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En büyük Beşiktaşlı...
İzindeyiz...

Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada adımızdan daha
çok söz ettireceğimiz günlere doğru yelken açtık. Hedefimiz
yüz milyon taraftara ulaşmak ve Beşiktaşımız’ı global bir
marka haline getirmek. Bu hedefimiz doğrultusunda önemli
bir adım atarak Çin’e gittik ve globalleşme projemizi başlattık.
Girişimlerimizin sadece Beşiktaş ya da futbol dünyası açısından değil, ülkemizin Çin’le ekonomik ve sosyal iş birlikleri için
de oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. 2018 yılının Çin’de
“Türk Yılı” ilan edilmesi, avantajlarımızı ve Çin’in cazibesini artırıyor. Beşiktaş JK olarak, geleneklerimizden ve ilkelerimizden
taviz vermeden vizyoner bakış açımızı sürdürürken, Çin başta
olmak üzere global sponsorluklarımızı artırmak için gerçekleştireceğimiz projeleri zamanla sizlere açıklayacağız.
¡
İki yıl üst üste şampiyon olduğumuz, üçüncü yıldızı armamıza işlediğimiz, hepimizin göğsünü kabartan ve gururlandıran bir sezonu geride bıraktık. Şimdi daha büyük hedeflerle
yeni bir sezona başlıyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle gereken
çalışmaları yaptık ve yapıyoruz. Takımımızı teknik heyetin isteği doğrultusunda yeni transferlerle takviye ettik ve muhtemel ihtiyaçlara göre de alternatifleri hazır tutuyoruz. Umuyor
ve inanıyorum ki, bu yıl da Beşiktaş hepimizin gururu olmaya
devam edecek. Bu vesileyle sevgili Tamer Tuna başta olmak
üzere yollarımız ayrılan sevgili kardeşlerime kariyerlerinde
başarılar diliyor, yeni transferlerimize de ailemize hoş geldiniz
demek istiyorum.
¡
2017-2018 sezonunun takımlarımız başta olmak üzere
diğer tüm kulüplere hayırlı olmasını, fair play ruhunun hakim
olduğu, kaos ve kavgadan uzak, sportif mücadelenin ön plana
çıktığı bir yarışın yaşanmasını diliyorum.
En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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Dergimizi şampiyon ve milli futbolcu Sabri Dino’ya ithaf ediyoruz.
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Örnek sporcu
modern kaleci
Sabri Dino, Beşiktaş kalesini 288 maçta korudu.
Siyah-Beyaz formasıyla iki Türkiye Ligi ve bir de Türkiye
Kupası şampiyonlukları yaşadı. Siyah-Beyazlı camia
sporcularının en önemli özelliği olan ve onları ayrıcalıklı kılan
“Beşiktaşlı duruşu”nun çok tipik bir örneğiydi Sabri Dino...

S

abri Dino, 1942
yılında doğdu.
Dünyaca ünlü
sıra dışı ressam
Abidin Dino’nun
			
yeğenidir.
İstanbul Tarabya Takımı’nda başladı futbola. Buradan Galatasaray
Altyapısı’na geçti ve kısa bir zaman
sarı-kırmızılı genç takımda oynadıktan sonra da askerlik görevine
başladı. Denizgücü Takımı ile amatör kümede oynarken adını duyurur
oldu, başarılı oyunlar sergileyerek. Vatani görevi biter bitmez ise

Beyoğluspor ile anlaştı ve bu köklü
kulübün kalesini korumaya başladı.
1965 yılında Beşiktaş’a transfer olarak Siyah-Beyazlı takımın
birinci kalecisi konumundaki Necmi
Mutlu’nun yedeği oldu. İkinci kaleci
konumunda olmayı içine sindiremediği için bir ara Fenerbahçe’ye
geçme girişiminde bulundu ama
Siyah-Beyazlı kulüp ile yürürlükte
olan mukavelesi yasal olarak devam
ediyordu. Futbol Federasyonu’nun
ikazı ile hatalı olduğunu anlayarak
tekrar ait olduğu gerçek yuvasına
döndü.

1 numaralı emanet

Bu olay sonrasında Necmi Mutlu,
onu karşısına almış ve çok samimi
bir ifade ile “Sen gelmeden evvel,
Özcan Arkoç ve ben, hiçbir sorun yaşamadan birbirimize destek
olarak korumuştuk Beşiktaşımız’ın
kalesini... Kompleks yapmazsan,
seninle de yapabiliriz bu iş birliğini”
demişti Sabri Dino’ya... İdeal bir öneriydi bu. Daha tecrübeli olan Necmi
Mutlu’nun bu samimi yaklaşımı işe
yaramış ve Sabri Dino kendisine
çekidüzen vermişti.
Beşiktaş futbol tarihinin asırlık
gelişimi içinde, en iyi üç-dört file
bekçisinden biri olan Necmi Mutlu’yu
örnek alarak kendini geliştiren Sabri
Dino, Necmi’nin futbolu bırakma
kararı alması üzerine, nihayet “1
numaralı emaneti” ondan devralmış,
mükemmel performansı, saha içi
ve dışı örnek davranışlarıyla yalnız
Beşiktaşlılar’ın değil, rakiplerinin de
sevgisini kazanmakta
gecikmemiştir.

Hayvan sevgisiyle dolu olan Sabri Dino,
çok sevdiği kurt köpeği ile...

Doya doya şampiyonluk
yaşayamadı

Tam on iki yıl süren Beşiktaş’taki görev süresince, Kara Kartal’ın
kalesinde 288 defa yer aldı ve
klasını kanıtlarken centilmenliği ile
de “örnek sporcu” sıfatını kazandı.
Öncelikle bir kaleci için gerekli olan
uzun boyu, hava toplarına olan hakimiyeti, iyi yer tutuşu, blokajları ve
kritik pozisyonlardaki ani kararları
ile “modern kaleci” profili çizdi ülke
futbolunda yıllarca... Beşiktaş’ta
kaptanlık gururunu da yaşadı. On
dokuz defa milli takımın kalesini korudu. Çok sevildi ve saygı gördü ama
Beşiktaş futbolunun 1968 ile 1981
yılları arasındaki on dört yıl süren
krizli döneminin bir bölümünde o da
yer aldığı için, doya doya şampiyonluk sevinçleri yaşayamadı maalesef.
Siyah-Beyaz forma ile 1965-66 ve
1966-67 Türkiye Ligi şampiyonlukları,
ayrıca Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve
TSYD Kupası birincilikleri elde etti
futboldan kopuncaya kadar.
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Milli takım ve Sabri Dino

O dönemde, ülkemizin en değerli
kalecilerinden biriydi Sabri Dino.
Hemen hemen aynı jenerasyonun
bireyleri olarak Göztepeli Ali Artuner, Fenerbahçeli Yavuz Şimşek
ve Galatasaraylı Yasin Özdenak’a
rağmen, hatta Beşiktaşlı olmanın da
dezavantajını sırtlanarak ay-yıldızlı
kazağı tam on iki defa giymiş ve
ulusal takımımızın başarılarında pay
sahibi olmuştu Sabri Dino...

Sabri Dino, “Kaptan” sıfatıyla bir Avrupa kupası maçının top-kale seçimi sırasında...

Beşi ümit ve ikisi de A genç maçları ile birlikte toplam milli sayısı on
dokuzdur.
Beşiktaş kalecisi Sabri Dino’nun A
milli takımın kalesini koruduğu on iki
karşılaşmada; Türkiye Ulusal Takımı sırasıyla İran’ı 4-0, İsviçre’yi 3-0,
Lüksemburg’u 3-0 ve Cezayir’i 4-0
mağlup etmiş, İtalya ile 0-0, İsviçre
ile 0-0 ve Pakistan ile de 2-2 berabere kalmıştır. Yine Sabri Dino’lu Milli
Takım iki Sovyetler Birliği ve Cezayir,
İtalya karşılaşmalarından da dört
yenilgi ile ayrılmıştır.

İtalyanlar bile
şapka çıkardı
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Yer aldığı milli maçların tümünde birbirinden mükemmel oyunlar
sergileyen Sabri Dino’nun, ay-yıldızlı
forma ile oynadığı bir İtalya maçı
vardır ki, izleyen rakip taraftarlar da
şapka çıkarmışlardır.
13 Ocak 1973 tarihinde Dünya
Kupası Eleme maçı münasebetiyle
Napoli kenti stadında, Türkiye ile
İtalya ulusal takımları karşı karşıya
gelmişlerdi. Ay-yıldızlı takımımızın kalesinde Beşiktaşlı Sabri Dino,
İtalya Ulusal Takımı kalesinde de
Dino Zoff file bekçisiydi isim benzeri
olarak...
Bizim takıma nispetle İtalya

Ulusal Takımı’nın “Rivera, Capello,
Causio, Chinaglia ve Riva”dan kurulu
hücum hattı, Avrupa kıtasında çok
daha ünlü olan isimlerden meydana
getirilmişti, rakibimiz Futbol Federasyonu tarafından... Bilhassa Rivera
ile Riva’ya adeta “futbol ilahları” gözüyle bakılıyordu o dönemde çizme
yarımadasında. Nitekim bu maçın
doksan dakikası boyunca İtalyanlar’ın söz konusu bu çok önemli hücum elemanları ay-yıldızlı takımımızın kalesini adeta ablukaya almışlar
ama tüm çabalarına rağmen o gün
kalesinde devleşen Sabri Dino’yu
geçmeyi başaramamışlardı.
Maçı nakleden İtalyalı spiker, kendi milli file bekçileri olan Dino Zoff’u
kastederek, “İki takımın kalesinde
de ‘Dino’ var ama Türkiye’nin Dino’su
bizimkini gölgede bıraktı bugün”
diyerek, Sabri Dino’yu onore etmek
lüzumunu duymuştu maç devamınca...

“Beşiktaşım’a ihanet
edemem”

Siyah-Beyazlı camia sporcularının en önemli özelliği olan ve onları
“sıra dışı” yapan “Beşiktaşlı duruşu”nun çok tipik bir örneğiydi Sabri
Dino... 1975-76 sezonu sonunda futbolu bırakma kararı verirken bakınız

Sabri Dino, Kara Kartal’ın kalesini
korumaya başladığı ilk yıllarda...
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Uzun yıllardan sonra şampiyonluk titrini yeniden yakalamak üzere olan Beşiktaş’ın Miliç’li, Zekeriya’lı, Necmi’li, Lütfü’lü, Vedat’lı,
Sanlı’lı ve Sabri’li kadrosu önemli bir maç öncesinde...

hangi nedenle bu hükme varmıştı
kendince. Yıllarca Şeref Stadı’nın
adeta betonlaşmış toprak zemininde
antrenman yapmak mecburiyetinde
kaldığı için, dirsekleri feci şekilde
sakatlanmıştı maalesef! Beşiktaşlı yöneticiler ve teknik kadro
bunun farkında değildi. 1976 Temmuz transfer ayında mukavelesini
yenilemek maksadıyla astronomik
bir ücret teklif etmişlerdi kendisine.
Bugün birçok futbolcunun Tarzan
gibi üstüne atlayacağı böyle bir
teklifi o elinin tersiyle geri çevirdi ve
nedenini de şu sözlerle dile getirdi
yöneticilerine:
“Sizler farkında değilsiniz ama
benim dirseklerimde çok önemli
bir sorunum var. Açıkçası sakatım.
Teklifinizi kabul ederek Beşiktaşım’a
ihanet edemem. Bu yüzden futbolu
bırakıyorum!”
İsteseydi milyarları cebine atabilir
ve yeni sezonun başlamasıyla birlikte Beşiktaş’ı yarı yolda bırakabilirdi. Ama o vicdanlıydı. Yukarıda da
değindiğimiz gibi “Beşiktaşlı duruşu”nun tipik bir profiliydi, statlarda
olduğu kadar özel yaşantısında da...
Hak ederek elde ettiği maddi ve
manevi tüm değerleri “Beşiktaşlı
Sabri Dino” sıfatıyla kazandığının
da bilincindeydi. Futbol dünyasında
zaman zaman yetiştikleri ve sporcu
kimliği kazandıkları kulüplerini, daha
doğrusu her türlü imkanları elde ettikleri camialarını üç beş kuruş fark
yüzünden terk eden sözde sporcuları

gördükçe, Sabri Dino tipindeki futbolcuların neden ölümsüzleştiklerini
daha iyi anlıyoruz.
Karakter sahibi, üst düzey bir
futbolcu, meslek edindiği branşın
tüm profesyonel şartları doğrultusunda hareket ederken, sadece
mukavelesinin sağladığı avantajlara
göre “nalıncı keseri gibi hep kendisine yontmaz” ve kısmen de olsa
“amatör” bir mantalite ile mensubu olduğu kulübünün de çıkarlarını
düşünerek gerekirse fedakarlıktan
kaçınmaz, ödün verebilir; hatta Sabri
Dino gibi milyarları elinin tersiyle
geri çevirebilir. Türk gençliğine hitaben, “Ben sporcunun zeki, çevik ve
aynı zamanda ahlaklısını severim”
veciz cümlesini kaleme alan büyük
Atatürk, sanki Sabri Dino profilini
düşünmüştü bu yol gösterici anektoduyla yıllar evvel...

Mekanı
Beşiktaşlılar’ın kalbi

Sabri Dino, spor hayatını çok
başarılı ve saygın bir şekilde noktaladıktan sonra iş hayatına atıldı.
Osmanbey semtindeki bir pasajda
açtığı butikte, bir yandan çok zarif
giyim eşyaları pazarlarken, diğer
yandan da gömlek imalatına başladı. Çok kaliteli kumaşlardan birinci
sınıf işçilikle ve gösterişli modellerle imal ettiği gömlekleri, çok kısa
zamanda piyasaya hakim olmakta
gecikmemişti. Aşırı talep karşısında,
işini büyütme kararı alırken, biraz

da dürüstlüğünden olsa gerek, bunu
jet hızıyla uyguladı ne yazık ki! İş
hayatındaki muhataplarının kendisi
gibi saf ve temiz karakterli olduklarını düşünmesi en büyük yanılgısı
olmuştu onun maalesef.
İyi niyet taşımasına rağmen bu
hesapsız ani büyüme, onu farkına varmadan aşırı borç batağına
sürükledi. Elinde olmadan iç aleminde kendini yemeye başladı. Çok
gururluydu. “Başım eğik dolaşamam
ben” dedi ve sessiz sedasız ulaştığı
Boğaziçi Köprüsü’nden kendisini
serin sulara bırakarak canına kıydı.
Cesedi bulunamadığı için bir mezarı
bile yok bu büyük sporcunun. Ama
gerçek şu ki, onun ebediyen yerleştiği mekanı, Beşiktaşlılar’ın kalpleridir şüphesiz... ◊
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.

İllüstrasyon:

Vâlâ Somalı
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“Süleyman Seba bugünleri görseydi

çok mutlu olurdu”

Yazı:

Murat Arda

Efsane Başkanımız
Süleyman Seba’nın
edebiyete intikal
etmesinden bu yana
üç sene geçti. Onu her
zamankinden daha çok
özlüyoruz. Süleyman
Seba’yı Beşiktaş
Dergisi’nde en iyi şekilde
anmak için, özellikle
son yıllarının her anında
yanında olan Cemal
Çavdar, “Çiçekçi” Mustafa
Kaya ve Anıl Cansızoğlu
ile buluştuk.

S

üleyman Seba,
duruşuyla, varlığıyla “Beşiktaşlı
Süleyman Seba”
kimliğini aşmış,
			
kamusal bir figür
haline gelmiştir. Beşiktaş semtinde
yaşayıp da Süleyman Seba ile yolda
karşılaşmamış, ona en azından bir
“Merhaba” dememiş pek az insan vardır. Ancak bazıları vardır ki,
Seba’yı artık içselleştirmiş, Seba
sevgisini salt bir büyüğe ya da değerli bir kişiye duyulan saygının çok
ötesine geçirmişlerdir; Seba’nın ruhu
hala yanlarında gibidir.
Yarı şaka yarı ciddi “Süleyman
Seba’nın konseyi” diye tanımlayacağımız Cemal Çavdar, “Çiçekçi”
Mustafa Kaya, Anıl Cansızoğlu ile
bir demlik çay ve elektirik kesintisi
eşliğinde semtte buluştuk. Doğrusu, Beşiktaşlılar Sokağı adı verilen
sokakta “karartma geceleri” misali
elektrik yoksunluğu, semtimize bir
yetmişli yıllar tadı vermiş, nostaljik
bir hava solumamıza yol açmıştı.
Her gelenin geçenin özellikle Anıl
Cansızoğlu’na “Abi elektrikler ne
zaman gelecek?” diye sorması her
ne kadar Anıl’ı kızdırıyorduysa da
benim keyfim yerindeydi. İzmir’den
dostum, iyi bir Beşiktaşlı ve Süleyman Seba’yla sağlığında tanışmış olan Celal Boratav ile de önce

Kazan’da Korkut Soydan ile Seba’yı
anmamız, şimdi de “konsey” ile Seba’yı yâd ediyor olmamız sanki içime bir huzur getirmişti. Mustafa abi
(Kaya), Süleyman Seba’nın Çiçekçi
Mustafa’sı, onursal başkanımızla
vakit geçirmenin hakikaten de huzur
anlamına geldiğini belirtiyor, Cemal
Çavdar ise mesai bitiminde onun
yanına koşup onunla sohbet etmenin kendisine tarifi zor bir arınma
hissi yarattığını söylüyordu.
Bugün, en azılı Beşiktaş düşmanları bile Seba ismini duyduklarında
nefret gömleklerini çıkarmak zorunda hisseder kendilerini. Hakikaten de
acaba “nefret”, Seba’nın hayatında
nasıl bir yer kaplıyordu? Sevgili Anıl
Cansızoğlu’na göre Süleyman Seba’yı “Efsane Başkan Seba” haline
getiren güç “sevgi dili” ve “ortak
değerlerimiz” gibi bazı evrensel
kaideleri kişiliğinde cisimleştirmiş
olmasıydı.
“En çok neyini özlüyorum biliyor musun?” diyor Cansızoğlu, “Hiç
unutamadığım şey, onun bir sokak
köpeğiyle olan ilişkisi, dört beş yaşında bir çocuğa gösterdiği saygı ve
hürmet... Süleyman abide ‘sevgi’ dili
vardı. Bugün ben bir abimi, bana yol
gösterecek bir büyüğümü, mahallenin sevgili delikanlısını kaybetmenin
üzüntüsünü yaşıyor ve onun bu sıcaklığını izliyorum. Bir de hala bazen
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İşte Süleyman Seba’nın konseyi... Anıl Cansızoğlu, “Çiçekçi” Mustafa Kaya,
Cemal Çavdar ve elbette ki Süleyman Seba...
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onun telefonunu çeviriyorum... Sesini
değişik yaparak açardı, tanıyınca
normal Süleyman abi sesine dönerdi” (gülüşmeler).
“Bir de Süleyman abinin evinin zili
ne zaman çalınacak ne zaman çalınmayacak şöyle anlardık: Perdeleri
yarım açıksa bu evdeyim demek.
Tam kapalıysa evde olsa bile o zili
hiç çalma.”
Süleyman Seba, bugün “yükselen değerler” olarak kodladığımız
hırs, kin, nefret, ölümüne rekabet,
makam, maddiyat, mevki gibi aslında son kertede hepsi birer “küçük
hesap”tan ibaret fenomenal dünya
oyun-gerçekliklerini elinin tersiyle
itmiş bir bilge kişilikti.
“İki tane orgeneral onu ziyarete
gelmiş, ancak o kapıcı çocuğuyla
supangle yemeyi tercih ediyordu”
diyor Cemal Çavdar.
Atalarımızdan bir bilge insan
şöyle demiş: “Sonsuza dek yaşayacakmış gibi düşün, yarın ölecekmiş
gibi yaşa...”
Süleyman Seba’nın, seksen sekiz
yaşındayken, “Eski Dostlar” ile,
abileriyle, bir araya geldiği bir geceyi
unutamıyorlar. Çünkü o gece içilen
rakı miktarı her babayiğidin harcı
değil.
Anıl Cansızoğlu; “Masanın en
küçüğü Süleyman abiydi, düşün!”
diyor. Toplam yaşları dört yüz olan
bu kadim dostların dört yüzlük rakıyı
bitirmelerine şaşırıp kalmışlar. “O
gece rakı içenlerden biri olan Tuğrul
Sızmaoğlu’nun tek top akciğeri olmasına rağmen bana mısın demiyorlardı” diye ekliyor Mustafa abi.
Üstelik en son üç yıl önce bir rakı
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sofrası buluşması yapan ihtiyar delikanlılar, gecenin sonunda “Bir daha
ne zaman içiyoruz” diye birbirleriyle
sözleşiyorlarmış. Hep beraber bu eski
İstanbul beyefendilerini gülümseyiş
ve özlemle anıyoruz. Çünkü o yıl içinde hepsini kaybettik. Bu, onların son
rakı buluşmasıydı.
Süleyman Seba dönemine en fazla
benzeyen dönemin, aslında bu yıllar
olduğunu konuşuyoruz. Başkanımız Fikret Orman, zaten Süleyman
Seba’nın yolunda olduğunu gururla
söylüyor.
Anıl Cansızoğlu, “Süleyman Seba
da, Fikret Orman da iş başına geldiklerinde hiçbir şeyi olmayan bir
takıma sahip çıktılar. Bugün Beşiktaşımız bir dünya markası haline gelme
yolunda. Süleyman Seba bugünleri

görseydi çok mutlu olurdu. Yalnız
şunu da söylemekte fayda var. Seba
bugün kamusal bir figür haline gelmiştir ve Süleyman abiye sağlığında
verilen her türlü plaket, şilt, sportif
başarı, fotoğraf; toplumun onu taltif
etmek için başkanımıza sunulan her
türlü değerin Beşiktaş kulübüne ait
olması gerekir. Çünkü bu onun sözlü
vasiyetidir. Bunun takipçisi olmalıyız.”
Özellikle son yıllarında Süleyman Seba’ya gerçek manada sahip
çıkan, onun yalnızlık çekmesine asla
izin vermeyen güzel yürekli Beşiktaşlılar’dı bu kişiler. Anıl Cansızoğlu,
Mustafa Kaya, Cemal Çavdar, efsane
başkanımızın son anına kadar yanında oldular.
Hala Süleyman Seba’nın hatıralarından konuşulurken gözleri dolan

Mustafa abi, Anıl ve Cemal; hepsi,
son nefesini verdiğinde Süleyman
Başkan’ın odasındaydılar.
Mustafa Kaya, başkanımıza en
son şöyle demiş:
“Bırakma abi...”
Anıl Cansızoğlu, başkanımız son
nefesini verirken dahi odadakilere
Kartal bakışı ile veda ettiğini
söylüyor.
Bizlere miras olarak centilmenliği,
ayağını yorganına göre uzatmayı,
fair play ve rakibe saygıyı, Şeref’iyle
oynayıp Hakkı’yla kazanmayı ve hiç
kimsenin adamı olmamayı bırakan
Süleyman Seba, belki fiziksel olarak
yanımızda değil ama, ruhu asla bizi
bırakmayacak. Onurbal başkanımızın
değerlerini sonsuza kadar
yaşatacağız. ◊
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balosu

Beşiktaşımız’ın Spor Toto Süper Lig’de kazandığı
15. şampiyonluğu muhteşem bir baloyla
kutladık. Dillerden düşmeyecek,
hafızalardan silinmeyecek, yıllarca
unutulmayacak geceye katılanlar
şampiyonluk şarkıları söyleyerek
doyasıya eğlendi.
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Beşiktaşımız’ın
şampiyonluğu, Four
Seasons Hotel İstanbul
at the Bosphorus’da
düzenlenen muhteşem
bir baloyla kutlandı.
7 Temmuz’da
gerçekleştirilen
muhteşem geceye,
Başkanımız Fikret
Orman, Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, Teknik
Direktörümüz Şenol
Güneş, futbolcularımız,
Beşiktaşlı iş adamı,
sanatçı ve medya
mensupları ile çok sayıda
davetli katıldı.
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Baloda BJK TV canlı
yayınında açıklamalarda
bulunan Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, Teknik
Direktörümüz Şenol Güneş ve
futbolcularımız şu ifadeleri
kullandı:

Konuklar siyah halıda
yürüyüp, şampiyonluk
kupamızın yanında poz
vererek balo alanına
giriş yaptı.

Ahmet Nur Çebi
(II. Başkan,
İcra Kurulu Başkanı,
Fulya Taşınmazlardan
Sorumlu, Ümraniye Nevzat
Demir Tesisleri’nden
Sorumlu):
“Hak ettiyseniz mutluluk
artıyor. Çok mutluyuz.
Gelecek sene de şampiyon
olmak istiyoruz.”



Ahmet Ürkmezgil
(Genel Sekreter, Şan Ökten
Tesisi’nden Sorumlu,
İcra Kurulu Üyesi):
“Heyecanlıyız. Beşiktaşlı
dostları görmek çok güzel.
Yeniden şampiyonluk
gününü yaşıyor gibiyiz.
Umarım gelecek yıllarda bu
günleri yaşarız.”



Berk Hacıgüzeller
(Sayman, Mali İşler ve Finans,
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı,
Akatlar Mehmet Üstünkaya
Sosyal Tesisi’nden Sorumlu):
“Çok güzel bir gece.
Şampiyonluğumuzu
kutluyoruz. Camia olarak
bütünlük içindeyiz. Hep
birlikte şampiyonluğu
kutlamak mutluluk verici.
Nice şampiyonluklar
yaşamayı diliyorum.”



Metin Albayrak
(Futbol Altyapı, Yapılanma ve
Scouting’den Sorumlu.
Fulya Hakkı Yeten
Tesisleri’nden Sorumlu,
Yönetim Kurulu Sözcüsü):
“Mutluyuz. İki sene üst
üste şampiyon olduk ve
üçüncü yıldızı kazandık.
Emeği geçenlere teşekkür
ediyorum.”
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Şampiyonluk balosunun
açılış konuşmasını yapan
Başkanımız Fikret Orman,
şunları söyledi: “Zor bir
sezon oldu. Çok yorulduk.
Sevindik, üzüldük.
Şansla gelen şanssızlıkla
gider. Stratejisi olan,
çalışkan bir ekip ve
futbolculara sahip olan
kulüp istikrarlı başarıyı
yakalar. Unutulmaması
gereken bir faktör de
taraftarlarımız. Başarı
öyküsü yazmaya
çalışıyoruz. Büyük bir
aileyiz. Sponsorlarımıza
teşekkür ediyorum.
Özellikle Rahmi Koç’a
teşekkür ediyorum.
Allah tekrarını nasip
etsin. Bana destek olan
yönetim kurulu üyesi
arkadaşlarıma ve aileme
teşekkür ediyorum.”

Erdal Torunoğulları
(Dış İlişkiler,
UEFA’dan Sorumlu):
“Beşiktaşlılar’a hayırlı
olsun. Güzel bir günde
değerli dostlarımızla
beraberiz. Beşiktaş’ı
sevmek başka bir şey.
İnşallah sık sık bunları
yaşarız. Beşiktaş çok
büyük bir takım.”



Ahmet Cihat Kumuşoğlu
(Basketbol, Akatlar Spor
Salonu’ndan Sorumlu,
İcra Kurulu Üyesi):
“Şampiyonluğumuzu
güzel bir baloyla
kutluyoruz. İnşallah
gelecek sezon da kutlarız.”



Hüseyin Mican
(Kartal Yuvaları,
İcra Kurulu Üyesi):
“Beşiktaş Ailesi olarak,
çok güzel bir gece
yaşadık. İnşallah seneye
bu muhteşem kutlamanın
tekrarını yaparız.”



Hakan Özköse
(Pazarlama ve Sponsorluklar,
Dernekler ve Taraftar ile
Pendik Tesisi’nden Sorumlu):
“Bizim için çok güzel bir
gün. Dostlarımızla birlikte
şampiyonluğumuzu
kutluyoruz. Her şey çok
güzel.”



Candaş Tolga Işık
(İletişimden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi):
“Beşiktaş camiası olarak
bir aradayız. Çok mutluyuz.
Beşiktaş’a hizmet etmek
için buraya geldik. Pepe
transferinde yaptığımız
sosyal medya çalışması
büyük yankı yaptı. İnşallah
bu sene çok daha fazlasını
yapacağız. Beşiktaş bu sene
Avrupa’da ses getirecek işler
yapacak. Buna inanıyoruz.”

Esra Erol’un sunuculuğun
yaptığı şampiyonluk
balosunda sahne alan
ünlü sanatçı Funda
Arar ve Antonis Remos,
birbirinden güzel
şarkılarıyla konuklara
unutulmaz bir müzik
ziyafeti yaşattı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu
(Hukuk, Bakırköy Tesisi’nden
Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi):
“Çok güzel bir ortam var.
Tüm aile bir aradayız.
Eğlenceli ve samimi bir
balo. Siyah-beyaz bir
gece. Seneye daha güzelini
yapacağız.”



Şenol Güneş:
“Kocaman bir ailenin üyesi
olduğum için mutluyum.
Önemli olan bu ailenin
yüzünün gülmesi. Şahane
oyuncularımız var. Beşiktaş’a
güzellikler yakışır. Son iki
yıldaki başarılı sonuçlarımız
umarım gelecek yıl da
sürer. Başarı bir hedef değil
yolculuktur. Yeni bir heyecana
başlıyoruz. Burada önemli
olan vizyon hazırlamaktır.
Herkes gelir gider önemli olan
camiadır.”



Caner Erkin:
“Beşiktaş ailesi olarak
şampiyonluğumuzu
kutluyoruz. Sakatlığımı
atlattım. Pepe büyük bir
futbolcu, inşallah Beşiktaş’a
yararlı olur.”



Oğuzhan Özyakup:
“Güzel bir gece. Hedefimiz
her zaman şampiyon
olmak, futbol olarak zevk
vermek. Gelecek sezon
da şampiyonluk için
oynayacağız. Beşiktaş’ta çok
mutluyum.”



Cenk Tosun:
“Her şey çok güzel.
Şampiyonluğu kutluyoruz
ve sezonu açıyoruz. İki
sene üst üste şampiyon
olduk, üçüncüyü de
istiyoruz. Beşiktaş’ın hedefi
şampiyonluktur.
UEFA Şampiyonlar
Ligi’nde gruptan çıkmayı
hedefliyoruz.”
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Atınç Nukan:
“Bir sezon emek verdik
kupayı kazanmak için. Böyle
bir gecede emeği olanlara
teşekkür ediyorum.”



Tolgay Arslan:
“Çok güzel bir organizasyon.
Keyifli bir gece oldu. Tüm
aile bir araya geldi. Seneye
aynısını yapmak istiyoruz.”
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Başkanımız Fikret
Orman, Funda Arar’ın
konserinden sonra
sahneye gelerek
“Beşiktaş’ım Sen Çok
Yaşa” marşını alkışlar
eşliğinde söyledi.

Baloda coşku;
Başkanımız Fikret Orman,
Teknik Direktörümüz
Şenol Güneş ve
futbolcularımızın
şampiyonluk pastasını
Beşiktaş marşları
eşliğinde kesmesiyle
zirveye çıktı. ◊
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Üst üste ikinci kez şampiyon olma ve üçüncü yıldızı göğsümüze ekleme başarısı
gösteren, Avrupa Ligi’nde çeyrek final oynayan futbol takımımız, hem verimli hem
de neşeli bir hazırlık dönemi geçirdi. Kadrosunda Ricardo Queresma, Ryan Babel,
Anderson Talisca ve bu yıl Real Madrid’den transfer edilen Pepe gibi
yıldızları barındıran Beşiktaşımız, gümbür gümbür geliyor. Biz de
antrenmanlarda futbolcularımızı adım adım takip ettik ve
yakaladığımız görüntüleri sizler için sayfalarımıza
taşıdık. İşte, futbolcularımızın İstanbul’dan
Çin’e uzanan sezona hazırlık sürecinin
perde arkası...
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BU YIL DA

HEDEFİMİZ
ŞAMPİYONLUK
Üst üste gelen şampiyonluklar
sonrası üçüncü yıldızımızı armamıza
işleyen Futbol A Takımımız, 2017-18
sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz günü
başladı. Ümraniye’deki BJK Nevzat
Demir Tesisleri’nde toplanarak, yeni
sezonun ilk çalışmasını yapan futbolcularımızın neşeli halleri dikkat
çekerken, performansları da göz
doldurucuydu. İstanbul’daki antrenmanların yanı sıra teknik direktörümüz Şenol Güneş, teknik ekibimiz ve
futbolcularımız Acıbadem Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçti.
Futbolcularımıza sürat ve dayanıklılık testi de (Yo-Yo) gerçekleştirildi.
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“En iyi futbolu
oynamak istiyoruz”

Teknik direktörümüz Şenol Güneş,
yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyerek, “Bu yıl da hedefimiz
şampiyonluk olacaktır” dedi. Beşiktaş’ın takım kadrosu olarak en
iyi futbolu oynayan ekip olmasını
istediğini söyleyen Güneş, konuşmasına şöyle devam etti: “Şahane
bir takımımız, karakterli ve yetenekli oyuncularımız var. Çekim gücü
olmak, farklı futbol oynamak, beğeni
ve saygı kazanmak, rakiplerimizi
güzel futbol ile yenmek istiyoruz.”
Güneş, yeni transferimiz Pepe’yi
de değerlendirerek, tecrübesi, yeteneği ve liderlik vasfıyla Beşiktaş’a
katkı yapacağını ifade etti. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmanın
Beşiktaş için iyi bir sonuç olduğunu
belirten Güneş, “Final oynamak,
şampiyon olmak tüm kulüpler için
zor” dile konuştu.

Şampiyonluk sözü

İstanbul’daki kamp sürecinde
futbolcularımız da BJK Nevzat
Demir Tesisleri’nde basın toplantıları
düzenlediler. İlk olarak Tolga Zengin,
Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup
kameraların karşısındaydı. Ardından Cenk Tosun ve Caner Erkin, son
olarak da Atiba Hutchinson ve Ryan
Babel basın toplantısı düzenleyen
isimler oldular. Futbolcularımız, takımdaki aile ortamına dikkat çekerek, üçüncü yıl da üst üste şampiyon
olma arzularını dile getirdiler.

Süper Kupa Finali

Beşiktaşımız, ilk sınavına Turkcell
Süper Kupa finalinde çıkacak. Spor
Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaşımız ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Atiker Konyaspor’un karşı
karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa
maçı, 6 Ağustos Pazar günü Samsun
Yeni Stadı’nda oynanacak.

İlk maç evimizde

Merhum İlhan Cavcav’ın isminin
verildiği 2017-18 Süper Lig Sezonu
fikstürü belli oldu. Süper Lig 20172018 Sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla
başlayacak. Süper Lig’de ilk yarı 24
Aralık 2017 tarihinde sona erecek,
ikinci devre ise 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren oynanacak. Süper
Lig’de sezon 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Beşiktaşımız,
ligdeki ilk karşılaşmasında mabedimiz Vodafone Park’ta Antalyaspor
ile mücadele edecek.
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Başkanımız ve yöneticilerimiz çeşitli temaslarda bulunmak üzere, futbol takımımız ise
Alman devi FC Schalke 04 ile
hazırlık maçı oynamak üzere
Çin’e gitti.
İlk olarak Başkanımız Fikret
Orman, Dış İlişkiler ve UEFA’dan Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyemiz Erdal Torunoğulları,
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı Şevki Bostan
ve kulüp çalışanlarımızın Çin
seyahati 16 Temmuz günü başladı. Shanghai’de de, Guangzhou’ya gittiklerinde de heyetimiz taraftarlarımız tarafından
karşılandı. Özellikle Guangzhou
Baiyun Havalimanı’nda Çin’deki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri,
Çinli futbolseverler ve Çin’de
yaşayan Türkler başkanımıza
ve yöneticilerimize büyük ilgi
gösterdi. Çinli Beşiktaşlı çocuklar, Orman’a Siyah Beyazlı
çiçekler hediye etti. Heyetimiz, her iki şehirde de önemli

temaslarda bulundu. Devlet
yetkilileri ve Çin Futbol Federasyonu Direktörü Junwei Zhu
ile görüşen başkanımız Orman,
Çin ulusal basınıyla buluşarak
Beşiktaşımız’ı anlattı, seyahatin detayları ve önemi hakkında görüşlerini paylaştı. Beşiktaş yönetimi, Guangzhou’daki
temaslarının ardından hazırlık
maçı oynayacağımız Zhuhai
kentine geçti. Fikret Orman,
Çin’de gördükleri ilgiden büyük
memnuniyet duyduklarını
söyledi.

Dostluk tablosu

Çin’de hem Beşiktaşlılar hem
de farklı renklere gönül verenler
takımımızı ziyaret etti. Dış İlişkilerden ve UEFA’dan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal
Torunoğulları, Antrenörlerimiz
Mehmet Kulaksızoğlu ve Şeref
Çiçek ile Analiz Uzmanı Eren
Şafak taraftarlar ile hatıra
fotoğrafı çektirdi.

“Dünya kulübü
olma yolundayız”

Başkanımız Fikret Orman,
yöneticimiz Erdal Torunoğulları
ile birlikte Çin’in Zhuhai kentinde basın toplantısı düzenledi.
Fikret Orman, şunları söyledi:
“Beşiktaş’ın globalleşme
vizyonunda attığımız bir adım
ve bir senedir uğraştığımız bir
proje. Bu ilk ama son değil.
Bundan sonra da önümüzdeki
en azından beş sene planlanmış şekilde böyle bölgelere
geleceğiz. Avrupa’nın ilk beş
liginde maçlar Uzak Doğu’da ve
Amerika’da izlenebilirliğine göre
saatler ayarlanıp oynanabiliyor.
Bu yüzden daha fazla ilgi görüyor. Ligin ve kulüplerin değerleri
ve gelirleri artıyor.
Bizim de ülke itibariyle yurt
dışına ve bu gibi organizasyonları destekleyecek şekilde
hareket etmemiz lazım. Beşiktaş Yönetim Kurulu bu vizyonda
hareket ediyor. Çin’de çeşitli
görüşmeler yaptık. Büyük bir
ihtimalle Beşiktaş Kulübü olarak Şangay’da bir ofis açacağız, daimi bir personelimiz ve
ofisimiz olacak. Global marka
yönetimi açısından Malezya,
Endonezya, Çin, Kazakistan
ve Ortadoğu bölgesi bizim için
önemli yerler. Azerbaycan da
artık bizim kendi ülkemiz gibi,
çok da taraftarımız var orada.
Artık globalleşmeye yönelik
daha fazla çalışma içerisinde
olacağız. Bu adımın bizden sonraki yönetimler için de önemli

olacağını, Beşiktaş’a büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Bizim amacımız potansiyeli
yaratabilmek. Beni karşılayanlar
arasında Çinli aileler, Beşiktaş
formalı taraftarlar vardı. Yavaş
yavaş taraftar sayısını büyütmek istiyoruz. Dünyanın büyük
kulüpleri burada ve yıllar önce
çalışmaya başlamışlar. Bizim
için de bu sene yatırım senesi...
Globalleşme ve dünya kulübü
olma yolunda yüz milyon taraftarın üzerine çıkmak istiyoruz.
Global sponsorluklar önemli.
Kulüp olarak ve ülke olarak izlenebilirliğimizi artırmamız lazım.
Biz de kulüp olarak izlenirliğimizi artırmayı hedefliyoruz.
Çinliler bize karşı ilgili. Çin
hükümeti de bize büyük destek veriyor. 2018 Çin’de ‘Türk
Yılı’ olarak kutlanacak. Biz de
ortaklaşa projeler yapmak istiyoruz. Devre arasında Türkiye’de
maçlar yapmak gibi düşüncemiz var. Erdal Bey bu planları
hazırlayacak, yönetim kurulumuzda görüşeceğiz.”

Beşiktaş,
The Guardian’ın
manşetinde

Beşiktaş’ın başta Çin olmak
üzere Uzak Doğu ve dünyaya
açılma projesi etkilerini göstermeye başladı. İlk etapta tecrübe
kazanmak ve oradaki ortamı yakından görmek için Çin’e giderek
Schalke 04 ile hazırlık maçı
yapan Beşiktaş’ın seyahati İngiliz gazetesi The Guardian’a da
konu oldu. The Guardian Beşiktaş’ı manşete taşıdığı haberinde
Çin açılımına dikkat çekerek,
“Türkiye’nin Chelsea’si olacak”
ifadesini kullandı. Beşiktaş’ın
Çin pazarına açılmasına çok
büyük önem veren ve bu açılım
için iki yıldır uğraşan Başkanımız
Fikret Orman da gazeteye bir
röportaj verdi. Orman, röportajında, “Chelsea tıpkı Beşiktaş’taki Ortaköy semti gibi bir
yer. Ama onların dünyada 300
milyon taraftarı var. Bizim neden
olmasın. Beşiktaş’ta dünyaca
bilinen bir marka ve şu an için
bizim 30 milyon taraftarımız var.
Amacımız bu sayıyı 100 milyona
çıkarmak. Çin’e yaptığımız tur
da bu amaç için atılan bir adım.
Çin’e yapılan bu ziyaretler uzun
bir dönemin parçası ve bu turlar
tekrar yapılacak. Çin’in yanı sıra
Malezya, Endonezya ve ABD için
de bu turları düşünüyoruz. Bu
da ilk adımımız olacak. Global
bir dünya markası olmak için ilk
adım buydu. Bizim uzun bir planlamamız var ve buna adım adım
gideceğiz” diye konuştu.
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Son iki sezonun şampiyonu
Beşiktaş A Futbol Takımımız ise,
yeni sezon çalışmaları çerçevesinde 18 Temmuz günü özel
uçakla Çin’in Guangzhou şehrine
gitti. Teknik Direktörümüz Şenol
Güneş, kafileye Anderson Talisca,
Gökhan Gönül ve Hüseyin Yılmaz
dışında tüm oyuncularımızı dahil
etti. Quaresma ile Pepe ise izinli
oldukları için kafilede yer almadı.
Uçakla on bir saat yolculuk
yapan Siyah-Beyazlılarımız, Guangzhou’ya indi ve onları bir grup
taraftarımız karşıladı. Oradan da
karayolu ile üç saatlik yolculuk
yapan takımımız, kamp yapacağı
otele gitti.

2-3

Beşiktaşımız yeni sezon hazırlıkları
çerçevesinde 19 Temmuz günü Türkiye
saati ile 15.00’te Zhuhai şehrinde
Almanya Bundesliga ekibi FC Schalke
04 ile karşılaştı. Hazırlık maçının ilk
devresinde takımımız topa daha çok
sahip olan taraftı. Cenk ve Tolgay’ın
gole yaklaştığı ilk devreyi Schalke 04,
Harit’in 42. dakikadaki golüyle 1-0 önde
tamamladı. İkinci devrede rakibimiz
Schalke 04, 56. dakikada Hemmerich ve
63. dakikada Konoplyanka’nın golüyle
3-0 öne geçti. 67. ve 75. dakikada
Cenk Tosun’un attığı gollerle fark bire
indi. Kalan dakikalarda gol olmayınca
rakibimiz maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Çinli futbolseverlerden takımımıza büyük ilgi

Çinli futbolseverler, futbol takımımızın kamp yaptığı otele gelerek futbolcularımız ve Başkanımız Fikret Orman ile hatıra fotoğrafı çektirip, yanlarında getirdikleri Beşiktaş formalarını imzalattılar. Çinli futbolseverler, Beşiktaş’ı Çin’de ağırlamanın mutluluğunu
dile getirdiler. ◊

Hakemler:
Li Haixin,
Zhong Yong, Pan Mai, Liang
Songshag (4.)
Stadyum:
Zhuhai Spor Center
BEŞİKTAŞ:
TOLGA, BECK, MITROVIC, ATIBA,
TOSIC, CANER, TOLGAY, OĞUZHAN,
BABEL, ADRIANO, CENK
Yedekler: Fabricio, Utku, Boyko, Fatih,
Necip, Atınç, Aras, Milosevic, Pedro,
Mustafa, Sedat
Teknik Direktör: Şenol Güneş
SCHALKE 04:
FAHRMANN, COKE, CALIGIURI,
MCKENNIE, NASTASIC, DI SANTO,
INSUA, STAMBOULI, GEIS, HARIT,
WRIGHT.
Yedekler: Wieszolek, Bentaleb,
Nübel, Reese, Konoplyanka, Uchida,
Avdijaj, Sam, Hemmerich, Tekpetey,
Burgstaller, Naldo
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
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Beşiktaşımız’ın üçüncü
yıldızla taçlandırdığı ve
uzun süredir heyecanla
beklenen yeni sezon
formaları, “Zafere
Kanatlan” sloganıyla
taraftarlarımızın
beğenisine sunuldu.
Beyaz, ince çubuklu ve
gri renkli formalarımıza
taraftarlarımız büyük ilgi
gösterirken, satışa çıktığı
ilk gün geçen yıla nazaran
yedi kat daha fazla forma
satışı gerçekleştirildi.

utbol takımlarımızın 2017-2018
futbol sezonunda
giyeceği formalar,
Beşiktaşlı taraf			
tarlarımızın beğenisine sunuldu. Beşiktaşımız’ın
üçüncü yıldızla taçlandırdığı ve uzun
süredir heyecanla beklenen yeni
sezon formaları için hazırlanan kampanyanın sloganı, “Zafere Kanatlan”
olarak ortaya çıktı. Lansman kapsamında adidas 2017-2018 Beşiktaş
formaları ilk kez 11 Temmuz tarihinde Beşiktaş ve adidas resmi sitelerinden taraftarlarımız ile paylaşıldı.
Yeni sezon formalarımız, 12 Temmuz’da adidas yetkili satış noktaları, shop.adidas.com.tr/besiktas
adresi ve Kartal Yuvası mağazaları,
kartalyuvasi.com.tr ve kartalyuvasi.eu adreslerinde satışa sunuldu.
Taraftarlarımız tüm yurttaki Kartal Yuvası mağazalarımızı ziyaret
ederek, formalarımızı inceledi. Yeni
sezon formalarımızı beğeniyle karşılayan ve satın alan taraftarlarımız,
kulübümüze desteğini yine sergiledi. Kulübümüz tarafından yapılan
açıklamada, “Geçen yıla nazaran ilk
gün yedi kat daha fazla forma satışı
gerçekleştirildi. Yeni sezon formalarımıza büyük ilgi gösteren taraftarlarımıza destekleri için teşekkür
ederiz” denildi. Siz de 2017-2018
sezonu Beşiktaş yetişkin formalarını
169 TL, çocuk formalarını ise 125
TL’lik satış fiyatıyla alabilirsiniz.
Yeni sezon formalarımıza ilişkin

değerlendirmede bulunan Başkanımız Fikret Orman, “Üçüncü yıldızla
taçlandırdığımız yeni sezon formalarımızın futbol takımımıza şampiyonluklar getirmesini diliyorum. Tüm
taraftarlarımızı gelecek sezonda da,
yeni formalarımızla futbol takımımızı desteklemek üzere tribünde
görmeyi arzu ediyoruz” dedi.

İç Saha Formamız
Beşiktaşımız’ın İç Saha Forması’nın tasarımında, kulübün
beyaz ağırlıklı forma geleneğine sadık kalınıyor. Beyaz
rengiyle Beşiktaş’ın asaletini
temsil eden iç saha formasının
ön tarafında modern çizgilerden oluşan geometrik tasarım
unsurları yer alıyor. İkonik üç
bant, adidas’ın 2017-2018
futbol sezonuna ait tasarım
dilinin en önemli unsurlarından
biri olarak formanın yanların-

da yer alıyor. Beyaz ağırlıklı bu
tasarıma, koldaki siyah renk
detayları ve siyah V yaka eşlik
ediyor. Beşiktaş’ın büyük taraftarıyla buluşan iç saha formasının tanıtımını Beşiktaşımız’ın
sembol ismi Atiba Hutchinson
gerçekleştirdi. İç saha formamız aynı zamanda, adidas’ın
Stadium to Street konsepti
doğrultusunda, sadece sahada
değil, hayatın her alanında
giyilebilecek görüntüye sahip.
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İleri ve yenilikçi
teknoloji
Beşiktaş A Futbol Takımımız’ın 2017-2018 futbol sezonunda giyeceği yeni formalar,
adidas’ın en ileri, yenilikçi
teknolojileriyle hazırlandı. Formalarda yer alan ClimaCool®
teknolojisi sayesinde vücudun
en çok ısınan bölgeleri tespit edilerek özel tasarlanmış
havalandırma kanalları ile iç
ve dış hava akımı oluşturuluyor. Böylece vücudun kuru ve
serin kalması sağlanıyor. Bu
da futbolcuların vücut ısılarını
doksan dakika boyunca ideal
seviyede tutarak, dayanıklılıklarını artırıyor.

Deplasman Formamız
Beşiktaş’a ait klasik tasarımdan ilham alan ve ön paneli
boyunca, son yıllardan farklı
biçimde ince çubuklarla tasarlanan 2017-2018 Deplasman
Forması’nda adidas’ın ikonik üç
bantı omuzlarda dikkat çekici
ve farklı bir şekilde yer alıyor,
tasarımı ise simetrik görünümü
pekiştiren V yaka tamamlıyor.
Son olarak, deplasman forması
da adidas’ın Stadium to Street
konsepti doğrultusunda, sadece sahada değil, hayatın her
alanında giyilebilecek.
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Üçüncü Formamız
Beşiktaş’ın 2017-2018 Sezonu’na ait Üçüncü Forma tasarımında, uzun bir aradan sonra
gri tonlar kullanıldı. adidas’ın
ikonik üç bantı ise, tasarımın
dikkat çekici bir tamamlayıcısı
olarak bu kez kırmızı renkte, formanın yanlarında yer
alıyor. Küçük V detaylı modern
bisiklet yaka ve omuzlarında
yer alan geometrik desenle

öne çıkan Üçüncü Formamız,
diğer tasarımlar gibi, adidas’ın
Stadium to Street konsepti
doğrultusunda, sadece sahada
değil, hayatın her alanında giyilebilecek şekilde, taraftarların
beğenisine sunuldu. Bu forma
tasarımının, kadınlara özel versiyonu da, adidas 2017-2018
Beşiktaş forma koleksiyonundaki yerini aldı. ◊

43

Ağustos
2017

Beşiktaş'ı zirveye taşıyan TEMSA,
şampiyonluğu kutlar.
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Milyonlarca taraftarının desteğiyle şampiyonluğa ulaşan, Avrupa’da
başarıyla mücadele edip ülkemizi gururlandıran Beşiktaş’ı, başarılarından
dolayı kutlar, bu başarılara taşıyor olmaktan gurur duyarız.

temsa.com
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welCOME TO BEŞİKTAŞ*

PEPE
(*) Beşiktaş’a hoş geldin Pepe

B

Yazı:

Murat Arda

Rakiplerimiz dahil tüm
futbolseverler, Beşiktaş’ı
hayranlıkla ve gıpta
ederek izliyor son yıllarda...
“Nokta transferler
yapmak” konusunda
üniversitelere ders konusu
olabilecek inceliklerde
transferler yapılıyor
takımımızda... İşte bu
transferler zincirinin son
halkası, yaşayan efsane
Pepe, tam ismiyle Pepe
oldu. Hem Kepler Laveran
Lima Ferreira Pepe
transferinin perde arkasını
hem de futbolcumuzun
Beşiktaş’a dair duygularını
sayfalarımıza taşıdık.

arcelona’dan
transfer ettiğimiz
Adriano Correia’nın Beşiktaş’ta bir üst
seviyeye taşıdığı kalite çıtasını asla
düşürmeyecek transferler yapmak
hedefimizdi hiç şüphesiz. Bu defa
da İspanyol Ligi’nde Barcelona’nın
“ezeli rakibi” Real Madrid’in yıldız
futbolcusu Pepe transferini yaparak Siyah-Beyaz’a gönül verenleri
keyfe boğdu yönetimimiz. Barça’dan
Real’den futbolcular alarak Beşiktaş
taraftarını delirtme, çıldırtma noktasına getiren bu müthiş transferleri başkanımız Fikret Orman şöyle
yorumluyor:
“Beşiktaş taraftarı bize büyük
baskı yaptı Pepe için. Dünyanın hiçbir taraftar grubu bizim Beşiktaşlılar kadar yaratıcı, dinamik olamaz.
Pepe’nin transferinin gerçekleşmesi
için yöneticilerimizle kafa kafaya
verdik ve bu işi bitirdik. Pepe gibi
‘winner’ bir oyuncuyu takımımıza
kazandırmak, önümüzdeki iki sezon
için bize büyük bir katkı sağlayacaktır. Çünkü biz ilke olarak geçmişe
değil, geleceğe yatırım yapıyoruz ve
Pepe de Beşiktaş’ın geleceğine muazzam katkı yapacak bir futbolcu
olacaktır. Yöneticilerimiz Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nun
bu transferde büyük emeği oldu.”
Hakikaten de dünyanın en büyük
takımlarından Juventus F.C., Paris
Saint-Germain F.C. gibi devler liginin
gediklisi A klasmanında kulüpler
arasındaki amansız transfer yarışından galip çıkmak ve Pepe’yi
Siyah-Beyaz renklere kazandırmak
büyük başarı... Bu transfer başarısı,
Beşiktaş yönetiminin son yıllarda
Türkiye futboluna kattığı vizyonun
bir devamı niteliği taşıyor: Nokta
atışlarıyla akılcı transferler yapmak, ayağını yorgana göre uzatmak, bilimsel davranmak ve takımın
potansiyelini yükseltmek... Hedefler,
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Hukuk, Bakırköy Tesisi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyemiz Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Pepe ve As Başkan, Futbol
Transfer Komitesi Başkanı, Vodafone Arena’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Güner.
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yapılanlarla tam bir eşgüdüm halinde. Pepe ise memnun; Beşiktaş’a
adım attığı daha ilk gün yüzünde
güller açıyor, “Artık Beşiktaş’ı temsil
edecek olmanın kıvancını yaşıyorum” diyor.

Pepe: “Sadece bana değil,
tüm aileme ‘Beşiktaş’a
gelin’ diye mesajlar
atılıyordu ve bu durum
çok hoşumuza gitmeye
başlamıştı. Bana, eşime ve
tanıdıklarımıza yollanan
tüm o mesajlar için
teşekkür ederim.”
Beşiktaş taraftarının Pepe’nin
sosyal medya hesaplarına “Come to
Beşiktaş” kampanyası adeta bir çığ
gibi büyüdüğünde önce hayretlere
düşen Pepe, bir süre sonra bu durumun Kara Kartal ile arasında ilginç
bir bağ oluşturduğunu söylüyor:
“Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Beşiktaşlılar’la aramızda
birden bire sempatik bir yakınlık doğdu ve transferime daha o
zamanlar sıcak bakmaya başladım.

Konfederasyon Kupası’nı oynarken kararımı verdim ve ‘Beşiktaş’ta
oynamak istiyorum’ dedim. İşin daha
da ilginci sadece bana değil, tüm aileme ‘Beşiktaş’a gelin’ diye mesajlar
atılıyordu ve bu durum çok hoşumuza gitmeye başlamıştı. Bana, eşime
ve tanıdıklarımıza yollanan tüm o
mesajlar için teşekkür ederim.”
“İngiltere, İtalya, Fransa; o kadar
çok talep vardı ki ama Beşiktaş
taraftarı ile aramda oluşan bağ
baskın geldi. Portekiz Milli Takımı, Real Madrid; ben yapı olarak
saha içerisinde hem fizik hem ruh
olarak her şeyi veririm. Beşiktaş’ı
daha şimdiden benimsedim ve tüm
eforumu Beşiktaş için sergilemeye
can atıyorum. Takımımızla çıktığım
ilk antrenmanda tüm arkadaşlarımla
kaynaştım.”
Başkanımız Fikret Orman’ın Pepe
transferine dair vurguladığı iki isim
var demiştik; Umut Güner (As Başkan, Futbol Transfer Komitesi Başkanı, Vodafone Arena’dan Sorumlu)
ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu (Hukuk,
Bakırköy Tesisi’nden Sorumlu, İcra
Kurulu Üyesi). Bu iki yöneticimize
özellikle teşekkürlerini sundu başkanımız ve bizde onlara Pepe transferine dair hislerini sorduk:
“İlk söylenecek şey şu; bizde
transfer yapılacak oyuncu kim
olursa olsun, ya da transfer operasyonunu yürüten kim olursa olsun bu

iş sayın başkanımızın öncülüğünde
yürütülüyor. Başkanın da bu husustaki hassasiyeti artık tüm kamuoyu
tarafından bilinmektedir. Beşiktaş’ın
menfaatleri hususunda bu kadar
titiz olan bir başkanın önderliğinde transfer görüşmelerini yürütmek gerçekten büyük tecrübe. Bu
tecrübeyi kazanma fırsatını ve aynı
zamanda bu gururu yaşama fırsatını
bize veren Sayın Başkanımız Fikret
Orman’a sonsuz teşekkürler. Onun
gibi bir liderle çalışmak gerçekten
inanılmaz keyifli.”

Pepe: “İngiltere, İtalya,
Fransa; o kadar çok talep
vardı ki ama Beşiktaş
taraftarı ile aramda
oluşan bağ baskın geldi.
Portekiz Milli Takımı, Real
Madrid; ben yapı olarak
saha içerisinde hem fizik
hem ruh olarak her şeyi
veririm. Beşiktaş’ı daha
şimdiden benimsedim ve
tüm eforumu Beşiktaş
için sergilemeye can
atıyorum.”
Pepe transferi bir hayli gizli
yürütülen bir operasyon şeklinde
gerçekleşti. O sıralar bu transferi
gerçekleştiren ekip nasıl bir ruh hali
içerisindeydi?
“Pepe çok önemli bir transfer.
Dolasıyla süreç tahmin ettiğimizden
çok daha zor ve stresli geçti. Hem
uçak seferlerinde hem de zihinde
sürekli gelgitler yaşadık. Nihayetinde taviz veremeyeceğimiz hususlar
konusunda geri adım atmayarak
tranferde mutlu sonu yakaladık.”
Pepe’yi PSG, Juventus gibi dişli
rakipler, dev talipliler arasından
söküp alma sürecini özetleyebilir
misiniz? Pepe’nin Beşiktaş’a kazandırılmasında en çok hangi faktörler
etkili oldu? Transferin perde arkasına dair neler anlatabilirsiniz?
“Yıldız transfer etmek tahmin
edebileceğiniz gibi zor, yıldız oyuncuyu bonservissiz transfer etmek
ise çok daha zor. Pepe’yle ilgilenen
bir çok dev Avrupa kulübü vardı. En
dişli rakibimiz ise Paris Saint-Germain F.C. oldu. Hatta Pepe imza
atmak üzereyken bile PSG yetki-
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lilerinden mesaj yoluyla yeni teklif
gelmişti. Tıpkı bizim ona inandığımız
gibi Pepe de bize inandı. Yönetici
olarak bizlerin ve büyük Beşiktaş
taraftarının mutlak bir inançla bu
transferi istemesi Pepe’nin karar
vermesini kolaylaştırdı. Buradan
‘Come to Beşiktaş’ tayfasına da
selam ederim.”
Beşiktaş’ta şimdi bir “El Clasico”
havası oluştu. Adriano’nun büyük
fayda getirmesi sonrası “rakip” Real’in oyuncusunun takıma nasıl bir
katkı sunabileceğine dair öngörülerinizi merak ediyoruz.
“Pepe, büyük bir takımdan başka
bir büyük takıma geldi. Stoper mevkinde yıllardır kanayan bir yara vardı.
Pepe’nin bu yaraya ilaç olacağına
inanarak bu transferi gerçekleştirdik. Gerek kalitesi gerekse de marka
değeri ile ülkemize ve Beşiktaşımız’a
çok büyük yarar sağlayacağına inanıyoruz.”

Pepe gibi tecrübeli ve yıldız
futbolcuların varlığı takıma büyük
bir katkı sunuyor. Transfer politikamızı, transferlerin tüm süreçlerinde
bulunan bir yöneticimiz olarak nasıl
değerlendirebilirsiniz?
“Burada bir çok denge unsuru devreye giriyor. Futbolcu bulup,
transfer etmek çok basit bir şey.
Oyuncunun menajeri sözleşmeyi
koyar önüne, imzalarsın olur biter. İşte
burada denge ve Beşiktaş’ın menfaatleri devreye giriyor.
Bizim bir bütçemiz var, bizim maaş
dengelerimiz var ve en önemlisi
Financial Fair Play yaptırımları var.
Tüm bunları gözeterek ince eleyip sık
dokuyoruz. Bu seneden bahsedersek önceliğimiz şampiyon kadroyu
koruyarak eksik gördüğümüz yerlere
takviyeler yapmak. İlk transferimizi
stoper mevkiine gerçekleştirdik. Yine
ince eleyip sık dokuyarak bir kaç
takviye ile mevcudumuzu korumak
istiyoruz.”

KUPA CANAVARI
Sevgili taraftarımız
bugünlerde çok gururlu...
Dünyanın en iyi defans
oyuncularından biri artık
Beşiktaşlı...
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Biz değil; istatistikler
konuşsun:
Üç defa Şampiyonlar Ligi
Şampiyonluğu
Üç defa İspanya Ligi
Şampiyonluğu
İki defa FIFA Dünya Kupası
Şampiyonluğu
İki İspanya Kral Kupası
İki İspanya Süper Kupası
İki Portekiz Ligi Şampiyonluğu
Bir defa Avrupa Şampiyonası
Bir defa da UEFA Süper
Kupası’nı havaya kaldırmış bir
kariyerden bahsediyoruz.

Pepe: “Meksika ile oynadığımız
Konfederasyon Kupası maçında
Ricardo Quaresma’nın pasıyla
90+1’de gol atmanın hazzını
yaşadım. Porto’da oynarken de çok
gol attırdı bana. Ligde ne kadar iyi
olursanız Şampiyonlar Ligi’nde o
kadar ileri gidersiniz. Ricardo ile
aynı takımda oynayacak olmaktan
dolayı çok mutluyum.”
Beşiktaş JK Futbol A Takım Direktörümüz Ali Naibi ve Pepe.

Beşiktaş son zamanlarda çok iyi
nokta transferler yapıyor. Bu başarının ardındaki güce dair, “içeriden”
isimler olarak neler söyleyebilirsiniz?
“Başkanımız ve transfer ekibimiz
göreve geldiği günden beri nokta atışı transferler yapmaya özen gösterdi.
Ve bu hususta da iyi bir yüzde yakaladığımıza inanıyoruz. En büyük gücü
taraftarımızdan alıyoruz desem artık
hiç kimse bu açıklamayı samimiyetsiz bulmaz. Diego Costa’nın fotoğrafının altına üç milyon yorum yapan
bir oluşumdan bahsediyoruz. Başka
bir şey demeye gerek yok sanırım.”
Taraftarımıza mesajınız?
“Tıpkı biz yöneticiler gibi taraftarlarımızın da bir takım görevleri
var. Bunların en başında lisanssız
ürün satan emek hırsızlarına prim
vermemek geliyor. Taraftarımızın korsan ürünlerden uzak durarak kulüp
bütçesine ciddi bir katkı sağlayabilecek bir sağduyuya sahip olduklarını bilmek bize huzur veriyor. Bunun
dışında gerek mabedimizde gerek
deplasmanlarda gerekse de sosyal
ağlarda taraftarımızın desteğinden
son derece memnunuz. Her sene olduğu gibi bu sene de VEFA’lı taraftarımızın desteğini bekliyoruz.”

kulağımıza geliyordu. Burada başta
Başkanımız Fikret Orman ve yöneticimiz Umut Güner’in özverili ve
kararlı çabalarının transferin sonlanmasında etkili olduğunu belirtmem
gerekiyor. Bunun yanında oyuncuya
sunduğumuz kulüp vizyonu, projenin
etkili anlatılması ve tabii ki büyük
taraftarımızın yoğun ilgisi, oyuncunun Beşiktaş’a gelişinde ikna edici
sebeplerin başında geliyor diye düşünüyorum.
Yöneticilerimiz Umut Güner ve
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile gittiğimiz son Lizbon seyahatinde gördüğümüz tablo, oyuncunun Avrupa’nın
birçok kulübünün transfer gündeminde olduğu yönündeydi. Burada
futbolcumuz Ricardo Quaresma’nın
da Portekiz Milli Takımı’nın Konfederasyon Kupası süresince takım arkadaşı Pepe’yi takımımıza kazandıran
önemli faktörlerden biri olduğuna
inanıyorum.
Kariyeri boyunca üstün performansının yanı sıra Pepe, sıcakkanlı
tavırları, mütevazılığı ile herkes tarafından takdir edilen bir spor adamı

olmuştur. Liderlik vasıflarıyla öne
çıkan oyuncumuz Pepe’nin, Beşiktaş
formasıyla sahaya çıkacağı ilk maçı
taraftarlarımız gibi ben de sabırsızlıkla bekliyorum.”
*
Tekrar Pepe’ye dönüyoruz. Bir
dünya starı olmasına rağmen en az
yöneticilerimiz kadar heyecanlı ve
mutlu görünüyor. Acaba Beşiktaş’ta
hemşehrisi Quaresma’nın da varlığı
onun Kara Kartal olmasında ne kadar
etkili oldu?
Pepe: “Meksika ile oynadığımız
Konfederasyon Kupası maçında Ricardo Quaresma’nın pasıyla 90+1’de
gol atmanın hazzını yaşadım. Porto’da oynarken de çok gol attırdı
bana. Ligde ne kadar iyi olursanız
Şampiyonlar Ligi’nde o kadar ileri
gidersiniz. Ricardo ile aynı takımda
oynayacak olmaktan dolayı çok
mutluyum.”
Adeta bir kupa koleksiyoncusu
olan Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe’nin Beşiktaş’ta da kupalar
kaldıracağına en ufak bir şüphemiz
yok... Hoşgeldin Pepe! ◊

“Herkes onu
o Beşiktaş’ı istedi”

Pepe gibi dünya futboluna damga
vurmuş bir oyuncunun kulübümüze transferinin perde arkasında, bu
transfere emek harcayan bir diğer
profesyonel de, Beşiktaş JK Futbol
A Takım Direktörümüz Ali Naibi oldu.
Naibi, dergimize bu süreci şöyle
aktardı: “Pepe’nin Mart ayı itibariyle
radarımıza girdiğini söyleyebilirim.
Sezon sonu sözleşmesinin bitecek
olması ve Real Madrid’in oyuncuyla
sözleşme yenilemeyeceği haberleri

Vodafone Park’ta, BJK TV Genel Müdürü Bülent Ülgen ile bir araya gelen Pepe’nin
“Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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EFENDiLERI
Resim - Yazı:

Nihat Evren Derman

G

eçtiğimiz
2015-16 sezonu
sonunda stadımızda gururla
havaya
			
kalkan şampiyonluk kupası sonrasında, taraftarlarımız daha önce eşi benzeri bulunmayan görsel bir şölene imza atmıştı.
Boğaziçi’nde Siyah Beyaz’a bürünmüş onlarca deniz aracıyla Beşiktaş
sahiline doğru yola çıkan taraftarlarımız, yarattıkları coşkuyla “Beşiktaş
Donanması” sözünün patent sahibi
olarak Türk futbol literatürüne eklenmesine vesile oldu.
Geçtiğimiz sezon başında bir
önceki sezonun önemli yıldızlarıyla
yollarını ayıran takımımız, kamuoyunu ikiye bölmüştü. Takımın yeniden
şampiyon olacağına inananlar ile
bu başarının tekrarlanmayacağını
düşünenler arasındaki uzlaşmazlık
Gaziantep deplasmanına kadar sürdü.
Talisca’nın füzesiyle 1-0 kazandığımız
Galatasaray deplasmanından sonra
aradaki puan farkı ona çıkmıştı. Şubat
ayında şampiyonluk mu kutluyoruz
derken, değişmez Beşiktaş geleneği
yeniden kendini gösterdi. Fenerbahçe
maçından Bursa deplasmanına kadar
geçen nabzı yüksek günler, birkaç
hafta içinde yerini yine şampiyonluk
şarkılarına bıraktı.
Beşiktaş geleneği haline gelen
Boğaziçi Donanması’nın ikinci sezonu

çok daha gösterişli ve coşkuluydu. İlk
sezon olmayan Siyah Beyaz yelkenlilerin ihtişamına kayıtsız kalmak imkansızdı. Geçen sezonki donanma çalışmalarımdan farklı olarak bu sezonki
kompozisyonuma yelkenlileri, karada
donanmaya eşlik eden taraftarlarımızı ve gökyüzünde pankart açmış uçak
figürünü resmettim.
Karada donanmaya eşlik eden
taraftarlarımız arasında, gelecek
yıllarda belki de donanmamızdaki
kaptanlardan biri olacak değerli kardeşim Cem Soydemir’i doğum yılıyla
resmettim. Cem kardeşim, Beşiktaşımız’ın üçüncü yıldızı taktığı bu anlamlı
yaz sezonunda, kaptan olma hayali
için üniversiteyi kazanarak kendi
yıldızını kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Bir gün Siyah Beyaz ve ay-yıldız
bayraklı gemisiyle Boğaziçi’ndeki
donanmaya eşlik edecek; ardından
babasının izinde kıtalar arası yolculuğa çıkacak olan kardeşime meslek
hayatında başarılar dilerim.
Her sezon kendini yenileyen, zenginleştiren ve daha coşkulu hale gelen
donanmamızın üçüncü sezonunda
hangi hoş sürprizlere imza atacağını
daha bugünden büyük bir heyecanla
bekliyorum. ◊
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SOSYAL BES I KTAS

(1895645)
81,8%

(198050)
8,5%

15 HAZIRAN - 15 TEMMUZ 2017

Resmi hesaplarImIzIn en beGenilen içerikleri

(148562)
6,4%
(46297)
2,0%

Twitter %81.6 pay ile
en çok konuşulan
mecra olmuştur.

FUTBOLCULARIMIZIN en beGenilen içerikleri

Büyük yankı uyandıran
Pepe transferi ile ilgili
konuşulma on altı saat
kırk beş dakika TT
listesinde yer almış ve
ortalama yedinci sırada
bulunmuştur.
Pepe ile
görüşmelerin
başladığı gece
ileti sayısı
125K’ya kadar
ulaşmıştır.

Twitter’da en fazla
kullanılan emoji
olurken, Pepe
transferinin etkisiyle
ikinci sırada yer almıştır.
#CometoBeşiktaş
hashtagi Twitter’da
toplam 18.151 kez
kullanılmıştır.
#Pepe hashtagi
Beşiktaş ile birlikte
on bir binden fazla
kullanılmıştır.

YAS GRAFIGI
Beşiktaş ile ilgili en çok konuşan yaş
grubu 30-34 yaş aralığıdır.

Yazarlar

20k
15k
10k
5k
0k

14- 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+
Yaş

Beşiktaş Twitter’da
takipçi başına
etkileşimde Avrupa
kulüplerinin önünde
yer almıştır. Daha az
takipçimiz olmasına
rağmen postlarımıza
tepki veren
takipçilerimiz
bulunması gurur verici.
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POTADA
YÜKSEKTEN
UÇTUK
Daha önceki iki sezonda play-off’lara kalmayı başaramayıp,
taraftarlarımızı üzen Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımımız,
2016-17 sezonunda yaptığı şahlanış ile Spor Toto Basketbol Ligi
hem normal sezonunu hem de play-off’larını ikinci bitirerek hem
taraftarımızın yüzünü güldürdü hem de gelecek için ümit verdi.

Yazı:

Barış Uzel
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ezona, aslında en
büyük transferimiz diyebileceğimiz, Beşiktaş
taraftarlarının
			
gönlündeki antrenörü olan Ufuk Sarıca’yı alarak giren
Beşiktaş Sompo Japan, rakiplerine
göre oldukça mütevazı bütçesine rağmen, planlı yapılan kadro mühendisliği ile sezonun en flaş takımı olarak
adından söz ettirmeyi başardı.
Öncelikle baş antrenörümüz Ufuk
Sarıca liderliğindeki Beşiktaş Sompo
Japan’ın teknik kadrosunu sayalım:
Yardımcı antrenörümüz, video
izleyerek rakiplerimizi analiz etmede
bir uzman olan Murat Bilge, Ufuk Sarıca’nın daha önceden teknik ekibinin
içinde olan birbirinden değerli diğer üç
yardımcı antrenörümüz, Servet Özsü-

ner, Engin Gençoğlu ve Arda Demirbağ, yıllarını Beşiktaş basketboluna
vermiş deneyimli idari menajerimiz
Murat Murtezaoğlu, takımımızın gücüne güç katan kondisyonerimiz Tolga
Altun, yılların emektarı masörümüz
“Seysey” Seyhan Kesim, genç olmasına rağmen deneyimli medya sorumlumuz Hasan Avcı, idari kadronun abisi
malzemecimiz Turgut Soner (futbol
takımımız malzemecisi Süreyya Soner’in abisi), çiçeği burnunda malzemecimiz Celal Can, Euroleague-Eurocup-FIBA ilişkilerimizi koordine eden
vazgeçilmez dış ilişkiler sorumlumuz
Can Köken, sporcu sakatlıklarında
Türkiye’nin en iyisi kulüp doktorumuz
Ayhan Optur, branşında bir uzman
olan fizyotepistimiz Cem Türkel ve
son olarak genel menajerimiz Cengiz
Üçyürek...

Akatlar Arena’da 2016/17 Sezonu

2016/17 Sezonu Genel Tablosu

23

41
5

Galibiyet (82.14%)

Mağlubiyet (17.86%)

• Takımımız, 2016/17 sezonunda Akatlar’da
oynadığı 28 resmi maçın 23’ünü kazanarak
sezonu %82 galibiyet yüzdesiyle tamamladı
• Takımımız, 2004/05 sezonunda açılan
Akatlar Arena’da oynadığı lig maçlarındaki
en uzun galibiyet serisini bu sezon yakaladı
(10 maç).

Galibiyet (71.93%)

16

Mağlubiyet (28.07%)

• Erkek Basketbol Takımımız, 2016/17
sezonunda oynadığı 57 resmi maçın 41’ini
kazandı. BSL: 29-11 / Şampiyonlar Ligi: 12-4
Türkiye Kupası: 0-1
• Takımımız, 2016/17 sezonu içerisinde 2 ayrı
ayda yenilgi yüzü görmedi. Ekim ayı, 6 maç
6 galibiyet / Nisan ayı, 5 maç 5 galibiyet

POTANIN
KARTALLARININ
KADROSU
Guardlarımız:
Michael Thompson,
Kenan Sipahi,
Şafak Edge
Skorer guardlarımız:
Michael Roll,
D.J. Strawberry,
Muratcan Güler
Kısa forvetlerimiz:
Kyle Weems,
Erkan Veyseloğlu
Uzun forvetlerimiz:
Earl Clark,
İlkan Karaman,
Bekir Sabri Karlı
Pivotlarımız:
Vladimir Stimac,
Sertaç Şanlı,
Doğan Şenli

Ligte normal sezon
nasıl geçti?

Beşiktaş Sompo Japan, sezon
boyunca evinde oynadığı on beş
maçın on üçünü kazanırken, sadece
iki maçtan mağlup ayrıldı. Deplasmanda oynadığı on beş maçtan
on bir tanesini kazanmayı başaran
Potanın Kartalları, dört maçta ise
yenildi. Lige üst üste dört galibiyet
alarak başlayan Beşiktaş Sompo
Japan, ligin ilk yarısında on bir galibiyet dört mağlubiyet alırken, ligin
ikinci yarısında vites yükseltti. Potanın Kartalları, on üç maçı kazanıp iki
tanesini kaybetti.

Kritik dönemeç:
Anadolu Efes deplasmanı

Beşiktaş Sompo Japan için
normal sezonun en önemli maçı, hiç
kuşkusuz ki ligin son maçı Anadolu
Efes deplasmanıydı. Ligin ilk yarısında kendi evinde kaybettiği maçın
rövanşını almak tabii ki önemliydi
ancak bundan daha önemlisi bu
maçın sonucunun, Potanın Kartalları’nın ligdeki konumunu belirleyecek
olmasıydı.
Olası bir galibiyetle Beşiktaş
Sompo Japan ligi ikinci bitirecek
ve finale kadar ev sahibi avantajına
sahip olacaktı. Olası bir mağlubiyette ise Darüşşafaka Doğuş’la ikili
averaja girecek olan Potanın Kartalları, rakibine bir sayı daha az attığı
için ligi dördüncü sırada tamamlayacaktı.
İşte böyle bir ortamda, bu yazı
sahibinin de kırk dördüncü doğumgününe denk düşen 16 Mayıs Salı
günü Beşiktaş Sompo Japan, Abdi
İpekçi Spor Salonu’nda karşı karşıya
geldi. Belki de Anadolu Efes’in bir
oyuncusunun aldığı ücrete kurulmuş
olan Potanın Kartalları, baştan sona
çekişmeli geçen maçın ilk yarısında
46-44 geride kapatmış olsa da maçı
91-90 kazanmasını bildi ve normal
sezonu, Euroleague’de yer alan dört
takımdan üçünü de ekarte edip,
ikinci tamamlarken yazı sahibine de
dört dörtlük bir doğumgünü yaşattı.

Adım adım play-off’lar

Beşiktaş Sompo Japan, çeyrek
finalde ligi yedinci sırada tamamlayan Gaziantep Basketbol ile eşleşti.
Gaziantep Basketbol karşısında
kendini pek de sıkmayan Potanın
Kartalları, evinde oynadığı ilk maçı
66-57 kazanırken, deplasmanda da
70-77 galibiyetle dönerek adını yarı
finale yazdırdı.
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OYUNCU ENLERİ
BASKETBOL SÜPER LİGİ
KATEGORİ

DERECE, RAKİP, TARİH

OYUNCU

En Fazla Sayı

28 - Darüşşafaka - 12.11.2016

Vladimir Stimac

En Fazla Ribaund

18 - İstanbul BŞB - 11.02.2017

Vladimir Stimac

En Fazla Asist

10 - Trabzonspor - 29.04.2017

Michael Roll

En Farklı Falibiyet

51-93 - TED Kolejliler - 08.10.2016

Bir Maçta Atılan En Çok Sayı

95 - Tofaş - 08.04.2017

Bir Maçta Atılan En Az Sayı

Gaziantep Basketbol - 24.12.2016

67 -

Gaziantep Basketbol - 23.04.2017

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
KATEGORİ

DERECE, RAKİP, TARİH

OYUNCU

En Fazla Sayı

24 - AEK Atina - 01.11.2016

Earl Clark

En Fazla Ribaund

18 - Proximus Spirou - 07.12.2016

Vladimir Stimac

En Fazla Asist

9 - AEK Atina – 21.12.2016

Michael Roll

En Farklı Falibiyet

100-70 - Dinamo Sassari - 11.01.2017

Bir Maçta Atılan En Çok Sayı

100 - Dinamo Sassari - 11.01.2017

Bir Maçta Atılan En Az Sayı

68 - Proximus Spirou - 07.12.2016

TAKIM ENLERİ

Son topa kadar mücadele

BASKETBOL SÜPER LİGİ
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Beşiktaş Sompo Japan’ın yarı
finaldeki rakibi ise, çeyrek finalde
Galatasaray Odeabank’ı eleyen
Anadolu Efes oldu. Potanın Kartalları, Anadolu Efes ile yedi gün
içerisinde ikisi kendi evinde, ikisi
deplasmanda olmak üzere dört kere
karşılaştı, bu maçlardan üç tanesini
kazanarak adını finale yazdırdı.
Evindeki ilk iki maçı 90-71 ve 7472 kazanan Beşiktaş Sompo Japan,
deplasmandaki üçüncü maçı ise son
saniye basketiyle 66-65 kaybetti. Deplasmandaki ikinci maçı ise
65-91 gibi tarihi bir farkla kazanan
Potanın Kartalları adeta şov yaparak finale çıktı.
Yirmi iki günde Anadolu Efes’i
dört kere yenen Beşiktaş Sompo
Japan -ki son maçta bir ara sayı
farkını elli bir sayıya kadar çıkarmıştı- bileğinin hakkıyla final oynayacaktı.

KATEGORİ

DERECE

RAKİP

Bir Periyotta En Çok Atılan Sayı

30

Trabzonspor (92-62, 1.periyot)

Bir Periyotta En Çok Yenilen Sayı

27

2 kez

Bir Periyotta En Az Atılan Sayı

11

2 kez

Bir Periyotta En Az Yenilen Sayı

4

TED Kolejliler (93-51, 3.periyot)

Bir Periyotta En Çok Lehte Fark

18 (26-8)

Anadolu Efes (90-71, 2.periyot)

Bir Periyotta En Aleyhte Fark

13 (11-24)

Fenerbahçe (69-75, 2.periyot)

BASKETBOL SÜPER LİGİ
KATEGORİ

DERECE

RAKİP

Bir Devrede En Çok Atılan Sayı

52

Anadolu Efes (91-65, 1.devre)

Bir Devrede En Çok Yenilen Sayı

49

Anadolu Efes (83-93, 1.devre)

Bir Devrede En Az Atılan Sayı

27

Gaziantep (66-57, 2.devre)

Bir Devrede En Az Yenilen Sayı

17

TED Kolejliler (93-51, 2.devre)

Bir Devrede En Çok Lehte Fark

29 (46-17)

TED Kolejliler (93-51, 2.devre)

Bir Devrede En Aleyhte Fark

12 (30-42)

Darüşşafaka (68-71, 1.devre)

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
RAKİP

KATEGORİ

DERECE

Bir Periyotta En Çok Atılan Sayı

29

2 kez

Bir Periyotta En Çok Yenilen Sayı

32

Karşıyaka (83-90, 3.periyot)

Bir Periyotta En Az Atılan Sayı

7

Partizan (71-86, 4.periyot)

Bir Periyotta En Az Yenilen Sayı

4

Zielona Gora (85-66, 3.periyot)

Bir Periyotta En Çok Lehte Fark

17 (28-11)

AEK Atina (82-68, 1.periyot)

Bir Periyotta En Aleyhte Fark

15 (7-22)

Partizan (71-86, 4.periyot)

BASKETBOL SÜPER LİGİ
KATEGORİ

DERECE

RAKİP

Bir Devrede En Çok Atılan Sayı
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Dinamo Sassari (100-70, 2.devre)

Bir Devrede En Çok Yenilen Sayı

54

MHP Ludwigsburg (88-85, 2.devre)

Bir Devrede En Az Atılan Sayı

30

Partizan (71-86, 2.devre)

Bir Devrede En Az Yenilen Sayı

21

Zielona Gora (84-66, 2.devre)

Bir Devrede En Çok Lehte Fark

17 (46-17)

Proximus Spirou (92-75, 2.devre)

Bir Devrede En Aleyhte Fark

12 (30-42)

Partizan (71-86, 2.devre)

Beşiktaş Sompo Japan’ın finaldeki rakibi, çeyrek finalde Tofaş’ı,
yarı finalde ise Darüşşafaka Doğuş’u
eleyen Fenerbahçe olmuştu.
Basketbol otoriteleri tarafından
şampiyonluğun açık ara favorisi
gösterilen rakibimizdi, hatta kaç
sayı fark atacağı konuşuluyordu.
Ancak maçlar oynandıkça gerçeğin
hiç de böyle olmadığı apaçık görülecekti. Potanın Kartalları, rakibiyle
oynadığı dört maçta da, son çeyreğin son dakikasının son topuna
kadar, mücadeleden ve skordan
kopmadı. Dört maçı da kazanma
şansı elimize kadar gelmişken maalesef hiçbirinden faydalanamadık.
İlk iki maçı deplasmanda oynayan Beşiktaş Sompo Japan, maçları
sonuna kadar zorlamasına rağmen,
rakibine altı ve dokuz sayılık farklarla mağlup oldu.
Evimizdeki ilk maçta, rakibine
karşı öndeyken, salondan taraftarımızın dışarı çıkartılması sonrasında konsantrasyon kaybı yaşayan
Potanın Kartalları, maçın önce
uzatmaya gitmesine, uzatmada da
altı sayı farkla mağlubiyete engel
olamadı. Evimizdeki ikinci maça
taraftarımızın desteğinden yoksun
çıkan Beşiktaş Sompo Japan, buna
rağmen maçı baştan sona önde
götürmesine rağmen, rakibinin maçı
uzatmaya taşımasına engelleyemedi. Uzatmada rakibine dört sayı
farkla kaybeden Potanın Kartalları,
normal sezonu ikinci bitirdiği gibi,
play-off’lar sonunda da ligi ikinci
bitirdi.

Rakamlarla
Beşiktaş
Sompo Japan:
• Beşiktaş Sompo Japan,
2016/17 sezonunda oynadığı
elli yedi resmi maçın kırk birini kazanarak sezonu yüzde
yetmiş iki galibiyet yüzdesiyle tamamladı.
• Potanın Kartalları, 2016/17
sezonu içerisinde iki ayrı
ayda yenilgi yüzü görmedi:
Ekim ayı, altı maç altı
galibiyet
Nisan ayı, beş maç beş
galibiyet
• Beşiktaş Sompo Japan,
2016/17 sezonunda Akatlar’da oynadığı yirmi sekiz
resmi maçın yirmi üçünü
kazanarak sezonu yüzde seksen iki galibiyet yüzdesiyle
tamamladı.
• Potanın Kartalları, 2004/05
sezonunda açılan BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde oynadığı lig maçlarındaki en uzun
galibiyet serisini bu sezon
yakaladı (On maç). Takımımızın eski serisi dokuz maçtı
(2007/08 sezonu sekiz maç,
2008/09 bir maç).
• Beşiktaş Sompo Japan,
2007/08 sezonundan bu
yana Basketbol Süper Ligi
normal sezonunda ilk kez
yirmi dört galibiyete ulaştı.

Avrupa’da
Beşiktaş Sompo Japan

Beşiktaş Sompo Japan, Türkiye’yi
ilk defa düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi’nde temsil etti.
E grubunda yer alan Potanın Kartalları, evinde oynadığı tüm maçları,
deplasmanda oynadığı yedi maçtan
da beş tanesini kazanarak grubunu lider olarak tamamladı. Son 16
turunda başka bir Türk takımı olan
Pınar Karşıyaka ile eşleşen Potanın
Kartalları, rakibine oldukça talihsiz
bir şekilde elenerek kupaya erken
veda etti.
Önümüzdeki sezon da FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek

olan Beşiktaş Sompo Japan’in grubu
belli oldu. Cenevre’de gerçekleşen
kuraya kulübümüz adına Basketbol Şubesi Dış İlişkiler Sorumlusu
Can Köken katıldı. Grubumuzda altı
takım belli olurken, iki takım ise elemelerden sonra belli olacak. Elemeler sonrasında normal sezon 10 Ekim
2017’de başlayacak.

D grubundaki rakiplerimiz

Sidigas Avellino, Zielona Gora,
Telenet Oostende, Nymburk, Aris,
Sigal Priştina / Tsmoki-Minsk/ Budivelnyk / Nanterre 92, Dinamo Tbilisi
/ Divina Seguros Joventut / Kataja
Basket / Telekom Baskets Bonn ◊

• Potanın Kartalları, 2007/08
sezonundan bu yana Basketbol Süper Ligi normal sezonunu ilk kez ilk ikide bitirdi.
• Beşiktaş Sompo Japan,
play-off yarı finali dördüncü maçında Anadolu Efes’i
65-91 mağlup ederek, otuz
sekiz yıllık rekabette rakibine tattırdığı en ağır yenilgiyi
egale etti (İlk yenilgi 2011/12
sezonu final serisi beşinci
maçı 81-55).
Not: İstatistiksel veriler, www.kartalyuvasi.net sitesi ve https://twitter.
com/RakamlarlaBJK hesabı sahibi
Ömer Seymen ile yürütülen ortak
çalışma sonucu çıkartılmıştır.
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Dünyada eSpor takımı kuran ilk profesyonel spor kulübü olan Beşiktaşımız, son yılların
yükselen trendlerinden eSpor’da sezonu başarı hedefiyle açtı.

E

Spor Takımımız,
profesyonel League of Legends
sahnesine Yükselme Ligi 2017
			
Yaz Mevsimi ile
geri döndü. Kurduğu güçlü idari yapı
ve takımla LOL Yükselme Ligi’nde
zirveyi hedefleyen eSpor Takımımız,
4. Hafta ilk maçında Victorious Ice’i,
ikinci maçında Galatasaray’ı 1-0’lik
skorlarla yendi. Ligin son haftasında Royal Bandits’i de 1-0 mağlup
ederken, günün ikinci maçında HWA
Gaming’e ise 1-0 yenildi. Oyun
Hizmetleri ile oynadığı Tie Break
karşılaşmasından 1-0 galip ayrılan takımımız Yükselme Ligi normal sezonunu ikinci sırada bitirdi.
LOL Yükselme Ligi’nde İş Bankası
Maximum Kart ana sponsorluğunda
mücadele eden eSpor Takımımız,
ayrıca dünyanın elit takımları ile
birlikte FIFA turnuvalarında da boy
gösterecek. Takımımızın play-off’lar

maçları oynanırken, dergimiz baskı
aşamasındaydı.

Beşiktaş ilk MSI’da
ülkemizi temsil etmişti

2015’in başında resmi olarak
kurulan eSpor Takımımız lige dahil
olduğu 2015 Kış Mevsimi’ni lider
tamamladıktan sonra finali de kazanarak şampiyon olmuştu. Ardından
ülkemizde düzenlenen Wildcard turnuvasında kupaya uzanan ekip, ilk
kez düzenlenen MSI’da da ülkemizi
temsil etme başarısı göstermişti.

Maximum destek
Beşiktaş eSports takımının ana
sponsoru İş Bankası Maximum Kart
oldu. Bu iş birliğinin her iki marka
için de büyük bir kazanım olacağını
ifade eden Başkanımız Orman, “Bir
dünya kulübü olarak trendleri takip
ederek markamıza değer katmak
üzere adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu adımları atarken de önemli

markalarla birlikte hareket ediyoruz.
Dünyada bir ilki gerçekleştirerek
2015 yılında adım attığımız eSpor
dünyasında daha güçlü bir idari yapı
ve kadro ile geri döndük. Hedefimiz
Beşiktaş armasının olduğu her yerde
olduğu gibi eSpor dünyasında da
ses getiren bir takım olmak. Gençlerin yeni tutkusu eSpor’da sağlam
adımlarla zirveye doğru ilerleyeceğiz
ve bu yolda İş Bankası Maximum
Kart’ın desteğinin bizlerle olmasından dolayı çok mutluyuz. Sponsorluk anlaşmamızın camiamıza
ve markamıza bol şans getirmesini
dilerim” diye konuştu.
Türkiye İş Bankası Genel Müdür
Yardımcısı Yalçın Sezen ise, “Beşiktaş JK ve Maximum Kart markalarının geniş kitleler ile yaratacağı
etkileşimin ve Beşiktaş taraftarlarının eSpor alanına olan yüksek
ilgisinin başta League of Legends
olmak üzere Türkiye’de eSpor sektörüne dinamizm katmasını temenni
ediyoruz” dedi. ◊
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Hem spor yapın
hem hayatın tadını çıkarın
Beşiktaşlılar yıllardır
arzuladıkları buluşma
mekanına Akatlar Mehmet
Üstünkaya No:1903’ün
açılmasıyla kavuşmuştu.
Tesis içinde restoranların
ve çocuk oyun alanlarının
yanı sıra hizmete giren
EuroGym Akatlar Spor
Kulübü de kısa sürede
Beşiktaşlılar’ın vazgeçilmez
adresi haline geldi.
Özellikle açık ve kapalı
yüzme havuzu sıcak yaz
günlerinde İstanbullular’ın
tercihi oluyor.

B

eşiktaş’ın nezih
semti Akatlar’da
bulunan, Mehmet Üstünkaya
No:1903 tesisleri
			
içerisindeki
EuroGym Spor Kulübü, üye ve misafirlerine yeşillikler içerisinde, şehrin
gürültüsünden uzak, son teknolojinin
getirdiği altyapısıyla ve uzman eğitmen kadrosuyla güvenli ve keyifli
spor yapma imkanı sunuyor. Belirli
sayıda kontenjanla üyelik gerçekleştirilen kulüpte, gelen üyelere VIP
hizmet veriliyor.

“Spor kulübünden
daha fazlası”

EuroGym Akatlar Spor Kulübü
Firma Sahibi ve İşletme Müdürü Halil

Bayrak, “Bir spor kulübünden çok
daha fazlasını yaşama imkanı sunan
tesiste mükemmelliyetçi anlayışı,
keyifli sosyal yaşam alanlarını ve
benzer spor kulüplerinden ayıran en
büyük farkı yani kaliteyi yaşayacaksınız” diyor.

Beşiktaşlılar’a özel indirim

Tıpkı No:1903 restoranlarında olduğu gibi spor kulübünde de,
Beşiktaş çalışanlarına, Kongre ve
Divan Kurulu üyelerine farklı oranlarda indirim uygulanıyor. Salonla
ilgili sözleşmede yer alan şu özel
madde ise hepimizi mutlu edecek
nitelikte: “Diğer takım taraftarlarına saygı duyulmakla birlikte tesis
içerisinde bulunan tüm alanlarda
Beşiktaş’tan başka takım logolu

Benzersiz mimarisi,
modern donanımları,
şehrin karmaşasından
uzaklaşmanızı sağlayacak
olanakları ile EuroGym
Akatlar, spor merkezi
olmaktan öte, hayata
değer katan bir kulüp
olma ayrıcalığını taşıyor.
forma, tişört, havlu, çorap ve tüm
giysilerin ve ürünlerin kullanılması
yasaklanmıştır.”

EuroGym Akatlar Spor Kulübü
Firma Sahibi ve İşletme Müdürü
Halil Bayrak

Kulüpte neler var?

EuroGym Akatlar Spor Kulübü
Satış Müdürü Eray Ulu, bünyelerinde açık ve kapalı yüzme havuzları,
çocuk havuzu, yeşil alana sahip iki
katlı güneşlenme terası, sauna, buhar ve masaj odaları, fitness salonu,
grup egzersizleri ve pilates stüdyoları bulunduğunu belirtiyor.

Satış Müdürü Eray Ulu (gri ceketli), “Kişiye özel çalışma alanları, beslenme programları kısacası aradığınız her şey burada” diyor. Üyelik programlarının yanı sıra günlük
yüzme havuzu rezervasyonları için de lütfen irtibata geçiniz.

Güleryüzün ve memnuniyetin ön
planda tutulduğu profesyonel
eğitmenler sayesinde kaliteli ve
doğru spor programı uygulaması, vücut ölçümü ve spor programı
takibi yapıldığını söyleyen Ulu’nun
salonla ilgili verdiği diğer bilgiler
şöyle: “Günümüz popüler sporlarından TRX, CrossFit ve boks gibi spor
aktivitelerinden yararlanma şansı
bulunmaktadır. Eğitmenlerden özel
branşlar doğrultusunda istenirse
birebir eğitim de alınabilmektedir. Ayrıca tesis içerisinde iki adet
restoran (Casual Food and Drink,
Bold Restoran), çocuk oyun alanı
ve lunch kısmı da var. Spor kulübü
üyeleri ayrıca tesisin otoparkından
ücretsiz yararlanmaktadır. Farklı
üyelik seçenekleriyle hizmet verilen
spor kulübünde kişiler ister sınırlı
ister sınırsız olarak üyelik gerçekleştirerek istedikleri tüm aktivitelerden
yararlanabilmektedirler.” ◊

Türkiye’nin en eski ve köklü spor salonu
zinciri EuroGym, No:1903’teki yeni
kulübüyle hayatın yoğun temposunda
yapamadıklarınızı tek bir çatı altında
topluyor. Açık ve kapalı yüzme havuzları,
güneşlenme terasları, en son teknoloji
ile donatılmış Gym alanları, CrossFit
istasyonları, grup egzersizleri ve pilates
stüdyoları, Casual ve Bold restoranları,
kısaca her şey sizin için tasarlandı.
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BESiktASLI babalaRIn
Brooks Brothers
SIkLIGI
Başkanımız Fikret Orman ve şampiyon futbolcularımız
kulübümüzün resmi giyim sponsoru Brooks Brothers için
çocukları ile Babalar Günü’ne özel pozlar verdi.

B

aşkanımız Fikret
Orman ve futbolcularımız Atiba
Hutchinson, Tolgay Arslan ile
			
Andreas Beck,
Babalar Günü için çocukları ile birlikte Brooks Brothers’ın birbirinden
şık kombinleri ile objektif karşısına
geçti. Kulübümüzün resmi kıyafet sponsoru Brooks Brothers için
gerçekleşen özel çekimde şampiyon
babalar ve çocuklarının çok özel
fotoğraf kareleri usta fotoğrafçı
Zeynel Abidin Ağgül’ün objektifinden yansıdı.
Efendi Beşiktaş’ı şık ve özel tasarımlarıyla sezon boyunca destekleyen Brooks Brothers, şampiyonlar
ve çocukları ile Babalar Günü’ne
özel bir çekim gerçekleştirdi. Ku-

lübümüzün resmi giyim sponsoru
Brooks Brothers’ın birbirinden şık
kombinleri ile Alem Dergisi için usta
fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül’e çok
özel pozlar veren Başkanımız Fikret
Orman ile kızları Aslıgül ve Nazlı’nın
yanı sıra yıldız futbolcularımız Atiba
Hutchinson, Tolgay Arslan, Andreas
Beck ve yavru kartallar Noah, Kian
Ali ve Amelie çekimler boyunca
keyifli dakikalar geçirdi.
Şampiyon Beşiktaşımız, asil
duruşunu sezon başında dünyanın
en prestijli markalarından biri olan
Brooks Brothers’ın şıklığı ile birleştirmişti. Sezon boyunca yurt içi ve yurt
dışı seyahatlerinin yanı sıra günlük
hayatlarında da Brooks Brothers
ayrıcalığını yaşayan futbolcularımız,
modern ve şık görünümü ile kamuoyundan büyük takdir toplamıştı. ◊
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Futbola
davet
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Yazı:

Ufuk Pak
BJK Futbol Okulları Genel Koordinatörü ve Teknik Direktörü
ufuk.pak@bjk.com.tr

O

kullar kapanıp,
yaz mevsimi
gelince, velilerde haliyle tatlı
bir telaş başlar.
			
Karneler
alınmış, bir yılın sonunda, okuldaki
başarı durumları belli olmuş ve uzun
sürecek tatil dönemi başlamıştır
artık.
Çocuklar uzun yaz günlerinde ne
yapacaklardır? İşte anneleri, babaları telaşa sürükleyen konu da budur.
Bilgisayar başında saatlerce vakit
mi geçirecekler ya da telefonlarından ellerini ayırmadan (belki de
yolda yürürken sağa sola çarparak) oyunlar mı (!) oynayacaklardır
amaçsızca?
Oysa onları fiziksel, ruhsal yön-

den geliştirecek, sosyalleştirecek,
yeteneklerini sergileyecekleri spor
okulları var.
...Ve kulübümüzün çok önem verdiği, günden güne gelişen “BJK Spor
Okulları” var. Futbol başta olmak
üzere, çeşitli branşlarda, kış boyunca devam eden faaliyetlerimizden sonra, yaz spor okullarımız da
okullar kapandıktan sonra eğitimlere
başlıyor. Futbol okullarımızdan bahsedecek olursak...
Hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilecek antrenmanlarda çocuklarımızın gelişmeleri takip edilecek,
yetenekleri doğrultusunda alt yapılarımıza geçişleri sağlanacak...
Yurt içi ve yurt dışında çeşitli
birimlerde yıl boyunca çalışmaları devam eden futbol okullarımız,
altı-on beş yaş grubundaki sporcu

adaylarını bu yaz da bekliyor. Yaz
dönemi eğitimleri Haziran ayında
başladı, okullar açılıncaya kadar
devam edecek.
Dünyanın en çok izlenen, sevilen
spor dalı olan futbolun tüm güzelliklerinin, inceliklerinin, özelliklerinin
özel eğitim programlarıyla verileceği
BJK Futbol Okulları’nda, teorik ve
pratik çalışmalara büyük önem verilir. Beslenme programları, ilk yardım
konuları, oyun kuralları, boş zamanların nasıl değerlendirileceği, sosyalleşmenin önemi vd. konular özenle
işlenir. Centilmenliğin, kendine ve
rakibe saygının, sporun birleştirici
ruhunun önemi derslerimizde sık sık
vurgulanır. Sahadaki çalışmalarda
da antrenörler, her öğrenciyle ilgilenip gelişimini takip eder.
Bu arada BJK Futbol Okulla-

rı arasında çeşitli turnuvalar, özel
maçlar düzenlenir. Uzun yıllardan
beri başarıyla devam eden yaz ve
kış futbol okulları dostluk kamplarında da, Beşiktaş ailesinin birbirleriyle daha da kaynaşması sağlanır.
Sporcular, antrenörler, veliler, futbol
okullarının sorumluları bu etkinliklerde çok güzel kazanımlar ve anılarla dönerler kentlerine, yaşadıkları
yerlere...
Üstelik yurt dışından gelen futbol
okulu öğrencileri de ayrı bir renk
katarlar, bu güzelliklere...
BJK Futbol Okulları’na kayıt
olacak sporcu adaylarının sağlık
kontrolünden geçmelerine ve doktor
raporlarının olmasına da özellikle
dikkat edilir.
BJK Futbol Okulları’nın çalışmaları, faaliyetleri yıl boyunca, denetleme ve izleme antrenörleri tarafından
takip edilir. Değerlendirmeler bir rapor halinde ilgili makamlara sunulur.
Bunlar sık sık tekrarlanır.
Futbol okulları’nın sorumluları, antrenörleri tarafından tavsiye
edilen oyuncular, altyapı antrenörlerimiz tarafından değerlendirmelere
alınır, gelişme gösterenler, yeterli
görülenler lisanslı olarak takımlarımıza dahil olurlar. Böylece yarışmacı
takımlarımızda oynama şansını elde
ederler.
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Ayrıca turnuvalar, kamplar ve yıl
boyunca devam eden antrenmanlarda dikkati çeken futbolcular da
BJK Futbol Okulları’nın merkezdeki
yetkilileri tarafından direkt olarak
altyapı antrenmanlarına ve maçlarına davet edilirler. Orada dikkatle
değerlendirilmeye alınırlar.
Faaliyetlerimiz, çalışmalarımız ve
değerlendirmelerimiz hakkında velilerimizle toplantılar yapılır, karşılıklı
görüş alışverişinde bulunulur. Anne,
babalar, ebeveynler bilgilendirilir.

Amaçlarımız, hedeflerimiz hakkında
açıklamalar yapılır.
BJK Futbol Okulları sürekli büyüyen ailesiyle yine sporcu adaylarını,
yurt içi ve yurt dışında yüzden fazla
biriminde yeni etkinliklerle, sürprizlerle bekliyor. Her zaman olduğu
gibi... ◊
KAYIT ve İRTİBAT TELEFONLARI:
0212 227 90 03
0555 555 1903
0507 842 1903
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Anne kız olmanın keyfi başka...

BEŞİKTAŞLI ANNE KIZ
OLMAK BAMBAŞKA
Yazı:

Fatma Arsan

“Babamın Yavru
Kartalı’yken yıllar yıllar
sonra ben de minik bir
Kartal annesi oldum” diyen
Ege Dökmetaş’ın sesine
doğru gittik, onun ve
dünyalar güzel kızı Leyla’nın
gönüllerine konuk olduk.

ncelikle Ege’yi
ve onun güzeller güzeli
kızı Leyla’yı
tanıyalım mı
kısaca?
Beşiktaşlı
babamın Yavru Kartalı’yken yıllar
yıllar sonra ben de minik bir Kartal
annesi oldum işte! 1980 doğumluyum, Ankara’da yaşıyorum. İki
buçuk yaşında Yavru Kartalım
Leyla’nın da Beşiktaş aşkı tıpkı
benim gibi doğuştan. İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema
Bölümü mezunuyum ancak şu
anda çalışmıyorum. Kızım, en yakın
arkadaşım, henüz kreşe gitmiyor
ve bütün günümüz birlikte geçiyor.
Onun her anını birlikte yaşadığım
için şanslı bir anneyim ben.
Siz ve kızınız doğuştan Beşik-

taşlı, peki evdeki herkes Beşiktaşlı
mı?
Bizim evimizde ben ve Leyla
Beşiktaşlıyız, eşim her ne kadar
Fenerbahçeli olsa da desteğini hiç
esirgemez. Bazen onun da her an
Beşiktaşlı olabileceğini düşünüyorum. Kızına olan aşkı, takımını bile
değiştirtebilir yani. Tabii ki Beşiktaş’ın başarılarını her zaman takdir
eden centilmen bir baba... Leyla
biraz daha büyüdüğünde, Beşiktaş
tribünlerinde birlikte bayrak sallamayı hayal ediyoruz. Ayrıca Leyla’nın iki dedesi de Beşiktaşlı. Onu
böylesine fanatik görmek, onların
da çok hoşuna gidiyor.
Leyla nasıl bir Beşiktaşlı olacak
acaba? Marşlar ya da tezahüratlarla aramız nasıl?
Leyla’yı bıraksak sürekli internetten Beşiktaş marşları dinleye-

bilir. Favorisi “Gücüne güç katmaya
geldik”. O benden önce ezberledi
açıkçası. Maç izlerken “Kartal gol,
gol, gol” diye tezahürat yapıyor.
Tabii marşlar konusunda teyzesinin
de büyük payı var, o da bizim gibi
Beşiktaşlı. İkisinin de en sevdiği
mağaza Kartal Yuvası! Leyla’nın
ilk Beşiktaşlı önlüğünü de o hediye
etti. Sürekli onu takmak istemesinden, gerçek bir Yavru Kartal’la karşı
karşıya olduğumuzu anladık. Bir
dönem fotoğraflarında hep o önlük
gözüküyor. Bir de küçücük boyuyla
büyük çabalar harcayarak salladığı
büyük Beşiktaş bayrağı favorimiz. Etrafımızdaki kız çocuklarına
bakınca “Benim kızım gerçek bir
Beşiktaşlı” diyorum.

“Kızların en sevdiği
mağaza Kartal Yuvası!”

Sizin Beşikaş aşkınıza, bu aşkın
nasıl büyüdüğüne değinirsek...
Dediğim gibi, benim babam Beşiktaşlı ve iyi bir futbol izleyicisidir,
hala hiçbir maçı kaçırmaz. Benim
Beşiktaş sevdam da doğuştan
gelen bir sevda, öyle başı sonu yok.
Baba kız ilişkisinden kaynaklanan
bir aşk olsa gerek. Çocukluğumdaki
fanatikliğim tabii ki çok masumdu.
Yenilince ağlardım, kazanırsak coşardım, hele şampiyonsak değmeyin keyfime, şampiyon olamazsak
günlerce üzüntüsünü atamazdım.
Her şeyim Siyah Beyaz’dı; yatağım,
yastığım, duvarlarda posterlerim.
Biraz erkek çocuğu gibi belki de...
Şifo Mehmet hastasıydım, Metin Ali
Feyyaz zamanlarıydı; Rıza, Recep,
Gökhan... Unutulmaz Süleyman
Seba... Futbol daha masumdu, belki
daha centilmendi. Belki de babamla
bir şeyler paylaşmanın güzelliğiydi.
Şimdi hala o eski maçları izlemekten çok keyif alıyorum. Otuz yedi
yıldır bu aşk hiç bitmedi, bitmeyecektir de.
Beşiktaşlı olmak çok güzel...
Üstüne bir de anne-kız Beşiktaşlı olmak nasıl bir duygu, nasıl bir
gurur yaşatıyor size?
Çocuklar genellikle anne ve babalarının ya da hayran oldukları birinin takımını tutmak isterler. Ama
ben Leyla’nın bu yaşta, böylesine
yürekten Beşiktaşlı olabileceğini
düşünmezdim. “Etkilemeye çalış-
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madım” desem yalan olur tabii ama
babası da ona Beşiktaş’ı yakıştırdığı için aramıza hiç girmedi. Büyük
gurur benim için, Beşiktaşlı olmaktan gurur duyduğum gibi... Takımımın asaleti ve güvenini, onun da
ömür boyu hissedeceğine, asla pişman olmayacağına eminim. Anne
kız olmanın keyfi başka, Beşiktaşlı
anne kız olmak bambaşka...
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Ben bütün futbolcuları, transferleri,
gol sayılarını takip ederdim. Babam
en büyük destekçimdi, şimdi benim
de Leyla’ya destek olmam lazım.
Totemler var mı ailede?
Leyla en kritik anlarda televizyon karşısında bayrağını sallar ve
“Kartal gol, gol, gol” diye bağırır ve
gooooll...

Bir kadın olarak
Beşiktaşlı olmak size
de bir ayrıcalık gibi
“Takımımın asaleti ve güvenini onun
geliyor mu?
Kesinlikle evet.
da ömür boyu hissedeceğine, asla
Ben başka bir takım
pişman olmayacağına eminim”
tutabileceğimi düşünemezdim. Bu kelimelerle anlatılabilecek
bir duygu değil galiba. Beşiktaş’ın
Maç izlemeyi sever misiniz, yokasaleti, taraftarının verdiği güsa Beşiktaş’ı daha çok bir kulüp
ven ve bağlılık, Çarşı’nın her şeye
kültürüyle mi sahiplenirsiniz?
karşılığını hiçbir takımda göremeyiz.
Artık eskisi kadar maç izleyeKadın-erkek fark etmez... Ben de
miyorum açıkçası. Ama babam
dahil, Beşiktaşlı tanıdığım kim varsayesinde hiçbir maç sonucunu
sa, bize en yakışan takım taraftarıkaçırmam. Leyla’nın sevgisi başyız. Renklerimiz gibi net ve değişladığından beri daha çok izlemeye
mez duygularımız var bizim. Kızımın
gayret ediyorum. Çünkü hem onun
da bu ayrıcalığı hissedeceğine, her
heyecanını görmek beni mutlu
durumda gururla “Beşiktaşlıyım” diediyor hem de ben öyle büyüdüğüm
yeceğine eminim. Çünkü Beşiktaşlı
için bunu hissetmesini istiyorum.
olmak böyle bir şey.

Kızınızla birlikte unutulmaz
Beşiktaş anılarınız var mı hiç?
Çok anımız var ama en sık
yaşadığımız şey, sürekli Beşiktaşlı
kıyafetleri giyip çıkarmak. Başka
bir şey giydirmek için yarım saat
peşinde koşarken, Beşiktaş formaları bir dakikada üstünde... Siyah
Beyaz herhangi bir şey gördüğümüzde hemen “Beşiktaş gibi” demesi, bir gün anneannesinin evinin
penceresinde asılı Beşiktaş bayrağını göremediğinde ağlamaya
başlaması, oyuncakçıya girip erkek
çocuğu gibi Beşiktaş dergilerine ve
kartlarına gitmesi, yanından geçen
çocuğun Kartal resmini gösterip
“Anne bak papağan” dediğinde
“Hayır, o Kartal” diye düzeltmesi
beni çok güldürmüştü. Tabii ki bizim için en güzel ve unutulmaz anı,
bu dergide yer almak, bugünü yıllar
sonrasına taşımak olacak.
Hayır onlar prenses değil onlar
Kartaliçe diyerek Ege’nin bu duygu dolu gülümsemesine karşılık
vermek geldi içimden. En güzel
anneler ve kızlarının yetiştirdiği
ve yetiştireceği en güzel Kartaliçelere... ◊
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araftarlar
tarafından çok
sevilen ve kısa
sürede takıma
uyum sağla		
yarak Beşiktaşımız’ın değişmez oyuncusu
haline gelen Adriano Correria,

24 Ekim 1984 tarihinde Brezilya’nın Curitiba şehrinde Güneş
Akrep burcunda ilerlemekteyken
hayata gözlerini açmış. Mars
yönetimindeki Akrep burcu
kişileri genelde güçlü, dayanıklı,
kararlı, korkusuz ve hedef odaklı yapılarıyla tanınırlar. Adriano
doğduğunda gökyüzünde iletişim
ve zekayı temsil eden Merkür
gezegeni ile disiplin, istikrar, sabır
ve kuralları temsil eden Satürn
gezegeni de Akrep burcunda
ilerlemekteymiş. Sadece bu yerleşimler bile aslında Adriano’nun
özünde çalışkan ve disiplinli bir
mizaca sahip olduğunu anlamamızı sağlıyor. Tabii astrolojik
analiz yapmaya başladığımız
zaman aslında mizacı oluşturan
tüm öğeleri ilmek ilmek bir araya
getirerek o kişinin karakterinin,
yaklaşımlarının, tavırlarının arkasındaki sebepleri anlamlandırarak onun astrolojik
portresini oluşturabiliyoruz.
Adriano’nun
doğum haritasının en
büyük özelliği, kendisi
doğduğunda
gökyüzündeki
tüm
gezegenlerin
sadece
Akrep, Yay
ve Oğlak
burçlarının
içinde yer-

Natal / 26 Oct 1984, Fri
curitiba, brazil / Tropical / Whole Sign

leşmiş olması. Genellikle birçok
doğum haritasında on iki burçtan
en azından altı-yedi tanesine
dağılan gezegenlerle karşılaşırız.
Bu yerleşimler de o kişinin değişik
burçlardan toplayarak ortaya
koyduğu yaklaşımlarını oluşturur.
Ancak Adriano için durum çok
daha farklı olmuş. Sadece üç
burç içine yerleşen gezegenler,
onun bu burç konularını hayatında ağırlıklı olarak geliştirmesini,
kullanmasını ve o konularda da
uzmanlaşmasını sağlamış. Başka
bir deyişle, Akrep gibi sezgisel,
tutkulu, korkusuz, kontrollü, tuttuğunu koparan; Yay gibi neşeli,
enerjik, ateşli, iyimser, keyifli,
hayat dolu; Oğlak gibi pratik,
çalışkan, hırslı, disiplinli, başarı
odaklı bir karışım formülü bize
Adriano Correia’yı net bir şekilde
tanımlıyor diyebilirim.
Adriano, Brezilya’da doğduğu
şehir olan Coritiba futbol takımının altyapısında başlayan
futbol kariyerinde 2002 yılında A takıma yükseldi. 2004’te
İspanya’da La Liga takımı olan
Sevilla’ya transfer olarak futbol
hayatına Avrupa’da devam etmeye başladı. Asıl oynadığı mevki
sol bek olmasına rağmen, her iki
ayağını da başarıyla kullanması
onun kanatlarda, defansta ve
ofansta, birçok mevkide başarılı olmasını sağlayan en önemli
özelliği olmuştur. 2004 ve 2010
yılları arasında oynadığı Sevilla’da
2 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper
Kupası, 2 Kral Kupası ve 1 İspanya
Süper Kupası olmak üzere toplam
6 kupa kazanma gururu yaşamıştır. 2010 yılında İspanyol devi

Barcelona’ya transfer olduktan
sonraki futbol kariyerinde de 4 La
Liga Şampiyonluk Kupası, 3 Kral
Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi Kupası, 2
FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2
UEFA Süper Kupası olarak toplam
16 kupa daha kaldırma başarısı
yaşamıştır.
Adriano’nun doğum haritasına
göz atarsak, sporcu haritalarında özellikle baktığımız mücadele
ve savaş gezegeni Mars’ın çok
disiplinli, güçlü ve hırslı özellikler
kazandığı Oğlak burcunda yer
aldığını görüyoruz. Mars gezegeni Oğlak burcunda adeta bir
maraton koşucusu disipliniyle
çalışır. Ödün vermez. Güvenilir,
sabırlı, ısrarcı, kararlı, inatçı ve
serttir. Dirençle karşılaştığında
kesinlikle vazgeçmez, daha artan
bir konsantrasyonla enerjisini
hedefini elde etmeye odaklar.
İşte tüm bu okuduğunuz özellikleri Adriano’yu izlerken birebir
sahada görmediğinizi söyleyebilir
misiniz? Kararlı Akrep’in, zeki ve
inatçı Oğlak özellikleriyle nasıl
başarıyı elde ettiğini anlamak
için Adriano’nun oynadığı maçlarda defansta, kanatlarda ve
ofansta topu rakibinin ayağından
nasıl söküp aldığına, nasıl süratle ileri çıkıp orta açabildiğine,
gol attığına ve atırdığına bir kez
daha bakmanızı öneririm. Hatta
Barcelona’da oynarken bir dönem
kendisi üzerinden korner taktiği
bile belirlendiği bilinirdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde
kendisiyle yapılan bir röportajında disiplinini şu sözlerle dile
getirmiş: “Herkesin bir hayali var.
Öncelikle, gerçekten futbolcu
olmak istiyorsanız yaşamınızdan
fedekarlıklar yapmanız gerek.
Kendimden örnek vereyim, futbolcu olmak için çocukken oyun
saatlerimden ödün verirdim. Bu
fedakarlık tamamen ne istediğinize bağlıdır. Hayaller ile hedefler
birbirine uyumlu olmalı.”
Duyguları, motivasyonları temsil eden Ay ile keyifleri,
zevkleri temsil eden Venüs’ün
ateş elementinin tüm sıcaklığını
içinde barındıran Yay burcunda
yerleşmiş olması, işte Adriano’nun
çevresine yaydığı pozitif enerjisinin kaynağını diyebilirim. Astrolojik haritasındaki bu yerleşimler
onun içsel gelen bir motivasyonla
hayattan keyif almayı seven,

etrafına ışık saçan, iyimser,
neşeli ve sıcakkanlı bir yapıda
olduğunu gösteriyor.
Adriano, 2016 yılının Ağustos ayında Barcelona’dan
Beşiktaşımız’a transfer oldu.
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda taraftarın ilgisi
karşısında şaşkınlığını
gizlemeyen yıldız
futbolcu “Pasaport
kontrolü sonrası
dışarı çıktığımda
Beşiktaş taraftarının ilgisini
görünce açıkçası
şoke oldum. Bana
kendimi çok iyi
hissettirdiler. İşte
o zaman ‘İyi ki bu
teklifi kabul etmişim’ diye düşündüm” şeklinde
demeç verdi.
Takımımızın
2016-2017
sezonundaki tüm Lig,
Şampiyonlar Ligi
ve UEFA
Kupası
maçlarında
canla
başla
görevini
yerine
getiren,
neredeyse hatasız oyunuyla başarılı
bir performans ortaya
koyan, saatte 132 km
hızla kaleyi bulan golüyle herkesi kendine
hayran bırakan Adriano
Correia’nın, Beşiktaşımız’daki futbol kariyerinde de daha nice
kupalar kaldırmasını
diliyorum. Adriano’nun
şu sözleriyle yazımı
bitirmek istiyorum:
“İnsan bir kere şampiyon
olmanın tadını alınca her
sezon şampiyon olmak istiyor. Benim de midemde hala
kelebekler uçuşuyor. Kupalar
kazanmaya devam etmek
istiyorum. Çocukluğumdan beri böyleyim. Puan
kazanmaya devam
edeceğiz.” ◊
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Polonya tarihi burada yatıyor
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Adil Akbay

Leh krallarının görkemli
günlerinden, Trakya’da
şekillenen özgürlük
mücadelesine, dünya
savaşlarından komünist
döneme Polonya tarihinin
yattığı şehirdir Krakow.
Vistula nehrinin kıyısında
kurulan Polonya’nın tarihi
başkenti olan Krakow,
ülkedeki en çok turist
çeken yerlerden biri...
Yaşadığı onlarca felakete,
işgale ve yıkıma rağmen
ayakta durmayı başarmış
ve bin yıllık tarihini
cömertçe bizlere sunmaya
devam ediyor.

arihi şehir
Krakow, nehir
kıyısında yer alan
kale bölgesinden
şimdi ayakta
			
olmayan eski
surların sınırladığı caddelere ve
meydanlara kadar ulaşıyor. Polonya
tarihinin en görkemli hikayelerine
şahitlik etmiş olan bu sokaklar ve
meydanlar, günümüzde dünyanın
her yerinden gelen binlerce turiste
bu hikayeleri anlatmaya, kahramanlarını hatırlatmaya devam ediyor.
Krakow tarihini sizlere anlatacak
olan noktalara gelirsek kale bölgesi
ile başlayabiliriz.

WAVEL KALESİ

Krakow’un kurulduğu tepede yer
alan kale ve saray, Leh krallığının 18.
yüzyıla kadar olan yönetiminin yapıldığı nokta olarak öne çıkmaktadır.
Günümüzde ayakta olan kısımlar
15. yüzyıl itibari ile şekillenmiş olup,
yaklaşık yedi bin metrekarelik bir
alanı kaplamaktadır. Başkentin Varşova’ya taşınması ile önemini yitiren
bina zaman içerisinde önce işgal
güçlerinin karargahı, ardından da
konservatuar olarak kullanılmıştır.
1930 itibari ile müzeye çevrilen
yapı öncelikle 1960, son olarak 1992

yılındaki restorasyonlar ile orijinal
haline getirilmiştir. Kale içerisinde
yer alan başka önemli bir yapı ise
Krakow katedralidir. Başpsikoposluk
merkezi olan bu katedral, üç farklı
aşamadan geçerek şu anki haline
ulaşmıştır. İlk yapımdan bir detay
kalmasa da bazı noktalarda ikinci
dönem katedralden kalan bölümler
bulunmaktadır. Kalenin Wisla nehri
kıyısındaki bölümünde yer alan
ejderha heykeli ise şehir efsaneleri arasında en bilinenidir. Kalenin
altındaki mağaralarda yaşayan bir
ejderha, pek çok yerden gelen şövalyeler tarafından bir türlü öldürülemez ve nihayetinde kral ejderhayı
öldüren kişi ile kızını evlendireceğini
açıklar. Bir ayakkabı ustası da mağaranın önüne bıraktığı kükürt dolu
koyun postunu ejderhanın yemesini
sağlayarak onu öldürür.

RYNEK MEYDANI

Tarihi şehrin meydanı olan Rynek,
Avrupa’nın en büyük meydanlarından bir tanesidir. Kırk bin metrakerelik bu meydan, Krakow’un tarih
boyunca ticaret açısından ne kadar
önemli bir şehir olduğunun ispatıdır.
13. yüzyılda şehrin kuruluşu ile birlikte şekillenen bu meydan, iki önemli
ticaret yolunun kesiştiği noktada

olmasından ötürü önem kazanmış,
rahat ve güvenli ticaret için tüccarların tercihi haline gelmiştir. Krakow
tarihi şehrinin merkezinde yer alan
meydan çevresinde yer alan restoranlar ve hediyelik eşya dükkanları
ile günümüzde de bu hareketliliğini
korumaktadır.

SUKİENNİCE KUMAŞ
PAZARI

Kumaş pazarı olarak yapılan
bina, daha sonraki dönemlerde at
pazarı ve sebze meyve hali olarak
da kullanıldı. 1555’te çıkan büyük
yangında zarar gören bina daha
sonra restore edilerek günümüzdeki
görünümünü aldı. Üst katında öne
çıkan Polonyalı sanatçıların eserlerinin bulunduğu büyük bir galeri ve
kafeler bulunmaktadır. Alt katta ise
yöresel hediyelikleri, özellikle el işlerini bulabileceğiniz küçük dükkanlar
var. Meydana bakan bölümler ise
Polonya mutfağını tadabileceğiniz
restoranlarla dolmuş durumda. Pazarın Mariacki kilisesine doğru olan
çıkış kapısının hemen köşesinde
asılı duran bir bıçak, farklı hikayelere
konu olmuştur. Genellikle anlatılan,
pazardaki tüccarların hırsızlara gözdağı vermek amaçlı astığıdır ama
gene kulağınıza gelmesi muhtemel
diğer hikaye, Mariacki kilisesinin iki
farklı kulesini inşa eden kardeşler
arasındaki kıskançlık kavgasında
yüksek kuleyi yapan kardeşin ölümüne neden olduğudur.

Krallarını selamlamak için kaleye
doğru, şehrin yöneticileri için belediye binasına doğru, tüccarlar için
meydana doğru ve şehre gelen ziyaretçiler için Barbakan’a doğru...Moğol
istilası sırasında bir Moğol okçunun
Hejnal çalan askeri melodinin tam
ortasında gırtlağından vurduğu
hikaye en çok anlatılanlardandır ve
bazı dönemlerde bu olaya gönderme
olarak melodi yarım çalınır.

ADAM MICKIEVICZ
HEYKELİ

Polonya’nın yüz yirmi üç yılı bulan
ve 19. yüzyıla denk gelen kayıp
döneminin en ünlü milli karakterlerindendir. Polonya kültürü ve özgürlüğü konulu eserleri ile tanınan yazar
işgal kuvvetleri tarafından sürgüne
gönderilmiştir. Trakya’da sürgünde
kalan ve bu dönemde kendisi gibi
sürgünde olan Polonyalıları örgütlemeye çalışan bu önemli edebiyatçı hayatını İstanbul Beyoğlu’nda
yaşadığı evde koleradan kaynaklı
kaybetmiştir. Şu anda bu ev, yazarın
adını taşıyan bir müze olarak hizmet
vermektedir.

MARIACKI KİLİSESİ

Öncesinde aynı noktada bulunan
iki kuleli ahşap kilisenin yerine 13.
yüzyıl itibariyle yapılmaya başladı. Orijinal haline uygun olması
için gene iki kule inşa edildi ama
kuleler birbirinden farklı tarzda ve
farklı yüksekliklerde yapıldı. Yüksek
olan kule seksen metre yüksekliğe
sahip ve tehlikeli durumlara karşı
bir gözetleme kulesi olarak planlandı. Geç gotik döneme ait kilisenin
kulelerinin farklı olma nedeni ise
farklı dönemlerde yapılmış olmaları.
Kilisenin iç kısmında dünyanın en
büyük ahşap gotik tarzda mihrabı
bulunmaktadır. Alman bir sanatçının işi olan bu mihrap, kilisenin en
çok ilgi çeken detayı olarak kabul
edilir. Kilise ile ilgili başka önemli bir
detay ise yüksek kulesinden çalınan
ve güneşin doğuşu anlamına gelen
Hejnal melodisidir. Sabah güneşin
doğuşu ile şehrin açıldığını ilan eden
bu melodi, dört yöne doğru çalınırdı.

odaları olarak kullanılan bölümünde
ise şu anda bir kafe bulunmakta.
Kulenin yanında dikkatinizi çekecek
bir başka detay ise “Yıkılmış Eros”
ismindeki heykel. Modern heykeltraş Igor Mitoraj imzalı bu heykel,
sanatçının şehrin farklı noktalarına eserlerini yerleştirdiği bir sergi
sırasından belediye kulesinin yanına
yerleştiriliyor ve gördüğü ilgi üzerine
sanatçı tarafından burada kalması
için hediye ediliyor.

BELEDİYE KULESİ

14. ve 19. yüzyıl arasında belediye binası olarak kullanılan noktada
günümüzde sadece binanın kulesi
bulunmakta. 19. yüzyılda yerine
yenisini yapmak için yıkılan belediye
binası, farklı bir yere inşa edilince
ayakta kalan tek kısım kulesi oldu.
Kulenin eskiden zindanlar ve işkence
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FLORIAN KAPISI

Tarihi şehrin surlarla kapalı olduğu dönemden ayakta kalan en
önemli kapıdır. Şehrin giriş çıkışlarının en yoğun yapıldığı nokta olması
nedeni ile de öne çıkan kapı, Avusturya kökenli Aziz Florian’ın adını
taşımaktadır. Özellikle kralların,
prenslerin ve soyluların kullandığı
kapı olması nedeni ile Kraliyet yolunun başladığı yer olarak ifade edilir.

VISTULA NEHRİ

1047 kilometrelik uzunluğu ile
Polonya’nın en uzun ve aynı zamanda en geniş nehri olan Vistula nehri,
güney Polonya’da doğar ve ülkenin
Baltık denizine doğru ulaşmasını
sağlar. Ülkenin özellikle döneminde
ticaret açısından öne çıkan şehirlerinden geçen nehrin en güzel ve
aktif olarak kendini gösterdiği şehir
Krakow’dur.

HEDİYELİKLER
Hediyelikler açısından el işlerinin
yoğun olduğunu göreceksiniz. Seramik, ahşap, dantelli örtüler, şallar,
yöresel kıyafetli bebekler hemen
her dükkanda ve tezgahta karşınıza
çıkacak. Bunun yanı sıra bir Baltık
ülkesi olmanın avantajı ile “Baltık
Kehribarları”nı tüm çeşitleri ile farklı
dizaynlarda göreceksiniz.
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POLONYA MUTFAĞI

BARBAKAN KALESİ

Şehir surlarının hemen dışında
yer alan ve direk Florian kapısına
bağlanan yapı küçük bir kale olarak
dizayn edilmiş. Şehre girişlerin
kontrol altında tutulduğu kapı, aynı
zamanda gözetleme görevi taşıyan
askerlerin nöbet tuttukları nokta
olarak bilinir.

Polonya mutfağı, hem çeşitlilik
hem de et ve sebze kullanımı açısından bizler için damak tadımıza
en uygun Avrupa mutfaklarından bir
tanesi. Öne çıkan yöresel yemeklerden bahsetmeye güveçte yapılan et
ve lahana turşusu kullanılan Bigos
ile başlayıp gene bir lahana yemeği
olan ve kısaca lahana dolması olarak belirteceğimiz Goldaki ile devam
edebiliriz. Ruslardan öğrendiklerini
tahmin ettiğim Pierogi ise tat ve
görsel olarak gayet tanıdık; bildiğimiz mantının biraz daha büyük versiyonu. Genelde patates, et, peynir,
mantar ve dut çeşitleri ile yapılan
bu yemek, Polonya mutfağının en
sevilenlerinden. Ayaküstü bir şeyler
atıştırmak isterseniz Kielbasa adını
verdikleri sosisleri ya da ekmek
üzerinde erimiş peynir ve mantar bulunan Zapienka’yı tercih
edebilirsiniz. Çorba konusunda
da zengin olan mutfaklarında

Barscz (pancar çorbası) ve Zurek,
ekmek tencere içindeki etli çorbaları
en sevilen iki tanesi.
Polonyalıların milli içkisi için votka diyebiliriz. Onlarca çeşit vokta,
günlük hayatlarında gayet yoğun
şekilde tükettikleri içeceklerden.
Bunun yanı sıra Almanya ve Çekya
gibi iki komşuya sahip olmanın etkisi ile bira kültürü de epey iyi durumda ve Polonya biraları artık kendilerine yer edinmiş durumdalar. ◊
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MEDENiYETLER
ŞAHiT OLUR
BU AŞKA
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arklı coğrafyalarda
dalgalandırdıkları Siyah
Beyaz atkımızı bavullarından eksik etmeyen
Kartal yüreklere
		
merhaba... BeşiktAŞK
sevdasını sadece yaşadıkları
coğrafyada değil; gittikleri modern şehirlerde, ıssız çöllerde, karlı
zirvelerde ya da buzul tepelerden
haykıranlara merhaba... Şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar üçüncü yıldızın şerefine açtı atkımızı.
Sanatçı titizliğiyle Milliyet Gazetesi’nin sayfalarına dokunan Ayla Dündar, Meksika’da
Aztek ve Maya uygarlıklarının izlerini aradı. Tuncay Yılmaz çok sevdiği ağabeyini için gittiği Çin Seddi’nde, Sevan
Keleşoğlu Viyana’daki Belvedere
Sarayı’nın bahçesinde, Pınar Keskin İtalya Napoli’de atkımızı açtı,
gücümüze güç kattı.

Top oyununun ataları Mayalar
Güney Amerika kıtasının gizemli medeniyeti Mayalar’ın izlerini Meksika’da süren Ayla
Dündar, Siyah Beyaz renklerin eski uygalıklara da çok yakıştığını kanıtladı. Meksika’nın güneyinde Atlas Okyanusu kıyısındaki Merida kentine giden Ayla Dündar, şöyle konuştu: “Dört
yüz bin kilometrelik alan üzerinde iki bin yıldan fazla zamandır gelişimini sürdüren bir medeniyete tanık oldum. Sanatsal ve bilimsel yaratıcılığı nedeniyle Orta Amerika dünyasının en seçkin
ve karmaşık medeniyetlerinden biriymiş Mayalar. Halen Mexico, Guatemala, Honduras, Belize ve El
Salvador’da yaşayan farklı Maya halkları var. Dillerini, inançlarını ve geleneklerini gururla koruyorlar.
Antik Maya şehirlerinde karşımıza çıkan yağmur tanrısı Chac Mool, tüylü yılan Kukulcan motifleri ve
top sahaları görülmeye değer. Bu sahalar sadece oyun için değil, dini ritüellerin yapıldığı yerler olmuş.
Zıtlıkların; iyinin ve kötünün, ölümün ve yaşamın oyunu olan ‘ball game’. Siyah Beyaz atkımızı yerli halkın
geleneksel kıyafetiyle yanyana görmek bana gurur vedi.”

Çin Seddi’ni aşar bu sevda
Çok sevdiği ağabeyini görmek için Çin’e giden Beşiktaş sevdalısı Tuncay Yılmaz, yapımına M.Ö. 8.
yüzyılda başlanan ve ancak iki bin yılda tamamlanan Çin Seddi’nde atkımızı açtı. Yüreğinde eksik
etmediği Beşiktaş sevdası, bavulunda eksik etmediği Siyah Beyaz atkımızla dünyanın en ilginç
insan yapılarından birinde poz verdi. Yapımı sonrasında bir milyondan fazla işçinin öldüğü Çin
Seddi’nde ölümsüz bir poza imza atan Yılmaz, böylece çok az taraftarın düşünebildiği bir
sevdanın varlığını kanıtladı. Yılmaz, “ Öncelikle ağabeyimi görmek, ardından Çin Seddi’nde çizgili formamla fotoğraf çektirmek istiyordum. Çin Seddi’nde çizgili Beşiktaş
formamla pençe yapmak bana gurur verdi. Çünkü Beşiktaşımız’ın çok zor görülen
ancak yakında gelecek olan lig ve Avrupa şampiyonluklarının heyecanı ve gururunun da habercisiydi bu pençeler. Aslolan hayattır hayat da BeşiktAŞK” dedi.
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Muhasebeci olan Pınar Keskin, arkadaşlarıyla
beraber gittiği İtalya Napoli’de açtı kartal pençelerini. Dergimizin teknoloji yazarı Murat Yıldız’ın
kardeşi Pınar, “Ağabeyim bana Beşiktaşımız’ı
daha çocuk yaşlardan itibaren sevdirdi.
Beşiktaş’ın, Türk futbolunun en değerli
kulübü olduğunu, her zaman Beşiktaşlılık duruşunun önem arz ettiğini, iyi
insan olunmadan iyi bir Beşiktaşlı
olunamayacağını öğrendiğim gibi
gelecek kuşaklara öğreteceğim.
İtalya’da Napoli’ye karşı UEFA
maçına çıkan Beşiktaşımız
bu maçı 3-2 kazanmıştı.
Napoli’de gezerken
aklında bu skor ve
gururla
atkımı açtım” 		
						
dedi.

Kahramanlar Meydanı şahit oldu

Her yurt dışına gittiğinde Siyah Beyaz atkı ve bayrağımız yanından ayırmayan Sevan
Keleşoğlu, Avusturya’nın başkenti Viyana’da ve Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Kartal
gibi kanatlandı. Keleşoğlu, “Viyana seyahatinde Belvedere Sarayı’nın bahçesinde çektiğim bu
fotoğraf bana takımım ve taraftarlarımızla gurur duymam gerektiğini hatırlatıyor.
Budapeşte’deki Kahramanlar Meydanı’ndaki Kartal pençesi pozum ise asil taraftar
duruşumuzu simgeliyor” diye konuştu. ◊

SİZ DE BEŞİKTAŞ AŞKINIZI GİTTİĞİNİZ HER YERE TAŞIYIN, FOTOĞRAFLARINIZI YAYINLAYALIM. / gkarakas1903@gmail.com
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Yazı:

Serdar Vatansever
Uzm. Klinik Psikolog • www.serdarvatansever.net

S

porcular oyun
içerisindeki
birçok durumda çoklu
karar verebil		
me becerilerini kullanırlar, yani oldukça yakın
süreler içerisindeki yapmaları
gereken hamlelerin bir sonraki duruma etkisini hesaplayarak, buna
göre otomatikleşmiş bir karar
mekanizmasını devreye sokarlar.
Seri ve doğru kararlar oyuncular
arasındaki “iyi’’ ve “kötü’’ ayrımının
en büyük kriterdir. Bu yazımda seri
ve doğru kararların alınmasında en
önemli rol oynayan beyin ve kas
bağlantısının işlevine değinece-

ğim.
Bir davranışın
en doğru şekilde yapılmasının ana
gerekliliği
çok tekrardır. Fakat
bazı durumlarda
karşılaştığınız rakip,
sizin antrenman yaptığınız
durumdan daha farklı bir tepkiye
sahip olabilir. Bu yüzden beyine
ve kaslara sadece davranışını öğretmek yerine “Her an her
duruma adapte olabilme’’ durumunu çalıştırmak gerekmektedir.
Bu çalışmayı yapabilmemiz için
birden fazla uyarana (dışarıdan
gelen) adapte olabilme durumunu deneyimlemek gerekir. Örnek
olarak, elinize bir tenis topu alıp
sol elinizde atıp tutarken, yerdeki topa ayağınızın iç kısmıyla
pas yapmaya çalışmak, basit ve
güzel bir başlangıç olabilir. Bu
tip alıştırmaları geliştirip, kişinin
birden fazla uyaranla aynı anda
baş etmesi sağlanabilir. Başka bir
örnekle karşınızda duran birine tenis topunu sırasıyla sağ ve sol elle
göndererek, aynı anda yaptığınız
ve komplike hareketler zincirinin
döngüsünü kavradıktan sonra
dikkatinizi kontrollü bir şekilde
eğitmek ve birçok duruma adapte
olabilmek için kullanabilirsiniz.
Neden bu tip şeyler yapmalıyım?
Çünkü günümüzde sporcuların geldiği fiziksel noktalar, gerek
teknolojik gerekse tıbbi noktaların geldiği gelişmişlikle birlikte
oldukça üst düzeydedir. Bu yüzden
rekabet arası farkların yaratılması saliselik ataklar, topa yetişme
süreleri, hassas bitiş çizgileri gibi
bazen bir santimetreden bile kısa
ölçümlerin şampiyonluklara etki
ettiği gözlemlenmektedir. Öte
yandan nörolojik olarak sağ uzuvlarımızın sol beyin lobumuzu ve
sol uzuvlarımızın ise sağ beynimiz
tarafından kontrol edildiğini öğrendikten sonra iki beyin lobunun
arasındaki bağlantıyı uzuvların
aynı anda çalışmasıyla elde edebileceğimiz gerçeğini fark etmeliyiz. Fakat hareketler tekrarlanınca
motor öğrenmeye, yani otomatik
tekrarlanabilmeye başlanacaktır.
Bu da kişinin iki beyin lobu arasın

daki bağlantıyı yenileme
sürecini durduracak ve beyin
davranışı otomatik yaptığı
bölüme aktaracaktır. Bu yüzden
hareketler planlı bir şekilde sıkça
değiştirilmelidir. Örneğin, sol
eliyle daire ve sağ eliyle çizgi
çizen bir kişi bu hareketi belli
bir süre çalıştıktan sonra otomatik yapmaya başlayacaktır
ve beyin bu hareketi yapmaya
yönelik bağlantılarını oluşturmuş olacaktır. Ancak harekete
farklı bir şekil eklediğinizde beyin
affalayıp adapte olmak için daha
çok tekrar isteyecek ve bu da gelişim için gerekli olacaktır. Birçok
spor dalını göz önüne aldığımızda
müsabaka içerisinde beynimizin çoğu uyaranla baş etmesini
bekleriz (süre, rakip, saha şartları,
seyirci). Bu yüzden ona gerçek
durumla karşılaşmadan önce
planlanmış uyaranlar verirsek, bu
ve bunun gibi birçok uyaranlarla
zamanı geldiğinde baş edebilmesine yardım etmiş oluruz. Ayrıca sporcu birçok hareketi rakip
tepkisi, kalan süre, enerji tasarrufu
ihtiyacı gibi durumlar karşısında
da belirlemektedir. Yani kişi kendi
içindeki handikaptan, duruma en
uygun hareketi bularak çıkacaktır.
Bu yüzden beynimizin yardımına ihtiyaç duyarız. Sonuç olarak
görünen kaslarımızın dışında, görünmeyen kaslarımızı geliştirmemiz bizi diğerlerinden ayıracak en
önemli özellik olacaktır. Kendinize
ve beyninize yatırım yapın! ◊
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Maç formaları koleksiyoneri

BOZO MURAT

F

Yazı:

Sevde Kobak
Fotoğraf:

Hakan Bayhan

Forma sevdalısı bir
taraftar Murat Koçak...
Tribünler onu “Bozo Murat”
olarak tanıyor. Formaları
ile arasında Kartal aşkı
bulunan taraftarımız,
Beşiktaş formalarına
dair tutkusunu
dergimize anlattı.

ormalara dair tutkusunun nasıl başladığını anlatırken,
“Çocukluğumuzda
forma bulmak çok
zordu ve alınanlar çok kıymetliydi.
Zamanla biriktirmeye başladım. Bu
durum bende adeta bir aşka dönüştü”
diyor. İlk formasını 1990-91 sezonunda İnönü Stadı’nın altında bulunan yerden almış Bozo Murat. Yıllar
geçtikçe bu öyle bir hal almış ki, daha
fazla formaya sahip olmak için tüm
şartları zorlamaya başlamış.
Koleksiyonunda yüz on dokuz adet
maç forması bulunan Murat Koçak,
“Bu işin en iyisini yapmalıydım ve en
iyisi için de maç formalarını toplamam gerekiyordu” diyor. Bu süreçte
çok kişiden destek almış üstelik.
Tribünden tanıdığı arkadaşları, eski
ve yeni yöneticiler, Beşiktaş sevdalıları, ellerinden geldiğince yardımcı
olmuşlar. Şimdilerde gururla sergilediği koleksiyonunu toplamak çok kolay

olmamış aslında. “Gecenin bir yarısı
gelen telefonla Kahramanmaraş’a,
Diyarbakır’a gittiğim olmuştur” diyor
forma sevdalısı Bozo Murat.
Koleksiyonda sadece Türkiye’den
değil, dünyanın dört bir yanından da
getirilmiş formalar bulunuyor. Maç
forması olarak en büyük koleksiyona
sahip olduğunu belirten Murat Koçak,
hala çok istediği ve ulaşamadığı formaların olduğunu da sözlerine ekliyor.
Bu kadar çok formanın içerisinden
favori olanı seçmek elbetteki çok zor
ama, çubuklu formanın yeri Bozo Murat için çok başka. Sadece kendisi için
değil, “Tüm Beşiktaşlılar’a da sorun,
çubuklu formanın yeri apayrıdır” diyor.
Her bir forma için çok büyük emek
verdiğini söyleyen Murat Koçak,
zaman zaman koleksiyonunu sergilemeye devam edeceğini ve yaşamının
sonuna kadar bu koleksiyonun kendisinde kalacağını söylüyor. Çifti olan
formalarıysa seve seve Beşiktaş Müzesi’ne bağışlayabileceğini belirtiyor.
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Yazı:

Handan Kaloğulları
Spor ve Pazarlama Yöneticisi

İngiltere’nin en köklü ve
güçlü futbol kulüplerinden
birini barındıran Liverpool,
aynı zamanda 2004
yılında “Orta Çağ Liman
Şehri” ve “Georgian tipi
mimari” özellikleriyle
UNESCO Dünya Mirası
listesine alınmış, 2008
yılında da Avrupa kültür
başkenti olarak seçilen bir
şehirdir.

irleşik Krallık’ın
liman bölgesi
olan Liverpool,
yaklaşık olarak
iki milyon nüfusa
			
sahip ve İngiltere’nin en genç nüfusunun bulunduğu bir şehir. Liman şehri olarak
gelişmeden önce daha az bir nüfusa
sahip olan Liverpool, liman şehri
olarak varlığını tescillemesiyle hızlı
bir nüfus artışına maruz kaldı.
Her ne kadar liman şehiri olmanın
getirdiği ticari ve kültürel büyümenin
yanı sıra kötü bir şekilde de etiketlenebiliyorsunuz. Mesela Liverpool,
aynı zamanda köle ticaretinin ilk
geliştiği bölgedir ve köle ticaretinin
yüzde kırkı bu şehirde yapılıyor. Bu
da liman şehri olmasından kaynaklanıyor. Köle ticaretinin geliştiği
ikinci İngiltere şehri ise Bristol’dur
ve bu şehir ise, bu ticaretin yüzde
altmış-seksenlik kısmını oluşturuyor. İngiltere’nin köle ticaretinin ilk
başladığı noktaların başında gelmesi
bu ülkeye bakışımı değiştiriyor. O
dönemin vehametini ortaya koyan
köle ticareti videolarını Liverpool
müzesinde izlediğimde şok oldum;
insanın içinin ürpermemesi mümkün
değil.
Liverpool’a ait diğer hüzünlü hikaye ise 1912’de batarak 1517 kişinin
öldüğü lüks transatlantik Titanic
gemisinin kalktığı liman şehri olmasıdır. Hüzünlü tarih geçmişini geride
bırakarak raylı sistemin 1830 yılında

Liverpool-Manchester arasında
açılan demiryolu ile seyahat etme
fırsatını yakalamak ise beni ayrıcalıklı hissettirdi.

Dünya müziğinin
baştacı isimlerin şehri

Müziğin baştacı olan Beatles grubu, bu şehirde doğmuştur ve bu şehrin medarı iftiharıdır. Beatles dışında, Billy J Kramer, Cilla Black, Gerry
& The Pacemakers ve The Searchers
bu müziğin unutulmaz isimleridir.
Beatles müzesine girmek istedim
fakat giriş fiyatının 50 pound olması
nedeniyle vazgeçtim.
İngiltere’nin müzik şehri olan
Liverpool’da 1992’den beri her yıl
Ağustos sonunda binlerce (2010 yılı
festivali için tahmini yüz bin) kişinin
katıldığı “Mathew Street Festi-

Walk Alone
(*) Asla yalnız yürümeyeceksin

val” adında sokak müziği festivali
yapılıyor. Dünyanın birçok şehrinde yapılan (İstanbul’da da yapıldı)
“Creamfields” kulüp dans festivali
Liverpool’un “Cream” adlı kulübüne
atıfla isimlendirilmiştir ve ilk festivaller Liverpool’da yapılmıştır.

Spor ve futbol

Liverpool, spor ile isim yapmıştır.
Şehirde Liverpool FC ve Everton FC
adlı İngiltere Premier Ligi’nde yer
alan iki futbol takımı bulunmaktadır.
1888’de İngiltere’de The Football
League kurulduğu yıldan itibaren,
her sezon Premier Ligi’nin en yüksek
sırasında oynanan İngiltere’nin tek
bölgesi Liverpool ve Liverpool takımlarıdır. Bu kulüpleri irdeleyelim:

Everton FC

Liverpool’da bulunan iki futbol
kulübünün kuruluş tarihlerini göz
önünde bulundurursak, ilki Everton
FC’dir. Everton, 1878’de kurulmuştur.
Maçlarını Liverpool FC ile birlikte
uzun yıllar Anfield Stadı’nda oynamıştır. Bu stadyum Liverpool FC
tarafından alınınca, Everton FC 1892
yılında Goodison Park Stadı’nda
oynamaya başlamış ve bu statta
oynamaya devam ediyor. Everton,
dokuz kere İngiltere Ligi Şampiyonluğu’nu, beş kere İngiltere FA
Kupası’nı, bir kere de Avrupa Kupa
Galipleri Kupası’nı kazanmıştır.

Liverpool FC

John Houlding tarafından 1892
yılında kurulmuş olan kulüp, İngiltere’nin en köklü ve başarılı futbol
kulübü olarak görülüyor.
Takımın mevcut teknik direktörü Jürgen Klopp’tur. Kariyerinde, futbolcu olarak oynadığı yıllar
sonrasında teknik direktörlüğüne
de ilk adımı kendi takımında, Mainz’da atan Klopp, uzun yıllar süren
direktörlüğü sonrasında Borussia
Dortmund’a transfer oldu. Şu anda
ise Jürgen Klopp, 2022 yılına kadar
Liverpool’un teknik direktörlüğünü
yapıyor olacak. Klopp, aynı zamanda
uzun yıllar televizyon yorumculuğu
da yaptı. Türkiye’deki sık teknik direktör değişikliğine bakarsak istikrar
mı başarıyı getiriyor, yoksa ilk takım
yenilgisinde, teknik direktör değişikliği yapmak gerekiyor mu sorusunu
sormadan yapamıyor insan.
Liverpool FC’nin kazandığı kupalara ek olarak en çok bilinenleri ise
on sekiz Premier Lig Şampiyonluğu,
sekiz Football League Cup, yedi FA
Cup, beş UEFA Şampiyonlar Ligi
Şampiyonluğu ve üç UEFA Süper
Kupası kazanmıştır. Bu kulüp yukarda da belirttiğim 1892 yılına kadar
Everton FC ile Anfield Stadyumu’nu
paylaşıyordu. Yaşanılan anlaşmazlık
nedeniyle, Everton FC stadyumunu
değiştirmiş, Anfield (45362 kapasiteli ve UEFA’da dört yıldızlı stadyum
olarak kabul edilmiştir) ise Liverpool FC’ye bırakmıştır. 1970 yılında
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Heysel Faciası ve diğer
meşum hadiseler
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yenilenen stadyum, bu tarih itibari
ile Liverpool’a ev sahipliği yapmaya
devam ediyor.
Kapalı dediğimizde aklımıza ilk
olarak Beşiktaş Çarşı grubu geldiği
gibi Liverpool’un da taraftarlarının ün yaptığı ve sadece ayakta
maç izlenebilen “Spion Kop” kısmı
bulunuyor. Bu bölüm, 1994-95’te
alınan kararla yeniden revize edilip,
oturarak maç izlenebilecek hale
getirilmiştir.
Sadece kulüp olarak değil, sportif
başarısıyla da Premier Ligi’nde ün
yapan Liverpool FC, milyonlarca
dolar yatırımla genç sporcular yetiştirmek için “The Academy”yi kurdu
ve gençleri yetiştirerek spora destek
olmaya devam ediyor.
Her takımın olduğu gibi Liverpool’un da ezeli rakipleri Everton ve
Manchester United’dır.

Watford-Liverpool
maç heyecanı

Liverpool maçını izlemek ve
stadyumunu görme heyecanım için
uzun ve yorucu iki gün yaşamam
gerekti. Öncesinde, Nottingham’dan
26 Pound’a Liverpool şehri için tren
bileti alarak işe başladım. Yaklaşık
olarak iki saatlik bir tren seyahati sonrasında Liverpool’da soluğu
aldım. Bir gece konaklayacağım bu
şehrin, her dokusunu iliklerime kadar
yaşamak ve güzel anılar biriktirmek
istiyordum. Edindiğim onlarca tecrübemi iki gün için sıfırlayarak, Nazım
Hikmet’in dediği gibi “Bir çocuk gibi
şaşarcasına” yaşamak istedim.

Spor aşkım, elbette ilk hedefi
Anfield Stadyumu olarak tayin etti.
Tren istasyonundan çok kısa bir süre
sonrasında stadyum önünde nefes
aldım. Stadyum tur bileti 17 Pound...
Bir hayli arkadaş canlısı bir tur
rehberi bana eşlik etti. Tur rehberinin
enerjik yaklaşımı, turdan beklentimi
yükseltmişti. Fakat durum farklıydı.
17 Pound’a tur bileti ile stadyumun
sadece VIP alanı ve sonrasında
hızlıca stadyumun içine geçtim.
VIP bölümünde isterseniz yemekli
ve yemeksiz olarak hizmet alabilirsiniz. Stadyum çevresinde kısa bir
tur sonrasında, tur bitiyor. Gezdiğim
Türkiye, Premier, La Liga ve Hollanda
liglerindeki stadyumları düşününce,
pastanın en üst noktasındaki krema
olan bu lige hiç yakıştıramadım.
Ödenen paranın karşılığını bile vermediklerini düşünüyorum. Mağazalarının vintega bir mağazayı andırdığına bile değinmek istemiyorum.
Liverpool’un sponsoru olan Carlsberg, şehrin her noktasındaki heykellerine imzasını atmış durumda.
Aynı zamanda takımında sponsoru
olan Carslberg, verdiği desteği taraftarına da yansıtıyor. Turdan sonra

Liverpool FC kulübünün tarihinde
iki büyük futbol trajedisi bulunmaktadır. Bu trajedilerle Premier Ligi’ni
istemeden de olsa etkileyecek ciddi
yaptırımlara imza atmıştır.
1985’te Liverpool FC-Juventus
FC maçı, Brüksel-Belçika’da Heysel
Stadı’nda oynanmıştı. Ayakta maç
izlenen bu stadyumda Liverpool
taraftarları, Juventus taraftarına saldırmış ve yaşanılan bu kaos
anında, otuz dokuz taraftar hayatını kaybetmiştir. UEFA, tüm İngiliz
kulüplerini, Avrupa kupalarından beş
yıl süresince men etmiştir. Liverpool’un hanesine ise bu ceza on yıl
olarak işlemiş, yapılan itirazlarla
Avrupa kupalarından men cezası altı
yıla indirilmiştir.
1989’da Liverpool FC-Nottingham Forest arasındaki İngiltere FA
Cup yarı final maçı Hillsborough
Stadı’nda oynanıyordu. Liverpool
taraftarı, misafir takımın olduğu ve
ayakta maç izlenilen kısımdayken
çıkan panikle doksan altı Liverpool
taraftarı hayatını kaybetmiştir. Bu
trajedinin ardından 1990’li yılların
ortasından sonra bütün Britanya statlarının tamamında sadece
oturarak maç izleme şartı konulmuş
ve stadyumların bir kısmında veya
tamamında bu dönemde yenilenmeler olmuştur.
Ülkemizde de UEFA’nın tarihine
kazınan unutulmaz bir maçı anımsayalım. 25 Mayıs 2005 tarihli UEFA
Şampiyonlar Ligi Finali, Atatürk
Olimpiyat Stadı’nda, AC Milan ile
Liverpool arasında olmuştur. Golsüz
biten ilk yarıyı ikinci yarıda berabere,
uzatmada ise kendi lehine çevirmiştir Liverpool. Bu maçta yaşanılan
heyecan, UEFA Şampiyonlar Ligi
tarihinin efsane maçlarından birisi
olarak kayıtlara geçer.

“Neyse moral
bozmak yok,
önümüzde
daha maçımız
var” diye düşündüm.

Müzeler kenti
Liverpool

Merseyside Maritime;
Denizcilik Müzesi (Titanik
parçalarının, kölelikle ilgili
konuların işlendigi ve sergilendiği müzeler kompleksi)
şehrin ana müzesi gibi.
İçine girdiğinizde sadece efsanevi Titanik gemisi ile ilgili değil,
liman ticaretinin
bir zamanlar
ana konusunu
oluşturan
kölelik
dramına
da şahitlik edeceğiniz farklı departmanlardan müzelerden oluşmuş tarihi
yapıları ziyaret edebilirsiniz.

Bununla birlikte, Liverpool müzesi,
Albert Dock barınakları, Unesco tarafindan koruma altına alınmıştır.
Şehir turuna başlamadan önce
yemek için liman kenarındaki restorana karar verdim. Yorgunluk ve
mutsuzluğumu burda yediğim lezzetli yemek kısmen unutturdu. Sea
Port’un çevresindeki turdan sonra,
Merseyside ile Liverpool müzelerini
gezdim. İtiraf etmeliyim ki, Titanic
filmini izlemiş olmamdan mı bilemedim ama Merseyside’nin batık gemi
kısımlarından çok
etkilendim. Müzeler kompleksinin
ikinci etkilendiğim
kısmı ise kölelik ile
ilgili olan kattaydı.
Bu bölüm bir hayli
etkileyiciydi ve bir
süre ayrılamadım
o müzeden. Sonrasında, Londra
hariç İngiltere’nin
diğer şehirlerinde
pek rastlamadığım
akşam canlılığını
gördüm. Çok keyifli
görünen bu canlılığa dahil olmak
için karar verdiğim
bir pub’a girdim.
Sohbetin, müziğin,
eğlencenin iç içe olduğu bu yerde vakit
geçirmek iyi geldi.
Sonraki gün,
şehrin en ünlü müzik
grubu olan Beatles
müzesine gitmek istedim. O da ne? Giriş fiyatı 50 Pound!
Fiyatın yüksekliğine
kızdım, girebilecek durumdayken
içimdeki protestocu

kimliğim beni alıkoydu.
Sonrasında, 24 Pound’a aldığım
Vatford tren bileti ile iki saat sürecek olan yolculuğum başladı.
Zamanım daraldığından, hızlıca
Vatford Stadyumu’na geldim. Stadyum çevresinde, beklediğim kalabalığı göremedim. Stadyuma girince bu
kadar taraftarın nerelerde olduğunu
düşünmek çok zor olmadı. Taraftarlar bütün pub’ları doldurmuşlardı.
Zamanım olmadığı için pub’lara
girerek, ambiyansını yaşayamadım.
Stadyum çevresi boş ama etrafta
organizasyona dair küçük fast food
restoranları ve takımın ürünlerini
satan küçük arabalar vardı. Fazla oyalanmadan, hızlıca girdiğim
aranma sırasında, kadın güvenlik
görevlisi tarafından üst aramam
yapıldı. Fotoğraf makinam için ilk
uyarımı aldım. Stadyuma girmemle
birlikte yine bir görevli, makinamı
çantama koymamı istedi, mecburen
yaptım. 36 Pound’a zar zor bulduğum biletimle, en ön sıradaki yerime
oturdum. Birkaç kare gizli çekim
yapmayı planlıyordum ki görevlilerle
göz göze geldim ve mahcup ama
üzgün şekilde bir daha çıkarmamak
üzere makinamı çantama koyum.
Liverpool’a dair yaşamaya
başladığım üzüntü bu şehirde de,
Watford’ta da devam etti. Sanırım
bu durum maça da yansımıştı. Bu
küçük stadyumun tamamı dolmuştu.
Neden bilet bulamadığımı daha iyi
anladım. Bu dolu stadyumda maç
ise beklediğim heyecanda geçmedi.
Liverpool, Watford’u 1-0 yendi.
Bu nedenle spor, futbol aşkıyla başlayan Liverpool ve Watford
stadyumunda biten maç organizasyonuna dair seyahatimi ilk
kez sevmeden bitirdim. Ama farklı
ülkelerdeki maçlara dair sonraki organizasyonlarımı düşünmek, her şeyi
unutturdu. ◊
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METiN
ALi
FEYYAZ

Bir-iki-üç gol yetmez
Dört-beş-altı olsun
Metin üstünden atlasın
Ali dokunsun
Feyyaz vursun
Beşiktaş’ım şampiyon olsun
Feyyaz hep dönerek vurdu
Ali hep rakibi yordu
Metin hep fuleli koştu
Fakat o dönem takım ne coştu

Vedat Özdemiroğlu
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“Beşiktaşlı
olmanın
ayrıcalığını
yaşamak
çok keyifli”
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Yazı ve Fotoğraf:

Murat Arda

Oyuncu Serkan Altıntaş
ile güneşli bir Beşiktaş
gününde Vodafone Park’ın
yolunu tuttuk. Beşiktaş’a
“babadan sadakatli”
Altıntaş, sahanın içinde
olmanın heyecanını
yaşarken Kara Kartal’a
dair arkadaşlarıyla
yaptıkları totemleri, sanat
hayatını ve projelerini
dergimize anlattı.

oğu üniversite
öğrencisinin
hayatı gibi onun
da harçlık çıkarma yolları
benzerdi. Bar
emekçiliğinden
anketörlüğe akla gelebilecek her
türlü işte çalıştı. Oyunculuk kariyerinde bu dönemlerde insanları gözlemlemenin büyük bir artısı olduğunu söyleyen Altıntaş, aslında yirmi
yaşına kadar oyuncu olmaya dair
herhangi bir plan yapmamış. Ancak
günümüze gelindiğinde Muhteşem
Yüzyıl Kösem’den Kalbimdeki Deniz’e, Karadayı’dan Uçurum’a birçok
televizyon dizisinde, Ferahfeza’dan
Nefes: Vatan Sağolsun’a birçok
sinema filminde de rol aldı. Yedek
kulübesindeki yerimize yerleşiyoruz
ve Serkan’a sormaya başlıyoruz.
Her şey nasıl başladı?
On yaşlarımdayken herkesin beni
Galatasaraylı yapmak için bir seferberlik halinde olduklarını hatırlıyorum. Ancak babamın elimden tutup
beni bir Beşiktaş maçına götürmesiyle yirmi dört senelik aktif Beşiktaşlı olma sürecim de başlamış oldu.
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Oyuncu olarak sizi zorlayan
nedir?
Setteki motivasyonun yanı sıra
bir oyuncu için örneğin görüntü olarak uykulu görünmemek gerekiyor
ama az uyumuşsundur. O dinç hali
nasıl ekrana yansıtacaksın?

Sahaya inerken seni heyecanlı
gördük?
Şu an Vodafone Park’ın içinde olmanın beni sahnede olmaktan daha
fazla heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Muhteşem bir duygu.
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Peki futbola geri döneceğiz.
Röportaja geçmeden önce yaptığımız sohbette farklı farklı işlerde
çalıştığını söylemiştin, anketörlük,
barmenlik... Peki oyunculuk nerden
çıktı?
Yıllarca Jazz Cafe adlı mekanda
çalıştım. O süreçte, mekanın sahibi
olan Müge Gürman beni tiyatro eğitimi almam için teşvik etti. Kendisi
de değerli bir devlet tiyatrosu oyuncusudur. Pera Güzel Sanatlar’da
sinema eğitiminden sonra Haliç
Üniversitesi’nde konservatuarda
tiyatro okudum.
Aslında geç sayılabilecek bir
yaşta tiyatroya dahil olmuşsun?
Çocukken kafamda tiyatro yoktu.
Aklım başıma yirmiden sonra geldi
sanıyorum (gülüyor).
Tiyatro Bölümü’nde okumaya
başladığın süreçte iş hayatın da
devam ediyor muydu?
Evet; konservatuarda okurken
bir yandan da barmenliğe devam
ediyordum. Ancak bu dönemler bana
çok faydalı oldu. İnsanlarla tanışmak, oyunculuk yeteneğime ciddi bir
katkı sunmuştur.
Sinemayı daha çok sevdiğini
biliyorum. Oynadığın sinema filmleri
sende iz bırakır mı? Örneğin bir
“askeri” film olan “Nefes: Vatan Sağolsun”a dair neler söyleyebilirsin?
Sadece ben değil; içinde yer alan
tüm oyuncuların ve teknik ekibin
büyük özverilerle ortaya koyduğu,
çok önemli bir yapıttır “Nefes: Vatan
Sağolsun” ve benim için çok değerli
bir filmdir. Aslında militarist açıdan
ironik bir filmdir. Hangi gözlükle
bakarsanız oradan kavrarsınız o

filmi. Bu filmin yapım aşamasında
hepimiz gerçek askerler gibi on sekiz
ay büyük çileler çektik.
Neden özverili bir yapım diye
nitelendiriyorsun?
Millet evini işini kapatıp oraya
geldi. Bu yüzden çok özverili bir film
dedim. Antalya Tahtalı Dağı’nda ve
Gömbe’de çekilen film, yüksek irtifada, karlar arasında ve zor koşullarda ortaya çıktı.
Tüm bunlara
rağmen yine de dizi
sektörüne rağmen sinemayı tercih ederim
diyorsun değil mi?
Dizi sektörü için
derler ki: “Yerli dizi,
yersiz uzun.” Yoğun
çalışma teknik ekibi
çok yorar. Günde üç
beş saat uykuyla işe
gidip geliyorlar. Oyuncular da yoruluyor
elbet ama teknik ekip...
Onlar için adeta işkenceye dönüyor bu uzun
çalışma saatleri.

Peki bu duruma dair nasıl öngörülerin var? Hep böyle mi devam
edecek?
İnternet dizileri bir çözüm olabilir. Sektörü genişletiyor. Oyuncu ve
teknik ekip daha iyi olanaklarda çalışma şansı bulabilir. Daha az çalışma saatleri daha kaliteli çalışanlara,
kalifiye teknik adamlara fırsatlar
getirebilir. İnsanlar severek ve isteyerek yaptıkları için hem maddiyat
açısından hem de ortaya serilecek
işler açısından daha yetkin projelere
imza atılabilir. Örneğin Masum ve Fi
dizilerini izledim, ikisi de çok başarılıydı. Hannibal dizisi filmden daha
kaliteli olabiliyor. Dizi sektörü sinemaya güçlü bir rakip oldu. Kalıcılık
ve kalite önemli. Altyapıya önem
vermek lazım.

“Eski Açık’ta izlediğim BeşiktaşBarcelona maçı efsanedir. Ahmet
Dursun ile Nouma’nın Barcelona’ya
attığı goller, o maçı ve yaşadıklarımı
asla unutamam. Gol olunca on
basamak aşağı uçmuştum çünkü.
Bir de Kadıköy’deki Pancu’nun kaleci
olduğu 4-3’lük efsanevi BeşiktaşFenerbahçe maçı unutulmaz.”

“Beşiktaş maçlarını Gürsel
Çelik adlı bir aranjörümüz
var; genellikle
arkadaşlarla onun evinde
izleriz. Ümit Sayın, ben
ve bir kaç kişi daha...
Gerekirse yer değişikliğine
giderek totem yaparız.
Bazen sırtı dönük
izlediğimiz bile olur.”
Peki bunun altyapısı nasıl oluşturulacak? Sanat eğitiminden tut
kültürel hayatın yozlaşmasına dair
umutlu musun?
Su yolunu bulur. Sokakta, köyde,
Anadolu’nun çeşitli mecralarında
sanat eğitimini almak isteyen de,
bunu gerçekleştiren de az değil.
Hababam Sınıfı gibi; okul her yerdir.
İnternetten canlı yayın yapılır, gene
eğitim verilir. Kaliteli yapıtlar üretilebilir.
Tekrar Beşiktaş’a dönelim. En
unutamadığın maç hangisidir?
Eski Açık’ta izlediğim Beşik-

taş-Barcelona maçı
efsanedir. Ahmet
Dursun ile Nouma’nın
Barcelona’ya attığı goller, o maçı ve
yaşadıklarımı asla
unutamam. Gol olunca
on basamak aşağı uçmuştum çünkü.
Bir de Kadıköy’deki
Pancu’nun kaleci olduğu 4-3’lük efsanevi
Beşiktaş-Fenerbahçe
maçı unutulmaz.

“Fox TV’de Kalbimdeki Deniz’de
oynuyorum, güzel gidiyor. Büyük
bir ihtimalle seneye de devam
edecektir. Sinemayı seviyorum ve
yakın dönemde daha fazla sinema
projesine dahil olmayı temenni
ediyorum. Ekip Tiyatrosu’nda
Macbeth oynadık, ona da
önümüzdeki yıl devam edeceğiz.”

Tüm zamanların en
sevdiğin üç futbolcu
kim?
Daniel Amokachi, Pascal Nouma
ve Feyyaz Uçar.
Beşiktaş’a dair en çok seni ne
etkiler?
Beşiktaşlılar’ın adalete önem
vermesi, hak yemez olması, dürüst
olması... Herkes Beşiktaşlı olamaz.
Beşiktaş’a yakışan futbolcu diye bir
şey var. Haksız yere şampiyonluğu
bile reddedecek onuru taşıyan bir
takım.
Maçları nasıl izlersin? Totemlerin
var mı?
Gürsel Çelik isminde aranjör bir
arkadaş var; genellikle arkadaşlarla
onun evinde izleriz. Ümit Sayın, ben
ve bir kaç kişi daha... Gerekirse yer
değişikliğine giderek totem yaparız.
Bazen sırtı dönük izlediğimiz bile
olur (gülüşmeler).
İyi bir futbol izleyicisisin. Rakiplerimizi nasıl değerlendiriyorsun?
Açıkçası geçen sezon Beşiktaş’ın
dışında çok iyi oynayan iki kulüp

vardı; Trabzonspor ve Başakşehir.
Trabzonspor en azından üçüncülüğü
hak ediyordu, maalesef olmadı.
Peki, şu anda devam eden ve
gelecekteki projelerine dair seni
dinleyelim?
Geçen sezon Fox TV’de Kalbimdeki Deniz’de oynadım, bu sene de
devam edecek. Büyük bir ihtimalle
seneye de devam edecektir. Yazın çekilecek bir sinema filmi için
görüşmelerimiz devam ediyor ama
henüz imzaları atmadığımız için çok
net bir şey söyleyemiyorum. Sinemayı seviyorum ve yakın dönemde
daha fazla sinema projesine dahil olmayı temenni ediyorum. Ekip
Tiyatrosu’nda Macbeth oynadık, ona
da önümüzdeki yıl devam edeceğiz.
Taraftarımıza mesajın nedir?
Beşiktaşlı olmanın ayrıcalığını
yaşamak çok keyifli. Yensek de yenilsek de takımımızın yanında olalım.
Sahanın ortasına yürüme şansım var
mı?
Yok (gülüşmeler). ◊
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AYIN
OLAYLARI

CAMİAMIZ İFTARLARDA BULUŞTU
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Başkanımız, Akif
Çağatay Kılıç’ı
ziyaret etti

Başkanımız Fikret Orman ve yöneticilerimiz, Güney Marmara Bölgesi
Beşiktaş Dernekleri’nin, Ordu Beşiktaşlılar Derneği’nin, İzmirli Beşiktaşlılar’ın,
Anadolu BJK Derneği’nin ve Karadeniz
Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği’nin
düzenlediği iftarlarda camiamızla buluştu. İftar yemekleri ayrıca şampiyonluk kutlamalarına dönüşürken başkanımız, yaptığı konuşmalarda aldığımız
başarılardan ve camiamızın birlik,
beraberliğinden duyduğu mutluluğu
dile getirdi.

Ayrıca Başkanımız Fikret Orman ve
yönetim kurulu üyelerimiz, kulübümüzün kurullarının başkan ve üyeleri, eski
yönetim kurulu üyelerimiz, eski sporcularımız, Beşiktaşımızı takip eden medya
mensupları ve Beşiktaşlı sanatçılarla
Vodafone Park’ta düzenlenen iftar
yemeğinde bir araya geldi.
Öte yandan yöneticimiz Hakan Özköse Küçükçekmece Beşiktaşlılar Derneği’nin organize ettiği iftar davetine
katılırken, Gediz Beşiktaşlılar Derneği
üyeleri de, iftarda bir araya geldi.

Ankara’da temaslarda bulunan Başkanımız Fikret Orman,
Gençlik ve Spor Eski Bakanı Akif
Çağatay Kılıç’ı makamında ziyaret
etti. Orman, 2016-2017 sezonu
şampiyonluğumuz sonrası kendisini telefonla arayarak tebrik eden
Çağatay Kılıç’a teşekkür etti. Kılıç
da, başkanımızın şahsında yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz
ve futbolcularımızı bir kez daha
tebrik etti ve Şampiyonlar Ligi’nde
başarılar diledi. Kılıç ayrıca, playoff final serisinde gösterdiği başarılı performanstan ötürü Beşiktaş
Sompo Japan Erkek Basketbol
Takımımız’ı da kutladı.

Üçlü tezahürat
dünyanın en
iyileri listesinde
Dünyaca ünlü France Fooball
dergisi yaptığı anketle futbolun en
güzel tezahüratlarını derledi. Büyük
Beşiktaş Taraftarı’nın maçların
başında yaptığı üçlü tezahüratı,
dünyanın en iyi on tezahüratı listesinde kendine yer buldu.

BAYRAMLAŞMA TÖRENİ YAPILDI

Vodafone Park’ta düzenlenen bayramlaşma törenine; Ahmet Nur Çebi
(II.Başkan, İcra Kurulu Başkanı, Fulya
Taşınmazlardan Sorumlu, Ümraniye
Nevzat Demir Tesisleri’nden Sorumlu),
Ahmet Ürkmezgil (Genel Sekreter, Şan
Ökten Tesisi’nden Sorumlu, İcra Kurulu
Üyesi), E.Berk Hacıgüzeller (Sayman,
Mali İşler ve Finans, İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı, Akatlar Mehmet Üstünkaya
Sosyal Tesisi’nden Sorumlu), Hüseyin
Mican (Kartal Yuvaları, İcra Kurulu

Üyesi), Hakan Özköse (Pazarlama ve
Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftar
ile Pendik Tesisi’nden Sorumlu) Divan
Kurulu Üyelerimiz ve davetliler katıldı.
Bayramlaşma töreninde bir konuşma
yapan Ahmet Nur Çebi, “Tüm Beşiktaş
camiasının, Türk milletinin, Müslüman âleminin bayramını kutluyorum.
Sağlıklı sıhhatli nice bayramlara vesile
olmasını diliyorum. Her sene şampiyon
olduktan sonra böyle bayramlar geçirmeyi Allah bize nasip etsin” dedi.

Finallere adayız
UEFA, 2019 yılında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa
finaline ev sahipliği yapmak için
başvurularını tamamlayan ve adaylığı devam eden statları açıkladı.
Stadımız Vodafone Park, UEFA Avrupa Ligi finali için 3 ve Süper Kupa
içinse 7 aday stat arasında yer aldı.
Stadımız, 2019 Avrupa Ligi finaline
ev sahipliği yapabilmek için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı ve İspanya’nın Sevilla
kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan
Stadı ile yarışacak. Bu iki stat 2019
Şampiyonlar Ligi finali için de adaylıklarını sürdürdüğü için Vodafone
Park’ın esas rakibi Şampiyonlar Ligi
finalini alamayan stat olacak. Aday
olan diğer altı stat ise şöyle: Qemal
Stafa Stadı (Arnavutluk-Tiran), Toulouse Stadı (Fransa-Toulouse), Sammy Ofer Stadı (İsrail-Haifa), Astana
Arena (Kazakistan-Astana), Windsor
Park (Kuzey İrlanda-Belfast), Arena
Gdansk (Polonya-Gdansk). UEFA,
ev sahibi statları 21 Eylül tarihinde
duyuracak.

ŞEHİT VEFA KARAKURDU’NUN
BABA EVİNE ZİYARET

Başkanımız Fikret Orman, yöneticilerimiz Hakan Özköse ve Şafak
Mahmutyazıcıoğlu, Vodafone Park
yakınında meydana gelen hain terör
saldırısında şehit olan kongre üyemiz
Vefa Karakurdu’nun Zonguldak Karadeniz Ereğli’deki baba evini ziyaret etti.
Şehit Vefa Karakurdu’nun babası Erdal
Karakurdu, annesi Sabriye Karakurdu,

eşi Emel Karakurdu ile çocukları Kaan
ve Duru ile bir araya gelen başkanımız,
Karakurdu ailesinin acısını paylaştı.
Orman ile yöneticilerimiz, daha sonra
Karakurdu ailesi ile birlikte şehit Vefa
Karakurdu’nun kabrini ziyaret ettiler.
Futbol takımımızın kazandığı şampiyonluk kupası da şehit Vefa Karakurdu’nun kabrine getirildi.

BEŞİKTAŞLI GİRİŞİMCİ İŞ
ADAMLARI VE KADINLARI
DERNEĞİ AÇILDI

UEFA Heyeti
Vodafone Park’ta
incelemelerde
bulundu

UEFA heyeti, UEFA Şampiyonlar
Ligi gruplarında mücadele edecek olmamız nedeniyle Vodafone
Park’ta incelemelerde bulundu.
Vodafone Park’ta ağırlanan UEFA
heyeti, öncelikli olarak stat ve
kulüp yetkililerimiz ile bir toplantı
gerçekleştirdi. Vodafone Park’ın
ihtiyaçları karşılaması doğrultusunda gözlem yapan temsilciler
stadın güvenlik sistemi, giriş çıkış
alanları, stat giydirimi, VIP alan
kullanımı, sponsor ağırlama bölümü, akreditasyon sistemi, teknik
medya alanları, otopark alanları,
LED konumları gibi birçok alanda
incelemelerde bulundu.

Başkanımız Fikret Orman, yöneticilerimiz
Ahmet Nur Çebi ve Hakan Özköse, Beşiktaşlı
Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği’nin
açılış törenine katıldı. Alkışlar eşliğinde açılış kurdelesini kesen Orman, dernek başkanı
İlker Bayram’a hayırlı çalışmalar temennisinde
bulundu.

BEŞİKTAŞ ARMALI UÇAĞIMIZA
ÜÇÜNCÜ YILDIZ EKLENDİ

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren
sezonunu şampiyonlukla tamamlayan
ve on beşinci şampiyonluğuna ulaşarak
üçüncü yıldızı takan Beşiktaşımız’ın
uçağı da üç yıldızlı bir şekilde uçmaya
hazır... Beşiktaşımız’ın şampiyonluğunu
ilan etmesinin hemen ardından yeniden

boyanan Türk Hava Yolları uçağına
üçüncü yıldız eklendi. Napoli ile oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçından
itibaren yurt içi ve yurt dışı deplasman
maçlarına Siyah-Beyaz renkler ve logosuyla donatılan uçağıyla giden Beşiktaşımız artık üç yıldızlı uçağı ile uçacak.
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Fikret Orman’dan
UEFA’ya ziyaret
Başkanımız Fikret Orman, yönetim kurulu üyelerimiz Berk Hacıgüzeller ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu
ile kulübümüzün avukatlarından
Koray Akalp, UEFA’nın İsviçre’nin
Cenevre kentindeki merkezini
ziyaret etti. Heyetimiz, 13 Nisan’da
Fransa’da oynanan O.Lyon-Beşiktaş
maçında yaşananlarla ilgili kulübümüzün görüşlerini UEFA Disiplin
Kurulu’na aktardı.
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Şenol Güneş
Suat Özyazıcı’yı
ziyaret etti
Teknik direktörümüz Şenol
Güneş, futbolculuk döneminde
antrenörlüğünü yapmış olan Ahmet
Suat Özyacı’yı ziyaret etti. Şenol
Güneş ayrıca, futbolculuk döneminden arkadaşı; merhum (Dozer)
Cemil Usta, Kadir Özcan ve Kenan
İskender’in kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Beşiktaşımızın Spor Toto Süper
Lig’de kazandığı on beşinci şampiyonluk, derneklerimizin düzenlediği
etkinliklerle kutlandı.
Küçükçekmece Taraftarlar Derneği’nin düzenlediği baloya Genel
Sekreterimiz Ahmet Ürkmezgil katıldı.
Balo, Küçükçekmece Taraftarlar Derneği
Başkanı Güven Akkuş, Başkan Yardımcısı İlyas Akça’nın ev sahipliğinde dernek
yönetimi, dernek üyeleri, aileleri ve
geniş bir taraftar grubunun katılımıyla

yapıldı. Gecede şampiyonluk marşları
ve şarkıları söylendi.
Yöneticimiz Hakan Özköse, Beşiktaşlı
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü çalışanları ve gümrükçüleri ile şampiyonluk
kutlaması gerçekleştirdi. Taraftarlarımızla birlikte marşlar söyleyen Hakan
Özköse’ye plaket takdim edildi.
İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi,
Milaslı Beşiktaşlılar’ın organize ettiği
şampiyonluk kutlamasına katıldı. Kutlamada büyük coşku yaşandı.

ŞAMPİYONLUK ANITI’NDA
BAYRAĞIMIZ GÖNDERE ÇEKİLDİ
Büyükçekmece Şampiyonluk Anıtı’nda göndere bayrak çekme merasimi yapıldı. Törene, yöneticilerimiz
Ahmet Nur Çebi, Hüseyin Mican,
Hakan Özköse, Büyükçekmece Belediye

Başkanı Hasan Akgün ve taraftarlarımız katıldı. Törende Ahmet Nur
Çebi ve Hasan Akgün birer konuşma
yaparak, taraftarlarla hatıra fotoğrafı
çektirdi.

LUCESCU VODAFONE PARK’TA

Gökhan Töre
ameliyat oldu
Oyuncumuz Gökhan Töre, Almanya’da sağ dizinden kıkırdak hasarı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi. Beşiktaş ailesi olarak
kendisine geçmiş olsun dileriz.

Başkanımız Fikret Orman, futbol
takımımızın 2002-2004 yılları arasında
teknik direktörlük görevini yapmış ve
kulübümüzün yüzüncü yılında Beşiktaşımız’ı şampiyonluğa taşımış olan
Mircea Lucescu’yu Vodafone Park’ta
ağırladı. Orman, Lucescu ile sohbet
ettikten sonra kendisine Vodafone
Park’ı ve Beşiktaş JK Müzesi’ni gezdirdi.
Lucescu, futbol takımımızın 2002-2003
sezonunda kendisinin teknik direktörlük görevinde kazandığımız şampiyonluk kupasının yer aldığı bölümü dikkatle
inceledi.

Vefat ve başsağlığı

UNUTMAYACAĞIZ...

Aramızdan ayrılan değerli büyüklerimiz Mehmet Üstünkaya, Ahmet
Şerafettin Bey, Şükrü Gülesin, Ethem
Karpat, Vedat Okyar, Yusuf Tunaoğlu, Cenk Koray ve Şan Ökten’in ölüm
yıldönümlerinde törenler düzenlendi.
Sevgiyle ve saygıyla andığımız büyüklerimizin Beşiktaşlılığını ve Beşiktaşımız’a
katkılarını unutmayacağız. Siyah-Beyaz
renklerle birlikte onların sevgisi de hep
kalbimizde yaşayacak.

Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan
Kalkavan’ın annesi Meziyet Kalkavan’ın, Basketbol Danışma Kurulu
Üyesi Celal Altıntaş’ın annesi
Fahire Ayşenur Altıntaş’ın, eski
futbolcumuz ve bir dönem teknik
direktörlüğümüzü yapan Ertuğrul
Sağlam’ın annesi Fatma Sağlam’ın,
teknik direktör Yılmaz Vural’ın
babası Nurettin Vural’ın; Divan
Kurulu Üyelerimiz Cengiz Öncül,
Doğan Besler’in eşi Gülin Besler ile
Hasan Sazcı’nın vefatları nedeniyle
kulübümüz tarafından başsağlığı
mesajları yayınlandı. Merhum ve
merhumelere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine
başsağlığı dileriz.

Teşekkürler
Tamer Tuna
Beşiktaşımız’da hem futbolcu
olarak formasını terlettiği hem de
son iki yıldır yardımcı antrenör
olarak görev yaptığı dönemde şampiyonluklarda birlikte yol aldığımız
Tamer Tuna, profesyonel kariyerine
yeni bir adım atmak üzere görevinden ayrıldı. Kulübümüz tarafından
yapılan açıklamada, “Kendisine
sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde başarılar
dileriz” denildi.

Avrupa
şampiyonlarına
tebrik

Kadrosunda şampiyon Beşiktaş
RMK Marine Takımımızdan; Özgür
Gürbulak, Kaan Dalay, Selim Sayak,
Deniz Acar, Uğur Toprak, Cem Gezinci ve Ferit Gümüş’ün yer aldığı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek
Milli Takımı, İspanya’da düzenlenen Avrupa Erkekler Tekerlekli
Sandalye Basketbol Şampiyonası
finalinde Büyük Britanya’yı 76-69
yendi ve Avrupa Şampiyonu oldu.
Kulübümüz tarafından yapılan açıklamada, “Avrupa Şampiyonu olarak
ülkemize büyük bir gurur yaşatan
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı’nın teknik ekip ve
sporcularını tebrik ederiz” denildi.

MEZİYET KALKAVAN
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Yeni Yatırımlar ve Tesisler Koordinatörümüz Hakan Kalkavan’ın vefat eden
annesi Meziyet Kalkavan için Fatih
Camii’nde bir cenaze töreni düzenlendi.
Başkanımız Fikret Orman’ın çelenk gönderdiği cenaze törenine; yöneticilerimiz
Umut Güner, Metin Albayrak, Ahmet Ci-

hat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican, Hakanı
Özköse ile merhumenin ailesi, yakınları
ve sevenleri katıldı. İkindi namazına
müteakip kılınan cenaze namazından
sonra Meziyet Kalkavan’ın cenazesi Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa
verildi.

CENGİZ ÖNCÜL’Ü KAYBETTİK

Divan Kurulu Üyelerimizden ve
üçlüyü ilk söyleyen isim olarak bilinen
tribün liderlerinden “Tatava” lakaplı
Cengiz Öncül, vefat etti. Merhumun
cenazesi, 22 Haziran günü Etiler
Camii’nde öğle namazına müteakip

kılınan cenaze namazından sonra
toprağa verildi. Cengiz Öncül’ün çok
önemli anılarını anlattığı röportaja,
Kasım ve Aralık aylarında yer vermiştik
ve bu röportaj sizlerin büyük beğenisini
toplamıştı.

99

Ağustos
2017

Uşak Kartal
Yuvası açıldı
Lisanslı ürünlerimizi büyük
taraftarlarımızla buluşturan Kartal
Yuvası, Uşak’ta açıldı. Siyah Beyaz
renklerimize gönül veren taraftarlarımızı mağazamıza bekleriz. Yeni
mağazamızın adresi şöyle: İslice
Mahallesi 1. Gümüş Sokak No: 7/A
Uşak/Merkez

SEMT BİZİM DOST BİZİM
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Vodafone
Karakartal
aboneleri
Vodafone Park’ta
hatıra maçı
oynadı
Vodafone’nun düzenlediği
organizasyonda Vodafone Karakartal aboneleri keyifli bir gün
geçirdi. Şanslı Vodafone Karakartal
aboneleri, Vodafone Park’ta yapılan
hatıra maçından önce BJK Nevzat
Demir Tesisleri’nde bir araya geldi
ve tesisimizi gezme fırsatı buldu.
Daha sonra Vodafone Park’a gelen
Vodafone Karakartal aboneleri
takımlara ayrıldı. Takımlar, maç öncesi kadın futbol takımımızın antrenörü Mutlucan Zavotçu ve U-17
Akademi Takımımızın Antrenörü
Gökalp Şahin’den oyun taktiklerini
aldı. Büyük bir çekişmeye sahne
olan maçı siyah formalı Vodafone
Karakartal abonelerinden oluşan
takım kazandı. Karşılaşmaların
ardından birinci takıma kupası
verilirken etkinlikte yer alan tüm
Vodafone Karakartal abonelerine
madalyaları takdim edildi. Etkinliğin sonunda Vodafone Karakartal
aboneleri, Vodafone Lounge’da
maçların yorgunluğunu attı.

Kartal Yuvası, “Semt Bizim Dost
Bizim” kampanyası ile sokak dostlarımıza yardım elini uzatıyor. Kampanya
ile Kartal Yuvası mağazalarında satışa
sunulacak evcil hayvan ürünlerinin
satışından elde edilecek gelir, hayvan
barınak ve rehabilitasyon merkezlerine mama yardımı olarak aktarılacak.
Kampanya ile birlikte Kartal Yuvası
mağazalarında ürün yelpazesine eklenen ve satışa çıkarılan kedi ve köpek
tasma ve gezdirme ürünlerinden elde
edilecek gelir ile hayvan barınak ve
rehabilitasyon merkezlerine mama
yardımı yapılacak.
Her zaman toplumsal olaylara karşı

duyarlı olduklarını ve “Semt Bizim
Dost Bizim” projesi ile sokak hayvanlarına da yardım eli uzatmak istediklerini ifade eden yöneticimiz Hüseyin
Mican, “Evcil hayvan ürünlerini de
Kartal Yuvası mağazalarımızın ürün
yelpazesine ekledik. Bu vesileyle de
bir proje kapsamında sokak hayvanlarına yardım elimizi uzatmak istedik.
‘Semt Bizim Dost Bizim’ diyerek ürün
satışlarımızdan elde edeceğimiz gelir
ile barınaklardaki hayvanlarımızın
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız.
Tüm taraftarlarımızın ve hayvanseverlerin desteğini bekliyoruz” diye
konuştu.

KARTAL YUVASI ŞİMDİ AVRUPALI
KARA KARTALLAR’IN HİZMETİNDE

Şampiyon takımımızın lisanslı ürünlerini taraftarımızla buluşturan Kartal
Yuvası, Avrupa’da yaşayan büyük taraftarımızın daha kolay, hızlı ve güvenilir

alışveriş yapabilmesi için kartalyuvasi.
eu sitesiyle yayın hayatına başladı.
Avrupalı taraftarlarımız Siyah-Beyaz
aşkını şimdi çok daha şık yaşayacak.

ALIŞVERİŞLERİNİZDE
SATRANÇ OKULU’NDA İNDİRİM

Lisanslı ürünlerimizi taraftarlarımızla buluşturan Kartal Yuvası, BJK Satranç
Okulu’nda yüzde on indirim hediye ediyor. Mağazalarımız ile kartalyuvasi.com.

tr’de 100 TL ve üstü alışveriş yaparak
BJK Satranç Okulu Yaz Okulu kayıtlarında geçerli olmak üzere yüzde on indirim
fırsatından faydalanabilirsiniz.

Oyuncumuz
Abdülmecid
Dönmez
ikinci oldu
Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 2017 Gazprom
Uluslararası Dostluk İçin Futbol
Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada ülkemizi temsil eden U-12
Takımımızın oyuncusu Abdülmecid
Dönmez’in takımı şampiyonada
ikinci oldu. Abdülmecid Dönmez,
turnuvada etkili performansıyla
göz doldurdu.

AKADEMİ TAKIMLARIMIZ
ULUSLARARASI TURNUVALARDA
U-10 Takımımız, Fransa’da düzenlenen Rhodia Cup’ta grubunu altı
galibiyetle lider tamamlayarak çeyrek
finale çıktı. Siyah Beyazlılarımız, çeyrek
finalde penaltı atışları sonucunda turnuvaya veda etti.
U-10 Takımımız, Almanya’da düzenlenen Raddatz Cup’da gösterdiği
performansla üçüncü oldu.
U-11 Takımımız, Raddatz Immobilien

Cup’da Altın Grubu üçüncü tamamlarken, turnuvayı yetmiş iki takım içinden
on birinci sırada bitirdi.
U-17 Akademi Takımımız, 21. Tournou International de Futbol Turnuvası’nda mücadele etti. Turnuvanın çeyrek
finalinde Club Brugge ile karşılaşan
takımımız, golsüz eşitlikle sona eren
maçın ardından penaltı atışlarıyla
rakibine elendi.

FUTBOL AKADEMİ SEÇMELERİ YAPILDI
BJK Fulya Tesisleri’nde düzenlenen
seçmelere; 2005, 2006, 2007, 2008 ve
2009 doğumlu sporcu adayları katıldı.
Yeni yetenekleri kulübümüze kazandırmak için düzenlenen futbolcu seçmeleri
iki gün sürdü.
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U-13 Takımımız
Türkiye Üçüncüsü

U-13 Futbol Takımımız, Düzce’de
oynanan Türkiye Şampiyonası’nda
Bursaspor’u 4-1 yenerek Türkiye Üçüncüsü oldu. Düzce Şehir
Stadı’nda oynanan maçta galibiyeti
getiren golleri; Avtandil (3) ve Mustafa kaydetti.

Tesislerimizde
bakım ve
yenileme
çalışmaları

Futbol akademi takımlarımızın
antrenmanlarını yapıp maçlarını
oynadığı BJK Hakkı Yeten Futbol
Altyapı Tesisleri’nde yeni sezon
öncesi bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

FUTBOL OKULLARI ALTYAPI TARAMA VE
DOSTLUK TURNUVASI
Futbol Okulları Altyapı Tarama
ve Dostluk Turnuvası, 12-16 Haziran
tarihleri arasında Antalya Starlight
Resort Hotel’de gerçekleştirildi. Yurt içi
ve yurt dışındaki futbol okullarımızda
eğitim gören öğrencilerimizin katılımıyla düzenlenen turnuvada derece alan

öğrencilere madalyaları takdim edildi.
Futbol Okulları Koordinatörümüz Ufuk
Pak ile Gençlik Geliştirme Programı
Teknik Direktörümüz Ömer Gülen
kapanış töreninde bir konuşma yaptı
ve futbol okullarımızın sorumlularına
plaket verdi.

BASKETBOL DANIŞMA KURULU OLUŞTURULDU

BJK İcra Kurulumuz tarafından Basketbol Şubemiz’in kurumsal gelişimine
katkı sağlaması amacıyla Basketbol
Danışma Kurulu oluşturuldu. Basketbol Danışma Kurulu’na, Basketbol

Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyemiz Cihat Kumuşoğlu Başkanlık
yapacak. Kurulu oluşturan diğer üyeler
ise şöyle; Turhan Koray, Saruhan Özel,
Celal Altıntaş.

Beşiktaş JK
Müzesi Yaz
Atölyeleri
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Beşiktaş JK Müzesi Yaz Atölyeleri, 7-12 yaş grubu çocuklara
yönelik olarak gerçekleştiriyor.
1-10 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan, “Semtimiz
Beşiktaş”, “Futbolun Kuralları” ve
“Taraftarın En İyisi” adlı atölyelere,
müze giriş bileti ile katılım sağlanabilmektedir. Atölyelere katılmak
isteyen ziyaretçilerimizin ad soyad,
yaş, katılmak istenilen atölye ismi
ve tarih bilgisini muzeegitim@bjk.
com.tr adresine iletilmesini rica
ederiz. Atölyelere, yalnızca e-posta
rezerevasyonu ile katılım yapılmaktadır. Her atölye, en az beş, en fazla
yirmi kişi ile düzenlenmektedir.

Müzemizden
indirim
ayrıcalıkları
Beşiktaş JK Müzesi ziyaretçileri, aynı gün olmak kaydıyla, müze
biletini ibraz ederek, Vodafone
Park Kartal Yuvası’nda %10 indirim
kazanıyor. Yeni sezon ürünlerinin,
kampanya indirimli ve kampanyalı ürünlerin hariç olduğu bu özel
uygulamada, müze ziyaretçileri,
müze için özel olarak üretilmiş
anı eşyalarını ve Beşiktaş ruhunu
taşıyan pek çok ürünü bir arada
bulabilirler.
Vodafone Karakartallılar ise,
Beşiktaş JK Müzesi’ni %40 indirimli
olarak ziyaret edebiliyor. Vodafone
kullanıcılarına özel olarak hazırlanan bu kampanyada ziyaretçiler,
müze ziyareti öncesinde MUZE
yazıp, 6666’ya gönderecekleri bir
mesaj ile kampanya kodunu alarak,
Beşiktaş JK Müzesi’ni %40 indirimli
ziyaret edebilirler.

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN’A TRANSFERLER
Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,
Ryan Boatright, Samet Geyik’i ve Can
Maxim Mutaf’ı kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi trasnfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan
Takımımız, yirmi dört yaşlarındaki Ryan
Boatright ve Samet Geyik ile yirmi altı

yaşındaki Can Maxim Mutaf ile 1+1 yılık
sözleşme imzaladı. Geyik ve Mutaf son
olarak Anadolu Efes, Boatright ise Cedevita Zagreb forması giymişti. Başarılı
basketbolcularımız Kenan Sipahi ve
Sertaç Şanlı ile de yeniden anlaşmaya
varıldı ve iki yıllık sözleşme imzalandı.

BASKETBOL ALTYAPIDA SONUÇLAR
U-11 Kız Basketbol Takımımız, İstanbul Ligi’nde Galatasaray’ı iki maçta da
yenerek üçüncü oldu.
U-12 Kız Basketbol Takımımız, TBF
U-12 Kızlar Basketbol Ligi’nde Kirazlı
Vakıflar takımını 43-17 yenerek üçüncü
oldu.
U-14 Erkek Basketbol Takımımız, otiz
iki takımın katılımıyla düzenlenen Türki-

TARAFTARIMIZIN
ÇAĞRISI
TİŞÖRTLERDE

Taraftarlarımız arasında yayılan
“Come to Beşiktaş” çağrısı Kartal Yuvası
özel tasarımı ile satışa sunuldu. Büyük
taraftarımızın ürünlerimiz arasında görmek istediği “Come to Beşiktaş” sloganı,
Kartal Yuvası yaz koleksiyonu ürünleri
arasında yerini aldı.

ye Şampiyonası’nda beş galibiyet alarak
beşinci oldu. Şampiyonanın sayı kralı,
oyuncumuz Recep Berke Ertan oldu.
Öte yandan Süleyman Seba Spor
Salonu’nda basketbol altyapı seçmeleri
yapıldı. Basketbol altyapı takımlarımızın
antrenörleri gözetiminde gerçekleştirilen seçmelerde, ön elemeyi başarıyla
geçerek, son elemeye davet edildiler.

Gençler Türkiye
Kupası Kürek
Yarışları
Sapanca Kürek Parkuru’nda
düzenlenen Gençler Türkiye Kupası
Kürek Yarışları’nda sporcularımızın
aldığı dereceler şu şekilde:
U-19 Deniz Küreği 1x Taha Andırmak Finalde 4.’lük
U-19 Deniz Küreği 2x Göktürk Akyüz, Kayra Sivri Finalde 4.’lük
U-19 Deniz Küreği 4x+ Göktürk Akyüz, Çağrı Demirel, Taha Andırmak,
Kayra Sivri, Dümenci: Yiğit Güngör
Finalde 2.’lik
Küçük Erkekler 1x Ahmet Çakal
Finalde 4.’lük

VELUX EHF Şampiyonlar Ligi’nde
grup kuraları, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da bulunan Ljubljana
Kalesi’nde çekildi. Kura çekiminde
Siyah Beyazlılarımız’ı Beşiktaş Mogaz
Takımımızın İdari Menajeri Berk Karahan temsil etti. D grubunda mücadele
edecek Beşiktaş Mogaz’ın rakipleri;
Makedonya’dan HC Metalurg, Ukrayna’dan HC Motor Zaporozhye,
Fransa’dan Montpellier Handball,
Rusya’dan Chekhovskie Medvedi ve ön
eleme turu grubunu lider tamamlayacak Portekiz’den Sporting CP, Slovakya’dan Tatran Presov, Avusturya’dan
Alpla HC Hard ve Finlandiya’dan Cocks
takımlarından biri oldu. VELUX EHF
Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları

BEŞİKTAŞ MOGAZ’IN
AVRUPA’DAKİ
RAKİPLERİ BELLİ
OLDU

13-17 Eylül tarihleri arasında başlayacak ve 29 Kasım-1 Aralık tarihleri
arasında sona erecek. Beşiktaş Mogaz
Takımımız, VELUX EHF Şampiyonlar
Ligi’nde dördü gruplarda olmak üzere
toplamda on bir kez mücadele etti.
Beşiktaş Mogaz Takımımızın Antrenörü Müfit Arın, kolay bir grupta yer
almadıklarını dile getirerek, “Beşiktaş
bir marka, koca bir camiadır. Biliyoruz
kolay bir grup değil. Ancak sonuçta
daha çok isteyen daha çok mücadele
eden bir takımız. Üst gruba çıkmak
için takım olarak elimizden gelene
yapacağımıza inanıyorum” dedi. Öte
yandan takımımız, Karim Mostafa
Hassan Hendawy ve Taner Günay’ı
kadrosuna kattı.

ONLAR DA ABİLERİNİN İZİNDE
Küçük ve yıldız hentbol takımlarımız,
Türkiye Şampiyonu olarak, önemli bir
başarı elde etti. Küçük Hentbol Takımımız, Alanya Atatürk Spor Salonu’nda
oynanan Türkiye Şampiyonası finalinde
Göztepe’yi 24-19 yenerek Türkiye Şampiyonu olurken, Yıldız Hentbol Takımımız, Türkiye Şampiyonası finalinde
Karşıyaka ile karşılaştı ve rakibini 26-23
yenereke Türkiye Şampiyonluğu’nu elde
etti. Genç Hentbol Takımımız ise Türkiye

Şampiyonası Finali’nin uzatmalarında
Maliye Piyango SK’ya 28-27 yenilerek,
ligi ikinci sırada tamamladı.

U-13 Akdeniz
MİNİK ERKEK
Kartalları, Türkiye
VOLEYBOL TAKIMIMIZ
Finalleri’nde
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ

BJK Antalya Futbol Okulumuz’un
oyuncularının oluşturduğu Akdeniz Kartalları, U-13 liginde elli iki
takım arasından grup şampiyonu
olarak Antalya’yı temsilen Türkiye
Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.
Antalya U-13 Takımımız play-off
maçlarında seksen iki gol atmasına
karşın sadece dokuz gol yiyerek
üstün başarı elde ederek bizleri
gururlandırdı. Maçlarda başarı
gösteren U-13 takımımızın oyuncuları daha sonra BJK Futbol Akademi
çalışmalarına alınarak değerlendirilecekler.

Minik Erkek Voleybol Takımımız, Bursa’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nın üçüncülük maçında Ankara EÜAŞ’ı
3-1 yendi ve Türkiye üçüncüsü oldu.

TALHA YEĞENLER, BALKAN ŞAMPİYONU
Bulgaristan’ın Albena şehrinde yapılan Masa Tenisi Gençler Balkan Şampiyonası’nda kulübümüze oyuncumuz Talha Yeğenler, hem takım olarak hem de bireysel
de Balkan Şampiyonu oldu.
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Jimnastik spor
okulumuzda
kış sezonu
kapanış töreni
İstanbul Burhan Felek Spor Salonu’nda çalışmalarını gerçekleştiren
Jimnastik Spor Okulumuz, kış sezonu eğitimlerini tamamladı. Okulumuzda eğitim gören öğrencilerimiz
düzenlenen törenle sertifika ve
madalyalarını aldı. Jimnastik Spor
Okulumuzda yeni sezon eğitimleri
eylül ayında başlayacak.
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Güreşçimiz
Emircan Aslan’dan
üçüncülük

ATLETLERİMİZ MADALYALARA KOŞTU

İstanbul’da yapılan Valilik Kupası
Kros Yarışmaları’nda Atletizm Büyük
Bayan Takımımız şampiyon oldu.
Süper Lig 1. Kademe Yarışması’nda Çekiç Atma’da Zeliha Uzunbilek
61.93m ile 3., Cirit Atma’da Selene
Durna 44.94m ile 3., 4x100 Berivan
Yetgil, Rabia Çiçek, Gamze Şimşek ve
Yasemin Kamacı’dan oluşan Bayrak
Takımımız 48.29’luk derece ile 3. ve
Hazal Cengiz, Yaren Aydın, Büşra
Atalay ve Büşra Çelik’ten oluşan İsveç
Bayrak Takımımız 3. oldular. Alınan
bu sonuçlar doğrultusunda Atletizm
Takımımız 84 puan ile 4. oldu.
Atletizm Takımımızdan Hazal Cengiz, IAAF’nin yarışma takviminde yer
alan 3. Sprint Bayrak yarışında yarışmaya hak kazanarak 4x400 metrede
U-23 Türkiye rekoru kırdı.
Cheetos Türkiye’nin En Hızlı Yarışmaları’nda 2004 doğumlu atletimiz

Hatice Ceren Palalı birinci oldu.
Turkcell Büyükler ve U-23 Türkiye
Şampiyonası Atletizm Yarışmaları’nda
U-23 takımımız oyuncularından Kadriye Aydın yüksek atlamada 1.80’lik
derecesiyle 1., 400m engellide Kübra
Çelik 2., 200m Yasemin Kamacı 100m
2. oldu.
Atletimiz Yasemin Kamacı, 72. Cezmi Or Kupası’nda 100 metreyi 13.20
saniyede koştu ve şampiyon oldu.
Turkcell Türkiye Yıldızlar Atletizm
Şampiyonası’nda sporcularımız İrem
Zehra Karababa yüksek atlamada
1.69m’lik derecesiyle ve Rumeysa Coşkun’da 1500m koşusunda birinci oldu.
Turkcell Türkiye Gençler Şampiyonası’nda Büşra Atalay, İ.Zehra Karababa ve Hatice Gürçay ikincilik elde etti.
Türkiye Kulüplerarası Süper
Atletizm Bayanlar Ligi’nde 168 puan
toplayarak dördüncü oldu.

Edirne (Sarayiçi)’de yapılan 656.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde
Ayak Boyunda sporcumuz Emircan
Aslan 228 sporcu arasında yapılan
müsabakalarda üçüncülük elde etti.

Konya Futbol
Okulumuz’dan
önemli başarı
Konya Futbol Okulumuz’un
öğrencilerinden oluşan Konya Kara
Kartalları U-16 Takımımız, 2016-17
sezonu U-16 Türkiye Şampiyonası’nda dört takım arasında kalma
başarısı sergiledi.

JİMNASTİKTE ŞAMPİYONLUK
İstanbul Ritmik Jimnastik Turnuvası’na katılan jimnastik takımımız
şampiyonluk elde etti. 2008 doğumlular
A kategorisinde top aletinde Nil Eda
Arıcan şampiyon, Kayra Sürmen 2.,
Nehir Büyüksağnak 3., Asya Türker 4.
oldu. Serbest serilerde ise Nehir Büyüksağnak 2., Nil Eda Arıcan 4., Kayra
Sürmen 7., Asya Türker 8. oldu. 2007

doğumlular A kategorisinde Jasmin
Nicole balat çember aletinde şampiyon,
top aletinde 2., Mina Gül top aletinde
7. oldu. 2006 doğumlularda A kategorisinde yarışan sporcumuz Ayşenaz Özay
top aletinde 2., çember aletinde 4. oldu.
2005 doğumlularda Alina Demchuk top
ve çember aletinde şampiyon, Derya
Türker labut ve çemberde 4. oldu.

BJK Futbol Okulları
yaz dönemi
başladı
6-15 yaş arası sporcu adaylarının katılabildiği futbol okullarımızda teorik ve pratik futbol eğitimlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler
de düzenleniyor. Yurt içi ve yurt
dışındaki futbol okullarımızda yaz
dönemi boyunca, çalışmalarda
dikkat çeken oyuncular altyapı
takımlarımızda değerlendirilecek.
Antrenmanlar, dostluk maçları,
hafta içi ve hafta sonu olarak yaz
boyunca devam edecek.

YAZARIMIZ GÖKHAN KARAKAŞ’A ÖDÜL

Çevre Haftası’nda dergimizin yazarlarından Gökhan Karakaş’a iki ödül
birden verildi. Aynı zamanda Milliyet
Gazetesi’nde muhabirlik yapan Gökhan Karakaş’a ilk ödül İstanbul Valiliği
Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ta-

rafından verildi. Şişli Belediyesi’nin
çocukların çevre bilinci geliştirmek
amacıyla uyguladığı “En Çok Çocukla
Doğa Dostu Ödülleri”nde de Gökhan
Karakaş, doğa bilincine verdiği katkıdan dolayı ödüllendirildi.
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FUTBOL OKULLARIMIZIN KIŞ DÖNEMİ
SERTİFİKA VE MADALYA TÖRENİ

Beşiktaş Futbol Okulları’nın kış
dönemi kapanışı, BJK Fulya Hakkı Yeten
Tesisleri’nde madalya ve sertifika töreniyle gerçekleştirildi.
Törende, Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu Recep Ömer Gülen

Kerkük Beşiktaş
Futbol Okulu top
başı yaptı
Kulübümüzün katkıları ile Kerkük’te açılan Beşiktaş Futbol Okulu
top başı yaptı. Top başı yapan minik
oyuncular idmandan sonra ilk gün
anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANTİDOPİNG EĞİTİMİ

Avcılarda bulunan İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Yrd.
Doç. Dr. İlker Yücesir tarafından futbol
akademi takımlarımıza antidoping
eğitimi verilmesine başlandı. İlk olarak
U-21, U-19 ve U-17 takımlarımız
antidoping eğitimi aldı. U-16, U-15 ve
U-14 takımlarımız ise sezon açılışlarının ardından aynı eğitimi alacak.

ve Beşiktaş Futbol Okulları Koordinatörü
ve Teknik Direktörü Ufuk Pak Geleceğin
Kartallarına madalya ve sertifikalarını
verdi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği
törende sertifika ve madalya alan oyuncularımız hatıra fotoğrafları çektirdi.
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Beşiktaş’la
geleceğe
daha
güvenle
bakıyoruz

B

Yazı:

Evren Eşkili

Üniversiteli Beşiktaşlılar’a bu ay Bandırma UNIBJK’yı
temsilen Evren Eşkili’nin hazırladığı yazıyla devam
ediyoruz. “Bandırma’da UNIBJK çok popüler” diyen
Eşkili, üniversiteli Beşiktaşlıların tutku ve Beşiktaş
aşklarını sayfalarımıza taşıdı.

andırma
UNIBJK, Beşiktaş aşkıyla
yanıp tutuşan
bir avuç gencin
			
2016 yılında
“Bandırma 17 Eylül Üniversiteli
Beşiktaşlılar” adıyla kurduğu ve
bugün aynı aşkla iki yüz elli üniversiteli genci içinde barındıran bir
oluşum haline gelmiştir. Üyelerimiz
Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, Süleyman Seba’nın açtığı
yolu kendilerine rehber edinmiştir.
Bandırma UNIBJK, Beşiktaşlılık
duruşunu her yerde en iyi şekilde
temsil eden aydın gençlerin oluşturduğu bir taraftar topluluğudur.

Türkiye’nin en genç
üniversitesiyiz

Daha önce yirmi üç yıllık bir tarihi bulunan Balıkesir Üniversitesi’ne
bağlı olup 23 Nisan 2015 gibi anlamlı bir tarihte Bandırma 17 Eylül
Üniversitesi adında kendi ayaklarının üzerinde durmaya başlayarak
“Türkiye’nin en genç üniversitesi”
özelliğini elinde bulunduran üniversitemiz “Geleceğe açılan köprü”
sloganıyla on bin beş yüz öğrenciye
eğitim vermektedir. Ayrıca Türkiye

Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
silah arkadaşlarını Samsun’a taşıyan ve Milli Mücadele’de önemli rol
oynayan Bandırma Vapuru ile aynı
adı taşıması şehrimiz ve topluluğumuzun ayrı bir gurur kaynağıdır.
Okulumuz, kuruluşundan itibaren
öğrenci topluluklarına desteklerini
esirgemeyerek okul içi ve dışında
ilk yılımızda gerekli etkinliklerimizi
ortaya koymamızda bize çok yardımcı olmuştur.

Şehirde popüleriz

Çalışmalarımıza dönem başlarında ve aralarında stant açarak başlıyor aramıza katılan yeni
arkadaşlarımızı sıcak bir ortamda
karşılayarak gücümüze güç katıyoruz. Yapılan organizasyonlara en
istekli ve yoğun biçimde katılarak
Beşiktaşımız’ı en iyi şekilde temsil
ediyoruz. Çeşitli aktivitelerle ve
bilgilendirici mesajlarla birlik, beraberliği sağlamak ve aile ortamını
oluşturmak en büyük hedefimizken,
günümüze geldiğimizde hedeflerimizin çoğunu gerçekleştirmiş
durumdayız. Branş ayırmadan
armanın olduğu her yerde elimizi
taşın altına koyarak bayrağımızı en
iyi şekilde havalandırıyoruz.
Katılamadığımız maçları da hep
beraber izleyerek,
tribün edasıyla iç içe
tezahüratlarla örnek
bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Yapılan
kahvaltı ve yemek
organizasyonlarımız,
şehir içi belediye
ve okul etkinlikleri,
yaptığımız pankart-

lar şehrimizde topluluğumuzun ve
takımımızın popülerliğini artırırken
ilgi çekici hal de alabiliyor. Bandırma UNIBJK’nın sadece okulumuzda değil, şehirde de popülerleşmesi
bizi mutlu ediyor.
Var olan aile ortamını güçlendirmek ve samimiyeti en üst noktalara çekerek bölgemizde örnek
oluşumlar arasına girmeyi gönülden istemekle beraber, “üniversiteli”
kelimesinin gerekliliğini davranışlarımızla ve yaratacağımız farkındalıkla sağlamaya çalışıyoruz.
İlk senemizin verdiği heyecan,
coşku, başarma isteği ve içimizdeki
Beşiktaş aşkı sayesinde geleceğe
daha güvenle bakıyoruz. Bu heyecanın yaşanmasında büyük emeği
olan Başkanımız Sayın Fikret
Orman başta olmak üzere camiamızda emeği geçen herkese, içinde
bulunmaktan gurur duyduğumuz
UNIBJK ailesine ve kocaman Beşiktaş taraftarına sonsuz teşekkür
ederiz. Yaşasın Beşiktaş mücadelemiz... ◊

A
EDY
M
L
SOSYA
@BANDIRMAUNIBJK
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YÖNETİM KURULU

AFYON
BesıKTasLILAR
DERNegı

İhsan Beşer
(Başkan)

Yusuf Çelikel
(Başkan Yardımcısı)

Serhat Düzağaç
(Başkan Yardımcısı)

Elif Çaylıoğlu
(Genel Sekreter)

Ahmet Çelik
(Mali İşlerden Sorumlu, Sayman)

Murat Arısoy
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(Basın Sözcüsü)

Mehtap Erişmiş
(Kadın Kolları Sorumlu)

Ömer Uraz

(Taraftarlar, Reklam Sponsor
ve Pazarlama)

Nevin Görgöz
(Sosyal İşlerden Sorumlu)

KURULUŞ
30 Mayıs 2015 tarihinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından
alınan muvafakat yazısı ile Afyon Beşiktaşlılar Derneği’ni kurmak
üzere görevlendirilen İhsan Beşer, muvafakat yazısı ile Afyonkarahisar
İl Dernekler Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu ve kurucu başkan olarak
göreve başladı. 19 Şubat 2017 tarihinde Afyon Beşiktaşlılar Derneği
genel kurulu yapılarak, yönetim kurulu göreve başladı.

Nazike Kurşun
(Kurumsal İlişkilerden Sorumlu)

Y. Murat Çetingül

DENETİM KURULU
(Üye)
Taner Tükelay
Etem Oruç
Ali Fuat Güçlüer

DİSİPLİN KURULU
Mehmet Telek
Çetin Çiftçi
Salih Kaygısız

MİSYON VE VİZYON
“Afyon Beşiktaşlılar Derneği olarak amacımız; Beşiktaş JK’nın varoluşuna ve oluşturduğu kurumsal değerlere bağlı kalarak, bulunduğumuz
bölgede Beşiktaş ismini zirvede tutmak, kulübümüzün tanıtımını yapmak ve genç nesillere Beşiktaş aşkını aşılamaktır. Camiamıza hizmette
en iyi ve güzeli vermeye dernek sorumluluğunun bilinciyle elimizden
geldiğince çalışarak, üyelerimizin ve camiamızın katkılarıyla örnek bir
dernek olmayı amaçlamaktayız. Beşiktaş çatısı altında bir araya gelen
kişilerin ve grupların, Beşiktaş ve Beşiktaş Camiası’na hizmet etmelerini sağlamada köprü göverinde bulunmaktayız.”

nide çiçek takdim edildi.

FAALİYETLER

•

•

Afyon Beşiktaşlılar Derneği,
yaptığı faaliyetlerde farklı gruplardan pek çok Beşiktaş taraftarını bir
araya getirmeyi başardı. İlk olarak
2015-16 sezonunda Beşiktaş’ın
şampiyonluğunu kutlamak için
Afyonkarahisar Kalesi’nde meşale yakan dernek, ardından Kent
Meydanı’nda bulanan Anıt Park’ta
yüzlerce Beşiktaşlı ile şampiyonluk
kutlamasını gerçekleştirdi.

•

Derneğin düzenlediği gala programına Başkanımız Fikret Orman ve
yaklaşık üç yüz taraftar katıldı.

•

Afyon Belediye Yüntaş Voleybol
Takımı ile lig maçında karşılaşan
Beşiktaş Voleybol A Takımı; dernek tarafından karşılandı, ağırlandı
ve uğurlandı. Afyon Belediye ile
oynayacakları maç gününde doğum
günü olan Beşiktaş Voleybol Takımı
oyuncusu Leandro Macias için özel
doğum günü pastası yaptırılarak
Leandro Macias’ın doğum günü
takımla birlikte kutlandı. Takımın
maçtan önce sahaya çıktığı seremo-

Birçok sivil toplum kuruluşu ve
kurumlardaki Beşiktaşlılar ile sabah
kahvaltıları düzenlendi, derneğin
çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

araya gelinildi.

•

•

Afyon Beşiktaşlılar Derneği, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki
Beşiktaş taraftarları ile bir araya
geldi. Yapılacak projeler ve faaliyetler hakkında sohbet edildi, yapılabilecek faaliyetler gündeme alındı.

•

Afyon Beşiktaşlılar Derneği kurulduktan sonra yönetim kurulu üyeleri
il protokolünü ziyaret etti.

19.03.2017’de Afyon Beşiktaşlılar
Derneği üyelerinin katılımıyla kuruluş etkinliği düzenlendi.
Derneğin aldığı izinlerle kurulan
Afyon Beşiktaş Basketbol Okulu,
yüz öğrenciyle çalışmalarına devam
ediyor.

•

Derneğin organizasyonuyla bir
günde yaklaşık yüz elli kişinin kan
bağışında bulundu.

•

Geçen sene Ramazan Ayı’nda
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı Evlerinde kalan çocuklarla
buluşan Afyon Beşiktaşlılar Derneği
Yönetim Kurulu ve üyeleri Beşiktaşlı
çocuklarla iftar yemeği yedi.

•

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Afyon Belediyespor ve
Türkiye Voleybol Efeler Ligi’nde yer
alan Afyon Belediye Yüntaş takımlarıyla sabah kahvaltısında bir

•
•

Dernek yönetim kurulu, Beşiktaş’ın Ankara’da verdiği iftar yemeğine katıldı.

•

Futbol takımımızın Antalya
Kampı’nda futbolcularla ve teknik
heyetle bir araya gelindi.

•

Afyon Beşiktaşlılar Derneği’nin
oluşum aşamasında olan Afyon
Beşiktaş Futbol Okulu için Beşiktaş
Futbol Okulları Koordinatörü ve Teknik Direktör Ufuk Pak, Afyonkarahisar’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında
Afyon Beşiktaş Basketbol Okulu’nu,
Afyonkarahisar’daki otelleri, spor
tesislerini gezen Pak, Afyonkarahisar’dan ziyadesiyle memnun ayrıldığını söyledi. ◊
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Telefon: 0542 260 47 40

•

www.afyonbesiktaslilardernegi.com • E-Posta: info@afyonbesiktaslilardernegi.com
Adres: Ordu Bulvarı 2. Vakıf İş Hanı Kat: 3 No: 7 Afyon

Yazı:

Murat Yıldız
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KOMPAKT
FOTOĞRAF
MAKİNESİNE
FARKLI
YAKLAŞIM
Fotoğrafçılık sektörünün önemli isimlerinden
olan Canon firmasının ultra kompakt fotoğraf
makineleri tarafındaki yeni PowerShot modeli
görücüye çıktı. 40X optik zoom yapabilen bu cihaz
1/2.3inç boyutlarında BSI-CMOS sensör desteği
ile 20,3 megapiksel çözünürlüğe kadar fotoğraflar çekmenize yardımcı olacak. Üzerinde yer alan
3inç boyutlarındaki döndürülebilir ekranıyla hem
görüntülemede hem de selfie fotoğraf çekimlerinizi
zorluk yaşamadan gerçekleştirebileceksiniz. 80 ile
1.600 aralığında ISO hassasiyeti sunan yeni PowerShot (SX-730 HS) modelimiz 24-960mm F3.3-6.9
lensi sayesinde kırk kata kadar optik yakınlaştırma
sağlayabiliyor. NFC, Bluetooth ve Wi-Fi tipi kablosuz bağlantı özellikleri de olan cihazımızda miniHDMI ve USB 2.0 bağlantı arabirimleri de mevcut.

UYGUN
FİYATLI 10
INÇ TABLET
BİLGİSAYAR
Çeşitli teknolojik cihaz ve çözümler sunan
Alcatel firmas,ı Android işletim sistemli ve 10.1
inç boyutlarındaki, Pixi 3 model adı ile yeni tablet
bilgisayarını satışa sundu. Tam anlamıyla notebook
deneyimi yaşamak isteyenler için One Touch kablosuz klavyesi ile paket halinde satılan cihazımız
son derece sade bir tasarıma sahip. Siyah ve Beyaz
renk seçenekleri mevcut olan Pixi 3’ün tasarımında
alışılagelmişin dışında şarj girişi kendisine üst kısımda yer bulmuş. Genel fiziksel donanımlarından
söz etmemiz gerekirse 720P çözünürlükte ve 10.1
inç genişliğindeki IPS ekranına ek olarak 4 çekirdekli bir işlemci, 1GB
Ram bellek, 16GB
dahili hafıza, 5 ve 2
megapiksellik çift
kamerası bulunan
bu tablet bilgisayar 4060mAh
gibi oldukça iyi
seviyede bir bataryaya sahip.

SES İLE HER ADIMDA BİR DEVRİM
Dünyanın en iyi ses sistemleri ve
amfi üreticilerinden olan Marshall,
yeni kablosuz kulaklık modeli ile
göz dolduruyor. Son derece başarılı olduğunu düşündüğümüz bu
kulaklığın Bluetooth Apt-X olarak
adlandırılan bir standart ile ses

iletişiminin çok daha sağlamlaştırıldığı belirtiliyor. Diğer tüm ses
algoritmalarına oranla daha az
gecikme ile bu iletişimi tamamlayabiliyor. Özellikle müzik severlerin
ve ses mühendislerinin ilgisinden
kaçmayan bu ürün günlük kullanım-

lara da oldukça uygun tasarlanmış.
Yaklaşık otuz saat kullanım süresi
sağlayan şarj edilebilir bir pile sahip
olan cihazımız Marshall Monitor
Bluetooth model adı ile çok yakında
ses ve müzik marketlerde satışa
çıkacak.

DİKKATLER LENOVO YOGA
ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI
Estetik tutkunlarına özel bir
öneri olarak alüminyum kasalı
Lenovo Yoga 910 modelinden
söz etmeden edemeyeceğiz.
Windows 10 Pro işletim sistemi
ile kullanıma hazır halde gelen
cihazımız Intel’in Core i7 yüksek
seviye işlemcisiyle donatılmış.
Nasıl siz bu yazıyı okurken
heyecanlandıysanız biz de
1TB kapasiteli PCI-e SSD
depolama birimi olduğunu
öğrendiğimizde çok şaşırmış
ve sevinmiştik. 16GB’a kadar
Ram bellek desteği de sunabilen
bu cihazın 13.9inç genişliğinde öne ve arkaya katlanabilen,
IPS tipi bir ekrana sahip olduğunu ve 3840x2160
piksel çözünürlük
sunabildiğini belirt-

meliyiz. Standart olarak Wi-Fi
ve Bluetooth kablosuz bağlantı
arabirimlerine ek olarak USB 3.0
C-Tipi ve USB 2.0 C-Tipi fiziksel bağlantı birimleri de mevcut.
Tasarıma, estetiğe ve güvenliğe
önem veren Lenovo bu modelde
de parmak okuyucu özelliğini
eklemiş.

DEPOLAMA
DEVİNDEN
SSD HAMLESİ
Network ve depolama ürünleri alanında bir
dünya devi olan Western Digital firması mekanik ve solid disklerin tarafında çalışmalarına
devam ediyor. WD’nin ilk taşınabilir SSD modeli
olan My Passport SSD kısa bir süre önce kullanıcının beğenisine sunuldu. 256GB, 512GB ve
1TB kapasite tercihleri bulunan bu SSD modeli
515MB/s okuma hızı ile ön plana çıkıyor. USB 3.1
ve USB-C tipi bağlantı kullanımına imkan sunan
ve performans severlere hitap eden cihaz yakın
zaman içerisinde raflarda yerini alacaktır.
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LG’DEN V
SERİSİ YENİ
SMARTPHONE
MODELİ
En iyi panel ve akıllı telefon üreticilerinden olan LG şimdi
de başarılı bir cep telefonu serisi olan V serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Muhtemel model adı V30 olması
beklenen bu cihazın 6GB Ram belleğe, Qualcomm Snapdragon işlemciye ve 5.7 inç boyutlarında bir ekrana sahip olması
bekleniyor. Birçok akıllı telefon üreticisine göre çok daha
kaliteli ürünler ile piyasada adından söz ettiren LG firmasının
bu modeli de kanımızca çok tutulacak gibi görünüyor. ◊
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Uçmakdere’de uçarcasına
bisiklet sürmek
Yazı:

E. Burak İzmirlioğlu
Bisiklet Sporcusu - Mühendis

D

aha bu yarışın
haberini duyar
duymaz heyecanlanmıştım:
23 Nisan Ulusal
		
Egemenlik Tekirdağ Yol Yarışı... Tekirdağ, Uçmakdere’de yarışmak... İşte heyecan
verici bir aksiyon... Hele ki 1600
metre tırmanışı öğrenince; dedim
“Bu yarış tam bana göre”. Hemen
kaydımı yaptırdım.

23 Nisan sabahı dört arkadaş
bir araca doluşup Tekirdağ yolunu
tuttuk. İki saat sonra yarışın start
alacağı Tekirdağ sahilinde numaralarımızı alıp, hazırlıkları yapmaya
başladık.. Hafif rüzgarlı ama güneşli
bir bahar günü, deniz kıyısında heyecanla startı beklemeye koyulduk.
Öğlen saat 12.00’de nötral start
verildi. Nötral start, kaza olmaması

için, sporcuların şehir içinden çıkana
kadar önde bulunan güvenlik aracını
-bu genelde yarış komiserinin aracı
olur- geçmelerinin yasak olduğu,
bu sayede ısınmanın yapıldığı bir
starttır. Altı kilometre nötral biniş
sonrası gerçek start, güvenlik aracının çekilmesi ile verildi. Start iki
yüz metrelik bir tırmanış ile başladı.
Önde kafaya oynayan genç arkadaşlar ve arkasında başaltı bir kitle
tırmanış sonrası düzlükte birleşti.
Katılım oldukça fazlaydı, iki yüz elli
kişinin katıldığı ve bin altı yüz metre
tırmanış olan böylesi bir yarışta bir
çok grup oluşacaktı. Önlerde olan
bir grupta yer almak önemliydi. İlk
on kilometrede nispeten önlerde
olan grupta yer aldım.
İlk uzun ve dik tırmanışa geldiğimizde önümde gördüğüm ve tanıdığım rakiplerimi geçtim. Tırmanış
sonuna kadar nabız ve güç ortalamamı çok yükseltmeden korumaya
çalıştım. İnişlerin dik ve riskli olduğu
yarış öncesinde parkuru bilenler
tarafından konuşuluyordu ancak
tahmin ettiğim kadar zor değildi.
Denize doğru olabildiğince hızlı
inmeye çalıştım, inanılmaz zevkliydi.
Uçmakdere’nin niye yamaç paraşütü için de iyi bir bölge olduğunu
daha iyi anladım. Manzara inanılmaz, insanın uçası geliyor... Sanırım
o yüzden adı “Uçmakdere”... Bana
göre yol yarışlarının en güzel tarafı,
yolun araç trafiğine kapatılmış olduğunu bilerek, güvenle, uçarcasına
iniş yapmak. Tabii virajlarda nasıl
döneceğini iyi bilmek gerekiyor.
Yoksa düşmek işten bile değil. İşte
bu düşüncelerle deniz seviyesine kadar indim. İnerken önlü arkalı
indiğimiz genç yarışçılarla düzlüğe
geldiğimizde bir grup oluşturduk.
Denizden esen sert rüzgarda tek
başına hızlı ilerlemek mümkün
değildi. Kısa bir süre sonra tek tek

gidenleri de toplayarak altı-yedi kişilik grup olduk. Sıra ile grubu
çekerek (bisiklet jargonunda önde
gitmeye “grubu çekmek” denir), on
altı kilometre düz yolu bitirdik.
Parkurda tekrar tırmanış vakti
gelmişti. Şarköy, Kirazlı köyüne çıkıp
tekrar iniş yapacaktık. Oldukça sert,
yer yer yüzde on sekize varan eğimin olduğu tırmanışı kendimi bitirmeden tırmandım. Kırk beş dakikada bir enerji jeli tüketip bol bol sıvı
almaya çalışıyordum. Özellikle uzun
parkurlarda gücü dengeli kullanmadığınızda, yeterli sıvı almadığınızda
ya da bacaklarınızın uzun binişlere
alışık olmadığı durumlarda kramplar
kaçınılmazdır. Neredeyse iki buçuk
saate yaklaşmıştı, Kirazlı’dan inişe
başladığımda kendi kategorimde
olmayan iki yarışçı arkadaş ile uçarcasına önde silüetini gördüğümüz
iki diğer yarışçıya yetişmeye çalışıyorduk. Yolda temposu düşmüş,
muhtemelen kramp yüzünden gidemeyen birkaç bisikletçiyi geçtikten
sonra o öndeki kişilere yetiştik.
Bu iki arkadaş oldukça tempolu
gidiyordu ve sırayla öne geçerek
son beş kilometreyi planladığımdan
hızlı gitmiş oldum. Sona doğru grup
dağıldı ve iki genç ile son kısma
girdim. Şarköy’e girip, bitiş çizgisini
gördüğümde artık arkamda bana
yetişebilecek kimsenin olmadığını
fark etmenin rahatlığı bende büyük
bir gevşeme sağladı ve yarışı iki
saat elli altı ile kendi kategorimde
beşinci olarak bitirmiş oldum. ◊
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Bul
Beşiktaş’a özel Yandex Browser indir!
İnternette her arama yaptığında sen de takımına destek ol!
browser.yandex.com.tr/bjk

Hangi kask, hangi mont?
Yazı:

Mustafa Tekin
Motosiklet Başlangıç ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitmeni
www.besiktasmtsk.com

O

kurlarımızın ve
öğrencilerimin
birçoğundan
gelen soruların
başında şu
		
soru geliyor:
“Kask, mont vb. şeyler alacağız
ama 200 TL’lik kask da var, 2.000
TL’lik de... Nasıl tercih yapmalıyız?”
Arkadaşlar sizler için bu sayımda MotoGP ve motosiklet yarışlarında sürücüler tarafından en çok
tercih edilen Dainese ve Arai ile
ilgili bilmenizi düşündüğüm bazı
bilgiler paylaşacağım. Umarım bu
yazıyı okuduktan sonra daha sağlıklı karar verebilirsiniz. Bizlere bu
konuda yardımcı olan sevgili Mert
Aytuğ’a da ayrıca teşekkürlerimi
sunuyorum.

Dainese yazlık ceketler; profesyonel yarış giysilerinde bulunan
teknik ve ergonomik özellikleri, dinamik bir uyum ve sportif görünüm
sağlamak için “CE sertifikalı” omuz
ve dirsek korumaları ile standart
olarak destekleniyor. Tekstil ve
örgü kısımları sürtünmeye karşı
dayanıklı kumaşlar ile birleşiyor. En
son jenerasyon olan; Boomerang,
Quick Dry, Cordura ve Mugello
kumaşlar sayesinde Dainese yazlık
ceketlerdeki hafiflik maksimum
dereceye ulaşıyor.
Arai adı, kurulduğu günden
beri kaliteli ve koruyucu
teknolojilerle üretilen el
yapımı kasklarla en tepede güvenlik ve koruma
sağlıyor. Arai marka her
kask yüzde yüz el yapımı...
Ham dış kabuktan bitim
aşamasına kadar bütün
uygulamalar yetenekli
Japon ustaların elleri ile
üretiliyor. Üretim sürecindeki her kask beş kez
kalite müfettişleri tarafından denetleniyor ve
raflara ulaşıyor. Bir Arai
kaskı oluşturmak yaklaşık on sekiz saat alıyor.
Motorunuzun tarzına göre
birkaç farklı seri seçeneği
bulunuyor. ◊
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Rally Antiphellos
Yazı:

Kaan Özşenler
İleri Sürüş ve Sportif Sürüş Eğitmeni

ok sevdiğim arkadaşım Burak
Büyükpınar’ın
aktivitesi Rally
Antiphellos’a
davet alsamda İstanbul’da
olma gerekliliğimden katılamadım. Ama organizasyona kayıtsız
kalamadım ve sizinle de paylaşmak
istedim. Daha önceki bir organizasyonunda severek bir hafta görev
almış hiçbir zaman göremeyeceğim
yerleri görme fırsatı bulmuştum.
Yaptığı organizasyonların temel
öğesi aslında keşif... Bunun benimle
ilgili olan kısmı da keşif yapmak için
gerekli olan material otomobil, jeep,
ATV ve QUAD gibi araçların olması
idi. Yarış Türk dakarı olarak görünen
Transanatolia yarışının antrenmanı niteliğinde üç günlük bir kısmı
gibiydi.
27 Nisan Perşembe günü Kaş
merkezde seramonik start ile başlayan Rally Antiphellos heyecanı 30

Nisan Pazar günü ralli pilotlarının
toplam 356 km’lik mücadelesinin
ardından yine Kaş merkezde sona
erdi.
2010 yılından beri uluslararası
ralli organizasyonları arasında yerini
kanıtlamış olan Transanatolia Rally
Raid tarafından düzenlenen Rally
Antiphellos, Likya dönemine kadar
uzanan tarihe ev sahipliği yapmış
coğrafyada profesyonel ve yarı profesyonel pilotların katılımına uygun
olarak hazırlanmış parkurda, Kaş
Belediyesi ve Kaş Kaymakamlığı’nın
desteği ile gerçekleşti.

Teknik ve güvenlik şartlarına
uygun olarak hazırlanmış motosiklet, ATV, SSV ve otomobillerin
katılımı ile gerçekleşen orgazinasyonu ralli - motosiklet kategorisinde birinci Serkan Özdemir, ikinci
Ejder Erişti, üçüncü Koray Özkaplan bitirirken; ATV kategorisinde
birinci Ömer Göksel, ikinci Süleyman Tasar, üçüncü Korkut Çaçar;

SSV kategorinde birinci Ekin Vural/
Arda Oluçoğlu, ikinci Burak Çağdaş
Çağlar/Ertuğrul Danişment, üçüncü
Alper Gürener/Korman Çetinsoy;
otomobil kategorisinde birinci Cem
Aytaç/İrfan Topçu, ikinci Halim
Kahveciler/Ramadan Uzun, üçüncü Göksel Macila/Doğu Gürsesler
podyum gördü.
Raid kategorisinde yarışan
pilotlardan Gündüz Hakan Savaşer, motosiklet kategorisini birinci
olarak bitirirken, Ali Başekinci ikinci
ve Serkan Tekdurmaz üçüncü olarak
tamamladı. Yine Raid otomobil
kategorisinde yarışan Burak Ahmet
Çetmi-Vedat Bozan birinci, Hüseyin
Türkel-Turgay Düzcü ikinci, Haluk
Kutay-Ali Kutay üçüncü oldu. ATV
kategorisinde ise Murat Nalçakan
birincilik kürsüsüne çıktı.
Ayrıca en genç katılımcı ödülünü
Ali Kutay, en iyi kadın motosikletçi
ödülünü Gökçen Kabaş, otomobil kateforisinde en iyi kadın ekibi
ödülünü ise Yeşim Nur Mantaş/Pınar
Çelikel aldı.
Kaş Belediye Başkanı Sayın Halil
Kocaer ve Kaş Kaymakamı Sayın
Bilgihan Bayar’ın derece elde eden
ralli pilotlarına ödüllerini vermesinin
ardından Rally Antiphellos sona erdi.
Kaş Belediye ve Kaş Kaymakamlığı’nın büyük desteği, yerli
ve yabancı pilotların katılımı ile
gerçekleşen, ülke turizmi ve ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen
Rally Antiphellos, 2018 yılında yine
Kaş’tan start alacak. ◊

119

Ağustos
2017

120

Ağustos
2017

Bu bir ilandır
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AĞUSTOS

Volkan Konak

ETKiNLiKLERi

Tarih: 04 Ağustos 2017
Saat: 21:15
Yer: Altınoluk Amfi Tiyatro, Balıkesir
Fiyat: 1. Kategori ¨132.00
2. Kategori ¨110.00
3. Kategori ¨ 88.00
4. Kategori ¨ 66.00

Koray Avcı
Tarih: 03 Ağustos 2017• Saat: 23:00
Yer: Jolly Joker Alaçatı, İzmir
Fiyat: Sahne Önü Bistro ¨169.50
Bistro ¨113.00
Ayakta ¨56.50

Trakya Fest
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Tarih: 04 - 06 Ağustos 2017
Yer: Erikli Sahili, Edirne
Fiyat: Kombine+Kamp ¨ 90.00, Kombine ¨70, Günlük ¨ 30
Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Trakya Fest en sevilen sanatçıları Erikli Sahili’nde müzikseverlerle buluşturuyor. Saros Körfezi’nin serin sularında serinleyip, sahilde müziğe doyup, ağaçların
arasında eşsiz bir kamp müzikseverleri bekliyor. Kesintisiz müzik ve eğlence 4-5-6 Ağustos tarihlerinde
Erikli Sahili’nde...
1. Gün (4 Ağustos): Manga, Bülent Ortaçgil, Zakkum, Niyazi Koyuncu, Deniz Tekin
2. Gün (5 Ağustos): Duman, Leman Sam, Selçuk Balcı, Adamlar , Manuş Baba
3. Gün (6 Ağustos): Şebnem Ferah, Moğollar & Hayko Cepkin, Yeni Türkü, Jehan Barbur, Son Feci Bisiklet,
Yüz Yüzeyken Konuşuruz
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Evrencan Gündüz
Tarih: 09 Ağustos 2017
Saat: 21:00
Yer: IF Performance Hall, Ankara
Fiyat: ¨ 33.00

Candan Erçetin
Tarih: 09 Ağustos 2017
Saat: 21:00
Yer: Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Sahnesi, İstanbul
Fiyat: 1. Kategori ¨ 238.00
2. Kategori ¨ 213.00
3. Kategori ¨ 187.00
4. Kategori ¨ 162.00
5. Kategori ¨ 135.00
6. Kategori ¨ 98.00
7. Kategori ¨ 82.50
8. Kategori ¨ 71.50
9. Kategori ¨ 61.00

Duman
Nil Burak &
DJ Hakan Küfündür
Tarih: 11 Ağustos 2017
Saat: 22:00
Yer: Sanat Performance Açıkhava Sahnesi, İstanbul
Fiyat: ¨ 28.50
DJ Hakan Küfündür, 90’ların en keyifli şarkılarını
çalmakla kalmıyor; o yılların en ünlü isimlerini de
sahneye çıkarıyor. O bir yaşayan efsane! “Sende
Başını Alıp Gitme Ne Olur”, “Boşvere Boşvere”,
“Tatlı Tatlı”, “Yalnızım Ben Çok Yalnızım”, “Birisine
Birisine” ve çok daha fazlası! Eski 45’liklerden
80’lere ve 90’lardan günümüze en sevilen şarkıları
dışında sahne şovu ve cover şarkılarıyla Nil Burak,
gecenin parlayan yıldızı olarak canlı canlı sahnede!

Tarih: 12 Ağustos 2017
Saat: 21:00
Yer: Marina Arena, İstanbul
Fiyat: Tribün 1. Kategori ¨ 80.00, Tribün 2. Kategori ¨ 70.00,
Tribün 3. Kategori ¨ 60.00, Normal Ayakta ¨ 40.00

Bir Zamanlar Gazinoda

Sunay Akın & İlhan Şeşen
Tarih: 15 Ağustos 2017 • Saat: 21:00 • Yer: Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu, Bursa
Fiyat: 1. Kategori ¨ 67.00, 2. Kategori ¨ 56.00, 3. Kategori ¨ 45.00
Şair, yazar, tiyatrocu, araştırmacı ve ayrıntı ustası Sunay Akın, kendine has, şaşırtıcı üslubuyla anlatacağı etkileyici
sevda öyküleri ve seslendireceği aşk şiirleriyle sahnede olacak ve ona İlhan Şeşen eşlik edecek. O gece Sunay Akın
ve İlhan Şeşen sahnede aşka kelimelerden ve notalardan bir kostüm hazırlayacak. Bu özel konseri sakın kaçırmayın.

Ogün Sanlısoy
Tarih: 16 Ağustos 2017
Saat: 22:00
Yer: Sanat Performance
Açıkhava Sahnesi, İstanbul
Fiyat: ¨ 28.50

Tarih: 16 Ağustos 2017
Saat: 21:00
Yer: Açıkhava Tiyatrosu, Denizli
Fiyat: 1. Kategori ¨ 67.50, 2. Kategori ¨ 56.00
Tarih: 17 Ağustos 2017
Saat: 21:00
Yer: Açıkhava Tiyatrosu, Datça
Fiyat: ¨ 56.00
“Yıllar önce yaptıkları tüm oyunlarla izleyenleri kırıp geçiren,
herkesin gönlünde taht kurmuş iki eski komedyenin şöhreti
artık geçmişin tozlu sayfaları arasında kalmıştır. Geçmişte
yaşanan tatsız bir olaydan dolayı bir gece yollarını ayırmışlar
ve yıllarca bir daha asla görüşmemişlerdir. Fakat hiç beklenmedik bir anda gelen teklifle yeni bir proje için tekrar bir
araya gelirler. Bakalım bu ilki eski dost aralarındaki husumeti
çözüp tekrar özledikleri o şöhrete kavuşabilecekler mi?”
Yazan: Haldun Dormen
Yönetmen: Ali Altuğ
Oynayanlar : Haldun Dormen, Kerem Atabeyoğlu, Ruhsar Öcal,
Almila Uluer, Caner Tör, Murat Terzi, Murat Buyruk, Cansel
Şanlı, Ece Arlı, Başak Burcu Ceylan, Fatih Aslan

Edip Akbayram
Ata Demirer
Tarih: 18 Ağustos 2017
Saat: 21:00
Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, İstanbul
Fiyat: 1. Kategori ¨ 213.00, 2. Kategori ¨ 182.00, 3. Kategori ¨ 162.00, 4. Kategori ¨ 135.00,
5. Kategori ¨ 110.00, 6. Kategori ¨ 98.00, 7. Kategori ¨ 82.50, 8. Kategori ¨ 71.50, 9. Kategori ¨ 61.00
Ata Demirer, gösterisinde hem stand-up yapıyor hem “Tek Kişilik Gazino” oluyor. Başarılı komedyen, Türk Sanat
Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuvara sahip. Demirer’e sahnede Taşkın
Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik edecek.

Pinhani

Moovment Festival
Tarih: 19 Ağustos 2017
Saat: 14:00
Yer: KüçükÇiftlik Park, İstanbul
Fiyat: Deluxe ¨ 275.00, Standart ¨ 99.00
Elektronik müziğin önde gelen isimlerinden oluşan
“line-up”ı, büyüleyici sahne prodüksiyonları, festival
aktiviteleri ve çok daha fazlasını sizlere sunacak olan
on saatlik müzik şöleni, Moovment Festival, İstanbul’da!

Tarih: 26 Ağustos 2017
Saat: 20:00
Yer: IF Performance Hall Beşiktaş, İstanbul
Fiyat: ¨ 38.50

Tarih: 19 Ağustos 2017 • Saat: 21:15 • Yer: Bodrum Kalesi, Muğla
Fiyat: 1. Kategori ¨ 112.00, 2. Kategori ¨ 95.00,
3. Kategori ¨ 85.00, 4. Kategori ¨ 75.00

Selami Şahin
Tarih: 30 Ağustos 2017
Saat: 23:00
Yer: Jolly Joker Alaçatı, İzmir
Fiyat: Sahne Önü Bistro ¨ 169.50
Bistro ¨ 113.00
Ayakta ¨ 56.50

Zeytinli Rock Festivali
Tarih: 24 - 27 Ağustos 2017 • Yer: Dalyan Sahili, Balıkesir • Fiyat: Kombine ¨ 110, Kombine+Kamp ¨ 130
Geçtiğimiz yıl yetmişten fazla sanatçı ve yüz binden fazla müzikseveri buluşturarak, Türkiye müzik festivali tarihine damga vuran Zeytinli
Rock Festivali, 2017 yılında da efsane bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.
23 Ağustos Çarşamba: Mor ve Ötesi, Feridun Düzağaç, Moğollar, Pilli Bebek, Yeni Türkü, İskender Paydaş, What da Funk
24 Ağustos Perşembe: Teoman, maNga, Seksendört, Flört, Tuna Kiremitçi, Niyazi Koyuncu, Set
25 Ağustos Cuma: Athena, Selda Bağcan & Boom Pam, Ceylan Ertem, Pinhani, Adamlar, Pera , Çamur
26 Ağustos Cumartesi: Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Mabel Matiz, Umut Kuzey, Melis Danişmend, Sattas, TNK
27 Ağustos Pazar: Bulutsuzluk Özlemi, Pentagram, Mavisakal, Kurban, Kurtalan Ekspres, Baba Zula, Yedinci Ev
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Kaptan
Kusto’yu
nasıl
bilirdiniz?
Yönetmen: Jérôme Salle
Oyuncular: Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou
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Yazı:

S

Murat Arda

iyah-Beyaz en
büyük Beşiktaşlı
yılların mütevazı
görünümlü takkeli dedesi “Kap
		
tan Kusto”,
hayatımızın bir parçası gibiydi. Tek
kanallı yılların anamın deyişiyle
“kara-kütük” esanslı gri devlet televizyonunda, hatıralarımıza kazınan
kayda değer belgeselleri ile Laz
uşağı görünümünde bilge kaptan
Jacques-Yves Cousteau, adeta
içimizden biri, ailemizin belgeselcisi
oluvermişti.
Lâkin kazın ayağı öyle değil; zira
işbu muazzam eserde efsanevi
“Kaptan Kusto”muzun, meğerse uçkuruna düşkün bir dede olarak tüm
yaşamını şan, şöhret ve kadın peşinde koşarak geçirdiğine hayretle
şahitlik edecekmişiz!

Derinliklere Yolculuk, L’Odyssée, daha önce TRT’de gösterilen
“Yaşayan Deniz” belgesel serisiyle
yetmişli ve seksenli yıllar boyunca
yurdumuzda fenomen olmuş Fransız deniz araştırmacısı Jacques-Yves Cousteau’nun hayat hikâyesini
beyazperdeye “derinlikli” bir şekilde
yansıtan kalburüstü bir yapım.
“Derin Kusto”nun aile içi ve aile
dışı tutkularını, evladı Phillippe ile
olan gerilimli ilişkisini ve elbette
ki denizlere olan tutkusunu biraz
da “Kaptan Kusto” mitini yıkmaya
teşne bir dille ama görkemli bir belgesel-sinemasal lezzetle anlatma
başarısını yakalıyor. Emektar gemi
Calypso’nun Simone üzerindeki
müthiş etkisi üzerinde durulmalı.

Sanki ele avuca sığmaz zampara
“Kaptan Kusto”nun Simone tarafından elde tutulabilecek yegane
kafesi olarak Calypso’yu algılamak
mümkün. Ama bir gemi, tutkulu bir
aileyi ne kadar bir arada tutabilecektir; işte yaşanan tüm bu çatışkılar güvertenin içinde ve dışında
süregelen daimi keşif hissiyatı ile
harmanlanarak yönetmen Jérôme
Salle’nin sıradışı sinematografisi ile birleşmiş. Cousteau rolünde
muazzam bir gerçekçilik ile büyük
bir performans sergileyen Lambert Wilson’ın yanı sıra, eşi Simone
rolüyle izlediğimiz ve “Amélie” ile
özdeşleşmiş olmaktan artık iyiden
iyiye kendini kurtaran Audrey Tautou çıtayı yüksek tutuyor. ◊

On the Milky Road / Aşk ve Savaş
Yönetmen: Emir Kusturica
Oyuncular: Emir Kusturica,
Monica Bellucci
“Üstad Kusturika’nın sinemasını
özledik” diye içimizden geçirirken
adeta rüya gibi bir filmle kapımızı
bir kez daha çalıyor Boşnak yönetmen...
Bosna Savaşı yılları ve bahar...
Bir sütçü, her sabah eşeği üzerinde vızıldayan mermiler arasında
cepheye süt taşırken aydınlık ve
huzurlu bir yaşamın hayallerini
kurmaktadır. Köye gelen gizemli bir
İtalyan kadına aşık olmasıyla alt
üst olan hayatı, onu tutku dolu, yasaklı bir ilişkiye sürükler. Rüya gibi
ve bir o kadar da tehlikeli bir aşka
yelken açan ikiliyi ne savaş ne de
kader durdurabilecek gibidir. ◊
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Örümcek Adam: Eve Dönüş
Yönetmen: Jon Watts
Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei
Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan genç Peter
kendini kanıtlama isteğiyle dolup
taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği
birçok farklı sorumluluğu vardır.
May halası ile yaşayan genç Peter
bir yandan da ona göz kulak olan
Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya
ve sıradan bir genç gibi yaşamaya
çalışan Peter’ın aklında ise suçla
savaşmak ve dünyayı daha güvenli
bir hale getirmek vardır. Vulture
yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre
gönderdiğinde ise Peter’ın kendini
gösterme fırsatı çıkacak, ancak en
değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır.
Clown filmiyle tanınan Jon Watts’ın yönetmenliğini üstlendiği projede Örümcek Adam Peter Parker
karakterini Tom Holland canlandırıyor. John Francis Daley ve Jonathan
M. Goldstein’ın senaryosuna beraber
imza attıkları film, Marvel Enterta-

inment mahsülü olarak
karşımıza geliyor. Filmde
Parker’a eşlik eden isimlerse Marisa Tomei, Tony
Revolori Laura Harrier ve
Zendaya... ◊
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KAZAK
Yazar: Meltem Gürle / Yayınevi: Can
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eşiktaşlı akademisyen, edebiyata sadece iş
ile, üniversite ile
değil; gönül
		
bağıyla meftun güzel insan Meltem Gürle ve
onun makaleleri, serotonin deposu
gibidir. He ne kadar kelimelerinin
arasına sıklıkla hüzün karışsa da,
son kertede bir “Meltem Gürle”
okuması, arınma yaratır mutlulukla sonlanan. En azından benim için
böyledir.
Gürle’nin “Kırmızı Kazak” adındaki kitabı, 2009-2016 arasında
Birgün Gazetesi’nde yazdığı yazılardan derlenmiş. Bu yanıyla, aslında başka bir formda tüm metinlerini hatmetmiş bir Meltem Gürle
okuru olarak, bu defa da kitap
halinde bu yazıları yeniden okuyor
olmam bana daha da fazla bir haz
verdi nedense. Belki de pekiştirme etkisi yaratması açısından bu
böyledir, bilemiyorum.
Bakınız, Meltem Gürle hocamız,
Beşiktaşımız’a, kutsal semtimize
dair neler yazmış:
“...Beşiktaş’ın böyle onarıcı bir
tarafı vardır gerçekten. İşsiz ve
parasız bile olsanız, insaflı davranır
size.
Parklarda oturup simit yiyebilir, seyyar kahveden bir bardak

çay alıp sahilde oyalanabilirsiniz. Ya da iyice
içiniz sıkılıyorsa vapura
atlar karşıya geçip geri
dönersiniz. Beşiktaş,
kim olursanız olun size
mutlu olmak için bir
şans tanır. Geçenlerde bir arkadaşıma,
çarşıdan ayrılmanın
benim için ne kadar
zor olduğunu anlatıyordum. Ben bu
simitler, kahveler,
vapurlar tiradını
attıktan sonra, bana
ne dese beğenirsiniz,
‘Sen Beşiktaş milliyetçisi olmuşsun, haberin
yok!’ Çok bozuldum.
Sonra düşündüm,
‘Varsın öyle olsun’
dedim. Bir semtin
‘milliyetçisi’ olacaksam, o Beşiktaş olsun...”
Meltem Gürle’nin “Kırmızı
Kazak”ı olağanüstü romantik metinlerden oluşuyor.
Tıpkı
Beşiktaşımız
gibi... ◊

Ve Yüzlerimiz,
Kalbim, Fotoğraflar
Kadar Kısa Ömürlü
Yazar: Jean Mohr, John Berger / Yayınevi: Metis
Her
satırıyla
bana
varoluşun
sonsuz
mutluluğunu
ve hayat
denilen
büyük
şakanın
beyhudeliğinin
sarsıcı depresyonunu aynı anda
derinlemesine hissettiren, geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz büyük
entelektüel John Berger’in ismi
bile şairane denemesini öneriyorum bu ay.
“Bir gece Bosna’da, Prijedor
yakınlarındaki kırlarda yürürken,
otların içinde ışığı amber yeşili,

kimsesiz bir ateşböceği buldum.
Yerden alıp parmağımın üstüne
koydum, o da bir yüzüğe oyulu
elektrikli bir opal gibi ışıldayıp
durdu. Eve yaklaştığımda, öbür
ışıklarla yarışamadı ve ışığını
söndürdü.
Sonra onu yatak odasında
çekmeceli bir dolabın üstünde duran birkaç yaprağın içine
bıraktım. Işığı söndürünce, tekrar
ışıldamaya başladı.
Tuvalet masasının aynası
tam pencerenin karşısındaydı.
Yan yatınca aynada gördüğüm
bir yıldız ve onun hemen altında
dolabın üstünde duran ateşböceği oluyordu. Aralarındaki tek
fark ateşböceğinin ışığının daha
yeşil, daha donuk ve daha uzak
olmasıydı.”
Bir ateşböceği huzuruyla uyu,
sevgideğer John Berger! ◊

Yüksek Doz Gelecek
Yazar: Orkun Uçar, Serdar Yıldız, Funda Özlem Şeran,
Umut Altın, Gökcan Şahin / Yayınevi: Altın Kitaplar
“Türkler
bilimkurgu
yazamaz”
saçmalığının
mimarlarını
dahi
utandıracak bir
eserle
karşı
karşıyayız.
Bu bakış açısı da ne tuhaftır;
Afrikalılar heavy metal yapamaz, Türkler bilimkurgu yazamaz,
Amerikalılar kardeş, Moskova
kalleş... Bu tip akıldışılığın mitleri
her yerde her zaman karşımıza
çıkar ve “bir şey yaptırtmamaya”
programlı bu bakış açısı, nice

yeteneğin daha başında körelmesine yol açmıştır...
Neyse; konumuza dönelim...
Ay’ın dâhi çocukları, Asteroid
madenci klanları, uzay korsanları,
Mars çiftçileri, Venüs’ün uçan
kentleri, Merkür’ün silah tüccarları, kuşak ötesinin cesur kâşifleri... İmplantlar, hibridler, klonlar,
robotlar, androidler, humanoidler,
sibernetikler...
Geleceğin tarihçesinden kaçamazsınız!
Belki çocuğunuz Mars’a göç
edecek, belki torununuz Ganymade’de doğacak... Uzay savaşlarında, madenci kolonilerinde,
ölümcül gezegenlerde ter ve
kan akıtacak soyunuz. Belki siz
bile bir uzay gemisinde yaşama
tekrar gözlerinizi açacaksınız.
Öyleyse...
“Yüksek Doz Gelecek” yüklemesi başlıyor! ◊

MüZiKOMANi

KÖKLERİNE
DÖNÜYOR
Dünyanın en görkemli kara-hardrock gruplarından Black Sabbath,
heavy metalin gökkubbesine bıraktığı hoş sedayı, finalde “köklere
dönüş” yaparak, “blues” ile taçlandırıyor.
Son veda turlarında seksen bir
farklı şehirde konser veren ihtiyarlar,
adeta köklerine sadakat göstererek
eskiye dönüş kararı aldı.
Son turne programları kapsamında Amerika, Avrupa, Avusturalya
kıtalarında ve Yeni Zellanda’da bulunan ve son noktayı doğdukları şehir
olan Birmingham’a koyan Heavy
Metal’in can suyu Black Sabbath, bu
şanlı tarihi de bir belgeselle süslemeye karar verdi.
Geçen hafta grubun basçısı
Geezer Butler da uzun zamandır hayallerini kurdukları bir Blues
albüm yapma planları olduğundan
bahsetmişti. “Belki konser albümü ve
belgesel çekimlerinden sonra buna
da fırsat olursa Black Sabbath başlangıç noktası olan Blues ile kariyerini tamamen sonlandırabilir” diyor
emektar müzisyen.
Her gruba böyle ölçülü ve sistemli
bir kariyer temenni ediyor ve haykırıyoruz: Siyaaah! ◊
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Yazı: Itır Gürdil

ŞAMPİYONLUĞU
DOYASIYA KUTLADIK
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festivaline gitmek ister misin kızım?” diye sorduğunda havalara
zıpladım. Diğer Beşiktaşlı aileler
ve Yavru Kartallar ile birlikte
şampiyonluğumuzu kutlayacak
olmak heyecan vericiydi.
Bizim okullarımızın kapanıp
da yaz tatilimize girmemiz gibi
futbol maçları da tatil oldu ve
maçlara ara verilmesi benim
biraz moralimi bozdu. Çünkü
annem ve babam ile Vodafone
Park’a gitmeyi çok
seviyorum.
Ama tam bu
Önümüzdeki sezon da yine biz
sırada Yavru Kartal
şampiyon olacağız. Her ne kadar
Festivali’ne katılıp
ilk gördüğüm şampiyonluğu çok
birbirinden eğlenceli
hatırlayamasam da her yerin Siyah
aktivitelerle şampiyonluk sevincini doBeyaz olduğunu unutamıyorum.
Ancak son iki şampiyonluğumuzu çok yasıya yaşamamız
hepimizi coşturdu.
net hatırlıyorum. Nasıl unuturum ki,
Yavru Kartallar
sevgili babacığım ve anneciğim, gece
Şampiyonluk Etkingeç saatlere kadar sokakta benimle
liği’nde en ilginç
birlikte Beşiktaş’ın şampiyonluğu
bazı anları yazmak
kutladılar.
istiyorum. Nasıl mı
kıskandırdık, anla-

kullar
tatilken
yapılan bir
Yavru Kartal
etkinliğin		
de çok iyi
vakit geçirdik. Yavru Kartalların
şampiyonluk gününde hepimiz
çok gururlı ve mutlu olmuştuk.
Babam bana “Akatlar No:1903
Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonluk

tayım. Babalarımız dedelerimiz
biz daha hayatta yokken, bir
ara uzun zaman şampiyonluğu
özledikleri zamanlar oluyormuş.
Babam diyor ki “Siz çok şanslısınız, her sene şampiyonuz artık.”
Daha on dört yaşıma girmeden
üçüncü şampiyonluğumu ya-

şadım, daha ne olsun! “Baba”
dedim, “bir daha asla o kadar
uzun ara vermeyeceğiz, sana
Yavru Kartal sözü...” Babam ise,
“Beşiktaş şampiyon olsa da, olmasa da hep en büyüktür” dedi.

Benim artık en büyük
görevim, diğer
arkadaşlarımızı da
Beşiktaşlı yapmak. Bunun
için aslında çok da çaba
sarf etmiyorum. Çünkü
sürekli biz şampiyonluk
kazandığımız için tüm
arkadaşlarım yavaş yavaş
Beşiktaşlı oldular

Üstelik çok eminim, bu yıl
dördüncü kere şampiyonluk
kutlamalarına katılacağım.
Çünkü önümüzdeki sezon da
yine biz şampiyon olacağız. Her
ne kadar ilk gördüğüm şampiyonluğu çok hatırlayamasam da
her yerin Siyah Beyaz olduğunu
unutamıyorum. Ancak son iki
şampiyonluğumuzu çok net
hatırlıyorum. Nasıl unuturum ki,
sevgili babacığım ve anneciğim,
gece geç saatlere kadar sokakta
benimle birlikte Beşiktaş’ın şampiyonluğu kutladılar!
Daha da güzeli son şampiyonluğumuzda sabah uyandıktan sonra formalarımızı çekip Vodafone Park’a denizden tekne ile
gitmemiz oldu. Yine tüm boğaz
Siyah Beyaz renklere büründü.
Benim artık en büyük görevim,
diğer arkadaşlarımızı da Beşiktaşlı yapmak. Bunun için aslında
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Her sene şampiyon
olduğumuzda
mahallemizde kendi
aramızda Yavru Kartal
şampiyonluk kutlaması
yapıp eğlenceli vakit
geçiriyoruz. Diğer takımları
tutan arkadaşlarımız da
bizimle birlikte kutluyorlar.
Galiba hepsi çok yakında
Beşiktaşlı olacak.
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çok da çaba sarf etmiyorum.
Çünkü sürekli biz şampiyonluk
kazandığımız için tüm arkadaşlarım yavaş yavaş Beşiktaşlı
oldular.
Ama biz centilmeniz, hala
başka takımı tutmalarına rağmen diğer arkadaşlarımızı da
çok seviyoruz ve onları fazla
kızdırmamaya çalışıyoruz. Çünkü
her sene şampiyonluktan uzakta
oldukları için onlara çok üzülüyoruz.
Her sene şampiyon olduğumuzda mahallemizde kendi aramızda Yavru Kartal şampiyonluk
kutlaması yapıp eğlenceli vakit
geçiriyoruz. Diğer takımları tutan
arkadaşlarımız da bizimle birlikte
kutluyorlar. Galiba hepsi çok
yakında Beşiktaşlı olacak. ◊
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mini mini

KARTALLAR

Baba Kart
allar ve Ya
vru Karta
Hep birlik
llar...
te Beşikta
ş
’ın maçla
kaçırmay
rını
an güzel
insanlar,
Beşiktaşlı
lar ve evla
Ayaz Orh
tları...
an Merca
n, dört ya
İlkim Selm
şında,
a Merc
Derin Cala an yedi yaşında ve
yır beş ya
Kara Kart
şında...
al ile Ada
naspor m
açındalar.
..
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Güneş Su Arslan,
Beşiktaş’ın başarısını
ve kupalar kaldırmasını
gönülden isteyen bir
Yavru Kartal...

Lina ve Mira Şahan,
masal kahramanı gibi sevimli iki
kardeş...
Onları tribünlerimizde görmek
için sabırsızlanıyoruz.

Selim Arhan Kalfa,
“büyük Beşiktaşlı
duruşu” adını verdiği
pozunu bizlere
yollamış.

Duru Nehir Taştekin,
babadan anneden
Beşiktaşlı olmanın
gururunu yaşıyor.
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mini mini

KARTALLAR

Emin Baştürk,
Beşiktaş’ın Sarı Fırtınası Metin Tekin,
Sarı Fişeği Caner Erkin’den sonra
Beşiktaş’ın Sarı Yavru Kartalı olarak
Kartal selamı gönderiyor.
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Haldun Özer,
“Haydi kalk ayağa,
yürü güneşe” diyen
babasının sözünden
çıkmıyor.

Vedat Deniz,
iyi ki doğdun,
iyi ki varsın...

Selin Büyükbaykal,
Beşiktaşlı annesi Ceyda hanımı da
Fenerli Babası Güven Beyi de çok
seviyor. Ancak şöyle bir mesajı var:
“Beşiktaş’ı çok seviyorum. Doğum yerim
bile Beşiktaş. Babam Fenerbahçeli ama
onu da bir gün yanlıştan döndüreceğime
inanıyorum. Annem ile ben Dişi Kartal
olmaktan dolayı çok
mutluyuz. Babacığım,
nasılsın?”
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Mina Nil Karluva,
“Her zaman, her yerde
en büyük Kartal” tezahüratını
haykırmayı çok sevdiğini tüm
Yavru Kartallar’a duyurmak
istediğini söylüyor.

Toprak Teziç,
Talisca’nın gol attıktan
sonraki hareketini
canlandırmış...

AKTÜEL

Arabalar 3
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Pixar’ın sevilen serisi Arabalar’ın üçüncü devam halkası Arabalar 3’te yönetmen
koltuğunda tekrar Brian Fee
oturuyor. Şimşek McQueen’in
yeni maceralarına tanık
olacağımız filmde sevimli arabayı kendisinden genç ve hızlı
arabalar tarafından bozguna
uğratılmış olarak görüyoruz.
Şimşek pistlere geri dönmenin hayalini kurup
kenara itildiğine
içerlerken

bir anda #95’in işinin henüz
bitmediğini kanıtlamaya karar
veriyor. Hevesli genç yarış
teknisyeni Cruz Ramirez’in
yardımına, kazanmak için bir
plana, merhum Hudson Hornet’in verdiği ilhama ve birkaç
beklenmedik numaraya
ihtiyacı olan arabamız Piston
Kupası’nın en büyük yarışında
boy göstermeye hazırlanıyor.
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İLGİNÇ
BİLGİLER
· Mavi
· Mavi

balinanın çıkardığı ses 850 km öteden duyulur.

yunusların kalbi dakikada sadece dokuz kere atar.

· Suaygırları

su altında doğar ve doğar doğmaz yüzebilirler.

· Suaygırları
· Hayvanlar
· Bir
· Son

ağızlarını 120 cm açabilirler.

aleminde sadece domuzlar güneşten yanabilir.

pire kendi boyunun 150 katı yüksekliğe zıplayabilir.

4000 sene içinde herhangi bir yeni hayvan evcilleşmemiştir.

· Karıncaların

koku alma kabiliyeti en az köpekler kadar gelişmiştir

ALEV SAÇLI
ÇOCUK
Yazar: Christine Nöstlinger
Yayınevi: Günışığı Kitaplığı
“Çocuklar kırmızı şeker, kırmızı top isterler de, neden kırmızı saç istemezler?”
diye sorar postacı. Bunu küçük Frida da
bilmez. Tek bildiği, sıradışı kırmızı saçları
yüzünden okulda hep alay konusu
olduğudur. “Alev alev Frida geliyor!
Yangın var, yangın var!” diye bağırır
çocuklar, hatta onu suya atmaya bile
kalkışırlar. Çok üzülen Frida’ya postacı
yardım etmeye çalışır. Frida, teyzesiyle
ve Kedi’yle birlikte yaşadığı evdeki,
tuhaf cümlelerini bir türlü okuyamadığı
kırmızı kitabı da çok merak etmektedir.
Ama ne yazık ki, teyzesi bu tuhaf kitabın dilini epeydir unutmuştur. ◊

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
Fotoğraf

ÜYELİK BAŞVURU FORMU
Adı Soyadı

:

Baba Adı

:

Ana Adı

:

Doğum Yeri - Medeni Durumu :
Doğum Tarihi (gün / ay / yıl)

:

Uyruğu - TC Kimlik Numarası :
Tahsil Durumu - Kan Grubu

:

En Son Bitirdiği Okul

:

Mesleği

:

Çalıştığı İş Yerindeki Ünvanı

:

İş Adresi
:
Ev Adresi

:

İş Telefonu

:

Cep Telefonu

:

Ev Telefonu

:

Faks

:

E-Posta Adresi

:

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, Beşiktaş JK taraftarı olduğumu, Dernekler Yasası, Türk Medeni
Kanunu ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Tüzüğü’nün aradığı derneklere üye olma şartlarını taşıdığımı, bu şartları
taşımadığımın sonradan tespiti halinde üyeliğimin kendiliğinden düşmüş sayılacağını, Türkiye Profesyonel Spor
Ligleri’nde takımları BJK ile aynı kümede bulunan diğer bir kulübe üye olmadığımı, sonradan böyle bir durumun
ortaya çıkması halinde üyeliğimin askıya alınacağını ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Tüzüğü hükümlerini aynen kabul ettiğimi ve bu hükümlere aykırı davranmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
						

İmza

5 yıllık Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Kurul Üyesi olarak yukarıda kişisel bilgileri belirtilen
............................................................................................................’yı üyeliğe takdim ederiz.
Adı Soyadı

Sicil No

İmza

1. ......................................................

..........................................................

..........................................................

2. ......................................................

..........................................................

..........................................................

ÜYELİK İÇİN ARANAN BELGELER
1. 1 adet noterden onaylı nüfus cüzdanı sureti (veya vukuatlı nüfus örneği)
2. 1 adet ikamet edilen mahalle muhtarlığından alınmış ikametgah belgesi
3. 1 adet savcılıktan adli sicil belgesi (veya e-devletten alınan adli sicil belgesi)
4. 4 adet renkli ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
ÖNEMLİ NOT: Belgeler başvurudan en fazla 3 ay önceki tarihle hazırlanmış olmalıdır, daha eski tarihli belgeler kabul edilmez.
Tüzük gereği üyeliğinize karar verildiği tarafınıza bildirildikten 30 gün içinde giriş ücreti ve aidat tutarının ödenmesi
gerekmektedir. Üyelik kabulünden önce söz konusu ücretlerin ödenmesi halinde üyelik başvurunuz reddedilirse yatırılan
tutarlar, derneğimize bağış olarak kabul edilecektir.
Aidatların son ödeme tarihi her yılın 31 Aralık günü saat 12.30’dur.
Size ulaşabilmemiz için, varsa adres ve telefon değişikliklerinizi en kısa zamanda kurulumuza bildiriniz.
Tel: 0212 948 1903 (Dahili: 2301 - 2302)

Faks: 0212 948 99 99

ÜYELİK ÖDEME FORMU

Tarih:..../.../201...

Üyeliğinizin kabul edildiği tarafınıza bildirildikten 30 gün içinde giriş ücreti ve aidat tutarının aşağıdaki ödeme
şekillerinden birini seçerek ödediğinizi derneğe bildiriniz.
Üyeliğe kabul edilenin anne veya babasının BJK Genel Kurul Üyesi olması durumunda alttaki bölüm doldurulur.
Üyelik Giriş Ödentisi 5.000.-TL ve Yıllık Üyelik Aidatı 120- TL olmak üzere toplam 5.120.-TL Kulüp veznesine
ödeme yapabilirler.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Ziraat Bankası Ticari Şişli Şubesi 2247-1796610-5005 no’lu hesaba
IBAN: TR98 0001 0022 4701 7966 1050 05
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Denizbank Karaköy Şubesi 9027-985468-475 no’lu hesaba
IBAN: TR51 0013 4000 0009 8546 8000 98
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Yapı Kredi Bankası Beşiktaş Şubesi 014-1155644 no’lu hesaba
IBAN: TR17 0006 7010 0000 0001 1556 44
Üyelik Giriş Ödentisi 5.000-TL ve Yıllık Üyelik Aidatı
120-TL olmak üzere toplam 5.120-TL’yi yatırdığıma dair dekont ektedir.
BJK Bonus Card sahiplerine 9 taksitte ödeme imkanı bulunmaktadır. Bu nedenle, üyelik işlemlerinin bir an
önce başlatılmasını isteyen başvuru sahipleri, 5.120 TL yerine banka masrafları ile birlikte 5.454 TL’yi 9 taksitte
ödeyebilirler.
5.120 TL (Tek Çekim)
5.454 TL (9 Taksit)
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne, üyelik giriş ödentisi 5.000-TL ve yıllık üyelik aidatı 120-TL olmak üzere toplam
5.120-TL’nin aşağıda detayları verilmiş olan kredi kartımdan tercih ettiğim ödeme türü uyarınca tahsil ediniz.
Peşin

Üyelik onay tarihinde

4 Taksit

Tüm Kredi Kartlarına

...../...../20...

5.120-TL

Üyelik, giriş ücreti ve aidat tutarının tamamı ödendikten sonra onaylanır.

Kart Numarası

:

Kart Cinsi

:

Visa

Master

Amex

Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka

:

Adı Soyadı

:

CVV No:
(Kartın arkasındaki 3 haneli güvenlik numarasıdır.)

İmza:

Annem / babam / eşim ................................................................... (ismini yazınız) BJK Genel Kurul Üyesi olduğu
için üyelik giriş ödentisinin %50’si olan 2.500-TL ve yıllık üye aidatı olan 120-TL olmak üzere toplam 2.620-TL
Kulüp veznesine yatırılmıştır.
						

İmza:

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Ziraat Bankası Ticari Şişli Şubesi 2247-1796610-5005 no’lu hesaba
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Denizbank Karaköy Şubesi 9027-985468-475 no’lu hesaba
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Yapı Kredi Bankası Beşiktaş Şubesi 014-1155644 no’lu hesaba
annem / babam / eşim ........................................................ (ismini yazınız) BJK Genel Kurul Üyesi olduğu
için üyelik giriş ödentisinin %50’si olan 2.500-TL ve yıllık üye aidatı olan 120-TL olmak üzere toplam
2.620 TL’yi yatırdığıma dair dekont ektedir.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne, annem / babam / eşim ........................................................................ (ismini yazınız)
BJK Genel Kurul Üyesi olduğu için üyelik giriş ödentisinin %50’si olan 2.500-TL ve yıllık üye aidatı olan 120-TL
olmak üzere toplam 2.620-TL’nin aşağıda detayları verilmiş olan kredi kartımdan tahsil ediniz.
Kart Numarası

:

Kart Cinsi

:

Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka

:

Adı Soyadı

:

Visa

Master

Amex

CVV No:
(Kartın arkasındaki 3 haneli
güvenlik numarasıdır.)

İmza:

NOT: BJK TÜZÜĞÜ GEREĞİ, ÜYELİK İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN 1 TAM YIL SONRA SEÇME HAKLARINA SAHİP OLUNUR.

