1980 ve 1990’lar, Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler için oldukça zor geçen dönemlerdi. İstikrarsızlık, adeta Fenerbahçe’nin
yazgısı hâline gelmişti. Bu süreç, Fenerbahçe’nin kurumsal
yapısı üzerinde de onarılması güç yaralar açmıştı. 2000’li
yıllarla birlikte Fenerbahçe’yi geçmişte önemli kurumsal ve
sportif başarısızlıklara sürükleyen uygulamaların giderek terk
edildiği, zihniyet yapısından, kurumsal kimliğine kadar şaşırtıcı ve çok boyutlu değişimlerin yaşandığı görülüyor.
Bu çalışma; Fenerbahçe’nin 1980 ve 1990’lı yıllarda içinde bulunduğu sorunlardan hareketle, 2000’li yıllarla birlikte
yaşamaya başladığı değişim ve dönüşümü tüm boyutlarıyla
ortaya koyuyor ve bir anlamda 1980’lerden günümüze kadar olan yakın geçmişine ayna tutuyor.
Her Fenerbahçeli ve sporseverin kütüphanesinde bulunması
gereken değerli bir eser.

HÇE

“Fenerbahçe: Değişim ve Dönüşüm” adlı bu kitabın bugüne
dek Fenerbahçe ile ilgili yazılmış en önemli, en kapsamlı ve
en öğretici kitap olduğunu söylemeliyim. Şunu da: Bu kitap,
bugüne dek Fenerbahçe’ye ilişkin yazılan kitapların en ciddisi. “Fenerbahçe: Değişim ve Dönüşüm” kendi alanında eşsiz
bir kitap. Sadece her Fenerbahçeli için değil, ekonomi ve
yönetişim alanındaki çalışmalara meraklı herkes için çok değerli bir çalışma.
Cengiz Çandar

Gü doğan

Yurtsever’in bu son derece ilginç ve aydınlatıcı kitabının Fenerbahçeliler kadar, rakip kulüplere gönül vermiş olanların da
ilgisini çekeceğini sanıyorum.
Dr.Mahfi Eğilmez
Analitik bakış açısını, taraftarlıkla birleştiren saygı duyulacak
bir çalışma. Her Fenerbahçeli’nin kütüphanesinde bulunması
gereken değerli bir eser.
Altan Tanrıkulu

‘de

BAHÇ
ER
EimN
şüm’
Fğiş
ve dönü

bugüne dek kiadlÖ bu kitabÖn
öçretici
e iliãkin
ve Dönüãüm” i, en kapsamlÖ ve en
: Deçiãim
Fenerbahçe’y
“Fenerbahçe ilgili yazÖlmÖã en öneml Bu kitap, bugüne dek üm” kendi alanÖnda
ile
da:
ve Dönüã
alanÖnFenerbahçe söylemeliyim. âunu
: Deçiãim
yönetiãim
nu
. “Fenerbahçe deçil, ekonomi ve
tap olduçu
rÖn en ciddisi
a.
ahçeli için
i bir çalÖãm
yazÖlan kitapla Sadece her Fenerb
Çandar
çok deçerl
Cengiz
eãsiz bir kitap. meraklÖ herkes için
alara
ler kadaki çalÖãm
ahçeli
Ön Fenerb
rum.
latÖcÖ kitabÖn
çini sanÖyo
ez
ilginç ve aydÖn da ilgisini çekece
Eçilm
rÖn
son derece
ahfi
bu
olanla
Dr.M
Yurtsever’in
gönül vermiã
kulüplere
a..
dar, rakip
cak bir çalÖãm
saygÖ duyula
bir eser.
birleãtiren
n deçerli
Ökulu
Ö, taraftarlÖkla de bulunmasÖ gereke
Tanr
açÖsÖn
Altan
Analitik bakÖã ’nin kütüphanesin
ahçeli
”
Her Fenerb
nasÖl geldi?
lere
bugün
ini sürdü“Türk futbolu
olma özelliç
geriye dönüp baãvuru kaynaçÖ
ahçeliler’in
Fenerb
yÖl sonra
bir
e
50
ÖçÖnda dahi çalÖãmasÖnÖn sadec
Bu eser,
mlÖ
cevap arand
sÖ umuduyla. Meleke
bu kapsa
sorusuna
yer bulma
Uçur
Yurtsever’in n kütüphanesinde
recektir.
sporseverleri
lan
deçil tüm
çÖktÖçÖ anlaãÖ
ortaya
olarak
ine iliãkin
emeçin ürünü sonrasÖndaki dönem sporseanaliz ve
tüm
1980
ler kadar
araãtÖrma,
ahçe’nin
Ciddi bir
a, Fenerb
Fenerbahçeli
r veriyor.
mlÖ çalÖãm
bir kitap.
Yula
bu kapsa
latÖcÖ bilgile
Selçuk
gereken eããiz
li ve aydÖn
bulunmasÖ
çok deçer
anesinde
verlerin kütüph

18TL

YAZAN: GÜRDOĞAN YURTSEVER
SAYFA SAYISI: 320
ÖLÇÜSÜ: 13.5 cm x 20.2 cm
ISBN no: 978-9944-702-76-8
TÜRÜ: Araştırma - İnceleme
FİYAT: 18 TL
YAYIN TARİHİ: Kasım 2011
www.fenerbahcekitap.com

carettakitap.com



facebook.com/carettakitaplari

Bu eser, 50 yıl sonra geriye dönüp “Türk futbolu bugünlere
nasıl geldi?” sorusuna cevap arandığında dahi bir başvuru
kaynağı olma özelliğini sürdürecektir. Yurtsever’in bu kapsamlı çalışmasının sadece Fenerbahçeliler’in değil tüm sporseverlerin kütüphanesinde yer bulması umuduyla.
Uğur Meleke
Ciddi bir araştırma, analiz ve emeğin ürünü olarak ortaya
çıktığı anlaşılan bu kapsamlı çalışma, Fenerbahçe’nin 1980
sonrasındaki dönemine ilişkin çok değerli ve aydınlatıcı bilgiler veriyor. Fenerbahçeliler kadar tüm sporseverlerin kütüphanesinde bulunması gereken eşşiz bir kitap.
Selçuk Yula
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