüze uygun olarak Olağan Mali Genel Kurul yapılmakta ve olağan mali genel kurul 

tarihinden 2 hafta öncesinde de 31 Aralık yıl sonu bağımsız denetimden geçmiş kulüp ve 

bağlı ortaklıklarına ait konsolide mali tablolar, bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu ve 

özet yönetsel sportif faaliyet raporları, Galatasaray Spor Kulübü faaliyet raporu olarak 

yayınlanmakta, Divan Kurulu ve genel kurul üyeleriyle paylaşılmaktadır. 

Ancak kovid-19 kaynaklı içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar nedeniyle olağan mali 

genel kurul tarihi netleşememiş ve 31 Aralık 2020 kulüp konsolide mali tablolarını içerir, 
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bağımsız denetim raporu, bağımsız denetçimiz tarafından, ancak 18 Mart 2021 tarihinde 

henüz imzalanabilmiştir. Yukarıda belirtilen tüm bu sebepler dolayısıyla, 31 Aralık 2020 tarihli 

Galatasaray Spor Kulübü faaliyet raporunun hazırlıkları halen devam etmekte olup, en geç 31 

Mart 2021 tarihinde yayınlanacaktır. 

Bunun öncesinde tüzüğümüze uygun olarak, ekte Divan Kurulu için hazırlanmış 31 Aralık 

2020 tarihli özet kulüp konsolide mali tablo bilgilerini içerir sunumu, bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla.  

 

Yazılar bu kadar Başkanım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, saygıdeğer Divan Kurulu üyelerimiz, mali ve idari 

bilgilerin paylaşılması ile ilgili olarak tüzüğün Divan Kurulumuza emrettiği edimleri yerine 

getirmeye çalıştık her zaman olduğu gibi, Yönetim Kurulundan Genel Sekreterleri vasıtasıyla 

aldığımız cevabı da değerlendirmelerinize sunuyorum. 

Bize iletilmiş olan 6 yansılık, çok konsolide bir rapor, bugünden itibaren Divan web 

sayfamızdan sizlerle paylaşılacaktır. Durum bundan ibarettir. 

Şimdi bir sonraki maddeye geçiyoruz. Değerli Divan Kurulu üyelerimiz ve değerli üyelerimiz, 

evet, zaman geçiyor. Bizleri bu göreve layık görmenizin üzerinden tam dolu dolu 3 yıl geçtik. 

Biz dönemimizi kapadık. Dolayısıyla her yılsonunda olduğu gibi, her mali genel kurul 

öncesinde, siz değerli üyelerimize, bir faaliyet raporunu yazılı olarak dağıtıyorduk.  

Ancak pandemi nedeniyle tam bir yıldır aşağı yukarı bir araya gelemememiz nedeniyle de bu 

son toplantımızda 3 yıl boyunca neler yaptığımızın kısa bir özetini sizlerle paylaşmak istedim. 

Bunu da görsel olarak yaptık, önce PowerPoint olarak birtakım bilgileri sizinle paylaşacağız. 

Sonra da sabırlarınıza ve hoşgörünüze sığınarak, 14 dakika sürecek bir özet videomuz var. 

Bunları paylaştıktan sonra sizlere veda edeceğiz. Başlayabiliriz PowerPoint sunumumuza 

lütfen arkadaşlar.  

Evet biz 15 Nisan 2018 tarihinde yapılan bir seçim sonrası, çok değerli diğer adaylara, Sayın 

İrfan Aktar ve Sayın Bünyat Balaban ile girdiğimiz yarış sonrası, bu kutsal bayrağı, onlardan 

devraldık ve göreve başladık. 

Özellikle üzerinde durduğumuz sloganımız, yenilenme, tazelenme ve değişim zamanının 

geldiğiydi. Çünkü hatırlayacaksınız, Divan Kurulu oldukça statik bir güç olarak görev 

yapmaktaydı, o günün koşullarında. Ama buna yeni bir kan, bir taze kan verme gereğine 

inandığımız için, çalışma arkadaşlarımla beraber aday olduk ve bir yola çıktık.  

Bakalım bu tazelenme, değişim ve yenilenme ile ilgili neler yapmışız, kısaca bunlara göz 

atmaya başlayalım. 

3 yıl 3 fark yaratan döneme imza atmaya gayret ettik. Şimdi sırasıyla bu her bir dönemi bir 

arkadaşımdan size kısaca özetlemelerini rica edeceğim. Önce Burçin Beyden başlıyoruz. 

Sevgili Burçin Bey ve Öner arkadaşlarım, değerli yazmanlarımız, bize 2018-2019 yenilenme, 

tazelenme ve değişimi kısaca özetlemeye başlar mısınız rica etsem. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Elbette Başkanım, sevgili Öner Kılıç ağabeyimle konuştuk ve kendisi biraz yorumlara 

katılacaklar ama ben biraz daha fazla söz taşıyacağım. Arkadaşlar, ilerleyebilir miyiz 

slaytlarda? İkinci sizin de bahsettiğimiz gibi ikinci dönemi, Sayın Başkan Yardımcımız Aykutalp 

Derkan Bey anlatacak, kurumsallaşma dönemimizi. Üçüncü dönemimiz olan bir sonraki slayt 

lütfen, 3 üncü dönemimiz olan 2020-2021 dijital Divan, içinde bulunduğumuz halen 

yaptığımız, bunu da diğer Başkan yardımcımız Nedime Hanım aktaracaklar.  

Ben müsaade ederseniz ilk döneme başlamadan önce şunu belirtmek isterim. İlk sizin 

teklifinizle buraya aday olduğum zaman, daha yeni birkaç ay evvel Divan üyesi olmuştum ve 

çok değişmesi gereken şey olduğunu düşünüyordum ama bu kadar çabuk nasıl yapılabilir 

veya ben ne kadar aktif olabilirimi sizlere sorduğumda tam olarak bu farklı bakış açısına 

ihtiyacımız var demiştiniz ve çok güzel bir dönem geçirdik. 3 yıl boyunca bütün kararları 

uzlaşma ile veren bir Divan heyeti olduk. Bunu sizi yalnız bırakmamak adına da söylüyorum. 

Çünkü birçok seferinde size yüklenildi ama siz bunları dile getirdiğiniz için, aslında bu 

hepimizin uzlaşma ile verdiği kararlardı. Ben öncelikle sevgili Başkanıma ve Divan heyetine 

çok teşekkür ederim. 5 kişi olarak başladığımız dönemi, hep 5 kişi olarak yaptık ve 5 kişi 

olarak tamamlıyoruz. 

Bir sonraki slayttan başlayayım, bu duygusal şeylerden, benim için çok duygusal bir şey 

çünkü, bir dahaki dönemde olmayacağım.  

Yenilenme, tazelenme, değişim zamanı diye başladık, aslında bu önceki Divanlara bir 

eleştiriden ziyade, neleri daha iyi yapmalıyız sorgusuydu. Yani neyin yanlış veya neyin eksik 

yapıldığına hiç odaklanmadık, neyin daha iyi yapılabileceğine odaklandık ve hemen seçilir 

seçilmez bir sonraki slaytta, göreceğiniz üzere, Kulüp Başkan adayları açık oturumu yaptık. Bu 

Sait Halim Paşa yalısında yaptık, aslında zannediyorum birçok kişi bunu bilmiyor. Sait Halim 

Paşa Kulübümüzün hami Başkanıdır. Birinci Dünya Savaşındaki Sadrazamdır ve hami 

Başkanıdır. Ve onun köşkünde yapmak aslında hepimizin arzusuydu, tam deniz kıyısında 

Yeniköy’de bildiğiniz üzere. Çok da güzel bir ortam hazırladık. Fakat bunda üzüntümüz, bu 

modern zihniyete, Galatasaray’ın geleneklerine yakışır, zarafetine yakışır, nezaketine yakışır 

şeye iki Başkan adayımız katılmadı. Umarım önümüzdeki dönemlerde, tüm Başkan 

adaylarının katılacağı bu tip önceden soruları hazırlanmasına rağmen katılmadılar.  

İyi tartışmalar, açık oturumlar, bizim medeniyetimize yakışan, yapabiliriz. Ama bu da oldukça 

başarılı oldu. İki Başkan adayımız katıldılar ve çok başarılı geçti, oldukça da ilgi gördü. Bir 

sonraki slayt lütfen. Toplantılarımız, ocağımıza, Tevfik Fikret Salonuna geri döndü. Bu 

önceden tabii bildiğiniz üzere, bir olağanüstü hal durumumuz vardı ve bu ortadan kalkınca 

şey yaptı. Ama şu andaki ilişkilere bakarsanız, Sayın Rektörümüzle ve Sayın Lise 

Müdürümüzle, önümüzdeki dönemlerde de tereddütsüz devam edeceğiz, ümit ediyoruz. 

Ocağımızda toplantı yapabiliyoruz. Devam edelim lütfen. 

Bu çağdaş toplantı düzen ve görseli arzuladığımız, yapmamız gereken çağdaş bir düzendi. Bu 

sadece Divan heyeti olarak değil, Divan heyeti olarak bizim konforumuzu çok artıran birtakım 

sizlere yansımayan art alanlar oluşturdu. Ancak konuşmacının konforu, izleyicinin konforunu 

da ön plana çıkartıp, çağdaş toplantı düzen ve görselini yakaladık. Tabii Nedime Hanımın 

anlatacağı bölümde bu pandemi koşullarının bizi zorlaması ile de aslında bu çağdaşın da 

önüne geçerek, öncü de olduk. Onu ileriki dönemlerde göreceğiz. Toplantı kayıt, güvenlik, 
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kontrol bizim için çok önemliydi. Daha önceden Divan üyelerimizin bildiği, benim çok 

yaşamadığım, bir kez yaşadığım üzere, içeride bir kalamoza dolaştırılıp, onlar imza edilirken, 

biz şu anda hangi Divan üyemizin geldiğini, nasıl bir katkıda bulunduğunu, görür, ölçebilir, 

işleyebilir ve bunlardan faydalanabilir durumdayız. Bunları da Divan istatistiklerinde, faaliyet 

raporumuzda zaten hemen 2019’un Martından itibaren sizlere de sunabiliyoruz. Devam 

edelim lütfen. Üye iletişim, ödül ve beratları, sporcu beratları, sevgili Öner ağabeyimin de çok 

büyük katkıları ile bir madalyaya dönüştürdük bunu ve bir madalya takdimi oldu. Bu berat 

törenlerimiz, izlenilen, beklenilen törenler oldu. Bu sene de online’ını yaptık. Nedime Hanım 

anlatacak, ondan rol çalmayayım. Bu berat törenlerinde Kulübe de yol gösterdiğimize çok 

seviniyoruz. Çünkü bizler bunu yapmaya başladıktan sonra, benzer sistemler Kulüp 

Yönetimimiz tarafından da uygulandı. Bu bizim için onur verici bir durum, yarışır hale geldik. 

Görüyorum ki, üyelik berat törenleri de Divan berat törenleri gibi artık ilgi çekici ve 

izlenilebilir törenler, bu da bize gurur veriyor. Devam edelim lütfen.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 

Burçin’im, bu arada ben iki şey de ben edeyim, sporcular adına.  

Değerli Başkanım, değerli Divan Kurulu üyelerimiz, öncelikle birtakım oyunu oynadık. Hep 

beraber takımdaş olduk. Siz değerli Divan üyelerimize elimizden gelen her şeyi yapmaya 

çalıştık. Öncelikle hepinize teşekkür ederiz. Bizi seçtiniz, buralara kadar getirdiniz. Bundan 

sonra da aynı şekilde devam edecektir. 

Galatasaray’daki sporculuk ruhu, Galatasaray’ın bir yaşam tarzı vardır. Sporcunun da 

Galatasaray’a layık olma mecburiyeti vardır. Bu öncelikle ahlaki olarak, daha sonra 

performans ve duruş şeklinde olmalıdır. Biz bunları yaptığımıza inanıyorum. Hepimiz bir 

birlikte hareket ettik, birlikte kazandık, birlikte devam ettik, şimdi de birlikte son toplantımızı 

yapıyoruz. Bu birlikten çok güzel bir sinerji yarattık. Galatasaray’ı bu çağın gerektirdiği şekilde 

bir duruma getirdik. Bunun için de hepinize teşekkür ederim. Öncelikle Divan üyelerimizi 

tekrar bu tür toplantılarda daha çoğalarak bekliyoruz. Hepinize sevgi ve selamlar, hürmetler. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sevgili Öner ağabeyim bu konuşmasını yaparken, üye sayımız da bu arada içeriye giriş yapan 

187 oldu. Öner ağabeyimin de konuşması da talep gördü. Tematik konuşmacılarda, bir 

finansal, bir de spor ürünleri pazarlaması üzerine tematik konuşma oldu. Ben ikisinden de 

çok fayda gördüğüne inanıyorum camianın, umut ediyorum ki önümüzdeki dönemde de 

tematik konuşmacılara ilk sene verdiğimiz gibi önem veren Divan heyetleri gelecektir ve bu 

gelenek devam edecektir.  

Çalışma grupları, çok sayıda çalışma grubu arzu ettik. Fakat üçünü gerçekleştirdik, bunun 

sebeplerinden bir tanesi, Yönetim Kurulumuzun bizim öngördüğümüz bazı konularda zaten 

çalışma başlatacağını söylediği ve onlar başlattığı takdirde bizlerden destek göreceğini 

ilettiğimiz oldu. Ama 3 grupta, bir sonraki slayta gelirsek arkadaşlar, tüzük tadil, bu zaten 

tüzükte bize verilmiş, Divan heyetine verilmiş bir görev ve değerli Başkanım Eşref 

Hamamcıoğlu’nun Başkanlığında iyi bir çalışma ile, iyi de bir sunum yapıldı. Bu, burada 

gördüğünüz gibi web sitemizde mevcut. Etik değerler ve davranış kuralları, Sayın Reha 
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Bilge’nin ve ekibinin liderliğinde yapıldı ve çok güzel bir çalışma. Gerçekten bunu de Divan 

web sayfamızda izleyebilirsiniz. Hâlâ yayında. Kurumsal ve kitle iletişim prensip ve 

yöntemleri, Sayın Sait Mısırlıoğlu ağabeyimizin yaptığı bir, liderliğini yaptığı bir çalışma, 

gerçekten bu da bir rehber kitap niteliğinde bir çalışma. Bunları da Divan üyelerimizin tekrar 

gözden geçirmesini arzu ederim. Ve son olarak, bu dönemden bahsedeceğimiz bizim, bir 

renkli faaliyet raporu sunduk. Bir sonraki slayt lütfen. 

Burada daha önceki Divan raporları elbette ki çok etkin, içerik olarak çok doğru raporlardı. 

Fakat o genel kurullarda dağıtılınca üyelerimiz tarafından alınıp okunamıyordu. O şeyde, yani 

daha sonradan inceleyen az sayıda üyemiz vardı. Biz bunun, katılan Divan üyelerimize de yer 

vererek, bize katkıda bulunan, gerek konuşmalarıyla, fikirleriyle, eleştirileriyle katkıda 

bulunan tüm üyelerimizin bir faaliyet kitabı olarak yayınladık. Burada sizlerin de daha 

önceden incelediği gibi, istatistiklere yer verdik, ama daha önemlisi, renkli, Galatasaray’a 

yakışır ve özet bir faaliyet raporu olmasına özen gösterdik. Sevgili Öner Kılıç ağabeyimin eğer 

ekleyeceği bir şey yoksa,SayınBaşkan Yardımcımız Aykutalp Derkan’a sözü vererek, ikinci 

dönemi anlatacağız. Saygıyla selamlarım efendim hepinizi.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 

Teşekkür ederim Burçin’im, bir söyleyeceğim bir şey yok. Başkanımı zevkle dinliyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Çok teşekkürler. Evet ikinci yıla geçelim. Sevgili Aykut kardeşimizden ikinci yılı kısaca 

özetlemesini rica ediyorum. Buyurun Aykut’çuğum. 

 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 

Sağolun Başkanım. Nisan 2019-Nisan 2020 tarihleri arasında Divandaki kurumsallaşmayı ben 

özetleyeceğim. Bu slaytı geçebilir miyiz? Öncelikle biz ilk seçildiğimizde ve mazbatamızı 

aldığımızda, Divan Kurulunda takip edilebilir bir iş bölümü oluşturduk. Eşref Başkanımın 

takibinde Başkan Yardımcımız Sayın Nedime Canipek Konuksever ve bendeniz, Kulüp ve 

Galatasaraylı kuruluşlarla olan ilişkileri üstlendik. Yazmanlarımız ise Öner Kılıç ağabeyimiz, 

sportif şubelerle ilişkileri ağırlıklı olarak üstlendi. En önemli rol ise özellikle bu pandemi 

döneminde Yazman üyemiz Burçin Tunçel’in üzerindeydi, çünkü bizim bütün Divanın etkinlik 

yönetimini, normal fiziksel toplantılarda çok fark edilmeyen, çünkü Kulüp birimlerinden 

destek alıyorduk. Ama pandemi döneminde özellikle Burçin kardeşimiz ağırlıklı bir rol 

üstlendi, bir anlamda yük onun sırtındaydı diyebilirim. Yani bir yazman gibi değil, bir Divan 

BaşkanYardımcısı gibi çalıştı. Gibi de fazla, öyle çalıştı. Kendisine bu anlamda bizim yükümüzü 

aldığı için, üstlendiği için müteşekkirim. 

Bu Divan Kurulundaki bu prosedürlere sıkı sıkıya bağladık, takip edilebilir, yani Divan 

toplantısından bir hafta önce, Divan toplantısı esnasında ve Divan toplantısından bir gün 

sonra bütün sekreteryamız, ne yapacağını, nerelere raporlayacağını, kimlerle işbirliği içinde 

olacağını, sıkı sıkıya biliyordu. Yani bizim Divan üyelerimizle iletişimi sağlayan, Kulüp Genel 

Sekreterliği üzerinden, IT platformu üzerinden sizlere attığımız sms ve mail paylaşımları dahil, 

hangi gün, hangi saat atılacağı son derece belirliydi. Geçebiliriz. 
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Toplantılarımızı biz pandemi öncesi bu anlatacağım, anlattığım yılda farklı yerlerde 

düzenledik. Öncelikle Kulübümüzün doğduğu ocağımızda, Tevfik Fikret Salonunda yaptık. 

Sonra pandemi döneminde yine bizim okul, rektörlük ve müdüriyetle, salonun kullanımı 

konusunda bir anlaşmamız vardı. Bazı toplantıları ağırlıklı olarak Tevfik Fikret’te, bazı 

toplantıları da dışarıda yapmak konusunda mutabık kalmıştık, seçildiğimizde. Yine 

stadımızdaki rahmetli Özhan Canaydın ağabeyimizin ismini taşıyan konferans salonunu 

kullandık. Yine bazı toplantılarımızı da okul ve stadımız dışında bir moderasyonla farklı 

mekânlarda gerçekleştirdik. 

Bunların her biri için akışlar kurgulandı, sıkı prosedürlere bağlandı. Geçebiliriz. 

Divan arşivlerimizi düzenledik ve dijitalleştirdik. Burada web sitemiz son derece interaktif ve 

bütün Divan arşivini, elektronik olarak oraya aktırdık. Bunda toplantı gündemlerimiz, toplantı 

tutanaklarımız, tematik konuşmacılar, prosedürler, Divanın ve Kulübün tarihçesi, eski 

tüzükler, yeni tüzük, yine aynı şekilde iletişim bilgilerimiz ve toplantı videolarımız var. Ve 

kişilere göre parçalanmış, video kesitlerimiz var. Bunu geliştirmeye çalışacağız yeni dönemde 

de. Geçebiliriz bunu. 

Divan toplantılarımızın görüntüleri hem full kayıt olarak, hem de konuşmacılara göre 

bölünerek konuşma yapan üyelerimize gönderildi. Üyelerimizden kendi KVKK’ya göre 

bunların paylaşımı için gerekli izinler alındı ve üyelerimiz de kendi sosyal medyalarında 

bunları paylaşabilmektedir. Devam edebiliriz. 

Daha önce biliyorsunuz, şu anda müze katında olan ortak sekreterya vardı. Yani Disiplin, Sicil 

ve Divan Kurulumuzun ortak kullandığı. Sicil ve Divan ofisleri ayrılınca, biz bu odayı tamamen 

bir tadilata aldık, tamamen bir Divan kurumsal kimliğine büründürmeye çalıştık. Bu konuda 

da hiçbir kulüp imkânı kullanılmadan, bir imece usulü, çok değerli Kulüp üyesi veya 

Galatasaray’a gönül vermiş kardeşlerimizin, ağabeylerimizin katkılarıyla Divan odamızı 

tamamen yeni bir görünüme büründürdük, müze katında olması hasebiyle de bir ayrı bir 

bütünlük oluşturmaya çalıştık dokuyu bozmadan, ancak pandemi girince, aslında biz bu Divan 

odamızı, Divan çalışma ofisimizi, bir kokteylle üyelerimize, hem müze gezisi, akabinde Divan 

odasının görülmesi şeklinde tanıtmayı düşünüyorduk ama pandemi girince, risk almamak 

anlamında, bunu daha sonraya bırakmak lüzumunu hissettik. Devam edebiliriz. 

Bu çalışma döneminde yani önceki dönem, 2018-2019’un ve bu dönemin ofis tadilatı dahil, 

bütün harcamaları kulübe herhangi bir mali yük getirmeden, sadece okul veya, okuldaki 

toplantı salon kirası ve ikramlar biçiminde. Kulüp birimlerinin hepsinin emeğine sağlık, IT 

personeli, güvenlik, başta Genel Sekreterlik personeli olarak. Bütün bu destekler ve 

Galatasaray TV, yani pandemi öncesi dönemde, bunların emeği dışında hiçbir mali yük 

getirilmedi. Ben bundan sonra, son yılı ve pandemi dönemine gelen yılı sunmak üzere sözü, 

değerli Başkan Yardımcımız Nedime Canipek Konuksever’e bırakmak istiyorum. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Başkanım, sayın değerli BaşkanYardımcılarım, eğer müsaade ederseniz ben iletişim 

çalışma grubundan bahsederken, kendi bölümümde, herhalde duygusallaştım, ondan. Çok 

önemli bir şeyi atlamışım, iletişim kazası yapmışım. Sayın İletişim Çalışma Grubumuz lideri 
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Alican Turalı’dan bahsetmemişim. Kendisini buradan sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Çok 

büyük emekleri için de tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler, bu ilave için. Aykut Beye ikinci yılımızı özetlediği için çok teşekkür ediyorum. 

Şimdi Nedime Hanımı dinliyoruz. En zor senemizdi, dijital Divan, bununla ilgili hakikaten çok 

güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Nedime Hanım bunu bize özetleyecektir. Buyurun 

Nedime Hanım, söz sizde. 

 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 

Teşekkür ederim Başkanım. Malum bu son toplantımız, ben de dijital kısma geçmeden önce, 

öncelikle değerli Başkanımız Eşref Hamamcıoğlu önderliğinde ekip arkadaşlarımla, bu 3 sene 

zarfında, olağanüstü uyumlu bir çalışma ve işbirliği sergiledik. Kıymetli ekip arkadaşlarımla, 

kendilerine ve siz Divana sürekli, değerli katkılarını sağlayan üyelerimize öncelikle 

teşekkürlerimi sunuyorum ve saygılarımı sunuyorum. Ve müsaadenizle dijital Divan 

konumuza geçmek istiyorum. 

Göreve gelirken, yenilenme, tazelenme ve değişim demiştik. Geçen sene başlayan, Mart 

ayında başlayan pandeminin yaygınlaşması ve korunma önlemlerinin artması doğrultusunda, 

toplantılarımızı hızlı bir şekilde Nisan ayında, derhal dijital versiyona dönüştürdük. Nisan 

2020’den bu yana da tüm toplantılarımızı dijital ortamda gerçekleştiriyoruz ve her ay yaptık 

ve de yapmaya devam ettik. Bu inisiyatifimiz hem Kulübümüze hem de diğer kulüplere oranla 

bir ilkti. Dijital toplantılar ve hâlâ da bizden başka düzenli olarak istişare yapan, başka bir 

kulüp, başka bir topluluk yok. Bu değişime uyum sağlayan ve her zaman Divana değerli 

katkılarını sağlayan siz üyelerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Divan web 

sitemiz, gsdivan.com, toplantılarımızı gerçekleştirmek üzere bu web sitesini kurduk, 

oluşturduk, fakat daha öncesinde Divan toplantı tutanaklarını, galatasaraydivankurulu.com 

isimli bir kendi oluşturduğu web sitesinde yayınlayan kürekçi üyemiz, Sayın Celal Gürsoy’a da 

buradan teşekkürlerimizi ve kendisinden ilham aldığımızı söylemek istiyoruz, teşekkür 

ediyoruz.  

Hazirunu teyit etmek üzere, Divan üyelerimizin, adını, soyadını ve sicil numaralarını sorarak 

girişlerini sağladık, bu aşamada Kulübümüzün hukuk bölümüyle görüşerek, yeni KVK kuralları 

sonrası, kişisel verilerin korunması anlamında, üyelerimizden onay istedik ve ilk bağlantı 

esnasında Divan üyeleri ve Kulüp üyelerinin girişini farklılaştırarak, aslında toplantılarımıza 

kimin katıldığından tam olarak emin olduk, iki farklı bağlantı sunduk. Bir sonraki slayta 

geçebilir miyiz lütfen. 

Divan toplantılarımızı hem sitemizden, hem de vimeo ve youtube’dan yayınlamaya devam 

ettik, hâlâ da devam ediyoruz. Bu süreçte web sitemizde 10.305 farklı ziyaretçi, toplamda 

17.319 kez ziyaret etti. Böylelikle aslında sitemizin ne kadar ilgi gördüğünü anlamış olduk. 

İlgilerinize çok teşekkür ediyoruz. Aslında sizlerin ilgisiyle, gerek web sitemiz, gerekse 

youtube kanalımız daha aktif olacaktır. Lütfen ilginizin devam etmesini diliyoruz.  Bir sonraki 

slayta geçebilir miyiz? 
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Bir ilke daha imza atarak, son dönemden başlamak üzere, tüm Divan arşivimizi web sitemize 

taşıdık, Divan için böylelikle dijital bir arşiv yaratmış olduk. Bu da bir ilk, bizim için. Divan 

toplantılarımızda konuşma yapan katılımcılarımızın konuşmalarının içeriğini de video olarak 

web sitemize yükledik. Aynı zamanda Divanyoutube kanalımızda da aynı konuşmalar 

yüklenmiştir, yayınlanmaktadır. Oralardan hem web sitemizden, hem de youtube 

kanalımızdan videoları izleyebilirsiniz. Divan toplantı tutanaklarını izleyebilirsiniz. Buradan da 

bağlantıları görüyoruz zaten, hem web sitemiz, hem youtube kanalımız. Youtube kanalımıza 

yeterince ilgi yok henüz, eminim bu toplantıdan sonra daha da çoğalacaktır takipçileri. Bir 

sonraki slayt lütfen. 

Böylelikle pandemi döneminde üyelerimizden kopmadan online toplantılarımızla, süreci en 

etkin şekilde yönetmiş olduğumuzu düşünüyoruz. Online toplantılarımıza katılım ve katkının 

yüksekliği bizi her zaman çok mutlu etti. Bir önce belirttiğim tıklama sayısı da aslında, sizlerin 

Kulübümüz ve Divan aktiviteleri ile ne kadar ilgili olduğunuzun bir kanıtı. En son olarak da 

onlineDivan berat töreni düzenledik. Bu da bir ilkti ve çok keyifli oldu. Yeni üyelerimizin 

duygu dolu konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Çok duygulandık, çok keyif aldık. Aramıza 

katılmalarından dolayı da duyduğumuz mutluluğu tekrar dile getirmek istiyorum. Tüm 

ekibimiz adına. 

Tüm bu gelişmelerle, aslında gelecekte de hibritDivan toplantılarının vizyon ve alt yapısını 

kurmuş olduk. Bu toplantıları düzenlerken, Kulübümüzden mali hiçbir katkı almadık ve 

çalışanların mesailerini kullanmadık, kendi imkânlarımızla düzenledik. Dijital olmasının böyle 

de bir avantajı ve kolaylığı oldu. Dolayısıyla hibrit toplantılarına hazırlık yapmış olduk. Bugüne 

kadarki toplantılarımıza katılmış olduğunuz için ve katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum 

ve sözü Başkanımıza bırakıyorum.Başkanım söz sizde. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sanıyorum Başkanımın bağlantısı kesildi. 

 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 

Evet, kopmuşlar.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Bu vesileyle ben de bu dönemin sonunda, Başkanımın bölümüne geçmeyeyim elbette ama 

şunu söyleyebilirim ki, bu özellikle hibrit toplantılar, yani işin geleceğinde tasarladığımız, 

Başkanım geldi bu arada. Hibrit toplantılarda şundan bahsettiğimizi biraz açmam lazım. Hem 

fiziki toplantılar sırasında, online bağlantıların mümkün olduğu, zaten daha önceden de 

üyelerimiz dışarıdan takip edebiliyorlardı ama bunu interaktif hale getirmekten 

bahsediyoruz. Elbette ki bu bir tüzük değişikliği gerektirir veya bir yapı değişikliği gerektirir. 

Bu sadece bir öneridir. Sayın Başkanım sizin koptuğunuz sırada ben biraz şeyi aldım ama 

buyurun size bırakayım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Teşekkür ederim. Çok özür diliyorum herkesten, hem yağmur hem de yoğun internet 

kullanımı var herhalde, Pazar olması nedeniyle. O bakımdan zaman zaman bağlantılar 

kopuyor, hoşgörünüze sığınıyorum. Evet arkadaşlarım 3 yıllık özeti yaptılar. Ben de her birine 

ayrı ayrı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Perde arkasında kahramanlarımızın ismi geçmeyen, 

değerli sekreterimizin sevgili Ebru, bu konunun organizasyonunu üstlenen Burçin Bey ve 

kendi profesyonel ekibine de buradan sizler adına çok teşekkür etmek istiyorum. 

Şimdi biz 2018-2021 faaliyet raporunu sunduktan sonra, Divan Kurulu ve tüzüğümüze göre 

görevleri çok kısaca hatırlatmak isterim. Bunu şöyle, bir ihtiyaç içindeyiz. Çünkü bu 3 yıl 

boyunca Divan Kurulu sadece tüzüğün kendisine vermiş olduğu, yazılı görev ve sorumlulukları 

ve de 500 yılı aşan tarihimizden gelen geleneklerimize bağlı olarak, yazılı olmayan fakat 

uymamız gereken kuralların takipçisi, hatırlatıcısı ve denetçisi olduk. Sadece yaptığımız bu 

duruş, Divan Kurulu üyemiz, üyelerimiz, bundan önce olduğu gibi, sadece ve Galatasaray’dan 

taraf olarak, görevlerini yerine getirmeye çalışmışlardır. 

Şimdi kısaca Divan Kurulunun görevi ve tüzüğümüze göre sorumluluklarına bir göz atalım 

lütfen. Buyurun sonraki slayta geçelim.  

“Bildiğiniz gibi Galatasaray Spor Kulübü bu ilim ve irfan yuvasının duvarları arasında 1905  

yılında Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Ancak geçen süre içinde birtakım 

tatsız olaylar yaşanmış ve bu tatsız olaylara engel olmak için, ki bunları, hepiniz, çoğunuz 

biliyorsunuz, Ateş, Güneş hikayelerini, bunlara engel olmak için o zamanki üye ağabeylerimiz, 

1936 yılında ilk Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulunu kurmuşlardır. Bundaki amaç da 

genel kurul oylarıyla seçilen Yönetim Kurullarının, tüzüğe ve yazılı veya yazılı olmayan örf ve 

adetlerimize göre kulüp yönetilip, yönetilmediğini incelemek, istişarede bulunmak, 

tavsiyelerde bulunmak üzere, ilk Divan Başkanımız, Ali Sami Yen Başkanlığında ihdas 

etmişlerdir bu kurulu. Dolayısıyla o günden beri Galatasaray Spor Kulübünün Divan Kurulu bir 

nevi sigorta görevi görmektedir.”  

Evet Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu en yüksek danışma kuruludur ve bir istişare 

merciidir. Sonraki slayta geçelim lütfen. Hepiniz 99/1 maddesini biliyorsunuz, dolayısıyla bir 

izleme ve geleceği ilgilendiren konularda dilek ve tavsiyeleri bildirmek ve gerekirse  

denetlemeler yaparak, önerilerini ilk Divan Kurulunda veyahut Genel Kurula sunmak gibi bir 

görevi vardır. Bir sonraki slaytı rica ediyorum. 

Burada da alt kırılımları var, denetim raporunu almak, istemek, incelemek ve sonuçları ile 

birlikte yine Yönetim Kuruluna,Kulübümüzün daha iyiye gitmesini teminen tavsiye ve 

önerilerde bulunmaktır. Buyurunuz bir sonraki slayt. Bir sonraki slayta geçebilir miyiz?  

Evet gerektiğinde yeniden bir tüzük yapılması, yürürlükte olan tüzük maddelerinin revizyonu 

ile ilgili çalışmalar yapar ve bu taslağı da Yönetim Kuruluna sunar.  

Burçin Beyin faaliyetlerimizde izah ettiği gibi bir tüzük tadil komitesi oluşturmuştuk ve uzman 

arkadaşlarının son gereksinmelere göre önerileri de içeren bir versiyonu Yönetim Kuruluna 

incelemek, gerekirse bir daha istişare etmek ve ilk yapılacak genel kurulda bunu genel 

kurulun onayına sunmak üzere, verilmesi önerisinde bulunmuştuk. Buradan henüz bir sonuç 

alınamadı, ilerleme olmadı maalesef. Buyurun bir sonraki slayt. 

Evet, 3 ayda bir verilecek çalışma raporu, bağımsız denetim raporlarının incelenmesi ve 

değerli genel kurul üyeleriyle paylaşılması arzu edenlere bu raporların verilmesi şeklinde bir 
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maddemiz var. Maalesef bu 3 yılın son 2 yılı süresince denetim raporları ve kulübün faaliyet 

raporları, bazen gelmedi bazen zamanında gelmedi, en sonunda bu son gelen yazıda 

gördünüz, yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün bu keyfiyeti değerli Divan üyelerinin 

değerlendirmelerine bırakmakla yetineceğiz. Bir sonraki slayta geçelim lütfen. 

Evet Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmeliklere bakmak, bize henüz bir yönetmelik 

gelmemiş olmakla beraber, birkaç biliyorsunuz olağanüstü Divan toplantısı yaptık, önerilerde 

bulunmak için. Bunlardan bir tanesi Bankalar Birliği ile imzalanacak sözleşme üzerineydi, 

diğeri de TOKİ ve gayrimenkullerimiz konusunda yaşanan krizle ilgiliydi. Olağanüstü Divan 

toplantılarında oylama yapılarak, iki öneride ve tavsiyede bulunuldu Yönetim Kuruluna. 

Ancak maalesef bunlar bugün itibariyle göz önüne alınmadığını üzülerek görüyoruz ve 

sonuçlarını yaşıyoruz. Bir sonraki slayta geçelim lütfen. 

“Galatasaray Spor Kulübü bir bütündür. Divanın görevi de bunu izlemek.” 

Evet, burada görevlerini yaptığını toplantılarda size anlatmaya çalışmıştık tekrardan.  

“Destek olmak.” 

“Biraz sonra tüzük tadil komitesi çalışma grubunu sunduktan sonra herhangi bir tartışmaya 

açmayacağız, bunu da öneri olarak web sayfamıza koyacağız ve Yönetim Kurulumuza teslim 

edeceğiz, Divan olarak da önerimiz bizim ve tavsiyemiz, Yönetim Kurulumuzun bu vereceğimiz 

versiyonu uygun görmesinden sonra iki genel kurul yapması. Bir tanesi bu tüzük tadilini 

maddelerini göz önüne alarak bir genel kurul yapması, ki bir an önce biraz evvel konulmasını 

arzu ettiğimiz maddelerin yürürlüğe girmesi. İkincisi de kendileri uygun gördükleri zaman 

veyahut Divana bir görev verilirse, daha yüksek bir istişare ve geniş bir istişare ile üyelik 

konusunu gündeme getirip, beklentileri sağlamak. ’’ 

“Bugünkü olağanüstü Divan toplantısından çıkan sonuç, oyçokluğu ile eğer yeniden 

yapılandırma, bankalar birliği tarafından ve federasyon tarafından gündeme getirilirse, 

bunun olağanüstü genel kurula veyahut da mali genel kurula ayrı bir gündem maddesi olarak 

getirilmesi, değerli Yönetim Kurulumuza destek olmak amacıyla tavsiye edilmiştir, Divan 

Kurulu tarafından, buna uyup uymamak tabii ki veyahut birlikte geliştirmek değerli Yönetim 

Kurulumuzun tasarrufundadır. Eğer bu olağanüstü Divanda veyahut bunu gündeme getirdiği 

toplantıda bir ihtisas komisyonu, komitesi kurulması gerekirse, burada da buna çalışmak 

lazım ve hızlandırmak için, uyuyan bir insan kaynağını gittikçe uyarmaya başladık. Umarım 

bu kollektif katkılarla Galatasaray’ımız herkesin daha az şüpheci davranışı ile daha yukarılara 

çıkacaktır diye düşünüyorum.’’ 

“-yönetimden ve denetimden ricamız, bundan sonraki rapor döneminde, biraz daha fazla 

idari konulara, yani insan kaynakları devinim hızı nedir, maaş yükümüz nedir, hukuki olarak, 

daha eldeki davalar, takip edilen, açtığımız veyahut bize açılan davalar nedir gibi özetleri 

almak isteriz. Buradaki faaliyetimiz, sportif faaliyetimiz tabii ki sadece futbolla sınırlı değil, 

dolayısıyla diğer branşlarımıza haksızlık yapmama adına bir dahaki raporlama döneminde, 

diğer branşlardaki faaliyet sonuçlarımızdan da söz ederlerse, hem bilgi sahibi oluruz, hem de 

tüzüğün ilgili maddesini yerine getirmiş oluruz.  

Tüzükte gayet net olarak belirtilmiş olan bağımsız denetim raporunu, Divan Kuruluna sunma 

nezaketini ve mecburiyetini gösterirdim. Biz 3 aydır bu bağımsız denetim kurulu raporunu 

talep ediyoruz sizden. Kaldı ki Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, mali konularda eleştirilere 
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cevap verirken, biz iki tane bağımsız uluslararası denetimden geçiyoruz diyorlar. Hani nerede 

bu denetim raporları? Yani hangi birisi denetimle ilgili veyahut mali tablolarla ilgili eleştiride 

bulunduğumuz zaman, hemen biz KAP’tan suç duyurusu alıyoruz şeklinde bir yaklaşım oluyor. 

Bunlar bizi bir yere götürmez. Galatasaray’ın artık ben yaptım oldu, ben ne dersem o olur, 

diğer kurulları veyahut organları takmam sürecini çoktan geçtik. Buna mutlaka bir çözüm 

bulunması gerekiyor. Bu çözüme de başta Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu tertip edeceklerdir 

diye düşünüyorum. İktidar olmak muktedir olmak manasına gelmiyor maalesef. Hep birlikte 

Yönetim Kuruluna destek olmaya hazırız, ancak onların da bu desteğe hazır olmaları ve açık 

olmaları gerekir. Divan Kurulu sadece ve sadece Galatasaray’ın yazılı olan ve yazılı olmayan 

kurallara uygun yönetilmesine, makam hırsı sahiplerine, gelecek nesillerin Galatasaray’ı 

yanlış oluşturmaya çalışmasına, temsil becerisine sahip olmayanlara, marka değerini 

yıpratanlara, doğru söylemeyenlere, muhaliftir ve muhalif olmaya devam edecektir. 

Divan Kurulu sadece doğru bir Galatasaray’dan yana taraftır. Biraz bundan önceki 

Divanlardan farklıyız. Dolayısıyla bir mali tablonun analizini yapıp, görüş belirtebiliriz. İdari 

konularda görüş belirtebiliriz. Bence bu bir avantajdır diye düşünüyorum. Bundan da 

faydalanmak lazım. Dolayısıyla ben ve arkadaşlarım, sizin verdiğiniz yetkiyle, eğer tüzüğe 

aykırı bir davranış bir yönetim şekli, bir karar varsa, bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.” 

Evet, şimdi de son 12 ay boyunca her Divan toplantısında yapmış olduğumuz kısa önerilerden 

bir derleme düzenledik. Bu son videomuzdur. Tekrar sabır ve hoşgörünüz için peşinen 

teşekkür ediyorum. Buyurunuz lütfen. Bir sonraki slayta başlayalım. 

“Dikkat etmişsinizdir, bizim Divan toplantılarımızdaki duvarlarımızı süsleyen resimlerle, başka 

kulüplerin duvarlarını süsleyen resimler oldukça farklı. Bizim var oluş nedenimiz de budur. 

Buna sahip çıkmaya, sabahki konuşmamda bahsettiğim, DNA’mıza sahip çıkmaya devam 

etmemiz lazım, hep birlikte. Artık takip etmekte zorlandığımız bir hukuksal süreç var, 

mahkeme süreci. Kısa bir hatırlatma yapma anlamında, son Martta yapılan mali genel 

kurulda idari ibrasızlıkla sonuçlanan süreç, Yönetim Kurulu üyelerinin Kulüp aleyhine açtıkları 

davalar bir sürü mahkemelerde devam etti, sonra işte müdahil olanlar oldu, vesaire. Son dün 

alınan kararda da bu süreç, hukuksal olarak sonlanmış oldu. O bakımdan bir kere daha 

görüyoruz ki yürürlükte olan kanunlar, tüzüğümüzün üstündedir. O bakımdan bundan sonra 

bu konuyu daha fazla uzatıp, sündürüp, bir polemik konusu yapıp, daha fazla ayrışmaya, 

fırsat vermeyecek şekilde en azından önümüzde yapılacak mali genel kurula kadar 

sonlandırmak doğrudur diye düşünüyorum. Herkesin fikrini ve hür iradesini beyan edeceği 

yer, genel kurullardır. En önemli konu da son olarak, etik konusu.  

Maalesef en zayıf olduğumuz nokta. Etik kurallarına uygun olmayan Galatasaray’ın alışmış 

olduğu zarafet ve nezakette yapılan konuşmalara müdahaleler tüm kulüp üyelerimizi, 

paydaşlarımızı, Kulüp çevremizi üzmekte, rencide etmekte hatta öfkelendirmektedir.  

En başlarda hepimizin gaf olduğuna inanmak istediği, alışılmamış hitap tarzına, kullanılan 

kelimelere ve sözde esprilere ilave olarak en son Divan toplantımızda, üyelerimize hitaben 

okunan Ziya Paşa beyti “Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan”, bardağı taşıran son 

damla olmuş ve yoğun şikayet ve eleştiriler gelmiştir bize. Bu konuda Camiamız, Divan 

üyelerimiz, değerli Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’den bir açıklama ve bir özür 

beklemektedir.” 



14 
 

“En başta hepimizi şoke eden ve üzen değerli Başkanımızın ani rahatsızlığı, gerek 

Kulübümüzün yapmış olduğu resmi açıklamadan, gerek söyleyişlerle, bu süreci biz çok 

yakından takip ediyoruz. Bu vesileyle bir kere daha buradan SayınBaşkanımıza, gerek Divan 

Kurulu ekip arkadaşlarımız, gerek siz Divan üyelerimiz, Kulüp üyelerimiz ve şahsım ve ailem 

adına, çok geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Bütün dualarımız ve pozitif enerjimiz 

kendisi ile beraberdir. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Eminim ki, değerli Başkanımız, bu 

mücadeleci kişiliğiyle bu rahatsızlığın da üstesinden gelecektir ve en kısa zamanda aramıza 

yeniden katılacaktır.” 

“Divan Kuruluna bu dönemde sunulmuş olan mali raporun hiç yeterli olmadığını 

düşünüyorum. Daha önceki raporlardan çok uzak kalitede ve doyuruculukta, umarım bunun 

sebebi geçirmekte olduğumuz pandemiden dolayı eksik insan gücüdür diye düşünüyorum. 

Bundan sonra 3 aylık dönemde Yönetim Kurulumuzdan tüzüğün emrettiği şekilde, yeterli ve 

doyurucu, mali, yönetsel ve sportif faaliyet raporunu beklediğimizi bir kez daha 

hatırlatıyorum. Tüm Divan üyelerimizin ve kulüp üyelerimizin dernek ve sportif a.ş. arasındaki 

mali ilişkiden endişeleri artarak devam etmektedir. Her toplantıda gündeme gelmeye devam 

edecektir. Bu konudaki endişeleri gidermek hepimizin görevidir. Burada hep birlikte hareket 

etmekte büyük yarar olduğunu ve Galatasaray’ın ortak aklına müracaat etmek gerektiğine 

olan inancımı bir kere daha teyit etmek istiyorum. 

Ancak hepinizin özellikle Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızın geçmiş Divan toplantı 

tutanaklarına göz atmalarını özellikle ve özellikle rica ediyorum. Biz bu zor durumlarda, bu 

zor dönemlerde Yönetim Kurulumuza destek olmaya hazırız, Divan KuruluGalatasaray’ın bir 

kütüphanesidir, kurumsal hafızasıdır. Gerek kulüpte, gerek hayati tecrübeler ve mesleki 

tecrübelerinde çok engin üyelerimiz vardır. Bunların birikimlerinden faydalanma zamanıdır. O 

bakımdan herhangi bir ego şişkinliğine girmeden, savaşına girmeden, istişare edilmesi 

konusunu bir kere daha dikkatlerinize sunmak istiyorum. Divan Kurulu bunun için vardır, zor 

durumlarda gemiyi hep beraber yüzdürüp, emin bir limana yanaştırmak hepimizin görevidir. 

Şimdi dayanışma, kenetlenme zamanıdır. Galatasaray’ımızın ortak akılla halledilemeyeceği 

hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki birlikte hareket edelim.  

Çok yüksek katılımlı ve verimli bir toplantı geçti diye düşünüyorum. Umarım Yönetim Kurulu 

üyelerimiz, kurul üyelerimiz ve tüm üyelerimiz buradan gerekli sonuçları, çıkarsamaları 

yapacaktır. Ve elbirliği ile tekrar ediyorum. Divanın yüksek katılımı ile bu kulübü yönetenlere 

destek olmaya hazırız. Yeter ki ortak akıla inanalım, kulübümüzün kollektif mülkiyetini 

koruyalım, herhangi bir siyasi veyahut ekonomik tercih kullanmadan duruşumuzu bozmadan, 

115 yıllık tarihimize saygı göstererek, akde vefa göstererek, çalışmalarımıza devam edelim. 

Divan Kurulu 25 yıllık tecrübeye sahip kulüp üyelerinden oluşan aklıselim, feragat sahibi, 

Galatasaraylılık kariyerinde, kendi mesleki kariyerlerinde ve hayat tecrübelerinde belli 

olgunluğa gelmiş kişilerden oluşur. Dolayısıyla bir danışmanlık kuruludur. Burada yapılan 

eleştiriler, açılan tartışmalar, kurulan komisyonların verdiği raporlar, hep Galatasaray’ın 

menfaatine ve Yönetim Kurullarına yön vermek üzere oluşturulmuş fikir kurullarıdır. Fikir 

üretici yerlerdir. Dolayısıyla Divan Kurulunun hiçbir zaman tarihinde, kulüp için hukuksal 

sonuç doğuracak kararlar alması söz konusu olmamıştır. Galatasaray Spor Kulübü, tarihinin 

hiçbir döneminde, şu anda aldığı tahribatı almamıştır. Bunu toplamak, tamir etmek, çok zor 
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olacaktır. Bunun bir çaresi var. Galatasaraylıların kısa dönemde böl, yönet yöntemlerine karşı 

çıkarak, dik durarak, fabrika ayarlarına dönmesini sağlamamız lazım ve bunu ancak kol kola 

girerek, birbirimizle kucaklaşarak, sarılarak yapabiliriz. Evet, Galatasaray Spor Kulübünün 

futbol takımı, son zamanlarda başarısız sonuçlar alıyor olabilir. Bu hayatın içinde var. Eğer 

spor kulübü iseniz, müsabakalarda kaybettiğiniz zamanlar da olacak. Düşüş yaşadığınız 

zamanlar da olacaktır. Fakat asıl maharet, vizyonunuz ve camiayı birlikte tutmak bu zaman 

ortaya çıkar. Hiçbir içeriği olmayan beyanlarla, ancak Galatasaray Spor Kulübü ve Camiayı 

bölersiniz ve bunlar size mutlaka ters döner. Bu konuda Divan Kurulu olarak mesajımız çok 

nettir. Sudan sebepler uydurarak cevap veremeyeceğiniz konuma geldiğiniz, Divan Kurulu 

toplantılarına katılmamanız tabii ki sizlerin kararıdır, ancak Camiamız bunu 

değerlendirecektir. 

İkinci konu da yine değerli üyelerimizden çok büyük tenkitler geldi. Başkanın yine bir söylemi 

ile ilgili olarak, bu ibrasızlığı kaldıran mahkeme kararının akabinde SayınBaşkanın bir demeci 

oldu. Yine bir iletişim kazası diyemiyorum artık, sürçü lisan olduğuna çok inanmak istiyorum. 

Bu kararı veren hakimlere, yargıçlara, mahkemeye, avukatlara, teşekkür etti ve onların 

sayesinde ve Yönetim Kurulu üyelerinin sayesinde vesayet makamının ortadan kalktığını 

belirtti. Kastettiği vesayet makamı da kendisini bu göreve getiren genel kurul üyelerimizdir. 

Bu talihsiz bir açıklamadır ve özellikle SayınBaşkanın etrafında bulunan Yönetim Kurulu 

üyelerini, yani bu teşekkürü hak eden Yönetim Kurulu üyelerinin kimler olduğunu ve tepki 

göstermelerini bekler ve öğrenmek isterim. Bu konuda da hem kişisel serzenişimi, hem de 

Divan Kurulumuz adına, çok talihsiz bir açıklama olduğunu bilhassa vurgulamak ihtiyacı 

hissediyorum. ” 

Evet başka slaytımız var mı? Evet değerli üyeler, dediğim gibi biraz uzunca bir sunum oldu. 

Ama 3 yılı sizlerden uzak, göz temasını sağlayamadan ancak teknolojiden yararlanarak sizlere 

sunmaya çalıştık. İlk seçildiğimiz günden beri bize sonsuz desteklerinizi esirgemediniz. Biz de 

umarım bu desteklerinizi ve beklentilerinizi boşa çıkarmamışızdır. Galatasaray’da hizmet bir 

bayrak yarışıdır. Biz bir bayrak aldık, ekip arkadaşlarımızla birlikte, dediğim gibi ekip 

arkadaşlarımın özverili çalışmaları, tüm tenkit ve algı yönetimlerine dik durarak, 3 yıl boyunca 

bu görevimizi yerine, layıkıyla getirmeye çalıştık ve Divan Kurulunun vazifelerini, Camiamıza 

daha faydalı olmak üzere, bu rolü üstlenerek bir tık daha bir seviye daha yukarı çıkartma 

çabası içinde olduk. Umarız öyle yapmışızdır, her halükârda biz Galatasaray tüzüğünün, 

sizlerden oluşan, sizlerden öğrendiğimiz ve nesilden nesile aktardığımız, geleneklerimizin 

yani DNA’mızın ve genetik kodlarımızın sahibi olmak gayreti ile bugün görevi alnımız açık , 

başımız dik olarak devrediyoruz. Tekrar bize verdiğiniz destekler için, sonsuz teşekkürlerimi, 

ekip arkadaşlarım ve şahsım adına sunuyorum. Hoşça kalınız. 

Evet, gündemin diğer maddesine geçebiliriz arkadaşlar. Slaytı kaldıralım. Burçin Bey 

gündemin diğer maddesi nedir? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Gündemin diğer maddesi, görüşlere yer verilmesi SayınBaşkanım. Şu anda şunu belirteyim,  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 
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Sayı alabilir miyiz? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Tabii 217 katılım var, bizler dahil, şu anda 7 söz isteyen var. Hem ilk söz istemesi sebebiyle, 

hem de daha önce Kulübün İkinci Başkanlığını görevini yürütmesi sebebiyle Ahmet Şenkal 

Beye söz vereceğiz. Sonra Sayın Halil Akgül, sonra Sayın İbrahim Göknar söz alacaklar. Bunu 

söylememin sebebi, üyelerimizin hazırlanmaları, müsaade ederseniz, Sayın Ahmet Şenkal’a 

sözü vermek.. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bir de vimeoda izleyicimiz kaç, onu öğrenebiliyor muyuz? 250’ye ilave olarak. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Hemen bakıyorum Başkanım. En son verilen rakam, en son aldığım şey, 120 Başkanım, rapor. 

Ama bu son 20 dakikadır almadım açıkçası.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki. Demek ki aşağı yukarı 350, 400’e yakın şu anda izleyenimiz var. Bu yoğun katılım ve ilgi 

için çok teşekkür ederim hepinize. Buyurun ilk sözü isteyen Sayın Ahmet Şenkal Beyefendiye 

verelim lütfen. 

Sayın Şenkal buyurun. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Şenkal bağlanıyorlar, zannediyorum. Mikrofon ve kameralarını açtıklarında göreceğiz 

kendilerini, birkaç saniye sürüyor bağlanmak.  

 

Ahmet Şenkal 

Kameram geldi galiba. Sesim geliyor mu? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Geliyor efendim, buyurun. 

 

Ahmet Şenkal 

Tamam. Güzel oldu. Çabuk. İnternet şeyine düşmedik, hatasına.  

Efendim Divan Kurulumuzun değerli Başkanı ile çalışma arkadaşları, Sevgili Aykutalp, 

Nedime, Ömer, Burçin kardeşlerim, Divan Kurulumuzun vefakâr üyeleri, bu oturuma katılan, 

izleyen, saygıdeğer Galatasaraylılar, sarı kırmızılı renklere gönül vermiş her yaştan her 

cinsten, camiamızın tüm mensupları, sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli Galatasaraylılar, hatırlayacağınız gibi Divan Kurulumuzun geçen ayki oturumunda 

sevgili Eşref Başkan, bu görevini Nisan ayı itibariyle bir başka değerli Galatasaraylıya 

devredeceğini duyurdu ve bu kararını bugün de teyit etti. 
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Hepimiz biliriz ki, nereden olursa olsun, kimden olursa olsun, ayrılıklar, gidende de kalanda 

da bir burukluk yaratır. Eşref Başkanımın ayrılığı da şüphesiz öyle olacaktır. Ama ben onun ve 

değerli çalışma arkadaşlarının hiç ara vermeden, Galatasaray için başka kulvarlarda yeni 

koşulara başlayacaklarından ve nefesleri kesilene kadar bu camiaya hizmete devam 

edeceklerinden eminim.  

Değerli Galatasaraylılar, kabul etmek gerekir ki, Kulübümüzün en seçkin, en saygın, en 

deneyimli ve en birikimli üyelerinden oluşan Divan Kurulumuzun, öncelikle Başkanı ve dolaylı 

olarak da çalışma arkadaşları görev sürelerinin özellikle son senesinde, hayli üzücü bir olayla 

karşı karşıya kalmışlardır. Üstelik bu anlamsız olay, sadece onları değil, aynı zamanda ve 

hatta onlardan daha fazla biz Divan Kurulu üyelerini üzmüş ve kırmıştır. Bakınız, anayasamız 

olan tüzüğümüzün umursanmadığı, sürekli ihlal edildiği, genel kurullarımızın mahkemelere 

taşındığı, üyelerimizin görülmemiş şekilde ayrıştığı bir kaos ve kargaşa ortamında birleştirici 

ve bağlayıcı görevini yerine getirmeye çalışan ve bu zor misyonunda en büyük yardım ve 

desteği, Yönetim ve diğer kurullarımızdan ve organlarımızdan alması beklenen Divan 

Kurulumuz, ne yazık ki tarihimizde eşi menendi görülmeyen bir muamele ile karşılaşmış ve 

hem Kulüp Başkanımızın, hem de tüm organ ve kurullarımız üyelerinin boykotu ile 

karşılaşmıştır.  

Düşünebiliyor musunuz değerli Galatasaraylılar, protokolün bir numarası Başkan, Divan 

Kurulu Başkanı ile konuşmuyor. Ve diğer organ ve kurulların üyelerini de konuşturmuyor ve 

hatta bütün teamül ve gelenekleri hiçe sayarak ve hatta yazılı olmayan görevini de dikkate 

almadan, Divan Kurulu toplantılarına katılmıyor, izlemiyor, güncel konularda bilgi vermiyor, 

sorularımızı yanıtlamıyor, yanıtlandırtmıyor.  

Hatta iletişimden sorumlu profesyonel çalışanımız bile muhtemelen etki altında kalarak bu 

boykota kendi çapında katılabiliyor. Değerli Galatasaraylılar, izninizle burada bir parantez 

açmak istiyorum. Bendeniz Galatasaray Lisemize 1958 yılında intisap ettim. Hadi diyorum o 

yıllarda çocuktum, ama ilk lisansımı çıkartıp bu renkler için yarışmaya başladığım 1963 

yılından bu yana tam 17 Başkan ve 30’un üzerinde Yönetim Kurulu gördüm. İtiraf edeyim ki 

böyle bir duruma hiç ama hiç rastlamadım. Bundan sonra da rastlamayacağımdan eminim. 

Keşke böyle bir durumla hiç karşılaşmasaydık, yöneticilerimiz her fırsatta maalesef, boşuna 

dile getirdiğimiz hamasi söylemlerle esip savurduğumuz birlik beraberliğin tesisi için elbirliği 

ile çalışıp, Camiaya örnek olsalardı.  

Şubat ayı Divan toplantısında da söyledim, bu birlik beraberlik denen şey, bakkaldan, 

marketten alınmıyor ki, alalım, 10, 15 kilo, serpelim camianın üzerine, olsun bitsin, işi 

halledelim. Netice olarak şunu söylemek istiyorum. Değerli yöneticilerimiz, lütfen tekrar 

tekrar düşününüz ve bu gayri ciddi duruma son veriniz, görevlerinizin er veya geç mutlaka 

sona ereceğini ve sonra yanımıza döneceğinizi unutmayınız.  

Ama müsterih de olunuz, bizler yanımıza döndüğünüz zaman sizleri Galatasaray etiği ile 

karşılayıp, kucaklayacağız. Yola beraber devam edeceğiz, bundan hiç şüpheniz olmasın, bizde 

kırgınlık, dargınlık olmaz. 

Efendim değerli hazirun, değerli Galatasaraylılar, son olarak içimde kalmasın, iki cümle de 

SayınBaşkana iletip bitiriyorum. 
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Sayın Başkan, sizi sık sık voleybol, futbol, basketbol maçlarında görüyorum, varlığınızın 

sporcularımızı nasıl motive ettiğini de görüyor, bir sporcu olarak bunu hissediyorum ve emin 

olun takdir ediyorum. Yalnız lütfen sporcularımızı ayırmayın, aynı ilgiyi diğer branşlara da 

göstermeye çalışın.  

Gerçi onların müsabakalarında, kamera, mikrofon, demeç verme filan yok. Dolayısıyla cazip 

değil, ama onlar da sizin çocuklarınız, hiç olmazsa, branşların sorumlusu olan Yönetim Kurulu 

üyesi arkadaşlarınız, lütfedip yılda birkaç saatlerini, kendi branşlarına ayırsınlar, örneğin 2018 

yılı Mayıs ayından bu yana kürekçilerimiz, tam 12 kere Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Kupası 

yarışmalarına girdiler. Bir tek tanesine bile ne siz, ne sorumlu üyeniz teşrif etmediniz. Eminim 

ki sonuçlardan haberiniz bile olmadı. Yada haberdar edilmediniz. Mesela, geçen ay Türkiye 

Kürek Şampiyonasında, tarihimizin belki de en büyük hezimetine uğradığımızı biliyor 

musunuz? Tabii ki bilmiyorsunuz, çünkü bilgilendirmediniz. Lütfen çağırın ilgili arkadaşınızı, 

neden gitmemiş o şampiyonaya sorun. 

Neden gençlerimizi yalnız başlarına çaresiz bırakmış, neden bu işi bilenlerin sürekli 

uyarılarına rağmen, ekiplerimizi bu üzücü duruma düşüren ortamı yanlış kararlarıyla ve 

maalesef. Federasyon Başkanına şirin görünmek için yaptığı anlamsız girişimlerle bizzat 

hazırlamış, bir sorun bakalım. Bu hezimetin hesabını versin, lütfen SayınBaşkan sorumlulara, 

sorumluluklarını hatırlatın. 

Değerli Galatasaraylılar, biraz uzattım galiba, kusura bakmayınız. Ben görevlerini süreleri 

içinde onurla yapan ve yeni arkadaşlara devretmeye hazırlanan Eşref Başkan ile Aykutalp, 

Nedime, Öner ve Burçin kardeşlerime özverili hizmetlerinden dolayı, şahsım adına teşekkür 

ediyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yolları açık olsun, 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ben de Divan Kurulu arkadaşlarım adına, Sayın Şenkal’a son derece cömert iltifatları için çok 

teşekkür ediyorum. Ben de kendisine sağlıklı günler diliyorum. Sağ olunuz. 

Daha sonraki konuşmacı Bünyat Balaban galiba, söz istemişti, diye bende bir not var Burçin 

Bey. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

O sırayla açıklamamıştık ama hemen veriyorum Başkanım, Sayın Bünyat Balaban’a.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tabii çünkü zaman sorunu var. Ona öncelik verelim. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Daha sonra Sayın Halil Akgül, sonra Sayın İbrahim Göknar ve sonra Sayın Ahmet Dedehayır’a 

söz vereceğiz Başkanım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun Bünyat Bey bağlandıysa.  
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Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Balaban eğer kamera ve sesinizi açabilirseniz, sizi göreceğiz ve duyacağız. Sesiniz kapalı, 

sesinizi de açarsanız. Evet şimdi harika. Buyurun. 

 

Bünyat Balaban 

İkisi de açıldı galiba.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet, Sayın Balaban hoş geldiniz. Arkadaki muhteşem dekorunuz ve önünde siz. Güzel bir 

manzara oluşturdunuz, hoş geldiniz. 

 

Bünyat Balaban 

Bu toplantılara böyle şeyler daha uygun katılıyor diye biraz özen göstermeye çalışıyoruz tabii. 

Sayın Divan Başkanım, SayınKulüp Başkanım, Divan Kurulumuzun değerli üyeleri, bizi izleyen 

sevgili Galatasaraylılar, sizleri sevgiyle selamlıyorum.  

Ben 6037 Bünyat Balaban. Demin Ahmet ağabeyimin yaptığı konuşmayı dikkatle dinledim. 

Onun hoşgörüsüne sığınarak ben de bir tarih vereyim. Ben de bu değerli camiaya 1959 

yılında girmiş bir üyenizim. Bu konuşmama da geçen sefer olduğu gibi bu toplantıya 

katılmamış olduğunu bilmeme rağmen, Sayın Kulüp Başkanımıza da hitap ederek başladım. 

Bilerek, isteyerek böyle yaptım. (ses kesintiye uğruyor) toplantılarındaki konuşmalarımıza 

hep böyle başladık. Kaybetmek istemediğimiz bu geleneği bir kez daha vurgulamayı da bir 

görev addettim. 

Arızi tabirini kullanmak istemiyorum, en nazik ifadeyle geçici diyelim, geçici olan bu durumun 

bir an evvel biteceğini ve çok kısa sürede toplantılarımızın tekrar ananelerimize uygun şekilde 

devam edeceğine inancımı vurgulamak istiyorum. 

Diğer konulara geçmeden önce, sevgili Ahmet ağabeyimin bir tekrarı olacak ama izninizle ben 

de dile getirmek istiyorum. Daha önce görev yapmış bütün Divan Kurulu Başkan ve ekiplerine 

olduğu gibi, tekrar aday olmayacağını açıklamış olan Sayın Eşref Hamamcıoğlu ve çok değerli 

ekip arkadaşlarını da Galatasaray’a vermiş oldukları hizmetler için huzurunuzda ben de 

teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulumuzun değerli üyeleri, bildiğiniz gibi, normal, altını çiziyorum, normal 

takvimimize göre, Nisan ayında Divan Kurulu Başkanlığı ve Mayıs ayında da Kulüp Başkanlık 

ve kurullarının seçimleri var. 

Muhtemelen hatırlanacaktır, 2020 Şubat ayında Mart’ta yapılacak olağan genel kurulla ilgili 

bazı önemli önerilerde bulunmaya çalıştığım o konuşmada, umarım bu genel kurulu 

yapabiliriz demiştim. Maalesef yapılamadı. Bu aşamada Nisan ve Mayıs aylarında yapılması 

öngörülen seçimlerin de yapılıp yapılamayacağından, zamanında yapılıp yapılamayacağından 

maalesef hiçbirimiz emin olamıyoruz. 

Öte yandan 2019 ve 2020 yıllarına ait olağan mali genel kurulları da ne yazık ki yapamadık. 

Olması gereken bu genel kurulların olağan seçimlerden önce yapılmış olması idi. Bugün dahi 
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olağan bu seçimden evvel bu genel kurulların yapılma olasılığını maalesef çok da yüksek 

göremiyoruz.  

Şimdi bu iki seçimin, zamanında yada biraz gecikme ile yapılması durumunda, Divan 

Kurulumuzda yeni bir Başkan ve Yönetim, kulübümüzde ise ya yeni yada yeniden bir Başkan 

ve Yönetim Kurulumuz olacak. Galatasaray’da görev yapmak her zaman çok büyük fedakârlık, 

emek ve gayret isteyen, sorumluluk isteyen bir görevdir. Bu manada aday olan bütün değerli 

üyelerimize de başarılar diliyorum. Her iki durumda da. Bu dönem, her zamankinden daha 

zor, daha önemli ve daha hayati sorunlarla karşı karşıya kaldığımız bir dönem.  

Kulübümüzde bu sorunlara gerekirse radikal kararlar ile çözüm üretmek durumunda kalacak 

yönetimlerin, ciddi bir oy desteği ile seçilmeleri, içeride ve dışarıda güçlerini artıracaktır. Çok 

adaylı bir seçimde, bunun sağlanması çok kolay gözükmemektedir. Daha önümüzde yeterli 

süre varken, birbirinden değerli bütün adayların bütün bu değerli Galatasaray üyelerinin, bu 

durumu bir kez daha değerlendirmeleri, Galatasaray Camiası için faydalı olabilecektir diye 

düşünüyorum. 

Tabii ki alınan bütün kararlara saygılı olacağız.  

Olacak bütün yönetimlere gerek Divan gerek Kulüp, gerekse camiamızdaki diğer dernek ve 

kurumlar için, sporcular derneği de buna dahil, önemli hatırlatma ve bazı istirhamlarda 

bulunmak istiyorum bu vesile ile. Kulübümüzün özellikle imzalanan bankalar birliği anlaşması 

da göz önüne alınarak, önündeki ciddi sorunlara, tüm adayların kısa, orta ve uzun vadedeki 

planlarını ve bu planları hangi kadrolarla gerçekleştirmeyi düşündüklerini açıklamaları çok 

önemlidir diye düşünüyorum.  

Yaşadığımız bugünlerde, bu süreçte, sadece kulübümüze değil, başta eğitim kurumlarımız 

olmak üzere, bütün camiamıza karşı planlanan ya da gerçekleşen, olumsuz yıpratıcı 

gelişmelerin hepimiz farkındayız. 

Asırlık çınar Galatasaray bu süreçten de şanlı tarihinde olduğu gibi, alnı pak, başı dik olarak 

çıkacaktır. Bundan hiçbir şüphem yoktur. Ancak bunun için Galatasaray Kulübü ve Camiası, 

tüm kurum, kurul, organ, dernek ve hatta bireyleri ile karşılıklı saygı içinde değerlerimizi 

koruyarak, yazılı olan ve olmayan kurallarımıza, bizi biz yapan geleneklerimize uygun asgari 

müştereklerde birleşip, birlik, koordinasyon, uyum ve katılım içinde çalışmak zorundadır. 

Bu bir tercih değil, bir zorunluluk olarak gözükmektedir. Bunun öncülüğünü de eylem ve 

söylemleriyle yönetimlerimizin yapması bu dönemde yönetimlerden beklediğimiz öncelikli ve 

çok önemli bir vazifedir.  

Bunun için daha fazla gecikmeye tahammül yoktur. Gün bugündür. Konu Galatasaray ise, 

gerisi teferruattır. 

Bu duygu ve düşüncelerle seçilecek yeni yönetimlere şimdiden başarılar diliyor, beni 

dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Balaban’a toplantıya katılımı ve değerli açıklamaları, değerlendirmeleri için teşekkür 

ediyoruz. Daha sonraki konuşmacımızı alalım lütfen Burçin Bey. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Başkanım Sayın Halil Akgül, kendisi bağlanırken sırada Sayın İbrahim Göknar ve daha sonra 

Sayın Ahmet Dedehayır’ın olduğunu da hatırlatmak isterim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bir de Ayhan Özmızrak söz istemiş galiba. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Evet, hemen ondan sonra da Ayhan Bey geliyorlar efendim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyursun Halil Akgül Bey. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Halil Bey kamera ve şimdi sesinizi açtınız, bir de kameranızı açarsanız, sizi bağlayacağız 

efendim. Halil Bey duyabiliyor musunuz? 

 

Halil Akgül 

Duyuyorum, kamerayı açmaya çalışıyorum. Herhalde açıldı. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Evet, biraz ekrandan uzaklaşırsanız, evet şimdi iyi görüyoruz sizi, buyurunuz efendim.  

 

Halil Akgül 

Evet. Sevgili Başkan, sevgili Galatasaraylılar, ben Halil Akgül, 4907 numaralı üyeyim, yani 

yaklaşık 50 yıllık üye olarak, söyleyeceklerim Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, Sayın Mustafa 

Cengiz için, her Divan üyesinin söyleyecekleri gibi önemli olduğunu sanıyorum. Başkanın 

katılımı görülmüyorsa da bir şekilde konuşmaları şimdi veya uygun zamanda izliyordur, buna 

eminim. 

Seçimler yaklaşır, Sayın Mustafa Cengiz Galatasaray için çok çalıştı, sağlığını riske soktu, bize 

şampiyonluklar yaşattı. Kendisine teşekkür ederiz. Ancak, bu tip toplantılarda iyi 

yaptıklarından ziyade, yanlış gördüğümüz şeyleri söylemek gerekir. Yanlış olanlar 

demiyorum. Yanlış gördüklerimiz diyoruz. Çünkü yanlış, doğruyu zaman gösterir. 

Galatasaraylılık, aydınlanma, demokrasi, laiklik, yardımlaşma, saygı, hoşgörü, eleştiri, Atatürk 

ve Cumhuriyet ilkelerine bağlılık gibi güzel kavramlar içerir. Sadece spor kulübü ve liseyi, 

üniversiteyi değil, geniş Galatasaray Camiasını kapsar. Bu kavramlar doğrultusunda 

davranmamız ve bu değerleri camiaya yaymamız beklenir.  

İrtica, adaletten, batıdan, yani medeni dünyadan uzaklaşma, ekonomik çöküntü gibi 

tehlikeler ülkemizi tehdit ettiği gibi, Galatasaray Camiasını da tehdit etmektedir. Galatasaray 

Spor Kulübü Başkanının Divan toplantılarına yani en az 25 yıllık üyelerin bir araya geldiği 

toplantılara, zoom’dan bile katılmaması, bütün Divan üyelerini üzmüştür. Yönetimle 

bütünleşemedik. Bundan sonraki Başkan adaylarından Divan toplantılarına önem vereceği 

sözünü almak isteriz. Başkanın katılmadığı Divan toplantılarını bir daha yaşamak istemiyoruz. 
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Lisemiz, Galatasaray camiası için bir değerdir. Yani babadan oğula geçen bir sistem değildir. 

Ülkemizin en parlak beyinlerini barındırmaktadır. Mezun potansiyelinden faydalanmak, Lise-

Kulüp ilişkilerine önem vermek, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlarından beklenir. Lisemiz 

mezunları sayesinde, kadınlar yakında üyelerimizin önemli bir kısmını oluşturacaktır. 

Yönetimlerde daha çok kadın yer almalıdır.  

Galatasaray’ımızın başarıları için birlik olmak çok önemli, yönetimlerde ve kurulacak 

komisyonlarda eski yönetimlerden deneyimli kişilerin yer almasını, Başkan adaylarına tavsiye 

ederim. Geçmiş ile gelecek arasında kopukluk yaşamayalım. Son olarak başarılı Divan 

Başkanlığından dolayı, sevgili Eşref Hamamcıoğlu, çalışkan, ciddi, titiz yönetiminden dolayı 

teşekkür ederim ve seçimlerde yaklaşan seçimlerde bütün Başkan adaylarına da başarılar 

dilerim.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sevgili Halil Akgül kardeşime bu önemli değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyorum. 

Hepimizin 3 yıldır konuştuğu gibi, camiamızın en büyük eksikliği şu anda, birleştirici olmak, 

genetik kodlarımıza dönmek ve herkesin kapsayıcı olmasıdır. Umarım önümüzdeki 

dönemlerde bunu hep birlikte, el ele, kol kola vererek, ortak akılla çare bulacağız.  

Galatasaray’a güvenmek yeterlidir. 

Sıradaki konuşmacımız kim, Burçin Bey? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sıradaki konuşmacımız Sayın İbrahim Göknar. Sayın İbrahim Göknar’ı takiben, Sayın Ahmet 

Dedehayır ve Sayın Ayhan Özmızrak var Başkanım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyursunlar, İbrahim Bey hoş geldiniz. İbrahim Bey, buyurun hoş geldiniz. 

 

İbrahim Göknar 

Sayın Başkanım, pardon, sesim geliyor mu? 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Her şey mükemmel, ses ve görüntü tamdır. 

 

İbrahim Göknar 

Teşekkür ederim. Sayın Divan Başkanım, çok değerli Galatasaraylılar, herkesi bir kez daha 

sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Efendim biraz önce hep birlikte bir takım oyununun 

en güzel örneğini izledik. 

Biraz mizahi yönden yaklaşırsam, eğer Divan kurul heyetimiz bu sene süper ligde oynasaydı, 

kesinlikle şu anda şampiyonluktan hiçbir endişemiz olmayacaktı. Görüldüğü üzere, özellikle 

son yılda pandemiye rağmen Divan Başkanlığı, gerekli çağdaş normları kullanarak toplantılara 

devam etti. Huzurlarınızda sevgili Divan Kurulu Başkanımız ve tüm çalışma arkadaşlarına, 
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Galatasaray’ın son 3 yıldaki bu büyük çalkantılı döneminde, gösterdikleri yapıcı, dinamik, 

proaktif ve kaliteli yönetim anlayışları için bir Divan üyesi olarak teşekkür ederim. 

Değerli Galatasaray üyeleri, bildiğimiz üzere, Galatasaray, bankalar birliği ile ikinci 

yapılandırma anlaşmasını geçtiğimiz Cuma günü imzalamıştır. Yönetim kurulumuz bu imzayı 

yine ikinci defa genel kurula danışmadan atmıştır. Her ne kadar dikkate alınmayacak olsa da 

bu imza pek çok Galatasaraylı ve şahsım için de yok hükmündedir. Bu konunun altını özellikle 

çizmek isterim. Bu düşüncemin gerekçelerini defalarca her fırsatta Divan toplantılarımızda 

görüşmüştük ve bundan sonra da Galatasaray için bu imzanın hayati önemi konuşulacaktır, 

buna inanıyorum. Galatasaray markası, bir meta haline getirilmemeliydi. Bunun derin 

üzüntüsünü yaşadığımı bir kez daha belirtir, söz hakkı için çok teşekkür ederim efendim.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Göknar’a, biz de her zamanki gibi teşekkür ediyoruz. Ekibim ve şahsım adına da cömert 

iltifatlarına mazhar olabildiğimiz için çok mutluyuz, tekrar teşekkürler, tüm destekleriniz için. 

Burçin Bey. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sırada Sayın Ahmet Dedehayır, daha sonra Başkanım Sayın Ayhan Özmızrak, sonra da Taner 

Aşkın olacaklar. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bir de Ragıp Duran el kaldırmış, yazmış chat’ten. Ona da söz verelim.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Tabii, ama Ragıp Beyi şu anda göremiyorum ama kendisiyle temasa geçeriz Başkanım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyursunlar Sayın Dedehayır. 

 

Ahmet Dedehayır 

Sayın Başkanım, sizi ve değerli heyetinizi ve tüm Divan üyelerimizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle farklı tarzınızla ve sürekli proaktif ve doğru yaklaşımlarınızla ve kanaatimle, büyük 

çoğunluğun büyük takdirini kazandığınız Divan Başkanlığı görevinizi sonlandıracağınızı 

açıkladınız. Bir Divan üyesi olarak öncelikle size, başta ve sonra tüm ekibinize çok teşekkür 

ediyorum. Fakat şunu belirtmem gerekiyor ki, Galatasaray’a hizmete devam edeceğinizi 

bekliyorum ve umuyorum. Bu beklentimin de altını kalın çizgilerle çiziyorum.  

Zira popülizm ve polemikten beslenen bir vasatlığa terk edilemeyecek kadar kıymetli 

Galatasaray bizler için. Son yıllarda Kulüpte, sevginin, saygının birlikteliğin ve özellikle 

liyakatin kaybolmaya yüz tuttuğu hepimizin malumu.  

Öncelik liyakat sahibi bir yönetimin tesisi ile, tüzüğe bağlı, bilgi, görgü ve tecrübe sahibi bir 

idarenin iş başına gelmesi olmalıdır. Şimdiden size başarılar diliyorum ve nezdinizde de tüm 

Galatasaraylılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum.  
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İkinci bölümde de kısaca Galatasaray’ın bir sürü problemi ve kanayan yaraları içinde, ben 

içimi çok acıtıyor çünkü, bir dönem yönetici olarak da hizmet verdiğim basketbolun 

durumuna, tüm diğer amatör şubelerle beraber kısaca değinmek istiyorum. 

Şimdi öncelikle biz tüm genel kurul üyeleri olarak bir karar verme aşamasındayız, Galatasaray 

bir futbol kulübümüdür, yoksa bir spor kulübümüdür? Eğer bir futbol kulübü ise zaten 

söylenecek bir şey yok. Ama eğer Galatasaray bir spor kulübü ise açıkçası futboldan sonraki 

en önemli branş da basketbol olduğu için, şu anki durum hepimizin içini acıtıyor. Türkiye'ye 

basketbolu getiren yenilmez armada, küme düşmek ve düşmemek arasında debeleniyor, 

inşallah antrenörümüzSayın Ekrem hocanın da katkılarıyla küme düşmekten kurtulacağız diye 

umuyoruz. Velev ki kurtulalım. Bu sene kurtulmuş olacağız, önümüzdeki seneler karanlık. 

Kadın basketbolu tabii nispeten çok daha iyi bir durumda, orada işte ikinciyiz ligde, 

şampiyonluk iddiamız var. Ancak orada da müthiş bir plan ve programsızlık had safhada var. 

Yani bunların ben çok detayına inmek istemiyorum ama, artık amatör şubeler, özellikle 

basketbol, sadece Yönetim Kurullarına bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. Yani basketboldaki 

bu süper başarısızlığın sebebi, sadece bu Yönetim Kurulu değildir, yanlış anlaşılmasın. Bu 

senelerce süre gelen birtakım hatalar zincirinin getirdiği yerdir. Ama artık dediğim gibi yani, 

genel kurul olarak bir biz karar vermeliyiz, Basketbol A.Ş.’yi mi kuracağız? Yahut 

rakiplerimizin yaptığı ve zamanında doğru netice veren şekilde bir kadın basketbol komitesi 

kuracağız, kadın ve erkek basketbolunu birbirinden ayıracak mıyız, ama acilen bir şeyler 

yapmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için beni. Hürmetlerimi 

sunuyorum tekrar. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Dedehayır biz de temenni ve endişelerinize katılıyor ve çok teşekkür ediyoruz. Sizin de 

söylediğiniz gibi, Galatasaray sadece bir futbol kulübü değil, sadece bir spor kulübü de değil 

uzun yıllardır Galatasaray. Galatasaray’ın Türkiye'de kamuoyu önderliği yapmak zorunda 

olan, batıya açılan pencere, bir demokrasi örneği, bir hoşgörü örneği olan ve milyonlarca 

taraftarına yön veren ve onlardan destek alan bir sivil toplum örgütüdür aynı şekilde, aynı 

zamanda. Dolayısıyla bu camianın fertlerinin, özellikle genel kurul üyelerinin ve genel kurul 

üyelerinin seçmiş olduğu yöneticilerin, Başkanların bu görev ve sorumlulukla hareket ederek, 

sizin de söylediğiniz gibi, her türlü popülizmden kaçınarak, dirayetli bir temsille topluma 

örnek olmaları gerekir ki, sizin de söylediğiniz gibi, vasat ve vasatın altına düşmeyelim ve 

buna alışmayalım. Bu konuda da Galatasaray Camiasının birikimi, fabrika ayarlarına 

dönmesiyle, mutlaka ki altından kalkacaktır, yeter ki hep birlikte Galatasaray’a güvenelim. 

Çok teşekkürler tekrar. Burçin Bey, Taner Aşkın galiba. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Ayhan Özmızrak bağlanırlarken, sırada Taner Aşkın ve daha sonra Ragıp Duran varlar 

efendim. Zannediyorum bağlanıyorlar, Sayın Ayhan Özmızrak, henüz kamera ve 

mikrofonlarını açmadıklarını görüyorum. Biraz zaman alabiliyor bağlanmak. Sistemsel 

değişiklikten dolayı. Sayın Özmızrak bir ekran paylaştılar zannediyorum.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bakalım ne çıkacak, sürpriz. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Özmızrak mikrofon ve kameranızı açarsanız sizi göreceğiz ve duyacağız efendim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Gecikme varsa, bir sonraki konuşmacıya geçelim Ayhan bey hazırlanıncaya kadar vakit 

kaybetmeyelim. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Tabii. Hemen. Sayın Taner Aşkın. Geldiler efendim bu arada.  

 

Ayhan Özmızrak 

Geliyor mu sesim? Tamam. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ses ve görüntü mükemmel Ayhan Bey, hoş geldiniz. 

 

Ayhan Özmızrak 

Hoş bulduk. Değerli Galatasaraylılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başta tabii Eşref 

Hamamcıoğlu Başkanım olmak üzere, Divan KuruluYönetimini ve tüm Divan Kurulu üyelerini.  

Çok başarılı bir 3 sene geçti, şanssız ve zorlu bir dönem olmasına rağmen, şanssız ve 

zorluydu, çünkü bu pandemi nedeniyle yapılması planlanan, yapmayı düşündüğünüz birçok 

şey yarım kaldı. Bazı şeyler gerçekleşemedi, zordu. Çünkü maalesef diyaloğa pek açık 

olmayan bir yönetimle çalışmak durumunda kaldınız.  

Buna rağmen bence hiç de fena olmayan sonuçlar alındı. 3 senelik sunumu yaparken, siz bir 

konuyu gözden çıktı, gözden kaçtı gibi geliyor bana. Ondan pek bahsetmemişsiniz. Bence 

yaptığınız en önemli çalışmalardan bir tanesi, şampiyon kulüplerin Divan Başkanlarıyla 

yaptığınız toplantılardı. Daha doğrusu başlattığınız ama işte sonra pandemi nedeniyle yarım 

kalan ve maalesef yönetimin de çok fazla herhalde değerini anlayamadığı için, 

desteklemediği toplantılardı.  

Bu bence oldukça önemliydi, çünkü mevcut koşullardan hiçbir spor kulübünün, hele büyük 

kulüplerin tek başına çıkmasının çok mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Ancak ortak akıl 

ve beraber hareket etmek ve marka dediğimiz şeyi ancak ortak çabayla artırabiliriz. Bunun 

için de Divan Başkanlarının bir arka kapı siyaseti gütmesi oldukça faydalı sonuç verirdi. Ama 

maalesef bu pek değerlendirilemedi, mevcut yönetim tarafından, inşallah gelecek Divan bu 

çalışmaları devam eder ve yeni yönetim de bunun kıymetini bilip, gereğini yapar. 

Biraz önce Sayın Dedehayır basketboldan bahsetti. Basketbolda suç, suçlu ne yapalım? Evet, 

birçok sorun var ama şunu gözden kaçırmayalım. Kısıtlı bütçelerle hem voleybol hem diğer 

futbol dışı şubelerimiz faaliyet gösteriyor. Basketbol kadın şubemiz faaliyet gösteriyor. 

Bunların hemen hemen hepsinde fayda/maliyet oranı çok kötü gözükmüyor. Özellikle 



26 
 

voleybolda bu konuda da tabii Okan Böke’ye gerçekten teşekkür etmemiz lazım. Uzun 

yıllardır süren bir çalışmaya katkı verdi, o da üstüne bir taş koydu ve ben Mehmet Cibara’yı, 

Ali Yüce’yi hatırlıyorum, başka ismini unuttuğum arkadaşlar varsa özür dilerim. Okan Böke de 

bu kulenin üstüne bir taş koyarak, bugün oldukça iyi bir erkek ve kadın voleybol takımımız 

var. Kadın basketbol takımımız da fena değil. Ama erkek basketbol takımımız işte son 

BahçeşehirÜniversitesi galibiyetiyle belki küme düşmekten biraz uzaklaşmış oldu. Erkek 

basketbol takımının başarısız olmasının nedeni maliyet değil. Onun nedeni, tam anlamıyla 

kötü yönetim. Maliyet diyorsanız bir başka büyük kulüp, 850 bin Euro ile kurduğu takımla, 

bizim çok üstümüzde, bizim maliyetlerimiz, herhalde mali tablolar gelince göreceğiz. Onun 

kat kat üstünde, bu başarısızlığımızın ana nedeni, maalesef ki kötü yönetimdir. Umarım bu 

bize de bir ders olur. Yeni seçilecek yönetime de bir ders olur. Bazen bir şeye karışmamak, o 

işi bilenlere teslim etmek en doğru sonuç olacak. Ben daha fazla süre uzatmak istemiyorum. 

Tekrar hizmetleriniz, emekleriniz için teşekkür ediyor ve Dedehayır, sevgili Ahmet 

Dedehayır’ın söylediği gibi, Eşref Başkanımın hizmetlerinin Galatasaray Camiası için devam 

edeceğine inanarak, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sevgili Ayhan kardeşime, arkadaşıma çok teşekkürler bu değerlendirmeleri için, sağ olsun. 

Sayın Taner Aşkın hazır mı Burçin Bey? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Taner Aşkın bağlanıyorlar Başkanım. Sayın Taner Aşkın’dan sonra Sayın Ragıp Duran, 

daha sonra Sayın Cem Tanlar görüyorum. İsterseniz bütün isimleri de okuyabilirim, çünkü 

soranlar var. Serhat Özalemdar, Bülent Pozam, Serol Acarkan, Numan Taner, aslında bayağı 

konuşmacımız var. Refik Arkan, Murat Gönenç ve şimdi talep eden iki üyemiz, teyit 

edilmediği için söylemiyorum, üye numaraları. 10 konuşmacımız daha var Başkanım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler, katılımcılara. Oldukça dinamik bir Pazar yaşıyoruz hepsinin sayesinde. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Evet, bu arada 222 katılıma ulaştık Başkanım.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Kaç efendim? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

222.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Maşallah. Çok teşekkürler herkese. Sayın Aşkın hoş geldiniz. 
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Taner Aşkın 

Hoş bulduk Sayın Başkan. Değerli Yönetim Kurulu üyeleri, sizlere de merhaba. Kusura 

bakmayın, ben bugün çok farklı bir gün yaşıyorum. Bugün benim hem yaş günüm, hem de 

Galatasaray’ın kapısından içeri girdiğim 67 nci yıldönümüm. Dolayısıyla benim için çok büyük 

mana ifade eden bir gün. Bugüne denk gelen bu Divanda da bazı söylemek zorunda 

olduğumdan dolayı, belki zülfüyâra dokunabilirim. Ama beni lütfen anlayışla karşılayın, 

yılların bir birikimi var, bir doluluğu var. En azından sizlere ve ekibinize canı gönülden 

teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın son 3 yılı içerisinde özellikle Divan toplantılarına ve Divana 

karşı yapılan saygısızlıklarla başa baş, dişe diş mücadele ettiniz, Galatasaraylılığın ne 

olduğunu, ne olması gerektiğini, nasıl yönetilmesi gerektiğini, nasıl davranılması gerektiğini, 

bilmeyenlere, her şeye rağmen öğretmeye gayret etmiş olmanızdan dolayı sizi ve ekibinizi bir 

kez daha candan kutluyorum ve teşekkür ediyorum. 

Sözlerime başlamadan önce şunu söylemek isterim. Başında da söyledim, yani zülfüyâra 

dokunabilirim ama hepimizin bilmesi gerektiği bazı konular var. İkinci bölümde, gündemde 

olan 5 konuyla ilgili çok önemli şeyler söyleyeceğim. Özellikle bu hususta da ricam şu, bunu 

lütfen Divan zabıtlarında benim bir talebim olarak, Divandan bir talebim olarak, yönetimden 

talep edelim, yani ben bu Divandan bunun cevabının alınmasını istiyorum. Zira mektup 

yazıyoruz, şu yazıyoruz, filan bunların hiçbirisine cevap alamıyoruz. Ama Divanın 

tutanaklarında bunun olması lazım. Çünkü söyleyeceğim konular, şu anda herkesin merak 

ettiği ve Galatasaray’ın geleceğini %100 enterese eden konular. Maalesef bugüne kadar hiç 

kimse bu konulara değinmiyor, ama ben hemen hemen hepsine değinmeye çalışacağım. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, sevgili Başkan, değerli Galatasaraylılar, muhterem basın 

mensupları, kusura bakmayın biraz da heyecanıma verin. Bugünün heyecanına verin. Ben şu 

anda Galatasaray’ın bir seçim hazırlığı içerisinde olduğunu ve gerek Divan Başkanlığı seçimi, 

ki Sayın Başkan zaten durumunu belli etti. Bundan sonra orada herhangi bir şeyin daha fazla 

ileri gideceğini zannetmiyorum. Ama Başkanlık seçiminin süresi geldi. Üzülerek söylüyorum, 

Galatasaray’da bugüne kadar benim görmediğim, kabullenemediğim bir sürü hadise teşekkül 

etti. Yalandır, doğrudur, eğridir. Onu bilemem. Ama benim bildiğim bir şey var. Şu anda 

Galatasaray Başkanlığı için 14 tane adayın ismi geçiyor. 14 adaydan bahsediyorum. Lütfen 

dikkatinizi çekiyorum. 14 aday. 14 adayın ortaya çıkması demek, Galatasaray’da birilerinin 

seçime girmeseler bile, külahlarını koysalar bile seçimi kazanacakları anlamına gelir ve bu, bu 

işi tezgâhlayanların işine yarar. Biz böyle şey görmedik, özellikle ben üstüne basa basa 

söylüyorum. Bizim camiamızda bugüne kadar beraber yiyen, beraber içen, beraber yatan, 

beraber kalkan, aynı karavanadan kaşıklayan, pilav yiyen insanlar, niye böyle oldu da sırtlarını 

birbirlerine döndüler. Yüzlerinde hiçbir şey yok, gülümsüyorlar. Ama bir türlü birleşemiyoruz. 

Neden arkadaşlar? Neyi pay edemiyoruz? Kimlere neyi ikram ediyoruz farkında mıyız acaba? 

Bir kendimize gelelim, sayıyla kendimize gelelim. Çok önemli şeyler kaçırıyoruz. Büyük 

fırsatlar kaçırıyoruz. Bundan evvelki bütün konuşmacıları dinledim. Herkesin söylediğ i 

şey,Galatasaray’da birlik ve beraberliğin teşekkül etmesi. Ben bunu 3 senedir, 5 senedir, 

hatta 20 senedir hep söylüyorum. Ama maalesef, maalesef bir türlü olmadı. Nitekim işte 

bugünkü duruma geldik. 
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Şimdi burada üzerinde durulması gereken şey şu, biz Sayın Başkanın da söylediği gibi, 

özümüze nasıl döneceğiz, öz ayarlarımıza nasıl geleceğiz? Bunu nasıl yapacağız? Derken 

ortaya bir şey çıkıyor. Öncelikle birbirini görüp kucaklayan insanlar, arkalarını döndükleri 

zaman selam vermedikleri andan itibaren biten ve yeni durumu başlayan, bu şekildeki durum 

başlamış olmasına rağmen, bu arkadaşların tekrar geriye dönüp, birbirlerini kucaklamamız 

lazım arkadaşlar. Bu iş bitti artık, bunun ötesi, berisi yok. Galatasaray’ın bu noktalara gelmesi 

demek, bundan sonra bizim yapacağımız hiçbir şeyin kalmaması anlamına geliyor. Bize 

bırakılan bu ciddi ve anlamlı mirası, bizden sonrakilere maalesef biz aynı şartlarla 

devredemeyeceğiz.  

Kabahat kimin? Kabahat bizlerin. Zamanında müdahale etmedik. Zamanında anlaşmazlıkların 

üstüne gitmedik. Olabilir, ama bunlar geçti artık, bakın. Tabiri caizse şöyle söyleyeyim, bunu 

herkes biliyor. İşte köprüden önceki son çıkış. Yok, hayır öyle bir şey yok. Köprüden önce çıkış 

filan kalmadı. Köprüyü geçtik, nereye gittiğimiz belli değil. Sonsuza doğru gidiyoruz. Yani bu 

kadar ciddi bir durumdayız. Eğer biz bunu şu anda idrak edemiyorsak, edip de buna karşı bir 

çare bulamıyorsak, o zaman bizim Galatasaraylılığımızın bir kenarda durması lazım.  

Ben böyle bir şey görmedim. Bir Divan Kuruluna bir Galatasaray Başkanının gelmemesi, 

veyahut en azından bir idarecisini göndermemesi veya en azından bugün yaptığımız gibi bir 

toplantıya katılıp, rahatsız olduğunu biliyoruz, mazeretini beyan etmesi. En azından oy 

alacağı Divan üyelerine karşı bir saygı göstermesini beklerdim. Ama ne yazık ki şöyle 

söyleyeyim, ne yazık ki Galatasaray Başkanı çok seferler tekrar ettim, yine söylemekte 

mahzur görmüyorum. Galatasaray Başkanının ilk görevi, camiasına sahip çıkmak, camiasını 

toplamaktır. Dağıtmak, parçalamak, bölmek, asla, asla değildir. Bugün sevgili Başkanın yaptığı 

şey bundan farklı değil. Böl, parçala ve yönet. Bu dönem çoktan geçti SayınBaşkan. Yine, yine 

taktikleriniz tutuyor, stratejiniz tutuyor. Yani hele son zamanlarda, şu son 10 gün içinde 

yaptığınız strateji takdire değer, ama yiyene değer. 

Siz yanlış yapıyorsunuz, çok, çok yanlış yapıyorsunuz. Sizden sonraki tufan olur Sayın Başkan, 

buna hakkınız yok. Biz sizi oraya, burayı yönetin diye seçtik ve burayı toparlayın diye geldiniz, 

gelirken bütün konuşmalarınız bunları söylüyordu. Şimdi ne oldu? Niye böyle oldu Sayın 

Başkan, niye böyle olduk? Kulüpte 11 tane Yönetim Kurulu üyesi var, 4, 5 tane yedeği var. 

Niye 4 kişinin üstünde bu ağırlık dönüyor, niye? Sebep ne? Kimin kimden haberi var? Bir sürü 

işlem yapıyorsunuz. Yetkiniz var, yetkiniz yok, hiçbir şeye baktığınız yok. Bir şeye göre 

yetkiniz var, nedir o yetkiniz Sayın Başkan? GelinDivanda söyleyin. Ben bu yetkileri sizden 

aldım arkadaşlar, ben bunları böyle kullanma hakkına sahibim deyin. Var mısınız, yok 

musunuz? Hadi buyurun. Divan açık. Şu anda zoom’la da gelebilirsiniz buraya, söyleyin, beni 

inandırın Sayın Başkan, beni inandırın. Beni inandırın. Galatasaray’da bugün yaptığınız her 

hadisenin arkasında ben şüpheci olarak değil, haklı olarak başka açıdan bakmak zorunda 

kalıyorum. Bana bunu yapmaya hakkınız yok. Sizi oraya bizler seçtik. Ama bu hale getiresiniz 

diye seçmedik. İnanın, samimiyetle söylüyorum. Yani, inşallah. İnşallah, sağlığınız çok çok 

daha iyi olur. İnşallah aday olduğunuz gibi seçimlere de katılırsınız. Ama inşallah, inşallah 

Galatasaray Genel Kurulu bir daha böyle büyük bir hatayı yapmaz. Bir daha içinden 

çıkamayacağımız bir hatayı, egolarımızdan vazgeçerek, yani her şeyden vazgeçerek, sırf 

Galatasaray’ı düşünerek, Galatasaray Genel Kurulu bir daha böyle bir hatayı yapmayacaktır. 
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Ama siz ısrarla, inatla devam ediyorsunuz. Şimdi buradan sonra çok önemli bir noktaya  

gelmek istiyorum. 

Son 1 haftadır, 10 gündür, bir şeyler var Galatasaray’da, ben bunu 5 maddede özetlemeye 

çalışacağım şimdi sizlere. Bir Belhanda’nın mukavelesinin feshedilmesi ve gönderilmesi. Sayın 

Başkan, makama yapılan birçok saçma sapan, saldırı oldu. Bunların hiçbirisine sesiniz, 

soluğunuz çıkmadı, hiçbir şey söylemediniz. Ama sebep bir noktada sahanın yapımına geldi 

takıldı, çünkü oraya bir tahsisat ayıramadınız, orayı bir şekilde revizyona tabi tutamadınız. 

Bakımını iyi yaptıramadınız, fırsat bildiniz, Belhanda’yı gönderdiniz. Ha bu neydi biliyor 

musunuz? Bu şuydu arkadaşlar, Galatasaray Spor Kulübü Belhanda’yı göndermeden 3 gün 

önce, EnerjiSa ile bir anlaşma imzaladı. Galatasaray tesisleri, yani Ali Sami Yen stadının üstü, 

çatısı, güneş enerjisi ile kaplanacak. Sayın Başkan soruyorum. Lütfen Divan adına da 

soruyorum, kusura bakmayın, bir Divan üyesi olarak, Divan adına soruyorum. Bunun bir 

fizibilitesi var mı Sayın Başkan? Bunun bir yetkisi var mı? Bunun hesapları yapıldı mı? Bakın 

25 seneliğine kiraladığınız yer, sadece 3 ay kala nöbeti devretmeye geleceğiniz noktaya mı 

denk geldi? Eğer böyle ise, Galatasaray’ın gelecek 25 senesinin herhangi bir enstrümanı şu 

anda sizin yetkinizde, etik olarak yok zaten. Etik olarak olmamalı. Olmamalı. Ama bu, bu bir 

kenara, böyle bir yetki yapmanız, yetki yok. Zaten mal bizim değil. Yani öncelikle Gençlik Spor 

Genel Müdürlüğünden izin almanız lazım. Ondan sonra bunu genel kurula getirmeniz lazım. 

Bunun yapılacak harcamalarını genel kuruldan şöyle veya böyle geçirmeniz lazım. Nedir? 

Efendim işte 5 sene para vermeyeceğiz, vermeyelim. Ne olacak? Elektrik parasına sayacaklar, 

güzel. 10 sene sonra ne olacak? Bize devredecekler. O da çok güzel, harika. Dünyanın 

parasına mal olmuş bir tesisi biz alacağız. Kaç paraya mal olmuş? Diyelim ki 5 milyar yahut 10 

milyon dolara mal olmuş, tesis. Ya şimdi bütün bunları bir kenara koyalım Sayın Başkan, bu 

tesisin ömrü zaten 10 sene, 10 sene sonra size hurdayı bırakacaklar. Hurdayı. Bir de biz oraya 

kira ödeyeceğiz, bir de arkadaşlara para ödeyeceğiz, EnerjiSA’ya, sonra? Bunun hesabı 

nerede Sayın Başkanım? Kim soruyor bu hesabı? Nerede, niye bize getirmiyorsunuz, niye 

bizim haberimiz yok. Gizlilik anlaşması. Bırakın bunları. Gizlilik anlaşması işinize geldiği yerde 

var, işinize gelmediği yerde yok. Böyle bir şey. Burası Galatasaray Sayın Başkan, siz de 

Galatasaray’ın Başkanısınız, kendinize gelin lütfen.  

Belhanda’yı gönderin, sırf gündem değiştirmek için bir formaliteydi. Becerdiniz, tamam. 

Sonradan size gelen tenkitlerden, baktınız ki bu bir tek Belhanda ile olmayacak. O stadın 

teknik müdürünü de gönderdiniz. Çünkü sebep Belhanda olamazdı, o teknik müdürü 

gönderdiniz ki konuşmasın. Niye yapılmadı bu iş, ortaya çıkmasın diye.  

Bir başka konuya geliyorum. Ada’nın davasının bittiğinden, resmi sitemizden bir açıklama 

yaptınız, kazandığımızı tabii ki hepimiz sevindik, sonsuz sevindik. Ama bunun bir terminolojisi 

olması lazım Sayın Başkan, kazandıkla iş bitmiyor. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Yönetimin 

görüşü ne şu aşamadan sonra, hukuki durum neler olacak? Galatasaraylılar niçin bunları 

bilmiyorlar. Oy istemeye gelince, her şeyi söylüyorsunuz. Ama açıklamaya gelince, biz şeffafız 

diyorsunuz veya işte SPK’nın kanunları diyorsunuz veya işte özgürlük hakları diyorsunuz, 

şunlar, bunlarla üstünü kapatmaya çalışıyorsunuz. Sayın Başkan çağın ilerisinde bir kurum, 

öyle kabul edin. Etmeseniz de etmek zorundasınız. Bunları kimse yutmuyor Sayın Başkan, 

kimse yutmuyor. Lütfen Galatasaray’ı layık olduğu şekilde yönetin, eğer yönetemiyorsanız 
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lütfen rica ediyorum. Yönetemiyorsanız, bunu açıklıkla itiraf edin. Bunda herhangi bir şey 

yok. Emeğiniz geçti, teşekkür ederiz. Her şeyi yaptım diyorsunuz, siz ona inanıyorsanız, biz 

ona da teşekkür ederiz. Ama yeter ki açık olun, açık.  

Bir başka şeye daha geliyorum. Şimdi burada tabii ki çok önemli olan şey, borçların 

yapılandırılmasıydı. Evet bir şekilde borçlar yapılandırıldı. Tamam. Ama bu para nasıl 

ödenecek? Bir nakit akışı yaptınız mı? Bunu en azından şöyle söyleyeyim. Bu borçlanma 

yetkisi, 9,5 senelik, 9,5 senelik. Tüzükte böyle bir şey yok. Size bu 9,5 senelik yetkiyi kimse 

vermiyor. Yani haşa huzurdan bir şey söyleyeceğim yani, Allah bile bu işe muhalif ya. Nasıl 

yaparsınız böyle bir şeyi arkadaşlar? Nasıl yaparsınız bunu? 9,5 sene benim hakkımda idam 

kararını, şu andan itibaren imzalıyorsunuz. Stadın üstünün yapımında 25 sene, burada 9 

sene, ne oluyoruz ya, kimsiniz siz? Nereden geldiniz? Hangi yetkiyle mücehhezsiniz? Ne 

zannediyorsunuz kendinizi? Arkadaşlar yapmayın bakın, Galatasaray’ın intikamı, intikamı 

olmaz. Galatasaray’ın şamarı suratınızda patladığı zaman, o zaman anlarsınız, cemiyet 

içindeki yerinizi, o zaman nerelerde olduğunuzu daha çok fark edersiniz. Buralara gelmeyin 

lütfen. Sizden tek ricam, açık olun, şeffaf olun. Yetkilerinizin dışında bir şey yapmayın. Ha, 

seçim yaparsınız, yapmazsınız. Yine coronayı bahane ederseniz, bu seçimi Eylül’e kadar 

sallarsanız, çünkü bu sizin iki dudağınızın arasında, bu seçim Mayıs’ta da olur, bu seçim 

Eylül’den sonra da olur. Bakın bunu söylüyorum. Açıkça söylüyorum. Aday adayı olan 

arkadaşlara da söylüyorum. Arkadaşlar bu tufaya gelmeyin. Bakın birleşmekte fayda var, 

Galatasaray’ın menfaatleri sadece ve sadece burada. Ben tecrübelerime istinaden 

söylüyorum, yaşadığım birtakım şeylere istinaden söylüyorum, bazı bildiklerime istinaden 

söylüyorum. Biraz da önsezilerime istinaden söylüyorum. Galatasaray’ın tek, tek çıkış yolu, 

birlik, beraberlik ve tesanütle buradan geçmektir.  

Muhterem arkadaşlar, bugün 9,5 yıllık bir süre içerisinde henüz belli olan şey şu sadece, belli 

bir dönem ödemesizlik var. Fakat o ödemesiz dönem içerisinde bizim hangi hasılatları 

nereden elde edeceğimiz, hangi gelirleri sağlayacağımız, bu bütçenin bir giderleri var. Ne 

kadar kısarsak kısalım, onları nasıl temin edeceğimizi bilmiyoruz. Oraya bir imza attık, bugün 

Trabzonspor Başkanı medyada diyor, vallahi ben kendi borcumu ödeyeceğimden eminim de, 

diğerlerinden tereddüdüm var diyor. Bakın bu yabancı bir kulübün başkanı. Tereddütten 

bahsediyor, ben bir Galatasaray Divan üyesi olarak ne düşünmeliyim acaba diye sizlere 

soruyorum. Lütfen sayı ile kendimize gelmemiz lazım. Sevgili Galatasaraylılar, bu kadar çok 

adaya gerek yok. Bu kadar çok telaşa da gerek yok. Bekleyelim, görelim. Mustafa Cengiz 

Beyin, Sayın Başkanımızın sağlığına dua edelim. Bir an evvel inşallah tam sıhhatine kavuşur. 

Adaysa da çıksın aday olsun. Ona da şeyimiz yok. Ama biz her şeye rağmen, her şeye rağmen, 

Galatasaray’ı bundan sonra layık olduğu ellere, layık olduğu idareye teslim edelim. Benim şu 

anda söyleyeceklerim bundan ibaret, daha çok bir şey söyleyebilirim ama burada kesmek 

istiyorum. Sayın Başkan, son şeyim daha var, son bir göreviniz olsun, benim sizden ricam 

olsun, istirham ediyorum. Bu Divan toplantısında söylediklerimi lütfen yazıyla benim adıma, 

benim adıma lütfen bir Divan üyesi olarak Yönetim Kurulundan talep edin. Bunlar Divanın 

talebi olsun, böyle bir isteğim var, bir arzum var. Uymaması diye bir şey yok. Gidiyorsunuz, 

giderayak bunu lütfen yapın. Bu çok önemli, bakın 3, 4 tane konu saydım. Hepsi burada belli. 

Kim, ne yapmış, ne yapmak istiyorlar? Galatasaray’ın geldiği en net pozisyonlar bunlar. 
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Bunların hiçbirinin izahı yok, hiçbirinin yetkisi yok, hiçbirinin projesi yok. Hiçbir şey, boşlukta, 

bindik bir şeye gidiyoruz nereye? Hiç belli değil. Ben, pardon, sizler yapmış olduğunuz görevi 

layıkıyla tamamladınız. Herkesin ayrılmak istemediği koltuğu, bilerek, severek, isteyerek, 

zamanında terk etmesini, en azından etik olarak ilan ettiniz herkese.  

Sizi bir kez daha bu yüzden kutluyorum, saygılar sunuyorum. Hoşça kalın, sağlıklı günler 

diliyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Taner Aşkın’a ben de her zamanki gibi duygu dolu ve gerçeklere değinen konuşması 

için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Divan Kurulu üyesi arkadaşlarım ve kendi adıma, çifte 

doğum gününü kutluyorum. İnşallah sağlıklı günlerde hep birlikte bizimle olacaktır. Benim ve 

Divan Kurulu üyelerim için, sarf etmiş olduğu çok olumlu sözler, tespitler, bizim için çok 

büyük bir kazançtır. Biz dirayetli olmayı, doğru temsil yapmayı, şeffaf olmayı, etik davranmayı 

sizin gibi büyüklerimizden öğrendik. Hep vurguladığım Galatasaray’ın yazılı olmayan kuralları, 

işte bunlardır. Eğer Galatasaray’ı fabrika ayarlarına çevirmek, geri döndürmekten 

bahsediyorsa birileri, mutlaka bu bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır diye düşünüyorum. Yeter 

ki hep birlikte Galatasaray’a güvenelim. Çok teşekkürler Taner Aşkın, katkılarınız için. Burçin 

Bey. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Başkanım, sırada Sayın Ragıp Duran var. Ragıp Duran’dan sonra, Sayın Cem Tanlar ve Serhat 

Özalemdar olacaklar.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ragıp Duran’a söz verelim lütfen. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Ragıp Duran, bağlanıyorlar efendim. Şeyi bekliyoruz. Kamera ve mikrofonunu açmasını 

bekliyoruz. Dediğim gibi bu biraz zaman alabiliyor. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Biraz vakit alabilir. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Duran, duyuyorsanız eğer. Kamera ve mikrofonunuz kapalı olduğu için biz sizleri 

duyamıyoruz. Şu anda bağlandığınızı görüyorum. Evet. Şimdi sizi görüyoruz. Mikrofonunuzu 

açarsanız duyabileceğiz efendim. Hâlâ mikrofonunuz kapalı. Şimdi açtınız.  

 

Ragıp Duran 

Şimdi duyuyor musunuz? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Şimdi duyuyoruz efendim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Ses ve görüntü mükemmel Ragıp’cığım, hoş geldin. 

 

Ragıp Duran 

Merhaba. Sayın Başkan, Sayın Başkanlık Kurulu üyeleri, Sayın Divan Kurulu üyeleri, değerli 

arkadaşlar, izin verirseniz bir saptama yapacağım, bir de sorum olacak. Saptamam şöyle. 

Divan Kurulu, Galatasaray Spor Kulübünün kaymak tabakasıdır. Denetleme, danışma ve 

tavsiye misyonlarını son derece başarılı bir şekilde yapmıştır. Sunduğunuz bu 3 aylık faaliyet 

raporunda zaten bunu kanıtladınız. Tebrikler. Gerçekten gurur duydum. Bin kere tebrikler. 

Ne var ki, dışarıdan birisi baktığında, herhangi birisi. Yönetim Kurulunun kararlarını, 

uygulamalarını, açıklamalarını, davranış tarzlarını incelesin. Bir de Divan Kurulununkini 

incelesin. Divan Kurulu nasıl çalıştı, neler söyledi, nasıl söyledi? E, vallahi, kim olursa olsun bu 

kişi. Bu iki kurulun, aynı kulübün iki organı olduğu konusunda büyük kuşkuya düşer. Çünkü 

maalesef Yönetim Kurulunun açıklamalarında, söylem tarzında, davranışlarında, ne yazık ki, 

Galatasaray kültürünü, nezaketini, asaletini göremiyoruz. Divan Kurulunun çalışma tarzını, 

Divan Kurulunun yaklaşımlarını, politikalarını, uygulamalarını biz bütün kulüpte, hatta 

mümkünse bütün camiada egemen kılmamız gerekir ki, Galatasaray da zaten bunu gerektirir. 

Soruma geçiyorum. Biliyorsunuz, her türlü kurumda, devam, istikrar, sürdürülebilirlik, 

kalıcılık, son derece önemli. Eğer uygun görürse, Divan Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu 

yanıt verirse sevinirim. Önümüzdeki dönemde sizin şimdiye kadar yerleştirdiğiniz, çalışma 

tarzı, yaklaşımları, devam ettirecek, sürdürebilecek yeni bir Divan Kurulu için hazırlıklarınız, 

planlarınız, programlarınız var mı? Aynı şekilde, çünkü kaçınılmaz olarak Divan Kurulunun 

misyonu belli, sınırlı. Önümüzdeki dönem, Yönetim Kurulu için Divan Kurulumademki tavsiye 

yapıyor, mademki danışmanlık yapıyor, madem ki denetleme yapıyor. Önümüzdeki dönem 

Yönetim Kurulu için hazırlıklarınız var mı? Hem de bu aşamada devamında şunu da 

söyleyebilirseniz gayet iyi olur. Bizim Divan Kurulu üyeleri olarak, bizim Kulüp üyeleri olarak, 

bu çalışmada nedir beklediğiniz, bizim yapmamız gerekenler nedir? Teşekkür ederim.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sevgili Ragıp Duran’a olumlu düşünce ve temennileri için çok teşekkür ediyorum, bir defa. Biz 

eğer ekip arkadaşlarımla birlikte, Divanda bir şeyler başarabildiysek, bizlere ne mutlu. Bunu 

siz Divan üyelerinden aldığımız destek ve Galatasaray’dan öğrendiklerimizle gerçekleştirdik. 

Fakat bunun arkasında bir fark koyduk. Biz oyunun kuralını bozucu, cesaretli, dirayetli, radikal 

adımlar atarak bunu becerdik. Becermeye çalıştık. Bunun arkasında, sansüre karşı koyduk. 

Galatasaray Televizyonu,Divan toplantılarımızı yayınlamama kararı aldı. Artık bugünkü 

çağdaş iletişim ortamında böyle şeyler, hele Galatasaray’da kabul göremezdi. Nitekim online 

toplantılara geçtik, online toplantılarda da zoom’la yetinmedik, youtube ve vimeodan bu 

görüntüleri ve gerçekleri paylaşmaya başladık. Dolayısıyla biz şu anda çok moda olan terimle 

distractive yani oyun kurallarını bozucu radikal kararlarla ilerledik ve bu konuda da 

arkadaşlarım ve ben son derece dirayetli durduk ve durmaya devam edeceğiz. 
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Sorunuza gelecek olursak, evet ben son Divan toplantımızda, bundan önceki Divan 

toplantımızda bir dönem daha Divan Başkanlığına aday olmayacağımı söyledim. İki nedeni 

var. Birincisi, evet ben bunu bir dönem yaptım. Galatasaray Camiası bana tüzüğe göre 

Galatasaray’ın en onursal mevkii olan Divan Kurulu Başkanlığını uygun gördü. Divan Kurulu 

üyelerimiz bu teveccühü gösterdi ve görev süresince de büyük destek aldık. Buna bir defa bir 

teşekkür ve minnet borçluyum. Bizler her şeyini Galatasaray’dan alan insanlarız. Dolayısıyla 

da artık hepimiz özellikle de Divan Kurulu üyeleri olarak, aldıklarımızı Galatasaray’a verme 

aşamasına geldik. O bakımdan ben de özellikle Divan Kurulu üyelerimizden ve Camiamızın 

her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım.  

Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman, görev verilmesi halinde de bu görevden 

kaçınmayacağımı ve bu konuda çalışmalar içinde olduğumu, projeler içinde olduğumu da 

buradan beyan etmek istiyorum. Dolayısıyla umarım sorunuza beklediğiniz netlikte cevap 

vermişimdir. Dediğim gibi Galatasaray çaresiz değildir, bugün Galatasaray’ın en büyük 

avantajı, Türkiye'nin en iyi insan kaynağına sahiptir. Ortak akılla, belli bir vizyon çerçevesinde, 

etrafında birleşerek, Galatasaray’ın yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Evet, hepimiz biliyoruz, 

Galatasaray’ın mali durumu gelecek senelerde hemen düzelecek bir şey değil. Her kim ki 

böyle bir vaatte bulunuyorsa, Galatasaray’ı tanımıyor demektir. Ama öncelikle Galatasaray’ın 

hamasi bir söylem dışında da birlikte hareket ederek, bu ortak akılı fiiliyata dökerek, bir güç 

birliği sağlayarak, hem dışarıya karşı, hem içerideki bölünmelere karşı durarak 

başaramayacağı hiçbir şey yoktur diye düşünüyorum. Yeter ki dirayetli bir temsil, ciddi, emek 

sarf etmiş, Galatasaray’da merdivenleri tırmanarak gelmiş kişilere emanet edebilelim. Hep 

söylediğim gibi, yeter ki Galatasaray’a güvenelim. Çünkü Galatasaray’a güvenirsek, 

Galatasaray’ın içinde her şey var. Sevgili Ragıp umarım soruna cevap verebilmişimdir.  

Burçin Bey sonraki konuşmacıyı alalım, o zaman.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Başkanım sırada Sayın Cem Tanlar, daha sonra Sayın Serhat Özalemdar ve Sayın Emir Kıvırcık 

geliyorlar.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Serol Acarkan vaz mı geçti? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Seral Acarkan, yok, şu anda vazgeçmedi. Ama 8 konuşmacımız daha var Cem Beyden sonra. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Öyle mi? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Evet, yani Serol Beyden sonra da, yani Serol Bey de şu anda 4 üncü sırada, ondan sonra 4 

konuşmacımız daha olacak Başkanım. 
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam. Çok dinamik ve interaktif bir toplantı yapıyoruz, herkesin katılım ve desteği 

sayesinde. Kalan konuşmacı sayımızı da göz önüne alırsak memnun olurum. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Efendim Başkanım, pardon.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Konuşmacılardan ricam diyorum. Kalan konuşmacı sayısını da göz önüne alarak toparlarlarsa 

çok iyi olur. Her ne kadar çok dinamik, interaktif ve faydalı bir toplantı yapıyorsak da.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Başkanım bu arada 225, şu andaki katılımcı sayımız 226 oldu, ben bunu söylerken.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Bakalım 300 olabilecek miyiz? Rekor tazeleyelim o zaman. Buyurun Cem Bey. 

 

Cem Tanlar 

Merhabalar, Sayın Başkan, değerli Galatasaraylılar, ben 6991 Cem Tanlar. Öncelikle Sayın 

Başkan ve tüm Divan Kurulu üyelerini 3 yıllık özverili ekip çalışmaları için, performansları için 

candan kutluyorum ve teşekkür ediyorum kendilerine. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Biz teşekkür ederiz size. 

 

Cem Tanlar 

Geçtiğimiz Perşembe günü, kulübümüzün resmi sosyal medya hesaplarından güzel bir haber 

aldık bildiğiniz gibi, 18.3 tarihinde yapılan duruşmada işletmecinin Adadan tahliyesine karar 

verildiği gün oldu. Şimdi tabii bu karar kesinse, harika bir haber tabii ki. Ve bir başarı 

olduğunu da kabul edebiliriz. Biz aynı bildiride dikkatimi çeken bir şey daha oldu benim. 

Yönetim tarafından söz konusu tahliye davasının 17.11.2020 de yani sadece 4 ay önce açıldığı 

belirtiliyordu. Yani 4 ay içinde sonuç alınmış. Peki 3 senedir biz. Hangi davalarla vakit 

kaybettik? Böyle hızlı sonuç alınabiliyorsa, niye daha önce yapmadık? Bir mülkiyeli olarak, ....  

(ses kaybı var anlaşılmıyor) kadar olmasa bile bir miktar hukuk bilgim var ama, ben bu 

soruların cevabını bulamadım doğrusu. Neyse çok da aslında geçmişi de kurcalamak 

istemiyorum. Sonucun kesin olduğunu bütün kalbimle umuyorum, bu konuda emek sarf 

eden, uğraşan biri olarak ve ileriye bakmak gerektiğini düşünüyorum ve eğer sonuç buysa, 

emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 

Bu arada Galatasaraylı kamuoyunun bu konuda ne kadar duyarlı olduğu ve beklenti içinde 

olduğu da ortaya çıktı. O gün Galatasaray Adası, trendtopic yani en çok konuşulan 

konulardan bir tanesi oldu medyada. Son aylarda benim ve konuya duyarlı diğer arkadaşların 

ısrarlı konuşmalarımız, çağrılarımız, toplantılarımız, yönetimin konuya odaklanmasına, itici 
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güç olabildiysek tabii ne mutlu bize. İşte Divan bu tip konular için, yönetimin gerektiğinde 

uyarılması, eleştirilmesi ve harekete geçirilmesi için vardır. Tüm yönetimlerin, sadece kulüp 

yönetimlerinin, şirket yönetimlerinin de ülke yönetimlerinin de her zaman yapıcı eleştirilere 

kulak vermeye ihtiyaç duyarlar, duymaları gerekir. Sonucun kesin olduğunu kabul edersek, 

kusura bakmayın bunu ikide bir tekrarlıyorum ama maalesef bu konuda bile yönetimden bir 

kişi veya en azından davayı takip eden hukuk ekibinden bir kişi gelip karar sonrası durumu ve 

olası gelişmeleri, Galatasaray’ın en üst kuruluna anlatma gereği duymadığı için, hâlâ böyle 

maalesef bir kuşku var içimde. Ama tabii inanmak istiyoruz. Artık bunun geri dönüşü olmaz. 

Şimdi tabii bu sonuçlar, çok önemli bir adım atılmış oluyor. Şimdi ikinci büyük adım var 

sırada, olması gereken. O da nihai adım belki de, yani Adanın 2021 yazında açılması. Kalan 

kısa zamanı düşünürsek, bu yönetimin veya seçilecek yönetimin, bundan sonra seçilecek 

yönetimin, önündeki en ivedi mesele budur bence. Çalışmalar hemen başlatılmalı, bu bir 

Galatasaray meselesidir. Şimdiki yönetim başlatmalı, seçilecek yönetim devam ettirmeli. 

Mayıs sonuna, en geç Haziran ortasına kadar tamamlanarak, en azından bir bölümü açılmalı 

ve bayrağımız Adaya dikilmelidir. Böylece yıllardır birbirinden uzak kalmış, kopukluk yaşamış, 

adata yabancılaşmış üyeler, hepimizin bildiği gibi, Galatasaraylı nesiller, birbirine kavuşmuş 

olur. 

Tabii ki kapsamlı ve boğaza, Galatasaray’a yakışacak bir mimari proje, belki bir yarışma ile 

ortaya çıkacak bir proje olması gerekir ama bu sene için belki hızlı bir açılışla bu bahsettiğim 

aşamaya geldikten sonra bu büyük proje için daha geniş bir zamanda, aceleye getirmeden 

bazı çalışmalar yapılmasını, daha doğru buluyorum. 

Adanın tamamen yıkılmış olan Bebek yönüne bakan tarafı, yani işletmecinin düğün 

organizasyonları için kullanmış olduğu taraf, daha sonra açılabilir. O tarafa daha önceden de 

önerdiğim gibi, küçük de olsa bir deniz küreği kayıkhanesi de mümkün olursa, bir lokal 

yapılarak, Ada sporla yıllar sonra tekrar bütünleşebilir. Deniz küreği, 13 yaşından itibaren çok 

ileri yaşlara kadar, her yaşta insanın sadece yarışmacı sporcu için değil, hobi için, sağlık için, 

çok kolaylıkla yapabileceği bir spordur. Ada için gelir kapısı da olabilir. En azından bu 

kayıkhanenin masraflarını çıkartır. Böylece Adamız sadece bir sosyal tesis, bir eğlence alanı 

olmanın ötesinde, çok daha önemli bir fonksiyona, yani asıl fonksiyonlarından biri olan, spor 

tesisi olma özelliğine de bu şekilde aynı zamanda kavuşmuş olur. 

Bunları şimdiden söylemem belki erken bulunabilir. Fakat bir seçimin arifesindeyiz. Herkesin, 

başta Başkan adaylarının bu konuda ciddi değerlendirmeler içinde olmaları gerektiğine 

inanıyorum.  

Ada sadece belli yaştaki üyelerin değil, gençlerin de rağbet edeceği, yönetimine katkıda 

bulunacağı bir mekân haline gelmelidir bana göre, gençlerin enerjisini, dinamizmini çok 

önemsiyorum ve onu harekete geçirecek birtakım yöntemler bulmamız gerektiğine 

inanıyorum. Adada da bu böyle. 80’li yıllarda, 20’li yaşlarda bir genç olarak, Adada birçok 

organizasyonlar yaptım, kulübe maddi katkı sağlama o dönemlerde onuruna erişen bir 

ağabeyleri olarak, ben de onlara isterlerse tabii ki elimden gelen katkıyı, yardımı yaparım. 

Ayrıca biliyorsunuz. Sporda kazanılan şampiyonlukların da Adada kutlanması bir gelenektir. 

Umarım bu geleneği de ileride sürdürürüz. 
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Daha önce sunmuş olduğum Ada ile ilgili tüm konuları takip edecek, öneriler, projeler, 

sponsorluk geliştirilecek bir komisyonun oluşturulması önerimi, şimdi bu gelişme sonrasında 

daha da altını çizerek yineliyorum. Yönetimlerin günlük konuların yoğunluğu düşünülürse, 

Ada için her yönetimle çalışabilecek bir danışma komitesi oluşturulması, şimdi daha da önem 

kazanmıştır. Yine bu gelişmelere bağlı olarak, Başkan adayı olan arkadaşların da artık Ada ile 

ilgili projelerini, vizyonlarını, çok daha açık ve somut bir şekilde açıklamalarını, tüm eski 

Adalılar, eski sporcular adına, onlardan biri olarak beklediğimizi söylemeliyim. Aslında tabii 

sadece Ada konusunda değil, her konuda projeleri nedir, bunu bilmek istiyoruz,bu seçim 

öncesi. 

Sözlerimi bitirmeden önce biliyorsunuz dün üyeliğe kabul töreni yapıldı. Yüzlerce, belki 

binlerce üye, üye eşi ve çocuğunun, ikinci, üçüncü nesil üye çocuklarının yıllarca bekletilen bu 

gençlerin bu kadar yüksek sayıda dışarıdan üye kabul edilirken, bu şeyden gelen herkes üye 

yapılırken, bu töreni acı bir tebessümle izlediklerini ve gönül bağlarının her gün biraz daha 

inceldiklerini bilmenizi istiyorum. Bu gençlerin, babaları, anneleri de çocuklarının yüzüne 

inanın bakamadılar bugün. Rahmetli babası Galatasaray Lisesi mezunu, en az 40 yıllık bir üye 

arkadaşım, geçenlerde bana kendi oğlunu 7 nci başvuruda, yani 7 senenin sonunda ancak 

üye yapabildiğini söylemişti. El insaf. Binlerce üye gibi, ben de yönetime talip olanların üyelik 

konusundaki haksızlıkları ortadan kaldırmak için, tüzüğü değiştirmek kararlılığı içinde 

oldukları inancımı koruyorum, korumak istiyorum. Onlardan bu konuda net açıklamalar 

beklediğimizi de dikkatlerine sunmak istiyorum. Teşekkürler, saygılar sunarım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Cem Beye çok teşekkürler. Özellikle üye alımları konusundaki hassasiyete ben de katılıyorum. 

Benim de bu konuyla ilgili tespitlerim var, endişelerim var. Umarım şimdiki yönetim ve 

bundan sonraki yönetimlerde bu konuda, bu hassasiyetleri göz önüne alırlar diye 

düşünüyorum.  

Bir iki üyemizden sıralarıyla ilgili şikâyet ve serzeniş geldi. Eğer bağlantıları, el 

kaldırmıyorlarsa, sıraya giremiyorlar bir defa, sistem olarak. İkincisi de eğer arada bağlantıları 

kopmuşsa, sistem onları dışarı atıyor. Tekrar söz istemelerini şart koşuyor. O bakımdan bazı 

üyeler beklediklerinin gerisinde konuşacak olabilirler. Burada bizim bir kusur veya tercihimiz 

yoktur. Bunun da bilinmesinde yarar var diye düşünüyorum. EvetBurçin Bey sıradaki 

konuşmacıyı rica edelim lütfen sizden. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sırada Sayın Serhat Özalemdar var. Kendisi bağlanırken Başkanım, ben de müsaade 

ederseniz, bu biraz önce işaret ettiğiniz konuşmacı sırasına bir açıklık getirmek istiyorum. 

Elimizden geldiğince söz isteme sırasına göre söz vermeye gayret ediyoruz. Ancak dediğiniz 

gibi mesela Sayın Emir Kıvırcık aslında ilk söz istemesine rağmen, toplantının ilk sözünü 

istemesine rağmen, Serhat Beyden sonra konuşacak. Çünkü iki kez elektrik kesintisi 

yaşamışlar ve sistem dışına çıkmışlar. Ancak şimdi verebileceğiz, ondan sonra da Sayın Bülent 

Pozam, Sayın Serol Acarkan, Sayın Numan Taner, Sayın Güldener Sonumut, Sayın Mehmet 

Özgül, Sayın Murat Gönenç konuşacaklar efendim.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki, alalım, devam edelim sıradan.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Serhat Bey, sesinizin açık olduğunu görüyorum. Kameranızı da açarsanız sizi görebileceğiz. 

Serhat Bey duyabiliyor musunuz? Evet.  

 

Serhat Özalemdar 

Duyuyorum.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Buyurun efendim, şimdi sizi görüyoruz ve duyuyoruz. 

 

Serhat Özalemdar 

Merhabalar, Sayın Divan Başkanım, Sayın üyeler, Sayın Divan Kurulu üyeleri, hepinizi saygı ve 

sevgiyle selamlıyorum.  

Sesim geliyor mu? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Geliyor, biz sizi duyuyoruz ve görüyoruz. 

 

Serhat Özalemdar 

Tamam. Pardon. Ben bir senedir Divana ilk defa katılıyorum. Son Divan toplantısındaki 2020 

senesi Mart ayındaki Divandaki bir konuşmamdan dolayı, Haziran ayında disipline 

verilmiştim. Ama disipline verilmemem gereken bir konuydu bu. Biliyorsunuz ki bizim iç 

tüzüğümüzde genel kurullarda ve Divan toplantılarında, Divanın kürsü dokunulmazlığı vardır. 

Bana bilgi amaçlı Disiplin Kuruluna sevk edilmem doğru gelmemişti. Buna itiraz dilekçemi 

vermiştim, Haziran ayında Disiplin Kurulu toplantısında benim dosyam görüşülmüş ve 

dosyam Yönetim Kuruluna iade edilmişti. Biz bu dosyada bir ceza veremeyiz diye. Maalesef 

Temmuz ayında tekrar Yönetim Kurulu isteği ile Disiplin Kuruluna sevk edildim ve 3 aylık bir 

hak mahrumiyeti cezası aldım. Yani açık ve seçik olarak iç tüzükte kürsü dokunulmazlığı 

olduğu halde, benim sadece voleybol şubesinde menajerlerin bir arpalığı şeklinde gelen bir 

durumu izah etmiştim orada ve bunun aksini söyleyen yöneticilerle de Galatasaray TV’de bir 

program yapın orada tartışalım bu konuyu dediğim halde. Maalesef öyle bir toplantı arzu 

etmedikleri gibi, benim konuşmamam için bana haksız bir şekilde bir ceza kesildi. Neyse bu 

bir konuydu. Şimdi benim söylemek istediğim, son günlerde öğrendiğim bir durum var. Onu 

size aktarmak istiyorum. 

2020-2021 sezonu hâlâ voleybol sezonu devam etmekteyken, kulübümüzün erkek ve kadın 

voleybol takımlarının sporcu ve yöneticilerinin önümüzdeki 2021-2022 sezonuna yönelik 

sözleşmelerinin Yönetim Kurulu onayına sunulmak üzere hazırlanmış olduğunu öğrendik. 

Yani bu konuşulan bir şeydi, bunu öğrenmiş olduk. Olağanüstü şartların hâkim olduğu bir 
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süreçten geçildiği, bu nedenle yıllık olağan genel kurulumuzun yapılmadığı ve dolayısıyla 

gelecek dönemin bütçesinin hazırlanmayıp, gelir gider kalemlerinin belirlenmediği hususlarını 

dikkate aldığımızda, kulübümüzün tüzük gereği, önümüzdeki Mayıs ayında kurul ve 

organlarının seçimlerinin yenileneceği, dolayısıyla şimdiden alınacak kararlarla, görevi 

devralacak yeni yöneticilerin hareket kabiliyetlerini kısıtlanmasının doğru olmayacağı 

gerçeğinden hareket edildiğinde, yukarıda bahsi geçen sözleşmelerin onaylanarak yürürlüğe 

konulması, sakıncalı olacak ve ileride tedavisi mümkün olmayan sorunlar yaratacaktır bu 

durum. 

Bu konuda, yani hele daha 3, 4 gün evvel imzalanan, bankalar birliği sözleşmesinde, 

biliyorsunuz ki amatör şubelere herhangi bir para aktarılmayacağı bahsedilirken, ortada 

amatör şubelerin durumunun ne olacağı netleşmemişken, kulübün voleybol şubesinin bu 

şekilde yapılacak, şu andaki yapılacak sözleşmelerle bağlanması ne kadar doğru olacaktır. Etik 

olarak bu doğru değil gibi geliyor bana, bilmiyorum diğer üyeler ne düşünür ama yönetimin 

bunu göz önüne alarak, bu sözleşmeleri, daha bundan sonraki gelecek yönetimlere bırakması 

daha doğru olacak gibime geliyor. Bir de son olarak Ayhan Özmızrak ağabeyimiz biraz evvel 

çok kısıtlı bütçelerle voleybol takımlarımızın iyi durumda olduğunu söyledi. Ben buna 

katılmıyorum, ayrıca Ayhan Özmızrak ağabeyime bugün yaptığım çalışmalardan dolayı 

çıkardığım raporlarla ilgili bilgileri kendisine sunacağım. Şu andaki voleybol erkek takımımız, 

geçen sene ve bu sene ligin en çok oyuncu transfer bütçesi fazla olan birinci takımıdır. Yani 

biz kısıtlı bir bütçe ile voleybol şubesi erkek takımını götürmüyoruz.  

İki senedir benim federasyondan aldığım oyuncu bedelleri, şunu gösteriyor. Biz 2 senedir 

erkek takımı olarak en büyük bütçeye sahip şubeyiz. Bayan takımından sayı, bu, bu sene 

bütçe bakımından 4 üncü sıradayız. Ama şu anda biz ligi altıncı bitirdik bayan takımı olarak. 

Yani bizden yarı maliyetli Nilüfer belediyesi 4 üncü sırada, biz 6 ncı sıradayız. Yani biz kısıtlı 

bütçelerle bu işe katılmıyoruz. Bunun böyle bilinmesi lazım. Zaten bununla ilgili bu şube ile 

ilgili daha çok önemli açıklamaları, mali genel kurulda yapacağım. Şu anda sizin zamanınızı 

fazla almak istemiyorum. Ayhan Özmızrak ağabeyime de gerekli bilgileri, alacağım, 

bildireceğim. Onun da bundan haberi olsun. Sonuç itibariyle bütçeler kısıtlı bütçeler değildir. 

Ve de erkek takımı şu anda dün de Arkas’a yenilerek elendi maalesef, Avrupa'da da 

elenmişti. Sadece bir dörtlü playoff’ta, birinci lig şampiyonluğu için playoff’ta devam ediyor 

yoluna. Bayan takımımız 6 ncı bitirdi bu sene. CEV kupasında da Salı günü son maçını 

oynayacak, maalesef ilk maçta İtalya’da bazı oyuncularımız da oynamadı gerçi orada, 

coronadan dolayı, fakat buradaki maçı hem almamız, hem de altın seti almamız, bize CEV 

kupasını getirecektir inşallah diye düşünüyorum. Ama tabii ki bizim bütçemiz, Türkiye 

voleybol ligi, dünyadaki birinci sırada olan bir lig, bizim bu bütçelerle bu kupayı daha 

evvelden de kazanmamız lazımdı, final, yarı finaller de oynadık, finaller de oynadık, ama bir 

türlü başaramadık. Aynı kupada Yeşilyurt da gelecek hafta final maçına çıkıyor. Onların 

avantajı fazla, çünkü ilk maçı galip bitirdiler. Ben şimdilik sözlerimi burada son veriyorum. 

Yani sonuç olarak yönetimin şimdiden yapılan bu transfer anlaşmalarının imzalaması, etik 

olarak doğru değildir ve de gelecek yönetimlerin elini kolunu bağlamak olacaktır. Buna dikkat 

edilmesini rica ediyorum. Bu arada Sayın Divan Başkanım, Eşref Hamamcıoğlu’nun 3 senedir 



39 
 

Divan Başkanlığından dolayı yaptığı çalışmalardan ve ekipteki diğer arkadaşlarının hepsine 

ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve size, hepinize hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler Serhat Bey, voleybol şubesi hakkında verdiğiniz bilgiler ve yorumlar için. Sıradaki 

konuşmacı?  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Başkanım sesiniz kesildi ama sıradaki konuşmacı dediniz zannediyorum? Sayın Emir Kıvırcık. 

Kendisine hemen söz veriyorum. Daha sonra Sayın Bülent Pozam, Sayın SerolAcarkan, Sayın 

Güldener Sonumut, Mehmet Özgül, Murat Gönenç sırasıyla görüyorum Başkanım. Bu arada 

Okan Bey el kaldırdılar ama, Sayın Emir Kıvırcık da geldiler bu arada.  

 

Emir Kıvırcık 

Sayın Başkanım, Sayın Divan Kurulu üyeleri, her şeyden önce Sayın Başkanım, görev 

sürenizde gayet başarılı bir Başkanlık yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum 

ve kurulunuzu tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çünkü yılın yarısında malum covid çıktı 

ve hemen teknolojik olarak, gündemimizin devam etmesini, toplantılarımızın devam etmesini 

sağladınız. Bu sebepten dolayı, bu idari başarıdan dolayı teşekkür ediyorum. 

Ben yine gündem dışı Galatasaray’ın geleceğiyle ilgili bir konuşma yapmak istiyorum 

müsaadenizle. Ocak ayında ve Şubat ayında, üst üste basa basa, kulübümüzün geleceği ile 

ilgili Dijital A.Ş.’nin ve dijital dünyada ve özellikle de dijital oyun dünyasında yer almamızın ne 

kadar önemli bir vizyon olacağını dile getirmiştim. Daha önce futboldan para kazanmayı filan, 

bunların hepsini söylemiştim hatırlarsanız, ama sonra özellikle dijital konuya gelip üstüne 

basa basa söylemiştim. Size bir rakam, bir de örnek vereceğim, dijital dünya ile ilgili. Önce 

rakamı vereyim, 2020 senesinde dijital dünya, oyun sektörü gelirleri 180 milyar dolar. Yani 

180 milyar dolar olarak gerçekleşti, yani bu rakamı verince, hemen yanına bir başka rakam 

koyayım. Gerek spor dünyasını, gerekse de üstüne film sektörünü üst üste koyduğunuz 

zaman ise, gelen gelirler 101 milyar dolar olarak gerçekleşiyor. Hem spor dünyasının tamamı, 

bütün dünyada. Hem film sektörünün tamamı bütün dünyada, o 101 milyar dolar, dijital 

oyun sektörü ise 180 milyar dolar. Peki Türkiye'deki dijital oyun sektörünün büyüklüğü ne 

diye sorarsanız? 2020 itibariyle 1 milyar dolar, geldiği nokta. Sadece Türkiye'de 35 milyon 

civarında taraftar havuzu bulunan Galatasaray’ımızın bu hızla gelişen dev teknoloji 

sektöründen aldığı pay nedir? Sıfır. Sıfır. Peki son 5 yıl içinde global markaların, Türkiye'de, 

Türk oyun sektöründe kaç paralık yatırım yaptı biliyor musunuz? 2,4 milyar dolar. 

Galatasaray’ımızın bu yatırımlardan aldığı pay nedir? Sıfır. 35 milyon bir sempatizan, bir 

taraftar havuzumuz var. Hiçbirine IBAN göndererek bir şey istemiyoruz. Bir dijital oyunlar 

yaratsak, sadece bu oyunları oynamalarını istesek, biz çok ciddi bir müşteri portföyü elde 

ederiz. Herhangi bir para talep etmeden. Ve böyle bir sektöre ayak basabiliriz. Peki bir dijital 

oyun dünyası vizyonu ve stratejisi olsa, sahip olduğu Türkiye'deki en güçlü sosyal medya gücü 

ile, ki istisnasız Galatasaray en güçlü sosyal medya gücüne sahip. Bu sektörde yer alabilir mi? 

Evet kolaylıkla yer alabilir. Bu medya gücüyle bu pazara girdiği anda, dijital oyun sektörüne 
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yatırım yapan birçok fonun ve yatırımcının dikkatini, ilgisini çekip, iştahını kabartabilir mi? 

Cevap, bence kesinlikle evet. Kabartabilir. Peki buradaki başarı kulübün belki de tüm borcunu 

kapatabilecek bir değer yaratabilecek bir şey olabilir mi? Evet, bu da olabilir. Hayır diyenlere 

ufak bir gerçekleşmiş örnek vereyim. Bizim ülkemizden. 20’li yaşlarda kurdukları ve Okey, iki 

oyun, Okey ve Tavla ile başlayan bir dijital oyun şirketi, gençler çeşitli yarattıkları oyunlarla, 

özellikle de iki tane koşan oyun yakalıyorlar, bunun içerisinde 200 milyon kullanıcıya 

ulaşıyorlar. 1,8 milyar dolar değer ile yabancılar bu şirketi satın aldı. Peki biz bunun 10 da biri 

olan, 20 milyon kullanıcıya ulaşan çeşitli oyunlar yaratabilsek, 1,8 milyar dolar değerinin onda 

biri olan 180 milyon dolar bir değer civarına ulaşabilir miyiz? Evet ulaşabiliriz. Ama bu bir 

strateji ve vizyon meselesi. Şimdi diyeceksiniz ya Emir, sen neden bahsediyorsun? Mühim 

olan bugünkü ödemeleri ödeyebilmek. Peki, bırakın strateji ve vizyonu vazgeçtim. Size Roma 

kulübünün Şubat ayında, yani geçen ay, bir ay önce, NewBalance ile yaptığı forma 

anlaşmasının nasıl gerçekleştiğini anlatayım. Instagramda bir oyun, Roma sokaklarında böyle 

heyecan verici bir oyun yaratıyorlar. Bu oyundan yola çıkarak, NewBalancekapıyı çalıyor ve 

Roma kulübü ile bir sponsorluk anlaşması gerçekleştiriyor. Yani aynı zamanda bu oyunların 

sizin kapınızı çalacak sponsor firmalara da etkisi olup beklemediğiniz şeyler sağlayabilir size. 

Manchester United kulübünden bir örnek vereyim. Bir, Başkanının çok sevdiği bir konu bu. 

Marka değeri, haftada bir kere personelini topluyor, tüm personelini topluyor. 

Güvenlikçisinden Başkanına kadar, bu yapılan toplantılarda tüm personele takım ruhu 

yaratma ve herkesin aynı amaca, aynı amacın bir parçası hissettirmeyi amaçlıyor ve bunu da 

marka değeri için yapıyor. Bu şeylere de hep, mesela geçen hafta, SirAlexFerguson’ı davet 

ettiler. Hep bir konuşmacı çağırıyorlar. Çok kısa sürüyor bu toplantılar. Ama kendi eski 

değerlerini de çağırarak. Bu konuşmacı da kulübün bütün personeline konuşma yapıyor ve 

bunu da sosyal medyasında paylaşarak, hep marka değerine oynuyorlar.  

Bize ne kadar uzak şeylerden bahsediyorum öyle değil mi? Adamlar marka değerine 

verdikleri değerden dolayı, her hafta bir tema bulup, bu tema ile kısa bir haftalık tüm 

personel toplantısı düzenliyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz marka değerimizi yerden yere vurmak 

için elimizden geleni yapıyoruz. Manchester United web sitesine giriyorsunuz, karşınıza 

hemen bir popup çıkıyor, böyle ortaya bir kare çıkıyor, taraftarından yardım istiyor 

Manchester United kulübü, diyor ki biz IBAN veriyoruz bu arada, biz de yardım istiyoruz. Ama 

biz IBAN göndererek yardım istiyoruz. Manchester United kulübü de diyor ki, bizimle 

paylaşmak istediğiniz fikirleriniz var mı? Gerek web sitemizle ilgili, gerek başka projelerle 

ilgili. Onlar kendi insan kaynakları havuzuna danışıyorlar. Biz ise IBAN gönderip para istiyoruz. 

Biz aplikasyonumuzda şu niye yok diye diye dile getirdiğimizde mesela, hemen o işi yapan 

profesyonelden racon yiyoruz. Profesör Teoman Kadıoğlu bizi seyrediyorsa şu anda eminim, 

suratında bir gülümseme belirmiştir. Sonra diyoruz ki, çünkü Prof. Dr. Teoman Kadıoğlu bir 

öneride bulundu ve arkasından bir hemen o işin profesyoneli tarafından bir racon kesildi 

kendisine. Çok da güzel bir cevap verdi Profesör Teoman Kadıoğlu.  

Neyse, sonra diyoruz ki Avrupalı rakiplerle aramız mali olarak çok açılıyor. Hayır, önce vizyon 

olarak, zihniyet olarak aramız çok açılıyor. Sonra da onlar o artıları nakde çeviriyorlar. Biz ise 

aynada kendimize veya whatsapp gruplarında birbirimize, yadacluphouse odalarında 

taraftarlarımıza, biz büyüğüz, biz şöyle büyüğüz deyip duruyoruz. Biz söze gelince büyüğüz, 
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evet. Peki marka değeri? Orada yokuz. Avrupa'da başarı? Orada da yokuz son zamanlarda. El 

alem bir sürü projeye imza atıyor, peki biz? Biz orada da yokuz. Çünkü bizim en büyük 

vizyonumuz,o sene, içinde bulunulan sene şampiyon olalım da şampiyonlar liginden para 

gelsin, masrafları ödeyelim. Harici, bunun haricinde herhangi bir vizyonumuz, ortaya 

koyabileceğimiz yok. Sadece bugün ne, nasıl ödenecek, düşünüyoruz. El alem yarınları dizayn 

ederken, biz de biri yarınlar dese, ki ben söylüyorum mesela. İlk söylenen şey, ya bugün ne 

ödeme var, sen biliyor musun, ne yarını kardeşim oluyor. Maalesef bizde böyle devam 

ediyor. Ben bir iki örnek vereyim. Milan bu ay, Mart ayında, kulübün saha dışında, yani futbol 

dışında gelecek olan ileriki nesiller için, uluslararası bir marka olma vizyonunu sürdürebilir iş 

modeliyle nasıl çalıştırırızın toplantılarını yapıyor. 

Şimdi size desem ki bu ay, içinde Ajax, bu ay içinde, Mart ayı içinde, Ajax Çin’de Guangzhou 

ile ortak teknik direktör eğitim programı başlattı. Şimdi size desem ki bu ay, Mart ayında, 

Sevilla marka değeri için, uluslararası arenada artırmak için marka değerini, Hindistan’da 

Bengals kulübüyle birçok alanda iş yapacağı 5 senelik bir sözleşmeye imza attı desem, şimdi 

size desem ki yine bu ay, Leipzig Redbull arenada, otobüslerin park ettiği alanı 

markalaştırmak için, Man otobüsleriyle işbirliği anlaşması imzaladı. Şimdi size desem ki, bu 

ay, Mart ayı, içinde bulunduğumuz ayda, Real Madrid, Twich platformunda 100 bin takipçiye 

gelen ilk futbol kulübü olduğunu duyurdu. Şimdi size desem ki, bu ay, Mart ayı içerisinde 

BorussiaDortmund, Çin’in twitteri olan Webio’da 3 milyon takipçiye ulaştığını, bu rakamla 

Alman kulüpler arasında ikinci, tüm dünya futbol kulüpleri arasında da, spor kulüpleri 

arasında 12 nci sıraya yükseldiğini duyurdu. Şimdi size desem ki bu ay, Mart ayı içerisinde 

BorussiaDortmund, Tiktok platformunda 2 milyon takipçiye ulaştı. Şimdi size desem ki bu ay 

içerisinde JuventusNetflix’in rakibi Amazon Prime ile ortak yapım yapmayı imzaladı. Şimdi 

size desem ki Manchester United kulübü çoğu insanın bildiği Alman Teknoloji şirketi, 

bilgisayar kullananlar bilirler, TeamViewerile senelik 55 milyon Euro’luk forma reklamı 

anlaşmasına imza attı. Siz bana diyeceksiniz ki ya sevgili Emir sen ne diyorsun, biz bu sene 

şampiyon olalım da, olalım da şampiyon. Ben de size diyeceğim ki, biz zaten 2,3 milyar TL 

borca hep içinde bulunulan sene şampiyon olalım da vizyonu ve hedefi edinen Başkanlar 

sayesinde geldik. Bir tane geleceğe yönelik, ileriye yönelik, bütün bu saydığım futbol 

kulüplerinin, futbol dışı deminden beri söylediğim projelerinin bir tanesini biz 

gerçekleştirmezken, biz sadece hep o sene şampiyon olmayı hedefledik, gelinen nokta 2,3 

milyar TL borç.  

Şimdi gerek Mayıs ayında yapılacak seçimlerde aday olmuş ve aday olacak tüm Başkan 

adaylarına ve onlara oy verecek tüm genel kurul üyelerine seslenmek istiyorum. Şayet aynı 

tas gelmiş, aynı tas devam edecekse, emin olabilirsiniz ki, hepimiz birkaç yıl sonra, çok da 

uzak olmayan bir zamanda, Başkan koltuğunda, ya bir Arap görürüz, yada bir Rus. Onlar da 

onların koyacağı vizyon ise, benim size bugün anlattığım projeler olacaktır. Onlar gelip bizim 

yapamadığımızı yapacaklar. Dolayısıyla Başkan adaylarının hepsinden rica ediyorum. Elbette 

ki bugünü düşünmek zorundayız, şampiyon olmayı, şampiyonlar ligi gelirini kovalamak 

zorundayız ama, sadece bunu yaparak geldiğimiz yer? Kulüp battı. Bunun haricinde bazı 

şeyler yaratmayı, bunun haricinde bu bankalar birliğinin de takip ettiği ve satarsak alacakları 

şeyler haricinde işler yaparak, değer yaratabilecek projeler yapmaya lütfen odaklanılsın.  
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Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum sabrınız için, iyi günler diliyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Rica ederim. Biz de tekrar teşekkür ediyoruz sevgili Emir’e, önemli katkıları için camiamıza.  

EvetBurçin Bey? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Bülent Pozam, sonra Sayın Serol Acarkan geliyor. Daha da 5 konuşmacımız daha var 

Başkanım.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Öyle mi? Buyurun Sayın Pozam, hoş geldiniz. 

 

Bülent Pozam 

Merhabalar. Sayın Divan Başkanım, Galatasaray’ımızın saygıdeğer Divan üyeleri, ben 7078 

Yusuf Bülent Pozam, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Şimdi Mart ayı itibariyle içinde bulunduğumuz durumu gözler önüne serip, yönetim 

dinamiklerimizin resmini iyice görmenizi sağlamak istiyorum.  

Divan toplantımıza Sayın Kulüp Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleri yine aylar önce olduğu 

gibi, katılmama kararında direniyorlar.  

1936 yılından beri yani 85 yıldır tüzükte yer almış olan bir kurula katılmamak, ne demektir 

bunu anlamakta çok zorluk çekiyorum. Tüm üyelerin beklediği olağan mali genel kurul ve 

seçim genel kurulu, Mayıs ayında yapılacaksa, bu Divan toplantısı son toplantı olur. Bari 

nezaketen de olsa bu toplantıya katılsaydınız. Bir önceki toplantıda usulen ve nezaketen bir 

eleştiri ile toplantılara katılmanızı rica ettik. Ama demek ki yerine ulaşmamış.  

Cuma günü Galatasaray Sportif A.Ş.’den resmen yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmasının 

imzalandığı açıklanmıştır. Yapılan sözleşme uyarınca, ilk anapara ödemesi, 31 Ağustos 2023, 

son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacakmış. Bu sözleşme uyarınca, 

şirketimizin tüm finansal borçları, Türk lirası olarak belirlenmiş. Açıklama bu kadar. 

Sözleşmenin imzalanmadan önce, en yüksek danışma kurulu olan Divan Kurulunda bilgi 

verilmesi gerekmez miydi? Bu sözleşmenin diğer maddeleri ve kapsama alanı, riskleri 

nelerdir? Divan Kurulunda açıklansa iyi olmaz mıydı? Bu sözleşme ile sizden sonra gelecek 

yönetimi nasıl bir yük altına soktuğunuzu hiç aklınıza gelmedi mi? Cuma akşamı, futbol 

takımımız, akıl almaz hatalarla, beklenmedik bir yenilgi aldı. Evet, futbolda yenmek de, 

yenilmek de var. Ama avantajlı bir gidiş varken, bu avantajı kaçırmak kabul edilir gibi değil. 

Eminim bu kulübe gönül vermiş herkes üzülmüştür. İstikrar kaybolmuş ve futbol maçlarını, 

yüreğimiz ağzımızda seyreder hale geldik. 

Futbolla devam edelim. Mart ayında ismi bilinen bir futbolcu, bir röportaj sırasında yönetimi 

eleştiri hakkını elinde bulup, kendinde bulup stadımızın zemini hakkında ileri, geri konuşmuş. 

Futbolcu tabii ki gazetecilerle konuşurken yönetime böyle bir laf atmamalı. Ancak söylediği 

sözde de herhangi bir hakaret yok. Yönetim de zamanlama ve yöntem hatası yapıp, ligin 

bitimine 12 hafta kala, bu futbolcunun sözleşmesini iptal ediyor. Bu acilen verilmiş ve kritik 
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bir karar, bundan diğer futbolcular da etkilenebilir. Bu iptal işlemi sonucunda neler olacak? 

Dava söz konusu olur mu, tazminat istenir mi? Göreceğiz. Ama yönetim demek ki 

futbolcularla arasına olması gereken mesafeyi ve ağırlığı koyamamış ki işler bu hale gelmiş. 

Stadımız zeminindeki çimenler yüzünden, stat işletme direktörü karşılıklı anlaşma ile 

görevinden ayrıldı ve yerine başka bir görevlendirme yapıldı. Açıklamalar aynen böyle. Şu 

çimenlerin yaptığı işe bakın, bir futbolcunun ve bir görevlinin işine son verdirdi. Allah bilir son 

maçta akıl almaz hata yapan o iki savunma oyuncumuz da bu çimenlerin yarattığı sorundan 

etkilenmiştir.  

Peki, stadımızın zeminindeki çimenlerin bakımından esasında kim sorumlu? Kimse üstüne 

almıyor. Şöyle örnek vermek istiyorum. Bizim apartmandaki çimenlerin, bizim apartmanın 

bahçesindeki çimenlerin bakımından apartman yöneticisi ve yönetim sorumludur. Neyse, bu 

çimen konusunu burada bırakalım. Anlayan, anlamıştır. 

Erkekler basketbolda hiç iyi durumda değiliz. İyi ki dünkü maçı kazandık, biraz nefes aldık. 

Aman dikkat bu konsantrasyon devam etmeli, tehlikeli bölgeden uzaklaşalım. Kadın 

basketbol takımımız, Euroleague çeyrek final rövanş maçında ezeli rakibimizi yendi. Ancak ilk 

maçı daha farklı kaybettiği için, skor dezavantajı ile turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Erkek 

voleybol kupa çeyrek finalinde, takımımız maalesef yenilerek elendi. Kadın voleybol 

takımımız, Avrupa Voleybol konfederasyon kupası ilk maçında, İtalyan ekibine maalesef 

yenildi, ikinci maç 23 Mart’ta İstanbul'da oynanacak. Kadın voleybol takımımıza başarılar 

dilerim.  

Bu arada da Galatasaray Adasından iyi bir haber geldi. İşletmeci aleyhine açılmış olan tahliye 

davasında, işletmecinin tahliyesine karar verilmiş. Bakalım şimdi bu konu nasıl gelişecek?  

Yukarıda anlattıklarım son 1 ay içindeki olaylar, yönetsel dinamiklerle ilgili resmi veya tabloyu 

daha iyi görebilmek için son aylar ve yıllardaki olayları, genel kurul ibra sorunlarını, 

denetleme kurulunun durumunu, mahkemelerdeki dosyaları, kulübümüze, teknik 

direktörümüze, yöneticilerimize verilen cezaları, futbol federasyonu kurullarındaki 

zafiyetimiz gibi, daha akla gelmeyen konuları da eklememiz gerekebilir. 

Böyle bir tablo sizleri memnun ediyor mu? Memnun olmayan birçok üye var ki, daha tüzük 

gereği, Mayıs ayında yapılması gereken seçim genel kurulu açıklamasından önce Başkanlık ve 

yönetim için adaylar açıklanmış, gruplar kurulmuş, toplantılar yapılmakta ve bu gidişata 

çözümler aranmakta. Kulübün mali durumu hakkında bilgiler olmadan bu çalışmalar 

yapılıyor.  

Bugün açıklandı, Divana gelen yazıyla, mali bilgiler 31 Mart’ta bildirilecekmiş, bekliyoruz, 

bakalım neler var. 

Bu arada tabii mali genel kurulun yapılıp yapılamayacağı ise ayrı bir muamma. Daha önce 

söylemiştim. Hatası ile ve sevabı ile bu dönem, bu süreç çok yakında bitecek diye ümit 

ediyorum.  

Sayın Divan Başkanım, bu zorlu dönemdeki anlayışlı, özverili ve toleranslı çalışmalarınızdan 

dolayı, size ve ekip arkadaşlarınıza teşekkür eder, Galatasaray Camiasında çalışmalarınızın 

devam etmesini gönülden diler, saygılarımı sunarım. 

Bugün açıklanan 2018-2021 dönemi faaliyet raporu, Galatasaray’ımıza yakışır bir rapordu, 

çok teşekkür ederiz. 
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Sevgili Galatasaraylılar, Camiamızın değerli üyeleri, önümüzdeki günlerin ve dönemin 

Galatasaray’ımıza doğruluk, başarı, güzellik ve iyilikler getirmesini diler, saygılarımı sunarım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Pozam’a biz de sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve önemli tespit ve katkıları için Divan 

Kurulu üyesi arkadaşlarım adına ben de teşekkürlerimi sunarım. Sağ olun.  

Burçin Bey?  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Başkanım Sayın Acarkan söz istemişlerdi, ancak şu anda kendilerini göremiyorum. 

Zannediyorum bir bağlantı sorunu yaşadılar. Müsaade ederseniz Sayın Okan Böke söz 

istemişler.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Cevabi hakkını kullanmak istiyor, evet.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Başkanım şunun için kendisine geç söz verdim, bir de eleştirel bir mesaj yazmışlar kendileri, 

bir yandan kendilerini bağlarken bunu açıklayayım. Eskiden cevaben söz hakkı verilirdi diye, 

ben Okan Böke’ye yönelik bir şahsi bir şey yazıldığını veya söylendiğine şahit değilim, 

görmedim, belki ben kaçırdım, özür dilerim. Ama kendisi kurul adına söz alıyorsa, geç 

almakta haklı. Yalnız tabii kurulun bu toplantıları yok hükmünde olduğunu ve katılmayacağını 

açıkça yazılı olarak belirttiğini de kendisine hatırlatırım. Dolayısıyla geç söz almanızın sebebi, 

şahsi bir şey olmadığını, benim. En azından görmemiş olmam. Kurul adına alıyorsanız da 

öncelik vermeliydik, haklısınız. Buyurun. 

 

Okan Böke 

Sesim geliyor mu acaba? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Geliyor, buyurun. 

 

Okan Böke 

Bir kere, Sayın Divan Başkanı, değerli Divan Kurulu üyeleri ve değerli Divan üyeleri, hepinizi 

saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Az önce ben zaten hep dinliyorum. Katıldığım zaman da, 

7310 Okan Böke olarak da her türlü toplantıya kendi irademle katılırım. Ama az önce 

senelerin voleybolcusu, Galatasaray’a verdiği emekler tartışılmayacak, ama tam hangi 

seneler olduğunu bilmiyorum. Serhat Beyin yaptığı bazı yanlış bilgilendirmeler var. Bence en 

yanlışından başlayayım. Avrupa'da hiçbir kupadan iki tane yok. Yani şampiyonlar ligi bir tane 

oynanıyor. UEFA bir tane oynanıyor. Daha aşağılarındaki varsa, o da bir tane. Oynanıyor. Aynı 

şey voleybol için de geçerli. Şampiyonlar ligi ayrı oynanıyor, CEV var, artı, Galatasaray’ın 

olduğu, onun iki altında da Yeşilyurt’un ve bu arada Yeşilyurt’a da canı gönülden başarılar 
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diliyorum. İşte Balkan kupasının bir üstü, ama tabii ki önemli bir kupa. İnşallah Yeşilyurt da 

kazanacaktır onu. O kupa var ama,Galatasaray’la aynı kupada finalde değiller. İki tane kupa, 

aynı kupa, Avrupa'da yok. Yani birini kazanmayan, diğerini kazansın gibi filan bir şey yok. İkisi 

ayrı ayrı kupalar.  

Biz CEV’de finaldeyiz, yani UEFA muadili kupadayız, finalindeyiz. Geldiğimizden beri bu 4 

üncü sezonumuz. 4 üncü finaller sezonu, geçen sene de erkeklerde aynı yerde olacaktık, ama 

CEV kupaları, iddia ediyorsunuz, biliyorsunuz pandemiden dolayı, orada olamadık. Ama bu 

sene 4’te 3 üncü kupa finalimize gidiyoruz. Evet, tabii ki gönül her zaman kazanmak istiyor 

ama bu bir spor mücadelesi. Şimdi demin de söz alan bir beyefendi vardı. Bütün 

Galatasaray’ın mağlubiyetlerini teker teker sıraladı. Ona da teşekkür ediyorum. Hepsinin tabii 

doğru sonuçları, yani gazetede yazan sonuçlar. Tabii yerinde izlemek biraz da belki de bu 

mağlubiyetler neden oluyor, bilgi sahibi olmakta da fayda var. 

Erkek takımımızda 4 covid, 3 sakat oyuncu mevcut. Ama inşallah Allahın izni ile en önem 

verdiğimiz, Türkiye Şampiyonası finalinde Ziraat Bankasıyla yarı final maçımız var. İnşallah 

orada hepsini sağlıklı bir şekilde sahada göreceğiz. Tabii ki sakatları değil. Yasin ve Selim 

sezonu kapattı ama işte Doğukan, Burak, Kaptan Selçuk, Brutay ve Brutay’ı inşallah sahada 

göreceğiz. Nedim hoca da sağlıklı bir şekilde takımın başına gelecektir diye düşünüyorum.  

Diğer taraftan Arkas’a yenildik, evet çeyrek finalde Arkas’a yenildik. 7 kişilik bir rotasyonla 

oynadık, sakatlardan dolayı. Ve bu takım 5 sette 2-0 galipken, 3-2 yenildi ve toplam alınan 

sayılarda, evet biz kaybettik, çeyrek finali kaybettik. Mağlubiyetin özrü olmaz, Galatasaray 

camiasında. Ama iki takımı birbirinden ayıran sayı farkı sadece 2. Yapılacak bir şey yok. Spor 

bu. İnşallah ben daha sonra gelecek olan, belki de deminki beyefendinin adını çıkartamadım 

şimdi, not etmiştim ama bulamıyorum. İnşallah onların önderliğinde her şey başarılı olur, ben 

de bir gün gelirim Divanda, geçtiğimiz ayki bütün basketbol, voleybol, kürek, sutopu, yüzme 

gibi başarıları teker teker, teker sayarım. İronik şekilde de olsa. Yani çünkü o deminki yapılan 

gerçek ironik. Diğer yandan yine bir yanlış var. Değerli Galatasaray Camiasına seneler boyu 

emek veren Serhat’ın, Serhat Beyin bir hatasını düzelteyim. Nilüfer bu sene 4 üncü değil, 5 

inci bitirdi ligi. Biz 5-8 di, bizim rakiplerimizden biri. Galatasaray ligi dördüncü bitiren de Türk 

Hava Yolları. Ve demek ki Serhat Beyin herhalde özel bir imtiyazı var. Türkiye Voleybol 

Federasyonundan istediği bilgileri alıyor, ben bunun araştırmacısı olacağım. Bakalım bu 

bilgileri kim veriyorsa Serhat Beye, bunun da ayrıca takipçisi oluruz. Ama iki tane şeyi de 

burada düzelteyim. Birincisi bizim erkek takımımız, maaş konusunda kesinlikle birinci değil, 

Ziraat Bankası, Spor Toto ve Fenerbahçe zaten şu anda bizim üstümüzdeler. Kadın tarafında 

ise bizim dördüncü olmamız mümkün değil. Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Türk Hava 

Yolları’nın zaten yabancı oyuncuları herhalde bizim tüm takımımızın, maliyeti kadar olabilir. 

Ama emin değilim. Ama Fenerbahçe’nin, Eczacıbaşı’nın ve Vakıfbank’ın birer tane 

oyuncusunun bizim tüm takım, tüm kadın takım maliyetimizden daha fazla olduğunu çok net 

söyleyebilirim. Takım 6 ncı bitirdi, evet. Bu da bir sonuç, olay. Oynanıyor. Bizim bu demin 

üzerinde saydığımız 3 takımın üzerinde bitirebilmemiz için, yaklaşık 3 milyon dolarlık bir 

bütçeye ihtiyaç var. Diğer bir taraf da, ben, bana Serhat Beyin Galatasaray TV’de, tartışma 

talebi filan bana gelmedi. Ama zaten ben prensip olarak televizyona çıkmıyorum. Dolayısıyla 

bu istediği biriyle tartışabilir. Ben halka açık yerlerde Galatasaray’ın özellikle mali konularını 
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içeren şeyleri tartışmama etiğini, ailemden de gördüm, Galatasaray’ı ilgilendiren konular, 

Galatasaray içinde konuşulur. Galatasaray TV neticesinde diğer taraftarlara da açık bir 

mecradır. Oradan da hiç konuşma taraftarı değilim. Ama her zaman bana, ne zaman arzu 

ederse gelebilir. Hatta ben kendisini en son Galatasaray Adasında gördüğüm zaman da, 

benim hakkımda işte menajerlerle olan ilişkilerden bahsediyormuş, bunlar da her şey, 

kayıtları açıktır. İsteyen istediği her şeye bakabilir. Demin Galatasaray kadın voleybol 

takımıyla alakalı, özellikle bütçe hakkında bir şey söyledim. Hatta Galatasaray kadın voleybol 

takımının içinde bulunan bir oyuncunun kontratı, Galatasaray Kulübü tarafından ödenmiş 

gözüküyorsa da o da öyle değil. Galatasaray’ı seven, içinde benim de bulunduğum birkaç kişi 

tarafından ödenmiştir. İsterseniz bunu da dekontlarıyla her zaman sabittir.  

Şimdi şurada şöyle bir şey var bakın, bazı işlerin geçmişine bakmak lazım. Biz seçildiğimiz 

vakit, bir voleybol komitesi kurmayı düşünüyorduk, ama ben bundan vazgeçtim. Ve 

Galatasaray bence voleybol şubesi de son 4 senedir evet Ayhan ağabeyin de dediği gibi 

geçmiş bir geleneği yansıtmaya devam ederek, gayet iyi işler yaptığımıza inanıyorum. Bunun 

bir ötesinde olması içerisinde de, içinde bizim gerçekten çok daha fazla yatırım yapmamız 

gerekiyor.  

Gelelim şimdi Serhat Beyin içeriden aldığı duyumların içeriğine bakalım. Şimdi kendisi de tabii 

bu kadar iyi bir voleybolcu olduğu için bilir ki kendisi de, eğer onun kontratı Nisan’da 

uzatılmasaydı, biz Mayıs’ta Serhat gibi bir voleybolcudan yoksun kalabilirdik. Çünkü ne yazık 

ki transferler voleybolda Nisan’da bitiyor. Çünkü lig bitiyor Nisan’da. Galatasaray’da genel 

kurul olacak diye ve Galatasaray’da efendim birileri gelecek ya da gelmeyecek, ya da kalacak, 

ya da gidecek, fark etmez, diye oyuncular beklemiyor. Galatasaray bir alt lige düşmemek için 

biz bütçemiz geneliyle bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Galatasaray’ın teamüllerine göre de 

geçtiğimiz sezonun üzerinde olmayan bir bütçe ile hatta % 5, 10 ikame ile de bir kadro 

kurmak zorundayız. Eğer Galatasaray ligde olacaksa. Ha, yoksa Galatasaray, öbür sene 

beklerse eğer Mayıs’ta gelecek Yönetim Kurulunu,ben size çok net söylüyorum, ben 4 

senedir, daha önce de bir 5 senedir bu işin içindeydim,bir tek oyuncu bulamaz. Yani bir kere 

Serhat kendinden buna bir pay biçmesi lazım. Onun gibi iyi oyuncular kalmıyor Nisan’dan 

sonraya. Yani Galatasaray’da oynadığı da hangi seneler tam çıkartamıyorum. Baktım 

bulamadım ama, yani her neredeyse işte, oradan biz Serhat gibi bir oyuncuyu mesela 

Mayıs’ta bulamayız. Yada bir sürü buluruz. Ama o zaman da başarılar zaten gelmez ve 

şimdiye kadar yaptığımız şeyler, ne yazık ki ziyan olur. Bu bizim ama çok titiz çalıştığımız 

bütçeler içerisinde ele aldığımız bir konu. Bir spor kulübünün devamlılığı açısından bu kadro 

ne yazık ki yapılmak zorunda, elimizden geldiğince ve geçen seneki rakamlara bağlı kalarak 

yapılıyor her şeyde, bunları belirtmek istedim. Bu arada demin de notları almıştım ama 

karıştırdım, kusura bakmayın. Hepinize tekrardan 3 sene verdiğiniz emekler için de teşekkür 

ediyorum şahsım adına. Hepinize başarılar diliyorum. Bir şey daha söylüyorum. Bundan sonra 

eğer voleybolla alakalı bir şey söylenecekse ben cevap vermeyeceğim, çünkü tamamını 

topladım ve bunun ikili bir diyalog haline gelmesinden de hoşlanmıyorum. Benim e-mail’im 

de açık, telefonum da açık. Sevgili Serhat’ta da benim telefonum var, istediği zaman beni 

arayabilir. Ama ben televizyonların adamı değilim, istediği her yerde, istediği her şekilde, bu 

konuyu masaya yatırıp konuşabiliriz. Ama televizyona çıkıp da bunları konuşmanın, 
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elalemebelli etmenin hiçbir anlamı yok. Ben bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Tekrardan 

kendi adıma hepinize teşekkür ediyorum. İyi pazarlar diliyorum. İnşallah bu akşam da maç 

bizim istediğimiz gibi sonuçlanır diye ümit ediyorum. Hepinize saygılar. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sevgili Okan Böke’ye açıklamaları için çok teşekkür ediyoruz. Son bölümde söylemiş olduğu 

sportif takımlarımızın transferlerinin oluşmasının, bütçe dahilinde kalması koşuluyla, genel 

kurul olmasını, yeni yönetimin seçilmesini beklemeye tahammülü olmadığı konusunda da 

mutabıkım, sonuç olarak, spor, Galatasaray Spor Kulübünün corebusiness’idir. Ana iştigal 

konusudur. Herhangi bir idari nedenden dolayı bunların beklemesi söz konusu olmamalı, 

ancak tabii ki onaylanmış bütçe çerçevesinde harcamaların ve taahhütlerin verilmesi 

koşuluyla diye bir yorum da ben ilave etmek istedim. Teşekkürler tekrar Okan Böke’ye. 

EvetBurçin Bey. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Başkanım, Sayın Serol Acarkan, zannediyorum bir teknik veya sistemsel bir şeyden dolayı, çok 

uzun zamandır bekliyor. Yine en sona düşmüştü ama, artık kendisini birkaç kez anons 

ettiğimiz için, hâkimiz konuya, buyurun Sayın Acarkan. Mikrofonunuz zannediyorum kapalı. 

 

Serol Acarkan 

Duyabiliyor musunuz? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Evet, duyuyoruz efendim. Buyurun. 

 

Serol Acarkan 

Evet, teşekkür ederim, biraz maceralı oldu ama, 4, 5 defa kesildi benim de internetim. O 

yüzden özür dilerim. Öncelikle konuşmama başlamadan, Sayın Divan Başkanı ve değerli 

kuruluna, gösterdikleri performanstan dolayı gerçekten teşekkür ederim.  

Olması gerektiği gibi bulundukları makamı temsil ettiler ve gerektiği gibi yönettiler ve 

pürüzsüz bir şekilde de koltuğa yapışmadan görevlerini yeni gelecek arkadaşlara 

devredecekler. Bunun için de SayınBaşkan ve kuruluna müteşekkirim. Türkiye'de pek 

göremediğimiz şeyleri gördük. O yüzden tekrar çok teşekkür ediyorum. Böyle bir bize gösteri, 

yönetimin nasıl olacağı şeklindeki gösteriyi yaptıkları için.  

Şimdi benim en önemli gördüğüm konulardan bir tanesi ve benim için çok önemli olan, 

Galatasaray Başkanlık yarışı. Şimdi bu yarışa tabii ki tüzüğümüzün emrettiği vasfa sahip olan 

her üye katılabilir. Ancak ben bunu bu şekilde kabul etmiyorum, Galatasaray için. Ben 

diyorum ki, Galatasaray genetiğini bilen, Galatasaray’ın genetiğinden yetişen insanların bu 

göreve hazır olması gerektiğini, aday olması gerektiğini düşünüyorum. Burası bir şov alanı 

değil. Çok büyük bir camiayı yönetiyorsunuz ve içinde çok enteresan birimler var. 

Taraftarından tutun, basınından tutun, Divanından tutun, genel kurulundan tutun, dünya 

basınından tutun, dolayısıyla bu, ben de aday olurum hakkını kendinde görebilmek çok özür 
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dilerim ama herkese uygun bir görev değil. O yüzden Galatasaray’a önümüzdeki günlerde 

açıklanması beklenen, Başkanlık yarışı, yani genel kurul tarihinde aday olacak Başkanların, bu 

genetiğe uygun kişilerin bir araya gelerek güçlü bir oluşum yaparak aday olmalarını temenni 

ediyorum. Yoksa bu gördüğümüz filmi tekrar görürüz ve Galatasaray’da onarılmayacak 

yaralar ortaya çıkar. Şöyle ki, bankalar birliği ile yapılan anlaşmaya en çok belki karşı 

gelenlerden biriyim. Türk futbolunun Sevr anlaşması olarak görüyordum. Ve nitekim de az 

buçuk öğrendiğimiz ve bildiğimiz kadarıyla, atılan imzalarla, Galatasaray’a ve diğer kulüplere 

kayyum atanmıştır. Ve bu kayyum atanmasını bir başarı gibi olarak, kutlayan, birilerine 

teşekkür eden de Başkanlar var. Çok enteresan. Yani kulübü teslim ediyorsunuz, artık kendi 

başınıza harcama yapamayacaksınız, her şeyi soracaksınız, her şeye onay alacaksınız. Bunun 

için imza atıyorsunuz ve yetkililere teşekkür ediyorsunuz. Yani bu iş kusura bakmayın ama, bu 

kadar ucuz değil Galatasaray’da, yani hiçbir şirkette bile ucuz değildir, ki Galatasaray’da hiç 

ucuz değildir. Dolayısıyla herkes bir kere ne yönettiğini bilecek. Ne görev yaptığını anlayacak, 

nereye hizmet ettiğini de anlayacak. Dolayısıyla ben adayım demekle ve 8, 10 aday 

çıkarmakla da bu Galatasaray’ı daha zor günlere iteceğiz. Tabii ki bu arada demin açıklamış 

olduğunuz, SayınBaşkanım Başkanlık adaylığınızı gerçekten kutluyorum. Bu genetiğe 

sahipsiniz, bu genlere sahipsiniz. Bu genetik ve genlere sahip olan adaylığını açıklamış 

arkadaşlarım da var. Tabii ki sizleri, bizler layık görebiliriz. Başımızın üstünde yeriniz var. 

Ancak dediğim şartları unutmamanız gerekiyor. Galatasaray zaten çok büyük yara aldı. Çok 

adaylı seçimlerden ve ortaya çıkan tabloyu maalesef gördük. Galatasaray’da genetiğini 

bilmeyen, Galatasaray’ın ne olduğunu bilen, bilmeyen, özür dilerim,insanların Galatasaray’a 

ve yönetimine aday olmaması gerekir ve hatta bir adım daha ileriye götüreceğim. 

Galatasaray Başkanlık makamını yapacağımız ilerideki ne zaman yapacağımızı tabii 

bilmiyorum. İlerdeki dönemlerde Galatasaray Divan heyetinin üyesi olmayan birinin 

Galatasaray’aBaşkan olmasının ben uygun olduğunu düşünmüyorum. Bu belki ütopik 

gelebilir. Ama bu yaşadıklarımızdan sonra artık bana hiçbir şey acayip ve ütopik gelmiyor. 

Ben Galatasaray’ı seviyorum sizler gibi. Bizim bir parçamızdır, ona olacak her şey bizleri çok 

üzecektir. Son sözüm ya Galatasaray gibi olacağız, ya diğerleri. Dolayısıyla bu seçimde çok 

dikkat etmemiz gerekiyor. Parantez içinde bir şey daha söylemek istiyorum. Seçim yapılamaz 

pandemi var gibi bahanelere eğer bu yönetim sığınırsa, yeniden bir hata yapar. Ve bu daha 

da telafi edilemez duruma gelir. Bugün dudak dudağa yapılan on binlerin aldığı kongreler 

yapılıyor. Bu kongreyi bizim yapabilme kabiliyet ve becerimiz var. Türkiye'de buna uygun her 

yer var. Lisede yapmak zorunda değiliz. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Hem mali genel 

kurulumuzu, hem seçimli genel kurulumuzu çok rahat ve devletten de müsaade alarak 

yapabilecek güce ve kudrete sahibiz. O yüzden tekrar söylüyorum. Son sözüm, ya Galatasaray 

gibi olacağız,ya diğerleri gibi. Seçim Galatasaray Genel Kurulunundur. Hepinize saygı ve 

hürmetlerimi sunarım. Çok teşekkür ederim, hayırlı akşamlar dilerim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz Serol Beye de. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Başkanım 6 konuşmacımız var. Bir cevap hakkı isteği de var. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Cevap hakkını isterseniz sona bırakalım. Çünkü bu ikili diyaloğa giriyor, bitiremeyiz. Birçok 

konuşmacımız var. Sıradan devam edelim lütfen. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Güldener Sonumut söz istediler. Daha sonra Sayın Mehmet Özgül, Sayın Murat 

Gönenç, Sayın Ömer Saim Oğuz, Sayın Sait Mısırlıoğlu ve en son cevap hakkı kullandıracağız, 

Sayın Serhat Özalemdar’a. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet. Saat 16.40, oldukça ilerledik. Konuşmacıların hoşgörüsünü ve anlayışını bir kez daha 

rica ediyoruz. Sağ olun.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Sonumut. Sesiniz kapalı zannediyorum efendim, sesinizi açarsanız.  

 

Güldener Sonumut 

Şimdi duyabiliyor musunuz? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Buyurunuz. 

 

Güldener Sonumut 

Evet. Kusura bakmayın, aynı zamanda profesyonel zoom’um olduğu için arkada çalıştığım 

yerin logosu çıkıyor. Ama ben kendi adıma, 10187 Güldener Sonumut olarak konuşuyorum. 

Her şeyden önce Divan Kurulu Başkanımıza ve Divan Kurulu üyelerine saygı ile hürmetle 

selamlıyorum. Çok kısa konuşacağım. Çünkü biliyorum çok uzun bir konuşmacı listesi var. 

Herkes konuşma fırsatını elde etsin diye. Her şeyden önce şu hususu dile getirmek istiyorum. 

DNA’dan bahsettiniz, bildiğiniz üzere, ben de Galatasaray Spor Kulübünün 2 numaralı 

kurucusu olan Asım Tevfik Sonumut’un torunu olarak, ömrümün ilk gününden itibaren 

DNA’mın içerisinde Galatasaray var. Onun gelenekleri, eğitimi ve terbiyesi var ve bu 

çerçevede de kuşkusuz siz Divan Kurulu Başkanı olarak, topluluğumuzun değerlerini sürekli, 3 

yıl boyunca hatırlatmak mecburiyetinde kalmış olmanız hakikaten son derece üzücü oldu. Bu 

değerleri her zaman Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin mutlaka sahip çıkması 

gerekiyordu. Ve bunu sizin sürekli dile getirmek mecburiyetinde kalmanız, bu üzücü oldu. 

Ama ben Schopenhauer’cu değilim, yani karamsarlık hiç huyumda yok. Ondan sonra ve siz de 

her zaman eleştirilerinizi merhametle dile getirdiniz, gerek Yönetim Kurulu Başkanına, yada 

onların tavırlarına yönelik olarak. Zaten Schopenhauer da merhamet ahlakın temelidir 

diyordu. Evet, Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu Başkanı Divanı çok uğramadı, 

gelmedi, ilgi göstermedi, takılan sıfatlar tabii ayrı bir şey ama, şunu da hatırlatmakta 



50 
 

kuşkusuz fayda var. Galatasaray’ın şu anda içinde bulunmuş olduğu ruh hali, olumsuzluklar 

biraz da aslında değerli, bizim genel kurul üyelerimizin süre gelen vermiş oldukları kararların, 

çeşitli Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili olarak almış oldukları seçimlerde yapmış oldukları 

kararın bir neticesi olduğunu hakikaten söylemek gerekiyor. Ama muhtemelen bu da 

önümüzdeki dönemde geçecektir. Çünkü ben Özhan Canaydın gibi bir kişinin yanında 

yetişmiş olarak o da zaten merhumun 22 Mart’ta ölüm yıldönümünün 11 inci yıl dönümü 

olacak, efendime söyleyeyim, Galatasaray Spor Kulübüne Başkan olarak gelişi 23 Mart 2002 

idi, yanılmıyorsam. O dönemlerde hakikaten Şubat 2001 krizinden sonra Başkan olmuş bir 

kişiydi. Ve hakikaten çok zor bir ortamda bile, biz Galatasaraylıyız, ruhumuz var, fikrimiz var, 

vicdanımız hürüz ve mutlaka bu sorunun üstesinden geleceğiz demişti ve neticede de o da 

önemli bir yol kat etti. Siz Divan Kurulu Başkanı olarak, geleneklere çok değer verdiniz, onun 

da altını çizmek gerekiyor. Yani süregelenin üzerine eklemede bulundunuz, nasıl eklemede 

bulundunuz? Teknolojiden bahsettiniz, işte hem pandemi öncesi, hem pandemi sonrası 

teknolojik ve fikir açısından getirmiş olduğunuz yenilikler var. Bunların altı zaten çizildi. 

Özellikle diğer kulüplerin Yönetim Kurulu, Divan Kurulu Başkanlarıyla bir araya gelmek 

hususu son derece önemliydi. Bu konuda atmış olduğunuz adımların altını bir kez daha 

çizmek gerekiyor. Umarım sizden sonra bayrağı devralacak olan insanlar bu geleneği 

sürdüreceklerdir. Bir yerde yaşam varsa, orada umut vardır der Cicero, Galatasaray Spor 

Kulübünde umut vardır, sözlerimi bitirmeden önce, kayıta alınması için bir sözünüzü ve bir 

tabii bir sözünüzü hatırlatmak istiyorum. Divan Kurulunda bu sene beratlar maalesef fiziken 

verilemedi, elektronik ortamda yapıldı, ama bu pandemi süreci geçtikten sonra mutlaka 

kucaklaşacağımızı söylemiştiniz. Pandemi süreci geçer geçmez, Başkan adayı olsanız da 

olmasanız da Divan Kurulu Başkanlığına tekrar gelmeseniz de, mutlaka kucaklaşıp, sizden 

birer bardak şarapla beraber bu güzel Divan Kurulu üyeliğini mutlaka kutlamamız gerekiyor. 

Onun da sözünü şimdi nasılsa kayıt altına alındığı için onu da söylemek istedim. Sevgi ve 

hürmetle hepinizi saygıyla selamlarım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Çok teşekkürler Sayın Sonumut’un, pozitif katkılarına. Evet söylediğiniz gibi, biz genetik 

değerlerimizi, genetik kodlarımızı, nesilden nesile bize aktaranlardan öğrendik. Bizim de 

yaşımız ve tecrübemiz gereği şimdi bu görev bizlere ait. EvetSayın Canaydın’ın bizlere 

aktarmış olduğu Galatasaray değerleri, kaçınılmaz. Biz onları üstüne koyarak devam 

ettirmeye gayret ediyoruz. Distractive birtakım düzenlemeler yaptık, bazen çok distractive 

olmuş olabilir bunlar ama,Galatasaray’ın menfaati için yaptık bunları. Beratınızı verebilme 

fırsatını yakalamayı ben de çok temenni ediyorum. Berata refakat edecek teklifinizi de 

memnuniyetle arkadaşlarım ve kendi adıma kabul ediyorum.  

Bildiğiniz gibi benim bugün yöneteceğim bu Divan, son Divan toplantım. Etik değerlerden 

dolayı, bundan sonraki Divan seçimine kadar yapılacak Divan toplantılarında sizin aranızda 

olacağım,Divan üyelerimiz arasında olacağım. Tüzüğümüz gereği de bu toplantıyı kıdemi en 

eski olan Başkan Yardımcımız yönetecektir. Ama dediğim gibi bu benim son Divan toplantım 

olacak ama sizlerin arasında olmaktan da gurur duyacağım her zaman. O bakımdan ilk 

fırsatta da berat töreni yapıldığı zaman eğer o zamanki Divan Başkanı da uygun görürse, 
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memnuniyetle Divan beratınızı bizzat ben takdim etmek isterim. Çok teşekkürler, pozitif 

düşünceleriniz için Sayın Sonumut.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Başkanım, sırada 3 konuşmacımız kaldı, ya feragat ya teknik bir şey. Sayın Murat Gönenç 

sırada.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyursun Murat Bey. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Daha sonra da Sayın Ömer Saim Oğuz ve Sayın Serhat Özalemdar’ı görüyorum sırada. 

Buyurun Murat Bey. 

 

Murat Gönenç 

Sevgili Divan Başkanım, Divan Kurulunun değerli üyeleri, değerli Divan üyelerimiz, hepinizi 

sevgi ve saygıyla selamlıyorum. En başta konuşmama, Divan Kurulunuzun meşakkatli 

çalışmalarından dolayı, hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok meşakkat yaşadığınızı bizzat 

biliyorum.  

İkinci konum da seçilecek yeni Yönetim Kurulunun inşallah kongremiz olursa, Galatasaray 

pazarlama ve store’lara daha fazla alaka göstereceklerini umuyorum. En basit örneğinden bir 

şey söyleyeyim. Şu anda Galatasaray’ın en popüler, en sevilen futbolcusu kim? Kalecimiz 

Muslera. 3 senedir Muslera’nın forması bizde satılmıyor. Nedeni de sorduğum zaman, 

imalatçı firma yapmıyor diyor. Öteki takımların imalatçıları yapıyor, fakat bizim imalatçımız 

yapmıyor. Nasılsa onu bilemiyorum.  

Bir de üçüncü konu, üyelerin, bizlerin, üyelerin çocuklarımız hakkında. Ben 50 senedir 

Galatasaray içindeyim, 28 senedir kongre üyesiyim, bir çocuğumu üye yapamıyorum. Geçen 

hafta Selçuk’la konuştum. Bekleyeceksiniz, işte sıraya gireceksiniz, bilmem ne. En azından 

bakın, olanları tebrik ediyorum. Saygı duyuyorum. Ama bizim de bir çocuğumuzun üye 

olmaması, gerçekten çok esefle karşılıyorum ve çok üzüntü duyuyorum. Onları 

söyleyecektim, hatta bu konuda Cem Tanlar Beye de teşekkür ederim getirdiği için, sizin 

Başkanlığınız süresince gösterdiğiniz meşakkatten dolayı, yapmış olduğunuz güzel 

görevlerinizden dolayı, sizlere şükranlarımı arz ediyorum, saygılar sunuyorum. Fazla vaktinizi 

almak istemiyorum, başarılar bizim olsun, Galatasaray’ın olsun. Saygılarımla. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkürler Murat bey, üyelikler konusundaki hassasiyetinizi anlıyoruz, umarım bu konuda 

inisiyatif sahibi olan kişiler de dinliyordur ve bundan sonraki süreçlerde de göz önüne alırlar 

bu beklentileri. Teşekkürler tekrar katılımınız için.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Son iki konuşmacımız Başkanım şimdi, Sayın Ömer Saim Oğuz’u bağlıyorum. Sonra da Sayın 

Serhat Özalemdar cevap hakkını kullanacaklar. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Buyurun Ömer Bey hoş geldiniz. 

 

Ömer Saim Oğuz 

Hoş bulduk. Sesim geliyor mu acaba? 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Her şey geliyor, mükemmel. 

 

Ömer Saim Oğuz 

Öncelikle şahsınıza SayınBaşkan ve ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok 

örnek alabileceğimiz bir dönem geçirdik sizlerle beraber, ben 25 yıllık üyelikten sonra, birden 

Divan kurul üyeliğine davet edildim, 2018’in sonunda, beratını da sizin elinizden alma 

mutluluğuna eriştim.  

Gerçekten Divan üyesi olduğum zaman şunu düşündüm, siz biraz önce bir kelime sarf ettiniz, 

aslında o benim hayat görüşlerimden bir tanesidir. Galatasaray’dan aldığımı, Galatasaray’a 

verme zamanı dediniz. Hizmeti tarif ettiniz. Zaten toplumsal yurttaşlık görevimiz de, 

toplumdan aldığını, topluma vermektir. Siz bu motto ile yola çıktınız. Ve hâlâ aynı şekilde 

düşünüyorsunuz. Bu bir hayat görüşüdür. Demek ki hizmet karşılıksız, beklemeden yapılır. 

Kime karşı? Aldığınız yerlere karşı. Ben bunu hakikaten sizinle ortak kesişme noktamız olarak 

gördüm. 

Şimdi tabii çok değerli konuşmacılar, çok değerli konulara değindiler. Ben Divanda bu ilk söz 

alışım. Maalesef siz giderken almış oldum bu sözü. Onu almamın bir nedeni de şuydu, biraz 

haddimi bilmem gerekiyordu, herkesi dinlemem, neler konuşulduğunu görmem, gerekirse 

kendi içinde artı veya eksi eleştirileri yaparak söz almayı düşünüyordum. Bugün aslında pek 

konuşmayı düşünmüyordum. Çünkü sizin son toplantınız olduğunu da bilmiyordum. Onun 

için hem teşekkürlerimi ifade etmem, hem de bu iki yıllık üyeliğin sonunda da değişik bir 

perspektiften Divana hitap etmek istedim. 

Şimdi ufak bir eleştiri ile başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Nedir eleştirim? Aslında 

tabii ki bu Divan üyeleri doğru olarak hep eleştirilerde bulunuyor, eleştiriler doğru ama 

benim görüşüm ve hayat tarzım, eleştiri yapıldığı zaman, çözümle gelinmesi lazım. Tabii 

burada Yönetim Kurulu eleştirilecek konularda bizi tatminkâr olarak da bilgilendirmedi. 

Aslında Yönetim Kurulunda işi bu eleştirileri eğer menfi eleştirilerse, bu eleştirileri gerçekten 

özümleyerek, hazmederek bizlere aydınlatması ve bize o soruyu sormaları,peki çözüm nedir 

demesi lazımdı. Bunu da yapmadılar. Bana göre bu fırsatı da kaçırdılar. Hâlbuki onlar için 

eşsiz bir fırsattı bu. Bunu yapmadılar maalesef. 

Bu benim ufak bir hem Yönetim Kuruluna eleştirim, hem de Divan Kurulunda zaman zaman 

hakikaten eleştiriler oldu, ben olsam bunu böyle yapardım şeklinde bir çözüm de getirip, 

Divana sunmadılar. Doğru veyahut yanlış, o Divanın takdiri yani sonuçta.  
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Son olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Ben nasıl bir Başkan istiyorum? Nasıl bir Başkan 

istiyorum? Biraz önce konuşmacılar zaten bu başlıklara zaten değindiler. Biraz önce hizmet 

anlayışından bahsettik, hizmet anlayışı karşılıksız olacak. Katılımcı ve demokratik olacak. 

Katılımcılık çok önemli. Eldeki kaynakları en iyi şekilde kullanacak, tabii burada yine siz 

konuşmanızda buna işaret ettiniz. İnsan kaynağı en önemli kaynaktır. Çünkü her şeyi 

bulabilirsiniz, sermayeyi bulabilirsiniz, bilgiyi bulabilirsiniz. Ama o insan, deneyiminiz olabilir 

ama insan kaynağı en önemlisidir burada. Onun için o insan kaynağını iyi kullanmanız lazım. 

Biz bunu kullanabiliyor muyuz? Benim Başkanım olacak kişi, bir kere bunun cevabını vermesi 

lazım. İkincisi hızla değişen günümüzde, gerek teknolojinin, gerekse insan profilinin ve 

yapısının, hızla değiştiği bir dönem yaşıyoruz ve bu dönem içerisinde benim yöneticimin, 

buna ayak uydurması lazım.  

Biraz önce zannedersem Emre Bey çok önemli bir konuya işaret etti. Rakiplerimizi biliyor 

muyuz, rakiplerimiz ne yapıyor, ne planlıyor, vizyonu nedir? Biz Galatasaray olarak 

neredeyiz? Bir kere bunun analizinin muhakkak yapılması lazım. Biz vizyon olarak, düşünce 

olarak günlük başarı diyelim, başarılar peşinde koşuyoruz. Hâlbuki başarı günlük değildir. 

Süreç işidir. Sürecin sonundaki bizim başarılarımız nerede olacaktır? Bir kere demek ki benim 

yöneticimin gerçekten bir vizyon sahibi olması lazım. 

Tabii ki bu katılımcı zihniyette üretici olması lazım. Çünkü ortak akıl hep bahsettiğimiz bir 

üretim için gerekli olan hareketin başlangıcıdır ortak akıl. Demek ki ortak akılın muhakkak 

oluşturulması gerekiyor, benim yöneticimde, maalesef biraz önce söylediğim gibi, bizim 

mevcut Yönetim Kurulu, ki ben o Yönetim Kuruluna da oy vermiştim. Ama hakikaten 

tanımadan da verdim. Çok kısa intibalar ve kanaatlerle verdik. Bu da bizim zaten biraz 

eksikliğimiz ve hatamız. Yani kongre üyelerinin kendisini yönetecek olan yöneticileri 

seçerken, onları muhakkak sorgulaması, en azından aday yöneticileri bu imkânı onlara 

vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da katılımcılık için o aday yöneticinin ilk icraatı 

olacaktır. Bence.  

Söyleyeceklerim çok özet olarak bunları kapsıyor. Ben tekrar size çok teşekkür ediyorum, 

ekibinizle. Sizi tanımaktan çok mutlu oldum. İnşallah pandemiden sonra karşı karşıya gelerek, 

elinizi sıkma ve karşılıklı olarak fikir teatisinde ve istişarede bulunma şansımız ve fırsatımız 

olur. Size de bundan sonraki Galatasaray yaşamınızda başarılar, sağlıklı günler diliyorum. Çok 

teşekkür ediyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Ömer Saim Oğuz’a ben de bu nazik temennileri için teşekkür ediyorum. Ekibim ve kendi 

adıma, tespitleri çok doğru. Galatasaray Spor Kulübünün Divan Kurulu, aslında bedava çalışan 

dünyanın en önemli danışmanlarından birisidir diye düşünmek lazım. Önemli bir kurumsal 

kütüphanedir, kurumsal hafıza burada vardır. Dolayısıyla bundan faydalanmak çok rasyonel 

olur herkes için, gerek Divan Kurulu üyelerimiz için, gerek yönetimde yani icraatta bulunan 

değerli arkadaşlarımız için, ama maalesef böyle bir dönem geçirdik, bu eskiden de böyleydi, 

şimdi de böyle olacak manasına gelmez. Galatasaray’da yeni ufuklar her zaman açılır. 

Hepinizin bildiği gibi, ki siz de vurguladınız. Galatasaraylılar sorgular. Galatasaraylıların eğitim 

yuvalarından gelen bir Kartezyen dünya görüşü vardır. Sebep ve sonuç ilişkisi, ikna oluncaya 
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kadar devam eder ve sorgular. Dolayısıyla bunu da bir eleştirisel olarak değil de, bir avantaj 

olarak kullanmak hepimiz için çok önemlidir diye düşünüyorum. Verimlilik anlamında, 

üretkenlik ve bilinçli yönetim vizyonlarını ortaya koyma anlamında, ben tekrar size nazik 

temennileriniz ve katkınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, en kısa zamanda da 

görüşmek üzere. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Başkanım, Sayın Serhat Özalemdar’a sırası gereğince söz veriyoruz. Sayın Cenk Tıkız ve Sayın 

Dağhan Baydur da sırada, yeni söz isteyen konuşmacılarımız.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Peki, o zaman ondan sonra toparlıyoruz herhalde değil mi? Saat 5’e geliyor çünkü. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Evet, şu anda iki konuşmacımız daha var, Serhat Beyi takiben. Sayın Özalemdar bizi 

duyabiliyor musunuz? Şimdi geldiler. Sayın Özalemdar.  

 

Serhat Özalemdar 

Duyuyorum sesiniz, siz beni duyuyor musunuz? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Buyurun biz de sizi duyuyoruz ve görüyoruz. 

 

Serhat Özalemdar 

Tamam. Tekrar söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Okan Böke’nin cevaplarını 

dinledim. Onlarla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Birincisi, 1972-1979 sezonu sonunda 

Galatasaray voleybol takımında görev yaptım. İkincisi, demin bahsederken, şimdi diğer şeyi 

açtım, sıralamayı. Türk Hava Yolları ve Nilüfer Belediyesini dördüncü, 5 inci Nilüfer belediyesi, 

biz 6 ncıyız, orada bir hata yapmışım, onu düzelteyim.  

Benim söylediğim Galatasaray dördüncü değil, beşinci sırada bayanlar liginde bütçesi. Türk 

Hava Yollarından sonra, Vakıfbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Türk Hava Yolları ve Galatasaray 

sıralanıyor, bizden sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi var. Bir onu düzelteyim, orada bir hata 

yapmışım. Benim federasyon konusunda bir şey söyledi Okan Bey, bakın biz ekibimizle, yani 

ekibimiz derken, bu piyasadaki çok değerli antrenör ve yönetici arkadaşlarımızla yaptığımız 

toplantılarla bu federasyona kulüplerin verdiği rakamları biz kulüplerden öğrendiğimiz 

rakamlar, federasyona sorup da federasyondan ben yazılı müracaat edip de almadım bunları. 

Kulüplerin federasyonlara verdiği rakamları alarak bu bilgiyi verdim. Orada da Efeler liginde 

bu sene, birinci sırada Galatasaray 9 milyon 595 milyonluk bütçesi var, oyuncu. İkinci 

Fenerbahçe 8 milyon 750 bin, Ziraat bankası 8 milyon, Arkas 7 milyon 250 bin diye 

sıralanıyor. Bu bilgileri düzeltmek için tekrar bağlandım. Fakat şeye de tabii ki Okan Beyin 

söylediği gibi, transfer zamanı Nisan, Mayıs geç olacağını ben de biliyorum. Fakat bu 

transferleri yaparken, daha çok geleceğe yönelik, genç oyuncular takıma monte edip, onları 
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geliştirmektense, mesela bu sene bayan takımında, oldukça yaşlı sporculara iyi bir paralar 

ödenerek yapıldı. Bu oyuncularla devam ediliyorsa, ben bazı oyuncuları kastediyorum ama, 

bunun teferruatına şu anda girmek istemiyorum. Değerli,Galatasaray’a katkı verecek 

oyuncuların anlaşmalarının yapılmasına kimse hayır demez. Öyle bir lüksümüz yok. Tabii ki 

Nisan ayı voleybol camiasında transferlerin yapıldığı aylardır ama, bizim değişik bir 

durumumuz, tabii bir seçime gitme atmosferinde olduğumuzu da unutmamak lazım. Bir de 

yeni anlaşmalara göre, bütçelerin ne olacağını kestirip ona göre bir planlama yapmak lazımdı. 

Bir de şeyi de söyledi. Tabii ki Yeşilyurt’un oynayacağı bizimle aynı statüde aynı. Tabii ki 

Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe’nin oynadığı da bizimle değil, ama Yeşilyurt’u orada 

sadece belirtmek istedim. Onlar da bir Avrupa'da kupa kazanacak şekilde final oynayacağını 

söylemiştim. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar, hepinize iyi günler diliyorum. Tekrar 

Sayın Eşref Hamamcıoğlu ve ekibine, çok teşekkürler ve bundan sonraki yaşamlarında da 

başarılar dilerim. İyi günler deyip ayrılmak istiyorum aranızdan. Görüşmek üzere. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Teşekkür ederiz Serhat Bey, açıklamalarınız için. Burçin Bey var mı sırada? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Başkanım Sayın Cenk Tıkız feragat etti, bir teşekkür mesajı yazmışlar 3 yıl için, bizlere. Sayın 

Dağhan Baydur sırada, onu alırken özellikle size bundan sonraki şeyde başarılar dilediklerini 

yazmışlar, zannediyorum bu minvalde konuşacaklardı. Ve son konuşmacımız Sayın Dağhan 

Baydur, şu anda geldiler. Ses ve mikrofonlarının açılmasını bekliyorum. Buyurun Sayın 

Baydur. 

 

Dağhan Baydur 

Selamlar. Sesim geliyor galiba.  

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Evet. 

 

Dağhan Baydur 

Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu, bakın ben çok kısa konuşacağım. Uzadığı için. Şimdi üyemiz 

Emir Kıvırcık bir iki senedir her toplantıda bu dijital haklardan bahsediyor. Ve biz burada 

görmüyoruz ama yeteri kadar dikkati çekmiyor gibi hissettim. Ondan konuşacağım. Bakın 

bence Emir Kıvırcık’ın bahsettiği bu konu belki en önemli konu. Yani her şey belki futboldan 

bile daha önemli bir konu gibi hissediyorum ben, çünkü biraz ben de bu işlerin içindeyim ve 

bu gelirlerin ne kadar yüksek olduğunu biliyorum.  

Son 10 yılda zaten bu gelirler ciddi yükseliyordu, dijital gelirler ve bu pandemi ile daha da 

böyle önem kazandı ve inanılmaz gelirler bunlar. Emir bey, galiba geçen toplantıda veya 

ondan önce Barselona ve o tür kulüplerden bilgiler verdi ve de neredeyse sponsor gelirleri 

kadar gelir elde ediyorlar adamlar. Yani biz bu marka değerleri filan çok önemli 

Galatasaray’da hepimiz biliyoruz, dünya çapında bir marka. Gerçi 20 senedir yine Avrupa 



56 
 

kupasını kazanamadık veya öyle bir şey yapamadık ama, kazanmamızdan dolayı Galatasaray 

başka bir yerde, inşallah bunu yakında yine gerçekleştiririz. Yine gerçekleştirirsek biz 

gerçekleştireceğiz. Ama o sırada uyguladığımız yolları, tekrar gerçekleştirmemiz lazım. Nasıl 

yaptığımızı öğrendik bunu, sonra ondan vazgeçtik. Şimdi yavaş yavaş geliyor gibi 

hissediyorum ben. 

Ama yine dijital haklara dönelim, dijital haklar için konuşuyorum ben. Bu konunun 

tartışılacak hiçbir yanı yok. Çünkü böyle futbolcular alması falan gibi büyük yatırımları yok 

bunun. Sadece buraya şey yapmak lazım. Bence inovasyon bölümünün kurulması lazım 

Galatasaray Kulübünün içinde. Böyle ama ehil insanlardan, yani bu işi en iyi yapacaklardan 

insanlardan kurulması lazım bunun. Birkaç kişi özel sektörden bunların getirilip, veya kısa bir 

süre destek alınıp ama ben şahsen böyle bir bölümün Galatasaray Kulübünde kurulmasını, 

ileriye yönelik, sadece bu dijital alan değil, her gün bu konular değişiyor. Başka bir yerler, 

bunların araştırılıp, belki Amerika’dan, Avrupa’dan daha önce bu konuları konuşabiliriz, 

konuşabiliriz, bu arkadaşları çalıştırırsak orada, çünkü görüyoruz ki, Galatasaray sistemi 

içinde de iş bu konuda bilgi sahibi olan birçok insan var, değişik konularda. Ve bunu 

gerçekleştirebiliriz.  

Başka, buraya bu konuyla ilgili şey yaptım mı diye bakıyorum. İnovasyon. Evet. Yalnız böyle 

bir bölüm yapacaksak, bunun gerçekten en iyi kişilerle yapılması lazım. Böyle liyakat sahibi 

diyoruz ya, o kişi kimse, kim veya kaç kişi ise, 2, 3 kişi. Dünya çapında birileri lazım buraya. 

Türkiye'de öyle kişiler de var. 

Belki de Emir Kıvırcık bunu birkaç senedir dile getirdiği için Yönetim Kurulumuz ona teklif 

ederse, o da kabul ederse, geçici bir süre danışmanlığını üstlensin, veya hatta böyle bir 

çalışmayı üstlensin. Profesyonel olarak da üstlenebilir. Çünkü belli ki bunu kafaya takmış ve 

ben de dünyadan gelen rakamları bildiğim için, ürkütücü. Yani bu dijital oyunlar ve diğer 

dijital alandaki çalışmalar, profesyonel Galatasaray’da yapılırsa, sponsora ihtiyacımız kalmaz. 

Yani Turkcell Arena, Galatasaray Ali Sami Yen Stadyumu olur. Adını, başka bir şirketin adını 

kullanmamıza da gerek kalmaz. Benim bunlar da hoşuma gitmiyor. Ali Sami Yen Stadyumuna 

gidiyorduk, 1950’lerden beri maçlara gidiyorduk orada, 60’larda. Öyle bir sponsor filan yoktu. 

Bu dijital alan onu tekrar sağlamamıza şey yapar. Yol açacak diye düşünüyorum. 

Son olarak da tabii pandemi süresince özellikle burada tartışmamızı sağlayan Sayın Divan 

Başkanımız Eşref Bey ve Yönetimine, teşekkürlerimizi sunuyorum. Teşekkürler, bütün Divan 

üyelerine de saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Sevgili Dağhan Baydur her zamanki gibi veciz ve akıcı konuşması için ve katkıları için, ben de 

hem kendi adıma hem de Divan Kurulu arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Burçin 

Bey başka konuşmacımız yoksa, kapanışa geçelim. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Yok Başkanım. Buyurun.  
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 

Tamam.  

Değerli katılımcılar, kıymetli Divan Kurulu üyelerimiz, seyreden varsa, değerli basın 

mensupları, evet, biz bir dönemi, Mart ayı olması nedeniyle tamamladık. Bundan sonra 

yapılabilecek bütün Divan toplantıları, Nisan’dan itibaren belirlenecek seçim tarihine göre, 

Divan Kurulu seçim tarihine göre akış sağlanacaktır. Ben de bugünden itibaren, biraz evvel de 

söylediğim gibi, artık Divan Başkanlık makamını bırakıyorum. Her ne kadar Divan toplantıları 

devam edecekse ve aranıza dönüyorum.  

Bu 3 yıl boyunca, gerek seçim öncesinde, gerek seçildikten sonra görev aldığımız süre 

boyunca bizlere yani bana, ekip arkadaşlarıma vermiş olduğunuz destek, hoşgörü ve 

güvenceler için çok teşekkür ederiz. 

Eğer bu dönem içerisinde sürçü lisan ettiysek affola, ancak ben bu görevi her zaman olduğu 

gibi bütün yaptığım işler gibi, başım dik, alnım açık olarak bırakıyorum. Herhangi bir 

spekülasyona da izin vermeyeceğime, herkesin çok net bilmesini arzu ediyorum ve bunu 

bilhassa değerli Kulüp üyelerimizden rica ediyorum. 

Biraz evvel bir arkadaşımızın sorusu üzerine, eğer teveccüh olursa, yani gelen taleplere 

duyarsız kalmayacağımı söylemiştim. Başkanlıkla ilgili olarak. Malumunuz bizim öğrendiğimiz 

Galatasaray’da şudur. Galatasaray’da görev alınmaz, verilir. Bu konuda da görev verilmesi 

halinde, bu konuya çekinmeden arkadaşlarımla birlikte, soyunacağımı herkesin bilmesini 

isterim.  

Ancak Başkanlık konusunda henüz seçim tarihi belli olmadığı için, önümüzdeki hafta içinde 

resmi açıklamayı yapmayı planladım, dolayısıyla herhangi bir spekülasyon veya yıpratma 

girişimine hiç gerek yok. Galatasaray hepimizindir, yeter ki Galatasaray’a güvenelim. 

Galatasaray’ın ortak akılla, birleşerek başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Biz bunu Divan 

Kurulu çalışmalarımızda hep beraber gösterdik. Hep beraber sizlerin katılımıyla, değerli 

fikirlerinizle Galatasaray’ın daha iyiye gitmesi için çalıştık, zaman zaman bunlar önerilerle 

oldu, zaman zaman eleştirilerle oldu. Ancak Galatasaray’ın örf ve adetlerine uygun olarak 

hareket etmeye gayret ettik. 

Gerek konuşmacılar, gerekse birçok mesajlar sayesinde bu görüşlerimiz son derece 

kuvvetlendi, desteklendi, biz de zaten çok iyi olan moralimizi ikiye katlamış olduk. Tekrar 

katkılarınız için, Divan Kurulu ve çalışma arkadaşlarım ve görünmeyen destek grupları için 

sizler adına teşekkür ediyorum. Onlar bu görevi çok iyi yapmamızı sağladılar. Ben de Divan 

Kurulu arkadaşlarım gibi, iyi bir ekiple çalışmanın şansına ve mutluluğuna sahip oldum. 

Huzurlarınızda ben de onlara çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, iyi ki 

beraber çalıştık. Hoşça kalınız, herkese iyi Pazarlar diliyorum.  
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