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Geleceğimiz için

FENER OL





4 Nisan ve Fener Ol

A. Sertaç Komsuoğlu

Başkan’dan

Fenerbahçe Yönetimimiz 4 Nisan’da 
çok dikkat çekici bir uygulamaya imza 
attı. Kampanya 2015'te Rize-Trabzon 

yolunda Fenerbahçe takım otobüsüne 
yapılan silahlı saldırının 4. yıldönümü olan 
4 Nisan 2019 Perşembe günü saat 04.00'te 
başladı.

Saat 04.00'ten itibaren Kulübümüzün 
resmi iletişim kanalları; Fenerbahçe 
Televizyonu, Radyo Fenerbahçe, www.
fenerbahce.org ve sosyal medya 
hesaplarına ulaşım sağlanamadı. 
Stadımızda ve tesislerimizde led ekranlar 
kapatılırken, bayraklar indirildi. Türkiye 
genelindeki tüm Fenerium mağazaları ve 
mağazaya ait internet sitesi de kapandı. 
Yoğurtçu parkındaki Alex ve Lefter 
heykellerinin ise üstü örtüldü.

Saat 19.07 itibariyle Fenerbahçe 
Televizyonu yayına başlarken, stadımızda 
ve tesislerde bayraklar göndere çekildi, 
led ekranlar ve Feneriumlar açıldı. 
Heykellerin üzerindeki örtüler de kaldırıldı. 

Televizyonumuzda ekrana 4 yıl öncesi 
silahlı saldırıya atıfta bulunan özel video 
geldi.

Ardından üst üste fener ol kampanyasının 
reklam filmi izleyicilerle buluştu ve 
Başkanımız Ali Koç saat 19:15'te yaptığı 
konuşmayla Fener Ol kampanyasını 
resmen başlattı.

Kamuoyunda büyük ses getiren 
bu farkındalık çalışması başarıyla 
gerçekleştirildi. Aynı gün Fenerbahçemiz 
için tarihi önem taşıyan Fener Ol 
kampanyamız başladı.

Şimdi bir kez daha omuz omuza, birlik ve 
beraberlik içinde neler başarabileceğimizi 
göstermenin tam zamanı. Ben inanıyorum 
ki bu kampanya ile Fenerbahçe taraftarı, 
takımına, Fenebahçe’sine, çok sevdiği 
Sarı lacivert renklerine bir kez daha sahip 
çıkacak. Dernek üyelerimizden de özellikle 
ricamız, kampanyaya destek vermeleri, 
“Geleceğe Fener Ol”maları… 

Şimdi bir kez daha omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde neler 
başarabileceğimizi göstermenin tam zamanı.





ŞAMPİYONLUKLARA 
AMBARGO KOYACAĞIMIZA 
YÜREKTEN İNANIYORUZEyüp Aratay

Dergimizin yeni bir sayısında daha 
sizlerle beraberiz.

 2018 yılını Derneğimiz açısından 
kısaca bir değerlendirecek olursak, 
bu yıl yeni Dernek Merkezimizin 
faaliyete geçmesiyle anacağımız 
bir yıl olacak. Derneğimiz kendisine 
yaraşır yeni binasına, üyelerimiz 
de sadece maç önlerinde veya maç 
sırasında vakit geçireceği bir alana 
değil, her an uğrayabilecekleri, yemek 
yiyebilecekleri hatta misafirlerini 
ağırlayabilecekleri bir alana 
kavuşmuş oldu.

Geçen süre zarfında üyelerimizin 
birbirleriyle daha çok vakit 
geçirmeleri, aidiyetlik duygularını 
daha arttırmak amacıyla bir takım 
etkinliler düzenledik. Yeni binamızda 
yöneticilerimiz üyelerle gruplar 
halinde buluştu, Derneğimizle ilgili 
çeşitli konularda fikir alışverişinde 
bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımızı Derneğimizde 
düzenlediğimiz baloyla hep birlikte 
kutladık. Yeni yılı yine derneğimizde 
coşkulu bir etkinlikle karşıladık. 
Topuk Yaylası tesislerimize gezi 
düzenledik. Geniş bir katılımla 
Mali Genel Kurulumuzu yaptık. Bu 
arada içinden geçtiğimiz ekonomik 
konjonktürün derneğimizin finansal 

durumuna etkisini minimuma 
indirmek için de çeşitli önlemler 
aldık.

 2019 yılında da benzer etkinlikleri 
fazlasıyla düzenlemeye devam 
edeceğiz. Bu süreçte dernek 
faaliyetlerine üyelerimizin en 
yüksek oranda katılımı büyük önem 
taşıyor. Dernek merkezimizin ziyareti 
başta olmak üzere etkinliklere 
katılım konusunda üyelerimizin 
hassasiyetini rica ediyoruz.

2018 Fenerbahçemiz’in futbol 
takımı için pek de parlak geçmedi 
maalesef. Ancak yılın ortasında 
atılan yeniden yapılanmaya 
yönelik adımların orta ve uzun 
vadede etkilerini olumlu bir şekilde 
göstereceğine olan inancımız tam. 
2018-19 sezonunu, olabilecek en iyi 
yerde tamamlayıp, yeni sezondan 
itibaren şampiyonluklara yıllarca 
ambargo koyacağımıza yürekten 
inanıyoruz. Bu geçiş sürecinde 
bize düşen görev, hem Dernek 
Tüzüğümüzün hem de Fenerbahçe 
taraftarlığının gerektirdiği 
gibi, takımımızı sonuna kadar 
desteklemek, birlikten beraberlikten 
ödün vermemek, takımımızı olumlu 
yönde motive etmek olacaktır.
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‘Taraftarımızın Gücüyle 
Geleceğimizi Aydınlatıyoruz’

F
enerbahçe Başkanı Ali Y. Koç, 
kulübü sürdürülebilir finansal 
bağımsızlığına kavuşturacak 
dev kitlesel kaynak hareketi 
FENER OL, Fenerbahçe TV’de 

yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. 
Fenerbahçe tarihinin en karanlık günlerinden 
biri olan 4 Nisan tarihinde başlatılan FENER 
OL, modern spor tarihinde bugüne kadarki en 
büyük kitlesel kaynak oluşturma projesi olma 
özelliğini taşıyor. Bu harekete destek vermek 
isteyen taraftarlar kulübün resmi sitesindeki 
kampanya sayfasında (www.fenerbahce.org/
fenerol) yer alan ödeme şekillerinden (kredi 
kartı, banka hesaplarına havale veya EFT, PTT 
Posta çeki, SMS ile) katkıda bulunabilecek.

Ali Y. Koç projeye ilişkin, “Fenerbahçe’nin 
yaşadığı en karanlık günlerin birinde, aydınlık 
geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz. 
Bundan tam 1462 gün önce 4 Nisan 2015’te 
Fenerbahçe’nin 40 canını taşıyan takım 
otobüsümüze Rizespor Deplasmanı dönüş 
yolunda kurşunlandı. Bu hain plan hedefe 
ulaşsaydı dünya spor tarihinin de en kara 
günlerinden biri olacaktı. Bu karanlık olayın 
unutulmaması ve açıklığa kavuşması adına 
bu 4 Nisan günü Fenerbahçe simsiyahtı. 
Fenerbahçe tarihinin yaşadığı en karanlık 
günlerden birinin yıldönümünde özellikle 

seçtiğimiz bu tarihte daha aydınlık 
yarınlarımız için yola çıkıyoruz. 4 Nisan 
artık bağımsız yarınlarımız için hep birlikte 
yazacağımız hikâyenin ilk günü” şeklinde 
konuştu.

Dünya spor tarihinde bugüne kadar 
gerçekleştirilen en büyük kitle kaynak projesi 
olan FENER OL’U bir taraftar hareketi olarak 
tanımlayan Ali Y. Koç, “Fenerbahçe’nin 
yaşadığı en karanlık günlerin birinde, aydınlık 
geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz. 
FENER OL Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 
içinde bulunduğu mali sıkıntıyı aşarak 
gerçek ekonomik özgürlüğüne kavuşturmak 
için attığımız tasarladığımız en önemli 
projelerimizden biri” dedi.

“4 NİSAN BAĞIMSIZ YARINLARIMIZ 
İÇİN HEP BİRLİKTE YAZACAĞIMIZ 
HİKÂYENİN İLK GÜNÜ”

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tarihindeki en 
karanlık günlerden birinde başlatılan projenin 
öncesinde dikkat çekmek adına kulüp 
Fenerium’ları kapattı, FBTV ve Fenerbahçe 
Radyosu’nun yayını kesti, sosyal medya 
hesapları, resmi web sitesi, Alex de Souza ve 
Lefter Küçükandonyadis heykellerini kararttı. 

4 Nisan tarihiyle ilgili olarak konuşan Ali 

Y. Koç “4 Nisan 2015’de Fenerbahçe’nin 
Rizespor deplasmanı dönüşü, 40 canını 
taşıyan takım otobüsü kurşunlandı. O kara 
günde, Fenerbahçe’nin canına kıymak istendi, 
varlığına kast edildi. Biz bir 4 Nisan’da yok 
edilmek istendik ama bir başka 4 Nisan’da hep 
birlikte yeni bir tarihi yazmak için bir aradayız. 
4 Nisan artık bağımsız yarınlarımız için hep 
birlikte yazacağımız hikayenin ilk günü” dedi.

“DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK”

Ali Y. Koç, “Fenerbahçe Spor kulübü 
olarak yakın tarihimizde ilk kez bu 
kapsamda bir finansal destek kampanyası 
gerçekleştiriyoruz. Kampanyamızın 
sonuçlarının dünyada bir spor kulübünün 
gerçekleştirdiği en başarılı örnek olacağına 
inanıyorum” dedi. 

Bu kampanyanın uzun vadeli bir stratejinin 
en önemli ayaklarından biri olduğunu 
vurgulayan Ali Y. Koç, yönetime gelmeleriyle 
birlikte hayata geçirdikleri 4 ayaklı stratejik 
planı şu şekilde özetledi: “Kısa vadede 
kulübü mali açıdan rahatlatacak tedbirleri 
ivedilikle uygulamak, kısa vadede kitlesel 
destek kampanyasıyla camiayı harekete 
geçirmek, orta ve uzun vadede en az 2 
mümkünse 3 defa Şampiyonlar Ligi’ne gitmek 

Fenerbahçe Başkanı 
Ali Y. Koç, kulübün 
sürdürülebilir mali 

bağımsızlığına 
yönelik oluşturulan 

FENER OL kitlesel 
kaynak oluşturma 

projesinin detaylarını 
Fenerbahçe TV’deki 

konuşmasında 
paylaştı. 
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Destek seçenekleri için:

Fener Ol 220x275 mm ilan.indd   4 3.04.2019   16:57

ve geliştirilecek altyapı kültürü ve scouting 
yatırımlarıyla hem sportif hem de ekonomik 
açıdan kulübe katkı sağlayacak futbolcular 
yetiştirmek ve transfer etmek.”

Göreve geldiklerinden bugüne 140 milyon 
dolar kaynak yarattıklarının altını çizen Ali Y. 
Koç, “Kulübün geçmiş dönemlerden gelen 
ve yakın gelecekte karşılanması gereken 
yükümlülükleri için sıcak para girişine 
ihtiyacımız vardı. Yönetimi devraldığımızdan 
beri ana hissedar olarak kulübümüzün ve 
küçük hissedarlarımızın sermaye artışına 
katılımı, yönetim olarak şahsi kefaletlerimizle 
aldığımız düşük faizli kredi ve getirdiğimiz 
sponsorluklara 140 milyon dolarlık kaynakla 
acil ihtiyaçlarımızı karşıladık” şeklinde 
konuştu.

Kampanyanın bir diğer kritik amacına 
dikkat çeken Ali Y. Koç projedeki başarının 
Şampiyonlar Ligi katılımına büyük etki 
edeceğini belirterek UEFA ile gerçekleştirilmiş 
olan uzlaşma sözleşmesini gündeme taşıdı: 
“UEFA ile 2016’da yapılan ve 31 Mayıs’ta sona 
erecek FFP (Financial Fair Play) anlaşmasına 
göre kulübün 3 yıllık süreçte hem yıllık bazda 
hem de anlaşma süresinde uyması gereken 
2 ayrı zarar seviyesi var. Buna göre 2016-
2019 arasında futbol faaliyetlerindeki zararın 
30 milyon Euro’yu geçmemesi gerekiyor. 
Ancak sezon başında göreve geldiğimizde 
iki yıllık zarar toplamı 90 milyon Euro idi. 
31 Mayıs’a kadar 60 milyon Euro’luk farkı 
kapatmazsak UEFA yaptırımlarına maruz 
kalacağız. Kampanyamız başarılı olursa 
Avrupa kupalarına katılma hakkımızı kormuş 
olacağız dedi.

Fenerbahçe’nin yükünü sırtlamak için 
7’den 70’e tüm Fenerbahçelilerin tek 

yürek olması gerektiğini belirten Ali Y. Koç: 
“Vefa ve fedakarlıkların en büyüğünü hak 
eden Fenerbahçe’dir. Çorbada hepimizin 
tuzunun olması gereken, hep birlikte 
kayıtsız şartsız Fenerbahçe’ye FENER 
OL’ma günüdür” dedi. 

FENER OL TÜM TÜRKİYE’YE 
YAYILACAK
FENER OL, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 

binlerce kişiyi bulan gönüllü organizasyonu 
aracılığıyla tüm Türkiye’ye yayılacak. İlk 
etapta 38 ilde 3 binin üzerinde gönüllü, 
kulübe yaratılacak kaynağın istikrarlı 
bir şekilde artması için çalışmalarını 
sürdürecek. Bu harekete destek vermek 
isteyen taraftarlar kulübün resmi 
sitesindeki kampanya sayfasında (www.
fenerbahce.org/fenerol) yer alan 
ödeme şekillerinden - kredi kartı, banka 
hesaplarına havale veya EFT, PTT Posta 
çeki, SMS ile - katkıda bulunabilecek.

“VEFA VE FEDAKARLIKLARIN EN 
BÜYÜĞÜNÜ FENERBAHÇE HAK EDİYOR”
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Fenerbahçe ‘#HeForShe’ dedi

F

Fenerbahçe Spor Kulübü, 
Birleşmiş Milletler Kadın 

Birimi’nin (UN Women) Eylül 
2014’te başlattığı HeForShe 
hareketi ile “Birlikte Eşitiz” 

diyerek güçlerini birleştirdi.

enerbahçe, dünya çapında kadın 
erkek eşitliğini anlatan HeForShe 
kampanyasına destek verdi. 
Formasında isim ve numaralarda 
magenta rengini kullanan 

Fenerbahçe, kol reklamında ücretsiz bir 
şekilde ‘HeForShe' kampanyasına yer verdi. 
Fenerbahçe, dünyada bunu yapan ilk kulüp 
oldu.

“TÜRKİYE'DE CİDDİ BİR 
SORUN OLAN CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
KONUSUNDA MESAFE KAT 
ETMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ”

Düzenlenen sohbet toplantısı ile basın 
mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe 
Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, “Fenerbahçe 
Spor Kulübü’nü temsilen şahsım, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Metin Sipahioğlu ve Sertaç 
Komsuoğlu bizlerle beraber. Bugün 
Fenerbahçe için, bizim için çok heyecanlı, 
anlamlı ve tarihi bir gün için buradayız. 
Toplantıda Koç Grubu’ndan Sayın Oya Ünlü 
Kızıl, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi 
Temsilcisi, 2015 yılından bu yana Türkiye’de 
bulunan Sayın Dr. Sabine Freizer ve Tüpraş 
CEO’su Sayın İbrahim Yelmenoğlu ile beraberiz. 

İnşallah kontrat süreci olan 2019 sonuna kadar 
hep beraber hem spor medyası hem genel 

medya kapsamında Türkiye’mizde de ciddi 
bir sorun olan cinsiyet eşitliği konusunda bir 
mesafe kat etmiş olabiliriz. Nasıl mesafe kat 
edebileceğimizi de anlatacağım. Dünyada ses 
getirmiş bir projenin sizler, bizler sayesinde 
Fenerbahçe camiasının genelinde dünya 
çapında haber olabilecek konuma getirebiliriz. 
Ben inanıyorum ki bunu başardığımız takdirde 
Türkiye’deki diğer spor kulüplerinin de bu 
yolda, bu mecrada ilerleyeceğine hiç şüphem 
yok” diye konuştu.

“FENERBAHÇE MARKASININ 
HEM SPORTİF ANLAMDA HEM DE 
SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİYLE 
İYİ TANINMASINI İSTİYORUZ”

Ali Koç, sponsorluk anlaşmasının detaylarını 
şu şekilde paylaştı: “Fenerbahçe camiası olarak 
sorumluluk almanın Fenerbahçe markasına 
olan duygusal bağı çok çok arttıracağına da 
inanıyorum. Fenerbahçe markasının hem 
sportif anlamda hem de sosyal sorumluluk 
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bilinciyle iyi tanınmasını istiyoruz. Belki de 
bu projenin sonunda ve bana göre kontrat 
süresinden çok daha uzun sürecektir, bu 
proje. Nasıl ki projeyi gerçekleştirmek zorsa 
bu projeyi devam ettirmek de zor. Bu proje 
başladığından beri bugüne kadar bu projeye 
imza atan, taahhüt veren aşağı yukarı 1.9 
milyon insan, 2 milyon diyelim. Benim amacım 
ve arzum Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bu 
projeye el atmasından sonra en azından 
Türkiye’mizden bu  taahhüt rakamına 1 
milyon kişi daha katabilmek. Çünkü BM Genel 
Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi İcra 
Direktörü Baş Danışmanı ve HeForShe Küresel 
Direktörü Elizabeth Nyamayaro buradayken 
dedim ki, ‘Düşüncelerin, hayallerin çok 
ötesinde bir başarı sergileyecek bu proje. İyi ki 
bu projeyi yapmışız diyeceksiniz ve siz bizden 
daha çok devam ettirmek isteyeceksiniz.’ 
Ben inanıyorum ki sadece Fenerbahçe Spor 
Kulübü taraftarları değil, Türkiye’mizin dört bir 
yanından insanlar, bu taahhüttü Fenerbahçe 
üzerinden Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’ne 
verecektir. Biz, ileriye dönük olarak ne 
yapacağız? Vizyonumuzu, bu projenin nasıl 
gerçekleştiğini anlattık. Biz, önce kulübü 
dönüştürmemiz lazım. Kulübü derken neyi 

kastediyorum? Futbolla başlıyoruz ama bu 
bütün kulübe yayılacak. Evet, futbol alanında 
bir sponsorluk bu. Futbolcularımız, teknik 
kadrolarımız, tüm çalışanlarımız, yönetim 
kurulumuz, kolejimiz ve kolejimizin velileri, 
çocukları ciddi bir eğitimden geçeceğiz. İlk 
önce kendi içimizdeki farkındalığı arttıracağız. 
Bütün iletişim çalışmalarımızı, iletişim 
hareketlerimizi sosyal medya olsun, resmi 
sitemiz olsun bu projenin özüne paralel olarak 
geliştireceğiz, yapacağız. Stadyumumuz, 
salonlarımız, tesislerimiz, kolejimiz daha aile 
dostu bir hale getirilecek. Ondan sonraki 
amacımız da, Türkiye’de, bu iş için kurulmuş, 
bu işe mesai harcayan, yatırım yapan ve 
bizimle çalışmak isteyen tüm STK’larla iş 
birliğine geçmeye de hazırız. Akıl akıldan 
üstündür; onların elinde öyle bir proje vardır ki 
yayamadıkları. Ama biz Fenerbahçe üzerinden 
yayabiliriz. Ondan sonra taraftarımıza yaymayı 
düşünüyoruz. İlk önce kendi evimizi, arka 
bahçemizi ondan sonra da mahallemize hitap 
etmek istiyoruz. Biz, ne diyoruz: ‘Kadın ve kız 
çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığa sıfır 
tolerans’ diyoruz. Cinsiyet içerikli tezahüratlara 
‘hayır’ diyoruz. Hem sporcu olarak hem de 
taraftar olarak kadınların ve kızların varlığını 
arttırmak için rol model ve sözcü olacağız. 
Sporcularımız, topluma örnek ve rol model 
olacaklar. Ben her zaman söylemişimdir; 
normal bir vatandaş 1 kişiye ulaşırsa tanınmış 
bir futbolcu bin kişiye ulaşır. Tanınmış bir 
sporcu bin kişiye, tanınmış bir artist bin kişiye 
yani çok daha fazla kitlelere hitap edebilir. 
Özetle onların ulaştıkları kitle sayısı çok 
daha fazla. Fenerbahçe olarak biz yönetimde 
olduğumuz müddetçe inşallah ekeceğimiz 
bu tohumlar bizden sonra gelenler tarafından 
da benimsenir ve Fenerbahçe Spor Kulübü, 
kapsayıcı, katılımcı, sosyal sorumluluk bilinci 
yüksek olan lider ve örnek bir kulüp olarak 
hayatına devam eder arzusu içerisindeyiz.”

“FENERBAHÇE ÖNCÜ BİR ÖRNEK”

BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktör 
Vekili Sabine Freizer, “Pazar günü 
oynanan Fenerbahçe’nin maçı gerçekten 
çok ilham verici ve çok heyecanlandırıcıydı. 
Oyuncuların magenta rengi forma numaraları 
ile çıktıklarını gördük ve bu bizim için 
gerçekten çok heyecan vericiydi. Bu, bizlere 
erkeklerin de toplumsal cinsiyet eşitliğini 
gerçekleştirmek için harekete geçmeye 
istekli olduklarını gösterdi. Sayın Ali Koç’a 
HeForShe’ye destekleri ve aynı zamanda 
kişisel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine 
verdiği taahhüt için çok teşekkür etmek 
istiyorum. HeForShe, Türkiye’de 2015 yılında 
başlattığımız küresel bir hareket. Biz bunu 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine son vermek 
için bir fırsat olarak görüyoruz. Aynı zamanda, 
Fenerbahçe spor kulübünün sadece logoyu 
taşıması değil, gerçek anlamda toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğini dile getirmesi ve ortadan 
kaldırması için de bir fırsat. Fenerbahçe burada 
öncü bir örnek oluyor. Hem Türkiye’deki 
taraftarlara, hem de küresel anlamda 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi 
yolunda öncülük edecek. Futbol tabii ki çok 
erkek egemen bir alan. O yüzden de buradaki 
ön yargıları kırmak için çok ciddi bir fırsat 
var elimizde. Bu kampanyayla milyonlarca 
Fenerbahçe taraftarına ulaşabiliyoruz ve 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi ile ilgili 
çok net bir mesaj verebiliyoruz. Bizim için 
stadyumlarda duyduğumuz cinsiyetçi dili 
değiştirmek için bir adım, sporda toplumsal 
cinsiyet eşitliği noktasında farkındalığı 
arttırmak için bir adım. Türkiye’de kadın 
spor liglerinde kadın sporcular çok büyük 
adımlar atıyorlar. Kadın spor takımlarının 
küresel başarılar elde ettiğini de hepimiz 
biliyoruz. Birlikte HeForShe kampanyasını 
yürüteceğimiz için çok mutluyuz" dedi.
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Sarı Lacivert 
Cumhuriyet coşkusu

Sarı Lacivert Derneği’nin ikinci kez düzenlediği Cumhuriyet Balosu etkinliği 
bu yıl ilk kez dernek binasında gerçekleştirildi. Dernek üyelerinin katılımıyla 

başlayan etkinlik, Sarı Lacivert Derneği Başkanı Sertaç Komsuoğlu ve Sarı 
Lacivert Derneği Başkan Yardımcısı Eyüp Aratay’ın konuşmalarıyla devam etti. 

Etkinlikte çekilişlerle sürpriz hediyeler dağıtıldı. 
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Sarı Lacivert Derneği, bu yıl 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nı ilk kez Derneğin 
kendi lokalinde düzenlediği bir etkinlikle 

kutladı. Dernek üyelerinin katılımıyla 
başlayan etkinlik, Sarı Lacivert Derneği 
Başkanı Sertaç Komsuoğlu ve Sarı Lacivert 
Derneği Başkan Yardımcısı Eyüp Aratay’ın 
konuşmalarıyla devam etti. 

GECEDE CUMHUR DEMİR 
VE ORKESTRASI SAHNE ALDI
Daha önce Sarı Lacivert Derneği tarafından 
düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nda sahne 
alan Cumhur Demir ve Orkestrası bu yıl 
da Cumhuriyet Bayramı kutlamasında 
sahnedeydi. Dernek üyelerinin yoğun katılım 
gösterdiği gecede çekilişle çeşitli hediyeler 
de dağıtıldı.

CUMHURİYETİMİZİN 
SARI LACİVERT 
BEKÇİLERİYİZ
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‘KENDİ LOKALİMİZDE 
OLMAKTAN DOLAYI ÇOK 
MUTLUYUZ’

Gecede konuşma yapan Sarı Lacivert Derneği 
Başkanı Sertaç Komsuoğlu, “Fenerbahçe 

bizim hayatımızın çok önemli bir parçası. 
Hayatımızın büyük bölümünü; çocuğumuzdan, 
ailelerimizden çalarak Fenerbahçe’ye veriyoruz. 
Bu nedenle burada, kendi lokalimizde olmaktan 
dolayı çok mutluyuz. Sarı Lacivert Derneği’nin 
tüm üyeleri bir arada. Hepimiz için en önemli şey 
Fenerbahçe’nin başarısı. Fenerbahçe mutluysa, 
başarılıysa, iyiyse hepimiz mutluyuz demektir. 
Burada özellikle en büyük teşekkürü eşlerimize 
etmek istiyorum. Çünkü biz onlardan çaldığımız 
vakti burada geçiriyoruz” diye konuştu. 

‘CUMHURİYET 
BAYRAMI ETKİNLİĞİMİZİ 
DERNEĞİMİZDE 
GERÇEKLEŞTİRMEK 
GURUR VERİCİ’

Başkan Komsuoğlu’nun ardından söz alan Sarı 
Lacivert Derneği Başkan Yardımcısı Eyüp 

Aratay, “Cumhuriyetimizin 95. yılı dolayısıyla, 
Sarı Lacivert Derneği’mizin etkinliğine hoş 
geldiniz. Bu senenin bir özelliği de derneğimizin 
lokalinde ilk Cumhuriyet Bayramı etkinliğimizi 
gerçekleştiriyoruz. Bu da ayrıca gurur verici bir 
durum bizim için. Bu vesileyle başta Başkanımız 
Sertaç Komsuoğlu olmak üzere, emeği geçen tüm 
üyelerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bu gecenin 
organizasyonuna emek veren Mustafa Akıncı ve 
Erdem Er’e de teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.



15



16

Bu sayımızda Türk 
futbolunun 3 büyüklerinden 

üçüncüsü olan Beşiktaş ile 
aramızdaki ezeli rekabetten 

söz edeceğim. 

Beşiktaş Jimnastik 
 Kulübü ile futboldaki 

rekabetimiz Galatasaray’la 
ilk maçımızı 1909’da 

oynadığımız göz önüne 
alınırsa oldukça geç 

başlamıştır. Bu kulüp 1903 
yılında Osmanlı Jimnastik 

Kulübü olarak Türk 
sporunda etkinliklerine 
başlamıştır. Fenerbahçe 

ile Beşiktaş arasında 
futbol alanında sahada 

oynadığımız ilk maç 1924 
yılındaki özel maçtır. 

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ 
EZELİ REKABETİ

 Değerli Fenerbahçeliler, Dostlar; 

Sarı-Lacivert Derneği’mizin dergisinde 
bu sayı yine sizlerle birlikteyim. 

Yazıma öncelikle Sarı-Lacivert’in 
değerli Başkanı Sayın Sertaç 
Komsuoğlu’nu kutlamakla başlamak 
istiyorum. Sayın Komsuoğlu 
Başkanımız Ali Koç’un oluşturduğu 
yeni yönetim kuruluna girdi. 15 Şubat 
1998’de 1 oy farkla Fenerbahçemizin 
yönetimine seçilen Eski başkanımız 
Sayın Aziz Yıldırım kulübümüzde 
birçok olumlu işlere imza attı. Onun 
hizmetleri yadsınamaz. Ancak Haziran 
2018 seçimlerinde kulübümüzün 
genel kurul üyeleri oylarıyla Sayın 
Yıldırım’a teşekkür edip, değişimden 
yana oy kullandılar. Şimdi eski 
coşkumuzun peşinden yeni bir ruhla 
yürüme, kenetlenme, bir olup, birlik 
olup yeni bir atılıma yelken açmanın 
zamanı. Sayın Komsuoğlu ve Sayın 
Ali Koç’un başkanlığındaki yeni 
yöneticilerimize başarılar diliyorum. 
Yolları açık, başarıları daim olsun. 

BEŞİKTAŞ İLE 
OYNADIĞIMIZ İLK FUTBOL 
KARŞILAŞMASINI 1924 
YILINDA YAPTIK
24 Eylül 2018 Pazartesi günü Türk 
futbolunun 3 büyüklerinden üçüncüsü 
olan Beşiktaş ile oynadığımız 
karşılaşma nedeniyle sizlere bu 
sayıda iki takım arasındaki bu ezeli 
rekabetten söz etmeliyim diye 
düşündüm. 

Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile 
futboldaki rekabetimiz Galatasaray’la 
ilk maçımızı 1909’da oynadığımız 
göz önüne alınırsa oldukça geç 
başlamıştır. Bu kulüp 1903 yılında 
Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak Türk 
sporunda etkinliklerine başlamıştır. 
Futbol alanında sahada oynadığımız 
ilk maç 1924 yılındaki özel maçtır. 
Gerçi daha 3 yıl önce özel Galatasaray 
turnuvası nedeniyle kuranın azizliği 
Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı karşı karşıya 

getirmişti. İki takım bu turnuva 
nedeniyle 22 Nisan 1921 Cuma günü 
ilk maçlarını yapacaklardı. Ancak bu 
karşılaşma gerçekleşememiştir. Bu 
maçın neden oynanamadığını 24 Nisan 
1922 Tarihli “İkdam Gazetesi” şöyle 
anlatır: “Çekilen kura mucubince ilk 
oyun Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 
idi.  Müsabakaların muntazam 
bir program tahtında icrası ve 
karışıklığa meydan vermemek için 
Galatasaray Kulübü hafta içinde 
turnuva müsabakalarına iştirak eden 
kulüplere birer tezkere yazarak, her 
kulübün kendi oyuncularıyla ispatı 
vücut etmelerini bildirmişti.  Fakat 
Beşiktaşlılar Ünion Kulüp’ten Bekir 
ve Refik Beyleri takımlarına ithal 
ettiklerinden, bittabi Galatasaray 
Kulübü buna itiraz etmiş ve binnetice 
Beşiktaşlılar sahadan çekilerek, 
Fenerbahçe galip addedilmiştir. 

Değerli Dostlar, Beşiktaş futbolu 
sahalarda ilk kez 1918 -19 yıllarında 
ikinci sınıf takımlar arasında 
görülmüştür.  Doğal olarak 1921 
yılında da kadro olarak çok güçlü 
değildiler. Bu turnuvaya katılmak için 
başvuruda bulunduktan sonra kuranın 
azizliği karşılarına Fenerbahçe’yi 
çıkartınca takımlarına o yıllarda sıkça 

Alp BACIOĞLU
Fenerbahçe Müzesi Müdürü
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yaşanan bir olgu olarak takviye yapma 
gereği duydular. O sıralarda oldukça 
güçlü olan İttihat Spor isimli, kulübün 
yıldızlarından Bombacı lakaplı ünlü 
futbolcu Bekir Rafet Teker ile Refik Osman 
Top’u lisansları başka kulüpte olmalarına 
karşın oynatmaya kalkmışlardır.  Oysaki 
Galatasaray Kulübü hafta içi tüm 
kulüplere küçük bir mektup göndererek 
her kulübün kendi asıl kadrosu ile sahaya 
gelmesini bildirmişti. Başka takımdan iki 
oyuncuya Galatasaray doğal olarak itiraz 
etti. Bunun üzerine Beşiktaşlılar sahadan 
çekilerek hükmen yenilgiyi kabul ettiler.  
Gönderilen bu tezkere’nin (kısa mektup) 
kopyası Galatasaray Müzesi arşivlerinde 
bulunmaktadır. 

İLK SPORTİF TEMASIMIZ 
ATLETİZM İLE BAŞLADI
Beşiktaş Kulübü’yle ilk sportif temasımız 
1914’te atletizm alanında başladı. Bunu 
1915’te “Çayır hokeyi”, 1924 “Futbol”, 
1927’de “voleybol”,  1945’de “Basketbol”, 
1956’da da boks dalları izledi. Beşiktaş 
Jimnastik Kulübü’nün 1925 yılında Vatan 
Basım Evi’nde basılmış “Nizamname-i 
Esasi Dahilisi” ismi verilmiş olan kulüp 
tüzüğüne göre kulüp 1909 yılında 
kurulmuştur. 1940’lı yıllarda eski 
üyelerin bir genel kurulda verdikleri 
önergede kulübün çeşitli spor dallarında 
daha 1903’den itibaren etkinliklerde 
bulunduğu belirtilmiş yapılan oylama 
ile kulüp kuruluş tarihi 1903 olarak 
kabul edilmiştir. Elimizde bulunan 1940 
öncesi eski Beşiktaş kulüp dergilerinde 
kulübün kuruluş tarihi 1909 olarak 
gösterilmektedir. Beşiktaşlı dostlarımız 
yanlış anlamasınlar. Ben sadece tarihi bir 

gerçeği irdeliyorum. Yoksa 1903’e itiraz 
filan edip bir yorum getirmiyorum.  Buna 
gerek yok. Kavga dövüş ortamının hiçbir 
kulübe yarar getirdiği görülmemiştir.

BEŞİKTAŞ İLE SAMİMİ 
İLİŞKİLER GECİKTİ
Şunu da yazmadan geçmemeliyim.  Türk 
futbolunda şöyle bir gerçek yaşanmıştır. 
Ezeli rakabetin ilk yıllarında Galatasaray, 
Fenerbahçe’ye üstünlük kurmuştu. Onları 
ilk yıllarda 1914’e kadar yenememiştik. 
Ancak Fenerbahçe, rakibimizin bu 
üstünlüğünü mertçe kabul etti. Ancak 
bizim Beşiktaş  futbolu ile tanışmamız 
böyle olmadı. Beşiktaş’a ilk yıllarda gerek 
kazandığı şampiyonluklar gerekse maçlar 
dolayısıyla doğal olarak Fenerbahçe’nin 
bir üstünlüğü söz konusuydu. Bu ilk yıllar 
Beşiktaş Kulübü bu üstünlüğümüzü kabul 
etmekte zorlandı. Çünkü Beşiktaş’ta 
Futbolun kurucusu Şeref Bey takımını 
diğer iki büyüğün arasına sokmaya 
çalışıyordu. Bu nedenle Beşiktaş Kulübü 
iddialı yollara saptı. Dolayısıyla iki kulüp 
arasında oluşması beklenen içtenlikli, 
samimi ilişkiler gecikti. Buna kısa bir 
örnek vermek istiyorum. 1924 yılında 
Türkiye Şampiyonası’na katılacak İstanbul 
Şampiyonu takımı saptamak üzere bir 
lig düzenlemeye karar verildi.  Ancak 
süre kısıtlı olduğundan şampiyona o 
yıl kupa gibi eleme usulü oynandı. O 
sıralar Fenerbahçe hem bir sezon önce 
hiç yenilgisiz ve gol yemeden İstanbul 
Şampiyonu olmuş hem de ilk milli 
maçımızın 11’ine tam 7 futbolcu vermişti.  
Yani Fenerbahçe şampiyonluğun kesin 
favorisiydi. İstanbul Ligi’nin yarı finalinde 
Galatasaray maçı durum 2-2 iken çıkan 
olaylar nedeniyle yarım kaldı. Bu olayı 
kulübümüzün resmi dergisinde daha 
önce detaylarıyla anlatmıştım.  Olayda 
TFF Başkanı Galatasaraylı Yusuf Ziya ile 
Beşiktaşlı ve o sıralarda İstanbul futbol 
heyeti başkanı Ahmet Şerafettin Bey 
ya da kısaca yaygın adıyla “Şeref Bey” 

aralarında işbirliği yapıp Fenerbahçe’yi saf 
dışı ettiler. Galatasaraylılar Fenerbahçe’yi 
oyunlarla saf dışı ettikten sonra Beşiktaş’ı 
da kolayca geçip İstanbul şampiyonu 
olacaklarına inanıyorlardı. Önlerinde 
deneyimsiz ve yenilip yutulması 
kolay bir rakip vardı. Ülkemizde ilk 
kez düzenlenecek olan Türkiye Futbol 
Şampiyonası’nı kazanmanın önü açılmıştı. 
İlk Türkiye Şampiyonu olma onuru 
onlara göz kırpıyordu. Beşiktaşlılar ise 
güçlü ve çok teknik Fenerbahçe’nin 
ezeli rakip tarafından elenmesine Şeref 
Bey’in aracılığı ile katkıda bulunmuşlardı. 
Onlar da içten içe seviniyorlardı. 
Beşiktaşlılar ise şöyle düşünüyordu: 
“Tüm değerleri sadece beden gücü ve 
sertliğe dayanan teknikleri ise son derece 
zayıf Galatasaray’ı rahatça yeneriz. Buna 
inanıyoruz.”  İki tarafında hesapları 
adeta tamamdı. Ancak Değerli Okurlar 
bu hesaplar çarşıya uymadı.  Beşiktaş, 
Galatasaray’ı 2-0 yenip tarihinin ilk 
İstanbul Şampiyonluğu’nu kazandı. 
Ama Beşiktaş Türkiye Şampiyonası yarı 
finalinde genç Harbiyelilerden yediği 2 
golle düş kırıklığına uğradı. 

İLK TÜRKİYE 
ŞAMPİYONLUĞUNU BİR 
ANKARA TAKIMI KAZANDI
Olan Fenerbahçe’ye ve de İstanbul 
futboluna oldu. İlk Türkiye 
Şampiyonluğunu bir Ankara takımı 
kazandı. Dolayısıyla İstanbul futbolu 
bu onurdan yoksun kaldı. Fenerbahçe 
Kulübü kendisine yapılan bu haksızlıktan 
sonra spor teşkilatları ile tüm ilişkilerini 
dondurdu. Davranışlarında özgürlünü ilan 
etti. Federasyonu hiçe sayarak İstanbul ve 
İzmir’de özel maçlar yapmaya başladı. Bu 
arada Galatasaray ve Beşiktaş’a da bizimle 
özel maçlar yapmalarını öneriyorduk. 
Bundan amaç yenilen hakkımızı bu iki 
rakibi de yenerek kanıtlamaktı. Ancak 
İstanbul birincisi ve ikincisi bu çağrılara 
sürekli bahaneler öne sürüp maç 
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yapmaya yanaşmıyorlardı.  Oysa Türkiye 
Şampiyonluğu finalistleri Harbiye ve 
Bahriye Fenerbahçe’nin bu çağrılarını kabul 
ettiler.  7 Kasım 1924’te Fenerbahçe Türkiye 
ikincisi Bahriyelileri Taksim Stadı’nda 
12-2 yendi. Türkiye şampiyonu Harbiye 
ise yaklaşık 1 yıl sonra Fenerbahçe ile 
yine Taksim Stadı’nda oynadı. Bu maçı da 
Fenerbahçe, Zeki Rıza Sporel’in golüyle 1-0 
kazandı.

KASIM 1924’TE TAKSİM’DE 
FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ
Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı Fenerbahçe 
ile Galatasaray’ı barıştırmak amacıyla 
ortaya bir “Maarif Kupası” koymuştur. 
Fenerbahçe’nin 1 yılı aşkın başvurularına 
karşın, hatta bazen söz verilip günü 
de belirlendiği halde bu kupa maçı 
Galatasaraylıların türlü bahanelerle 
er meydanından kaçmaları sonucu 
oynanamadı. Fenerbahçe’nin Beşiktaşlılara 
yaptığı çağrıyı ise Beşiktaş Kulübü bir 

süre çalıştı ve forma girdiğine, deneyim 
kazandığına inanarak kulübün deneyimsiz 
-aslında bana göre bu maçı oynamamaları 
gerekirdi-  yöneticisi Nazmi Öktem’in 
Fenerbahçelilere söz vermesiyle bu maçı 
oynadı. Beşiktaş 28 Kasım 1924 Cuma 
günü Taksim’de takımımızın karşısına 
çıktı. Beşiktaş’ın çok sert oyununa karşın 
Fenerbahçe oyunu tek kale halinde 
oynadı. Daha oyunun 4. dakikasında bir 
faul nedeniyle Ömer Tanyeri’nin hakemi 
ikaz etmesine sinirlenen Beşiktaşlı Şahap 
tokat attı. Ömer de karşılık verince hakem 
ikisini de oyundan attı. Devre, Cafer 
Çağatay ve Zeki Rıza’nın 2 golüyle 3-0 bitti. 
İkinci yarı Şahap oyuna girmek istemiş 
ve çıkmamıştır. Hakem Allen, Beşiktaş 
kaptanı Refik Osman’dan olaya müdahil 
olmasını istedi. Şahap uzun ısrarlar sonucu 
oyundan çıktı ve Beşiktaş kalesi arkasından 
ağlayarak maçı izlemeye başladı. Biraz 
sonra da Refik Osman Top’un da üzülerek 
sahadan çıktığı görüldü. Fenerbahçe 
sol açığı Sabih Arca da sakatlanıp 

çıkınca maç 9’ar kişi olarak bitirilebildi. 
Karşılaşma böyle sinirli bir atmosferde 
çok gergin geçmiştir. Bu karşılaşmada 
Fenerbahçe kalesine sadece 2 aut ve 1 
köşe vuruşu olmuştur. Beşiktaş’ın Kaptanı 
Refik Osman Top’un bu maçtan sonra 
ayrılarak Galatasaray Kulübü’ne geçmesi 
karşılaşmada ezilerek yenilmenin  havasını 
ve etkisini göstermesi bakımından ilginçtir.

EN FARKLI GALİBİYETİMİZİ 
İNÖNÜ STADI'NDA 7-0’LIK 
SKORLA ALDIK
 Sahada oynanan bu ilk olaylı maçtan sonra 
da bir süre iki takım arasındaki maçlar hep 
gergin ortamlarda geçmiştir. Ancak 1930’lu 
yıllarda Şeref Bey bu durumun pek yararlı 
olmadığını kavradı. Beşiktaş’a futbolu 
getiren kurucu Ahmet Şerafettin Bey 
gerginliğin Beşiktaş’a zarar getireceğini 
görüp Fenerbahçe’ye yakınlaştı. Şeref Bey 
diğer iki büyüğün arasına sokmaya çalıştığı 
Beşiktaş’ın üçüncü büyük olduğunu 
görmeden yakalandığı kansere yenik 
düşerek 1934 yılında öldü. Şeref Bey, Milli 
Emlak’a ait Çırağan Sarayı’nın sahasını 
Beşiktaş Onursal Başkanı Recep Peker’in 
çabaları ile süresiz olarak Beşiktaş’a 
bağlamıştı. 11 Ocak 1933'te yeni stadın 
temel atma töreni yapıldı.   Şeref Bey, 
kulübü için buraya bir stad yapma işine 
derhal soyundu. Ancak stadın bittiğini 
göremeden bir yıl içinde öldü. Beşiktaşlılar 
da bu değerli evlatlarının anısına stada 
“Şeref Stadı” ismini verdiler. Bu statta 
Fenerbahçe 1934’ten 1951’e dek birçok 
maça çıktı. O yıllarda İnönü Stadı açılana 
dek “Şeref Stadı” İstanbul futboluna 
hizmet eden önemli bir stattı.  Beşiktaş’ın 
bize karşı en farklı galibiyeti 23 Mart 1941 
de 7-1 ile özel maçta Şeref Stadı’ndadır. 
Fenerbahçe yine özel maçta İnönü’de 6  
Haziran 1958’de siyah-beyazlıları 7-0 yendi. 

İSTANBUL’UN ÜÇÜNCÜ 
BÜYÜĞÜ OLARAK ANILMAYA 
BAŞLADILAR
Beşiktaş 1938-39 sezonundaki üçüncü 
İstanbul Şampiyonluğu’nun arkasından 
4 kez daha şampiyon olup 5 sezon arka 
arkaya İstanbul Ligi’ni kazanınca artık 
İstanbul’un üçüncü büyüğü olarak 
anılmaya başlandı. Siyah beyazlılar bu 
konumlarını 80 yıldır sürdürüyorlar. 

Galatasaray ile yapılan maçlarda galibiyet 
sayısı açısından aramızda 30’a yakın fark 
varken Beşiktaş’a karşı üstünlüğümüz ise 
5 maçtır. 

TÜRÜ    O G B M A Y

Atatürk Kupası   3  2 1  - 9 5                                                                                    

Cumh.Başk. + Süper Kupa  6 4 0  2 9 7     

 Türkiye Süper Ligi   124           45          41            38         137        136

Türkiye Ligi Süper Final  2 1 0  1 2  2

Milli Küme Seçmeleri  2 0 1  1 1  2

Milli Küme                22 8 4  10 38 40

İstanbul Ligi    60 20 15  25 84 79

Türkiye Kupası   22 5 6  11 26 32

İstanbul Kupası    3 1 0   2  3 5

İstanbul Şildi   6 4 0   2  11   9

T.S.Y.D. Kupası   35 12 10   13  39 42

Spor Toto Kupası     3 0 1   2  2 4

Donanma Kupası     5 2 2   1  5 3

Özel Kupa, Turnuva  27 13 6   8  42 33

Jübile Maçları   11 6  3   2 19 10

Özel Maç   23 11 5   7 52 34

TOPLAM    353 132 94  127 479 447

Not: 28 Ağustos1965'teki 2-2’lik maç TFF tarafından hem TSYD hem de Spor Toto Kupası 
dahil listenin genel toplamda bir maç fazla çıkması değerli okurları yanıltabilir. İki ezeli 
rakip toplam 353 kez karşı karşıya geldiler.  

 İki takımın birbirleriyle oynadığı maçlar
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Sarı Lacivert Ailesi

F

Sarı Lacivert Derneği üyeleri Topuk Yaylası Fenerbahçe Spor Kulübü Tesisleri’nde ikinci 
kez buluştu. Dernek üyelerinin 17-18 Kasım tarihlerinde bir araya geldiği etkinlik iki gün 

boyunca çeşitli aktivitelerle devam etti.

enerbahçe’nin Spor 
Kulübünde buluşan 
Sarı Lacivertliler 2 
gün boyunca keyifli 
vakit geçirdi. Dernek 

üyeleri ve ailelerinin katıldığı 
etkinlikte çeşitli aktiviteler 
düzenlendi. Sarı Lacivert Dernek 
Başkanı A.Sertaç Komsuoğlu ve 
dernek yönetiminin önderliğinde 
gerçekleştirilen etkinlik ikinci kez 
düzenlenirken gelecek yıllarda da 
gelenekselleşerek devam edeceği 
belirtildi. Dernek üyelerinin bir 
araya gelerek birbirini tanıdığı ve 
kaynaştığı organizasyonda üyeler 
sıcak bir aile ortamında keyifli vakit 
geçirdiklerini belirtti.

Topuk Yaylası’nda buluştu



Sertaç Komsuoğlu

İlhan Zeki Köroğlu

HER ZAMAN HER YERDE 
EN BÜYÜK FENERBAHÇE

Öncelikle böyle güzel bir 
ortamda bir araya geldiğimiz 

için çok mutluyum. Hepinize 
bu ortamı sağladığınız için çok 
teşekkür ediyorum. Ama en 
önemlisi eşlerimize teşekkür 
ediyorum. Her daim yanımızdalar. 
Topuk Yaylası bizim için çok 
değerli bir yer. Burada bizi 
özveriyle ağırlayan herkese çok 
teşekkür ediyorum. Onların 
emekleri sayesinde bu güzel 
tesis mükemmel şekilde temsil 
ediliyor. Son olarak her zaman, 
her yerde söylediğimiz gibi en 
büyük Fenerbahçe, başka büyük 
yok.

GELECEĞE DAİR UMUT VE 
HEDEFLERİMİZ ARTIYOR

Bu güzel etkinlik için 
derneğimize çok teşekkür 

ediyoruz. Bu etkinlikler sayesinde 
bir araya gelip, kaynaşıyoruz, 
sosyalleşiyoruz. Geleceğe 
dair de umut ve hedeflerimiz 
artıyor. Güzel ve güneşli günler 
göreceğimize dair umudumuz 
artıyor.

Topuk Yaylası
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Topuk Yaylası

İlk gezide 
anlatılanlardan 

etkilendim

Birçok insan 
tanımama 

vesile oldu

Derneğimizin 2002 yılından beri 
üyesiyim. Fenerbahçe kulübünde 

de divan üyesiyim. Aynı zamanda da 
geçtiğimiz yıl 40 yıllık üye olarak Aziz 
Yıldırım’dan bir şilt aldım. Spordan gelme 
biriyim. İki yıl önce derneğimiz bu etkinliği 
yine yapmıştı ama ben gelememiştim. 
Sonrasında gördüğüm fotoğraflardan, 
anlatılan anılar sebebiyle burada olmayı 
çok istedim. Bu sene kısmet oldu, bu yıl 
eşimle ve kızımla gelebildik. Dernek üyesi 
olmasına rağmen göz aşinalığım olan ama 
birebir tanışmadığım insanlar vardı. Onlarla 
tanışma ve kaynaşma fırsatı yakaladık. 
Böyle etkinlikler eski ve yeni üyelerinin 
kaynaşması açısından çok önemli. Dilerim 
bu tarz organizasyonlar sürekli olur ve 
bizler de hep katılırız. Bu güzel etkinlik 
için derneğiğmizin yönetimine ve Sertaç 
Başkan’a çok teşekkür ediyorum.

Derneğe üye olalı 1 ay oldu. Çok yeni 
bir üye olmama rağmen çok güzel bir 

ortama şahit oldum. Farklı sektörlerden 
birçok insan tanıdım. Hem tesisimizi 
görmekten, hem de diğer üyelerle 
tanışmaktan dolayı çok mutluyum. Bu tarz 
etkinliklerin devam etmesini umuyorum. 
Hep beraber tavla turnuvası yaptık ve 
çok keyif aldık. Umarım böyle ortamlarda 
birlikteliğimiz daim olur. 

Selim 
Turan

Türker 
Bilen

Etkinliğe katılan Sarı 

Lacivert Derneği Üyesi 

Mutluay Doğan için 

sürpriz doğumgünü 

kutlaması düzenlendi. 

Sarı Lacivert Derneği 

Başkanı Sertaç 
Komsuoğlu tarafından 

Mutluay Doğan'a 

Fenerbahçe futbol takımı 

forması hediye edildi.
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Sıcak ve 
samimi bir aile 

ortamı oluştu

Bu ailede 
olmanın keyfi 

bambaşka

Sarı Lacivert Derneği’nin 10 yılı aşkın 
süredir eski denebilecek bir üyesiyim. 

Bu etkinlik iki sene önce de organize 
edilmişti ama katılamamıştım. Bu sene 
kısmet oldu katıldık. Çok sıcak, samimi, 
tam bir aile ortamı oldu. çok mutlu 
ayrılacağız. Umuyorum ki önümüzdeki 
yıllarda da böyle güzel etkinlikler planlanır. 
Eski ve yeni üyelerin kaynaşması açısından 
önemli böyle ortamlar. Başkanımıza 
ve yönetime böyle güzel bir ortamı 
sağladıkları için çok teşekkür ediyorum.

Yaklaşık 1 aylık üyeyim. Hem 
arkadaşlarımızı daha yakından 

tanımak, hem de keyifli vakit geçirmek 
adına güzel bir ortam oldu. ilk kez bu 
tarz bir organizasyona katılıyorum ve 
devamının gelmesini umuyorum. Farklı 
sektörlerden birçok insan var ama genel 
olarak hepimiz benzer frekanslardayız. Çok 
keyif aldık ve ileriye dönük kalıcı dostluklar 
elde edeceğimizi düşünüyorum. Üye 
olduğumdan beri dernek lokalimize de 
düzenli olarak gidiyorum ve bütün maçları 
orada izliyorum. Çok sıcak bir aile ortamı, 
ben de aileden gelen Fenerbahçelilik ve 5 
yıl lisanslı yüzücü olmanın verdiği gururla 
bu ekibin içinde yer almanın keyfini 
yaşıyorum. 

Volkan 
Acarkan

Sertan 
Albayrak

Topuk Yaylası
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Organizasyonda barbekü partisi, fasıl ve tavla turnuvası düzenlendi. Barbekü partisi 
ve fasılda keyifli zaman geçiren üyeler, tavla turnuvasında kıyasıya mücadele etti. 

Sarı Lacivert Dernek Başkanı A.Sertaç Komsuoğlu’nun birinci olduğu turnuvada, Zafer 
Pural ikinci, Tamer Çalışır üçüncü, Türker Bilen dördüncü oldu.

Topuk Yaylası

Tavla Turnuvası'nda kazananlar ödüllerini aldı

Turnuva Birincisi 
Sertaç Komsuoğlu

Turnuva İkincisi 
Zafer Pural

Turnuva Üçüncüsü 
Tamer Çalışır





Jak BENZONANA
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Zoru başarma sevinci… 
Dünyanın en güzel takımı ile yazıya 

başlamak, “Sezar’ın hakkını Sezar’a 
vermek” gibi bir şey. Her şeyi hak 

ediyor. Tüm övgülere layık bir takımdan 
bahsediyoruz. Fenerbahçe Erkek Basketbol 
takımımız harika gidişin sonunda bu haftaki 
maçların neticesinde 1 Aralık itibarıyla 
EuroLeague’de liderlik koltuğuna oturdu. 
Şu ana kadar 10 maç oynamışız ve bir 
yenilgi almışız. En enteresan durumda, 
rakip sahada ya da kendi sahamızda hiç 
farketmiyor, aynı ciddiyet  ve aynı özveri ile 
galibiyet odaklı olarak yolumuza devam 
etmemiz. Bakınız arka arkaya oynadığımız 
maçları gözden geçirelim: Baskonia, 
Olympiakos, Maccabi ve Barcelona, bu 
maçların tümünü rakip sahada oynadık. 
Hepsinden galibiyetle ayrıldık. Gerçekten 
çok zor bir tablo. Ancak zorlukların içinden 
çıkmak tabii ki daha zevkli ve daha motive 
edici oluyor, bir diğer maça daha hırslı 
hazırlanıyorsunuz. Bu arada hangi rakip 
sahaya gidilirse gidilsin Fenerbahçe 
seyircisinin desteği oralarda da devam 
ediyor.

OLYMPIAKOS DEPLASMANINDAN 
ZAFERLE DÖNDÜK
Rakip sahada oynadığımız zorlu maçlara 
bir göz atalım; Olympiakos maçı ile 
başlarsak, her zaman zor bir deplasman 
maçı olmuştur. Seyirci zaten başlı başına 
bir problem, dolayısı ile seyirci baskısı 
ile hakemler ev sahibi  takım lehinde 
düdükler çalmaya başlıyor. Maç bir anda 
dönebilecek duruma geliyor. Fenerbahçe 

maça iyi başlıyor, savunmada iyiyken 
hücumda zorlanıyoruz. Her şeye rağmen 
ilk yarıyı önde kapatıyoruz. 3. çeyrekte 
rakip öne geçiyor, ancak fazla uzun 
sürmüyor. Fenerbahçe kontrolü ele alıp 
sahadan galibiyetle ayrılıyor. %45/%33 
üçlük isabeti Fenerbahçe için en önemli 
üstünlük oluyor. Sloukas eski takımına 
karşı çok özel bir maç oynuyor. 20 sayı-5 
rib-4 as ile hem takımının hem sahanın en 
skorer oyuncusu olarak maçı noktalıyor. 
Melih takımın ihtiyacı olduğu anlarda kritik 
sayılar ile maçı çift hanelerde tamamlıyor. 
Kalinic, akıllı oynayarak rakibin zaaflarından 
faydalanarak, sahadan ayrılan bir diğer 
çift hanelere ulaşmış oyuncu oluyor. 
Vesely’nin yeni doğan çocuğundan dolayı 
bu maç da takımda olmaması, takımın 

hırsını azaltmıyor, bilakis galip gelmek için 
daha büyük efor sarf ediyorlar ve mutlu 
sonla biten bir maç daha haneye yazılıyor. 
Vesely’yi de bu satırlardan kutluyoruz.

BASKONIA MAÇINA DATOME VE 
LAUVERGNE  DAMGA VURDU
Baskonia maçı ilk iki çeyrek kafa kafaya 
geçti. Rakip bizi 3. çeyrekte çok bunalttı 
diyebiliriz. Zaten çeyrek 22-15 rakip 
lehinde noktalandı. Düğüm diyorum, 
zira son çeyrekte maçın bitimine 1.5 
dakika kala skor 70-69 idi. 2-5’lik bir seri 
Fenerbahçe’nin galibiyetini getirdi. Maçın 
son ana kadar kopmadığını sayılar da 
gösteriyor. Tabii ki 16 top kaybı, 33/23 
rib üstünlüğü aleyhimizdeki eksi noktalar 
oldu. %18.5/%40 üçlük isabeti en önemli 
nokta olarak maçın bize dönmesini sağladı 
diyebiliriz. Datome ve Lauvergne çift haneli 
sayıları ile kritik maça büyük katkı yaptılar. 

MACCABİ FOX DEPLASMANINDA 
GUDURIC ŞOV
Maccabi Fox maçı ile galibiyet serisine 
devam ediyoruz. 14 top kaybı bu maçta bizi 
zorlayan etkenlerden biri oldu. İlk çeyrekler 
rakibin üstünlüğü ile geçti. Ancak ikinci yarı 
ile birlikte sahada ağırlığımızı hissettirmeye 
başladık. 3. çeyrek ortalarında öne geçtik, 
çeyreğinde galibi olan taraf Fenerbahçe 
oldu. Sloukas sahanın ve takımın en skoreri 
olurken, Guduric son çeyrekte  4 dakikada 
attığı 13 sayı ile ekstra katkı yaptı. Bu 
zamana kadar nerelerdeydin dedirtti adeta. 
Çok kritik anlarda sorumluluk aldı. Arka 
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arkaya 3 üçlük atarak galibiyette büyük pay 
sahibi oldu. Serbest atışlarda %94 isabeti, 
sadece bir serbest atıştan faydalanamadık. 
Bizi rahatlatan en önemli noktaydı 
diyebiliriz.

BARCELONA’YI KENDİ 
SAHASINDA 65 SAYIDA TUTTUK
Barcelona maçı, ilk saniyeden son saniyeye 
kadar önde götürdüğümüz geriye hiç 
düşmediğimiz bir maç oldu. Maçın bitimine 
2.5 dakika kala fark 21 sayıya kadar çıktı. 
Rakip 3. çeyrek başlarında farkı bir ara 
5 sayıya kadar düşürebildi. Daha sonra 
zaten maç koptu diyebiliriz. Rakibi 65 
sayıda tutarak maçı bitirdik. Savunmada ve 
hücumda hiç aksamadık. Beş oyuncu çift 
hanelere çıktı. Sloukas hiç oynamadı. Melih 
sakatlığından dolayı oynayamadı. Guduric 
sahada 29.5 dakika süre alırken çok faydalı 
işlere imza attı. Maçı 13 sayı-5rib-4as-3tç 
ile noktaladı. Neredeyse tüm alanlarda 
rakibe üstünlük kurduk. Netice itibari ile iyi 
yoldayız diyorum.

LİGDE LİDERİZ
Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde 
Fenerbahçe maç eksiği ile lider durumunda 
bulunuyor. Geçtiğimiz hafta rakip sahada 
Tofaş karşısında önemli bir galibiyet alan 
takımımız özellikle bu sezon takımımıza 
yeni katılan Lauvergne’den 20 sayı-13 rib 
katkısı aldı. Bu takım için önemli bir artı oldu.

KADIN BASKETBOL 
TAKIMIZDA SIRA EUROLEAGUE 
ŞAMPİYONLUĞUNDA
Kadın Basketbol takımımız Euroleague 
de şu ana kadar 4 maç yaptı, 2 galibiyet 
2 yenilgi aldı. Takımda 7 yabancı oyuncu 
yer alıyor. Şu an itibari ile ülkemizde 7 
yabancı oyuncusu olan başka takım yok. 
Bu durumda Euroleague şampiyonluğu 
hesaplarını daha ciddi yaptığımız anlamına 
geliyor. Altı kez Final Four oynadık. İki final 
oynadığımızı düşünürsek sıra şampiyonluğa 
gelmiş durumda. Fenerbahçe camiası bu 
şampiyonluğu dört gözle bekliyor. Hangi 
seyirci ile konuşsak aynı düşüncede. Sorulan 
tek soru “Bu sene şampiyon olur muyuz? 
‘’ diye söze başlıyor. Kaldığımız yerden 
devam edelim, iki yenilgiyi rakip sahada 
aldık. Biri İspanya diğeri Rusya. İspanya da 
Avenida ile karşılaşan Kraliçeler uzatma 
sonunda rakibine yenildi. 3. çeyreğin 
ortalarında fark 8 sayı lehimizde iken, rakip 
takımın yaptığı tam saha pres ve bunun 
sonucunda gelen top kayıpları rakibin 3. 
çeyrek sonlarında maç içinde ilk olarak öne 
geçmesini sağladı. Son çeyrek ile birlikte 
maç iki takım arasında gitti geldi diyebiliriz. 

İki takımda birbirine üstünlük sağlayamadı. 
En enteresan nokta maçın bitimine 5.4 
saniye kala Verameyenka’nın sayısı ile 
Fenerbahçe 73-75 öne geçti. Yapacağımız 
iyi savunma bize maçı getirecekti. Ancak 
rakibin sayısına engel olamadık.75-75 olan 
maç uzatmaya gitti. İspanyol takımının 13-7 
serisi uzatmada maçı kaybetmemize neden 
oldu.40/31 rib üstünlüğü,27/19 asist 
üstünlüğü maçın yitirilmesinde en önemli 
eksilerdi diye düşünüyorum. Verameyenka 
sahanın ve takımın en skoreri olarak 22sayı-
4rib katkıları yaptı. Cecilla da 18 sayı ile 
diğer skorer oyuncu oldu.

Fenerbahçe, Dynamo Kursk maçında ilk 
olarak 7 yabancı oyuncusu ile oynarken, 
rakip, 5 yabancı oyuncu ile  oynadı. Rakip 
3.çeyreğin sonlarına doğru farkı 13 sayıya 
kadar çıkardı. Son çeyrekte Fenerbahçe’nin 
yaptığı agresif savunma neticesinde ilk 
olarak maçın başından beri Fenerbahçe 
62-63 öne geçti. Maçın bitimine 0.21 saniye 
vardı. O ana kadar Fenerbahçe 2-14’lük bir 
seri ile geri dönüş sağladı.0.11 saniye kala 
rakip skoru 64-63’e getirdi. Fenerbahçe 
kenar yönetimi son top için mola aldı. 
Son topu Kullanan Hartley pota altında 
3 Kursk oyuncusunun arasına girince top 
kaybı yaptı. Maçta 64-63 Rus takımının 
galibiyeti  ile bitti. Pota altında faul yaptırırım 
düşüncesi yerine ikilik veya üçlük atışa 
yönelmek belki galibiyeti getirebilirdi. 

Ligde de 7 maç oynayan Fenerbahçe 5 
galibiyet 2 yenilgi elde etti. Geçtiğimiz 
hafta oynadığımız Hatay BŞB maçı 
Cumhurbaşkanlığından sonra Hatay takımı 
ile oynadığımız 2. maç oldu. Ancak bu maçta 
da galibiyet Hatay takımının oldu. En önemli 
noktalardan biri şut isabet oranımızın 
düşük olması. Şöyle ki, Fenerbahçe %37 
isabet ile oynarken rakip %44 ile oynadı. 
Maç boyunca Fenerbahçe 14 top kaybı 

yaptı. Ancak rakibe göre 20/12 gibi çok 
farklı asist üstünlüğü elde ettik. Önemli bir 
nokta da Verameyenka’nın iyi olmadığı bir 
günde 5 faul alıp çıktıktan sonra Tilbe’nin 
düşünülmemesi oldu. Tilbe FIBA tarafından 
seyredilmeye değer 10 oyuncu arasında 
bulunuyor. Milli takımda da oynadığı iki 
maçta da aldığı süreler ve katkı iyi iken ve de 
üç yayının gerisinde isabetli şutları varken 
oyuna girmemesini anlayamadık. 1995 
doğumlu olan bu oyuncu Kursk maçında 
da hiç süre almadı. 4-5 pozisyonlarında 
oynayan Tilbe, Fenerbahçe’nin en az 10 
senesinde, keza Milli Takım’da çok iyi işler 
yapacağı düşüncesindeyim. Sahamızda 
oynadığımız Mersin BŞB maçında rakibi 
farklı bir skorla yendik. Ancak maç boyunca 
yaptığımız 15 top kaybı ilerdeki maçlarda 
özellikle de Euroleague maçlarında sıkıntı 
yaratabilir. Dikkat etmemiz gereken 
önemli noktalardan biri. Ayrıca bu maçta 
ribauntlarda rakibe büyük üstünlük 
sağladık. Kiah Stokes 21 rib almayı başardı. 
Geçtiğimiz sezonda ülkemizde ribaunt 
kraliçesi olduğunu unutmayalım. 

KADIN BASKETBOL MİLLİ 
TAKIMIMIZ AYNI HATALARI 
YAPMAMALI 
Kadın Milli takımı ile ilgili birkaç söz 
söylersek; Milli Takım dünya şampiyonasına 
4,5 ay kamp yapıp gitmiştir. 4.5 ay kamp 
sonunda sadece 1 maç kazanarak yurda 
dönmüştür. Bunun nedenleri araştırılmalı ve 
hatalar ortaya çıkarılmalıdır. 2019 da Avrupa 
Şampiyonası’nda eksiklerimizi tamamlamalı 
ve Dünya Şampiyonasında yaptığımız aynı 
hatalara düşmemeliyiz. Belarus maçında rib 
problem yaşadık 41/51 ve serbest atışlarda 
10 serbest atış kaçırdık. Dikkat edilmesi 
gereken önemli noktalardır.

Sarı Lacivert kalın…
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Derneğimizde ‘Diyabet 
ve Sağlıklı Yaşam’ semineri
Sarı Lacivert Derneğimizde, 
Türk Diyabet Cemiyeti Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Fırat 
Bayraktar ‘Diyabet ve Sağlıklı 
Yaşam’ konulu bir seminer verdi.

‘Diyabet ve Sağlıklı Yaşam’ seminerinde bilgi 
veren Türk Diyabet Cemiyeti Genel Sekreteri 

Prof. Dr. Fırat Bayraktar, diyabetin dünyadaki 
sıklığından, risk altında olabilecek bireylerden ve 
diyabetin tedavisinden bahsetti. 

Sağlıklı bir yaşam için hangi unsurlara dikkat 
edilmesi gerektiğine de dikkat çeken Bayraktar, 
düzenli beslenme ve egzersiz ile diyabet riskini 
azaltabileceğimizin de bilgisini verdi.

Seminere, Sarı Lacivert Derneği Başkanı Sertaç 
Komsuoğlu da katılım gösterdi.

Türk Diyabet Cemiyeti çalışanları 
tarafından seminere katılan misafirlerin 
kan şekeri ölçümleri de yapıldı.

Seminer sonunda, Türk Diyabet Cemiyeti Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Fırat Bayraktar katılımcıların 
sorularını yanıtladı.

Türk Diyabet Cemiyeti, Sarı Lacivert Derneği Başkanı 
Seraç Komsuoğlu'na plaket takdim etti.

1955 yılında 
kurulan 
Türk Diyabet 
Cemiyeti (TDC), 
diabet hastalığı, 
korunma yolları 
ve tedavisi 
hakkında halkın 
bilinçlenmesini 
sağlayan, 
eğitimler 
düzenleyen, 
bilimsel 
araştırmaların 
yapılması ve 
politikaların 
oluşturulmasına 
destek veriyor.
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F
enerbahçe Beşiktaş’la ilk defa ne 
zaman maç yapmış diye merak 
ederseniz, bütün bilgiler sizi 
Fenerbahçe’nin 4-0 kazandığı 28 

Kasım 1924 tarihine götürür. Ancak bana 
göre bu ilk skoru olan karşılaşma değildir. 
Bununla beraber o hikâyeyi Fenerbahçe 
Dergisinde yazdım meraklı olan para 
versin alsın okusun. Derginin daha çok 
aboneye ihtiyacı var.

Gelelim 28 Kasım 1924 tarihinde 
oynanan maçın hikayesine.

Evet Beşiktaş’la ilk maçımız 28 Kasım 
1924 yılında gerçekleşir. Her ne kadar 
Beşiktaş Yönetimi ve Şerafettin Bey 
Beşiktaş’ın Fenerbahçe karşısında futbol 
oynayacak tecrübeye sahip olduğuna 
inanmasa da taraflar Taksim Stadında 
Hakem İngiliz Allen idaresinde karşı 
karşıya gelir.

Gazetelere göre Beşiktaş’ın çok sert 
oynadığı maçı Fenerbahçe 4-0 alır. Maçın 
sonucuna çok sinirlenen Beşiktaş Kaptanı 
Refik Osman istifa ederek Galatasaray 
Kulübüne geçer.

İlk golümüzü Cafer Çağatay atar. Zeki 
Rıza’nın iki ve Alaeddin’in golleriyle maç 
4-0 tamamlanır.

İlk gölümüzü atan Cafer, Türk udî, çellist, 
kemençezen ve bestekâr ve İstiklâl 
Marşı’nın ilk bestecisi olan Ali Rıfat 
Çağatay’ın oğludur.

Cafer sol bek ve kanatlarda oynuyordu, 
Fenerbahçe’de 106 maçta forma giydi ve 
10 gol attı.

Türkiye’nin ilk millî maçında Romanya'ya 
karşı (2-2) millî formayı giyen oyuncular 
arasında yer aldı.

Yıl 1925

Lodz şehrinde Polonya’ya mağlup 

olduğumuz maçın seremonisinde 
Polonyalıların elinde milli marşımızın 
notalarının olmadığı anlaşılıyor. Milli 
marşımızın bestecisi Ali Rıfat Çağatay’ın 
oğlu olduğunu öğrenen Polonyalı bando 
şefi Cafer’e milli marsımızı piyano ile çalıp 
çalamayacağını sorar 

Cafer çalarım der. Böylece de milli 
marsımız Polonya maçında çalınır.

Münir Şahin Beyle beraber Türkiye’de 
sakarini imal edip piyasaya süren ilk 
eczacı Cafer Çağatay’dır.

Cafer Çağatay, Üniversite yıllarında Yıldız 
Sarayı Porselen Fabrikası’nda seramik 
çalışmaları yapmış. Klasik müzikte 
viyolonsel ve piyano, alaturka müzikte de 
kemence çalardı. Trabzon Türk Ocağı'nda 
Atatürk’e ve Iran Şahı’na konserler vermiş.

1928 yılı başında futbolu bıraktıktan 
sonra, bir müddet için Trabzon’a gitti ve 
orada bir eczane açtı.

Çağatay, Avni Aker ile beraber Trabzon'da 
sporun yayılması ve gelişmesi için 
uğraş verdi. Kısaca Trabzonspor’un 
kurulmasında emek verenlerdendi.

Evinde 2 portre vardır. Bir tanesini Nazım 
Hikmet’in annesi Celile Hanım yapmıştır.

Portre Ali Rıfat Çağatay’ın portresidir yani 
Cafer’in babasının…

Diğer portre Cafer Çağatay’a aittir. 
Portreyi Sarı Lacivert Derneğin’de üyemiz 
olan Sevgili Rahmi’nin Dedesi büyük 
sanatçı Bedri Rahmi yapmıştır.

Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat’la 
sıkça görüşür.

Nazım Hikmet Cafer Çağatay’ın 
akrabasıdır. Oktay Rıfat amcası Samih 
Rifat’ın oğludur.

Dedim ya sol bekti.

Gerçek bir efsane. Mütareke ve işgal 
yıllarında işgal ordularının takımlarını 
ardarda perişan eden ve 1922-1923 
sezonunda 58 gol atıp, hiç gol yemeden 
şampiyon olmak gibi dünya lig maçları 
tarihinde bugüne kadar eşi görülmemiş 
bir başarının sahibi olan kadronun 
vazgeçilmez ismi...

Sert oyun stilinden dolayı O’na “Brute 
accompli” (Su katılmamış kasap) derlerdi.

Seramik, resim sanatın her dalı var. Müzik 
dersen Atatürk’e ve İran Şahına konser 
vermiş.

Eczacı… 

Oturmuş, ilk sakarini üretmiş filan.

İlk milli maçımızda ve ilk olimpiyat 
kadrosunda yer almış.

Say say bitmez.

4-0 kazandığımız ilk maçın sol beki Cafer 
Çağataydı.

1-1 biten maçın sol beki ise maçın adamı 
seçilen Hasan Ali.

Hasan Ali çok iyi oynadı. Takımın en 
iyisiydi.

Ama çıta çok yüksek be kardeşim.

Efsane olabilmek için, en iyi oynayan 
oyuncumuzun Hasan Ali’nin bile daha 
sakarin üretmesi, piyano çalması, 
seramik yapması filan lazımken, diğer 
futbolcuların yapması gerekenleri gelin 
siz düşünün.

Çubuklu Kalın

 Mehmet Doğan

Çubuklu Kalın

Cafer
Beşiktaş’la ilk maçımız 28 Kasım 1924 yılında gerçekleşir. 
Her ne kadar Beşiktaş Yönetimi ve Şerafettin Bey Beşiktaş’ın 
Fenerbahçe karşısında futbol oynayacak tecrübeye sahip 
olduğuna inanmasa da taraflar Taksim Stadında Hakem 
İngiliz Allen idaresinde karşı karşıya gelir.





Yavuz 
Durmuş

İYİ Kİ 
FENERBAHÇELİ 

DOĞDUM

1976, istanbul doğumluyum. Beyoğlu 
Ticaret Lisesi mezunu olup, halen 

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir 
olarak serbest çalışmaktayım. Evliyim ve 
bir kızım var.

Doğuştan Fenerbahçeliyim. Dünyaya 
Fenerbahçeli geldim ve öyle de 
gideceğim. Fenerbahçe sevdam 
benden kızıma miras kalacak inşallah. 
Fenerbahçe camiasına, renklerine 
sevdamı tarif edemem. Fenerbahçe 
benim için çok ama çok önemli bir olgu; 
şampiyonluklar, başarılar... Önemli olan, 
FENERBAHÇE, gerisi benim için teferruat. 
Ben bu camianın bir parçası olmaktan 
hep onur duydum.  İyi ki Fenerbahçeli 
doğdum. Buna hep şükür ettim.

Sarı Lacivert Derneği ile çok sevdiğim ve 
saydığım bir abim vesilesi ile tanıştım. 
Benfica deplasmanına beraber gittik. 
Orada, dernekteki arkadaşları daha 
çok tanıma şansım oldu. Sonra da 
beni aralarına kabul ettiler. Derneğin 
faaliyetleri beni hep gururlandırdı. 
Binamız, herkes tarafından takdir edilen 
müthiş bir eser oldu. Hayat Sarı Lacivert 
olarak güzel olmaya devam etti.

Unutulmaz anım efsane maçtan 
olacak. 6-0'lık  maç hayatımda 
unutamadığım bir gündü. hayatım 
boyunca unutmayacağım. Her fırsatta 
herkese anlattığım bir hikaye bu, 
unutmayacağım ve unutturmayacağım. 
Başlama anından bitiş anına kadar her 
dakikası unutulmaz bir anı oldu bana. 
Bu keyifi benim yaşamama vesile 
olan herkese ömür boyu müteşekkir 
olacağım.

Dernek üyelerimizi daha yakından tanımak için bazı üyelerimizin görüşlerini 
almaya devam ediyoruz. Dernek üyelerimiz Fenerbahçe sevdasını ve Sarı Lacivert 

Derneği ile ilgili görüşlerini paylaştılar. 

Sicil No:  683

ÜYE SAYIMIZ 
ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Savaş 
Arkman

BİNAMIZ 
MUHTEŞEM 

OLDU

12 Şubat 1968, Gölcük doğumluyum. 
Evliyim bir kızım bir de oğlum var.

22 senedir QNB Finansbank A.Ş. 
bünyesinde Emlak Yönetimi Birim 
Yönetmeni olarak çalışıyorum.

Kendimi bildim bileli Fenerbahçeyim. 
Bizim ailede başka takım tutan yoktur.  
Ama dayım, çocukluğumdan itibaren 
beni maçlara götürerek bizlere bu aşkı 
tam olarak aşılamıştır.

Sarı Lacivert Derneği ile tanışmam, dayım 
(Rebii Güvenç) sayesinde oldu. Üye 
olduğumdan andan itibaren Derneğimiz 
hep ilerleme kaydetti. Yeni dernek 
binamız muhteşem oldu. Başkanımız ve 
Yönetimimize bu konuda çok teşekkür 
ederiz. Fenerbahçe maçlarından önce 
derneğimizde güzel vakit geçiriyoruz.

103 gol atıp şampiyon olduğumuz yılda 
oynanan Bursa maçında yaşadığım 
bir olay, unutamadığım anılarımdan. 
Şükrü Saraçoğlu Stadı Maraton tribünün 
o zamanlarda üstü açıktı. İkinci golü 
attıktan sonra o sevinçle bir zıpladım, 
yanımda oturan abinin dudağına bir 
çakmışım. Dudağı dağılmış kan revan 
içinde ‘’sen dua et ki gol attık"  dedi. 
Daha sonra birbirimize sarılarak golü 
kutlamıştık. O günü hiç unutmam.

Başarılarımızın devamı dileğiyle Sarı 
Lacivert günler dilerim.

En Büyük FENERBAHÇE. 

Sicil No:  595

Onur 
Benön

TEK 
TARAFLI EN 
BÜYÜK AŞK

1976 yılında İstanbul’da doğdum. 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 

mezunuyum. Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı’nda İç Denetim Müdürü olarak 
çalışıyorum.

Koyu Fenerbahçeli yakın bir aile 
dostumuzun bana bu sevgiyi aşılamaya 
başlamasıyla beraber bu aşkla tanıştım. 
Fenerbahçe sevgimi anlatabilmek için 
kelimeler yetersiz kalıyor. Fenerbahçeli 
olmak, benim için bir spor kulübünü 
desteklemekten çok daha öte bir şey. 
Nefes almak gibi vazgeçilmez.. Hiçbir 
karşılık beklemeden, koşulsuz, şartsız 
yeryüzündeki tek taraflı yaşanan en 
büyük aşk Fenerbahçeliliktir...   

1998 yılında kurucu üyeler arasında 
yer alan arkadaşlarımız vasıtasıyla 
derneğimiz ile tanıştım. Kuruluşundan 
bu yana derneğimizin hep içinde 
oldum. Özellikle son dönemlerdeki aktif 
çalışmalarını beğeni ve mutlulukla takip 
ediyorum. Bir dernek üyesi olarak da her 
zaman elimden gelen katkıyı yapmaya 
hazırım.

İlk gittiğim Fenerbahçe maçını, 
eski stoperimiz ve kaptanımız Onur 
Kayador’un yaptığı hata ile yediğimiz gol 
neticesinde kaybetmiştik. Herkes Onur’a 
ağzına geleni söylüyordu. Neye üzüleyim 
şaşırmıştım, Fenerbahçe’nin maçı 
kaybettiğine mi, adaşım olan kaptanımıza 
edilen onca kötü söze mi? Çocuk aklımla 
çok alınmıştım, neredeyse maçın 
kaybedilmesinden kendimi sorumlu 
tutacaktım. O gün başlayan serüven, her 
gün artan bir sevgi ve bağlılıkla sürüyor; 
ömür yettiği kadar da sürecek.

Sicil No:  638
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Evli ve iki çocuk babasıyım. 12 yaşında 
Rüzgar adında bir kızım ve 6 yaşında 

Kaan adında bir oğlum var. Enerji 
sektöründe faaliyet gösteren OMV 
Türkiye’nin Genel Müdür ve Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktayım. 
Ne mutlu ki eşim, ben ve çocuklar 
oldukça sporcu bir aileyiz. İşten arta kalan 
vaktimizin çoğu çocukları Judo, tenis, 
voleybol antrenmanlarına yetiştirmekle 
geçiyor. Ben de kendime ayırabildiğim 
vakitlerde crossfit, snowboard ve 
motosiklet ile vakit geçirmeyi tercih 
ediyorum.

Ben kendimi bildim bileli bu renklere 
aşinayım, doğduğum ortam bunu 
gerektirdi olsa gerek. Dolayısıyla ne zaman 
Fenerbahçeli olduğuma dair spesifik bir 
an tarif edemeyeceğim, açıkçası başka 
bir alternatif takım arayışım hiçbir zaman 
olmadı. Ancak şunu söyleyebilirim ki  
camia, örnek aldığım tüm isimler nedense 
hep Fenerbahçeliydi.  Bunun etkisi büyük 
tabiki. Fenerbahçe sevgimi açıklamam 
gerekirse, kendimi yuvaya ait hissettiğim 
an ile eşleştirebilirim.

Başkanımız Sayın Sertaç Komsuoğlu ve 
Başkan Yardımcımız Sayın Eyüp Aratay  
sayesinde Sarı Lacivert Derneği ile 

tanıştım. Her ikisi de 
enerji sektöründe 
çok güvenilir ve 
önemli isimler.
Ayrıca kendileriyle 
nerdeyse 15 yıla 
dayanan çok güzel 
dostluklarımız var. 
Kendileri sayesinde 
Sarı Lacivert Derneği ile tanışma fırsatı 
buldum. Bence Sarı Lacivert Derneği, 
Fenerbahçe’ye can-ı gönülden hizmet 
vermeyi amaçlamış ve üyelerini iş 
dünyasından seçerek farklı bir bakış açısı 
getirebilmiş bir dernek. Derneğimizin, 
devamlı olarak kendisini yenilediğini, bu 
yenilikleri kulübüne aktarıp üyelerinin 
görüşlerini çok doğru şekilde analiz 
edip Fenerbahçe Kulübünün faydasına 
kullandığını gözlemlemekteyim.

Fenerbahçe denince akla ilk olarak 
futbol ve basketbol gelmekte. Ancak 
dernek binamıza yaptığım en son 
ziyarette Başkanımızla yaptığımız sohbet 
sırasında aldığım bilgi ve izlenimlerde 
gördüm ki Başkanımız diğer spor 
dallarında da Fenerbahçe’yi yakından 
takip etmekte. Ayrıca amatör branşlara 
da hak ettikleri ilgiyi en yakın seviyede 

Dernek  bünyemizde 
göstermekte. Bu 
tür yaklaşımlar 
bence hep kazanır 
ve camianın 
birlik beraberliği, 
devamlılığı ve 
başarısı açısından çok 
fayda sağlayacaktır.

Unutamadığım anılarımda; çok net 
hem ben hem de tüm camia için 
çok önemli olan 6-0’lık Galatasaray  
galibiyeti veya basketbolda Euroleague 
Şampiyonluğumuzdan bahsedebilirdim. 
Ancak çocukluğumda yaşadığım bir 
anı hiç aklımdan gitmez. O zamanlar 
5-6 yaşlarındayım, babamın arkadaşları 
etrafımda ve kısa bir not Schweppes 
Mandalina gazozuna bayılıyorum. 
Her zamanki ezeli iddia yine ortada. 
Galatasaraylı olmam için gazoz 
ısmarlamayı teklif ediyorlar. Tabiki o 
an üstümdeki Çubuklu Fener formam 
kendilerini kışkırtan en büyük unsur. 
Bahisler 1,2,3 şişe gazoz derken tam 12 
şişeye kadar çıktı. Her ne kadar gazoza 
olan iştahım fazla olsa da takımımı 
bırakmadım, sanırım üzerimdeki formam 
en büyük motivasyonumdu.

Serkan 
Hotoğlu

DERNEĞİMİZ 
FARKLI BAKIŞ 

AÇISINA SAHİP

Sicil No:  827

Nisan 1970 tarihinde 
İstanbul'da 

dünyaya geldim. 
Gözlerimi açtığım 
semt ise Fenerbahçe 
Alptekin Sokak Sedef 
Apartmanı idi. Hani 
Fenerbahçe Burnu'na 
giderken yolu ikiye 
ayıran ulu bir çınar vardı ya işte o çınarın 
hemen yanındaki sokak. Yani doğuştan 
Fenerbahçeliyim. Uludağ Üniversitesi 
İşletme Bölümü mezunuyum. Baba 
mesleği olan sigortacılık ile çalışma 
hayatıma başladım. 15 senelik sigortacılık 
deneyiminden sonra şimdilerde ise 
Kırklareli'nde  süt üretimi ve hayvancılık ile 
uğraşıyorum.  

Dediğim gibi doğduğum yer Fenerbahçe 
idi. Ama beni Fenerbahçe sevdalısı yapan 
ise Cemil Turan idi. Ben 4-5 yaşlarında 
iken Cemil Turan'ın golleri ile bizi mutlu 
ediyordu. Şampiyonluk sonrası Bağdat 
Caddesi ve Fenerbahçe Burnu'ndaki 
geçitlerde en önde olmak için kavga 

bile ediyorduk 
doğrusu. O 
mutluluk bize FB 
sevdasını aşıladı. 
Küçük yaşlarda 
başlayan bu güçlü 
sevginin bugün 
bana kazandırdığı 
bir sürü insan var 

hayatımda. Maç öncesi yenilen yemekler, 
hoş sohbetler ve acısıyla tatlısıyla 
yaşınılan sezonların bana verdiği hazzı da 
acıyı da seviyorum galiba!

Açıkçası çok eski bir dernek üyesi 
değilim. Dernek ile tanışmamı ve 
kaynaşmamı Sayın Yalçın Haker’e ve 
Necdet Şensezer’e borçluyum. Yine bir 
maç öncesi yemekteki beraberliğimizde 
Yalçın Başkan ve Necdet Abi bana niye 
derneğe üye olmadığımı söylediler. 
Ben de gereği neyse yapalım dedim ve 
o hafta derneğe üye oldum açıkçası. 
Derneğimizin çalışmalarını zaman zaman 
eleştridiğim de oldu. Derneğin toplantı ve 
etkinlik düzenlemede daha aktif olması 

gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar 
son birkaç yıldır ağırlıklı olarak Dernek 
binasının inşası ve organizasyonunundan 
ötürü meşgul olunsa da hem yeni üyelere 
aidiyet duygusunu aşılamak hem de 
kaynaşmayı sağlamak amacı ile etkinlikler 
düzenlenmeliyiz. Şimdi önümüzde 
Avrupa Ligi maçları olacak. Derneğimizin 
Avrupa'daki deplasman maçlarını 
yerinde seyretmek için organizasyon 
düzenleyerek, birlikteliğimizin yurtdışına 
da taşınmasını sağlaması hoş olur gibi. 

Unutmak istediğim ama unutamadığım 
anım Fenerbahçe stadında malesef 2012 
senesindeki biber gazına maruz kalışımız. 
O gün maça iki kızımla birlikte gelmiştik 
ve çıkışta yanımızda patlayan o biber gazı 
fişeklerinden kızlarımı nasıl kurtaracağımı 
ve etkilenmemek için ne yapmam 
gerektiğini bilememiştim. Dediğim gibi 
unutmak istediğim ama unutamadığım bir 
gündü. İşin ironi kısmı ise kızlarım bugün 
“Baba, biz Fener aşkına gaz yemiş adamız 
diyorlar”. İşte Fener aşkı bu olsa gerek 
diyorlar…

Mert 
Balcı

BU SEVGİ 
ÇOK DOST 

KAZANDIRDI
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Dinç 
Oylum

DAHA İYİ 
YERLERDE 
OLACAĞIZ

49 yaşındayım. Avusturya Lisesi ve 
ardından Marmara Üniversitesi 

İşletme Bölümü'nü bitirdim. Evliyim 
ve koyu Fenerbahçeli 15 yaşında bir 
oğlum var. Oğlum Berk'in de kombinesi 
var ve maç kaçırmıyoruz. Almanya-
İşviçre ortalığındaki Dormakaba Kapı 
ve Güvenlik Sistemleri firmasında Ülke 
Müdürü olarak çalışmaktayım.

Her çocuk gibi Fenerbahçeli doğduğum 
doğrudur ve iki dayımın da koyu bir 
şekilde başka takımı desteklemesine 
rağmen sevgim her geçen gün daha da 
artmıştır. "Fenerbahçem benim, biricik 
sevgilim, söyle senden başka kimim var 
benim" sevgimin tarifidir.

Can dostum, kardeşim ve de aynı 
zamanda komşum derneğimizin 
eskilerinden Murat Arslanoğlu sayesinde 
Sarı Lacivert Derneği ile tanıştım ve 
aynı gün üyelik işlemlerime başladım. 
Derneğimizin yurtdışı organizasyonlar 
yaptığını biliyorum ve başkanımızla 
beraber çok daha iyi yerlerde 
olacağımızdan eminim.

Unutamadığım bir anıyı paylaşmak 
gerekirse; koyu Fenerbahçeli olan 
kardeşimin askere gitmeden önceki son 
günleriydi. Fenerbahçe-Galatasaray maçı 
için kombinemi ona vermiştim. Onun 
için unutulmaz bir 6 Kasım, benim için 
de kardeşime verebileceğim en güzel 
askerlik öncesi hediyesi olmuştu. 

Sicil No:  850

Özgür 
Yaşar

Emre 
Çakır

BAZEN 
RIDVAN, BAZEN 

AYKUT OLDUM

FENERBAHÇE 
HAYATIN BİR  

PARÇASI

33 yaşındayım. Aile şirketimizde ticaret 
ile uğraşıyorum. 30 senedir yayıncılık 

ve matbaacılık sektöründe hizmet 
vermekteyizz.

Fenerbahçe ile her çocuk gibi, ilkokul 
yıllarımda mahalle maçlarında 
sevdalandığımız renkleri seçerek 
tanıştım. Bir maçta Rıdvan oldum, bir 
maçta Aykut. Bazen yorulunca kaleye 
geçer Schumacher olurdum.

2003 senesinde dönemin dernek 
başkanımız aynı zamanda aile dostumuz 
Ahmet Aksoy abimizin isteğiyle Sarı 
Lacivert Derneği'ni tanıma fırsatım 
oldu. Aynı sene üye olmak da kısmet 
oldu. Dernek faaliyetlerimiz gayet güzel 
ilerliyor. Sarı Lacivert Derneğimizde her 
zaman Fenerbahçe için yapıcı hamleler 
ve organizasyonlar yapıldığına şahit 
oldum. İnşallah kulübümüz için güzel 
faaliyetlere hep birlikte imza atarız.

2003 yılında Sarı Lacivert Derneği ile 
gittiğimiz Trabzonspor deplasmanı 
unutulmazlarım arasında ilk sırada 
gelir. Sadece 45 dakika stadta kalıp 
döndüğümüzü unutamıyorum. 
Hooijdonk'un golüyle harika bir galibiyet 
kazanmıştık. 17 yaşında böyle olaylı bir 
deplasman yaşamak benim için oldukça 
ilginç bir deneyim oldu.

1982 İstanbul doğumluyum. Eğitim ve 
iş hayatımın bir kısmında yurtdışında 

bulundum. Şu anda TAV İşletme 
Hizmetleri'nde Yurtdışı Projeler ve İş 
Geliştirme Müdürü olarak çalışıyorum.

Fenerbahçe sevgisi ve çubuklu formayla 
küçük yaşlarda dedem sayesinde 
tanıştım. Çok özel bir duygu. Herhangi 
birşeyi veya birini sevmenin çok 
ötesinde. Hayatın bir parçası, bizimle 
birlikte yaşıyor. Bu yüzden de hem 
Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hem de 
sevgisini tarif etmek çok güç ama bu 
dergiyi okuyan herkesin beni anladığına 
eminim. 

Sarı Lacivert Derneği ile yakın arkadaşım 
Berk Çokkan sayesinde tanıştım. 
Derneğin yıllardır faaliyetlerini ve kulüp 
içerisinde ne kadar aktif olduğunu zaten 
biliyordum. Yurtdışından döndükten 
sonra da üye olup bu faaliyetlerin içinde 
bulunmak istedim.

En güncel anılarımdan birini sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Belgrad'da Final 
Four maçları için bulunduğumuz sırada 
akşam yemeğine gittiğimiz mekanda 
müzik kısa bir süreliğine kesildi. O anda 
kimse birbirini tanımadan birçok farklı 
masada Fenerbahçe şarkıları söylenmeye 
başlandı. Bir kez daha anladım ki, 
birbirimizi tanımasak da bizleri orada 
birleştiren ve evimizde hissettiren tek 
duygu Fenerbahçe aşkıydı...

Sicil No:  860Sicil No:  844

1966 doğumluyum 
ve Hatay, Antakya 

kütüğünde kayıtlıyım. 
İ.İ.B.F İşletme 
Bölümü'nden mezun 
olduktan sonra 
Londra da 2 yıl daha 
yine işletme üzerine 
eğitimime devam 
ettim. Çalışma hayatımda; Finans ,İK, Satış, 
Lojistik, FMCG üzerine tecrübelere sahip 
oldum ve halen bu tecrübelerimi Yönetim 
Danışmanlığı adı altında firmalara sunmaya 
devam ediyorum.

Ben de belki birçoğunuz gibi doğuştan 
Fenerbahçeliyim, bunda annemin 

ve  babamın 
genetiğinin direkt 
etkisi olduğunu 
biliyorum. Bu 
nedenle bu asil 
renk ve armamıza 
gönülden bağlıyım.

Fenerbahçeli 
olmamım 

ayrıcalığını; önce kendimde sonra dışarda 
gurur ve bir savaşçı ruh ile taşıdığıma 
inanırım. Her Fenerbahçelinin yapacağı 
gibi yeni Fenerbahçeliler kazandırmak için 
elimden geleni yaparım. Hayat tecrübemi, 
iş tecrübelerimi, sosyal hayat tecrübemi 
bir plan doğrultusunda Fenerbahçe’nin 

gelişimine katkı sunmaktan çok memnun 
olurum. Yavrularımıza neden Fenerbahçeli 
olmalarını, bunun kendilerine nasıl bir 
huzur, sevgi, gurur ve heyecan verdiğini 
örneklerle anlatır, bunun bir “Kelebek 
Etkisi” yaratması için elimden geleni 
yaparım.

Sarı Lacivert Derneği ile sevgili arkadaşım 
Sayın Doruk PARMAN sayesinde tanıştım. 
Kendisine teşekkür ederim. Değerli Sarı 
Lacivert Derneği üyeleri, hem derneğimize 
hem de büyük Fenerbahçe camiasına 
katkıda bulunmak için neler yapacağımızı 
değerlendirmek üzere sizleri tanımak ve 
tanışmaktan memnunluk duyarım.

Ercüment 
S. Sefer

ARMAMIZA 
GÖNÜLDEN 

BAĞLIYIM  

Sicil No:  849
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Hakan 
Varol

AİLEMDEN 
SONRAKİ 

İLK ŞEY

1976 yılı, Ankara doğumluyum. 1999 
yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi'nden mezun oldum. Belirli bir 
süre Marmara Üniveristesi'nde Öğretim 
Görevlisi olarak çalıştıktan sonra yoluma 
özel sektörde devam ettim. 2008 
yılından bu yana ise kendime ait Zeynep 
Eczanesi'ni işletmekteyim. Evli ve 2 
çocuk babasıyım.

Fenerbahçe sevgisiyle tabiki çocuklarım 
gibi babam sayesinde tanıştım. 
Hatta Fenerbahçe için ilk aşkım 
diyebilirim. Ailemden sonra sevdiğim 
ve bağlandığım ilk "şey" olduğunu 
rahatlıkla söyleyebilirim.

Bu sevgi öyle tarifsizdir ki anlatmak 
için aklıma o, hepimizin bildiği İslam 
Çupi'nin Fenerbahçe'nin büyüklüğünün 
tarifi gelmektedir. Yani kolay kolay adı 
konamaz...

Sarı-Lacivert Derneği ile dostum Alp 
Tekin Baş aracılığı ile tanıştım. Zaten 
uzun zamandır da faliyetlerini sosyal 
platformlarda takip ediyordum. 
Ancak üye olmam biraz zaman 
aldı. Sarı-Lacivert Derneği, yapısı ve 
faliyetleriyle kulübümüzün menfaatleri 
ile kesişen ve Atatürk'ün göstermiş 
olduğu yolda birçok meslekten 
üyeleriyle Cumhuriyetimizin ilkeleri 
doğrultusunda faaliyet göstermektedir. 
Hatta üyeleri ve yöneticileri ile Türk 
sporuna, kulübümüzün verdiği 
hizmetlerde oldukça etkisi olduğunu 
düşünmekteyim.

Fenerbahçe ile ilgili tabi ki birçok 
anım olmakla beraber benim için en 
unutulmazı Vesenoloviç yönetiminde 
ilk yarısı 3-0 biten Galatasaray maçının 
4-3 kazanılmasıdır. Bir de Atkinson'un 
hat-trick yaptığı maçı Kadıköy'de 
izlediğim ilk maç olması nedeniyle de 
unutmak benim için pek kolay değildir.
Dergimiz aracılığıyla sizlere merhaba 
derken ilerleyen zamanlarda hep birlikte 
unutulmaz nice anılar biriktirmeyi 
umarım.

Sicil No:  861

Cem 
Kaya

Cevdet 
Yurttapan

DAHA İYİ 
YERLERDE 
OLACAĞIZ

BU SEVGİ 
FARKLI BİR 

BİRİKİM

50 yaşıma merdiven dayadım. Evliyim 
ve yurtdışında okuyan iki kızım var. 

İstanbul Üniversitesi İktisat mezunuyum 
ve demir çelik ithalat ve ihracatı ile 
meşgulüm.

Fenerbahçe taraftarı olmam dayım 
sayesinde oldu. Oldukça kuvvetli bir 
taraftar ve kongre üyesiydi. Benim için 
herhalde her şey Fernarbahçe'nin mabedi 
stadımıza girince başladı ve damarlarıma 
işledi. Sanırım beni kendine bağladı.

Mutluluğu ve hüznü tetikleyen şeyler 
vardır hayatta. Eşinize olan sevginiz ve 
onsuz yaşayamayacağınızı anladığınız 
anlar... Çocuğunuzun kendi ayakları 
üstünde yürüyebildiği ana kadar olan 
süreçte onun büyüdüğünü gördüğünüz 
anlar... İş alanındaki başarılar... Bunlar 
sizi nasıl bulutların üstüne çıkarıyorsa 
Fenerbahçe de beni bulutların üstüne 
çıkarabiliyor ya da en kötü günümü 
yaşatabiliyor. 

Sarı Lacivert Derneği ile yönetim kurulu 
üyemiz Aslan Uzun sayesinde tanıştım. 
Bir şekilde Fenerbahçe'ye yararlı 
olabilecek her türlü organizasyonun 
parçası olmak beni mutlu ediyor. Genç bir 
derneğimiz var, biraz zamana ihtiyacımız 
olduğunu düşünüyorum. Derneğimizin 
Fenerbahçe sevgisi taşıyan herkesi 
kucaklayabilecek potansiyeli olduğunu 
düşünüyorum.

Üniversite yıllarında 4-3'lük Glatasaray 
galibiyetimizi hiç unutamam. Maçın 
oduğu gün, üniveristenin kafesinde 
Galatasaraylılar'la birlikte maçı 
seyderiyoruz. Maç başladı, ilk yarı bir 
felaket. Her golden sonra bir sıra arkaya 
yavaş yavaş uzaklaşıyorum. Çünkü 
Galatasaraylı arkadaşlarım havalarda, 
ben hiç çekemiyorum. Neyse ikinci yarı 
ile bambaşka bir Fenerbahçe... Goller 
gelmeye başladıkça heyecan zirve 
yaptı. Skor 3-3 olunca, ben iskemlelerin 
masaların üstünde uçuyorum. Ne 
zaman dördüncü golü attık, oturduğum 
iskemleyi camdan dışarı firlatıp havada 
resmen Galatasaraylı arkadaşlarımın 
üstünde uçtum. Tabi sonra galibiyetin 
tadını doya doya çıkardık. Ama o 
zamanlar yanyana maç seyderek 
rekabetin tadını çıkarabiliyorduk, o 
günleri özlüyorum.

1965 İstanbul doğumluyum. Evliyim 
ve bir kız, bir erkek çocuk babasıyım. 

Reklam sektöründe çalışmaktayım.

1973 yılında, 8-9 yaşlarında, yan 
komşumuz; Cemil Turan’ın kuzeniydi ve 
kendisi de o eve gelip giderdi. Haliyle 
biz de karşılaşırdık ve kendisi bana bir 
gün kendi giydiği Fenerbahçe formasını 
hediye etmişti. O günden itibaren 
Fenerbahçeli oldum. Cemil Turan 
sayesinde Fenerbahçe sevgim başladı. 

Fenerbahçe sevgisi çok farklı bir kültür, 
çok farklı bir birikim. İçinde olmadan 
anlaşılabilecek bir sevgi değil.

Sarı Lacivert Derneği ile 2011 yılında 
aynı sektörde, birlikte iş yaptığımız Murat 
Kapki arkadaşımız vasıtasıyla tanıştım. 
Yalçın Başkan da ortak arkadaşımızdı 
ve bu sayede Sarı Lacivert Derneğiyle 
tanışmış, bu güzel ekibin içine dahil 
olmuş oldum.

Derneğin faaliyetlerine gelince de şu ana 
kadar yapılan tüm etkinliklere elimizden 
geldiğince dahil olduk. Derneğimizin 
müdürü de çalışanları da, yönetimi de ne 
yaptılarsa hakkını verdiler. Bunun için de 
hepsine teker teker teşekkür ediyorum. 
Her yaptıkları etkinlikten memnun 
ayrıldık.

Fenerbahçe ile ilgili unutamadığım anıya 
gelecek olursak; 8-9 yaşlarındaydım 
ve Bağlarbaşı’nda oturuyorduk. 
Oturduğumuz yere yakın Bağlarbaşı 
Spor Tesisleri açılalı 1-2 yıl olmuştu. 
O yıllarda minik takımların kendi 
içlerinde müsabakaları olurdu. Biz de 
Üsküdar Cumhuriyet Lisesi bahçesinde 
voleybol oynardık. Tüm mahalle 
arkadaşlarımızda voleybol sevgisi vardı. 
Bir gün Fenerbahçe-Beşiktaş minik 
takımının maçını izlemeye geldim. 
Bu arada Fenerbahçe’nin 2 oyuncusu 
gelmemişti. O dönemin voleybol şube 
kaptanı yanıma gelip oynamak isteyip, 
istemeyeceğimi sordu. Ben de tabi ki 
kabul ettim ve Fenerbahçe formasını 
giyip bir ekibi temsil edişimin ilkiydi bu. 
Benim için unutulmaz bir andı.
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Tünçay 
Bolat

TARİF 
EDİLEMEZ 
BİR SEVGİ

1974, Kahramanmaraş  doğumluyum. 
Anadolu Üniversitesi İşletme 

Fakültesi mezunuyum. Halen kendi 
firmam olan Aytu Lojistik ile dağıtım, 
depolama, pazarlama ve nakliye 
hizmetleri vermekteyim.

Fenerbahçe sevgisi çocuklu yaşlarda 
yakın akrabalarımın etkisi ile oluşmaya 
başladı. zaman ilerledikçe bende tarif 
edilemez bir çubuklu sevgisine dönüştü. 

Fenerbahçe sevgisi  çok farklı bir duygu. 
Anlatamadığım,  yaşanması gereken bir 
duygu. Fenerbahçelilik hissi bambaşka. 
Lefterler, Selçuklar, Şenollar , Müjdatlar, 
Baba Nezihileri izleyerek, maçlarda 
ıslanarak, geceden sabahlara kadar maç 
saatini bekleyerek oluştu bu sevgi.

Sarı Lacivert Derneği Başkan Yardımcısı 
ve aynı zamanda İpragaz CEO’su Sayın 
Eyüp Aratay sayesinde derneği tanıma 
fırsatı buldum ve üye oldum. Başkan 
Sertaç Bey’in çalışmalarından çok 
etkilendim. 

Sarı Lacivert Derneği’nin yapmış oldugu 
çalışmalar ile Fenerbahçe camiasına  çok 
güzel katkılar sunduğunu düşünüyorum. 
Sosyal sorumluluk projeleri ve 
organizasyonları ile kulübümüz için 
çok büyük emekleri oldu. Dernekleşme 
anlamında  ise örnek bir dernek 
olduğunu düşünüyorum.

Fenerbahçe ile ilgili  hiç unutamadığım 
bir anımı paylaşmak istiyorum. Tarihini 
hatırlayamadığım Fenerbahçe - 
Beşiktaş maçı için Bursa’dan Kadıköy’e 
arkadaşlarımla gelmiştik. Biletler 
tükenmiş, bilet bulmak mümkün değildi. 
Ümidimizi kestik,  tam geri dönerken 
sokağın birinde karaborsa bilet buldum 
ve arkadaşlarla maça girdik. Maçta o 
kadar ıslanmışız ki Bursa’ya dönmek 
için otobüse bindiğimizde her yerimiz 
sırılsıklam olmuş şekilde otobüsün 
klimalarında üstümüzdeki kıyafetleri 
kurutmaya çalışmıştık.

Sicil No:  818

Ersin 
Akköse

DERNEĞİMİZ 
GURUR 

KAYNAĞIMIZ

1973 istanbul doğumluyum. Bekarım 
ve halen bu şehirde ikamet ediyorum.

Kamu Yönetimi mezunuyum ve Gümrük 
Müşavirliği yapıyorum.

Çok küçük yaşlarda maçlara gitmeye 
başladım. Neredeyse tüm ailem ve 
amcaların Fenerbahçeliydi. Babamın 
arkadaş çevresinde bir çok Fenerbahçeli 
vardı. Doğal olarak konuşulan konu 
Fenerbahçe. Sürekli bahsedilen bir şeye 
kulak kabartmamanız hele de o yaşlarda 
mümkün değil. İnönü stadını, yarı yarıya 
paylaşılan tribünleri, kağıt şapkayı, sol 
üst köşesi Türk bayraklı Fenerbahçe 
bayrağını ve saatlerce beklenen maç 
kuyruklarını gören şanslı(!) nesildenim. 
Fenerbahçe sevgisini tarif etmek bir kaç 
kelimeye sığabilecek ya da yazılan şeyler 
ile kafanızda şekillendirebileceğiniz 
bir durum hali değil. Herkes sevgisini 
farklı bir şekilde yaşıyor ve farklı seviyor. 
Zengin, fakir, okuyamamış, profesör... Bu 
sevgiyi kalıplandırmak veya başkasının 
duygularını eleştirmek, konu Fenerbahçe 
olunca bana hep tuhaf geliyor. Bana 
soruldugunda hep ''hayatımın en önemli 
parçalarından birisi'' diyorum.

Sarı-Lacivert Derneği ile çok uzun zaman 
önce meslek grubumdaki arkadaşlarımın 
yapmış oldukları dernek faliyetleri 
vesilesi ile tanışmıştım. Daha sonra çeşitli 
organizasyonlar ile zamanla gelişen 
dostluklar, uzun yıllar bu güzel oluşumun 
içerisinde olmamı sağladı. Bu derneğin 
bir üyesi olmaktan fazlası ile mutluyum 
ve konusu açılan her yerde üyesi 
olduğumu gururla söylüyorum.

Konu Fenerbahçe olduğunda mutlaka 
acı tatlı anılar biriktiriyorsunuz. Benim de 
bu yazıyı okuyan herkes gibi unutmak 
istedigim kötü zamanlar oldu. Ben 
daha çok güzel olanları hatırlamak 
ve hatırlatmak isterim. Benim için 
kazandıgımız Final Four finali çok özeldi. 
O sene 5 tane Euro League deplasmanı 
sonrası İstanbul'da kazanılan final 
oldukça keyifli ve özeldi.

Sicil No:  771

Mustafa 
Gülenç

KALBİMDE 
BU SEVGİYLE 

DOĞDUM

24 Haziran1975, Kadıköy 
doğumluyum. Özel bir şirkette 

muhasebe müdürü olarak çalışmaktayım. 
Evliyim ve 2006 doğumlu Yağız Ali isimli 
oğluma babalık yapmaya uğraşıyorum.

Çok şükür Fenerbahçeli, spor tutkunu 
bir babanın evladıyım. Tüm çocukluğum 
Fenerbahçe sevgisi ve çubuklu forma 
hayali ile top oynayarak ve babamım 
beni maça götürmesini bekleyerek 
geçti. Rivayete göre ilk maça  5 yaşında 
gitmişim.

İrrasyonel sevgileri tanımlamak aslında 
çok zor. Sanki kalbimde o aşkla doğdum, 
büyüdüm hep onunla beraberdim. 
Hele 30'lu yaşlara kadar mutluluk ve 
üzüntü, hayata dair ne varsa Fenerbahçe 
endeksli hareket ettim. Önce babamın 
omuzunda, sonra kale arkasında devam 
eden bu tutku ile 15 ya da 16 ilde 
Fenerbahçe’yi seyrettim. Yurtdışına da ilk 
defa Fenerbahçe maçı dolayısıyla çıktım. 
Fenerbahçe hayatın ta kendisi. Bazen 
sevinçli, bazen kederli ama hayat onunla 
güzel.

Sarı Lacivert Derneği ile; 90'lı yılların 
sonu, 2000'li yılların başında tanışma 
imkanım oldu. Efsane kapalı F 
tribününden, ilk kombine satışına kadar 
hep takdir edilen işlere imza atan, 
taraftarından bağrından çıkıp bu kulüp 
için proje üreten, çıkar amacı gütmeyen, 
sadece Fenerbahçe aşkı ile hareket 
edenlerin derneği olarak gördüm ve hala 
aynı görüşteyim. Üyesi olmaktan iftihar 
duyduğumu her platformda gururla 
söylüyorum. Derneğimizin daha nice 
harika projelere imza atmasını temenni 
ediyorum.

Fenerbahçemiz ile ilgili aslında çok fazla 
anı var ama oğlumun doğumu ile beraber 
şu yalancı dünyada en mutlu olduğum 
gün olan Sevilla maçı benim için ayrı 
bir yerde. O maçı canlı izlemek, o turun 
geçildiğine şahit olmak en güzel anım 
diyebilirim.

Sicil No:  820



35 yaşındayım, Ada (8) ve Kağan 
(5) isminde iki çocuk babasıyım. 

Enerji sektöründe faaliyet gösteren aile 
şirketimizde yönetici olarak çalışmaktayım.

Fenerbahçe ile yaşayan, Fenerbahçe ile 
sevinip Fenerbahçe ile üzülen, Fenerium’un 
önünün arabalarla dolu olduğunu görünce 
mutlu olan ve 20 yılı aşkın süredir bir fiil 
Fenerbahçe tribünlerinde takımının her 
koşulda yanında olan bir taraftarım. Aynı 
zamanda hem bir kongre üyesi hem de Sarı 
Lacivert ve 1907 derneklerine üye olan bir 
Fenerbahçeliyim.

Her çocuk gibi benim de Fenerbahçe ile 
tanışmam babam sayesinde oldu. Doğum 
yerim Kadıköy, büyüdüğüm mahalle 
Fenerbahçe. Zaten yakın çevre, akrabalar 
hep Fenerbahçeli. Ama doğruyu söylemek 
gerekirse beni Sarı Lacivert renklere aşık 
eden, Fenerbahçe’yi sevmeyi öğrendiğim 
insan rahmetli eniştem Ali Aydın’dır. 
Küçüklüğümde babamdan çok onunla 
maça gitmişimdir, Fenerbahçe’ye maddi 
manevi verilen hiçbir şeyin karşılığının 
beklenmeyeceğini ondan öğrenmişimdir.

O yüzden Fenerbahçe sevgisini tarif etmek 
benim için biraz zor. İslam Çupi’nin de 
dediği gibi 'adı konamaz bir büyüklük, 
tarif edilemez bir sevgi' bizimkisi. Mesela 
bizim jenerasyon sportif başarı konusunda 
çok bahtsızdır. Hayal meyal hatırladığımız 
efsane 89 sezonundan sonra tarihimizin 
en uzun şampiyonluk hasreti bizim ilk 
defa kendi sosyal çevremizin oluştuğu 
ilkokul yıllarımıza denk geldi. Akabinde 
en deli dolu olduğumuz delikanlılık 
dönemimiz rakibimizin 4 sene üst üstte 
şampiyonlukları üzerine UEFA ve Süper 
Kupa almasıyla sona erdi. Hem Türkiye 
liginde hem Avrupa maçlarında sayısız 

üzüntü yaşadık, 3 
kere son maçta 
şampiyonluk 
verdik. Rakip 
takımları tutan 
arkadaşlarımız 
bu dönemleri 
mutlulukla 
hatta sürekli 
bize sataşarak geçirirken biz her yerde, 
herkese karşı Fenerbahçemizi korumak 
zorundaydık. Çünkü tüm bu mutsuzluklara 
karşın Fenerbahçe’ye olan bağlılığımız ve 
sevgimizde en ufak bir azalma olmadığı gibi 
aksine daha büyük bir tutkuyla bağlandık 
hep. O yüzden 3 Temmuz’da yıkamadılar 
Fenerbahçe’yi. O yüzden Türkiye’nin en 
başarılı futbol takımı olmasak da en büyüğü 
olduk. Dediğim gibi Fenerbahçe’ye duyulan 
sevgi öyle kupalarla, şampiyonluklarla 
ölçülebilecek kadar basit bir sevgi olamaz. 

Yetişkinlik dönemine girmiş Fenerbahçe 
taraftarları olarak bize düşen en büyük 
görevlerden bir tanesi sadece kendi 
çocuklarımıza değil çevremizdeki tüm 
çocuklara Fenerbahçe’yi böyle sevmeyi 
öğreterek; sağlam, güçlü ve kalabalık 
Fenerbahçeli nesiller yetiştirmek. Çünkü 
bizden evlatlarımıza miras bu sevda.

Sarı Lacivert Derneği ile tanışmam 
çok eski yıllara dayanır aslında. Bizim 
ergenlikten delikanlılığa adım attığımız 
yıllarda tribünlerin en efsane grubu KFY 
(ki hala üzerine daha iyisi gelmemiştir) 
ile maçlara gittiğimiz için zaten sürekli 
derneğin içerisindeydim. Sonrasında 
KFY’nin dernekten ayrılması ve derneklerin 
de kulüp içerisindeki öneminin azalması ile 
birlikte daha üye olmadan ben de koptum 
dernekten. Çok sonraları ise arkadaşım 
Uğur Kılıç’ın da teşvikiyle yanılmıyorsam 

6 yıl kadar önce Sarı 
Lacivert Derneği'ne 
üye olarak bir anlamda 
yuvama döndüm. Ve iyi ki 
de dönmüşüm diyorum.

Özellikle Sertaç Başkanla 
birlikte derneğin 
yeniden eski “herkesin 
üye olmak istediği 

dernek” günlerine dönmeye başladığını 
düşünüyorum. Zaten sürekli artan üye 
sayısı da bunun bir göstergesi. Ayrıca yeni 
dernek binamız da derneğimizin adına 
yakışır güzellikte oldu. Bir dernek üyesi 
olarak başta başkanımız Sertaç Komsuoğlu 
ve yönetim kurulumuz olmak üzere maddi 
manevi emeği geçen herkese teşekkür 
ederim. İnşallah ilerleyen dönemde hem 
sosyal sorumluluk projeleri hem de tribün 
desteği ile Fenerbahçe’ye çok daha fazla 
katkı sağlayan bir dernek oluruz ve biz 
üyeler de bunun bir parçası olmaktan gurur 
ve mutluluk duyarız.

Benim için Fenerbahçe ile ilgili acı tatlı 
her anı unutulmaz olsa da bu soru 
bundan 5-6 yıl önce sorulmuş olsaydı, hiç 
tereddütsüz 88-89 sezonunda Kadıköy’de 
Karşıyaka’yı 2-0 yendiğimiz maça gittiğimi 
hatırladığım ilk maç derdim. Ama baba 
olduktan sonra hayattaki her şeyin odak 
noktası evlatlarımız oldu. Benim için 
de en unutulmaz anı kızım ve oğlumla 
birlikte izlediğimiz ve 2-0 kazandığımız 
2016-2017 sezonundaki Galatasaray maçı 
diyebilirim. Bizim için bir gelenek haline 
gelen Galatasaray galibiyetlerine ilk kez 
çocuklarımla birlikte tanıklık etmenin 
keyfi bambaşkaydı. Dilerim onlar da 
büyüdüklerinde bu soru ile karşılaşırlarsa 
bu maçı hatırlayıp Fenerbahçe ile ilgili en 
unutulmaz anıları olarak anlatırlar.

Taner 
Karabağ

TÜRKİYE'NİN 
EN BÜYÜĞÜ 

FENERBAHÇE
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1970 İstanbul 
doğumluyum. 

Nişantaşı Anadolu 
Lisesi mezunuyum. 
Daha sonra 
Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden 
Makine Mühendisliği 
lisans diplomamı aldım. 
Aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansı 
eğitimini de aldım.

İş hayatıma, üniversitede öğrenciyken, 
sigortacılık yaparak başladım. Daha sonra 
Çukurova Holding’te İş Makinası Satış 
Temsilcisi oldum. Bölge Müdürlüğü’ne 
yükseldim. Sonrasında sektör değiştirerek 
akaryakıt sektörüne geçtim. İlk olarak BP 

Türkiye’de Denizli 
Saha Müdürlüğü 
ile başladım. 
Şirketimizin 
özelleştirilmesi 
sonras Petrol Ofisi’ne 
transfer oldum. 17 
sene çalıştıktan 
sonra İstanbul 

Bölge Müdürü olarak ayrıldım. Şimdi Balpet 
firmasında Türkiye Satış Müdürüyüm.

Fenerbahçe sevgisi, bana babamdan kalan 
bir miras... Birlikte maçlara giderdik. Bu 
sevgi bende daha sonra tutkuya dönüştü. 
Râhmetli annem ekmek arası köfteyi 
hazırlar, bizi stada gönderirdi. Geceleri 
bilet sırasında stadlarda yatmaları ise 

saymıyorum. Aşk, “acıyı sevmek olur mu?” 
diye bir şarkı sözü var ya... Öyle... 

Sarı Lacivert Derneği ile tanışmama 
Başkanımız Sertaç Bey vesile oldu. 
Özellikle akaryakıt sektöründen de birçok 
arkadaşımız dernek üyesi. Derneğe üye 
olma sürecim bu şekilde gelişti. Derneğin 
faaliyetlerini önümüzdeki günlerde 
inceleyeceğiz ve göreceğiz. 

Fenerbahçe ile ilgili unutamadığım anıda 
aklıma ilk gelen şey: 6-0... Arkadaşlarımla 
benim evde seyretmiştik. Çok kalabalıktı, 
25 kişiydik diyebilirim. Ben maç esnasında 
sürekli mutfak ile salon arasında gidip 
geliyordum. Gollerin hiçbirini naklen 
izleyememiştim... Çok üzülmüştüm.

İsmail Itri 
Adadağ

BABAMDAN 
KALAN MİRAS 
FENERBAHÇE 
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Sosyal medyada üyelerimiz
#sarilacivert  #sarilacivertdernegi #hayatsarilacivertguzel  #dahaaktifsarilacivert

sarilacivertorg sarilacivertdernegi sarilacivertdernegiwww.sarilacivert.org.tr



Sizler de  sosyal medyada 
paylaştığınız “Sarı-Lacivert” 

fotoğraflarınızı dergimize 
gönderin, yayınlayalım!
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•

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 • 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 • İBRAHİM SELİM TURAN • 
ALİ BAKİ USTA • MEHMET ORHAN KESİKOĞLU • CÜNEYİT 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 GÜR • 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 • YAVUZ ASLAY • UĞUR MÜNİR BAŞITAŞ • 
FERİT ÇAĞRI ÖZALP • MURAT ÖZDEMİR • HÜSAMETTİN KOÇLU • HÜROL KIYNAK • GÖKHAN DANDİN • 
ERCAN TİRYAKİ • AHMET LEVENT GÜNDÜZ • SADİ NECDET ŞENSEZER • SÜLEYMAN DURSUN • EMİLİOS 
PAGİDA • ÇAĞATAY ASLAN BAYAR • TANER ÇOTUK • CAN KALELİOĞLU • AHMET GÖKHAN UĞURSOY 
• 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 • METİN İBRAHİM GÜNGÖR • 
ÖZGÜR AKMAN • FATİH DÖNMEZ • FİKRET YELKENCİ • KEMAL EMRAH ERDOĞ • ANIL ALTUN • DORUK 
PARMAN • ADİL DİNÇER ALPMAN • İLHAN ZEKİ KÖROĞLU • ERHAN ÇENDİK • YİĞİT KUBİLAY ÇENDİK 
• BÜLENT  YİĞİT • MAHMUT GÖKSEL NARDEMİR • YUSUF KAYA • ALİ YILMAZ • SELÇUK SALİH YILMAZ 
• YURDAKUL ÖZDOĞAN • MEHMET LEVENT BULGURCU • MEHMET ERKAN ÇELİKER • BERKEHAN 
BULGURCU • TUĞBA GÜVENÇ • HALUK GEMİCİ • 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 • 
ÖMER MÜMTAZ ER • MEHMET ERDEM ER • ŞAHİN ŞAHİNOĞLU • TUFAN KAYHAN • HÜSEYİN LATİFOĞLU 
• ORÇUN GÜVEN • KÜBRA KAPKİ • ZÜLKİF KAPKİ • SELİM ŞİPER • SERKAN KELEŞER • SADIK KAYHAN 
KÖSEOĞLU • YAŞAR OYTUĞ YENİHAYAT • UĞURCAN GÜRLER • SAVAŞ ARKMAN • ENGİN YALAMAN  
• SEMİH TUĞRUL 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 • 

Üyelerimizle
Güçlüyüz



•

BURÇAK ERSEVER • EREN ÇAK • MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ • SEYFİ CEM KOÇAK • 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 • YAVUZ DURMUŞ • ADNAN CİNGÖZ • OZAN 
EKMEL ANDA • MELİS GÜLERGÖZ • HÜSEYİN NUSRET KARADAĞ • ERHAN CANBAZ • SELÇUK  DÖNMEZ 
• ALİ ACAR • BERKANT ÇANKAYA • 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 • BÜLENT ŞEN • HASAN YAVUZ İPEK • EMRAH ATEŞ • BURAK AKBURAK • 
MUSTAFA ÇİNDİR • ÜMİT ÇİNDİR • DURMUŞ GÖKALP YOLCU • ERSİN KAYA • 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 • TAHSİN BARTU ER • HALE ER • OSMAN NADİ TANCA • OGÜN ERDEM 
• EKİN CEM EKE • AYNUR EKE • BARIŞ TAŞCIOĞLU • ÖMER EKİNCİ • NEBİ SÜLEYMAN AYTEKİN • ALP 
ÖZENALP • 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 • ABDULLAH TÜFEK • AZİZ CAMCI • İSMAİL EREN İNANÇ 
• CEM KARTAL KAYA • 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 EMRAH 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 • UMUT BEKİR ÜRKÜN • ETHEM CUMHUR İNCİ • 
EMRE ÇAKIR • MELİSSA EDA BELENDİR TELLİ • HAŞİM TULUK • SERKAN ŞENGÜL • GÖKHAN YARDIM • 
ERCÜMENT SÜREYYA SEFER • ZİYADİNÇ OYLUM • YAKUP DOĞAN • MEHMET FATİH UZUNKÖK • BURÇİN 
GÖZLÜKLÜ • BULUT KADİR UZUN • ZEYNEP YALIM UZUN • BURAK ATAY • AHMET BEYSEL • TANER 
SEVİM • UTKU KORKMAZ • ÖZGÜR YAŞAR • HAKAN VAROL • ÜMİT GÜNGÖRDÜ • TULAY ARSLANOĞLU 
• İBRAHİM AKBAL • CENGİZ UYGUR • OĞUZ BORA OR • ADNAN BOLERDAN • GÜN MAKİNABAKAN 
• SERCAN DUMBAR • SERTAN DUMBAR • AHMET SELİM ÇELEBİ • YILMAZ BİRHAN BİLEN • YUSUF 
VOLKAN KÖROĞLU • MEHMET HAKKI KÖROĞLU • FERİT PEKGÖZ • AHMET CAN BOZKURT • AHMET 
ARİF EROĞLU • ÖZGÜR YAMAN • TÜRKER BİLEN • TANER ALAN • HANZADE DİDEM ULUSOY • LEVENT 
ÖZCAN CANER • AHMET EMİN ARIKAN • FERHAT SERTER ALBAYRAK • HAKAN KORALP • İSMAİL CEM 
SÜRÜCÜ • OYA GÜLEN • ZEYNEP AKSOY • HALİL OZAN YAŞAR • ŞENİZ YARCAN • EBRU CANBEK • 
MEHMET FATİH KAHRAMAN • ÖZGÜR GENÇ • FERDA FUNDA GENÇ • GÜRAY EROL • YİĞİTCAN KÜPELİ 
• ERDEM KEY • TUĞRUL KARABAY • AHMET BURAK BİLGİN • MEHMET KERİM KAZGAN • ALİ EMİR 
KAZGAN • MEHMET YÜCEYURT • CANSIN AKTOLUN • ESRA TURAN • ALPER UÇAR • SELAHATTİN BAKİ 
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FB’li bir fut-
bolcumuz  

 
Aşı boyası 

--------------- 
Yardım 

 
 

İstikbal 

   Verme, ödeme  
Japonya 
plakası 

--------------- 
…. Vesely 
Erkek Bas- 

ketbolcumuz 
 

 

 Namus 
---------------- 
Şarkı, 
türkü 

Haris 
------------------ 
Volga’nın en 
büyük kolu 

Örmek işi 
Fenerbahçe SK 

Başkanımız 
(Fotoğraf) 

Erten ….. 
FB’li futbol- 

cumuz 

      
(Wouter …. 
Maat)  FB’li 
Voleybolcu    

Merve ….. 
FB’li Basket-

bolcumuz    …… Reyes 
FB’li futbolcu 

Mauricio ….. 
FB’li futbolcu 

Millet 
bahçesi     

Darılmış 
olan kimse 

---------------- 
Long Play 
(kısaca) 

      
 

Buyuran, 
emreden  Ali ….. 

FB’li Eski bir 
Başkanımız 

   
Hasan …. 

Kaldırım FB’li 
Futbolcumuz    

Süslenmeye 
yarayan şey 

------------------ 
Korku, 
heyecan 

   
 

İşler, 
işlemler  

…… Madalya 
200M. Dünya 
Şampiyonu R. 

Guliyev’in Ma- 
dalya ödülü 

 
Uçurum 

 
Oy 

----------------- 
Sicim, 
iplik 

   
Bir Güney 
Amerika 

ülkesi     
Amerika 
devesi     ….. Vesely 

FB’li basket-
bolcumuz 

Çin Halk 
Cumhuriyeti 

plakası 

  
Dinlenme 

------------------ 
FB’li Milli bir 

basketbol-
cumuz 

   
German-
yum'un 
simgesi 

 

  
….… Guliyev 
200 M. Dün-
ya şampiyo-

nu FB’li 
Atletimiz 

     
FB Basketbol 
baş antrenörü          Arka, geri 

--------------- 
..….. Kalinic 
FB’li basket- 

bolcumuz 
     Su, ma 

------------------ 
Cet 

   
Azot’un 
simgesi 

----------------- 
Anırma 

sesi 
  

SAYIN: 
ALİ 

KOÇ 
RESMİ 

Hollanda 
plakası 

--------------- 
Borazan sesi   Salih …… 

Empoli’de kira- 
lık oynayan 
futbolcumuz  

    
…. Antonijevic 

 
FB’li Bayan 

Voley- 
bolcumuz 

  
Hububat 

tozu 
------------------ 

Opus 
(kısaca) 

  
Bu yer 

    Ali ….. FB 
başkanımız    

 
Gerek,  
gerekli 

Gelinin elle-
rine sürülür 

------------------ 
İp ucu, emare 

Mehmet ….. 
FB’li futbol- 

cumuz 

 
Kırım mani at-

ma oyunu 
----------------- 

Elektronik 
mektup 

        
     

Romenlerde 
50 

--------------- 
Üzüm 
suyu 

 
Sodyum’un 

simgesi 
------------------ 

Dişi geyik   
…. Yılmaz 

Aktris    
 

Koşul 
--------------- 

Bir işaret 
sıfatı 

 …... Dilmen 
FB’li eski 
bir efsane 
futbolcu  

Suriye’nin 
başkenti 

--------------- 
Bozularak 
kokmuş 

    
Röntgen’in 

simgesi  Deniz suyunun 
kabarması 

FB’li genç bir 
futbolcu 

          Bal 
yapan böcek    Elektrik akımı 
şiddet birimi 

Duman lekesi   
 

Tümör 
------------------ 

Kahve 
kreması 

  
Nabil …… 

FB’li futbol-
cumuz 

------------------ 
Belli, açık 

     
Kısaca 
Metre 

------------------ 
Ad  

çekme 
 ..… Erdem 

FB’li 
voleybolcu 

Keder 

    
Kandırıp elde 

etmek 
------------------ 
Bedenin hayat 

gücü 
         

Mersin’in 
bir ilçesi 

 
Kışın 
yağar 

------------------ 
Bir bağlaç    

 
Tibet 
öküzü 

----------------- 
Bir nota 

   
Kelsey ….. 
FB’li bayan 
basketbolcu 

----------------- 
Rüzgar 
Enerjisi 

    
  

 
Ozan ……. 

FB’li 
Futbolcumuz      

 
Renyum’un 

simgesi   
 

Ruten- 
yum'un 
simgesi   

Şikar       ….Akdeniz 
FB’li 

Erkek voley-
bolcumuz 

 

      …… Arna 
FB’li 

Basketbolcu 






