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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 10 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Spor Kulübü 

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş kahraman 

şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu 1 numaralı Ali Sami Yen ve arkadaşları, geçen 1 aylık 

süre içinde vefat etmiş olan 2873 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sabri İyaz, 4392 sicil 

numaralı Divan Kurulu üyemiz Hatice Pınarlı, 8757 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Ahmet 

Ragıb Yelkenci, 2552 sicil numaralı kulüp üyemiz Sadun Boro, 9159 sicil numaralı kulüp 

üyemiz Haluk Sanver ve aramızdan ayrılmış Galatasaraylıların anılarına bir dakikalık saygı 

duruşunda bulunulması. (Saygı duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim, buyurunuz efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Gündem    

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Yeni seçilen yöneticilerin mazbata töreni, 

4. Kulübümüze 20. lig şampiyonluğunu kazandıran futbol şubesi yönetici ve teknik kadrosuna 

Divan Başarı Beratı verilmesi, 

5. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sn. Dursun Aydın Özbek’in önümüzdeki dönem 

çalışmalarıyla ilgili bilgi sunuşu. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile 

kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız efendim. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Kulübümüzün geleneklerinden birisi de, futbolda şampiyon olduğumuz yıllarda Haziran ayı 

Divan toplantısını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde şampiyonluk kutlaması olarak 

yapmamızdır. Kulübümüz için çok mutlu bir dönemden geçmekteyiz. Bütün olumsuz şartlara 

rağmen, sezonu futbolda şampiyon olarak kapattık. Sessiz olalım lütfen. Dördüncü yıldızı 

Türkiye’de ilk defa takmak şerefi kulübümüze ait oldu. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası’nı da 

kazandık. Bu başarımızı perçinledik. Emeği geçen başkan, yönetici, teknik direktör, sporcu ve 

yardımcı personele içten teşekkürlerimizi sunarım.  

Bu tür şampiyonlukların ana çimentosunun kulübümüzdeki sevgi ve dayanışma olduğunu 

tüm Galatasaraylılara hatırlatıyorum ve kulübümüzün önünde güzel günler olacağını 

düşünmek istiyorum. Önemli olan, tüm Galatasaraylıların birlik ve beraberliğini sağlayarak 

110 yıllık köklü kulübümüzü daha büyük hedeflere yöneltmektir. Şampiyonluklarımızı tekrar 
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kutluyorum, yeni başkan ve yönetimimize de başarılar diliyorum. Divan üyeleri, tavsiye, teklif 

ve yapıcı eleştirileriyle yönetimlerin daima yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. 

Efendim, şimdi gündemimize geçiyorum.  

 

Gündemimizin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya 

sunulması. Toplantı tutanakları hazırlandı, size fotokopi olarak da sunuldu ve e-mail’le de 

gönderildi. Toplantı tutanaklarını hazırlandığı şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Edilmiştir. Teşekkür ederim. 

İkinci maddemiz, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bugün kutlama günü olduğu 

için, değerli üyelerimiz herhangi bir evrak göndermediler. Teşekkür ediyoruz kendilerine.  

Gündemimizin üçüncü maddesi, yeni seçilen yöneticilerin mazbata töreni.  

Değerli Galatasaraylılar,  

23 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen Seçimli Genel Kurulda, Sayın Dursun Özbek’in başkan 

adayı olduğu kırmızı aday listesi 2.800 oy alarak Genel Kurulun tasvibini kazanmıştır. 

Önümüzdeki 3 yıl içinde, mevzuat, tüzük ve bütçe esaslarına uygun olarak kulübü tam yetki 

ile yönetmek görevi Sayın Başkan Dursun Özbek ve 87. Yönetim Kuruluna, Genel Kurul 

tarafından verilmiştir. Kendilerini kutlar, görevlerinde başarılar temenni ederiz.  

Yönetim Kurulu, tüzük şartlarına ve milletvekili seçim yasaklarına uyabilmek için Seçimli 

Genel Kurul toplantısı için 23 Mayıs 2015 tarihini seçmişti, böyle de uygulandı. Ancak Seçim 

Genel Kurulundan sonra yapılacak iki hayati lig maçı ve kupa şampiyonluk maçı vardı. Bu 

nedenle, Başkan Dursun Özbek, seçilen 87. Yönetim Kurulunun basın, medya ve kamuoyuna 

mazbata töreni ile duyurulma işleminin ertelenmesinin ve bahsi geçen önemli 

karşılaşmalardan sonra yapılmasının bu önemli başarılar için ciddi emek sarf etmiş olan eski 

Başkanımız Prof. Duygun Yarsuvat ve 86. Yönetim Kuruluna saygı gereği olduğunu ifade etti. 

Doğru düşünülmüş bir öneriydi. Bu sebeple, mazbata seremonisini bugüne aldık. Bu vesile 

ile, hem bu mutlu şampiyonluk kutlama gününde Florya’da bir araya geliyoruz, hem de Genel 

Kurulun seçtiği 87. Yönetim Kurulu ve yardımcı kurul üyelerini tanıma imkânımız oluyor.  

Ancak mevzuat ve tüzük şartlarını ihmal etmemek için, 29 Mayıs 2015 Cuma günü, seçilen 

87. Yönetim Kurulu ve yardımcı kurul üyeleri kulübe davet edilerek seçim sonuçları 

kendilerine tebliğ edilmiş, mazbata töreninin seremonyal bölümünün daha sonra yapılacağı 

ifade edildikten sonra, tüzüğümüzün 83. maddesi uyarınca, süresi içinde devir teslim işlemi 

yapılmış, zabıt altına alınmıştır. Yine mevzuat gereği, seçim neticeleri ilgili resmî kurumlara 

bildirilmiştir. Bilginize sunarım efendim.  

Şimdi tüzüğümüzün 82. maddesi uyarınca, mazbata törenini uygulamak üzere, Seçimli Genel 

Kurul Divan Başkanı Sayın Metin Ünlü’yü davet ediyorum efendim. Sayın Ünlü, buyurun 

efendim. 

Seçim Genel Kurulu Divan Kurulu Başkanı Metin Ünlü 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben de seçilmiş 36. Başkanımızı ve yeni 87. Yönetim 

Kurulunu buradan canıyürekten kutluyorum. Ayrıca, bu yarışta yer alan, seçime katılan diğer 

adayları, Sayın Turgay Kıran’ı ve Prof. Dr. Sayın Ahmet Özdoğan’ı da bu vesileyle bir daha 

kutlamak istiyorum. Bu seçimin kulübümüze ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum.  
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Değerli Başkanım, İrfan Aktar ağabeyim, siz de müsaade buyurursanız, Başkanımızın ve Divan 

Kurulu üyesi yönetici arkadaşlarımızın beratını beraber verebilir miyiz efendim?  

Aykut Ergil 

Sayın Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı. Buyurun efendim. Sayın Cengiz 

Özyalçın, buyurun efendim. Sayın Nasuhi Sezgin. Sayın Can Topsakal. Pardon düzeltiyorum, 

Sayın Eşref Alaçayır. Bu isim sırasını, alınan oy oranına göre, yukarıdan aşağıya izah 

ediyorum. Ondan dolayı böyle bir sıra uyguluyoruz. Sayın Can Topsakal. Sayın Fatih İşbecer. 

Sayın Tarık Taşar. Sayın İsmail Sarıkaya. Sayın Tayfun Demir.  

Yönetim Kurulu yedek üyeleri. Sayın Ali Yüce. Sayın Murat Atay, Sayın Alper Narman. Sayın 

Burçin Aslan. Sayın Selim Arda Üçer. Yönetim Kurulu asil üyelerinden Sayın Cüneyt Tanman 

ve Ural Aküzüm, kulüple ilgili bir işle uğraştıklarından dolayı şu anda aramızda değiller, arz 

ederim.  

Denetim Kurulu asli üyeleri. Sayın Cengiz Ergani. Sayın Cevat Genç. Sayın Ahmet Cebeci. 

Denetim Kurulu yedek üyelerini okuyorum. Sayın Metin Sinan Aslan. Sayın Tolga Erem. Sayın 

Kerem Ergün. 

Sicil Kurulu asli üyelerine mazbatalarını Divan Başkan Yardımcımız Sayın Aykut Ergil takdim 

edecekler. Sayın Serdar Eder. Sayın Ali Tüzmen. Sayın Çetin Öztürk. Sayın Gürkan Eliçin. Sayın 

Mesut Karaarslan. Sayın Esat Tansev. Sayın Özcan Karamahmutoğlu. Sicil Kurulu yedek 

üyelerini okuyorum. Sayın Hakan Melek. Sayın Nihal Özfırat ve Sayın Ömer Faruk Dak.  

Seçim Genel Kurulu Divan Kurulu Başkanı Metin Ünlü 

Aykut Ergil’e, Aykut ağabeyime teşekkür ediyorum. Şimdi Disiplin Kurulu asil ve yedek 

üyelerine mazbatalarını vermek üzere, Başkan Yardımcım Sayın Suat Sarı’yı sahneye 

alıyorum. Buyurun efendim. Disiplin Kurulu asli üyeleri. Sayın Cemal Burnaz. Sayın Oğuz 

Evrenos. Sayın Okan Tekinşen. Efendim, Okan Tekinşen’in mazbatasını Divan kKrulu üyemiz 

Prof. Dr. Yüksel Dinçer verecekler. Buyurun efendim. Yüksel Dinçer Hocama teşekkür 

ediyorum. Sağ olun. Sayın Oral Yılmaz. Sayın Celal Emon. Sayın Can Baydarol. Sayın Alparslan 

Karagülle.  

Disiplin Kurulu yedek üyelerini çağırıyorum. Sayın Hakan Ünsaler. Sayın Mustafa Tanrıyar. 

Sayın Vedat Gürer. Sayın Derya Göbelek. Sayın Esat Erdem.  

Efendim, Yönetim Kurulu asil üyesi Ural Aküzüm’ün biraz önce buraya geldiğini gördüm. 

Lütfen alalım, mazbatası için.  

Sayın Başkanlarım, Değerli Divan Kurulu üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar, 

Biz görevimizi ifa ettik. Ben sözü tekrar İrfan Aktar ağabeyime veriyorum. Buyurun 

ağabeyciğim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, mazbata törenimiz sona ermiştir. Bu vesileyle de seçilmiş olan değerli 

arkadaşlarımızı gördük, tanıdık. Teşekkür ederiz kendilerine.  

Gündemimizin dördüncü maddesi, kulübümüze 20. lig şampiyonluğunu kazandıran futbol 

şubesi yönetici ve teknik kadrosuna Divan Başarı Beratı verilmesi.  
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Değerli Galatasaraylılar,  

Geçen 7 aylık süreyi değerlendirirsek, basın ve medyada kulübümüz aleyhine sürdürülen algı 

operasyonunu da dikkate alarak, çok zor bir dönemden geçtiğimizi ifade etmemiz gerekir. 

Seçildiği günden itibaren, dördüncü yıldızı biz takacağız sözünü veren, bu amaç için gerekli 

tüm girişimleri yapan, hoşgörülü, sevecen, ağabey başkan tutumu ile tüm spor kamuoyunun 

takdirini kazanan 35. Başkanımız Prof. Dr. Duygun Yarsuvat’a içten teşekkürlerimizi sunarız. 

Sayın Yarsuvat 4 yıldızlı başkan olarak Galatasaray tarihine geçti.  

Efendim, 7 aylık 86. Yönetim Kurulunda özel teşekkürü hak eden diğer bir üye ise o Yönetim 

Kurulundaki malî işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Dursun Özbek’tir. Devraldığı zor 

malî tabloya rağmen, büyük bir disiplin ve kararlılıkla malî konulara çözüm üreten, kısa görev 

süresi esnasında kulübün hesap kitabını belli düzene sokan ve bu sorunlu malî tabloyu asgari 

problemle atlatmamızı sağlayan Sayın Özbek olmuştur. Kulübümüze 36. Başkan olarak 

seçilen Sayın Dursun Özbek’in malî disiplini aynı kararlılıkla sürdürmesini önemle rica ederiz 

efendim. Kendisine de teşekkür ediyoruz, bütün gayretleri için.  

Efendim, 86. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri de kısa hizmet dönemlerine rağmen, özveriyle 

çalıştılar. Aldığımız sportif başarılar, amatör şubelerdeki şampiyonluklar, çözülen idari 

problemler onların gayreti ile oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ancak futboldaki bu büyük 

başarımızda çok önemli payı olan, gösterdikleri özverili gayretle takım ruhu yaratan, sporcu- 

üye-taraftar birlik beraberliğini sağlayan futbol şubesi yöneticilerine, Divan Kurulu olarak 

teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Divan Başarı Beratı sunacağımız 3 

değerli Galatasaraylı, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Dürüst, Galatasaray Spor 

Kulübü eski Başkan Yardımcısı Sayın Abdurrahim Albayrak ve kulübümüzün teknik direktörü, 

eski şampiyon sporcumuz Hamza Hamzaoğlu’dur. Kendilerini sıra ile davet ediyorum 

efendim. Evvela Sayın Ali Dürüst.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kulübümüzün futboldaki bu önemli başarısı, maalesef 

bazı kişilerde ciddi bir haset ve eziklik sebebi olmuştur. Bu nedenle, kulübümüzle ilgili eski ve 

yeni yöneticilerimizle alakalı çeşitli problem haberleri yayınlanmaktadır ve yayınlanmaya da 

devam edecektir. Bu yayınları lütfen ihtiyat payı ile takip ediniz. Unutmayınız ki, 

Galatasaray’da küslük olmaz. Hepimiz kulübümüze hizmet için görevler alırız. Bu hizmetleri 

birlik, beraberlik, dayanışma içinde yaparsak her sorunu çözeriz. Lütfen yapılan algı 

operasyonlarını dikkate almayınız efendim. Evet, değerli arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi 

sunduk efendim.  

Şimdi gündemin beşinci maddesine geçiyorum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın 

Dursun Aydın Özbek’in önümüzdeki dönem çalışmaları ile ilgili bilgi sunuşu. Sayın Başkan, 

buyurun efendim, söz sizin. 

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Basın Mensupları, Değerli 

Misafirler,  

Hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulum adına selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz efendim. 

Konuşmama başlamadan evvel, Galatasaray gibi çok değerli bir varlığı bu dönemde bana ve 
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arkadaşlarıma emanet eden Genel Kurula en kalbî teşekkürlerimi sunuyorum efendim. 

Ayrıca, ikinci bir teşekkürü, bize futbolda dördüncü yıldızı takmak onuruna ulaştıran 86. 

yönetimde emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve başkanlığında çok verimli çalışmalar 

yaptığımız Sevgili Duygun ağabeye de teşekkür ediyorum.  

Değerli Misafirler,  

Bugün yapılan mazbata töreni ertesinde, çok değerli Galatasaray’ımızı 3 yıllığına yönetmek 

üzere teslim almış bulunuyoruz. Bu görevin ağırlığını, bu görevin ehemmiyetini ben ve 

çalışma arkadaşlarım son derece kuvvetli bir şekilde hissediyoruz. Ülkemizin bugünkü 

bulunduğu durumda, dünyada sportif olayların bu derece ehemmiyet kazandığı bir ortamda, 

Galatasaray’ımızı değerli 35 başkanımın ulaştırdığı bu seviyenin üzerine taşıyacağıma kendim 

ve arkadaşlarım adına, hepinize söz veriyorum.  

Sevgili Divan Başkanım biraz önce beni takdim ederken, bir önceki yönetimde malî 

konulardan sorumlu olduğumu söyledi. Doğrudur. Malî disiplini izah ederken, tasarruf 

yaparak değil, israfı önleyerek disiplini sağladık. Şunun çok iyi bilinmesini istiyorum. 

Galatasaray Spor Kulübü imkânları çok geniş, varlıkları çok büyük, çok değerli bir kurum. 

Dolayısıyla, Galatasaray’a hizmet edecek yönetimler, bunun bilincinde, kendi dinamiklerini 

harekete geçirmek suretiyle çok değerli kulübümüze uzun yıllar hizmet edebilirler. Benim 

yaptığım sadece buydu. Bu maksatla, 87. dönem olarak seçildiğimiz dönemde de aynı 

disiplini, aynı kararlılığı göstereceğiz. Tasarrufun yanlış anlaşılmasından korkuyorum. Sportif 

başarıdan, Galatasaray’ın etik değerlerinden hiçbir şekilde feragat etmeden, sadece israfı 

önlemek suretiyle hizmet edeceğimize, bu konuda da çok başarılı olacağımıza inancım tamdır 

efendim.  

Mazbataları aldık, kolları sıvadık. Bundan sonraki dönemde, bütün gücümüzle Galatasaray’a 

yıldızlar kazandırmak için, 5, 6, 7... Yani bunlar Galatasaray’ın tabiatında var, Galatasaray’ın 

yapısında var. Hep ilkler olmuş bir kulüp. Bunu devam ettireceğiz.  

Ben bize bu teveccühü gösteren Genel Kurulumuza tekrar teşekkür ediyorum. Gözünüz 

arkada kalmasın, Galatasaray’ı en iyi şekilde yöneteceğiz, Galatasaray’ı bugün ulaştığı 

seviyenin çok üzerine taşımak üzere görevi devraldığımızı bilmenizi istiyorum efendim. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Başkanımız Duygun Yarsuvat’ı da görüyorum. Sayın Başkanım, sizi ön tarafa 

alalım.  

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Sevgili Başkanım, Duygun ağabey, hoş geldin. Duygun ağabeyi methetmek kolay değil. Son 

derece başarılı bir yönetim geçirdik beraber. Defaatle de söyledim, 86. dönemin başarısının 

mimarı kendisidir. Kendisi ile beraber çalıştığım dönemde, kendisinden son derece 

faydalandım. Başkanlık görevine hazırlanmamda bana son derece destek verdi ve 

kendisinden çok şey öğrendim. Dolayısıyla, gerek dönemdeki gösterilen başarının mimarı 

olarak, gerekse şahsıma verdiği itimat ve değerlerden dolayı, huzurunuzda kendisine tekrar 

teşekkür ediyorum efendim. Kuvvetli bir alkış istiyorum kendisi için.  
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Sevgili Duygun ağabeyin çalışmalarını anlatmakla bitmez. Dolayısıyla, geçen dönemde 

beraber çalıştığımız arkadaşlarımla beraber, dönemin hatırası olarak kendisine bir plaket 

vermek istiyorum efendim. Duygun ağabey, lütfen gelir misin?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Özel kamyonet lazım onu taşımak için. Hocam, kürsü sizin, arzu ediyorsanız.  

Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 

Sevgili Galatasaraylılar, Sayın Başkan, Dostlar,  

Dursun size birçok şey anlattı. Pek fazla bir şey yapmadık. Emin olun, Galatasaray’ın içinde 

öyle bir enerji var ki, o enerjiyi kullanırsanız hep başarılı olursunuz. Bu Galatasaray’ın 

bünyesinde mevcut olan bir enerjidir. Sadece bir kişinin değil, tüm Galatasaraylıların çabası 

ile başarılı olunmuştur. Galatasaray’ı bırakmamak lazım. Galatasaray’ı hep yaşamak lazım. 

Bırakıp giderseniz, bir daha o kapıdan içeri giremezsiniz. Onun için, Galatasaray’la birlikte 

olmak lazım. Gerçek Galatasaraylılık da budur. Ne iş yaparsanız yapın, ama Galatasaray’ın 

menfaatlerini düşünerek yapmanız gerekir. Özel hayatınızdaki işlerde dahi, dur Duygun, 

kendine gel, Galatasaraylı olarak bunu yapamazsın, demeniz lazım. Bunu yaptığınız sürece de 

Galatasaray başarılı olacaktır. Galatasaray’ın başarısı ile de bütün Galatasaraylılar iftihar 

edecektir.  

Bu kupalar Galatasaray’ındır, hiç kimsenin değildir. Müzede kalacaktır. Bir espri yapıyorum 

her zaman. Kupaları aldıktan sonra marangoza dolap yaptırmaya gittim diyorum, bu kupaları 

muhafaza edebilmek için. Şöyle kocaman, camdan yapılmış, 360 dereceden gözükebilen 

dolaplar yaptırmak istedim, ki bir tane değil, 10 tane, 15 tane, çünkü Galatasaray’ın alacağı 

çok başarılar ve çok kupalar olacaktır. Bu bakımdan, yeni Yönetim Kurulunu oluşturan 

arkadaşlarımızın da hep başarılı olacağına inanıyorum. Öyle düşünüyorum. Hepsini zaten 

tanıyorum. Bu arkadaşların da Galatasaray için çok çalışacaklarını biliyorum. Yalnız biraz bu 

düşünceden dolayı, acaba gerçekleşecek mi diye kendi kendime sordum. Şu bana aldıkları 

tabak bayağı pahalı. Bu kadar zorluklar içinde, bu tabağı alıp bana vermeniz! Sakın ha, 

müsriflik yapmayın, bana bir yazı da verseniz yeterdi. Çok teşekkür ediyorum ama. Ben 

bunlardan çok memnun oluyorum. Evimin, çalışma odamın her yerinde bunları sergiliyorum. 

Çünkü biz Galatasaraylıyız, Galatasaray’ı çok seviyoruz. Bu da bizim unutmamamıza vesile 

olacaktır. Tekrar teşekkür ediyorum Dursun, sana. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın 4 yıldızlı Başkanımız Prof. Duygun Yarsuvat’a açıklamaları için çok 

teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, sağ olunuz, var olunuz. Estağfurullah efendim. Çok kısa bir 

husus var. Galatasaray Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Baba Oral, 

zatıalinize ve Dursun Başkanıma teşekkürlerini sunmak istiyor. Onun için buyurunuz.  
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Oral Yılmaz  

Sayın Hazirun,  

Hepinize çok teşekkür ederim. Sınıf arkadaşım, dönem arkadaşım olan Duygun, aynı 

zamanda spor camiasına yeni bir pencere açmıştır. Bundan sonra dostluklar gelişecektir. 

Hepinize çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Rica ederim efendim, rica ederim. Efendim, görevli 

olduğu için mazbata töreni esnasında aramızda bulunamayan efsane Kaptanımız Cüneyt 

Tanman geldiği için, mazbatasını vermek üzere Sayın Metin Ünlü’yü davet ediyorum. Sayın 

Aydın Okay. Rica ederim, hayırlı olsun.  

Efendim, son bir maddem var. Bizim şu anda görevde olan başkanımız 36. Başkanımız. Ama 

efsane başkanlarımızdan Dr. Ali Tanrıyar var aramızda. Dr. Ali Tanrıyar’ın hayatını anlatan bir 

kitap çıktı. Kulübümüz bugün burada bu kutlamaya katılan değerli üyelerimize bu kitaptan 

hediye edecektir. Lütfen çıkarken almayı unutmayınız. Galatasaray tarihinde çok önemli yeri 

olan Sayın Başkanımızı bu vesileyle tekrar hatırlamış oluyoruz. Sayın Başkanımız aramızda. 

Dr. Ali Tanrıyar 

Çok Muhterem Galatasaraylılar,  

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Yeni Başkanımızı da canıgönülden tebrik eder, başarılar 

dilerim.  

Muhterem Arkadaşlar,  

Galatasaray benim her şeyim, canım feda. Galatasaray için her şeyimi veririm. İlkokulu 

Galatasaray’da, ortayı, liseyi, üniversiteyi Galatasaray’da geçirdim. Tıp Fakültesine devam 

ederken, Galatasaray’da spor işlerine bakar ve muallim muavini vazifesini görürdüm. Tıp 

Fakültesini bitirdim, dünyanın en meşhuru Prof. Dr. Jean Lenegre’in yanına gittim, ihtisasımı 

yaptım, onun yanında çalıştım. Sonra Paris’te La Boissière Hastanesi’nde çalıştım. 

Muhterem Arkadaşlar,  

Galatasaray benim her şeyim, hayatımdır. Galatasaray olmasaydı ben olmayacaktım. Hepinizi 

sevgi ve saygıyla selamlar, hepinizin gözlerinden öperim. Galatasaray’da doğdum, 

Galatasaray’da öleceğim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Allah uzun ömür versin.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Evet, bu mutlu, şampiyonluk dolu günümüzü hep beraber dışarıda bir “grille” partisiyle 

devam ederek bitireceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Temmuz ayında görüşmek 

üzere...  
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İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

 

 

Mehmet Bilen (5281)     Eşref Hamamcıoğlu (7102) 

 Başkan Yardımcısı          Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

Ömer Işıl (3882)      A. Aykutalp Derkan (6833) 

     Sekreter          Sekreter 

 


