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Galatasaraylıları Birleştiren Çimento :
Eğitim, Kültür ve Spor
Öteden beri, gerek Galatasaray Lisesi’nin içinde, gerek mezunlarının oluşturduğu dernek
ve birliklerde, üç unsur Galatasaraylıları birleştiren adeta bir çimento görevi yapmıştır: eğitim, kültür ve spor.
“Bitmeyen Mektep” dergisinin bu sayısını, biraz spor ağırlıklı olarak hazırladık. 2017
-2018 futbol ligi döneminde Galatasaray’ın şampiyonluğu vesilesi ile duyduğumuz büyük
sevinç ve gurur, diğer spor dallarındaki başarılarımızı gölgede bırakmamalıdır. Özellikle, 20.
yüzyılın başlarında dünyaya açılan ülkemizde, Galatasaray, çeşitli spor dallarının faaliyete
başlamasında öncü olmuş, sporun rekabetçi olduğu kadar, düzgün, ahlaklı ve sonuç alıcı niteliklerinin de benimsenmesinde büyük örnek oluşturmuştur.
Bu sayımızda, su sporlarına eğildik. Yelken, kürek, yüzme ve sutopu branşlarının daha
çok tarihi boyutlarını ele aldık. Günümüze kadar üstünlüklerini tartışılmaz bir şekilde devam
ettiren Galatasaraylı sporcular, katıldıkları her müsabakayı çoğu zaman zaferle sonlandırmayı
bilmişlerdir.
İçeriğini özet olarak sunduğumuz, İşbirliği Kurulumuzun 2017 Forumu, Galatasaray’ın
spora olan katkılarını işlemektedir.
Birliğimizin Başkanları hakkında yeni ve metodik bilgileri sunmaya çalıştığımız yazı dizisinin üçüncüsünde, onları saygı ile anmak fırsatını buluyoruz.
Galatasaray Spor Kulübü’nde “kadın” teması, günümüzün en sıcak tartışma konusu olan
bu meselenin ele alınışının, camiada, yaklaşık 100 yıl öncesinde, ayırım gözetmeyen, son
derece ileri, aydınlık ve medeni bir üslup ile, bütün toplumda hayranlık uyandırıcı bir örnek
oluşturduğunu gösteriyor.
1920 yıllarının “kadın kürek takımı”, dünyada bir eşi olmayan bir anlayışın somut bir
örneğidir.
Aynı esprinin devamında, Galatasaray Kadın Basketbol takımının seçkin sporcularından
Zeynepgül Ene, küçük yaşında ortaya koyduğu kabiliyetini, önce oyuncu, sonra antrenör
olarak nasıl geliştirdiğini anlatıyor.
Beyoğlu Balık Pazarı içindeki “Üç Yıldız Şekerleme”nin sahibi Feridun Dörtler Ağabeyimiz, Galatasaray camiasının zarif, sakin, vefalı, sevgi dolu ve sattığı malzeme kadar tatlı,
misafirperver bir büyüğüdür. Onu tanımamak olmaz !
“Amicale de Galatasaray”, Paris’in göbeğinde, gurbetteki bütün Galatasaraylıları toplayan,
eğitim camiamıza çok değerli katkılarda bulunmuş olan, yardımsever bir mezunlar grubumuzdur. Neşeleri, dayanışma duyguları ve tabii, Pilav’ları ile…
Geçen sayımızda, istenmeyen bir tertip hatası yüzünden karışıklık manzarası arz eden
Evimiz bağışçıları listesini, bu sayıda düzelterek yeniden tanzim ediyor, üyelerimiz ve okuyucularımızdan özür diliyoruz.
Dergimizi, son 6 aylık faaliyetlerimizin özeti ile bitiriyoruz.
Uzun zamandır gündemimizi işgal eden bir konu da, koyu bir Galatasaraylı olan değerli
orkestra şefimiz Gürer Aykal’ın, Galatasaray Spor Kulübü için bir marş bestelemeye hazır
olduğunu beyan etmesidir. Yeni seçilen Başkanımız ile işbirliği yaparak, bu güzel vesileyi
değerlendirme arzusu içindeyiz.
2018 Pilavı vesilesi ile, bütün üyelerimize ve misafirlerimize “afiyet olsun!” diyoruz ve
hepimize gururlu bir sevinç yaşatan Şampiyonluk Kupamızı, Birliğimizin çatısı altında kucaklamaktan duyduğumuz mutluluğu, Sarı – Kırmızılı camia ile paylaşıyoruz.
698 Mehmet Dülger – 1960 mezunu
Galatasaraylılar Birliği Başkanı
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Tarihe Not...
Galatasaraylılar Birliği, Galatasaray camiasını yakından ilgilendiren iki önemli olay için,
kararlı bir biçimde tavır koyma ve düşüncelerimizi net olarak camiaya aktarma konusunda,
Birlik Yönetim Kurulu nezdinde uzun ve etraflı tartışmalar yapılmış ve ciddi kararlar alınmıştır.
Niyetimiz, bu küçük çerçeve ile, zikrettiğimiz konuları ve alınan kararları özet olarak üyelerimize sunmak ve bir ölçüde tarihe bir not düşmektir. Galatasaray’ı yakından ilgilendiren
bazı önemli konularda, Birliğimizin tartışmaya açık fikirlerinin uygun zeminlerde dillendirilmesi, hiç şüphesiz, Galatasaray camiası nezdinde bilinmelidir. Birliğimizin meselelere
yaklaşımındaki ciddiyet, açıklık ve samimiyet, sadece Galatasaray’ın her zamanki üstün ve
mükemmel yaklaşımları sahiplenmesini hedef almasına bir katkı olmak amacını gütmektedir.

• Galatasaray Lisesi’nin kuruluşunun 150. yılı kutlamaları
 150. Yıl kutlamaları için oluşturulan ve Birliğimizin de içinde bulunduğu Üst Kurul
nezdinde, bir teklif olarak sunduğumuz “Program Taslağı” içinde yer almasının uygun
olacağını düşündüğümüz hususlar :
 Bugüne kadar olan hazırlık faaliyetleri, bir yıla yakın bir zaman içine yayılan
çeşitli konuları öngörmektedir.
 Biz, mesela uzun bir hafta sonunda (Cuma, Cumartesi, Pazar) yer alacak, yoğun
bir etkinlikler bütününün çok daha fazla dikkat çekeceğini ve medya içinde yer
alacağını düşünüyoruz.
 Bu çerçevede, ana hatları ile,
Cuma

: Sergi / Çeşitli konularda sohbet / Kokteyl,

Cumartesi : Sinema, tiyatro veya diğer bir sanat etkinliği,
Pazar

: Şenlik / Spor etkinliği / Pilav ve kermes /Konser

şeklinde bir program düşünülebilir.
 Etkinlik yerleri : Lise / Tevfik Fikret Salonu / Bahçe / Palais de France / Arena
Stadyumu / Müze / Pera Müzesi … düşünülebilir.
 Kutlamaların mali boyutu / “fund raising” esprisi içinde bağış toplama,
 Galatasaraylı Kuruluşlar arasında iş bölümü : Okul / Üniversite / Vakıf / Spor
Kulübü / Mezun dernekleri… Kim ne yapacak ?
 150. yıl etkinliklerinin öncesi (duyurulma), esnası (kayıt ve belge), sonrası (arşiv
oluşturulması, CD, belgeler, filmler, diğer yayınlar…),
 Etkinliklere katılımın organizasyonu : davetler, protokol, unutulmaması gereken
kişi ve olaylar…
 Kesin programın hazırlanması, geriye doğru giderek, hazırlık merhalelerinin tesbiti,
 Kutlama programında, Türk – Fransız ilişkilerinin, eğitim / kültür / sanat / spor /
iş hayatı / siyaset / diplomasi / akademik hayat… boyutlarının bir omurga olarak
ele alınması.
 Önümüzde kalan zamanın kısalığı yanında, bugüne kadar Üst Kurul’un yapılmasını
kararlaştırdığı etkinliklerin derlenip toparlanması ile, Galatasaray, kendi camiası, kamuoyu ve medya nezdinde, kolaylıkla, unutulmayacak bir “Kutlama Programı” gerçekleştirebilir.
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• Galatasaray Spor Kulübü’nün Olağan Kongresi
 “Bitmeyen Mektep” dergisini elinize aldığınız zaman tamamlanmış olacak Galatasaray Spor Kulübü’nün Olağan Kongresi ile oluşacak Başkan ve Yönetim Kurulu’nun
kompozisyonu ne olursa olsun, hep gündemde olan ve bizce, belirli bir müddet de
gündemde kalacak olan “mali konular” üzerinde bazı mülahazalarımız bulunmaktadır.
 Kulübümüzün Mali Kongrelerinde, yıllardan beri üyelerimize takdim olunan belgeler,
son derece ayrıntılı, hacimli, para birimleri farklı (TL / ABD doları…), gerçek mali
durum hakkında net fikir sahibi olunmasına imkan vermeyen sayısız cetveller, mülahazalar, değişik Denetim Kurulları raporları… ile doldurulmuş vesikalardır.
 Bu kadar ayrıntı içerisinden, Spor Kulübümüzün gelir ve giderlerini, alacak ve vereceklerini, finans taahhütlerini, spor branşlarının performanslarını, tesislerimizin durumunu … net olarak görmek, durumun geçmiş yıllarla karşılaştırmasını yapmak, gelecek
hakkında bir fikir sahibi olmak imkansız gibi görünmektedir.
 Fazla ayrıntıya girmeden, genel ifadeler çerçevesinde, Spor Kulübümüzün bütçe kalemleri konusunda, üyelerimizin tam fikir sahibi olacaklarına inandığımız bir teklif
sunmak istiyoruz.
 Bizce, bütçe kalemlerimiz şöyle bir tertip üzere olmalıdır :
 Varlıklarımız,
 Gelirlerimiz
- Aidat ve bağış gelirlerimiz,
- Reklam ve sponsorluk gelirlerimiz,
- Müsabakalardan elde ettiğimiz gelirler ( 13 branş + Futbol (Sportif A.Ş.) )
- UEFA performans gelirleri, diğer gelirler,
- Finansman gelirleri,
- Tesisler, spor okulları, Müzemizden sağlanan gelirler.
 Giderlerimiz
- Personel giderleri,
- Müsabakalardan doğan giderler (13 branş + Futbol (Sportif A.Ş.)
- Kira giderleri
- Seyahat giderleri
- Malzeme giderleri
- Yatırım giderleri
- Finansman giderleri
- Vergi giderleri
 Gelir / Gider farkı
- Farkın izahı
- Bütçe disiplini.
- Durumun gelecekteki manzarası.
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 Galatasaray Spor Kulübü’nün Ankara’da oturan üyeleri ile, 21 Nisan 2018 tarihinde,
Birliğimizin Lokalinde bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda, bir ölçüde, İstanbul’un
biraz kendine has havası içinde, bazen dağınıklık, hedef ve öncelik sapması, tutarsızlık
gibi görülecek mahzurların bertaraf edilmesi, yaklaşımlara, müzakerelere ve kararlara
belirli bir metod getirilmesi, zaman ve kaynak kaybının önlenmesini sağlama hedefleniyordu.
Daha önce Ankara’da yapılması düşünülmeyen bu toplantıda, Galatasaray Spor Kulübü’nün yararına olacağı düşünülen kararların alınmaya devam edilebilmesi için, belirli
aralıklarda yine toplanılması görüşü benimsendi.
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Galatasaraylılar Birliği’nin
Başkanları – 3
“Bitmeyen Mektep” dergimizin 6. sayısından itibaren, Birliğimizin kuruluşundan bu yana
Başkanlık görevini yürüten ağabeylerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayacak serimizin üçüncüsünü 8. sayımızda veriyoruz. Bu seriyi günümüzdeki Başkanlarımıza
kadar devam ettireceğiz.
Özellikle ilk dönemlerimizdeki Başkanlarımız hakkında bilgilerimiz, maalesef, yetersiz görünmektedir. Kayıtlar muntazam ve sistematik değildir. Elimizden geldiği ölçüde, sonradan
edindiğimiz bilgileri de ekleyerek, daha düzgün bir seri elde etmeye çalıştık. Başkanlarımız
hakkındaki malumata, dönemlerindeki Yönetim Kurulu üyesi olan ağabeylerimizi de ekleyen
bir çalışmayı halen yürütüyoruz. Fakat, dergimizin boyutları, bu boyutta bir çalışmayı sayfalarına taşıyacak ölçüde müsait görünmemektedir.
Bu sayıdaki sayfalarımıza, önceki Başkanlarımız Doğan Dölcel, Melih Ezgü, Vural Günal,
Prof. Dr. Erden Kuntalp ve Ünal İlker’i konuk edeceğiz.
Doğan Dölcel ( 1932 – 2007)
1932’de İstanbul’da dünyaya gelen 1284 Doğan Dölcel, Galatasaray Lisesi’nden 1951 yılında mezun olmuştur. Lakabı “Akordeon
Doğan”, onun Lise hayatında müziğe olan ilgisini belirlemektedir.
1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ni bitirmiş ve üç yıl boyunca çalıştığı İsviçre firması Ruphert Statik Bürosu’nda, prefabrike
elemanların inşaat sektöründe kullanılması konusuna eğilmiştir.
1961 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastahanesi’nin şantiye şefliğini yürütmüş, sonrasında da kendi firması
olan “Doğan Dölcel, Yüksek Mühendis İTÜ” yü kurmuştur. Köprü, yurt inşaatı, geniş ölçekli sanayi siteleri gibi uygulamalarda, prefabrike elemanların kullanılmasında öncü olmuş,
1984’te Türkiye Prefabrik Birliği’nin kurucusu ve ilk Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini
yürütmüştür.
Yoğun iş temposu, Doğan Dölcel’in, mensubiyeti ile her zaman gurur duyduğu Galatasaray Lisesi ve özellikle Galatasaraylılar Birliği’ni ilgi alanları içinde tutmasını engellememiştir.
Evimiz’in inşa edilmesine önemli katkıları bulunan Doğan Dölcel, 1982 – 1984 ve 1985 –
1987 dönemlerinde Birliğimizin Başkanı olmuştur. Başkanlığı süresince, Galatasaray Eğitim
Vakfı ile Galatasaray Üniversitesi’nin kuruluş safhasındaki önemli görüşme ve toplantılara
katılmış, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı’nın üst düzey yöneticileri ile temasları yürütmüştür.
Birliğimiz, onun Başkanlığı döneminde, Ankara’daki Galatasaray Lisesi mezunlarının buluştuğu ve şehrin hayatının mutena bir yeri olma özelliğini kazanmıştır.
Doğan Dölcel, 7 Nisan 2007’de aramızdan ayrılmıştır.
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Melih Ezgü (1919 – 1999)
1919’da İstanbul’da doğan 412 Melih Ezgü, Cumhuriyetimizin
ilk Yargıtay Başkanı babası Mehmet İhsan Ezgü’nün isteği ile girdiği
Galatasaray Lisesi’nden 1939’da mezun olmuştur. Lise’nin futbol
takımının acar oyuncusu “Bacak Melih”, lisans eğitimini Ankara,
Hukuk Fakültesi’nde, doktora eğitimini ise İsviçre’de, Fribourg
Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra, yine İsviçre’de “Vesayet Kurumları” hakkında karşılaştırmalı araştırmalar yapmıştır.
Adalet Bakanlığı’na intisap eden Melih Ezgü, 1971 ile 1979 yılları
arasında, Bakanlığın Müsteşarlık görevini yürütmüştür. Kendisi bu makamda en uzun kalan
Müsteşar olma rekorunu halen muhafaza etmektedir.
Melih Ezgü, 1952 yılında Suzan Ezgü ile hayatını birleştirmiş ve 2 çocuk sahibi olmuştur.
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan torunu, dedesinden miras olarak aldığı Galatasaraylılık ruhunu devam ettirmektedir.
Melih Ezgü 1984 – 1985 döneminde Birliğimizin Başkanlığını yapmış, döneminde, özellikle Fransız Büyükelçiliği ve diğer diplomatik çevrelerle olan ilişkilerimizi takviye etmiştir.
Melih Ezgü, 1999 yılında aramızdan ayrılmıştır.
Vural Günal (1936 - …..)
1936 yılında Ankara – Nallıhan’da doğan 1464 Vural Günal,
1955 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1959
yılında da Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir.
1962 yılında girdiği Merkez Bankası’nda önce avukat, sonra,
Londra’da Ottoman Bank’ta yaptığı bankacılık stajını müteakip, sırası ile, 2., 1. Ve Baş Hukuk Müşaviri oldu. 1978 yılında Merkez
Bankası Başkan Yardımcılığına tayin edilen Vural Günal, 1982 yılında Sermaye Piyasası Kurulu kurucu üyesi oldu ve Kurul’da 13 yıl
görev yaptı.
1994 yılında serbest hayata geçti. İstanbul’da Pekin&Pekin Hukuk Bürosu’nda çalıştı.
Marmara ve Yıldız Teknik Üniversiteleri’nde, uzun yıllar, İMKB’nin “borsa temsilcisi yetiştirme programı”nda, Sermaye Piyasası Hukuku dersleri verdi. Halen, Galatasaray Üniversitesi’nde aynı dersi vermektedir.
Özel Finans Kurumları mevzuatını hazırlayan komitenin başkanlığını da yapmış bulunan
Vural Günal, 1987 – 1990 ve 1994 – 1995 dönemlerinde Birliğimizin Başkanı olmuştur.
Evimiz’in inşaatından başlayarak, Galatasaray Üniversitesi’nin kuruluş safhasında önemli ve
değerli hizmetler veren Vural Günal, İstanbul’da, Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu nezdinde, dirayetle Birliğimizi temsil etmektedir.
Evli ve 2 çocuk babası olan Vural Günal’ın 8 kitabı, 200’ü aşkın mesleki makalesi bulunmaktadır.
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Prof. Dr. Erden Kuntalp ( 1934 - …..)
1934’te Aydın’da doğan 372 Erden Kuntalp, ilk, orta ve lise eğitimini tamamladığı Galatasaray Lisesi’nden 1953 yılında mezun
olmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Erden
Kuntalp, 1960 yılında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
Medeni Hukuk asistanı olarak göreve başladı. Doktora çalışmasını
bitirdikten sonra, İsviçre – Lausanne’da üç yıl süre ile araştırmalar yaptı. Türkiye’ye dönüşünü müteakip, 1971’de doçent, 1981’de
profesör oldu. 1983 yılına kadar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku hocalığı yaptı ve bu tarihte kendi isteği ile
emekliye ayrıldı. 1993 yılından itibaren, kuruluş faaliyetlerine katıldığı Galatasaray Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’nde, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı ve Özel Hukuk Bölümü
Başkanlığı görevini yüklendi.
Prof. Erden Kuntalp, halen, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Borçlar Hukuku
dersleri vermekte ve 1972’deki kuruluşundan beri yönetiminde bulunduğu Tevfik Fikret Eğitim Vakfı’nın da Başkanlığını sürdürmektedir.
İş Bankası dahil, çeşitli bankalarda hukuk müşavirliği yapan Prof Dr. Erden Kuntalp,
Fransız Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen Légion d’Honneur nişanı ile ödüllendirilmiştir.
1990 ile 1992 dönemi arasında birliğimizin Başkanlığını yapan Prof. Dr. Erden Kuntalp,
Fransa ile olan ilişkilerimizin geliştirilmesinde önemli rol oynamış, kuruluşundaki hizmetlerini takdir eden Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, adına yayınladığı bir armağan ile
taçlandırmıştır.
M. Ünal İlker ( 1940 - ….)
1940 yılında İstanbul’da doğan 124 Ünal İlker, 1952’de girdiği
Galatasaray Lisesi’nden 1959’da mezun olmuş, Fransa’da INSA’da
mühendislik eğitimini tamamlamıştır. Dr. Mühendis ünvanının da
sahibi olan Ünal İlker, 1970 yılından bu yana Ankara’da müşavir
mühendis olarak çalışmalarını yürütmüştür. Özellikle baraj inşaatları konusunda uzmanlaşmış bulunan Ünal İlker, 1970 ile 2000
yılları arasında, Orta-Doğu Teknik Üniversitesinde yarı zaman öğretim üyeliği de yapmıştır.
Ünal İlker, evli ve iki kız babasıdır.
Galatasaray Birliği Başkanlığını yürüttüğü 1992 – 1994 döneminde, Birlik gelirlerini arttıran kiracı Dışbank’tan sağlanan gelirler ile, Gölbaşı Sosyal Tesislerimizin arsasının alınmasını ve tesis olarak Birliğe kazandırılmasını sağlamıştır. Başkanlığı döneminde Türk – Fransız
Mühendisler Birliği’nin de başında bulunması, Fransız misyonu ile olan ilişkilerimizin en üst
seviyeye ulaşmasına yardımcı olmuştur.
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Forum 2O17
“Dün, Bugün ve Yarın,
Galatasaray’ın Spora Katkıları”

 Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu’nun 24. Forumu, “Dün, Bugün ve Yarın Galatasaray’ın spora katkıları” konusunu ele aldı.
Forum, 16 Aralık 2017 tarihinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda,
Özhan Canaydın Salonu’nda yapıldı.
Melih Şabanoğlu’nun sunduğu, İzzeddin Çalışlar’ın moderatörlüğünü yaptığı Forum’un
konuşmacıları, Galatasaray Spor Kulübü’nün eski Başkanı Faruk Süren, gazeteci ve yazar
Hasan Cemal ile gazeteci ve yayıncı, Socrates dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Caner Eler
oldu.
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Dursun Özbek
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, açış konuşmasında,
“… Sporun içinde rekabet var. Spor o rekabet hissini bütün derinliği
ile taşımasına rağmen, mücadelenin sonunda, insanlar rakipleri ile el sıkışıyor, öpüşüyor ve tekrar buluşmak üzere ayrılıyor.”
“… (Ali Sami Yen ve arkadaşlarının) büyük bir imparatorluğun zor
zamanlarında, sakıncalı bir eylem olarak görünen spor faaliyetini, hayatlarını tehlikeye sokarak icra etmeleri, bunu bir kulüp çatısı altında gerçekleştirmeleri, bu gerçeği tüm dünyaya duyurmaları ve zirveye çıkmaları, Galatasaraylıların
sporda yaptıkları gerçek bir başarı öyküsüdür.”
“… Yakın tarihimiz için Galatasaray sadece bir spor kulübü değil, başarıları ve taraftarları
ile Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük sivil toplum hareketlerinden biri olmuştur. Sporu rekabet alanından çok daha ileri taşımış ve ulaştığı başarıları sadece kulüp kazanımı değil, ulusal
kazanım olarak görmüştür.”
“… Galatasaray, jimnastikten boksa, izcilikten yelkene kadar birçok spor branşının bu
topraklarda filizlenmesini sağladı. (...) Bence, bu başarılar kadar önemli olan, Galatasaray’ın,
sporun her dalında, bu ülke insanına yaşattığı ve aşıladığı sportif bilinçtir.”
İzeddin Çalışlar,
Moderatör ,
“ Lise bünyesinden çıkıp dünya çapında markalaşmış bir kulübü, Galatasaray’ı doğuran ve yaşatan şartları, mektepte amatör spordan küresel
spor endüstrisine geçişi, bu Lisenin mezunları ve bu Kulübün üyelerinin
spor kültürüne katkılarını, Galatasaray’da yaşananları ve yaşanabilecekleri daha iyi anlamaya çalışacağız.”
Melih Şabanoğlu,
Sunucu,
“… Niye Galatasaray kulüpler mezarlığına gitmedi de, Türkiye’nin
kalbine ve beynine yürüdü? Burada bir açıklama gerekiyor.
Artık Osmanlı’da toplum değişiyor. Geleneksel toplum yok olmak
üzere. Modern bir toplum geliyor. Onların örgütlenme modellerine bakalım.
• Geleneksel toplumda birey yoktur. Modern toplumda ise hakları ve
hobileri ile birey vardır.
• Geleneksel toplumda tek referans dindir. Modern toplumda ise referanslar din dışıdır,
sekülerdir.
• Geleneksel toplumda, semt hayatı dikotomiktir. Yani, Müslüman mahallesi ayrı, Ermeni / Rum mahallesi ayrıdır. Birbirinin içine geçmezler. Oysa, modern toplumda kozmopolitizme dayalı bir şehir hayatı vardır. Yani milletler birbirinin içine girmiştir.
• Geleneksel toplumda biat ilişkisi vardır. Şehzade bilmem kimin mahdumları, bilmem
kimin himayesindedir. Galatasaray’da böyle bir şey göremezsiniz. Himaye yoktur. Biat yoktur. Hamiye ihtiyaç yoktur. Modern toplumda liyakat vardır.
1900’lerin başlarında gençleri ne mobilize ediyordu ?
•

Modern mektepler. Galatasaray budur. Modern mekteptir.

• Milletler organize oluyordu. İstanbul’da yaşayan Rumlar, Ermeniler, Yahudiler. Onların takımlarını gösterdim.
• Geleneksel topluma yaslanan semtler. Burada Tulumbacıları görüyoruz. Tulumbacılar
da aslında takımdır. Hepsi aynı üniformayı giyer.
9

1908’den sonra, ideolojiler ve siyaset, yani milliyetçilik gençleri mobilize etmeye başlar.”
 (…) Türkiye’de kulüp yapısı nedir? Ben bir modelleme öneriyorum:
• Mektepli kurumların kurduğu takımlar.
Başta Galatasaray, Vefa, Darüşşafaka, bilinmez ama, Ankara Sultanisi’nin 1923’te kurduğu bir takım olan Gençlerbirliği, İstanbul Sultanisi’nin kurduğu bir takım olan İstanbulspor,
İmalat-ı Harbiye kurumunun takımı Ankaragücü gibi…
• Milletler ve cemaatler.
Artık örneği kalmadı. Kadıköy ve Moda gibi, İngiliz, Rum ve Ermenilerin takımları yok.
Elpis, Strugglers, Dork, Araks artık yok. Bunlar gençliği mobilize ediyordu, ama artık etmiyor.
• Geleneğe yaslanan semt takımları.
Fenerbahçe, Beşiktaş, Üsküdar, Süleymaniye, Anadolu Hisarı. Bunlardan sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş ayakta kaldı.”
• Doğrudan siyasetin kurduğu takımlar.
Progres, sonraları Altınordu’ya dönüştü. Karşıyaka, İzmir’de, 1912 yılında, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde kurulmuştur. Altay, 1914’te İttihatçıların kurduğu 2. takımdır. Güneşspor,
1933’te, Galatasaray’ın içinde, o dönem iktidarının bir kolunun kurduğu bir takımdır. İki
tane daha örnek var ve bugün ligde mücadele ediyorlar.”
 (…) Galatasaray niye kulüpler mezarlığına yürümedi de, ayakta kaldı? Cevap: bu
Mektepten doğan, burada üretilen değerler sayesinde… Nedir bu değerler?
• Rasyonel felsefe,
• Modernist düşünce,
• Plüralist yapı.”
Faruk Süren,
Galatasaray Spor Kulübü’nün Eski Başkanı,
“… Rasyonalizm ve plüralizm, dünyaya açılmak ve ismimizi duyurmak bakımından çok önemli. 20 yıl önceki Galatasaraylılık anlayışımız
buydu. Sadece bizim yönetimimizin ortaya koyduğu bir şey değildi .
Galatasaray bir silsile olarak bunu takip etmişti. Biz de bu hedefi miras
aldık. O yıl, biz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefliyorduk, ama
UEFA kupasını aldık.”
“… Her sene takımı % 60 – 70 yenileyecek şekilde transfer yaparsanız, takım oturmaz. En yıldız futbolcuları da çağırsanız olmaz. Gerçek anlamda bir takım olmak için, sabırla beklemek lazım. Kovalamak lazım. Devam ettirmek lazım . (…) Beklentiye
nasıl sabır gösteririz ? Bu iş diyalogla başlar. Diyalog kanalları kişisel de olabilir, medya kanalı
ile de olabilir. (…) Bir şekilde sosyal medyadan etkilenmemenin yolunu bulmak lazım. (…)
Sonunda hepsi yönetime bağlanıyor. “
“… Galatasaray’ın sahibi bizleriz… Üyeler… Herkes solist, assolist…Ne olursa olsun, çok
sesliliği kabullenmemiz lazım. Burası patronaj kurumu değil ! Bu işe soyunanın bunu kabul
etmesi lazım.”
“… Futbol başlı başına bir endüstri halinde… Basketbol da şimdi futbolu takip ediyor
dünya çapında. Çok ciddi, büyük rakamlardan bahsediyoruz. İşi ikiye ayırmak lazım. Profesyonel yarışmacı düzeyindekilere ve sporcu yetiştirme hususuna ayrı bakmak lazım.
Yarışmacı bölümü o kadar parlak olmalı ki, eğitim kısmında yer alanlar, orayı kendilerine
hedef olarak koysun, ona göre çalışsınlar. Yarışmacıyı sadece yabancılardan kurabiliriz. Bunun
hiçbir sakıncası yok. Yeter ki o uyumu sağlayabilelim.
Yetiştirici kısmında ise, çok ciddi bir gayret sarf etmemiz lazım ki, hem ülkeye, hem kulübe katkıda bulunsun. Altyapı dediğimiz yerde, hepsi A takımında oynayacak diye bir şey yok.
Yetiştikten sonra başka yerlere gidebilirler. Bunu sadece futbolda değil, diğer faal olduğumuz
alanlarda da kurulacak bir sistem olarak görmemiz lazım. “
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“… Türk toplumu fazla sporcu değil. Sapanca Gölü başka bir ülkede olsa, altı kürek kulübü, üç tane yelken kulübü olurdu. Bizde sadece cızbız köfte kulübü var. Dolayısı ile okulda
sporu teşvik etmek lazım. O sporcu ruhu sonra da devam edebilir.”
Hasan Cemal,
Gazeteci, Yazar,
“ …13 – 14 yaşlarındaydım. Arsalarda, okullarda futbol oynuyordum. Rahmetli Doğan Koloğlu beni Galatasaray genç takımının antremanlarına alıyordu. Babamla kavga ettik. Dedim ki, “Baba, ben zaten
futbolcu oluyorum. Fenerbahçe’ye gider oynarım. Şöyle bir durdu. “Ben
de seni evlatlıktan reddederim.” dedi. Bizim ailede başka kulüpten tek
kimse yoktur. Bir tek Galatasaraylı vardır.”
“… 2000 yılında UEFA şampiyonluğunu, ondan sonra da Monaco’da
Süper Kupa’yı kazandığımızda, siyaseti bir kenara bırakıp, ısrarla, “bu başarıyı nasıl kalıcı
kılabiliriz ?” diye çok yazdım. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Önemli olan onu kalıcı kılmaktır. (…) Başarıyı örgütlememiz lazım. Başarıyı altyapıya kavuşturmamız lazım. Sistemleştirmek ve kişisel değil, mutlaka profesyonel bir yapıya kavuşturmamız lazım. Başarının
kalıcılığında ciddi bir profesyonelleşme var. Bunu başarabilmiş değiliz. “
“… Ne yapıp edip, siyaseti futbolun ve kulüplerin içinden çıkarmak lazım. Başka çaremiz yok. Biz, “kardeşim, siz gidin, kendi işinizi yapın” diyebilmeliyiz. Siyasetçiler memleketi
yönetsin, siyaset yapsınlar. Gazeteleri de bize bıraksınlar. Kimse kimsenin oyun alanına girmesin. “
Caner Eler,
Socrates Dergisi Genel Yayın Yönetmeni,
“… Biz bir grup spor basınının içinde olan, daha çok Eurosport ağırlıklı bir ekiptik. Farklı televizyon ve basın kuruluşlarında çalışan, genç
veya biraz daha tecrübeli insanlardık. Hayatın çok hızlandığı, sporun,
basının tüketim anlamında çok hızlandığı dönemde, biraz yavaşlama
ihtiyacı hissettik. Farklı bir atmosfer istedik. Hayatın hızlanmasıyla beraber, dünyada insanlar denge arıyor yavaşlamak için… Avrupa’da, çok
hikaye anlatan, bir yandan da, sahada gördüğümüz o şeylerin arkasında başka hikayeler de
olduğunu anlatan dergiler çoğalmaya başladı. Yavaşlamamız, 1 – 2 ay önce, bir sene önce,
on sene önce çok acayip şeyler yaşadığımızı hatırlatmamız lazımdı. Başka yönden bakmamız
lazımdı. Biz b u işin tayfası olduk.”
“… Spor kültürü, Türkiye’de, hem Galatasaray, hem başka kulüpler üzerinde önemli safhalardan geçmiş. Ama, belli noktalarda, siyasetin işine girmesi, darbeler zamanında olduğu
gibi, çok büyük kırılmalar yaratmış. (…) İnsanlar spor sayesinde bir araya gelebilir. Bu birleştiriciliği kullanmak için, ülkenin, içinde bulunduğu şehrin veya mahallenin gençlerine katkıda bulunabilmesi için, kulüplerin mutlaka eğitimle bir araya gelmesi gerekiyor. Galatasaray’ın
arkasında geçmişten gelen müthiş bir kültür ve büyük bir kitle var. O kitleyi, sadece futbol
değil, farklı spor alanlarında, temelleri daha iyi yapılar inşa ederek sporla buluşturabilirsek,
başka bir dünya yaratırız.
(…) Şu an biraz fazla küfürün, şiddetin, o küçük mafiyozo tavrın, beylik lafların olduğu
bir ortamdayız. Başka bir yol olduğunu göstermek lazım.
(…) Kitlelerle teması nedeni ile, hem yönetenlerin, hem sporcuların kendilerine göre sorumlulukları var. Spor basınının içinde yer alan,
yazan, yorumlayan herkes gibi, bizim de vereceğimiz mesajlar çok önemli ve değerli…
Bir takımı tutmak, aidiyet çok önemli ama, duygulardan ve doğru erdemlerden eksik kalarak,
paranın ve endüstrinin çarklarına dahil olmak, kabul edilemez. (…) Eskiden her gazetede
taraf tutmak vardı. Şimdi, sporun izlenmesi bir felaket halini aldı. Özellikle de futbolun izlenmesi, inandırıcılığını kaybetti.
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“… Dipten gelen futbolculara bakalım . Hangi çevreden, hangi muhitten geliyorlar ?
Bizim memlekette öyle bir noktaya geliniyor ki, şöhret ve para, bir noktadan sonra taşınamıyor. Bunun için başka bir kültürel altyapı lazım. O da eğitimle gelecek bir şey… Galatasaray
Spor Kulübü bu engeli yırtıp bir yere gelebilir. Kulüpleri soslu egoların oyun alanı olmaktan
çıkarmak lazım. (…) Özellikle, gelir kesimlerinde farklılık olan ülkelerde, alt veya orta gelirli
ailelerden gelen çocuklar, bir şeyler kanıtlamak için savaş içinde oluyorlar. Sonra da saygı,
sevgi, ilgi, para ve şöhrete çok çabuk kavuşuyorlar. Kırılmalar ve hayal kırıklıkları olduğunda,
“neden artık sevilmiyorum ?” konusuna takılıp düşen yetenekler oluyor. (…) Sorunları çözmeye hazır olmak için, kendinizi devamlı geliştirmeniz gerekiyor. Bu, sadece Arda meselesi
değil, Türkiye’de genel futbolcu, sporcu konusu….”


İzzeddin Çalışlar, Moderatör,

Foruma katıldığınız için çok teşekkür ederim. Seneye görüşmek üzere…
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Galatasaray’ın
150. Kuruluş Yıldönümü
Vesilesi ile Yayınlanacak Kitaplar
Galatasaray Lisesi’nin “Mekteb-i Sultani” olarak kuruluşunun 150. yıldönümü vesilesi ile
hazırlanan ve bir kısmının da uygulamaya geçildiği etkinlikler arasında, özellikle kalıcı bir
niteliği olan, şüphesiz, yayınlanacak olan kitaplardır.
Galatasaray Eğitim Vakfı’nın desteği ile yayınlanacak ve Aralık . 2018’de, 9 adet kitap
olarak tamamlanacak bu seride yer alması tasarlanan kitapları kısaca tanıtmak istedik. Söz
konusu kitapları Galatasaray Eğitim Vakfı’ndan satın almak mümkündür.
1. Kuruluş : 1868 (Vahdettin Ergin )
Okulumuzun kuruluş safhasının tarihi olaylarının ve Mekteb-i Sultani’nin eğitime
başladığı 1.Eylül.1868’i de içine alan bir dönemin ele alındığı bir kitap. İçinde, ilk defa
yan yana getirilen belgeselleri incelemek mümkün…
2. 50. Yıl : 1868 -1918 (Abdurrahman Şeref Bey )
Okulumuzun ilk mezunlarından olup, daha sonra Mekteb-i Sultani’nin müdürlüğünü de yapmış bulunan, zamanının Maarif Nazırı Abdurrahman Şeref Bey’in derlediği bir eser. Bu kitap, eski harflerle yazılmış nüshanın Latin harfleri ile yayınlandığı çok
zengin bir vesika…
3. 100. Yıl : 1868 -1968 ( Muhittin Sandıkçıoğlu, Ferruhzat Turaç, Vefa Semenderoğlu )
Okulumuzun kuruluşunun üzerinden geçen 100 yıllık olaylar, Cumhuriyet’in ilanından sonra Galatasaray Lisesi, Fransız Cumhurbaşkanı General De Gaulle’ün ziyareti ve ülke hayatında pek çok alanda büyük rol almış ve Okulumuzdan mezun olmuş
şahsiyetler bu kitapta yer almaktadır.
4. Müdürlerimiz ve Öğretmenlerimiz (Oktay Aras arşivi)
Oktay Aras’ın zengin arşivinden derlenen bu eserde, okulumuz açıldığından beri
görev yapan Müdür ve öğretmenlerimizin yanında, Baş Muavinlerimiz, Ders Nazırlarımız da kronolojik sıra ile yer almakta, onların fotoğrafları yanında, eserleri ve görevleri
esnasındaki önemli olaylar belirtilmektedir.
5. Galatasaray Tarihi (Fethi İsfendiyaroğlu )
Eski Müdürlerimizden Fethi İsfendiyaroğlu’nun başlangıçta 4 cilt olarak tasarladığı,
ama ancak 1. cildini yayınlayabildiği ve Okulumuzun “Galata Sarayı” olarak 1481’de
kuruluşundan itibaren tarihini, belgelerle anlatan bu kitap, günümüzün Türkçe’sine
uyarlanarak yayına hazırlanmaktadır.
6. Lise’den doğan Üniversite
Ağabeylerimiz Coşkun Kırca, İnan Kıraç, Yiğit Okur ve Yıldızhan Yayla tarafından
ortaklaşa kurulan ve geliştirilen Galatasaray Üniversitesi’nin tarihi bu kitapta hikaye
edilmektedir. Kitabın devam eden bölümlerinde, ilk rektörümüz Prof. Dr.Yıldızhan
Yayla’yı takip eden Rektörlerimizin hayat hikayeleri ve kişilikleri okunabilecektir.
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7. Galatasaraylı Kuruluşlar
Bu kitap, içeriğinde yer alan Galatasaray Toplulukları İşbirliği Kurulu, Galatasaray
Eğitim Vakfı, Galatasaray Derneği, Galatasaraylılar Birliği, Anadolu’daki Galatasaray
mezunlarının kurdukları dernekler, Galatasaray Spor Kulübü ile, bir ölçüde Galatasaray’ın yurt sathındaki bir aynasını oluşturacaktır.
8. Tevfik Fikret ve Galatasaray (Hıfzı Topuz)
Günümüz tarihini yansıtan pek çok eserde imzası bulunan değerli ağabeyimiz Hıfzı
Topuz’un kaleme aldığı bu eserde, büyük şair ve mütefekkir Tevfik Fikret’in Mekteb-i
Sultani’deki öğrencilik ve sonra da müdürlük yılları anlatılmaktadır.
9. Galatasaray’ın 150.yıl Kitabı
Bugünü yansıtmayı hedef alan bu kitap, başta yer alan 50. Yıl ve 100. Yıl kitaplarının bir devamı olacaktır.
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Galatasaray’da Su Sporları

yelken

 Yelken’de Galatasaraylı sporcular pek çok uluslararası başarı kazanmışlardır.
Haşim Mardin’in “Rüyam” adlı kotrası ile Atlantik
Okyanusu’nu aşmış olmasının yanında, Feyyaz, Burhan,
Mahmut, Münir, Atakan, Samim Arduman ile birlikte,
Ersin ve Zerrin Demir de bu dalda büyük başarılar sağlayıp, Avrupa Şampiyonası’na katılan ilk sporcularımız
oldular.
236 yarışın 220’sini birinci bitiren Dr.Demir Turgut, 1936 Berlin
Olimpiyat Oyunları’nda, Zerrin Demir de 1960 Olimpiyat Oyunları’nda yarıştılar.
 1968 – 1969 yıllarnda Bebek’teki Galatasaray Denizcilik Şubesi’nde ihtilaflar
çıkmıştı. Ben,(Kamil Ulus), Adnan Akıska’nın da ısrarı ile, Galatasaray Yelken Şubesini
yeniden kurmak için harekete geçtik. 1971 yılında, iki snipe ile Kulübe gittik. O yıl, 10
optimist aldık. 8 – 9 yaşındaki küçük sporcularla temeli attık. 1980’de Muzaffer Karacehennem’in komodor olarak Kulübe gelmesini sağladık. Halen çalışmalar onun idaresinde sürdürülüyor. (1987). Yelken Şubesi’nde 15 optimist, 3 cadet, 2 adet 3.80, 3 adet 4.70 ve diğer
tekneler var.
 Dünyada ilk yelken kulüpleri 1700’lü yıllarda ortaya çıkar. Türkiye’de ise 1890’lı yılların sonlarında… İstanbul’da yaşayan İngilizler ile başlayan yelken sporu, varlıklı Türk aileleri arasında kısa zamanda benimsenir . İstanbul’da ardı ardına yelken kulüpleri kurulmaya
başlanır : Prinkipo, Makrıköy ve Moda Yelken Kulüpleri…
Ancak 1914’te Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile kulüplerin faaliyetlerine son verilir.
Savaş sonrasında, Cumhuriyet’in ilan edildiği yıl, aynı zamanda Türk Su Sporları Federasyonu’nun da kurulma yılıdır. Zaman içinde yelken sporuna beklenen önem verilmeye başlanır.
Türkiye’de ilk kurallı ve resmi yelken yarışı 12 Ağustos 1932 yılında yapılır.
 Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de teşviki ile, gerçek anlamda ilk Türk Yelken
Kulübü, 8 Nisan 1935’te kurulan Moda Deniz Kulübü’dür.
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Gelişmelerin ardından Türk yelkencileri uluslararası platformda yarışmaya başlarlar.
1936 Berlin Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi, Harun Ülman, Dr. Demir Turgut ve Behzat Baydar başarı ile temsil ederler.
İkinci Dünya Savaşı ile bir kez daha duraklayan yelken faaliyetleri, savaş sonrası, kaybettiği ilgiyi tekrar kazanır. Birbiri ardına yeni kulüpler kurulur : İstanbul’da, İstanbul Yelken
Kulübü, Galatasaray ve Fenerbahçe Yelken Kulüpleri, İzmir’de Karşıyaka Yelken Kulübü
açılır.
25 Mayıs 1957’de ,Su Sporları Federasyonu’ndan ayrılan yelken branşı için Türkiye Yelken Federasyonu resmen kurulur.
 Türkiye’de artık, yelkenciliğin spor ve hobi olma yönlerini birleştiren harışmalar ve
ralliler yapılmaktadır. Ahşap yelkenli teknelerin yarıştığı Bodrum Kupası, Karadeniz Yat
Rallisi (Kayra), Marmara Yat Rallisi (Mayra), Ege Yat Rallisi, Doğu Akdeniz Yat Rallisi bunlardan bazıları….
 Galatasaray’da denizciliğin başlangıcı anılırken, yelken ve kotrada ilk akla gelen
isimler Kemal Niyazi Seyhun, Mahir Safi, Suat Karaosman, Fuat, Akif ve İbrahim Beyler’dir. 1950’lerden sonra için de, Prof. Dr. Süleyman Dirvana ile Nedim Özgen’i saymak
mümkündür.
Son yıllarda, uluslararası alanda önemli başarılar kazanan Sarı-Kırmızılı yelkenciler arasında, özellikle, 1998 yılında Almanya’da yapılan Masterler Yarışması’nda ülkemizi temsil
eden ve Dünya birincisi olan Galatasaraylı sporcu Anıl ile İtalya’da Avrupa’nın önemli “lasercilerine” koçluk yapan Alp Alpagut ön plana çıkan isimlerdir.
 Kuruluşundan bugüne kadar yelken sporunda öncü olan ve sayısız başarılara imza
atan Galatasaray Yelken Şubesi’nde 40 yıldan fazla emeği geçen Galatasaraylıları şöyle sıralayabiliriz : Kayıhan Uras, Kamil Uras, Gültekin Yeşilyurt, Yetkin Yörükıoğlu, Soysal Tünay,
Tevfik Görkemli, Argun Yum, Muzaffer Karacehennem, Melih Dilikoğlu, Hasan Ali Öndül
ve Vefik Ulus.
 Özellikle 1980 ve 1990’lı yıllarda, Kulübün Yelken Şubesi, sportif açıdan en başarılı
günlerini geçiriyordu. Yelkencilerimiz, 1988 Seul
Olimpiyatları’ndan başlayarak, 3 Olimpiyat üst üste (1992 Barselona, 1996 Atlanta,
2000 Sydney Olimpiyat Oyunları) Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etmişlerdir.

kürek

 Tarihimizde kürek yarışı ile ilgili ilk kayıt, 1579 yılında, Sadrıazam, Vüzera ve ağa
kayıkları arasında 25 kayığın yarıştığı ve devrin Padişahı III. Murat tarafından Sarayburnu
Kasrı’ndan izlenen müsabakadır.
Sadrıazam Sokullu Mehmet Paşa’nın kayığı birinci, Şark Orduları Serdarı Ferhat Paşa’nın
kayığı ikinci gelmiştir. Padişah yarışı kazananlara ihsanlarda bulunmuştur.
 1878 yılında Galatasaray Sultanisi beden eğitimi hocası, eskrimci ve yüzücü M. Moiroux, yaz aylarında, öğrencilere yüzme ve kürek dersleri vermiştir.
 Ülkemizde, resmi olarak kürek sporu, 1920’li yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe ile
başlar.
 1923 yılında, Kamil Ethem önderliğinde, İhsan İpekçi, Galip Daniş, Mail Kevkep
veİhsan Belor, Kulübün Denizcilik Şubesi’ni yeniden faaliyete geçirdiler.
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O tarihte kayda geçen kürekçiler : Kamil Ethem, Naci Evrenos, Suphi, İsmail Hakkı ve
Arslan nihat olmuştur.
Kadın kürekçilerimiz ise, Kamil Ethem’in kardeşleri Melek ve Belkıs, Kadri Raşit Paşa’nın
kızları Şefika ve Müşfika ile Semine Hanımlar idi.
 Bu yıllarda, İsmail hakkı, Kamil ve Suphi ekibini yıllarca kimse geçememiştir. Özellikle, İsmail Hakkı ile Aslan Nihat’ın “Emektar” isimli tekneleri ile, Fenerbahçe’nin meşhur
“Dirsekli”sini geçmeleri unutulmaz.
1928’in önemli başarıları arasında, Suphi, İsmail Hakkı ve Emin’in, Altınordu’nun Efdal,
Osman, Nihat ekibini geçmeleri de unutulmaz.
 1930’lu ve 1940’lı yıllarda, kürek kulüpleri olarak, Galatasaray, Fenerbahçe, Altınordu, Anadolu, Beykoz, Beylerbeyi, Anadoluhisarı, Bakırköy Sümerspor ve Samatya Demirspor
kulüplerinin adı geçmektedir.
 Bu yıllarda,Ali Enünlü,Turgut Atakol, Reha İren, Dabo Fethi, Suat Kesim, Tevfik,
Sati İpek ve Petro gibi şampiyon kürekçiler ve Reşat Akant gibi benzersiz dümenciler yetişmiştir.
Sadece Galatasaray’a değil, Türk kürekçiliğine de büyük yenilikler getiren Nevin Hassan’ın adı da, bu dönemde çok önemlidir.
 Galatasaray Lisesi mezunu, Galatasaray’lı
kürekçi, yüzücü ve sutopçu Nevin Hassan, Amatör
Şubelerde hafızalara efsane olarak yazılan isimlerin
önünde gelir. Kürek şubesinin bu unutulmaz ismi,
kısacık hayatına (1912 – 1951) çok büyük başarılar
sığdırmayı başardı ve Kulübün tarihina altın harflerle
geçti.
Nevin Hassan, 1929 yılında Galatasaray Bebek
Kayıkhanesinde küreğe başladı. Aynı yıl, Altınordu’lu
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Efdal Noyan’ın Tek Çifte teknesindeki “geçilmezliğini” ele geçirdi. 1930’dan itibaren, hem
kürekte, hem yüzmede, hem sutopunda sayısız başarılarla yürüttüğü aktif sporu 1935’te bırakan Nevin Hassan, Berlin Teknik Yüksek Okulu’nda eğitime gitmiş, Almanya’dan dönüşünde
Galatasaray Kürek Takımı’nın antrenörlüğünü yapmış, zamanının en başarılı kürek antrenörü olarak anılan Steve Fairbairn’in geliştirdiği kürek çekme tekniği ile yetiştirdiği başarılı ekibi
ile, 1940’ların “Geçilmez Armada”sı olarak ün kazanmıştı.
Nevin Hassan, 1943 yılında Galatasaray’ın Denizcilik Şubesi Kaptanlığını da yaptı.
1951 yılında çok genç yaşta vefat eden Nevin Hassan, Turgut, Selma, Mine ve Vedat’ın
babasıdır. Turgut ve Vedat Bey’ler Galatasaray’da sutopu oynamış, Selma ve Mine Hanımlar
yüzme takımında yer almışlardır. Mine Hanım, Yüzme Şubemizin duayeni Yılmaz Özüak’ın
eşidir.
 Kürek tarihimizin ikinci “Geçilmez Armada”sı, 1955 yılında İstanbul birinciliğini
kazanan Ahmet Yavaşoğlu, Orhan Akı, ali Sermet, Güngör Toygarlı ve dümende Teoman
Bıyıkoğlu ekibinden oluşuyordu.
“Geçilmez Armada”, 1955 – 1959 yılları arasında girdikleri bütün yarışları kazandılar.
 Galatasaray Kürek tarihinin üçüncü “Geçilmez Armada”sı, 1970 yılında kurulan ve
iki ylı boyunca girdikleri hiçbir yarışta geçilmeyen Erdinç Karaer, Celal Gürsoy, Mehmet
Ayata, Ahmet Şenkal ve dümende Hüseyin Özer ekibi oldu.
 1957 ylında, Bebek’teki kayıkhane Galatasaray Adası’na taşındı ve yıllarca bir çok
“Geçilmez Armada” orada yetişti.
 Galatasaray, 1960 ile 2010 arasında geçen 50 yıl boyunca, Kadın ve Erkek ekipleri
ile, yurt içinde ve yurt dışında sayısız müsabakalara katılmış, gerek Türkiye Şampiyonluğu,
gerek Gençler Türkiye Şampiyonluğu, gerek Dünya Kupası ve Dünya Şampiyonluğu, gerek
Avrupa Şampiyonluğu, gerek Akdeniz Kupası çerçevesinde yapılan müsabakalarda, muhtelif
kategorilerde, ciddi başarılar göstermiştir.
 23 -25 Mart 2018 tarihleri arasında, Sapanca’da yapılan ve toplam 24 kulüpten 230
sporcunun katıldığı Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda, erkekler ve kadınlar kategorisinde, sıra ile, 806 ve 520 puanla şampiyon olmuştur. Galatasaray Kürek Takımı, katıldığı 15 yarışta 9 birincilik, 6 ikincilik 6 üçüncülük elde etmiştir.

yüzme

 İlk açık hava havuzunun 1828’de Liverpool’da yapılmasından bir süre sonra, ilk
uluslararası yüzme yarışları 1837’de Londra’da, daha sonra da, 1846’da Avustralya’da düzenlenmiştir.
1896’da modern olimpiyat oyunlarının tekrar başlatılması ile, yüzme bu müsabakalar
arasında yer aldı. 1912’de ilk kez kadın yüzücüler de oyunlara katıldılar.
 1909’da Londra’da, Ukluslararası Amatör Yüzme Federasyonu (FINA) kuruldu.
Yayınladığı yönetmelik ile FINA, yarış mesafelerinin metre cinsinden ölçülmesi ile, serbest,
sırtüstü, kelebek,kurbağalama gibi stilleri benimsedi. Senkronize yüzme, olimpiyat programına 1984’te dahil edildi.
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Türkiye’de yüzme, özellikle Cumhuriyet dönemi ile beraber gelişmeye başladı.

Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı’nın Denizcilik Heyeti, Türkiye’nin ilk yüzme havuzu
olan Şirket-i Hayriye Yüzme Havuzu’nu Temmuz 1931’de açtı. İlk yetişen yüzücülerimiz
Nejat Abut, Hikmet Memih ve Suat Erler olmuştur.
Ülkemiz yüzmede en büyük atılımı 1932 – 1933 yılları arasında yapmıştır. Bu gelişmede
en büyük pay, 1933 yıllarında spor kulüplerinin devreye girmesi ile oluşmuştur. Bu dönemde,
Galatasaray, Fenberbahçe, Beykoz ve Beylerbeyi gibi büyük spor kulüpleri yüzme branşına
önemli yatırımlar yapmışlardır.
Türk yüzme camiasına kazandırılan ünlü Alman antrenör Teketof, bu dönemde Orhan
Saka, Halil Dalhan ve Methi Ağaoğlu gibi çok başarılı Türk yüzücülerin ortaya çıkmasını
sağlamıştır.
Milli yüzme takımı olarak ilk uluslararası tecrübemizi, 1934’te Rusya ile yaşadık ve ilk
resmi müsabakalara katıldık.
 Türkiye’de modern yüzmenin ilk örnekleri, Galatasaray Sultanisi’nde beden eğitimi hocası olan M. Moiroux’nun çabaları ile 1873’ten bewri görülmeye başlanmıştır. Yüzme
branşına ilk yer veren kulüp Fenerbahçe olmuştur. Onu takiben yüzme şubesini açan Galatasaray, bu sporda da ezeli rekabeti başlatmıştır.
 Türkiye’nin ilk kısa ve ölçülü mesafedeki yüzme yarışı, 15 Eylül 1923’te, Galatasaray
tarafından düzenlenen Büyükada Yarışı’dır. 100 metre üzerinden yapılan bu yarışta, birinciliği İtalyan Mai Cimmeri, ikinciliği Fenerbahçeli yüzücü Raşit Bey, üçüncülüğü de Galatasaraylı yüzücü Nejat Abut kazanmıştır.
 1928 yılında, ilk İstanbul Ferdi Yüzme Şampiyonası, 1931 yılında, ilk İstanbul Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası, 1932 yılında da ilk Türkiye Yüzme Şampiyonası tertiplendi.
İlk olarak erkek takımları arasında düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’na, hemen bir yıl sonra kadın takımlarının da katılması sağlandı.
1993 yılına kadar yaz aylarında yılda bir kere düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Yüzme
Şampiyonası, bu tarihten itibaren Yaz Şampiyonası ve Kış Şampiyonası adı altında, yılda iki
kez düzenlenmeye başladı. 2007 yılından itibaren, Aralık aylarında Kısa Kulvar Şampiyonası’nın da eklenmesi ile, sezon içindeki şampiyonaların sayısı üçe çıktı. 1990’da ise, kadın ve
erkek kategorilerinde alınan puanların toplamı esas alınarak Toplamda Türkiye Şampiyonluğu ihdas edildi.
 1953 – 1966 yılları arasında, aralarında Engin Ünal, Yılmaz Özüak ve Eşfak Baytın
gibi sporcuların bulunduğu Galatasaray Yüzme Takımı, sayısız rekorlara imza atmış ve çok
başarılı olmuştur.
Yakın zamanlarda da, başarılı yüzücülerimiz arasında, Ayşe Diker, Banu Vahapoğlu, Can
Ergenekon, Canan Ateş, Derya Büyükuncu, Emre Çelik, Gökhan Attaroğlu, Hakan Kiper,
Memduha Alpdoğan, Murat Özüak, Onur Uras ve Uğur Taner akla ilk gelen isimlerdir.
 Günümüzde de Galatasaray Yüzme sporundaki liderliğini sürdürmektedir. Avrupa
Gençler düzeyinde şampiyonluk, büyükler düzeyinde Dünya ve Akdeniz Kupası’nda altın
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madalya, Avrupa Kısa Kulvar müsabakalarında gümüş madalya, Dünya Kısa Kulvar yarışmalarında bronz madalya kazanma başarıları
Galatasaraylı yüzücülere aittir. Bu başarılara
Olimpiyat Oyunları düzeyinde kazanılan başarıları da eklemek gerekir.
 1962’den günümüze kadari, Galatasaray Yüzme Şubesi, 20.000’den fazla genç sporcuya yüzme öğretmiştir. Uzun yıllar boyunca,
alt yapıda Türkiye’nin bu konuda lokomotifi
olan Galatasaray Yüzme Şubesi, üst yapıda
kazanılan 30 Kulüplerarası Türkiye Yüzme
Şampiyonluğu ve bugüne kadar, Olişmpiyatlara, Dünya ve avrupa Şampiyonalarına, Akdeniz
Oyunlarına ve diğer uluslararası yarışmalara en çok yüzücü gönderen kulüp olma niteliği ile,
başarılarını perçinlemiş bulunmaktadır.
 Son olarak, Belçika’nın Antwerp şehrinde düzenlenen “Flemish Cup 2018” müsabakalarında, Galatasaraylı milli yüzücümüz Nida Eliz Üstündağ, 200. m.kelebek kategorisinde
birinci olarak, altın madalya kazanmış bulunmaktadır.
 Galatasaray sadece sportif başarıları ile değil, tesisleri ile de her zaman bir adım öndedir. Hiçbir kulüp Üsküdar Burhan Felek Spor Kompleksi içinde yer alan yüzme havuzumuz
gibi bir tesise sahip değildir. Renk ayırımı gözetmeksizin bütün sporcularımıza yaz – kış
hizmet verir hale getirilen, havuzu tam olimpik ölçülere çıkarılmış bulunan, seramikleri, kulvarları, bütün teknik donanımı elden geçirilmiş olan, yerden ısıtma tertibatına, paslanmaz
atlama taşlarına, alüminyum korkuluklara, rutubetten arındıran santrallere sahip olduğu için
sporcu sağlığının korunmasına elverişli olan bu tesisisn Türkiye’de bir eşi yoktur. Bu tesisisin
Galatasaray’a kazandırılmasında büyük rol oynayan Ergun Gürsoy, 16. Eylül. 2006’da yapılan
açılış töreninde, günde 1200 kişinin yararlanabileceği, yüzme dışında, sutopu, su balesi ve sualtı rugbisi gibi sporların da yapılabileceği bu tesisin hedefinde, geleceğin dünya ve olimpiyat
şampiyonlarını çıkarmak olduğunu ifade etti.

sutopu

 1890 yılında İngilizler ve İskoçlar arasında gölde oynanmaya başlayan sutopu, ilk
kez 1900’de yapılan Paris Olimpiyat oyunlarına dahil oldu. Sutopu Dünya Şampiyonası ise
1q946’da gerçekleşti.
1950’li yıllara kadar deniz ve göllerde yapılan maçlar, aynı dönemde Macaristan, Almanya
ve Avusturya’da yayıldı. 1960’tan sonra Akdeniz ülkeleri bu spora sahip çıktı, İtalya cve İspanya’nın yanı sıra eski doğu Bloku ülkeleri de öne çıkmaya başladı.
 1910 yılında sutopu takımını kuran Galatasaray, 1931 yılında düzenlenen ilk İstanbul Şampiyonası’nın da birincisi oldu.
 Türkiye Sutopu Ligi’nde, 1950 – 1960 yılları boyunca Adana Demirspor, 1970 –
1980’li yıllarda İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü, 1990’lardan itibaren de Galatasaray, sutopunda öne çıkan kulüpler olmuştur.
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 1950’li yıllarda başlayan Türkiye Deplasmanlı Sutopu Ligi’nde, Galatasaray, 1955 v3
1957’de iki kez, 1973, 1975 ve 1977’de üç kez şampiyonluğa ulaşmıştır.
1988 yılında Macar Hoca Zoltan Gulyas’ın çalıştırdığı sporcular yanında, altyapı çalışmalarının ağırlık kazandığı dönem, yeni bir başlangıç olmuş, Galatasaray’ın Sutopu A takımı,
1991’den 2014’e kadar, 20 kez Türkiye Deplasmanlı Sutopu 1. Lig şampiyonu olmuştur. Başlangıçta, Avrupa Kupalarında başarılı gözükmeyen Galatasaray Sutopu takımı, son yıllardaki
başarıları ile, Avrupa’nın en iyi 9 – 12 takımı arasında yer almaktadır.
 Galatasaray Erkek Sutopu takımı, 2005 yılından bu yana, 7 kez Türkiye Kupası’nın
sahibi olmuştur.
Takım, Türkiye Deplasmanlı Sutopu 1. Ligi’nde, üst üste 11 kez, son 24 yılda 21 kez şampiyonluğu kazandı. Bu ligin kurulmasından bu yana 26 kez şampiyon olan Galatasaray Erkek
Sutopu takımı, en çok şampiyon olan takım ünvanına sahiptir.
2015 – 2016 yllarında Türkiye Sutopu Federasyonu’nun düzenlediği Cumhuriyet Kupası
müsabakalarında, Galatasaray, namağlup şampiyon olarak Cumhuriyet Kupası’nı Müzesine
götürmüştür.

21

Galatasaray Kulübü’nde Kadın
 Galatasaray, kadınları eşit ve ortak statüde gören modern aydınlanma düşüncesinin,
bu ülkedeki ilk ve hala en büyük temsilcisi…
Galatasaray, Atatürk devrimlerinin kadına açtığı yolu ilk benimseyen, gerek spor dallarında, gerek sosyal hayatta kadınlara her zaman geniş yer açan, kadına en çok değer veren bir
kurum…
İşte 1905’ten bugüne Galatasaray Kadınları…
 Cumhuriyet öncesinde, kapalı kapılar, büyük duvarların arkasında, Galatasaray’ın
kurucularının ve eşlerinin spor yaptığını görüyoruz. Toplum, kadına çalışma ve sosyal alanda yer vermiyor, ama, Galatasaraylılar, evlerinin, bahçelerinin içerisinde yaptıkları ilkel tenis
kortlarında, tenis oynuyorlar.


Ama, kadınların bugünkü anlamda ilk spor yaptıkları alan, deniz…

Bu merak 1910’lu yıllardan başlıyor. Bu kadar erken bir dönemde, dünyada kadınlara spor
için kapılarını açan ne başka bir kulüp, ne de başka bir ülke var.
 Galatasaray tarihinde, ilk Sarı – Kırmızı formalı, mayolu kadın sporcuları gördüğümüz tarih : 1924… Yüzmede Vedat ve Sedat Abut kardeşler başarıdan başarıya koşarken,
Galatasaray forması taşıyan ilk kadın sporcular da aynı günlerde ortada görünmeye başlıyor :
Bedia Naci (Soysal), Belkıs Ethem ( Soysal), Avniye Kerim, Meliha Hüseyin .
 Galatasaray Spor Kulübü’ne kadın üyelerin alınması da yaklaşık bu tarihlerde… Galatasaray’ın ilk kadın üyesi, üyelik sıra numarası 145 olan Süreyya Hanım… İlginç bir şekilde,
ilk üç kadın üyenin adı da Süreyya…455 Süreyya İnal ve soyadı bilinmeyen 472 Süreyya..
 Galatasaraylı kadınların su sporlarındaki sürekliliği, döneme göre azalmalar olsa da
hep devam etti. Kürekte Nazlı Yar, Lale Oraloğlu, yüzmede Selma Hassan, Canan Ateş, Ünal
Yaman, Esra Paşakay gibi isimler, kabiliyetleri ile kendi dönemlerinin yıldız isimleri oldular.
 Kürek sporunda, kadınlar 1920’lerde sahneye çıktılar. Yukarıda saydığımız isimlere
ek olarak, Semine, Şefika, Melek ve Müşfika kürek çeken ilk Galatasaraylı sporculardı. Çoğu,
ya erkek sporcuların eşleri, ya yöneticilerin kızları, ya da Bebek cemiyetinin önde gelen ailelerinin mensupları idi.

Yüzmede tarihimizin öne çıkan kadın
ismi Selma Hassan idi. Selma Hassan, 1950’lerin
ortasından 1970’lerin ortasına kadar, yaklaşık 20
yıl havuzların kraliçesi oldu. 1930’ların efsane Galatasaraylı kürekçisi Nevin Hassan’ın kızı idi. Aynı
dönemde, havuzlarda Modalı Canan Ateş fırtınası da vardı. Türkiye’de ilk maraton yüzen kadın
o oldu. Hatta Varna maratonunda birinci olmayı
başardı.

Ya diğer branşlar ?.. Yelkende Zerrin
Demir’in 1960 Roma Olimpiyat Oyunları’nda
yarışarak bayrağı daha da ileri götürüşünü nasıl
unutabiliriz ?
Özellikle 1960’larda, İstanbul’da Voleybol denince ilk akla gelen isim Galatasaray Kadın Voleybol takımının oyuncularını ?..

Galatasaraylı Tenisçiler (1920)
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Ve Kadın Basketbol takımımızı ?... 90’larda
hakimiyet kuran ve sayısız lig şampiyonluğu
kazanan Kadın Basketbol takımımızın oyuncularını
bugün bile bir çırpıda sayabiliyoruz: Derya,
Handan, Çelen, Didem, Arzu… Bu yenilmez
armadanın 1989 – 1990 sezonundaki yenilgisiz

şampiyonluğu bugüne kadar basketbol liglerinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıdır hala…
Tarihe geçmenin devamı da gelmişti : üst üste 9 şampiyonluk !...
Kadınlarımız, basketbolda çıtayı uluslararası alana da taşıdılar. 2009 yılında FIBA Euro
Cup, 2013’te FIBA Euroleague kupalarını ülkemize getirdiler.


Kısacası, Galatasaray’da kadınlar her zaman en öndeler…

Bugün, Galatasaray Spor Kulübü’nün toplam 12.386 üyesinin 2.591’i kadın….
Kulüp Divan Kurulu’nun toplam 2.511 üyesinin 372’si kadın…
 Galatasaray kadınları, Kulüp Yönetim Kurullarında da aktif olarak kendilerini gösteriyorlar. Tam 43 yıl önce, Türkiye’de ilk kez bir kadın, bir spor kulübünün yönetim kuruluna
seçildi : 1975 yılında, Selahattin Beyazıt Başkanlığındaki Galatasaray Spor Kulübü Yönetim
Kurulu’nda Belma Çobanlı, Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Onu, 2000’lerin başında,
Mehmet Cansun yönetiminde görev alan Bikem Arda Koç takip etti. Kulüp Başkanlığını
Duygun Yarsuvat’ın yürüttüğü dönemde ise, Yönetim Kurulu’nda Ebru Köksal ve Denetim
Kurulu’nda Asena Yılmazkaya kadın yöneticiler görev üstlendiler.
 Galatasaray’ın kadınları, genç Cumhuriyetimizin temelleri atılırken Mustafa Kemal’in
hayalini kurduğu, her yerde ve her düzeyde aktif rol alan kişilikleri ile, modern Türkiye’nin
simgeleri… 1923’ten sonsuza kadar….

Galatasaray Kadın Kürekçileri, Kuruçeşme Sahilinde (1938)
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Galatasaray’da Eğitim ve Sporun
Başarılı Bir Sentezi :
Zeynepgül Ene
Galatasaray Lisesi’ne kızların da alınmasının 50. yılı vesilesi ile “Bitmeyen Mektep”
dergisinde, 2015’te başlattığımız yazı dizisinde, bu sayımızda, değerli basketbol sporcumuz Zeynepgül Ene ile beraber olacağız.
Sevgili Zeynepgül, bize özet olarak,
özgeçmişin hakkında bilgi verir misin?
-

1969 İstanbul doğumluyum .

Galatasaray Lisesi’ni ve Boğaziçi Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
bölümünü bitirdim.
İngilizce ve Fransızca biliyorum.
Evliyim ve 2 çocuk annesiyim.
Basketbola Beşiktaş Kulübünde başladım.
Altyapıda gösterdiğim başarılı performans
sonrasında, 1987’de Galatasaray’a transfer oldum.
7 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği, 2 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı
Kupası sevincini yaşadım . 51 kez Ay Yıldızlı formayı giydim. 1995 yılında oyunculuk kariyerimi noktaladım.
U16 ve U18 Kız Milli takımlarında antrenörlük yaptım.
2007 – 2012 yılları arasında, Türkiye Futbol Federasyonu’nda, futbol yaygınlaştırma projelerinin başında yer aldım.
- “Maço kültürü” baskın bir okulda, kız- erkek karışık olarak okuma bağlamında,
ne düşünüyorsun ?
- Ben sadece hazırlık sınıfında erkeklerle okudum. Kız kıza okumaktan bir zarar görmedim. Hatta, kız kardeşim olmadığı için, hepsi kardeşim gibi oldular. Ailem beni özgüvenli
yetiştirdiği için, kendimi, hiçbir zaman, erkeklerden eksik veya geride hissetmedim.
Bizim devremizde (120), kız – erkek, arkadaşlıklar çok iyi idi. Hiç sıkıntı yaşamadım.
Sporcu olmak hayatımın her döneminde bir ayrıcalıktı. Okulda da bunu her zaman hissettim.
-

Basketbola nasıl başladın ? Okulda spor hayatın nasıl şekillendi ?

- 11 yaşında yatılı okumak üzere başladığım Galatasaray macerası tüm hayatıma şekil
verdi. Basketbola, Cumhur Hocamın telkini ile, Hazırlık sınıfında başladım.
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Basketbolu o kadar sevdim ki, rahmetli babamın aldığı basketbol topu ile, 5 dakikalık teneffüsler de dahil,
her fırsatta, Ortaköy’ün sahilindeki sahalarda, kimi buldu isem onunla basketbol oynadım.
Okula başladığım yıl, 7. Sınıfta olan şimdiki eşim
Orhun ile, basketbol oynarken tanıştık.
Eşimi ve halen çalıştığım işimi Galatasaray’a borçluyum. Yatılı olmanın da etkisi ile, Galatasaray’da okuduğum yıllar, erken olgunlaşmak, kendi kararlarımı kendim vermek, sorumluluk almak anlamında bana çok şey
kattı. Yatılı arkadaşlarımla kader birliği yaptık. Birlikte
ağladık, birlikte güldük.
Turnuvalardan, maçlardan döndüğümde, çok fazla
ders, hatta sınav kaçırmış olurdum. Galatasaray’da okuduğum yıllarda, sporu ve eğitimi birlikte sürdürmek konusunda oldukça zorlansam da, hocalarımın ve yatılı arkadaşlarımın desteği ile, bu süreci
nisbeten rahat atlattığımı düşünüyorum.
O dönem Galatasaray’da okuyan öğrenci profili, süper zeki, çok renkli bir profildi. Karakterimizin oluşmaya başladığı yıllarda, onlarla aynı havayı solumak büyük bir fırsattı. Çok donanımlı hocalarımızın verdiği eğitim ve vizyon, hayatım boyunca bana büyük katkı sağladı.
Okulda aldığım üst düzey eğitimin de sayesinde, spora ayırdığım zamana rağmen, Boğaziçi Üniversitesi’ni kazandım. O dönemde öğretmenler, öğrencilerin spor yapmasını teşvik
ederler, spor yapan öğrenciyi mutlaka desteklerlerdi. Biz, dönemimizde, Okulumuza, 2 kez
Türkiye ikinciliği, 2 kez Türkiye Şampiyonluğu; 1 kez de Türkiye üçüncülüğü kazandırdık.
O dönemde Okulumuzdan A Milli Takımı seviyesinde sporcular yetişti.
Okulumuzda, maalesef, şimdi, sporun eskisi kadar değerli olmadığını görüp üzülüyorum.
Uzun zamandır Okulumuzda bu seviyede sporcu yetişmiyor.
-

Galatasaray Liseli olmak sana ne kazandırdı ?

- Galatasaray Lisesi sadece benim okulum olmadı. Ortaköy yatakhane binasında “bilen
bilmeyeni yener” tabelasını ilk gördüğüm andan beri, Galatasaraylı kimliğim, her alanda en
iyi olmak üzere, bana büyük sorumluluklar yükledi. Galatasaray, benim, hayat boyu sürecek
en yakın dostluklar kurduğum bir yuva oldu. Ait olmakla her zaman gurur duyduğum, ağabeylik, ablalık ve kardeşlik kavramını yaşadığım, yaşattığım kocaman bir aile ve bir camia
oldu. Galatasaray, formasını terletip, bayrağını hep yukarıya taşımak için çok çalıştığım ve
gönülden bağlandığım bir sevgidir. Taraftarlıktan çok ötedir. Özeldir.
-

Teşekkür ederim.

Yeşim Demirel
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Feridun Ağabey...
Galatasaray Lisesi’nin kapısının karşısındaki yolun ilk sağında, Beyoğlu Balık
Pazarı’na giren Dudu Odaları Sokağı’nın
solundaki 7. dükkan, “Üç Yıldız Şekerleme”, bir dönemin Galatasaraylılarının
tekkesi gibidir. Aramızda oraya uğramayan var mıdır ?
Her yaşta Galatasaraylıyı büyük bir
misafir severlik ve daimi güler yüzü ile
karşılayan Feridun (Dörtler) Ağabey’i
bilmeyen yoktur.
Günümüzde 3. kuşağı sürdüren bu
sempatik şekerci dükkanında, enva-i
çeşit şekerleme, lokum, akide şekeri, ev
yapımı reçeller, tatlılar, ziyaretçilere sıcak
bir ilgi ile sunulur.
Dergimizin yayın politikası gereği
peşine düştüğümüz, Galatasaray’ın çok bilinen, ama, az tanınan pek çok şahsiyeti arasında,
Feridun Ağabey’i ihmal edemezdik. Onu dükkanında ziyaret ettik. İkram ettiği sade kahveyi
yudumlarken, sorularımızı cevapladı. Bizi çok duygulandırdı. Gönlünün ve hafızasının derinliklerinde yer alan kişi ve olaylardan etkileniyor, ister istemez duygularını ortaya koyuyordu.
- Feridun Ağabey, bize kendini tanıtır mısın ?
- 1934 yılında, İstanbul’da Cihangir’de doğdum. Annem ve babam, geçmişi Rumeli’den gelen bir ailenin son
fertleri… O günlerde Üsküdar’dan Sinop’a kadar Kastamonu vilayeti… Dedelerimi ayrı ayrı İnebolu’ya yerleştiriyorlar.
İlkokulu Cihangir’deki Firuzağa ilkokulunda bitirip,
1946’da Galatasaray’da, Ortaköy’de, Hazırlık sınıfında
okumaya başladım. Okul numaram 1587 idi. M. Calloud’nun talebesi idim. Sınıf hocamız Eşref Kırşan idi.
Galatasaray Lisesi’nden 1955 yılında, Edebiyat şubesinden mezun oldum. Mezuniyetimden sonra da devamlı dükkanda bulundum. Üniversite okumadım.

Ahmet Fikri Bey

Daha Cihangir İlkokulundan beri topa meraklıydım.
Yaz kış demeden, yağmur çamur demeden, Cihan Park’ta
sabahtan akşama futbol oynardık.

1953’ten itibaren de Galatasaray Lisesi’nde ve Galatasaray Kulübü’nde futbolculuk yaptım. Sol iç veya sol açık mevkiinde oynuyordum. Küçük yaşıma rağmen Coşkun Özarı Ağabeyimin, beni, diğer futbolcu arkadaşlara örnek olarak göstermesini unutamam. O olaydan
iki gün sonra da, ben Galatasaray’ın A takımı ile idmana çıktım. Daha sonra, beni Kulüp’teki
küçük odasına çağıran Gündüz Kılıç, önümüzdeki Sarajevo maçında beni mutlaka oynatacağını söyledi. ”İster 10 gol at, ister 10 gol kaçır, kafamdaki sensin !” dedi.
Galatasaray Kulübü’nün Karadeniz turnesinde Samsun’a uğramıştık. Orada, 1950 yılında Mektep’te yapılan ve “temizlik” olarak adlandırabileceğim kadro değişiklikleri yüzünden,
Samsun 19 Mayıs Lisesi’ne tayin edilen, kendisi de, hem Okul’da jimnastik hocası, hem de
Kulüp’te sol açık mevkiinde futbol oynayan Mehmet Ali Hoca ile karşılaştım. O, Okulda
iken, bana futbolun inceliklerini anlatmış, güzel şeyler öğretmişti. Bana çok güvenirdi. Her26

kesin elini sıktıktan sonra, sıra bana gelince, “yanlış ata oynamamışım” der gibi takdir dolu
bakışını hiç unutamam. (Feridun Ağabey burada çok duygulanıyor !)
Lise’den sonra, 1955 yılında, Galatasaray Kulübü’nde rahat top oynayamayacağımı gördüm. Zira yaşım nisbeten küçüktü ve bana sıra gelinceye kadar, önümde çok sporcu vardı.
O zaman Emniyet Kulübü’ne geçmeye karar verdim. Emniyet, İstanbul liglerinin en zayıf
takımı idi. 1956’ nın sonuna varmadan orada futbolu bıraktım.
Zira, o sıralarda gönlümü kaptırdığım ve 1958’de evleneceğim Hüsniye Hanım’ın ailesi,
Galatasaray’dan mezun olsa bile, bir futbolcunun bir eş olarak çok makbul olmayacağını ihsas
ettirmişti. Söz verdim. Hem dükkanda yalnız bırakmamayı düşündüğüm babama, hem de,
benim için dünya güzeli sevdiğime… Ben sözümde duruyorum, ama söz verdiklerim hayatta
değil… ( Feridun Ağabey burada da çok duygulanıyor !)
İki çocuğum oldu : Aliye ve Altuğ… Kızım da Galatasaray’dan… Oğlum ise, 3. kuşak
olarak, bu dükkanın sorumlu sahibi…Ben ona yardımcı oluyorum.
-

Feridun Ağabey, senden bu dükkanın hikayesini dinleyelim…

- Benim babam da şekerci idi. Dedemin dedesi de şeker ve tatlı ile meşgul olurmuş.
1956’da, bundan önceki dükkanı yıkıp, yerine bugünkü dükkanın bulunduğu binayı yaparken, bodrum katındaki kazıda bulduklarımızdan, buranın daha önceleri hem kesim yapılan,
hem de et satılan kasap dükkanı olduğunu öğrendik. Zaten bu bölgedeki dükkanlar daha çok
kasap dükkanları imiş.
Babam Ahmet Fikri Bey, bu dükkanı 1926’da, yine şekercilik yapan birisinden almış. Ben
1944’lerden beri yaz tatillerinde burada çalışmaya başladım. Grand Cour’un yan duvarından
kaçıp Cihangir’e oynamaya gitmeyelim ve göz önünde bulunalım diye, babam, ağabeyim ile
benim burada olmamızı isterdi. Oralardan bugünlere geldik.
- Feridun Ağabey, Galatasaray’daki öğrenciliğinden, bize, hocalarından, arkadaşlarından, unutmayacağın hatıralarından, sevdiğin derslerden, Mekteb’in havasından
bahseder misin ?
- Biz, birbirinden kıymetli, Atatürk’çülüğü benimsemiş ve bizim zihinlerimize yerleştirmeyi başarmış harika hocalarda okuduk. Onların tezgahından geçtik. Mesela, bir Sait Bey,
bir Ferruhzat Bey, bir Mehmet Ali Hoca… Bırakın hocaları, bir Ramazan Ağabey… Her biri
bize hatıraları bugüne kadar gelen çok güzel günler yaşattılar.
Pilav’larda da her zaman beraber olduğum 1589 Özkan Olcay, 1512 Metin Palanduz,
Erdinç Binatlı, Güngör Salman (maalesef vefat etti) en yakın arkadaşlarımdı.Hele, Özkan ve
Metin’den çok çektim…
En sevdiğim dersi sorarsan: jimnastik, jimnastik, jimnastik…
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Duvarlarına mı, koridorlarına mı sinmiş bu Mektebin
dostluk, dayanışma ?... Bize hayatımız boyunca silinmeyecek bir mühür gibi basıldı.
Unutmayacağım hatıralardan birisi, Aşağı Mektep’te
(Ortaköy), bugün Rektörlük makamı olarak kullanılan
ve o zaman Revir olan binada, ateşlenip 2 gün kalmış
olmamdır. Yattığım yerden, tavan resimlerine bakarken
hayatımda ilk defa ananas ile tanıştım. O zamana kadar
hiç bilmediğim bir meyve idi.
Diğeri de, açıktan bir gemi geçerken, deniz kenarındaki parmaklıklara üşüşüp “Kaptan, düdük!” diye bağrışmamız ve kaptanın geminin düdüğü ile bizi selamlaması
idi.
Bize hem Kulüp, hem Mektep için neler söylemek istersin, sevgili Feridun Ağabey ?...
- Önce Kulüp için söyleyeyim. Bugün Galatasaray Kulübü Başkanını seçiyor. Bir aday
enflasyonu var. Aday sayısı fazla… Kulübün bütün üyeleri uygun bir isim etrafında birleşebilmeli. Durumumuz itibariyle, her zamankinden daha fazla birlik olmaya ihtiyacımız var.
Gerek eski üyeler, gerek daha gençler, yapılması gerekenler hakkındaki fikirlerini, çeşitli zeminlerde dile getirerek, baştaki sorumluların doğru işler yapmasını, hataya düşmemesini sağlayabilirler. Galatasaray her şeyden önce gelir.
Galatasaray Lisesi’ne gelince… Ben burada Lise’ye çok yakınım. Her gün önünden geçip
dükkanıma gidiyorum. Ama bir yönden de uzağım. Tabii olarak, sık beraber olduğumuz
arkadaşlarımızın sayısı azalıyor. Her şeyi borçlu olduğum Galatasaray’ı çok seviyorum. Zira,
Galatasaray, bize büyük gurur yaşatan, hayatımıza yön veren, okulu, sporu ve kültürü ile
daha nice kuşakları yetiştirecek, yüzyıllardan gelen etkisini yüzyıllara aktaracak büyük bir
müessesedir.
Bu güzel sohbet için teşekkürlerimi sunuyorum. Sana sağlıklı, mutlu ve
huzur dolu yıllar diliyorum, sevgili Feridun Ağabey’ciğim.
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“Amicale de Galatasaray”
Paris

“Amicale de Galatasaray” 1984’te Paris’te kuruldu.
Sayıları 150’ye kadar varan Galatasaray Liseliler 1970’lerden beri çoğunlukla Paris’te (ama
Fransa’nın başka kentlerinde de) okumakta, çalışmakta ya da devlet görevi gereği bulunmaktaydı. Dernek bu kişileri derleyip toparlayan bir rol oynadı. Üye sayısı kimi zaman 200’e
ulaştı, kimi zaman da, ülkeye geri dönüşlerin etkisi ile, daha aşağıya düştü.
Derneğin ilk Galatasaray Pilavı da aynı yıl düzenlendi. Aslında eski yıllarda da Galatasaraylılar kimi zaman bir araya gelip toplanıyor ve pilav yiyorlardı. Ama, “Amicale de Galatasaray” (AGS) bu olaya bir düzen getirdi. O tarihten sonra her Haziran ayının ikinci ya da
üçüncü Pazar günü Fransa Pilavı düzenlendi. İlk Pazar gününün seçilmemesi İstanbul’daki
ana Pilava saygıdan geliyordu.
Bu arada yıl içinde farklı buluşmalar da hep oluştu. Kimi zaman bir “Café”de ayaküstü
buluşmalar söz konusu oluyordu. Kimi zaman da bir lokantada birlikte yemek yeniyordu.
Bu buluşmaların da, Haziran Pilavı’nın da önemli bir özelliği, bunlara kişilerin eşleri ile çocuklarının da katılabilmesi idi. Kısacası, önemli amaçlardan biri Fransa’da bir “Büyük Aile”
oluşturmaktı. Kimi zaman yabancıları dışlayan bir ülkede birliktelik ve dayanışma sağlamak
anlamında.
Bu yaklaşım giderek daha da geniş bir çerçeve kazandı. Örneğin İstanbul’dan okumak için
gelen, veya da tatilden istifade Paris’i ziyaret etmek isteyen Galatasaray Liseli öğrencilere sahip
çıkmak, onlara yardımcı olmak, onların ilk günlerinin sıkıntılarını hafifletmek bakımından.
Ayrıca, Liseye tayin edilen Fransız öğretmenleri gitmeden önce bilgilendirme çabaları da
yürütüldü. Bu arada seyahat acenteliği yapan bazı Liseliler, İstanbul’a gönderdikleri Fransız
turistleri taşımış olan uçakların boş olarak geri dönüşlerinde çok ucuza (hatta ücretsiz olarak)
Liseli grupları Fransa’ya taşıdılar.
Düzenlenen Pilav ve yemeklere eski Fransız öğretmenler hep davet edilirdi. Bundan eski
öğrenciler de, eski öğretmenler de büyük zevk alırlar, eski günleri konuşurlar, hatta kimi gizli
kalmış bazı eski olayları birlikte didiklerlerdi. Fransa’nın eski Türkiye büyükelçileri de çağrılırdı Pilavlara.
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Bunun yanında liseye dönük çalışmalar da söz konusu olurdu. Örneğin birkaç üyenin
gayretiyle binlerce kitap ve dergi derlendi Paris’te… Bunlar İstanbul’a giden kişilerle parça
parça, Okulun Fransızca Kütüphanesine armağan edildi.
“Amicale”, Fransız makamlarıyla da yakın ilişkiler oluşturmaya özen gösterdi.
1970’li yıllarda Ankara’nın Liseye ilgi ve desteği hayli azalmıştı. Lise, neredeyse kendi kaderine terk edilmişti. Bu politikayı gören Fransa da uzağa çekilmeyi tercih etmeye başlamıştı.
Zaten, yabancı ülkelere öğretmen gönderme politikası, hem öğretmen sendikalarından gelen
baskı sonucu, hem de maliyet düşürme çabası nedeniyle hayli değişmişti. O kadar ki, askerlik
hizmetini yapan gençler bile Liseye öğretmen olarak gelmeye başlamıştı.
Eski büyükelçilerle, gazetecilerle, Fransız fikir adamlarıyla kurulan ilişkiler bu politikanın
değiştirilmesine yardımcı olmaya çalışıyordu. Örneğin, Başkan Mitterrand’ın baş basın danışmanı bile yemeklerden birine davet edilmiş ve bir konuşma yapması istenmişti.
Bu arada, Lisenin eski öğretmenlerinden ve daha sonra başkan De Gaulle’ün Çin Büyükelçisi olan Etienne Manac’h ile yakın ilişki kurulmuştu. M. Manac’h, AGS yemeklerine
gelmeye özen gösterirdi. Galatasaray Lisesi ile ilgili politikanın değişmesinde ve hele Üniversite’nin kurulmasında onun büyük etkisi oldu.
AGS, Başkan Mitterrand’ın Galatasaray Üniversitesi’nin kuruluş belgesini imzaladığı Türkiye gezisinden önce, Fransızca 24 sayfalık büyük boy bir yayın hazırladı. Bunu Türkiye’ye
giden uçakta Başkanın kendisine ve gazetecilere dağıttı. Bu yayında hem Mitterrand’ın ve
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın imzalı temennileri yer alıyor, hem de eski büyükelçilerin Liseyi öven yazıları bulunuyordu. Ayrıca, ünlü Galatasaraylı yazarların yazıları ve Galatasaray
Lisesi’nin geçmişini ve bugününü tanıtan yazı ve fotoğraflar…
AGS üyeleri için de “Pilav” adını taşıyan bir dergi yayınlardı. Bu arada, Galatasaray’ın
geleneksel değerlerini bir sistematiğe bağlayarak derleyip toplayan bir kitapçık da hazırladı.
Bu çalışma İşbirliği Kurulu tarafından da kabul edilip yayımlandı.
“Amicale de Galatasaray”ın Başkanları :
1984-1988 : Atila ALPÖGE (86)
1988-1990 : Atilla DARMAR (92)
1990-1993 : Atila ALPÖGE (86)
1993-1996 : Nesim FİNTZ (101)
1996-1999 : Timur GÜNGÖR (105)
1999-2000 : Mümtaz TEKER (106)
2000-2002 : Mümtaz TEKER (106)
2002-2004 : Süleyman ANILMIŞ (106)
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2004-2007 : Nesim FİNTZ (101)
2007-2009 : Kerim EMRE (102)
2009-2013 : Mahmut DEĞER (106)
2013-2014 : Mahmut DEĞER (106)
2014-2016 : Ziya ÖZALP (108)
2016-2018 : Yıldız ÇAPRAK (115)
2018- ….. : Ayşe ÖKTENER (109)

Galatasaraylılar Birliği
Bağışçıları
Lokal girişindeki mermer levhada i̇simleri yazılmış bağışçılarımız
* Ahmet Abdik

Necdet Çobanlı

Ahmet S. Kozak

Nevzat Anarat

* Ali Döğerli

Nezihe N. Başartan

* Aykut Mutlu

Özdemir Kalpakçıoğlu

Ayşe Babaoğlu

Özhan Canaydın

* Can Kıraç

Rüknettin Birce

* Coşar Gürtan

Salih Z. Özbatur

Doğan Dölcel

*

Doğan Yılmazipek
* Erhan Keleşoğlu

Selahattin Beyazıt
Selma C. Kalpakçıoğlu

*

Semih Haznedaroğlu

Erol Beker

Suat Y. Selçuk

Esat Bayramoğlu

Sunday Bakırcı

Faruk Sunter

Sungur Babaoğlu

Ferit Basmacı
* Fuat Diriker

*

Süha Doratlı
Şevket Çizmeli

Hamdi İyigün

Şükrü Topçuoğlu

Hayri Çağlar

Turgut Barış

Hayri Domaniç
Hilmi Toygar

Galatasaray Lisesi 1972-73 Öğrencileri

İlhan Tüzün

Galatasaray Lisesi 1978-79 Öğrenci

* İnan Kıraç
Kamil Öztop

Galatasaray Lisesi Okul ve Öğrencileri
Galatasaray Spor Kulübü

* Levent Dilmaç

İstanbul Galatasaraylılar Derneği

* Lütfullah Konyalıoğlu

Ankara Galatasaraylılar Birliği

Mehmet Gürlek

İzmir Galatasaraylılar Derneği

Mehmet Kavala

Bursa Galatasaraylılar Derneği

Melih Dural
Mordo Dinar
* Muammer Ekonom
Mustafa Özcan
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Lokal girişindeki mermer levhada i̇simleri yazılmamış bağışçılarımız
Adnan Erkaya

Melih Tokay

Ahmet Can

Metin Kıral

Ahmet Keskin

Mithat Gürata

Berrin Beydağ

Muammer Kaymakçalan

Celal Aşkar

Munis F. Ozansoy

Celal Hulusi Kocamemioğlu

Mustafa Kenan Küney

Cemil Dino

Muvaffak Kırlı

Daniş Tunalıgil

Münir Kekevi

Emin Ercan

Necdet G. Yener

Erdil Akay

Nejat Ertüzün

* Erdoğan Atay

Nihat Başartan

Ferda İlkgelen

Nuri Sayın

Feridun C. Erkin

Nüvit Arıcan

Ferruhzat Türaç

Orhan Mutlu

Ferzan Aras

Raif Onger

Fethi Aşkın

Rıfat Baraz

Galatasaray İçtimai kısmı

Sadi Sanver

Hasan E. Işık

Said Evren

Hayrettin Ozansoy

Suat Aray

Hayri Tokay

Suat Nihat

İlhan Lütem

Tahir Şentürk

* İzzet Yazçayır
Mehmet Uluçam
Melahat Fıtrat Atasel
*
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Halen hayatta olan bağışçılarımız

Tayfur Tarhan
Uğur Eken

Galatasaraylılar Birliği’nin
2018 Yılı Faaliyetleri
27 Aralık 2017 Çarşamba günü, Birliğimizin 80. Kuruluş Yıldönümü gecesi, Lokalimizde,
kalabalık ve coşkulu bir üyeler topluluğunun katılımı ile yapılmıştır.
Bu vesile ile, Birliğimize üyeliklerinin 30. yılını dolduran Ahmet Nur Gürkan, Argun
Erkaya, Canel Karakaş, Ercan Altınok, Ertan Güngör, Kamer Rodoplu, Mehmet Cem
Kahyaoğlu, Mehmet Necati Kazancı, Mehmet Yalçın Orhon, Nadir Berker, Özden Engin,
Sarper Süzek, Tansel Alphan, Yakup Konyalıoğlu ve Yıldırım Kırgöz’e hatıra plaketleri
verilmiştir.
Birliğimizin Yönetim Kurulu, merhum ağabeyimiz Mehmet Akman Başman’a “Üstün
Hizmet Madalyası” verilmesini kararlaştırmış, babasının madalyasını oğlu Ali Başman
almıştır.
Bu mutlu gecemize katılan üyelerimiz ve eşleri, yine üyelerimizden Ömer Diyarbekirli’nin
eşi Gülhan Diyarbekirli’nin Suluboya Resim Sergisi’ni gezmişler, “2018 Yılı Takvimi” ile
“Bitmeyen Mektep” dergimizin 7. sayısını almışlardır.
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27 Ocak 2018 Cumartesi akşamı, Lokalimizin hizmete girmesinin 39. yıldönümünü
kutladık.

11 Mart 2018 Pazar günü, Birliğimizin 2017 yılı faaliyetleri ve mali durumu ile ilgili
Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.
21 Mart 2018 Çarşamba akşamı, Birliğimiz lokalinde düzenlenen “Ocakbaşı Türk
Sanat Müziği Dinletisi”nde, solist Handan Savcı ile kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu bizlerle
olmuşlardır. Şömine başında, Evimizin sıcak ortamındaki dinleti, katılımcılar tarafından ilgi
ve beğeniyle izlenmiştir.

23 Mart 2018 Cuma günü, Fransız Büyükelçiliği ve Institut Français, Bilkent Oteli’nin
Sakarya Balo Salonu’nda, Ankara’da bulunan ve Fransızca konuşan bütün ülkelerin
Büyükelçiliklerin de katıldığı “Grand Gala de la Francophonie” gecesi düzenlemiştir.
Geceye destek olan Birliğimiz, sağladığı 10 adet davetiyeyi, Yönetim Kurulumuzun kararı
ile, katılmak isteyen üyelerimize, kura ile, ücretsiz olarak dağıtmıştır.
13 Nisan 2018 Cuma günü, Galatasaray Lisesi öğrencileri Ankara-Kapadokya gezisinde,
saat 11.00’de yaptıkları Anıtkabir ziyareti sonrasında Birliğimiz tarafından Lokalimizde öğle
yemeğinde ağırlanmışlardır.
17 Nisan 2018 Salı akşamı, Barbera Şaraplarının Kav ve Kültür Şef Yardımcısı Alban des
Grottes’un sunduğu Şarap Tanıtım Gecesi yapılmıştır.
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13 Mayıs 2018 Pazar günü, Lisemiz Matematik ve İstatistik Kulübü öğrencileri, Ankara’da,
Türkiye Zeka Vakfının düzenlediği “Türkiye 23. Zeka Oyunları Yarışması”na katılmışlardır.
Birliğimiz, öğrencilerimizin otelde konaklamalarını üstlenmiştir.
26 Mayıs 2018 Cumartesi günü yapılan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Kongresi’nde
seçime katılan Başkan adaylarından, Mustafa Cengiz, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat
20.00’de, Ali Fatinoğlu, 17 Mayıs 2018 Perşembe saat 18.00’de, Dursun Özbek, 21 Mayıs 2018
Pazartesi günü saat 11.00’de, Lokalimizde üyelerimize program ve projelerini sunmuşlardır..

10 Haziran 2018 Pazar günü saat: 13.00’den itibaren, Birliğimizin Gölbaşı Tesislerinde
yapılacak geleneksel Pilavımız’da davetlilerimizi ağırlayacağız.
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Birliğimiz, Galatasaray Eğitim Kurumlarımızı desteklemeye devam etmektedir. Bu
cümleden olarak :
- “Galatasanat -2018 Projesi” ve
- “ Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Çalıştayı” için bağış gönderilmiş,
- Galatasaray Üniversitesi Fransızca Dil Hazırlık sınıflarında başarılı olan sınıf birincisi
16 öğrencinin Fransa’da yaz okulu ve kültürel etkinliklere katılmaları için imkan sağlanmıştır.

Her ayın ilk Salı günleri düzenlediğimiz öğle yemekleri, üyelerimizin ilgisini çekmeye
devam etmektedir. Yaz tatili vesilesi ile ara verilen bu yemekler, 2 Ekim 2018 Salı günü
yeniden başlatılacaktır.
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Galatasaray Yüzme Kulübü ve Atlama Kulesi (1945) - Bebek
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