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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde 

yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Mayıs 2014 olağan Divan 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 1 aylık süre 

içinde vefat eden 3444 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Bülent Artuner, 4319 sicil numaralı 

Divan Kurulu üyemiz Ata Tokgöz, 12233 sicil numaralı kulüp üyemiz Türkay Gündem ve 

aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylıların anısına ve son olarak, dün Soma’da vuku bulan 

maden kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dileyerek, kederli aile 

efradına tüm Galatasaraylıların baş sağlığı dileklerini ileterek, yaralı vatandaşlarımıza da acil 

şifalar dileyerek, sizi saygı duruşuna davet ediyorum efendim. (Saygı duruşu yapıldı.) 

Teşekkür ederim, buyurunuz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Dün vuku bulan maden kazası, Türkiye’de şimdiye kadar meydana gelen en büyük maden 

kazası. Maalesef, şimdi açıklanan ölü rakamlarının çok daha artacağı endişesini taşıyorum. 

Ülkemiz için çok önemli olan, kederli olan bu günde, Galatasaray’ın konularını, tüzüğünü, 

borç ertelemesini vesairesini ele almamızın ne kadar uygun olup olmayacağını sizler takdir 

edeceksiniz. Kanaatime göre, bu önemli, 3 gün ulusal yas ilan edilecek kadar mühim olan 

konuyu dikkate alarak bizim bugünkü gündemimizi ertelememiz gerektiği kanaatindeyim. 

Ancak, konuyu tensiplerinize sunacağım.  

Bugünkü toplantımızın, bu elim olay dolayısıyla gündeme geçilmeden bitirilmesi hususunu 

kabul edenler? Kabul etmeyenler? Evet, 7 üyemizin karşı oyuna karşı, bugünkü toplantımızın 

gündeme geçmeden bitirilmesi hususunda değerli heyet karar vermiştir. Ancak, biz 109 yıllık 

önemli bir sivil toplum örgütüyüz, Türkiye’nin en önemli kurumlarından, spor kulüplerinden 

birisiyiz. Bu itibarla, bu hassasiyeti gösterdiğimiz için, bu konuyu da kamuoyuna usulüne 

uygun şekilde iletme mecburiyetindeyiz. Hepimizin adına, Kulübümüzün Başkanı Sayın Ünal 

Aysal’ı bu konuyla ilgili kamuoyuna bir mesaj vermek üzere davet ediyorum efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal 

Saygıdeğer Divan Kurulu Üyelerimiz, Değerli Dostlarım,  

Divan Başkanımızın biraz evvel belirttiği gibi, bugün gerçekten hepimizin yüreklerini 

dağlayan, ölçüsüz bir kedere bürünmüş durumdayız. Bunu ülkemiz çok derinden yaşıyor. 

Ama biz Galatasaray camiası olarak, her zaman halkımızın bir aynası ve halkımızın bir yerde 

hislerinin tercümesi için her vesile ile öncülük etmiş bir camia olarak, bugün burada biraz 
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evvel almış olduğunuz kararla, gerçekten örnek bir davranış içinde olduğumuzu bir kere daha 

ispatlamış oluyoruz.  

Kazalar geliyorum demiyor. Maalesef bugün buradan çıktıktan sonra ne olacağımız da hiçbir 

zaman garantili değil. Maden kazaları ülkemizde çok sık tekrarlayan, ancak alınan bütün 

tedbirlere rağmen bir türlü önü alınamayan ciddi bir felaket silsilesi hâlinde senelerdir 

ülkemizi tehdit ediyor. Çevrecilik anlayışı, belediyecilik ve kâra dönüşüm için yapılan 

çalışmalar bir yerde insan sıhhatini ve zihniyetimizin kaderini etkiler hâle geliyor. Ama hayat 

da bir yandan devam ediyor ve maalesef yıllardır aynı kısır döngüyü hep beraber yaşıyor, 

izliyoruz. Her defasında da, bu kazaları yaşadıkça kahroluyoruz.  

Galatasaray’ımız toplumun aynası dedim. Gerçekten öyle, çünkü güzellikleri de, kederi de en 

içten ve en duygusal şekilde yaşayan bir camiayız ve bunu her vesileyle de gösteriyoruz. 

Bugün bir kere daha hep beraber çok derinden, içimizden yaşadığımız bu kaderi burada 

beraberce paylaşıyoruz. Müsaade ederseniz, kaybettiğimiz vatandaşlarımızın, gençlerimizin 

ailelerine burada huzurunuzda baş sağlığı dilemek istiyorum, sizlerin adına. Hepinize de 

geçmiş olsun diyorum. Saygılarımı sunarım efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkana teşekkür ediyoruz. Hepimizin adına topluma yeterli mesaj iletmiş olduğunu 

zannediyorum. Bu olağanüstü şartlar dolayısıyla, bugünkü toplantımız maalesef erken sona 

eriyor. Bir daha bu tür olayların ülkemizin başına gelmemesi dileğiyle, hepinize saygılar 

sunuyorum. Toplantıyı kapatıyorum efendim. 

 

 

 

İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

Emir Turgan (5259)      Ahmet Yolalan (6701) 

 Başkan Yardımcısı          Başkan Yardımcısı 

 

 

 

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

     Sekreter          Sekreter  


