
 

HEIDELBERG VE ÇEVRESİ FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ                                                                     
Verein der Anhänger des Sportklubs Fenerbahçe İstanbul in Heidelberg und Umgebung e.V 

Değerli FENERBAHÇELİ derneğimize hoş geldiniz. Kısa bir bilgiyle derneğimizi size tanıtmak ve dernek 
hakkında bilgi vermek istiyoruz.  
 

DERNEĞİN AMACI: 
ATATÜRK İlkelerine, Cumhuriyet değerlerine ve FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ değerlerine uygun olarak 
FENERBAHÇE sevgisini yüreğinde hisseden, gönül veren taraftarları ve sporseverleri bir çatı altında 
birleştirerek FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'nün menfaatleri doğrultusunda,  üyelerinin de olumlu bilgi, 
tecrübe ve deneyimlerinden de yararlanarak FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'ne hizmet anlayışı içinde 
çalışmalar yapmak ve katkıda bulunmaktır. FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ geçmişinden aldığı güç ve 
şerefle tüm sarılacivert renklere gönül vermiş fertlerini, kendi geleceğinin sadık bekçileri yapmıştır. 
Hepimizin gönlüne ve ruhuna kazınmış FENERBAHÇE sevda ve aşkı, daha nice yıllar boyunca yine siz 
FENERBAHÇE taraftarlarının, eşsiz ve karşılıksız desteğiyle sürecek, Sarılacivert renklerimiz, bizlerin 
sesi, kuvveti ve ailesi olmaya sonsuza kadar devam edecektir. 
" FENERBAHÇELİ OLMAK, FENERBAHÇE'Yİ YAŞAMAKTIR " ilkesinden yola çıkarak sarılacivert renklere 
gönül vermiş siz üyelerimizin " Hep Destek, tam Destek " parolası ile bizler Heidelberg Fenerbahçeliler 
Derneği Yönetim Kurulu olarak her yıl koyacağımız yeni hedeflerimizle, derneğimizi daha da ileriye 
taşımayı kendimize amaç edindik.Bu amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için sizi derneğimizin 
bir üyesi olmaya davet ediyoruz.  
 

DEĞERLİ  FENERBAHÇELİ:  
Her dernekte olduğu gibi bizim de derneğimize ait değerlerimiz, misyonumuz ve kurallarımız var. 
Sizlerden ricam iyi okuyup etüt ederek ,üyelik formunuzu da dikkatli, eksiksiz, düzenli bir şekilde 
doldurup ve yıllık aidatınızı da verilen banka hesabına yatırdıktan sonra bize 
göndermeniz. Derneğimizin adı: Heidelberg ve Çevresi Fenerbahçeliler Derneği  
Derneğimizin Almanca yazılış şekli: Verein der Anhänger des Sportklubs Fenerbahçe İstanbul in 
Heidelberg und Umgebung e.V  
Derneğimizin kısaltılmış adı: HD-FB-DER  
                        

DEĞERLERİMİZ - MİSYONUMUZ – KURALLARIMIZ                        

HD-FB-DER : FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'nün, Birinci Kısım'daki Genel Hükümler hakkında bilgi 
sahibidir ve orada yazılanların tamamını kabul eder. 
HD-FB-DER : Çağdaş yaşama ATATÜRK İlke ve Devrimlerine sahip çıkar ,onları korumaya ve yaşatmaya 
özen gösterir. 
HD-FB-DER : Koşulsuz FENERBAHÇE'nin yanındadır, sonsuza kadar destekçisi ve taraftarı olacaktır. 
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'ne maddi ve manevi zarar verebilecek hiçbir hareketin içinde yer almaz, 
aksine maddi ve manevi destek verir.  
 
HD-FB-DER : Resmi sorumluluk dışında tüm üyelerinin yönetimde eşit söz sahibi olmasını kabul eder. 



Tüm sosyal ve kültürel çalışmalarını üyeleri ile birlikte yapar. Onların da bu çalışmalarda fikir 
yürütmesini ve kararların ortak irade ile alınmasını sağlar. 
HD-FB-DER : Cinsiyet, dil, din, ırk ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin kendisine FENERBAHÇELİYİM 
diyen herkesi bağrına basar. 
HD-FB-DER : Sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı bir kuruluştur. Kültür ve Sanat etkinlikleri de yaparak, 
gençlerin gelişimine katkıda bulunur. 
HD-FB-DER : Siyasetle kesinlikle uğraşmaz. Siyasi etkinliklere katılmaz. Ancak çalışmaları 
doğrultusunda tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve çalışmalar yapar. 
HD-FB-DER : FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'nün şerefli geçmişine ve onuruna gölge düşürecek hiçbir 
faaliyetlerin içinde yer almaz. 
HD-FB-DER : Dernek üyelerinin maddi katkılarıyla yapılacak insani yardımları gerek Yönetim Kurulu 
üyeleri, gerekse Dernek üyesi kişisel şova dönüştürmez. 
HD-FB-DER : Tüm çalışmalarında Dişi Kanarya'ların da çalışmalar içinde olması için çaba sarfeder, Dişi 
Kanarya'ların getireceği olumlu değerleri de değerlendirir ve uygular. 
HD-FB-DER : FENERBAHÇE dünyasında çocukların FENERBAHÇELİ olması ve FENERBAHÇE'yi yaşaması 
için gerekli koşulları hazırlar, çocuk taraftarları ile birlikte neşe içinde vakit geçirmelerini sağlar, 
çocuklar derslerinde başarısız ise onların başarılı olabilmeleri için imkanlar sağlar.  
HD-FB-DER : " BİZ BİR AİLEYİZ " adı altında yapacağı etkinliklerle tüm aile fertlerini sosyal bir 
dayanışma ve birlik ve beraberlik çizgisinde sosyal ve kültürel faaliyetlerde buluşturur. 
HD-FB-DER : Engelli Taraftarlarını kesinlikle unutmaz ve tüm çalışmalarda onların da yer almasını 
ister, var olan sorunlarının da çözümünde onlara yardımcı olur. 
HD-FB-DER : Eleştiriye önem verir ve eleştirmeyi gelişmenin en büyük faktörlerinden biri olduğunu 
kabul eder,  ancak kabaca, amaçsız ve yıkıcı eleştirilerinde karşısındadır. Üyelerin yol göstericiliğine ve 
yararlı eleştirilerine saygı duyar, hiçbir biçimde tatsız tartışmalara girmez. Her üyenin görüş ve 
bilgilerini Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirir. 
HD-FB-DER : Sponsor kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır. FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ve Yönetimi 
dışında kimseden emir veya talimat almaz. 
HD-FB-DER : FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ bünyesindeki tüm kişi, grup ve dernekleri ile dostluk, 
dayanışma ve işbirliğini kendine görev edinmiştir. Sarılacivert renk aşkıyla örgütlenmiş ve 
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ tarafından kabul görmüş Taraftar Gruplarını da kardeş olarak görür. 
HD-FB-DER : " Haram zaferler yerine helâl üzüntüleri " tercih eder, fair play'e gönülden bağlıdır ve 
adaletten yanadır. 
HD-FB-DER : Küfür ve şiddete kesinlikle karşıdır. Bu tür olayların içinde kesinlikle yer almaz. 
HD-FB-DER : Yalan haberlerle, şiddet ile prim yapmaya çalışan birikimsiz, kültürsüz ve araştırmacı 
işlevi olmayan medya mensuplarına karşıdır, bu nitelikte olmayanları da onurlandırır. 
HD-FB-DER : FENERBAHÇE'liliği sadece futbol izleyicisi veya taraftarı olarak algılamaz, kulübün faaliyet 
gösterdiği tüm branşların desteklenmesi ile FENERBAHÇE'nin tarihinden gelen değerlerin savunulması 
ve korunulması olarak anlar.  
HD-FB-DER :  İslâm Çupi'nin tarif ettiği gibi " FENERBAHÇE büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne 
kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz. " ilkesini sahiplenir. 
HD-FB-DER : 3 Mayıs FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'nün Kuruluşunu , 19 Temmuz " Dünya 
FENERBAHÇELİLER Günü "nü, ve 20 Eylül " Dünya FENERBAHÇELİ Kadınlar Günü "nü saygı ve sevgiyle 
anar, kutlar. 
HD-FB-DER :  6 Kasım tarihinin sadece eğlence amaçlı olduğunun farkındadır. 3 Temmuz'da bizlere 
yaşatılanları ve 4 Nisan'da da FENERBAHÇE Kafilesine yapılmak istenen suikast girişimini de 
unutmayacak kadar da vefakardır. 
HD-FB-DER: Varlığını ülkesine armağan eden Ulu Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün hangi takımı 
tuttuğunun çok da önemli olmadığını, önemli olanın ATATÜRK'ün İlke ve Devrimlerine sahip çıkmak 
olduğunu bilir ve onları koruyup kollar. ATATÜRK konusunda çok ısrarcı olanlara da, O'nun 3 Mayıs 
1918 tarihindeki kulüp ziyaretini, ziyaret sırasında kulüp defterine yazdıklarını ve kulüpten ayrılırken 
kendisini uğurlamaya gelen sahildekilere dönerek " Fenerbahçe'ye ebedi başarılar diliyorum " 
sözlerini hatırlatılabilir. Ayrıca 1932 yılının 5 Haziran'ını 6 Haziran'a bağlayan gece FENERBAHÇE'nin 
Kuşdili'ndeki kulüp binasının yanmasının ardından MUSTAFA KEMAL'in FENERBAHÇE SPOR 
KULÜBÜ'ne yaptığı " 500 Lira " yardımını da bilir ve ona göre Yüce ATATÜRK'ü her 10 Kasım 'da, 
Ulusal Bayramlarda  saygı, sevgi ve rahmetle anar. 



Yukarıda yazılmış olan "Değerlerimiz, Misyonumuz ve Kurallarımız Heidelberg ve Çevresi 
Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu tarafindan incelenmiş ve onayları da alınarak bilginize 
sunulmuştur.  

DERNEK ÜYELİĞİ VE ÜYELİK ŞARTLARI:                    
Dernek üyesi, FENERBAHÇELİLİK duruşu, ruh ve sevgisine sahip her kişi, üyeliğin gerektirdiği her türlü 
yükümlülükleri üstlenerek ve üyelik sorumluluğunu yerine getirerek  Dernek Üyesi sıfatını alan ve 
haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday 
olmak, yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, yıllık aidat ödentilerini 
zamanında ödemek, Amaç ve Çalışma konularına bağlı olarak gereken çaba ve özveriyi harcamak, 
Dernek ile FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'nün toplum içinde olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini 
içerir. 
- 18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanma yetkisine sahip bulunan her kişi derneğe üye olabilir. 
Ancak Almanya Dernekler Kurulu Kanunu gereğince derneklere üye olamayacak nitelikte kişiler, kötü 
şöhret sahibi olanlar, cezası affa uğramış olsa bile, yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm 
olanlar, derneğin tüm toplumsal, sportif amaçları ile çatışan veya zarar veren başka bir derneğin 
üyeleri derneğe üye olamazlar.  
- FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ dışında Türkiye'de başka spor kulübüne veya spor kulüplerinin taraftar 
derneklerine üye olanlar, dernek üyesi olamazlar. 
- Üyelik şartları kısmında yazılanlara uygun olanlar derneğe üye olabilmek için Amaç kısmını iyi 
okuyup kabul ederek " Üyelik Başvuru Formu"nu  büyük bir ciddiyet içinde eksiksiz, doğru ve düzgün 
doldurarak ve de yıllık üyelik aidatını belirlenen Dernek Banka hesabına yatırdıktan sonra Dernek 
Yönetim Kurulu'na teslim etmek veya posta yoluyla göndermekle birlikte dernek üyeliği başlar. 
 

ÜYELİK AİDATI: 
- Üyelik Aidatı Yıllık Aidat ödentisi şeklinde olup üyeler için çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin 
devamı sürecinde ödenmesi zorunlu ödentidir. Bu ödenti Asil üyeler için yıllık 15.Euro olup Kongre 
Üyesi veya Temsilci Üyeler için yıllık 30. Euro'dur. 
- Üyeler eğer arzu ederse eşini de derneğe üye yapabilir. Asil ve Temsilci Üye eşleri Yıllık Aidatı 10.-
Euro'dur  
- Genel Kurul her yıl yapacağı Olağan Toplantısında Divan Kurulu'nun da görüşü alınarak Yıllık Aidat 
oranını belirler. Teklif edilen Yıllık Aidat bir önceki aidattan az olmaz. 
- Yıllık Aidatlar her sene başı üç ay geciktirmemek suretiyle ödenir.  Yıllık Aidat ödentisi üç ay geriye 
düşen üyenin ( Mart ayı sonu) Dernek Üyeliği sona erer. Tekrar üyeliğe alınabilmesi için Giriş Aidatı 
ödemesi zorunludur. Bu Giriş Aidatı 60.- Euro'dur. Giriş aidatı ile birlikte yıllık aidatı da ödemesi 
gerekir. 
 

ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ: 
Üyeliğin ne şekilde sonlandırılacağı aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 
- Dernek üyeliği, dernekten ayrılma veya çıkarılma halinde sona erer. Her üye yazılı olarak bildirmek 
kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. İstifa dilekçesi Yönetim Kurulu'na ulaştığı anda çıkış 
işlemleri sonuçlanmış sayılır, ancak üyelikten ayrılma halinde, varsa derneğe bir borcu, ilişkili 
bulundukları çalışma döneminin tüm ödenti ve aidatları alınır. 
- Derneğin saygınlığına aykırı davranışlar içinde olmak, dernek içinde hizipçilik yapmak, FENERBAHÇE 
SPOR KULÜBÜ ile ilgili uygunsuz propagandalar yapmak ve bu çalışmalar içinde yer almak. 
- İkaz ve bildirimlere rağmen yıllık aidatını ödemeyenler. 
- Dernek başkanına, Yönetim Kuruluna ve Dernek üyelerine karşı saygısızlık etmek ( sözlü veya fiziki 
taciz) 
- Dernek organlarınca verilen karara uymamak. 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üyenin dernek üyeliği sonlandırılır.  
NOT: Yukarıda yazılanlar sadece kısa bir bilgi olup, arzu edenlere Yasal Genel Tüzüğümüz gönderilir. 
 



HEIDELBERG FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  
FAZLI SUNBAY (Başkan) 
MUHARREM USTASÜLEYMANOĞLU (Başkan Yardımcısı ) 
KAAN DARAMA ( Asbaşkan - Muhasebe Sorumlusu) 
YALÇIN ÖNCER ( Asbaşkan Genel Sekreter) 
BEKİR KURTULMUŞ ( Asbaşkan Sekreter Yardımcısı) 
GÖKSAL BARLAK ( Asbaşkan  Taraftar Sorumlusu) 
SÜHA AYCEN  ( Asbaşkan Taraftar Sorumlusu) 
GAZANFER AKGÜN  ( Asbaşkan Taraftar Sorumlusu ) 
ZEHRA DİŞİKARA ( Asbaşkan Kadınlar Kolu Sorumlusu) 
HEIDELBERG FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ DENETLEME KURULU ÜYELERİ 
ENGİN DOĞAN ( As Başkan) 
GAZANFER AKGÜN ( As Başkan Yardımcısı ) 
OKAN SEZER ( As Başkan Yardımcısı ) 

 
HEIDELBERG FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ KURUCU VE TEMSİLCİ ÜYELERİ 
1.- AMİL MERİÇ     2.- BİROL ÖZTÜRK 
3.- FAZLI SUNBAY    4.- GAZANFER AKGÜN 
5.- HALİT BURSALI     6.- HAYDAR ÖZTÜRK 
7.- KAAN DARAMA    8.- MUHARREM USTASÜLEYMANOĞLU  
9.- OKAN SEZER     10.- SÜHA AYCEN  
11.- YALÇIN ÖNCER     12.- YALÇIN ÖZTÜRK 

 

                                                     DEĞERLİ FENERBAHÇELİLER  
Aranızda görev aşkıyla, ben de bu görevi üstlenebilirim diyen arkadaşlar var ise, aşağıda yazılan 
Dernek Organları'nda bizimle birlikte çalışacak kişilere ihtiyaç vardır. 
KADINLAR KOLU SORUMLUSU YARDIMCISI ; SOSYAL FAALİYETLER SORUMLUSU ; GENÇLİK KOLU 
SORUMLUSU ;  REKLAM VE GRAFİK SORUMLUSU ;  FENERİUM SORUMLUSU 
HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU 
 

DERNEK ADRESİ : Üye formlarınızı eksiksiz bir şekilde tamamlayıp, gereken Yıllık Aidat ödentisinide:  
                                  
COMMERZBANK HEİDELBERG                         IBAN: DE85672400390195449400    

yatırdıktan sonra aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz.  

 
Heidelberg ve Çevresi Fenerbahçeliler Derneği e.V. 

Postfach 10 30 42 
69020 Heidelberg 

 

 

  



 

ÜYELİK BAŞVURU FORMU      

HEIDELBERG FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ  

BEİTRİTTSERKLÄERUNG 

VEREİN DER ANHÄNGER DES SPORTKLUBS FENERBAHÇE İSTANBUL İN HEİDELBERG UND UMGEBUNG 
e.V.  

Hiermit erkläre ich  ab dem ____________ meinen Beitritt als Mitglied im VEREİN DER ANHÄNGER DES 
SPORTKLUBS FENERBAHÇE İSTANBUL İN HEİDELBERG UND UMGEBUNG e.V  

 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. Den aktuellen Jahresbeitrag 
entnehmen Sie aus der Beitragsordnung, dieser liegt derzeit bei ____€  im Jahr. Bitte überweisen 
Sie den Jahresbeitrag umgehend auf das unten angegeben Konto:  

VEREİN DER ANHÄNGER DES SPORTKLUBS FENERBAHÇE                                  
İN HEİDELBERG UND UMGEBUNG e.V.                                    
COMMERZBANK HEIDELBERG                         

IBAN: DE85672400390195449400 

  
_______________________________________________________________________________    
Ort, Datum             Unterschrift des Mitglieds  

 
HEİDELBERG VE ÇEVRESİ 

FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ e.V.   
Postfach 10 30 42 – 69020 Heidelberg 

Vereın der Anhänger des Sportklubs 
Fenerbahçe İstanbul in Heidelberg und 

Umgebung e.V 

Kontakt: 
Fazlı Sunbay |Erster Vorsitzender 

Tel: + 49(0) 1768370397




