




Rotamız, ‘Bahçedeki Fener’in 
saçtığı ışık; limanımız, anlı şanlı 
başarılarla dolu gelecek olsun
Sarı Lacivert Ailemiz,

Dergimizin bu sayısında da yine 
dopdolu bir içerikle sizlerle beraberiz. 
Geçtiğimiz birkaç ay gerek kulübümüz 
gerekse derneğimiz için oldukça hareketli 
ve yoğun geçti. Sporcularımız amatör 
branşlarda harikalar yaratmaya devam etti. 
Futbol takımımız maalesef beklediğimiz 
gibi gitmeyen sezonu, son derece 
umut ve gelecek vadeden bir noktada 
bitirdi. Basketbolda ise üç tane harika 
şampiyonluk yaşadık. Fenerbahçe Beko 
Erkek Basketbol Takımımız, Fenerbahçe 
Safiport Kadın Basketbol Takımımız 
ve Fenerbahçe Koleji Safiport Erkek 
Basketbol takımımız sezonu kupayla 
taçlandırdı. Fenerbahçemiz 2022-23 
sezonunda yine tüm branşlarda kupalar 
kazanmak için mücadele ederken diğer 
taraftan ülke sporuna katkı sağlamaya, 
genç ve yetenekli sporcularımızı ülke 
sporuna kazandırmaya devam edecek.

Sarı Lacivert Derneği olarak biz de 
bu dönemde oldukça hareketliydik. Nisan 
ayında Olağan Genel Kurulumuzu yaptık. 
Buradan, teveccüh göstererek bana ve 
değerli yönetim kurulu üyelerimize tam 
destek veren dernek üyelerimize bir kez 

daha teşekkür etmek istiyorum. Yönetim 
kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu 
ve sicil kurulundaki tüm üyelerimize yeni 
dönemde sonsuz başarılar diliyorum.

Bu yıl derneğimizin 25. Kuruluş 
yıl dönümü. Gururlu ve mutluyuz. 
Başta kurucu üyelerimiz olmak üzere, 
derneğimizin bugünlere gelmesinde 
emeği geçen her bir üyemizi bir kez daha 
saygıyla, hayatını kaybedenleri rahmetle 
anıyorum.

Derneğimiz Sarı Lacivert sevdanın 
ete kemiğe bürünmüş halidir. Bizler 
ömrümüz yettiğince hem Fenerbahçemiz 
hem de derneğimiz için çalışmaya devam 
edeceğiz. Her zaman vurguladığımız 
gibi, bugüne kadar hep Fenerbahçe 
sevgisini 7’den 77’ye yaygınlaştırmak ve 
pekiştirmek, kulübümüze koşulsuz hizmet 
etme misyonu doğrultusunda hareket 
ettik, bundan sonra da bu misyonla 
hareket edeceğiz.

115 yıldır olduğu gibi, Rotamız, 
‘Bahçedeki Fener’in saçtığı ışık; limanımız, 
anlı şanlı başarılarla dolu gelecek olsun.

Sevgiyle kalın…

A. Sertaç Komsuoğlu
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BAŞKAN’DAN
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İMTİYAZ SAHİBİ
Sarı Lacivert Derneği adına

Yönetim Kurulu Başkanı
Sertaç Komsuoğlu

SORUMLU YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ
Emin Kaya

YAZI İŞLERİ
Gözde Emlik
Özge Esen

REKLAM
Ayşegül Yıldırım

GRAFİK TASARIM
Ersin Güleç

YÖNETİM ADRESİ
Zühtüpaşa Mah. Reşitpaşa 

Sokak No: 32 Kadıköy İstanbul
Tel: 0216 449 45 00
Faks: 0216 449 45 05

DERNEK MÜDÜRÜ
İsmail Sarıtepe

BASKI
İRM Dijital Baskı ve

Matbaacılık San. Tic. A.Ş.
Bostancıyolu Caddesi Şehit 

Sokak No: 44 
Yukarı Dudullu 34775 

Ümraniye/İstanbul
Tel: 0216 466 74 96
Faks: 0216 365 58 05

YAYIN TÜRÜ
Yaygın Süreli Yayın

SARI LACİVERT DERGİSİ

Spor Yöneticilerine, Kulüp 
Üyelerine ve

Spor Sektörü Temsilcilerine
ücretsiz dağıtılır. Para ile 

satılmaz.
Yayınlanan yazıların 

sorumluluğu yazarına aittir. 
Reklamların sorumluluğu ise 
reklam verene aittir. Dergide 
yayınlanan yazı ve resimler 

kaynak gösterilmek sureti ile 
iktibas edilebilir.
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Sarı Lacivert Derneği 2022 yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Sarı Lacivert  Sarı Lacivert  
Derneği 2022 Yılı  Derneği 2022 Yılı  

Olağan Genel Kurulu’nda Olağan Genel Kurulu’nda 
mevcut Başkan A. Sertaç mevcut Başkan A. Sertaç 

Komsuoğlu yeniden Komsuoğlu yeniden 
başkanlığa seçildi.başkanlığa seçildi.

SERTAÇ KOMSUOĞLU 
BAŞKANLIĞA YENİDEN SEÇİLDİ



ıllarca aynı tribünü paylaşan ve 
yüreği Fenerbahçe sevgisi ile 
dolu Sarı Lacivert sevdalıları 

tarafından 1997 yılında kurulan, misyonu 
doğrultusunda bugüne kadar Fenerbahçe 
Spor Kulübü’ne sayısız hizmetlerde bulunan 
ve kuruluşunun 25. yılını kutlayan Sarı 
Lacivert Derneği, Olağan Genel Kurulu’nu 
yoğun katılımla gerçekleştirdi.

16 Nisan 2022 tarihinde yapılan Sarı 
Lacivert Derneği 2022 yılı Olağan Genel 

Kurulu, Necdet Çoban’ın Divan Kurulu 
Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

Dernek merkezindeki seçime tek aday 
olarak giren Sertaç Komsuoğlu, üyelerin 
oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi.

YÖNETİM KURULU ÖNEMLİ 
İSİMLERDEN OLUŞUYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticisi 
İlker Dinçay’ın da katılım sağladığı ve 
dernek yönetiminde yer aldığı seçimin 

ardından Sarı Lacivert Derneği Yönetim 
Kurulu şu isimlerden oluştu:

Eyüp Aratay, Ahmet İzzet Eke, Ali 
Yılmaz, Mustafa Akıncı, İrfan Coşkun, 
Muhittin İlker Dinçay, İbrahim Sinan Ak, 
Burak Kuyan, Hüseyin Latifoğlu, Ali Aslan 
Uzun, Tamer Çalışır, İdris Bayat, Volkan 
Akan, Haluk Gemici, Fazlı Uğur Kılıç, Cevdet 
Yurttapan, Gökhan Dandin, Mehmet Erdem 
Er, Ömer Ekinci, Bülent Şen, Samet Köse.

Y
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25. YILINI DOLDURAN 
ÜYELERE PLAKET VERİLDİ
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim 

Kurulu Üyesi ve Sarı Lacivert Derneği 
Başkanı Sertaç Komsuoğlu, dernek 

üyeliğinde 25. yılını dolduran  Yasemin 
Merçil, Rahmi Eyüboğlu, Mete Yurddaş, 

Orhan Demirel ve Turgut Kutlu’ya 
günün anlam ve önemine istinaden 

plaket takdim etti. 

“ÇUBUKLU SEVDAMIZA HİZMET 
ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Genel Kurul’da bir konuşma yapan 
Başkan Sertaç Komsuoğlu, pandemi 
dönemine rağmen derneğin faaliyetlerine 
ara vermeden devam ettiğini, 
önümüzdeki dönemde pandeminin 
etkilerinin azalmasıyla bu faaliyetlerin 
hız kazanacağını söyledi. Fenerbahçe’ye 
ve çubuklu sevdasına hizmet etmeye, 
kulübe katkı sağlamaya devam 
edeceklerini söyleyen Komsuoğlu, tüm 
dernek üyelerini Sarı Lacivert Derneği’ne 
destek vermeye ve faaliyetlere katılmaya 
davet etti.

Sarı Lacivert Derneği, 
yıllardır aynı tribünü 

paylaşan, bilgi, tecrübe 
ve diğer birikimlerini, 

çok sevdikleri 
Fenerbahçe Spor 

Kulübü’nün yararına 
kullanmak isteyen ve 

yüreği Fenerbahçe 
sevgisi ile dolu olan 

kişilerin bir araya 
gelerek Fenerbahçe’ye 
hizmet etmek fikrinden 

doğdu.
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Sarı Lacivert Derneği 
kuruluş amacı olan 

Fenerbahçe Spor 
Kulübüne karşılık 

beklemeden hizmet 
vermek, Kulübü 

şahsi menfaatlerinin 
üzerinde tutarak gerek 

Türkiye’de gerekse 
uluslararası platformda 

daha iyi yerlere 
getirmek için çalışmak 
ve bunun için gerekli 

birlik, beraberlik ve 
dayanışmayı sağlamak 

adına üyeleriyle birlikte 
25 yıldır kararlılıkla 

yürümeye devam 
ediyor.
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Sarı Lacivert 
Derneği’nin amacı 
Fenerbahçe Spor 
Kulübüne karşılık 
beklemeden hizmet 
vermek, Kulübü 
şahsi menfaatlerinin 
üzerinde tutarak 
gerek Türkiye’de 
gerekse uluslararası 
platformda daha iyi 
yerlere getirmek için 
çalışmak ve bunun için 
gerekli birlik, beraberlik 
ve dayanışmayı 
sağlamaktır.
Dernek bu çalışmaları 
yaparken Kulüp 
yönetimi ile ilgili 
seçimler esnasında 
oluşan seçim 
kulislerinden uzak 
duracak ve seçimlerle 
ilgili bağlayıcı kararlar 
almadan, Fenerbahçe 
Spor Kulübü için faydalı 
işler yapacaktır.
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SERTAÇ KOMSUOĞLU
 1968, Ankara

 İletişim Fakültesi / Ankara 
Üniversitesi 

 İş İnsanı, Fenerbahçe Spor 
Kulübü Yöneticisi

 Evli, iki çocuk babası

EYÜP ARATAY
 1965, İstanbul

 Makine Mühendisliği / 
Dokuz Eylül Üniversitesi
  İpragaz A.Ş. CEO’su
 Türkiye LPG Derneği 

Başkanı
 Evli, bir çocuk babası

AHMET İZZET EKE
 1966, Konya

 İktisat / Ankara Siyasal 
Bilgiler Fakültesi 

 Yönetici
 Evli, iki çocuk babası

İRFAN COŞKUN
  1972, Lemos

 Hukuk Fakültesi / Selçuk 
Üniversitesi 

 Avukat ve Arabulucu
 Evli, bir çocuk babası

SARI LACİVERT DERNEĞİ

BAŞKAN

BAŞKAN 
YARDIMCISI MUHASİP 

ÜYE
GENEL 

SEKRETER



sarı lacivert II 1 1

ALİ YILMAZ
 Yönetim Kurulu Başkanı 

/ Mevlana Petrol

MUSTAFA AKINCI
 1969, Kayseri 

 Metalurji Mühendisliği /
ODTÜ

 Yönetim Kurulu Başkanı 
/ RM İstanbul 

 Evli, iki çocuk babası

M. İLKER DİNÇAY
 1985, İstanbul

 İşletme Fakültesi / Koç 
Üniversitesi 

 Yönetim Kurulu Başkanı 
/ Nuryapı

 Evli, bir çocuk babası

SİNAN AK
 1971, Ankara 

 İşletme Mühendisliği 
/ İstanbul Teknik 

Üniversitesi 
 CEO / Zorlu Enerji

BURAK KUYAN
 İşletme Fakültesi / 

İstanbul Üniversitesi 
 CEO / Doğan Enerji 

 ETD Başkanı

HÜSEYİN LATİFOĞLU
 1962, Tokat 

 İktisat Fakültesi /
İstanbul Üniversitesi 

 Genel Müdür / İstanbul 
Jet - Tasco Akaryakıt 
 Evli, bir çocuk babası

ASLAN UZUN
 1962, Ankara

 Makina Müh. / Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi
 CEO / Yapı Merkezi 

Holding
 Evli, iki çocuk babası

TAMER ÇALIŞIR
 1973

 Makine Mühendisliği / 
Yıldız Teknik Üniversitesi

 Genel Müdür / GAMA 
Enerji

 Evli, iki çocuk babası

SARI LACİVERT DERNEĞİ ASIL ÜYELER

DİSİPLİN  KURULU 
SADİ NECDET ŞENSEZER
MUSTAFA EMRE BELGEN
MESUT MERTOL ABAY
YAVUZ ASLAY
İNCİ CERİT

DENETLEME 
KURULU
NECDET ÇOBAN
OKAY AKTOLUN
DORUK PARMAN
YEDEK
MAHMUT RAMAZAN ULUSOY
ONUR BENEK
ATİLLA KARABAYIR

SİCİL KURULU
ERKAN AKSEL
VOLKAN ACARKAN
EMİN KAYA
EBRU TÜRKMEN
ALP TEKİN BAŞ

YEDEK
KADİR TURGUT KUTLU
BERK ÇOKKAN
ERHAN CANBAZ
KAAN PUSAT
iSMAiL YILDIRIM

YEDEK
BAHADIR YAATASI
EROL ÖZDOĞAN
YUSUF RIZA DÖVER
TUĞRUL KARABAY
MEHMETCAN ÖZCAN



12 II sarı lacivert

UĞUR KILIÇ
  Elektronik ve Haberleş-

me Mühendisliği / YTÜ 
 S2C ve UKLC Enerji Ku-

rucusu ve Yönetici Ortağı 

CEVDET YURTTAPAN
  1965, İstanbul

  Açık Hava Reklamcılığı
  Evli, iki çocuk babası

GÖKHAN DANDİN
 1977, Almanya

 MBA / Bahçeşehir Üni. 
 İş İnsanı

 Evli, iki çocuk babası

ERDEM ER
 1970, Ankara
 Şişli Lisesi

 İş İnsanı / Yönetici
 Evli, bir çocuk babası

ÖMER EKİNCİ
 1976, Diyarbakır

 İnşaat Mühendisliği / 
Kocaeli Ünüversitesi

 İş İnsanı
 Bir çocuk babası

BÜLENT ŞEN
 1970, İstanbul

 Elektrik-Elektronik Mü-
hendisliği / Fırat Üni.

 MMG Başkanı
  Evli, iki çocuk babası

SAMET KÖSE
 1986, Rize

 İşletme Fakültesi / 
Georgia Üniversitesi

SARI LACİVERT DERNEĞİ YEDEK ÜYELER

İDRİS BAYAT
 Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği / ODTÜ
 YK Başkanı / Hasnur 

Demir ve İnşaat

VOLKAN AKAN
 1966, Ankara

 Turizm ve Otelcilik / 
Bilkent Üniversitesi

 YK Başkanı / Akangrup

HALUK GEMİCİ
 1971, İzmir

 İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi / 9 Eylül Üni.

  YK Başkanı / Petronet
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NG Basketbol Süper Ligi’nde normal 
sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk 
sırada tamamlayan Fenerbahçe 

Beko Erkek Basketbol Takımımız, play-
off turu çeyrek finalinde Frutti Extra 
Bursaspor’a karşı 2-1, yarı finalde ise 
Darüşşafaka’ya karşı 3-1 üstünlük kurarak 
final vizesi aldı.

Final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 ile 
geçen Takımımız, sezonu şampiyonlukla 
noktaladı.

ŞAMPİYONLUK KUPASINI  
SİNAN ERDEM SPOR SALONU’NDA 
KALDIRDI!

ING Basketbol Süper Ligi’nde 2021-2022 
sezonunu şampiyon olarak tamamlayan 
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol 
Takımımıza kupasını Türkiye Basketbol 
Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 

madalyalarını ise TBF Asbaşkanı Kemal 
Dinçer ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Yılmaz Argüden takdim etti.

I

Türk sporunun lokomotifi ve Türkiye’nin en büyük spor  
kulübü Fenerbahçemiz, Erkek Basketbolda başarılarına  
bir yenisini ekledi. Türk basketbolunun lokomotifi olan ve tarihi 
başarılara imza atan Erkek Basketbol Takımımız, 2021-22 sezonunu 
şampiyonlukla tamamladı.

ŞAMPİYON 
FENERBAHÇE BEKO

biziz
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ING Basketbol Süper Ligi final serisinin 
en değerli oyuncusu seçilen sporcumuz Jan 
Vesely’e ödülünü ING Türkiye Genel Müdürü 
Alper Gökgöz verdi. Play-off final serisi 
Misli En İyi Smaç Ödülü’nü Misli Kurumsal İş 
Birlikleri ve Sponsorluk Müdürü Ilgın Çetin, 
Fenerbahçe Beko oyuncusu Jan Vesely’e 
takdim etti.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan 
ING Basketbol Süper Ligi play-off final 
serisi dördüncü maçını; Genel Sekreterimiz 
Burak Çağlan Kızılhan ile Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Sertaç Komsuoğlu, Ahmet 
Ketenci, Mustafa Kemal Danabaş, İlker 
Dinçay, Can Gebetaş ve Özgür Özaktaç 
izledi.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 
5 dakikayı 11-7 üstün geçti. Son bölümde 
Guduric’in sayılarıyla farkı çift hanelere (10-
21) taşıyan sarı-lacivertliler, çeyreği 24-12 
önde kapattı.

İkinci çeyreğe de etkili başlayan 
Takımımız, 11. dakikada Şehmus’un 
basketiyle farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 
12-28. Bu anlarda savunma sertliğini artıran 
Anadolu Efes, 15. dakikada Larkin’in üç sayı 
çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı 
tek hanelere çekti: 24-33. Fenerbahçe Beko, 
soyunma odasına 41-35 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Anadolu Efes 
karşısında Vesely ve Henry’nin basketleriyle 
toparlanan Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 
55-50 önde geçti. Melih Mahmutoğlu’nun 27. 
dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı yeniden 
çift hanelere (50-61) yükselten Fenerbahçe 
Beko, final periyoduna 70-61 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Takımımız, 
33. dakikada Booker’ın basketiyle farkı 14 
sayıya çıkardı: 65-79. Üstün oyununu 
sürdüren ve 36. dakikada 
farkı 19 sayıya (68-87) 
kadar taşıyan sarı-
lacivertliler, 

baştan sona üstün götürdüğü müsabakada 
parkeden 92-80 galip ayrıldı ve 
şampiyonluğunu ilan etti.

Lig tarihinde 1723 maça çıkan ve 1157 
galibiyet alan Fenerbahçe Beko, rakibine 
karşı ligimizde oynadığı 147 maçta 60 
galibiyet aldı.

“TARAFTARLARIMIZI ÇOK DAHA 
MUTLU ETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Şampiyonluk sonrası görüşlerini 
paylaşan Sarı Lacivert Derneği Başkanı ve 
Fenerbahçe Beko’dan Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu: 
“Öncelikle bu güzel şampiyonluk 
için teknik heyet ve oyuncularımıza 
teşekkür ediyorum. Çok zor bir 
sezondu. Euroleague’de Fenerbahçe’nin 
yeri olan play offlarda ve Final Four’da 

yer alamadık. Çok üzüldük ama taraftarımız 
yine de bizi lig play offunda desteklediler, 
yanımızda oldular. Daha yapacak çok işimiz 
var. Yorucu ve zorlu bir sezonu bitirdik 
ama bu kupaya, şampiyonluğa ihtiyacımız 
vardı. Çok mutluyuz. Bir teşekkürü de 
Başkanımız Sayın Ali Koç ve Yönetim 
Kuruluna iletiyorum. Kendileri sezon 
boyunca her zaman bu takımın yanında 
oldular. Bu takıma inandılar ve güvendiler. 
Bir teşekkürü de ailem gönderiyorum. 
Sezon boyunca en çok zamanı onlardan 
aldık. Onlarla geçireceğimiz vakti, 

takımla geçirdik. Bugün en azından 
bu kupayla onlardan af dileme 

şansımızı kazandık.  Çok mutluyuz, 
çok heyecanlıyız ama hiçbir 

şey bitmiyor. Yeni sezon. 
Cumhuriyetimizin 100. yılında 
gerek EuroLeague’de gerek 

ligde iddialı olacağımıza 
inanıyorum. İnşallah seneye 

taraftarlarımızı çok daha 
mutlu edecek şekilde 
sezona başlayacağız” 
iifadelerini kullandı.



“OYUNCULARIMLA GURUR 
DUYUYORUM”

Final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 ile 
geçerek şampiyon olan Erkek Basketbol 
Takımımızın bu zaferinin ardından 
Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic, 
şöyle konuştu:

“Galibiyeti getiren ortamı herkes 
hazırladı. Oyuncularımla gurur duyuyorum, 
kendimle de gurur duyuyorum. Sezon 
sonu çok iyi toparladık. Sağlıklı bir şekilde 
girdik ve kazanmak için gereken her şeyi 
sağladık.”

ING Basketbol Süper Ligi play-off 

final serisi dördüncü maçında Anadolu 
Efes’i 92-80 mağlup ederek şampiyon 
olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol 
Takımımızda galibiyetin mimarları olan 
oyuncularımız, Fenerbahçe Televizyonu’na 
şu açıklamalarda bulundular:

Melih Mahmutoğlu:
“Bu takım her şeyi hak ediyor. Çok 

mutluyuz, ciddi bir takımı, Anadolu 
Efes’i yendik. Kolay değildi ama bugün 
kazanacağımıza inanıyorduk. Uzun bir 
sezon oldu. Daha da iyi yerlere gelirdik 
belki ama bunları daha sonra konuşuruz. 
Çok mutluyuz, şampiyonuz. Taraftarımızla 
belki kutlayamadık ama onlar bizi 

hissediyor. Taraftarımıza, camiamıza 
herkese hayırlı olsun.”

Metecan Birsen:
“Çok mutluyum. Dört sene sonra 

şampiyon olduk. Şu anda inanılmaz 
mutluyum. Çok zor bir şampiyonluk elde 
ettik ama çok savaştık ve mücadele ettik. 
Herkesi kutluyorum. Bu şampiyonluk bütün 
camiamıza, taraftarımıza armağan olsun.”

Nando De Colo:
“Müthiş bir galibiyet, inanılmaz.  Sonuna 

kadar hak ettik, çok çalıştık. Avrupa’nın en 
iyi takımına karşı bu galibiyeti aldık. Herkes 
çok çalıştık. Müthiş bir galibiyet oldu.”

Devin Booker:
“Çok iniş çıkışlar oldu ama sonuna 

kadar birlikte kaldık, savaştık ve bu noktaya  
geldik.”

Dyshawn Pierre:
“İnanılmaz bir seriydi. Çok mutluyuz. 

Staff, oyuncular… hep birlikte şimdi 
kutlama zamanı.”

Jan Vesely:
“Çok mutluyuz. Harika final serisini 

oynadık. Son iki EuroLeague şampiyonuna 
karşı oynadık ama bu süreci iyi yönettik. 
Şampiyonluğa inanıyorduk ve başardık.”

Ahmet Düverioğlu:
“Çok mutuyum. Herkes elinden geleni 

yaptı. İnişler çıkışlar oldu. Zor sezondu. 
EuroLegue’de istediklerimizi yapamadık 
ama sezonu iyi şekilde kapattık.”

Tarık Biberovic:
“Sezon başından çok iyi çalıştık. Maçta 

çok agresiftik. Kupa aldığımız için çok 
mutluyuz.”

16 II sarı lacivert
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Sarı Lacivert Derneği şampiyonluk yolunda ‘Arma’nın peşindeydi

FENERBAHÇE KOLEJİ SAFİPORT 
ŞAMPİYON OLARAK BİR ÜST LİGE ÇIKTI

Türkiye Basketbol İkinci Ligi 2021-2022 sezonunda Final Grubu müsabakaları sonunda 
Fenerbahçe Koleji Safiport, finalde karşılaştığı Çağdaş Bodrum Spor’u 75-65 mağlup ederek 

şampiyon oldu. Takımımız, önümüzdeki sezon Misli.com Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele 
edecek. Sarı Lacivert Derneği, 25-30 Nisan 2022 tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenen Final 

Grubu müsabaklarında da tüm sezon olduğu gibi takımızı yalnız bırakmadı.
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enerbahçe Beko’dan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Sarı 
Lacivert Derneği Başkanı Sertaç 

Komsuoğlu, Türkiye Basketbol 2. Ligi 
finalinde karşılaştığı Çağdaş Bodrum 
Spor’u 75-65 mağlup ederek şampiyon 

olan Fenerbahçe Koleji Safiport Basketbol 
Takımımızı tebrik etti.

Karşılaşmanın oynandığı Şehit 
Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 
takımımızı yalnız bırakmayan Yöneticimiz 
Sertaç Komsuoğlu, “Fenerbahçe Koleji 

Safiport takımımız çok daha büyük bütçeli, 
çok daha ünlü oyuncularından kurulu bir 
takım karşısında çok güzel mücadele etti. 
Yüreklerini koydular. Çok iyi mücadele 
ettiler. Mutluyuz. Tüm teknik ekibi, 
sporcularımızı, herkesi tebrik ederim” dedi.

F

Başkan Komsuoğlu, Fenerbahçe Koleji Safiport’un şampiyonluğunu değerlendirdi

‘Yüreklerini ortaya koydular, ekibimizi tebrik ediyorum’
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Son 16’da Saray  
Spor 1953’ü eleyerek 
Final Grubu’nda yer 
almaya hak kazandık 
İlk turda B Grubu’nda yer 
alan ve bu grubu 13 galibiyet 
3 yenilgiyle ikinci sırada bitiren 
Fenerbahçe Koleji Safiport, son 
16 biletini eleme turu oynamadan 
almıştı. Fenerbahçe Koleji 
Safiport, TB2L Son 16 turunda 
Saray Spor 1953 ile eşleşti ve 
rakibini eleyerek Final Grubunda 
mücadele etme şansı yakaladı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi  
(TB2L) 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe Koleji Safiport’un 
yanı sıra, ABB Egospor, Çağdaş Bodrum Spor, Çorlu 
Belediyesi, Gaziantep Gençlik Gelişim, Haremspor, İstanbul 
Efendileri ve Kastamonu Yurdum GSK takımları 25-30 Nisan 
2022 tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenen Final Grubu’nda 
mücadele etmeye hak kazandılar. Gerçekleştirilen kura 
sonrası temsilcimiz; A Grubu’nda Çorlu Belediyesi, Haremspor 
ve ABB Egospor takımları ile yer aldı. 

Fenerbahçe Koleji Safiport 82-81 Harem Spor 
Fenerbahçe Koleji Safiport, TB2L Finalleri A Grubu ikinci maçında Harem 
Spor ile karşılaştı. Ekibimiz, 26 Nisan Salı günü Kocaeli 
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 82-81 
kazanarak 2. galibiyetini aldı. Takımımız, bu sonuçla yarı 
final oynamayı garantiledi.

 Fenerbahçe Koleji Safiport’ta Ahmet Safa Yılmaz 
27 sayı, 9 ribaund; Ahmet Can Duran 17 sayı, 11 

ribaund üretti. Cengizhan İvedi ise 19 sayı 
ve 10 ribaund ile oynadı. Böylece 
takımımızın, grubun son maçında 
ABB Egospor ile oynayacağı 
maç grup liderliği için 
daha da önemli hale 
geldi.

Takımımız 
misli.com Türkiye 
Basketbol Ligi’ne 
yükselmeyi garantiledi

Fenerbahçe Koleji Safiport, Kastamonu 
Yurdum’u 74-60 mağlup ederek TB2L’de adını finale 
yazdırdı ve misli.com Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselmeyi 
garantiledi. Karşılaşmayı Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim 
Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve İlker Dinçay’la, Fenerbahçe 
Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Genel Menajer Yardımcısı 
Derya Yannier, Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic, kaptanımız 
Melih Mahmutoğlu ve oyuncumuz İsmet Akpınar da izledi. 

İlk yarısı 30-30 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi 74-60 kazanan 
Takımımız, adını finale yazdırarak TBL’ye yükselmeyi garantiledi. Yarı 
finalin diğer eşleşmesinde ise ABB Egospor’u mağlup eden Çağdaş 
Bodrum Spor, Fenerbahçe Safiport’un final maçındaki rakibi oldu.

Çorlu Belediyesi engelini galibiyetle geçtik
Fenerbahçe Koleji Safiport Erkek Basketbol Takımımız, 

Kocaeli’nde düzenlenen Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Finalleri 
A Grubu ilk maçında Çorlu Belediyesi’ni 69-63 mağlup etti. Karşılaşmayı 

Fenerbehçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu da izledi. 

Maça etkili başlayan ve ilk çeyreği 24-8 önde tamamlayan takımımız, soyunma odasına 
da 34-25 üstün girdi. Mücadelenin ikinci devresinde de rakibine şans tanımayan 

Fenerbahçe Koleji Safiport üçüncü çeyreği 51-41’lik skor avantajı ile geçerken 
karşılaşmadan 69-63 galip ayrıldı.

Türkiye Basketbol 
İkinci Ligi 2021-2022 
sezonunda Final 
Grubu müsabakaları 
sonunda Fenerbahçe 
Koleji Safiport, finalde 
karşılaştığı Çağdaş 
Bodrum Spor’u  
75-65 mağlup ederek 
şampiyon oldu. 
Takımımız, önümüzdeki 
sezon Misli.com 
Türkiye Basketbol 
Ligi’nde mücadele 
edecek.

ŞAMPİYONLUK 
YOLU

3

2

1

5



TB2L’de Şampiyon Fenerbahçe Koleji Safiport 
Fenerbahçe Koleji Safiport Basketbol Takımımız, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin şampiyonu 
oldu. Türkiye Basketbol İkinci Ligi 2021-2022 sezonunda Final Grubu müsabakaları sonunda 
Fenerbahçe Koleji Safiport, finalde karşılaştığı Çağdaş Bodrum Spor’u 75-65 mağlup ederek 

şampiyon oldu. Final Grubu’nu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Koleji 
Safiport’a şampiyonluk kupası ve madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper 
Arıkoğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş. Genel Müdürü Serhan 
Çatal takdim etti. Genç basketbolcumuz Ahmet Safa Yılmaz, turnuvanın en 
değerli oyuncusu (MVP) ödülünü aldı.

Fenerbahçe Koleji Safiport Basketbol Takımımız karşılaşmayı; Cengizhan 
İvedi, Ahmet Safa Yılmaz,  Bertan Baştan, İsmet Baran Avşar ve Barış 

Yeniay beşiyle başladı. Fenerbahçe Koleji Safiport, soyunma odasına 
33-27’lik üstünlükle girdi. Skorer isimlerimizin devreye girdiği 
karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 55-51’le önde geçen takımımız, 
rakibin savunma direncinin zayıfladığı ve rahat bir oyun sergilediği 
mücadeleden 75-65 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

Fenerbahçe Koleji Safiport yarı finalde 
Fenerbahçe Koleji Safiport, TB2L Finalleri A Grubu üçüncü ve son maçında ABB 

Egospor karşılaştı. Ekibimiz, 26 Nisan Salı günü Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 
oynanan karşılaşmayı 77-63 kazanarak üçte üç yaptı ve grubunu lider bitirdi. Takımımız, bu 
sonuçla yarı finale lider olarak yükseldi ve B Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Kastamonu 
Yurdum GSK ile eşleşti. Fenerbahçe Koleji Safiport, yarı finalde 29 Nisan Cuma günü 15.00’da 
Kastamonu Yurdum GSK ile Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda mücadele etmeye 
hak kazandı. Bu karşılaşmanın kazananı, final bileti almasının yanı sıra, TBL’ye yükselmeyi de 
garantilemiş olacak.

Sarı Lacivert Derneği, kuruluşunun 25. yılında ‘Fenerbahçe’nin 
geleceğine’ katkıda bulunmak amacıyla Fenerbahçe Koleji Safiport 
Erkek Basketbol Takımımıza forma sırt sponsoru oldu.
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enerbahçe Koleji Safiport Basketbol 
Takımımızın oyuncuları ile teknik ve idari 
kadrosu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı 

Ali Y. Koç’u kulüp binamızda ziyaret etti. Ziyarette 
Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak 
Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç 
Komsuoğlu, Ömer Okan, Fenerbahçe Beko Erkek 
Basketbol Takımımızın Genel Menajeri Maurizio 
Gherardini, Genel Menajer Yardımcısı Derya Yannier, 
TB2L Genel Menajeri ve Altyapı İdari Sorumlusu Önder 
Külçebaş ve Sarı Lacivert Derneği Yönetim Kurulu 
Üyeleri de hazır bulundu.

“SARI LACİVERT DERNEĞİ’NE  
DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Başkanımız Ali Y. Koç yaptığı açıklamada, 
“Gencecik bir takım kurduk. İlk sezonumuzda 
şampiyon olduk. En genç takım. Ben de bazen 
televizyondan maçları seyrettiğimde yaş farkına 
hayret ediyordum. Dolayısıyla tecrübe açısından da 
herhalde en tecrübesiz takım olarak lige girdik ve 
çok şükür ilk sezon şampiyon olduk ve 1. Lig’e çıktık. 
Bu başarı çok önemli.

 Biz niye bu işe girdik? Bu kadar maddi sıkıntımız, 
problemimiz var, nasıl bu hamleyi yaptık? İsmi 
üzerinde Safiport’a teşekkür ediyoruz. Sadece 
burada değil, pek çok yerde bize destek olduğu 
için sponsorumuz olduğu için. Keza HDI Sigorta’ya 
hem burada hem başka yerlerde sponsor oldukları 
için ve Sarı Lacivert Derneği’ne maddi imkanlar 

sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Ana 
faaliyet alanlarımızda bile finansal sıkıntı 
yaşarken bu teşebbüsler tabii ki kolay 

olmuyor. Finansal sıkıntı yüzünden 
manevra alanımız da kısıtlı ama 

bunu yapmak zorundaydık. Neden? Fenerbahçe, 
erkek basketbolda Avrupa’da bir marka haline 
geldi. Keza kadın basketbolda da. Fakat yıllardır 
genç yetenekler yetiştiremiyoruz. Ve kulüplerin 
bundan sonraki 5-10 yılına baktığımız zaman maddi 
sıkıntıları… Fenerbahçe’nin EuroLeague’de hep 
tepelerde mücadele edebilmesi için tabii ki iyi 
oyuncular transfer edecek ama bunun yanında öz 
kaynağından çok iyi oyuncuların da yetiştirilmesi 
gerekiyor. Ülkemize baktığınız zaman özellikle erkek 
basketbolda çok iyi oyuncular yetişiyor. Birçoğu 
Amerika’ya gidiyor, yurt dışına gidiyor. Dolayısıyla 
helvayı yapacak malzeme ülkemizde var. Önemli olan 
malzemeyi bir araya getirip en iyi helvayı yapmak. 
Bu yüzden ben bu girişime, bu yatırıma çok önem 
veriyorum, değer veriyorum. İnşallah 4-5 sene içinde 
ciddi anlamda meyvesini verir, başka kulüplere 
ilham kaynağı olur, onlar da bizim gibi bu girişimleri 
yaparlar. Aslında büyük kulüpler bu işleri yaptığı 
zaman hangi branşta olursa olsun çok daha hızlı 
gelişiyor, popüler oluyor ve çok daha fazla seyircinin 
dikkatini çekebiliyor. Dolayısıyla hepinizi kutluyorum, 
hocalarınızı kutluyorum.

Bir üst lige çıkıyoruz. Orada şartlar daha çetin, 
maliyetler daha yüksek. Onun için de planlarınız 
olduğunu biliyorum. Maliyetler yüksek olduğu kadar 

Türkiye Basketbol 2. Ligi’ni 
şampiyonlukla tamamlayan ve 
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi’ne 
yükselen Fenerbahçe Koleji Safiport 
Basketbol Takımımızın oyuncuları ve 
teknik heyeti şampiyonluk kupasını 
Başkanımız Ali Y. Koç’a takdim etti.

Ziyarette;  
Fenerbahçe Koleji 
Safiport Basketbol 
Takımımızın genç 
basketbolcuları ve 

teknik heyet kupayı 
Fenerbahçe Spor 

Kulübü Başkanı Ali 
Y. Koç’a sunarken; 
Başkanımız Ali Koç 

ise teşekkür ederek, 
başarılarının daim 

olmasını diledi.

Takımımız, şampiyonluk kupasını Başkanımız Ali Y. Koç’a takdim etti

ŞAMPİYON TAKIMIMIZ 
KULÜBÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

F



Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, şampiyon takımımızla bir araya geldi
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gelir getiren alanları da var. İnşallah 
önümüzdeki sezon yolumuz açık, şansımız 
bol olur. Şampiyonluktan çok daha önemlisi 
mütemadiyen bir oyuncu fabrikası gibi 
A Takıma oyuncu yetiştiren, Fenerbahçe 
Spor Kulübü’nün A Takımına giremeyen 
arkadaşlarımızın da rekabetçi takımlarda 

kendilerine yer bulmaları ve iyi bir insan 
olarak, iyi bir sporcu olarak kariyerlerini 
devam ettirmeleri en büyük arzumuz. 
Hepinize tekrar teşekkür ediyorum, 
tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını 
diliyorum. Hepiniz eğitimlerinize devam 
ediyorsunuz. Bu da bizim için çok önemli. 

İyi insan olmak için iyi eğitim şart. O yüzden 
hepinizle gurur duyuyoruz. Sağ olun, var 
olun. Eksik olmayın. Allah başarılarınızı 
daim kılsın. Siz iki kulvarda yarışıyorsunuz; 
hem akademik hem sportif kulvarda 
yarışıyorsunuz. Allah size bol enerji, kuvvet, 
sabır versin. Yolunuz da açık olsun” dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu 
ile Ömer Okan, Türkiye Basketbol 2. Ligi’ni şampiyonlukla 

tamamlayan ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen 
Fenerbahçe Koleji Safiport Basketbol Takımımızla yemekte 
bir araya geldi. Şampiyonluğun kutlandığı yemekte Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Sertaç Komsuoğlu ve Ömer Okan’ın yanı 
sıra Fenerbahçe Koleji Genel Müdürü Fatih Canpolat, Sarı 
Lacivert Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Koleji 
Safiport Basketbol Takımımızın oyuncuları ile idari kadrosu 
yer aldı. Sıcak ve samimi bir ortamda yenen yemeğin 
ardından Yöneticilerimiz Sertaç Komsuoğlu ve Ömer Okan, 
genç basketbolcularımızı elde ettikleri bu önemli başarıdan 
dolayı tebrik etti.
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Fenerbahçe Koleji Safiport Basketbol Takımımızı derneğimizde ağırladık

andemi koşulları nedeniyle uzun süredir bir araya 
gelemeyen Sarı Lacivert Derneği üyeleri, döner 
partisinde ve iftar organizasyonlarında buluştu. 

Düzenlenen etkinliklere Fenerbahçe Koleji Safiport Erkek 
Basketbol Takımının da katılım sağladığı etkinliklere Sarı 
Lacivert Ailesi yoğun ilgi gösterdi.

Dernek binasında gerçekleşen yemeğe Yönetim Kurulu 
Üyelerimizden Sertaç Komsuoğlu, Selahattin Baki, İlker 
Dinçay, Fenerbahçe Koleji Safiport Basketbol Takımımızın 
teknik heyet ve oyuncuları ile dernek üyeleri katıldı.

P

DÖNER PARTİSİ ve İFTARDA
ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK

Sarı Lacivert Derneği, düzenlediği iftar ve döner partisi organizasyonlarında Fenerbahçe Koleji 
Safiport Erkek Basketbol Takımını  misafir etti. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte yoğun 
ilgi gösterilen organizasyonlarda dernek üyeleri bir araya gelerek sohbet etme fırsatı yakaladılar.

Yemeğin ardından günün anısına 
toplu fotoğraf çektirildi.
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Sarı Lacivert Derneği, forma sırt sponsoru olarak Fenerbahçe 
Koleji Safiport Erkek Basketbol Takımımızın yanında

ıllarca aynı tribünü paylaşan ve yüreği 
Fenerbahçe sevgisi ile dolu Sarı Lacivert 
sevdalıları tarafından 1997 yılında kurulan ve 

misyonu doğrultusunda bugüne kadar kulübümüze 

sayısız hizmetlerde bulunan; Fenerbahçe TV’nin 
kuruluşunda ve Dereağzı’ndaki kapalı spor salonunun 
yapımında etkin rol oynayan, kuruluşundan bu yana 
başta atletizm olmak üzere amatör branşlara destek 
veren Sarı Lacivert Derneği, şimdi tüm bu projelere 
bir yenisini daha ekledi.

Sarı Lacivert Derneği, kuruluşunun 25. yılında 
‘Fenerbahçe’nin geleceğine’ katkıda bulunmak 
amacıyla Fenerbahçe Koleji Safiport Erkek Basketbol 
Takımımıza forma sırt sponsoru olarak yeni bir 
birlikteliğe imza attı.

2021-2022 sezonunun kalan bölümünü kapsayan 
sponsorluk anlaşmasına göre Sarı Lacivert 
Derneği’nin logosu, formanın sırtında numaranın alt 
kısmında yer aldı.

“BU ANLAŞMANIN NİCE ŞAMPİYONLUKLAR 
GETİRMESİNİ DİLİYORUZ”

Sponsorlukla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü’nden 
yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Koleji Safiport Erkek 
Basketbol Takımımızın yanında olacak Sarı Lacivert 
Derneği’ne teşekkür ediyor; bu anlaşmanın nice 
şampiyonluklar getirmesini diliyoruz” ifadelerine yer 
verildi.

ŞAMPİYON TAKIMA

Fenerbahçe’ye 
karşılılıksız destek 

olmak amacıyla 25 
yıl önce faaliyetine 

başlayan Sarı Lacivert 
Derneği projelerine bir 

yenisini daha ekledi.
Yapılan anlaşma ile 

birlikte Sarı Lacivert 
Derneği’nin logosu, 

formanın sırtında 
numaranın alt kısmında 

yer aldı.

Y

Sarı Lacivert Derneği, kuruluşunun 25. yılında ‘Fenerbahçe’nin  
geleceğine’ katkıda bulunmak amacıyla Fenerbahçe Koleji Safiport Erkek Bas-
ketbol Takımımıza forma sırt sponsoru olarak yeni bir birlikteliğe imza attı.

ŞAMPİYON SPONSOR
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enerbahçe Koleji Safiport takımımızın 
oyuncularına, Sarı Lacivert Derneği üyeleri 
Ali Muhammed’in (Bobby Dixon) ‘Savaşçı - 

Dipten Zirveye’ kitabını hediye etti. Organizasyon 
sonrası dernek üyeleri, Fenerbahçe Koleji Safiport 
takımını deplasmanda oynanacak Nef maçına 
uğurladı.

Fenerbahçe Koleji Safiport, TB2L B Grubu 17. 
hafta maçında NEF takımına konuk oldu. Ekibimiz, 
4 Mart Cuma günü Küçükçekmece Halkalı Spor 
Salonu’nda oynanan ve tamamını önde götürdüğü 
maçı 44-85 kazanarak 14. galibiyetini aldı. 
Fenerbahçe Koleji Safiport’ta Ahmet Can Duran 
17 sayı, 11 ribaund ve 5 asist üretti. Bertan Baştan 
14, Ahmet Safa Yılmaz 13, Baran Avşar ve İsmail 

Karabilen 11’er sayı buldu.

Tüm sporseverlerin 
yakından tanıdığı Bobby 
Dixon (Ali Muhammed), 

mücadelesi ve azmiyle 
devleştiği parkenin 

dışında, ilk kez okurlarla 
buluştu.

“Şimdi artık benim 
hikâyemi tamamen 

benim perspektifimden 
ve benim gerçeklerimle 
öğreneceksiniz. Çünkü 

size borçlu olduğum 
şeylerden birinin de 
hikâyemi paylaşmak 

olduğuna inanıyorum.”

Bobby Dixon, 21 Temmuz 2015 
tarihinde Fenerbahçe ile iki yıllık 
sözleşme imzaladı. 2016-17 
sezonunda Euroleague, Basketbol 
Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası 
şampiyonluğu yaşadı. Boby, Anadolu 
Efes ile oynanan Cumhurbaşkanlığı 
Kupası’nda MVP oldu. 14 Eylül 
2021 tarihinde profesyonel basketbol 
kariyerini sonlandırdı. Dixon, 
Fenerbahçe’de Bireysel Gelişim 
Antrenörü ve Altyapı elçisi olarak görev 
yapmaktadır.

F

Sarı Lacivert Derneği üyeleri, Fenerbahçe Koleji Safiport takımı 
oyuncularına, Bobby Dixon’un ‘Savaşçı - Dipten Zirveye’ kitabını hediye etti.

SARI LACİVERT DESTEK
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epinizin sıkça duyduğunuz ve hemen 
tüm Fenerbahçelilerin ve sporseverlerin 
bildiği 1959 öncesi Türkiyemiz’de kazanılan 

şampiyonlukların öyküsünü bir kez daha sizlere 
özetle anımsatmak istiyorum. Daha önce başından 
beri her ay yazdığım Fenerbahçe Spor Kulübünün 
resmi dergisinde de bu konuya daha önce de üç 
beş defa değinmiştim. Son olarak 2015 yılında bu 
konuyu işlemiştim. Bu ya da eski yazılarımı okumuş 
olanlar için belki yineleme olacak. Bir kez daha 
tekrarda yarara var. Anamızın ak sütü gibi helal olan 
bu haklı şampiyonluklarımızı özellikle Galatasaraylı 
çevreler yok saydırmak için büyük bir çaba içindeler. 
Galatasaray resmi dergisinin çıktığı ilk sayısından 
itibaren genel yayın müdürlüğünü üç, dört yıl 
öncesine dek yapan kişi Mehmet Şenol 2020 yılında 
bir kitap çıkarttı.  Benim de arkadaşım olan Sevgili 
Mehmet’i çok iyi tanırım. Tanışmam 2003’ler 2004’lere 
dayanıyor. Spor tarihine meraklı olan Mehmet’i yılda 
bir, iki kez benim gibi bu işlere meraklı kişilerle yani 
spor tarihçileri ve arşivcileri ile yaptığımız yemekli 
toplantılara çağırdığımdan samimiyetimiz ilerlemişti. 
Pandemi sonrası bu spor tarihçileri ile yaptığımız 
toplantılara ara vermek zorunda kaldık. Her şey artık 
normalleşiyor. Yakında gene başlayabiliriz.  2020 
yılında Mehmet Şenol “Gayri Resmi Futbol Tarihi” isimli 
bir kitap çıkarttı. Sevgili Mehmet kusura bakmasın 

ancak bu kitabın bir bölümünde Fenerbahçe’mizin 
1959 öncesi kazandığı 3 Türkiye Şampiyonluğu ile 6 
Milli Küme Ligi’ne de değinmiş. Burada bu liglerin 
hiçbirinin resmi lig statüsünde olmadığını kendisi 
açısından ipe sapa gelmez savlarla yorumluyor. 
Bunların 1959’daki Süper Ligimizle uzaktan yakından 
benzerlik göstermediği kanıtlamaya sözüm ona 
çalışıyor. Bunun üzerine ben de bu iddialara yanıt 
mahiyetinde bir kitap hazırladım. Kısmetse yakında 
basılacak. Sevgili Mehmet, kusura bakmasın orada 
onun tüm bu iddialarını çürütüyor, gerçekleri bir kez 
daha gözler önüne seriyorum. Her şeyden önce iyi bir 
Fenerbahçeliyim. Dostluk başka Fenerbahçe’ye atılan 
ipe sapa gelmeyen çamurlara yanıt vermek başka!

Türkiye Futbol Federasyonu 2000 yılında 
tam da Galatasaray’ın arka kazandığı dördüncü 
şampiyonluktan sonra birden bire takımlarımızın elde 
ettikleri her 5 şampiyonluk için formalara bir yıldız 
takılması uygulamasını başlattı. Ancak ortada bir 
hatalı uygulama vardı. Federasyonumuz bu uygulamayı 
başlatırken fanatik bir Galatasaraylı olduğu bilinen o 
dönemdeki TFF Başkanı Haluk Ulusoy yıldızları 1924 
yılından itibaren düzenlenmeye başlanılan “Türkiye 
Futbol Şampiyonası’ndan” değil de 1959’da başlatılan 
bugün ismine “Süper Lig” dediğimiz ligden itibaren 
sayma kararı aldı.        

İstanbul Ligi, Türkiye 
Birinciliği ve Şild 

şampiyonluklarından 
sonra ülkemizde 

düzenlenen dördüncü 
resmi futbol 

şampiyonası “Milli 
Küme” ligidir. Gelişmiş 

futbol ülkelerinde 
günümüzdeki “Süper 

Lig’i andıran ismine 
deplasmanlı lig denilen 

şehirlerarası ligler 
birçok ülkede 1937’den 

çok önceleri başladı. 
Bizde ise oldukça 

geç başlamıştır. Bu 
lig Türkiye’de ancak 

1937’de başlayabildi. 
Şehirlerarası ligler 

oynandıktan sonra o 
ligde ilk dereceleri alan 

takımların katılmaya 
hak kazandığı bu 

deplasmanlı ligin süper 
ligimizden hiçbir farkı 

yoktur.

TÜM FENERBAHÇELİLERİN VE SPORSEVERLERİN BİLDİĞİ 1959 
ÖNCESİ TÜRKİYEMİZ’DE KAZANILAN ŞAMPİYONLUKLARIN 

ÖYKÜSÜNÜ BİR KEZ DAHA SİZLERE ANIMSATMAK İSTİYORUM.

FENERBAHÇE’NİN 1959 
ÖNCESİ TÜRKİYE FUTBOL 

ŞAMPİYONLUKLARI
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Oysa ki bu 1959 öncesi kazanılan 
9 şampiyonluğun yok sayılmaması 
gerektiğinin bunların gerçek olduğunu 
kanıtlarıyla ortaya koyan, daha ilk günlerden 
itibaren çeşitli platformlarda yazıp çizmeğe 
başlayanlardan ve bu işi çeşitli toplantılarda 
dillendirenlerden biriyim. Ayrıca ilk 
günden beri yazdığım kulübümüzün resmi 
dergisinde bu 1959 öncesi şampiyonluklar 
konusunu 2003’ten itibaren tam 5 kez 
irdelemişim.

 Değerli okurlar, dostlar; Türkiye 
Şampiyonası ve Milli Küme hepinizin 
yakından bildiği, tanıdığı odakların ve 
çevrelerin yaptığı gibi hiç oynanmamış 
kabul edilebilir mi? Böyle bir mantık var mı? 
Bu Türkiye şampiyonluklarımızı yok saymak 
isteyenler birçok altı boş gerekçeler 
öne sürüyorlar. Ben ortaya attıkları ve 
dillendirdikleri onlarca gerekçe arasında 
üç iddialarını yazmak ve bunlara yanıt 
vermekle yetineyim. 

İDDİA 1: 
1924’te başlayan Türkiye Şampiyonası 

ile 1937’de başlatılan ve 1950 yılına kez 
14 yıl süren Milli Küme bazı sezonlar iki 
şampiyona olarak aynı anda düzenlendi. Bir 
sezonda birden fazla Türkiye şampiyonu 
olur mu?

Birinci iddialarına verilecek yanıt şudur. 
Bunun gibi diğer bazı ülkelerde de bir 
sezonda çift şampiyon çıktığı görülmüştür. 
Bunun İsveç ve İtalya’da örnekleri vardır. 
Bazı şeyleri değerlendirirken ülkenin 
adı geçen sezonlardaki ya da yıllardaki 
koşullarına bakmak gerekir.  80-100 yıl 
önceki koşulları Türkiye’nin 2022 yılında 
ki şartlara göre değerlendirmemizin bir 
mantığı yok. 

İDDİA 2:
Bu şampiyonalar futbolumuzun amatör 

olduğu dönemlerde düzenlenmiştir. Resmi 
değildirler. Bir yönetmelikleri bile yoktur. 
Bu nedenle 1959 öncesi şampiyonlukların 
ulusal anlamda bir geçerliliği yoktur. Bunlar 
sayılamaz ve yok hükmündedirler.  

İkinci iddia da tümüyle gerçeği 
yansıtmıyor. Bir defa TFF’nin düzenlediği bu 
şampiyonalar kendi özel yönetmeliği olan 
ulusal resmi turnuvalardır. Burada şampiyon 
olan takımları yok sayamazsınız. Daha 
önce Türkiye şampiyonu olmuş bulunan 
örneğin Gençlerbirliği, Ankara Demirspor, 
MKE Ankargücü, Göztepe gibi takımlar da 
kazandıkları Türkiye Şampiyonluklarında 
haklarının verilmesin dört gözle bekliyorlar. 
Bu işlerle ilgilenen eski yönetim kurulu 
üyesi Metin Sipahioğlu’nun o süreçte 
eski yıllarda şampiyonluk kazanmış tüm 

takımlarla konuşup onların da onayını 
aldığını biliyorum.  Birde şu var. TFF 
eskiden şampiyon olmuş bulunan takımlara 
şampiyonluk sayılarına göre parasal bir 
ödeme yapmaktadır. Galatasaraylıların 
korkmalarına gerek yok. Fenerbahçe Spor 
Kulübü böyle maddi bir beklenti içinde 
değil. Kulübümüz sadece hakkı olan 
şampiyonlukların tanınmasını istiyor.  

İDDİA 3: 
Türkiye Birinciliği çok az katılımla 

oynanmıştır. Bazen Türkiye şampiyonu 
sadece iki, üç maçla saptanmıştır. Milli 
Küme ise sadece üç büyük ilin takımları 
arasında oynanmıştır. Diğer bölgelerden, 
illerden takım yoktur. Bu nedenle Ulusal Lig 
olarak nitelendirilemez. 

Üçüncü iddiaya da şunu söylemem, 
yazmam ve de yanıtlamam gerekiyor.  
Eskiden futbol sadece İstanbul, Ankara 
ve de İzmir’de gelişmiş ve yaygınlaşmıştı. 
Türkiye’miz de bir kentten diğer kente 
ulaşmak büyük sorundu. Bu koşullar 
tarihsel bir gerçektir. Bu konuyla ilgili 
onlarca örnek verebilirim. Mesela ben 
örneği Türkiye Futbol Şampiyonasından 
vereyim. 1933 yılı Türkiye Futbol 
Şampiyonluğu maçı için Fenerbahçe 
İstanbul’dan Ankara Vapuruyla İzmir’e gitti. 
Akşamüzeri yola çıkan Fenerbahçe kafilesi 
ertesi gün öğleye doğru İzmir Limanına 
ulaşabilmiştir.  Çünkü o yıllarda kentler 
arası düzenli uçak seferleri yoktu. Türkiye’de 
ilk defa uçakla deplasmana giden kulüp 
1947 yılında Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe 
cumartesi, pazar İzmir’de yapacağı iki milli 
küme maçına kiraladığı bir uçakla gitti. Bu 
da ülkemizde bir ilkti.     

Şu da bir gerçek ki, 1959’da başlayan 
süper ligimizde bile ilk olarak sadece üç 
büyük kentin yani İstanbul, Ankara ve 

İzmir kentinin takımları bulunmaktaydılar. 
Sadece 1960-61 sezonunda Adana’dan Adana 
Demirspor dördüncü bir ili temsil etmiş ve 
daha ilk sezonunda lig sonuncusu olarak 
küme düşmüştür. Aynı şekilde Milli Küme 
liginde de 1941 yılında Eskişehir Demirspor 
kulübü dördüncü bir kulüp olarak yer aldı. 
Süper ligde ise 1966-67 sezonuna dek Adana 
Demirspor dışında bir başka kentimizin 
takımı yoktur. 8 sezon sonra yani 1966-
67’de Eskişehirspor (Adana Demirspor’u 
saymazsak) ilk kez günümüzdeki ismiyle 
süper lige çıkan ilk takım oldu.                                                                                                               

TÜRKİYE FUTBOL ŞAMPİYONASI 
(BİRİNCİLİĞİ)                                                                                                           

Bu organizasyon işe samimi olmayan 
niyetlerle başlamanın cezasını acı acı 
çekmiştir. Bir türlü gerektiği ilgi ve 
saygınlığı görememiştir. Maçlar çok az 
istisnalar dışında ilgisiz, düzensiz taşıdığı 
isme yaraşmayan bir değersizlik altında 
oynandı. 1924’den 1951 yılına kadar 28 yıl 
da sadece 17 kez şampiyon belirlendi. 11 
yıl ise Türkiye Futbol Şampiyonası çeşitli 
nedenlerle düzenlenemedi. Galatasaraylı 
çevreler Türkiye şampiyonasını yok 
saydırmaya çalışırken üzerinde durdukları 
bir konu da bu. Diyorlar ki bu şampiyona 
düzensiz ve ciddiyetten uzak bir turnuvadır. 
O nedenle yok sayılmalıdır.  Ancak şunu 
da göz ardı edemeyiz. Her şampiyona, her 
organizasyon içinde bulunduğu dönemin 
koşulları göz önünde bulundurularak 
değerlendirilmeli. 1920’li, 40’lı, 50’li yıllarda 
futbol işlerimiz hep böyle düzensizliklerle 
doludur. Buna benzer Turnuva ve 
şampiyonalarda zaman zaman benzer 
aksaklıklar ve düzenlenememe gibi 
sorunların çıkmasını normal karşılamak, 
bunları o günün koşulları altında 
değerlendirmek gerekir.

Geçmiş yılların 2 Türkiye Şampiyonluğu ödülü
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Yukarıda da yazdım. Fenerbahçe Kulübü bu 
şampiyonaya ne yazık ki gereken değeri vermemiştir. 
Bunda en büyük etken ise şuydu. O yıllarda 
kulüplerimizin parasal gelir kaynakları, olanakları 
kısıtlıydı. Tek gelir kalemi maç hasılatlarıydı. Bu 
resmi organizazyonda Federasyon kulüplere destek 
olarak ise düşük bir yolluk veriyordu. Kulüpler 
devletten aldıkları çok düşük bu seyahat ya da 
deplasman harcamaları paralarının iki üç katından 
bile fazlasını harcamak zorunda kalmışlardır. 
Tarihin her döneminde hep parasal sıkıntıda olan 
kulüplerimiz bir “Türkiye Şampiyonluğu” ünvanı 
uğruna çok paralar harcamak zorunda kalmaları o 
ağır koşullar altında pek de katlanılabilinecek bir 
durum değildi. Bu nedenle kulüplerimizi o dönemin 
koşullarında anlayışla karşılamamız gerekir. Yalnız 
şu da var. Bazı yıllar Türkiye şampiyonasının 
yapılamamış olması bu turnuvanın düzenlendiği 
yıllarda şampiyon olan takımları yok saymayı 
gerektirmez. Bu organizasyon ülkemizde 1951 yılına 
kadar sürdü. Türk futbolunda 1951 yılında ilk kez 
profesyonelliğe geçilince bu birincilik artık amatör 
taktımlar arasında düzenlenmeye başlandı. İstanbul, 
Ankara, İzmir liglerinin profesyonel A takımları 

bu şampiyonaya katılamadılar. Yine Galatasaray 
kulübünün amatör takımı 1953’de İstanbul’un amatör 
takımları arasında yapılan ligde şampiyon olunca 
bu şampiyonaya katılmıştır. Sonunda finalde Ankara 
havagücü takımını yenip Amatör takımlar arası 
Türkiye Şampiyonu oldu. Galatasaraylıların lobisi 
o Galatasaray Amatör takımını Türkiye şampiyonu 
saydırmaya çalışıyorlar. Yani elma ile armudu birbirine 
karıştırıyorlar.  Cim bom bom’un finaldeki rakibi 
Ankara amatör ligi şampiyonu Havagücü takımıdır. 
Bu takım tarihinin hiçbir döneminde 1 sezon olsa bile 
profesyonel ligde yani Ankaragücü, Anara Demirspor, 
Gençlerbirliği, Şekerspor gibi takımların savaşım 
verdiği ligde mücadele etmedi. Oysa ki ülkemizde 1951 
yılında profesyonelliğe geçildi. Galatasaraylıların bu 
konudaki bir iddiası ise şu: “Bu takımda Suat Mamat 
gibi Turgay Şeren gibi sonra yıllarca Galatasaray 
profesyonel takımında oynayacak olan bazı ünlü 
futbolcular da bu takımda oynamışlarmış. Bir kere 
Türkiye şampiyonasına katılabilmek için eski sistemde 
önce liginde şampiyon olacaksın. 1952-53 İstanbul 
profesyonel liginin şampiyonu Fenerbahçe takımıdır. 
Zaman zaman takımlarda yaşı gereği A takıma 
giremeyen ve pişmesi için amatör takıma gönderilen 
futbolcular olabiliyor. 1932 doğumlu Turgay Şeren o yıl 
21 yaşındadır. Keza Suat Mamat da 1932 doğumluydu. 
Yani bu gençlerin Galatasaray amatör takımında 
forma giymeleri son derece doğaldır.      

28 sezonda 17 kez yapılan bu şampiyona da 
Fenerbahçe 1933, 1935 ve 1944’de üç defa Türkiye 
Şampiyonu oldu. 

FENERBAHÇE’NİN İLK TÜRKİYE 
ŞAMPİYONLUĞU

İstanbul Şampiyonu olan Fenerbahçe finale 
gelmeden önce Bursa Grubu Şampiyonluğu 
aşamasını geçmek zorunluluğundaydı. Türkiye; 
Bursa, Balıkesir, Ankara ve Trabzon olarak dört gruba 
ayrılmıştı. Bu grubu rahat geçen ve Bursa Grubu 
şampiyonu olan  Fenerbahçe  İstanbul’a dönüp 22 
Ekim 1933 Akşamı Ankara’ya finallere hareket etti. 
Genç Cumhuriyetimizin 10 yılıydı. Ankara’da özel 
kutlamalar vardı. İlk maçımızı Ankara grubu birincisi 
Gençlerbirliği ile oynadık. Bu karşılaşmayı 4-1 kazandık. 
İkinci maçımızı Trabzon Grubu şampiyonu Trabzon 
İdman Ocağı takımıyla oynadık. Bu karşılaşma da 3-0 
bitti. Artık finalde idik. Rakibimiz ise Balıkesir grubu 
şampiyonu İzmirspor’du. Ankara’da oynanan final 
maçı sarı-lacivertliler 1-0 yenik durumdayken hakemin 
lehlerine verdiği penaltı kararına İzmirsporlular 
itiraz ettiler.  Sonunda halk sahaya doldu. O dönemin 
koşullarında saha boşaltılamadı. Maçın arkasından 
TBMM Başkanı Kazım Özalp’ın daveti üzerine Belvü 
Palas otelinde toplanıldı. Uzun tartışmalar sonucunda 
o günkü maçın oynanmamış sayılmasına ve çekilen 
kura gereği karşılaşmanın sıfırdan İzmir’de yeniden 
oynanmasına karar verildi. Galatasaraylıların iddia 
ettikleri gibi bu şampiyona yönetmeliği bile olmayan 
özel bir organizasyon ya da kupa olsa TBBM Başkanı 
Kazım Özalp bu işe neden müdahil olsun (karışsın) ve 
uzun saatler süren toplantılar ve tartışmalar yapılsın.  
Salt bu bile “Türkiye Futbol Şampiyonası’nın” resmi ve 

Çok haklı olarak  
peşine düştüğümüz bu 
9 şampiyonluğumuzda 
haklarımızın verilmesi 

için Fenerbahçe Kulübü 
TFF’ye ilk olarak 

Mart 2021 tarihinde 
başvurdu. İki yılın 

üstünde bir zamandır. 
TFF’den hala haber 

bekliyoruz. Anamızın ak 
sütü gibi helal olan bu 

şampiyonluklarımızda ki 
9 şampiyonluğumuzu 
onaylamak için daha 

neyi bekliyorlar! 

1950 yılı Milliyet Gazetesi
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önem verilen bir resmi turnuva olduğunu 
kanıtlamaya sanırım yeter. Galatasaraylı 
çevrelerin vahim olan bir iddiaları da 
şu: “Türkiye Futbol Şampiyonası ve “Milli 
Küme”  liginin bir yönetmeliği bile yokmuş. 
Hadi oradan yahu hadi oradan. Bu iki 
organizasyonun da yönetmeliklerini eski 
tabiriyle talimatnameleri devlet arşivlerine 
girdiğinizde karşınıza çıkıyor. Bunları da 
Mehmet Şenol’a yanıt olarak yazdığımız 
kitaba koyacağız. 

Bu yinelenme maçı çekilen kura gereği 
10 Kasım 1933 günü İzmir’de oynandı. İzmir 
şampiyonu rakibini 8-0 yenen Fenerbahçe 

tarihinin ilk Türkiye şampiyonluğunu 
kazanmış oldu.

FENERBAHÇE’NİN 1935 YILI İKİNCİ 
TÜRKİYE FUTBOL ŞAMPİYONASI                                                                     

Türkiye Futbol Birinciliğine 
katılabilmenin ön şartı. Önce İstanbul 
ligini kazanmaktı. 1934-1935 sezonu 
İstanbul Şampiyonluğunu kazanan 
Fenerbahçe takımı ikinci kez olarak 
Türkiye Şampiyonluğuna girme hakkı 
elde etti. Türkiye şampiyonası için ülke 
5 futbol bölgesine ayrılmıştı. Bu 5 bölge 
Aydın, Eskişehir, Çukurova, Balıkesir 

ve Karadeniz idiler. Önce grupların 
birincilerini saptamak gerekmekteydi. 
İstanbul Şampiyonu Balıkesir grubunun 
içindeydi. Diğer grup takımları Bandırma, 
Balıkesir, Bursa, ve Çanakkale liglerinin 
şampiyon takımlarıydı. Bunlar 1935 yılının 
Ağustos’unda Balıkesir’ kentinde birinciyi 
saptadılar. Önce Çanakkale Türk Gücünü 
8-0 yendik. Sonra finale kaldık. Rakibimiz 
ise önce Bandırmayı sonra da Bursa 
şampiyonunu yenen Balıkesir İdman Yurdu 
idi. Onu da 5-1 yenip grup şampiyonu olduk. 
Galatasaraylı çevrelerin bir diğer komik 
iddiası da şu. Sözüm ona Fenerbahçe sanki 
amatör değil de profesyonel bir takımmış 
gibi zayıf amatör takımlarla oynamışmış!… 
Ülkede  tüm takımlar amatörmüş de 
sadece Fenerbahçe profesyonelmiş gibi 
bir algı yaratılmış. Öyle bir şey olabilir mi? 
Oysaki Fenerbahçe de dahil ülkemizde 
profesyonelliğe ilk kez 1951 yılında geçildi. 
Günümüzde de olduğu gibi o yıllarda 
da Fenerbahçe en büyük kentimizin en 
popüler, en çok taraftarı olan takımıdır. O 
nedenle parasal olanakları üst düzeydeydi. 
Ve Türkiye’nin üst düzey, kalburüstü tüm 
futbolcularını kadrosuna katabiliyordu. 
Rakiplerini farklı sonuçlarla yenmesi 
profesyonel olduğu için değil salt bu 
nedenledir.

FENERBAHÇE’NİN 1944 YILI 
ÜÇÜNCÜ TÜRKİYE FUTBOL 
ŞAMPİYONASI                                                                                                                              

Fenerbahçe 1940 yılında katılıp Eskişehir 
Demirspor’a kaptırdığı şampiyonadan sonra 
1943-1944 sezonunda İstanbul şampiyonu 
olunca 4. Kez bu şampiyonaya katıldı. Bu 
defa statü değişikti. Şampiyona İstanbul, 
Ankara, İzmir ve gruplar arası şampiyonları 
Fenerbahçe, Harpokulu, Göztepe ve Mersin 
İdman Yurdu olarak 4 takım arasında bir 
devreli lig usulü yapılmıştır. Önce Harp 
Okulunu 2-1 sonra Göztepe’yi 5-1 ve 30 
Mayısta da Mersin İdman Yurdu’nu 4-2 yenip 
Türkiye Şampiyonu olduk.

MİLLİ KÜME FUTBOL LİGİ
İstanbul Ligi, Türkiye Birinciliği ve Şild 

şampiyonluklarından sonra ülkemizde 
düzenlenen dördüncü resmi futbol 
şampiyonası “Milli Küme” ligidir. Gelişmiş 
futbol ülkelerinde günümüzdeki “Süper 
Lig’i andıran ismine deplasmanlı lig denilen 
şehirlerarası ligler birçok ülkede 1937’den 
çok önceleri başladı. Bizde ise oldukça 
geç başlamıştır. Bu lig Türkiye’de ancak 
1937’de başlayabildi. Şehirlerarası ligler 
oynandıktan sonra o ligde ilk dereceleri 
alan takımların katılmaya hak kazandığı 
bu deplasmanlı ligin süper ligimizden 
hiçbir farkı yoktur. Bu ligi oynanmamış 

1937 yılı Top Spor Dergisi
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gibi yok saymaya çalışan bilinen çevreler 
bu şampiyona sadece İstanbul, Ankara ve 
İzmir arasında oynandığı için ülkenin tüm 
takımlarını kapsayan bir şampiyona değildir. 
Bir yönetmeliği bile yoktur. Savını ileri 
sürerek yok saydırmaya çalışmaktadırlar. 
Oysaki Galatasaraylılar için çok şey ifade 
eden Galatasaray’ın kurucusu rahmetli 
Ali Sami Yen Bey bile üyelerle yaptığı bir 
sohbette bu Milli Küme ligini yadsıyamıyor 
ve kabul ediyor.  Şunu bir kez daha 
belirtmeliyim ki her şampiyona oynandığı 
dönemin koşullarında değerlendirilmelidir. 
Ülkemizde 1930’larda 3 büyük ilimiz dışında 
futbol pek yaygınlaşmamıştı. Kaldı ki 1941 
yılı “Milli Küme’si” ne dördüncü bölge olarak 
Eskişehir ilinden Eskişehir Demirspor 
takımı katılmıştır. Bu katılım Milli Küme 
yönetmeliğinde bulunan iki yıl arka 
arkaya bölgesel lig de birinci olan takım 
milli küme’ye alınır maddesi gereğince 
gerçekleşmiştir. 

Daha 1930’lu yılların başlarından 
itibaren ülke çapında bir deplasmanlı lig 
kurulmasının gerekli olduğu tartışılmaya 
başlandı. Mesela dönemin haftalık spor 
dergisi “Olimpiyatta” 1934 yılında şu haber 
göze çarpıyor. “Ulusal küme yapılması için 
ilk adımlar atıldı.” Bu ana başlık altında 
ise şu alt başlık var: İstanbul’dan Beşiktaş, 
Fenerbahçe, Ateş Güneş ile Ankara ve 

İzmir’den ikişer takım bu hususta aralarında 
görüşüyorlar. 

Ancak bu görüşmelerden bir somut 
sonuç çıkmadı. Bu lig ancak 1937’de 
başlayabildi.  Kuruluşundan itibaren “Milli 
Küme’nin” yani “Ulusal Ligin” ismi üç kez 
değişti. Halk dilinde “Milli Küme” olarak 
anılan turnuvanın ismi önce “Maarif 
Kupası”idi. Sonra “Milli Eğitim Mükafatı” 
olarak adlandırıldı. En sonunda da ismine 
“Milli Eğitim Kupası” dendi. 

Bu kupada şampiyon olan takımlar 
şunlardır. 1937 Fenerbahçe, 1938 Güneş, 1939 
Galatasaray, 1940 Beşiktaş, Beşiktaş, 1942 
yapılmadı, 1943 Fenerbahçe, 1944 Beşiktaş, 
1945 Fenerbahçe, 1946 Fenerbahçe, 1947 
Beşiktaş, 1948 yapılmadı, 1949 yapılmadı, 
1950 Fenerbahçe gördüğünüz üzere “Milli 
Küme” liginde sevgili kulübümüz tam 
6 defa şampiyon oldu. Ezeli rakibimiz 
Galatasaray’ın ise sadece 1939’da bir 
şampiyonluğu var! Eğer Galatasaray 
camiasını biraz tanıyorsam şunu iddia 
edebilirim ki; Olur ya ligi biz 1 kez 
Galatasaray ise 6 kez kazanmış olmuş 
olsa idi. Bu yıldız konularını söz konusu 
bile etmez ve hatta yıldızı hemen daha 

işin başında takarlardı.  Birde takımımız o 
dönemlerdeki Türkiye Ligi olan ligde yani 
“Milli Küme’de” 6 defa şerefli bir şekilde 
şampiyon oldu diye böbürlenir, “cim bom 
Galatasaray şampiyonum cim bomum” diye 
şarkılar söyler yeri göğü inletirlerdi…!

Şu da var. Az öncede söz ettim. 
Galatasaraylıların yere göğe koyamadıkları 
çok değer verdikleri kurucuları Ali Sami Yen 
bile üyelere yaptığı eski şampiyonluklarla 
ilgili bir konuşmasında Türkiye 
Şampiyonluklarını ve Milli Küme ligini kabul 
ediyor.   

Sizlere özetle Türkiye Futbol 
Şampiyonası ve “Milli Küme” liginin 
kısa öykülerini anlattım.  Bir şeye daha 
şaşıyorum. Çok haklı olarak peşine 
düştüğümüz bu 9 şampiyonluğumuzda 
haklarımızın verilmesi için Fenerbahçe 
Kulübü TFF’ye ilk olarak Mart 2021 tarihinde 
başvurdu. İki yılın üstünde bir zamandır. 
TFF’den hala haber bekliyoruz. Anamızın ak 
sütü gibi helal olan bu şampiyonluklarımızda 
ki 9 şampiyonluğumuzu onaylamak için 
daha neyi bekliyorlar! Ya da kimden 
çekiniyorlar. Anlayan varsa bana da 
açıklasın!

ALP BACIOĞLU
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ÜYELERİMİZLE 
BULUŞMAYA 

DEVAM EDİYORUZ

arı Lacivert Derneği, 
pandeminin etkisini 
yitirmesiyle birlikte 

üyelerin ve Fenerbahçe 
taraftarlarının popüler mekanı 
olmaya devam ediyor. Özellikle 
maç günlerinde, neredeyse tüm 
üyeler derneğimizde buluşuyor. 
Üyelerimiz; hem maç öncesinde 
yemek eşliğinde sohbet edip 
keyifli vakit geçiriyorlar, hem de 
birlikte coşkuyla maç izliyorlar. 
Futbol ve çoğu branşta sezonun 
bitimesine ve de yaz tatili 
dönemine girilmesine rağmen 
Sarı Lacivert Derneği üyelerini 
ağırlamaya devam ediyor.

Kadıköy Kurbağalıdere mevkisinde, 
Fenerbahçe Dereağzı tesisleri ve 

Fenerbahçe Ülker Stadyumuna 
yürüme mesafesinde yer alan Sarı 

Lacivert Derneği, manzarası ile de 
dikkat çekiyor.

S

Kadıköy’de, 
Fenerbahçe Ülker 
Stadyumu’na yürüme 
mesafesinde olan 
Sarı Lacivert Derneği, 
üye ve misafirlerini 
ağırlamaya devam 
ediyor. 
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ene 2004, Rahmetli Pederin hayattaki 
son günleri, onunla daha fazla zaman 
geçirebilmek için, bulabildiğim her zaman 

dilimini ona ayırdığım günler...

O da bunun farkında, o yüzden sahip olduğu 
kendince değerli bulduğu kitapları, yapmış olduğu 
akademik çalışmaları, benim yardımımla kutulara 
yerleştiriyor. 

“Bu kitapları sen al, şu kutuyu şu meslek 
derneğine kargo ile gönder” gibi tatsız talimatları 
“Tamam Baba, hallederiz” şeklinde geçiştiriyorum.

Bu arada 9 Mayıs 2004 tarihinde Denizli ile 
şampiyonluk maçına çıkacağız. Dernek bir tane uçağı 
zımba gibi doldurmuş, Fenerbahçeliler akın akın 
Denizli’ye gidiyor.

Birinci kafile çoktan yola çıkmış, ancak maça 
gitmek isteyen çok fazla olduğundan, ikinci uçağın 
kaldırılması gündemde.

8 Mayıs akşamı telefon geldiğinde, ben yine 
Babamla birlikteydim. Uyuyordu, olabildiğince sessiz 
olacak şekilde salona geçip, telefonu açtım.

Arayan Dernek Başkanı Ahmet Aksoy’du: “Mehmet 
durumunu biliyoruz, ama yine sormak istedik, İkinci 
uçak için havaalanında bir sorumlu lazım, gelme 
durumun olur mu?”

“Vallahi gelebilecek olsaydım, zaten birinci uçakla 
bir şekilde gelirdim, durumu biliyorsunuz, Pederi 
bırakıp gelmem mümkün değil,” dedim.

Sağ olsun aslında zor durumda olmasına rağmen 
ısrar etmedi, “Allah şifalar versin” dedi, telefonu 
kapattık.

Birazdan Pederin odasının kapısını açıldı, 
zor yürüyordu, yanıma geldi. “Oğlum sana bir 
şey söyleyeceğim” dedi. “Bu hayatta birçok şeye 
doyabilirsin, yemek yersin, yemeğe doyarsın, su 
içersin suya doyarsın. Ama tek şeye doyamazsın, ne 
biliyor musun?”

“Sevgiye” …

“Yanımda olmak istediğini biliyorum ama ne kadar 
çok yanımda kalsan da ne ben sana doyabilirim ne de 
sen bana doyabilirsin. O yüzden Denizli’ye benim için 
git, benim için eğlen, coş, şampiyonluğu doya doya 
yaşa. Bana sizi televizyondan seyredip, benim oğlum 
da orada deme gururunu yaşat,” dedi.

Hafif tartışsak da uzatmadım. Ahmet Aksoy’u geri 
arayıp, “geliyorum” dedim. Detayları konuştuk.

Maç sabahı yola çıkılacaktı. Akşam Dernekten 
arkadaşım İlhan Topaloğlu ile konuştuk. Denizli’ye 
uçakla sadece insan değil, aynı zamanda dev bir 
pankart götürüleceğini öğrendim.

“Ne kadar büyük” soruma “Açık tribünü tamamen 
kaplıyor” cevabı gelince, “E o zaman eşek ölüsü gibidir 
o pankart?” yorumuma “1 ton civarı” cevabını aldım.

Pankartı havaalanına sağ olsun İlhan getirecekti. 
Denizli’de ise ikimiz bir şekilde o pankartı stada 
götürecektik.

Hastalandığından beri en neşeli, hatta hayattaki son neşeli günüydü. 
Hayatımda bunu birçok kez dedim, ama o gün babamın mutluluğu bana “iyi ki 

Fenerbahçeliyim” sözünü bir kez daha dedirtti.

MAYIS 2004

S

 Mehmet Doğan
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Sabah erkenden Sabiha Gökçen’deydim, 
yolcu listeleri, gelenlerin işlemleri, son 
dakika gelemeyenlerin yerine listelerden 
adam çağırma işlemleri derken, biz ve 
pankart Denizli’ye doğru yola çıktık.

Uçaktan inince Denizli havaalanı 
çıkışında pankartı yola kadar havaalanı 
görevlileri getirdi ve yola bıraktı.

İlhan’a döndüm baktım. “Abi araç 
gönderecek bizimkiler” dedi. “Kamyon 
veya kamyonet lazım değil mi?” sözlerime 
karşılık “Tabii, bu başka bir şeye sığmaz 
zaten,” dedi.

O sırada ben bu pankartı kamyona 
nasıl yükleriz diye düşünüyordum, ihtimal 
dahilinde değildi. Biz kamyonet beklerken, 
hatta sözde kamyonetçi ile “neredesin 
birader?” diye telefon trafiği yaparken, 
kamyonetçi “Geldim abi ben” dedi.

Gelen kamyon değil, Doblo cinsi en 
küçük tip araçtı. O anda Doblo’nun şoförü, 
ben ve İlhan, “Yok olmaz, bu pankart bu 
arabaya girmez” dedik. Olay bir maddenin 
uzayda kapladığı alan kadar bilimseldi 
aslında, yolda yatan şey, o arabanın içine 
girmezdi.

İlhan sanıyorum Ata’yı aradı. “Olmaz 
abi vallahi” filan derken, “Tamam,” dedi, 
telefonu kapattı. “Başka araç yok abi” dedi. 
Buna sokacağız bir türlü.

Havaalanından çıkan Fenerbahçeliler-
den de destek alarak “Ya Allah Bismillah” 
bir şekilde pankartı içeriye soktuk. 
Ben şöfor ve İlhan arabanın içerisinde 
çekiştirdik, diğer taraftarlar da dışardan 
ittirdiler.

Pankart her boşluğu doldurduğundan 
biz İlhan’la içeride sıkıştık, aracı bir şekilde 
birinci vitese atıp, vites değiştiremeden, 
Denizli’ye kadar geldik. 

Pankartın içerisinde sıkışan İlhan, 
telefonla hala konuşabiliyordu. Pankartı 
götüreceğimiz yeri öğreniyordu. Yılın 
telekomünikasyon ödülü verilse açık ara 
İlhan hak etti diye düşündüm.

Pankartı stada yakın geniş bir yolun 
oraya getirdik, arabadan önce pankart indi 
sonra biz. Önce açıldı, sonra rulo şeklinde 
katlandı. 50’den fazla Fenerbahçeli tabut 
taşır gibi altına girip, itfaiye kapısından 
pankartı stada soktuk.

Tükenmiştim. Ama değmişti.

Maç başlamadan, pankartı açtık. Tabii 
neye benzediğini görme şansım yoktu. Ben 
pankartın altındaydım. Rahmi Eyüboğlu 
aradı. ‘Muhteşemsiniz’ dedi.

Erken gelen gollerle şampiyonluk 
şarkılarına başlamıştık. Yalnız tribünde ve 
stadyumda su bitmişti. Güneşin altında 
kavrulmuş bir damla suya hasret kalmıştık. 

Susuzluktan ruhumu teslim etmek 
üzereyken, Dernek Müdürümüz İsmail’in 
sesiyle kendime geldim. “Mehmet Abi 
öleceksin, dondurma ye”.

Nereden bulmuşsa bulmuş, kucağında 
bir kasa limonlu dondurma. Dondurmalar 
kapışıldı. Dondurmanın ağzıma eriyen 
sularıyla kendime gelirken etrafıma baktım, 
dünyanın metrekare başına düşen en 
yoğun dondurma tüketim rekoru o anda 
etrafımda kırılıyordu.

Maçın bitimiyle, çimlere inildi, yorgunluk 
atıldı. Pankart tekrar toplandı ve uçağa 
götürüldü. Uçakta yorgunluktan ayaklarımı 
hissetmiyordum.

Uçaktan inince şarkılar söyleyerek 
apronu inlettik.

Pankartla ilgilenecek mecalimiz yoktu.

O gece o pankart kayıp eşya muamelesi 
gördü, zaten görevini de tamamlamıştı.

Ertesi gün Rahmetli Pederin 
yanındaydım. Maçın ve pankartın hikayesini 
anlattım.

O hasta haliyle güldü, dinledikçe 
kahkahalar attı. Hastalandığından beri en 
neşeli, hatta hayattaki son neşeli günüydü.

Hayatımda bunu birçok kez dedim, 
ama o gün babamın mutluluğu bana “iyi 
ki Fenerbahçeliyim” sözünü bir kez daha 
dedirtti.

Çubuklu Kalın.

2003-2004 Sezonu, 9 Mayıs 2004 Pazar
Denizlispor 0 - 4 Fenerbahçe

Fenerbahçemiz rakibini Van Hooijdonk, Ümit Özat 
ve Tuncay Şanlı’nın (2) golleriyle 4-0 yenerek Süper 

Lig’de şampiyon olmuştu.

Tuncay Şanlı
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Şampiyonluk kupaları Sarı Lacivert Derneği’nde üyelerimizle buluştu

arı Lacivert Derneği bu sezon basketbolda 
kazanılan şampiyonlukları üyeleri ile birlikte kutladı. 
Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Koleji Safiport’un 

şampiyonluk kupaları da etkinlikte yer aldı. Yoğun ilgi 
gösterilen organizasyonda dernek üyeleri şampiyonluk 
kupalarıyla hatıra fotoğrafları çektirme fırsatı da yakaladı. 

Düzenlenen etkinliğe Erkek Basketboldan Sorumlu 
Fenerbahçe Yöneticisi ve aynı zamanda Sarı Lacivert 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Komsuoğlu, 
Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü 
Maurizio Gherardini, Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi 
Genel Menajeri Derya Yannier, Fenerbahçe Koleji Safiport 
Baş Antrenörü Ertuğ Tuzcukaya ve Fenerbahçe Koleji 
Safiport sporcuları da katıldı. 

S

ÇİFTE ZAFER COŞKUSU

Sarı Lacivert Derneği, bu 
sezon basketbolda kazanılan 
iki şampiyonluğu derneğimizde 
kutladı. Fenerbahçe Beko ve 
Fenerbahçe Koleji Safiport’un kazandığı 
şampiyonluk kupaları derneğimizde 
üyelerimizle buluştu . Yoğun ilgi 
gösterilen organizasyonda dernek 
üyeleri şampiyonluk kupalarıyla hatıra 
fotoğrafları çektirdi.
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi Genel 
Menajeri Derya Yannier

FENERBAHÇE BEKO 
AVRUPA’DA BİR MARKA

Bizim için bu sene çok uzun bir sezon 
oldu. Uzun sezon oldu derken, çok 

inişli çıkışlı bir sezon olduğunu ima etmek 
istedim. Biliyorsunuz sezona Kokoskov’un 
ayrılığı ve yeni koçumuzun gelmesiyle 
başladık. Koç, kendi kurmadığı bir kadroya 
geldi. Ben, Fenerbahçe ailesine koçtan 
sonra dahil oldum. Sezona açıkçası çok iyi 
başlamadık, momentumuz yükseldikten 
sonra takımımız çok ciddi sakatlıklar 
yaşadı ve beraberinde form olarak bir 
düşüş oldu. Sakatların aramıza katılması 
sonrası tam toparlandığımız noktada 
Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rus 
takımlarının Euroleague’den ihraç 
edilmesiyle birlikte mağdur bir duruma 
düştük. Hem galibiyetlerimiz silindi, hem 
de kendi stadımızda oynayacağımız, belki 
de momentumuzu yakalayacağımız maçlar 
iptal oldu. Tüm bu yaşanan gelişmeler 
sebebiyle Fenerbahçe Beko için tamamen 
inişli çıkışlı bir sezon yaşamış olduk. 

Sezonun sonunda tekrar bir arada 
kalmayı başardık ve en önemli yeri en iyi 
şekilde oynadık ve Türkiye şampiyonluğunu 
kazandık. Bu bizim için, bütün ekip için çok 
değerliydi. Önümüzdeki sezon bazı şeyleri 

bunun üzerine inşa etmek adına yaşanan 
şampiyonluk bizlere ciddi bir özgüven verdi. 
Dolayısıyla yüzümüzde tebessüm bırakan 
bir sezon oldu diyebiliriz.

Basketbolda özellikle işin yönetim 
kısmındaysanız bazen cesur karalar 
almanız gerekiyor. Bazı şeyleri büyük 
resim üzerinden değerlendirerek 
kararlar vermeniz gerekiyor. Bu noktada 
Aleksandar Djordjevic’le özellikle benim 
çok yakın bir iletişimim de vardı, benim 
için çok değerli bir insan. Sezonu böyle 
iyi bitirdikten sonra tabi ki böyle bir 
değişikliğe gitmek kolay değildi. Fakat biz 
bunun kulübümüzün geleceği için daha 
sağlam bir yapılanma olacağını inandık. 
Yolumuza şu anda Dimitris Itoudis ile 
devam ediyoruz. Kendisi zaten Avrupa’da 
kendini kanıtlamış sayılı koçlardan birisi. 

Önümüzdeki 2-3 senenin yapılanmasını 
kendisiyle inşa ediyoruz. Tabi ki bazı şeyleri 
sil baştan yapmak çok kolay değil, özellikle 
Avrupa’nın tekrar zirvesine çıkmak için 
biraz sabırlı olmak da gerekiyor. Ben şu 
ana kadarki yapılanmamızda ve bundan 
sonraki planlarımızda ciddi anlamda yol 
katettiğimizi düşünüyorum. Umuyorum 
bütün Fenerbahçe camiamızı tekrardan 
heyecanlandıracak ve Avrupa’nın tekrardan 
zirvesine taşıyacak hamleleri yapıp süreç 
içerisinde tüm amaçlarımıza ulaşabiliriz. 
Fenerbahçe Beko artık Avrupa’da bir 
marka. Hem dijital medyadaki yansımaları 
olsun hem takipçi kitlesi ve bunun 
yansımaları olsun gerçekten dünyada 
en çok konuşulan kulüplerden bir tanesi 
Fenerbahçe. Fenerbahçe Beko adının 
geçtiği yerde hedefler her zaman büyüktür. 
Amaç her kulvarda kupaya uzanmaktır. 
Tabi ki Türkiye Ligi şampiyonluğu önemli 
bir hedef. Önümüzdeki sene daha büyük 
hedefimiz kulübü tekrar Avrupa’nın 
zirvesine taşımak.

Fenerbahçe taraftarı Avrupa’nın en 
çok adından söz ettiren takımı. Ataşehir 
Ülker Arena Etkinlik ve Spor Salonu bizim 
için bir mabet. Basketbol camiasından 
kimle konuşursak konuşalım Ülker Arena 
herkesin dilinde. Eskisinden daha güçlü bir 
şekilde çalışıyoruz. Tüm bu hedeflerimize 
ulaşmak için taraftarımızdan bize ve bütün 
ekibe inanmasını istiyorum.



Fenerbahçe Koleji Safiport Genel  
Menajeri ve Fenerbahçe Beko Altyapılar 
İdari Sorumlusu Cihan Mumcuoğlu 

HEDEFİMİZ TÜRK 
BASKETBOLUNA HİZMET 

Bu büyük aileye yeni katıldım. Bu 
ailenin bir parçası olduğum için çok 

mutlu ve gururluyum. Fenerbahçe Koleji 
Safiport kulübümüz geçtiğimiz sene 
kuruldu. Gençlerimizi A Takımımız için 
yetiştirmeye yönelik, Türkiye basketboluna 
kazandırmak çabasıyla kurulmuş bir 
kulübüz. Gençlerimiz ilk senede çok ciddi 
bir sonuç elde ederek çok zor bir ligi 
şampiyon olarak bitirdiler. Bu başarıda 
pay sahibi olan herkesi gönülden tebrik 
ediyorum. Gerçekten hiç kolay bir başarı 
değil. Önümüzdeki senenin planlamasına 
göre yaklaşık 8-9 arkadaşımızla beraber 
yola devam edeceğiz. Yani, projenin üzerine 
koyma çabamız devam edecek. Bunların 
yanında ligin gereği olarak potansiyelli 

iki tane yabancı oyuncumuzu mümkünse 
A Takıma önümüzdeki yıllarda hediye 
edebileceğimiz oyuncular arayışındayız. 
Dışardan 1 veya 2 transfer yapıp, transfer 
dönemini kapatıp, hayırlısıyla kazasız 
belasız bir sezona başlamak istiyoruz. 

Misyonumuz ilk hedef olarak, 
A Takımımıza sadece Süper Lig’de 
oynayabilecek değil aynı zamanda 
EuroLeague’te de ülkemizi bir Türk 

oyuncusu olarak temsil edebilecek 
oyuncular yetiştirmek. Hedefimiz Süper 
Lig’e ve alt liglere yani Türk basketboluna 
hizmet etmek. 

Geçtiğimiz sezonu detaylı 
değerlendirmek benim açımdan yanlış 
 olur çünkü ben farklı bir yerde 
çalışıyordum. Büyükçekmece Basketbol’da 
görev alıyordum. Takip ettiğim kadarıyla 
gerçekten küçük yaşta diğer rakip 
oyuncuların yaşlarına kıyasla çok 
genç bir kadroyla çok sert bir ligde 
şampiyon olundu. Bunun çok önemli 
bir iş olduğunu söyleyebilirim. Gelecek 
yıldaki hedefimizi Lig’i öğrenmek olarak 
şimdilik söyleyebilirim ama elbette daha 
da yukarıları hedefliyoruz. Taraftarlara 
ricamız, gençlerimize olan desteklerine 
devam etmeleri. Bu sezon bir üst seviye 
ligde mücadele edeceğiz. Burada da 
ciddi desteğe ihtiyacımız olacaktır. 
Taraftarlarımız, bizi takip etmeye ve de üst 
seviyede desteklemeye devam etsinler.
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Fenerbahçe Koleji Safiport  
Baş Antrenörü Ertuğ Tuzcukaya

SARI LACİVERT  
DERNEĞİ TAKIMIMIZA 
ÖNEMLİ DESTEK VERDİ
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe 
Koleji yönetimimizin tasarrufuyla 
genç oyuncularımız için bir imkan 
olarak düşünüldü. Fenerbahçe 
Beko’ya geçişte genç oyuncuların 
tecrübe kazanabileceği ve ilerleme 
katedebileceği bir takım olarak 
düşünüldü. Biz de bu doğrultuda 
yetenekli ve genç oyuncuları takımıza 
dahil ettik. Türkiye Basketbol İkinci 
Ligi’nde 36 takıma karşı mücadele 
ettik. Yeni bir takım olmanın başlarda 
handikabını yaşadık. Ama sonrasında 
müthiş bir ritim bularak rakiplerimize 
üstünlük sağladık. Bu süreçte Sarı 
Lacivert Derneği de takımımıza 
yönetimimizle birlikte önemli destek 
verdi. Finaller için İzmit’e gittiğimizde 
odaklandığımız tek şey şampiyonluktu. 
Bu doğrultuda bütün maçlarımızı 
kazanarak şampiyon olduk. Bence 
hem genç oyuncuların gelişimi hem 
de başarılı olmak amacı birleşince çok 
iyi bir sezon geçirdik. Emeği geçen 
sporcularımıza ve tribünde destek veren 
taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 
Müthiş bir efor sarfettiler. Önümüzdeki 
sezonun hazırlıklarına şimdiden başladık. 
Takım kurgusunda ve sporcularımızda 
dikkat ettiğimiz nokta, geçen sezonki 
gibi Fenerbahçe Beko’ya aday yetenekli 
genç sporcuların kadromuzda 
bulunması. Bu hedef doğrultusunda 
hazırlıklarımızı tamamlayarak yeni 
sezona başlayacağız. Bu sezon 
da sporcularımızın potansiyelini 
gösterebileceği ve gelişebileceği bir 
yapı planlamaktayız. Şube sorumlumuz 
Sertaç Komsuoğlu’na ve Sarı Lacivert 
Derneği’ne şampiyonluk kutlaması 
etkinliği için teşekkür ediyoruz. 
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ünya Kadınlar Boks Şampiyonası’na damga 
vurarak isimlerini şampiyonluklara yazdıran 
sporcularımıza Sarı Lacivert Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sertaç Komsuoğlu ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz İlker Dinçay imzaladıkları 
Sarı Lacivert Derneği atkılarını göndererek 
soporcularımızı tebrik ettiler. 

D

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’na damga vurarak isimlerini 
şampiyonluklara yazdıran Fenerbahçeli milli sporcularımıza Sarı Lacivert 
Derneği atkılarını göndererek sporcularımızı tebrik ettik. 

SARI LACİVERT GURUR

“PARİS’TE DE BÜYÜK GURURLAR 
YAŞAYACAĞIZ”

Fenerbahçeli milli kadın boksörlerimizin 
başarıyla bir kez daha gurur duyduklarını belirten 
İlker Dinçay: “Fenerbahçe Spor Kulübü bir sporcu 
fabrikası. Fenerbahçeliler için gurur günü. Milli 
bayrak altında bize bu gururu yaşattılar. Hepsine 
gönülden teşekkür ediyorum. Onların heyecanına 
ortak olmak ayrı bir sevinç kaynağıydı. İnşallah 
devamını göreceğiz. Şampiyonada 12 sporcunun 8’ini 
oluşturduk. Daha çok başarılar gelecek. Önümüzde 
olimpiyatlar var, Paris’te büyük gururlar yaşayacağız” 
ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇELİ MİLLİ BOKSÖRLERİMİZ 
4’Ü ALTIN OLMAK ÜZERE TOPLAMDA  
5 MADALYA KAZANDILAR

Fenerbahçeli Milli boksörlerimiz, ülkemizin 
ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks 
Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılarla gözlerimizi 
doldurdular, göğsümüzü kabarttılar. Şampiyonada 
ülkemizi temsil eden 12 boksörden 8’ini oluşturan 

Fenerbahçeli sporcularımız 4’ü 
altın, 1’i bronz madalya olmak 
üzere 5 madalya kazandılar. 
Altın madalya kazanan Ayşe 
Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, 
Hatice Akbaş, Şennur Demir, 
bronz madalyanın sahibi olan 
Sema Çalışkan; Dünya Kadınlar 
Boks Şampiyonası’na damga 
vurarak Sarı Lacivert ailemize 
büyük gurur yaşattılar.
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enerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, 
Sarı Melekler bu sezon FİNALLERİ KAYBEDEN 
TAKIM olarak tarihteki yerini aldı.

Sarı Melekler, 2021-2022 sezonunda FIVB Kadınlar 
Dünya Kulüpler Şampiyonası, Axa Sigorta Kadınlar 
Kupa Voley, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve misli.
com Sultanlar Ligi olmak üzere 4 kulvarda mücadele 
etti. 

FIVB KADINLAR KULÜPLER  
DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA ÜÇÜNCÜLÜK

Sezonun ilk mücadelesinde Ankara’nın ev 
sahipliğinde yapılan FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya 
Şampiyonası’nda A Grubu’nda İtalyan Prosecco Dos 
İmoco Conegliano’ya 3-0 mağlup olurken, ikinci 
maçta Brezilya ekibi Dentil Praia’yı 3-1 mağlup 
ederek yarı finalde Vakıfbank’ın rakibi oldu. Ancak 
Vakıfbank’a 3-0 mağlup olarak final şansını yitiren 
Sarı Melekler, üçüncülük maçında şampiyonadaki 
diğer Brezilya ekibi Minas Tenis Clube’ü 25-18, 25-7 
ve 28-26’lık set sonuçları ile 3-0 mağlup ederek 
2012 yılından sonra ikinci kez şampiyonayı Bronz 
Madalya ile kapatmış oldu. Takımımız 2010 yılında bu 
kupada set vermeden ŞAMPİYON olmuştu. Takımızın 
turnuvada mağlup olduğu iki takım finali oynadılar. Ve 
Vakıfbank, İtalyan Prosecco Dos İmoco Conegliano’yu 
3-2 mağlup ederek Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu. 
Bu turnuvada üçüncülük maçında Brezilya ekibi 
Minas Tenis Clube karşısında üçüncü sette elde ettiği 
25-7’lik set skoru turnuva tarihinde kazanılmış en 
farklı set skoru olarak kayıtlara geçti.  

Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley’de takımımız 
Çeyrek Final’den itibaren turnuvaya dahil oldu ve 
Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni 3-0 mağlup ederek 
Dörtlü Final’e yükseldi. Ankara’nın ev sahipliğinde 
düzenlenen Kupa Voley Dörtlü Final Grubu’nda, Yarı 
Final’de Eczacıbaşı’nı 3-0 mağlup ederek finalde 
Vakıfbank’ın rakibi oldu. Büyük çekişmeye sahne olan 
finalde Sarı Melekler 25-21, 21-25, 13-25, 29-27 ve 15-
17’lik set sonuçları ile finali 3-2 kaybettiler. 

SARI MELEKLER’İN ŞAMPİYONLAR LİGİ 
YOLCULUĞU

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarında Rus 
Dynamo Ak Bars Kazan, Fransız Beziers ve Bulgar 
Maritza Plovdiv ile eşleşen takımımız grubunu 
namağlup lider olarak tamamladı ve Çeyrek Finale 
yükseldi. Çeyrek Final’de Rus ekibi Lokomotiv 
Kaliningrad takımı ile eşleşen takımımız Rus 
takımlarının turnuvadan ihraç edilmesi ile direkt Yarı 
Final’e yükseldi. Turnuva statüsü gereği mecburen 
Vakıfbank ile eşleşen Sarı Melekler, ilk maçta 
deplasmanda  3-1 mağlup olduğu rakibini rövanş 
mücadelesinde 25-14, 25-20 ve 28-26’lık set skorları 
ile adeta sahadan sildi ve 3-0 kazanarak turu Altın 
Sete taşıdı. Ancak ilk üç sette gösterdiği mükemmel 
mücadeleyi bu sette sürdüremeyen takımımız bu seti 
11-15 kaybetti ve CEV Şampiyonlar Ligi finalini oynama 
hakkını yitirdi. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 
olduğu gibi finali Prosecco Dos İmoco Conegliano ile 
Vakıfbank oynadı ve Vakıfbank maçı 3-1 kazanarak 
kupayı müzesine götürdü.  

2021-2022 VOLEYBOL 
SEZONUNUN ARDINDAN 
F

SÜLEYMAN DURSUN
Voleybolda 

kupasız 
kapattığımız 

2021-2022 
sezonun 

ardından, tıpkı 
kulübümüzün 

100. yılında 
olduğu gibi, 
Cumhuriye-

timizin ilanının 
100. yılına 

rastlayan 
2022-2023 

sezonunda da 
tüm branşlarda 

ve kulvarlarda 
şampiyonluklar 

yaşamak 
dileklerimle. 

Sarı Melekler; 2021-
2022 sezonunda 

FIVB Kadınlar Dünya 
Kulüpler Şampiyonası, 

Axa Sigorta Kadınlar 
Kupa Voley, CEV 

Kadınlar Şampiyonlar 
Ligi ve misli.com 

Sultanlar Ligi olmak 
üzere 4 kulvarda 

mücadele etti. 

Lacivert Şovalyeler ise 
2021-2022 sezonunda 

Axa Sigorta Erkekler 
Kupa Voley, CEV 

Erkeler Şampiyonlar Ligi 
ve Axa Sigorta Efeler 
Ligi olmak üzere üç 

kulvarda mücadele etti.
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SULTANLAR LİGİ’Nİ İKİNCİ 
TAMAMLADIK

Bütün bu kulvarlarda mücadeleler 
olurken misli.com Sultanlar Ligi de 
bütün hızıyla devam etti. Sarı Melekler 
bu yıl ilk dört takımın mücadele edeceği 
Final Grubu’na normal sezonu ikinci 
Eczacıbaşı’nın ardından 1 setlik averajla 
üçüncü sırada girdi ve Eczacıbaşı ile 
eşleşti. İlk maçı kendi sahasında 3-1 
kazanan takımımız rövanş maçını da 3-0 
kazanarak finalde Vakıfbank’ın rakibi oldu. 

Beş maçlık Final Serisi’nde üçüncü 
maç sonunda 2-1 öne geçen Sarı Melekler, 
taraftarının hınca hınç doldurduğu ve 
tarihinin en kalabalık günlerinden birini 
yaşayan Burhan Felek Voleybol Salonu’na 
şampiyonluk için çıktı. İlk iki seti 25-23 ve 
25-19 alarak 2-0 öne geçen, üçüncü sette 
19-17 önde iken artık salondaki binlerce 
taraftarı şampiyonluk şarkıları ile salonu 
bayram yerine çevirmişken 8-0’lık seri 
ile seti 25-19 kaybetti. Takımımız bu şoku 
atlatamadan dördüncü seti de 25-14 
kaybetti. Final setini de uzun süre önde 
götüren takımımız bu seti 16-14, maçı da 
3-2 kaybetti ve avuçlarının arasındaki 

şampiyonluğu yakalayamadı. Serinin 
beşinci ve son maçına rakip sahada çıkan 
takımız maçı 3-0, seriyi 4-3 kaybederek 
misli.com Sultanlar Ligi’ni de ikinci sırada 
tamamladı.      

Sarı Melekler bu sezon mücadele 
ettikleri dört kulvarda da devlet bankası 
Vakıfbank’la 11 kez mücadele etti. FIVB 
Kulüpler Kadınlar Dünya Şampiyonası ile 
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Yarı 
Final’de, Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley ve 
misli.com Sultanlar Ligi’nde ise finallerde 
Vakıfbank’a üstünlük sağlayamayarak 
sezonu kupasız kapattı. Vakıfbank’a karşı 
yarı final ve finalde kaybettiğimiz bütün 
turnuvaların galibi Vakıfbank oldu.

Bu sezon takımımızda Türk Pasaportu 
ile sezon ortasında takımımıza geri dönen 
pasör çaprazı Küba asıllı Melissa Teresa 
VARGAS set başına 5,36 sayı ile ligin beşinci 
skorer oyuncusu, set başına 0,36 sayı ile 
servisten en çok sayı üreten dördüncü 
oyuncu oldu. Aynı zamanda set başına 0,25 
ortalama ile blok yaptı. 

17 yaşındaki yıldız adayı Rus smaçör 
Arina FEDEROVTSEVA toplam 71 sayı ve 
set başına 0,65 ortalama ile ligin en çok 

servisten sayı üreten, set başına 5,22 
ortalama ile en çok hücum sayısı üreten 
yedinci oyuncu oldu. Set başına 0,42 
ortalama ile blok yaptı.

Sakatlanana kadar ki performansı ile 
(yarı final ve final maçlarında oynayamadı)   
Rus smaçör Anna LAZAREVA ile aktif 
spor hayatına devam eden Avrupa’nın en 
kariyerli pasörü Naz AYDEMİR AKYOL yılların 
deneyimi ile yaptığı başarılı pas dağıtımının 
yanı sıra yaptığı 33 blokla ligin en çok blok 
yapan pasörü oldu. 

Milli smaçörümüz Meliha İSMAİLOĞLU 
hücumdan ziyade özellikle arka alan 
savunmasındaki üstün performansı ile;

Liberomuz Gizem ÖRGE büyük 
tecrübesiyle hem servis karşılama hem de 
hareketli savunması ile; 

Ve tabii ki orta oyuncumuz ve 
kaptanımız Eda ERDEM DÜNDAR klasik 
kayarak tek ayak hücumları, etkili blokları 
ve servisleri ile takımımızın ihtiyacının 
olduğu kritik anlarda o engin tecrübesi ile 
yaptığı dokunuşlarla bir kaptana yakışır 
performansıyla takımımıza büyük katkı 
sağlayan oyuncular oldular.

Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol 
Takımı’mız bu yıl beklenen performansı 
sergileyemedi. Lacivert Şovalyeler, 2021-
2022 sezonunda Axa Sigorta Erkekler Kupa 
Voley, CEV Erkeler Şampiyonlar Ligi ve Axa 
Sigorta Efeler Ligi olmak üzere üç kulvarda 
mücadele etti.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 
grubunda iki İtalyan devi Sir Sicoma Monini 
Perugia, Trentino Itas ve Fransız AS Cannes 
Dragons ile eşleşti ve Fransız Cannes 
Dragons’u 3-0 ve 3-2 yenerek elde ettiği 5 
puanla grubunda üçüncü olarak Avrupa’ya 
veda etmiş oldular. Gruptaki İtalyanlardan 
Trentino Itas finale kadar yükselmiş ve  
Polonyalı rakibine 3-0 kaybederek CEV 

Erkekler Şampiyonlar Ligi’ni 2. bitirdiler. 
Aynı Trentino Itas FIVB Erkekler Dünya 
Kulüpler Şampiyonası’nı da üçüncü 
tamamladılar. Axa Sigorta Erkekler Kupa 
Voley’e Çeyrek Final’den itibaren katılan 
takımımız Spor Toto’ya kendi sahasında 3-0 
yenilerek elendi. Axa Sigorta Erkekler Kupa 
Voley’i Galatasaray’ı 3-2 mağlup eden Arkas 
kazandı.

EFELER LİGİ’Nİ ÜÇÜNCÜLÜKLE 
TAMAMLADIK

Axa Sigorta Efeler Ligi’nde takımımız 
normal lig etabını Halk Bankası’nın 
ardından ikinci sırada tamamladı ve 
averajla üçüncü sırada tamamlayan Ziraat 

Bankkart ile eşleşti. Takımımız her iki 
maçta da rakibine 3-0 mağlup olarak final 
şansını kaybetti. Final Grubu’nun diğer 
eşleşmesinde Halkbank’a elenen Arkas ile 
üçüncülük maçları oynamaya hak kazandı. 
3-0 ve 3-2’lik skorlarla seriyi 2-0  alan 
Lacivert Şovalyeler Axa Sigorta Efeler Ligi’ni 
üçüncü tamamladı.

Voleybolda finallerin kaybedeni 
olduğumuz ve kupasız kapattığımız 2021-
2022 sezonun ardından, tıpkı kulübümüzün 
100. yılında olduğu gibi, Cumhuriyetimizin 
ilanının 100. yılına rastlayan 2022-2023 
sezonunda da tüm branşlarda ve 
kulvarlarda şampiyonluklar yaşamak 
dileklerimle. 

LACİVERT ŞOVALYELER BEKLENEN PERFORMANSI SERGİLEYEMEDİ
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arı Lacivert Derneği sosyal sorumluluk 
kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklere 
bir yenisini daha ekledi. Bu çerçevede; Sarı 

Lacivert Derneği tarafından Kütahya’da bulunan 
Gediz Altınkent İlk ve Ortaokulu’na futbol ve basketbol 
takımlarının forması hediye edildi. 

“ÖĞRENCİLERİMİZİN GÖZLERİNDEKİ IŞILTI 
İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Yapmış olduğu katkılar nedeniyle Sarı Lacivert 
Derneği’ne Kütahya Gediz Altınkent İlk ve Ortaokulu 
Müdürü Okan Karaca tarafından verilen plakette şu 
ifadelere yer verildi: “Fenerbahçe sevgisini ülkemizin 
her noktasındaki çocuklarımızın yüreklerinde 
yaşatmada ve onların hayallerine kavuşmasında 
üstlenmiş olduğunuz rol, çocuklarımız ve bizler için 
unutulmayacak hatıralar biriktirmemize vesile oldu. 
Öğrencilerimizin yüzlerindeki mutluluk ve  
gözlerindeki ışıltı için teşekkür ederiz.”

Sosyal 
sorumluk 

projelerine 
ara vermeden 

devam eden 
Sarı Lacivert 

Derneği, 
Kütahya Gediz 

Altınkent İlk 
ve Ortaokulu 

öğrencilerine 
forma 

bağışında 
bulundu.

Kütahya Gediz Altınkent İlk ve Ortaokulu öğrencilerine forma bağışı

SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİMİZ DEVAM EDİYOR

S

“ARTARAK DEVAM EDECEK”
Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren 

Sarı Lacivert Derneği’nin önümüzdeki dönemde de 
Anadolu’nun her köşesinde ihtiyaç sahibi okullara 
yardımları ve Fenerbahçe sevgisini yaygınlaştırmak 
adına çocuk ve gençlerimize forma bağışlarının 
artarak devam edeceği ifade edildi.



zellikle 21. yüzyıl ülkemizde spora yapılan 
yatırımın artması, spor bilincinin artması 
ve Milli takım nezdinde futbolda başarıların 

gelmesiyle marka değerimizin yükselmesi büyuk önem 
arz ediyordu. Tabii 2000’li yıllarda Aziz Yıldırım’ın vizyon 
ve azmiyle Türk futboluna yön vermesi ve de hedeflerini 
ortaya çıkarmasıyla gelir arttırma politikalarında 
büyük artışlar yaşandı. Neredeyse hiç dile getirmek 
istemediğim 3 Temmuz kumpasına kadar yaşanan tüm 
gelişmeler kulübümüz adına finansal gelirlerde hep 
pozitif tabloyu ortaya çıkarıyordu. Kumpas davasından 
sonra ülke futbolunun büyütülen pastasındaki  büyük 
dilimlerin Fenerbahçe’den Galatasaray’a doğru evrilişi 
sağlandı. O günlerde verdiğimiz mücadeleden dolayı 
gerçekleşen durumların finansal sonuçlarını ancak 
bugünlerde daha iyi kavrayabiliyoruz.

BEIN MEDYA GRUBUNUN İLK YILLARDA 
VERDİĞİ BÜYÜK DESTEK SONRASINDA 
YERİNİ SORUNLARA, YAPISAL 
DEĞİŞİMLERE, YAYINCILIĞIN STERİLİZE 
EDİLMESİNE BIRAKTI 

Bu zamanlarda yeni yayın ihalesi yapıldı –henüz 
resmi olarak tamamlanmadı- ve marka değerimizin 
‘nereden nereye’ geldiğini görmemiz ve Başkanımız 
Sayın Ali Koç’un futboldaki yapılanmanın değişmesi 
için verdiği mücadeleyi ve mali olarak zorlukların 
aşılması konusunda ne denli çaba gösterdiğini daha 
iyi anlamamız açısından yardımcı olacak. 2016 Kasım 
ayında gerçekleşen 560 milyon dolar olarak belirlenen 
yayın hakları, 2022 yılına geldiğimizde yaklaşık 140 
milyon dolar tutarında teklifle karşı karşıya kaldı. Tabi 
21 yıllık Digiturk yayıncılığında Katar merkezli Bein 
medya grubunun ilk yıllarda verdiği büyük destek 
sonrasında yerini sorunlara, yapısal değişimlere, 
yayıncılığın sterilize edilmesine bıraktı ve akabinde 
elimizde düşük bütçeli yayın ihalesi kaldı. Son yıllarda 

gelişen teknolojik degişimlerle, dijital yayıncılık ve 
sosyal medyanın güç kazanmasıyla ‘klasik’ yayıncılığın 
darbe aldığı gerçeğini reddedemeyiz. Fakat hiç 
kuşkusuz ülkemizdeki futbol yönetiminin özellikle son 
4 yıldır yürüttüğü farklı politikalar, dengeden uzak ve 
rasyonel olmayan kararlarla kulüp olarak bizim de 
tepkimizi çektiler. 

2019-2020 sezonunda özellikle yayıncı kuruluş 
ile kulübümüzün yaşadığı etik tartışmaları başta 
taraftarlarımız olmak üzere Başkanımız Ali Koç ve tüm 
camianin tepkisini aldı. Tüm bu yanlış yapılanmalar 
yıllardır kulübümüzün ifade ettiği sistemsizlik ve 
düzensizlik içinde düzen kurmanın neticesinde gelir 
kaybına neden oldu. Dolayısıyla kulüplerimizin başarı 
ve yatırımlarını etkileyecek düzeye getirildi. Halihazırda 
yaşanan maliyet artışları ve kur dalgalanmaları 
kulübümüzü yoğun bir şekilde likidite girdabına 
sokarken Avrupa kulüpleriyle olan rekabet konusunda 
bizleri geride bırakarak, transfer piyasasında eski 
stratejilerin kurulmasını zorlaştırıyor. Zaten durumun 
geldiği nokta; TFF başkanının istifası ve sezonu geçici 
bir başkanvekili ile sonlandırmamız yine birşeylerin 
doğrudan ne kadar uzak olduğunun bir yansımasıdır. 

Gerçekleşen tesisleşme, lisanslı sporcu 
sayısının artışı ve futbol dışı spor branşlarında 
Avrupa seviyesinde yaşadığımız başarılar; adeta 
artık sistemselliğin, seffaflığın, objektif aklın ve 
futbolun sadece futbol olarak kalması gerektiğinin 
altını çizmekle kalmıyor, adeta bağırıyor. Sonuç 
olarak geldiğimiz noktada özellikle yayın ihalesi 
sonuçlanmazsa; en önemli gelir kalemi olan maç 
yayınlarının yeni sezonda ‘harcama limitleri’nin iptaline 
yol açabileceğini belirtmemizde fayda var. Yapısal 
reform ve sistemsel düzenlemelerin; adalet ortamının 
sağlanmasıyla ekonomik ve finansal yapının iyiye 
gitmesindeki en büyük etkenler olduğunu belirtelim ve 
umalım.

2016 Kasım  
ayında gerçekleşen 
560 milyon dolar 

olarak belirlenen yayın 
hakları, 2022 yılına 

geldiğimizde yaklaşık 
140 milyon dolar 

tutarında teklifle karşı 
karşıya kaldı.

MARKA DEĞERİNİN  
FİNANSAL TABLOSU

MEHMET ÖZCAN

Ö

Gercekleşen 
tesisleşme, 

lisanslı sporcu 
sayısının artışı 

ve futbol 
dışı spor 

branşlarında 
Avrupa 

seviyesinde 
yaşadığımız 

başarılar; 
adeta artık 

sistemselliğin, 
seffaflığın, 

objektif aklın 
ve futbolun 

sadece futbol 
olarak kalması 

gerektiğinin 
altını çizmekle 

kalmıyor, 
adeta 

bağırıyor. 
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31 yaşındayım. Almanya doğumluyum 
ve orada yaşıyorum, memleketim 

ise Tokat. Evliyim, iki çocuğum var; 
oğlum dört, kızım ise iki yaşında. 
Düsseldorf’ta akıllı ev robotları üreten 
bir firmanın lojistik yönetiminde Supply 
Chain Management Operations olarak 
çalışıyorum. 

1997 yılında amcam sayesinde 
Fenerbahçe sevgisiyle tanıştım. Ben 
de pozitif anlamında, Fenerbahçe 
hastalığına kapıldım. Biz gerçekten 
boşuna söylemiyoruz bestelerde 
“Fenerbahçe sevgisi tarif edilmez, eşi 
benzeri olmayan bir sevgi, çok güzel bir 
sevgi bu.” Fenerbahçe’nin adı geçtiği her 

kulvarda, her branşta, kesinlikle başarı 
vardır. Altyapıya verilen değer çok önemli. 
Altyapı bizim sigortamız, kendimiz daha 
fazla sporcu üretmemiz lazım. İnşallah 
önümüzdeki yıllarda altyapıya daha fazla 
değer veririz.

Sayın Erhan Canbaz sayesinde Sarı 
Lacivert Derneği ile tanışma fırsatı 
buldum ve gerçekten o günden beri çok 
daha mutlu bir Fenerbahçeliyim. Dernek 
çalışmalarını takip ediyorum ve başarılı 
buluyorum. Organizasyon anlamında 
güzel çalışmalar yapılıyor. Almanya’da 
yaşamama rağmen faaliyetlere katılmaya 
çalışıyorum. Fırsat buldukça maçlara da 
gidiyorum. 

Avrupa Ligi yarı final ikinci maç, 
Lizbon deplasmanı kesinlikle unutulmaz 
Fenerbahçe anılarından bir tanesi 
benim için. Maalesef finale yükselmeyi 
başaramadık ama o atmosferi yaşamak 
bambaşka bir duyguydu. Fenerbahçemiz 
için ülke, şehir, mesafe fark etmeksizin 
her zaman her yerde yanında bulunmak 
çok gurur verici bir duygu. Yaşa 
Fenerbahçe!

1967 yılı Ankara doğumluyum. İlk, orta ve 
lise eğitimimi Ankara’da tamamladıktan 

sonra Gazi Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde master 
ve doktora eğitimimi tamamladım, bu 
süreç zarfında öğretim üyeliği görevinde 
bulundum. Sonrasında devlette şube 
müdürlükleri yaptıktan sonra, özel 
şirketlerde Proje Müdürü ve Şirket 
Koordinatörlüğü görevlerinde bulundum. 
Profesyonel hayatımın son yıllarında, 
yalıtım sektöründe çeşitli firmalarda 
genel müdürlük görevi üstlendim. 2017 
yılında emekli olduktan sonra, kendi 
şirketimi kurdum. Uzun Yalıtım ve  İnşaat 
Malzemeleri isimli şirketimi kurarak 
iş hayatımdaki tecrübemi teknik ve 
kapsamlı projelerde; dış cephe, su yalıtımı 
ve ince işlerdeki ‘titiz çalışma anlayışı’mla 
sürdürmeye devam ediyorum.

Evliyim, Derin ve Duru adında koyu 
Fenerbahçeli, 14 yaşında ikiz, voleybolcu 
kızlarım var. Onlar da Fenerbahçe’de 

voleybol hayatlarına başladılar ve bu 
sevdayı sürdürmekteler.

Fenerbahçe sevgisi ile tanışmadım 
doğduğumdan beri Fenerbahçeliyim.  
Ailemizde babam Fenerbahçeli’ydi, 
bizler de o sevgiyle doğduk ve büyüdük. 
’Fenerbahçe sevgisi tarif edilmez, yaşanır’ 
diyerek klişe bir cümle ile başlayayım. 

Gerçekten tarif etmek gerekirse 
Fenerbahçe’nin kaybettiği hafta benim 
için zamanın geçmediği bir hafta gibi 
geliyor. Hiçbir spor programından 
zevk almıyorum. Tabii ki bunu 
futbolda sınırlamak imkansız. Çünkü 
Fenerbahçe’nin basketbolda, voleybolda 
özellikle bayan voleybolda ve diğer tüm 
branşlarda hep alıştığımız gibi en önde 
olmasını bekliyoruz.

Sarı Lacivert Derneği’yle son 
kongre döneminde tanıştım. Derneğin 
çalışmalarını maalesef pandemi 
döneminde uzaktan takip edebilmek 
durumunda kaldım. Ancak, gördüğüm  

ve çevremden dinlediğim kadarıyla 
çok aktif ve başarılı buluyorum. 
Umuyorum pandeminin bitmesi ile ben 
de dernek adına daha aktif çalışmalarda 
bulunabilirim.

 Fenerbahçe ile ilgili birçok anı 
biriktirdim. Çocukluğumuzda Fenerbahçe 
Ankara’da Kızılcahamam kampına 
geldiğinde, babam bizi götürürdü. Bir 
seferinde efsanemiz Sayın Cemil Turan‘la 
tanışma imkanımız olmuştu. Yıllar sonra 
kendisine Kadıköy’de rastladım, birlikte 
fotoğraflar çektirdik ve bu anımı ona 
anlatabilme imkanı yakaladım. Benim için 
Fenerbahçe ile ilgili en güzel anılarımdan 
biridir.

Dernek üyelerimizi daha yakından tanımaya devam ediyoruz. Üyelerimiz 
Fenerbahçe sevdası ve Sarı Lacivert Derneği ile ilgili görüşlerini paylaştılar.

ÜYE SAYIMIZ  
ARTMAYA DEVAM EDİYOR

ALTYAPIYA VERİLEN DEĞER ÇOK ÖNEMLİ,  
BİZİM SİGORTAMIZ VE DAHA FAZLA ÜRETMEMİZ LAZIM

FENERBAHÇE’NİN TÜM BRANŞLARDA ALIŞTIĞIMIZ GİBİ 
HEP ÖNDE OLMASINI BEKLİYORUZ
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Barış Dursun
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Bulut Kadir Uzun
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1985 yılı Kayseri doğumluyum. Kayseri 
Sami Yangın Anadolu Lisesinde orta ve 

lise öğrenimini 2003 yılında tamamladım. 
2010 yılında SAÜ İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden ve Anadolu Üniversitesi Dış 
Ticaret Bölümünden mezun oldum. 2017 
yılında Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek 
Lisans MBA programına başladım. 2015 
yılında ÇSGB’den A Sınıfı İş Güvenlik 
Uzmanlık Belgesini aldım.   

Çocukluk yıllarımda futbol oynamayı 
çok severdim ve her çocuk gibi o 
dönemler Tanju Çolak hayranıydım. Tanju 
Çolak Fenerbahçe’ye transfer olunca 
ben de o dönemden sonra Fenerbahçeli 
oldum.

Fenerbahçe sevgisi bir insanın 
hayatta yaşadığı sürece sahip olduğu 
her şeyi paylaşması gibi bir duygu. 
Sanki ailenin hepsini teslim ediyormuş 
gibi; günü geldiği zaman baban olur, 
günü geldiği zaman annen, kimi zaman 
kardeşin kimi zaman en iyi arkadaşın, 

kimi zaman da sevgin oluyor. Uzun lafın 
kısası her şeyin oluyor, hayattaki en güzel 
anılarımı da en acı günlerimde birlikte 
geçirdiğin yol arkadaşın oluyor.

Ben, Sarı Lacivert Derneğinin en eski 
üyelerinden olan Orhan Kesikoğlu’nun 
akrabasıyım. Orhan abi sayesinde 
dernekle tanışma fırsatım oldu. Sarı 
Lacivert Derneği’nin çalışmalarını özellikle 
bu dönemde çok başarılı buluyorum. 
Bütün dünyayı etkileyen pandemi süreci 
ve ülkemizdeki ekonomik durumlardan 
dolayı derneğin faaliyetlerinin 
mevcut şartlara göre oldukça aktif 
yürütüldüğünü ve derneğimizin 
fedakarca bir çalışma içinde olduğunu 
düşünüyorum.

Fenerbahçe ile ilgili iki anım var 
unutamayacağım. Biri üzücü, diğeri ise 
gurur verici anılar. Üzüntü verici anım; 
16 Mayıs 2010 tarihinde Fenerbahçe-
Trabzonspor maçında berabere kalıp 
şampiyonluğu kaybettiğimiz gün. Diğer 

anım; 21 Mayıs 2017 yılında İstanbul’da 
yapılan Final Four’da Olimpiakos’u 
80 - 64 yendiğimiz maçta Fenerbahçe 
Beko’nun Euroleague şampiyonu olduğu 
gündür. Çünkü Fenerbahçe Kulübünün 
asıl hedefinin yurtiçindeki başarılardan 
çok yurtdışında kazanacağı başarılar 
olduğuna inanan kişilerden biriyim. 
Bu şampiyonluktaki bir diğer önemli 
nokta ise Sinan Erdem Spor Salonunda 
olması. O dönemde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesine ait salonun Final Four için 
yenilendiği dönemde Şantiye Şefi olarak 
görev yapmış olmam sebebiyle de benim 
için özel bir anıdır.

1961 İzmit doğumluyum. Yani 
Fenerbahçe sevgisini önceleri 

uzaktan tadanlardanım. İstanbul ile 
bağlarımız hem anne hem de baba 
tarafı aile büyüklerimin yaşamalarından 
dolayı kuvvetli idi. Klasik bir taraftarlık 
durumu ailemizde de vardı. İkiz dayımlar 
üzerinden çokça tartışılırdı. İkizlerden 
biri Fenerbahçe diğeri Galatasaraylı idi. 
Çocuk kalbim ile tarafımı seçmiştim. Tabii 
rahmetli babamın etkisini söylemem 
gerekir. Çok iyi bir Fenerbahçeliydi. 
Feriköy doğumlu olduğundan ilk 
deneyimini kaleci olarak yapmış ama 
beceremeyince (ki benim de kabiliyetim 
genetik) kulüp üyesi olup yöneticilik 
yapmıştır.

Babamın bir anısın paylaşmak isterim. 
Feriköy İstanbul Birinci Ligi’ne çıktığı sene 
babam yöneticidir. Mithatpaşa Stadı’nda 
Fenerbahçe ile lig maçı yapacaktır. Benim 
yaşımdakiler bilir, zemin seviyesinde 
yer alan Duhuliye tribününde yerini alır. 
Fenerbahçe yenmiştir. Fakat müthiş 
üzülür. Çünkü o zamanın kuralı hasılat 
yüzde 60 galip; yüzde 40 mağlup olarak 
pay edilir ve Ferikoy’e kalan para nakit 
olarak maç sonrası babama teslim edilir. 
Hazırlığı olmadığı için parayı gazete 
kağıdına sarar ve korkarak Feriköy’e 

kadar yürür. O zamana kadar gördüğü en 
büyük nakit paradır. Üzüntüsü; malubiyet 
ile mahallesinin takımı çok para 
kaybetmiştir. Sevdiği takım oğlunun da 
yıllarca peşinden koşacağı ve başarılar 
tadacağı gibi ilelebet payidar olacaktır. 
Bunu ben daha yokken bilmektedir. 

Sarı Lacivert Derneği ile tanışmam 
Hulusi Belgü’nün Ekinciler’deki 
toplantılarına sevgili dostum Kerim 
Sipahiler’in beni götürmesi ile oldu. 
Dernek kurulunca üye olup çalışmalara 
katılmak, organizasyonlarında yer almak 
büyük keyif vermeye başladı. Son Genel 
Kurul’da gördüm ki, üye listesinde 
dördüncü sırada yükselmişim. Sevgili 
Rahmi Eyüboğlu Başkan olduğunda 
Derneğimizin Denetim Kurulu’nda görev 
alma gururunu yaşatmıştır. Herhalde 
derneğin en eli sıkı denetim kurulu 
olduğumuzu Sevgili İsmail teyit eder.

Zor zamanlardı, derneğimiz 
kombine satışları yüzünden suçlanmıştı.  
Yaptığımız incelemede isnat edilen 
suç oluşmamış; derneğimizden toplu 
kombine bilet alan diğer bir Fenerbahçe 
taraftar derneği gelir elde etmek için 
yüksek fiyatla kombineleri satmıştı. 
Sayın Başkanım Rahmi, RadyoSpor’a canlı 

yayına katılmış ve bu konu gündeme 
gelmişti. Dayanamadım ve Engin Verel’in 
sunduğu yayına katıldım ve bildiğim 
tüm doğruları anlattım. Yayından 
ayrıldığımda derneğimi ne kadar 
sevdiğimi dudaklarımdaki tebessümden 
anlayabilirdiniz.

Sonrasında derneğimizin şu an 
üzerinde binası bulunan arsanın alımı için 
mücadele veren yöneticilerimiz kadar 
içinde bulunduğumuz binanın yapımında 
emeği geçen tüm yöneticilerimize 
şükran borçluyum. Ne kadar zor bir iş 
başardıklarını öğrenmek için bir dönem 
görev almanızı öneririm. En çok özlediğim 
ve olması için dua ettiğim organizasyon 
ise Şampiyonlar Ligi deplasmanlarına 
derneğimizin uçak kaldırmasıdır. Büyük 
keyif ve mutluluktur. 

Umarım bu yıl dileğim gerçekleşir. 
Tüm üyelerimize çubuklu kalın diyorum. 

FENERBAHÇE HAYATTAKİ YOL ARKADAŞIM

SARI LACİVERT AİLENİN PARÇASI OLMAK BÜYÜK KEYİF
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1970 yılı İstanbul doğumluyum.  
English High School ve YTÜ Makina 

Mühendisliği mezunuyum... Aynı okuldan 
İşletme Yüksek Lisansım (MBA) var. 
İki oğlum var (23 ve 18 yaşlarında). 
23 yaşındaki oğlum Yağız, Ege Kimya 
Mühendisliği İngilizce bölümünü bitiriyor. 
18 yaşındaki oğlum Deniz Koray ise 
Kadıköy Anadolu Lisesi 11. sınıfta. İnşallah 
o da seneye iyi bir bölüme girmeye 
çalışıyor. 

Çukurova Ziraat End. ve Tic A.Ş. (8 
yıl), Bp (1 yıl), Petrol Ofisi A.Ş. (18 yıl) 
çalıştım. Akaryakıt sektörünün dağıtım 
şirketi tarafının sevmediğim tarzda 
ve de kötü yönetilmeye başlandığına 
karar verdiğimde ve ayrıca illa birilerinin 
adamı olunması gerektiği artık belirgin 
şekilde netleştiğinde ve bu konular 
artık dayanılmaz hale geldiğinde 
sıkılıp çalışmayı bıraktım. Emekliyim 
ve Ankara’da yaşıyorum. Değerli bir 

kardeşimin şirketinde, yine sektörle 
iç içeyim. Ama bu defa herhangi bir 
akaryakıt dağıtım şirketi yöneticisine, 
eskiden de etmediğim gibi, Eyvallah 
etmemeye devam ederek çalışıyorum. 
Çok mutluyum... OĞULLARIM DA 
EYVALLAH’SIZ BÜYÜDÜ...

Fenerbahçe sevgisiyle beni babam 
tanıştırdı... O benim gibi değildi... Daha 
sakindi ama Fenerbahçeliydi. Maçlara 
giderdik... Sonra zaten büyüdük ve 
kirlendi dünya... HER GÜN 19:07’DE 
ALARM ÇALAR VE “FENERBAHÇE’NİN MAÇI 
VAR... BABAM’I ARA” yazar o alarmda... 
Öyle seviyorum... Arda’yı görünce, 
heyecanlanıp gözümden iki damla yaş 
dökülüyor... Oğlum gibi görüyorum... Öyle 
seviyorum... Evimin perdesinin üstünde 
iğne ile tutturulmuş FENERBAHÇE bayrağı 
var... Öyle seviyorum... ANAM GİBİ, BABAM 
GİBİ, OĞULLARIM GİBİ... SEVİYORUM 
FENERBAHÇE’yi.

Sarı Lacivert Derneği Başkanı Sertaç 
Bey sektörden bir tanıdığım. “Sarı 
Lacivert Derneği’ne üye olur musun?” 
dedi... Ben de üye oldum. Derneğimize 
çok sık gidip gelemiyorum ama İsmail 
Bey bir kaç kez arayıp maça davet etti.  
Sağolsun. Ankara’da da dernek şubemiz 
kurulursa iyi olabilir. Ben de aktif olarak 
yardım etmeye çalışırım.

Fenerbahçe ile ilgili hiç unutamadığım 
çok fazla anı var... En unutamadığım anı, 
100. yılda aldığım 100. yıl rakısının fiyatı... 
Hiç unutamıyorum. Hala içmedim... Hatta 
açmadım bile.

HER GÜN 19:07’DE ALARM ÇALAR VE...
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İsmail Itri Adadağ

6 Aralık 1992 İzmit doğumluyum.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik 

Yönetimi mezunuyum ve daha sonra 
University of Houston’da sertifika  
programımı tamamladım. Okul hayatım 
sonrası Koç Holding Şirketlerinden 
sırasıyla Opet Fuchs, Tüpraş ve Sendeo 
şirketlerinde Satın Alma ve Tedarik 
Zinciri departmanlarında görev aldım. 
İyi sayılabilecek bir basketbol geçmişim 
bulunuyor. Hem okul hem kulüp 
(Pamukspor) küçük, yıldız ve genç 
takımlarda Türkiye Finallerine yükselen 
takımın bir parçasıydım. Basketbol 
sonrası kayak sporuna yöneldim ve aktif 
olarak kayak yapmaktayım.

Fenerbahçe sevgisiyle tüm 
Fenerbahçelilerin yakından tanıdığı 
‘Tam Saha Press’ programı yorumcusu 
Ateş Bakan sayesinde tanıştım. Ateş Abi 
ile Kocaeli-Hereke tarafında çocukluk 
döneminden beri beraber aynı sitede 
yaşıyoruz. Ateş Abi’nin çocukları Hür 
ve Gür ile beraber büyüdüm. Ateş Abi 
biz daha 3-4 yaşlarındayken bizleri bir 
Fenerbahçeli yaptı hatta daha fazlasını 
söylemem gerekirse Fenerbahçeli 
olmayan etrafımızda pek kişi 

bulunmuyor:)
Sarı Lacivert Derneği ile Başkanımız 

Sertaç Komsuoğlu sayesinde tanıştım. 
Kendisi benim için rol model olmakla 
beraber ‘nasıl Fenerbahçeli olunur ve 
bu hizmet nasıl bu kadar iyi yapılır?’ 
sorusunun karşılığıdır. Kendisine buradan 
çok teşekkür ediyorum. 

Dernek çalışmalarıyla ilgili olarak 
konuşmak gerekirse; özellikle son 
zamanlarda Fenerbahçe Koleji Safiport 
serüveninde beni çok etkiledi. Takımı 
hiç yalnız bırakmayan Fenerbahçeliler 
ve süreci çok iyi organize eden İsmail 
Bey’e çok teşekkür ederim. Derneğimizin 
lokasyonel avantajı çok yüksek ve 
yakından görerek tecrübe ettiğim şeyler 
arasında Başkanımız Sertaç Bey ve 
Mustafa Akıncı gerçekten derneği çok 
fazla emek vererek ayakta tutmaya 
çalışıyorlar. Bizlerin de gerekli desteği 
kendilerine göstereceğimize inanıyorum. 
Son yapılan Kongre’de her şey çok salt bir 
şekilde konuşuldu ve bu yıl pandemininde 
etkisini yitirmesiyle çok etkili ve heyecanlı 
organizasyonlar olacağına eminim.

Fenerbahçe ile ilgili hiç 
unutamadığınız bir anı olarak; daha 

önce bahsettiğim Herekede’ki sitemizde 
bir diğer komşumuz Kocaelispor’dan 
Fenerbahçe’ye transfer olan Mert Meriç 
diğer adıyla Mirkoviç ile ilgili bir anımı 
söyleyebilirim. 2000-2001 sezonuydu. 
Mirko bir sabah bana sürpriz yaptı. Ben 
daha 7-8 yaşındayım, ‘hayde bir yere 
gidiyoruz’ dedi. Sabah çok erken bir saatti 
ama. Ben anlamadım tabi. Kendimi 1 saat 
sonra samandıra tesislerinde buldum. 
Mirko beni ilk soyunma odasına götürdü. 
Tüm futbolcularla beraber giyindim, bana 
da forma ve ayakkabı almıştı. Sonra 
onlarla beraber idmana çıktım. Revivo ve 
Lazetic le beraber bana penaltı attırdı. 
Kalede Rüştü abi vardı:) İdman sonrası 
bana imzalı top ve forma verdiler ve o 
gün benim doğum günümdü. Buradan 
Mirko’ya tekrar çok teşekkür ederim. Top 
ve forma her daim benimle beraber.

TOP VE FORMA HER DAİM BENİMLE
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izi mutlu eden, gururla beş gün yaşamamızı 
sağlayan Fenerbahçe Koleji Safiport Erkek 
Basketbol takımımıza çok teşekkür ediyorum. 

Forma sırt sponsorluğunda katkısı geçen başta 
Başkanımız Sertaç Komsuoğlu nezdinde Yönetim 
Kurulumuza ve dernek üyelerimize teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Playoff TB2 Finallerine ev sahipliği yapan Kocaeli’de 
oynanacak olan maçlar,  iki gruptan oluştu. Bizim de 
yer aldığımız  A Grubu’nda sırasıyla Çorlu Belediye, 
Harem Spor ve Ego Spor rakiplerimizdi. İlk iki sırayı alan 
takımların önümüzdeki sezon Misli.com Birinci Lig’e  
yükselme hakkı kazanacağı finaller öncesi rakiplerimiz 
hakkında fazla bir bilgim yoktu. Ama geçmişte ben 
de alt liglerde oynamış biri olarak maçların çekişmeli, 
çetin ve son topa kadar süreceğini tahmin ediyordum.

Yorucu beş gün bizi bekliyordu. Pazartesi, Salı 
ve Çarşamba grup maçları; Cuma günü yarı Final, 
sonrasında da Cumartesi günü Final müsabakası olmak 
üzere yoğun bir fikstür vardı. Biz de Dernek olarak 
programımızı bu fikstüre göre planlamıştık. Üyelerimiz 

ile Dernek merkezimizde 
toplanarak  bando takımımızla 
birlikte ilk maç olan Çorlu 
Belediye maçı için yola çıktık ve 
İzmit’te yer alan salona ulaştık. 
69-63 skorla maçı kazanarak 
ilk maçımızı almış olduk. Ertesi 
gün oynanacak olan grubun en 
zorlu takımı Harem Spor maçını 
düşünmeye başladık. Maçın 
oynanacağı salon diğerine göre 
daha küçük bir salondu. Harem 
takımı Birinci Lig’de oynamış, 
tecrübeli bir takım izlenimi 
veriyordu. Maçın başlaması ile 
birlikte dediklerimi ispatlayan 
bir takım seyrediyordum. Bizim 
takım genç ve karşı takıma 
göre daha atletik bir takımdı. 
Harem Spor yaş ortalamasından 

dolayı süreleri ekonomik kullandı, maç son topa kadar 
sürdü ve mücadeleden bir sayı farkla 82-81 galip geldik.

Grubumuzun son maçı olan Ego Spor ile grup 
birinciliği maçına çıktık. Tecrübeli bir takım ile 
karşılaştık. En büyük silahımız genç bir takım 
olmamızdı. Üçüncü periyottan sonra maçı kopararak 
maçtan 77-63’lük galibiyetle ayrıldık. Böylece grubu 
lider tamamlayarak yarı finalde diğer gruptan gelecek 
rakibimizi beklemeye başladık.

Kastamonu Belediyesi yarı finalde  rakibimiz 
olmuştu. Maçı kazanmamız halinde Misli.com Birinci 
Lig’e yükselecektik. Derneğimiz için övünç kaynağı 
sporcularımız büyük başarıya imza attılar. Son 
periyottaki iyi oyunla maçı 74-60 kazanarak hayalimiz 
olan birinci lige yükseldik.

Cumartesi günü finalde Bodrum Spor ile 
şampiyonluk maçına çıktık. Zorlu geçen bir mücadele 
sonunda takımımız, maçtan 75-65 galip ayrılarak kupayı 
camiamıza kazandırdı. Sporcularımız ile maçtan sonra 
bütünleşerek sevinçlerine ortak olduk. Hem derneğimiz 
adına hem de genç sporcularımız adına gururla 
turnuvayı bitirmiş olduk. Playoff maçlarında ilk günden 
itibaren son güne kadar takımımızı yalnız bırakmayan 
Sayın Sertaç Komsuoğlu’na ve dernek üyelerimize çok 
teşekkür ederim.

PLAYOFF HİKAYEMİZ

VOLKAN ACARKAN
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azı hikayelere geç kalırsın, 
yarısından başlarsın dinlemeye. O 
kadar güzel bir hikayedir ki sonuna 

yaklaştıkça başını kaçırdığın için daha çok 
üzülürsün.

Bizim de hikayemiz böyle Fenerbahçe 
Koleji Safiport’la. Bir toplantıda dernek 
Genel Sekreteri “maçlara gidelim, takımı 
destekleyelim” dedi. 

21 Ocak 2022 destek için biçilmiş kaftan 
bir gün; yağmur bir taraftan, trafik öte 
yandan feci. Neyse ki yoldan topladı bir 
kardeşim de kendimizi Kolejin salonuna 
attık. Saha içinde izliyoruz maçı ama 
doğrusu pek kimseyi de tanımıyorum. 
A takımdaki çocuklara gözlerim aşina 
biraz. Rakip Uşak, parkeye çıktılar bende 
soru işaretleri başladı. Bizim çocuklar o 
kadar gençler ki, sanırsınız babaları ile 
oynuyorlar. Ama sayı makinemiz 51 sayı ile 
maçı bitirince bir dakika dedim; akıl yaşta 
değil, başta. 

Ve o ilk maçta Sarı Lacivert’in kanımda 
dolaştığı gibi takım da kalbime dokundu ve 
ne olursa olsun bu çocuklar desteği hak 
ediyorlar dedim. 

Tarih 28 Ocak 2022 ve bu sefer 
rakip İstanbul Efendileri, artık takımın 
fanatiğiyim.

Öte yandan gençlik maalesef ne kadar 
uzaklaşmış sporu yerinde izlemekten. 
Maçların Kolej’in salonunda okul saatinden 
sonra oynanması bir yerde öğrencilerin de 
maçları izleyip, takımı desteklemesi için 
planlanmış olmalı ama öğrenciler gereken 
ilgiyi göstermiyorlar.

Biz ise takımı giderek daha fazla 
sahipleniyoruz ve onlarla daha fazla 
birlikte olmak için fırsat yaratıyoruz. 
Bobby’mizin yazdığı kitabı dernek olarak 
oyuncularımızla buluştururken tarih 4 
Mart 2022 ve aynı gün o moralle takımı 
Galatasaray deplasmanına uğurluyoruz.

Maçları yaşamak, skorları twitterdan 

okumak gibi değil, başka bir duygu. Bir 
kere o atmosferi yaşadınız mı, bir daha 
kopamıyorsunuz. Önce ev sahibi olduğunuz 
maçlara gidiyorsunuz, sonra can bu, 
deplasmanlara da gitmek istiyor. Ve sonra 
teker teker çocukları tanımak ve hatta 
aileleri ile bütünleşmek başlıyor ve işte 
orda artık taraftar değil, takımın parçası 
oluyorsunuz.

Normal sezon maçlarından en zor 
rakiple oynayacağımız maç Bodrum 
Çağdaş’la ve mekan Metro Enerji Salonu. 
Rakip taraftar desteği ile birlikte gelmiş, 
yaşları da büyük, tecrübeleri de ve 
maalesef o gün yenilginin acısını yaşıyoruz. 
Ama o gün takım için büyük bir tecrübe 
oluyor ve vazgeçmeye değil kamçılanmaya 
yol açıyor. 

Bu arada Takım artık çubuklu forma ile 
çıkmak ister maçlarına ve sırt sponsoru 
olan derneğimiz SarıLacivert onlara bu 
sözü de verir.

Ligi grubumuzda ikinci olarak 
tamamlayıp son 16’da 8 Nisan 2022’de 
Çorlu Saray ile karşılaşıyoruz. Istanbul’da 
çok rahat yeniyoruz rakibi. 2.maç 10 
Nisan 2022’de Çorlu’da, üstelik aynı gün 
Galatasaray ile Kadıköy’de maçımız var, 
ama dedim ya bir kere kanımıza karıştı 
diye; Fenerbahçe Koleji Safiport ağır 
basıyor ve Çorlu’ya deplasmana gidiyoruz 6 
kişi. Maalesef hakem üçlüsünün de desteği 
ile seriyi 3.maça bırakıyoruz. 

Istanbul’da 15 Nisan 2022’de 3. maç 
bando desteği ile bizim ve 1 senelik bile 
geçmişi olmayan, yepyeni bir takım son 8’e 
kalmayı başarıyor.

Grup maçları  25 Nisan-27 Nisan 2022 
tarihleri arasında Kocaeli’nde.

Çocuklar bandoyu çok sevdi ve her maç 
olsun istediler. Tribünler bir anda renklendi.

İlk maçımız 25 Nisan’da ABB EGO Spor 
ile ve maalesef organize olamadığım için 
gidemiyorum ama 26 Nisan’da Harem SK 

ile olan maçımızı ve 27 Nisan Çorlu SK ile 
olan son grup maçını büyük heyecan içinde 
salondan takip edip, büyük sevince ortak 
oluyoruz. 3 galibiyet, 6 puan, attığımız 228 
sayıya karşılık 207 sayı yiyerek yarı finale 
çıkıyoruz.

10 aylık çalışmanın, özverinin ve inancın 
karşılığını almak için artık sadece 1 maç var 
önümüzde. Şampiyon olmak değil bir üst 
lige çıkabilmek hedefimiz ve bu duygularla 
29 Nisan 2022 cumartesi günü Kastamonu 
Yurdum GSK ile sezonun belki de en 
önemli maçına çıktık. Üstelik en önemli 
oyuncularımızdan biri de sakatlanmıştı. 
Ancak takım inanılmaz bir karakter ortaya 
koydu ve TBL biletini almayı başardı.

O kadar müthiş bir duyguydu ki, 
sevinçten adeta delirmiştik. Günlerdir 
bağırmaktan, tezahürattan ne ses ne hal 
kalmıştı ama yaşanan mutluluk herşeye 
değmişti. Takımı bırakıp Istanbul’a dönmek 
gelmiyordu hiçbirimizin içinden. Nerdeyse 
gece yataklarına yatırıp, üstlerini örtmek 
geliyordu içimizden.

Ama çocuklar dinlenmeli ve bütün 
sezon boyunca en dişli rakibimiz olan 
Çağdaş Bodrum ile son maça çıkmamız 
gerekiyordu.

30 Nisan 2022 günü İstanbul’dan 
düştük yine yollara; bir aracımızın arıza 
yapması kusurdu, o da oldu ama sağolsun 
arkadaşımız ilk çeyreği kaçırsak da bizi 
maça yetiştirdi.

Çocukların hepsi ama hepsi, gerek 
parkede, gerek benchde öyle bir karakter 
koydular ki ortaya, tribünde bizler ve bando 
desteği ile kupayı da ilk kez müzemize 
getirmeyi başardılar.

Sonrası mı mutluluk, mutluluk, 
mutluluk...

Sağolsun, varolsun emeği geçen herkes

Yaşa Fenerbahçe...

Hayat SarıLacivert Güzel...

MELTEM TELAFERLİ

B
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BİZİMKİSİ BİR 
AŞK HİKAYESİ...



021-2022 sezonu başında Fenerbahçe Spor 
Kulübü, birçok insanın dikkatinden kaçacak bir 
projeyi hayata geçirdiğini duyurdu. Fenerbahçe 

Koleji Safiport takımı TB2L’de mücade etmek üzere 
kuruldu. Takımın öncelikli hedefi bir üst lig olan TBL 
ligine yükselmek olarak belirlendi. Ana hedef ise A 
Takımda oynamak için gençleri hazırlamaktı. Birçok 
insanın aklına BGL takımı varken neden bu proje 
yapıldı diye bir soru gelebilir. BGL takımlarında yaş 
sınırı var maalesef, üstelik bu takımlarda yaşı dolan 
her oyuncunun doğrudan A Takım oyuncusu olabilme 
ihtimali çok az. Tabi bu noktada şu gerçeği göz 
önünde bulundurmak gerekiyor. Altyapılarda oynayan 
oyuncuların hepsinin A Takım oyuncusu olabilme şansı 
yok ancak A takıma çıkamamış olmaları bu oyuncuların 
yetersiz basketbolcular olduğu anlamına da gelmez. 

Bu bir gelişim sürecidir ve oyuncu oynadıkça 
gelişir. Bu durumun en güzel örneği, altyapımızdan 
çıkan ve şu an A Milli Basketbol Takımımızın guard 
rotasyonunun önemli parçalarından biri olan Berk 
Uğurlu’dur. Belki Fenerbahçe A takımında beklenen 
gelişmeyi gösteremedi ve süre bulamadı ama gittiği 
her yerde üstüne koyarak bugün milli takımın en 
önemli parçalarından biri haline geldi Berk. İşte tam 
bu noktada Fenerbahçe Koleji Safiport’un aslında 
altyapıdan A takıma giden süreç içerisindeki bu 
boşluğu nasıl doldurduğu ortaya çıkıyor. Oyunculara 
hem lig tecrübesi kazandırmak hem de oyunlarını 
geliştirme fırsatı sunması açısından doğru bir proje 
olması göze çarpıyor. Dört adet çifte lisans hakkı ile 
bazı oyuncuların zaman zaman A Takım kadrosuna dahil 
olabilmesi avantajı da Fenerbahçe Beko için büyük bir 

FENERBAHÇE’NİN  
GELECEĞİ BURADA

FURKAN ZENGİN

2
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Fenerbahçe Beko’da sözleşmesi 
biten oyunculardan en çok Jan 
Vesely ve Nando De Colo’nun 
durumu merak edilmekte. Bunun 
yanı sıra  Achille Polonara ve 
Pierria Henry’nin kontratları ise 
opsiyonlu durumda. Kontratları 
biten Markel Starks, Jehyve 
Floyd,Danilo Barthel ile devam 
edilmesi ise sürpriz olur. 
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artı. Sürdürülebilir bir yapılanma ile uzun 
vadede Fenerbahçe Koleji Safiport’un hem 
Fenerbahçe hem de Türk basketboluna 
büyük katkıları olması gayet mümkündür, 
bu yüzden Fenerbahçe taraftarlarının, 
iş adamlarının, medya mensuplarının bu 
projeye sahip çıkması ve desteklemesi 
gerekir. Peki bu hedeflerle yola çıkan bu 
proje ilk sezonun ardından ne durumda gelin 
ona bakalım. 

Fenerbahçe Koleji Safiport, TB2L’de 
normal sezonu Çağdaş Bodrumspor’un 
ardından ikinci sırada bitirerek, Kocaeli’de 
yapılan final grubu müsabakalarına kalmayı 
başardı. Tamamen gençlerden kurulu 
olan takımın en yaşlı oyuncusunun 1998 
doğumlu olduğunu hatırlatalım yeniden. 
Final grubunun tek devreli lig usülü oynanan 
ilk etabında rakiplerimiz Haremspor ve 
ABB Egospor’du. Çok çekişmeli geçen ilk 
maçı Haremspor’a karşı 82-81 kazanan 
takımımız grup liderliği mücadelesinde ise 
ABB Egospor’u 77-63 yenerek adını yarı finale 
yazdırmayı başardı. 

Yarı final maçı adı “YARI” olmasına 
rağmen aslında final niteliğinde olan bir 
maçtı. Bu maçı kazanan takım bir sonraki 
sene, üst lig olan TBL’de oynamaya hak 
kazanacaktı. Rakip Kastamonu Yurdum 
GSK’ydı. Dördüncü çeyreğin ortalarına kadar 
büyük çekişme içinde geçen maçı Baran 
Avşar, Cengizhan İvedi ve Barış Yeniay’ın 
dikkat çekici performansları ile 74-60 
kazanarak bir üst lige çıkma başarısını 
gösterdik. Çocukların maçtan sonraki 
sevinçleri görülmeye değerdi. 

Finalde rakip sezon içinde de iki kere 
mücadele ettiğimiz, Erkan Veyseloğlu, 
Soner Şentürk gibi TB2L seviyesinin bir 
hayli üstünde olan oyunculara sahip olan 
Çağdaş Bodrumspor’du. Mücadeleden asla 
yılmayan ve geri adım atmayan çocuklar 
75-65 kazanarak bu harika sezonu kupa ile 
taçlandırmayı başardılar. 

Sezon içerisindeki performansıyla skorer 
oyuncumuz Cengizhan İvedi adından bolca 
söz ettirse de, final grubu müsabakalarında 

Ahmet Safa Yılmaz pota altını domine eden 
performansı ile göz boyadı. Sadece bu 
iki isim değil oynayan her oyuncumuzun 
sahada tüm gücüyle mücadele ettiğinin 
altını çizmemiz gerekiyor. Bu çocuklar iyi 
birer basketbolcu olmalarının yanı sıra iyi bir 
takım da olmanın ne kadar önemli olduğunu 
hepimize gösterdiler. 

Şimdi sırada TBL ligi var. Bu sefer 
kadroya 2 yabancı oyuncu ekleme hakkımız 
da olacak. Bu oyuncular da yine Fenerbahçe 
Koleji Safiport projesine uygun olarak, 
potansiyelli genç isimlerden seçilecekler. 
Fenerbahçe Beko içerisinde gene kimsenin 
çok bilmediği ama arı gibi çalışan bir scout 
departmanı var. Bu departmanın raporladığı, 
potansiyeli olan ama henüz Fenerbahçe Beko 
seviyesinde olmayan genç oyunculardan 
ikisini seneye Fenerbahçe Koleji Safiport’ta 
göreceğimize eminim ben. Kim bilir belki de 
iki sene sonra Fenerbahçe Beko kadrosunda 
bu takımdan çıkmış iki oyuncu göreceğiz. Bu 
takımın ana hedefi de bu değil mi zaten. 

Ana hedef demişken biraz ana takımımız 
olan Fenerbahçe Beko’dan da söz 

etmemiz gerekir. Sezon başı yaşanan coach 
krizinde eldeki seçenekler içerisinden 
en mantıklısı olduğu düşünülen Sasha 
Djordjevic’e gidildi. Sezon içerisinde zaman 
zaman ivme yakalansa da uzun bir aradan 
sonra takımımız Euroleague’de Play-Off 
etabına kalamadı maalesef. Bu sonucun 
arkasında saha dışı birçok etken olduğu 
gibi saha içindeki inişli çıkışlı performansın 
olduğu da ayrı bir gerçektir. Rusya’nın 
Ukrayna ile girdiği savaştan dolayı Rus 
takımlarına uygulanan ambargo sonrası 
galibiyetlerimizin silinmesi sezonun kırılma 
anı oldu bizim için. Tabi oraya gelene kadar 
çok daha iyi bir performans gösterilmiş 
olması gerekirdi ama gösteremedik. Özellikle 
sıralamada bizden daha aşağıda olan 
takımlara kaybettiğimiz maçlar bizim için 
belirleyici oldu.

 Önümüzdeki sezonun yapılanması için 
ise önümüzde ciddi fırsatlar var. Rusya 
pazarının dağılması Avrupa basketbolunda 

dengeleri bozacak türden. Bazı oyuncular 
Rus kulüpleri ile olan ilişiğini keserken, 
bazıları ise sene sonunu beklemeyi tercih 
etti. Bu noktada CSKA Moscow kulübünün 
Euroleague hissedarları olan diğer kulüplere 
yolladığı “seneye oynamak istiyoruz” 
temalı mektup kafaları karıştırsa da, kısa 
vadede Rus takımlarının uluslararası 
organizasyonlara dönüşü zor gözüküyor. 
Kontratı devam eden isimler için biraz 
daha belirsizlik yaratabilecek bir durum 
gibi gözükse de kimseyi Rusya’da kalmaya 
zorlayamayacaklardır. Fenerbahçe Beko’da 
sözleşmesi biten oyunculardan en çok 

Jan Vesely ve Nando De Colo’nun durumu 
merak edilmekte. Bunun yanı sıra  Achille 
Polonara ve Pierria Henry’nin kontratları 
ise opsiyonlu durumda. Kontratları biten 
Markel Starks, Jehyve Floyd,Danilo Barthel ile 
devam edilmesi ise sürpriz olur. Önümüzdeki 
sene öncelikle guard rotasyonunun 
güçlendirilmesi elzem gözükmekte. Nando ile 
devam ediliyorsa kaliteli bir ekleme, devam 
edilmiyorsa biri yıldız olmak üzere iki takviye 
o bölge için şart. Sonuç itibariyle eldeki 
imkanlar doğrultusunda en iyi yapılanmanın 
oluşturulacağına dair inancım tam.

FENERBAHÇE BEKO İÇİN EN İYİ YAPILANMANIN OLUŞTURULACAĞINA DAİR İNANCIM TAM



ÜYELERİMİZLE GÜÇLÜYÜZ
YASEMİN MERÇİL
KADİR TURGUT KUTLU 
ORHAN DEMİREL   
SABAHATTİN RAHMİ 
EYÜBOĞLU  
MUHARREM METE 
YURDDAŞ
NECDET ÇOBAN
KEMAL ALICI
TUNÇ ÖZGÜR
AHMET AKSOY  
SÜLEYMAN ÇAKIR
GÖKHAN ÖZAKINCI
ŞEFİK ÇETİNKAYA
NECDET GÜVENÇ
AHMET GÜRKAN 
ERGENEKON 
ADNAN HALUK 
SARIPINARLI
H.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
FUAT KURU
HÜSEYİN SELÇUK GÖRKEY
SERKAN ÖZKÖK
MEHMET ÇAKMAK
AYDIN BAŞARDI
JAK BENZONANA
İBRAHİM SELİM TURAN
ALİ BAKİ USTA
MEHMET ORHAN 
KESİKOĞLU
CÜNEYİT ARINEL
TOLGA TUNÇ
TAYLAN SAYIN
ERKAN AKSEL
SERKUT COŞKUNSU
SALİH ÖZBULUT
DİLAN AYDIN
VOLKAN ACARKAN
MEHMET AYDIN TEMİZER

BERK ÇOKKAN
İSMAİL ÇAĞATAY ARSLAN
YALÇIN HAKER 
TAHİR KOÇ
MUHARREM GÜRKAN 
ÖGEMEN
ONUR BENEK 
TOLGA GÜR
MURAT RAŞİT 
ARSLANOĞLU
GÖKHAN GÜVENÇ
ALP TEKİN BAŞ
ORHAN GÜRLEVÜK
COŞKUN HAKER
ZERRİN ALADİNLER
HAYATİ EREN
TOLGA DEMİR
YAVUZ ASLAY
UĞUR MÜNİR BAŞITAŞ
MURAT ÖZDEMİR
HÜROL KIYNAK
GÖKHAN DANDİN
SADİ NECDET ŞENSEZER
SÜLEYMAN DURSUN
CAN KALELİOĞLU
AHMET GÖKHAN 
UĞURSOY
ACAR SERTAÇ 
KOMSUOĞLU
MUSTAFA AKINCI
MEHMET ACUN GÜNEŞ
EYÜP ARATAY 
AHMET İZZET EKE
MEHMET AKİF CAN
AHMET DEMİR
MERT BALCI
CEVDET YURTTAPAN
ABDULLAH YILDIZLI
MUHSİN ALP MİSKİ
BİROL ULUSOY
REBİİ GÜVENÇ
MAHMUT RAMAZAN 
ULUSOY
CAN LEVENT ULUSOY
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
FATİH DÖNMEZ
FİKRET YELKENCİ
KEMAL EMRAH ERDOĞ
DORUK PARMAN
ADİL DİNÇER ALPMAN
İLHAN ZEKİ KÖROĞLU
MAHMUT GÖKSEL 
NARDEMİR
YUSUF KAYA
ALİ YILMAZ
SELÇUK SALİH YILMAZ
MEHMET LEVENT 
BULGURCU
BERKEHAN BULGURCU
TUĞBA GÜVENÇ
HALUK GEMİCİ
YİĞİT SUPHİ MERAL
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

ZÜLKİF KAPKİ
SELİM ŞİPER
SERKAN KELEŞER
SADIK KAYHAN KÖSEOĞLU
YAŞAR OYTUĞ YENİHAYAT
UĞURCAN GÜRLER
SAVAŞ ARKMAN
ENGİN YALAMAN
SEMİH TUĞRUL GENÇ
OKTAY AKTOLUN
TANER KARABAĞ
İSMAİL GÖKHAN ÖZTÜRK
MELİH TÜRKER
CEMALETTİN TÜNEY
AHMET ERDEM
ABDULLAH KAĞAN 
ZENGİN
HALİL İBRAHİM DİKKANAT
LORAN BERÇ VAYLOYAN
ONUR GÜVENÇ
CEMALETTİN GÜVENÇ
EMRE KARAYEL
OĞULCAN KESKİNEL
BAHADIR YAATASI
SUAT KURTOĞLU
ERTÜM TÜFEKÇİ
İHSAN MUTLUAY DOĞAN
MÜNİR OZAN SARICI
ONUR BENÖN
BURÇAK ERSEVER
EREN ÇAK
MEHMET KAANCAN 
KOMSUOĞLU
AKİF ÖZAL
AHMET AKSU
MUSTAFA BAŞ
BARIŞ ULUSOY
EZGİ ARATAY
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
FATİH AKARSU
METİN GÜNDOĞDU
TARDU SİPAHİOĞLU
YAVUZ DURMUŞ 
OZAN EKMEL ANDA
MELİS GÜLERGÖZ 
HÜSEYİN NUSRET 
KARADAĞ
ERHAN CANBAZ
RAMAZAN FARUK DİNÇER
SALİH İLERİ
ERSAN ÇUBUKCU
MESUT MERTOL ABAY
BÜLENT ŞEN
HASAN YAVUZ İPEK
BURAK AKBURAK
MUSTAFA ÇİNDİR
ÜMİT ÇİNDİR
ERSİN KAYA
FÜSUN AKTOLUN
ALİ ASLAN UZUN
OKTAY SARICA
MURAT TOSUN
OSMAN NURİ BAŞAR 
ULUSOY
FERİAL ORHAN
BİRGÜL KÖROĞLU
EGE MURAT KÖROĞLU
ÇAĞATAY ÖRSAL
TAHSİN BARTU ER
HALE ER
OSMAN NADİ TANCA
OGÜN ERDEM
EKİN CEM EKE
AYNUR EKE
BARIŞ TAŞCIOĞLU
ÖMER EKİNCİ
NEBİ SÜLEYMAN AYTEKİN
AYNUR KUMSEL AKSOY
SVETLANA OKAN
ÖMER TURAN
BARIŞ EKİNCİ
SAİM BAKKALOĞLU
UYGAR ATAŞ
MUSTAFA ERTÜRK
MUAZZEZ MİNE ÖZCAN

AHMET VEYSEL EKİNCİ
ERSİN AKKÖSE
MELTEM PERDECİ
BİROL TELLİ
HAMZA SALİH AK
CAHİT TAŞBAŞ
İBRAHİM SİNAN AK
İHSAN CALBAN
ZEYNEP TEZCAN
SABRİ TUNÇ 
BÜYÜKMOROVA
SALTUK ORKUN ERİBOL
RECEP KURT
ASAF MERT AKSU
SÜREYYA DENİZ TAYMAN 
ELÇİN DANDİN
AZİZ CAMCI
İSMAİL EREN İNANÇ
CEM KARTAL KAYA
İSMAİL SUAT AKKAN
AHMET ONUR ÖZKAN
ABDULLAH TAHA ŞEN
YUSUF RIZA DÖVER
TAMER ÇALIŞIR
FAKİR HÜSEYİN ERDOĞAN
GÜLAY AKIN
MEHMET ATEŞ BAKAN
FEYZA BAKAN
EMİN EMRAH DANIŞ
ELİF GÜR
BURAK KUYAN
MÜRSEL ÖCAL
VEYSEL TEKİN GÜÇTEKİN
RAHMAN TAŞDELEN
SÜLEYMAN TURAN
TÜNÇAY BOLAT
HALİL DEMİRÖLÇEN
DÜNYA KAYA
TANJU ALTAY
CANER ÖZER
FERHAN ADEMHAN
GÖKSENİN BOZDEMİR
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
EMRE ÇAKIR
MELİSSA EDA BELENDİR 
TELLİ
SERKAN ŞENGÜL
ZİYADİNÇ OYLUM
YAKUP DOĞAN
BURÇİN GÖZLÜKLÜ
BULUT KADİR UZUN
ZEYNEP YALIM UZUN 
BURAK ATAY
AHMET BEYSEL
TANER SEVİM  
UTKU KORKMAZ
ÖZGÜR YAŞAR
HAKAN VAROL
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
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
MUZAFFER ESRA TURAN
ALPER UÇAR
SELAHATTİN BAKİ 
CEM OSMAN SOKULLU
ÖMER FARUK TEZCAN
ERDAL YILDIZ
ATEŞ BARUT
BERKİN TOPLU
BURHAN YİĞİT
BUSE ARICI
ERDAL OZAN
EMREHAN MERMER
İSMAİL YILDIRIM
HÜSEYİN AVKAN
AYTEN GİZEM YILMAZ
EBRU TÜRKMEN
SAMET KÖSE
AHMET ÇELEBİ
ABDULHALİK ALTUN
MUHİTTİN İLKER DİNÇAY
BARKIN KIZILKAPLAN
NECİP SİNAN DÖNMEZ
ÖMER DELİKGÖZ
MELTEM TELAFERLİ
ÖNDER DİKMEN
MEHMETCAN ÖZCAN
BARIŞ DURSUN
HASAN CAHİT 
AKINCIOĞLU
NAİM KARAKUŞ
ARİF MERT KALEMCİOĞLU
ÖMER OKAN
İNCİ CERİT
ŞÜKRÜ FERAHBAŞ



24 YAŞINDA

Sarı Lacivert Derneği, yıllardır aynı tribünü paylaşan, bilgi, tecrübe ve 
diğer birikimlerini, çok sevdikleri Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yararına 

kullanmak isteyen ve yüreği Fenerbahçe sevgisi ile dolu olan kişilerin bir 
araya gelerek Fenerbahçe’ye hizmet etmek fikrinden doğmuştur. 

Sarı Lacivert Derneği kuruluş amacı olan Fenerbahçe Spor Kulübüne 
karşılık beklemeden hizmet vermek, Kulübü şahsi menfaatlerinin 

üzerinde tutarak gerek Türkiye’de gerekse uluslararası platformda daha 
iyi yerlere getirmek için çalışmak ve bunun için gerekli birlik, beraberlik 
ve dayanışmayı sağlamak adına üyeleriyle birlikte 25 yıldır  kararlılıkla 

yürümeye devam ediyor.






