
1 
 

Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 13 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 13.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 

yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar, 

Haziran 2012 Divan Kurulu olağan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

çoğunluğumuz vardır. Her zaman olduğu gibi, toplantımıza başlamadan önce, cumhuriyetimizin 

kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş değerli şehitlerimiz, 

kulübümüzün kurucusu, 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları, geçen bir aylık süre içinde vefat 

eden 4216 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Ercan Yuvalı, 4878 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Şeref Bucak, 5324 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Bedriye Erçin, 9213 sicil numaralı kulüp üyemiz 

Hüseyin Derin Yarsuvat ve aramızdan aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizleri saygı 

duruşuna davet ediyorum.  

(Saygı duruşu yapıldı.)  

Buyurunuz. Bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Gündem 

1. Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması, 

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Kulübümüze 18. lig şampiyonluğunu kazandıran futbol şubesi yönetici ve teknik kadrosuna Divan 

Başarı Beratı verilmesi, 

4. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Ünal Aysal’ın geçmiş 13 aylık çalışma dönemi ile ilgili bilgi 

sunuşu ve önümüzdeki sürece ait projelerin ana hatlarının takdimi.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Galatasaraylılar,  

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir, 

teşekkür ederim.  

Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız veya kapatınız.  

Gündeme geçmeden önce, size bilgi sunmak istediğim bir konu var. Tüzüğümüzün 87/34 ve 99/4 

tüzük değişikliği ile ilgili maddeleri uyarınca, kurulmuş olan 11 kişilik Tüzük Komisyonu ilk toplantısını 

16 Mayıs 2012 Çarşamba günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da yapmıştır. Bu 
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toplantıya Divan yönetimi olarak biz de katıldık ve komisyonun kuruluş esaslarını ve gayesini değerli 

üyelerle paylaştık. Bilindiği gibi, bu komisyonda 3 eski Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı, 2 eski Futbol 

Federasyonu Başkanı, eski ve yeni kulüp yöneticileri, akademisyenler ve uzmanlar görev yapıyorlar. 

İlk toplantıda, komisyon üyeleri, kulüp eski İkinci Başkanı ve Futbol Federasyonu eski Başkanı Sayın 

Özkan Olcay’ı komisyon başkanlığına seçtiler.  

Komisyon bugüne kadar 3 toplantı yapmıştır. Bugün Divan toplantısı sonunda da bir toplantı 

yapacaktır. Ben de Divan Kurulu adına dinleyici olarak bu toplantıya katılacağım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Tüzük hükümleri uyarınca kurulmuş olan bu komisyon tüzük tadil tasarısı hazırlanması konusunda tek 

yetkilidir. Komisyon üyeleri arasında iki Yönetim Kurulu üyesinin bulunması yönetimin görüş ve 

taleplerini iletme imkânını sağlamaktadır. Hazırlanan nihai taslak evvela Divan Kurulu üyelerine basılı 

olarak gönderilecek, bilahare Divan Kurulunda görüşülerek gereken değişiklikler mevcutsa yapıldıktan 

sonra Yönetim Kuruluna son şekli ile teslim edilecektir. Bundan sonra taslağı üyelere takdim etmek, 

değişiklik gerekçelerini izah etmek, üyeleri Genel Kurula katılmaya ve olumlu oy vermeye ikna etmek 

Yönetim Kurulunun görev ve takdiridir.  

Bilindiği gibi, tüzük genel kurulları zor genel kurullardır. Kaydı açık üye sayısının % 10’unun katılımıyla 

toplantı açılabilir. Bu yıl bu 666 üye demektir ve katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile karar alabilir. Bu yıl 

bu da 443 kişidir. Görüldüğü gibi, tüzük tadil toplantıları, şartları ağırlaştırılmış genel kurullardır. Bu 

şartlar sebebiyle, bu tüzük tadilatını benimseyen Yönetim Kurulunun tüzük taslağı kesinleştikten 

sonra önemli tanıtım ve ikna keyfiyeti olacaktır. Bilvesile hatırlatıyorum. Galatasaray tarihinde gerekli 

şartları sağlayamadığı için açılamayan, açıldıktan sonra, hazırlanan taslağın reddolduğu pek çok Tüzük 

Genel Kurulu vardır. Bu sebeple, konunun usulüne uygun şekilde ele alınarak, tadil gerekçelerinin 

üyelere tüm açıklığı ile anlatılması, ortak aklın kulübün menfaatine uygun olarak şekillenmesi ancak 

uzlaşmacı ve dengeli bir çalışma ile gerçekleştirilebilecektir. 2010 yılında 30 yıllık tüzüğümüzün tadili 

sırasındaki tespitlerim bu açıklamaları ve hatırlatmaları yapmama sebep teşkil etmiştir. Bilvesile arz 

ediyorum efendim.  

Şimdi toplantımızın gündemine geçiyorum. Gündemimizin 1. maddesi, geçen aya ait toplantı 

tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Geçen ay uzunca bir toplantımız vardı. Tutanaklar 32 sayfa 

olarak düzenlendi. Bu düzenlenmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Edilmiştir. Teşekkür ederim.  

Gündemimizin 2. maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bu bizim standart bir 

maddemizdir. Ancak davet mektubunda da gördüğünüz gibi, bugün bir kutlama için toplanmış 

bulunmaktayız. Bu itibarla, intikal eden iki yazı vardı. Sahiplerinden rica ettim, önümüzdeki toplantıda 

ele alacağız.  
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Gündemimizin 3. maddesi, kulübümüze 18. lig şampiyonluğunu kazandıran futbol şubesi yönetici ve 

teknik kadrosuna Divan Başarı Beratı verilmesi.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Futbol şubemiz, bilindiği gibi, İkinci Başkan Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak ve Ali Gürsoy’dan 

müteşekkil. Ancak bugün maalesef eski başbakanlarımızdan, Divan Kurulumuzun üyesi olan Sayın 

Mesut Yılmaz’ın annesi vefat etti. Ben dün kendisiyle görüştüm, Divan adına başsağlığı dileklerimi 

ilettim. Onun için, futbol şubesinden iki arkadaşımız mecburen bu cenazeye katılacaklar, aramızda 

olamayacaklar. Ancak İkinci Başkan Ali Dürüst onları yeter derecede temsil edebilir. Beratları 

kendisine ben takdim edeceğim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Evet, Sayın Ali Dürüst’ü rica ediyoruz, Divan Başarı Beratı alması için. Başarı Beratını Divan Başkanımız 

Sayın İrfan Aktar verecektir.  

Evet, şimdi de teknik kadromuzun Divan Başarı Beratlarını vereceğiz. Öncelikle Sayın Fatih Terim’i rica 

ediyoruz. Divan Başarı Beratını vermek üzere Başkanımız Sayın Ünal Aysal’ı rica ediyorum.  

Sayın Hasan Şaş’ı rica ediyoruz. Son olarak da Sayın Ümit Davala lütfen. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Galatasaraylılar,  

18. lig şampiyonluğu hepimize kutlu olsun. Başarıların devamını diliyoruz. Allah, Yönetim Kurulumuza, 

diğer bütün kurullarımıza başarı ihsan etsin. Böyle devam edelim. Avrupa’da başarılı olalım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gündemimizin 4. maddesine geçiyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Ünal Aysal’ın geçmiş 

13 aylık çalışma dönemi ile ilgili bilgi sunuşu ve önümüzdeki sürece ait projelerin ana hatlarının 

takdimi.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal 

Saygıdeğer Galatasaraylılar, Saygıdeğer Ağabeylerim, Sevgili Kardeşlerim, Sayın Divan Kurulu Üyeleri,  

Bugün diğer Divan toplantılarından biraz daha farklı, ama çok önemli bir olayı hep beraber kutlamak 

üzere buradayız. Onun için, benim konuşmam her zamanki gibi fazla uzun olmayacak. Ama biraz daha 

nükteli olabilir. Bağışlarsınız tahmin ediyorum. Aslında biraz Aziz Nesin hikâyesi gibi olacak ama işte 

390 günümüzün hikâyesi.  

18 Mayısta, bildiğiniz gibi, mazbatayı aldıktan sonra ilk iş bir ölçüde dışarıdan duyduğumuz kadarıyla 

bildiğimiz malî durumun tespiti olmuştu. Manzarayı defalarca anlattık, tekrara gerek yok. Özellikle 

bugün hiç gerek yok. Yapılmaması gerekenler son derece netti. Acilen yapılması gerekenlere yöneldik 

ve kredibilitemizi yeniden kazanmak, kulübü ve bağlı şirketlerini yeniden iş yapabilir hâle getirmek 
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üzere harekete geçtik. Borç yükü, temlik, teminat derken, global ölçüde bir finans krizi, yani 

bankaların en tedirgin, en şahin oldukları bir dönemde bu işlemler bir ölçüde güncel problemlerimiz 

arasına girdi. Elimizde sorunları ve eksikleriyle birlikte, Türk Telekom Arena ve en temel gelir 

kaynağımız olan futbolda bize yakışmayan bir sonuç, baştan sona değiştirilmesi gereken bir takım ve 

teknik kadro ve darmadağın olmuş bir Florya vardı. Tabii dışarıdan çok akıl veren oldu. Gazeteler, 

basın, dostlarımız, yok Riva’yı satın, yok satmayın, inşaat yapın, yok şunu yapın, ama bunu yapmayın 

vs. Gibi... Özetle, neticede hiçbir mülkümüzü satmadık. Mümkün olduğu nispette, bu mülklerimizi 

akar üreten projelere döndürme kararı aldık ve bu yönde ilerliyoruz. Doğrusu, hiç kimse böyle bir 

dönemde ne başkanlığı, ne de yönetimde olmayı herhalde hayal etmemiştir.  

Özetle, hem içte, hem dışta usta bir itfaiyecilik gerektiren bir durumla karşı karşıyaydık. Tam evdeki 

sorunlara eğilmeye başlamışken, bir de dışarıda başlayan büyük bir yangın daha, yani 3 Temmuz 

soruşturması ve Galatasaray’ı işin içine çekme çabaları karşımıza dikilen en büyük sorunlardan bir 

tanesi oldu. Özellikle futbol açısından hiçbir yanlış yapma lüksümüzün olmadığı bir dönemde, yepyeni 

bir yönetim kadrosu ile işe başlamıştık. Bu dönemde, Drogba’yı alamamış, başarısız bir başkan 

olduğum medyamız tarafından ilk tescil edilen olaydı.  

Müsaade ederseniz, şimdi diğer olayların nasıl gerçekleştiğinden, nereye geldiğimizden kısaca 

bahsedeyim biraz da. Yepyeni bir takım kurduk. Kadro derinliğimizin olmamasına rağmen, play off 

nedeniyle uzayan sezonda 2 defa şampiyon olduk. Şampiyonluk hepimizi sevindiriyor, onurlandırıyor. 

Ama daha çok sevindirmesi gereken şey Florya’nın bugünkü idare şekli. Başta Hocamız Fatih Terim 

olmak üzere, bu dönüşümü gerçekleştiren tüm ekibe burada yürekten teşekkür etmek istiyorum. 

Benim Florya’ya ilk geldiğim günkü izlenimim, buraya hangi hoca girerse girsin, bir asit fıçısına girmiş 

gibi, sadece kemikleri buradan çıkar izlenimi olmuştu. Ama bugün gördüğünüz gibi, asit falan yok. 

Ortalık günlük güneşlik, bahçelerimizde çiçekler açmış durumda ve bunu bu ekibin özverisine, gece 

gündüz çalışmasına borçlu olduğumuzu unutmamamız lazım.  

Üstün başarı sağlayan taekwando, engelsiz aslanlar, bayan voleybol ve su sporları hariç, diğer 

branşlarda, doğrusunu isterseniz, istediğimiz sonuçları kısmen alabildik diyebilirim. Özellikle erkek 

basketbolda yüzüp yüzüp sonuna gelip, Avrupa liglerini de tam garantilemişken 3 defa üst üste 

Beşiktaş’a yenilmiş olmamız biraz hevesimizi kursağımızda bıraktı. Bunun tedbirlerini herhâlde bu 

sene alacağız.  

Sportif sonuçlardan başladım, çünkü bu kilidi açamasaydık usta itfaiyeciliğimiz de yeterli 

olamayabilirdi, diğer sorunları çözmeye dönük olarak. Bu süreç içinde, bir yandan ligdeki 

pozisyonumuzun verdiği moralle, birikmiş işlerimize konsantre olmaya çalışırken, bu kez 

alabileceğimiz en iyi sonucu bile tehlikeye atacak bir federasyon yönetimleri kriz dönemi yaşadık. Ne 

kadar kendimizi soyutlamaya çalışırsak çalışalım, içinde olduğumuz camianın sorunları bizi farkında 

olmadan kucaklıyor ve önceliklerimiz arasına giriyor. Biz kendimizi buradan ne kadar soyutlamaya 
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çalışsak dahi, maalesef günümüzün ve mesaimizin büyük bir kısmı, basının ve medyanın da baskısı ile 

bizi sürüklüyor.  

Özetle, bugün hedeflerimizin ilk aşamasını tamamlamış durumdayız. Önümüzdeki günlerde 

borçlarımızda daha da hızlı bir azalma göreceğiz ve tahmin ediyorum ki, 2013 Mali Kongresine ise 

yaklaşık üçte birine inmiş bir borç stoğu ile girebileceğiz. En azından hedefimiz bu ve dikkatli bir 

şekilde bu hedefe ilerliyoruz. Bunlar işin elle tutulur kısmı. Dışarıya çok yansımayan, biraz da diğer 

çabalarımızdan bahsedeyim.  

Dünya ve Avrupa spor kulüpleri yönetimlerine baktığımız zaman, sanırım tüm Türk kulüplerinin 

modernleşmede biraz geri kaldığını söylemek mümkün. Bu geleceğimiz açısından en büyük tehlikedir. 

Bunu öncelikle kendi kulübümüz için de Deloitte kuruluşu ile 16 hafta süren bir analiz gerçekleştirerek 

ve yaklaşık 2 aydır uygulama safhasına girdiğimiz bir dönemi geride bıraktık. Önümüzdeki haftalarda 

bu konuda önemli adımları atmış olacağız. Günlük operasyonlarımız yetkin kadroların elinde, rasyonel 

ve verimli bir biçimde yürütülecek. Bu hedefi bu sene Kasım ayı sonuna kadar tutturacağımızı tahmin 

ediyorum. 2014 UEFA malî kriterlerine en çabuk ve en iyi uyum sağlamış kulüp olacağımızın sözünü 

artık verebilirim. Bunun kulübümüzün geleceği itibariyle önemini en iyi sizler takdir edersiniz. 

Geçtiğimiz günlerde diğer 3 güzide kulübün başına gelen sıkıntılar Galatasaray için şu anda bir korku 

sebebi değildir. İçiniz rahat olsun. Bu gelişmelerin ve özellikle malî sorunlarımızı geride bırakıyor 

olmanın verdiği güvenle, uzun bir süredir üzerinde bir ekip olarak çalıştığımız transferlere 

yoğunlaşmış durumdayız. Hedef büyük, kolay olduğunu da söyleyemem. Ama tüm ekibime güvenim 

tam. Basında hemen her gün çıkarılmaya çalışılan dedikodulara ve yapay krizlere lütfen kulak 

asmayınız. Camiamız tam bir uyum içinde çalışıyor. Otokritik dediğimiz sistem çalışıyor. Gayet tabii, 

her gün birbirimizi tenkit edeceğiz, kritik edeceğiz, daha iyisini bulmak için. Bütün kritiklerimiz, 

Galatasaray camiasında yapıcıdır. Hataların önlenmesine dönüktür. Biz de yönetim olarak, bunu 

büyük bir dikkatle ve ibretle izliyoruz. Ve her kritiği de takdir ve teşekkürle karşılıyoruz.  

Bir başka önemsediğim çalışma, Galatasaray’ın marka gücünü dünya sathında güçlendirmek. 

Milyonlarca taraftarımızı pasif taraftarlıktan aktif destekçiliğe dönüştürmek çabamız. Bunun için, son 

geçtiğimiz dönemde, Türkiye içindeki ziyaretlerin yanı sıra, Amerika, Kıbrıs, Belçika ve geçen 

Cumartesi akşamı da Köln’de Almanya dernekleri ile bir araya geldik. Vizyon ve projelerimizi paylaştık. 

Camiamızdaki heyecanın son derece yüksek bir düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Yeni bir bilinçlenme 

bizi yepyeni bir boyuta ulaştırmak üzere. Galatasaray’ın yurt içi kadar yurt dışındaki desteği ve 

Galatasaray kültürünün sebep olduğu bu dış dayanışma, Galatasaray’daki taraftar sayısını yurt 

dışında, yurt içinden daha yukarıya taşıma istidadını göstermektedir. Bunu size şimdiden 

müjdeleyeyim. Pazar günü Egeli Galatasaraylılarla buluşmak üzere Kuşadası’na gideceğim. Böylece 

yurt içindeki gelişmeleri ve taraftarlarımızın kulübümüze olan ilgisini orada da izleme imkânını 

bulacağım.  
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Bu sürecin bir parçası da 2020 Galatasaray Taraftar Kartı projemiz. Bildiğiniz gibi, İstanbul 2020 

Olimpiyatları’nın en güçlü adayı. Bu hepimiz için tarihî bir fırsat ve aynı zamanda tarihî bir görev 

demek. Yılda 50 lira karşılığında alınacak ve karşılığında bilet önceliğinden Galatasaray Store 

ürünlerinde indirime kadar varan avantajlar sağlayacak taraftar kartı gelirleri sadece basketbol, 

voleybol ve diğer olimpiyat branşlarımıza şampiyonlar yetiştirmek için kullanılacaktır. Dışarıdaki 

derneklerimizden bu konuda büyük destek gördük. Türkiye’nin en büyük kulübü olarak bunu 

geliştirmeyi Galatasaray’ın bir temel görevi olarak addediyorum.  

Kombine satışlarımızın kısmen yenilenme dönemi gelmişti. Dün saat 16.00’da başlayan on line 

satışlarımız rekor bir talep görmekte. Bu sabah itibarıyla, 4.500’e yakın yeni satışla 35 bini bulduk. 

Böyle gidersek önümüzdeki 10 gün içinde herhâlde bütün stadın kapasitesini satabiliriz. Şimdi 

tartışıyoruz, bu satışı nerede durduralım diye. Çünkü biliyorsunuz, önümüzde dış maçlarımız var. 

Bunlar ayrı bir gelir kapısı olabilir. Bunun hesabı kitabı yapılarak satışa devam edilecek veya 

edilmeyecek.  

Değerli Galatasaraylılar, Ağabeylerim, Kardeşlerim, Dostlarım,  

Kısa kısa hatırlayabilirsek, diğer olayları şöyle özetlemek istiyorum. Bildiğiniz gibi, bir efsaneler projesi 

ile vefanın bir semt adı olmadığını kanıtladık. Bizi biz yapan sporcularımıza ve eski yöneticilerimize 

sahip çıktık. Galatasaray’ın dünya kulübü hâline getirilmesi vizyonu ile bugünün temellerini atan Ali 

Uras ağabeyimizi maalesef kaybettik. Tekrar hatırlayalım. Bize Florya’yı, bugün bu merasimi 

beraberce yaptığımız Florya’yı kazandıran, Galatasaray’da futbola ivme kazandıran, Jupp Derwall’i 

getiren bu değerli yöneticimiz, Başkanımız, ağabeyimiz için tekrar Allah’tan rahmet diliyorum.  

Kız ve erkek basketçiler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Fenerbahçe’yi yenerek aldılar. Sosyal medyada 

dünyanın en güçlü 6. kulübüyüz. 7 milyon Facebook, 1.5 milyon twitter ve aylık 2 milyon internet 

sitesi kullanıcımız var.  

Bu arada, ufak bir haber. Abdurrahim Albayrak kardeşimiz bir maçta zıplarken omuriliğinde 5 noktayı 

kırdı. Bu da tarihimize geçecek bir özellik. Dünyanın hayranlıkla izlediği tribün şovlarıyla gururlandık. 

Taraftarımızdan dolayı, stadımıza hemen hemen hiç ceza almadık. Bu Galatasaray için gurur verici bir 

olaydır. Bunu her vesileyle medyada açıklıyorum ve taraftarımızla ne kadar gurur duysak azdır 

diyoruz. Galatasaray’ı diğer takımlardan, diğer kulüplerden farklı kılan şeyin işte bu kültür ve bu 

davranış olduğunu her defasında vurgulamaktan büyük huzur ve zevk aldığımı söyleyebilirim.  

Galatasaray Store’un Ali Sami Yen mağazasını, -biliyorsunuz, bu sene açtık- Nike’ın araştırmasına 

göre, kulüp mağazaları içerisinde, ciroda, açıldığından beri dünyada 1 numaraya getirdik. Kalecimiz 

dahil, oynayan tüm oyuncularımız gol attı. TV’mizi şifresiz hâle getirerek 2.5 milyon haneye ulaştık. 

Sarı formamız Türkiye’deki ilk geri dönüşümlü malzemeden yapılan çevreci forma oldu. Stadımızda 

birçok yabancı devlet başkanını ağırladık. Körler için dergimizin internet sitesini sesli hâle getirdik. 

Tekerlekli sandalye basketbolunda dünya şampiyonu olduk. Avrupa Kupası’nı biz organize ettik ilk 
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defa. Kulüp merkezini Mecidiyeköy’den Arena’ya taşıdık. Bu geçtiğimiz 1 senelik dönem içinde, 

telev,izyo-0numuzun merkezini de yeni stüdyolar ile takviye ettik ve Arena’ya taşıdık. Ve sonunda, 

2011-2012 sezonunu en fazla gol atan, en az gol yiyen ve en fazla galibiyet alıp en az yenilen bir takım 

olarak iki kere şampiyon tamamladık.  

Dostlarım, 

Galatasaray’ı çok güzel günler bekliyor. Bu kendiliğinden oluşabilecek bir netice değil. En büyük görev 

bizlere düşüyor. Hepimiz bu tarihî fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için el ele verirsek ortak 

idealimize çok daha çabuk ulaşırız. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemi bir rahatlama dönemi olarak 

değil, aksine, hedeflerimizin büyüdüğü, görevimizin daha da ağırlaştığı bir dönem olarak görüyorum. 

Bunu yalnız Galatasaray için değil, Türk sporu için, federasyonumuz için, Kulüpler Birliği’miz için ve 

Galatasaray’ın ağırlığını her gün çok daha iyi hissettireceği bütün kurumlar için görüyorum.  

Son olarak, bütün bu zorlu süreçte bize güvendiğiniz ve verdiğiniz destek için sizlere tekrar 

şükranlarımı sunmak istiyorum. Sağ olun, var olun. Daha büyük başarıları birlikte kutlamak üzere 

efendim. Sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Başkanımıza açıklamalarıyla ilgili teşekkür ederiz. Çağrıda gördüğünüz gibi, bugün 

gündemimizde başka konumuz yok. Bugün kutlama günü. Herhangi bir çalışma günü için Temmuz 

ayındaki toplantıda bir arada oluruz. Raporlarımızı inceleriz, görüşülecek şeyleri görüşürüz. Onun için, 

şimdi sizi toplu yemek için kamp binamızın karşısındaki ağaçlık yere davet ediyorum. Geldiğiniz için 

hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim.  
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