Divan Kurulu Toplantı Tutanağı
Divan Kurulunun 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 13.30 da video konferans olarak
yaptığı toplantının tutanağıdır.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Hazır mıyız arkadaşlar, başlayabilir miyiz?
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Hazırız Başkanım.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Galatasaray Spor Kulübü’nün Değerli Divan Üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar, Ekranları
Başından Bizi Takip Eden ve Galatasaray’a Gönül Vermiş Değerli Taraftarlarımız, Kıymetli
Basın Mensuplarımız,
Temmuz ayı olağan Divan toplantımıza hoş geldiniz. Maalesef pandemi nedeniyle bu Divan
toplantımızı da video konferans yöntemiyle yapma durumundayız. Hepinizi çok özledik.
Umarım en kısa zamanda fizikî toplantılarımıza başlayabileceğiz. Saat 13.30, herkesin
zamanını doğru değerlendirmeye imkân verme anlamında, zamanında başlamaya gayret
ediyoruz. Eğer teknik kadromuz da hazırsa, olağan Divan toplantımızı açıyorum efendim.
Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, bu vatan uğruna canlarını feda etmiş kahraman
şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen Bey ve arkadaşları,
son 1 ay içinde ebediyete intikal etmiş olan değerli Galatasaraylılar, kulüp üyelerimiz, 4482
sicil numaralı Kenan Aktan, 4570 sicil numaralı üyemiz Muammer Naci Baydar, 4591 Bertan
Günöz, 6141 Yıldırım Uçan, 6523 Salim Aydın Birsen, 6755 Emekli Büyükelçi Ali Köprülü, 6851
Bülent Atasayan, 7112 Haluk Mehmet Bazlar, 8130 Cenk Azeri, 8897 Ahmet Lütfü Özer ve
son olarak kulübümüzün 10140 sicil numaralı üyesi Uğur Sunal, ruhlarına ithafen hepinizi 1
dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum efendim. (Saygı duruşu yapıldı.)
Başımız sağ olsun, ruhları şad olsun.
Şimdi gündeme geçiyoruz. Gündemi okuması için Sayın Nedime Konuksever’den rica
ediyorum. Nedime Hanım, gündemi okumanızı rica ediyorum, lütfen buyurun.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever
Sesim geliyor mu? Görüntüm herhâlde çıkmıyor ekrana.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Buyurun, sesiniz geliyor.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever
Evet, güzel ve verimli bir toplantı olmasını dileyerek, gündemi dikkatinize sunuyorum.
1. Haziran ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
3. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,
4. Kapanış.
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Teşekkürler Nedime Hanım.
Gündemi okunduğu hâliyle oylarınıza sunuyorum efendim. Bu oylama 1 dakika civarında
sürsün, oylamayı sonra konuklarımızla paylaşalım. Açabilir miyiz oylamayı?
Değerli katılımcılar, okunan gündemi olduğu gibi kabul ediyorsanız “evet”e, kabul
etmiyorsanız “hayır”a tıklamanızı rica ediyorum.
Evet, oylama bitmiştir. Sonucu rica ederim. Okunan gündem oybirliği ile kabul edilmiştir.
Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz.
Efendim, gündeme geçiyorum. Birinci madde, Haziran ayına ait olağan toplantı tutanağının
takdimi ve oya sunulması. Her zaman olduğu gibi, geçen ayın toplantı tutanağı web
sayfamızda ilgililerin tetkikine ve dikkatine sunulmuştur. Dolayısıyla geçen ayın toplantı
tutanağını oylarınıza takdim ediyoruz efendim.
Aşağı yukarı yine 1 dakika süren bir oylama süremiz olacak. Buyurun. Sonlandıralım oylamayı
lütfen. Geçen ayın toplantı tutanağı oybirliği ile kabul edilmiştir. Tüm katılımcılara teşekkür
ediyoruz.
Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bildiğim
kadarıyla, Divan Başkanlığına gelen bir evrakımız var, değil mi Nedime Hanım? Fakat bu
dilekçeyi yazan Sayın İbrahim Göknar, aynı zamanda söz istediği için tahmin ediyorum ki
dilekçe içeriğini de söz aldığı sırada katılımcılarla paylaşacaktır. O bakımdan, eğer Divan
Kuruluna gelen başkaca bir evrak yoksa bu maddeyi geçebiliriz. Aksi bir şey var mı Nedime
Hanım?
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever
Başka evrak yok Başkanım.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Tamam, teşekkürler.
Üçüncü maddeye geçiyoruz, kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında
katılımcılara söz verilmesi.
Değerli Galatasaraylılar,
2020 yılı maalesef dünyamıza, ülkemize ve kulüp camiamıza pek uğurlu gelmedi. Şöyle ki,
Covid-19 pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de global, ekonomik ve sosyal
krizden nasibini almasına sebebiyet verdi. Bu sosyal ve ekonomik kriz, oldukça olumsuz
etkilerini hepimize yansıtmaktadır. Bunun içine elbette ki kulübümüz ve tüm faaliyetleri de
dâhil olmuştur.
Öncelikle Sayın Başkanımızın hastalığı ile başlayan bu olumsuz süreç, akabinde maalesef
futbol takımımızın da içinde bulunduğu tüm branşlarda aşağı yukarı başarısız sonuçlar
alınması ile üzüntümüzü artırarak devam etmektedir. Bu olumsuzluklar maalesef peşinde
başka olumsuzlukları getirmekte ve mevcut olan olumsuzlukları daha da pekiştirmektedir.
Daha fazla dayanışma içinde olmamız ve birbirimizi kucaklamamız gereken bir dönemde,
özellikle mevcut yönetimin dağınık bir imaj vermesi, Galatasaray’ın sahipsiz olduğu algısını
yaratmaktadır. Her türlü rakiplerimizi cesaretlendiren bu durum, tüm camiamızı çok
üzmektedir. Pandemiden sonra başlayan futbol müsabakaları sırasında futbol takımımızın,
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kulübümüzün uğradığı haksızlıkların saha dışındaki rakiplerimizi cesaretlendirdiğini de çok
açıkça gördük ve bundan hepimiz mağdur olduk maalesef.
Galatasaray camiası dirençlidir, Galatasaray camiası yenilikçidir ve ortak akılla kenetlenerek,
kitlenerek üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Galatasaray camiası ve kulübü asla
sahipsiz değildir. Dışarıdan böyle algılansa bile bu algıya hiçbirimizin izin vermesi mümkün
değildir.
Ancak Galatasaray camiası hep birlikte radikal karar almaktan kaçınmamalı, çekinmemelidir.
Her başarısızlıktan sonra, sorumluluğu üstlenen kişilerin mutlaka bu sorumlulukları yerine
getirip hesap verme zorunlulukları vardır ve tüm camia bunu beklemektedir.
Son zamanlarda çeşitli mecralarda hepimizin takip ettiği gibi, birtakım başkan adaylarının
isimleri dolaşmaktadır.
Değerli Galatasaraylılar,
Hepimizin bildiği gibi, içinde bulunduğumuz süreçte bir erken seçim kararı yoktur. Dolayısıyla
bu tür başkan adaylarının çeşitli iletişim kanallarını kullanarak, sanki Galatasaray’da bir erken
seçim kaosu varmış gibi kendi adaylıklarını ön plana çıkartmaları, çeşitli kulis ve lobi
çalışmalarında bulunmaları tasvip edilecek bir hareket değildir.
Bu öncelikle camiamıza, sonra kendilerine zarar vermektedir. Yönetim Kurulunda bulunan
arkadaşlarımızın da bu tür girişimlerin içinde olduğuna inanmak dahi istemiyorum maalesef.
Buna mutlaka bir dur dememiz lazım. Eğer yönetim tarafından alınmış bir erken seçim kararı
yoksa -ki yok- bu tür adaylıkların çeşitli mecralarda yer almamasına özen göstermenizi
bilhassa rica etmek istiyorum.
Geçtiğimiz 2 hafta içerisinde, bu konularda özellikle Divan üyelerimizden ve kulüp
üyelerimizden çok yoğun telefonlar aldım. Bu konuda mutlaka açıklama beklemektedirler. Bu
konudaki açıklamaları en uygun yapabilecek kişiler elbette ki Yönetim Kurulu üyeleridir. Şu
anda Yönetim Kurulu üyelerimizden kimler katılıyor toplantıya, bilemiyorum ama bana intikal
eden konuların belli başlıları şunlar efendim.
Ada konusu ne oldu? Teknokent otel projesi ne oldu diye bir soru var. Defalarca Sancaktepe
projesinden bahsedildi deniliyor, bunun akıbeti hakkında bilgi istiyor üyelerimiz. Bazı
vecibeleri yerine getirilmediği için spor salonunun daha önce verilmiş olan ruhsatının iptal
edildiği konusunda birtakım duyumlar var. Bu konuda da açıklama beklenmektedir.
Dev sponsorların gelmesi bekleniyordu. Bu konuda bir gelişme var mı acaba? Kemerburgaz
ve Florya projeleri ne oldu?
Yönetim Kurulumuzdan katılımcılar kimdir bilmiyorum ama bu konulara cevap verebilecek
olan olursa, hem Divan Kurulu olarak biz görevimizi yerine getirmiş oluruz, hem de camianın
merak ettiği bu temel konularda cevap almış oluruz. Genel konularda konuşacak şu anda kaç
kişi var, bilmiyorum ama tahmin ediyorum ki bu konuları gündeme getireceklerdir.
Divan Kurulu olarak ne ben, ne de çalışma arkadaşlarım, biz bunları zaten söylemiştik, demek
istemiyoruz hiçbir zaman. Fakat kulübümüzün içinde bulunduğu durum bir sürpriz değil.
Maalesef bu konuları biz daha önce uyarmıştık deme durumundayım. Bununla ilgili detaylara
şu anda girip bir polemik konusu yaratmak istemiyorum. Ancak hepinizin, özellikle Yönetim
Kurulu üyesi arkadaşlarımızın geçmiş Divan toplantı tutanaklarına göz atmalarını özellikle ve
özellikle rica ediyorum. Biz bu zor dönemlerde Yönetim Kurulumuza destek olmaya hazırız.
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Divan Kurulu Galatasaray’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 halledemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki birlikte hareket
edelim. Ben bu duygu ve düşüncelerle, sözü konuşmacılara bırakmak istiyorum.
Umarım faydalı ve verimli bir Divan toplantısı geçiririz. Bu vesile ile çalışma arkadaşlarım ve
kendi adıma, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Beni dinlediğiniz için bir kez daha çok
teşekkür ederim hepinize. Burçin Bey, konuşmacılar var mı?
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Başkanım, var. Ben öncelikle sizin sorunuza cevap vereyim. Yönetim Kurulundan Sayın Yusuf
Günay’ı görüyorum.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Hoşgeldiniz.
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Eğer kendileri söz isterlerse, el kaldırmak suretiyle, tabii ki kendileri öncelikli olarak derhâl
söz alacaklardır. Şu anda 3 konuşmacıyı el kaldırmış olarak görüyorum. İlk olarak İbrahim
Göknar Bey. Zaten kendisinin bir de dilekçesi vardı. Başkanım, ben bu vesile ile katılımcılara
tekrar şunu iletmek isterim ki, ekranın alt kısmında, raisehand yani el kaldır kısmına eğer
tıklarlarsa, biz kendilerinin söz istediğini görürüz. Çünkü bildiğiniz üzere, hem aidat tarafı,
hem Divan üyeliği tarafı olması lazım ki söz alabilsinler, onun kısa bir kontrolü gerekiyor.
Ben müsaadenizle ilk sözü İbrahim Göknar Bey’e veriyorum.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Buyurun İbrahim Bey, hoş geldiniz. Bağlandılar.
İbrahim Göknar
Merhabalar, Sayın Başkanım. Sesim geliyor mu?
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Geliyor. Görüntü de, ses de mükemmel. Hoş geldiniz.
İbrahim Göknar
Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Değerli Galatasaraylılar,
Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle toplantı başında yazılı olarak verdiğim
dilekçenin Divan Başkanlığı tarafından, Başkanımız tarafından dikkate alınmasına çok
teşekkür ederim.
Bu konuya biraz sonra değineceğim. Efendim, Galatasaray bu yıl şampiyonluğu, başkaları
yüzünden değil, kendi kendine kaybetmiştir. Bu gerçeği kabul etmeliyiz. Buna rağmen her
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kaybeden gibi mazeretler üretmek, gerçeklerin üstünü örtmek Galatasaray’ın ayrıcalığına
aykırıdır. Samimiyet ve sorumluluğu üstlenmek ise en büyük erdemdir. Galatasaray’da
şampiyonluk ötesi, hatta ondan çok daha önemli sorunların olduğu hepimiz için bir gerçektir.
Galatasaray kendi öz eleştirisini yaparak her türlü zorluğu muhakkak aşabilir. Yeter ki
Galatasaray ve Galatasaraylı birbiri ile inatlaşmasın. Ben yerine biz diyerek bir an önce radikal
kararları alabilsin. Şunu samimiyetle ifade etmek isterim ki, aksi takdirde bana göre
Galatasaray için her şey çok geç olacaktır.
Efendim, Sayın Başkanımız toplantı başında verdiğim dilekçeden bahsettiler. Aslında uzun
süre düşünerek yazdığım bir dilekçeydi. Şimdi irticalen bunun içinden birkaç cümle kurmak
istiyorum.
Aslında daha önceleri de Divan Kurulumuza bir öneride bulunmuştum. Bu öneri şu idi.
Galatasaray Divanı, Galatasaray’ın kütüphanesidir, Galatasaray’ın bilgi hazinesidir. Hepimizin
bildiği bir gerçek, Galatasaray şu anda bir kaos ortamına girmiştir. Bunu söylemekle, mevcut
yönetimi, eski yönetimleri, vesaire herhangi bir şeyi kastetmiyorum. Ama gerçekleri hepimiz
biliyoruz. Samimiyet en büyük erdemdir. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Divan Kurulu
üyeleri arasından 5 kişilik fahri bir grup, bir fikir grubu oluşturmamızı öneriyorum. Bu grup
gönüllü olarak oluşturulabilir düşüncesindeyim. Gönüllülerden seçilecek olan bu isimler,
mevcut yönetimimize veyahut yeni yönetimlerimize Galatasaray’la ilgili her türlü konuda fikir
teatileri ile fahri olarak destek olmalılardır.
Benim bu toplantı için söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
İbrahim Bey’e teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi, sizin öneriniz zaten Divan Kurulunun var oluş
nedeni. Tüzüğün kendisine verdiği yetki ile ilgili olarak, bundan faydalanıp faydalanmamak
tabii ki değerli Yönetim Kurulumuzun tasarrufunda olmakla beraber, sizin hatırlatmanıza ben
de bir ilave yapmak istiyorum. Açış konuşmamda olduğu gibi, şimdi istişare ve dayanışma
zamanı ve bilgi birikiminden faydalanma zamanı. Bunu bir kez daha değerli hazirun önünde
tekrarlamak istiyorum. Olumlu önerinize teşekkürler İbrahim Bey, sağ olunuz.
Burçin Bey, daha sonraki konuşmacımız kim?
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Başkanım, sırada bekleyen 3 konuşmacımız var. Şimdilik Taner Aşkın Bey söz istediler. Şimdi
kendilerine sözü veriyorum.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Taner Bey’e teknik destek verdik mi?
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Ebru Hanım sağ olsun, aradılar, verdiler. Taner Bey, mikrofonunuzu açarsanız efendim.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Tamam. Taner Bey görüntüye girdi. Buyurun Taner Bey, hoş geldiniz.
Taner Aşkın
Sayın Başkan, iyi günler.
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Özledik sizi.
Taner Aşkın
Teşekkür ederim, sağ olun. Biz de herkesi özledik, başta sizler olmak üzere. İnşallah hayırlı,
uğurlu bir toplantı olur.
Ben konuşmama başlamadan önce, tüm Galatasaray camiasına bu kâbuslu günlerde en iyi
dileklerimi arz ediyorum, sevgilerimi sunuyorum. Kusura bakmasınlar. Bunlar hep geçici
olacak şeyler ama maalesef yaşamak zorundaymışız. Yaşadık ve görüyoruz bunları.
Öncelikle toplantıya iştirak eden, etmeyen tüm Galatasaray camiasının ve hazirunun olmasa
dahi, evinden seyredenlerin en azından bizlerle beraber olduklarına inanarak, hepsine
bugünde bizlerle beraber olmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum.
Sayın Başkan, uzun zamandır verilen aradan dolayı ve biraz da şahsi rahatsızlıklarımdan
dolayı birtakım şeylere zaman ayıramadığım için de bütün camiadan özür diliyorum.
Şimdi benim anlayamadığım bazı şeyler oluyor Galatasaray’da. Bugün konuşmak istememin
nedeni de ister istemez burada toplanıyor. Özellikle söylemekte ve belirtmekte fayda
görüyorum ki, Galatasaray’da neden sessiz, sakin, huzurlu ve birlikte, beraberlikte bir ortam
oluşmuyor? Neden oluşmuyor? Niçin oluşmuyor? Biz bu işi niye beceremedik? Daha önceleri
becerdiğimiz, herkesin gıpta ile baktığı, hatta şöyle söyleyeyim, rüyalarına giren bir
Galatasaray bugün niye bu hâllerde? Bize ne oldu, neden buralara geldik? Niçin bunları hiç
kurcalamıyoruz? Niçin bunların üstüne gitmiyoruz? Galatasaray camiası dünün, bugünün
camiası değil. Galatasaray camiası yılların camiası. Galatasaray camiası yetiştirdikleri ile,
yaptıkları ile daima önder olmuş, daima lider olmuş bir camia. Bugün bu camianın içinde
bulunduğu durum, Galatasaray’a yakışmayan bir durum. Hepimiz bunu biliyoruz. Hepimiz
bunun idraki içerisindeyiz. Fakat niye el ele verip, hep beraber bir gayret göstermiyoruz?
Anlayamadığım, kabul edemediğim ve kabul etmeyeceğim yegâne nokta burası.
Bakın, hemen şunu belirtmek isterim. El ele verdiği her an, Galatasaraylıların ve
Galatasaray’ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Her zorluğun üstesinden gelmeye ve onu
neticelendirmeye kesinlikle ama kesinlikle yeterlidir Galatasaray’ın gücü.
Sayın Başkan ve Muhterem İştirakçiler,
En başta şunu söylemek zorundayım. Evet, kötü bir dönem geçiriyoruz. Sade biz değil, bütün
dünya geçiriyor. Bu maalesef dünyanın başına gelen bir olay diye değerlendirelim. Buradan
da tabii ki hem ülkemiz adına, hem de kulübümüz adına bize de düşen bazı sıkıntılar oldu.
Bazı değil, bir hayli sıkıntılar oldu. Ama bakın, ekonomik sıkıntıların, (Hani biraz evvel Sayın
Başkan bir şey söyledi, ya ben bunları söylemek istemiyorum, söylemişti denmesin
diye.)ekonomik sıkıntıların bu kulübün başına geleceğini ben 1996 senesinde, Galatasaray
kürsüsünden bağıra bağıra, bağıra bağıra söyledim. Bakın,1996 ve 2020, 24 senedir. Biz ne
ürettik, ne yaptık? Ekonomik hangi tedbirleri aldık? Bu kulübü eskiden gelen ismi ile
yaşatmak değil, geleceğe nasıl devredeceğimizi düşünerek hangi hareketi yaptık? Hiçbir şey
yapmadık. Borçlandık, adam aldık. Borçlandık, transfer yaptık. Son zamanlarda her gelen
sadece popülariteyi düşündü. Her yönetim için söylüyorum bunu. Ya bunun ötesi, berisi yok.
Ama şunu söylemekte fayda var. Önce Galatasaray mı, önce şahısların popülaritesi mi? Bence
tabii ki önce Galatasaray.
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Her ne olursa olsun, bugün Galatasaray müthiş bir ekonomik çıkmazın içerisinde. Bu nasıl
düzelir? Nasıl düzelir? Belli nasıl düzeleceği. Ama peki, şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun nasıl
düzeleceğine dair, -bugün biraz evvel sizlerin ve bir önceki konuşmacı arkadaşım İbrahim
Bey’in de değindiği üzere- kim bu hususta bir proje takvimi sunuyor? Bir veya birkaç proje
takvimi sunuyor? Ne yapacağız? Birikmiş borçların üzerine yine bankalardan borç mu
alacağız? Efendim, işte takımı küçültelim. Futboldan gelen borçları kısaltalım. Şimdi bakın,
çok doğru. Teşhis doğru. Ama nasıl yapacaksınız? Siz onca sene 4 tane Türk futbolcusunu
Galatasaray’da daimi oynatamamışken, 14 tane ecnebiyi oynatacaksın, 4 dönüm bostan, yan
gel yat Osman diye, tribünde oturanlara para ödeyeceksiniz ve bu ekonomik durumun bu
hâle gelmesine bunca zaman seyirci kalacaksınız. Şimdi de diyeceksiniz ki, efendim, böyle
oldu, şöyle oldu. Bırakın bu mazeretleri. Bu mazeretlerin hiçbirisi Galatasaraylıların kabul
edeceği mazeretler değil.
Evet, biz 14 sene de şampiyon olmadık. O günün şartları ile bugünün şartlarını üst üste
koyalım, karşılaştıralım. O gün ile bugün bir değil beyler. Bugün bu şampiyonluğun kıymeti, manevi tatmin olmamızı bir tarafa bırakıyorum, onun izahı yok-ama şöyle söyleyeyim,
bugünkü ekonomik şartlarla biz eğer birinci olamadıysak, eğer Avrupa liglerinde bu sene top
oynayamayacaksak veya oynasak da en az şekilde istifade edeceksek Galatasaray’ın böyle bir
haksızlığa tahammülü yok. Bu, Galatasaray’ın marka değerini düşürmektir. Bu, Galatasaray’ın
zaman içerisinde irtifa kaybetmesi demektir. Dolayısıyla her kim gelirse gelsin, somut
tedbirlerle ortaya çıkmadıktan sonra, yani somut önerilerden kastım akılcı, getirisi olan
projelerle ortaya çıkmadıktan sonra, bu takımı istediğiniz kadar ufaltın, istediğiniz kadar
iktisadi tedbirler almaya çalışın, eğer bu projeleriniz yoksa bir yere gidemeyiz.
Ben rica ediyorum. İlerlemiş yaşıma rağmen, birtakım şeylerde katkıda bulunmaya hazırım.
Birtakım şeylerde olsa da, olmasa da, zaman zaman tanıdıklarla sohbet ettiğimizde bu
hususları dile getirmeye çalışıyorum. Ama özellikle belirtmek isterim ki, Galatasaray’ın tek
çıkış yolu, bilhassa bugün için söylüyorum, birlik, beraberlikten ziyade -ki muhakkak olması
gerekiyor, altını çizerek belirtmek isterim- en önemli şey buradan çıkış projelerinin bugün
başkan adayıyım diye çıkan bir sürü arkadaşın, birçok arkadaşın (Bir sürü yanlış bir tabir
oldu,affedersiniz, özür diliyorum.) muhakkak bizlere bunları deklare etmesi lazım. Biz bunları
görmeliyiz, biz bunların üzerinde tartışmalıyız. Oldu bittiye gelen birtakım kararlarla buralara
gelmeyelim.
Bakın, zatıâliniz biraz evvel bir şey söyledi. Galatasaray’ın onca problemi var. Evet, onca
problemi var,doğru. Ada’ydı, Seyrantepe’ydi, Florya’ydı, Riva’ydı, hâlâ var bu problemler ve
olacak da. Ama bunların paralelinde bu kulübün yürümesi lazım. Zaman içinde, hem marka
değerini muhafaza etmesi lazım, hem de bu marka değerini daha da yukarılara taşıması
lazım.
Şimdi biz ne yapıyoruz Galatasaray’a? Mümkün mertebe bugünü görüyoruz, ama geleceği
görerek herhangi bir iş yapmıyoruz. Evet, bu veya bundan evvelki yönetimler, hatta itiraf
etmek gerekirse, benim de içinde bulunduğum yönetimler hata yapabilir. Yaptık da, bu da
mümkün. Pardon, affedersiniz. Evet, yaptık da, bunlar önemli şeyler değil. Bu hataların
telafisi olabilir. Ama eğer sizin elinizde bir program yoksa, bir proje grubu yoksa ve siz
üretemiyorsanız, sadece bu işi futbol gelirlerine bağlamışsanız, sadece bu işi bankadan alınan
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kaynaklara bağlamışsanız ve bunların faizleriyle bütçenizi denk getiremez hâle düşmüşseniz,
işte burada yolun sonu gözüktü demektir. Bunun bu hâle gelmesinin sebebi kötü yönetim
midir? Evet, kötü yönetimdir. Bazı şartlar mıdır? Evet bazı şartlardır. Zorlamalar mıdır? Evet,
zorlamalardır. Çünkü şöyle söyleyeyim. Artık bugün bu potansiyele gelmiş, bu performansı
gösteren bir kulübün, ben bu sene şampiyon olamadım, işte seneye olsam da olur, böyle
olmadı, böyle olsa da olur falan demeye kimsenin hakkı yok. Kimsenin mazeret göstermeye
de hakkı yok. Soruyorum ya, gayet açık, gayet net. Bana 4 senede 4 tane Galatasaray’ın ilk
11’ inde daimi oynayan isim saysın birisi. Yok. Ama takım 14 tane yabancı ile, 11 asıl sahada
yabancılarla müsabakaya çıkıyor. Bunların bir çarkı olması lazım, bu değirmene bir suyun
akması lazım. Demek ki, demek ki bir sakatlık var. Bunları tartışmamız lazım. Bunları
konuşmamız lazım.
Evet, şu anda Galatasaray Başkanı, rahatsızlığı dolayısıyla -elinden geleni yapmasına rağmentam gücüyle buraya mesai sarf edebilecek durumda olmayabilir. Ama dava arkadaşları,
bizlerin de yardımı ile, bizlerin de desteği ile, ne istiyorlarsa arkalarındayız. Açık açık, açık açık
söylüyorum. Gayet net. Hastalık insanlar için. Bugün Sayın Başkana, yarın herhangi birimize.
Bu bambaşka bir olay. Ama lütfen unutmayın, şahıslar gelip geçici. Bizler hepimiz faniyiz.
Ama Galatasaray Spor Kulübü yaşayacak ve bizden sonrakiler de onlarla beraber yaşayacak.
Şimdi burada sevgili yönetici arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bir sürü kararlar almanız lazım.
Sadece bunlarla alakalı değil, sadece transfer yapmak değil. Amatör sporlardan bahsediliyor.
İkinci başkanımız kalkıyor, kapatalım bu şubeyi, diyor. Ondan sonra kıyamet kopuyor.
Kıyamet koptuktan sonra, Sayın Başkan hasta yatağından kalkıyor, bu hatayı düzeltmeye
çalışıyor. Burada bir dengesizlik var. Burada bir kopukluk var. Yani bir ahenkle, bir harmoni ile
çalışmıyor Yönetim Kurulu. Bakın, şöyle söyleyeyim. 4 ay geçti, 5 ay geçti aşağı yukarı, sadece
-benim bildiğim, yanılıyor olabilirim, herhâlde biraz sonra Yusuf Bey düzeltir- 2 veya 3 tane
toplantı yapabildi. Yani hastalık mıydı bunun sebebi, hastalıktan mı oldu bu iş? Evet, Sayın
Başkanın hastalığı doğru, son 1,5 aydır. Ama niye 4 tane toplantı? İkinci başkanı var bu
kulübün. Alınması gereken kararlar var. Bugün için değil, yarın için alınması gereken kararlar
var. Böyle bir tasarruf olmaz. Böyle bir tasarruf, böyle bir tesanüt olmaz. Galatasaray
camiasına hiç kimsenin bu haksızlığı yapmaya selahiyeti yok. Açık ve net söylüyorum. Bu
Galatasaray’a yapılabilecek en büyük haksızlıktır.
Benim için önce Galatasaray, sonra şahsiyetim gelir. Her ne olursa olsun, ben bu fedakârlığı
Galatasaray için yapmak zorundayım. Şöyle söyleyeyim. Ben değil, hepimiz yapmak
zorundayız. İşin gerçeği şurada. Bugün duydum, Ekim sonuna kadar toplantı yasağı var.
Tamam, demek ki biz bu yönetimle Ekim sonuna kadar, hatta belki de Mayıs’a kadar gitmek
durumundayız. Tamam mı? Eğer bu yönetim ahenk içinde çalışacaksa, eğer bu yönetim
üstesinden geleceği problemleri bizlerle beraber paylaşıp, bizden destek alıp, bir yere
kanalize olmaya çalışırsa hiçbir söyleyeceğim yok. Ama kendi içlerinde ayrılmış, kendi
içlerinde bir ahenk temin edemeyen, hatta biraz evvel zatıâlinizin söylediği gibi, yönetimin
içerisinden başkanlığa aday olduğunu ilan edenler dahi varsa, Galatasaray’da bu tesanütü
sağlamak maalesef zor.
Açık ve net söylüyorum, altını çizerek bir kere daha tekrar ediyorum. Alınması gereken
zorunlu yüzlerce -yüzlerce diyorum bakın, onlarca demiyorum-önemli konu var. Bu
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konularda Galatasaray geç kalıyor. Ada’ya adamlar çıkıyor. Niye çıkıyor? Kim bu adamlar?
Nereden geldiler? Satın almaya mı geldiler, yoksa bir teknik araştırmaya mı geldiler, yoksa bir
bilirkişi kurulu mu, haberimiz yok. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Biraz evvel yine siz söylediniz,
spor salonu projesi yerine getiremediğimiz vecibelerden dolayı iptal edilmiş. Doğrudur,
yanlıştır, ama bilelim. Niye iptal edildiğini de bilelim. Belki biz başka bir şekilde onu hayata
geçirmeye gayret edebiliriz. Belki Galatasaray’ımıza tekrar bunu kazandırabiliriz.
Bakın, şeffaflık başka bir şey. Ama saklamak, gizlemek, ondan sonra da ben şeffafım demek,
o bambaşka bir şey. Böyle bir şeyi benim asla -şahsım adına söylüyorum- kabul etmem
mümkün değil.
Bu arada hemen şunu söylemek istiyorum. Bu dönem içerisinde, evet, hepimiz biliyoruz ki,
Galatasaray’da 7-8 tane başkan adayı çıktı. Şu anda Galatasaray’ın bir başkanı var ve bir
yönetimi var. Bu doğrudan doğruya, Sayın Başkanın ve yönetimin verebileceği bir karar. Ama
bu durum mevcut olduğu sürece, Galatasaray’da ben başkan adayıyım diye sağda, solda
toplantı yapan, orada burada bir sürü bir araya gelmek ve çeşitli şekillerde Galatasaray’ı
zayıflatmaktan öteye götürülen hiçbir şey başka bir şey değildir. Bunlar doğrudan doğruya,
doğrudan doğruya bu işi provoke eden insanlara yarar. Bize yaramaz beyler, bize yaramaz.
Biz Galatasaraylıyız. Alnımız ak, yüzümüz pak. Biz böyle yetiştik. Bundan sonraki neslin de
aynen bunları devam ettirmesini istiyoruz. Bu bizim en tabii hakkımız. Yaşlılar olarak
söylüyorum ama kendi adıma söylüyorum, ben Galatasaray’ı nasıl bulduysam öyle bırakmak
isterim. Kimse kusura bakmasın.
Sayın Başkan, esasında çok uzatmak istemiyorum. Başka konuşmacı arkadaşlarımız da var.
Ama en önemli konulardan bir tanesine de değinmek istiyorum. Bakın, Yönetim Kuruluna en
ufak bir şey söyleyemiyorum şu anda, söylemek de istemiyorum. Olabilir, iyisiyle, kötüsüyle,
günahıyla, sevabıyla vazifelerini yapmaya çalışıyorlar ellerinden geldiği kadar. Fakat
aranızdaki çekişmeyi lütfen kaldırın. Lütfen kaldırın. Bakın, bir hasta insan, Sayın Mustafa
Cengiz, varıyla, yoğuyla Galatasaray için her şeyi yapmaya çalışıyor. Biz ona destek oluyoruz,
elimizden geldiği kadar gayretle. Hepimiz onun iyileşmesi için dua ediyoruz. Ama lütfen
burada koltuk kavgasına kimse girmesin. Bu size bir şey kazandırmaz, Galatasaray’a çok şey
kaybettirir.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Sayın Aşkın’a özlü konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Bir yerde benim de açılış
konuşmamda söylediğim fikirleri teyit etti. Tecrübelerinden faydalanmak hepimiz için büyük
bir fırsat oldu, katılım için tekrar teşekkür ediyoruz. Burçin Bey, başka söz isteyen?
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Başkanım, iki kişimiz var şu anda söz isteyen. Sayın Doğan Konuk, hemen kendisini alıyorum.
Daha sonra da Sayın Nedret Yayla söz istediler. Şu anda başka söz isteyenimiz yok, ama tabii
istedikleri takdirde...
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Bu arada katılımcı sayımız nedir? Bir bilgilendirebilir miyiz?
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Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Başkanım, şu anda 105 Divan üyemiz bizim sistemimizde. Ayrıca tabii onların kimler
olduğunu bilemiyoruz henüz ama televizyon veya vimeo kanalıyla izleyen de 34 kişi var şu
anda.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Peki, teşekkürler. Sayın konuşmacıyı alalım.
Doğan Konuk
Ses geliyor mu? Her şey uygun mu?
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Geliyor. Hoş geldiniz Doğan Bey.
Doğan Konuk
Merhabalar.
Saygıdeğer Galatasaraylılar,
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime,Sayın Başkanımıza tekrar acil şifalar
dileyerek ve en kısa sürede aramızda olacağı umuduyla başlıyorum. Benim söz alma
nedenim, geçen toplantıda gündeme getirdiğim bir konunun takipçisi olmak içindir.
Bir önceki toplantımızda şöyle bir öneride bulunmuştum. En başta Sevgili Fatih Hocamızdan
başlamak üzere, tüm teknik ekip ve yerli futbolcularımızın döviz bazında olan sözleşmelerini rızalarını alarak- Türk lirasına çevirmek ve çevrildiği tarihteki kuru 1 yıl boyunca sabit olarak
uygulamak, 1 yıl sonra aynı tarihte kuru tekrar güncelleyerek, ertesi yıla sarkan ödemelerini
de yine 1 yıl süreyle o sabit kur üzerinden yapmaktı. Bu tahminen %10-15 arasında bir
fedakârlıkta bulunacakları anlamına gelir, demiştim. Ancak bu şekilde yönetimimizin
öngörülemeyen kur artışı bahanelerinden kurtularak denk bir bütçe yapabileceğini ve ona
sadık kalabileceğini söylemiştim. Bundan böyle bütçe açığı vermemek için kur mazeretini
kullanmak artık ortadan kalkmalıdır, demiştim.
Yabancı futbolcular için tabii biraz daha büyük bir sorun. Bu tarihten itibaren yeni
anlaşacağımız ya da sözleşme yenileyeceğimiz yabancı futbolcularla da, kulüp olarak belki
biraz daha fedakârlık yapmak pahasına bile olsa aynı yöntem uygulanmalı. Yani sözleşme
tarihindeki kur bir yıl için tüm ödemelerde geçerli olmalı, ertesi yılın aynı günü tekrar bir yıl
için güncellenmelidir. Kademeli olarak sözleşmesi biten tüm futbolculara bu uygulama
kesinlikle dayatılmalıdır, şeklinde konuşmuştum. Büyük bir kulüp olarak, mevcut
sözleşmelerimize elbette ki uymak zorunda olduğumuzun bilincindeyim. Ancak başta Fatih
Terim Hocamızın bu plana uyarak ön ayak olacağına, diğer teknik ekip ve futbolcularımızın da
sonuçta Türkiye'de yaşayıp harcamalarını burada yaptıkları için ikna edilebileceklerine
inanıyorum.
“Ancak bu sayede denk bütçe yapılıp onu uygulayabiliriz, mali tablolarımızı gerçek anlamda
olumluya çevirebiliriz. Buna mecburuz.” diyerek, Yönetim Kurulundan bu yönde çaba
göstermelerini rica ederek bitirmiştim.
Şimdi sorum şu. Yönetim Kurulumuzun bu yönde herhangi bir girişim ve görüşmesi oldu mu?
Olduysa, nasıl bir yaklaşım gördü? Bunun yanıtını rica ediyorum. Bir Yönetim Kurulu üyemiz,
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kim varsa, bu konuda bilgilendirirse sevinirim. Fatih Hocamızın maç sonu demeçlerinden,
mali konularda artık daha duyarlı olduğu görülmektedir. Ancak artık somut gelişmelere
ihtiyaç vardır ve kendisinden öncülük etmesini, önce kendi sözleşmesini Türk lirası olarak
değiştirmesini ben şahsen bekliyorum. Şu an sözleşme dönemidir ve başlamak için en uygun
zamandır. Bir günde elbette ki hepsi olmaz. Ancak bir yerlerden mutlaka başlamak
zorundayız. Bakınız, bu yıl büyük transferler yapmazsak kombine satamayız mazereti de
ortadan kalkmıştır. Şampiyon olmazsak gelir kaybı falan gibi mazeretlerin geçersiz olduğu,
nice şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi’ne katılıp o yıllarda da ettiğimiz zararlarla geçersiz
kaldığı hepimizin malumudur. Benim şahsi beklentim, sahada iyi mücadele eden bir takım
izlemektir. Mutlak şampiyon olmak hiçbir zaman söz konusu değil.
Son olarak, yazılı ve görsel basına, pandemi sürecine rağmen, hâlen eski bozuk düzenin
sürdürüleceğine dair haberler de yansımaktadır maalesef. Bunun böyle sürdürülemeyeceği
yöneticilerimiz tarafından da kesin bir dille açıklanmalı, söylemde kalmayıp yeni şartların
uygulanmasına behemehâl başlanılmalıdır.
Yönetim Kurulumuzdan bu konuda bir açıklama beklediğimi yineleyerek, sözlerimi
sonlandırıyor, hepinize saygılar sunuyorum.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Doğan Bey’in en son toplantımızda yapmış olduğu önerileri çok net hatırlıyorum.
Notlarımızda var, tutanakta da var. Bugün de tekrar etti. Yönetim Kurulunun buna vereceği
cevap konusundaki genel görüşlerimi de, Yönetim Kurulunun Divan toplantılarına katılımı ile
ilgili genel yorumlarımı da müsaade ederseniz tüm konuşmacılar bitirdikten sonra sizlerle
paylaşacağım. Bizzat ben Sayın Konuk’un önerilerinin takipçisi olmaya da gayret edeceğim,
Divan Başkanı olarak. Teşekkürler katkılarınız için Doğan Bey.
Burçin Bey, daha sonraki konuşmacımız...
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Başkanım, aslında Sayın Nedret Yayla vardı. Fakat geçmiş dönem İkinci Başkanımız Sayın
Ahmet Şenkal söz istediler. Teamül gereği, isterseniz öncelikle ona verebiliriz. Nasıl uygun
görürseniz.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Eğer Ahmet Şenkal Bey ısrar etmezse, önce Nedret Bey’e...
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Bir ısrarları yok şu anda. O zaman Sayın Nedret Yayla’ya sözü verdim Başkanım.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Görüntüye girdi mi Nedret Bey?
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Sayın Yayla, görüntünüzü açmanızı rica ediyorum. Sesinizi de açarsanız sizi duyacağız
efendim.
Nedret Yayla
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Sesim geliyor mu?
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Geliyor efendim.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Ses ve görüntü tamam Nedret Bey, hoş geldiniz.
Nedret Yayla
Hoş bulduk efendim.
Sayın Başkanım, Sayın Divan, Sayın Hazirun, Sayın Yönetim Kurulu,
Öncelikle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Değerli Başkanımıza da acil şifalar
dileklerimi tekrarlıyorum.
Şimdi konu malum, hem maddi sıkıntılarımız -ki bu sene giderek artacağı gözüküyor-, hem de
bu sene maalesef başarılı olamadığımız lig yarışı. Kanımca bunun iki nedeni var. Bir tanesi,
bizim scout ekibimiz kimse-herhâlde bunu Fatih Hocamız yönetiyor- ben hiç de başarılı
olamadıklarını düşünüyorum. Şöyle ki, mesela bir milli takımımız var. Biraz evvel sayın
konuşmacılar da bahsettiler, 14 yabancının bazen 11’i ile çıkıyoruz sahaya. Bunu da gördük.
Ama milli takımımızda pek çok genç oyuncu var ve bu oyuncular çok başarılı. Örneğin,
Fransa’yı Fransa’da yenmek başarısını gösterdiler. Biz Paris Saint Germain’den 5-6 gol yerken,
onlar gittiler, aynı Fransız takımını Fransa’da yenme başarısını gösterdiler. Demek ki bizim
scout ekibimiz bir türlü bu genç ve değerli yetenekleri keşfedemiyor. Bir tanesi bile bizim
kadromuzda değil.
Keza bu yıl çok önemli transferler yaptık. Önemli derken, tabii parasal önemli. Kendilerinin
pek önemli olmadığı da ortaya çıktı. Mesela Falcao transferi. Falcao transferi tam bir skandal.
5.5 milyon euro bir para ödüyoruz. Bu futbolcu arkadaşımız Şampiyonlar Ligi’nde oynamak
için geldi. Şampiyonlar Ligi’nde hiç forma giyemedi ve ligde de giyemiyor. Şimdi bu oyuncuyu
kim transfer etti? Bunu sormak lazım. Yani bizde, Galatasaray camiasında maalesef bir hesap
verme alışkanlığı yok. Geçmişte de olmadı. Bir örnek vereyim. 1990’lı yılların sonunda, 2000’li
yılların başında, Faruk Süren 12 milyon doları, çöp olan bir projeye verdi, eski Ali Sami Yen
Stadı projesine. Ama bunun hesabı soruldu mu, sorulmadı mı? Bence hiçbir şey olmadı. Bu 12
milyon doların o günkü değerini ve bunun için ödediğimiz faizi de düşünürseniz, bu yüzden
kulübün katlandığı mali portre bugün herhâlde 30-40 milyon doları bulmuştur. İşte bütün
bunlar, kulübümüzü gerçekten mali açıdan çok büyük sıkıntılara sokuyor.
Mesela bu Falcao transferi -kusura bakmazsanız- tam bir skandal. Kim yaptı bu transferi,
neden yaptı, bunun hesabının verilmesi lazım. Yani bir kulübün 5,5 milyon doları ya daavrosu
bu kadar rahat harcanıyor ve doğru dürüst araştırılmadan, yaşı geçmiş, artık emeklilik yaşına
gelmiş insanlara sırf isminden dolayı bu paralar veriliyor. Bunların hesabını kim, nasıl soracak
ve kim, nasıl verecek, bilemiyorum. Eğer bu hesap sorma ve hesap verme işi kulübümüzde
yerleşmezse, yapılan yanlışlar -ne diyelim, kimse tabii bunu isteyerek yapmıyor ama- yapanın
yanına kâr kalıp, bu iş böyle sürüp gidiyor. Dolayısıyla Sevgili Teknik Direktörümüz Fatih
Terim başta olmak üzere, yapılan yanlışların hesabının verilmesi lazım. Örneğin, bu sene pek
çok futbolcu aldık, daha birinci devrenin sonunda ikinci devre işaret edildi ve bunların bir
kısmını göndereceğinden bahsetti. İyi ama bunları kim alıyor? Bunları kim izliyor? Eğer biz
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futboldaki transfer sorununu çözemezsek, ne yaparsak yapalım, nereden gelir bulursak
bulalım, kulübün mali yapısını düzeltmemiz mümkün değil, çünkü büyük bir delik var. Bu
delik futbolculara gidiyor. Eğer bu futbolcular da bekleneni veremezlerse, bu kara deliği
kapatmamız mümkün değil. Dolayısıyla ben bunu kim yapar, kim eder, bilmiyorum, herhâlde
Yönetim Kurulu yapacaktır ama, başta Fatih Terim Hocamız olmak üzere, herkesin yaptığı
yanlışları görmesini ve de bu konuda bir hesap vermesini diliyorum.
Bir şey daha ifade edeyim. Bu seneki başarısızlığın büyük nedeni bizim kendi içimizde olmakla
birlikte, sanıyorum ki Galatasaray’ın üst üste iki yıl şampiyonluğu belli çevreleri de rahatsız
etti. Dün akşam bile -eğer TRT’nin spor programlarını izlerseniz, orada hakem yorumcuları
var- en az 1 penaltımız verilmedi. Nitekim hakem yorumcusu arkadaşımız da aynı şeyi
söyledi. Mesela Gaziantep maçının son saniyelerinde neredeyse zorla gol yedirildik. Yani
Galatasaray’ın önünü kesmek için de pek çok şey yapıldı. Biz içten, diğerleri dıştan, bu sene
Galatasaray’ımıza oldukça vuruldu. Ümit ediyorum ki, sağduyu ile bir gözden geçirme
yaparız, nerede hata yaptık, bunları tespit ederiz. Dışa karşı da bu kadar sessiz kalmamamız
lazım. Gerçekten bu sene Galatasaray’ın çok hakkı yendi. Bizim kendi hatalarımıza bunlar da
eklenince, bugünkü istemediğimiz tablo ortaya çıktı.
Beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Selam ve
sevgilerimi sunuyorum.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Çok teşekkürler Nedret Bey, değerli görüşleriniz için. Katılımınız için ayrıca teşekkür ediyoruz.
Sağ olunuz. Sayın Şenkal, eğer görüntü ve sesteyse, buyursun lütfen.
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Sayın Şenkal, duyuyor musunuz? Görüntü ve sesinizi açmanızı rica edeceğim, ekranın sol
altından. Evet efendim, sesinizi de açarsanız buyurun.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Buyurun Ahmet Bey, hoş geldiniz. Ben duyamıyorum Burçin Bey, siz duyuyor musunuz?
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Hayır Başkanım, ben de duyamıyorum. Bir problem gözükmüyor bizim tarafımızda ama
Ahmet Bey, bir daha mikrofonunuzu açmanızı rica etsek. Şu anda mikrofonunuz kapalı
gözüküyor bizde. Sol alt taraftan mikrofonunuzu açabilirsiniz efendim.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Bağlanamıyorsa, bir sonraki konuşmacımız varsa ona geçelim.
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Şu anda bir konuşmacımız yok Başkanım. Sadece son Ahmet Bey’di. Pardon, çok özür dilerim,
hemen bakıyorum. Sayın Dağhan Baydur söz istemişler.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Dağhan Bey’i bağlayalım o zaman, Ahmet Bey bağlanamıyorsa.
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
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Hay hay.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Teknik bir sorun mu var Burçin Bey?
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Dağhan Bey’i aldım ama henüz gelmedi kendisi. Ahmet Bey tekrar el kaldırdı. Dağhan Bey’i
kaybettik bu arada herhâlde. Ya ben bir hata yaptım ya da Dağhan Bey’de bir kopukluk oldu.
Ahmet Bey’i tekrar deniyorum Başkanım.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Evet, yoksa devam edelim. Ahmet Bey’i ve yanında bir üyemizi daha görüyoruz ama...
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Ahmet Bey, sol alt taraftan sesi açmanız gerekiyor. Gelmiyor efendim, mikrofonunuzda
zannediyorum bir sorun var.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
O zaman Sayın Dağhan...
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Sayın Dağhan Baydur şu anda geldiler. Ben Ahmet Bey’in teknik sorununu çözene kadar...
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Evet, çıkartalım, Dağhan Bey’i alalım.
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Sayın Baydur, biz sizi görüyoruz. Yalnız mikrofonunuzu aktive etmenizi rica edeceğim, sol
alttan. Buyurun efendim.
Dağhan Baydur
Herkese saygılar.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Hoş geldiniz Sayın Baydur.
Dağhan Baydur
Hoş bulduk. Şimdi bazı üyelerimiz, Galatasaray’da bölünmüşlükten bahsetti. Ben bunu birkaç
senedir Divan toplantılarında bir iki kere söz konusu yaptım. Dünyada büyük bir bölünmüşlük
var, o Türkiye'ye yansıyor. Türkiye'de de büyük bir bölünmüşlük var, Galatasaray’a da
yansıyor ve biz Galatasaraylılar olarak, maalesef bunu filtre edemedik, durduramadık. Çünkü
bu bölünmüşlük dalgası o kadar güçlü ki, durduramıyoruz. Durdurabilir miydik, bilmiyorum.
Ama bu Galatasaray’ın sorunu değil, dünyadaki sorunu bizim filtre edemememizden
kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
Şimdi kısaca konuşacağım. Geçen toplantıda da söylediğim bir şeyi vurgulamak istiyorum.
Bugüne kadar, yıllardır kendi yarattığımız sorunlar vardı. Ekonomik sorunlar, yanlış kararlar
falan. Bu sene pandemi bunları misli ile katladı. Yani öyle bir durum çıktı ortaya. O yüzden,
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çok ciddi önlemler alınması gerekiyor. Daha önceki önlemlerden çok farklı önlemler alınması
gerekiyor, çünkü hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Dünyayı yakından takip eden
arkadaşlarımız, üyelerimiz bunu muhakkak görüyorlardır ve Galatasaraylıların büyük bir kısmı
yakından takip ediyor, dünyada ne oluyor diye. Biz Türkiye ile, lokal işlerle uğraşıyoruz. Birçok
ülkede de böyle yapılıyor ama esas genele bakmak lazım, dünyada ne oluyor, ne gelişim var
ve ne olacak bundan sonra diye.
Şimdi son birkaç haftadır ilginç haberler geliyor. Mesela İngiliz Havayolları, bütün 747
uçaklarını şeyden çıkardı, çünkü artık bundan sonra o kadar yolcu taşınmayacak diye karar
verdiler. Yani artık dünyada vızır vızır bir yerden bir yere milyonlarca insan gidemeyecek,
gitmeyecek. Kendileri de gitmek istemeyecekler. Böyle bir şey oluşturdu. O yüzden, İngiliz
Havayolları başta olmak üzere dünyanın önde gelen havayolları, muhakkak Türk Hava Yolları
da önde gelen havayolları, onlar da muhakkak düşünüyordur böyle büyük uçaklar almamayı
ve ellerindeki büyük uçakları çıkarmayı. İngilizler bu 747’leri artık jilet yapacaklar, yani yok
edecekler ortadan ve bir daha hiç böyle büyük uçaklar almayacaklar. Ellerindeki küçük
uçakları da az uçuracaklar. Böyle bir durum var. Bunlar ciddi değişiklikler, belki dünyanın
birkaç yüz senede gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmek zorunda olduğu değişiklikler.
Bunlar hâlâ biraz küçük işler. Yani küçük işler dediğim, dünyada böyle küçük işlerle uğraşmak
zorunda, biz de uğraşmak zorundayız ama esas büyük işler. Büyük iş şu. Bütün bilim adamları,
dünyadaki savaştı, şuydu, pandemiydi, bunlardan daha önemlisi iklim değişikliği diyor, 10
senedir, 20 senedir. Dünya yaşanmayacak bir hâle geliyor. Bu yüzden, ticari aktivitelerimizi
azaltmamız lazım. Karbon monoksit, dioksit gazlarını daha az atmosfere vermemiz lazım.
Bunları konuşuyorlar, esas önemli sorun bu. Bu yüzden ben kişisel olarak, pandeminin-benim
gibi çok insan da var dünyada, izliyorum- bu yarattığı şokun insanlığın yararına olacağını
düşünenlerdenim.
Yani daha az. Bakın, bütün Paris toplantılarında, dünyanın kirliliğini %5 küçültelim mi, %10
küçültelim mi filan bunlar konuşulurken, birdenbire 3 ayda dünya havası %95 temizlendi.
Hiçbir uçak uçmadı, arabalar gitmedi, bilmem ne yapmadı. Yani şehrin merkezinde,
İstanbul'da çıkınca, Ege’de dolaşıyormuş gibi temiz hava aldım ben 3 aydır. Anlatabildim mi?
Bu çok önemli bir şey. Bu başka yerlere de yansıdı. O yüzden, yine küçük olaylara eğilirsek,
yani bu büyük olaydan daha küçük olaylara dönüp bakarsak, ben Galatasaray Spor Kulübü
olarak, Genel Kurulda bir karar verilerek, bütün takımlarımızın oyuncularının yarısından bir
fazlasının Türk oyuncularla ve özellikle de mümkünse altyapıdan oyuncularla
gerçekleştirilmesini istiyorum. Yani illa bakanlık bu kadar yabancı oyuncuya izin veriyor diye
bizim ona uymamız gerekmiyor ki. Spor ve bu tür bakanlıklar maksimumu veriyor, diyor ki, şu
kadar oyuncudan fazla yabancı alamazsın. Biz buna uymak zorunda değiliz ki. Biz topluma
yıllardır Galatasaray topluluğu olarak yön veriyoruz. Mesaj veriyoruz. Düşünüyoruz ve de
böyle bir karakterimiz var. Burada da toplanalım, bunları konuşalım. Bazıları bunu rüya gibi
görebilir ama bu rüyaya mecburuz zaten, rüya değil. Buna pandemi sonrası mecbur olacağız.
Böyle paralar kimseye verilmeyecek. Geçen toplantıda da söyledim, biz Avrupa
şampiyonluğunu kazanmış ilk ve tek Türk takımıyız. Bunu nasıl yaptık diye baktığım zaman
ben, futbolun veya sporun tam merkezinde olmayan birisi olarak, karşıma 3 yabancı oyuncu
hariç tamamı Türk oyunculardan, kalbi Galatasaray için çarpan ve de heyecanla oynayan
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Türklerden kaynaklandığını görüyorum. Tabii yanında 3 tane de gerçekten ahlaklı ve de
mesleğini seven 3 tane olağanüstü dünya sporcusu -yaşlı da olsa, fark etmez- vardı. Bugün de
var. Mesela bugün de Muslera o klasa giriyor benim açımdan. Ahlaklı, sporcu ve olağanüstü
bir adam. Böyle 2-3 tane oyuncu ve yanında tamamı veya en azından yarısından bir fazlası,
Türk oyunculardan ve özellikle altyapıdan gelen oyuncularımızdan.
Ben Galatasaray Kulübü’nde bugüne kadar çok faal olmadım, dinledim. Genel kurullara
geldim. Benim için doğru gelenlere oy verdim. Hiçbir zaman oraya nasıl oy vereceğimi bilerek
gelmedim. Ama bundan sonraki Genel Kurulda, tüzüğe bakacağım ve şu anda söylediğim,
takımların yarısından bir fazlasının Türk oyunculardan kurulması için bir kararın çıkması için
elimden geleni yapacağım.
Son olarak, yani böyle bir takım kurulursa ikinci lige düşeriz filan gibi konuşmalar kötü
durumda kalır. Beni hiç ilgilendirmiyor. Galatasaray -başka kardeşlerimin de söylediği gibi- 14
sene şampiyon olamadı, herkes takımını desteklemeye devam etti. Galatasaray farklı bir yer
ve de tüzüğümüzde yabancı takımları yenmek lazım. Belki de Türk takımlarına ondan
yeniliyoruz zaten. Ali Sami Yen ağabeyimiz, Türk takımlarını yenmek diye belki ara sıra
söyleseydi, belki daha iyi netice alırdık, Türkiye'de zaman zaman. Ama bunu tabii şaka diye
söylüyorum, ciddi söylemiyorum. Ama Ali Sami Yen ağabeyimizin verdiği mesajı yerine
getirdik ve Avrupa şampiyonu olduk. Dönüp 20 sene önce şampiyon olduk diye sevinmemiz
beni çok rahatsız ediyor. Her sene tabii şampiyon olacak değiliz, olmamız da beklenemez.
Liverpool bile o kadar şampiyonluktan sonra 16 sene bekledi şampiyon olmak için. Önemli
olan spor yapmak, ahlaklı olmak ve de keyif vermek. Böyle bir takımın mücadele etmesi.
Ben ikinci ligde de olsa, üçüncü ligde de olsa, bu takımın maçlarına giderim. Basketbol
maçına giderim. Futbol takımının maçına giderim. Hepsine giderim. Önemli olan spor
yapılmasını sağlamak, çünkü Türkiye'de uzun süredir bu da ortadan kayboldu. Mesela
atletizm yarışmalarında, benim çocukluğumda stadyumlar dolardı. Şimdi kimse gitmiyor.
Herkes vuralım, kıralım, bilmem ne şampiyon olalım. Yani ahlaksızca şampiyon olunacaksa,
niye olalım ya? Bunun ne keyfi var şampiyon olan takımlara?
Bu konuşmadan aklınızda kalacak bir tek cümle gerekiyorsa o da şu olmalı. Pandemi
dolayısıyla bundan sonra hiçbir şey aynı olmayacak ve de Galatasaray topluluğu olarak bizde
fazla olan aklın, bilimin ve uzmanlığın önemini ortaya çıkarıp çalışırsak, hiçbir sorunla
karşılaşmayız. Bunu da yapmazsak, birçok sorunla karşılaşırız.
Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Sevgili Dağhan Baydur’a her zamanki gibi vizyoner görüşleri için teşekkür ediyoruz ve aktif
olarak toplantılarımıza katılımının devamını diliyoruz.
Burçin Bey, Ahmet Şenkal katılabiliyorsa söz verelim. Yoksa başka söz isteyen yoksa...
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Kendisi ile görüştük Başkanım. Bir kez daha deneyeceğiz.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Ondan sonra gündeme devam edelim, başka konuşmacı yoksa. Ahmet Bey, duyuyor
musunuz?
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Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Sayın Şenkal.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Bilgisayar ayarlarında bir sorunu var herhâlde.
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Zannediyorum mikrofon ayarlarında.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Evet, o zaman...
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Şu anda Ahmet Bey’den başka söz isteyen yok Başkanım.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
O zaman Ahmet Bey bağlanamadığı için biz gündeme devam edelim. Hemen hemen
toplantının sonuna geliyoruz zaten.
Bir değerli üyemiz hatırlatmada bulunmuş, bugün büyük Galatasaraylı, kulübümüze çok
büyük hizmetleri dokunmuş Sayın Bülent Eken büyüğümüzün 4. ölüm yıldönümüymüş.
Kendisini rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Ayrıca Mert
Bey’e de bu nazik hatırlatması için çok teşekkür ediyorum, Divan Kurulumuz adına.
29 Temmuz Çarşamba günü, kurucumuz ve 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen Bey’in ölüm
yıldönümü. Tahmin ediyorum kulübümüz genel sekreterliği bunu resmî sayfadan
duyuracaktır. Pandemi nedeniyle sınırlı bir katılım veyahut sınırlı bir anma yapılacaktır
herhâlde kabri başında. Bunu da şimdiden ilgililerin dikkatlerine sunmak isterim.
Başka konuşmacı yoksa kapanışa doğru geliyoruz. Ben konuşmacıların yorumlarından,
eleştirilerinden birkaç sonuç çıkartıyorum. Bunlardan cesaret alarak da birkaç görüşümü
paylaşmak istiyorum.
Konuşmacıların hemen hemen tamamı, biraz hesap verme ve izlenebilirlikten bahsettiler.
Dolayısıyla bunun üzerinde bir kere daha çok sıkı durmak lazım. İkincisi, paylaşımdan,
istişareden ve birlikte hareket etmekten bahsetti değerli Divan üyeleri. Bu da çok önemli.
Zaten başından beri vurguladığımız, Divan Kurulunun var oluş nedeni bu demiştim. Fakat
gerek sportif, gerek idari olarak bu kadar eleştirilebilir -başarısız demek istemiyorum- bir
sezon geçirdikten sonra, gönül isterdi ki, Yönetim Kurulu üyelerinden ilgililer Divan
toplantılarımıza daha fazla katılım sağlasınlar. Muhtemelen kendilerince Divanı
itibarsızlaştırma veyahut da nazarıitibara almama gibi bir görüş veya davranış içinde
olabilirler ama 115 yıllık tarihî çınar Galatasaray’ın örf ve âdetlerinde, geleneklerinde,
terbiyesinde böyle bir şey yoktur. Bunu bir kere daha hatırlatmak isterim.
Divan Kurulu Başkanı sıfatı ile veyahut da şahsen Eşref Hamamcıoğlu olarak, çeşitli konularda
görüşlerimi paylaştığım zaman beni gerek trol hesaplarından, gerek kulübün resmî sitesinden
itibarsızlaştırmaya çalışıp, hatta sosyal linçe tabi tutmak isteyen ve buna ön ayak olan
yöneticilerimizin, bu Divan toplantılarına gelip yapılan eleştirilere cevap vermeleri lazım.
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Futbol şubesinden sorumlu ikinci başkanımızın, Falcao ile yanak yanağa resim çektirdikten
sonra, bu Divan toplantısına gelip bu kadar eleştirilere cevap vermesi lazım. Sonra hiç kimse
Divan toplantılarında veyahut da genel kurullarda gelip mali disiplinden bahsetmemeli. Mali
disiplin sadece yapılan harcamaları kayıt altına almak, kasayla Z raporunu tutturmak değildir
Galatasaray Spor Kulübü’nde. Daha fazla vizyoner olmak lazım. Eğer siz harcamalarınızı
kontrol altına alamıyorsanız, bu harcamalarınızı belirli bir hedef doğrultusunda
yapmıyorsanız, hiç kimse mali disiplinden bahsetmesin. Siz bir yandan futbol şubesinin
sorumlusu olacaksınız, bir yandan kulübün ikinci başkanı olacaksınız, bütün bu harcamaların
müsebbibi olacaksınız, bunları dengelemek için de amatör şubelerin kapatılmasını
savunacaksınız. Bu çelişkilere bir an önce son vermek lazım. Benim eleştirdiğim, Divan
Kurulunda eleştirilen konuların başında bu geliyor. Bir vizyon sahibi olup, belli bir strateji
çerçevesinde ilerleyip ve de olmazsa izlenilebilir davranışların hesabını vermek lazım.
Biz Divan Kurulu olarak bu konularda bilgi almak istiyoruz. Bu benim şahsi görüşüm veyahut
şahsi talebim değil, tüzüğün Divan Kuruluna verdiği bir görev. Bunu lütfen, Yönetim Kurulu
üyelerinin bir kere daha dikkatine sunuyorum. Bu, Genel Kurul üyelerini ve Divan Kurulu
üyelerini çok rahatsız eden bir konudur. Kendi aralarında toplanabilirler, sohbet edebilirler,
sosyal medyayı takip edebilirler ama Divan Kurulu bu açıklamaları yapma yeridir.
Ben biraz evvel konuşmamın başında bahsettim. Üyelerin merak ettiği konular: Ada ne oldu?
Sancaktepe projesi ne oldu? Dev sponsorlarla görüşülüyordu, bu ne oldu? Bunların cevabını
merak ediyoruz. Florya’ya ne oldu? İkinci Başkanımız, Florya’nın zemininin altına girerek bir
şeyler yapacağını söylemişti, olmadı. Ada’yı kazandıracağını söylemişti, olmadı. Eğer bu
konuda olumlu gelişmeler varsa bunları da paylaşalım. Başarılı olduğu zaman tribünleri
dolaşan insanların, başarısız oldukları zaman Divana da gelip bunların hesabını vermelerini
beklemek tüm Genel Kurul ve Divan Kurulu üyelerinin hakkıdır.
Ben bu duygu ve düşüncelerimi, önce kendi adıma, sonra da son 15 gündür beni yoğun
olarak arayan Divan üyeleri adına sizlerle paylaşmak istedim.
Bugünkü toplantımızı gayet verimli yaptık, az fakat öz konuşmacılar katıldılar. Biliyorsunuz,
tüzüğümüze göre, Ağustos ayında Divanın tatil olması söz konusu. Biz bunu gündeme
koymadık, çünkü İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, pandemi nedeniyle tüm genel
kurullar 31 Temmuz’a kadar yasaklanmıştı. 31 Temmuz’dan itibaren, 30 gün içinde yapılmak
durumundaydı. Fakat dün yayınlanan yeni bir genelge ile bu 31 Temmuz tarihi 31 Ekim’e
kadar uzatıldı. Dolayısıyla bizim ilk görüşümüz, Ağustos ayında tatil olmamasıydı Divanın.
Olası bir Genel Kuruldan, yapılamayan Olağan Mali Genel Kuruldan önceki son Divan olacaktı.
O bakımdan gündeme koymadık. Fakat tüzüğün ilgili maddesine göre, tatil kararı alınabilir
veyahut alınamaz. Bu değerli Divan üyelerinin görüşüne bağlı. Ben, Sayın Başkan Yardımcımız
Aykut Bey’den tüzüğün ilgili maddesini bir okumasını rica edeceğim, ondan sonra değerli
hazirunun oylarına sunalım. Ağustos ayında tatil kararı alalım mı Divan için, yoksa almayalım
mı? Aykut Bey, hazırsanız ilgili maddeyi çabucak okuyabilir miyiz lütfen? Değerli hazirunun
dikkatine...
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Görüntüm yok herhâlde.
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Aykut Bey’in görüntüsünü verin arkadaşlar, niye vermiyorsunuz?
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Başkanım, Başkan Yardımcıma bir darbe söz konusu değil. Zannediyorum teknik olarak bir
şeyimiz var.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Aykut Bey’i sesli alalım o zaman. Beklemeyelim.
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Videonuzu başlatmayı denerseniz.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Sesim geliyor herhâlde.
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Bir de videonuzu başlat tuşuna basarsanız, oradan sizi görebileceğimizi düşünüyorum.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Evet, gördük Aykut Bey sizi. Buyurun.
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan
Saygıdeğer Katılımcılar,
Bilindiği üzere, kulüp tüzüğümüzün 101. maddesi Divan Kurulumuzun çalışma yöntemini
belirlemektedir. 101/3 maddemizi aynen okuyorum. “Divan Kurulu ayda bir kez olağan olarak
belirlenecek gün, saat ve yerde toplanır.” Yani teorik olarak bizim senede 12 toplantımız
vardır.
Kulüp Divanımızın iç tüzüğü ise toplantının yapılmaması maddesini şöyle düzenlemektedir.
Madde 6’yı aynen okuyorum. “Kulüp Divanı, gerekirse aylık olağan toplantılarının en çok ikisi
için toplanmama kararı alabilir.” Nisan ayında zaten açıkçası bu pandemi etkisi ile zorunlu bir
ara vermiştik. Şimdi Ağustos konusunda, Sayın Başkan Eşref Hamamcıoğlu belki bir şey
söylemek ister. Ben maddeleri aynen okudum.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Teşekkür ederiz.
Değerli Hazirun,
Tüzüğün ilgili maddesini duydunuz hepiniz. Sizlerin arzu ve isteğine göre buna karar
vereceğiz. Olası bir Mali Genel Kurul görünmüyor Eylül ayında. Eylül ayında sadece dönemsel
olarak Sportif AŞ’nin ve derneğin mali, idari ve sportif faaliyet raporlarının verilmesi söz
konusu. Ama yok, camiamız kaotik günler geçiriyor ve Divanın katkıları olur diyorsanız
veyahut da olmaz diyorsanız, bu konuda sizlerin tercihi önemli. O bakımdan, Ağustos ayında
Divanı yapalım mı, yapmayalım mı konusunu sizlerin oylarına sunmak istiyorum. Burçin Bey,
oylamayı açabilir miyiz lütfen. Evet, soru şu. Ağustos ayında Divanı yapalım mı, yapmayalım
mı? Yaparsak, yine zoom marifetiyle yapacağız. Dolayısıyla herkes bulunduğu coğrafyadan
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katılabilecek. Buyurun efendim. Aşağı yukarı, 1-1,5 dakika süremiz var. Oylama açılmıştır.
Oylamayı bitirelim. Nedir sonuç?
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Başkanım çok ilginç bir sonuç çıktı. 52’ye 48.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
52-48 yani.
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
52 Divan toplantının yapılmasını istiyor, 48 yapılmamasını istiyor.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Dolayısıyla Divan toplantısını yapacağız sonucu çıkıyor, değil mi? Doğru mu?
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Doğru. Çok az bir farkla evet Başkanım. Çok çok az bir farkla.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Seçimlerde az çok farkı yok, biliyorsunuz.
Değerli Katılımcılar,
Çok teşekkür ediyoruz. Ağustos video Divan toplantımızın tarihi muhtemelen yine ay
sonlarına doğru olacaktır. Sizlerle bu konuda iletişime geçeceğiz. Değerli katılım ve
hassasiyetiniz için de çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz, oylama bitmiştir. Sonucu
48’e 52, katılım arzu edenler daha çoğunlukta. Başka söz isteyen var mı? Yoksa kapatalım.
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Sayın Yusuf Günay söz istiyor Başkanım.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Tabii, buyursun Yusuf Bey.
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Buyurun Sayın Günay.
Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay
Sayın Başkan, Saygıdeğer Yönetim Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyelerimiz,
Sizleri saygıyla selamlıyorum. Ben de Ankara’ya yeni indim, yoldaydım. Kusura bakmayın
sesim kesilirse, internet nedeniyle. Sesim geliyor, değil mi Sayın Başkanım?
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Geliyor efendim, gayet net geliyor sesiniz.
Kulüp Başkan Yardımcısı Yusuf Günay
Sıkıntılı bir uçak yolculuğu oldu, inemedik. Birkaç tur attık ama sonunda indik. Öyle bir sıkıntı
yaşadığımı ifade etmek isterim.
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Galatasaray için başarı şampiyon olmaktır. Şampiyon olunmadığı zaman bu bir başarısızlıktır.
Bunun sebebi her ne olursa olsun, Galatasaray şampiyon olmalı.Biz şu yönden şampiyon
olamadık, bu şekilde olamadık demeye gerek yok, hiçbir mazeret kabul edilemez. Ben bunu
kabul ediyorum. Tabii ki yönetimlerin doğasıdır bu. Şampiyon olunduğunda yönetimler belki
takdir edilmez ama şampiyon olunmadığı zaman yönetimler sorumludur. Bu sorumluluktan
hiç kimse kaçamaz. Söylediğim gibi, nedeni her ne olursa olsun, Galatasaray yarıştığı her
alanda şampiyon olamazsa başarısızdır.
Ancak Galatasaray her alanda, her branşta da başarısız değildir. Sayın Başkanım, siz de
bilirsiniz ki, basketbol ve voleybolda ligler oynanmadı, ertelendi. Daha doğrusu, bu şekilde
tescil edilerek liglerin oynanmasına imkân verilmedi. Ancak futbolda maalesef hangi gerekçe
olursa olsun, şampiyonluğu kaçırdığımız için, şampiyon olamadığımız için biz de elbette ki son
derece üzgünüz ve bunun nedenlerini de zaten geçen hafta yine yaptığımız bir toplantıda
masaya yatırdık.
Şimdi burada sorulara kısa kısa cevap vermek istiyorum. Sadece şunun bilinmesini isterim ki,
2018 Ocak ayından bu tarafa, yönetim olarak, bütün sportif alanlarda 28 kupa aldık. Bu
herhâlde yine Galatasaray tarihinde önemli bir başarı ve sanıyorum ki bu kadar süre
içerisinde bu kadar kupa yok, bu rekor bir sayı.
30 aylık süre içerisinde, personelimizin maaşını hiçbir gün geciktirmedik ve hiçbir sporcumuz,
futbolcumuz maaşı ödenmedi diye bonservisini eline alıp gitmedi. İlk defa Türkiye'de bir spor
kulübü, bir milyar TL geliri aşarak mali açıdan en büyük kulüp oldu. Bu yine Galatasaray. Biz
yönetim olarak ilk günden bu tarafa geldiğimizde, başta store ve stat gelirleri olmak üzere
gelirlerimizi her yıl neredeyse % 50’nin üzerinde artırdık. Bu konuyu çok büyük özveri, çaba
ve çalışma ile sağladık. Elbette ki bu eleştiriler yapılırken bunların da görülmesi gerekir.
Mademki Yönetim Kuruluna destek olmak, Yönetim Kuruluna moral verilmek isteniyor,
Yönetim Kuruluyla bir dayanışma yapılmak isteniyor, bunların da görülmesini elbette ki
isteriz. Tüm branşlarda başarısız olundu cümlesi o yüzden bizi yaralar.
Ada konusu, spor salonu konusu. Bir kere, Ada, Teknokent, Sancaktepe’deki arazi, bunların
hepsi kendi mecrasında devam ediyor. Hiçbir süreç takipsiz değil. Her süreç Yönetim
Kurulumuz tarafından tam bir konsantrasyon içerisinde takip ediliyor. Spor salonunun iptal
edilmesi söz konusu olmadığı gibi, tam tersine, bugünlerde aslında spor salonunun
gerçekleştirilmesi için çok önemli çalışmalar içerisindeyiz. Bunlar da sonuçlandığı zaman
açıklanacak.
Tabii ki Sayın Başkanımızın bir sağlık durumu söz konusu ama son dönemde, Sayın
Başkanımızın sağlığı giderek iyiye gidiyor. Son 2 haftadır neredeyse her gün kulübe geliyor,
kulüpte Yönetim Kurulu olarak toplantılarımızı yapıyoruz, Galatasaray’ın her sorunu ile, her
derdi ile ilgileniyoruz. Bir örnek vermek isterim, bu süreçte. Aslında biliyorsunuz, Türk
Telekom’la yaptığımız sponsorluk anlaşmasında yarım dönemlik bir ihtilaf vardı. Bu yarım
dönemlik ihtilafı Galatasaray lehine çözerek, aslında bunu bir sezona yaydık ve 1 yıllık ek bir
anlaşma olmuş gibi oldu. Aslında biz burada 5 yıllık bir anlaşma yapabilecekken, yani isim
sponsorluğunu Telekom’la 5 yıl bir süre ile yapabilecek iken bunu bile yapmadık. Dedik ki,
yeni yönetim geldiğinde, her kim seçilirse, her kim olursa, o Yönetim Kurulu istediği şekilde
bunları değerlendirsin. Şunu şahsen ben gerçekten üzüntü ile karşılıyorum. Yönetim
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Kurulunda başkan adayları çok sayıda varmış ve bunlar başkan adaylığı peşindeymiş. Gerçek
durumu, benim gördüğümü sizle çok samimi olarak paylaşmak isterim. Her gün
arkadaşlarımızla birlikte en az 4-5 kişi -yani bir icra komitesi gibi düşünürseniz- yaptığımız
toplantı ve çalışmaların hiçbirinde -biz konuşuyoruz sonuçta, hep bir aradayız- ben bir tane
başkan adayı görmedim. Herkesin bireysel olarak yada ekip olarak tek derdimiz
Galatasaray’ın başarılı olması ve yeni yönetime daha iyi bir Galatasaray bırakmak. Bunu hep
kendi aramızda konuşuyoruz. Yani Galatasaray’da gelecek dönemin isim hakkı duruyor. Belki
yeni bir sermaye artırımı olacak. Socios diye bir anlaşmamız var, Galatasaray’a oradan
yüzlerce milyon TL’lik gelir elde edebilecek bir opsiyon oluşturduk ve her gün ekip hâlinde biz
sponsorlarla görüşmek durumundayız. Önümüzdeki hafta da bunları açıklayacağız. Tabii ki
Covid tüm kulüplerin gelirlerini sıfıra indirmiştir. Gelirler sıfır. Biz bunların hiçbirini bir
ümitsizlik olarak görmedik. Galatasaray’ın bu konuda en az zararla ya da hiç zarar görmeden
yoluna devam etmesi için her alanda, her türlü çabayı, gayreti gösteriyoruz. Hiç kimsenin bu
konuda şüphesi olmasın. Dediğim gibi, arkadaşlarımın arasında, hiçbir arkadaşımın ben
başkan adayıyım diye ortaya çıktığını görmedim. Sağda, solda bu şekilde bir şey olduğuna da
inanmıyorum. Olamaz, çünkü bizim şu anki tek derdimiz yeni döneme kadar, yeni gelecek
yönetime daha iyi bir Galatasaray bırakmak, bu zor şartlarda bunu sağlamak.
Bir Divan Kurulu üyemizin, futbolcuların ve Fatih Terim Hocamızın sözleşmesinin TL yapılması
konusunda bir önerisi vardı. Zaten biliyorsunuz, 32 sayılı Türk Parasının Kıymetinin
Korunması Hakkında Karara göre, tarafları Türk olan kişiler arasında yapılan sözleşmelerin
dövizle değil, TL ile yapılması şartı getirildi. Bu kapsamda biz zaten Türk futbolcularla ve
Hocamızla da TL olarak sözleşme yaptık ve bu şekilde ödeniyor. Bunu söylemek istiyorum.
Divan Kurulu toplantılarına katılınması konusunda da, ben şahsen kendi adıma şu ana kadar
belki 2 Divan kaçırdım, belki ikisinde de hastanedeydim. Bu konuda gerekli hassasiyeti her
zaman gösteriyorum. Genel Kurulun bize yüklediği görevi büyük bir hassasiyetle her zaman
yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Bu anlamda da, az evvel toplantı öncesi Sayın
Başkanımızla da görüştüm. Sizlere çok selam ve saygıları da var. Diğer arkadaşlarımın da
muhtemelen çok önemli işleri vardır. Hiç kimsenin Divanı Kurulunu değersizleştirmek, Divan
Kurulunu işlevsiz hâle getirmek gibi bir fonksiyona -bütün samimiyetimle söylüyorumkatılmadığını düşünüyorum. Yani sonuçta biz bir camiayız. Ama bu camia bir kaos
ortamındaymış gibi göstermeye gerçekten gerek yok. Bir kaos yok, kaotik bir durum yok.
Elbette ki Galatasaray büyük bir camia olduğu için medyada zaman zaman tamamen
asparagas haberler yer alacaktır. Bu, bugünün konusu değil, sürekli yapılıyor. Böyle bir şey
söz konusu değil. Şu an önümüzdeki senenin hazırlıklarını o kadar süratle yapıyoruz ki,
basketbol erkek ve kadın takımı için gerçekten çok yerinde, bugünkü ekonomik şartlarda en
uygun ve yine çok başarılı olabilecek bir kadro oluşturuldu ve şu an artık hazırlıklara
başlayabilecek durumdalar. Voleybol kadın ve erkek takımlarının çalışmaları da sona erdi,
onları da bitirdik.
Futbolda kısa sürede, yine bu zor şartlarda Galatasaray’a rekabet gücünden bir şey
kaybettirmeden, günün ekonomik şartlarına uygun, daha genç bir kadro ile yolumuza devam
edeceğiz. Bu anlamda, görevde olduğu sürece bu yönetime güvenilmesini rica ediyorum,
çünkü biz iyi niyetle, bütün samimiyetimizle Galatasaray Genel Kuruluna layık olmaya
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çalışıyoruz. Bunun için de hiçbir özveriden kaçınmadan görevimizi layıkıyla yerine getirmeye
çalışıyoruz.
Başta Sayın Başkanımızın gerçekten hayati hastalığı, elbette ki en azından kamuoyunda sanki
Galatasaray sahipsizmiş gibi bir görüntü bırakmış olabilir, çünkü Galatasaray’da bir başkanlık
sistemi var. Galatasaray’da son sözü elbette ki başkan söyler. Bu hastalık sürecinde böyle bir
algı oluşmuş olabilir. Biz hastane köşelerinde bile yine Galatasaray’ın sorunlarını, dertlerini
konuştuk. Yine Galatasaray’a herhangi bir zarar gelmesin diye mücadelemizi yaptık. Ben
bundan emin olmanızı istiyorum.
Elbette ki söyleyecek çok şey var. Burada çok uygun bir ortamda değilim aslında, ek bir soru
yoksa şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere saygılarımı sunuyorum.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Teşekkürler. Bu arada bir bilgi aktarayım. Son 4 Divan toplantısına ortalama 2 Yönetim Kurulu
üyesi katılmış. Bunların da en devamlısı, Yusuf Bey’in de söylediği gibi, bizzat kendisidir. Diğer
ilgililerin de katılıp daha doyurucu cevaplar vermelerini beklemektedir Divan Kurulu. Yoksa
bu projeler takibimizdedir, gelişme olacaktır, Galatasaraylıları çok tatmin edecek bir cevap
türü olmamakla beraber, hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Yusuf Bey’e açıklamaları için de
teşekkür ediyoruz.
Burçin Bey, söz isteyen var mı?
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
İbrahim Göknar Bey ikinci kez söz istedi Başkanım. Zannediyorum son söz üyeye aittir
geleneğini yapmak için.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Evet, buyursun.
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Hemen alıyorum. Buyurun Sayın Göknar.
İbrahim Göknar
Pardon. Teşekkür ederim. Sesim geliyor değil mi?
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel
Geliyor efendim, geliyor sesiniz. Buyurun.
İbrahim Göknar
Yusuf Bey’e, Kulüp Başkan Yardımcımıza öncelikle geçmiş olsun diyorum. Açıkçası Ağustos
toplantısını bekleyemeden hemen kendi yorumları hakkında bir noktaya değinmek istedim.
Çok değerli bir karar aldıklarından bahsetti Yusuf Bey, Türk Telekom’un isim hakkı ile ilgili.
Aslında 5 yıllık sözleşme yapılabileceğini, fakat önümüzdeki yönetime bir hak tanınsın anlamı
ile o konuda bir yıl yaptıklarından bahsetti. Bu çok büyük bir jest. Elbette Yönetim Kurulu
üyesi sıfatıyla doğru söylüyordur, buna %100 inanıyorum. Ancak ek bir sorum olacak. Keşke
bu güzel jestler, Bankalar Birliği konusundaki çalışmalar sırasında da yapılabilseydi.
Son söylemek istediğim budur. Çok teşekkür ederim.
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
Teşekkürler İbrahim Bey. Buna benzer birkaç konu daha var. Ama en azından konulardan bir
tanesinde, kendi görev sürelerini aşmamaları da iyi bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum.
Değerli Divan Üyeleri, Değerli Takipçilerimiz,
Eğer başka söz almak isteyen yoksa, bugünkü Divan toplantımızı kapatıyoruz.
Yapılan oylama sonunda, tekrar Ağustos sonunda görüşeceğiz. Divan toplantılarımızın her
zaman olduğu gibi, bugün de verimli geçmesi bizleri çok sevindirmiştir. Katkılarınızın
devamını diliyorum.
Şimdi aklıma geldi, Yusuf Bey’in açıklamalarına bir ilave yapmak istiyorum. Bir yorum yapmak
istiyorum. Kendisi ilerideki mali projelerden bahsederken, Sportif AŞ’nin olası bir sermaye
artışından bahsetti. Biliyorsunuz, halka açık şirketlerde bu tür bilgileri vermek çok doğru
değil. Zaman zaman Yönetim Kurulu mali açıklamaları yaparken, bu hassasiyeti özellikle
Divan üyelerine hatırlatıyor. Dolayısıyla aynı hatırlatmayı da, mutabık olduğum aynı
hatırlatmayı da ben yapmak istedim. Biraz da bu heyecan veren konuya dikkatli olmak lazım
diye düşünüyorum.
Ağustos ayında hepinizle, sağlıklı ve neşeli olarak görüşmek üzere, Divan Kurulumuz adına ve
şahsım adına en derin saygı ve sevgilerimizi sunarız. Bugünkü toplantıyı sonlandırıyoruz
efendim. Hoşça kalınız.
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