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*Kongremiz, 2 Şubat 2013 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 9 Şubat 2013 tarihinde
gerçekleşecektir.
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2012 YILI FAALİYET RAPORU

Değerli Galatasaraylılar,
Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 tarihleri
arasında gerçekleştirdiği toplantılarda aldığı kararlarla, aşağıdaki faaliyetleri
gerçekleştirmiştir.
Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu
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21 Haziran-İlk "Galatasaray Ödülü" Prof. Dr. Daron Acemoğlu'na Verildi.

2011 yılında “Ekonomi” bilim dalı belirlenerek, seçici kurulun oybirliğiyle ödülün Prof. Dr. Daron
Acemoğlu’na verilmesini kararlaştırdığı Galatasaray Ödülü töreni, 21 Haziran akşamı Galatasaray
Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti. Abdurrahman Şeref Efendi salonundaki kokteyl ile
başlayan törene basının ilgisi büyüktü. Gün boyu önemli medya kuruluşlarına Galatasaray Ödülü ve
çalışmaları ile ilgili röportaj veren Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik
büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği ve kurumların ekonomideki rolü üzerine yaptığı
çalışmaları ile dünya ekonomisi ve siyasetinde tanınıyor.



Galatasaraylılar Derneği Dayanışma Fonu 13 öğrenciye burs verdi.

Eğitimine devam edebilmek için maddi destek arayan Galatasaray Lisesi mezunu lisans öğrencisi
kardeşlerimize destek olabilmek amacıyla kurulan Galatasaraylılar Derneği Dayanışma Fonu 13
kardeşimize burs sağladı.
Fona gelir sağlamak amacıyla Derneğimizin gerçekleştirdiği etkinliklerden elde ettiği bağışlar
dışında, tüm operatörlerden 1481’e SMS göndererek de bağış yapılabilen fonda biriken bağışlarla
her ay 13 kardeşimize maddi destek sağlandı.
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Derneğimizin Fikri ve Kurumsal Hakları

Derneğimizin kurumsal kimliğini yansıtan, tanıtan logo ve isimleri için tescil başvuruları kabul
edildi. Galatasaraylılar Derneği “Logosu” ve “Galatasaray Pilavı”isimlerinin tescil edilerek
derneğimizin maddi ve manevi kayıpları engellenmiş oldu.


Derneğimiz üyelerine, BonCoeur ile çeşitli indirim ve avantajlar sağlıyor.

Derneğimiz, farklı sektörlerde, çeşitli faydaların sunulduğu ve indirimlerin verildiği “BonCœur”ü
üyelerimizin hizmetine sunmaya başladı. BonCœur avantajlar dünyasında tüm üyelerimize hitap
edebilecek: Market, giyim, teknoloji alışverişlerinde sektörün önde gelen kuruluşlarından cazip
indirimler, Otomotiv sektöründe araç kiralama ve satın almada özel fırsatlar, Turizm sektöründe,
restaurant, cafe ve eğlence mekanlarında indirim ve kampanyalar, Sağlık ve eğitim sektörünün köklü
kuruluşlarında özel fiyatlar gibi genele ve kişiye yönelik pek çok fırsat yer aldı. Galatasaraylı
kuruluşlar kadar camia dışındaki firmalar da BonCoeur’e destek verdi.
 25 Şubat-2012 Yılı Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti
Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Şubat Cumartesi günü Galatasaray Lisesi Tevfik
Fikret salonunda gerçekleşti.
Av.Aykut Ergil’in Genel Kurul Divan Başkanlığını üstlendiği toplantıda, Galatasaraylılar
Derneği’nin 2011 yılı faaliyetleri ve 2011 yılında başlayan yeni projeler Genel Kurula aktarıldı.
2011 yılı Gerçekleşen Kesin Hesapların açıklanmasından sonra 2012 yılı Bütçesi üyelerin bilgilerine
sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı bütçesi Genel Kurul tarafından oy birliğiyle kabul edilirken,
Dernek Yönetim Kurulu Mali ve İdari yönden oybirliğiyle ibra edildikten sonra yapılan oylamayla
Denetleme Kurulu da ibra edildi.
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KURULUŞLARLA İLİŞKİLER


GALATASARAY LİSESİ


7 Temmuz- 144 Devresi mezun olarak 13.sınıfa geçti

144 devresindeki kardeşlerimiz 7 Temmuz Perşembe günü Tevfik Fikret salonunda yapılan törenle
Mektep’ten mezun olarak 13.sınıfa geçtiler. Törende Galatasaraylılar Derneği Başkanı bir konuşma
yaparak mezunlarımızı tebrik etti.
Mezuniyet ortalamalarına göre Liseyi ilk üç derece ile bitiren kardeşlerimize çeşitli ödüllerin
verildiği törende, Dernek Başkanımız Derneğimizin Kurucusu "Abdurrahman Şeref Efendi Başarı
Ödülleri"ni kardeşlerimize takdim etti. Tören akşamı genç mezunlar, Derneğimizin düzenlediği
"13.Sınıfa Hoşgeldiniz Partisi"ne katıldılar.


149 devresi oryantasyon gezisi için Derneğimizdeydi.

Mektebimize yeni başlayan öğrenci kardeşlerimiz için, “Galatasaray’a hoşgeldiniz oryantasyonu” bu
sene 20. mezuniyet yılını kutlayan 124 devresi tarafından düzenlendi. 149 devresine Galatasaraylı
kurumları ve Galatasaray Camiasını tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen oryantasyon etkinliğinde,
dernekte ağırladığımız genç kardeşlerimize çeşitli hediyeler armağan ettik.


23 Kasım- Topkapı Sarayı'ndaki ilk "Gezi-Konferans" Galatasaraylı öğrencilere
verildi.

23 Kasım Cuma günü Derneğimizin gerçekleştirdiği bir organizasyonla öğrenci kardeşlerimizi
götürdüğümüz Topkapı Sarayı Müzesi’nde, Müze Başkanı Haluk Dursun (109) kardeşlerimize saray
hakkında bir konferans verdi.
Konferansın ardından beraberce yapılan gezide, Sarayın avluları, kapıları ve mekanları tanıtıldı,
Sarayda siyasi ve idari yaşam anlatıldı. Öğrenci kardeşlerimiz için düzenlenen bu eğitim gezisinde
ziyarete kapalı bazı alanlar özel olarak açıldı, mutfaklar ve Harem'in İncirli Bahçesi anlatılarak
gezdirildi. Gezinin devamında “Beşinci yer” diye de bilinen beşinci avlu ve bu alandaki spor alanları
gösterildi. Seyir ve bahçe köşkleri hakkında bilgi verilirken saray bahçelerindeki flora tanıtıldı.
Gezi-konferans sonunda öğrenciler Haluk Hocamızdan teşekkürlerle ayrılırken, 21 Kasım’da
Topkapı Sarayı’nda açılan “Çin Hazineleri Sergisi”ni ziyaret ederek meşhur Terracotta askerlerini
görme fırsatı da buldular.




Kardeşlerimizi davetlimiz olarak Galatasaray spor kulübü Basketbol maçına ve
Sinema Festivaline götürdük.
Okulumuza Galatasaray maçlarının izlenebilmesi için D-Smart aldık.
Mezun devrelerimizle birlikte Kültür Festivali’ne destek olduk.
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GALATASARAY SPOR KULÜBÜ

 16 Mayıs-Şampiyonluk Kupası Cemiyet’teydi.
16 Mayıs akşamı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı sayın Ünal Aysal ve kulüp yönetim kurulu
üyeleri tarafından Derneğimize getirilen, Profesyonel Futbol A Takımı’mızın kazandığı
Şampiyonluk Kupası üyelerimize yine büyük bir sevinç yaşattı.
Dernek Başkanı ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanının konuşmalarından sonra üyelerimiz kupayla
fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler. Kutlama geç saatlere kadar sürdü.


Maçlara otobüs servisi devam etti.

Galatasaray Spor Kulübü’nün futbol maçlarına gitmek için, organize ettiğimiz otobüs servisi
hizmetimiz büyük ilgi görmekte, Cemiyet’te buluşarak birlikte maça giden üyelerimiz, dönüşte de
yine servisi kullanmaktadırlar. Üyelerimizin yoğun ilgisi nedeniyle bu sene Divan Kurulundaki
üyelerimiz için de ayrı bir servis otobüsü organize ettik.



GALATASARAYLILAR YARDIMLAŞMA VAKFI


Bütçemizden Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı’na destek verildi.

Galatasaraylılar Derneği bütçesinden 30.000 TL Yardımlaşma Vakfı’na aktarıldı.



GALATASARAY EĞİTİM VAKFI


Sınıfları yenilenmesine biz de katkıda bulunduk.

Derneğimiz Galatasaray Eğitim Vakfı’na 30.000 TL aktararak bir sınıfın yenilenmesini üstlendi.
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FAALİYETLER


SOSYAL, KÜLTÜREL VE GELENEKSEL AKTİVİTELER


23 Ocak- Özhan Canaydın'ı doğum gününde andık

Mektebimizin 1963 yılı mezunu, Galatasaraylılar Derneği 1975, 1988 ve 1995 yılları Yönetim
Kurulu Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü 33. Başkanı, Sevgili ağabeyimiz Özhan Canaydın'ın 23
Ocak doğum günü münasebetiyle “Genç Kardeşleri” tarafından derneğimizde bir anma gecesi
düzenlendi. Gecede özel bir film gösterimi yapıldı. Ailesinin de katıldığı bu özel gecede derneğimiz
Özhan Canaydın’ı anmak isteyen Galatasaraylılarla doldu.


17 Ocak-Cemiyet Sohbetleri:Prof.Dr Asaf Savaş Akat ve Murat Sağman "2012 yılı için
Ekonomide ve Piyasalarda beklentiler"

Derneğimizde ağırladığımız Ekonomist konuklarımız Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ve Murat Sağman,
2012’nin ekonomi ve piyasa beklentileri üzerine konuştu. Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Türkiye
ekonomisiyle ilgili verdiği bilgiler ve sayısal verilerle olumlu bir tablo çizerken, genç ekonomist
Murat Sağman yaptığı sunumla global ekonominin Türkiye’deki etkilerinin ciddi sonuçlara yol
açabileceği uyarısında bulundu.
İki uzmanın Türk ve Dünya ekonomisiyle ilgili öngörülerini dinleme şansı bulan üyelerimiz
enflasyonun kazançlarına olan etkileri hakkında sorular sordular.


8 Nisan-Pasaj 2012

Galatasaraylılar Derneği’nin artık geleneksel hale gelen ve her devreden Galatasaraylıyı Çiçek
Pasajı’nda toplayarak Mektep geçmişimize nostaljik bir dokunuş sağlayan “Pasaj Etkinliği”, bu sene
de yoğun katılımla gerçekleşti.
Saat 15.00’te başlayacak etkinlik için erken gelip devre masalarını düzenleyen Galatasaraylılar,
Çiçek Pasajı’nda devre arkadaşlarıyla yeniden buluşmanın keyfini yaşadılar. Tüm masaların
dolmasıyla başlayan etkinlik Mey İçki Fasıl heyetinin müzikleriyle hareketlendi.
Derneğimizin hazırladığı “Mekteb-i Sultani: Tek Mektep, Tek Yürek” tişört ve atkıları büyük ilgi
gördü. Eğlencenin canlı müzik bölümünde ise Attila Demircioğlu (109), Murat Çekem (119), Ali
Erenus (119), Devrim Atvur (123), Erdinç Defineci (124) ve Elif Alaybeyoğlu (139) sahnedeydi.
Galatasaraylıların birlikte söylediği şarkılarla artan coşku geç saatlere kadar devam etti.


3 Haziran-Sultani Turnuva kupasını 140 devresi kazandı

Grand Cour Ali Sami Yen Stadındaki Ödüllü Sultani Turnuva final maçları çok heyecanlı geçti. 140
devresinin şampiyon olduğu Turnuva’da ikinciliği 120 ,üçüncülüğü 135 devresi kazandı. Sultani
Turnuva Şampiyonluk kupasının verilmesinin ardından başlayan ve 5-3 Lise Veteranları lehine biten
Lise -Kulüp Veteranları maçı ise, son derece neşeli ve her zaman olduğu gibi dostça geçti. Veteran
takımlarına ödülleri verildikten sonra takımlar beraber fotoğraf çektirdiler.
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3 Haziran- Bir gelenek sürüyor: 78.Pilav

Derneğimizin bu sene 78.’sini düzenlediği Geleneksel Galatasaray Pilavı 3 Haziran Pazar günü
gerçekleşti. Sabah 09.30’da 50. Mezuniyet yılını kutlayan değerli ağabeylerimizin Atatürk heykeline
çelenk koyarak saygı duruşunda bulunmaları ile başlayan Pilav, Tevfik Fikret salonunda yapılan
Pilav töreni ile devam etti. Pilav töreninde 50. Mezuniyet yılını kutlayan Galatasaraylılara
derneğimizin hazırlattığı plaketler verildi.
Şampiyonluk Kupasının bahçeye getirilmesiyle heyecanlanan Galatasaraylılar, Kupa ile fotoğraf
çektirmek için sıraya girdiler. Saat 16.00’ya kadar süren fotoğraf çekiminde Galatasaraylılar Kupa
sevincini tekrar yaşadılar.
Saat 12.00 olduğunda ise yemekhanelerde oluşan Pilav kuyrukları okul anılarını canlandırdı. Okul
yıllarında da aynı pilava kaşık sallayan Galatasaraylılar, 78 yıldır Haziran’ın ilk pazarında
gerçekleşen Pilav geleneğini yaşamanın mutluluğu içindeydiler.
Hatıra ürün standımızın yanı sıra Galatasaraylıların en çok ziyaret ettiği bölüm “GSD Dayanışma
Fonu Standı” oldu. Galatasaray Lisesi mezunu kardeşlerimize Lisans eğitimi bursu vermek üzere
form dolduran Galatasaraylılar, dayanışma ve kardeşliğin en güzel örneği oldular.
Grand Cour'da yapılan Veteranlar-Şöhretler ve Lise Takımı-GSK U18 maçları katılımcılara
heyecanlı anlar yaşattı. Ön bahçede yapılan Basketbol maçında ise Lise takımı ile Veteran
Basketbolcular karşılaştılar.


14 Mart-3. kez Deep Democracy yöntemi ile derneğimizde Galatasaray’ın Geleceğini
tartıştık.

14 Mart akşamı üçüncüsünü gerçekleştirilen Deep Democracy toplantısına 40’tan fazla Galatasaraylı
katıldı. Camiada çokseslilik süreci yaratmaya katkıda bulunan ve her ses ve görüş kişisel olduğu
kadar da sistemin de sesi olduğu düşüncesiyle yola çıkılan toplantılara, katılmın artması yüz yüze
iletişimin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdi. Toplantı her zaman olduğu gibi
katılımcılardan konu önerileri toplanmasıyla başladı. Yapılan son oylamada ise Galatasaray’da
Eğitim konusu seçildi.
Katılımcıların kendi kişisel rolleri dışında, kendilerinden farklı düşünen kişilerin rollerine bürünerek
de fikir aktardığı toplantıda Galatasaray mezunu, öğrencisi, yöneticisi, velisi ve öğretmeni rolleri
üzerine görüşler ortaya kondu. Katılımcılar “Galatasaray Lisesi tektir ve liseli kimliği özeldir”
düşüncesi etrafında birleşirken, öne sürülen değişik görüş ve farklı kimlik rolleri de sohbeti
derinleştirdi. İki saat sonunda fasilitatörlük yapan Arzum Akduran Köseoğlu (124) ve Özlem Kıyat
Berber’i (124) alkışlarla kutlayan Galatasaraylılar, konunun daha geniş katılımlı platformlarda
görüşülmesi gerektiğini belirtti.


14 Nisan Galatasaray’da Eğitim; Mektepli Bakışı

14 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz “Galatasaray’da Eğitim:Mektepli Bakışı” paneli
yoğun ilgiyle karşılandı. Yaklaşık 100 Galatasaraylının dinleyici olarak katıldığı panel, soru- cevap
bölümünün beklenenden yoğun olması sebebiyle planlanandan daha geç bitti.
Moderatörlüğünü Kemal Suman’ın (1964/96) üstlendiği panelde , Prof. Dr. Barlas Tolan (1962/94),
Prof. Dr. Mehmet Helvacı (1978/110), Yrd. Doç. Dr. Feyza Ak Akyol (1989/121) ve Av. İlkan
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Koyuncu (2003/135) konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, yeni çıkan eğitim yasasının Galatasaray
Lisesi’ne olası etkileri katılımcılarla paylaşıldı.


21 Eylül-Galatasaraylılar Derneği 104 Yaşında

1908 yılında Abdurrahman Şeref Efendi ve arkadaşları tarafından kurulan ve okuldaki kardeşlik,
dayanışma ve bağlılıklarımızı günümüzde de çatısı altında devam ettirdiğimiz, ülkemizin en eski
kurumlarından biri olan “Galatasaraylılar Derneği”’nin 104. Yaşını hep birlikte kutladık.
Törene çok sayıda üyemiz ve Derneğimizin eski başkanları katıldı. Dernek kurucularımızın saygıyla
anıldığı törende, Eski başkanlarımızdan Sayın Oğuz İmregün'ün konuşmasından sonra Derneğin
kuruluşu ve kuruluş amacının anlatıldığı bir barkovizyon gösterisi yapıldı. Galatasaraylıların
“Kardeşlik ve Dayanışma, Mektebe ve Vatana bağlılık, Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Öncü Olma”
geleneklerinin günümüzde de sürdüğü ifade edilen barkovizyon sonrasında, Derneğin yaş günü
pastası kesildi. Başkanlar tarafından kesilen 104.yaş günü pastasıyla birlikte, üyelerimiz Cemiyet’in
104. Yaşını alkışlarla kutladılar


29 Ekim-2012 Cumhuriyet Bayramını kutladık.

Derneğimizde düzenlediğimiz Geleneksel Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılan üyelerimiz
Cumhuriyet sevincini Galatasaraylılarla paylaştılar.
Resepsiyon “Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in Galatasaraylıları” isimli barkovizyon gösterisi ile başladı.
Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda Atatürk’ün ülkemizin bütün idari kadrolarını Galatasaraylılara
emanet ettiğini ve Galatasaraylıların Genç Türkiye Cumhuriyetine verdiği emekleri anlatan
barkovizyon sonrasında konuşan Dernek Başkanı Tevfik Bilgeden sonra kürsüye davet edilen
Cumhuriyet’le yaşıt, Cumhuriyet aydını, Yazar Hıfzı Topuz (1942) uzun süre ayakta alkışlandı.
Konuşmalardan sonra çalınan marşlara tüm davetliler bayraklarını sallayarak eşlik ettiler.


24 Kasım-Öğretmenler Günü’nü öğretmenlerimizle kutladık.

Geleneksel hale gelen Öğretmenler günü kutlamamızı bu sene de derneğimizde gerçekleştirdik. 24
Kasım akşamı gerçekleşen kutlama gecesinde öğretmenlerimizle unutulmaz bir gece yaşadık.
Lisemizde halen görev yapan Türk ve Fransız öğretmenler ve eski öğretmenlerimizin davet edildiği
“Öğretmenler Günü” kutlamasında, öğretmenler, öğrencileri ile buluştu.


14 Aralık Tevfik Fikret’i yenilenmiş Aşiyan’da andık.

Restorasyon nedeniyle uzun süredir ziyarete kapalı bulunan Tevfik Fikret’in evi Aşiyan Müzesi, 14
Aralık 2012 günü düzenlenen bir törenle tekrar ziyarete açıldı. Müzenin açılış törenine
Galatasaraylılar Derneği de davetliydi. Törende bir konuşma yapan gazeteci yazar Orhan Karaveli
konuşmasında yüzlerce yıl karanlığın ve dogmaların baskısı altında tutulmuş Osmanlı’da
aydınlanmanın ilk ışığını yakan Tevfik Fikret’in, “İnkılap ruhunu Fikret’ten aldım” diyen Atatürk’e
de ilham kaynağı olduğunu söyledi. Törende İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş
da bir konuşma yaparak müzenin İstanbullulara hayırlı olması temennisinde bulundu.
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KURSLAR-SEMİNERLER-ATÖLYELER


10 Mayıs- 18 Aralık Türk Ticaret Kanunu Seminerleri Büyük İlgiyle İzlendi.

1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmiş olan Yeni Türk Ticaret Kanunu, ticaret hayatımızı en baştan
düzenleyeceği için Galatasaraylı işveren ve şirket çalışanlarını yeni ticaret kanunu hakkında
bilgilendirebilmek için 10 Mayıs ve 18 Aralık akşamı derneğimizde bir seminer düzenledik.
Prof.Dr.Mehmet Helvacı’nın sunduğu seminere katılım hayli fazlaydı. Seminer Galatasaraylıların
yanı sıra, Galatasaraylı işveren ve yöneticilerin, hukuk ve finans departmanları personeli tarafından
da ilgiyle dinlendi. İzleyenler Prof.Dr. Mehmet Helvacı’nın açıklamalarını sürekli olarak not aldılar.
Mehmet Helvacı seminerin son bölümünde katılımcılardan gelen soruları cevaplayarak, yapılacak
olan uygulamaları örneklerle anlattı.


Satranç Kurslarımız büyük ilgi gördü.

Büyük Usta (Grand Master) Satranç şampiyonu Suat Atalık (115)’ın Satranç eğitmeni olarak görev
aldığı kurslara, üyelerimiz büyük ilgi gösterdi. 3 dönem açılan kurslarda üyelerimizin çocukları
başlangıç ve orta seviyede satranç dersi aldılar.


Briç Kursu yeni dönem çalışmaları başladı.

Eğitmen Serdar Erdem tarafından açılan kurslara ilgi sürüyor. Her hafta Perşembe günü dernekte
toplanan briçseverler yeni oyun taktikleri öğreniyorlar.


Dernekte Dans Kursları devam ediyor.

Derneğimizde eğitmen ve dansçı Alev Akçin ve Yuriy Mezokh ile Latin Dans dersleri devam
ediyor. Başlangıç seviyesinde açılan derslerde Salsa, Cha Cha, Merengue, Bachata ve Rumba
eğitimleri verilmekte olup, kursiyerlerimiz kurstan sonra düzenlenen “Latin Dans Geceleri”nde
tecrübe kazanıyorlar.


Şarap Tadım Eğitimi

Şarabın tarihi, aroması, servisi, terminolojisi gibi pek çok bilgiyi içeren Şarap Tadım Eğitimi 31
Ekim akşamı derneğimizde gerçekleşti. Beş çeşit şarabın özelliklerinin aktarıldığı eğitimde,
katılımcılar toprak kalitesi ve fıçılama özelliklerinin şaraba etkisini de öğrendi. Şarap saklama
koşullarına da değinilen eğitimde katılımcılar birçok şarabı tatma fırsatı buldu.



DERNEKTE MÜZİKLİ GECELER









13 Ocak Cuma -Video Party @ Cemiyet
27 Ocak Cuma -Dernekte Arda İpek ve Levent Dönmez'le Müzik
24 Şubat Cuma-Cemiyet'te Müzik: Cihan Güçlü
8 Haziran- Cemiyet'te Karaoke partisi
5 Ekim Cemiyet'te Sonbahar: Devrim Atvur'la Müzik
3 Kasım Cemiyet'te Canlı Fasıl
27 Aralık GSL-Buena Vista Konseri
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SÖYLEŞİLER -DİNLETİLER- GÖSTERİLER


15 Nisan-Okan Bayülgen'le (115) neşeli bir sohbet

15 Nisan Pazar günü Cemiyet’te Kahvaltılı Sohbetimizin konuğu Sanatçı Okan Bayülgen (115)
oldu. Üyelerimizin aileleriyle katıldığı kahvaltı , Okan Bayülgen’in okul anılarını aktarmasıyla
başlayarak son derece neşeli bir sohbetle devam etti.Üyelerimizin çocuklarının da salonda olması
sebebiyle sohbetin kimi yerlerinde hepimizin kullandığı Galatasaray argosunu sansürlediğini
belirten Okan Bayülgen devre anılarını ve o yıllarda mektepte yaşananları bizlerle paylaştı. 70’li
80’li yılların Beyoğlu’nun ve ülkenin o yıllardaki siyasi durumunun kendi kuşağına etkisini mizahi
dille aktaran Bayülgen daha sonra üyelerimizin sorularına yanıt verdi.


17 Mayıs-Fotoğraflı Söyleşi: Haiti’den Myanmar’a

Fotoğraf Sanatçısı Niko Guido’nun 17 Mayıs akşamı Cemiyetimizde gerçekleştirdiği Fotoğraf
Gösterisi ve Söyleşisi büyük ilgiyle izlendi.
117 devresi mezunu olan Necip Yanmaz-Niko Guido, Haiti depreminin hemen ardından bölgeye
ulaşmış ve depremin acıları henüz çok yeniyken çektiği fotoğraflarla dünya kamuoyunun dikkati bu
bölgeye çekmeye çalışmıştı. Haiti’de yaşadıklarını “Haiti Günlüğü” olarak yazıya da döken ve Haiti
depreminden zarar görenler yararına bir çok sergi açan Niko, Haiti’den başlayan fotoğraf
yolculuğunu “Haiti’den Myanmar’a” isimli fotoğraf gösterisiyle bizlerle paylaştı.
Gösterinin ikinci bölümünde, geçtiğimiz yıl 117 devresinden Erol Dil, Hakan Pala, Reha Keskin ve
121 devresinden Mehmet Yıldırım'la gerçekleştirdikleri Hindistan gezisi fotoğraflarını bizlerle
paylaşan Niko’nun söyleşisine, gezi arkadaşları da katılınca üyelerimiz grubun Hindistan anılarıyla
son derece keyifli anlar yaşadı.


24 Mayıs-Sultani Koro Bahar Konseri

Sultani Koro, Bahar Konserinde üyelerimize Türk Sanat müziği şöleni yaşattı. Koromuzun konseri
üyelerimizden büyük ilgi gördü. Koro Şefimiz ve TRT sanatçısı Mehmet Özkaya’ nın da solo
şarkılar söylediği konserde dinleyiciler koroya eşlik ettiler. 2 saate yakın süren konser neşeli şarkı ve
türkülerle son buldu.


13 Haziran-Cemiyet Sohbetleri'nde İst. Barosu Başk. Av. Ümit Kocasakal (118)
konuğumuz oldu

13 Haziran akşamı cemiyette buluşan üyelerimiz İstanbul Barosu Başkanı Av. Ümit Kocasakal ile
sohbet etme ve gündemi beraber değerlendirme olanağı buldular.
Konuşmasına Türkiye’nin hukuk düzeninde yapılan değişiklikleri anlatarak başlayan Kocasakal, 12
Eylül ve 28 Şubat süreçlerini değerlendirdikten sonra anayasa değişikliğinin olası etkilerini
üyelerimizle paylaştı. Konuşmasında katıldığı seminer ve konferanslarda halkın gösterdiği olumlu
tepkileri aktaran Ümit Kocasakal, Türk aydınının bugün geldiği noktaya dikkat çekerken, halka ve
halkın sağduyusuna olan inancını hiçbir zaman yitirmediğini ve Türk halkının doğruyu bulacağına
olan inancını her zaman koruduğunu belirtti.
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Üyelerimizin sorularını da cevaplayan Kocasakal, ülkemizin çağdaş ve modern anlayışını koruması
için Galatasaraylılara düşen sorumluluğun büyük olduğuna dikkat çekti. Konuşmasını alkışlarla
tamamlayan Ümit Kocasakal’a derneğimizin plaketi hediye edildi.


25 Eylül- İMKB'nin Mektepli Başkanı İbrahim Turhan(119) Cemiyet'te üyelerimizle
buluştu

Cemiyet Sohbetlerinde başka bir konuğumuz İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı
Dr.M.İbrahim Turhan (119) oldu. 25 Eylül Salı akşamı derneğimizde buluşan ve çoğunluğu işadamı,
yatırımcı , ekonomist ve bankacı olan çok sayıda üyemiz Borsanın Galatasaraylı Başkanını büyük
ilgiyle dinledi. Turhan, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası başkanlığına getirildikten sonra
gerçekleşen alt yapı yatırımlarını ve bölgedeki diğer borsalarla imzalanan anlaşmaları aktardı.
Borsanın günümüz arz ve taleplerini teknolojik olarak en kısa sürede karşılayabilmesi için yapılan
çalışmaların 2013 Mart ayına kadar biteceği müjdesini veren İbrahim Turhan, Viyana ve Tokyo
borsaları ile yapılan ve yabancı yatırımcıların ülkemizi seçmeleri için çok cazip fırsatlar yaratacak
olan yeni anlaşmaların müjdesini verdi. Türkiye ekonomisinin son yıllarını kısaca aktaran Turhan,
üyelerimizin ağırlıklı olarak Türkiye’nin kredi notu, ekonomi, borsa ve bölgemizdeki siyasi
gelişmelerin ekonomiye yansımasını içeren sorularını detaylıca cevaplandırdı.


11 Ekim- BELGESEL: Göbeklitepe-Dünyanın ilk tapınağı

11 Ekim akşamı derneğimizde buluşan üyelerimiz, 126 devresinden Kerem Akalın’ın yapımcılığını
üstlendiği uluslararası ödüllü “Göbeklitepe-Dünyanın İlk Tapınağı” belgeselini birlikte izlediler.
Ana salonumuzda gerçekleştirdiğimiz Belgesel gösterimi sonunda yapımcı kardeşimiz alkışlarla
tebrik edildi. Belgeselden sonra üyelerimizin sorularını cevaplayan Kerem Akalın, Göbeklitepe
tapınaklarında bulunan T şeklindeki taşların henüz açıklanamayan bir çok sembol içerdiğini, bu
sembollerin astronominin yanı sıra antik dinlere ait sembollere de çok benzediğini ve belgeseli bu
sorulara cevap aramak üzere kurguladıklarını aktardı.
Festivallerden bir çok ödülle dönen Göbeklitepe-Dünyanın İlk Tapınağı Belgeseli, ilkel olduğuna
inandığımız avcı-toplayıcı toplulukları hakkında bugüne kadar bildiğimiz her şeyi yeniden
araştırmamıza yol açacak sorular soruyor.


18 Ekim-STAND UP-Renan Bilek (119) GSD Dayanışma Fonu İçin Sahnedeydi.

18 Ekim akşamı Cemiyet Sahnesi’nde tiyatrocu ve müzisyen Renan Bilek’i ağırladık. Gösterisinin
başında, gösteriden elde edilen gelirin tamamının Galatasaraylılar Derneği Dayanışma Fonu’na
aktarılarak Galatasaray Lisesi mezunu Lisans Öğrencisi kardeşlerimize “Eğitim Bursu” olarak
verildiğini açıklayan Renan Bilek, şovuna alkışlarla başladı.
Stand Up şovunu gitarla söylediği şarkılarla zenginleştiren Renan Bilek, tiyatro ve müzik
dünyasında ona yol gösteren çoğu Mektepli ustalarını sık sık andı. Geçtiğimiz günlerde
kaybettiğimiz büyük tiyatrocu Erol Günaydın’la ilgili anılarını da bizlerle paylaşan Bilek, ustası için
bir şarkı seslendirdi.
Gösterinin geçmişi ve günümüz dünyasını reklamlar yoluyla kıyaslayan bölümünde ise, salonu
dolduran Galatasaraylılar Bilek’le beraber şarkılar söylediler. Renan Bilek 2,5 saat süren tek kişilik
gösterisinin ikinci bölümünde, sahneye davet ettiği Galatasaraylılarla çeşitli karakterleri
canlandırarak hepimizi neşeye boğdu.
Galatasaraylılar Derneği 2012
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13 Kasım-BELGESEL: Ekümenopolis

13 Kasım akşamı derneğimizde gerçekleştirdiğimiz Ödüllü belgesel Ekümenopolis’in gösterimi ve
sonrasında yapılan söyleşi, bugünlerde gündemde olan Çarpık Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm
konularına dikkat çekti.
İstanbul’un artan nüfusunun yarattığı konut ve trafik sorununun, kırsalda yaşanan terör ve işsizlik
sonucu kente göçün yarattığı gecekondulaşma ve yaşam koşullarının, kentsel dönüşüm adıyla
yerinden edilen gecekondu halkının yaşadığı ve yarattığı sosyolojik sorunların uzman görüşleri ile
aktarıldığı belgesel, 8 hafta vizyonda kalmayı başarmıştı.
Ayazma ve Sulukule’de yaşanan yıkımlar sonucu zorla göç ettirilen mahalle halklarına 2008’den
günümüze kadar vaat edilenler ve günümüzde gerçekleşenlerin de aktarıldığı belgesel, uzman
görüşlerinin yanı sıra Ayazma ve Sulukule eski sakinlerinin görüşlerini de içeriyor.
Yönetmen İmre Azem’in yoğun programı nedeniyle katılamadığı belgesel gösterimi sonrasında,
Y.Müh.Mimar Doğan Hasol (1956) ve Mimarlar Odası Afet Komitesi Başkanı Y. Mimar Mücella
Yapıcı kamuoyunda oldukça tepki çeken Taksim Meydanı Düzenlemesi ve Maslak 1453 projeleri
konusundaki bilimsel gerçekleri ve gelişmeleri seyircilere aktardılar.
Y.Mimar Mücella Yapıcı’nın İstanbul’a yapılacak olan 3.köprünün istimlak bölgeleriyle ilgili
gösterdiği çizimler hakkında yaptığı yorumlarla süren söyleşi, Duayen Y. Müh.Mimar Doğan
Hasol’un açıklamalarıyla devam etti.


11 Aralık-Cemiyet Sohbetleri: Ünal Aysal üyelerimizle buluştu.

Derneğimizde düzenlediğimiz Cemiyet Sohbetleri buluşmalarımızda konuğumuz Galatasaray Spor
Kulübü Başkanı Sayın Ünal Aysal oldu. Çok sayıda üyemizin katıldığı sohbette Başkan Ünal Aysal
gelecekle ilgili planlarını anlattı ve üyelerimizden gelen soruları cevapladı.


16 Aralık-Cemiyet’te Kahvaltı:Tuna Kiremitçi (124) konuğumuzdu.

Cemiyet’te konupumuz olan genç yazarımız Tuna Kiremitçiyle sıcak bir sohbet gerçekleştirdik.
Kahvaltı esnasında sorularımızı içtenlikle cevaplayan Tuna Kiremitçi Okul yıllarını, edebiyatçı
kişiliğini bizlerle paylaştı. Yeni kitabından da bahseden Kiremitçi kahvaltı sonrasında kitaplarını
imzaladı.



GEZİ VE ZİYARETLER


28 Nisan- Mardin Midyat Hasankeyf gezisi

Derneğimizin 28-29 Nisan’da gerçekleştirdiği Mardin-Midyat gezisi üyelerimizin büyük ilgisiyle
karşılandı.
28 Nisan sabahı Atatürk Havaalanında buluşarak Diyarbakır’a uçan üyelerimiz, sabah kahvaltısını
Diyarbakır’da Tarihi Hasanpaşa Hanı’nda yaptılar. rubumuz rehber eşliğinde Ulu Cami ’yi ve
Mar Petyun Keldani Kadim Kilisesi’ ni gezerek bilgi aldı. Diyarbakır surlarının Keçi Burcu
denilen kısmında verilen bir fotoğraf molasından sonra Hasankeyf’e geçen grubumuz yerel rehber
eşliğinde mağara evleri evleri gezerek bilgi aldı. Pazar sabahı Midyat evlerinin örnek mimarisi
olarak düzenlenmiş Devlet Konukevini gezen grup, Telkari gümüş işlemeciliğiyle ünlü Midyat
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çarşısında bol bol alışveriş yaptıktan sonra Süryani Kilisesinin en önemli manastırı addedilen Mor
Gabriel Manastırı’ nda mola verdi.Kilise yetkililerinden Hıristiyanlığın mezhepleri, Süryanilik ve
Mor Gabriel Manastırı hakkında yapılan bilgilendirmeden sonra bu kez rotamız Dinler Diyarı
Mardin oldu.
Mardin’de zengin yöresel yemekleriyle, hizmet kalitesi ile ünlenmiş Cercis Murat Konağı’nda
yenilen öğle yemeği nden sonra Kasımiye Medresesi ve Dayrülzefaran Manastırı’nı gezen
Galatasaraylılar akşam uçakla İstanbul’a döndü. en kısa zamanda başka bir gezi organizasyonu
talebinde bulundular.


23-24 Haziran- Çanakkale Gezisi duygusal bir gelenek

Galatasaraylı Şehitler Günü için düzenlenen Çanakkale Gezisinde ilk gün Kumkale Şehitliği,
Dardanos Tabyası, Yahya Çavuş Anıtı, Ertuğrul Koyu, Fransız Mezarlığı, Çanakkale Şehitleri
Abidesi, Alçıtepe Özel Müzesi ve Helles Anıtı’na yapılan ziyarette, rehberimiz Selçuk Kumbasar
(121) Çanakkale Savaşının stratejilerini ve önemini vurguladı. Ertesi gün Anzak Koyu, Kanlısırt
gezilerinden sonra 57. Alay Şehitliği’ nde Galatasaraylı Şehitlerimiz için saygı duruşu ve çelenk
koyma töreni gerçekleşti.


29 Eylül-Barbare Şarap Bağlarına Hasat Gezisi

29 Eylül’de yaklaşlık 50 üyemizin katılımıyla gerçekleştirilen gezide Barbare şarap bağlarının
konuğu olduk. Bağcılık, üzüm yetiştirmenin inceliklerinin anlatılıdığı gezi, şarap yapımı ve üzüm
cinslerinin tanıtımıyla Barbare Rosé, Sauvignon Blanc, Barbare Cabernet Sauvignon Merlot,
Barbare Syrah Grenache Mourvedre, Barbare Prestige ve Barbare Elegance tadımlarıyla devam etti.
Öğle yemeğinin ardında İstanbul’a dönüldü.


10 Kasım- Atatürk’ü Selanik’te Andık.

Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 74. Yılında, doğduğu evde anmak amacıyla 8-11 Kasım tarihlerinde
düzenlenen Selanik gezisine çok sayıda Galatasaraylı katıldı.
10 Kasım sabahı, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Tevfik Bilge, yönetim kurulu ve dernek üyeleri,
Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından Atatürk Evi’nin bahçesinde düzenlenen anma
törenine katıldı. Saygı duruşuyla başlayan tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, çeşitli
konuşmalarla devam etti.
Atatürk Evi Müzesi, devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olduğundan
binaya girmek mümkün olmadıysa da, Selanik’in önemli yerleri olan Beyaz Kule, Aristoteles
Meydanı, Agios Dimitri Kilisesi ve sahilde şirin bir kasaba olan Asprovalta gezildi; Beyaz Kule
önünde açılan “Atam İzindeyiz” yazılı pankartın önünde fotoğraf çekilerek bu özel an
ölümsüzleştirdi.
Türk ulusunun yeniden tüm gücüyle var oluşunun mimarı ve en büyük liderini doğumuna ve
yetişmesine tanık olan topraklarda anmaktan büyük gurur duyan Galatasaraylılar, gezinin ikinci
durağı olan Kavala’ya geçtikten sonra kale, liman ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın evini ziyaret
etti. Bu anlam yüklü gezinin diğer keyifli durakları ise Batı Trakya Türklerinin yoğun yaşadığı
İskeçe ve Dedeağaç oldu.
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YAYINLAR

Dernek yönetimimiz yılda iki kez “Sultani Dergi” çıkarma kararı almış ve Haziran ayı sayısını 78.
Pilavımızda ücretsiz olarak üyelerimize dağıtmıştır. Sultani dergi Mart 2013 seçim özel sayısı
üyelerimizin adreslerine gönderilecektir.



KURUMSAL ÇALIŞMALAR


Ana Tüzük tadili için çalışmalar yapıldı.

Dernekler Mevzuatında 2004 yılından günümüze gerçekleşmiş bulunan bir çok mevzuat
değişikliğini uygulamak ve Derneğimizi günümüze daha uyumlu hale getirebilmek amacıyla
Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğünda bazı tadilatlar yapılması kararı aldı.
Derneğimizin Anayasası olan Tüzük değişikliklerinin tüm üyelerimizin azami surette katılımıyla,
Galatasaray değerlerine uygun ve yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlandı.
Tüzük değişiklikleri tüm üğyelerin görüşlerine sunuldu ve gelen taleplerin tamamı değerlendirilerek
tüzük değişikliği yapıldı. Tüzük kongresi 2/9 Şubat günü gerçekleşecek.

KURUL FAALİYETLERİ


Divan Kurulu

Divan kurulumuzun 145 yeni üyesi, Şubat ayında derneğimizde düzenlenen bir kokteyl ve törenle
berat ve rozetlerini aldılar. Divan Kurulu üyeliği için gereken 20 senelik üyelik ve 50 yaş şartlarını
tamamlayan üyelerimizin ve ailelerinin katıldığı berat töreni, kokteyl ile devam etti.
2012 yılında Hıfzı Topuz, Onur Öymen, İrfan Aktar, Ali Sirmen, Atila Alpöge, Orhan Karaveli’nin
konuk olduğu Divan Toplantılarında ,Yönetim Kurulumuz her ay faaliyetleri hakkında Divana bilgi
verdi.


Disiplin Kurulu

Disiplin kurulumuza 2012 yılı içerisinde hiç başvuru yapılmamıştır.


Sicil Kurulu

Sicil Kurulumuz 2011 yılı içerisinde 65 yeni üyemizin başvurusunu değerlendirerek işlemlerini
tamamlamıştır. 31 Aralık 2012 tarihinde derneğimizin kaydı açık 7578 üyesi bulunmaktadır.
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Teşekkür Ederiz
İlk hizmet yılımızda olduğu gibi 2012 senesinde de, bizlere yol gösteren Divan
Kurulu ve Disiplin Kurulu’ ndaki abla, ağabey ve kardeşlerimize, idari ve mali
konularda sürekli olarak görüşlerine başvurduğumuz Denetleme Kurulu’ muza ve
derneğimize yapılan üyelik başvurularını hızlı bir şekilde karara bağlayarak gerekli
işlemleri gerçekleştiren Sicil Kurulu’muza teşekkür ederiz.
Hizmetleriyle Galatasaraylılar Derneği’nin saygınlığını ve başarılarını artıran tüm
Başkanlarımıza ve Kurullarına minnetimizi sunarken, görevde bulunduğumuz iki sene
boyunca tüm etkinliklerimizi ve girişimlerimizi destekleyerek “Güçlü Dernek”
hedefimize ulaşmamız için bizlere çalışma şevki kazandıran değerli üyelerimize de
teşekkürü bir borç biliriz.
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