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Başkan’dan

Kalpler beraber…
Futbol…
Basketbol…
Voleybol…
Atletizm…

A. Sertaç Komsuoğlu

Hep birlikte,
el ele, ‘tek
vücut’
Fenerbahçemizi
en iyi noktalara
getirmek için
‘Tam zamanı
şimdi…’

Yelken…
Kürek…
Boks…
Masa Tenisi…
Yüzme...
Onlarca tesis…
Türkiye’nin her ilinde temsilcilikler…
Yurt dışı temsilcilikleri…
On binlerce üye…
Yani…
Yanisi açık…
Türkiye için, Türk sporu için, kilit bir
kurumdur Fenerbahçe…
Türkiye için Fenerbahçe seçimleri
çok önemlidir, ülke gündeminin ana
maddesidir.
Fenerbahçe, Türkiye’nin en önemli
markası olmaktan öte Türkiye’nin en
büyük sivil toplum örgütüdür.
Türk sporunun gelişimine
baktığımızda özellikle spor
ekonomisinin büyümesi
yolunda Fenerbahçe kritik bir rol
üstlenmiştir.

Şimdi Fenerbahçe’de yeni bir dönem
başlıyor…
Fenerbahçemiz için,
Fenerbahçemiz’in geleceği
için olmazsa olmaz bir isimdir
Başkanımız Ali Koç...
Ali Koç, Fenerbahçe yönetiminde
olduğu ve olmadığı dönemlerde
hep Fenerbahçe’ye katkı
sağlamıştır, büyük destekler
vermiştir. Başkanımız Ali Koç’un,
taraftarlarımızın ve kongremizin
büyük desteğiyle göreve gelmesi
Fenerbahçe'yi çok daha yukarılara
taşıyacaktır.
Fenerbahçe her dönem, Türkiye
ve Türk sporu için vazgeçilmez bir
camia olmuştur.
Hep birlikte, el ele, ‘tek vücut’
Fenerbahçemizi en iyi noktalara
getirmek için ‘Tam zamanı şimdi…’

Teşekkürlerimizle…
Fenerbahçe’nin tarihi Kongresi’nde
Başkanımız Ali Koç’un listesinde
yer almanın onuru ve gururunu
yaşadım. Bizi davasına ortak
eden Başkanımıza, aynı şekilde
bize bu görevi oylarıyla veren
Fenerbahçemiz kongre üyelerine ve
tabii ki bize kalplerini, gönüllerini
veren taraftarlarımıza teşekkürü
borç biliyorum.
Kalpler beraber…
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Derneğimize
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SARI LACİVERT DERGİSİ
Spor Yöneticilerine, Kulüp
Üyelerine ve
Spor Sektörü Temsilcilerine
ücretsiz dağıtılır. Para ile
satılmaz.
Yayınlanan yazıların
sorumluluğu yazarına aittir.
Reklamların sorumluluğu ise
reklam verene aittir. Dergide
yayınlanan yazı ve resimler
kaynak gösterilmek sureti ile
iktibas edilebilir.
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Sosyal medyada üyelerimiz

Dernek binamız hizmete girdi

Sarı-Lacivert Derneği uzun yıllardır hayalini kurduğu ve büyük
özveri ile inşa edilen dernek binasına kavuştu. Kadıköy’ün kalbinde
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’na 150 metre mesafede hizmete
giren dernek binası Restoran ve Lounge bölümleriyle tüm dernek
üyelerimizi ve Sarı-Laciverte gönül veren misafirlerini bekliyor.
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Sarı Lacivert Rüyada ilk
Yönetim Kurulu Toplantısı
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Yapımı tamamlanan
ve Sarı Lacivert Derneği
Üyelerinin ve Fenerbahçe
taraftarlarının güzel vakit
geçirebileceği bir mekan olması
hedefiyle inşaa edilen yeni dernek
binasında Sarı Lacivert Derneği
Yönetim Kurulu ilk Yönetim Kurulu
Toplantısını gerçekleştirdi.
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Sarı Lacivert Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası Yönetim Kurulu
üyelerinin yeni dernek binamız hakkındaki görüşlerini aldık.

Eyüp Aratay

Ahmet Eke

YENİ BİNAMIZDA DAHA BÜYÜK
KİTLELERE ULAŞACAĞIZ

D

erneğimiz, Sayın Sertaç
Komsuoğlu başkanlığa
geldiği ilk günden bu yana bir
hayalin peşinde koşuyordu.
Bu hayal aslında Sarı Lacivert
Derneği’nde Sertaç Başkan’dan
önce de kurulmuş bir hayaldi.
O hayal de bir lokale sahip
olmaktı. Bu çerçevede de
yaklaşık 5 yıllık bir süredir bütün
dernek yönetiminde bulunan
arkadaşlarla büyük bir çabayla
buradaki arazinin bir lokale
dönüştürülmesi için emek
harcandı ve nihayet bu emeğin
sonucunu hep beraber burada
mutlulukla nihayete erdirmiş
bulunuyoruz. Bugün bizim için
bir gurur ve mutluluk günü. Ve
bu süreç içerisinde de emek
veren herkesin katkılarıyla
ortaya çıkmış muhteşem bir
eseri kutlama günü. Ben bu
çerçevede Sayın Başkan başta
olmak üzere emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyorum.
Yaratmış olduğumuz Sarı
Lacivert Ailesi’nin

BİZLERİ ÇOK DAHA FAZLA
BİR ARAYA GETİRECEK

B

büyüklüğünün, bu dernek
binasıyla katlanarak
büyüyeceğini tahmin ediyoruz.
Lokalimizde, daha büyük kitlelere
ulaşıp, Fenerbahçe
sevgisini daha büyük
bir gruba yayacağımızı
düşünüyorum.

u binanın hikayesi çok uzun.
İlk projelendirildiğinden
bugüne yıllar geçmiş. Burası çok
güzel bir bölge ve alan, stada
ve Dereağzı’na da çok yakın. Bu
lokasyonda derneğin uzun yıllar
ihtiyacını giderebilecek bir eserin
yapılması çok güzel bir şey. Bu
gibi camialarda aidiyet duygusu
çok önemlidir. Üyelerin aidiyetini
ve birleşmesini sağlayan fiziksel
yerlere ihtiyaç var. Burası şu
haliyle bizim umduğumuzdan
daha güzel, daha konforlu, bizi
daha fazla bir araya getiren çok
özel bir mekan. Buranın ortak
paydası Sarı Lacivert, renkler,
Fenerbahçelilik. Derneğimizin
ismi de Sarı Lacivert. Binamızın
her tarafı öyle. Başlangıç için çok
özel ve güzel bir gün. Bugüne
gelmek kolay olmadı. Ama bu bir
dönüm noktası. Bundan sonra bu
derneğe, bu binayı yapıp bu hale
getiren Yönetime özellikle Sayın

Başkan Sertaç Komsuoğlu’na bu
üyelerin çok büyük vefa borcu
var. Derneğin bu halini daha
canlı hale getirmemiz lazım.
Burası Sarı Lacivert yaşam alanı
olmalı. O açıdan üyeler için hem
duygusal, hem heyecanlı bir an
ve gün. Bunun artarak devamını
diliyoruz.
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İlhan Zeki Köroğlu

GÜZEL
GÜNLERİMİZE
VESİLE
OLACAK

U

zun süren uğraşlar
sonucunda özellikle
başkanımızın önderliğinde ve
liderliğinde binamıza kavuştuk.
Bu bina Fenerbahçe’nin başarısı
için adanmışlık ve kardeşlik adına,
Fenerbahçe kardeşliği adına çok
güzel günlerimize vesile olacak.
Burası hepimizin el ele vererek,
‘Fenerbahçe için daha iyi neler
yapabiliriz’i konuşacağımız
bir yer olacak. Bu bina hem
bizim bireysel kardeşliğimiz,
arkadaşlığımız, dostluğumuza
hem de Fenerbahçe başarısına
katkıda bulunacak bir mekan
olacak.

Faruk Türköz

ÇOK GÜZEL
BİR BİNA

B

uraya 3-4 saatliğine de olsa,
Sertaç Bey’in yaptıklarını
görmek için Ankara’dan geldik.
Çok güzel bir bina olmuş. Keşke
her derneğin böyle bir yeri
olsa. Böyle bir eseri üyelere
kazandırdığı için Sertaç Bey’i
tekrardan tebrik ediyorum.
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Aslan Uzun

YENİ BİR
DÖNEMİN VE
VİZYONUN
BAŞLANGICI

B

ugün bizim için mihenk taşı.
Bugünü bir vizyonun bitip,
yeni bir vizyonun başladığı günün
birinci günü olarak görüyorum.
Bize, stadımızdan sonra ikinci
bir mabed oldu. Yeni bir evimiz
oldu. İnşallah burada hep beraber
nice şampiyonlukları beraber
yaşayacağız. Fenerbahçe’ye Sarı
Lacivert Derneği olarak daha
büyük katkılar sağlayacağımıza
inanıyoruz. Emeği geçen başta
başkanımız olmak üzere herkese
çok teşekkür ediyorum. Dediğim
gibi; bugün yeni bir dönemin
başlangıcı ve tarihe geçmesi
gereken bir gün.

Mutluay Doğan

FENERBAHÇE
ÇOK DAHA
İLERİYE
GİDECEKTİR

2

018’in ilk Yönetim Kurulu
Toplantısını bu güzel
dernek binasında yapmak
çok heyecan ve enerji verici.
Bundan sonra inşallah çok daha
güzel hareketlerle, aksiyonlarla
devam edecek. Fenerbahçe’nin
şampiyonluğuyla taçlanacak.
Sarı Lacivert Derneği ve
Fenerbahçe çok daha ilerilere
gidecek.

Uğur Kılıç

BAŞKANIN
BÜYÜK
EMEKLERİ
OLDU

S

üreci başından beri takip
eden birisi olarak şu anki ve
eski yönetim kurulu üyesi olarak
büyük bir mutluluk yaşıyorum.
Çok zor oldu. Sayın Başkanın
da emekleri büyük. Katkısı olan
tüm arkadaşlara da teşekkür
ederiz. Gerçekten mutluyuz.
Tüm üyelerimize verdiğimiz sözü
yerine getirmenin mutluluğunu
yaşıyoruz.

Erdem Er

BU PROJE
HERKESİN
RÜYASIYDI

Ç

ok mutlu ve heyecanlıyız.
Başta Sertaç Komsuoğlu
ve Mustafa Akıncı olmak üzere
emeği geçen herkesten Allah
razı olsun. Bize böyle bir yer
kazandırdılar. Herkesin rüyasıydı.
Rüya gibi gerçekten. Üyelerden
gözyaşı dökenler oldu. Hepimiz
çok duygulandık. İnşallah hayırlı
uğurlu olur. Fenerbahçe’ye de
uğur getirir. Aynı zamanda Sarı
Lacivert’e de büyük bir vizyon

katacak ve herkesin bakış açısını
değiştirecek. Bu bina ile beraber,
hem derneğimiz, hem de
Fenerbahçemiz inşallah daha da
ileriye gidecek.

Hakan Koca

BURASI
DAHA DA
CANLANACAK

B

u bina yapılırken, bittiğinde
bu hale geleceğini çoğu
kişi hayal etmiyordu. Biz hayal
ediyoruz, insanlara da bu hayali
göstermemiz gerekiyor. Burası
insanların gelmesiyle daha da
canlanacak. Boşken hiçbir şey
ifade etmiyor. Burası insanlarla
dolmak zorunda. Herkes buraya
gelebilecek. Burayı canlı hale
getirmemiz lazım. Bu kadar insan
bugün buradaysa, yarın da burada
olacak.

Volkan Akan

HİKAYESİ
ETKİLEYİCİ

S

arı Lacivert Derneği Başkanı
Sertaç Komsuoğlu’nun
arkadaşıyım. Derneğe de üye
oldum. Bu tesisin hikayesini
sürekli dinliyordum. Buraya
gelince çok etkilendim. Emeği
geçen herkese sonsuz teşekkür
ediyorum.
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Engin Keskinel

Loran Vayloyan

BİR HAYAL
GERÇEĞE
DÖNÜŞTÜ

B

ugün burada bir rüyanın ve
hayalin gerçekleşmesine
tanıklık ediyoruz. Sertaç
Başkanla birlikte buranın
yeniden canlanmasına birebir
tanık oldum. Son iki dönemdir
de yönetim kurulunda bir
şeyler yapmaya çalışarak,
bu canlanmanın artmasını
sağlamaya çabalıyoruz. Ama her
düşüncenin ve projenin çatısı
burasıydı. Bütün maddi ve manevi
imkanlar buraya endekslenmişti.
Başkanımız olağanüstü azmi ve
aidiyet duygusunu, bizlere de
aşıladı. Onun azim ve şevkini
gördükçe biz de en az onun kadar
bir şeyler yapmaya gayret ettik.
Ve bugün burada ilk toplantımızı
yaptık.

SARI LACİVERT AİLESİNİN
YENİ MABEDİ OLACAK

B

izim bir hayalimizdi.
Derneğimizin bu binaya
sahip olabilmesi için çok zorlu
süreçlerden geçtik. Ben bütün
süreçleri yakından takip ettim.
Özellikle Sertaç Başkanın bu
konudaki inancı herkesi bu
noktaya getirdi. Çok başarılı ve
güzel bir bina olmuş. Her ince
detay düşünülerek yapılmış.
Dernek binasının ötesinde
ve çok kaliteli bir bina olmuş.
Artık bizim burası Sarı Lacivert
ailesinin bir mabedi haline
geldi. Nasıl ki Fnerbahçe Spor
Kulübü’nin mabedi Şükrü
Saraçoğlu Stadıysa, Sarı Lacivert
Derneği’nin de mabedi bu bina
oldu. Başta Sertaç Başkan olmak
üzere emeği geçen herkese
teşekkür etmek lazım. Bu proje
için çok uğraştı. Birçok kişinin
bu proje başladığında çok fazla

inancı yoktu. Ama Sertaç Başkan
hep inandı. ‘Yapacağım’ dedi.
‘Yapacağız’ dedi ve çok güzel bir
eser meydana getirdi. Kendisine
buradan tekrar teşekkür etmek
istiyorum. Emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum.

Acun Güneş

FENERBAHÇE TARAFTARI BU
ÇATI ALTINDA BULUŞACAK

H

epimiz çok mutluyuz.
Fenerbahçe ailesi olarak,
Sarı Lacivert ailesi olarak bir
araya geleceğimiz, nice mutlu
günleri birlikte paylaşacağımız,
şampiyonlukları birlikte
yaşayacağımız yeni evimize
bugün ilk defa kavuştuk. Bugün
burada olan tüm arkadaşlarımız,
abilerimiz, bu binanın
yapılmasında emeği geçen
Sarı Lacivert Derneği’nin eski
yöneticileri, bugünkü yöneticileri
ve en başta da Başkanımız
Sayın Sertaç Komsuoğlu’na
çok teşekkür ediyorum. Bugün
hepimizin geleceğine, hayatımızı,
mutluluğumuzu, birlikteliğimizi
paylaşacağımız çok değerli
bir armağan verdiler. Bugün
bizler buradayız. Gelecekte
çocuklarımız, Fenerbahçeli başka

kardeşlerimiz hepsi bu çatının
altında nasıl birlikte olmanın,
nasıl Fenerbahçe için iyi bir şey
başarmanın daha iyi yolarını
bulurlar? Buna bakacaklar. Onun
için gurur duyuyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 2018 Seçimli
Olağan Genel Kurulu’nda Ali Koç, 16 bin 92 oy
alarak Kulübün yeni başkanı oldu.

F

enerbahçe Spor Kulübü 02-03
Haziran 2018 Seçimli Olağan Genel
Kurulu’nda başkan adaylarından
Ali Koç 16 bin 92 oy, Aziz Yıldırım
ise 4 bin 644 oy aldı. Bu sonuçla Ali
Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni
başkanı oldu. Ülker Stadyumu Fenerbahçe
Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin ev
sahipliğinde yapılan kongrede 20 bin 736
geçerli oy verildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 37’nci
Başkanı seçilen Ali Y. Koç, sonuçların
açıklanmasının ardından bir teşekkür
konuşması yaptı.
Başkan Ali Koç şunları söyledi; “Öncelikle
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Genel
Kurul neticesi hepimize hayırlı uğurlu
olsun. Bu yolda hep inandım. Dedim ki,
‘Kim kazanırsa büyük farkla kazanacak’.
Bunu niye dedim? Siz bana ve ekibime
öyle şeyler yaşattınız ki çok emindik
kendimizden. Çünkü bu sevgi, güven az
insana nasip olur. Tekrar söylüyorum: Bu
yolda kimseye biat etmedik, kimseden
menfaat beklemedik. Aynaya baktığımızda
kendimizi sorgulayacağımız eylemde
olmadık. Bu kadar organik olabilirdi ve bu
sizin sayenizde oldu.”

“BİZ HEP DİK DURDUK”
Koç, “Bana dediler ki, kongreler başkadır
sokak başkadır. Ben de her zaman
kongreler taraftardır dedim. Ben de bu
inançla gittiğim her yerde bazı kongre
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üyelerini üzmek pahasına herkes
yolcu taraftar hancı dedim. Ben de bir
taraftarım. Bugün çok duygu yüklüyüm.
Bu sizin eseriniz, sizin başarınız. Siz bana
inandınız, ben size inandım. Bir kere
sizleri utandıracak bir şey yapmamak
için ben ve arkadaşlarım bu yolda
sevgide ve saygıda kusur etmemek
için, camiaya layık olmak için adaylık
sürecinde titiz davrandık. Bir ekibimiz
vardı küçük bir ekip ama biz sizlerle,
milyonlarla yaptık. İki kişiyle
başladık. Bu yola çıkarken iki kişiye
gittim. Biri Burhan Karaçam ve
‘Sonuna kadar varım’ dedi. Diğer
isim de Semih Özsoy. 3 Temmuz’u
beraber yaşadık. Bu süreçte minimum
hatalar yaptıysak onun sayesindedir. Bu

yolda kötülük yapanlar da oldu ama biz
hep dik durduk ve doğru bildiğimiz yoldan
gittik. Ben hem Burhan Ağabeye hem de
Semih Özsoy’a teşekkür ederim” dedi.

“ESAS YOLCULUK ŞİMDİ BAŞLIYOR”

“Ç

ıktığımız bu dikenli yolda bize gönlünü, iş yerini açanlardan,
gördüğünüz posterleri yapanlar, bizi her anlamda sahiplenenler
ve yoldaş olanlar, bu yolculuğun her anında yanımızda olanlar… Allah
hepinizden razı olsun. Çok şeylerle mücadele ettik. Kuyruğu dik tutmak
sizin sayenizde oldu. Keşke şampiyonluk kutluyor olsaydık. Ama inşallah
o günler de gelecek. İnşallah o günleri de hep beraber göreceğiz. Çok
duygu doluyum. ‘İyilik kazanacak’ dedik, iyilik kazandı. Ama esas yolculuk
şimdi başlıyor. Çok zor bir yolculuğa hep beraber çıkıyoruz. Nasıl yanımda,
yanımızda durdunuz ve bizi hep inandırdınız, nasıl hep beraber başardıysak
bundan sonda da Fenerbahçemiz için hep beraber başarabiliriz. Bu
çorbada herkesin tuzu olacak. Ben ve arkadaşlarımız hayallerimizi,
hayallerinizi gerçekleştirecek iklimi sunacağız. Bayrakları çıkarmaya hazır
olun, mutlu olmaya, gurur duymaya, övünmeye hazır olun.”

“MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK’ÜN YOLU,
YOLUMUZ OLACAK”
Ali Koç konuşmasını şu
sözlerle sonlandırdı; “Mustafa
Kemal Atatürk’ün yolu,
yolumuz olacak. Ata’mız
Fenerbahçeli ama O’nun kimi
tuttuğu önemli değil, önemli
olan onun yolundan kimin
yürüdüğüdür. Bize bu rüyayı
yaşattığınız için bir hayali
gerçeğe dönüştürdüğünüz
için size teşekkür ederim.
İnşallah bizler de sizlerin
hayallerini gerçeğe
dönüştürürüz. Vefa Bey’e de
teşekkür ederim. Buradaki
adalet onun sayesinde
sağlandı. Ben sizin sesiniz,
sizin gözünüz kulağınız olup
sizi temsil etmeye devam
edeceğim. Sizin güveniniz
her zaman var olacaktır.”
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Başkan Ali Koç ve Yönetim
mazbatalarını aldı
Fenerbahçe
Spor Kulübü
Başkanı Ali
Koç, Yönetim
Kurulu Üyeleri
ve Kurullar
mazbatalarını
Ülker Stadyumu
Fenerbahçe
Şükrü
Saracoğlu Spor
Kompleksi’nde
düzenlenen
törenle aldılar.
Binlerce
taraftarın
önünde
gerçekleştirilen
törende Başkan
Ali Koç’a
büyük sevgi
gösterisinde
bulunuldu.
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lker Stadyumu
Fenerbahçe Şükrü
Saracoğlu Spor
Kompleksi’nde yapılan
Fenerbahçe Spor Kulübü
Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda
başkanlığa seçilen Ali Koç ve yönetim
kurulu, mazbatalarını 5 Haziran Salı
günü mabedimizde düzenlenen
törenle aldılar. Kongre Divan
Başkanlığını da yapan Fenerbahçe
Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa
Küçük, Başkan Ali Koç ve yöneticilere
mazbatalarını takdim etti.

Ü

Törende kürsüye ilk olarak
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu
Başkanı Vefa Küçük geldi. Vefa Küçük
öncelikle kürsüye kurulları çağırdı
ve mazbatalarını verdi. Ardından
yönetim kurulu üyeleri sahneye
gelerek mazbatalarını aldı. Son
olarak da Başkan Ali Koç sahneye
kendisini Fenerbahçeli yapan Kamer
Kaya ile birlikte çıktı. Ali Koç, tarihi
seçim öncesinde nasıl Fenerbahçeli
olduğunu anlatmış ve Kamer
Kaya’nın ismini vermişti. Tezahüratlar
ve sevgi gösterileri eşlinde kürsüye
çıkan Koç, mazbatasını Vefa
Küçük’ün elinden aldı.

BAŞKAN ALİ KOÇ: “BEN DE SİZE AŞIĞIM”
Tezahüratlara “Ben de size aşığım, ne derlerse desinler” diyerek karşılık
veren Başkan, “Daha yapacak çok işimiz var. Başlayalım. Yeni bir sayfa açmak
için buradayız. Yeni umutlar için buradayız. Bu camianın ferdi olduğum için
gurur duyuyorum. Önemli olan, icraatların sağlanmasından sonra da ben ve
arkadaşlarımla gurur duymanız. İnşallah o yolda da, biz sizin sevginize layık
oluruz. İlkler yaşıyoruz. Türk spor tarihinin en önemli, en değişik en farklı
seçimini gerçekleştirdik. Tüm Türkiye’ye örnek seçim yaptık. Türkiye ve dünya
gündemine konu olduk” diye konuştu.

“EN BÜYÜK TRANSFER SİZSİNİZ”
En büyük transfer sizsiniz. En büyük
transfer felsefe değişikliği. Hep beraber
hayallerimizi gerçekleştirecek iklimi
yaratacağımızın taahhüdünü verebilirim.
Yapacağız dediğimiz her şeyi yapmak
için var gücümüzle çalışacağız. Sizden
ilk talebim; sımsıkı kenetlenerek buraya
geldik. Her zaman sizi hissettik, esas
mücadele şimdi başlıyor. Aramıza
başkalarının girmesi için çok şey yazılıp
çizilecek. Lütfen çok uyanık olun. 20 yıllık
düzene alışanlar… Sayenizde başkan olduk.
Benim felsefemi çok iyi anlayın. İkinci
talebim; elimizi taşın altına koyacağız.
Fenerbahçe için maddi-manevi sizi gece
rahat uyutturacak fedakarlığı yapacağız,
içiniz rahat olsun. Her birimizin çorbada
tuzu olacak. Biz nasıl kulüp olmalıyız? Biz
3 yıl sonra kapı kapı sponsor arayan kulüp
değil, sponsorların geldiği kulüp olacağız.
O zamana kadar gerekli sponsorları
bulacağız. Boş bir tane bile kombine
kalmayacak. Bunu bana inandırdınız.
Loca talepleri artmaya başladı. Gelin en
fazla forma adedini satalım. Hatta gelin
her sezon sattığımız formaları toplamını
Eylül ayına kadar satalım. Bugün birden
çok üyelik formu imzaladım. Artık riskli
değil. Benim referansımla üye olabilirsiniz.
O risk kalktı. İmkanı olanlar, olmayanlara
forma alın. Ülkemizde Fenerbahçe’nin
dostu düşmanından daha büyük kulüp
olması lazım. İçinde bulunduğumuz
gibi Fenerbahçe ve diğerleri olmamalı.
Fenerbahçe şampiyon olduğunda, diğer
insanlar da memnun olsunlar. ‘Bu camia
hayırlıdır, ülkesine katkı sunar’ desinler.
Sevilmek için önce sevmeliyiz. Zaman
zaman biz karşı karşıya geleceğiz ama bu
ilkeleri yaşatacağız. Bu ülke artık nefret
dilinden bıktı. Kendinize yapılmasını
istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın.
Biz örnek kulüp olacağız. Saha dışında
yapıcı rekabetin öncüsü olacağız. Bunu
uygularsak her şey hallolur. 3 yıl sonra,
‘Bunları söylemişti, pek de inandırıcı
bulmamıştım’ diyebilirsiniz. Ortak değer,
futbol. Saha içerisinde kora kor mücadele,
saha dışında da masaya oturarak.
Fenerbahçe, ülkedeki güzellikleri artırmak
için örnek kulüp olacak. Bunları söylerken
zannetmeyin ki Fenerbahçe’nin hakkı
için kavga etmeyeceğiz. Önemli olan
haklıyken haklı kalabilmek. Biz hırslıyız
ancak hırsımızın, vicdanımızın önüne
geçmesine izin vermeyeceğiz.

“BAYRAKLARI
ÇIKARMAYA BAŞLAYIN”
Başkan Ali Koç: “Bakın size şampiyonluk
sözü veremem, ama ne sözü verebilirim
biliyor musunuz? Övünçle, gururla sokakta
gezeceğiniz bir Fenerbahçe. Bu kulüp her
şeyin en iyisine layık. Basketbolda en büyük
arzum kabul ettiği ve kazandığımız takdirde
şampiyonluk kupasını Aziz Yıldırım’ın ve
yönetiminin kaldırması. Çünkü bu kupayı
kaldırmak onların hakkı. Güzel günler
başlıyor. Bayrakları çıkarmaya başlayın. Yaşa
Fenerbahçe, kalpler beraber” dedi.
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu’ndan FB TV’ye Açıklamalar
Semih Özsoy:

“

Gurur ve onur verici, evimize
döndük. Zor görevler bizi bekliyor.
Arkadaşlarımızla üzerine katarak bir
şeyler yapmak istiyoruz.”

Erol Bilecik:

“

Gerçekten belki de dünyada bu sevgi
seli çok az rastlanan bir şey. Fair play
için güzel şeyler olsun. Ali Koç çok farklı
birisi. Türkiye’nin gözde kulübüne layık bir
kulüp yaratacağız.”

Sertaç Komsuoğlu:

“

Fenerbahçeli için bundan daha
mutlu, daha heyecanlı, daha övünç
duyabileceği bir an olamaz. Bunun
için yarından evvel bugünü anlatmalıyız
diye düşünüyorum. Çok mutluyuz.
Başkanımızla birlikte yönetim kurulu olarak
Fenerbahçe’mize çok büyük hizmetler
yapmak istiyoruz. Bir günde olacak iş değil,
çok çalışmamız gerekiyor. Taraftarımıza çok
ihtiyacımız var, seyircimizin hep arkamızda
olması gerekiyor. Bugün bunu da gördük,
taraftarlarımız arkamızda olacaklarını
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gösterdiler. İnşallah önümüzdeki süreçte
çok güzel günler göreceğiz. Öncelikle
Fenerbahçe sevgisini Türkiye geneline
yaymamız lazım. Ben bunu başaracağımıza
kalpten inanıyorum. Başkanımız bir
hedef koydu. Forma konusunda çok hızlı
bir şekilde harekete geçmemiz lazım.
Taraftarımızın da bu konuda çok istekli
olacağına inanıyorum ve tekrar teşekkür
ediyorum.”

Kemal Danabaş:

“

Dünyanın en büyük spor kulübü.
Hayatımı adadığım spor kulübü. Bu
fırsatı verdiği için Ali Koç’a çok teşekkür
ediyorum. Tüylerim diken diken, ne mutlu
Fenerbahçeliyim diyene.”

Turhan Şahin:

“

Hepimiz duygu yüklüyüz. Aşağı
yukarı yarım asrı aşan bir süre bu
camianın içerisinde bulundum. Çok
çeşitli kongrelerde çok önemli faaliyetler
yaptık ama bu kongre kadar güzel ve bizi
onurlandıran bir kongre olmadı. Bunu tesis
eden eski yönetimimize, başkanımıza ve bu
kongreye başkan adayı olarak katılan Sayın

Ali Koç’a da Fenerbahçe’nin altyapısından
yetişmiş bir sporcu olarak şükranlarımı
sunuyorum. Yönetim Kurulumuz da
çok uyumlu olacak. Genç ve tecrübeli
yöneticiler harman yapıldı. Ali Koç’un zaten
kişiliği hakkında bize laf söylemek düşmez.
Fenerbahçe çok güzel bir kongreyle
layık olduğu değişim ve dönüşüm süreci
içerisine girdi. Ben çok ümitliyim. Dünyada
örnek gösterilen bir kulüp olacağız.
Yönetimimizle, idari kadromuzla, yetişen
sporcularımızla, sosyal projelerimizle
eğitime vereceğimiz önemle, her şeyimizle
çok özel olacağız.”

Ozan Korman:

“

Tüm taraftarımıza teşekkür ediyoruz.
Beklenti çok büyük. Yapabileceğimiz
çok şey var. Bunu başaracağız.”

Ömer Okan:

“

Şu an kalbim inanılmaz çarpıyor. Eski
başkanımıza ve yönetim kurulumuza
teşekkür ediyorum. Daha güzel bir
Fenerbahçe için kalpler beraber. Elimizden
geleni yapacağız.”

Başkan: Ali Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Listesi

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

Disiplin Kurulu

Sicil Kurulu

Asil Üyeler:

Asil Üyeler:

Asil Üyeler:

Asil Üyeler:

Semih Özsoy

Abdülkadir İlbeyli

Hüdaverdi Aksen

Esra Öztürk Çilingir

Nevres Erol Bilecik

İlhan Aydın Erbuğ

Ahmet Gürkan Ergenekon

Tolga Kahraman

Mehmet Burhan Karaçam

Musa Erdemir

Ahmet Güneri Özsoy

Fahrettin Çekmeceligil

Sevil Zeynep Becan

Mehmet Vodina

Haluk Can Özel

Ahmet Muhtar Tanrıöver

Şaban Erdikler

Oğuz Buktel

İsmet Bardakçı

Feyza Özarca

Mustafa Tankut Turnaoğlu
Fethi Pekin
Metin Şen
Turhan Şahin
Mustafa Kemal Danabaş

Cafer Tayyar Başaran

Yedek Üyeler:

Cumhur Güven Taşbaşı

Fuat Durutaş

Yedek Üyeler:
Çağrı Giray Kılıztuğ

M. Selim Çeçen

Yedek Üyeler:

Ümit Anıl

Selda Leventçi

Reşit Selim Keki

Sezai Seçkin Durahim

Osman Atakan Tekin

Acar Sertaç Komsuoğlu

Mustafa Turan

Simla Türker Bayazıt

Mehmet Ergen

Ömer Okan
Burak Çağlan Kızılhan

Balotaj Kurulu

Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu

Asil Üyeler:

Asil Üyeler:

Mert Sayın, M. Handan Özkan, Lamia İrem Koç,
Haluk Güvener, Hakkı Ergüzel, Duran Ömür Süsler,
Haluk Bilen, İnci Ceyda Teomanlı, Levent Bilgin

Faruk Güler, Selman Arınç, M. Kerim
Kazgan, Ahmet Mesut Köseoğlu, Osman
Sinan Sümen

Selahattin Baki

Yedek Üyeler:

Yedek Üyeler:

Muhittin İlker Dinçay

Serhan İren, Acar Yıldız, Aytaç Özgen, Gamze
Ersöyler, Bülent Bagater

Mehmet Karakaş, Levent Hataylı, Emine
Gül Yıldırım

Yedek Üyeler:
Belgin Aral
Alper Pirşen
Ozan Korman Tarman
Metin Sipahioğlu

Esra Nazlı Ercan
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FENERBAHÇE
SPOR KULÜBÜ
BAŞKANLARI

Ö

nümüzdeki haziran ayının
üçünde Kulübümüzün üyeleri
Fenerbahçe’nin yeni başkanını
seçmek üzere sandığa gidecekler. Ben
de bu vesileyle tarih içinde Fenerbahçe
Spor Kulübü’nde genel kurullar ve
başkanlık seçimlerinden söz etmek
istiyorum.

Alp BACIOĞLU
Fenerbahçe Müzesi Müdürü

1907 yılında resmi
olarak kurulan Fenerbahçe
Spor Kulübü 111 yaşında.
Geçen bu 111 yılda ilk
Başkanımız Ziya Songülen’den
Sayın Aziz Yıldırım’a gelene
dek tam 33 değişik kişi
Fenerbahçe Kulübü’nde
başkanlık yaptı. Kulübümüzde
başkanlık makamı, 1907
yılından itibaren gerek yetki
ve unvan gerekse hukuksal
olarak değişik tanımlamalar
içermiştir.
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KULUBÜMÜZÜN 33 FARKLI
İSİM BAŞKANLIK YAPTI
Değerli okurlar, 1907 yılında resmi
olarak kurulan Fenerbahçe Spor
Kulübü 111 yaşında. Geçen bu 111
yılda ilk Başkanımız Ziya Songülen’den
Sayın Aziz Yıldırım’a gelene dek tam
33 değişik kişi Fenerbahçe Kulübü’nde
başkanlık yaptı. Kulübümüzde
başkanlık makamı, 1907 yılından
itibaren gerek yetki ve unvan gerekse
hukuksal olarak değişik tanımlamalar
içermiştir. İlk yıllar oldukça karışıktır.
Bu konu ancak 1934 yılından sonra
yeni tüzüğümüzle netlik kazanmıştır.
1934 yılına değin Fenerbahçe Spor
Kulübü’nde başkanlara değişik
süreçlerde şu isimler ya da sıfatlar
verilmiştir. “Başkan, Yönetim Kurulu
Başkanı, Kulüp Başkanı, Onursal
Başkan ve Genel Başkan…”
Kulübümüzde aynı anda, yukarıdaki
unvanları taşıyan bir ya da daha fazla
kişilerin iş başında bulundukları
dönemler yaşandığı gibi, bunlardan
hiçbirinin sahibinin bulunmadığı,
yani Fenerbahçe’de resmi olarak bir
başkanın olmadığı ya da sadece bir
onursal başkanla yetinilmek zorunda
kalındığı dönemler de oldu. Bu
çeşitlilik ve belirsizliklerin nedenlerini
ülkenin ve kulübün içinde bulunduğu
koşullardan soyutlayamayız.
Kulübün kuruluş döneminde yaşanan
bunalımlar ile Birinci Dünya Savaşı

sonrasında İstanbul’un işgali ile
milli mücadele ve Kurtuluş Savaşı
yıllarındaki politik olaylar, başkanlar
konusundaki belirsizliklerin,
karmaşanın baş nedenleridir.
Kulübün ilk kuruluş yıllarında
düşülen bunalımlarla, Birinci Dünya
ve Kurtuluş Savaşı yıllarındaki politik
olaylar ve İstanbul’un işgal edilmesi
ile yaşanan düşman baskısı kulüp
yönetimlerini ve kulübü etkiledi. Bu
nedenle 1934 yılına dek geçen süreçte
Başkan, Genel Başkan, Yönetim Kurulu
Başkanı ve Fahri Başkan unvanları
taşıyan bir ya da bazen birden fazla
kişilerin iş başında oldukları dönemler
görüldü. Ya da bu unvanlardan hiç
birinin olmadığı başkansız veya sadece
bir onursal başkanla yetinildiği,
yetinilmek zorunda kalındığı dönemler
de oldu.
O dönemki Kulüp tüzüğünde bir
boşluk vardı. 1923 yılındaki yeni
tüzüğün 3. maddesi kulübün organları
ile ilgilidir. 3. maddenin 2 bendi çok
açıktır ve şu şekildedir:
“İdare heyeti: Katib-i umumi;
umumi kaptan ve muhasebeciden
mürekeptir.” (Yönetim kurulu, genel
sekreter, genel kaptan ve saymandan
oluşmuştur.)

BİR DÖNEM GENEL
SEKRETERLER DE KULÜBÜ
BAŞKAN GİBİ YÖNETTİ
Kulübümüzün 1923 yılındaki yeni
tüzüğünde geçen bu madde 1934
yılına dek yürürlükte kaldığı için
bu süreçte kulüp yönetimine genel
sekreter olarak seçilmiş bulunan
kişiler kulüp başkanı gibi algılanmış
ve öyle hareket etmişlerdir. Bazı
Fenerbahçe Başkanları listelerinde bu

Kuruluşundan bugüne Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarının portre
fotoğrafları Fenerbahçe Müzesi'nde sergileniyor.

kişilerin isimlerinin başkan gibi listelere
alındığı görülmektedir. Bu saygıdeğer
kişilikler bir başkan gibi davranıp kulübü
başkan gibi yönetmişlerdir. Ancak tüzüğe
göre o kişilerin resmi olarak Fenerbahçe
Başkanı sayılmaları olanaksızdır. Bu
kişilerin o gün varolan tüzüğümüze
göre resmi görevleri ya da bir başka
deyişle unvanlarını, “Fenerbahçe
Spor Kulübü Genel Sekreteri” olarak
tanımlamalıyız. Ancak dediğim gibi bu
saygıdeğer kişilikler kulübümüzü aynen
bir başkan gibi yönetmişlerdir. Daha
1918 yılında Cumhuriyetten önceki en
gelişmiş en olgun kulüp tüzüğünün
5. Maddesi şöyle idi: “Kulübün bütün
umur ve muamelatı (Kulübün tüm
işleri ve muameleleri) Heyet-i idare ile
kaptanlar heyeti tarafından görülür.
(Yönetim kurulu ile kaptanlar kurulu)
İdare Heyeti: Reis (Başkan), Umumi Katip
(Genel sekreter) Muhasdip (Sayman)
Umumi Kaptan (Genel kaptan) Dahiliye
Müdürü ( İçişleri müdürü) ve iki azadan
(üyeden) kurulu olup hükümete karşı
mesuldur. (sorumludur) Kulübün
muamelatı umumiyesini murakebeye
memur bir de müfettiş vardır. (Kulübün
genel işlemlerini denetlemek için bir
denetçi vardır) Yani değerli okurlar, 1918

yılında yürürlüğe giren tüzükte başkan
da içinde olmak üzere yönetim kurulu
7 kişidir. 1923 yılında yürürlüğe giren
yeni tüzük, Kulübü ne yazık ki başkansız
hale getirdi. O tarihlerde bu yeni tüzüğü
düzenleyenlerin hangi düşüncelerle
böyle bir tüzüğü yürürlüğe soktuklarını
ne yazık ki bilemiyorum. Sanırım
kulübümüzde 1914 yılından beri ayrıca
“Genel başkan” ismiyle bir makam
olduğundan sanırım ayrıca bir başkana
gerek görmemiş olabilirler.
1923 tüzüğünün 3. maddesinde tüzükte
geçen kaptanlar heyetinin ne işle
uğraşacağı konusuna açıklık getirilmiş.
Bu madde şöyledir: Kaptanlar Heyeti:
Şube kaptanlarından mürekkep olup
hususat-ı fenniye ile iştigal eder.
(Kaptanlar kurulu şube sorumlularından
oluşmuş olup kendi konularıyla uğraşır.)
Değerli okurlar, tüm bu açıklamaları
sizlere yapmamın nedeni 1923 yılı
tüzüğü gereğince genel sekreter
olarak seçilmiş bulunan, “Nasuhi Esat
Baydar 1924 -25; Ali Naci Karacan
1925 -27; Muvaffak Menemencioğlu
1927 -32; Sait Selahattin Cihanoğlu
1932 -33 ve Hayri Celal Atamer 1933

-34 isimli tümü de birbirlerinden çok
değerli bu saygın kişilikler, Fenerbahçe
Başkanı gibi çalışmış, başkan gibi
görev yapmışlardır. Ancak bu isimleri
bir başkan olarak algılayan ve de
gösteren yaklaşım dönemin tüzüğü ile
çelişmektedir. Başkan gibi görev yapan
bu saygıdeğer kişilikleri şükranla anmak
her Fenerbahçelinin birincil görevidir.
Hepsine şükranlarımızı sunarken, ışıklar
içinde yatsınlar diyorum.
Bir sonraki sayfada vereceğimiz
listede biz bu saygıdeğer “genel
sekreterlerimizi” yukarıda açıkladığım
nedenlerle listemize almadık.

KULÜBÜMÜZDE KAVRAKOĞLU
VE ILGAZ FARKLI DÖNEMLERDE
ÜÇER KEZ BAŞKANLIK YAPTI
Fenerbahçe’de Osman Kavrakoğlu
ve Faruk Ilgaz değişik tarihlerde üçer
kez, Razi Trak ile Ali Şen de yine iki ayrı
süreçte ikişer kez başkanlık koltuğuna
oturmuşlardır. İki tanesi üçer iki tanesi de
iki ayrı tarihte iki kez olmak üzere değişik
tarih ve dönemlerde 38 başkan görüldü.
Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübünde
başkanlık yapan 32. kişidir.
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FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANLARI LİSTESİ
GÖREV TARİHİ

İSMİ VE SOYADI			

MESLEĞİ				

ÖLÜMÜ

1907 - 1908

Nurizade Ziya Songülen 		

Duyunu Umumiye Memuru		

21.08.1936

1908 - 1909

Ayetullah Bey			

Sular İdaresinde Memur			

1919

1909 - 1910

Tevfik Taşçı			

Ticaret					

06.11.1979

1910		

Hakkı Saffet Tarı			

Bankada Memur				

08.09.1952

1910 - 1911

Galip Kulaksızoğlu		

Serbest Meslek				

22.11.1939

1911 - 1913

Osman Fuat Efendi		

Şehzade					

Mayıs 1973

1911 - 1912

Emirzade Arif Bey		

Y. Mühendis		

		

Haziran 1919

1912 – 1914

Dr. Hamit Hüsnü Kayacan		

Doktor (Dâhiliye Uzmanı)

		

26 Şubat 1952

1913 - 1914

Mehmet Hulusi Bey

Hicaz Demir Yol. Genel Md.		

1916

1915 - 1934

Sabri Toprak			

İ. ve Ter. Partisi Genel Sekr.			

19.02.1938

1915 - 1916

Dr. Nazım Bey			

Milli Eğitim Bakanı			

26.08.1926

1918 - 1919

İ. Refik A. Nuri Sekizinci

Piyes Yazarı				

06.03.1935

1920 - 1924

Ömer Faruk Efendi		

Şehzade					

Mart 1969

1934 - 1950

Şükrü Saracoğlu			

Adalet, Dışişleri Bakanı ve Başbakan

27.12.1953

1950 - 1951

Osman Kavrakoğlu

Avukat -DP Rize Milletvekili-		

02.05.1995

1951 - 1952

Ali Muhittin Hacıbekir		

Hacıbekir Şekercilik’in Sahibi		

30.12.1974

1952 - 1953

Osman Kavrakoğlu (2.kez)

Avukat Rize Milletvekili 			

02.05.1995

1953 - 1954

Bedii Yazıcı			

Sigorta Şirketi Genel Müdürü		

28.07.1997

1954 -1955

Osman Kavrakoğlu (3.kez)

Avukat - Rize Milletvekili			

02.05.1995

1955 - 1958

Zeki Rıza Sporel 			

Ticaret - İstanbul Milletvekili		

03.11.1969

1958 - 1960

Agah Erozan 			

T.B.M.M. Başkan Vekili			

03.09.1993

1960		

Medeni Berk			

Başbakan Yardımcısı			

16.03.1994

1960 - 1961

Hasan Kamil Sporel		

Sokoni Vakum Şir. E.Md.			

27.04.1969

1961		

Razi Trak (ilk başkanlığı)		

Yapı Kredi Bankası Yön. Kur. Bşk. 		

06.11.1997

1962 - 1966

Dr. İsmet Uluğ			

Göz Mütehassısı				

26.08.1975

1966 - 1974

Faruk Ilgaz (1.başkanlığı)

Mühendis Müteahhit 			

16.07.2014

1974 - 1976

Emin Cankurtaran		

Sanayici					

20.02.2009

1976 - 1980

Faruk Ilgaz (2.kez)		

Mühendis müteahhit			

16.07.2014

1980 -1981

Razi Trak (2.başkanlığı)		

Ticaret					

06.11.1997

1981 - 1983

Ali Şen (ilk başkanlığı)		

Sanayici					

Yaşıyor

1984		

Faruk Ilgaz (3.kez)		

Mühendis yapı müteahhidi			

16.07.2014

1984 - 1986

Fikret Arıcan			

eski futbolcu emekli			

25.05.1993

1986 - 1989

Tahsin Kaya			

Yapı Müteahhidi				

Yaşıyor

1989 - 1993

Metin Aşık			

Yapı Müteahhidi				

Yaşıyor

1993 - 1994

Güven Sazak			

Yapı Müteahhidi 				

26.04.2011

1994		

Hasan Özaydın			

Yapı Müteahhidi				

02.04.2001

1994 - 1998

Ali Şen (2.başkanlığı)		

Sanayici					

Yaşıyor

1998 - 2018

Aziz Yıldırım			

Yapı Müteahhidi 			

Yaşıyor
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Yeni binamızda üyelerimizle
buluşmaya devam ediyoruz
Sarı Lacivert Derneği yeni binasında üyelerini ağırlamaya devam ediyor. Buluşmalarda; Sarı Lacivert
Derneği Başkanı Sertaç Komsuoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, üyelerle görüş alışverişinde bulunuyor.

PETDER Başkanı ve Petrol Ofisi CEO’su
Selim Şiper, yeni binamızla ilgili genel
bilgi aldı.

Fenerbahçe Eski Asbaşkanı İsfendiyar
Zülfikari derneğimizi ziyaret etti.

TOBB Doğalgaz Meclisi Başkanı İbrahim
Akbal da Sarı Lacivert Ailemize katıldı.
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Altan Tanrıkulu ‘Fenerbahçe Tarihi’
kitabının özel baskısını Sarı Lacivert
Derneğimize hediye etti.

Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez
Başkanımız Sertaç Komsuoğlu’nu dernek
binamızda ziyaret ederek torunu Kaan
Çankırı için dolap kiraladı.
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Sarı Lacivert Buluşmalar'da
Ali Koç’u ağırladık
Ali Koç, Fenerbahçe

Genel Kurulu öncesinde

Sarı Lacivert Derneği’nin
düzenlediği Sarı
Lacivert Buluşmalar’a
konuk oldu. Dernek
üyeleriyle bir araya
gelen Ali Koç, önemli
açıklamalarda bulundu
ve üyelerin sorularını
yanıtladı.

S

arı Lacivert Derneği olarak
düzenlediğimiz Sarı
Lacivert Buluşmalar’ın
konuğu Fenerbahçe Genel
Kurulu öncesinde Ali
Koç oldu. Derneğimizin yeni binasına
gelerek üyelerimizle buluşan ve
adaylığı ile ilgili önemli açıklamalarda
bulunan Ali Koç; “Fenerbahçelilerin
beni umut olarak, ümit olarak görmesi
hayatımdaki en büyük şereftir” dedi.
Ali Koç, Sarı Lacivert Derneği’nin yeni
binasını gezerek başladığı ziyaretinde
binamızın Fenerbahçe camiasına hayırlı
olmasını diledi ve “Maç zamanlarında
buluşmak ve heyecanımızı paylaşmak
için de çok güzel bir ortam olacağından
eminiz” diyerek konuşmasına başladı.

“GENÇLİK TRİBÜNÜ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”
Özellikle öğrenci gençlerin yüksek fiyatlardan dolayı kombine bilet alamadıklarını bildiklerini dile
getiren Ali Koç, “Eğer bir sponsor desteği oluşturabilirsek kombinenin bir kısmını gençlik tribünü
oluşturup onlara ayırmak istiyoruz. Hayalimde gençlere doğru bir Fenerbahçe bırakmak adına küfürsüz
bir tribün var. Ayrıca kadınları daha çok stadlara çekmek istiyoruz. Küçük taraftarlarımız için de
projelerimiz var ve devam edecek” dedi.

“FENERBAHÇE’NİN FARKI,
EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ
AİDİYET DUYGUSU”
Güçlü olmanın farklı ve göreceli bir
tabir olduğunu söyleyen Koç, “Bütün
kulüpler kendilerini en büyük en güçlü
olarak tabir ederler. Fenerbahçe’nin
farkı ise ‘eşi benzeri görülmemiş aidiyet
duygusu’ diye düşünüyorum” dedi.
“Her gün biraz daha büyümeli,
gelişmeliyiz ama elimizde olanları
da korumalıyız. Biz büyük bir
spor kulübüyüz ve elimizde olan
kaynakları spordan başka hiçbir şeye
kullanmamalıyız” diyen Başkan Koç,
“Kısa sürede olmasa da uzun vadede
dünyanın en iyi on-on iki takımı
arasında olmamamız için hiçbir sebep
yok” diye konuştu.
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Sarı Lacivert Buluşmalar'ın
ilk konuğu Aziz Yıldırım oldu
Sarı Lacivert Derneği’nin
yeni binasında
düzenlemeye başladığı
‘Sarı Lacivert Buluşmalar’ın
ilk konuğu Fenerbahçe
Genel Kurulu öncesi Aziz
Yıldırım oldu.

Aziz Yıldırım, Sarı Lacivert
Derneği Başkanı Sertaç
Komsuoğlu’na "Fenerbahçe
Tarihi" kitabını hediye etti.

F

enerbahçe Spor Kulübü
Eski Başkanı Aziz Yıldırım,
“Sarı Lacivert Derneği’nin
Fenerbahçe camiasına
kazandırdığı kulüp
evi” olarak nitelediği Derneğimizin
yeni binasına gelerek ‘Sarı Lacivert
Buluşmalar’ın ilk konuğu oldu. Üyelerle
buluşan Aziz Yıldırım, üyelerin sorularını
da cevapladı.

“1 MİLYON 600 BİN OYLA YILIN SPOR ADAMI SEÇİLDİM”
64. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde Yılın Spor Adamı Ödülü’ne layık görülen Aziz
Yıldırım aldığı ödül ile ilgili olarak şunları söyledi; “Ödül seçimlerine 3 milyon kişi katıldı ve ben 1
milyon 600 bin oyla seçildim. Ciddi bir katılım ve yüksek bir oy oranıyla seçilmişim. Hatalarımız,
eksiklerimiz elbette ki olmuştur ama bunların hiçbirini bilerek yapmamışımdır. ”
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Sarı Lacivert Derneği’nin yeni binasını
tebrik ederek konuşmasına başlayan
Yıldırım; ‘Sarı Lacivert’ bu evin bütün
camiaya hayırlı olmasını diliyorum.
İnşallah burada Fenerbahçe’nin nice
başarılarını hep beraber kutlarız.
Bugün biz de, geçmişte yazılmış
olan ‘Fenerbahçe Tarihi’ adlı kitabı
kulübümüzdeki diğer arkadaşlarımızla
birlikte yeniden düzenledik ve
lansmanını yaptık, sizlere de hediye
olarak getirdik, bizlerin size bir
armağanıdır. Nisan ayında sporun bütün
dallarında Fenerbahçe’nin tarihini içeren
dört cilt bir yayın çıkardık. Bu kitap
da böylelikle bütün Fenerbahçeliler
için arşivlerde yerini aldı. Bu vesile ile
hizmeti ve desteğinden dolayı, Başkan
Sertaç Komsuoğlu’na ve yönetici
arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Derneğimize ‘Kocaman’ ziyaret

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman
Sarı Lacivert Derneği’ni yeni binasında ziyaret etti.

F
Fenerbahçe Teknik Direktörü
Aykut Kocaman ziyaretinde, Sarı
Lacivert Derneği anı defterine
duygu ve düşüncelerini yazdı.

enerbahçe Teknik
Direktörü Aykut
Kocaman ve
Fenerbahçe Futbol
Takımı İdari Menajeri
Hasan Çetinkaya, Sarı
Lacivert Derneği’ni yeni
binasında ziyaret etti. Sarı
Lacivert Derneği Başkanı
Sertaç Komsuoğlu,
Sarı Lacivert Derneği
Yönetim Kurulu üyeleri
ve dernek üyelerinin de
hazır bulunduğu ziyarette
Aykut Kocaman’la
Fenerbahçe ve futbol
konuşuldu.
Sarı Lacivert Derneği’nin
yeni binasını gezen Aykut
Kocaman, derneğin anı
defterine ilk yazıyı yazan
isim oldu.

29

KAHRAMANLAR

2

008 veya 2009 senesi olmalı
tam olarak hatırlamıyorum. Yaş
40 civarı. Oğlan o zamanlar 12
yaşında, yüzmede çok başarılı, Türkiye
ikincilikleri, üçüncülükleri alıyor. Benim
spor hayatımla ilgili benim anlattıklarım
dışında herhangi bir bilgisi yok.
Eskiden basketbol oynamış ama hiçbir
ciddi başarısı olmayan bir baba.

Günlerden ya cumartesi ya da pazardı.
Sanıyorum saat 18-19 arası, “Baba gel
basket oynayalım” dedi.

“Olur” dedim, topu aldık, sitenin basket
sahasına gittik. Bir pota dolu olduğundan,
diğer potaya geçtik. Başladık potaya
şut atmaya. Fakat benim gözüm karşı
potadaydı. Karşı potada tek başına
basket oynayan inanılmaz yetenekli 20
yaşlarında bir çocuk vardı. Topu potaya
atıyordum ama durmadan dönüp çocuğu
seyrediyordum. Smaçlar, inanılmaz
turnikeler, müthiş şutlar.
Biz mahallede basketbolu öğrendiğimiz
için, iyi oynayan birini gördüğümüzde
gidip sorardık “Abi sen nerede basket
oynuyorsun” diye. Tam sorulacak
çocuktu. Sormadım tabi ama hayranlıkla
seyrettim.
Oğlum da seyrediyordu. Bir ara durdu
ve bana baktı. “Baba neden karşı potada
oynayan ile teke tek maç yapmıyorsun,
bence yenebilirsin.” Çocuklar özellikle
küçükken babalarını kahraman filan sanır.
Bu duygu sebebiyle ısrar etmeye başladı.
Karşıma alıp “Bak oğlum bu abi çok iyi
oynuyor, ben ona sayı bile atamam,
zevksiz bir maç olur anlayacağın”
dememe rağmen ısrarını sürdürdü.

“Peki” dedim. Belki de benim bir
kahraman olmadığımı öğrenmesinin
zamanı gelmiştir, diyerek, topla karşı
potaya yürüdüm.
“Selam teke tek maç yapmak ister
misin? Ter atmış oluruz” dedim. Çocuk
bana bir göz attı, karşısında 40 yaşında
bir adam duruyordu ve teklif aslında
komikti. “Ter atmak mı? Ne teri, sen beni
terletebileceğini mi sanıyorsun” dese,
haklıydı.
“Olur ama eve yemeğe gitmem lazım, 7
sayılık kısa bir maç olursa oynarım” dedi.
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Kabul ettim, içimden “en azından 7-0
yenilirim” dedim. Atan maça başlar kuralı
gereği, topu çocuğa verdim, “atarsan
başlarsın” dedim. Kibar çocuk, “buyurun
siz başlayın” diye topu bana uzattı.
Üç sayı çizgisinin dışı 2 sayı sayılır dedim.
“Okey” cinsinden kafa salladı. Zaten beni
pek sallamadığı da belliydi. Topu alıp, üç
sayı çizgisinin dışına çıktım. Beni yakından
müdafaa etmiyordu. İlk atışım girmişti.
2-0 öndeydim. Oğlum Deniz “Oley” diye
bağırdı. Seyirci desteği yanımdaydı.
Tekrar topu aldım. Yine üç sayı çizgisinin
dışına çıkmıştım. O ise 3 sayı çizgisine
yaklaşmıştı. Müdafaa yapmayacağı
belliydi ama daha uzaktan atmama
müsaade ediyordu. Bir daha topu potaya
gönderdim. Bu da sayıydı. Maç 4-0
olmuştu.
Bu sefer topu bana verdi ama yakın
savunma yapacağı belliydi. Topu alır
almaz hiç vakit kaybetmeden bütün
gücümle içeri drive ettim. Ani bir duruş
ve bir fake hareketiyle üzerimden uçtu,
ben de boş potaya topu attım. Maç 5-0’dı
ama benim bütün hareketlerim bitmişti.
Artık bana ne üçlük attırırdı ne de bir
daha fake yerdi. Zaten öyle oldu. Öyle
bir sıkıştırdı ki, topu doğru dürüst potaya
gönderemedim. Topu kaptı ve 5 tane
turnikeyle 1 dakika geçmeden skoru 5-5
yaptı.
Maç aslında bana göre bitmişti, 2
turnike daha atıp, maçı 7-5 alacaktı.
Ancak 5-5’ten sonra durdu ve 3 sayı
çizgisinin dışına çıktı. Savunmak için
herhangi bir çaba gösterecek durumda
değildim, çünkü yorgunluktan nefes bile
alamıyordum.
Üç sayılığı gönderdi ama top resmen,
sağa sola çarpa çarpa potanın neredeyse
içinden çıktı. Hızla koşup, bütün gücümle
topu kaptım ve ondan en uzak noktaya
topu taşıdım. Peşimden geliyordu,
ayak seslerini duyuyordum. Tek şansım
çizgiyi geçer geçmez topu potaya tekrar
göndermekti.
3 sayılık çizgisini geçip, yüzümü potaya
döndüğümde, bana sadece 2 adımı
kalmıştı. Bu mesafe benim için yeterliydi
ve şutu potaya gönderdim. Deliksiz
girmişti. Maç bitmişti. 7-5 kazanmıştım.

Mehmet Doğan

Çubuklu Kalın
Hızla koşup, bütün
gücümle topu kaptım ve
ondan en uzak noktaya
topu taşıdım. Peşimden
geliyordu, ayak seslerini
duyuyordum.
Oğlan bağıra bağıra sahanın etrafında tur
atıyordu.
Çocuk döndü, “İsterseniz 11’e devam
edelim, daha çağırmadılar vaktim var
daha” dedi. “Çok isterdim ama bizim eve
gitmemiz lazım” diye yanıtladım.
Tabi yalandı. Evet desem, maçın 7-11
olacağı çok belliydi.
Eve doğru yürürken, oğlum “Baba
sen Doğuş Balbay’ı yendin” dedi.
Doğuş o yıllarda Amerika Kolej liginde
oynuyormuş, sanırım şimdi Efes’in
Kaptanı.
Doğuş Balbay bu hikâyeyi hatırlar mı?
Bilmiyorum ama benim unutmam
mümkün değil.
Baba olmak zor zanaat.
Çocuklar babalarının kahraman olmasını
ister.
Bana nasip olmuştu.
O gün oğlumun gözünde kahramandım.
***
Şimdi 50 yaşındayım.
Yenseler de yenilseler de…
Benim de kahramanlarım var.
Ve onlar yine Final Four’daydılar.
Çubuklu Kalın…

Derneğimiz Olağan Mali
Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Sarı Lacivert Derneği Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Derneğimizin
yeni binasında düzenlendi. Denetim Kurulu Divan Başkanı Necdet Çoban’ın divan
başkanlığında yürütülen toplantıda, Derneğin mali durumu, yapılan faaliyetler,
sosyal sorumluluk projeleri ve ileriye dönük planlar konuşuldu.

S

arı Lacivert Derneği Olağan
Mali Genel Kurul toplantısı bu
yıl Derneğimizin yeni binasında
gerçekleştirildi. Üyelerin katılımı ile
düzenlenen toplantı, Derneğin Denetim
Kurulu Divan Başkanı Necdet Çoban’ın
konuşmasıyla başladı. Çoban, “Bu kurul
toplantısı önceki toplantılarımızdan
çok daha önemli. Çünkü bugün uzun
zamandır hayalini kurduğumuz yeni
Dernek binamızdaki ilk kurul toplantımız.
Bu projeyi hayata geçiren ve maddi manevi
bütün desteğini ortaya koyan başkanımız
Sayın Sertaç Komsuoğlu’na çok teşekkür
ediyoruz” dedi.

Sarı Lacivert Derneği Başkanı
Sertaç Komsuoğlu

BAŞARDIKLARIMIZLA GURUR
DUYUYORUZ
Mali Kurul açıklamaları bittikten sonra Sarı
Lacivert Derneği Başkanı Sertaç Komsuoğlu
üyelere önemli açıklamalarda bulundu.
Sarı Lacivert Derneğimizin yeni binasının
Ramazan ayında aktif olarak faaliyete
geçeceğini bu toplantıda üyelere duyuran
Komsuoglu, “Derneğimiz için yaptığımız
işlerimiz rayına oturdu, bu nedenle bundan
sonra bütün desteğimiz Fenerbahçe’ye
olacak. Yakın zamanda internet sayfamızı
da yenileyeceğiz. Bu sayfa sayesinde ortak
sevinçlerimizi, problemlerimizi, her türlü
sosyal sorumluluk projelerimizi buradan
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paylaşabileceğiz” dedi. Başkanımız
ayrıca üyelerden, eş ve çocuklarını da
Derneğimize üye yaptırmalarını rica etti.
Başkan Sertaç Komsuoğlu, “Hem
Başkanımız Aziz Yıldırım hem de Başkan
Adayımız Ali Koç Derneğimize gelip
Sarı Lacivert Buluşmalar’ımıza katılıp
üyelerimizle buluştular. Bu her derneğin
başardığı bir faaliyet değildir. Ayrıca bunu
da kendimize ait olan binamızda, ‘evimizde’
yaptık. Bununla gurur duyuyoruz" dedi.

“KAPIMIZ BÜTÜN ÜYELERİMİZE
SONUNA KADAR AÇIK”
Başkan Komsuoğlu, üyelerin dernek evi
ile ilgili merak ettiği, işleyiş ve kuralları
da üyelere anlattı. Komsuoğlu şöyle
devam etti; “Sarı Lacivert evimizle ilgili
biraz bilgi vermek gerekirse; üst kattaki
alan sadece ve sadece üyelerimize açık.
Eğer üye olmayan biri girmek isterse de
üyelerimizden biriyle bir bağlantısı olması
gerekiyor. Alt kattaki restorana gelince
de; orası maç zamanı
hariç tüm zamanlarda
dışarıdan gelen herhangi
bir vatandaşa da açık
olacak, ayrıca evimizi
özel günlerinizde,
kutlama yapmak için,
toplantı yapmak için de
kullanabilirsiniz, kapımız
bütün üyelerimize sonuna
kadar açık.”

Ahmet Eke
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Aykut Akçakoca

21 Mart tarihlerinde yönetim kurulu olarak
yeni dernek binasında üyelerle bir araya
gelerek tanışma ve iletişim halinde olmak
adına toplantılar düzenlediklerini paylaştı.
Coşkun ayrıca, 6 Nisan 2018 tarihinde Sarı
Lacivert Derneği olarak Fenerbahçe Spor
Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ı ve 26 Nisan
2018 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkan Adayı Ali Koç’u yeni dernek binasında
ağırladıklarına değindi.

Sedat Yaltırık

irfan Coşkun

Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Coşkun, dernek
üyeleriyle yönetime geldikleri tarihten
itibaren yapılan işleri sırasıyla paylaştı.
Yönetime geldikleri 29 Nisan 2017 tarihinden
itibaren; kombine satışlarını arttırdıklarını,
Sarı Lacivert Dergisi’nin 11, 12 ve 13.
sayılarını çıkardıklarını, derneğin üye sayısını
arttırdıklarını belirtti. Coşkun, 29 Ekim 2017
tarihinde Bağdat Caddesi’nde Cumhuriyet
Yürüyüşü’ne katıldıklarını, 14- 20 Şubat, 7-

YENİ DÖNEM BÜTÇESİ
GÖRÜŞÜLDÜ VE KABUL
EDİLDİ
Konuşmayı devralan Denetleme
Kurulu Üyesi Ahmet Sedat Yaltırık,
Derneğin gelir gider durumlarının
yapılan denetlemede tutanak altında
kayda alınmış olduğunu ve usulüne
uygun şekilde oluşturulduğunu
söyledi. Ayrıca yeni dönem bütçesi
görüşüldü ve kabul edildi.

Tahir Koç

ÜYE SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ OLDU

Jak Benzonana

Eyüp Aratay

Şampiyonluk
öyküsü ve Final
Four 2018…
B
elki bazılarımıza göre Avrupa ikinciliği
başarılı olarak gözükmeyebilir, ancak
geçtiğimiz sezonda takımda meydana
gelen değişiklikler ve bu değişiklikler
neticesinde sahada oynanan sistem
geçen seneye göre çok farklı oldu. Melli,
Thompson, Wanamaker, Guduric, Sinan.
Beş yeni oyuncu takıma geldi ve takıma
monte edildi. Aslında takım Final Four’a
hazır olarak geldi. Benim sezon boyunca
izlediğim ve gördüğüm en önemli eksiğin
son topu etkili kullanacak birinin olmaması
veya bulunamaması diye düşünüyorum.
Geçtiğimiz sezonda bu işi Bogdanovic
yapıyordu. Ancak her şeye rağmen
Fenerbahçe Doğuş geçtiğimiz sezona göre
sıralamada daha yukarı çıkarak önemli
bir ilerleme gösterdi. Play Off çeyrek final
serisinde karşılaştığı Baskonia takımı ile
saha avantajı nedeniyle iki maç Ülker
Arena’da oynandı. Bu maçları kazanan
takım İspanya’ya 2-0 ile gitti. Oradaki ilk
maç rakibin galibiyeti ile bitince 2-1’e geldi.
Son maçı kazanan Fenerbahçe Doğuş seriyi
3-1’e getirerek Final Four biletini cebine
koydu. Ancak Baskonia takımı kuvvetli ve
hatayı af etmeyen bir takım. Bu nedenle
takım 4 zorlu maç oynadı. Maçlar sonunda
Sloukas, Wanamaker, Vesely, Kalinic biraz
daha öne çıkan oyuncular oldu.

ZALGRİS KAUNAS ENGELİNİ
RAHAT GEÇTİK
Final Four’da, Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris
Kaunas ile eşleşirken, Real MadridCSKA Moskova takımı ile eşleşti. Maçlar,
Sırbistan’ın Belgrad şehrinde Stark Arena’da
oynandı. Tamamı dolu tribünlerde en fazla
taraftarın Fenerbahçe taraftarı olduğu
görüldü. Maça iyi bir başlangıç yapan
Fenerbahçe Doğuş, savunmada çok başarılı
olurken sayı üretiminde zaman zaman
zorlansa da maç içinde oyunun kontrolünü
her zaman elinde tuttu. İkinci çeyreğin
ortalarında oyunun sıkıştığı anlarda oyuna
giren Datome yaptığı bir blok ve arkasından
attığı sayılar ile tıkanıklığı çözdü, fark 12
sayılara kadar çıktı. 3. çeyrek ortalarında
fark 13 sayıya geldi. Enteresan bir durum siz
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sayı üretemediğiniz anda bir bakıyorsunuz
rakip farkı 4 sayıya kadar indirmiş. 3. çeyrek
başlarında bu tip bir tablo ile karşılaştık.
Ancak her şeye rağmen maça önde
başlayan takımımız hiç geriye düşmeden
maçı galip bitirerek finalin ilk takımı oldu.
Özellikle Sloukas, 11,5 dakikada 19 sayı
atan Dixon ve Datome takımın en skorer
ve en başarılı oyuncuları oldu. Nunnally,
Thompson ve Guduric sıfır sayı ile maçı
bitirdiler. Süre aldıkları dakikaları iyi
değerlendiremediler. 13/5 top çalma ve
10/20 top kayıpları Fenerbahçe Doğuş’un
rakibe karşı en önemli üstünlükleri oldu.
CSKA takımının Real Madrid’e yenilmesi,
ikinci final oynayacak takımında belli olması
ile organizasyonun en önemli ayağına sıra
gelmişti.

MADRİD MAÇINDA ROTASYON
RAKİP KADAR İYİ ÇALIŞMADI
Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid arasında
oynanan Final Four 2018 çok çekişmeli
ve mücadelesi yüksek oldu. Maça 5-0 ile
başlayan Fenerbahçe, daha sonra rakibin
maça denge getirmesi, bu arada pota
altında iyi oynayan Vesely ve Ahmet’in 2.
faullerini alması ile düzen biraz bozuldu.
Fenerbahçe iyi savunma yaparken, aynı
başarıyı sayı atmakta gösteremiyordu.
Biz sayı atamayınca rakip iki hücumdan

Zeljko
Obradovic

Jak BENZONANA
sayı ile döndüğünde fark açılıyordu. Buna
rağmen kafa kafaya giden 2. çeyreğin
galibi olduk. Ancak 3. çeyrek başlarında iyi
oynayan Ahmet 3. faulünü aldı. Bu arada
sayı üretimini Melli üstüne almış, attığı
yerinde sayılarla farkın açılmasını önlemişti.
4. çeyreğin başlarında Vesely 4. faulünü
aldı. Sayı üretmede var olan problem
düzelmeyince fark 10 sayılara kadar çıktı.
Wanamaker’ın da yardımı ile çeyreğin
sonlarında bitime 14.9 saniye kala skor 3
sayıya kadar düştü. Ancak rakibin kaçırdığı
serbest atışlarda ribaunt alınamayınca
ve rakip alıp atınca maç 80-85 sona erdi.
Rakibin bu alandaki deneyimi ve tecrübesi
finalleri iyi oynadığını gösterdi. Ancak maçın
tamamını irdelediğimizde bazı noktaların
önemli olduğunu ve galibiyetin gitmesine
neden olduğunu görüyoruz. Madrid maç
boyunca 12 oyuncusuna parkede süre
verdi. 11 oyuncusundan sayı katkısı aldı.
3 oyuncu 20 veya 20 dakikanın üzerinde
sahada kaldı. 3 sayılık atışlarda yüzde 43
isabet sağladı. Fenerbahçe Doğuş, maç
boyunca 11 oyuncusuna parkede süre verdi.
8 oyuncusundan sayı katkısı aldı. 6 oyuncu
20 veya 20 dakikanın üstünde sahada
kaldı. 3 sayılık atışlarda yüzde 35 ile oynadı.
Fenerbahçe rakibe göre daha fazla yoruldu.
Rotasyon rakip kadar iyi çalışmadı. Atılan
80 sayının 40’nı Melli ve Wanamaker attı.
Thompson, Nunnally ve Guduric sıfır sayı
ile maçı bitirdiler. Tabi ki buralarda oynamak
tecrübe ve deneyim işi. Ancak arka arkaya
3 senedir final oynadığımızı ve her geçen
sene daha iyi olduğumuzu görüyoruz.

KADIN BASKETBOLDA LİG
ŞAMPİYONLUĞUNUN ÖYKÜSÜ
SENELERCE ANLATILACAK
TÜRDEN
Öyküsü senelerce anlatılacak, belki de başka
takımların örnek alacağı Kadın Basketbol
takımımızın Lig Şampiyonluğuna şahit
olduk. Bir kere hikayeden şunu öğrendik;
Karşında çok büyük bütçeli takımlar olsa
da, eğer inanıyorsan, formanı ıslatıyorsan,
topu almak veya rakibe savunma yapmak
için sakatlanmayı bile göze alıyorsan sen
zaten galip gelirsin. Bakınız başka önemli
bir nokta; Türkiye Kupası’nda yarı finalde
elendikten sonra, Final Four’a kalamadık ve
ligi 3. sırada 5 yenilgi ile bitirdik. Ortada hoş
olmayan bir tablo vardı. Bu arada 24 Mart’ta
ligde Çukurova takımına yenildik, yenilginin
ardından teknik adam değişikliğine gidildi.
Takımın başına Fransa dışına ilk olarak çıkan
ancak kariyeri parlak yeni bir teknik patron
Valerie Garnier getirildi. Garnier takımın
başında 1 Nisan’da Samsun Canik maçı ile
Metro Enerji salonunda ilk maçına çıktı.
Fenerbahçe takımının başında 4 lig maçı 9
Play off maçına çıkan Garnier bu maçlardan
sadece 1 yenilgi alarak 1.5 aydan daha kısa
bir zamanda, saha avantajları rakiplerde
olmasına rağmen şampiyonlukla son noktayı
koydu. Bu durum oyuncuların teknik adama
güvenmesi, teknik adamın bu kadar kısa süre
içinde oyuncularını iyi tanıyıp onları motive
ederek mutlu sona ulaştırması.
Maçları analiz edersek; Ligi 3.bitiren
Kraliçeler, Beşiktaş takımı ile eşleştikten
sonra 2 maçtan da galibiyet ile ayrılarak

Valerie
Garnier
Hatay BŞB’sinin rakibi oldu. Saha avantajı
yüzünden iki maçı Hatay’da oynayan 2-0
ile İstanbul’a gelen Fenerbahçe sahamızda
oynadığı maçla seriyi 3-0’a getirdi finale
kalmayı başardı. Finaldeki rakip geçtiğimiz
yıl oynayıp şampiyonluğu kaybettiğimiz
Yakın Doğu Üniversitesi. Ligi lider olarak
tamamlamışlar. Büyük bütçelerle, Avrupa’nın
ve WNBA’in çok önemli oyuncularını
getirerek çok geniş bir takım kurmuşlardı.
Üstelik saha avantajı da rakipte bulunuyordu.
Ancak “’İnanmak Başarının Yarısıdır’’ derler
ya, işte çok doğru bir cümle. Kraliçeler rakip
sahada müthiş bir giriş yaparak ilk çeyreği
galip olarak bitiriyorlardı. İkinci çeyrekte
bir ara fark 7 sayıya kadar çıkıyor, Kraliçeler
disiplinli oyunları ve yaptıkları müthiş
savunma ile yıldız oyuncuları oyundan
düşürüyorlardı. Bu arada Tilbe’nin sakat
olması önemli bir eksi oluyordu. 3.çeyrekte
10 sayıya kadar çıkan fark, 4. çeyrekte 16
sayılara çıktı. Çok büyük bir avantajla seride
durumu 0-1’e geliyordu. Tüm oyuncular
görevlerini en iyi şekilde yapıyordu.
Takımdaki Türk oyuncular 35 sayı üretiyor,
kenardan gelen oyuncuların sayı katkısı

rakibe göre 19/35 oluyordu. İkinci maç adil
olmayan bir yönetim sergileyen hakemler
tarafından yönetiliyordu. Yabancı oyuncu
tercihi ve Kia’nın 8 hücumdan boş dönmesi
seriyi 1-1’e getiriyordu. Artık Ataşehir’e 1-1
ile dönüyorduk. Biletlerin tükendiği salonda
oturacak yer olmadığı bir atmosferde
maça başlayan Kraliçeler maçın başında
kontrolü ele aldı, hiç geriye düşmeden hatta
son çeyrekte farkı 14 sayıya kadar çıkardı.
Savunmada ve sayı üretmekte başarılı bir
tablo ortaya koyan Kraliçeler, kenardan
28/10 bench katkısı alırken, boyalı alanda
rakibin daha uzun boyuna rağmen 42/34
sayı üstünlüğü elde etti. Artık seride 2-1’e
gelmiştik. Son maçı kazanıp sahamızda
şampiyon olmak istiyorduk. İyi başlayamadık
maça, nitekim 2.çeyrekte 14 sayılık bir fark
yakaladı rakip. Ancak Kraliçeler şampiyon
olmaya inanmışlardı. 3.çeyreğin başında
14-0’lık bir seri ile geri dönüş başladı.
Artık maç içinde öne geçmiş kontrolü ele
geçirmiş bir Fenerbahçe vardı. Seyircinin de
desteğini arkasına Kraliçeler noktayı koydu.
Şampiyonluk Kupasını havaya kaldırdı. Tüm
oyuncuların, oynayan oynamayan hepsinin
bu şampiyonlukta emeği var. Yüreklerini
sahaya koydular ve inandılar. Hepsini bu
satırlardan ayrı ayrı tebrik ediyorum. Teknik
ekibi tebrik ediyorum, özellikle de Valerie
Garnier’a ayrıca bir parantez açıyorum,
müthiş bir savunma yaptırarak kısa zamanda
oyuncuları tanıyıp doğru tercihler ve doğru
hamleler ile takımı şampiyonluğa ulaştırdığı
için ayrıca tebrik ediyorum. Kraliçeler 13.
Lig şampiyonluğunu kazanırken seyircilerin
elinde taşıdığı “İyiler Mutlaka Kazanır’’ çok
şey anlatıyor sanırım.

Acınızı Paylaşıyoruz
Geçtiğimiz aylarda, Derneğimiz üyelerinden bazı isimler, sevdikleri isimleri
kaybetmenin acısını yaşadılar.
• Derneğimiz üyelerinden Ayten Ferahbaş Kesikoğlu’nun annesi Hikmet Ferahbaş
• Derneğimiz üyesi Erkan Aksel’in anneannesi Gülnaz Aliye Işık
• Derneğimiz üyelerinden Yurdakul Özdoğan’ın annesi Kadriye Özdoğan

Üyelerimizin acısını paylaşıyor, tüm merhum ve merhumelere Allah’tan
rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
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Sosyal medyada üyelerimiz
#sarilacivert #sarilacivertdernegi #hayatsarilacivertguzel #dahaaktifsarilacivert
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Sizler
de sosyal
medyada
paylaştığınız
“Sarı-Lacivert”
fotoğraflarınızı
dergimize
gönderin,
yayınlayalım!
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Üyelerimizle

Güçlüyüz

YASEMİN MERÇİL • KADİR TURGUT KUTLU • ORHAN DEMİREL • AHMET BURHAN BAŞOĞLU •
SABAHATTİN RAHMİ EYÜBOĞLU • BÜLENT NURİ ERİŞ • MUHARREM METE YURDDAŞ • AHMET
MUHİTTİN ŞENGÜL • SERHAN İREN • NECDET ÇOBAN • KEMAL ALICI • TUNÇ ÖZGÜR • AHMET AKSOY
• SÜLEYMAN ÇAKIR • GÖKHAN ÖZAKINCI • MUSTAFA ERDAL YALÇIN • ŞEFİK ÇETİNKAYA • NECDET
GÜVENÇ • AHMET GÜRKAN ERGENEKON • ADNAN HALUK SARIPINARLI • HÜRMÜZ ESRA KAZANCIBAŞI
ÖZTEKİN • BORA YARDENİZ • MEHMET MELİH ŞİNGİN • MEHMET HALUK KUNTER • MUSTAFA EMRE
BELGEN • ETHEM NACİ BAŞERDEM • MAHMUT AKPOLAT • GÖKHAN EREL • KAZIM CENK ÖZER • AHMET
CEMAL OKAN • İRFAN TOPALOĞLU • İLHAN TOPALOĞLU • FUAT KURU • HÜSEYİN SELÇUK GÖRKEY •
SERKAN ÖZKÖK • MEHMET ÇAKMAK • AYDIN BAŞARDI • JAK BENZONANA • ÜMİT ÖZGÜL • SELİM
ALTARAS • İBRAHİM SELİM TURAN • AHMET SAMİ HACISALİHZADE • ALİ BAKİ USTA • MEHMET ORHAN
KESİKOĞLU • ADNAN ÖZTOP • CÜNEYT ARINEL • TOLGA TUNÇ • MAHMUT ALİKAYA • TAYLAN SAYIN
• CENGİZ BİLGİLİ • ERKAN AKSEL • SERKUT COŞKUNSU • SALİH ÖZBULUT • DİLAN AYDIN • VOLKAN
ACARKAN • MEHMET AYDIN TEMİZER • UĞUR SELÇUK ULUĞ • BERK ÇOKKAN • ARZU GÜRMEN •
İSMAİL ÇAĞATAY ARSLAN • YALÇIN HAKER • TAHİR KOÇ • MUHARREM GÜRKAN ÖGEMEN • NİHAN
KOÇ • ONUR BENEK • TOLGA GÜRONUR MUTLU İMAMOĞLU • AHMET ERSAGUN YÜCEL • MURAT
KAPKİ • MURAT RAŞİT ARSLANOĞLU • GÖKHAN GÜVENÇ • ILGAZ CAN • ALP TEKİN BAŞ • AGAH SERT
• ORHAN GÜRLEVÜK • COŞKUN HAKER • METİN PİŞKİN • ZERRİN ALADİNLER • HAYATİ EREN • TOLGA
DEMİR • HARUN HÜSEYİN ÖZERKAN • YAVUZ ASLAY • UĞUR MÜNİR BAŞITAŞ • FERİT ÇAĞRI ÖZALP •
MURAT ÖZDEMİR • HÜSAMETTİN KOÇLU • HÜROL KIYNAK • GÖKHAN DANDİN • AYKUT AKCAKOCA
• ERCAN TİRYAKİ • AHMET LEVENT GÜNDÜZ • SADİ NECDET ŞENSEZER • SÜLEYMAN DURSUN •
EMİLİOS PAGİDA • ÇAĞATAY ASLAN BAYAR • TANER ÇOTUK • CAN KALELİOĞLU • AHMET GÖKHAN
UĞURSOY • ULUKAN ULUN • ACAR SERTAÇ KOMSUOĞLU • MUSTAFA AKINCI • MEHMET ACUN GÜNEŞ
• EYÜP ARATAY • AHMET İZZET EKE • YAVUZ TOLON • RIDVAN KAR • MEHMET AKİF CAN • AHMET
DEMİR • MERT BALCI • AYTAÇ ŞAHİN • CEVDET YURTTAPAN • ABDULLAH YILDIZLI • MUHSİN ALP
MİSKİ • HAKAN HIZLAN • BİROL ULUSOY • REBİİ GÜVENÇ • İBRAHİM GÜNÇALDI • MAHMUT RAMAZAN
ULUSOY • CAN LEVENT ULUSOY • BARBAROS YAKUP ERSÖZ • MEHMET DOĞAN • KEREM ESKİŞEHİRLİ
• MEHMET EROL YETKİN • İDRİS BAYAT • İSMET GÜLEN • SERHAT BARIŞ TÜRKMEN • MUSTAFA
KARAHAN • FAZLI UĞUR KILIÇ • ENGİN KESKİNEL • MUSTAFA GÜRLER • AHMET SEDAT YALTIRIK
• MUSTAFA KOMSUOĞLU • EMİN KAYA • ÖZER ALBAYRAK • NURETTİN DOĞAN • İRFAN COŞKUN •
KAYHAN GÜNDÜZ • SERDAR CEBECİ • METİN İBRAHİM GÜNGÖR • ÖZGÜR AKMAN • FATİH DÖNMEZ
• FİKRET YELKENCİ • KEMAL EMRAH ERDOĞ • OKAN EKİNCİ • ANIL ALTUN • ATA ALTUN • DORUK
PARMAN • ERHAN TAŞÇI • ADİL DİNÇER ALPMAN • İLHAN ZEKİ KÖROĞLU • ERHAN ÇENDİK • YİĞİT
KUBİLAY ÇENDİK • BÜLENT YİĞİT • OZAN KANSU • MAHMUT GÖKSEL NARDEMİR • YUSUF KAYA • ALİ
YILMAZ • SELÇUK SALİH YILMAZ • YURDAKUL ÖZDOĞAN • MEHMET LEVENT BULGURCU • MEHMET
ERKAN ÇELİKER • BERKEHAN BULGURCU • TUĞBA GÜVENÇ • HALUK GEMİCİ • SAİT OKAN KAPLAN •
YİĞİT SUPHİ MERAL • KEREM ARIĞ • İBRAHİM OĞUZ YAPAR • SAVAŞ GÜNGÖR • DUYGU KOMSUOGLU
• EROL ÖZDOĞAN • FİKRET ÖZTÜRK • YASEMİN ALUÇ • UĞUR ÇIKRIKCI • ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK • YAVUZ
ERKUT • GAMZE YOSMAOĞLU • DİLARA YALTIRIK • ALİCAN SELEK • ÖMER MÜMTAZ ER • MEHMET
ERDEM ER • ŞAHİN ŞAHİNOĞLU • BURAK UTKU AKTAN • TUFAN KAYHAN • HÜSEYİN LATİFOĞLU •
ORÇUN GÜVEN • KÜBRA KAPKİ •ZÜLKİF KAPKİ • ERTAN SULAYICI • HALİL HALDUN GÜVENİR • SELİM
ŞİPER • SERKAN KELEŞER • SADIK KAYHAN KÖSEOĞLU • NURİ YENİHAYAT • YAŞAR OYTUĞ YENİHAYAT

• UĞURCAN GÜRLER • SAVAŞ ARKMAN • ENGİN YALAMAN • SEMİH GENÇ • OKTAY AKTOLUN • ERSİN
DALKIÇ • MEHMET KARAGÖZ • TANER KARABAĞ • İSMAİL GÖKHAN ÖZTÜRK • FAZIL ŞENEL • MELİH
TÜRKER • CEMALETTİN TÜNEY • AHMET ERDEM • HÜSEYİN ÖZTÜRK • ABDULLAH KAĞAN ZENGİN •
HALİL İBRAHİM DİKKANAT • LORAN BERÇ VAYLOYAN • ONUR GÜVENÇ • CEMALETTİN GÜVENÇ • EMRE
KARAYEL • SADİHAN ÇELEBİ • OĞULCAN KESKİNEL • BAHADIR YAATASI • SUAT KURTOĞLU • ERTÜM
TÜFEKÇİ • MERT ERCAN • İHSAN MUTLUAY DOĞAN • MEHMET EMİN KIZILKAYA • ÇAĞDAŞ DEMİRAĞ •
MÜNİR OZAN SARICI • NİYAZİ İLTER • ONUR BENÖN • BURÇAK ERSEVER • EREN ÇAK • MUHARREM
FAİK ÖZTUNÇ • SEYFİ CEM KOÇAK • BERİ BARUH DE TARANTO • MEHMET KAANCAN KOMSUOĞLU •
BANU KARACA • AKİF ÖZAL • EMRE KUVVET • ERTUĞRUL FEVZİ TUNCER • AHMET AKSU • MAHSUN
USLU • MUSTAFA BAŞ • BARIŞ ULUSOY • EZGİ ARATAY • KEMAL BABÜR GELGEL • HİLMİ HAKAN KOCA
• CEM AVCI • BİLUN SAKA • CEM KÖZ • MEHMET ÇAĞATAY DENİZ • KAAN PUSAT • ALİ TAHİR VARUŞ •
METİN KOÇAN • MUZAFFER KUTLU • MUHARREM BİROL • ATİLA TİRİT • SEMİH KARPUZ • ZAFER EGE
ERSÖZ • FATİH AKARSU • BÜLENT YALÇIN • ADNAN ÜNAL • İLHAN ÜTTÜ • MEHMET FARUK TÜRKÖZ •
METİN GÜNDOĞDU • TARDU SİPAHİOĞLU • AHMET KALYONCU • YAVUZ DURMUŞ • ADNAN CİNGÖZ •
OZAN EKMEL ANDA • MELİS GÜLERGÖZ • AYKUT ÇETİNKAYA • HÜSEYİN NUSRET KARADAĞ • MUSTAFA
MERMERCİ • ERHAN CANBAZ • SELÇUK DÖNMEZ • ALİ ACAR • BERKANT ÇANKAYA • NESLİHAN ŞATIR
• ERCÜMENT ZENGİN • ÖMER FARUK PEKDİLER • BANU ÖNÜR • ZEYNEP EBRU ÇAPAN EKMEKÇİ •
RAMAZAN FARUK DİNÇER • MUSTAFA KEMAL ÜNVER • SALİH İLERİ • İLKER LANACI • MURAT YALÇIN
• ÖZGÜR VARLIK • ERSAN ÇUBUKCU • SERHAT BİLGEHAN UÇAK • YENER ŞENOK • ALİ AYNALI •
ŞÜKRÜ FERAHBAŞ • MESUT MERTOL ABAY • CEM EROL • SERDAR VURAL ÖKTEM • BÜLENT ŞEN •
HASAN YAVUZ İPEK • CEM ALİ ATILGAN • EMRAH ATEŞ • ADEM ÖZ • ÖMER TORUN • BURAK AKBURAK
• MUSTAFA ÇİNDİR • ÜMİT ÇİNDİR • DURMUŞ GÖKALP YOLCU • HAKAN ÖRER • ERSİN KAYA • TANER
GÜNEY • FÜSUN AKTOLUN • ALİ ASLAN UZUN • OKTAY SARICA • MURAT TOSUN • OSMAN NURİ BAŞAR
ULUSOY • FERİAL ORHAN • BİRGÜL KÖROĞLU • EGE MURAT KÖROĞLU • AYDIN YENİGÜN • BURÇİN
CAFER • ÇAĞATAY ÖRSAL • MUSA CEM ÖNAL • ÜNAL PALA • BARTU ER • HALE ER • OSMAN NADİ
TANCA • OGÜN ERDEM • EKİN CEM EKE • AYNUR EKE • EMİR ULUSOY • BARIŞ TAŞCIOĞLU • ÖMER
EKİNCİ • NEBİ SÜLEYMAN AYTEKİN • ALP ÖZENALP • ÖKKEŞ KEMAL AYALP • AYNUR KUMSEL AKSOY
• SVETLANA OKAN • ABDULAZİZ KUL • ÖMER TURAN • BARIŞ EKİNCİ • SAİM BAKKALOĞLU • FEYZA
KAPKİ • HAKAN TAŞKESEN • AYTEN FERAHBAŞ KESİKOĞLU • UYGAR ATAŞ • MUHAMMET EMİN TURAN
• REŞAT UZUNOĞLAN • AHMET UZUNOĞLAN • MUSTAFA ERTÜRK • MUAZZEZ MİNE ÖZCAN • TOLGA
İNAL • AHMET VEYSEL EKİNCİ • ERSİN AKKÖSE • MELTEM PERDECİ • HALUK SELVİ • BİROL TELLİ •
HAMZA SALİH AK • CAHİT TAŞBAŞ • MUSTAFA OĞUZ İNAN • İBRAHİM SİNAN AK • İHSAN CALBAN •
ZEYNEP TEZCAN • SABRİ TUNÇ BÜYÜKMOROVA • MURAT YILDIRIM • MURAT KANDEMİR • SALTUK
ORKUN ERİBOL • RECEP KURT • ASAF MERT AKSU • BURAK ÖZERGÜL • SÜREYYA DENİZ TAYMAN •
ELÇİN DANDİN • MUZAFFER EZGİ CANBOL • SERVER FATİH ALPAY • ABDULLAH TÜFEK • AZİZ CAMCI •
İSMAİL EREN İNANÇ • CEM KARTAL KAYA • BÜLENT BARUT • İNANÇ SALMAN • İSMAİL SUAT AKKAN •
MURAT SAYIN • AHMET ONUR ÖZKAN • ABDULLAH TAHA ŞEN • YUSUF RIZA DÖVER • TAMER ÇALIŞIR
• FAKİR HÜSEYİN ERDOĞAN • ZEYNEL ALP • GÜLAY AKIN • MEHMET ATEŞ BAKAN • FEYZA BAKAN •
EMİN DANIŞ • ELİF GÜR • BAYRAM SELİM PEKYAMAN • BURAK KUYAN • SARP YALÇINKAYA • MÜRSEL
ÖCAL • VEYSEL TEKİN GÜÇTEKİN • RAHMAN TAŞDELEN • SÜLEYMAN TURAN • TÜNÇAY BOLAT • HALİL
DEMİRÖLÇEN • MUSTAFA CİHAT GÜLENÇ • DÜNYA KAYA • TANJU ALTAY • CANER ÖZER • FERHAN
ADEMHAN • GÖKSENİN BOZDEMİR • MERTKAN AKSU • SERKAN HOTOĞLU • ATİLLA KARABAYIR •
AYBİKE ELİFNUR GÜNGÜL • AGAH RUŞEN ÇETİN • KEMAL İLKER ARACIKAN • ERTUĞRUL ALBAYRAK
• ERSİN YILMAZ • VOLKAN AKAN • ABDİ SERHAN ŞAKAR • CEM BAŞAKTAR • DENİZ HIFZI UZEL
• TALAT ALP KARAHAN • FATMA FİRDEVS ŞİPER • BERRAK ŞİPER KİZİROĞLU • İSMAİL ITRİ ADADAĞ

ÇENGEL BULMACA
	
  

…….Yetkiner
Eski FB’li efsane futbolcu
Oğuz Kağan
…….
FB’li futbolcu

Kendi ken-dini
yöneten alet

Yankı
---------------Eli açık,
cömert

---------------Alfabemizin
4. harfinin adı

Genişlik
--------------Hint
kertenkelesi

Çakal
---------------

Tanrı
tanımaz

Yankı
---------------Eski Selçuklu toprak
sistemi

….. Dinçer
FB Bayan Voleybol antrnrü
1955-56 şampiyon yaptı

……
Biberovic
FB’li
basketbolcu
Afrika ülkesi

.…..Obradovic
Resimdeki
FB DOĞUŞ
Basketbol BaşAntrenörü
Sırp int. kodu

Yer bilimci
--------------İsim
Osmanlılarda sınır
nişanı
--------------Borazan sesi

Bir nota
………

Adıyaman
bir ilçesi
Kalkan ve
zırh gibi korunma aracı

………

Chahechouhe
F.Bahçe’nin
Fas’lı
Futbolcusu
Anadolu
Ajansı

Veremeyenka
Fb’li bayan
Basketbolcu
-----------------Bir müzik aleti

Göz

Çayın etkili
maddesi
Volkan ……
FB’li ünlü
kaleci

Kağıt, ip, halı
yapımında
kullanılan bir
bitki

…. Alagöz
Eski bir
şarkıcı

Eğrilmekte
olan yünün,
Lisan
tutturuldu- --------------ğu, bir ucu
Kabul
çatal değnek etmeme

Alperen ….
FB’ li
başarılı Milli Atletimiz

İlaç, çare
--------------Ahlaki,
ahlakla ilgili

SAYIN:

Kurçatovyum’un
simgesi
Teniste hızlı,
iyi, karşılanamayan
servis atışı

İskambilde
Latinlerin
papaz
selamlama -----------------sözü
Mathieu ….
FB’li futbolcu

Kimyasal
enerjiyi
elektrik
enerjisine
çeviren araç

ZELJKO
OBRADOVIC
RESMİ

……. Potuk
FB’li
futbolcu
--------------Vilayet

Kamer
Rekabet
Kurumu
Özel Güvenlik Müdürü

………
Okumuş

Eni büyük
olan, geniş
--------------Yay ile
atılır

Futbol
Federasyonu
Hasan Ali …
FB’li
Futbolcu

Yapma,
etme
Kuyruk sokumu kemiği

Çare
Uranyum
-------------Mağara

Bilim
--------------Mani
söyleyen
kimse
Dezoksiribonükleik
Asitler(kısa)
Alfabemizin
23.harfin adı

Budala, saf

.….. Ufaklı

İsmail ……
FB’li
futbolcu
Yaşlı, kart

Petrol Ürünleri
İşverenleri Sen
dikası Başkanı

Üstelik, dahi
---------------Optik
kaydırma

Büyük küçük
karışık
Teklif
---------------.….. Ural
FB’li bayan
basketbolcu

Birini veya
bir şeyi akla
getirerek
sözünü etme

Üstün nitelikli, üstün
yetenekli

Idris Carlos
…….

Soy
--------------Arapça’da
ben

FB kalecisi

Türk Lirası
(kısaca)
…… Ersu
FB Futbol
Kulübü’nün
yedek kalecisi
At
ayakkabısı
…… Vesely
FB’li ünlü
basketbolcu

Özel Gezinti
gemisi
---------------Mehmet …..
Fenerbahçe’li
futbolcumuz

…… Turan
FB’nin efsane bir
futbolcusu

Kükürt’ün
simgesi
---------------Beddua

Türkiye plakası

……..
Skrtel
FB’li ünlü
futbolcu

Lantan’ın
simgesi

……Toksoy
Guidetti
FB’li bayan
basketbolcu

“Çok Çok”
Ünlü bir
şarkıcı

	
  

42

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
	
  

