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Değerli Divan Üyelerimiz; 
 
Malumunuz olduğu üzere, 29/06/2016 tarihinde, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin, Kulübümüz ile 
bir önceki başkanlık döneminde imzalanmış olan "Riva & Florya" arazileri gelir paylaşımı 
Sözleşmesinin, Florya ile ilgili bölümünün sözleşme fesih çalışmalarına başlanıldığı 13 Eylül 
2019 tarihinde yine Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından KAP’a bildirilmişti. 
 
Bunun üzerine hemen harekete geçen Divan Kurulumuz, tüzüğümüzün vermiş olduğu 
yetkiye dayanarak, bu önemli konuyu istişare etmek, riskleri değerlendirmek ve 
yönetimimize tavsiyelerde bulunarak, destek olmak amacı ile 23 Eylül 2019 tarihinde 
"olağanüstü" toplanmıştır. 
 
Rekor düzeyde sayılabilecek, 345 kişilik katılım ile gerçekleştirilen bu toplantımız 
sonucunda, bir önceki dönemde imza altına alınan ancak yürütmesi ve Kemerburgaz arazisi 
tahsis ve ihale sözleşmelerinin imzası ise Sn. Mustafa Cengiz döneminde yönetilmekte olan 
bu önemli gayrimenkul projelerinde, Kulübümüzün çıkarlarını gözetmek ve yeni bir yol 
haritası belirleme çalışmalarına ivedilikle başlanılması için, her 2 Başkanımızın, Divan 
Kurulu Başkanı koordinasyonunda bir araya gelmeleri önerilmiş ve her 2 Başkan da bu 
öneriyi kabul ettiklerini, Hazerun önünde teyit etmişlerdir. 
 
Divan Kurulu Başkanlığı derhal çalışmalara başlamış ve ilk davetini, 25 Eylül 2019 
tarihinde, Sn. Cengiz’e götürerek, sadece söz konusu gayrimenkul projelerinde bilgi 
alışverişi ve sorunlu süreci çözmek ve bir eylem planı üzerine çalışmak için, 26 Eylül 
2019'da her 2 Başkanın da katılacağı bir kahvaltı organize etmiştir. 
 
Ancak, Sn. Mustafa Cengiz, Olağanüstü Divan Toplantımız sonunda, katılmayı kabul ettiği 
toplantıya, katılmaktan vaz geçtiğini ve Sn. Özbek ile görüşülecek herhangi bir konu 
olmadığını ifade etmiştir. Kendisinin ve bazı YK Üyelerinin üst düzey çabaları ile sorunun 
Galatasaray çıkarlarına uygun olarak çözülmek üzere olduğunu da bilhassa teyit etmiştir. 
 
Gecen hafta içinde ,Emlak Konut GYO A.Ş., 27 Eylül 2019 tarihinde, 2 defa da yapmış olduğu 
KAP açıklamasında önce Florya, daha sonra ise Riva ile ilgili sözleşmeleri tek taraflı fesih 
ettiğini bildirmiştir. 
 
Kulübümüzün en yüksek istişare ve denetleme organı olan, konularında ülkemizin en 
uzman kişilerinden oluşan Divan Kurulunun önerilerinin göz önüne alınmadan gelinen bu 
aşamada, Ortak Akıl ile sadece Galatasaray’ımızın çıkarları doğrultusunda, kurulması için 
karar alınan “çalışma gurubu” oluşumunda son asamaya gelinmiştir. 
Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız. 
 
 

Saygılarımızla, 

 
Eşref HAMAMCIOĞLU 
Divan Kurulu Başkanı 


