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Dünya Kupası'na katılma yolunda İspanya ile eşleşen Tür-
kiye, ilk maçı 4-1 kaybederken, rövanşı ise 1-0 kazandı.
Gol averajının geçerli olmadığı o dönemde üçüncü maç ta-

rafsız bir saha olan Roma'da oynandı. Bu karşılaşma da 2-2
berabere sonuçlanınca, tribünden çağrılan Franco isminde bir
çocuğun çektiği kura sonucunda A Milli Takım, kupaya katılma
hakkı kazandı. 

Milli takım, 1954 Dünya Kupası'nda Batı Almanya, Maca-
ristan ve Güney Kore'nin yer aldığı grupta mücadele etti.
İlk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olan milliler, ikinci ma-
çında ise Güney Kore'yi 7-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup etti.
Bu sonuç, dünya kupaları tarihinin en farklı galibiyetleri ara-
sında yer aldı.

Grupta Macaristan ile maç yapmayan milliler, aynı puana
sahip oldukları için Batı Almanya ile bir kez daha karşı karşıya
geldi. Türkiye, bu maçı 7-2 kaybedip, şampiyonadan elendi.
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Biz o kupaya hazırlanırken
ranzalarda yatıp kalkıyorduk

4

RÖPORTAJ: ATİLA BARTIN
İlk kez katıldığımız 

1954 Dünya Kupası’nda  görev alan
efsane isim Şükrü Ersoy ile bir araya

geldik ve Katar 2022 öncesi sizleri biraz
eskilere götürmek istedik. 

Sevgili Ağabey’imizle buluşma 
fırsatını yakalamışken tabii söz dönüp

dolaşıp Fenerbahçe’ye de geldi. 

Süper FenerS

İlk Dünya Kupamız İsviçre 1954’de kalemizi koruyan 
LASTİK KALECİ 

ŞÜKRÜ ERSOY
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Arda çok kabiliyetli bir çocuk, ama şu an oy-
nanan futbolu 90 dakika oynayacak güçte
değil. Teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu.

Eskiden bekler santrayı geçmezdi şimdi bek
mi açık mı? belli değil birbirinin içine gir-
miş. 90 dakika oyunun her alanında olman
lazım. 

Şimdi oynanan futbol yüksek enerjiye de
dayanıyor. Forvet dahi olsan gerektiğinde
geriye de gelebilmelisin.

Eskiden 3 takım vardı, şimdi hemen ya-
kınımızda Ümraniyespor var adam-
lar seninle başa baş futbol
oynuyor. Şehir takımları
da bir hayli yüksek se
viye de futbol oynuyor.

SALZBURG- 1964

tli bir çocuk, ama şu an oy-
dakika oynayacak güçte
sitesi yüksek bir oyuncu.

antrayı geçmezdi şimdi bek
değil birbirinin içine gir-

yunun her alanında olman

utbol yüksek enerjrjr iye de
t dahi olsan gerektktk iğinde
melisin.

ardı, şimdi hemen ya-
yespor var adam-

şa baş futbol
akımları
ek se
nuyor.r.r

Jesus Arda’ya
önem veriyor

Anadolu da bile 3 takım taraftarı vardı. GS-BJK-FB. Şimdi ben Sivaslıyım,
ben Malatyalıyım diyen taraftarlar var. Yani her şey çok değişti.. Futbola Fenerbahçe genç takımında

başlayan Şükrü Ersoy Vefa'da kalecilik yap-
tıktan sonra Fenerbahçe'ye döndü. 2 İstanbul

Ligi, 2 de Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı.
1954 FIFA Dünya Kupası'ndaN sonra Avustu-

rya'nın Salzburg takımına transfer oldu.
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Milli takımızın Kupa’da kalesini Turgay Şeren ve Şükrü Ersoy
koruyordu. İlk kez katıldığımız 1954 Dünya Kupası’nda  görev
alan efsane isim Şükrü Ersoy ile bir araya geldik ve Katar
2022 öncesi sizleri biraz eskilere götürmek istedik. 
n 1954 Kupası maceramız elemelerdeki İspanya karşılaş-
malarıyla başlıyor diyebiliriz. İlk maçımız da deplasmanda,
Santiago Bernabeu Stadı’nda…
n O Bernabeu acayip bir stattı.  Biz hep alışmışız, seyirci ile
saha arasında atletizm pistlerine… Oraya bir gittik, seyirci sa-
hanın içinde, arada hiçbir şey yok. Oyuncuyu daha da heye-
canlandırıyor, mesafenin az olması. Ama tabii ev sahibini daha
çok motive ediyor.

BERABERLİK BoZULMAYıncA İŞ KURAYA 
KALDı, ŞAnSLı oLAn BİZDİK 

n O maçta kalede siz varsınız değil mi?
n Evet, ilk maçta Madrid’de ben oynadım. İlk
devre 1-1’di. Sonra 4-1 mağlup olduk. 
n Adından rövanş maçı İstanbul’da. 
n Buradaki maçı da kazandık ama futbolun cil-
vesi işte; biz attık, onlar atamadı. 1-0 yendik.
n Statu ̈gereği tur uç̈un̈cu ̈maça kaldı. O
maç da tarafsız sahada Roma’ydı.
n Aslında um̈idimiz yoktu. Dediğim gibi o
zaman İspanya çok guç̈luÿdu.̈ Aslında tur atla-
yanın biz olmamamız lazımdı ama oldu işte!
n Roma’daki maçta siz  kaledeydiniz…
n Üçun̈cu ̈maçta ikimiz de oynadık. Turgay sakat-
landı, o zaman sadece kaleci değişikliği hakkı vardı.
Ben girdim oyuna. Gayet de iyi oynadım. Yani öyle
söylediler… Hatta o maçtan sonra Juventus istedi
diye dedikodular da çıkmıştı. Beraberlik bozulma-
yınca iş kuraya kaldı, şanslı olan bizdik ve 1954
Dun̈ya Kupası’na gitme hakkı elde ettik.
n O kura nasıl gerçekleşti?
n Hakem orta yuvarlağa geldi, kupanın içine takım-
larının adının yazılı olduğu kâğıtları koydu. Oradan

bir çocuk çağırdılar. Franco’ymuş ismi. Bir çekti… Tur̈kiye…
Biz çıkınca birbirimize girdik tabii, muazzam bir hadise.
n Şükrü Abi Türk Milli takımının turnuvaya katılması siz-
lerde nasıl bir duygu yaşattı?
n Milli takım olarak bu turnuvaya katılacağımız kesinleşince,
takım arkadaşlarımızla çok sevindik. Türkiye’de bu turnuvaya
katılmamız çok önemli bir olay olmuştu milletçe sevinmiştik.
Oynadığımız maçlar da çok mücadele ettik. Sakatlıklar yaşa-
dık. O dönemde şimdiki gibi 5 futbolcu girişi yoktu sakatlana-
nın yerine adam almadan 10 kişi olarak devam ediyorduk. Bu
nedenlerden kaybettiğimiz maçlar oldu.
n Peki Dun̈ya Kupası’na nasıl hazırlandınız?

n Hazırlık evresini Yıldız Parkı’nda yaptık.
Şimdi çağ değişti, eskiden Milli Takım’da oyna-
mak önemliydi.

Oynayan abilerimize bakardık “Bu nasıl
insan” diye. Yemeklerimiz eski Liman Lokan-
tası’ndan gelirdi. Boyuna koşardık, sonrasında
idman… O gun̈lerde tek idman olurdu. Onda da
sur̈ekli koşardık.

Antrenmandan sonra da odalarımıza çekilir-
dik. O dönemde nerede şimdiki oteller; ranza-
larda yattık.
n Dun̈ya Kupası için İsviçre’ye gittiniz. 
n Sahalara şaşırmıştık. Nerede çim görsek

hemen us̈tun̈e yattık. O zamanlar bizde nerede
öyle sahalar. Dolmabahçe sahası mesela… Oyna-

mayı bırak, bizim zamanımızda orada yur̈um̈ek bile
zordu.
n O turnuva günlerinde takımda arkadaşlık nasıldı?
n Çok üst seviyedeydi. Takımda Turgay Şeren, Basri,
Rober, Erol Suat, Lefter, Ali, Ndim, Naci, Kadri,
Akgün Coşkun, Burhan gibi iyi oyuncular vardı. Hep
bir arada olur, çaylarımızı bile beraber içerdik o kadar
kenetlenmiştik. Çünkü o dönemde 3 takım vardı Fe-
nerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray. Bizler ve taraftar-
lar şimdi ki gibi değildi bizler hep arkadaştık. Rakip

Süper FenerS

“İsviçre’de sahalara şaşırmıştık. 
Nerede çim görsek hemen üstüne yattık”
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seyirciler yan yana maç izlerlerdi. Milli takımda bile gayrimüs-
lim futbolcu arkadaşlarımız vardı bizde ayrımcılık aklımızdan
bile geçmezdi.

VALLA BEnİM YEDİğİM 7 GoLÜ 8 GoLLE GEçTİn 
n Futbol hayatında yediğin en enteresan gol hangisiydi?
n O kadar çok gol yedim ki hangisini anlatayım. Milli takımla
ilk defa katıldığımız Dünya Kupası turnuvasında Madrid te 4-
1 kaybettiğimiz maçta dünyanın en iyi sol açığı olan Cento,
çalımlarıyla çok seri geldi. 18’in için- den çok sert bir
şut çekti ben topu elimle vurdum,
kurtardım zannettim bir baktım top
önümde duruyor. Tekrar topa atladım
seyirciler gol diye bağırıyorlardı me-
ğerse top içerdeki direğe çarpıp dı-
şarda önüme düşmüş. Bu yediğim
gol bir unutamadığım bir anıdır.

Dünya kupasından bir önemli
anım da, Biz Batı Almanya, Macaris-
tan ve Güney Kore'nin yer aldığı
grupta mücadele ediyorduk. Al-

manya o yıl Dünya şampiyonu olmuştu. Almanya çok güçlü bir
takımdı bir de oynadığımız statlar 100.000 kişilikti, bizde o dö-
nemde şimdiki gibi statlar yoktu. Almanlarla bu turnuva da oy-
nadığımız 2. Maç olmuştu. Bu maçı biz 7-2 kaybettik. Maçtan

sonra otele döneceğiz Ulvi Yenal’da futbol federasyonu baş-
kanımız ve eski kalecilerden. Benim sırtımı okşadı “Üzülme
bu kalecilerin kaderi bende 6 tane yedim hep o yükün al-
tında kalıyordum sen 7 yiyince ben kurtuldum” dedi.
Bende bekliyorum biri 8 lik olsun derken Yaşar Duran İngiliz-
lerden sekiz gol yiyince hava alanına onu karşılamaya gittim.
Yaşar beni görünce şaşırdı tabii “Hayrola abi burada ne işin
var” dedi. Bende “Valla benim yediğim 7 golü 8 golle geç-
tin rekoru sana devrettim çok rahatladım onun için seni
tebrike geldim” dedim. Bu da unutamadıklarımdandır. 

TRABZonSpoR’U ŞAMpİYon YApTıM
ÖZKAN SÜMER FEnERBAhçELİYİM DİYE 

BEnİM SÖZLEŞMEMİ FESh ETTİ.
n Sizin antrenörlük kariyerinizde var değilmi?
n 1975-1976 sezonunda Trabzonspor takımını
çalıştırdım. O sezon Trabzonspor şampiyon
yaptım. Sonra ki sezonda Özkan Sümer Fener-
bahçeliyim diye benim sözleşmemi fesh etti. Bu

da Türk futbolu için başka bir hikayedir.
n Bu sezon Türk futbolu Fenerbahçe’nin genç yıldızını ko-
nuşuyor. Arda Güler için sizin düşünceleriniz nelerdir? 
n Arda çok kabiliyetli bir çocuk, ama şu an oynanan futbolu
90 dakika oynayacak güçte değil. Teknik kapasitesi yüksek bir
oyuncu. Jesus ona önem veriyor. AEK maçında ilk 11’de ol-
ması bunun ispatıdır. Şimdi oynanan futbol yüksek enerjiye de
dayanıyor. Forvet dahi olsan gerektiğinde geriye de gelebil-
melisin. Eskiden bekler santrayı geçmezdi şimdi bek mi
açık mı belli değil birbirinin içine girmiş. 90 dakika oyunun
her alanında olman lazım. Kalitesini gücü ile beraber kullan-
ması için zaman gerekir. Aksi halde söylemek istemiyorum
ama kaybolur gider.  Fazla abartmak zararlıdır.

Eskiden 3 takım vardı, şimdi hemen yakınımızda Ümrani-
yespor var adamlar seninle başa baş futbol oynuyor. Şehir ta-
kımları da bir hayli yüksek seviye de futbol oynuyor.  Seyircisi
olmayan takımlar Türkiye liginde şampiyon oluyorlar. Türkiye
de futbol çok hızlı gelişiyor. Eskiden Anadolu da bile 3 takım
taraftarı vardı. GS-BJK-FB. Şimdi ben Sivaslıyım, ben Malat-
yalıyım diyen taraftarlar var. Yani her şey çok değişti..                         
n Şükrü Abi bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ede-
rim.
n Rica ederim iyi çalışmalar dilerim.
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Ekim ayı Fenerbahçe’nin yıllar sonra
çıkış ayı oldu… Ligde puan farkıyla li-
derliğe çıkan Sarı Lacivertliler, UEFA

Avrupa Ligi’nde de gruptan çıkmayı garan-
tileyip macerayı uzattılar…

Son yıllarda Fenerbahçe’nin bu dönem-
lerinde farklı konuşulurdu. Kimi zaman fut-
bolcuların, kimi zaman teknik heyetin
kendini kanıtlama süreçleri yaşanırdı. Ve
yazıktır ki sezon sonuna bile kalmadan ya-
şanan düş kırıklarının ardından toplu deği-
şime gidilirken esas fatura doğal olarak
Başkan ve yönetime kesilip durdu…

Yıllar önce ali koç başkanlığa geldi-
ğinde ‘Büyük bir hoca getirir, herkes rahat eder’ deni-
yordu. Ama Ali Başkan yıllarca maceradan maceraya
koştu… Bu maceraların sonu hep aklımızda…

Bu yıl beklenen hamle Jorge Jesus’la yaşandı… Ve
tablo ortada…

Keşke bu hamle o ilk yıllarda olsaydı diye hayıflanma-
mak elde değil…

Geldi geleli Jorge Jesus futbol takımı başta olmak
üzere, camianın her tarafına dokunuşlarda bulunuyor…
Sonuçları her yeri pozitif etkiliyor…

Son dönem kaleci altay’a sahip çıkıyor ki
çok haklı… Yıllarca Türk kaleci lüksü yaşayan
Fenerbahçe, ülkenin en yetenekli isimlerin-
den birini aldı… Altay’ın bu sezon tek sı-
kıntısı, Jesus’un takımı önde oynatan
sistemine alışmaktan geçiyor. Bu doğ-
rultuda yaşanan sıkıntıları hoş gör-
mektir Fenerbahçe’ye yakışan…

Bir taraftarın sosyal medyadaki
yorumu dikkatimi çekti. ‘Sen bizi
3 yıldır ipten alıyorsun, 1 yıl da
biz seni alırız… Sorun etme’ di-
yordu.

Olay tam da budur!
Jesus izin vermez ama bu tablo

böyle gider de Altay küserse, şaş-
mamak lazım. Neyse ki Altay azın-
lık grupların tepkilerine son derece
profesyonel tepki veriyor, yani
tepki göstermiyor… Ve Jesus’la
beraber Başkan Ali Koç da milli
kalecinin arkasında duruyor…

Geçen sezonun ikinci yarı-
sında ismail kartal Fenerbahçe-
lilere sabretmeyi öğretmişti, ödülü
malum… Bu sezon Jesus futbol-
cuya sahip çıkmanın önemini an-
latıyor, sonucu hep beraber
göreceğiz…

Lig, 2 maçın ardından Katar organizas-
yonu nedeniyle erken araya girecek… Yor-
gun takıma, başta Szalai olmak üzere bu
süre çok iyi gelecektir… Ardından başlayacak
transfer döneminde Jorge Jesus’un takviye-
leri ile Fenerbahçe’nin çok daha rahat ede-
ceğini tahmin etmek zor değil…

Avrupa’da final, şampiyonluk kısa sürede
gelecek başarılar değil ama… Kabul etmek
lazım ki Jesus’un ortaya çıkardığı tabloda Fe-
nerbahçeliler içten içe Avrupa Ligi finali hayali
kuruyorlar. Bu inkar edile- mez.
Biraz şanslı kuralarla bek-
lenmeyen başarılar da gele-

bilir… Ancak bunun çok da kolay bir süreç
olmadığını da unutmamak gerek…

Ne olursa olsun, yola girmiş bu
Fenerbahçe’ye sahip çıkmak çok
önemli… Azınlık bir grubun gereksiz Altay
polemiği hemen unutulmalı, takıma komple sa-
rılmaya devam edilmeli…

Fenerbahçelilere yakışan her konuda doğru
hassasiyeti göstermektir…

Teknik adamların 
öğreTTikleri…

www.artigercek.com
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Ne olursa olsun, yola girmiş bu
Fenerbahçe’ye sahip çıkmak çok
önemli… Azınlık bir grubun gereksiz Altay
polemiği hemen unutulmalı, takıma komple sa-
rılmaya devam edilmeli…

Fenerbahçelilere yakışan her konuda doğru
hassasiyeti göstermektir…

deni- bili

wwww.artigercek.comm

ALİ CANDENİZ DERİNSU
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Ali Koç yönetiminde kaybettiğimiz 3 yıla
benim gibi üzülen çok taraftarımız var-
dır. Başarısızlıklar da bilemediğimiz ne-

denler muhakkak vardır ama. Bildiklerimiz,
yanlış hocalar ve futbolculardır.

4. sezonla birlikte Joses’un gelmesi biz-
leri bu düşüncemizde haklı çıkardı.
Fenerbahçe camiası aradığı Hoca’yı niha-
yet bulabildi. Geçtiğimiz sezonlar da trans-
fer edilen ve ümit vermiyorlar dediğimiz
oyuncuları bile takıma kazandıran yine
Jesus oldu. Fenerbahçe taraftarı hızlı ve hü-
cuma dönük futbolu çok seviyor. Kombineleri kapış kapış
alıp tüketen, tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarın bek-
lentisin nedeni de buydu.  

Şimdiyse Avrupa da ve Türkiye liginde Fenerbahçe fır-
tınası esmekte.                                                                              

Çok prensip sahibi olan Jesus’un işlerine kimseyi ka-
rıştırmaması da bu başarının faktörlerinden biri olduğuna
inanıyorum.

Fenerbahçe bu sezon tüm istatistikleri altüst etti. Tür-
kiye liginde İstanbulspor maçı sonrasına kadar,11 maçta
34 gol, Avrupa da oynadığı resmi maçlar da 16 gol attı. 

Futbolun yanı sıra Erkek Basketbol Takımımız
hem Avrupa da hem Türkiye liglerinde lider konu-
munda. Takımlarımızın bu başarıları sadece hocalar
ve oyuncular için değil, onlara maddi ve manevi des-
teği veren yönetimin de bunda payı olduğunu unut-
mamamız gerekir.

Avrupa Ligi’nde oynanacak Dinamo-Kiev maçı
sonrasın da Sivas ve Giresunspor ile arka
arkaya kendi sahamızda oynayacağı-
mız maçlardan sonra,  ligler yak-
laşık bir ay tatil edilecek.
Fenerbahçe futbol takımı An-
talya’da 15 günlük bir kamp
dönemi geçirecek. Bu
süreç tüm lig takımları
için bir fırsat olacak, ta-
kımlar eksikliklerini ta-
mamlayarak tekrar lige
geri döneceklerdir.

Bizler de bu sü-
reçte bizler Türk milli
Takımı’nın olmadığı bir
dünya kupası maçlarını
seyredeceğiz...

u u u
Cumhuriyetimizin 99.

yıl kutlamalarında Bağdat
Caddesi’nde düzenlenen
“Cumhuriyetin Feneri” etkinli-
ğiyle Fenerbahçe Cumhuriyetimizin

100. yılı kutlamalarındaki ilk adımı  tarihi yü-
rüyüşle başlattı. Önce Kadıköy Belediyesi’nin
korteji ardından kulübümüzün anlamlı yürü-
yüşü görülmeye değerdi. 

Sarı-lacivert kortej, ellerinde Atatürk re-
simleri, bayraklar ve meşalelerle bando ta-
kımı eşliğinde marşlar söyleyerek stadımıza
kadar ihtişamlı ve heyecanını hiç yitirmeden
sürdü.

Binlerce sarı-laciverte gönül veren, saat
23.00 sularında stadımıza ulaştı. Başkan ali
koç, Yöneticilerimiz ve sporcularımız stadı-

mızın yanındaki Fener'in etrafında oluşturulan
tören alanında yerlerini aldı.

Buradan bu anlamlı günde bu organizasyonda görev
alar tüm kardeşlerimi, yönetim kurulumuzu ve Başkanımızı
tebrik ediyorum. Ellerine sağlık, Fenerbahçe’nin farkını bir

kez daha ortaya koydular. Bu 99.
Yıl kutlamasını gördükten

sonra 100. Yıl’daki Fe-
nerbahçe organizas-

yonlarını büyük bir
merakla bekleyen
milyonlardan biri
de benim. 

Bir kez
daha çok te-
şekkürler her-
kese

FenerBaHÇe TUTUlmUYOr, 
TUTUlamıYOr!..

n FOTOĞRAFLAR: Cemal kaŞeli

ALİ CANATİLA BARTIN
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Bugün ben uzun zamandır savundu-
ğum bir savın canlı örneğini izledi-
ğim Liverpool-Manchester City

maçıyla başlamak istiyorum. 
Nedir bu sav?
Bugünün futbolunda, her teknik di-

rektörün mutlaka kalecilik üzerine ihti-
sas yapmış olması gerekliliğine
inanıyorum. Bakın ben kaleci antrenö-
ründen bahsetmiyorum. Zira bugünün
futbolunda oyun sistemine kaleciler de
dahil edilmesi gerekir diye düşünüyo-
rum. 

Birincisi, 3-4-3 sisteminde mutlaka
defans arkasına sarkan toplarda hoca-
nın arkayı süpürecek özelliklere sahip
bir kalecsinini olması gerekir diyorum.
Ancak bundan da öte kalecinin oyun
taktikleri içerisinde mutlaka dahil edil-
mesi gerektiğine inanıyorum. 

Bilindiği üzere kaleci defansın son
adamı olduğu gibi hücumu başlatan
da ilk adamdır. O halde bazı durum-
larda sistemlere kontratak futbolu da
mutlaka dahil edilmelidir. Bunu da baş-
latacak olan kalecidir. Öncelikle topu
oyuna sokan kalecinin ilk hedefi mutlaka
topu kendi takım arkadaşına kazandır-
mak olmalıdır. Bunu daha önceki yazı-
larımda geniş bir şekilde bahsetmiş ve
istatistiklerinin tutulması gerektiğini vur-
gulamıştım. 

Kontratakla gole gitmek için rakip ta-
kımın kendi yarı sahasında yığılmış ol-
duğunu gördüğü anda kaleci mutlaka
kanat adamları vasıtasiyle veya orta yu-
varlakta konumlanmış kendi takım arka-
daşıyla rakip takım defansı yerini
almadan topu oyuna sokabilir. Bu da
golcü arkadaşının aniden önünde oluşa-
cak boşluktan yararlanarak gol yapabilir.
İşte bunun canlı örneğini geçen hafta İn-
giltere Premier Ligde oynanan Liverpool

-Manchester City (MC) maçında gördük.
İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada, 75 da-
kika nefes kesen bir mücadelede gol
bulamayan takımlar, çok rahatlıkla söy-
leyebilirim ki, 76. Dakikada MC’nin Li-
verpool sahasında kümelendiği sırada
Liverpool’un Mısır’lı yıldızı M.Salah’ın
attığı gölüyle 1-0 yendi. Bu mutlaka ça-
lışılmış bir kontratak gölüydü. Kaleci
Allison Becker degajını direkt orta
yayın içinde bulunan Salah’a yönlen-
dirdi ve Salah, Joao Cancelo'dan tek
hamlede şık bir şekilde sıyrıldı ve karşı
karşıya kaldığı kaleci Ederson'u av-
ladı: 1-0. Bu dakikanın ardından
karşılıklı ataklar olsa da mücade-
leden başka gol sesi çıkmadı
ve karşılaşmayı Liverpool  ka-
zandı. Böylece MC ligteki
ilk yenilgisini almış
oldu. Fenerbah-
çe’mizde bugüne
kadar birçok
p l a n l ı

ataklar görmemize rağmen
henüz böyle bir kontratak izle-

medik. Umarız ilerki günlerde onuda
göreceğimize inanıyorum. 

Sezar’ın hakkını Sezar’a 
vermemiz gerekiyorSa...
Sahamızda son oynadığımız Ba-

şakşehir maçı uzun yıllar hatırlanacak
bir güzellikte idi. Gerek oyun ve ge-
rekse de sisteme bağlı disiplin anla-
mında taktire şayandı. Amacımız
kazanmaktı. Bu bağlamda J.Jesus bir
türlü aşamadığımız Başakşehir defan-
sını 75. dakikada oyuna aldığı 3 önemli
adamla (Rossi, Pedro ve Emre) golü
buldu. Hakemin vasatın altında kaldığı

bu maçta direkten dönen topların ya-
nında hakemin bariz bir şekilde oluşan
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Türk futbolunun kanayan yarası  altyapı
sorunu yıllardır gündemden düşmeden
artarak devam  ediyor. Amatörlere

sahip çıkılmadıkça da bu sorun devam
edecektir.

Ülkemizde ki Futbol’ un çöküş neden-
lerinden biri olan amatörlerin sahipsizliği
görülmüyor mu? Görülüyor da aman
sende ayakta kalanlarla devam edelim mi
deniyor.

Neredeyse sezonun ortasına gelinmiş
bazı yaş grupları biterken diğer yaş grubu müsabakaları başlıyor. Halen
antrenman yapacak saha bulamayan kulüpler, bir saha da çalışan 4 kulüp,
gece 23.00 – 24.00 te antrenman yapan 13 – 15 yaşında çocuklar. Çalışma
bitecek çocuklar kaçta eve gidecek, ne zaman yemek yiyecek, ders çalı-
şacak, yatacak ve okula gidecek.

Havalar soğudu, bir soyunma odasını asgari 2 takım kullanıyor. Bu da
yaklaşık 40 kişi demektir. Covid denen bela hızla artmaya devam ediyor.
Sözde yöneticilerimizde çocuklarımıza spor yaptırmanın gururunu yaşıyor.

Müsabaka sonuçlarına baktığımızda ise durum daha da içler acısı, 25-
0, 19-0, 16-0, biten müsabaka var. Bu kadar dengesiz güçlerin oluşturul-
duğu ligden sporcumu yetiştireceğiz. 

Gece yarılarına kadar antrenman yapıp bu kadar gol yiyen çocuk bir
daha oynamak isteyecek midir. Ailesi bu çocuğu spor yapsın diye halen
imkanlarını seferber edecek midir? 

Maalesef hayır. Zaten yaş gruplarında çok az takımın katıldığı amatör
liglerde şimdiden liglerden çekilmeler başladı. Takımların kadro kuramadığı
ve mecburen liglerden çekildiği görülüyor. Ligden çekilen takımın bir sonra
ki sene çekildiği yaş grubunda lig’ e katılamadığı düşünüldüğünde sıkıntı
gittikçe büyüyecek katılım gittikçe azalacaktır. 

Sorunun çözümü için öncelikle amatör kulüplerin  başta lisans işlemleri
olmak üzere müsabaka organizasyonları da  dahil Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüklerine devredilmelidir. Eskiden olduğu gibi bizzat işin içinde olacak-
larından dolayı eksikler daha iyi görülecek ve gerekli önlemler alınacaktır.
Bugün maalesef Askf’ ler bu işi yapmaya çalıştığından  sıkıntılar görülme-
yip daha da artmaktadır. 

Altyapı eksikliğinin yanına bir de rant kavgasını koyduğumuzda iş çığı-
rından çıkıyor... Kulüp kuran Beden Eğitimi öğretmenleri Spor Okulu adı
altında okullarında ki öğrencileri bünyelerine aldıklarında semt kulüplerine
hem sporcu hem de gelir olarak fark atıyorlar. Hiç bir geliri olmayan semt
kulüpleri yöneticilerinin cebinden masraflarını karşılarken, bir öğrenciden
400 – 1000 lira arasında aidat alan maç formasını bile para ile satan B.E
Öğretmenlerinin kulüpleriyle yarışmak imkansız hale geliyor. 

İki sorun da birbirinden ayrı düşünülemeyecek kadar iç içe geçmiş du-
rumda. Kulüp yönetimleri yeni yasaya göre bir yıl içerisinde gelir gider büt-
çesini denk hale getirmek zorunda. Böyle olunca semt kulüpleri gerekli
desteği bulamazlarsa kapanmak zorunda kalacaklardır. Sporcu yok, para
yok nereye kadar. Bu adaletsizliğin önüne geçilmedikçe 3-5 seneye kalmaz
amatör spor’ un  tadı iyice kaçacaktır. Futbol alt yapısının kökü kuruyacak-
tır. 

Geçici başarılarla övünmek yerine  bir an evvel çözüm bulup bu kısır
döngüden kurtulmak gerekiyor.
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penaltıları vermemesine rağmen Rossi’nin
attığı jeneriklik bir golle maçı almış olması
çok önemli bir başarı öyküsü idi.

Burada Sezar’ın hakkını Sezar’a verme-
miz gerekiyorsa Fenerbahçe çok fazla po-
zisyon üretemese de inanılmaz dominant
oynayan, rakibe basan, sürekli defansı
ileri çıkartıp rakibi ofsayta düşüren bir
oyun tarzına sahip oynadı ve oyunun kont-
rolünü hiçbir zaman rakibe vermedi. 

Benim her zaman kalecimizin pimi çekil-
miş bir bomba olduğunu söylerken bu taktik
içerisinde bu maçta fazla iş düşmedi. Diğer
bir deyişle zafiyetleri anlamında bir pozisyon
olmadı. Her zaman taktir ettiğim çok
güçlü refleklerinin olması bizi son daki-
kada müthiş hamlesii ile yakın mesafeden
vurulan kurtardığı gol vuruşu bize 3 puanı
getiren bir hamle oldu. 

çoktandır unuttuğumuz 
Bir FenerBahçe...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Gru-

bu'ndaki kritik mücadelede Rennes karşı-
sında 3-0 geriye düşmesine rağmen pes
etmedi ve haftayı lider tamamladı.Bu so-
nuçla puanını 11'e yükselten Fenerbahçe,
son maçlar öncesinde Rennes'in +1 averaj
önünde liderliğini korudu. Böylece Fener-
bahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ye-
nilmezlik serisini 9 maça çıkardı. 

Ancak ne olduğunu anlamadan maç 3-
0’a geldi. İlk yarıda Rennes ne kadar üstün
gözüktüyse de 61’den sonra da Fenerbahçe
daha etkin bir futbol oynadı. Fenerbahçe bu
sene hücum presle rakibi kendi sahasında
sıkıştırmak ve defansı orta sahaya kadar
çekip mükemmel bir şekilde ofsayt taktiği ile
oynamak, goller yediği halde yenilgiyi kabul
etmeden, üç yersek dört atarız, 4 yersek

beş atarız sloganıyla yenilgiyi asla ka-
bullenmemek... Bu çoktandır unuttu-

ğumuz bir Fenerbahçe idi.
Yediğimiz iki golde aynı se-
naryo ile defans arkasına

sarkan toplarla ve kalecimizin
b ü y ü k hatalarıyla oluştu. 

Rennes takımının oynadığı oyuna,
hıza, pas kalitesine bakınca ilk yarının sko-
runa, "Neden?" diye sormuyorsunuz.
Üçüncü bölge baskısını mükemmel yaptık-
ları gibi, baskıyı yediklerinde de mükemmel
bir şekilde defansa çekilmesini bildiler. 

En önemlisi de taraftarıyla bütünleşen bir
Fenerbahçe izledik. Artık kötü oyun veya
kötü yenilen gollerden dolayı sahayı terke-
den bir taraftar yok bilhassa her geçen gün
artan bir taraftar kitlesi gözlerden kaçmıyor.
Böylece Sayın Ali KOÇ’ta eminim ki artık

rahat uyuyordur ve bunu da haketti-
ğini düşünüyorum.
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LİderLİk ekstradan 
20 mİLyon tL

kazandıracak

LİderLİk ekstradan 

Avrupa kupalarında gruplarda
beşer maç geride kalırken 7.600
puan toplayarak İngiltere, İs-

panya ve Almanya’nın ardından bu
sezon en çok puan toplayan dör-
düncü ülke olmayı başardık. Avru-
pa’da sezona 14.500 puanla 107.
sırada başlayan Fener-
bahçe ise sergilediği perfor-
mansla 22.000 puana ulaştı
ve 70. sıraya yükseldi. 

Avrupa Ligi’nde gruptan
çıkmayı garantileyen ve
Rennes’le aynı puanda olan
sarı-lacivertliler pek çok
alanda da en iyiler kategori-
sinde yer aldı. UEFA Avrupa
Ligi’nin 21 golle en skorer
takımı olan, Jorge Jesus yö-
netiminde oynadığı futbolla
ligde ve Avrupa’da taraftar-
larını adeta mest eden Fe-
nerbahçe istatistikleriyle de
göz kamaştırdı.

F.Bahçe bu sezon Av-
rupa kupalarında elde ettiği
sonuçlarla şimdiye dek 11.1
milyon Euro (201 milyon TL)
kazandı. 3 milyon 630 bin
Euro katılım payı, 2.5 mil-
yon Euro market payı, 2 mil-
yon 904 bin Euro katsayı
payı, 2 milyon 100 bin Euro
performans payı alan sarı
lacivertli ekip eğer gruptan
lider çıkarsa 1.1 milyon
Euro (20 milyon TL) daha

kazanacak. Sarı lacivertli ekip ikinci
olursa 500 bin Euro alacağı için
evinde Rennes ile oynayacağı maç
büyük önem taşıyor. Fenerbahçe
grupta her galibiyet için 630 bin
Euro, beraberlikler için 210 bin Euro
kazanıyor.

AVRUPA’DA 11 MAÇTIR
KAYBETMİYORUZ
Şampiyonlar Ligi elemesinde Di-

namo Kiev'e 2-1 mağlup olarak bu
kulvardaki yolculuğu son bulan sarı-
lacivertliler, sonrasında yenilgi yüzü
görmedi. Ligde Ümraniye (3-3) dün

de aynı sonuçla Rennes'le be-
rabere kalan Kanarya, 9 karşı-
laşmayı kazandı. Toplamda 11
maçta yenilmedi.

PRESTE iLK SIRADA
Fenerbahçe pres konusunda

ilk sırada. En fazla pres sekansı
yaratan takım (82) konumun-
daki Fenerbahçe bu alanda
Manchester United ve Real So-
ciedad gibi takımları gerisinde
bıraktı.

KALESiNDEN 
UZAKTA OYNUYOR
F.Bahçe kalesinden en

uzakta topla oynayan takımlar
sıralamasında M. United’la ba-
şabaş bir görüntü çiziyor. Uni-
ted kalesinden 47.4 metre
uzakta oynarken Fenerbah-
çe’de bu rakam 47.2

3.BÖLGE PRESi
Rakip yarı sahada da sürekli

baskıdan taviz vermeyen Fe-
nerbahçe 3. bölgede en fazla
top kazanan 2. takım duru-

BARIŞ ÖZKAN

fener para basıyor 2022.qxp_Layout 1  1.11.2022  16:12  Page 1



1

2022 KASIM GÜNDEMSüper FenerSüper Fener

1

munda. Sarı lacivertliler bu alanda
32 kez top kazandılar.

TOPUN SAHiBi F.BAHÇE
Fenerbahçe topa sahip olma

konusunda da ligin en iyi ikinci ta-
kımı durumunda. Manchester Uni-
ted yüzde 68.8 ile en fazla topa
sahip olan takım durumundayken
Fenerbahçe bu alanda yüzde 64.2
ortalama ile ikinci sırada yer alıyor.

SAVUNMAMIZ iLERiDE KURUYOR
Real Sociedad’dan sonra sa-

vunmasını en ileride kuran ikinci
takım durumundaki Fenerbahçe,
bu alanda 47.8 metre ile dikkatleri
üzerine çekmeyi başarırken birçok
ünlü takımı da geride bıraktı.

PAS YAPTIRMIYOR
Rakibin pas zinciri kurmasına

en az izin veren takımlar sıralama-
sında da Fenerbahçe en başarılı
ikinci takım durumunda. Sociedad
maç başına 6.9 gibi bir pasa izin
verirken Fenerbahçe'de bu rakam
7.4
İSABETLi ŞUTTA iLK SIRADAYIZ
Avrupa Ligi’nin en golcü takımı
olan Fenerbahçe isabetli şut konu-
sunda da rakiplerine büyük fark
attı. Attığı 48 şutta 24 isabet bulan
sarı lacivertliler yüzde 50’lik isabet
yakalayarak Freiburg ve Braga’yı
geride bıraktı.
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F.Bahçe camiası çok uzun yıllardır yaşa-
madığı huzuru ve mutluluğu bu sezon
yaşıyor. Basketbol takımı lig ve Avru-

pa’da lider, futbol takımı da lig ve Avru-
pa’da lider… Amatör branşlardaki
başarılar önemsenmese de amiral gemi fut-
bolda ki başarı tüm sarı-lacivertlileri hayata
bağlıyor. Dedim ya çok uzun zamandır
böyle bir lig başlangıç yaşanmamıştı. As-
lında kazanılan bir başarı ve kupa yok ama
taraftarın takıma olan inancı o kadar güçlü
ki Kadıköy’de her karşılaşma kapalı gişe.
Her hafta bilet bulmak daha da zorlaşıyor. Bu başarıda en
tepeye başkan Ali Koç ve yönetimi koyarken, Jesus için
ayrı bir parantez açmamız gerekiyor.

Jesus bir teknik direktörün çok ötesi bir karakter olarak
adeta F.Bahçe’ye ve Türk futboluna damga vuruyor. Biz
kendisine ezber bozan adam diyoruz. Ligde ve Avrupa’da
oynarken takım her iki kulvarı kaldırmaz diye biliyorduk,
yanıldık. Her hafta rotasyon olmaz diyorduk, yanıldık. Oy-
namayan futbolcu küser, trip atar diyorduk yine yanıldık.
Transfer edilen isimler vasat deniyordu, kamuoyu nereyse
böyle bir yorum için bile özür dileyecek. Kimisi “baba”, ki-
misi “dede” hitap tarzıyla Portekizli teknik adama büyük
bir saygı da var. Forma adaletini bu geniş kadroda o kadar
verimli kullanıyor ki, daha oynamaz denilen futbolcular bir
sonraki hafta kendini kadroda görebiliyor. Misal Miha Zajc
gibi. Jesus maç içinde de rahat durmaz. Taç pozisyonuna
da karışır, yan pasta hata yapana da. Futbolcular kazanı-
lan bir maç sonrası sıkıysa toplu halde taraftarın yanına
gitmesin mesela. Veya takımdan bir isim o selamı verme-
den ayrı olarak soyunma odasına gitsin. Tüm bu özellikle-
rini neden yazdık peki, zaten taraftar bu anlattıklarımızın
fazlasını görüyor. 

Geçmişte yapılan hataları yapmayalım, elimizdekilerin
değerini bilelim bence konumuz bu olmalı. Jesus anlattı-

ğımız özelliklerin dışında tek bir protestoda
Benfica’yı bırakmış bir teknik adam. Baş-
kana yapılan protestoyu kendi üzerine alarak,
ceketini kaptığı gibi istifasını verdi. Taraftar,
Altay’ı kendince protesto ederken ben ne ya-
pıyorum demeli. Nitekim Jesus bu konuda
net bir uyarı yaptı. Artık top taraftarda.

Erken havaya girmeyelim derken insan
ister istemez şampiyonluk havasına giriyor.
Ligin 3’te 1’lik bölümü bitti. F.Bahçe uzak ara
ligin en iyi ve kaliteli takımı. Bence bu lige de
fazla bir takım. Rennes maçı gibi uzun yıllar

unutamayacağımız bir geriş dönüş yaşadık. Artık Avru-
pa’da iddialı bir takıma dönüşme zamanı geldi de geçiyor
bile. Avrupa ikinci planda kalmamalı. Tamam bu sezon için
kupa zor ama gidebildiği yere kadar gitmeli F.Bahçe.
Bunun için sezon sonunu beklemeden Jesus ile mukavele
yenilenmeli. Başkan Ali Koç bize gelen bilgilere göre giri-
şimlere başladı. Şampiyon yapsın yapmasın Jesus kalmalı
ve hocamıza Avrupa için önemli takviyeler yapılmalı. Uzak
hayaller değil bu yazdıklarım doğru yapılanma doğru tek-
nik adam başarıyı getirir. 

JESUS, FENERBAHÇE VE 
TÜRK FUTBOLUNA DAMGA VURUYOR

aLi CaNaLi CaN

Türk televizyonlarının ve radyolarının en eski
maç sunucusu ve gazetecisi,  Türkiye’nin ilk
televizyonu ve radyosunda en fazla ve uzun

soluklu çalışan sunucuları arasında yer alan
Fenerbahçe’nin 570 sicil numaralı Yüksek
Divan Kurulu üyesi, usta gazeteci ve spor spi-
keri Halit Kıvanç’ı kaybettik...

büyük usta’yı 
kaybettik
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Fenerbahçe rüzgârı Süper Lig ve Avrupa’da
“Fırtına”ya dönüştü. Fransa’nın güçlü
ekiplerinden Rennes karşısında sarı laci-

vertliler öyle bir 90 dakika çıkardılar ki Avrupa
Ligi’nde diğer takımlar kara kara düşünmeye
başladı. Bu arada ülkemizde objektif düşünen
futbol severlerde Fenerbahçe’nin bu perfor-
mansına şapka çıkartıyor. 2000-2001 sezo-
nunda Kadıköy’de Gaziantepspor karşısında
3-0 geriye düşen Fenerbahçe maçı 4-3 kazan-
mıştı. 1988-89 sezonunda Galatasaray Ali
Sami Yen stadında ilk yarıyı 3-0 önde tamam-
ladı. 103 gollü şampiyon takım Aykut ve Hasan Vezir’in
mükemmel golleriyle maçı 4-3 kazanıp Galatasaray’ı ku-
padan eledi. Fenerbahçe’nin bu efsane geri dönüşleri her
zaman konuşulur. Ama Rennes maçı bir başkaydı. Fener-
bahçe otuz dakika da 3-0 geriye düştü, gollerde savunma
ve kaleci hataları vardı. Tribünlerde proteste mırıldanma-
ları başlamıştı. İlk yarının sonlarına doğru Valencia durumu
3-1 yaptı. Fenerbahçe ikinci yarıya öyle bir başlangıç yaptı
ki taraftarlar bile şaşırdı. Adeta tek kale maç oynandı.
Fransız takımı sahasından çıkamadı. İlk bölümde çok

adamla hücumlar yapan Rennes on kişi ile
savunma yapmak zorunda kaldı. Tribünleri
müthiş desteği ile önce Zajc ardından
Emre Mor skora denge getirdi. Şayet beş
dakikalık bir uzatma daha olsaydı Fener-
bahçe o baskı ve moralle kesin 3 puanı
alan taraf olurdu. 

Fenerbahçe başkan Ali Koç’un be-
şinci yılında farklı bir hava yakaladı. Ta-
raftar, camia, futbolcu gurubu, Jesus ve
ekibi “Tek Yumruk” gibi oldu. Bu kenet-
lenme Fenerbahçe’yi Süper Lig ve Av-

rupa’da zirveye taşıdı. Artık Kadıköy’de ya da
deplasmanlarda kimse mağlubiyeti ağzına almıyordu.
1988-89 103 gollü sezon gibi Fenerbahçe 3 yese 4 atar
özgüveni tavan yapmıştı. Sarı lacivertli ekipte sadece fut-
bol takımının hegemonyası yoktu. Basketbol ve Voleybol
şubeleri de zirve için yarışıyor. Kısacası Cumhuriyet’in
100. Yılına girerken bu anlamlı dönemde Fenerbahçe her
branşta şampiyonluğa oynuyor. 

Dört yıl aradan sonra futbol takımındaki 180 derecelik
pozitif değişimin mimarı Jorge Jesus olarak gösteriliyor.
Portekizli hoca yaptığı transferler, oynattığı sistem, kadro
tercihler ve aldığı başarılı sonuçlarla Sarı lacivertli camia-
nın “İdolü” oldu. Jesus’un Fenerbahçe’de uzun yıllar kal-
ması gerekir görüşleri spor kamuoyunun gündemine
oturdu. Büyük olasılıkla Başkan Ali Koç Jorge Jesus’u Fe-
nerbahçe’de tutacak. Şampiyonluk geldikten sonra da
Jesus üç dört transfer ile kadro kalitesini daha yükseltecek.
Portekizli çalıştırıcının Süperlig şampiyonluğu dışında bu
sene ki en büyük hedefi Avrupa’da kupa kaldırmak. Jesus
bunun için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çünkü Porte-
kiz’de ve Brezilya’da sayısızı kupa-
lar kazanan Jesus’un tek arzusu
Avrupa’da kupa kaldırmak. 

ALİ KOÇ, JORGE JESUS’U 
BIRAKMAZ

yaLÇıN küÇük

Halit Kıvanç Brezilya’lı futbolcu
Pelé ile ilk röportajı yapan gazeteci
olması ile tanınıyordu.18 Şubat 1925
tarihinde İstanbul'da doğan Halit Kı-
vanç, Yüksek Öğrenimini İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ta-
mamladı. Milliyet, Tercüman, Hürri-
yet, Güneş başta olmak üzere çeşitli
gazete ve dergilerde yazar ve yöne-
tici olarak görev alan duayen su-
nucu, 1953 yılında Türkiye'nin ilk
günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u
çıkardı. Halit Kıvanç bir yıla yakın İn-

giliz yayın kuruluşu BBC'de de ça-
lıştı.

Türkiye'de radyo ve televizyon
yayıncılığının gelişmesinde önemli
katkıları olan Kıvanç, Türk televiz-
yonculuğunda birçok ilke imza attı.
Halit Kıvanç, Olimpiyatlar ve büyük
uluslararası karşılaşmalarda sunucu
olarak görev alırken, FIFA Dünya Ku-
pası'nı televizyondan sunan ilk Türk
spiker olarak tarihe geçti.
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16 Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şampi-
yonluk hedefleyen ve Jorge Jesus'u
Teknik Direktörlüğe getiren Fener-

bahçe; Ekim ayına Beşiktaş derbisiyle
girdi.. Sarı-lacivertliler maç boyunca rakip
kalede pozisyon üretmekte zorluk çeker-
ken; orta sahanın her şeyi Miguel Cres-
po'nun Teknik Direktör Jorge Jesus
tarafından 70'de oyundan alınması ka-
lemizde zor anlar yaşamamıza sebep
oldu.. Fenerbahçe'nin çilingiri Diego
Rossi'nin 89 dakika kenarda bekletil-
mesi de skandaldı.. Özellikle Wout

Weghorst'un kafa vuruşu kale dire-
ğimizden dönmese sıkıntı yaşaya-
bilirdik... 0-0'lık beraberlikle 1
puan aldık; 2 puan kaybettik..

Beşiktaş maçı sonrası UEFA
Avrupa Ligi'nde rakibimiz Rum
temsilcisi AEK Larnaca'ydı...
Geçtiğimiz yılı küme düşen
Göztepe'de geçiren Boşnak

kaleci Kenan Piric'in yıldızlaş-
tığı maçta Diego Rossi'nin
asistlerinde önce Michy
Batshuayi; ardından da Ra-
fail Mamas'ın ters vuruşları

karşılaşmadan 2-0 galip
ayrılmamızı sağlıyordu... 

Fenerbahçe'nin Ka-
ragümrük'ü 5-4'lük
skorla dize getirdiği kar-
şılaşma 2014-2015 se-
zonundaki ilk yarısı 3-3
berabere biten ve 4-3
kazandığımız Balı-

keslr maçının kopyası gibiydi...  İki takım
da maçların ilk yarılarında birbirlerine gol
yağdırıyor; Karagümrük maçının ilk yarısı
2-2'lik beraberlikle bitiyordu... Kalecimiz
Altay Bayındır; stoperlerimiz Attila Szalai
ve Gustavo Henrique ile asıl yeri olmama-
sına rağmen sağ bek pozisyonunda görev
yapan Bright Osayi-Samuel fahiş hatalar
yapıyorlardı.. Özellikle 2 gol atan Fabio
Borini ile Trabzonspor'dan hatırladığımız
Evrard Kouassi savunmamızı adeta hal-
laç pamuğu gibi attılar..  Gol perdesini Mi-
guel Crespo ile açtık; Enner Valencia ile
2'si penaltıdan olmak üzere 3 gol bulduk...
Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pir-
lo'nun 82'de orta sahasını zayıflatarak Ota-
bek Shukurov'u kenara alması; bizim de
88'de oyuna giren "KARAGÜMRÜK KUN-
DAKÇISI" Michy Batshuayi'nin ayağından
golü bulup maçı kazanmamız şans melek-
lerinin Jorge Jesus'un yanında olduğunu
gösteriyordu...  

Tarih yaprakları 13 Ekim'i gösterirken
bu kez Kıbrıs'ta AEK Larnaca deplasma-
nındaydık.. Zayıf rakibimiz karşısında Ezg-
jan Alioski'nin ortasında Joao Pedro'yla 1-0
öne geçtik; ancak Karagümrük maçının en
kötülerinden olan kalecimiz Altay Bayın-
dır'ın Omri Altman'ya yaptığı gereksiz pen-
altı soncu Ivan Trickovski'yle 1-1'lik
beraberliğe düşmemiz; ancak rakip Teknik
Direktör Jose Luis Oltra'nın takımın en iyisi
Rafail Mamas'ı kenara alarak Giorgos Na-
oum'u oyuna alması işimizi kolaylaştırdı..
Önce oyuna giren Giorgos Naoum penal-
tıyı yaptı; Michy Batshuayi ile 2-1'lik üstün-
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lüğü yakaladık.. Hemen ardından bu kez
Angel Garcia'nın Diego Rossi'yi indirip kır-
mızı kart görmesi sonucu kazandığımız
penaltıyı Enner Valencia kalecileri Kenan
Piric'e teslim etti ancak maçı 2-1 kazanarak
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıktık... 13
numaralı futbolcumuz Enner Valencia pen-
altıyı kaçırdı; ancak Ekim'in 13'ünde turu at-
ladık... Bir anlamda Enner Valencia'nın
hikmetsizliği;

Fenerbahçe'nin hikmeti oldu...
Beşiktaş ve Trabzonspor'un Süper

Lig'de 2-2 berabere kalması gözleri
Başkent'teki Ankaragücü-Fener-
bahçe karşılaşmasına çevir-
mişti... Kıbrıs yorgunu
Fenerbahçe acaba puan kay-
bedecek miydi? Ancak kor-
kulan olmadı.. Zira
Ankaragücü kalecisi Gök-
han Akkan; yediği gollerle
adeta Fenerbahçe'nin sa-
hada 12'nci adamı gibiydi...
Kurtarabileceği Michy Bats-
huayi'nin golünde elleriyle
hamle yapmaması; İrfan
Can Kahveci'nin uzaklardan
vuruşunda tutmaya çalıştığı
topu bacaklarının arasından ka-
çırması; oyunun son anlarında da
kale alanına düşen topta Diego
Rossi'ye hamle yapmayışı sonucu Fe-
nerbahçe Ankara'dan 3-0'lık zaferle ay-
rılıyordu...

Ankaragücü maçı sonrası rakip Başak-
şehir'di... Fenerbahçe bir türlü üretemi-
yordu...  Bunun en büyük sebebiyse Teknik
Direktör Jorge Jesus'un yanlış oyuncu ter-
cih ve görevlendirmeleriydi.. Mesela orta
sahanın ortasında çok verimli oynayan
Lincoln Henrique'den ısrarla sol bek ve
sol kanat oyuncusu yaratmaya çalış-
ması; hele ki bir başka solak İrfan Can
Kahveci'yle birlikte kullanması yan-
lıştı.. Ayrıca Enner Valencia ile Joao
Pedro ve Michy Batshuayi forvet iki-
lilerinden birini kullanması da Porte-
kizli çalıştırıcının yanlışlarından bir
diğeriydi.. 2004'de FBTV'de maçla-
rını anlattığım ve o dönem Fener-
bahçe altyapısında görev yapan
Başakşehir kalecisi Volkan Babacan
uzaktan atılan şutlarda zaafiyet göste-
riyor ve 18 senedir de bu zayıf nokta-
sını geliştiremiyordu... 74'de Michy
Batshuayi'nin yerine oyuna giren Diego
Rossi; yaklaşık 25 metreden kaleci Volkan
Babacan'ı avlayınca maçı 1-0 kazanmayı
başardık.. 

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçı
bizim için prestij anlamı taşıyordu... Ancak
ÜLKER tribünlerini dolduran taraftar Amine
Gouri'nin 2 gol atıp; 1 de Martin Terrier'e
asist yaptğı maçta bir anda 3-0 geriye

düşmemizle büyük bir şok yaşıyordu... İlk
yarının sonlarında İrfan Can Kahveci'nin
serbest vuruştan yaptığı ortada Enner Va-
lencia yaptığı kafa vuruşuyla soyunma oda-
sına 3-1 geride gitmemizi sağlıyordu... 

52'de Rennes kalecisi Steve Mandan-
da'nın sakatlandığı gerekçesiyle oyundan
çıkıp Türk kaleci Doğan Alemdar'ın kaleye

geçmesi ilginç bir detaydı..  Uzun bir süredir
"sözleşmesini uzatmadığı" gerekçesiyle ta-
kıma giremediği iddia edilen Miha Zajc'ın;
61'de oyuna girip 82'de kaleci Doğan Alem-
dar'ı avlamasıyla bir anda skoru 3-2'ye ge-
tirdik.. İlk Rennes maçında olduğu gibi
Teknik Direktörleri Bruno Genesio'nun
70'de Lovro Majer; 83'de de Fransız ekibi-
nin gollerini atan Amine Gouiri ve Martin
Terrier'i oyundan çıkararak adeta "Bana
gol at" çağrısını geri çevirmedik ve 88'de
Miguel Crespo'nun pasında Emre Mor'un
vuruşuyla 3-3'lük beraberliği kurtardık... 

Ekim ayının son maçında İstanbuls-
por'la deplasmanda karşılaştık... Olim-

piyat Stadı'nda zayıf rakibimiz
İstanbulspor'u 5-2 yenerken golleri-
mizin 3'ünü biri penaltıdan olmak
üzere Michy Batshuayi; diğerlerini
ise İrfan Can Kahveci ve Enner Va-
lencia kaydetti... Kalecimiz Altay
Bayındır ile stoperimiz Attila Szalai
her maçta olduğu gibi bu karşılaş-
mada da hatalarına devam ettiler ve
İstanbulspor'un Jetmir Topalli ile bul-

duğu iki golün başlıca sorumlusu ol-
dular... Fenerbahçe Ekim ayını 26

puanla lider olarak tamamladı...Sarı-
lacivertlilere Türkiye ve Av-
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başarılar diliyo-
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n Emrah Bey vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Ön-
celikle ‘Nasıl Fenerbahçeli oldunuz?’ diyerek başlayalım
sohbete...
n Anne tarafım, dayılarım hepsi Fenerbahçeli olduğundan
benim Fenerbahçeliliğim de Anne tarafından geliyor. Dayım
çocuklarından birinin ismini o nedenle Aykut koymuştu.
Babam ismini söyleyemeyeceğim bir takımın taraftarı oldu-
ğundan babam ile bu konuda hep mücadele içinde olduk.

Fenerbahçeli olduğum için çok gurur duyuyorum, benim
hayat duruşumu en iyi yansıtan takım Fenerbahçe. Ablamın
oğlu yeğenim de GS tutuyordu. Bir gün bana, “Dayı Fener-
bahçe’nin Atatürkçü duruşu daha çok hoşuma gidiyor o ne-
denle Fenerbahçeli olmak istiyorum” dedi, babasını ikna
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Kalp atışları bile 
“Fenerbahçe” olarak atan 

gerçek, inançlı, yaşamını Fenerbahçe
ile özdeşleştiren, 

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği
Başkanı Emrah Tünay ile 

Fenerbahçe’yi, Türk futbolunu,  
dernek çalışmalarına değindiğimiz
keyifyi bir sohbet gerçekleştirdik..

Süper FenerS

“Bizler tüm Fenerbahçeliliğimizle, 
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Başkanı, 

Yönetimi ve Takımının Yanındayız”

“Bizler tüm Fenerbahçeliliğimizle,
EMRAH TÜNAYEMRAH TÜNAYAYA

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı
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ettik onu Fenerbahçeli yaptık. Şimdi 18 yaşını doldurdu
hem derneğimize üye hem de kulübümüze kongre üyesi
yapıyorum.

Bizim düşüncemizde olan insanların karakterini, Fener-
bahçeliliğin çok net yansıttığına inanıyorum. Mücadele ruhu
Atatürkçü duruşu iyi ki Fenerbahçeliyim dedirtiyor..
n Denizli de Fenerbahçe spor kulübü şube başkanlığı
yaptınız bu süreci anlatırmısınız?
n 2014 yılında Fenerbahçe kulübünden Miraç Çam Bey
bizleri ziyarete geldi. Oradaki dostlarımızdan Fener-
bahçe ile ilgili bir oluşum olmadığını tespit et-
tikten sonra, birlikte bir yemek
organizasyonu ile tanıştık. Hemen o
akşam tanıdığımız Fenerbahçeli arka-
daşlarımızla bir WhatsApp gurubu kur-
duk, herkes birbirini ekledi, gurubun
adını da Denizli Fenerbahçeliler plat-
formu koyduk. Kimliğimiz olmadan
çok güzel projeler yaptık. Aramızda
para toplayarak Atatürk büstü yaptır-
dık, ağaç bağışında bulunduk, okul-
lara çeşme yaptırdık. İlkokul
çocuklarına destek olduk. Sonra 1 Mil-
yon üye kapsamında temsilci üye kaydı
yaptık. Çevremiz fazla olduğundan kendim
bizzat bu çalışmalara katıldım. Denizli de 270
Temsilci üye kulübümüze kazandırdık. Benim fel-
sefemde Fenerbahçe’ye hizmet var, bu ömrümün sonuna
kadar devam edecek. Fenerbahçe dendiği zaman bizde
akan sular duruluyor.  Sonrasında başkanımızdan bir ran-
devu talep ettik ve kendisine heyecanımızı, tutkumuzu an-
lattık, o da bunlara kayıtsız kalmadı Fenerbahçe Denizli
şubesinin açılmasına olur verdi.

Anadolu büyük şehirler gibi değil, Büyükşehirler de Fe-
nerbahçeliliği yaşamak daha kolay. Anadolu öyle değil bu-
rada bir Fenerbahçe bayrağının veya tabelasının olması
çok önemli. Biz şubeyi açtığımızda insanlar tabelamızın
önünde resim çektiriyorlardı.  Anadolu da Fenerbahçe tut-
kusunu yaşamak daha zor, bu bir gerçek burada duygular
daha güçlü, daha kuvvetli. Bizde tutkumuzla, coşkumuzla
buralara geldik.

n İstanbul Fenerbahçe Gönüllüleri derneğine kongre
sonucunda tek aday olarak başkan seçildiniz. Deniz-
li’den sonra İstanbul. Bu süreç nasıl oldu? 
n Yeni yönetimin Fenerbahçe şubelerini kapatması ve gör-
evimizden ayrılmamızdan sonra 2 yıllık bir süre dinlenme
olarak geçti. Maçlara geldik, formamızı aldık, tutkumuzu
yaşamaya devam ettik ve takımımızın yanında olduk.
Sonra Gönüllüler Derneği başkanı Metin Doğan Bey bana,
derneğin yönetimine katılmam için teklifte bulundu. Metin

başkanın Fenerbahçe’ye bağlılığı tutkusu çok ho-
şuma gitti. Bana yönetiminde başkan yardım-

cısı olarak görev verdi sağolsun. Üye
ilişkileri açısından bizim çalışmalarımız

çok başarılıdır, çok kısa zamanda De-
nizli, İzmir ve Anadolu da bulunan dost-
larımız derneğimize üye oldular.
Yaklaşık 200 üye yaptık. Bu durum
Metin Bey’in de dikkatini çekti ve
bana buraya başkan olmak istermisin
ne düşünürsün dedi. Ben de tabii is-
terim benim enerjim buraya başkan

olmaya yeter dedim.                          O
da sağolsun önümüzü açtı, nöbet devri

anlayışıyla başkanlığı bana devretti. 
Bizim ondan aldığımız bu güzel ve temiz

derneği çok daha ileriye götüreceğimiz konu-
sunda şüphemiz yok. Ben ve yönetim kurulu arka-

daşlarımla aldığımız emaneti hep birlikte çok daha ileriye
taşıyacağız.
n Siz eski yönetim döneminde olduğu gibi dernek ola-
rak kadınlar kolu ile sosyal faaliyetler yapacak kurullar
oluşturacakmısınız? Bu konuda hedefleriniz varmı?
n Bizde Fenerbahçe derneklerinin, tabanında bayanların
çok ciddi yeri ve hâkimiyeti vardır. Metin başkan tekrar tak-
dir ediyorum, Fenerbahçeli hanımları burada konumlandır-
mış, onlara burada görevler vermiş, onlarda canla başla
çalışmışlar. Biz yeni yönetim olarak bunu daha da geliştir-
mek istiyoruz. Bu hanım üyelerimiz bizim için çok değerli.
Kendileri ile bir tanışma toplantısı düzenleyip, neler yapa-
biliriz hedef  ve projelerimiz hakkında, onlarında fikirlerini
alarak  bunları birlikte planlamayı düşünüyoruz.
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n Fenerbahçe de 4 yılı doldurmak üzere olan bir yöne-
tim var, bunun 3 yılı çeşitli nedenlerle başta pandemi
de seyircisiz oynanan maçlar ile yönetimsel hatalardan
dolayı başarısız geçti. Birde genelde 8 yıllık şampiyon
olamama durumu da var. Bu sene o senemi siz ne der-
siniz?
n Sayın başkan ve yönetime desteği-
miz tamdır. Ben bu 3 yılı tecrübe kaza-
nımı olarak değerlendiriyorum bu sene
hayal ettiğimiz başarı ve kupayı kucak-
layacağımıza inancım tamdır. Teknik di-
rektör Jesus takıma ve taraftara bir
hava getirdi. Fenerbahçe asla pes etmi-
yor son dakikaya kadar mücadele et-
mesi özlediğimiz bir şeydi. Hocamız ve
futbolcularımız sayesinde bunu yakala-
dığımıza inanıyorum. İnşallah şampi-
yon olarak yeni sayfalar açılacaktır
diyorum. Biz her zaman başkanın ve
yönetimin yanında sonuna kadar des-
tekçisi olacağız.
n Futbol dışında amatör takımlar ve
Avrupa şampiyonu erkek basket ta-
kımını konuşalım.
n Eski başkanımız kongrelerde hep
söylerdi amatör branşların kulübe ekonomik yükü vardı, Fe-
nerbahçe bir spor kulübü sadece futbol ve basketbol ile var
olmamalı. Aziz Yıldırım vizyonu sayesinde buralara yatırım
yaptı. Ben mevcut yönetimin de tabii, bu finansal durumlar
dengeler süratle değişiyor bunu da anlayışla karşılıyorum
bir on yıl beş yıl önceki tablolar mevcut değil. Amatör şu-
beler kulübe yük getiriyor, ama bizi dünya markası yapanda
amatör branşlardır. Fenerbahçe var olduğu her alanda
şampiyon olmalıdır. Erkek basketbol takımına yeni iyi bir
koç geldi uyum süreci var ama ben başarılı olacağına ina-

nıyorum. Fenerbahçe basket takımı tekrar Av-
rupa’ya geri dönecektir. Sadece biraz
zamana ihtiyaç var. Bizler taraftar olarak her
an takımlarımızın yanında olacağız.
n Her Fenerbahçelinin kulübe baş-
kanlık sevdası vardır. Sizin de
böyle bir hedefiniz varmı?

Fenerbahçe hepimizin ha-
yali. Fenerbahçe de bize ne
görev verilirse biz her

zaman hazırız. Bizim derdimiz Fenerbahçe’ye hizmettir.
Gücümüzün ve enerjimizin yettiğince Fenerbahçe spor ku-
lübü bize ne görev verirse, biz her zaman hazırız.
n Siz Anadolu’dan gelen bir başkansınız, Anadolu’da
dernek ve Fenerbahçelilerin birliği gibi bu alanlarda  bir
plan ve projeleriniz varmı?

n Aziz Yıldırım’ın söylediği bir şey vardı,
“Sadece İstanbul’dan değil Anadolu’dan
da yöneticiler olsun” derdi. Biz Fener-
bahçe Gönüllüleri derneğini, Anado-
lu’nun sesi olan bir dernek haline
getirmek istiyoruz. Ben Anadolu da Fe-
nerbahçeliliğin nasıl yaşandığını bildiğim
için bunu İstanbul’a taşımak istiyorum.
Bununla ilgili İzmir de oradaki dostları-
mızla şubeleşme projemiz var. Burada
Fenerbahçe Gönüllüleri Ege şubesini
açmak istiyoruz. Amacımız o bölgede
bulunan Fenerbahçelileri bir araya getir-
mek. Fenerbahçe Gönüllüleri vizyon ve
misyonunu orada bulunan bütün üyelere
aşılamak istiyoruz. Plan ve projelerimizi
düzgün ve eksiksiz yaparak Anadolu da
olan Fenerbahçelileri İstanbul’a taşımak
istiyoruz.

n Biraz da işinizle ilgili neler yaptıklarınızı analatabilir
misiniz?
n Benim hem Denizli de ve İzmir’de tarım ve hayvancılık
alanında faaliyet gösteren iki adet firmam var. Profesyonel
hayvancılık ekipmanları ile ithalat ve ihracat yapıyoruz.
Aynı zamanda Denizli de Altın ve Pırlanta şirketimiz var de-
ğerli maden alanında çalışmalarımız devam ediyor. İzmir

de turizm alanında faaliyet yapan bir
firmamız bulunmakta ben zama-

nımın bir kısmını Denizli de bir
kısmını İzmir’de geçiriyor-
dum bundan böyle Fener-

bahçe için bir bölümünü de
İstanbul’da geçireceğim.
Her şey Fenerbahçe için…
.

KASIM 2022KASIM 202ÖZEL RÖPORTAJ

20

Süper FenerS

ğerli maden alanında çalışmalarımız devam ediyor. İzmir
de turizm alanında faaliyet yapan bir

firmamız bulunmakta ben zama-
nımın bir kısmını Denizli de bir

kısmını İzmir’de geçiriyor-
dum bundan böyle Fener-

bahçe için bir bölümünü de
İstanbul’da geçireceğim.
Her şey Fene

ama bizi dünya markası yapanda
erbahçe var olduğu her alanda

ek basketbol takımına yeni iyi bir
r ama ben başarılı olacağına ina-

asket takımı tekrar Av-
tir. Sadece biraz
taraftar olarak her

a olacağız.
kulübe baş-
Sizin de

mı?
n ha-

e ne
her

rbahçe için…
.

  

EMRAH TÜNAY röp..qxp_Layout 1  1.11.2022  16:15  Page 3



2020 AĞUSTOS

29

2020 AĞUSTOS Süper FenerS

2002 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren ve bu süreç içinde gerek ürettiği sos-
yal sorumluluk projeleri ve gerekse Fenerbahçe Spor Kulübüne yaptığı katkılarla öne
çıkan “Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği” İzmir’de çok sayıda kulüp üyesi ve taraftarın ka-
tıldığı bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Emrah
Tünay, derneğin son zamanlarda büyük bir ivme kazandığını ve projelerini İstanbul dışına
da taşıma kararı aldıklarını söyledi. Bu amaçla ilk şubelerini İzmir’de açacaklarını belirten
Tünay çok kısa bir süre içinde rekor sayıda üye kaydı yaptıklarını, İzmirli Fenerbahçelileri
bir araya getirecekleri bir lokali de en kısa zamanda faaliyete geçireceklerini sözlerine
ekledi. Toplantıda üyelere rozetleri ve üyelik beratları da verildi.

2002 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren ve bu süreç içinde gerek ürettttt iği sos-
yal sorumluluk projeleri ve gerekse Fenerbahçe Spor Kulübüne yaptığı katkılarla öne
çıkan “Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği” İzmir’de çok sayıda kulüp üyesi ve taraftftf arın ka-

FENERBAHÇE GÖNÜLLÜLERİ İZMİR’DE
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KASIM 2022AYIN ARDINDAN Süper Fener

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu
Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek altın
madalya kazandı.
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Avrupa nlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu
Buse N Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek altın
madalya kazandı.
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Karadağ'ın Budva kentinde 14-22 Ekim tarih-
leri arasında düzenlenen Avrupa Kadınlar

Boks Şampiyonası’nda  Fenerbahçeli milli bok-
sörümüz Buse Naz Çakıroğlu, ikinci kez Av-
rupa’nın zirvesinde yer aldı ve ülkemize bu
şampiyonadaki tek altın madalyayı kazandırdı.
Kariyerinde Olimpiyat ikinciliği, Dünya ve Avrupa
şampiyonlukları bulunan milli boksörümüz Çakı-
roğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers’ı mağlup ede-
rek altın madalyaya uzandı ve kariyerindeki ikinci
Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 

Son 16 turunda Alman rakibi Maxi Klotze’yi
mağlup ederek çeyrek finale yükselen boksörü-
müz Buse Naz Çakıroğlu, bu turda ise Polonyalı
Natalia Rok’u geçerek yarı finale yükseldi. Yarı
finalde karşılaştığı İtalyan boksör Giordana Sor-
rentino’yu da mağlup eden Olimpik boksörümüz
Buse Naz, finale yükseldi. Finalde üstün bir oyun
sergileyen Buse Naz Çakıroğlu,İrlandalı rakibi
Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu
oldu.

Milli boksörümüz 2019 yılında yapılan EUBC
Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda
51 kiloda şampiyon oldu ve aynı zamanda şam-
piyonanın en iyi kadın boksörü seçilmişti. 9 kişilik
milli takım kadrosunun 7’sini oluşturan Fener-
bahçeli milli boksörlerimizden Şennur Demir ise
+81 kiloda bronz madalya kazandı.

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50
kilo finalinde Fenerbahçeli  milli sporcmuz
Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin
Fryers'i yenerek altın madalya kazandı ve
ikinci kez Avrupa’nın zirvesinde yerini aldı

zirvesinde!..

Avrupa’nın Yine 
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Fenerbahçe Beko Erkek
Basket ve Fenerbahçe
Alagöz Holding Kadın

Basketbol Takımlarımız se-
zona galibiyetle başladılar.

Fenerbahçe Beko,Türkiye
Sigorta Basketbol Süper Li-
gi'ndeki ilk maçında Bahçeşe-
hir Koleji'ni 78-72 mağlup etti.
Son şampiyon Fenerbahçe
Beko, Bahçeşehir Koleji'ni
konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salo-
nu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Beko
78-72 kazandı. BSL 1.Hafta 

Turkish Airlines EuroLeague de Fener-
bahçe Beko Avrupa’ya Bayern Münih ga-
libiyetle merhaba dedi.

Turkish Airlines EuroLeague 1.Hafta
Fenerbahçe Turkish Airlines EuroLea-

gue 2022-23 sezonu ilk hafta maçında Ba-
yern Münih’e konuk oldu. Takımımız, Audi
Dome'de oynanan mücadeleden 74-62
galip ayrıldı. Tonye Jekiri ürettiği 15 sayıyla
takımımızın en skorer ismi oldu.

Türkiye ligi 2.maçın da Fenerbahçe
Beko, Onvo Büyükçekmece Basketbol ta-
kımını 80-85 mağlup e t t i .
W i l b e k i n
kaydet-
t i ğ i

18 sayıyla takımın skoreri
oldu. BSL 2. Hafta

Kaptanımız Melih Mah-
mutoğlu karşılaşmanın 33.
dakikasında kaydettiği 9.
sayısıyla birlikte ligdeki
4000 sayı barajını aşmış
oldu.

Turkish Airlines Euro-
League 2.Hafta

Fenerbahçe Beko Erkek
Basketbol Takımımız, 2. hafta maçında
Maccabi Playtika’yı konuk etti. Maç 86-71
Turkish Airlines EuroLeague  2’ de 2 yap-
mış olduk.

Türkiye ligi 3. Haftasında Fenerbahçe
Beko 85-71 Ayos Konyaspor’u mağlup
ederek 3’de 3 yaptı. Basketbol BSL
3.Hafta

Turkish Airlines EuroLeague 3.Hafta
Avrupa arenasına tam gaz devam eden

Fenerbahçe Beko, LDLC ASVEL EL Ville-
urbanne 84-63 yenerek burada da 3’de 3
yaptı.(3.Hafta)

Üç sezon Fenerbahçe formasını özve-
riyle terleten Nando De Colo’ya maç öncesi
Cenk Renda tarafından Yellow Legacy özel
tasarımı takdim edildi.

Turkish Airlines EuroLeague
4.Hafta

Fenerbahçe Beko Erkek Bas-
ketbol Takımımız, Turkish Airli-

nes EuroLeague 4. hafta
maçında Valencia Basket’i
konuk etti. Üçüncü çey-
rekte fark yaratan takımı-
mız, mücadeleden 79-77
galip ayrıldı ve 4’te 4
yaptı.

Manisa Büyükşehir
Belediye Spor 58-93
Fenerbahçe Beko BSL
(4.Hafta) 

TakımımızTürkiye Si-
gorta Basketbol Süper

Ligi 2022-23 sezonu dör-
düncü hafta maçında Ma-

nisa Büyükşehir Belediye
Spora konuk oldu. Muradiye

Spor Salonu’nda oynanan karşı-
laşmayı 35 sayı farkla 58-93 kazanan

Fenerbahçe’miz, ligdeki galibiyet serisini
4’e yükseltti.

Turkish Airlines EuroLeague 5.Hafta

Ligin en önemli Turkish Airlines Euro-
League 5. Hafta da oynanan Anadolu Efes,
Fenerbahçe Beko maçı 79-88 Fenerbahçe
Beko lehine bitti. 

EuroLeague’de mağlubiyeti olmayan
Fenerbahçe’miz namağlup tek takım ola-
rak yoluna devam etti. Wilbekin 25, Gudu-
ric 19, Motley en skorer oyuncular oldu.

EuroLeague'in 6. haftasında Fener-
bahçe Beko, Barcelona'ya konuk olacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın
Basketbol Takımımız, ING Kadınlar Bas-
ketbol Süper Ligi’nde 2022-23 sezonuna
galibiyetle başladı. 

Fenerbahçe Alagöz-ÇBK Mersin Yeni-
şehir Belediyesi 71-63 KBSL 1. Hafta.

Fenerbahçe Alagöz Holding - Antalya
07 Basketbol 83-45 KBSL 2. Hafta.

Botaş 71-65 Fenerbahçe Alagöz Hol-
ding. KBSL. 3.Hafta.

EuroLeague Women -Fenerbahçe Ala-
göz Holding - BC Polkowice 73-46 Birinci
hafta. 

Fenerbahçe Alagöz Holding 87-83
Emlak Konut KBSL. 4.Hafta.

Her iki takımımıza bundan sonraki
maçlarında başarılar diliyorum.
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EUroLEAgUE’DE 
mUhtEŞEm AçILIŞ: 5’DE 5
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24 Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin
temellerini sağlamlaştırırken
beden egĭtimi ve spor konusunu

da huk̈um̈et programına almısţı. 
18 Agŭstos 1923 tarihli huk̈um̈et

programında gencļerin beden ve zihin-
sel egĭtimleriyle ilgili so̧ÿle yazmaktadır:
“Maarifin terbiyevi vazifelerinden birin-
cisi co̧cukların terbiye ve talimi, ikincisi
terbiye ve talibi, uc̈u̧n̈cus̈u ̈milli guz̈ide-

lerin yetisţirilmesi ici̧n, lazım gelen va-
sıtaların izhar ve teminidir. Co̧cukların
terbiye ve talimi, bittabi mektepler vası-
tasiyle temin edilecek ve mektepIerin
asri tekammulata mazhar olabilmeleri
ici̧n muallimlerin daha iyi yetisţirilme-
sine ve tatil zamanında acı̧lacak ders-
lerle tevsı-ı malımat etmelerine,
binaların ıslahına, alatı dersiyenin ikı-
naline ca̧lısı̧lacaktır. Halkın talim ve ter-
biyesi ici̧n gece dersleri ve cı̧rak
mektepIeri tahsis olunacak, halk lisanı
ile halkın ihtiyacına muavıf milli guz̈ide-
leriri yetisţirilmesi ici̧n istidat ve kabili-
yeti tebaruz̈ eden ve ailesinin kudret-i
maliyesi mus̈ait olmayan gencļer, orta
ve yuk̈sek mekteplerde suret-i mahsu-
sada himaye ve muavenete mazhar
olacakları gibi ihtisas peyda etmeleri
ici̧n Avrupa'daki irfan mekteplerine
gon̈derilecektir. Muhtelif su̧abat-ı il-
miye ferdin bedeni ve fikri kabiliyetleri
gibi ahlaki ve icţiman kabiliyetleri de irı-
kisa̧f ettirilecektir. Bu maksuda vusul
ici̧n bir Terbiye-i Bedeniyye Darul̈mu-
allilmini acı̧lacak, izeilik tesķilanna
ehemniyet-i mahsusa verilecek prog-
ramlar ile mektepler tesķilatı tedricen
icţimai esasta tevcih olunacaktır.”

Daha Cumhuriyet ilan edilmeden
beden egĭtimi ile ilgili ca̧lısm̧aların ya-
pılması, kararlar alınması Atatur̈k'un̈ bu
konuda ne kadar acele ettigĭnin göster-
gesiydi.

“Terbiyei-Bedeniyye Darul̈muali-

KASIM  2022TARİHE BAKIŞ Süper FenerS

Atatürk, kurulan yeni Türkiye
Cumhuriyeti'nin gelişmesi 

sırasında sporun modernize olup,
sporda ilerlemiş uluslar seviye-
sine ulaşılması için çok önemli

adımlar atarken Dünyada bir ilke
imza atmıştır. Dünyanın en ünlü
spor gazetesi Fransız “L'Auto“

Atamızın ölümünün ardırdan
spora yaptığı katkılardan dolayı,
Atatürk'ten övgüyle bahsetmiş ve

şunları okurlarıyla 
paylaşmıştı...

“Dünyada ilk defa beden, 
eğitimini mecburi kılan devlet

adamı O oldu, Yalnız kağıt 
üzerinde ve nutuklarda değil,

bunu bilfiil yerine getirdi, Stad-
yumlar ve çeşitli spor merkezleri
tesis ettirdi, Halk Evlerinin spor

kollarını bizzat denetledi ve 
milletin mukadderatına hakim
olduğu günden itibaren Türki-

ye'de spor, gittikçe artan bir
değer ve önem kazandı...”

ATATÜRK SPORDA DA
DÜnyADA BİR İLKE İMZA ATMIŞTI

Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84’ncü yıldönümü . Ulu önderin vefatında her yıl olduğu gibi onu

etkinlikler düzenleyerek anacağız. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı

sevgisi ile herkese örnek olan Atamızın spora verdiği önemi ve katkıyıda unutmamak gerek. 

UĞUR ÖZKAN
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mini” co̧k gecm̧eden kurulmus,̧ “Gazi
Terbiye Enstitus̈u”̈ adı altında Ankara'
da hizmete gecm̧isţir. Ayrıca Ca̧pa Mu-
allim Mektebi’nde bir kurs acı̧lmıs ̧ve
bası̧na Avrupa'da beden egĭtimi og̈r̆e-
nimi gor̈mus̈ ̧Selim Sırrı Bey (Taccan)
getirilmisţir. Aynı kursa İsvec'̧ten iki
bayan og̈r̆etmen getirilerek, bayan
beden egĭtimi og̈r̆etmenleri yetisţiril-
mesine basļanmısţır. Yetisȩn bu og̈r̆et-
men adayları arasında basa̧rılı olanları
ihtisas gor̈mek ici̧n Avrupa'ya gon̈deril-
mesine karar veren Atatürk, subayların
da askeri okullarda modern beden
egĭtimini tatbik edebilmeleri ici̧n bu
egĭtimden gecȩrek, Avrupa'ya gidip, ih-
tisas gor̈melerini istemisţir.

08 Ocak 1925. Tarihli Vatan Gazete-
si'nde, “Avrupa'ya gidecek gerıcļeri-
miz“ basļıgı̆ altında yayımlanan, haber
so̧ÿledir: Maarif Vekaleti muallimlik tah-
sil edilmek uz̈ere birkac ̧ gencin Avru-
pa'ya gon̈derilmesinin
kararlasţırıldıgı̆nıyazmısţık. Yapılan
mus̈abaka imtihanından muvaffak olan
gencļere dun̈ yollukları verilmisţir. Bun-
lar 3 gun̈e kadar Avrupa'nınmuhtelif

sȩhirlerine gideceklerdir. Bu gençlerden
Vildan Aşir ve Suat Hayri beyler
beden egĭtimi tahsili ici̧n, Belci̧ka'nın
Gant sȩhrine; Ulvi Cemal ve Cezmi
Rıfkı beyler musiki tahsili ici̧n Paris’e;
Sadi Bey Ulum-u Tabiiye Tabii Bilim-
ler tahsili ici̧n Berlin'e; Muhittin Sebati
ve Refik Bey’ler Resim tahsili ici̧n Pa-

ris’e gideceklerdir...”
Daha sonra bu gencļerden beden

egĭtiminden ihtisas ici̧n Avrupa'ya
gon̈derilen Suat Hayri Bey (Ürgup̈lu)̈
tarafsız olarak Basb̧akanlık yapmısţır.
Digĕr genc ̧ Vildan Asi̧r (Savası̧r) da
uzun yıllar Beden Terbiyesi Genel
Mud̈ur̈lug̈ŭ ̈yapmısţır.

Gencļerimizin Avrupa'dan don̈mesine
yakın, Gazi Terbiye Enstitus̈u'̈nun̈
Beden Egĭtimi Bol̈um̈u'̈nu faaliyete
geci̧rmek uz̈ere Almanya'dan uzman
Kurt Dainas getirilmisţir. Avrupa'dan
don̈en asker ve sivil gencļerle beraber
ul̈keye davet edilenler, genc ̧ Tur̈kiye
Cumhuriyeti'nin ilk kadrosunu olusţurur-
ken Ulu  Önder Atatur̈k de kısa sur̈ede
bilgili modern bir genc ̧kadroyu yurda
kazandırmısţır.

TÜRkiye idman 
CemiyeTleRi iTTifakı
Tur̈k sporu bu ca̧lısm̧ayla beraber

hızla asa̧ma kaydederken, “Tur̈kiye
İdman Cemiyetleri İttifakı“ Tur̈k spo-
runun ilk resmi or̈guẗu ̈olarak faaliyete
gecm̧is ̧durumdaydı. Bu or̈guẗ ile ilgili 16
Ocak 1924 tarihinde Atatur̈k' un̈
basķanlıgı̆nda yapılanBakanlar Kurulu
toplantısında 170 sayılı kararla, Tur̈kiye
İdman Cemiyetleri İttifakını “Tur̈k
gencļigĭnin terakki ve tealisine hadim
ve kaydı menfaatten tamamen azade
oldugŭve her memlekette idman ce-
miyetlerinin bu surette telaki edilerek
her tur̈lu ̈ himayeye mazhar bulun-
dukları cihetle (Kaydı ile Menafii
Umumiyeye Hadim Cemiyet) kamu
yararı dernek“ oldugŭnu kabul etmisţir.
Bu kararla Devlet ilk kez spora yardım
eli uzatıyor ve buẗcȩye spor ici̧n od̈e-
nek konacagı̆nı taahhuẗ ediyordu.

Türkiye İḋman Cemiyetleri İṫtifakı ile
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin
bası̧ndaki iki buÿuk̈ spor adamı Ali
Sami Bey (Yen) ile Selim Sırrı Bey
(Tarcan) biraraya gelip 1924 Paris
Olimpiyatları’na Türk sporcularının ka-
tılacagı̆nın kararı aldıklarında genç
Tur̈kiye Cumhuriyeti henuz̈ ilk aylarını
yası̧yordu. 

Türkiye Paris’e atletizm, bisiklet, fut-
bol, eskrim, gur̈es ̧ ve halter bransļa-
rında katılarak Dun̈ya sporu ile yarısm̧a
fırsatı bulmusţur.

Beden TeRBiyesi kanunu
Atatur̈k, spordaki on̈derligĭni,

ol̈um̈un̈e birkac ̧ gun̈ kalmıs ̧ olmasına
ragm̆en devam ettirmisţir. Kendi direk-
tifleriyle hazırlanmıs ̧ ve bugun̈ dahil
Tur̈k spor or̈guẗun̈un̈ temelini olusţuran
3530 sayılı “Beden Terbiyesi Kanunu”
29 Haziran 1938 gun̈u ̈kabul edilmisţir.

Atatur̈k' un̈ hastalıgı̆ yuz̈un̈den
T.B.M.M.'nin 01 Kasım 1938'deki
acı̧lısı̧nda Basb̧akan Celal Bayar'ın
okudugŭ nutkunda spor ile ilgili son
soz̈leri so̧ÿle dolmusţur: Her çeşit spor
faaliyetlerini Türk gençliğinin milli terbi-
yesinin ana unsurlarından saymak la-
zımdır. Bu isţe hükümetin si̧mdiye kadar
oldugŭndan daha co̧k ciddi ve dikkatli
davranması, Tur̈k gencļigĭnin spor bakı-
mından da milli heyecan ici̧nde itina ile
yetisţirilmesi on̈emli tutulmalıdır...Tur̈k
gencļigĭnin kul̈tur̈de oldugŭ gibi, spor
sahasında da idealine ulasţırılması ici̧n
Yuk̈sek Kurultayın, kabul ettigĭ Beden
Terbiyesi Kanununun tatbikine geci̧ldigĭ
ici̧n memnunum..

Ulu Önderin milli mücadeleye baş-
lama günü 19 Mayıs(1919) gun̈un̈u ̈de
T.B.M.M. 20 Haziran 1938'de 3466 sa-
yılı kararı ile her yıl aynı gun̈ kutlanmak
uz̈ere, “Gencļik ve Spor Bayramı” ilan
etmisţir.

Atatur̈k sadece cumhuriyetle beraber
spor konusu uz̈erinde durmamışţır.
1915 yılında “Osmanlı Genc ̧Dernek-
leri Genel Muf̈ettisļigĭ’ne atandıgı̆nda
huk̈um̈et ici̧n hazırladıgı̆ raporda okul-
lardaki jimnestik derslerinin artırılmasını
teklif etmisţir. 

18 Temmuz 1920'de kendi emriyle
Muhafız Alayı'nı kurdurmusv̧e bu Alay'a
bagl̆ı “Muhafız Guc̈u”̈ adında da bir
spor kulub̈u ̈kurulmasını sagl̆amısţır. Bu
kulup̈ futbol, atletizm, birncilik, bisiklet
ve polo bransļarında faaliyetler gos̈ter-
misţir.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Mohamed Salah, rekor
getiren bir performansa imza attı. Mısırlı oyuncu,

durgun başladığı sezonda Rangers karşısında far-
kını ortaya koyarken yaptığı hat-trick ile de orga-
nizasyonda bir rekora imza attı. Liverpool, UEFA
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Rangers ile dep-
lasmanda karşı karşıya gelirken Mohamed Salah,

karşılaşmaya yedekler arasında başlamıştı.
Mısırlı yıldız, mücadelenin 68. dakikasında
Darwin Nunez'in yerine oyuna dahil oldu. 

6 DAKİKA hAT-TRİcK
Maçta 3-1'lik Liverpool üstünlüğü var-
ken oyuna dahil olan Mohamed Salah;

76, 80 ve 81. dakikalarda Rangers
ağlarını havalandırarak hat-trick ya-
parken skoru da 6-1'e getirdi. Sa-
lah'ın hat-trick'i toplam 6 dakika
12 saniye süre aldı. 

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton,
orta saha oyuncusu Enock Mwe-

pu’nın kalıtsal bir kalp rahatsızlığı
teşhisi konulduktan sonra 24 ya-
şında kariyerine nokta koymak zo-
runda kaldığını duyurdu.Temmuz
2021’de Red Bull Salzburg’dan 18
milyon sterline transfer edildik-
ten sonra Brighton formasıyla
27 maça çıkan Zambiyalı fut-
bolcu, son milli ara sırasında
ülkesine giderken rahatsızlan-
mıştı.

Arjantin Ligi’nin 27. ve son hafta karşılaşmaları büyük he-
yecana sahne oldu.

Son hafta maçlarına Boca Juniors 51 puanla lider; Racing
Club ise 50 puanla 2. sırada girdi. Aynı saatte başlayan son

hafta karşılaşmalarında ise Boca Juniors, sahasında Inde-
pendiente’yi konuk ederken; Racing Club ise sahasında
River Plate’i ağırladı.

Boca Juniors, sahasında Independiente ile 2-2 berabere
kalırken Racing Club-River Plate karşılaşmasının son anları

şampiyonu belirledi. Karşılaşma 1-1 devam ederken 90. da-
kikada Racing Club’ın kazandığı penaltı atışında Jonathan
Galvan’ın kullandığı penaltıyı River Plate kalecisi Franco Ar-
mani kurtardı. 90+5. dakikada ise Miguel Borjan’ın attığı gol

ile River Plate sahadan 2-1 galip ayrıldı ve ezeli rakibi
Boca Juniors’ın şampiyonluğu kazanmasını sağ-

ladı.
GALLARDO: SAYGI VE İTİBARIMIZI

KORUDUK
2014 yılından bu yana River Plate’in

başında yer alan Marcelo GallardoBoca
Juniors’ın şampiyon olmasını değerlendi-
ren Gallardo, yaptıkları işe saygı duyduk-
larını ve bundan dolayı mutlu olduklarını

vurguladı. Gallardo yaptığı açıklamada,
“Ebedi rakibimize fayda sağlamış olsam da

gurur duyuyorum. Her şeyin şüpheyle karşılan-
dığı, her şeyin çok küçük ve hatta değerlerden

yoksun olduğu bir ülkede saygı ve itibarımız koruduk.
Ebedi rakibimize fayda sağlamış olsam da gurur duyuyorum.
Kızgın veya hayal kırıklığına uğramış River Plate taraftarları
varsa anlıyorum ama bugün değerlerimize ve ne olduğu-
muza saygı duyuyoruz” diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde 
Bafetimbi Gomis'in 
rekorunu kırdı

24 yaşında kariyerine 
son vermek zorunda kaldı

River Plate, ezeli rekibi Boca Juniors’ı şampiyon yaptı! 
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Mohamed Salah, takımı Liverpool'un
Rangers'ı deplasmanda 7-1 mağlup et-
tiği maçta 6 dakika civarında yaptığı
hat-trick ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
en hızlı hat-trick yapan isim oldu.
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A Milli Takımımızın EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri, Almanya'da yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Milli Takımımız D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. 

Grup müsabakaları 23-25 Mart 2023’te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla sona erecek.
Turnuvada 10 grup bulunacak ve her grupta ilk iki sırayı alan toplam 20 ekiple, organizasyona ev sahipliği yapan Almanya
şampiyonaya direkt katılacak. Kalan 3 takım ise, Uluslar Ligi Play-Off turu sonrasında kesinlik kazanacak. 2024 Avrupa
Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olan Almanya, turnuvaya doğrudan katılacağı için eleme kuralarında yer almayacak.
Avrupa Şampiyonası’ndan men ettiğini açıkladığı Rusya da elemelerde yer alamayacak.

4 Haziran – 14 Temmuz 2024 tarihlerinde 
10 şehirde gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Şampiyonası
Finalleri’nin açılış maçı, Münih’te bulunan Allianz Arena’da;
final karşılaşması ise Berlin’de bulunan 
Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Öne Çıkanlar:
Eduard Spertsyan, Lucas Zela-
rayan, Tigran Barseghyan.

FIFA Dünya Sıralaması'nda 19.
sırada yer alan Galler ile Euro
2020'de karşı karşıya gelmiş
ve 2-0 mağlup olmuştuk.
Hiç kuşkusuz en önemli yıldız-
ları Gareth Bale. Ancak Ampa-
du’yu da gözardı etmemek
gerekecek. 

Öne Çıkanlar:
Gareth Bale, Brennan John-
son, Daniel James, Neco
Williams, Ethan Ampadu.

Euro 2004'e gitmek için play-off
turuna kalan A Milli Takımımız,
kuranın en güçsüz ekiplerinden
biri olarak gösterilen Letonya ile
eşleşmişti. Herkesin turdan
emin olduğu kurada Şenol
Güneş yönetimindeki A Milli Ta-
kımımız rakibine, deplasmanda
1-0 mağlup olduğu rövanş ma-
çında 2-2 berabere kalarak
elenmişti.FIFA Dünya Sıralama-
sı'nda 134. sırada.

Öne Çıkanlar:
Raimond Krollis, Vladislavs
Gutkovskis, Andrejs Ciganiks,
Kaspars Dubra.
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FIFA Dünya sıralaması'nda 93.
sırada yer alan Ermenistan ile
en son 2010 Dünya Kupası Ele-
meleri Grup maçında karşı kar-
şıya gelmiştik. Bursa'da
oynanan mücadeleyi Ay-yıldız
ekibimiz 2-0 kazanmıştı.

19 Haziran 2023 -Türkiye-Galler
21 Kasım 2023 - Galler-Türkiye

16 Haziran 2023 - Letonya-Türkiye
15 Ekim 2023 - Türkiye-Letonya

25 Mart 2023 - Ermenistan-Türkiye
8 Eylül 2023 - Türkiye-Ermenistan

Öne Çıkanlar:
Josko Gvardiol, Mateo Kovacic,
Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, 
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Dünya Sıralaması'nda 12. sırada
yer alan Hırvatistan, Fransa'da
oynanan Dünya Kupası'nda fi-
nale kadar yükselmiş, finalde
Fransa’ya yenilerek kupaya uza-
namamıştı. 1998 Dünya Kupa-
sı'nda üçüncü olan Hırvatistan
kadrosunda önemli yıldızları ba-
rındırıyor.

28 Mart 2023 -Türkiye-Hırvatistan
12 Ekim 2023 - Hırvatistan-Türkiye
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PLAY-OFF’LARA KALMADAN
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Totemsiz Şampiyonluk
Başkan Ali Koç'a Divan Toplantısında kürsüden "Neden

voleybola gelmiyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde 2 sayı
ile finali kaçırdık. Sporcular sizi

trübinde görse belki de Avrupa
şampiyonluğu gelirdi" demiş-

tim. Sorulara cevap veren Ali
Koç "Cengiz Bey, totem
yapıyorum" demişti.
Ancak, Spor toto şampy-
onluk maçına giden Ali
Koç, sezonun ilk ku-
pasını eline aldı.
Demek ki toteim
moüem hava gazı. İşi
takip edeceksin. Bu
kadar. Tebrikler.

İstanbul Barosu'nda  22-23 Ekim tari-
hinde yapılan Olağan Genel Kurul’da
seçimi Av. Filiz Saraç kazandı.
Her yerde kadınların çoğalmasından
yanayım. Kendisini tebrik ediyor, başarılar
diliyor ve "Adil yargılanma hakkı ve 
demokrasi vazgeçilmezimizdir!”
sloganlarına tamamen katılıyorum.

Kadınlar Çoğalmalı

T
Ba

v
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Süper FenerS

CENGİZ TOKGÖZ
MAYIN TARLASI

Oğuz Tongsir:

Dilimde Tüy Bitti

TSYD BAŞKANI

“Federasyonun kurşunlanmasının
arkasındaki sır perdesi
aralanmadan..Fenerbahçe otobüsünü
kurşunlayanlar yakalanmadan..Hakem
operasyonunun neden yapıldığı açık-
lanmadan TÜRK FUTBOLUNDAKİ
KAOS BİTMEZ”

MSA hastalığına
yakalanan
Antrenör
Muhammed
Görken için
Galatasaray
Kulübü
öncülüğünde bir
yardım turnuvası
yapıldı. Gazeteciliğe ilk başlaığım gün-
den beri başkanlara "Bir yardım
sandığı açın" demekten dilimde tüy
bitti. Tamam bazı hayırseverler
Muhammed'e destek oldu ama yet-
mez. Federasyonun internet sitesinde
50'ye yakın reklam var. Hadi bu spora
hizmet eden internet sitelerine reklam
vermiyorsun, bari böyle hayır iyine
destek ver. Hep bana hep bana olmaz.

İsviçre'de Rhaetian demir yolları
firması, şirkete ait 1,9 kilometre
uzunluğundaki 100 vagonlu
trenin, Alp Dağlarının eteklerine
inşa edilen Albula-Bernina güz-
ergahında rekor denemesi için
yolcu taşıdığını açıkladı.

Futbolda en zor mevki kaledir. Bir
maçta harikalar yaratıp gole geçit

vermezsin, ama tek gol yersen vatana
ihanetten kurşuna dizilirsin.

Altay genç ve başarılı bir kaleci.
Benim şahsi görüşüm, Fenerbahçe'de
kaptanlık yapacak yaş ve kapasitede
değil.

Dikkat ederseniz, kaleci kaptanlar
deneyimli. İstisnalar kaideyi bozmaz.

Altay kalecilik ile kaptanlık ara-
sında gidip geliyor.

Ben hiçbir maçta kaptan olarak
hakeme baskı kurduğunu göre-
medim.

Seyircilerin çoğu terbiyesiz
ve küfürbaz. Şükrü Saraçoğlu
Stadı'ndaki yöneticiler küfür
başladığında müzik sesini
yükseltmeli. İnönü'de öyle
yapılıyor.

Fenerbahçe'ye ge-
lince. 

Jesus'un iyi bir antrenör
olduğunu biliyoruz. Bana

göre, biraz da şanslı.Yine
bana göre, Arda'yı sevmiyor. 

Yine bana göre iyi
giden Fenerbahçe'nin
randımanı seyirci des-
teği ile birlikte yüzde
70.

Artar mı bilemiyo-
rum. 100'de 100 ke-
sinlikle olmaz.
Dünyada var mı bi-

lemiyorum.
Bu takım böyle

gider ise şampiyonluk
kazanılır. Şimdilik iyi gi-
diyor.

IIIIIIII

Fenerbahçe Cumhuriyet’in Korkusuz Bekçileridir

İsviçre'de Rhaetian demir yolları
firması şirkete ait 1 9 kilometre

Bu Ne Yahu?
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Yüzde 70 Randıman ve Altay
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Şan ve Şeref ile 99 yıl

Başımız Sağ Olsun da!

Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal
(Sonra Atatürk oldu) ve kahraman

arkadaşları tarafından kuruluşunun 99. yılını
kutladık. İnşallah 100. yılını da kutlamak nasip
olur.

Düşmanlardan vatanı temizleyih bize
hparika bir ülke bırakanları rahmet ve saygı ile
anmak ilk birinci görevimiz.

Bakmayın siz "Keşke Yunan galip gelse idi"
taraftarlarına. Bakmayın, bu Cumhuriyet'i yıkıp
başka devlet kurmak isteyenlere.

Atatürk'ün dediği gibi ilelebet, yani sonsuza
kadar yaşayacak.

Bu arada şunu da belirteyim, O'nun heyke-
line bile dokunmak ibadettir, saygıdır ve bin-
lerce şehidin ruhuna dua etmektir. Nur içinde
yatsınlar.

Bartın'daki maden kazası en hissiz in-
sanları bile üzdü.

Çocukluğumuzda bir şiir vardı " Oorda
bir köy var uzakta, gitmesek de, kayma-
sak da, o köy bizim köyümüzdür"
derdi.Ülkemizde ardı arkası kesilmeyen
maden kazaları oluyor. 

Tabii, işbilmezlik ve siyaset kurnazlığı
ile insan canına önem vermemek nedeni
ile oluyor bu kazalar.

500'e yakın insan, biz ısınalım diye yüz-
lerce metre yerin altına girerken hayatların-
dan oldular.

Tepeden aşağıya "Başımız sağolsun"
deniliyor.

Tamam başımız sağolsun da, önlemek
için bunca zaman ne yapıyorsunuz. Yazık.

Yazık, ordaki köy de bizim, ölenler de
bizim.

Mekanları cennet olsun. Norveç’te bir kömür madeninin
yemekhanesi

2004 KÜRE: 19 İŞÇİ2009 M.KEMALPAŞA: 19 İŞÇİ2010 DURSUNBEY: 17 İŞÇİ2010 ZONGULDAK: 30 İŞÇİ2013 ZONGULDAK: 8 İŞÇİ2014 SOMA: 301 İŞÇİ2014 ERMENEK: 18 İŞÇİ2016 SİİRT: 16 İŞÇİ2022 AMASRA: 41 İŞÇİ

İnsanlık Siyaset
Tanımıyor

sosyal medya

Bu başlık iddialı. Ama ülkemizde geçerli
olan bir görüntü bu. Herhalde, geri

kalmışlığın ve de erkek hegamonyasının bir
sonucu.

Çok güzel adamlar gelip geçti siyasetimiz-
den. Ancak, öylesine az ki, siyaseti araç olarak
kulananlar umulanın çok üstünde.

Size iki görüntü sunuyoruz.
Birincisi; ikisi de rahmetli oldu Süleyman

Demirel, siyasi rakibi Erdal İnönü'yü has-
tanede ziyaret edip elini de tutarak "Geçmiş
olsun" diyor.

İkinci görüntü ise İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimde
rakibi olan, kaza geçiren Binali Yıldırım'a has-
tanede ziyaret ediyor.

Düşünebiliyor musunuz, Recep Tayyip Er-
doğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu. hastane zi-
yaretinde "Geçmiş olsun" diyorlar.

Belki 10-15 yıl sonra. 
Biz göremeyiz.
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Fenerbahçe’de futbol oynamış, oynamakla kal-
mamış adlarını Fenerbahçe tarihine efsaneler

olarak yazdırmış yıldızlarımız, geleneksel olarak
buluştukları Ümit Pastanesi’nde biraraya geldiler.
Şenol ÇORLU, Özcan KIZILTAN, Serdar ŞEN-
KAYA, Turhan SOFUOĞLU, Zafer TÜZÜN, Al-
parslan ERATLI ve Ahmet YETKİN.

GÜNDEM

KATKIDA BULUNANLAR
Bedri Baykam, Cemil Turan, 
Numan Atay, Barış Özkan, 

Özgün Mert, Harun Ata, Tansu Sarı,
Deniz Derinsu, Ali Can

BASKI
Zeynel Abidin AKKOÇ  

Acıbadem Copy Center  Acıbadem
Cad. Ekşioğlu Sitesi No:144/B1

Kadıköy/İstanbul  Tel: 0216 340 36 30

Yerel- Süreli - Aylık Yayınlanır                                                                                                                              
Bu gazete basın meslek ilkelerine uymakta olup Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı izniyle

yayınlanmaktadır  Yayınlanan ilan ve yazıların sorumluluğu sahiplerine aittir.  

ANKARA
Harun ATA

Sinan Caddesi No: 28/6 DİKMEN
Tel: 0312 230 1907

İZMİR
Aykut OKTAR

fener1907@hotmail.com.tr
İSVİÇRE 

Ümit DÜZGÜN                                          
Badstr.3 5722 Graenichen Schweiz

duzgunumit@hotmail.com                                                               
Tel: 0041 76 322 45 16

ABD
Hakan SAYIN

9101 East Bay Harbor Drv. Unit 105
Bay Harbor Islands FL 33154 

Tel: +1(305) 467 09 91

AVUSTURYA
Nuri ATARLAR. 

BREMENMAHD 16/41 6850 
DORNBIRN/AVUSTURYA
Tel:0043.681.815.987.98.

SÜPER FENER GAZETESİ 
KASIM 2022- YIL: 19 – SAYI 227

İmtiyaz Sahibi 
Atila BARTIN

Yayın Kurulu Başkanı
Cengiz TOKGÖZ

Reklam
info@legendfutbol.com

Tel. 0551 292 1907
Yönetim Yeri:

Legend Futbol, İçerenköy Mah.Topçu İbrahim Sk.
No. 7/5 Ataşehir/İstanbul

TEMSİLCİLİKLER 

Süper Fener
K
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Süper FenerS

Genel Yayın Yönetmeni
Uğur ÖZKAN

Yazı İşleri Müdürü
Yalçın TÜRK

KASIM 2022
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Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nda 2022-2023 sezonunun
şampiyonu Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız oldu.
13. Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Burhan

Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşılaşan ve daha önce 2009, 2010,
2015 yıllarında bu kupayı 3 kez müzemize getiren Kadın Voleybol Takı-
mımız; 23-25, 21-25 ve 21-25'lik setler sonunda ra-
kibini 3-0'la saf dışı bırakarak 4. kez bu kupanın
sahibi oldu.

Maçın en değerli oyuncusu ‘MVP’ seçilen Arina
Fedorovtseva’ya plaketini Türkiye Voleybol Fede-
rasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

FENERBAHÇE OPET, 13. ŞAMPİYONLAR KUPASI’NIN SAHİBİ 

Kupası zaferini yemekte kutladılarp y

Fenerbahçe’de futbol oynamış, oynamakla kal-
mamış adlarını Fenerbahçe tarihine efsaneler

Efsaneler Buluşması
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Dilovası Makine İhtisas ve İmes Organize Sanayii Bölgesi’nin 

ilk ve tek
Kataforez Kaplama yapan tesisiyiz.

Sektöre katkı sağlayacak teknolojik laboratuvarımızla ve tedarikçimiz Boysis ile birlikte 
devreye alacağımız tesisimizle Mart 2021’de üretime başlıyoruz...

Let’s Coat the World Together
Dünyayı Birlikte Kaplayalım

+90 216 906 10 10+90 216 
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