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En büyük Beşiktaşlı...
İzindeyiz...

Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, öncelikle ülkemizin be-

kası için hem yurdumuzun dört bir yanında hem de yurt dışın-
da canını ortaya koyarak terörle amansız bir mücadele içinde 
olan Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtmek isterim. 
Türkiye’nin aynı zamanda en büyük sivil toplum organizas-
yonlarından biri olan kulübümüz, 20 Şubat 2018 tarihinde tüm 
Türkiye’deki Kartal Yuvası mağazaları cirosunun yüzde onunu 
Mehmetçik Vakfı’na bağışlamıştır. Bu kampanyamız ile teröre 
karşı canını ortaya koyan kahraman askerlerimize moral des-
teği sağlamak amacındayız.   

¡
Dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu, en onurlu gün 

olan 19.03.2018 tarihinde Beşiktaşımız’ın 115. yılını kutlaya-
cağız... Beşiktaşımız’ı bir semt takımı olarak doğup, dünyanın 
tanıdığı bir kulüp haline getiren şanlı tarihine; yeni zaferler, 
yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılarla 
dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak, global bir marka 
haline gelmek için hep beraber omuz omuza, yılmadan, azimle 
çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 
başkanı olarak kulübümüzün 115. yılında dünyadaki tüm 
Beşiktaşlılar’ı en içten dileklerimle kutluyor, Beşiktaşımız’ın 
bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlılar’ı 
minnetle, şükranla anıyorum.

¡
Ülkemizde kadınların modern yaşamda yerinin ve kimliğinin 

hak ettikleri noktaya yükselmesi Cumhuriyetimiz’in kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün girişimleriyle başlamış ve Türk 
kadını, yaşamın her alanında kendisini gösterme fırsatı elde 
etmiştir. Atatürk’ün çağdaşlaşma felsefesinin temel direği 
olan kadınlarımız, ülkemizin modernleşmesi yönünden de be-
lirleyici bir unsur olmuştur. Annelik gibi kutsal bir görevin yanı 
sıra iş yaşamında da önemli görevler üstlenen kadınlarımız, 
aile ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Kulü-
bümüz bünyesinde de birbirinden değerli kadın sporcularımız 
ve çalışanlarımız Beşiktaşımız’ı ileriye taşımak için emek ver-
mektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar; kadınlarımıza 
aile ve iş yaşamlarında sağlık, başarı ve mutluluk dilerim.

¡
Son olarak, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşları’n-

da kaybetiğimiz kulübümüzün sporcularının da aralarında 
bulunduğu çok sayıda vatan evladını saygıyla ve sevgiyle 
anıyorum.

 En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman 
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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Beşiktaş’ın
geleceğine
kanat ger

Vodafone Karakartal Hareketi Beşiktaş’ın 
altyapısına oyuncu kazandırıyor. 
Çocuğunun futbol yeteneğini videoya çek,  
Vodafone Park Uygulaması veya 
geleceginkarakartali.com’a yükle. 
Karakartallılar oylasın!
Vodafone Karakartal hareketine katıl:
BJK9  1903

Hazır mısın?
Gelecek heyecan verici.

Yarışmaya, 29.01.2018 (saat 00.01’de başlar) - 13.05.2018 (saat 23.59’da sona erer) tarihleri arasında, 8-10 ve 11-13 yaş arası (2010, 2009, 2008 ve 2007, 2006, 2005 doğumlu) çocukların yasal velileri, 
çocuklarının yarışma kurallarına uygun olarak kaydedilmiş en fazla 59 saniyelik futbol videolarını geleceginkarakartali.com web sitesi ve Vodafone Park uygulamasına yüklemeleri sureti ile katılmaya hak 
kazanılır. Videolar kontrol edilerek belirtilen kurallara uygun olarak çekildiyse sisteme yüklenecektir. Video yüklemeleri ve oylamaları her bölge için o bölgede belirlenen seçme tarihlerinden 1 hafta önce 
gece 23:59’da sona erecektir. Oylamalar sonucunda seçilen adaylar Beşiktaş JK antrenörleri tarafından yapılan bölge elemelerinde, elemelerde seçilen adaylar İstanbul’da düzenlenecek kamp ve finale 
katılmaya hak kazanır. Final gününün ardından kazanan en az 3 aday 2 hafta süre içerisinde geleceginkarakartali.com web sitesi ve Vodafone Park uygulaması üzerinden açıklanacaktır. Kazananlar Beşiktaş 
JK altyapısında futbolcu olmaya hak kazanır. Videoların sisteme yüklenmesi için Vodafone abonesi, videoların oylanabilmesi için Vodafone Karakartal Hareketi üyesi olunması gerekmektedir. Vodafone ve 
Beşiktaş JK yarışmanın kuralları ve tarihleri ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Detaylar için: geleceginkarakartali.com

VF KV BJK 21x30cm.indd   2 15/02/18   16:21
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T
ürk spor 
tarihinin bir 
asra yaklaşan 
gelişimi içinde, 
“İlk Türk spor  

        kulübü” sıfa-
tıyla, Beşiktaş Jimnastik Kulü-
bü’nün yeri apayrı bir önem taşır. 
On dokuzuncu asrın sonlarında İz-
mir ve İstanbul’da İngilizler ile yerli 
azınlık gruplarının başlattıkları 
futbol faaliyetleri içinde, bir Türk 
takımını hatta bir Türk sporcusunu 
görmek, asla mümkün değildi. Zira 
Padişah 2. Abdülhamid’in uygula-
dığı baskı rejimi, Türk gençlerinin 
değil spor yapmak, iki-üç kişi 
olarak bir arada görünmesini bile 
yasaklamış bulunuyordu. 1900 yı-
lının başlarında, İzmir’den İstanbul’a 
göç etmiş olan James’la Fontaine 
ve kardeşleri, Kadıköy arkasın-
dan da Moda Futbol Kulüpleri’ni 
kurunca, bundan cesaret alan bir 
avuç Kadıköylü Türk genci, “Black 
Stocking (Siyah Çoraplılar)” adı 
altında bir Türk kulübü kurmuşlar, 
ama ne yazık ki daha ilk maçlarını 
oynamaya kalktıkları gün, Yıldız 

1903 Mart ayında 
Serencebey’de bir semt 

kulübü olarak doğan, bir 
asırı aşkındır dünyanın 

her yanına yayılan büyük 
aşkımız, Beşiktaşımız’ın 

19 Mart’ta 115. yaşını 
kutlayacağız. Nice yıllara 

Beşiktaş...

Dergimizin bu sayısını Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kuruluşunda rol almış
tüm isimlere ithaf ediyoruz. 

Vâlâ Somalı'nın 
Arşivinden

Beşiktaşımız'ın ilk rozeti
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Sarayı hafiyeleri tarafından dağı-
tılmışlardı.

1902 yılının Kasım ayı içinde, 
tüm bu şartlara rağmen Serence-
bey’deki Osman Paşa Konağı’nda 
sık sık bir araya gelen semtin 
gençleri, Osmanpaşazade Mehmet 
Şamil ve Hüseyin Bereket kar-
deşlerin önderliğinde fikir birliğine 
vararak, en kısa zamanda bir spor 
kulübü kurma kararı almışlardı. 

1903 yılının mart ayına ge-
linmişti. Aradan dört ay geçmiş, 
bu arada gençlerin sayısı 22’ye 
ulaşmıştı. Toplantılar Medine-i 
Münevvere Muhafızı ve Şeyhülha-

rem gibi unvanlar taşıyan Osman 
Paşa’nın Konağı’nda yapıldığı için, 
gençlerin faaliyeti o güne kadar 
pek dikkat çekmemişti. Gençler 
nihayet son toplantılarını yaptılar 
ve her türlü riski göze alarak, 1903 
yılının Mart ayı başında “Beşik-
taş Bereket Jimnastik Kulübü”nü 
Osman Paşa’nın Serencebey’deki 
Konağı’nın selamlık bölümünde 
kurdular. Mehmet Şamil ve kardeşi 
Hüseyin Bereket, ailelerinden gör-
dükleri her türlü destekle, konakla-
rındaki sportif faaliyetlere önayak 
olmaktan çekinmiyorlardı. Güreş, 
boks, barfiks-paralel, jimnastik ve 

halter branşlarında yapılan ant-
renmanlar, kısa zamanda semtin 
diğer gençlerine de yayıldı. Kadro 
birden genişleyivermişti. Osman 
Paşa oğulları, bir nizamname 
hazırlayarak, ilk idare heyetlerini 
kurma gereğini duydular. Neticede, 
“Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulü-
bü” ilk idare heyeti şu şahıslardan 
meydana geldi:

Reis: Mehmet Şamil (Osmanpa-
şazade)

Umumi katip: Hüseyin Bereket 
(Osmanpaşazade)

Spor hocaları: Mehmet Ali Fet-
geri (Jimnastik)

Ahmet Fetgeri (Güreş), Nazım 
Nazif (Gülle-halter), Hüseyin Hüs-
nü (Boks)

Özel fermanla
faaliyetler başladı

O sıralarda siyasi hareketler 
dolayısıyla her türlü toplanma-
dan ürkerek hafiyeler dolaştıran 
2. Abdülhamit’in adamları Seren-
cebey’deki bu toplanmaları haber 
alınca, spor yapan gençler bir 
baskınla karakola götürüldü. Uzun 
uzadıya tahkikat ve sorgular birbi-
rini takip etti. Bu sporcu gençlerin 
bir kısmının saray erkanına yakın 
olması, ayrıca o dönemlerde kötü 
gözle bakılan futbol oynamadık-
ları ve sadece beden hareketleri 
yaptıklarını belirtmeleriyle ger-

Mehmet Samil

Teyyareci Fethi

Hüseyin Bereket

Cami Baykurt

Ahmet Fetgeri

Behçet Asal

Mehmet Ali Fetgeri

Sevket Cenani

Nazım Nazif

Osman Hamza

İllüstrasyonlar: Ethem Onur Bilgiç
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gin durum yumuşadı. Gençlerin 
karakola götürüldüğünü öğrenen 
Seryaver Mehmet Paşa bizzat mü-
dahale etti ve gençleri karakoldan 
kurtardı. Fakat kısa bir zaman da 
olsa “Beşiktaş Bereket Jimnastik 
Kulübü”nün faaliyetine ara verme 
zorunluluğu doğdu. Osmanpaşa 
oğulları bu duruma yeni bir formül 
bularak, kulübün adında ufak bir 
değişiklik yaptılar ve “Osmanlı Be-
şiktaş Terbiyesi Bedeniye Mektebi” 
adı altında bir beden eğitimi aka-
demisi meydana getirdiler. Zaman 
kaybetmeden harekete geçen 
Seryaver Mehmet Paşa, sporcu 
ailelerin temsilcisi olarak padi-
şah Abdülhamid’in huzuruna çıktı 
ve “Beşiktaş Terbiyesi Bedeniye 
Mektebi” hakkında önemli açıkla-
malarda bulundu. Padişahın çok 
sevdiği kuşçubaşısı Behçet Bey’in 
de kurucularımız arasında olması 
Abdülhamid’in yumuşamasını sağ-
layan olaylardan biriydi. 

Dini bazı yorumlar nedeniyle 
muhafazakar bir tutumla futbolu 
haram sayan padişah, Beşik-
taşlı gençlerin güreş, boks, aletli 
jimnastik ve halter gibi sporlarla 
uğraşmaları için özel bir ferman 
çıkardı ve “Osmanlı Beşiktaş Terbi-
yesi Bedeniye Mektebi”nin faaliye-
tine izin verdi. 

Bu sayede yoğun bir çalışma-
ya giren kulüp, çok kısa zamanda 
sporu diğer gençlere de sevdirme 
olanağına kavuştu. Hasan Paşa 
Karakolu komiserini takiben Ab-
dülhamid’in özel muhafızı Kenan 
Bey de Beşiktaş’a katıldıktan son-
ra saray çevreleri sportif çalışma-
lara daha toleranslı davranmaya 
başladı.  

Mazhar Kazancı ve
Fuat Balkan’ın

tarihimizdeki önemi
1908’de Meşrutiyet’in ilanıyla 

sportif hareketler biraz daha ser-
bestlik kazandı. Bu sıralarda gene 
bir Beşiktaş çocuğu olan Fuat 
(Balkan) Bey, Edirne Askeri Mek-
tebi’ne eskrim hocası olarak tayin 
edildi. Orada askeri okulun beden 
eğitimi öğretmeni olan Emekli 
Yarbay Mazhar Kazancı ile tanışan 
Fuat Bey, ruhundaki kulüpçü-
lük sevgisini söndürebilmek için 
bir spor kulübünün kurulmasına 
teşebbüs etti. Fakat genel zihniyet 

bu girişimi anlamadığı için Mazhar 
ve Fuat beyler başarılı olamadılar. 
Bu sıralarda İstanbul’da 31 Mart 
Vakası (1909) meydana geldi. 
Bunun üzerine Edirne’de bulunan 
Fuat Balkan ve Mazhar Kazancı, 
Hareket Ordusu ile İstanbul’a geldi. 
Siyasi olaylar yatıştıktan sonra iyi 
bir eskrim hocası olan Fuat Balkan 
ile başta güreş ve halter sporlarını 
yapan Mazhar Kazancı, Seren-
cebey’de jimnastik yapan genç-
leri bularak birlikte spor yapma 
fikrini kabul ettirdi. Fuat Balkan, 
Ihlamur’daki evinin altındaki yeri, 
kulüp merkezi yaptı ve kulübün 

Fuat Balkan Mazhar Kazancı
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adı Beşiktaş Osmanlı Jimnastik 
Kulübü olarak değiştirildi. Böylece 
jimnastik, güreş, boks, eskrim ve 
atletizmin ön planda tutulduğu 
güçlü bir spor kulübü meydana 
geldi. Fuat Bey’in arkadaşları Refik 
ve Şerafettin Beyler de iyi birer 
eskrimciydi. 

İlk tescil edilen
spor kulübü 

Bu arada Beyoğlu Mutasarrıfı 
Muhittin Bey’in teşvikiyle Beşik-
taş Osmanlı Jimnastik Kulübü, 13 
Ocak 1910 tarihinde tescil edilen 
ilk Türk spor kulübü oldu. Semtin 
gençlerinin bu spor kulübüne ilgisi 
büyüdü ve spor yapan üyelerin 
sayısı bir anda 150’ye yükseldi. 
Kulübün merkezi de Ihlamur’dan 
Akaretler’de 49 numaralı binaya 
taşındı. Bir süre sonra bu bina da 
küçük gelince, yine Akaretler’de 84 
numaralı binaya geçildi. Bu binanın 
arkasındaki bahçe de bir spor 
sahası haline getirildi.

Ahmet Fetgeri (Aşeni), Mehmet 
Ali Fetgeri (Aşeni), Osman Paşa-
zade Mehmet Şamil (Osmanoğlu), 
Hüseyin Bereket, Kadızade Nazım 
Nazif (Ander) ve 20’ye yakın 
genç Beşiktaş’ın ilk kurucuları-
dır. Kurucuların ortak özellikleri 
Kafkas kökenli olmalarıdır. Ahmet 
ve Mehmet Ali Fetgeri kardeşler, 
Gürcistan tahtına kadar yüksel-
miş, Batum civarından göç etmiş 
bir soydan gelmektedirler. Mehmet 
Şamil ve Hüseyin Bereket, Dağıs-
tan aslanı Şeyh Şamil’in soyundan 
gelmektedirler. 

1903 Mart ayında Serence-
bey’de bir semt kulübü olarak 
doğan ve dünyanın her yanına 
yayılan büyük aşkımız, Beşiktaşı-
mız’ın 115. yaşı kutlu olsun... ◊
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.
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TEKMEYE
KAFA
ATAN

GARY MEDEL:

PITBULL
O, sıçradığında heybetli bir pire, 

depara kalktığında görkemli bir tazı ve 
tekmeye kafa attığında ise Beşiktaşlı 

bir Pitbull’dur. Gary Alexis Medel Soto, 
futbol tanrılarının Latin Amerika’dan 

Kara Kartal’a aşk, öfke ve yiğitlikle 
harmanlanmış bir hediyesidir.
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B
eşiktaş'ta oy-
namak benim 
için çok yeni bir 
hissiyat. Ama 
taraftarların  

           ve kulübün 
bana gösterdikleri ilgi ve sevgi o ka-
dar doğal ve güzel ki sahaya çıkınca 
kendimi Kara Kartal ile bütünleşmiş 
hissediyorum. Bu yüzden de gözü 
kara bir futbol anlayışım var. Sa-
haya çıktığında orası artık bir yeşil 
saha değildir. Tribünlerde futbola 
acıkmış olan binlerce taraftar var. 
Onları nasıl doyuracaksın? Ölümüne 
oynamakla... Kendini tüm benliğiy-
le bu spora veren ve gerektiğinde 
tekmelere kafa atabilecek bir futbol 
anlayışım var.”

Beşiktaş’ın hırçın ama hakikatli 
topçusu Gary Medel, sözlerine böyle 
başlıyordu. Röportajımız devam 
ederken, salt anlattıklarına yoğun-
laşmak beni kesmiyor; onun mimik-
lerini, beden dilini gözlemliyorum. 
Medel tipi futbolcular özeldir. Hele ki 
okyanus ötesinden gelen, bu Latin 
adamlar daha da kıymetli futbolcu-
lardır şahsi kanaatime göre. O, bana 
göre tam manasıyla ülkesini çağrış-
tırıyordu.

Latin Amerika’nın “tezatlar ülkesi” 
ayrıksı memleket Şili’nin sanki insan 
formuna bürünmüş hali gibi Medel: 
Tıknaz belki ama aynı zamanda Los 
Lagos dağları gibi heybetli; “Pek 
yakışıklı sayılamaz” diyebilirsiniz 
ama gülünce İsviçre Alpleri'ni hatır-
latan Şili dağlarını mesken tutmuş 
ataları İnkalar gibi çok güzel ve içten. 
Gizemli bir kişiliğe sahip olan Medel, 
tıpkı Şili’nin Afrika’nın Sahara’sını 
andıran kuzeydeki çölü gibi ıssız, 
Norveç’in kanallarını çağrıştıran 
güneydeki kanalları gibi romantik, 

Röportaj:
Murat Arda

Fotoğraf:
Tuncay Açar, Rahman Sağıroğlu

Ufuk Tuncaelli

Tercüman:
Arda Kabaklı
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Patagonya’daki buzullar kadar so-
ğuk ve bazen de ülkesinin Akdeniz’i 
çağrıştıran orta bölgeleri gibi sıcak 
bir karakter!

“Şili harika bir ülkedir. Başka 
hiçbir yere benzemez” diyor Medel 
ve gülerek ekliyor: “Bir haftalığına 
ziyarete gidersiniz, bir yıldan önce 
dönemezsiniz.”

Yüzünde gülücükler açınca fırsat 
bu fırsat deyip; “Neden sana Pit-
bull diyorlar? Bu lakabını seviyor 
musun” diye soruyorum çekinerek. 
Ama Şili’nin yerli milleti Mapuçeleri 
çağrıştıran endamıyla, sanki bin yıl 
öncesine aitmiş gibi duran o hınzır 
gülüşü, hemen peyda oluyor çehre-
sinde ve neşe ile anlatmaya koyu-
luyor: 

“Şili Milli Takımı Altyaş Grupları’n-
da oynamaya başladığım dönem-
lerde bana Pitbull lakabı takıldı. Çok 
hoşuma gitti. O dönemden bu yana 
Pitbull lakabını çok seviyorum.” 

“O zaman dergimize vahşi bir 
pitbull gibi poz verir misin?” 

“Bak, o olmaz. (Gülüyor) Sadece 
yeşil sahalarda Pitbull olmayı tercih 
ederim.” 

“Hem sahada hem de sosyal 
medyada bana gösterilen büyük 
sevgiyi karşılıksız bırakmak iste-
mem. Beşiktaş taraftarı çok iyi mo-
tive ediyor beni" diyen Gary Medel, 
takıma geldiğinden bu yana henüz 
birkaç ay geçmesine rağmen arka-
daşlık ortamını çok sevmiş:

“Adriano beni çok iyi karşıladı, 
onunla aramız harika. Negredo ise 
eski arkadaşım; onunla önceden 
aynı takımda oynadık. Pepe, Atiba; 
hepsi ile kanka olduk. Bununla birlik-
te Oğuzhan’ın sakinliğini seviyorum, 
bazen onunla değişik sohbetlere 
giriyoruz. Mustafa Pektemek ile de 

iyi bir muhabbetimiz, özel bir diya-
loğumuz var. Tüm Türk futbolcular ile 
de dostluğumuz pekişiyor.”

Medel ile futbol anlayışını tartışı-
yoruz. Kaybetmek ve berabere kal-
mak hiç hoşuna gitmiyor. “Bu yüzden 
maçta bazen kendimi kaybedebili-
yorum” diyor. Tüm Beşiktaşlılar’ı ba-
zen “Yahu biraz sakinleş, şimdi kart 
göreceksin” diye endişelendirdiğin 
zamanlar oluyor” dediğimde “Maça 
kendimi ölümüne vermek istiyorum. 
Tabii bazen kendimden geçtiğim 
oluyor. Hatta daha sonradan ben de 
kendimi izleyerek analiz ettiğimde 
şaşırıyorum (gülüyor). Garip oluyor 
tabii... Ama futbol bu. Kendini kay-
betmeyen taraftar var mı? Ben de 
öyle bir futbolcuyum. Normal bir in-
san gibi futbol oynamıyorum, futbolu 
bir Pitbull gibi adeta soluyorum.”

Hakikaten değişik karakterli bir 
insan olan Medel’in ilginç bir mizah 
anlayışı olduğu besbelli. Hani bazı 
insanlar komik olmak için çabalar 
da bazılarının varoluşunda vardır o 
eğlenceli duruş; Medel de onlardan 
biri. Ama aynı zamanda olağanüstü 
duyarlı biri olduğu da aşikâr. Bakınız, 
futbol hayatındaki en unutulmaz 
hatıralarını ve kariyerindeki kırılma 
noktalarını konuştuğumuz anlarda 
bizlere neler diyor:

“Acı-tatlı birçok anı biriktirirsin. 
Çok komik ve eğlenceli zamanlar da 
geçirirsin, gözyaşı döktüğün hatıra-
lar da yaşarsın. Ben öyle çok hikaye 
anlatmayı seven biri değilim. Ancak 
bir konu var ki ölene kadar unuta-
mayacağım ve burada nakletmek 
isterim. Futbol hayatımda en önem-
sediğim hatıram, Şili Milli Takımı’nda 

“Gözü kara bir futbol 
anlayışım var. Sahaya 
çıktığında orası artık 
bir yeşil saha değildir. 

Tribünlerde futbola 
acıkmış olan binlerce 

taraftar var. Onları nasıl 
doyuracaksın? Ölümüne 

oynamakla... Kendini tüm 
benliğiyle bu spora veren 

ve gerektiğinde tekmelere 
kafa atabilecek bir futbol 

anlayışım var.” 
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2015’ta Copa América’yı (Amerika 
Kupası) kazandığımız dönemdey-
di. Bu başarı tüm milletim için çok 
önemliydi ve sonunda kupayı biz 
kazanmıştık. Şili’de büyük yangınla-
rın, depremlerin olduğu bir dönemdi 
o zamanlar. Halkımızın morali çok 
bozuktu ve bu şampiyonluk Şili’ye 

ilaç gibi gelmişti. Sevilla, Boca Ju-
niors, Universidad Católica; ulusla-
rarası birçok anı ve başarı illaki var, 
çok değişik hatıralarım da var ama 
benim en önemli kırılma anım ve 
futbol algımı değiştiren dönem 2015 
Amerika Kupası dönemimizdir.”

“Peki gelelim Beşiktaş’a... İstan-

bul’un en büyük kulüplerinden birine 
geldin. Kent yaşamına alışabildin 
mi?” diye sorduğumuzda coşku ile 
anlatmaya koyuluyor. Kentimizi çok 
sevdiği, ses tonundan belli oluyor:

“Eşim ve çocuklarımla İstanbul’da 
iyi vakit geçirmeyi seviyorum. Hatta 
kayınvalidem bile bizi ziyarete gel-
diğinde hep birlikte çok eğleniyoruz. 
Hepsi Türkiye’yi çok seviyorlar. Ön-
ceden Türkiye ile ilgili çok fazla bir 
bilgimiz yoktu. Ancak Türk kültürünü 
ve tarihini öğrendikçe daha da fazla 
Türkiye ile ilgilendik ve çok sevdik. 
Türk insanını daha fazla tanımak 
için vakit buldukça dışarı çıkıyorum 
ve Türk arkadaşlar edinmeye çalışı-
yorum” diyor Medel.

Gary Medel ile evlatlarının ilişkisi, 
baba-oğuldan çok arkadaş ilişkisi 
gibi sanki. Gary ve Alejandro adlı bu 
iki sevimli çocuk ile Beşiktaş Dergi-
si’ne poz verirken, onlardan bahse-
derken gözlerinin içi gülüyor:

“Eşim ve çocuklarımla İstanbul’da iyi vakit geçirmeyi 
seviyorum. Hatta kayınvalidem bile bizi ziyarete 
geldiğinde hep birlikte çok eğleniyoruz. Hepsi Türkiye’yi 
çok seviyorlar. Önceden Türkiye ile ilgili çok fazla 
bir bilgimiz yoktu. Ancak Türk kültürünü ve tarihini 
öğrendikçe daha da fazla Türkiye ile ilgilendik ve çok 
sevdik. Türk insanını daha fazla tanımak için vakit 
buldukça dışarı çıkıyorum ve Türk arkadaşlar edinmeye 
çalışıyorum.”
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“Oynadığım mevki itibari ile kendime hiç kimseyi 
idol olarak örnek almadım. O yüzden kendime has bir 
tarzım oluştu diyebilirim. Ancak bir futbolcu olarak 
tüm zamanların en iyi futbolcusu benim için Brezilyalı 
Ronaldo’dur. Onun için idolum diyebilirim ama tabii 
ki farklı pozisyonlarda oynuyoruz. Bunu bir hayranlık 
göstergesi olarak söylüyorum.”
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“Çocuklarım ilk eşimle birlikte 
Şili’de yaşıyorlar. Şimdi onlar beni 
tesislere ziyarete geldiler. Onlara 
İkiz Kartallar adını verebiliriz. Birinin 
adı Gary Stevens Medel Henríquez 
ötekinin ise Alejandro Isaac Medel 
Henríquez... Canavar gibiler de-
ğil mi? Ama benim kadar olamaz 
(gülüyor). Şu anda okulları tatil diye 
hemen kaçamak yaptılar ve soluğu 

Beşiktaş’ta aldılar. Çocuklarıma iyi 
bir baba olmaya çalışıyorum. İyi bir 
eğitim alabilmeleri için elimden ge-
leni yapıyorum. Onların yetişme tarzı 
çok önemli. Dünyaya faydalı birer 
birey olsunlar istiyorum. Etrafındaki 
insanlara saygılı birer yurttaş olma-
larını temenni ediyorum.”

Çocukları ile de sohbet ediyoruz. 
Her ikisi de babaları gibi profesyonel 
futbolcu olmak için çalışmalarını 
had safhada sürdürüyorlar. Doğru-
su, babaları Gary Medel gibi Pitbull 
imajından çok, sevimli bir çift kedi 
yavrusu gibi olağanüstü şirinler. 
Ama belli olmaz. Genler, ileride nasıl 
bir evrime yol açar, bunu şimdi-
den öngöremiyoruz. Ama Beşiktaş 
taraftarının Medel’e olan aşkından 
dolayı ufaklıklar Gary Stevens Medel 
Henríquez ve Alejandro Isaac Medel 
Henríquez’e “Beşiktaş’ta yeriniz şim-
diden hazır, kendinizi iyi geliştirin” 
diyoruz. Gülüşüyor ve tekrar “Baba”-
ya dönüyoruz. 

“Çocuklarının idolü sensin. Peki ya 
senin idollerin kimdi?” 

“Oynadığım mevki itibari ile ken-
dime hiç kimseyi idol olarak örnek 
almadım. O yüzden kendime has bir 
tarzım oluştu diyebilirim. Ancak bir 
futbolcu olarak tüm zamanların en 
iyi futbolcusu benim için Brezilyalı 
Ronaldo’dur. Onun için idolum diye-
bilirim ama tabii ki farklı pozisyon-
larda oynuyoruz. Bunu bir hayranlık 
göstergesi olarak söylüyorum.” 

Latin Amerika’nın Beşiktaş’a 
armağanı Pitbull az konuşuyor ama 
öz konuşuyor. “İdmana geri dönmek 
zorundayım, maç trafiği yoğun” 
diyor ve ayaklanırken ben sormadan 
taraftara mesajını kendisi veriyor:

“Beşiktaşlılar için sahada yüz-
de yüzümüzü hatta daha fazlasını 
vereceğiz.” 

Son olarak “Tekmeye kafa atan 
Pitbull” ile bir hatıra fotoğrafı çek-
tiriyor ve bu Kartal yürekli futbol 
aşığına veda ediyoruz. ◊
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MART AYI MAÇLARIMIZ

01 Mart 2018:
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE (ZTK)

05 Mart 2018:
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ (STSL)

10 Mart 2018:
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ (STSL)

14 Mart 2018:
BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH (ŞL)

18 Mart 2018:
M. BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ (STSL)

Beşiktaşımız, ligde Kasımpaşa’yı 2-1 ve K.Karabükspor’u 5-0 yenerken, 
Bursaspor ile 2-2 ve Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kupada Gençlerbirliği’ni 
3-1 ve 0-1 yenen takımımız, Fenerbahçe ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi’nde ise 

Bayern Münih’e şanssız bir şekilde 0-5 yenilen takımımıza rövanş maçında ve 
mücadele ettiği diğer kulvarlarda başarılar dileriz. 

(Beşiktaşımız’ın 25 Şubat 2018 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı lig maçının 
ayrıntılarına dergimiz baskıya girdiği için önümüzdeki sayıda yer vereceğiz.)

Yensen de
yenilsen de 

taraftarın senle
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TÜRKİYE SÜPER LİG

19. HAFTA / 26.01.2018

Hakemler: 
Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık 

Stadyum: 
Vodafone Park

Gol: Talisca (Dk.18 / 25), Trezeguet (Dk.72) 

Sarı Kart: Adriano (Dk.22), Pavelka (Dk.24), Babel (Dk.45) 
Popov (Dk.53), Medel (Dk.89)

2-1
BEŞİKTAŞ
Kasımpaşa

Süper Lig’de 19. haftanın 
açılış maçında Beşiktaşımız, 
Vodafone Park’ta Kasımpaşa’yı 18. 
ve 25. dakikalarda Anderson Talisca’nın 
attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Kasım-
paşa’nın tek golünü 72. dakikada Trezeguet 
kaydetti.

2. dakikada Kasımpaşa defansından dönen topa 
Adriano gelişine vurdu, top kaleci Ramazan’ın kucağına 
gitti.

7. dakikada rakip ceza sahası içinde yaşanan karam-
bolde defans topu uzaklaştırdı.

11. dakikada ilk tehlikeli bir atak gerçekleştirdik. 
Negredo topla ceza sahası içine girdi. Kısa süreli 
karambol sonrası top uzaklaştırıldı.

11. dakikada Negredo’nun ortaladığı topa Babel vurdu 
ve top kaleci Ramazan’da kaldı.

15. dakikada Kasımpaşa, çok tehlikeli yerden frikik 
kullandı. Top barajdan döndü.

16. dakikada Beşiktaşımız gol çok yaklaştı. Quares-
ma’nın yaptığı ortada Oğuzhan ön direkte topa 
dokundu, Ramazan gole izin vermedi.

18. dakikada Ricardo Quaresma’nın kornerden 
ortaladığı topa ceza sahasında Talisca kafayla vurdu, 
top ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Oğuzhan’ın ceza alanında çaprazdan 
vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Medel’in başlattığı atakla sağ kanatta 
topla buluşan Quaresma, topu ceza sahasına ortaladı. 
Talisca kafa vuruşuyla topu ikinci kez Kasımpaşa filele-
riyle buluşturdu. 2-0

30. dakikada soldan yapılan ortada, Negredo yerden 
vurdu ancak top yandan auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan 
Ricardo Quaresma, topa çok sert vurdu. Top resmen 
direkte patladı.
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BEŞİKTAŞ: FABRI, ADRIANO, MEDEL, PEPE, GÖKHAN, ATIBA, OĞUZHAN (Dk.85 TOLGAY) 
QUARESMA, BABEL, TALISCA (Dk.59 VIDA), NEGREDO (Dk.69 LENS)

Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Fatih, Vida, Caner, Lens, Tolgay, Necip, Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Güneş

KASIMPAŞA: RAMAZAN, OMERUO, SADIKU, YOUSSEF, VEYSEL, POPOV, TREZEGUET, PAVELKA 
(Dk.81 NEUMAYR), MENSAH, EDUOK (Dk.70 DIAGNE), MURILLO (Dk.46 İLHAN)

Yedekler: Eray, Hakan, Burak, Abdullah, Hasan, Ahmed, İlhan, Neumayr, Diagne

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

46. dakikada Eduok’un vuruşunda Fabri, direk dibinde son 
anda topa uzanarak korlere çeldi.

52. dakikada Anderson Talisca’nın savunma arkasına pasında 
Ryan Babel, topu kaleci Ramazan’ın üzerinden aşırdı, Ben Youssef 
golü son anda önledi ve topu uzaklaştırdı.

57. dakikada iki golümüzü birden kaydeden Anderson Talisca 
sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Talisca’nın yerine yeni 
transfer Domagoj Vida oyuna girdi.

61. dakikada Veysel Sarı’nın şutunda savunmadan seken topta 
Kasımpaşa gole yaklaştı ancak ofsayt bayrağı bu pozisyonda 
kalktı.

71. dakikada Trezeguet’nin ceza alan dışından çektiği şutta 
top üst direkten döndü.

72. dakikada Trezeguet, sol kanattan ceza sahasına girdi, topu 
çekti ve sağ ayağıyla vuruşunda topu filelerimize gönderdi. 2-1 ◊

M. Başakşehir

Trabzonspor

Akhisarspor

E. Y. Malatyaspor

Galatasaray

Göztepe

A. Alanyaspor

Gençlerbirliği

HAFTANIN MAÇLARI
Karabükspor

Fenerbahçe

Antalyaspor

D. G. Sivasspor

Osmanlıspor

Kayserispor

Bursaspor

A. Konyaspor

5-0

1-1

1-1

1-0

2-0

1-1

3-1

2-1

BEŞİKTAŞ

%46
15
5
349
%83
4
2/14
13
5

KASIMPAŞA
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%54
16
9

408
%82

5
6/20

17
3
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Trabzonspor

D.G. Sivasspor

A. Konyaspor

Kasımpaşa

Osmanlıspor

Fenerbahçe

Antalyaspor

Karabükspor

HAFTANIN MAÇLARI
Göztepe

Galatasaray

M. Başakşehir

Akhisarspor

Kayserispor

Gençlerbirliği

E. Y. Malatyaspor

A. Alanyaspor

0-0

2-1

1-1

2-0

0-1

2-2

3-1

1-0

BURSASPOR

%60
14
9
288
%72
6
7/17
15
1

BEŞİKTAŞ
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%40
8
5

171
%65

6
3/20

23
2

Spor Toto Süper Lig’in 
20. haftasında Beşiktaşımız, 
Bursaspor’la 2-2 berabere 
kaldı Gollerimizi Adriano ve 
Negredo atarken, Bursaspor’un 
gollerini Negredo (KK) ve 
Delarge kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Stadı’nda oynanan karşılaşmaya 
İl Spor Güvenlik Kurulu’nun 
kararıyla taraftarlarımız alınmadı. 
Statta, misafir takım tribünü boş 
bırakıldı. Şenol Güneş, ligdeki son 
Kasımpaşa maçına göre ilk on birde zorunlu iki değişiklik yaptı. 
Güneş, Bursaspor maçında, sarı kart cezalısı Ryan Babel’in yerine 
Jeremain Lens’i ilk on birde sahaya sürdü. Lens, orta sahanın 
solunda oynadı. Güneş, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 
Atiba Hutchinson’ın yokluğunda savunmada ve önünde değişik-
liklere gitti. Kasımpaşa karşılaşmasında savunmanın göbeğinde 
oynayan Gary Medel, Hutchinson’ın yerine savunmaya dönük 
orta sahada görev aldı. Medel’in orta sahaya geçmesiyle yeni 
transferlerimizden Domagoj Vida da ilk on birde oynama fırsatı 
yakaladı. 

Karşılaşmanın ilk isabetli şutu Bursaspor’dan geldi. 6. 
dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası ön 
çizgisinde Delarge’ın şutunu Fabri kurtardı.

13. dakikada Beşiktaşımız, ilk isabetli şutunda golü buldu. 
Ceza sahası önünde topla buluşan Adriano’nun mükemmel şutu 
filelerle buluştu. 1-0 

Golden sonra da, pozisyona girmeye devam ettik. 16. dakikada 
Oğuzhan ceza sahası dışında topla buluştu ve çalımlarla kaleye 
doğru ilerledi. Genç futbolcunun sol ayağıyla yapmış olduğu 
vuruşu Harun kornere çeldi.

28. dakikada Bursaspor’da Shehu, Quaresma’ya yaptığı faul 
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20. HAFTA / 02.02.2018

Hakemler: 
Halil Umut Meler, Mustafa Emre 
Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu 

Stadyum:
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu 

Sarı Kart:
Shehu (Dk.27), Delarge (Dk.30), Medel 
(Dk.34), Quaresma (Dk.45), Ekoko 
(Dk.85), Behich (Dk.90)

Gol: 
Adriano (Dk.13), Negredo (K.K - 
Dk.37), Delarge (Dk.45), Negredo 
(Dk.90)

BURSASPOR:
HARUN, TITI, BEHICH, SHEHU
BARIŞ (Dk.90 FATY), EKONG, YUSUF 
BOSTOCK, BADU, STANCU (Dk.76 
EKOKO), DELARGE (Dk.73 JOHN)   

Yedekler: Muhammed, Onur, Faty 
Furkan, Grozav, Sinan, Ekoko, John

Teknik Direktör: Paul Le Guen

BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO, PEPE, VIDA 
GÖKHAN (Dk.69 CANER), MEDEL 
OĞUZHAN (Dk.80 MUSTAFA) 
QUARESMA, LENS (Dk.56 LOVE) 
TALISCA, NEGREDO

Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Caner 
Tolgay, Necip, Mustafa, Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Bursaspor
BEŞİKTAŞ

2-2
sonrası sarı kart gördü. Serbest vuruşu kullanan Talisca’nın şutu 
üstten auta gitti. 

36. dakikada Yusuf Erdoğan’ın kullandığı serbest vuruşu Fabri 
kornere çeldi.

37. dakikada kullanılan kornerde Fabri kalesinden açıldı ve Titi 
topa vurdu, çizgi üzerinde Negredo’nun ters vuruşu ağlara gitti ve 
Bursaspor beraberliği yakaladı. 1-1

45. dakikada Quaresma’nın ön direğe yaptığı ortayı pepe arka 
direğe havalandırdı, Negredo’nun güzel şutunu harun kurtardı ve 
daha sonrasında savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada gelişen Bursaspor atağında Yusuf, çalımlarla 
ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı, savunmadan seken top yine 
Yusuf’un önünde kaldı, Yusuf’un kafayla içeriye çevirdiği topu 
Delarge ağlara yolladı. 2-1 

53. dakikada, mutlak gol pozisyonundan yararlanamadık. 
Quaresma sol kanattan aldığı topla Bursa kalesine yöneldi. Ceza 
sahasına giren Quaresma topu Negredo’ya bıraktı, İspanyol golcü 
de Lens’i gördü. Lens’in karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurşunu 
Harun kurtardı. 

59. dakikada Adriano’nun ortasında arka direkte Vagner 
Love’un kafa vuruşunu Harun kurtardı. 

79. dakikada Bostock’un uzun pasında topla buluşan Aziz 
Behich’in vuruşunu Fabri kurtardı.

90+1. dakikada Negredo ile eşitliği yakaladık. Caner’in yaptığı 
ortaya penaltı noktasından kafa vuruşunu yapan Negredo, topu 
filelerle buluşturdu. 

Son dakikada Vagner Love ile pozisyon yakaladık ancak 
Brezilyalı futbolcumuz biraz ağır kalınca maç 2-2 sona erdi. ◊
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21. HAFTA / 10.02.2018

Hakemler: 
Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen  

Stadyum: 
Vodafone Park

Gol: Pepe (Dk.14), Talisca (Dk.27-83), Love (Dk.59-90) 

Sarı Kart: Osman (Dk.37), Oğuzhan (Dk.45), Atiba (Dk.68) 
Adriano (Dk.78)

5-0
BEŞİKTAŞ
Karabükspor

Süper 
Lig’in 21. 
haftasında 
Beşiktaşımız, 
evinde Kardemir 
Karabükspor’u 5-0 
yendi. Baştan sona kontrolü 
elinde tutan Kara Kartallar’ımızın 
gollerini Talisca (2), Vagner Love (2) 
ve Pepe attı.

Beşiktaşımız, Bursaspor mücade-
lesine göre iki değişiklikle karşı-
laşmaya çıktı. Şenol Güneş, sarı kart 
cezası nedeniyle Bursaspor karşısında 
görev alamayan Ryan Babel’in yanı 
sıra sakatlığı dolayısıyla aynı durumu 
yaşayan Atiba Hutchinson’u, Kardemir 
Karabükspor karşısında ilk on birde 
sahaya sürdü. Bu oyuncuların formayı 
geri almasının ardından Bursaspor 
karşısında ilk on birde şans bulan 
Domagoj Vida ile Jeremain Lens, 
yedekler arasında yer aldı. Hutchin-
son’un sakatlığı sırasında Bursaspor 
karşısında ön liberoda oynayan Gary 

Medel, 
Kardemir 

Karabükspor 
mücadelesinde 

Pepe ile savunmanın 
göbeğinde görev yaptı. 

Son haftalarda olduğu gibi 
Kardemir Karabükspor mücade-

lesinde forvet hattımızda Alvaro 
Negredo, şans buldu. Yeni trans-

ferlerimizden Vagner Love yedek 
soyunurken, bir diğer forvet oyuncusu 
Cyle Larin ise kadroya dahil edilmedi. 
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 
Gençlerbirliği ile yaptığımız rövanş 
maçında kırmızı kart gören Necip Uysal, 
cezası nedeniyle kadroda yer almadı. 
Uzun süreli sakatlıklarının ardından 
takımla çalışmalara başlayan Dusko 
Tosic ile Gökhan Töre de kadroda yer 
bulamadı. Siyah Beyazlı taraftarlarımız, 
soğuk havaya rağmen Vodafone Park 
tribünlerini doldurdu. Futbolcularımız, 
sahaya “Farkında Ol Destek Ol Epilepsi 

İçin Bak” yazılı pankartla çıktı.
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BEŞİKTAŞ: FABRI, ADRIANO, PEPE, MEDEL, GÖKHAN, ATIBA, OĞUZHAN (Dk.56 VIDA), QUARESMA, 
BABEL (Dk.76 LENS), TALISCA, NEGREDO (Dk.56 LOVE)

Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Vida, Alpay, Caner, Lens, Tolgay, Mustafa, Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

KARABÜKSPOR: ŞAHİN, FERHAT, HAKAN (Dk.77 MURAT), KRAVCHENKO, İSHAK, IBANEZ, OSMAN, 
SKULASON, BLIZNICHENKO (Dk.37 STAHL), ERGİN (Dk.67 KAGE), ALEXE

Yedekler: Rybaka, Talha, Özgür, Traore, Murat, Alican, Kage, Stahl, Leandrinho, Yusuf

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Vodafone Park’taki karşılaşmanın 4. dakikasında Talisca ceza 
sahası dışından vurdu, top kalecide kaldı.

10. dakikada Talisca ceza sahası dışından markaj altında şutunu 
çekti, kaleci topa sahip oldu.

11. dakikada Quaresma’nın gelişine vuruşunda top yandan 
dışarı gitti.

14’te Pepe, takımımızı öne geçirdi. Quaresma kornerden topu 
ceza sahasına ortaladı. Portekizli savunmacı kale sahası üzerinde 
yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

27. dakikada Babel ceza sahasına girip rakibinden harika sıyrıldı. 
Babel’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Talisca, savun-
madan dönen iki şutu sonrası müthiş bir şut çıkardı ve farkı ikiye 
yükselten golü attı. 2-0

41. dakikada Oğuzhan’ın akıl dolu pasıyla ceza sahasında topla 
buluşan Negredo’nun vuruşunda kaleci Çağlar ayağıyla topa 
müdahale etti ve gole izin vermedi.

44. dakikada Adriano’nun soldan ortaladığı top kaleciden döndü. 
Dönen topa Quaresma kafayla vurdu, top dışarı gitti.

59’da Vagner Love, Adriano’nun asistinde şık bir vuruşla topu 
kalecinin solundan ağlara gönderdi. 3-0

67. dakikada Quaresma’nın derinlemesine pasıyla ceza 
sahasında topla buluşan Talisca’nın şutunda top auta gitti.

82. dakikada Medel’in gelişine vuruşunda top savunmadan 
döndü.

84’te Talisca, kaleyi cepheden gören noktadan serbest vuruş 
için topun başına geçti ve müthiş bir şut çıkardı. Yan direklere 
çarpan top ağlarla buluştu. 4-0

90’da Quaresma’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan 
Love’un şutunda top kalecinin çabasına rağmen ağlara gitti. 5-0 ◊

E. Y. Malatyaspor

Göztepe

Gençlerbirliği

Akhisarspor

Kayserispor

A. Alanyaspor

M. Başakşehir

Galatasaray

HAFTANIN MAÇLARI
Kasımpaşa

Osmanlıspor

Trabzonspor

Bursaspor

D. G. Sivasspor

A. Konyaspor

Fenerbahçe

Antalyaspor

1-1

3-3

0-0

1-0

1-1

1-2

0-2

3-0

BEŞİKTAŞ

%32
4
0
228
%72
5
3/15
14
1

KARABÜKSPOR
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%68
28
15

592
%88

7
11/27

13
1
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Antalyaspor

D.G. Sivasspor

Fenerbahçe

Bursaspor

Karabükspor

Trabzonspor

Kasımpaşa

Gençlerbirliği

HAFTANIN MAÇLARI
Kayserispor

Osmanlıspor

A. Alanyaspor

E. Y. Malatyaspor

Akhisarspor

M. Başakşehir

Galatasaray

Göztepe

2-1

3-2

3-0

0-0

0-3

0-1

2-1

3-0

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaşımız, deplas-
manda Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda 
Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Girdiği net gol poziyon-
larından yararlanamayan Siyah-Beyazlılar şampiyonluk yolunda 
kritik 2 puanı daha bıraktı. Maçı yöneten Alper Ulusoy'un ikinci 
yarıda Talisca'ya verdiği sarı kart ve birden fazla penaltı pozis-
yonunda verdiği kararlar tartışma yarattı.

Maçın ilk net fırsatını Talisca ile Beşiktaşımız yakaladı. 
Vagner Love'un derinlemesine pasında Talisca'nın vuruşu az 
farkla auta çıktı.

23. dakikada gelişen atağımızda Love ceza sahasına girdi, 
Love'un yerden pasında Talisca'nın vuruşunu Serkan kurtardı. 

27. dakikada Jeremain Lesn'in uzaktan şutunu kaleci kurtardı.
27. dakikada kullanılan köşe vuruşunda top savunmadan 

sekti ve ceza sahası dışına çıkrı. Ryan Babel'in ceza sahası 
dışıdnan şutu Atiba'ya çarptı ve yön değiştirdi. Serkan kırıntılı 
topa müdahele edemeyince meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0 

35. dakikada Atiba yarı sahamızda kaptığı topla hareket-
lendi ve hızlı bir şekilde orta sahayı geçti. Kanadalı futbolcunun 
arapasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan 
Vagner Love'un aşırtma vuruşu üstten auta gitti ve net pozis-
yondan yararlanamadık.

39. dakikada Pepe, rakibine yapmış olduğu faul sonrası sarı 
kart gördü ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. 

51. dakikada Eto'onun pasında sol kanatta topla buluşan 
Fofana'nın şutu kalenin üzerinden dışarı çıktı.

52. dakikada Beşiktaş'ta Anderson Talisca da sarı kart gördü 

KONYASPOR

%56
17
8
350
%77
8
7/33
17
0

BEŞİKTAŞ
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%44
7
3

262
%71

3
3/8
18
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22. HAFTA / 16.02.2018

Hakemler: 
Alper Ulusoy, Kerem Ersoy
Hakan Yemişken  

Stadyum:
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 

Sarı Kart:
Filipovic (Dk.19), Ali Turan (Dk.39), 
Milosevic (Dk.44), Pepe (Dk.39), Love 
(Dk.45), Talisca (Dk.52), Vida (Dk.80), 
Medel (Dk.90), Caner (Dk.90)

Gol: 
Atiba (Dk.27), Jahovic (Dk.60)

KONYASPOR:
SERKAN, SKUBIC, ALİ TURAN 
FILIPOVIC, JONSSON (Dk.46 
FOFANA), ÖMER, ALİ ÇAMDALI 
MILOSEVIC (Dk.90 VOLKAN 
ŞEN), BOURABIA, ETO'O (Dk.73 
HADZIAHMETOVIC), JAHOVIC

Yedekler: Emrullah, Eren, Selim 
Volkan, Volkan Şen, Orkan 
Hadziahmetovic, Vedat, Fofana, Musa

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

BEŞİKTAŞ:
FABRI, GÖKHAN, PEPE, MEDEL 
CANER, ATIBA, TOLGAY (Dk.67 
NEGREDO), LENS (Dk.78 
QUARESMA), BABEL, TALISCA, 
LOVE (Dk.59 VIDA)

Yedekler: Tolga, Utku, Adriano, Fatih 
Vida, Quaresma, Oğuzhan, Necip 
Mustafa, Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Konyaspor
BEŞİKTAŞ

1-1

ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Bu kart sonra-
sında hakeme itirazda bulunan yardımcı hocamız Şeref Çiçek 
hakem tarafından tribüne gönderildi. 

60. dakikada Eto'o'nun pasında savunma arkasına sarkan 
Adis Jahovic, topu fielelerle gönderdi. 1-1 yaptı. 

69. dakikada Negredo'nun kafayla indirdiği topa ceza 
sahasında Talisca gelişine vurdu, top dışarı gitti.

71’de Babel topla ceza sahasına girdi ve Lens'e pasını attı. 
Lens'in vuruşunda top kaleciden döndü. 

82. dakikada savunmamızın arkasına sarkan Jahovic, Fabri 
ile karşı karşıya kaldı. Jahovic'in şutu Fabri'den döndü ve 
Konyasporlular’ın önünde kaldı. Hadziahmetovic, Fabri'yi çalım-
layarak şutunu çekti ama Pepe kafayla topu kornere attı.

Beşiktaşımız son anlarda gol için Konyaspor kalesini baskı 
altına aldı. Kalan dakikalarda gol gelmeyince, zirve yolunda iki 
puan bıraktık. ◊
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ÇEYREK FİNAL / 30.01.2018

Hakemler:
Serkan Çınar
Mehmet Kısal, Hakan Yemişken 

Stadyum:
Vodafone Park

Sarı Kart:
Claro (Dk.18), Caner (Dk.76)
Politevich (Dk.77), Khalili (Dk.87)
Ahmet (Dk.90), Babel (Dk.90)

Gol: Mustafa (Dk.21), Deniz (Dk.52) 
Negredo (Dk.74 -P), Talisca (Dk.79)

BEŞİKTAŞ:
TOLGA, GÖKHAN (Dk.46 ADRIANO) 
MEDEL, VIDA CANER, TOLGAY 
(Dk.63 TALISCA), NECİP, LENS 
BABEL, NEGREDO, MUSTAFA (Dk.69 
OĞUZHAN)

Yedekler: Fabri, Utku, Adriano, Pepe
Fatih, Quaresma, Oğuzhan, Talisca
Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

GENÇLERBİRLİĞİ:
HOPF, AHMET, UĞUR, POLITEVICH 
CLARO (Dk.46 DENİZ), ALPER 
SERDAR (Dk.18 MILINKOVIC) 
GUIDILEYE, KHALILI, SESSEGNON 
PARAIBA (Dk.65 ZEKİ)

Yedekler: Taha, Numan, Mert, N’diaye
Zeki, İlhan, Milinkovic, Issah, Aydın
Deniz

Teknik Direktör: Ümit Özat

BEŞİKTAŞ
Gençlerbirliği

3-1

Beşiktaşımız, Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Gençlerbirli-
ği’ni 3-1’lik skorla mağlup etti. 

Siyah Beyazlılarımız, 21. dakikada Mustafa Pektemik’in ayağından 
bulduğu golle maçta 1-0’lık üstünlük sağladı. İlk yarıda başka gol olmadı. 

İkinci yarıya konuk ekip Gençlerbirliği hızlı başladı. 52. dakikada Deniz 
Yılmaz skoru dengeledi. 1-1

74. dakikada Beşiktaş üstünlüğü sağlayan golü kaydetti. Kazanılan 
penaltıda Negredo, kaleciyi ters köşeye yatırdı ve topu ağlara gönderdi. 
2-1.

79. dakikada oyuna sonradan dahil olan Anderson Talisca, kaleci 
Hopf’un hatasında klas bir aşırtmayla golünü kaydetti. 3-1 ◊

Türkiye Kupası’nda 
yarı final heyecanı

Beşiktaşımız, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek 
Final maçlarında Gençlerbirliği’ni 3-1 ve 0-1’lik 
skorlarla yenerek yarı finale yükseldi. Yarı 
finalde takımımız, Fenerbahçe ile karşılaşacak. 
İlk maç 1 Mart tarihinde Vodafone Park'ta, 
rövanş ise 17 Nisan'da deplasmanda oynanacak.  
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

ÇEYREK FİNAL / 06.02.2018

Hakemler:
Özgür Yankaya
İsmail Şencan, Süleyman Özay 

Stadyum:
Ankara 19 Mayıs

Sarı Kart:
Necip (Dk.35), Tolgay (Dk.63)

Kırmızı Kart:
Necip (Dk.71)

Gol:
Mustafa (Dk.25)

GENÇLERBİRLİĞİ:
TAHA, AHMET, CLARO, ALPER (Dk.67 
MERT), POGBA, ZEKİ, MILINKOVIC 
ISSAH (Dk.34 PARAIBA), KHALILI 
AYDIN, SKULETIC (Dk.62 BERİŞBEK)

Yedekler: Hopf, Numan, Uğur
Mert, Politevich, Scekic, Guideleye 
Berişbek, Sessegnon, Paraiba

Teknik Direktör: Ümit Özat

BEŞİKTAŞ:
TOLGA, VIDA, PEPE, MEDEL, CANER 
NECİP, TOLGAY, LENS (Dk.87 
QUARESMA), BABEL, MUSTAFA 
(Dk.82 TALISCA), LOVE (Dk.76 
ADRIANO)

Yedekler: Fabri, Utku, Adriano, Fatih, 
Quaresma, Babel, Oğuzhan, Atiba, 
Talisca, Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gençlerbirliği 
BEŞİKTAŞ

0-1

Kara Kartalımız, Gençlerbirliği ile Ankara 19 Mayıs Stadı’nda rövanş 
maçında karşılaştı. Beşiktaşımız, rövanş maçında da 1-0 galip geldi ve 
adını yarı finale yazdırdı.

Siyah Beyazlılarımız’da yeni transfer Vagner Love, ilk kez on birde 
sahaya çıkarken, lisansı çıkarılan Larin de yirmi bir kişilik maç kadro-
sunda kendine yer buldu. Bursaspor maçında cezası nedeniyle oynaya-
mayan Babel’i de ilk on birde sahaya süren Güneş, kalede de değişikliğe 
giderek Fabricio’nun yerine Tolga Zengin ile maça başladı.

15. dakikada Milinkovic, Tolga ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu 
yaptı, top az farkla auta çıktı.

23. dakikada takımımız çok tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde sol 
çaprazda topla buluşan Lens, şutunu attı fakat top az farkla dışarı çıktı.

25. dakikada Caner’in kullandığı kornerde çok iyi yükselen Mustafa 
Pektemek, takımımızı öne geçirdi. Mustafa Pektemek, bu sezon Türkiye 
Kupası’nda çıktığı beşinci maçta dördüncü golünü attı. 0-1

71. dakikada ikinci sarı karttan Necip Uybal kırmızı kart görürken, 
ikinci yarıda önemli bir pozisyon yaşanmadı. ◊

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Spor ile Hayata Gülümse” 
projesi kapsamında, Çankırı’dan gelen şehitlerimizin çocukları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu’nda kalan çocuklar hep birlikte Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını tribünden 
izledi. Çocuklar daha sonra Şenol Güneş ve futbolcularımız ile buluşarak hatıra fotoğrafı 
çektirdi.
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ / SON 16 TURU

20.02.2018

Hakemler: Ovidiu Hategan
Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe

Stadyum: Allianz Arena

Sarı Kart:
Quaresma (Dk.33), Lewandowski (Dk.38) Pepe 
(Dk.62), Tosic (Dk.90)

Kırmızı Kart:
Vida (Dk.16)

Gol: Müller (Dk.43-66), Coman (Dk.52) 
Lewandowski (Dk.79-88)

BAYERN MUNCHEN:
ULREICH, HUMMELS, MARTINEZ, BOATENG 
ALABA, RODRIGUEZ (Dk.44 ROBBEN), VIDAL 
(Dk.83 TOLISSO), COMAN (Dk.81 RIBERY) 
KIMMICH, LEWANDOWSKI, MULLER

Yedekler: Starke, Süle, Rafinha, Ribery, Robben, 
Tolisso, Wagner    

Teknik Direktör: Jupp Heynckes

BEŞİKTAŞ:
FABRICIO, ADRIANO, PEPE, VIDA, CANER 
(Dk.69 GÖKHAN), ATIBA, MEDEL (Dk.85 
TOLGAY), QUARESMA, BABEL, TALISCA
LOVE (Dk.57 TOSIC)

Yedekler: Tolga, Tosic, Gökhan, Oğuzhan, Lens, 
Tolgay, Negredo   

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Bayern München 
BEŞİKTAŞ

5-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Bayern 
Münih deplasmanında umduğumuzu bulamadık. 16. dakikada 
Vida'nın kırmızı kart görmesi bütün planlarımızı bozarken, kalan 
zamanda Bayern Münih 5-0'lık galibiyeti aldı.

9. dakikada Bayern Münih tehlikeli geldi. Fransız futbolcu 
Kingsley Coman, ceza sahası dışından kaleyi yokladı, Fabri topu 
güçlükle önledi.

11. dakikada Bayern Münih duran top kazandı. Kimmich'in 
ortasında Vidal'in kafası auta gitti.

14. dakikada Bayern Münih'te Kingsley Coman'ın ortasında 
Müller'in kafası üstten dışarı çıktı.

16. dakikada Beşiktaşımız, çıkarken topu kaybetti. Atiba'nın 
pasında, Lewandowski araya girdi. Domagoj Vida, hakemden 
kırmızı kartı gördü.

18. dakikada James Rodrigues'in frikiği üst direğin yanından 
auta gitti.

19. dakikada gole çok yaklaştık. Vagner Love kendi yarattığı 
pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı, Brezilyalı'nın şutu 
üstten auta gitti.

30. dakikada Fabri kalesinde devleşti. James Rodrigues'in 
ortasında Hummels'in penaltı noktası üzerindeki kafasını Fabri 
muhteşem bir refleksle çıkardı.

BAYERN MUNCHEN BEŞİKTAŞ
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%69
35
12

474
%89

6
11/38

16
3

%31
6
1
175
%70
3
1/10
14
1
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39. dakikada kontra atakla etkili geldik. Quaresma sağ 
kanattan taşıdığı topla Hummels'i çalımladı, ceza sahası içinde 
çaprazdan çektiği şutu kaleci Ulreich kornere çıkardı.

41. dakikada Pepe çok uzaklardan kaleyi yokladı, ancak top 
az farkla üstten auta gitti.

43. dakikada Bayern Münih golü buldu. Sol kanattan Coman 
topu içeriye çevirdi, top bir anda altıpas üzerinde Müller'in önüne 
düştü. 1-0

50. dakikada Lewandowski'nin frikiği direkten dışarı gitti.
52. dakikada Bayern Münih farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası 

içinde sağ çaprazda topu penaltı noktasına çıkaran Lewan-
dowski, Coman'ı topla buluşturdu, Fransız futbolcu düzgün bir 
vuruşla topu filelere yolladı. 2-0

66. dakikada sağ kanattan gelişen Bayern atağında Kimmich 
ön direğe orta yaptı, Caner Erkin ve Tosic ilk golün sahibi Müller'i 
kaçırınca fark açıldı. 3-0

75. dakikada Talisca, ceza sahası üzerinden kaleyi yokladı, top 
üstten auta gitti.

79'da Bayern Münih farkı dörde çıkardı. Mats Hummels'in 
uzaktan şutunu Fabri kurtardı, Lewandowski dönen topu 
tamamladı. 4-0 

88. dakikada Bayern Münih, Lewandowski'nin golüyle skoru 
belirledi. 5-0 ◊



38
Mart
2018

ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN
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S
on iki sayımızda 
Vodafone Park'ı 
gündüz ve gece 
ışıklarıyla iki 
farklı açıdan  

       resmettim. Bu 
defa stadımızdan mesafe olarak 
uzaklaşsak da, ruhen aslında tam 
da kalbindeyiz diyebilirim.

Barbaros Hayrettin Paşa Hey-
keli'nin sırtından, Boğaz Köprüsü'ne 
kadar olan geniş açıda taraftarla-
rımızın coşkusunu, ışık ve duman 
efektlerindeki yüksek fırça tekniği 
ile betimlemeye çalıştım.

Meşale kültürü ne yazık ki stad-
yumlardan uzaklaştı. Her ne kadar 
güvenlik ve insan sağlığı düşünüle-
rek alınan bir karar olsa da, tribün-
lere benzersiz bir görsellik kattığı da 
su götürmez bir gerçekti.

Statlardan uzaklaşan meşale-
ler, son yıllarda varlığını caddelere, 
meydanlara ve sokaklara taşıdı.

Tablomda özellikle meşale ateşi-
nin muhteşem görselliği ve semtin 
üzerine çöken dumanını yansıtmayı 
arzu ettim. Salt bir Beşiktaş sahili 
temalı peyzaj resminin, meşale 
efektleri ve bayraklarıyla bam-
başka bir ruha büründüğüne şahit 
oldum.

Boğaz Köprüsü'nden meydandaki 
elektrik direklerine kadar uzanan 
Siyah Beyaz bayrakların düzenli di-
zilimiyle, resmin içindeki sis, duman 
ve meşale ateşi harmanı yan yana 
getirerek şiirsel bir görsellik oluş-
turmaya çalıştım.

 Gökyüzü geceleri çoğu zaman 
simsiyah görünse de, resimli dün-
yamda hiçbir zaman bu rengi tercih 
etmediğimi önceki yazılarımda da 
belirtmiştim. Koyu tonlarda tercih 
edilmiş kobalt, mavi, mor karışımı 
renkle gökyüzüne ruhunu vermek 
istedim. Böylelikle Siyah Beyaz 
bayraklara ve meşalelerin efektleri-
ne koyu tonlarda ama renkli bir fon 
yaratmış oldum.

Resmin boya tekniğinden iko-
nografisine geldiğimizde; semtimiz 
bizim için çok farklı bir anlam ta-
şımaktadır. Ağaçlı yoldan iskeleye, 
oradan Köyiçi'ne kadar olan bölge; 
İnönü'deki kapalı tribünün adeta 
farklı bir versiyonu gibidir. Stada 
sığmayan coşkunun adeta uzantı-
sıdır...

Nice yıllar bu benzersiz coşku-
nun var olması ve gelecek nesillere 
aktarılması dileğiyle... ◊

Resim - Yazı:
Nihat Evren Derman

İnönü Ruhu 
Beşiktaş

Meydanı'nda...
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(50x70cm Tuval Üzeri Yağlıboya 2018. Osman Soydemir Özel Koleksiyon)
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G
eçtiğimiz gün-
lerde ulusal ba-
sında yer alan 
"İşte Hayat... 
İşte Arena" adlı  

          tablomun 
detaylarını ve Sayın Uğur Dündar'la 
yakında hayata geçireceğimiz 
sosyal sorumluluk projesini değer-
li Beşiktaş Dergisi okuyucularıyla 
paylaşmak istedim.

Gezici Araştırma tarafından ya-
pılan ankette açık ara Türkiye'nin en 
güvenilir insanı seçilen Sayın Uğur 
Dündar'a ithafen yaptığım tablo, 
geçmişten geleceğe miras niteliği 
taşıyan bir çalışma niteliğini taşı-
yordu.

Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini 
üstlendiği 1976 tarihli "İşte Hayat" 
adlı filminde Uğur Dündar'la başrolü 
paylaşan merhume Adile Naşit ve 
Hülya Koçyiğit'in bir arada olduğu 
bir sahneyi tuvale aktardım. Naşit 
ve Koçyiğit'in, Uğur Dündar'a hay-
ranlık dolu bakışlarına bir anlamda 
metafor diyebiliriz. Bu hayranlık ve 
sevgi dolu bakışlar yalnızca resimli 
dünyaya ait değil; halkımızın Sayın 
Dündar'a olan duygularının adeta 

sanatsal bir belgesi niteliğinde.
Tabloda arka planda bulunan 

uluslararası denizcilik işaret bay-
raklarıyla "UGUR DUNDAR" yazarak 
tablo içinde birçok çalışmamda 
uyguladığım şifreleme yöntemini 
kullandım.

Tablonun limitli baskılarını satışa 
sunarak Vefa Lisesi'ndeki çocuk-
larımıza katkıda bulunmayı amaç-
lıyoruz. Böyle önemli bir sosyal 
sorumluluk projesini, Türkiye'nin en 
güvenilir ismi olan halkın Uğur ağa-
beyi ile yapıyor olmak bana tarifsiz 
duygular yaşatıyor.

Yakın dönemde müzemize ziyare-
te gelecek olan; Sayın Uğur Dün-
dar'a ve kıymetli ailesine daha nice 
yıllar sağlık ve mutluluklar dilerim.

Sayın Uğur Dündar tabloyla ilgili 
Beşiktaş Dergisi'ne şu açıklamalar-
da bulundu:

"Değerli kardeşim ressam Ni-
hat Evren Derman'ın nostalji kokan 
çalışmasıyla yıllar öncesine yolculuk 
yaptım diyebilirim.

Koyu taraftarı olduğum kulübü-
mün renklerinin tabloda yer alma-
sı bana özel duygular yaşattı. Bu 
tabloyu yapan sanatçı kardeşimin 
de, ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz 
Beşiktaş'la özdeşleşmiş bir ressam 
olması beni ayrıca gururlandırdı.

Geçmişten bugüne yansıyan bu 
özel tabloyu gelecek nesillere de 
faydalı olacak bir projeyle taçlan-
dırmak niyetindeyiz. Tablonun sınırlı 

sayıda (yüz adet) üretilen reprodük-
siyonlarını satışa sunarak Vefa Lise-
si Eğitim Vakfı'na destek olacağız.

Beşiktaş'ın yönetiminden teknik 
heyetine kadar iyi yönetildiğini gö-
rüyorum. Futbol tutkunu bir spor-
sever olarak, Sayın Şenol Güneş'e 
ilk kez 'Filozof' yakıştırmasını yapan 
kişi de benim.  Beşiktaş JK Müze-
si'nin yeni halini çok merak ediyo-
rum; en kısa zamanda ziyaret etmek 
arzusundayım.

İki güzide kulübümüz; Fenerbahçe 
ile Beşiktaş arasındaki dostluk, ba-
rış ve kardeşlik bağlarının kuşaklar 
boyu devamını dilerim." ◊

Resim - Yazı:
Nihat Evren Derman

İŞTE HAYAT...
İŞTE ARENA... 
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V
odafone Ge-
leceğin Kara 
Kartalı proje-
sinin lansmanı 
Başkanımız  

             Fikret Orman, 
Futbol Altyapıdan Sorumlu Üye-
miz Metin Albayrak, BJK Şirketler 
Grubu Genel Koordinatörümüz 
Gökhan Sarı, Pazarlama ve Spon-
sorluklardan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcımız Umut Kutlu, Teknik 
Direktörümüz Şenol Güneş, Fut-
bol Akademi Sportif Direktörümüz 
Gökhan Keskin, futbolcularımız Ne-
cip Uysal ve Ryan Babel, Vodafone 
Türkiye CEO’su Colman Deegan ve 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Engin Aksoy’un katılı-
mıyla gerçekleştirildi.

Vodafone Park’ta yapılan lans-
manda konuşan Başkanımız Fikret 
Orman, kulübümüzün Vodafone ile 
örnek bir sponsorluk ilişkisi içinde 
olduğunun altını çizerek, şunla-

rı söyledi: “Vodafone Kara Kartal 
aracılığıyla Beşiktaş’a yeni oyun-
cular kazandırmayı hedeflediğimiz 
projenin lansmanındayız. Vodafone 
ile sponsorluğumuzun ilk gününden 
beri aile gibiyiz. Vodafone ile uzun 
vadeli bir iş birliği içindeyiz. Voda-
fone ile karşılıklı özveri ve iyi niyet 
içinde çalışıyoruz. Örnek bir spon-
sorluk anlaşması içindeyiz. Vodafo-
ne Kara Kartal projesini çok önem-
siyoruz. Bu projeye üç buçuk yıl 
önce başladık. Bu projeden önemli 
bir gelir elde ettik. Bu projeye 
katılarak kulübümüze destek olan 
taraftarlarımıza teşekkür ediyo-
rum. Projenin iyi işlemesi bizi yeni 
şeyler yapmak için heyecanlandır-
dı. Altyapıdan oyuncu çıkarmakta 
zorlanıyoruz. Bununla ilgili bir beyin 
fırtınası yaptık ve sonunda Gelece-
ğin Kara Kartalı projesi ortaya çıktı. 
Bu projeyle çocuklara fırsat eşitliği 
sağladık. Herkesi bu harekete katıl-
maya çağırıyoruz.”

Son 5 yıldır başarılı bir iş 
birliği yürüten Vodafone 

ve Beşiktaş, Türkiye’de 
futbolun geleceğine 

katkıda bulunacak önemli 
bir sosyal sorumluluk 

projesini hayata geçirdi. 
Dünyanın ilk dijital 

scouting projesi olarak 
başlatılan “Geleceğin 
Kara Kartalı” ile Türk 

futboluna genç yetenekler 
kazandırılacak. 

Geleceğin Kara Kartalı
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“Türkiye’de bir ilk”
Futbol Altyapıdan Sorumlu Üye-

miz Metin Albayrak, Beşiktaşımız’ın 
geleceğine çok önemli katkılar 
sağlayacak proje için Vodafone’a 
teşekkür ettiği konuşmasında şu 
ifadeleri kullandı: “Beşiktaş’ın ge-
leceğine katkı sağlayacak bir proje 
gerçekleştiriyoruz. Çok mutluyum. 
Vodafone ile aile ortamında gibiyiz. 
Vodafone’a altyapıya oyuncu ka-
zandırmayı amaçlayan ve Türkiye’de 
bir ilk olma özelliği taşıyan projesi 
için teşekkür ediyorum. Beşiktaş 
futbol aklının BJK Nevzat Demir 
Tesisleri’nde olmasını planlıyoruz. 
Vodafone Geleceğin Kara Kartalı 
projesi Beşiktaş’a büyük katkı sağ-
layacak.”

“Önemli olan insana
yapılan yatırımdır”

Teknik Direktörümüz Şenol Gü-
neş, lansmanda yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: “Birbirini destekle-
yenler takım olur. Beşiktaş ve Vo-
dafone örnek bir sponsorluk ilişkisi 
içinde. Uzun vadeli yatırımın karşılığı 
her iki markaya da olumlu yansıya-
caktır. Önemli olan insana yapılan 

yatırımdır. Çocuklara yatırım ya-
pılması beni sevindiriyor. Sokaktan 
zirveye gidecek çocukların önlerinin 
açılmasını sağlayacak bu projeyi 
önemli buluyorum. Teknoloji saye-
sinde yetenekli çocukların ayağına 
gidiliyor. Çocuklar hem okumalı hem 
de spor yapmalı.”

“Gelişimle birlikte
hayallerimiz de büyüdü”
Futbol Akademi Sportif Direk-

törümüz Gökhan Keskin, Vodafone 
Geleceğin Kara Kartalı projesinin 
kendisini çok heyecanlandırdığını 
ifade etti ve “Büyük bir sorumlulu-
ğumuz var. Bu proje bizi çok he-
yecanlandırdı. Kulübümüz önemli 
gelişimler sağladı. Gelişimle birlikte 
hayallerimiz de büyüdü. Vodafone 
sayesinde yetenekli evlatlarımızı 
camiamıza kazandırmayı amaçlıyo-
ruz” diye konuştu.

Altyapımızdan yetişen futbol-
cumuz Necip Uysal, Vodafone’a te-
şekkür ettiği konuşmasında, “Beşik-
taş’ta on beş yıl geçirdim. Amacım 
kalıcı olmaktı ve bunu gerçekleş-
tirdim. Çocuklara tavsiyem futbola 
devam etmeleri” dedi.

“Yetenekli gençlere
fırsat eşitliği”

Vodafone Türkiye CEO’su Col-
man Deegan, lansmanda yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: “Bura-
da olmaktan dolayı çok mutluyum. 
Beşiktaş ile ortaklığımızın beşinci 
yılındayız. Bizim için inanılmaz bir 
yolculuk oldu. Beşiktaş’a teşekkkür 
ediyoruz. Çok heyecan verici bir 
proje içindeyiz. Bu proje sayesin-
de yetenekli gençlere fırsat eşitliği 
sağlanacak. Bu projenin altyapı 
futbol gelişiminin yeni bir parçası 
olduğunu düşünüyoruz.”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafo-
ne Geleceğin Kara Kartalı projesinin 
detaylarını açıkladığı konuşmasında 
şu ifadeleri kullandı: “Vodafone ola-
rak Beşiktaş’ın en büyük destekçisi-
yiz. Vodafone Park’a 10 milyon dolar 
üzerinde altyapı yatırımı yaptık. 
Göğüs reklamı anlaşmamızı geçen 
yıl uzattık. Beşiktaş’a gönül verenler 
için Vodafone Kara Kartal hareketi-
ne başlamıştık. Bu proje sayesinde 
taraftarlar hem kulüplerine fayda 
sağlıyor hem de maçlara ve antren-
manlara gidebiliyor. Çocuklarımızın 
geleceği için spor ve sosyal sorum-
luluk projesi içindeyiz. Genç yete-
nekleri ortaya çıkarmakta zorlanı-
yoruz. Dijitalleşme sayesinde fırsat 
eşitliği olacak ve çocuklar yetenek-
lerini sergileme şansı bulacak. Proje 
üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada 
çocuklar bir dakikalık videoları-
nı uygulamaya yükleyecek. İkinci 
aşamada bölge elemeleri yapılacak. 
Üçüncü aşama final etkinliği olacak. 
Yedi bölgeden ellişer çocuk seçile-
cek. Daha sonra altyapı hocalarıyla 

Vodafone ve Beşiktaş’ın ortak projesi olarak geliştirilen 
“Geleceğin Kara Kartalı” kapsamında, Türkiye’nin 
dört bir yanından yaşları 8-10 ve 11-13 arasında 
değişen çocuklar için, Türk futbolunun önde gelen 
teknik insanlarına ulaşarak geleceğin başarılı futbol 
oyuncuları arasına katılma konusunda fırsat eşitliği 
sağlanacak. 
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beraber toplam seçilen oyuncu 
sayısı otuz beşe düşürülecek ve bu 
oyuncular BJK Nevzat Demir Te-
sisleri’nde dört gün kampa girecek. 
Bu projenin son aşaması Vodafone 
Park’ta yapılacak final etkinliği ola-
cak. En az üç oyuncuyu altyapıya 
kazandırmayı hedefliyoruz. Yüz bin 
yükleme yapılmasını ve beş yüz bin 
oylama yapılmasını bekliyoruz.”

Abone başına en fazla
on video 

“Geleceğin Kara Kartalı” projesi-
ne video yüklemek için Vodafone’lu 
olmak gerekiyor. Aboneler, “Voda-
fone Yanımda” şifresi ile sisteme 
girerek video yükleme işlemini 
gerçekleştirebiliyor. Yüklenen video-
nun içeriği uygun bulunursa, en geç 
bir gün sonra sisteme yükleniyor. 
Yükleme işlemi Vodafone Park mobil 
uygulaması üzerinden yapılırsa, 
abonenin internetinden yemiyor. 
Abone başına en fazla on video 
yüklenebiliyor. 

Video oylamak için ise Vodafone 
KaraKartallı olmak gerekiyor. Her 
abonenin haftada on oy kullanma 
hakkı bulunuyor. Oy hakkı her pa-
zartesi yenileniyor. Bir video sadece 
bir kez oylanabiliyor.

En az üç çocuk
altyapıya kazandırılacak

“Geleceğin Kara Kartalı”nda 
her hafta sonu başka bir bölgede 
olacak şekilde birer günlük etkin-
likler düzenlenerek video yükleme 
ve oylamalar teşvik edilecek. Nisan 

ayı itibariyle de Erzurum, Gaziantep, 
Samsun, Antalya, İzmir, Ankara ve 
İstanbul illerinde gerçekleştirilecek 
birer günlük seçmeler ile her bölge-
den beş çocuk seçilecek. Böylece 
toplam otuz beş çocuk, Haziran 
ayında BJK Nevzat Demir Tesis-
leri’nde düzenlenecek dört gün-
lük kampa ve ardından Vodafone 
Park’taki bir günlük final etkinliğine 
katılmaya hak kazanacak. Final-
de yapılacak seçmelerle en az üç 
çocuk Beşiktaş’ın altyapısına girme 
fırsatı yakalayacak. 

Babel: “Çok faydalı
bir proje”

Futbolcumuz Ryan Babel de BJK 
TV’ye verdiği röportajda kulü-
bümüzün önemli bir projeye imza 
attığını belirterek, “Burası çok 
büyük bir ülke, İstanbul çok büyük 
bir şehir. Burada milyonlarca insan 
yaşıyor. Kimse bana Türkiye’de 
yeteneğin olmadığını söyleyemez. 
Mutlaka yetenek var. Sadece yete-
neği çıkarmak, keşfetmek gereki-
yor. Bu proje bence ciddi bir katkı 
sağlayacak” dedi. ◊

Çocukların yeteneklerini 
sergiledikleri videolar, 
Vodafone Park mobil 
uygulamasına ya da 
geleceginkarakartali.

com sitesine yüklenecek. 
En çok oy alan videoların 
sahibi üç yüz elli çocuk 

bölgelerde düzenlenecek 
seçmelere katılma hakkı 

kazanacak.
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Bu sefer de 

sen kolay 

kazan!
Sen de hemen nkolaybono.com’a tıkla, 

dilediğin zaman faiz kaybetmeden paranı 

alabilme olanağıyla kazanmaya başla. 

Erken gel, fırsatı kaçırma!

%15,15 =N KOLAY BONO FAİZİ

%16,04*MEVDUAT FAİZİ

*Bonodaki stopaj avantajıyla 6 aya kadar vadede %15,15 faizli N Kolay Bono ile aynı 

kazancı sağlayacak mevduat faiz oranı %16,04’tür. N Kolay Bono bir Aktif Yatırım 

Bankası A.Ş. bonosudur, mevduat ürünü olmayıp TMSF kapsamında değildir. N Kolay 

Bono’da 200 TL-500.000 TL arasında yatırım yapabilirsiniz. Stopaj oranı %10’dur. 

İzahnameye www.nkolaybono.com ve KAP’tan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve faiz 

oranları için www.nkolaybono.com
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D
omagoj Vida, 
29 Nisan 1989 
Osijek’de 
gökyüzünde 
Güneş Boğa  

        burcunda 
ilerlemekte iken hayata gözlerini 
açmış. Venüs tarafından yöne-
tilen Boğa burcu, huzur, keyif ve 
neşe ile çok alakalıdır. Huzurunun  
 

kaçtığı yerde bulunmak isteme-
yen Boğa insanları için sevdik-
leriyle birlikte zaman geçirmek, 
keyifli ortamlarda bulunmak, 
yemek, içmek büyük öncelik 
taşır. Toprak elementinden ve 
sabit nitelikte olması sebebiyle 
de dayanıklılık, kararlı tavırlar, 
inat ve sabır gibi özelliklerle de 
tanımlanır.

Vida, futbol kariyerine ilk ola-
rak ülkesinin yerel takımlarından 
biri olan Jedinstvo Donji Mihollaj 
ile başladı. Tüm gençlik kariyerini 
Hırvatistan’da geçiren Vida, yedi 
yıl boyunca burada oynadıktan 
sonra 2003 yılında doğduğu 
kentin takımı olan Osijek’e geçiş 
yaptı. A takıma yükselen Vida 
2007-08 sezonunda, düzenli 
olarak forma giymeye başlayarak 
takımdaki yerini sağlamlaştırdı. 
Bu kulüpteki başarısı ile Hırvatis-
tan Şampiyonu Dinamo Zagreb’in 
dikkatini çekti ve 2010’da Alman-
ya Bundesliga ekiplerinden Bayer 
Leverkusen ile sözleşme imzaladı. 
14 Haziran 2011 tarihinde açık-
lanmayan bir ücret karşılığında 
Dinamo Zagreb’e transfer oldu. 
2011-2012 sezonunda Dinamo 

Zagreb ile Hırvatistan 1. Lig 
Şampiyonluğu’nu ve Hırva-

tistan Kupası’nı kazandılar. 
Vida, 2 Ocak 2013 tarihin-
de, 6 milyon euro karşılı-
ğında Ukrayna birinci ligi 
Premier Liga ekiplerinden 
FK Dinamo Kyiv ile beş 
yıllık sözleşme imzaladı. 
Ukrayna’da oynadığı yıllar-

da iki lig şampiyonluğu, iki 
Ukrayna Kupası ve bir Süper 

Kupa kazanılmasında başarılı 

futbolu ile büyük pay sahibi oldu.
Domagoj Vida’nın doğduğu 

gün gökyüzünde Boğa burcun-
da Güneş’le birlikte Venüs ve 
Merkür’de bulunuyormuş. Boğa 
kişileri genel olarak pratik, kararlı, 
mantıklı, azimli, sakin yapıda, 
güvenilir ve somut başarı hedef-
leyen yönleriyle ön plana çıkarlar. 
Güven duygusu onlar için önce-
liklidir. Doğal yapılarında sakin 
görünmelerine rağmen, inatçı 
ve kararlı davranışlarıyla dikkat 
çekerler. Vida’nın doğum harita-
sında zeka, düşünce ve iletişim 
gezegeni Merkür’ün de Boğa 
burcunda bulunması sebebiyle 
her türlü iletişim ve bilgi alış-
verişlerinde güven duygusunun 
onun için çok önemli olduğunu 
söyleyebiliriz. Merkür’ü Boğa 
burcunda bulunan kişiler sabırlı 
birer dinleyici olurlar, karşıların-
daki kişinin fikirlerini dinler ancak 
kendi güven süzgecinden mut-
laka geçirirler. Düşüncelerini bir 
temel üzerine inşa ederek hayata 
aktarmayı ve zihinsel anlamda 
bir güven duygusu içinde olmayı 
tercih eder. Beşiktaş Dergisi’ne 
verdiği röportajda Kara Kartal'a 
transfer olma sürecinde, Hırvatis-
tan, Almanya, Sırbistan, Türkiye; 
çeşitli ülkelerden yirmi civarında 
menajerin kendisini aradığını, 
araya girmeye çalıştıklarını ve 
bunun hoşuna gitmediğini belir-
ten Hırvat futbolcu; Başkan Fikret 
Orman ile görüştüğü ilk anda 
yaklaşımından dolayı etkilendiği-
ni vurgulamıştı. “Uzaktan da olsa 
doğrudan FaceTime ile görüşerek 
çok net bir şekilde ilerledik. Her-
kes çok saygılı davranıyordu. Beni Male / 29 Apr 1989, Sat

Osijek, Croatia / Tropical / Whole Sign

ASTROLOJİK PORTRE:

DOMAGOJ

VIDA
Yazı:

Betül Alakır
ISAR CAP, Danışman Astrolog 

www.betulalakir.com
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kandırmaya çalışmıyordu kimse. 
Beni Beşiktaş’a kazandırmak isti-
yorlardı. Fikret Orman çok beye-
fendi bir insan. Ona minnettarım. 
Sanırım, daha o ilk görüşmede ben 
kafa olarak Beşiktaş’ın bir parçası 
olabileceğimi hissettim. Başkanın 
vizyonuna hakikaten ikna oldum. 
Hedefleri ve bakış açıları çok net; 
bana profesyonel ve içime sinen 
bir ortam sundular. İleriki dönem-
de çok iyi bir yere geleceğimize 
inandım” cümleleriyle tamamladığı 
röportajında Boğa burcunun temel 
ihtiyacı olan güven duygusunun, 
onun aldığı kararların teme-
lini teşkil ettiğini çok net bir 
şekilde görebiliyoruz.

Boğa burcundaki bir baş-
ka gezegen olan Venüs ise 
Vida’nın keyfine, huzuruna, 
sevdikleriyle paylaşımları-
na çok değer verdiğini 
vurguluyor. Güçlü 
bağlar kurmak 
onun  
 
 

 
 

ana motivasyonları 
arasında bulunuyor diye-
biliriz. Dergimize verdiği 
röportajında Beşiktaş’ta 
mutlu olduğunu belirterek: 
“Bazı mutlulukların parasal 
karşılığı yoktur. Hayatta en 
önemli şey ailemdir. Aldığım 
her kararda babam, annem, 
abim, eşim ve yakın dost-
larımla konuşur, sevdikle-
rimden fikir alırım. Dost 
canlısı bir insanım ve 
sevdiklerime büyük 
bir sadakat taşırım. 
Çok güçlü bağlar 
var bizim aile-
mizde ve onlar ile 
aramı hep sıcak 
tutarım” demiştir. 

Beşiktaşımız’da 
oynayan oyuncuların 
doğum tarihlerine göre 
astrolojik haritaları-
nı çıkarırken defans ve 
defansın ön tarafında oy-
nayan oyuncuların çoğunlukla 
sabit nitelikteki burçlarda doğ-

muş olmaları dikkatimi çekti. Bun-
lar arasında en sağlam ve güvenilir 
olanlar; toprak elementinden Boğa 
ile su elementinden Akrep bur-
cunda doğanlardır. Sabit burçlar 
sağlamlığı, güvenceye almayı ve 
direnç göstermeyi sembolize eder. 
Örnekleyecek olursak Vida Boğa 
burcu, Adriano da Akrep burcudur. 
Tabii Boğa burcu duvar gibi bloke 
eden özellikleri daha doğal ortaya 
koyarken, Akrep burcu adeta kan-
ca atar gibi ayaktan topu çekip 
çıkarabilen özellikleriyle de dikkat 

çeker. Başka bir sabit nitelik 
ve ateş elementi olan As-

lan burcu da daha güçlü 
ve saldırgan özellikle-
riyle ön plana çıkabilir. 
Örneğin Medel gibi 
kendi Aslan, Ay burcu 
Akrep olan futbolcular, 

hem güçlü hem de 
topu rakip 

ayağın-
dan 

mıknatısla çeker gibi alabilme ye-
teneklerine de sahip olabiliyorlar. 

Futbolcu haritalarında özellikle 
incelediğimiz bir başka gezegen 
de Mars’tır. Mitolojik sembolizm-
de savaş tanrısı Ares tarafından 
temsil edilen Mars gezegeni astro-
lojik sembolizm de bir insanın kas 
gücünü, enerji kapasitesini, irade 
gücünü, dürtüsel tavırlarını ve 
hedefe nasıl ulaştığını anlatır. Do-
magoj Vida’nın doğum haritasında 
Mars; su elementi ve öncü nitelikli 
Yengeç burcunda yer alıyor. Boğa 
burcundaki güçlü Güneş’inin ge-
tirdiği dayanıklı ve sağlam yapı-
sıyla birçok faule maruz kalması-
na rağmen kolay kolay yıkılmıyor. 
Buna ilaveten Yengeç burcundaki 
Mars’ın verdiği sezgisel refleksle-
riyle; rakibin aklından geçeni ve 
yapacağı hamleyi çok doğru tah-
min ederek bir çok tehlikeyi daha 
fazla büyümeden sonlandırmak 
gibi ayrıcalıklı bir yeteneğe de 
sahip. Sezgisel Mars’ın bir başka 
özelliği de, duygusal bağ kurma 
isteğinin motivasyonu yükseltme-
sidir. 

Vida, Beşiktaş Dergisi’ne 
verdiği röportajında, trans-

feri gündemde  
 olduğu süreçte  

Beşiktaş taraf-
tarlarının 

Kiev’deki 
maçlarını  

 takip ettiği- 
 ni gördü- 
 ğünü ve tribün-
den kendisine “Come To Beşiktaş” 
diye bağırdıklarında çok mutlu 
olduğunu, gülümsemesini engel-
leyemediğini belirtiyor. Hedefleri 
arasında Beşiktaş’a kendini kabul 
ettirmek, çok iyi form tutmak,  
 

 
 

şampiyonluklar yaşamak ve kendi 
deyimiyle “yüce ruhlu taraftarı” 
memnun etmek olan Domagoj 
Vida’ya tüm kupaların ellerinde 
yükselmesi dileğiyle Beşiktaşı-
mız’a “Hoş geldin” diyoruz. ◊
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Bu ayki yazımda 5 Ocak 
2018 tarihinde sonsuzluğa 

uğurladığımız, Beşiktaş 
semtinde amatör sporlara 

hayatını adamış bir 
hocamızdan bahsedeceğiz. 

Kaleci Çetin, nam-ı ile 
“Deli” Çetin hoca... “Deli” 

lakabı onun özelinde 
bir olumsuzluk ibaresi 

değil, kazanma hırsı ve 
çocuklarla tatlı-sert 

iletişimi ve kendini spora 
adamışlığından gelir. O’nun 

öğrencileriyle yaptığımız 
röportajlarda, öğrencileri 

bizlere onu anlattı.

B
u semtin son kırk 
yılındaki birden 
çok kulübünün 
altyapısında nice 
gençlerin yetiş- 

      mesinde Çetin 
Susamış’ın emeği vardır. Kaybedi-
lenlerin ardından söylenen söz-
lerden biri çok anlamlıdır: “Kimileri 
toprağa gömülür, kimleri gönüllere”... 
Çetin Susamış hiç şüphe yoktur ki; 
bu semtin gönlüne gömülüp, orada 
kendi izini bırakmış, kıymetli bir spor 
insanıdır. Onun bu bıraktığı izi çok 
fazla düzletmeden, semtin sokak-
larında futbol oynarken seçtiği ve 
geçen sene U-11 takımları arasında 
şampiyon yaptığı genç futbolcula-
rından Çetin hocayı aktarmak iste-
rim. Kendi deyimiyle doksan doku-
zuncu şampiyonluğunu ona yaşatan 
evlatlarının gözünden Çetin hoca-
larını tanıyalım. Neden çocuklardan 
öğrenelim derseniz; o hep çocuklara 
inandı, onlara güvendi. Çocukların o 
temiz ve duru hallerine emek verdi. 
Ona göre çocukları kötülüklerden 
korumanın tek yolu, spor yapmala-
rından, iyi bir takım oyuncusu olma-
larından, emeğin kıymetini çocuk 
yaşta anlamalarından geçiyordu. 
Bugün spor insanı olarak bilinen bu 
adam aslında kırk yılı aşkın bir süre 
bu semtin çocuklarını sokaklar-
dan toplayarak kötü alışkanlıklara 

teslim etmemiş bir kıymeti temsil 
etmektedir. Tıpkı diğer tüm spor 
emekçileri gibi... Sporun salt skor 
boyutunun ötesinde topluma sos-
yolojik katkılarını doğru değerlen-
dirmemiz gerektiğini düşünüyorum.  

Çetin hocanın kendi evladı yok-
tu. Hasta yatağında son arzusu, 
“Beni son yolculuğuma evlatlarım 
uğurlasın” olmuştu. Evlatları onu 
hep dinlediler. O gün geldiğinde 
hepsi formalarını giyip Sinan Paşa 
Camii’nde yanı başında idiler. Önce 
sessizce helalleştiler, sonra usul-
ca akan gözyaşları ile hocalarının 
nöbetini tuttular. 

Şimdi çok uzatmadan sözü, 
geçen sezon U-11 Ligi’nde İstanbul 
Bölge 7. Grubun şampiyonlarına 
bırakmak isterim. Onların gözünden 
Çetin Susamış’ın bıraktığı “ize” bir 
yolculuk yapalım. Antrenmanları 
sonrası soyunma odalarının yanın-
da hep birlikteyiz. Onlara “Beşiktaş 
dergisinde Çetin hocayı siz anla-
tacaksınız” dediğimde gözlerindeki 
ışığı görmenizi isterdim.

Söze kimin başlayacağı ve yer 
kavgaları arasından bir ses duyu-
luyor: 

“Hala ayağıma her top geldiğinde 
onun sesini ve bağırmasını duyuyo-
rum. Bu normal mi?”

“Di mi abi? Ne yaparsak yapalım. 
Bir eksiğimizi bulup, ufak bir haşla-

Aşk Bizim 1903
Yazı: 

Semtin Çocuğu
askbizim1903@gmail.com

Beşiktaş ilçesinde
çocuklara hayatını adamış bir spor insanı: 

Çetin Susamış
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ma sonrasında başımızda onun bizi 
seven elini bulurduk.”

“Oğlum, o da bir şey mi?” diye 
konu açıldı.

Serhan Çetin ile onu evlatların-
dan dinlemeye başladık: 

“Ben, Serhan on üç yaşımdayım. 
Mevkim stoper. Antrenmanlarımızı 
dışardan izleyen biri Çetin hocanın 
o çınlayan sesini, sertmiş gibi duran 
o öğretmenliği asla anlayamaz. O 
kızan ama içten bize asla kızmadı-
ğını bildiğimiz bir insandı.”

Arda Demir: “On bir yaşımdayım. 
Orta saha benden sorulur. O ne 
kadar kızsa da hepimizi çok sever-
di. Antrenmanda ne olursa olsun 
ertesi gün asla onu hatırlamaz, yine 
bir fırça atarak gönlümüzü alırdı. 
O çocuklara her zaman özünde iyi 

davranırdı. Biz onu çok sayardık 
ama en az o kadar da severdik. 
Onun sözüne hepimiz güvenirdik. 
Bizim kötülüğümüzü istemediği hep 
hissettim.”

Ali Yıldız: “On yaşındayım. Mev-
kim sağ bek. Çetin hoca demek, 
kızmak demektir. Bizim iyiliğimiz 
için bu kadar kendini yoran biri 
olmaz diye düşünüyorum. Hepimiz 
futbolcu olmak için antrenmana 
çıkıyoruz ama onun o çınlayan sesi 
hep bir dersti. Kötü oynayıp, sa-
hadan çıkarttığı zaman çok kızardı 
ama eve gittiğimizde aslında haklı 
olduğunu bilirdik.”

Fuat Akpınar: “On iki yaşım-
dayım. Sol bek oynuyorum. Çetin 
hocanın en fazla kızdığı oyuncusu 
benim. Onun kızmasını biz hep üze-
rimize titremesi olarak gördüğümüz 
için takımımızdaki hiçbir arkada-
şımız ona alınganlık göstermezdi. 
Bizi yürekten sevdiğini hissederdik. 
Sevdiğini bağırmasından anlardık. 
Yine bana kızdığı bir gün kaleci yap-
tığını bile hatırlıyorum. Bir sol bek 
ceza olarak kaleci yapılır mı? Yaptı. 
Hatalı gol yedim. Onda bile söyle 
fırça attığını hatırlıyorum: ‘Kaleci 
olmaya bilirsin ama verilen görevi 
her zaman en iyi şekilde yapmaya 
istekli olmalısın. İstesen o golü şöyle 
şöyle kurtarabilirdin.’ Sizce bu bir 
ders değil mi? Sevgi değil mi?”

Eren Yarıcı: “On üç yaşımdayım. 
Aslında orta saha benden sorulur. 
Çetin hoca çok iyi bir insandı. Ta-
kımda oynamayan arkadaşlarımızı 
bile antrenmanlarda ayırmazdı. On-
lar antrenmanlarda istekli olsunlar 
diye takım oyuncuları ile aynı mu-
ameleyi gösterirdi. Bir gün kritik bir 
maçta son dakikalar içinde bir gol 
attım. O kadar sevindim ki yedek 
kulübesine koşup ona elimle bir çak 
işareti yapmak istedim. O an dün-
yam karardı. Beni oyundan aldı. O 
an anlamadım. Sonra anlattı. ‘Karşı 
takımın yedek kulübesi yanımızda 
evladım. Bu hareket onları rencide 
edebilir, futbolda kazanmak kadar 
rakibe saygılı olmak da önemlidir. 
Bugün sporda şikayet ettiğimiz ne 
varsa bu orantısız kazanma duy-
gusundan, bunu eğitmemiz lazım’ 
dedi. Bu anlattıkları hepimize ders 
olmuştur. Ayrıca ‘Bir öğrenci görevi-
ni iyi yaptı diye hocasına çak işareti 
yapmalı mı’ diye ince ince kalayla-
malarını da unutamıyorum.”

Berat Açık: “On üç yaşımdayım. 
Sol açık oynuyorum. Çetin hocamla 
iki yıldır çalışıyordum. Bugün burada 
hepimiz onun bize bıkmadan usan-
madan attığı fırçalarından bahse-
diyoruz ama hepimiz bunu onu öz-
leyerek anlatıyoruz. Arkadaşlarıma 
sorsanız kimse ona kırgın değildir. 
Ailemizden biri bize onun söyledik-
lerinin yarısını söylese ona kızabilir 
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ama Çetin hocaya kimse kızamaz-
dı. Her birimizle ayrı ayrı ilgilenirdi. 
Hata yapabileceğimizi ama hatayı 
tekrar etmenin bir sporcu davranışı 
olmayacağını ondan öğrendiğimi-
zi düşünüyorum. ‘Sporcu çalışkan 
olur ve iyi sporcu hatasını en az 
tekrarlayandır’ derdi. Şampiyon 
olduğumuz geçen sene final maçı-
mızı Simurg ile oynadık. İlk yarı 1-1 
bitti. İkinci yarı başladı, ben bir hata 
yaptım. Hoca kızıp sahaya girecek 
diye heyecan ve korku içinde öyle 
bir oynadık ki son dakikalarda 2-1 
öne geçtik. Şampiyonluk odasına 
girdiğinde ilk sözü şu oldu: ‘Şampi-
yon oldunuz, havalara mı girdiniz?’ 
Sonra da hemen, ‘Terli su içmeyin 
hasta olursunuz. Üzerinizi çabuk 
değiştirin’ deyip bizlere şampiyonluk 
yemeği ısmarlamıştı.”

Ergün Ertan: “Çetin hocamızdan 
bu takımın hocası olarak bayrağı 
ben devraldım. Aynı zamanda onun 
öğrencisi oldum. Çetin hoca ön-
celikle çok iyi kalpli bir insandı. Bir 
futbol emektarı idi. Çalışmayı çok 
seven, futbola aşık bir insandı. Onun 
disiplin anlayışının hepimize örnek 
olacağını düşünüyorum. Onunla son 
görüşmelerimizde paylaştığım bir 
şeyi unutamıyorum. ‘Benim amatör 
branşlarda doksan dokuz şam-
piyonluğum var’ demişti. İstanbul 
Amatör kümede Çetin hoca ismini 
bilmeyen yoktur. Hangi takıma git-
seniz onun ismini, emeğini, çocuk-
lara gösterdiği özeni herkes anlatır. 
Ben onu hala bizleri izlediğine ina-
nıyorum. Biz de bu sezon ona çalışıp 
bu evlatlarla yüzüncü şampiyonluğu 

kazanmak istiyoruz. Çetin hoca ya-
şasa idi şampiyonluktan daha çok, 
ahlaklı spor yapmamızı, çocukların 
antrenmanlarda eksiksiz çalışmala-
rını isterdi. İnancım onun kalibresin-
de biri İstanbul Amatör Kulüpleri’nde 
kolay kolay yetişmez. Süper ligden 
amatör kümeye onlarca oyun-
cu yetiştirmiştir. Zaten kendisinin 
cenazesinin böyle müstesna bir 
kalabalıkla olması onun emeğinin ve 
kalplerdeki yerinin en güzel göster-
gesidir. Ruhu şad olsun. Ona layık 
olmaya çalışıyoruz, çalışacağız.”

Mehmet Yaman: “On üç yaşım-
dayım. Santrfor oynuyorum. Çetin 
hoca çok iyi biri idi. Hepimize fut-
bolu o öğretti. Bana topa vurmayı 
bile o öğretti diyebilirim. Futbolla 
alakamız yokken bile onun sayesin-
de futbolu öğrendik. Otuz sene-
sinden fazlasını sokaklardaki top 
oynayan çocukların sporcu olması-
na vermiş biri nasıl kötü biri olabilir 
ki? Size bir anımı anlatmak isterim. 
İki sene önce dört veya beşinci 
hafta Mecidiyeköy maçında rakiple 
o kadar sert bir topa girdik ki ben 
düştüm. Pozisyonun devamında 
ayağa kalktım ama kolumu hisset-
miyorum. Golü de kaçırdığım için 
kulübeye bakmıyorum bile. Elimdeki 
ağrı artınca, ‘Hocam; elimi hisset-
miyorum’ dedim. Bana, ‘Futbol erkek 
oyunudur. Oyna ulan’ dedi. İki dakika 
sonra ağrım artınca durumu fark 
edip, ‘Mehmet, sen erkek adammış-
sın, ben seni anlamamışım. Senin 
durumun bu kadar ciddi miydi? Ben 
nasıl fark etmedim’ diye dertlenme-
sine hala çok güleriz. Antrenmana 

kolum alçılı gelince erkek adamlı-
ğımız onaylanmış oldu. Çetin hoca, 
aslında o gün en çok kendine kızdı. 
Çünkü bizim her şeyimizi bizim 
kadar düşünüp sahiplenirdi. Kolum 
sayesinde bir iki hafta fırça yemek-
ten kurtuldum (gülüyor).”

Tuğberk Çetin: “On üç yaşımda-
yım. Stoper orta saha oyuncusu-
yum. Hiçbir antrenman ve maçtan 
gönlümüzü kırıp bizi göndermemiş-
tir. Antrenman antrenmanda, maç 
maçta kalır. Bizim her daim gönlü-
müzü alırdı. İlk takıma katıldığımda 
iki-üç hafta benim ismini bir türlü 
öğrenmek istememişti. Antren-
man ve maçta ne zaman takımda 
olmayan bir isimle bağırsa bana 
bağırdığını bilirdik. Bir maçta ortalığı 
‘Hüseyin’ diye yıkıyor. Arkadaşlar-
la ‘Hüseyin kim?’ diye birbirimize 
baktık. Ben de fırlamalık olsun diye 
bana dediğini bile bile ‘Hüseyin, kim 
hocam’ diye kenara seslendiğimde: 
‘Sen kendini bilirsin. Eşek sıpası’ 
diye bağırmasını hiç unutmuyorum. 
Sonrasında ismimi öğrendi ama tüm 
maçlarda rakip ataklarında sahalar 
da onun sesinden Tuğberk’i öğrendi.”

Röportajlar uzadıkça çocuk-
lar kendi içlerinde kaynatıyorlar. 
Mehmet Yaman’ın aklına hastanede 
yaptıkları ilk ziyaretleri geliyor. “İlk 
ziyaretine Emir, Berat, Serhan, Eren 
gitmiştik. Beni görür görmez fırça-
ladı. Hastaneye yatmadan bir hafta 
önce, beni bizim bir ufak grupların 
antrenmanına götürmek istemişti. 
Ben de o saat için öncesinden bizim 
takımdan çocuklarla bir maç ayar-
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lamıştım. Arkadaşlarıma söz ver-
diğim için, hocamı kırmak zorunda 
kalmıştım. Antrenmana gelmediğim 
için bana çok kızdı. Hastanede daha 
görür görmez, ‘Gözüm seni görmesin 
Mehmet’ dedi. Tam otuz saniye son-
ra ise ‘Antrenmanları kaçırmıyorsun 
di mi?’ diyerek futbol konuşmaya 
başladık. Orada bile antrenmanları 
düşünüyordu.”

Emre Doğan: “On üç yaşımda-
yım. Kaleciyim. Çetin hoca, hataya 
tahammülü olmayan bir insandı. Bir 
Çıksalın maçında ilk yarı hatalı bir 
gol yedim. Devre arasında susamış. 
Benden yanındaki suyu vermemi 
istedi. Suyu uzattım. Gol aklına 
gelecek olacak ki, ‘Ulan senin suyun 
bile içilmez’ deyip suyu kafasına 
dikti. Sertliğinin içinde hep bir nükte 
vardı.”

Deniz Cansızoğlu: “Sekiz yaşım-
dayım. Ben bu takımın oyuncusu 
değilim. Top toplayıcı diyebilirsiniz. 
Bu sahanın olduğu sahanın yanında 
oturan bir çocuğum. Ben de topa 
vurmayı bile Çetin hocadan öğren-
dim. Okuldan her geldiğimde beni 
görür ve ‘Senin hocam kim?’ diye 
sorardı. Ben de bağırarak ‘Çetin 
Hoca!’ dedikçe abilerimin yanında 
topla sahada koşup oynamama 
imkan verirdi. O bizim, hepimizin 
hocası idi. Bize hep iyi davranırdı ve 
herkes onu severdi. İyi ki yanımızda 
hep olmuş. Onu hiç unutmayacağız. 
Okuldan her geldiğimde sahaya ko-
şup ‘Geldi mi?’ diye bakıyorum ama 
yok. Şimdi sahada ‘Seni Hiç Unut-

mayacağız Çetin Hocam’ yazıyor. 
Onu özlüyoruz.”

Emir Silgu: “On iki yaşımdayım. 
Sol açık oynuyorum. Çetin hocayı 
her zaman çok sevdim. O bizle-
rin hep iyiliğini isteyen bir insandı. 
Oyundan, antrenmandan çok atıl-
mışlığım vardır. Takım kaptanı olarak 
takımla ilgili her şeyin fırçasını ben 
yerdim. Takımda yalandan penaltı 
için yere biri kendini attı mı? Hem 
o hem ben yandım demekti. Böyle 
gerçekten uzak, içinde dürüstlük 
olmayan her şey için Çetin hocadan 
korkardık. Geçen sezon Berat bizim 
ligin gol kralı idi, ben de asist kralı 
idim. Dokuz maçta o on sekiz gol 
attı, ben yirmi sekiz asist yaptım. Bu 
golleri keşke izleme imkanımız olsa 
idi. Emin olun ki; Çetin hoca, maç 
maç geriye dönük hepsini hatırlardı. 
7-1 kazandığımız maçta haksız faul 
yaptığımız için yendiğimize sevi-
nemediğimiz olurdu. ‘Haksız faul 
hem rekabete yakışmaz hem haksız 
kazanç’ derdi. Onu çok özleyeceğim 
ama her topla buluşmamda onu ha-
tırlayacağıma eminim. Kaptan olma 
sorumluğunu bana bu yaşta verdiği 
için çok mutluyum.”

Ortak konuşmaya geçtiğimizde 
anılar dökülmeye başladı. Takım ismi 
vermeden takımın rekor galibiyet-
lerini heyecanla anlatmaya baş-
ladılar. 17-0’lık bir galibiyetlerini 
hiç unutamıyorlar. İlk yarıyı 9-0 
kazandıklarında Çetin hoca hepsini 
uyarmış. “Çocuklar rakip zayıf ise 
de bu kadar gol atmaya hakkınız 

yok. İkinci yarı maça asılmayın” diye 
uyarmış. Çocuklar maçı 17-0 alınca 
sözünü dinlemediler diye bir hafta 
hiçbiri ile konuşmamış. Hatta oyun 
sırasında Mehmet’i altı gol attı diye 
oyundan bile almış. Sonradan tüm 
takımı bir araya toplayıp “futbolun 
sadece yenmek olmadığını, rakip 
oyuncuların özgüvenini sarsacak 
şeylerin onları temsil edemeyeceğini 
ve sporun etik değerlerinin sonuç 
kadar önemli olduğunu” anlatıp, 
“Milletin çocuğunun psikolojisini 
bozmaya ne hakkınız var” deyip 
hepsini toplantıdan kovalamış.

Kendi oyuncusu istediği gibi 
oynamadığında oyuncu değiştirme 
hakkı yoksa hakeme “At şunu” diye 
bağırdığını anlatarak gülmekten kı-
rılıyorlar. Çetin hoca, öğrencilerinin 
idmanlar dışında futbol oynama-
larını sakatlanmasınlar diye ya-
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saklarmış. Maçlardan bir gün önce 
mutlaka Dikilitaş’taki tüm parklara 
baskın yapar ve kontrol edermiş. 
Ağaçların arkasından saklanarak 
Berat ve Fuat’ı yakaladığını hatır-
layıp, gülerek onu anıyorlar. Lafını 
dinlemeyenleri maç kadrosundan 
çıkartırmış. Hocanın her an bir 
yerden çıkacağını bilen çocuklar 
korkudan maç yapmazlarmış. Aynı 
zamanda her birine aynı çapraz sor-
gular yaparak idman dışı maç yapıp 
yapmadıklarını teyit edermiş. Her 
biri maç sonrası onlara ödül olarak 

dağıttığı muzları hatırlıyor, sadece 
top oynamadıklarını dile getiriyor-
lardı. Amatör sporcuların evrakları-
nın düzenlenmesinden, fotoğrafların 
kesilip-yapıştırılmasından, evrakla-
rın yazılarak düzenlenmesine kadar 
hep birlikte çalışmalarını mutlulukla 
anıyorlar bugün.

Her birinin bu yaşlarına rağ-
men sahaya çıkarken kulaklarında 
bir ÇETİN bağırış olarak, “Oğlum, 
mevsim geçti. Sen hala topa vura-
caksın”, “Ölmüşsün ağlayanın yok”, 
“Ulan eşek sıpaları”nı duyacakları 

kesin. “Çetin Hoca, hangi izi bırak-
tı?” diye sorulacak olursa; spora 
SUSAMIŞ koca bir yüreğin izini 
bıraktı.

Beşiktaş ilçesinin amatör spor 
hayatında birçok kulübünün yanın-
da özellikle Muradiye’si ve Dikilitaş’ı, 
onlarca evladını onun eğitiminden 
sonra profesyonel spor yaşamına 
kazandırdı. O iki-üç kuşağın, he-
pimizin Çetin hocası oldu. Amatör 
sporlara emek verenler iğne ile kuyu 
kazanlardır. Hiçbir gün emekleri kıy-
met bulmaz. Hep şikayet dinlerler, 
hep bir mutsuzluk işitirler. Bu dünya 
içinde sadece çocuklar kazanınca, 
ruhunu sahaya koyunca mutlu olan 
sert, disiplinli ama babacan Çetin 
hoca varlığı ile bir teselli sembolü idi.

Bu semtin çocukları seni unut-
maz. O bize sadece futbol öğretme-
di. Takımdaşlığı, bu semtin çocuğu 
isek Hakkı’mız ile kazanmayı, şika-
yet etmenin onursuz bir şey oldu-
ğunu, her şartta mücadele etmenin 
gerekliliğini, asla pes etmemeyi 
öğretti. Çalışkanlık, takımdaşlık ve 
cesur bir yüreğin en az iyi bir marka 
ayakkabı, top ve saha kadar değerli 
olduğunu bizlere öğretti.

Biz her fırçandan razıyız Çetin 
Susamış hocam. Öğrencisi olan 
çocukların dünyasına girmiş güzel 
insan. 

Ruhun şad olsun. ◊
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Çarşı’nın haylaz çocuğu 
Uzakdoğu’ya götürdü aşkını

Doksan dokuz yıllığına İngiltere’ye kiralandıktan sonra 1997 yılın-
da ait olduğu Çin’e tekrar bağlanan Hong Kong, sayfalarımıza ilk kez 
misafir oluyor. Beşiktaş’ın tutkulu neferi Muhammet Anlı’nın yanından 
ayırmadığı Siyah Beyaz atkı, bu kez Çin’in turistik ve fütüristik adası-
na yolculuk etti. Çıktıkları Uzakdoğu turunda Hong Kong’a giden Mu-
hammet Anlı, geleceğin mimari tasarımlarıyla yapılan binalarla dolu 
kentte önce Viktoria Tepesi’nde dalgalandırdı bayrağımızı. Yeşillikler 
içindeki yolun sonunda Viktoria Tepesi’ne ulaşan Muhammet Anlı, 
ölümsüz bir fotoğrafa imza attı. 554 metre yüksekliğindeki tepenin 
mabedimizin İnönü Stadyumu olduğu günlerde taraftarın diline do-
lanan Beleştepe gibi olduğunu gören Anlı, hemen Siyah Beyaz aşkını 
anlatan bayrağımızı çıkartarak fotoğraf çektirdi. Yılda yedi milyondan 
fazla turisti kendine çeken tepede bayrağımızı dalgalandıran Muham-
met Anlı, “Gözümüzde parlayan güneştir Beşiktaş aşkı. Yükseklik kor-
kumuzu bir anda Kartal’ın kanadında ölümüne uçurum sevdalısı yapan 
tutkudur çoğu zaman. Ve bizi diğerlerinden semtten mabede yolcuğun 
doyumsuz tadıdır. Yüreklerimize her defasında perçinlenen Beşik-
taş’a olan bu deli aşk, Siyah’la Beyaz arasındaki fark kadar belirgin ve 
nettir. Uzaklarda bile Beşiktaş’ın tarihine damgasını vuran Şeref Bey 
ve Baba Hakkı’yı hatırlar, Süleyman Seba’yı düşleriz. Victoria Tepesi’ni 
Beleştepe yapan işte bu ruhtur” dedi. Daha sonra Çin’in özerk bölgesi 
Macau Adasına giden Anlı, bir kez de yerel kıyafetleri içinde dolaşan 
Çinlilerle birlikte Siyah Beyaz bayrağımızı dalgalandırdı.

B
elki mabedimiz dediğimiz stadyumu 
yanlarında götüremezler ama coş-
kunun sel olup aktığı Beşiktaş, 
Çarşı’nın ruhunu taşırlar git-
tikleri ülkelere. Bavullarını  

             toplarken geride 
bırakmadıkları Beşiktaş sevdasını 
farklı coğrafyalarda dalgalandıran 
taraftarlar yine Siyah Beyaz 
renklerimizi temsil etti. “Semt 
Bizim Sevda Bizim” diye-
bilecek kadar alçak-

gönüllü taraftarlar bu ay Pasifik Ok-
yanusu kıyısındaki Çin’e bağlı Hong 
Kong ile özerk Macau Adası’nda, 
Almanya’nın orta yerindeki 
Heilborn’da ve Sarıyer Kar-
talları’nın eşlik ettiği dizi 
oyuncusu Özgürcan 
Çevik’in ellerinde 
yükseldi şanlı 
bayrağımız.

Dağlar ve denizler 
tanıktır sevdamıza
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SİZ DE BEŞİKTAŞ AŞKINIZI GİTTİĞİNİZ HER YERE TAŞIYIN, FOTOĞRAFLARINIZI YAYINLAYALIM. / gkarakas1903@gmail.com

Dizi setindeki gerçek Beşiktaş aşkı
Yerli komedi dizileri içinde ayrı bir yeri olan ve her bölümünde Beşiktaşlılık ruhunu vurgulayan 

Şevkat Yerimdar’ın setini Sarıyer Beşiktaşlılar Derneği ziyaret etti. Yayınlandığı ilk günden beri 
Beşiktaşlılık duruşunu esprili ve yalın bir dille anlatan dizinin başrol oyuncusu Özgürcan Çevik’in 
fanatik bir taraftarımız olduğunu bilen dernek, sette güzel anılar biriktirdi. Sarıyer Beşiktaşlılar 
Derneği Başkanı Birol Yılmazel öncülüğünde Özgürcan Çevik’i ziyaret eden taraftarları-
mız, gerçek bir Siyah Beyaz aşkına şahit oldu. Birlikte Beşiktaş atkısı açan taraftarla-
rımız ve oyuncu çok güzel vakit geçirdi. Sarıyer Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Birol 
Yılmazel, “Kara Kartal sevdasını televizyon ekranlarına taşıyan ve her davranı-
şıyla Beşiktaşlılık duruşunu kanıtlayan sanatçıyı ziyaret etmek büyük onur 
oldu” dedi.

Almanya’nın tam orta yerinde
Siyah Beyaz sevdamız bir kez daha Avrupa Birliği’nin güçlü devletlerinden Almanya’da dalgalandı. Kuralları ve 

bilimsel çalışmalarıyla ünlü ülkede yaşayan Türkler’in büyük bir bölümü elbette Beşiktaş taraftarı. Gurbetteki tem-
silcilerimizden Adnan Altınkaya’nın asbaşkanı olduğu Heilbronn Kartalları geçtiğimiz yıl dernekleşerek Beşiktaşımız 
için daha örgütlü işler yapmaya karar verdi. Taraftarlık duygularını gurbette çalışmanın verdiği özlemle harmanla-
yan Heilborn Kartalları, ilginç etkinliklerle bir araya geliyor. Heilborn Kartalları Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Koçak, 
geçtiğimiz sezon göğsümüze taktığımız üçüncü yıldıza kadar saçlarını uzatma kararı almıştı. Derneğin kurulduğu 
yıl taktığımız üçüncü yıldız, Ozan Koçak’ın uzun saçlı olmasını engelledi. Adnan Altınkaya, “Türkiye’den uzaktayız 
ama yüreğimiz Vodafone Park’ta atıyor. Oğlum Sergen Yalçın’a sürekli Beşiktaşımız’ı anlatıyorum. Almanya’da tüm 
Beşiktaşlılar birlik ve beraberlik içinde yaşıyor. Öyle yürekten izliyoruz ki maçlarımızı kendimizi stadyumda hissedi-
yoruz” diye konuştu. ◊
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S
üleyman Se-
ba’nın Beşik-
taş ile yolunun 
kesişmesi tüm 
Beşiktaşlılar  

        adına büyük 
bir mutluluk kaynağı olmalı. Seba, 
Kara Kartal adına, şahsında öyle 
görkemli değerleri somutluyordu ki, 
fiziksel hayata vedası sonrasında 
bile hayatın daha da güzelleşme-
si yolunda hepimize ilham verici 
olmaya devam etti. Seba adına 
kurulan kütüphanenin hayata geçiş 
serüvenini paylaşabilir misiniz? 

Bilgiye, eğitime her zaman önem 
vermiş ve elimden geldiğince emek 
vermiş biri olarak kitapların insan-
ların hayatını değiştirebileceğine 
inananlardanım. Tarihçi olmam 
dolayısıyla kitaplarla fazla haşır 
neşir bir hayatım oldu. İçimdeki me-
rak hiç bitmedi, doymayan bir bilgi 
açlığını kitaplarla besledim. Her ne 
kadar günümüzde teknoloji ilerlese 
de kitaplar her çağın vazgeçilmez 

kaynakları olacaktır. Dünya mede-
niyetinin ilerlemesinde, bugününde 
ve şüphesiz ki yarınında kitaplar ile 
yapılan bilgi aktarımı başroldedir, 
böyle de kalacaktır. Hayatı anlama-
ya çalışma yolunda da gözlerimizi 
açan, kulağımızın duyduğunu an-
lamasını ve söylemlerimizin şekil-
lenmesini sağlayan yine kitaplar 
sayesindedir. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dediği gibi ‘Kitapsız ya-
şamak, kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.’ 
Beşiktaşlı olmak gurur duyma se-
bebimdir. Beşiktaş bizim için yaşam 
biçimidir. Siyah ve Beyaz hayatın en 
güzel anlatımıdır iki renk üzerinden. 
Benim hayatımın da siyah günleri 
Milli Eğitim Bakanlığı’na atanmam 
ile yerini beyaz günlere bıraktı. 
Beşiktaşımız da o sene şampiyon 
oldu ve çifte şampiyonluk kutladık. 
Adana Ceyhan Altı Ocak Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’ne göre-
ve başladığımda okulda ilk olarak 
kütüphaneyi aradım. Okulun kütüp-
hanesi on metrekarelik bir alanda 

Beşiktaş tarihine iz 
bırakmış, Beşiktaşlılığın 

kriterlerini belirlemiş, 
yüce bir isimdir Süleyman 

Seba. Onun adına bir 
kütüphane açılması 

ise tüm Beşiktaşlılar’ı, 
Beşiktaşlılık adına sadece 

mutlu edebilir. Bu güzel 
girişime öncülük eden tarih 
hocası Tuğrul Ekmekyapar, 

Beşiktaş’ın Dergisi’ne 
konuştu.

Vefa’ya açılan kapı 
Süleyman Seba Kütüphanesi

Röportaj:
Murat Arda
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eski ve eskimiş kitaplar, Almanya’nın 
‘Doğu-Batı’ olarak anlatıldığı eski 
ansiklopedilerden ibaret bir şekil-
deydi. Okulumuz kenar mahalle diye 
adlandırılan bir semtte bulunuyordu. 
Meslek lisesi olması dolayısıyla da 
öğrenci profili maalesef kendine 
olan inancını kaybetmiş öğrencilere 
sahipti. Öğrencilerimizin bir kısmı 
Ceyhan’ın köylerinden taşımalı eği-
tim ile gelenler bir kısmı ise sosyoe-
konomik ve kültürel açıdan düşük bir 
seviyede bulunan getto diye adlan-
dırabileceğimiz mahallelerin çocuk-
larıydı. Bir çoğunun ebeveyni okuma 
yazma bilmiyordu. Öğrencilerimizin 
çoğu ailelerinin en üst düzeyde eği-
tim görmüş bireyleriydi. Zira hayat 
zordu. Daha üstte kademede eğitim 
almak ailelerine nasip olmamıştı. 
Okulumuzda şiddet gibi hoş olma-
yan davranışlar da ara sıra göz-
lemleniyordu. Sene başında yapılan 
okul kurul toplantısında okulumuz-
da büyük bir kütüphane kurmaya 
ihtiyaç duyduğunu, birçok olumlu 
davranışın oluşmasında kitapların 
bize çok büyük katkı sağlayacağını 
dile getirdim.

Peki Süleyman Seba ile bu dü-
şünceler nasıl bir araya geldi? 

Okulun imkanları kısıtlı, elimizde 
bütçe yok ama yüreğimizde Beşik-
taş sevgisi var. Okul idaresine hayli 
iddialı bir kelam ettim. Dedim ki; 
‘Müsade edin; kütüphanemizin ismini 
Süleyman Seba Kütüphanesi koya-
lım. Beşiktaş taraftarı bizi kitapsız 
bırakmaz. Bu kütüphane kurulur. 
Çok da büyük bir kütüphane ortaya 
çıkar.’ Neden Süleyman Seba Kütüp-

hanesi? Çünkü bir nesil Beşiktaşlı 
olmanın anlamını, efendiliği Süley-
man Seba’dan öğrendi. Yeni nesiller 
maalesef rahmetli Onursal Başkanı-
mız Süleyman Seba’yı tanıma fırsatı 
bulamadı. Ve yeni nesillerde bizi biz 
yapan değerler  konusunda büyük 
eksiklik var. “İyi İnsan olmadan iyi 
Beşiktaşlı olunmaz” diyen Süleyman 
Seba’yı yeni nesillere tanıtmanın 
en iyi yolu kütüphane idi. Süley-
man Seba aramızda yok ama onun 
değerlerini ve ismini Süleyman Seba 
Kütüphanesi ile ölümsüzleştirmek 
için yola koyulduk. Beşiktaş taraf-
tarının yüreğine, sosyal medyanın 
gücüne inandım ve yola çıktım.

Süleyman Seba Kütüphanesi’nin 
kurulma sürecinde nasıl bir yol 
izlediniz? 

Kaymakamlık oluru ve Seba aile-
sinin iznini aldım. Öncelikle Twit-
ter’da şahsi hesabımla çağrı yaptım. 
Bu işe sahip çıkan taraftarlarımız 
kitap gönderimine başladı. Eski 
kütüphane küçük geldiği için okul 
İdaresi ile görüştük ve yüz metre-

karelik bir salona kütüphanemizi 
kurma iznini aldık. Bir taraftan kitap 
yardımları geliyor fakat öte yandan 
kitaplık yaptırmamız gerekiyor. E 
tabi bütçemiz yok bunun için. Birkaç 
dernek ile irtibata geçtiysek de 
daha sonra yaşanan irtibatsızlık-
lar dolayısıyla kitaplık ihtiyacımızı 
gideremedik. Marangoz olan veli-
miz ile görüştük, kitaplık için fiyat 
aldık. Twitter’da yakın çevremize 
duyuru yaptık ve kendi aramızda bir 
bütçe oluşturduk. Fakat bu sefer de 
marangoz velimiz fiyat artırımına 
gidince kütüphane işimiz sekteye 
uğradı. Bir ara ümitsizliğe düş-
tük. Belki bir an için umutsuzluğa 
düştük. Zorunlu hizmet kapsamında 
İstanbul’a tayinim çıkınca işler iyice 
karışık bir hal aldı. Ama başladığımız 
işi bitirmekte kararlıydık. Daha önce 
kütüphanemize iki yüz elli kitaplık 
doğu batı klasiklerini bağışlayan 
Adanalı kendisi de eğitimci kökenli 
Beşiktaşlı Kongre Üyesi Suphi Arıer 
ağabeyimiz bizim kitaplık çıkmazını 
duyunca “Canınızı sıkmayın kitaplığı 
ben yaptırıyorum” dedi ve dediğini 
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de yaptı. On sekiz metrelik, üç bin 
beş yüz kitap kapasiteli ismine yakı-
şır bir kütüphane kurduk ama kitap 
eksiğimiz devam etmekte. Bu defa 
şahsi hesap yerine kütüphane adına 
sosyal medya hesapları açarak bu 
işi daha sağlıklı ve planlı yürütme 
kararı aldık. Twitter’da  
@SebaKutuphane, Instagram’da  
@SebaKutuphanesi hesaplarından 
kitap bağışı çağrısı yaptık. Beşiktaş 
taraftarı çağrımıza cevap verdi. 

Sosyal medyanın gücü kendini 
gösterdi diyebilir miyiz?

Beşiktaşlı sosyal medya hesap-
larından büyük destek aldık. Sayın 
Sedef Orman kütüphanemize kitap 
bağışı ile kalmadı, bizim gönüllü 
sözcümüz oldu ve duyulmamıza 
büyük katkısı oldu. Süleyman Seba 
ismini duyan herkes kütüphaneye bir 
katkı sağlamak istiyordu. Süleyman 
Seba dönemini yaşayanlar dışında 
babalarından, annelerinden amcala-
rından, dayılarından öğrenen henüz 
on beş-on altı yaşındaki gençlerimiz 
de bu işe destek verdi. Amacımız da 
zaten buydu. Şirket sahibi birinin ve 
harçlığından biriktirip kitap gön-
deren öğrencilerin kitapları aynı 
rafta, yan yana... Süleyman Seba 
Kütüphanesi, Beşiktaşlı dostların 
katkılarıyla imece usulü kurulan 
ve Onursal Başkanımız Süleyman 
Seba hatırasına sunulan bir hedi-
yedir. Cehalete karşı kitapla verilen 
bir mücadeledir. Şunu da belirtmek 
isterim ki Süleyman Seba ismini 
duyan Fenerbahçeli, Galatasaraylı, 
Trabzonsporlu, Adana Demirsporlu 
ve Adanasporlu dostların da kitap 
bağışı kütüphanemizin raflarında yer 
almaktadır. Süleyman Seba sadece 
Beşiktaş’ın değil, Türk futbolunun 
ortak değeridir.

Neler hissettiniz bu süreçte?
Bu kutlu yürüyüşte birçok güzel 

insan tanıdık. İnanılmaz destek-
ler gördük. Süleyman Seba ismini 
duyar duymaz bize çok fazla sayıda 
“Beşiktaş’ın Derviş’i Süleyman Seba” 
kitabını bağışlayan BJK-Kabataş 
Vakfı Başkanı Sayın Fikret Orman 
şahsında tüm mütevelli heyetine 
ve vakıf üyelerine teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. “İlmi kitaptan, efendiliği 
Seba’dan” sloganımızla kütüpha-
nemiz için çok özel ve çok güzel bir 
çizim yapan Caner Demircan’a özel 
bir teşekkür etmek gerekiyor.

Seba kütüphanesinde kaç kitaba 
ulaşıldı?

Eski kütüphanenin kitaplıklarını 
da yeni kütüphaneye taşıyınca ka-
pasite 4500-5000 civarına ulaştı. 
Ve bu ritimle kitap bağışları gelmeye 
devam ederse sanıyorum 
mart sonunda kütüphane-
miz kitap ihtiyacını ta-
mamlamış olacak. 5 Nisan 
2018 tarihinde Süleyman 
Seba’nın doksan ikinci yaş 
gününe armağan olarak 
Beşiktaş yönetimi, Be-
şiktaş taraftarı ve öğren-
cilerimiz ile birlikte resmi 
açılışını yapmak istiyoruz.

Kütüphanenin oluştu-
rulmasında başka kimler 
öncülük etti?

Bu güzel işi tek başıma 
yapmadım. Birçok destek-
çimiz oldu. Koordinasyonu 
sağladığım beş kişilik bir 
yönetim ekibi oluştu ken-
diliğinden ve onlara da ayrı 
bir teşekkür etmem gereki-
yor. Serdar Baş ağabeyim, 
Duygu, Mustafa Selçuk 

Öter hocamız ve Ozan Tepe dos-
tumuz ile birlikte projeyi yürüttük. 
Onlar olmasaydı bu kadar ritminde 
gitmezdi işler. Yine bu beş kişiye mâl 
edilemez tüm bu proje. Beşiktaş ta-
raftar hareketi olarak on sekiz aylık 
bir kutlu yürüyüş sonrası rahmetli 
Onursal Başkanımız Süleyman Seba 
hatırasına bir armağan sunma ça-
basıdır tüm emekler. Yine bu süreçte 
mutlu bir şekilde söyleyebilirim ki 
Alanya’dan, Muş’tan, Gaziantep’ten, 
Denizli’den Kahramanmaraş’tan biz 
de “Süleyman Seba Kütüphanesi” 
kurmak istiyoruz talepleri ile bize 
ulaşanlar oldu. Okulumuzdaki kü-
tüphanemizi tamamladıktan sonra 
başka şehirlerden gelen çağrıların 
sesi olacak, kütüphaneler kurulması 
için yardımcı olmaya devam ede-
ceğiz. Süleyman Seba Kütüphanesi 
Projesi yoluna iyilik hareketi olarak 
devam edecektir. İsmini anamadığım 
o kadar çok kişi var ki beni affet-
sinler. Rahmetli Onursal Başkanımız 
Süleyman Seba’nın sözü ile bitirmek 
istiyorum “Beşiktaşlılık bir değerler 
manzumesidir. Dürüstlüktür. Ahlaklı 
olmaktır. İyi insan olmaktır”. Süley-
man Seba Kütüphanesi Projesi bu 
sözlerin doğruluğunu ve geçerliliğini 
göstermiştir. Ne mutlu bize böyle 
güzel bir işin içinde yer aldık. ◊

İletişim:
Süleyman Seba Kütüphanesi Projesi 
Yönetim Ekibi Adına
Tuğrul Ekmekyapar, Serdar Baş,  
Duygu Şafak, Mustafa Selçuk Öter,  
Ozan Bilgeçtepe
Sultangazi Mesleki ve Teknik  
Anadolu Lisesi 
E-Posta tugrulekmekyapar@gmail.com 
     @SebaKutuphane
     @SebaKutuphanesi
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ANI YAŞA!



63
Mart
2018

G
üzel bir sözle 
başlayalım... 
Hayat nefes 
aldığımız değil, 
nefesimizi  

           kesen anların 
toplamıdır. Sen ne kadar farkındasın 
zamanın? Bu yazıyı okurken acaba 
neden bahsedecek diye hızlı hızlı za-
manın akmasına izin verirken, belki 
de doğru olan her bir cümlenin anını 
yaşamak... Anı yaşamak derken... 
Bu sadece karşındaki kişiyi öpmek 
istediğinde arkasına saklandığın 
bir bahane olmamalı. Yaşamak için 
tekrarlı olarak yaptığın, işe gitmek, 
yemek yemek, eve gitmek gibi 
eylemlerin çoğu, şu an sen bu yazıyı 
okurken dünyanın bin bir yerinde 
sıradanlığını sürdüyor. Peki ya doğu-
mundan ölümüne kadar sıradan bir 
hayat yaşarsan? Görmen gereken 
yerleri göremeyip, tatman gereken 
tatları tadamadan yolculuğun sona 
ererse? İşte insanlık asırlar boyu bu 
arayışın içinde kaybolup durdu. Hep 
en çoğunu yaşamak, en çeşitlisine 
sahip olmak, en güzellerine vakıf ol-
mak istedi. Yani içinde bulunduğu o 
anı herkesten daha iyi değerlendir-
mek istedi. Fakat bu yarış kendisini 
ironik bir şekilde hiçbir şeyden keyif 
alamama durumuna ve teknolojinin 
tek tuşla kaydettiği fotoğraflara 
hapsetti anı. Canın sıkıldığında gale-
rine göz atmakla ulaşabileceğin  
anların, beyninde hatırlamakta güç- 

 
lük çektiğin birer anıya dönüştü. 
Tüm bunlar devam ederken “İşte o 
anlar” diyeceğin altın dokunuşlar 
dünyayı değiştirdi. Büyük futbol-
cuların keşfedildiği maçlar gibi, 
Maradona’nın “tanrının eli”ni kul-
landığı an gibi... Hep düşünürüm, 
o an Maradona’ya mı denk geldi, 
yoksa Maradona o anı yaratmak 
için kariyeri boyunca çabaladı mı? 
Şans mıydı? Hepsini söyleyebilmek 
mümkün, fakat tek bir cümleye 
sığdırmamız gerekirse “şans çabayı 
sever”. Yani bizler, “şans” dediğimiz 
ihtimallere denk gelmek için dene-
me sayımızı artırırız. Bu çabalamalar 
için güç ve istikrar gerekir, bunun 
da altında algılayış biçimimiz vardır. 
Yani eğer Maradona mahalle maçın-
da annesi eve çağırdığı için gitmesi 
gereken ve son atağını yapan bir 
mahalle takımında oynasaydı, o 
an onun için yine bu kadar değerli 
olur muydu? Düşünün, maç bitecek 
ve son atakları... Kesinlikle değerli 
olurdu. Çünkü o an, milyonlar bu 
ana şahitlik yapmasa da kendisi 
bunu bilecekti ve şansını o zaman 
kullanmış olacaktı. Yani diyeceğim 
o ki, bizler çevremizde bize doğru 
gelmesini beklediğimiz birçok şans 
ve hayatımızı değiştirmesi gereken 
onca an hayali kuruyoruz. Şöyle ki, 
“Son anda yarınki lotonun sayılarını 
bana biri söylese” diye o anı yaşa-
mayı bekleyen ve hayal kuran birçok  

 
tanıdığım var. İşte bu yüzden ya-
şadığımız hayatta nerede olursak 
olalım, o ana ne kadar kalabalık ki-
şilerin şahitlik ettiği veya ne kadar 
fazla para kazandırdığının anlarımı-
zın değerinin önüne geçmesine izin 
vermeyelim. 

Geçtiğimiz sezon basında yer 
alan bir fotoğraf vardı; Beşiktaş 
tribünlerinde herkes cep telefo-
nuyla fotoğraf çekerken, bir kişi 
seviniyordu. Beşiktaş’ın taraftarı 
olarak takımın gol attığı o zama-
nı sizce hangisi yaşadı? Anı kim 
değerlendirdi? Evine gidince tele-
fondan gösteren mi yoksa yaşa-
yan mı daha heyecanlı anlatacak 
golün tekrarını? İşte o ana şahitlik 
eden kişi oydu. O, golü kaydetmeyi 
değil, golü yaşamayı seçti. Çünkü 
şunun farkındaydı; o anı değerli 
kılan şey geçecek olmasıdır! İşte bu 
yüzden algılayış biçimimiz, yaşa-
dığımız hayattaki mutluluğumu-
za ve doyumumuza etki edecek. 
Her insanın hayatında “işte o an” 
dediği zamanlar vardır. Senin “işte 
o an”ın dediğin şey ne? Şu zamana 
kadar seni keşfetmeyen televiz-
yonlar, halı sahada attığın voleyi 
göremeyen kulüpler olmadığı için 
gerçekten o anı hiç yaşayamadın 
mı? Yoksa evine gittiğinde içeriden 
yemek kokusu gelen sıcacık evine 
adım attığında o anı fark edemiyor 
musun? ◊

Yazı:
Serdar Vatansever

Uzm. Klinik Psikolog
www.serdarvatansever.net
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Yazı ve Fotoğraf:
Handan Kaloğulları

Spor ve Pazarlama Yöneticisi

S
osyal sorumlu-
luk projeleri,  
kurumların 
prestiji için mi 
yoksa projenin  

      bilinirliği için mi  
yapılır? 

Kurumsal sosyal sorumluluk, 
yirminci yüzyılda sanayi devrimi 
ile başlayan bir daldır. Yirmi birinci 
yüzyılda ise kendini daha çok 
hissettirerek bilinirliğini artırdı. Ku-
rumların, hizmet ve mal üretmenin 
ötesinde daha farklı sorumlulukları 
var. Bunlardan biri de, sosyal çev-
rede var olan sorunların çözümüne 
yönelik çalışmaların olmasıdır. Bu 
sanayi endüstrisi içinde kendini 
geliştirerek ihtiyaç ve son yılların 
gözdesi konumuna gelen, sosyal 
sorumluluk çalışmasıdır.

Peki adını sıkça duyduğumuz 
sosyal sorumluluk nedir? Kısaca 
söyleyecek olursak; paydaşların 
beklenti ve çıkarlarının, dengeli bir 
biçimde karşılanmasıdır. Günü-
müzde ticari iş kolu olarak bakıl-
manın yanı sıra çalışıldığı diğer 
paydaşlar arasında da çözüme 
dayalı olarak diğer paydaşların 
üzerinde maneviyat duygularının 
yaratılmasıdır. Bu çalışmalarda 
gerek çözüm odaklı, gerek tica-
ri odaklı gerek tanıtıma yönelik 
gerek vergisel sistemin avantaj-
ları düşünülerek yapılmaktadır. 

Günümüzde temiz kalan çok nadir 
çalışmalar vardır.

“Bir elin verdiğini diğer el bilme-
meli mi? Yoksa bilmeli mi?” soru-
sunu düşündürmektedir. Bilinmesi 
için pazarlama iletişimi yapılmalı 
ama yapılanların insanların gözüne 
sokulmaması gerektiğini, temiz 
kalması gerektiğini düşünenlerde-
nim. 

Günümüzde, içinde bulundur-
duğu kitlesel medya dağılımının 
büyüklüğü, iletişim ve sosyal 
etkileşim gücü, toplum tarafından 
yoğun bir şekilde takip edilmesi 
düşünüldüğünde futboldan başka 
bir sektör daha bulunmamakta-
dadır. Bu dinamikler göz önünde 
bulundurulunca, spor kulüplerinin 
sosyal sorumluluk projelerinde 
etkin rol oynamaları önemli bir 
konu haline gelerek, diğer partner-
lerin de ilgisini yoğun bir şekilde 
çekmektedir. Dünyanın neresinde 
olursanız olun, bulunduğunuz ülke-
de en tanınmış kişilerinin büyük bir 
bölümünü, sporcular, antrenörler 
ve spor yöneticileri oluşturur. Bu 
kadar büyük bir sektörün, toplu-
ma geri vermesi gereken hizmet, 
spor ile mi sınırlı olmalı? Yoksa fark 
yaratmalı mı?

Gelişimi 
İlk olarak 1896 Olimpiyat Oyun-

ları’nın resmi programına reklam-
ların yerleştirilmesiyle başlayan 
sporda pazarlama, Coca-Cola’nın 
1928 Olimpiyatları’nda, ilk ürün 
dağıtım haklarını almış ve aynı 
Olimpiyat’ta ürün tattırımı yapa-
rak, ürün dağıtımı yapmıştır.

Barcelona FC
Futbolda sosyal sorumluluk 

çalışmasının ise 2006 yılına kadar 
formasında hiçbir reklama yer ver-
meyen Barcelona FC tarafından 
başladığı düşünülmektedir. Ama 
arkasında yatan ya da bu karar ile 
birlikte gelişen, diğer konu forma-
ların üzerine reklamların, taraftarın 
tepkisini çekmemek için ilk olarak 
sosyal sorumluluk çalışması adı 
altında Barcelona-UNICEF iş bir-
liği çıkar.  

Futbolda sosyal
sorumluluk projeleri

1896 Atina Olimpiyatları
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Premier League
Futbolda sosyal sorumluluk 

çalışması aslında, bilinirliği diğer 
ülkelerce az olan Premier Lea-
gue’nde Manchester United FC 
başlatmıştır. Manchester United’in 
2002 yılında “dağıtım zinciri or-
taklığı” projesiyle birlikte, kendi-
si için çalışan kırk tedarikçisini 
“çevresel sürdürülebilirlik” alanında 
çalışma yapmaya teşvik etmiştir. 
Bu çevresel sürdürebilirlik çalış-
ması ile 510.000 poundluk çev-
resel atık geri dönüştürülmüştür. 
2002’den bu yana çalışma hala 
devam ediyor.

2009 yılında ise Tottenham’ın, 
2009 yılında başlattığı “10:10” 
projesi vardır. Bu çalışma ile stad-
yumlardaki karbon salınımını yüz-
de on düşürmeyi hedef alır. Bunun 
için stadyumu aydınlatan aydın-
latma sistemini değiştirir ve ısıtma 
sistemlerini elden geçirerek eskisi 
kadar yüksek derecede açmamaya 
başlar. Böylelikle bu proje sonunda 
stadyumun karbon salınımında 
yüzde on dört gibi etkileyici bir 
azalım sağlayan kulüp, Londra’da 
bulundukları semtte, yüzde sekizlik 
bir karbon salınımı azalmasına 
öncülük etmiştir.

Türkiye
Daha önce çeşitli konferanslar-

da aktardığım sosyal sorumluluk 
çalışmasına Türkiye’deki ilk örnek 
enteresandır ve benim için sos-
yal sorumluluk projelerinin içine 
girmeyen bir çalışmadır. Kendi ka-
rarınızın oluşması için örneğe yer 
vereyim. 1989 yılında Samantha 
Fox’un Türkiye’de vereceği konseri 
duyurmak için İzmir takımlarından 
Altay, şarkıcının isminin yazılı ol-
duğu formalarla Fenerbahçe-Altay 
maçına çıkmıştır. 

Diğer bir örnek ise ikinci mem-
leketim Adana’dan. Havasından 
dolayı farklı fikirler üreten şehri-
min insanları, Adana Demirspor’un 
formasına sponsor bulamadığı 
için sinirlenip, bir sezon boyunca 
protesto amacıyla futbol takımı-
nın posterini yine kendi formasına 
bastırtarak maçlara çıkmasıdır.

Beşiktaş
Benim için “sosyal sorumlu-

luk” çalışmasını hak eden hamle, 
2009-2010 futbol sezonunda Be-
şiktaş’tan gelmiştir. Sırtta sponsor 
bulamadığı için bu çalışmanın ya-
pıldığı söylense de oldukça yararlı 
bir projedir. İçinde bulunduğu bu 
sezonda Beşiktaş, formaların sır-
tında, Türk Kızılayı’na ücretsiz yer 
vererek bir sezon boyunca çıkmış-
tır. ◊
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SOSYAL BESIKTAS

(184999)
5,7%

(71545)
2,2%

(2794008)
85,5%

(181863)
5,6%

TT listesinde besiktas

15 OCAK 2017- 15 SUBAT 2018

Şampiyonlar Ligi'nin 
yaklaşmasının da etkisiyle 
kupa emojisinin kullanımı 

yükselişe geçmiştir.

Beşiktaşımız'ın global 
lansmanı ile birlikte 

#ComeToBeşiktaş, #Rumi ve 
#ComeComeWhoeverYouAre

hashtagleri popüler olarak 
sıkça kullanılmıştır.

Vagner Love'ın transferi 
sonrası #love hashtagi göze 

çarpmaktadır.

Resmi hesaplarImIzIn en beGenilen içerikleri

FUTBOLCULARIMIZIN en beGenilen içerikleri

Twitter hESAP PERFORMANSI

Twitter da BESiktAS
ile birlikte

en fazla kullanIlan
emojiler

KELIME BULUTU

Twitter da BESiktAS ile birlikte 
en fazla kullanIlan hashtagler

#BeşiktaşınMaçıVar hashtagi 
toplamda 52 saat gündemde 

kalarak en popüler hashtaglerden 
biri olmuştur. Spor konularında da 
ilk sırada yer alıp sadece Beşiktaş 
değil ülke spor gündeminde de yer 

edinmiştir.

Beşiktaş’ımız Instagram'da takipçi başına 
aldığı etkileşimde ilk sıradadır. Takipçi başına 
etkileşimde ilk sırada yer alan Beşiktaşımız'la 

neredeyse her takipçimiz etkileşimde bulunmuştur.
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Genellikle erkek sporcuların egemen olduğu “Türkiye spor tarihi” gelişimi içinde, 
kadın sporcularımızın azlığı dikkat çekse de, Beşiktaş’ta bugüne kadar birbirinden 
yetenekli ve başarılı kadın sporcular yetişti. Biz de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü nedeniyle, Siyah Beyaz renkleri yücelten ve armamızı birinciliklere taşıyan 

kadın sporcularımızla bu günü kutlayalım istedik. İşte o kadınlar...

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...
Beşiktaşlı tüm kadınların bu anlamlı günlerini kutluyoruz. 

Tarih boyunca 
Besiktaslı kadın 

sporcular

Atlet Zeliha... Beşiktaş’ın ilk kadın atleti olan Zeliha, 1970’li yıllarda 
uzun mesafelerde yarışarak Siyah Beyazlı renklere çok sayıda birincilik 
ödülü kazandırdı. 

Beşiktaş’ın çok genç yaşlarda talihsiz bir şekilde yitirdiği üç kadın 
basketbolcusu... Sabire Özcan (üstte solda), Güzin Ungan (üstte sağda) ve 
Alev (önde top süren)
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Beşiktaşlı “kare-as” dört kadın atlet... 1990’lı yıllarla birlikte, atletizm 
branşına yeniden önem veren Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bu atağını kadınlar 
sayesinde geliştirdi ve çok sayıda kadın sporcuyu alt yapısından yetiştirerek 
atletizm sporuna renk kattı. Bunlardan Yeliz Ay, Candeğer Kılınçer gibi 
isimler Avrupa’da derece yaparak, Beşiktaş’a büyük onur kazandırdılar. 

1965 yılında, Galatasaray, Rasimpaşa gibi güçlü rakiplerini alt ederek, Türkiye Kadınlar Voleybol Şampiyonu olan Beşiktaş’ın bu büyük onuru elde eden 
kadrosu: Soldan; Hümay Eroğul, Tülin Uygur (kaptan), İrma Kızıldağ, Fülay Öktem, Reşide Kalkan, Nur Dönmez ve Meral Kalfaoğlu. 

Milli ve şampiyon eskrimci 
Suat Fetgeri Aşeni... Kurucu 
Ahmet Fetgeri Aşeni’nin kızı 
olan Suat, yıllarca İstanbul ve 
Türkiye Eskrim Şampiyonu 
olduktan sonra, 1936 Berlin 
Olimpiyat Oyunları’nda da 
Türkiye’yi temsil ederek, 
“Olimpiyatlar’a giden ilk kadın 
sporcu” unvanı almıştır. 

Beşiktaşımız’ın satranççılarından Kübra Öztürk, 
WGM (Kadın Büyükusta) unvanını elde etti. 

Beşiktaş’ın 1965’te Türkiye 
Şampiyonu olmasında büyük 
katkısı olan smaçör 
Hümay Eroğul. 



1967 yılında Beşiktaş adına salonlara çıkan
ilk basketbol takımı. 
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1970’li yıllar... Güzinli, Semalı, Füzenli ve Rozetli şamipyon kadro... 1967 yılında ilk 
defa Vala Somalı tarafından kurulan Kadın Basketbol Şubesi, antrenörleri Fehmi 
Sadıkoğlu ile ilk yıllarında... Bu takım 1967 ile 1982 yılları arasında on bir İstanbul 
Lig Birinciliği ve üç defa da Türkiye İkinciliği elde etmiştir. 

Şampiyon ve milli eskrimci... Profesör Halet Çambel... Beşiktaş’ın 
sporcu kimliği ile 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi 
temsil etmiş ve kulübümüz tarihindeki şerefli yerini almakta 
gecikmemiştir. Olimpiyatlar’a giden ilk kadın sporcu olmasının 
yanı sıra Cumhuriyet tarihimizin ilk kadın öğretim üyesidir. 

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, yirmi yıllık aradan sonra 2004-
2005 sezonunda üçüncü defa Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 
Şampiyonu oldu. 

Kurulduğu günden beri aldığı başarılı sonuçlarla ve lig şampiyonluklarıyla 
taratarlarımızın ilgisini kazanan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, bu sezon da iddialı 
bir şekilde yoluna devam ediyor. ◊

1994-95 sezonunda Bayanlar Ligi’ne fırtına gibi giren, “Avrupa Karması” niteliği 
taşıyan ve tümü milli oyunculardan oluşan Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı...
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Y
eni transfer- 
lerimiz Vag- 
ner Love ve  
Cyle Larin  
için Vodafone  

           Park’ta Baş-
kanımız Fikret Orman’ın katılımıyla 
imza töreni düzenlendi. Sayman, 
Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Üye-
miz Berk Hacıgüzeller ile İletişimden 
Sorumlu Üyemiz Candaş Tolga Işık 
da imza törenine katıldı.

Yeni transferlerimizle birlikte 
güzel günler göreceğimizi ifade eden 
Başkanımız Fikret Orman, imza tö-
reninde şunları söyledi: “Yeni trans-

ferlerimize ‘Hoş geldiniz’ diyorum. 
Umarım uzun yıllar beraber olacağız 
ve taraftarlarımızla birlikte güzel 
günler göreceğiz. İki oyuncuyu da 
çok istedik. Londra’ya giderek ilgiyi 
yurt dışına çektik. Love transferi sı-
rasında pazarlıklarda biraz zorlandık. 
Beşiktaş taraftarı Love’u çok sevdi. 
Love geçen sezonun gol kralı. Alan-
yaspor yönetiminde dostlarımız var. 
Biz onların en iyi oyuncularını alarak 
küme düşme sorunu yaşamalarını 
istemediğimiz için çok ısrarcı olma-
dık. Love bize gelmeyi çok istedi. 
Bunun üzerine Alanyaspor yönetimi 
bizi aradı ve görüşmeler başladı.

Beşiktaşımız, son olarak 
Vagner Love ve Cyle 

Larin’i renklerine kattı. 
Geçtiğimiz sezonun gol 
kralı Love ve Larin için 

Vodafone Park’ta imza 
töreni düzenlenirken, 

törende konuşan 
Başkanımız Fikret Orman, 
“İlk kez üst üste dördüncü 

kez şampiyon olma 
hedefimiz var” dedi. 

VAGNER LOVE
CYLE LARIN

YENİ KARTALLAR
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Bugünlere UEFA anlaşmasıyla 
geldik. UEFA anlaşması sona eriyor. 
Larin transferi için basında ceza 
gelebilir haberlerini gülerek oku-
dum. Bizim yönettiğimiz Beşiktaş’ta 
böyle şeyler olmaz. Biz kimseyle 
mahkemelik olmayız. Beşiktaş’ın 
menfaatlerini savunduğumuzu 
herkes bilir. Bu sezon bizim için çok 
önemli. İkinci kez üst üste üçüncü 
şampiyonluk sevincini yaşamak ve 
ardından ilk kez üst üste dördüncü 
kez şampiyon olma hedefimiz var. 
Bu sezon da şampiyon olacağımıza 
inanıyorum. Taraftarlarımızdan daha 
çok destek bekliyorum. Beşiktaş her 
zaman öncü olmuştur. İletişim ala-
nında yaptığımız çalışmaların taklit 
edilmesi bizi mutlu ediyor. Bunlar 
doğru şeyler yaptığımızı gösteriyor. 
İletişim grubumuza çok teşekkür 
ediyorum.”

Love: “Gösterilen ilgiye
en iyi şekilde

karşılık vereceğim”
Transfer sürecinde gösterdiği 

çaba için Başkanımız Fikret Orman’a 
teşekkür eden yeni transferimiz 
Vagner Love, törende şu ifadeleri 
kullandı: “Beşiktaş formasını giyme 
şansını bana verdiği için ve pazarlık 
sürecinde sabırlı davranan Başka-
nımız Fikret Orman’a çok teşekkür 

ediyorum. Bundan sonra bana düşen 
görev, bana gösterilen bu ilgiye sa-
hada en iyi şekilde karşılık vermek. 
Yüksek formumu çok çalışmama 
borçluyum. Özel çalışmalar yapıyo-
rum. Fizik olarak her zaman üst se-
viyedeyim. Kulübün ve taraftarların 
beklentisinin yüksek olduğunun far-
kındayım. Macera seven bir oyuncu-
yum. En iyisini vermek için hazırım. 
Gol atmak istiyorum. Beşiktaş’ın 
oyununa bir önce uyum sağlamaya 
çalışacağım. Büyük oyunculardan 
kurulu bir takıma geldim. Bugün 
Beşiktaş’ın forveti Negredo, ben de 
çok çalışıp takım içinde kendime 
yer bulmayı hedefliyorum. Güzel 
bir forma rekabeti olacak. Bu da 
Beşiktaş’ın iyiliğine olacak. Sahada 
kim olursa olsun elinden gelenin en 
iyisini yapacak.”

Larin: “Atiba’nın adımlarını 
takip edeceğim”

En üst düzeyde rekabetin için-
de yer almak ve başarılı olmak için 
Beşiktaşımıza transfer olduğunu 
belirten yeni transferimiz Cyle Larin, 
imza töreninde şöyle konuştu: “Baş-
kanımız Fikret Orman’a çok teşekkür 
ediyorum. Burada çok sıcak karşı-
landım. Takıma katkı vermek için 
sabırsızlanıyorum. Buraya gelme-
den önce Beşiktaş’ın birçok maçını 
izledim. Beşiktaş’ın çok büyük bir 
atmosferi ve ha-
rika taraftarı var. 
Taraftar sürekli 
olarak takımın 
arkasında. Buna 
daha önce tanık 
olmamıştım. 
Oyun sistemi 
ile ilgili kararları 
hocamız verir. 
Oyun sistemini 
anlamaya ve 
uyum sağlama-
ya çalışıyorum. 
En üst seviyede 

oynamak için rekabetin içinde yer 
alıp başarılı olmam gerek. Atiba’yı 
çok iyi tanıyorum. Ondan öğrenecek 
çok şeyim var. Benim burada yap-
mam gereken Atiba’nın adımlarını 
takip etmek.”

Her iki oyuncumuz da imza 
töreninden önce BJK TV’ye konuk 
olarak, BJK TV Genel Müdürü Bülent 
Ülgen’in sorularını yanıtladı. 

14 Şubat’ta Love’un
imza günü 

Futbolcumuz Vagner Love, 14 
Şubat Sevgililer Günü’nde Vodafone 
Park Kartal Yuvası’nda imza günü 
düzenleyerek, taraftarlarımızla bir 
araya geldi. Taraftarlarımızın yoğun 
ilgi gösterdiği imza gününe Vag-
ner Love, eşi Lene Love ve çocuğu 
Alice Love ile katıldı. Futbolcumuz 
Vagner Love, taraftarlarımıza imza 
dağıtmadan önce basın mensupla-
rına yaptığı açıklamada şu ifadeleri 
kullandı: “Bu karşılama çok güzel, 
sizi burada görmek çok güzel. Bu 
ilgi, bu sevgiyi sahada en iyi şekilde 
oynarak devam ettirmek istiyorum. 
Ayrıca herkesin Sevgililer Günü’nü 
kutluyorum.”

Bu arada futbolcumuz Tolgay 
Arslan’ın sözleşmesi 2021-22 sezonu 
sonuna kadar uzatılırken, Matej Mit-
rovic’in Club Brugge’a geçici trans-
feri yapıldı. ◊
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Şimdi nkolaykredi.com’a gir,

şubeye gitmeden, oturduğun yerden

paranı kolayca al.

Kredinin 

kolay hali.

48 AYA  

VARAN 

VADELERLE
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Bu ayki konuklarımız 
Tekirdağ’dan Elif Mutlu 

ve çok değerli annesi 
Ercan Kurt... Dünya 

Emekçi Kadınlar Günü’nün 
kutlandığı bu aya özel güçlü 
bir kadın ile onu güçlü kılmış 
muhteşem bir anneyi misafir 
ettik dergimize. Bu vesileyle 

tüm Beşiktaşlı kadınların, 
anne ve kızlarının 8 Mart 

Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nü kutlarım. 

“Beşiktaşlı olmak mücadeleci
ruhu ve inancı gerektirir”

Yazı:
Fatma Arsan

K
ısaca sizleri 
tanıyabilir mi-
yiz? 

Elif Mutlu: 
1978 do- 

         ğumluyum. 
Kırk yaşıma eşim ve iki evla-
dımla devam ediyorum. Anado-
lu Ünversitesi İşletme Fakültesi 
mezunuyum. Namık Kemal Üni-
versitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tarım Ekonomisi Ana Bilim Da-
lı’nda yüksek lisans yaptım. İkinci 
çocuktan sonra çalışma hayatına 
ara verenlerdim. Anneliği doyasıya 
yaşayıp işe geri döndüm, beş aydır 
çalışıyorum. Özel bir lisenin halkla 
ilişkiler ve öğrenci işlerini idare 
ediyorum. Emekliliğime sekiz yıl 
kaldı, dolunca yaş bekleyeceğim 
kısmetse. 

Annem Ercan, hayata yenik ola-
rak başlamış ama sonradan şansı 
dönmüş bir savaşçı... Kırk günlük 
bebekken annesi vefat etmiş, 
babası da bakamayınca başka 
kadınların ellerinde büyümek zo-
runda kalmış. Üç anne değiştirmiş 
düşünün. Çok zor bir hayatı olmuş. 
Anne yok, baba yok, ne büyük bir 
travma... Bir de adını Ercan koy-

maları da ayrı sıkıntı... Düşünsenize 
doktor randevusu sırası geldiğin-
de “Ercan bey” diye sesleniyorlar, 
hayatında sürekli karışıklığa yol 
açıyor ismi.. Maalesef şartlar ge-
reği çocuk yaşta evlenmiş. Ara-
mızdaki yaş farkı az. Anne-kızdan 
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çok, abla-kardeş gibi olunca daha 
fazla didişiyoruz.

Kendisinin zor hayatı evlendik-
ten sonra normale dönmüş neyse 
ki. Babam devlet memuru, annem 
de kadın terzisi... Kimi zaman 
dışarıya dikiş dikerdi. Kıyafet 
bakımından şanslı bir çocukluk 
geçirdim. Elbiselerim renk renk 
oldu hep. Ama ayağıma batan 
iğnelerden bahsetmeyeyim tabii...

Beşiktaşlı olmak, mücadeleci 
ruhu ve inancı gerektirir. Öylesine 
Beşiktaşlı değilsinizdir. Mutlaka 
hayatınızda bir şeyle özdeşleştir-
mişsinizdir. Beşiktaş dediğinizde 
sadece takım gelmez aklınıza. 
Rengini, asaletini, gururunu, birlik 
ve beraberliğini mutlaka bir özel-
liğine kapılır vurulursunuz. Ben en 
çok inanç ve birliğini seviyorum. 
Son dakikaya kadar inancımızı 
kaybetmez, vicdanımıza dokunur-
sa mesele, birlik olur mücadeleden 
vazgeçmeyiz. Van depremzedeleri 
için sahaya attığımız şapka ve 
atkıları hatırlayın... Ceza umuru-
muzda olmadı. Çok güzeliz be... İyi 
ki Beşiktaşlıyız...

Güçlü olmak, mücadeleci ol-
mak ve Beşiktaşlı olmak... İnsan 
söylerken bile gururla göğsü 
kabarıyor. Nasıl bu kadar güçlü 
hissediyorsunuz?

Anahtar kelime, 
zor... Zor beni de, 
annemi de sever. 
Annemin zor ha-
yatı, bahtı sanırım 
bana da bulaş-
tı. İşlerim hep 
sıkıntılar çekip 
hallolur. Kedi gibi 
dört ayak üstüne 
düşemem neden-
se. Kendisi yemek 
yapmayı, ev çekip 
çevirmeyi çocuk 
yaşta öğrendiği 
için bana da ço-
cuk yaşta öğretti. 
Liseyi bitirince 
beni hemen işe 
soktu mesela, 
acımadı yani... On 
sekizimde çalış-
maya başladım. 
O zamanlar öfke, 
kızgınlık duydum 
belki ama şimdi 
sekiz sene sonra 
emekli olacağımı 
bilmek iyi geliyor 
bana. Ben de deli 
gibi çalıştım ama 

eğitimimi aksatmadım neyse ki. 
Bir yandan çalıştım, bir yandan 
okudum. Yüksek lisansımı ya-
parken bile bir yandan iş, evlilik 
ve gebelik, üçü bir arada zorluk... 
Katmerlisini çektik zorlukların ana 
kız... Ama bükülmüyoruz, bence 
bizi sağlamlaştırdı, hayata karşı 
duruşumuzu güçlü kıldı. Eyvalla-
hımız yoktur kimseye. Çıtkırıldım 
olmayı beceremeyenlerdeniz.

Annem klasik bir ev hanımı ola-
rak, ne kadar takım tutarsa o ka-
dar taraftar... Sempati duyar, fut-
boldan da anlamaz. Ama destek 
verir, en güzeli bu. Bence yeterli 
de... Beşiktaş maçının olduğu gün 
Beşiktaş’ta gezme fırsatı oldu ge-
çen yıl... Taraftarların tatlı coşku-
su, marşlar çok hoşuna gitmiş. Her 
yer Siyah Beyaz asil renklerimizle 
dolu... Biz güzel taraftarız ne de 
olsa... Sevmeyen bizi anlamayan-
dır. Ana, kız Beşiktaşlıyız! Bonus 
olarak da torun eklendi. değmeyin 
keyfimize...

Söz konusu Trakya olunca Fuat 
Balkan’ı yad etmemek ve Trak-
ya’dan ötürü Siyah Beyaz renkle-
rin Beşiktaş’a baki kılındığını ha-
tırlamadan geçip gitmek olmaz. 
Sizin buralarda, Tekirdağ’da nasıl 
yaşanıyor Beşiktaşlılık?

Tekirdağ’da Beşikltaşlılık özel-
likle şampiyonluk zamanlarında 
oldukça coşkulu yaşanıyor. Herkes 
coşkusunu farklı farklı yaşar 
elbette. Ben de ne yalan söyle-
yeyim biraz holigandan hallice-
yim. Takımım hakkında olumsuz 
eleştirilere karşı tavrım nedense 
“Sen holigan olmuşsun” ile bitiyor. 
Artık nasıl bir savunma şeklim 
oluyorsa... Maç sonrası kapıştığım 
ve takipten çıktığım arkadaşlarım 
oldu. Zaten Beşiktaş hassasiye-
timi bilen üstüme geliyor. Cana-
vara dönüşüyorum sanırım. İflah 
olmam artık... Tabii ki bunlar hep, 
dediğim gibi, Beşiktaş coşkusun-
dan kaynaklanıyor. Şampiyonluk 
kutlamalarımız gerçekten çok 
güzel... Biz geçen sezon şampiyon 
olduğumuzda yere göğe sığdı-
ramadığımız coşkumuzu Tekir-
dağ sahiline akın eden binlerce 
taraftarla birlikte o kadar güzel 
kutladık ki... Taşkınlık olmadan, 
sadece mutlulukla... Koray ve ben 
mest olduk. Bayraklarımızı savura 
savura gururla gezdik. Çok güzel 
bir akşamdı. Koray asla unutamaz, 
tabii ben de....

Totemlerle aranız nasıl? İnanır 
mısınız, var mıdır maç öncesi özel 
hazırlıklarınız?

Bir dönem iddia o kadar çok 
oynadım ki, mecburen yerli ve 
yabancı bütün ligleri takip ediyor-
dum. Zamanım da vardı. Genelde 
Beşiktaşlı kuponlarım hep yatardı. 
Bunun sebebini de, maçı izlememe 
bağladım. Çareyi totemde buldum 
sonunda. İzlersem yeniliriz tote-
mi... Maçları dinlemeye başladım 
ya da internetten dakika dakika 
maç durumu bildiren sitelerden 
takip ettim ve sonuç; hep yeni-
yoruz. Totem tuttu, şampiyon da 
olduk, ohhh... Tirübünden oğlumla 
izlemek de kısmet olur inşallah bir 
gün. Stadın yanından geçerkenki 
coşkusunu bir de içinde iken gör-
mek şahane olur.

***
Tabii ki önce insan olmak, son-

ra bir toplumda kadın olmak, Be-
şiktaşlı olmak, güçlü olmak çok 
gurur verici ama herbirine ulaş-
mak çok zor ve çok emek isteyen 
bir yol. Bu yolda yürüyen iki güzel 
insana ve sıcacık yürekleriyle 
bu kocaman aileye el sallarken, 
“Beşiktaşa emek vermiş yürek 
vermiş tüm kadınlarımızın Dünya 
Kadınlar Emekçi Kadınlar Günü 
kutlu olsun” diyoruz. ◊
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Her gün yaşanan ve insan 
vicdanını sızlatan zorbalık 
dolu garip haberlere isyan 

etmemek mümkün mü? 
İşte, Nene Hatun İlkokulu 
öğrencileri, öğretmenleri 

ve tüm okul çalışanları, 
“Zorba olma, kardeş 
ol” diyerek seslerini 

yükselttiler.

B
eşiktaş Dergi-
si’ne her gün 
gelen yüzlerce 
taraftar mektu-
bu, sporseverle- 

        rin medyadan 
beklentilerini ve daha çok da taraf-
tarımızın Beşiktaş’a olan sevgisini 
ispatlar niteliktedir. Ancak hayatın 
güzel yanı olan Beşiktaşımız’ın yanı 
sıra acı olaylar da bizlere haber 
verilir. İşte, bir Beşiktaşlı ve bir öğ-
retmen olarak camiamızdan manevi 
destek isteyen Nene Hatun İlkokulu 
Rehber Öğretmeni Uğur Can Yaşar 
da, bize ulaşarak dayanışma ve 
farkındalık oluşturma çağrısında 
bulundu:

“Biliyorum ki kulübümüz birçok 
sosyal sorumluluk projesinde doğ-
rudan yer almış, bazılarını dolaylı 
olarak desteklemiş ve taraftarımız 
da birçok konuda sosyal duyarlı-
lığı yüksek bir camia olduğumuzu 

kanıtlamıştır. Şiddetin her türlüsü-
nün (fiziksel, sözel, siber, psikolojik) 
yanlış olduğunun insanlarımıza ak-
tarılması ve farkındalık yaratılması 
için Beşiktaşlılar olarak üzerimize 
düşeni yapmalıyız.”

Hocamız, amaçlarını ve faaliyet-
lerini şu şekilde özetliyor: “Oku-
lumuzda ve diğer birçok okulda 
şiddet, zorbalık, fiziksel zorbalık, 
sözel zorbalık, cinsel zorbalık so-
runları yaşanmaktadır. Bu konuyla 
ilgili ‘Zorba olma, kardeş ol’ isimli 
bir projemiz var. Proje kapsamında 
okulumuzdaki öğretmen, öğrenci, 
temizlik görevlisi ve güvenlik görev-
lisi dahil olmak üzere herkes hazır-
ladığımız tişörtlerimizi giyecektir. 
Tişörtlerimizin önünde zorbalığa 
karşı farkındalık oluşturmayı amaç-
layan görseller ve sloganlarımız 
bulunmaktadır. Ayrıca tişörtlerdeki 
sloganların öğrenciler tarafından 
boyanması sağlanacaktır.”
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Kampanyanın hedefleri 
• Okullardaki ve diğer geçici eği-

tim merkezlerindeki şiddete meyilli 
davranışları farkındalık kazandırarak 
azaltmak.

• Fiziksel zorbalık hakkında 
farkındalık oluşturarak, öğrencilere 
değer aktarımı yapmak.

• Sözel zorbalık hakkında bilinç-
lendirici çalışmalar yapılarak ve 
proje hedefini destekleyerek sözel 
zorbalığı azaltmak ve hatta yok 
etmek.

• Siber zorbalık hakkında öğren-
cilere yapılacak diğer çalışmalarla 
bu proje kapsamında kazandırılması 
düşünülen farkındalığı desteklemek. 
Okulda ve okul dışında da sağlıklı 
internet kullanımını öğreterek siber 
zorbalığı önleyici çalışmalara destek 
olmak.

• Öğrenciye verilecek olan tişört 
belirli günlerde okula getirilecek ve 
öğrencide sorumluluk bilinci oluştu-
rulacaktır.

• Tişörtler üzerinde yapılacak olan 
boyama çalışmaları öğrencilerin 
travma tepkileri hakkında da veri 
sağlayacak ve el göz koordinasyon-
larını geliştirecektir.

• Lise kademesinde giyilecek ti-
şörtler sayesinde alt kademeler lise 
öğrencilerin diğer olumlu davranış-
larına da rol model alacaklardır.

• Öğretmenlerin ve temizlik per-
sonellerinin de katılımıyla okulun 
bir bütün olduğu ve bir ekip olduğu 
öğrenciye fark ettirilecektir.

• Okuldan eve gidişler sırasında 
da giyilecek olan tişörtler okulun 
sadece dört duvar arasına sıkışma-
dığını, çevresindeki herkese bir ışık 
olduğunu ispat edecektir.

• Öğrenci ailelerinin de şiddete 
bakış açısında bir değişikliğe vesile 
olacak ve bu şekilde aile eğitiminin 
de temelleri atılmış olacaktır.

• Bazı Tişörtlerin üzerinde şiddet 
ve zorbalıkla ilgili yazılı olan özdeyiş 
ve atasözleri öğrencilerin Türkçe’yi 
etkin kullanımını sağlaya-
cak. Okul çapında Türkçe 
öğretmenlerinin yapa-
cağı sınıf içi etkinlikler 
vasıtasıyla öğrenciler 
için eğlenirken öğ-
renmelerini sağla-
yacak bir öğrenme 
ortamı oluşacak-
tır. ◊
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Eğer Beşiktaş’ın 1955 
yılından bu yana 

“yazılmamış tarihi” 
mercek altına alınacak 

olsa hiç şüphesiz bu 
konuda başvurulacak 

kaynaklarından birisi de o. 
Beşiktaş Balık Pazarı’nda 

yıllardan bu yana 
esnaflığı Beşiktaş aşkıyla 

sürdüren Turgut Vidinli, 
“Metin Tekin sevgisinden 

mahkemeye başvurmuş bir 
aileyiz” diyor.

Y
ılların Balık 
Pazarı, Beşik-
taş’ın önemli 
simgelerinden 
birisi... Ço- 

           cukluğumun 
efsane mekanı Balık Pazarı, çevre-
sindeki kiliseleri, eski eser binaları, 
meyhaneleri, kafeleri, esnafları ile 
sanki 1970’li yıllardan bu yana “ka-
pitalizme direnen” bir eski İstanbul 
yaşantısını çağrıştırır gibidir. Bir 
semt takımı olmanın bütün güzelliği 
ve avantajı Beşiktaşımız’ı tüm diğer 
İstanbul takımlarından daha ayrı 
bir yere koyar. Hiçbir semt, esnafı, 
mahalleleri, kulübü ve sakinleri ile 
böylesine yüce bir biçimde bütün-
leşmemiştir! “Herkese nasip olmaz 
Beşiktaşlılık”, beylik bir laf değil, 
hakikatin romantik karşılığı manası-
nı taşır.

“Oğlumun ismini mahkeme kara-
rıyla nasıl değiştirdik biliyor musun” 
diyor Turgut Vidinli heyecanla: “Dört 
yaşından bu yana 1986 doğumlu 
oğlum sahaya Metin (Tekin) abisiy-
le beraber çıkıyordu. Hepsi iyi birer 

Beşiktaşlı olan eşim Tülay, kızım 
Tual ve -o zamanki adıyla oğlum 
Tualp- ile ailecek Beşiktaş’ı haya-
tımızın bir parçası gibi görüyorduk. 
Bir gün eşim bana ‘Yahu bu çocuk 
uyuyamıyor, Metin abi de Metin abi 
diye sayıklıyor’ dedi, ‘Ne yapsak?’ 
Aklımıza hakim arkadaşlarımız geldi. 
Mahkemeye başvurduk ve oğlu-
muzun ismini ‘Metin’ yaptık. Hatta 
oğlum sahaya her zaman Metin 
abisinin elini tutarak çıktığı için ona 
Metin Tekin ‘Tualpçiğim, yine bir 
Beşiktaş maçında beraberiz’ dedi-
ğinde o, ‘Ne Tualp’i ya, benim adım 
Metin’ diye haykırıyor, Metin Tekin 
ise şaşkınlıkla daha sonra bana bu 
durumu anlatırken, oğlumun nüfus 
kağıdını gösterdiğimde iyice şaşırı-
yor ve mutluluğunu saklayamıyordu. 
Yani bizim ailemiz böyle Beşiktaş-
lı’dır, evladının ismini bile Beşiktaş’a 
göre dizayn eder.” (Metin Tekin’e 
olan özlemi öylesine arttı ki röpor-
tajın bu anında onu arıyor, telefonda 
bir muhabbet çeviriyorlar. Beşiktaş 
dergisi olarak Metin Tekin’e selamı-
mızı iletmesi bizi de mutlu ediyor.)

Beşiktaş’ın sözlü tarihi
Fotoğraf:

Ender Kartal
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Turgut Vidinli’nin yaşı, altmış 
sekiz. Ancak zihni inanılmaz berrak 
ve Beşiktaş’a dair muhabbeti ise 
olağanüstü keyifli... Konuşurken, 
1955 yılında gittiği ilk maç olan ve 
babası rahmetli Ekrem Vidinli’nin 
omuzları üzerinde seyrettiği 5-4’lük 
Beşiktaş-Galatasaray maçını öyle 
bir anlatıyor ki, hatta anlatmıyor, 
adeta yaşıyor. Maçın her saniyesini 
bize anlattı, inanın! Hatta kapalı tri-
bünden gördüğü reklam tabelalarını 
bile, her şeyi olduğu gibi naklederken 
duygulanıyor:

“Çocuklar sizlere teşekkür ederim. 
Beni beş yaşımdaki o halime bir za-
man yolculuğuna soktunuz. Galata-
saray’ı o gün öyle bir yendik ki, gerisi 
teferruat.”

Galatasaray denince birden yeni-
den coşmaya başlıyor Turgut Vidinli:

“Metin Oktay ile Yaşar Kemal hep 
buraya gelirdi. Bana birgün şöyle 
dedi: 'Turgut efendi! Ben Baba Re-
cep'e (Adanır) hayranlığım yüzünden 
Akaretler’e, Beşiktaş’a oynamaya 
geldim. Arap Sadri beni boyum kısa 
diye Beşiktaş’a almadı!’ O anda 
masaya bir vurdu, masa dağıldı. 
Metin Oktay Beşiktaşlı olduğunu 
kimselerden saklamazdı. Çocukları 
sağ, isterseniz gidin onlara da sorun, 
Metin Oktay Galatasaray’ın değil, 
Beşiktaş’ın efsanesidir.”

Turgut Vidinli’nin aktardığı birbi-
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rinden muhteşem anılar silsilesi bu 
röportaja değil, kalın bir kitaba konu 
olacak cinstendi. Anlattığı her şey 
karşısında tüylerimiz diken diken 
oluyordu. Ne yazık ki sayfalarımız 
sınırlı olduğundan sadece bazılarını 
aktarabileceğiz:

“1986 senesinde buz makinesi 
getirtmiştim dükkana. Süleyman 
Seba da bizim müdavimlerimizdendi. 
Fenerbahçe’yi Türkiye Kupası’nda 
elediğimiz maçta statın soyunma 
odasına yaptığımız soda, buz, su 
hizmetinden çok etkilenmişti. Onun 
bana verdiği görev neticesinde tam 
on altı sene Beşiktaş’ın soyunma 
odası bana emanetti. (Süleyman 
Seba’nın olağanüstü güzel taklidi-
ni yaparak) ‘Turgut! Sergen gene 
altılıyı babasına mı sordu!’, ‘Turgut! 
Oktay neyi sordu?’, ‘Turgut! Gordon 
kapıyı açtırmadı, sen de gazeteci-
leri sokmadın, afferim!’ Böyle güzel 
ilişkilerimiz vardı.” (Gülüşmeler)

Ancak rahmetli başkanımız 
Süleyman Seba’nın az fırçasını da 
yememiş Turgut Vidinli.

“Trabzon’da şampiyonluğu ilan 
ettiğimiz sene Rıza, Ali ben tur 
atıyoruz. Bir şişe de Yusuf Tuna-
oğlu ile viski devirmişiz. Ancak o 
zamanlarda Ramazan’dı. Süleyman 
abi ilginç bir insandı, içmesini bilen 
ve seven bir insandı ama Rama-
zan’da asla içmezdi, dindar bir yanı 
da vardı. O gün şampiyonluğu neşe 
ile biz kutladık ama ertesi gün beni 
kulübe çağırdılar. Bana ‘Şeyini şey 
ettiğimin şeyi’ diye öyle bir çıkıştı ki, 
hiç unutamam. ‘Utanmıyor musun 

Ramazan’da içmeye’ diye bağırmış-
tı, çok alındım ve işi bıraktım. Bir 
futbolcu mu yaralandı, hastaneye 
ben götürürdüm. Ali’nin kafası yarılır, 
hastaneye ben götürürdüm. Gökhan 
elini keser ben ilgilenirdim. Ancak 
böyle deyince bunu kaldıramadım 
ve oradan ayrıldım.” 

Tabii ki bu dargınlık uzun sürme-
yecekti. Adana Demirspor’u efsanevi 
bir şekilde 10-0 yendiğimiz maça 
dair anısını naklediyor Vidinli:

“O zamanlar da gezmeyi çok 
severdim, Roma’dan bir kaşmir palto 
almıştım, çok şıktı. Adana Demirspor 
maçı sona erdiğinde o maçta oyna-
nan topun bir efsane top olduğunu 
düşünerek hakem Engin Kurt'un 
topu götürdüğünü görünce yanına 
koşturdum. Topu almaya çalışıyo-
rum, saha da çamur, itişiyoruz. Ben 
yere yuvarlanınca paltom berbat 
oldu, hakemi az daha dövecektim. 
Neyse ki topu ele geçirdim ve ne 
yaptım sizce?”

“Ne yaptınız?”
“Gittim Valideçeşme’ye Süleyman 

Seba’nın evine, kapıyı çaldım. İçerde 
Mesut Arda ve arkadaşlarıyla oturu-
yordu. Beni o halde görünce bıyıkları 
tepeye dikeldi. Çamur içindeki topu 
bir poşete koyup ona getirmiştim. O 
zamanlar maçlarda şimdiki gibi bir 
sürü top kullanılmazdı. Bazen tek top 
ile tüm müsabakayı tamamlardınız. 
Süleyman abi çamurlu topu görünce 
gene bana kalayı bastı, ‘Ulan bunun 
yeri burası mı? Git bunu Zuhal’e 
götür’ diye kızdı, yine yaranamamış-
tım.” (Gülüşmeler)

“Tabii kızıyor ama gene de sevi-
yordu. Süleyman Seba nevi şahsına 
münhasır bir isimdi. Şunu da söy-
lemek istiyorum ki Fikret Orman 
gerek cesareti gerekse de vizyonu 
ile Beşiktaş başkanları arasında 
Süleyman Seba’dan sonra en değer 
verdiğim ve takdir ettiğim diğer 
Beşiktaşlı’dır.”

Turgut Vidinli ile muhabbetin ve 
Beşiktaş sevgisinin doruklarına çıkı-
yoruz. Ne yazık ki konuştuğumuz her 
şeyi buraya aktarmaya imkanımız 
yok. Eski kaleci Varol’a olan nefreti 
de, Beşiktaş’ın gelmiş geçmiş en bü-
yük kalecisi saydığı Necmi Mutlu’ya 
olan sevdası da başka bir yazının 
konusu. Gecenin ilerleyen vaktinde 
ona veda ederken, Turgut Vidinli bize 
el yazısıyla “Tüm zamanların en ideal 
Beşiktaş kadrosu”nu kağıda geçiri-
yordu. ◊
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B
eşiktaş JK Mü-
zesi’nin birinci 
yıldönümü nede-
niyle yapılan  
kutlamaya  

       Sayman, Mali 
İşler ve Finanstan Sorumlu Üyemiz 
Berk Hacıgüzeller, Beşiktaş JK Mü-
zesi Müdürü Canan Cürgen, Beşiktaş 
JK Tarih ve Müze Danışmanı Zülal 
Gök ve müze personelimiz katıldı. 
Berk Hacıgüzeller kutlamada yaptığı 
konuşmada, müzemizi bir yılda alt-
mış bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti 
ve şunları söyledi: “115 yıllık koskoca 
bir tarihin sergilendiği müzemizin 
yeni formuyla birinci yıldönümünü 
kutluyoruz. Bir yılda müzemizi altmış 
bin kişi ziyaret etti. Bu ziyaretlerde 
1 milyon TL gelir elde edildi. Bu bir 
başlangıç. Müzemizin dijital olması, 
onu diğer müzelerden ayırıyor ve 
cazip kılıyor. Müze ekibimize çok 
teşekkür ediyorum. Divan Kurulu ve 
Kongre üyelerimizin bu yıl daha da 
çok müzemize ilgi göstereceğine 
inanıyorum. Bu yıl ziyaretçi sayısını 
ikiye katlamayı hedefliyoruz.”  

17 yıl önce faaliyetlerine başlayan 
Beşiktaş JK Müzesi’nin yeni me-
kanındaki 1. yıldönümü kutlaması, 
pasta kesilmesi ve hatıra fotoğrafı 
çekilmesiyle sona erdi.

Eşsiz bir deneyime
hazır mısınız? 

Yalnızca bir futbol kulübü müze-
si değil, bir spor tarihi müzesi olma 
hedefi ile yola çıkan Beşiktaş JK 
Müzesi; interaktif alanları, engelli ve 
çocuk dostu yapısı ile ziyaretçilerine 
eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

14 Şubat 2017’de Vodafone 
Park’ta açılışı gerçekleştirilen, hem 
kulübümüz hem de Türkiye spor 

Beşiktaş JK Müzesi, 
Vodafone Park’ta 
yenilenen hali ve 

kurgusuyla birinci yılını 
doldurdu. Her ülkeden 

ve yaştan ziyaretçinin 
ilgi odağı olan müzemiz, 

artırılmış gerçeklik, 
sanal gerçeklik, dijital 

mapping gibi dijital 
uygulamalar ve çocuklara 

özel aktivitelerle 
ziyaretçilerine benzersiz 
bir deneyim ve etkileşim 

olanağı sunuyor.

Beşiktaş JK Müzesi’nin
Vodafone Park’ta birinci yıldönümü 
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tarihi açısından önemli objelerin 
bir arada sergilendiği Beşiktaş JK 
Müzesi, “Hisset, Paylaş, Parçası Ol!” 
sloganıyla açıldığı günden bu yana 
birçok sergi, atölye çalışmasına da 
ev sahipliği yaptı. Özellikle dijital 
donanımı ve çocuklara özel aktivite 
alanlarıyla dikkat çeken, Türk spor 
tarihinin en önemli toplumsal hafıza 
ögelerinden biri olma özelliğine 
sahip müzemiz, geçmişle geleceği 
birbirine bağlıyor. 

115 yıllık tarih
Beşiktaş JK Müzesi’nde
Beşiktaş JK Müzesi açılışının 

gerçekleştirildiği 14 Şubat 2017’den 
bu yana, ziyaretçi akınına uğradı. 
Beşiktaş tarihini bu özel mekânda 
yaşamak üzere, Vodafone Park’ta 
yer alan müzemize bugüne kadar 
onbinlerce sporsever ziyaret etti. 
Beşiktaş JK Müzesi ziyaretçileri; 
karaoke eşliğinde söylenen efsane 
marşlar, Onursal Başkan Süleyman 
Seba’nın 3D Print heykeli ve temsili 
makamı, VR turu, çocuk aktivite bö-
lümü, video izleme alanları, 3D video 
ve fotoğraf çekimi gibi birçok ben-
zersiz deneyim ve etkileşimi yaşa-
rak, çağdaş bir sergileme ile sunulan 
müze koleksiyonunu ziyaret etme 
fırsatı buldu. Beşiktaşımızın efsa-
nelerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
özel aktiviteler ve sergi organizas-
yonları da yine Beşiktaş JK Müze-
si’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.  

Farklı ülkelerden
çok sayıda ziyaret

Beşiktaş JK Müzesi, yalnıza siyah 
beyaz renklere gönül veren taraftar-
larca değil, ülkemizde ve Avrupa’da, 
kulübümüzün etkin olduğu Orta 
Doğu ve Uzak Asya’da da pek çok 
spor kulübünün yöneticileri, teknik 

adamları tarafından da ilgi ve beğe-
ni ile ziyaret edildi.

Beşiktaş sevgisini
doyasıya yaşamak için
Beşiktaş JK Müzesi iki kat üze-

rine inşa edilmiş 1.650 metrekare-
lik bir alanla Türkiye’nin en büyük 
spor müzesi. Müzenin üst katında 
kulübün kronolojisi ve şampiyonluk 
kupası yer alıyor. Üst katta ise yal-
nızca futbol değil, tüm spor branş-
larını da ziyaretçiyle buluşturan ve 
yıl içinde sıklıkla yenilenen bir geçici 
sergi alanı bulunuyor. Müze,  kurgusu 
ve tasarımıyla kulübün tüm branşla-
rından  beş yüzden fazla kupa, for-
ma, top, krampon, belge, plaket, şilt, 
bayrak ve flamadan oluşan özel bir 
koleksiyonunu barındırıyor. Müze-
de ayrıca 1903 tarihinden 
günümüze kulübün 
şerefli öyküsünü gör-
selleştiren yüzlerce 
film, fotoğraf ve 
resimle dopdolu bir 

içeriğe erişilebiliyor. Aynı çatı altında 
yer alan Oktay Özaydın Kitaplığı’nda 
ise geçmişten bugüne birçok ve spor 
yayınını bulmak mümkün. 

Beşiktaş JK Müzesi’nde elliden 
fazla dijital uygulama ziyaretçilere 
kulübün farklı spor dalları ile ilgili 
olarak yenilikçi bir deneyim sunuyor. 
Müzede tarihi ve güncel spor etkin-
liklerinin kısa belgeseller niteliğinde 
görüntüler, dijital sorgulama kiosk-
ları, sanal oyun ortamları, stat harita 
uygulamaları ve belgesel izleme 
alanları bulunuyor. Ayrıca artırılmış 
gerçeklik ile Vodafone Park’ta he-
yecanlı bir deneyim, futbol yıldızla-
rıyla ekranda buluşma ve Guiness 
tarafından da tescil edilen taraftar 
desibel rekoru odası da müzenin 
öne çıkan diğer unsurları arasında 

yer alıyor. Beşiktaş JK Müzesi’nin 
tamamında, ziyaretçinin 

dokunarak deneyimleye-
ceği ve keşfedebileceği 
etkileşimli alanlar da 
dikkat çekiyor. ◊
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“Annem bana genelde yardımcı 
oluyor. Annemle sinemaya gitmeyi 
çok seviyoruz ve usta oyuncuların 
oyunculuklarını gözlemlemeyi çok 
seviyorum. Yani oyunculuk yeteneklerimi 
en çok, film izleyerek geliştiriyorum.”
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B
eşiktaşlı oyuncu 
ve aynı zaman-
da hakikatli bir 
Yavru Kartal olan 
Beren Gökyıldız’a  

       “çocuk yıldız 
oyuncu” dediğimize bakmayın. 
İnanın; o, televizyon ekranlarında 
sergilediği başarılı performansla 
çoğu yetişkin sinema artistine ade-
ta taş çıkartıyor. Müthiş özgüvenli, 
bir o kadar da efendi bir Beşiktaşlı. 
İtiraf etmem gerekirse daha onunla 
henüz tanışmadan önce, bu kadar 
filmde oynamış ve böylesine büyük 
bir hayran kitlesine henüz bu yaşta 
ulaşmış bir çocuk oyuncunun “kap-
risli bir yeni yetme” olabileceğinden 
çekinmiştim. Ancak Beren, duruşu, 
büyümüş de küçülmüş halleri ama 
olağanüstü kişiliği ile hemen hay-
ranlığımızı kazandı. Bunda, ailesin-
den aldığı terbiyenin de etkisi büyük. 
Zaten adeta menajeri gibi bir so-
rumluluk alan, hatta Beren’in psiko-
lojik olarak da doğru bir yol izlemesi 
için büyük çaba sarfeden ailesi ayrı 
bir tebriği hak ediyor. Babası Ejder 
Gökyıldız, annesi Mine Gökyıldız, 
Beren’in üzerine titriyor. Duygu Ba-
şara menajerlik kurumunun başarılı 
koordinasyonunda Beren'in ailesi bu 
röportajımızda da onu asla yalnız 
bıramadılar. 

İşte Beren, karşımızda ama o, ilk 
başta ilk defa adım attığı Vodafone 
Park’ın görkemi karşısında kendin-
den geçiyor. Röportaja geçmeden 
önce, Beren’in iyice bir mabedimizin 
keyfini sürmesine izin veriyoruz. Ve 

Çocuk oyuncu Beren 
Gökyıldız, bir de ödüllü 
“yıldız oyuncu” olunca, 
hele de “koyu Beşiktaşlı” 
olunca tabii ki dergimize 
konuk edilmesi gereken 
bir aktris olmuştu bizim 
için. Buluşma mekânımız 
ise Beren’in seçimiydi: 
Vodafone Park...

Röportaj:
Merve Dağlı, Murat Arda

Fotoğraf:
Ufuk Tuncaelli

“Vodafone Park 
bizim okuldaki 
halı sahanın
devi gibi”

Beren Gökyıldız:
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BJK locasında başlıyoruz:
Beren’ciğim öncelikle seni tebrik 

ediyorum. İkinci kez Altın Kelebek 
ödülünü kazandın. Ödülünü de 
Cansu Dere’den aldın, o sırada neler 
hisettin?

Çok mutluydum. İçimde kelebek-
ler uçtu sanki. Uzun zamandır da 
Cansu (Dere) ablam ile görüşmü-
yorduk. Hasret gidermiş olduk ve 
ödülü onun elinden almak benim için 
büyük bir mutluluktu. 

Beşiktaşlılığın nerden geliyor?
Kara Kartal’ı tutan dayımdan... 

Dayım bir keresinde ben küçükken 
“Sen Beşiktaşlı olacaksın” demiş-
ti. Ben de “Tamam” dedim. Dayım 
bana Beşiktaş forması giydirdi. Öbür 
dayım da bana Fenerbahçe forması 
giydirmeye kalktı ve ben çok üzül-
düm. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 
adını bile duyunca kaçıyordum 
(gülüşmeler).

İlk defa Vodafone Park’ı gezdin. 
İlk ayak bastığında neler hissettin?

Burası muhteşemmiş. Bizim okul-
daki halı sahanın devi gibi (gülüyor). 

Beşiktaş taraftarı hakkında ne 
düşünüyorsun?

Geçen sezon şampiyonluk kutla-
masında Çarşı’ya gitmiştik. Herkes 
şarkılar ve tezahüratlar söylüyordu. 
Çok etkilenmiştim.

Beşiktaş’a geri döneceğiz. Biraz 
da oyunculuk hayatından bahse-
delim. Çok küçük yaşta çok büyük 
kitleleri etkiliyorsun. Çok etkileyici 
bir oyunculuğun var. En etkilendi-
ğim sahnelerinden biri çöp poşe-
tinin içinde bırakıldığın sahneydi. 
Hep merak etmişimdir. İçerde neler 
yaptın?

Orada komik bir olay var. Poşetin 
arkasında delikler vardı nefes ala-
biliyordum. Elimde patlamış mısırlar 
vardı ve başımdan aşağı dökülmüştü 
hepsi. Aslında ben içerde iyi şart-
lar altında patlamış mısır yiyordum 
(gülüşmeler).

(Burada Beren’in annesi Mine 
Gökyıldız’a dönüyoruz) Beren’in 
oyunculuk yeteneğini nasıl keşfet-
tiniz?

Mine Gökyıldız: Biz aslında Anka-
ralıyız. Beren sürekli taklit yapıyordu 
hatta reklamları bile taklit ediyordu. 
Bunları gördükçe “Neden olmasın” 
diye düşündüm ve ajansla görüştüm. 
Deneme çekimlerine çağırdılar. “Bu 
kadar çocuğun arasından olmaz” 
diye düşünmüştüm ama o gün iki 
projeden onay aldı. Yönetmenler 
ve yapımcılar “Burada kalmalısınız” 
diye ısrar ettiler. Böyle devam ettik.

Beren’in ileriye dönük eğitimini 
düşündünüz mü?

Mine Gökyıldız: Öncelikle Beren’in 
mutlu olması benim için çok önemli. 
Nerede ve hangi meslekte mutlu 
olacaksa orada devam etmeli. Bir 
yeteneği var ve şu anda çok mut-
lu ve bu yüzden devam ediyor. Bu 
alanda kariyer yapmak isterse seve 
seve destek olurum ve ne isterse 
arkasındayız. Ben, Beren daha üç 
yaşındayken işi bıraktım. Tabii ki 
böyle dönemlerde Beren’in anneye 
de ihtiyacı var. 

Beren: Babaya da ihtiyacım var 
anne (gülüşmeler).

Babaya da kıyamıyoruz. Sende 
mi babacısın yoksa Beren?

Evet (yine kahkaha fırtınası. Mine 
hanım da gülüyor).

Mine Hanım’a sorularımızı sürdü-
rüyoruz. Hala Ankarada mı yaşıyor-
sunuz?

Mine Gökyıldız: Hayır; Beren’in 
ilk projesi çok iyi gidince İstanbul’da 

“Berkay (Ateş) abimle setteydik. O zaman, Beşiktaş 
olarak üçüncü yıldızımızı almıştık. Berkay abimin iki 
tane forması vardı yanında ve birini bana giydirdi. 
Bütün seti durdurduk ve kutlama yapıp fotoğraf 
çekilmiştik. Sonra sevinçle koşa koşa sete gitmiştim. 
Beşiktaş benim için mutluluk anlamına geliyor.”



89
Mart
2018

kalmak zorunda kaldık. Çünkü Be-
ren’in belirli bir düzene ihtiyacı vardı.

Sizi tebrik ediyorum çünkü Beren 
çok terbiyeli bir çocuk. Çok pozitif 
ve mütevazı bir kişiliği var. Umarım 
hiç değişmez. 

Mine Gökyıldız: Onun eğitimi ve 
kendini geliştirmesi için hep destek 
olacağız.

Beren, bugün yıldızımız sensin. 
Söyle bakalım, kendini oyunculuk 
konusunda nasıl geliştiriyorsun?

Annem bana genelde yardımcı 
oluyor. Annemle sinemaya gitmeyi 
ve usta oyuncuların oyunculuklarını 
gözlemlemeyi çok seviyorum. Yani 
oyunculuk yeteneklerimi en çok, film 
izleyerek geliştiriyorum.

Oyunculuğuna hayran olduğun 
kişiler var mı? 

Birçok yıldız oyuncu var ama ben 
ayrım yapmak istemiyorum. Yine 

de beraber oynadığım; Yıldız Kültür, 
Vahide Gördüm gibi oyuncuları çok 
beğeniyorum.

Oyuncu koçluğu alıyor musun?
Hayır, bunun için daha çok küçü-

ğüm. 

Kendini on beş sene sonra nerede 
görüyorsun?

Yüzme şampiyonu, iyi bir jimnas-
tikçi ve iyi bir oyuncu olarak kariyer 
yapabilirim.

Otuz yaşındaki Beren Gökyıldız’a 
göndermek istediğin bir mesaj var 
mı?

Beren, o kadar büyümüşsün; hala 
kariyer konusunda kararsız mısın? 
Artık karar ver (gülüşmeler).

Tekrar Beşiktaş’a dönelim.  
Beşiktaş ile ilgili unutamadığın  
bir anın var mı?

Evet, var. Berkay (Ateş) abimle 
setteydik. O zaman, Beşiktaş olarak 
üçüncü yıldızımızı almıştık. Berkay 
abimin iki tane forması vardı yanın-
da ve birini bana giydirdi. Bütün seti 
durdurduk ve kutlama yapıp fotoğ-
raf çekilmiştik. Sonra sevinçle koşa 
koşa sete gitmiştim. Beşiktaş benim 
için mutluluk anlamına geliyor.

Senden Beşiktaş’ı birkaç keli-
meyle anlatmanı istiyorum.

Sevgi, huzur, barış, Çarşı, Kartal, 
Siyah ve Beyaz, Quaresma, Cenk 
Tosun, Pepe ve Mustafa Kemal 
Atatürk. Benim için Beşiktaş demek 
aynı zamanda bunlar demek... ◊

“Otuz yaşımdaki Beren’e 
buradan şunu söylemek 

istiyorum: Beren, o kadar 
büyümüşsün; hala kariyer 

konusunda kararsız 
mısın? Artık karar ver 

(gülüşmeler).”

Röportajı beraber yaptığımız Merve ile Beren'e 
Kartal Yuvası'nın birbirinden güzel Yavru Kartal 
ürünlerini hediye olarak sunduğumuzdaki mutlu-
luğu görülmeye değerdi.
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“'sensiz olmaz oğlum”
derdik biz diğer oyuncular

mahalle takımının aslarına

onlar da her maç olurlardı ha

dizinde yara kabuğu
yüzünde toprak sahanın tozu

sadece yıldız verir bu pozu

n’apıp edip maçı da alırlardı ha

yoldaşım talisca
sensiz olmaz oğlum ya

TALISCA

Şiir:
Vedat Özdemiroğlu

ANDERSON
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Kulüpler Birliği Vakfı’nın 2018 yılı 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 
vakıf üyesi Süper Lig kulüplerinin 
temsilcilerinin katılımıyla vakıfın 
Maslak’taki merkezinde gerçekleştiril-
di. Dursun Özbek’ten boşalan Kulüpler 
Birliği Vakfı başkanlığı için yapılan 
oylamaya tek aday olarak katılan 
Fikret Orman, on yedi kulübün oyla-
rıyla vakfın on birinci başkanı seçildi. 

Toplantı sonrası, düzenlenen basın 
toplantısında açıklamalarda bulunan 
Orman, “Bize bu görevi layık gören 
kulüplere teşekkür ediyorum. Hayırlısı 
olsun. Türk sporuna hizmet etmeye 
gayret edeceğiz. Bir spor adamı olarak 
Türk sporuna hizmet verme görevimiz 
var. Elimizden geldiğince kalıcı işler 
yapmaya çalışacağız. İyi şeylerle anıla-
cak işler yapacağız” dedi. 

Divan Kurulu Üyemiz ve kulüp eski 
müdürümüz Üstün Yöney’in eşi F. Güzin 
Yöney’in, İstanbul Bölge Adliye Mahke-
mesi Cumhuriyet Başsavcısı ve kongre 
üyemiz Hadi Salihoğlu’nun babası Salih 
Yılmaz Salihoğlu’nun, Fenerbahçe Spor 
Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden 
Mehmet Tahir Sarıoğlu’nun, Divan Kurulu 
Üyemiz ve eski Asbaşkanlarımızdan Ha-
san Arat’ın kayınvalidesi Fatma Döler’in, 
Divan Kurulu Üyemiz İlhan Girişken’in 
kayınvalidesi Sacide Korukır’ın, Divan 
Kurulu Üyelerimizden Sırrı İnanç’ın, 
Divan Kurulu Üyemiz, spor yazarı Cemal 
Alkan’ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
eski başkanlarından ve kulüp üyemiz 
merhum Hasan Doğan’ın babası Mustafa 

Doğan’ın vefatları ve Afrin’deki Zeytin 
Dalı harekatında askerlerimizin şehit ol-
maları nedeniyle kulübümüz tarafından 
başsağlığı mesajları yayınlandı. Mesaj-
larda merhum, merhume ve şehitlerimi-
ze Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınları-
na ve sevenlerine başsağlığı dilendi. 

Divan Kurulu eski başkanlarımızdan 
merhum Yılmaz Soysal için Zincirlikuyu 
Mezarlığı Camii’nde düzenlenen cenaze 
törenine Başkanımız Fikret Orman ve 
İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi katıldı. 
Divan Kurulu Üyemiz ve BJK TV eski ge-
nel müdürü Cemal Alkan için ise Levent 
Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. 
Törende kulübümüzü Genel Sekreterimiz 
Ahmet Ürkmezgil, temsil etti.

Başkanımız Fikret Orman, geçti-
ğimiz ay, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Osman Aşkın Bak’ı, Maliye Bakanı 
Naci Ağbal’ı ve Karşıyaka Belediye 
Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ı 
makamlarında ayrı ayrı ziyaret etti. 
Başkanımız, Bak, Ağbal ve Akpınar’a 
isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş 
formaları hediye etti.

Antalyaspor ile oynadığımız 
karşılaşmanın ardından İstanbul’a 
dönüş yolculuğunda Kütahya’da 
kaza geçiren taraftarlarımızdan 
Yusuf Öztürk, Ankara Üniversitesi 
İbni Sina Hastanesi Mikro Cerrahi 
bölümünde başarılı bir operasyon  
geçirdi. Asbaşkanımız Deniz Atalay, 
taraftarımızı misafir eden Anadolu 
Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal 
Erdoğan ve Dernek Genel Sekreteri 
Salih Ünver ile birlikte Yusuf Öz-
türk’ü kaldığı otelde ziyaret ederek, 
geçmiş olsun dileklerini iletti.

FİKRET ORMAN
KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI BAŞKANI 

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Başkanımızın 
ziyaretleri

Asbaşkanımızdan 
Yusuf Öztürk’e 
ziyaret

AYIN
OLAYLARI
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Kartal Yuvası’nın 2018 İlkbahar-Yaz 
kreasyonu, Karşıyaka Mavişehir Ege Park 
AVM Kartal Yuvası’nın İzmir Basmane 
Aziz Vukolos Kilisesi’nde düzenlediği 
defile ile tanıtıldı.Defileye; Başkanımız 
Fikret Orman, Kartal Yuvalarından So-

rumlu Üyemiz Hüseyin Mican, Hukuktan 
Sorumlu Üyemiz Şafak Mahmutyazıcıoğ-
lu ve Kartal Yuvası Genel Müdürü Serdıl 
Gözelekli ile çok sayıda davetli katıldı. 
Yeni kreasyonumuz, defileye katılan 
konukların beğenisini topladı.

Başkanımız Fikret Orman, yenilenen 
Ankara Armada AVM Kartal Yuvası’nın 
ve Karşıyaka Mavişehir Ege Park AVM 
Kartal Yuvası’nın açılış törenlerine 
katıldı. 

Ankara’daki törene yöneticilerimiz 
Deniz Atalay ile Hüseyin Mican, TBMM 
eski başkanı ve Divan Kurulu Üyemiz 
Hikmet Çetin; Karşıyaka’daki törene ise 

yöneticilerimiz Hüseyin Mican ve Şafak 
Mahmutyazıcıoğlu, Karşıyaka Belediye 
Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile çok 
sayıda taraftarımız katıldı. Mağazaları-
mızın açılış kurdelelerini kesen başka-
nımız, taraftarlarımızla sohbet etti ve 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan 
Cevahir AVM Kartal Yuvası, yeni konsep-
tiyle hizmete girdi. 

BJK-Kabataş Vakfı Mütevelli 
Heyeti Toplantısı; Başkanımız Fikret 
Orman, İkinci Başkanımız Ahmet 
Nur Çebi, Basketboldan Sorumlu 
Üyemiz Ahmet Cihat Kumuşoğlu, 
Pazarlama ve Sponsorluklar ile 
Taraftarlar ve Derneklerden Sorum-
lu Üyemiz Hakan Özköse, Amatör 
Şubelerden Sorumlu Üyemiz Erdal 
Karacan, Divan Kurulu Başkanımız 
Tevfik Yamantürk ve BJK-Kabataş 
Vakfı Mütevelli üyelerinin katılımıy-
la Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı 
Feriye Yerleşkesi’nde gerçekleşti-
rildi. Toplantıda, yapılması plan-
lanan BJK-Kabataş Vakfı Anaokulu 
ve İlköğretim Okulları projesi İcra 
Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansı-
zoğlu tarafından üyelere sunuldu, 
tüm üyelerin onayı ve oy birliği 
ile Yönetim Kuruluna yetki verildi.
Toplantıda; Sarıyer Belediyesi ile 
ortaklaşa yapılacak ağaçlandır-
ma projesi için Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç’in katılımıyla 
protokol imzalandı. Ahmet Nur Çebi 
ile Ahmet Akbalık ve Erşan Ateş’e 
mütevelli heyeti üyelik belgeleri 
takdim edildi.

KARTAL YUVASI’NIN
YAZ KREASYONU TANITILDI

KARTAL YUVASI HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

BJK-Kabataş Vakfı 
Mütevelli Heyeti 
toplandı



94
Mart
2018

2017 Türkiye Futbol Vakfı Ödül 
töreni Point Hotel’de yapılan gecede 
sahiplerini buldu.İkinci Başkanımız 
Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreterimiz 
Ahmet Ürkmezgil ve futbol camiasının 
ileri gelenlerinin katıldığı törende; 

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş (En 
İyi Teknik Direktör), Futbolcularımız 
Fabricio Ramirez (En İyi Kaleci), Vagner 
Love (En İyi Forvet Oyuncusu) ve Dusko 
Tosic (En iyi Defans Oyuncusu) ödülle-
rini aldılar.

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile 
tecrübeli futbolcumuz Pepe, BJK Nevzat 
Demir Tesisleri’nde UEFA’nın Şampiyon-
lar Ligi için özel olarak gerçekleştirdiği 
video çalışmasının çekimlerinde yer 

aldı. Şenol Güneş ile Pepe’nin UEFA’ya 
verdiği özel röportaj ve gerçekleştirilen 
çekim, Şubat ayında UEFA Şampiyonlar 
Ligi’nde oynanan maçlar öncesinde 
yayınlandı.

Futbolcumuz Anderson Talis-
ca’nın ve Atiba Hutchinson’un 
doğum günleri, BJK Nevzat Demir 
Tesisleri’nde kutlandı. Şenol Güneş, 
teknik ekibimiz ve futbolcularımız, 
Talisca ve Atiba’ya yeni yaşlarında 
mutluluklar diledi.

Beşiktaşlı ünlü şarkıcı Hayko 
Cepkin, Beşiktaş JK Müzesi’ni ziyaret 
ederek, Beşiktaş tarihini yakından 
inceledi. Müze müdürümüz Canan 
Cürgen’in eşliğinde müzeyi gezen 
Hayko Cepkin, taraftarlarla da 
bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Gezi sonrası duygularını BJK TV ile 
paylaşan ünlü sanatçı, şu ifadeleri 
kullandı: “Duygulanmamak elde 
değil. Üst kattan alt kata inerken 
arnavut kaldırımlı bir bölümden 
geçiyorsunuz, tıpkı semte girer 
gibi... Bildiğimiz, sevdiğimiz ama 
detaylarını görmemiz gereken bir 
tarih” dedi. 

TÜRKİYE FUTBOL VAKFI ÖDÜLLERİ’NE 
BEŞİKTAŞ DAMGASI 

GÜNEŞ VE PEPE UEFA’NIN ŞAMPİYONLAR 
LİGİ’NİN ÇEKİMLERİNE KATILDI 

Talisca ve 
Atiba’nın doğum 
günleri kutlandı

Hayko Cepkin 
müzemizi
ziyaret etti
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Futbol Akademi Aile Eğitim Semine-
ri, Vodafone Park’ta; yöneticimiz Metin 
Albayrak, Futbol Akademi Sportif Direk-
törümüz Gökhan Keskin, antrenörler, 
sporcular ve velilerin katılımıyla ger-
çekleştirildi. Albayrak, seminerde şöyle 
konuştu: “İlk önce iyi bir sporcu, iyi bir 
insan ve Beşiktaşımız’a katkı sağlayacak 
çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Hepimizin 
hedefleri var. Çocuklarınızın yarın o şanlı 
formamızla Vodafone Park’ta oynamasını 
hayal ediyorsunuz. Hayal ederken çok 
çalışmamız lazım. Bu toplantı, değerli ar-
kadaşlarımın sizlere bazı tavsiyelerde ve 
önerilerde bulunması için düzenlendi. Biz 
kocaman bir aileyiz. Hocalarımıza güve-
nin, onların tavsiyelerini göz ardı etmeyin. 
Hocalarımızla beraber çocuklarımızın en 
iyi yerlere gelmeleri için elimizden geleni 
yapıyoruz. Yarın biz akademimizden 
çıkıp A takımda oynayacak çocuklarımızı 
yetiştirmek istiyoruz. Biz kendi öz evlatla-
rımızdan kurulu bir Beşiktaş onbiri hayal 
ediyoruz. Siz de lütfen bize inanın.”

Futbol Akademi Sportif Direktörümüz 
Gökhan Keskin seminerde yaptığı konuş-
mada şu ifadeleri kullandı:“Türkiye’de ilk 
defa aile eğitim semineri düzenlendi. Biz 
ekip olarak kendimizi geliştirmeye çalışı-
yoruz, çocukları geliştirmeye çalışıyoruz.” 
Seminerde; Futbol Akademi Diyetisyeni 
Müge Özyurt Şafak, “Genel beslenme ve 
maç yemeği”, Futbol Akademi Sporcu 
Psikoloğu Ömer Ateş “Karşılaşılan so-
runların yönetiminde ailenin rolü, aileler 
neleri yapmalı,neleri yapmamalı”, Futbol 
Akademi Eğitim Danışmanı Belgin Şahin 
Doğan “Okur yazar olmak önemli mi?, fut-
bol ve eğitim nasıl dengelenmeli, gelecek 
planlaması nasıl olmalı”, Futbol Akademi 
Doktoru Göksel Dikmen  “Büyüme, gelişim 
ve yaralanmalar” ve Futbol Akademi 
Performans Antrenörü Ozan Güzel “Aile 
yaşantısının performansa yansıması” 
konularında sporcularımızın velilerine 
bilgilendirdiler. Futbol Akademi Aile Eğitim 
Semineri sonrası, velilerimiz ve sporcula-
rımız Beşiktaş JK Müzesi’ni gezdi.

Futbol Altyapıdan Sorumlu Üyemiz Me-
tin Albayrak, Antalya Side’de devre arası 
kampı yapan U-17 Akademi Takımımız’ı 
ziyaret etti.Albayrak, U-17 Futbol Takımı 
Teknik Sorumlumuz Ozan Köprülü’den ta-
kımla ilgili bilgiler aldı ve oyuncularımızla 
sohbet etti.Ziyaret sonrasında açıklama-
larda bulunan Albayrak, şunları söyledi: 
“Beşiktaş olarak bir ilki yapıyoruz. U-17 
Akademi Takımımız on günlük devrearası 
kampına girdi. U-17 Akademi Takımı-
mız’da gelecekte A takımda yer almasını 
beklediğimiz birçok oyuncu var. Karak-
terli oyunculardan oluşan iyi bir takım ve 
antrenörleri Ozan Köprülü çok değerli bir 
isim. Gençlerin gözündeki heyecanı gör-
düğümde ben de çok heyecanlanıyorum. 
Allah yollarını açık etsin.”

Bu arada Antalya’da düzenlenen Inter-
natıonal Grassroots Sömestr Kupası’nda 

U-10 Takımımız turnuvayı ikinci sırada, 
U-11 Takımımız ise dördüncü sırada 
tamamladı.

Öte yandan U-14 Takımımız’dan Ege-
men Tutar ve Demir Ege Tıknaz, U-15Takı-
mımız’dan Serdar Saatçi ve Ahmet Gülay, 
U-17 Takımımız’dan Ersin Destanoğlu, 
Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan 
Akgün ve Atamer Bilgin, milli takım kadro-
larına davet edildi.

Kadın futbol takımımız, ligin ikinci 
yarısının ilk maçında Amed Sportif 
Faaliyetler’i 2-0 yendi. Galibiyeti geti-
ren golleri Gizem Gönültaş ve  
Jacquette Ada kaydetti. Bu arada ka-
dın futbol takımımız, stoper Kezban 
Tağ ve forvet Ceren Nurlu’yu trans-
fer etti. Öte yandan genç kız futbol 
takımımız da, Türkiye Şampiyonası 1. 
Tur elemeleri’nde Kireçburnu’nu 6-0, 
Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor’u 
4-0 mağlup etti. 

Kadın futbol takımımız ve teknik 
kadromuz, 0-1 yendiği Karadeniz 
Ereğli Belediyespor maçı sonrasında 
10 Aralık 2016 yılında hain terör 
saldırısı sonucu şehit olan Kongre 
Üyemiz ve Emniyet Müdürü Vefa 
Karakurdu'nun kabrini ziyaret ederek 
çiçek bıraktı.

Avon, kadın futbol takımımıza 
sponsorluğunu Hilton Bomonti’de 
gerçekleştirilen Sinerji Toplantısı ile 
genel müdürlük çalışanlarına ve saha 
ekibine duyurdu. Yaklaşık sekiz yüz 
kişinin katıldığı toplantıda konuşma 
yapan BJK Pazarlama ve Sponsorluk-
lardan Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cımız Umut Kutlu, “Amaçlarımız, he-
deflerimiz aynı. Kadınlarımızın kendi 
ayakları üzerinde durmasını sağlayan 
projelere destek vermek, onların 
sesini daha fazla duyurabilmek. Biz 
zaten bunun için bir takım kurmuştuk, 
Avon da şimdi gücümüze güç katacak, 
sesimizi çok daha etkili duyuracağız. 
birlikte harika işler yapacağımızı 
düşünüyorum” dedi. Deplasman maçı 
sebebiyle toplantıya katılamayan 
takımımız, gönderdikleri video ile bu 
sene şampiyonluk sözü verdi.

FUTBOL AKADEMİ AİLE EĞİTİM SEMİNERİ

ALBAYRAK, U-17 AKADEMİ TAKIMIMIZ’I 
ZİYARET ETTİ

Kadın  
futbolcularımız 
ikinci yarıya 
galibiyetle başladı

Avon, BJK ile iş 
birliğini duyurdu
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Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, 
FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda 
Almanya ekibi Medi Bayreuth ile eşleşti.

Son oynadığı maçlarda Aris’i 65-72, 
Telekom Baskets Bonn’u 95-79 yener-
ken, Nanterre’ye 73-68 mağlup olan 
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyon-
lar Ligi Son 16 Turu’na adını yazdırdı. 
16 Turu kura çekimi Cenevre’de bulu-

nan FIBA merkezinde gerçekleştirildi. 
Kulübümüzü temsilen Basketbol Şubesi 
Dış İlişkiler Sorumlumuz Can Köken 
kurada yer aldı. D Grubu’nu birinci 
sırada tamamlayan Beşiktaş Sompo 
Japan Takımımız, C Grubu’nu dördüncü 
sırada bitiren Almanya temsilcisi Medi 
Bayreuth ile eşleşti. Eşleşmede ilk maç 
6-7 Mart tarihlerinde Almanya’da, 
ikinci maç ise 13-14 Mart tarihlerinde 
İstanbul’da oynanacak. Beşiktaş Sompo 
Japan Takımımız, bu turu geçmesi ha-
linde Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’n-
de Ewe Baskets-MHP Riesen eşleşmesi-
nin galibiyle karşılaşacak.

Ligde ise Beşiktaş Sompo Japan, 
Trabzonspor’u 78-74, Yeşil Giresun Bld. 
Spor’u 58-82 mağlup ederken, Tofaş’a 
59-60’lık skorla şanssız bir şekilde 
yenildi. 

Siyah Beyazlılarımız, Erkekler Türki-
ye Kupası Çeyrek Final maçında Banvit'i 
80-63 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı 
finalde Tofaş ile karşılaşan ekibimiz 86-
79 yenilerek kupaya veda etti.

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, 
Haitili basketbolcu Cady Lalanne ile 
bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Son 
olarak İtalya’da New Basket Brindisi’de 
forma giyen Cady Lalanne, 208 cm bo-
yunda ve pivot olarak görev alıyor. 

Beşiktaş Basketbol Akademi Süley-
man Seba Gelişim Turnuvası, Basketbol 
Akademi Takımlarımız ile İstanbul’da 
faaliyet gösteren franchise basketbol 
akademilerin katılımıyla Süleyman 
Seba Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 
U-10, U-11 ve U-12 yaş kategorilerin-
de düzenlenen turnuvada Basketbol 
Süleyman Seba Merkez, Acıbadem, Ata-

şehir, Bayrampaşa, Bakırköy ve Florya 
akademilerimiz yer aldı. Toplam yirmi 
bir karşılaşmanın yapıldığı turnuva-
yı Basketbol Altyapı Antrenörlerimiz 
oynanan karşılaşmaları takip ettiler. 
Turnuvanın sonunda tüm sporculara, 
antrenörlere ve yöneticilere madalya 
ve başarı belgeleri yapılan bir törenle 
takdim edildi. 

Beşiktaş Sompo Japan Takımı-
mız’ın Baş Antrenörü Ufuk Sarıca 
ve basketbolcumuz Kenan Sipahi 
PTT Erkekler Türkiye Kupası 2018’in 
basın toplantısına katıldı. Antre-
nörlerin ve basketbolcuların zorlu 
turnuva öncesi görüşlerini bildirdik-
leri toplantıda Ufuk Sarıca, “İnşal-
lah son güne kadar sahada yer alır 
ve kupaya yakın oluruz. Her maç 
bir final niteliğinde olacak” derken, 
Kenan Sipahi, “Sezon ortasında 
kupaya uzanabilecek olmamız bizi 
heyecanlandırıyor ve motive ediyor” 
diye konuştu. 

Kadın basketbol takımımız, 
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol 
Ligi’nde Abdullah Gül Üniversite-
si’ni 79-56, Galatasaray’ı 80-81 ve  
Fenerbahçe’ye 71-62 mağlup etti. 

SON 16 TURU’NDA RAKİBİMİZ
MEDI BAYREUTH

CADY LALANNE, BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN’DA

SÜLEYMAN SEBA GELİŞİM TURNUVASI 

PTT Erkekler 
Türkiye Kupası 
2018 

Kadın basketbol
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Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımımız, 
Merzifon Bld. Hentbol’u 40-30, MYK 
Hentbol’u 23-31, Nilüfer Bld.’yi 28-25 ve 
Serik Belediye Spor’u 24-41 mağlup etti. 

Aynı zamanda Hentbol Türkiye Kupa-
sı’nda mücadele eden takımımız, ikinci 
tur maçlarında Batman Bld. GSK’yi 
33-25, Antalyaspor’u 22-32 ve Bursa 
Nilüfer Bld.’yi 36-26 yendi. 

Öte yandan doğuştan SiyahBeyaz 
saçlara sahip olan Batmanlı yirmi 
yaşındaki işitme engelli Yunus Tarkan’ın 
hayali gerçek oldu. Kupa maçları için 
Batman’da bulunan hentbol Takımımı-
zın maçını izleyen Yunus Tarkan, daha 
sonra oyuncularımız ve teknik ekibi-
mizle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Atletizm takımımız, geçtiğimiz ay 
katıldığı yarışlarda yine madalyaları 
topladı: 

• Atletizm takımımız, U-18 Türkiye 
Salon Şampiyonası’nda ve U-20 Türkiye 
Gençler Salon Şampiyonası’nda ikinci 
oldu. Yarışlarda sporcularımız Rümeysa 
Coşkun ve Hatice Gürçay ikincilik, Sıla 
Simay Harman ve Yaren Baş üçüncülük 
elde etti. 

• U-14 Türkiye Salon Şampiyonası’nda, 
atletimiz Mira Akan 200 m’de 27.94’lük 
derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu.

• Atlamalar Kış Kupası Yarışması’nda 
sporcumuz Özge Tekin 11.00’lık derece-
siyle birinci, Tuğçe Şahin Disk Atma’da 
29.20’lik derecesiyle ikinci oldu.

• Büyükler Salon Türkiye Şampiyo-
nası’nda Tuğba Aydın üçadım atlamada 

13.06 m derecesiyle Türkiye Şampiyonu 
ve uzun atlamada 5.91 m derecesiyle 
Türkiye İkincisi oldu. Kadriye Aydın ise 
yüksek atlamada 1.81 m’lik derecesiyle 
Türkiye ikincisi oldu.

• Balkan Salon U-20 Şampiyonası 
Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlendi. 
3000 metre kategorisinde şampiyonaya 
katılan atletizm takımımızdan Rümeysa 
Coşkun 10,02,30’luk derecesiyle Balkan 
İkincisi oldu.

• Kulüpler Yarı Maraton Ligi Final Ya-
rışmaları’nda atletizm takımımız toplam 
4.06.16 derece ile ikinci oldu. Sporcula-
rımızdan Remziye Temel, Şilan Ayyıldız, 
Bahar Doğan, Sinem Özpınar ve Kübra 
Yılmaz birincilik elde etti. 

• Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda 
takımımız Türkiye İkincisi oldu.

Kadın voleybol takımımız, 
Seramiksan’ı 1-3, Çanakkale Bld.’yi 
3-1, Galatasaray’ı 2-3 yenerken; 
Bursa B. Bld.’ye 0-3, Halkbank’a 3-1, 
Beylikdüzü Voleybol İhtisas’a 2-3 
mağlup oldu. 

Erkek voleybol takımımız ise Gü-
müşhane Torul Gençlik karşısında 
3-1 galip gelirken; Arkas Spor’a 3-0, 
Galatasaray’a 1-3, M.Milli Piyan-
go’ya 3-0, Ziraat Bankası’na 0-3, 
İnegöl Belediyesi’ne 3-0 yenildi.

Jimnastik İl Seçmesi Yarışması’n-
da birinci olan Jasmine Nicole Balat 
ile ikinci Ayşenaz Özay, 2-4 Mart ta-
rihleri arasında Mersin’de düzenle-
necek olan Türkiye Şampiyonası’na 
gitmeye hak kazandılar.

Bursa’da düzenlenen Türkiye 
Süper Lig 4. Etap maçlarında masa 
tenisi takımımız, üç galibiyet elde 
etti. Takımımız sezonum ilk devresi-
ni on beş galibiyet ve otuz puan ile 
lider tamamladı.

LİGDE DE, KUPADA DA EN BÜYÜK
BEŞİKTAŞ MOGAZ

ATLETLERİMİZ MADALYALARA KOŞTU

Voleybolda 
sonuçlar

Türkiye Jimnastik 
Şampiyonası

Masa tenisinde ilk 
yarının lideriyiz
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Beşiktaş RMK Marine Takımımız, 
İspanya’da oynadığı Avrupa Şampiyonlar 
Ligi ön eleme maçlarında üç galibiyet 
alarak grubunu ikinci sırada tamamladı.
Düzenlenen törende Beşiktaş RMK Ma-
rine Takımımız’ı temsilen Genel Mena-
jerimiz Erdem Göksel ile oyuncumuz 
Kaan Dalay, ikincilik kupasını aldı. Ayrıca 
Kaan Dalay ile Cem Gezinci, turnuvanın 
All-Star kadrosuna seçildiler.

Siyah Beyazlılarımız, 9-11 Mart 
tarihleri arasında oynanacak Avrupa 

Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabında 
yer alacak. İspanya’nın Madrid şehrinde 
oynanacak çeyrek final grubunda rakip-
lerimiz, Almanya’dan RSV-Lahn Dill, İs-
rail’den Ilan Ramat Gan ve İspanya’dan 
CD Ilunion oldu.

Öte yandan Beşiktaş RMK Marine, Sü-
per Lig ikinci yarı ilk maçında Kardemir 
Karabükspor’u 69-73, ikinci maçında 
TSK Rehabilitasyon MSK’yı 71-51 mağ-
lup etti. Takımımız, galibiyeti Karabük 
UNIBJK üyesi taraftarlarımızla kutladı.

Spor Toto Boks Ligi’nin ilk müsaba-
kaları, on iki takımın katılımıyla 10-11 
Şubat tarihlerinde Ankara’da oynandı.
Ligin ilk haftasında Malatya Turgut Özal 
SK ile karşılaşan SiyahBeyazlılarımız, 
maçı 10-0 kazandı. Boks Takımımız bu 
sonuçla ligin ilk haftasını lider tamamla-
dı.Antrenörlüklerini Zeki Karalı ve Dursun 
Ali Yılmaz’ın yaptığı boks takımımız, şu 
isimlerden oluşuyor: “49 Kg Yunus Emre 
Yıldırım, 52 kg Barış Arıcı, 56 kg Nurettin 
Ovat, 60 kg Uğur Can Yanardağ, 64 kg 
Ümit Tepeli, 69 kg Yunus Emre Batman, 
75 kg Zafer Elasan, 81 kg Gökalp Bakır, 
91 kg Muhammed Baki Yalçın, +91 kg 
Mücahit İlyas” 

Öte yandan Türkiye Boks Federasyo-
nu’nun düzenlediği Genç Erkekler Türkiye 
Ferdi Boks Şampiyonası altmış üç ilden 
518 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 
Takımımızın dört sporcuyla katıldığı şam-
piyonada, 69 kg’da Erol Yalçın, 81 kg’da 
Yunus Emre Güney ve 91 kg’da Doğukan 
Ağbaba Türkiye üçüncüsü oldu.

Minikler Grekoromen İl Şampiyo-
nası’na on bir takımdan 223 sporcu 
katıldı. Müsabakalarda Siyah Beyaz-
lılarımız 149 puan ile takım olarak 
ikinci oldu.

Sporcularımızdan Sezgin Koşar, 
Abdullatif Yılmaz ve Erol Can Terzi 
şampiyonluk; Ebubekir Hiçyılmaz 
ikincilik; Hikmet Temurcu üçüncülük 
elde etti. 

Öte yandan Yıldızlar Serbest 
Stil Türkiye Grup Şampiyonası’nda 
güreşçimiz Çağrıcan Bayram 92 
kg’da şampiyon olurken; 45 kg’da 
Metin Karabıyık, 65 kg’da Furkan 
Arslan bronz madalya ve 110 kg’da 
Yusuf Durhan ise gümüş madalyanın 
sahibi oldu. On üç sporcu ile katıldı-
ğımız şampiyonada sekiz vize aldık.

Yıldızlar Greko-Romen Türki-
ye Grup Şampiyonası’nda ise 110 
kg’de mindere çıkan Yusuf Durhan, 
rakiplerini yenerek Türkiye Şam-
piyonu oldu. 48 Kg’da mücadele 
eden güreşçimiz Metin Karabıyık ise 
Türkiye Üçüncülüğü elde etti. 

12-13 Yaş Minikler Serbest Güreş 
İstanbul Şampiyonası’n on beş 
takımdan 366 sporcu katıldı. Müsa-
bakalarda 169 puan ile takım olarak 
ikinci olduk.

Sporcularımızdan Sezgin Koşar, 
Ebubekir Hiçyılmaz, Erol Can Terzi 
birinci; Abdulatif Yılmaz ve Yasin 
Aslan ikinci; Hikmet Temürcü ve 
Metehan Yetimhellaç üçüncü oldu.

BEŞİKTAŞ RMK MARINE
AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 

BOKS TAKIMIMIZ, LİGİN LİDERİ 

Güreş takımımız 
İstanbul İkincisi
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Altı takımın beş hafta boyunca şam-
piyonluk mücadelesi vereceği Yükselme 
Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş eSpor 
Takımımız durdurulamıyor. 

Yükselme Ligi 2018 Kış Mevsimi’nde 
mücadele eden eSpor takımımız, ilk 
hafta Oyun Hizmetleri karşısında çıktığı 
iki karşılaşmayı da kazanarak lige çifte 
galibiyetle başladı. 2. hafta P3P eSports 

karşısına çıkan ekibimiz, yine oynadığı 
iki maçı da kazanarak haftayı kayıpsız 
kapattı. Toplamda dört galibiyeti bulu-
nan Beşiktaşımız, ligin namağlup lideri 
konumunda. 

Bu arada Transfer Komitesi Üye-
miz Emre Kocadağ, eSporstakımımızın 
Üsküdar’daki oyun evini ziyaret etti ve 
oyuncularımızla sohbet etti.

Dünyada eSpor sahnesine adım atan 
ilk spor kulübü unvanını elinde bulundu-
ran Beşiktaşımız, Barcelona’da düzen-
lenen FIFA eWorlds Cup’ta profesyonel 
FIFA Ultimate Team oyuncusu Burhan 
“BNY” Yerli ile ülkemizi temsil etti. 

FUT 18’de elde ettiği başarılı sonuç-
larla adından söz ettiren ve elektronik 
sporlar sahnesinin önde gelen turnu-
valarından FIFA eWorlds Cup’a, FIFA 
Ultimate Team 18’de başarı elde eden 
128 ismin davet edildi.

Denizli Beşiktaş Basketbol Spor 
Okulu, kayıt almaya başlarken, 
eğitimlere ise Haziran ayında 
başlanacak. “Eskihisar Mahallesi 
Pamukkale Bulvarı 1A Merkezefen-
di” adresinde bulunan okulumuza 
“0555 020 1903” numaralı telefon-
dan da ulaşabilirsiniz. 

Dergimizin yazarlarından ünlü 
ressam Nihat Evren Derman ve 
Melek Kuşçul dünya evine girme 
yolundaki ilk büyük adımlarını 
17 Şubat Cumartesi günü Atabay 
Otel'de düzenlenen nişan töreniyle 
attılar. Aile yakınlarının katıldığı 
tören sonrasında çift ve davetliler 
Kartal pençesi pozunu vermeyi 
de ihmal etmediler. Mayıs ayında 
gerçekleştirmeyi planladıkları nikah 
töreni öncesinde Beşiktaş Dergisi 
olarak çiftimize mutluluklar dileriz.

ESPORTAKIMIMIZ RAKİP TANIMIYOR

BURHAN “BNY” YERLİ
BEŞİKTAŞ FORMASIYLA BARCELONA’DA 

Denizli Basketbol 
Spor Okulumuz 
açıldı

Ressamımız Nihat 
Evren Derman 
nişanlandı
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2. Dernekler Çalıştayı, Başkanımız 
Fikret Orman ve Pazarlama, Sponsor-
luklar, Dernekler ve Taraftarlardan 
Sorumlu Üyemiz Hakan Özköse’nin yanı 
sıra başkan danışmanımız Barbaros 
Yarkın, Taraftar ve Dernekler Sorumlu-
muz Selçuk Kaynarkan ile tüm Beşiktaş 
derneklerinin başkan ve üyelerinin ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. Vodafone Park 
moda merkezinde düzenelen çalıştayda 
konuşan Orman, Beşiktaş derneklerinin 
her zaman Beşiktaş’a daha çok katkı 
yapmaya odaklanmaları gerektiğinin 
altını çizdi ve şunları söyledi: “Beşiktaş 
bizim kulübümüz. Bir gün bu görevimiz 

bitecek ve tekrar tribünlerde olacağız. 
Beşiktaş kimseye ait değil. Beşiktaş’ın 
marka değerini ve gücünü yükseltme-
ye çalışmalıyız. Dernekleri bu konuda 
önemsiyorum. Beşiktaş’ın gücünü her 
yerde temsil etmeliyiz. Görevimiz geç-
mişimize sahip çıkarak istikbale emin 
adımlarla ilerlemektir.”

Hakan Özköse de, derneklerden ku-
lübümüzü daha da yukarılara taşıyacak 
projeler içinde olmalarını istedi. Çalış-
tayda derneklerimize dikkat edilecek 
konularla ilgili bilgiler sunulurken, der-
neklerimiz de kendi gündemleriyle ilgili 
düşünce ve önerilerini paylaştı.

• Afyon Beşiktaşlılar Derneği bünye-
sinde faaliyet gösteren Basketbol Okulu 
öğrencilerimiz, basketbol altyapımızı 
ziyaret ettiler ve Süleyman Seba Spor 
Salonu’nda antrenörlerimiz eşliğinde de 
çalışma yaptılar. Dernekbaşkanı İhsan 
Beşer, Spor Okulları ve Altyapı Sorumlu-
muz Hüseyin Belgerden ile Spor Okulları 
İdarecimiz Yusuf Karaoğlu’na çiçek 
takdim etti.

• Küçükçekmece Beşiktaşlılar Derneği 
Kadın Kolları üyeleri, birlik ve beraberlik 
temasıyla Kadın Kolları Başkanı Pınar 
Yaşar’ın öncülüğünde Safranbolu’ya 
kültür gezisi düzenledi.

• Taraftar ve Dernekler Sorumlu-
muz Selçuk Kaynarkan ile yardımcısı 
Barbaros Burus, geçtiğimiz ay geçirdiği 
bir kalp rahatsızlığı sonrasında bir süre 
yoğun bakımda tedavi gören ve ardın-

İkinci Başkanımız Ahmet Nur 
Çebi ve Pazarlama ve Sponsorluklar 
ile Dernekler ve Taraftarlardan So-
rumlu Üyemiz Hakan Özköse, alkış-
lar eşliğinde Ümraniye Beşiktaşlılar 
Derneği’nin açılış kurdelesini kesti.
Çebi ve Özköse, daha sonra dernek 
başkanı Mustafa Tekin ve dernek 
üyeleriyle sohbet etti.

Öte yandan Yöneticimiz Hakan 
Özköse ile Selçuk Kaynarkan İnegöl 
Beşiktaşlılar Derneği’ni ziyaret etti.
Ayrıca, Gediz Beşiktaşlılar Derne-
ği’nin düzenlediği geceye katıldılar.

Hakan Özköse ile Selçuk Kay-
narkan, Arnavutköy Beşiktaşlılar 
Derneği Başkanı Av. Melik Döngel-
ci’nin ev sahipliğinde düzenlenen 
etkinliğe katıldılar. Silivri, Sarıyer, 
Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü, 
Sultanbeyli ve Bayrampaşa Beşiktaş 
derneklerinin başkan ve üyeleri de 
etkinlikte yer aldı.

BAŞKANIMIZ, 2. DERNEKLER
ÇALIŞTAYI’NA KATILDI

DERNEKLERİMİZİN FAALİYETLERİ

Yöneticilerimiz 
Beşiktaşlılar’la 
buluştu



101
Mart
2018

dan tedavisine ayakta devam edilen 
Bandırma Beşiktaşlılar Derneği Başkanı 
Şeref Figen’i makamında ziyaret etti. 
Yöneticimiz Hakan Özköse’nin gö-
rüntülü arama yaparak geçmiş olsun 
temennisinde bulunduğu ziyarette; 
Bursa, Yalova, Karacabey, Karamürsel, 
Susurluk, Gönen ve İstanbul Beşiktaşlı-
lar derneklerinin başkanları da yer aldı.

• “Güzel Adam Süreyya” belgeselinin 
Ankara Galası, Anadolu Beşiktaşlılar 
Derneği’nin girişimleriyle Cinemaximum 
Armada’da yapıldı. Galaya As Başka-
nımız Deniz Atalay, Dernek Başkanı 
Kemal Erdoğan, emekter malzemecimiz 
Süreyya Soner, yönetmen Gökçe Kaan 
Demirkıran, dernek yönetim kurulu ve 
üyeleri katıldı.

• Siirt Beşiktaşlılar Derneği’nin 
kurduğu kız hentbol takımımız, kupa 
maçı için Batman’da bulunan Beşiktaş 
Mogaz Hentbol Takımımız’ı ziyaret etti. 
Siirt Beşiktaşlılar Derneği ayrıca Siirt 
Belediye Başkanı Ceyhun Dilşat Taşkın’ı 
makamında ziyaret ederek forma ve 
atkı hediye etti.

• Gönen Beşiktaşlılar Derneği Başka-
nı Eyüp Doğan ve dernek üyeleri, sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında Gönen 
Sarıköy Ortaokulu’nda öğrencilerin 
beceri ve zekalarını geliştirmesi ve aynı 
zamanda boş zamanlarını değerlendir-
mesi için zeka ve oyun sınıfı yaptırdı.

• Çağdaş Beşiktaşlılar Derneği, "Hiç-
bir Beden ve Zihin Spor Yapmaya Engel 
Değildir” sloganı ile Bilecik Özel Eğitim 
İş Uygulama Merkezi İlkokulu’ndaki 
öğrencilere spor malzemeleri ve forma 
hediye etti. Bilecik Özel Öğretim Okulla-
rı Müdürü Şener Yeni etkinlikte yaptığı 
konuşmada, Başkanımız Fikret Orman'a 
ve kulübümüze teşekkür etti.

• Karadeniz Ereğli’ye giden kadın fut-
bol takımımızı Karadeniz Ereğli Beşiktaş 
Taraftarları Derneği Başkanı Tarkan 
Adik ve dernek üyeleri karşıladı.

• Alanya Beşiktaşlılar Derneği 
Başkanı Sadık Dizdaroğlu, Alanya’da 
motosiklet kazasında yaralanan minik 
taraftarımız Mustafa’nın dört ay süre-
cek tedavi masraflarını karşılama sözü 
verdi ve hukuki destek sağlanacağını 
belirtti. Dizdaroğlu, minik taraftarımız 
Mustafa’ya imzalı Beşiktaş forması 
hediye etti. Yöneticimiz Hakan Özköse, 
minik taraftarımız Mustafa ile görüntü-
lü görüşme gerçekleştirdi ve Mustafa’ya 
geçmiş olsun dileklerini iletti.

• Sarıyer Beşiktaşlılar Derneği Baş-
kanı Birol Yılmazer ve dernek yönetim 
kurulu üyeleri U-21 takımımızın liderlik 
kutlamasında yer alırken, Çorum ve 
Çankırı derneklerimizin düzenlediği 
kahvaltılara katıldı. Deplasman Kartal-
ları Derneğimize geçmiş ziyareti yapan 
ve Sultanbeyli Derneğimiz’e nezaket 
ziyaretinde bulunan Sarıyer Beşiktaşlı-
lar Derneğimiz,Ümraniye derneğimizin 
açılışında yer aldı. Yavru Kartallar ile 
Darıca Hayvanat Bahçesigezen dernek 
yöneticileri, eski futbolcularımızdan 
“Küçük” lakaplı Metin Uzun’un annesi-
nin cenaze töreninde yer aldı.

• Kapalıçarşı Beşiktaşlılar Derneği 
Yüzme Akademisi sporcuları, Yunanis-
tan’ın Kavala kentinde yapılacak olan 
yüzme şampiyonasına hazırlık için 
Muğla’nın Marmaris ilçesinde kampa 
girdi. Ayrıca minik yüzücüler Marmaris 
Belediye Başkanı Ali Acar’ı makamında 
ziyaret etti.
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SULTANBEYLI
BesıKTasLILAR

TARAFTAR DERNEGI

“İlk ve tek taraftar derneği olmanın onur ve gururuyla, ilçemizdeki 
Beşiktaşlılar’ı bir araya getirmiş olup, farklı sosyal ve kültürel etkinliklerle 
birlik ve beraberlik ruhu oluşmuş olup, kurumsal bir yapıya kavuşmuştur. 
Misyonumuz, kulübüze destek amacıyla üyelerimize lisanslı ürün aldırmak, 
futbol ve basketbol şubelerimizin kombineleri alınanarak spor müsabakala-
rında takımımıza maddi ve manevi olarak destek olmaktır. Vizyonumuz ise; 
genel olarak Türk sporunun gelişmesine ve Beşiktaşımız’ın başarısına katkı 
sağlamak, özelde ise üyelerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak, 
Beşiktaş’a katkı sağlayan üye sayısını artırmak, Beşiktaşlılık kimliğine sa-
hip her üyeyi Beşiktaşımız’la tanıştırmayı ve organizasyonlarına götürmek, 
sahip olduğumuz kurumsal kimlik sebebi ile de Beşiktaş’a katkı sağlayan 
dernek hedefini büyütmek ve diğer Beşiktaş dernekleri ile birlik ve beraber-
lik ruhunu oluşturup bütün derneklerin bu amaca hizmet etmesi yolunda 
faaliyetlerde bulunmaktır.”

“2007 yılında kurulan derneğimiz, Sultanbeyli’deki Beşiktaşlılar’ı bir ara-
ya getirmek, birlik ve beraberliği sağlamak amacı ile kurulmuş olup, ilçenin 
ilk ve tek taraftar derneğidir. Beşiktaşımız’ı Sultanbeyli’de en iyi şekilde 
temsil etmek için tüm imkanlarımızla çalışmaya ve faliyet yapmaya gayret 
gösteriyoruz.”

KURULUŞ

Fatih Doğan 
(Başkan)

Ali Fuat Bilgin

Davut Taşcı

Cengiz Avli

M.Ali Kumru

Servet Ayhan

Adem Çoban

Mustafa Fettahoğlu

Mücayit Bozkurt

Yedek Üyeler

Uğur Altuğ

Metin Ersoy

Koray Gök

Feyyaz Özbaşkut

Arif Yüksel

Cahit Timur

Orhan Kumru

Temel Can

Hakan Pehlivan

Cenk Honca
Yedek Üyeler

Sami Barlak

Sadık Önal

Nevzat Kalafat

A.Rıza Çelik

Ramazan Acar

Burak Kesecek

Feyyaz Özbaşkut

Mert Fidan

Yedek Üyeler

Mehmet Sercan Fidan

Özkan Yiğit

Serdar Yiğit

Mesut Aluç

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

MİSYON VE VİZYON
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• İlçede bulununan Kızılay’la ortak-
laşa “Kan acil değil, sürekli ihtiyaç-
tır” paralosıyla her yıl geneksel kan 
bağışı kampanyası düzenlenmek-
tedir. 

• İlçedeki okul, resmi makam ve 
mevkiler ziyaret edilmektedir. 

• Çevreye dair farkındalık oluştur-
mak için topluca çevre temizliği 
etkinliği ve ağaç dikim kampan-
yalarına destek verip faaliyetlerde 
bulunulmaktadır. 
• Spor faliyetleri düzenleyerek, 
gençleri uyuşturucu ve kahve köşe-
lerinden kurtarmak hedeflenmek-
tedir. 

• Bakımevi ve huzurevi ziyaretle-
ri düzenlenmekte, rehabilitasyon  
merkezi öğrencileri ile birlikte BJK 
Nevzat Demir Tesisleri’ni ziyaret edi-
lerek, onların bir nebze olsun onların 
sevincine ortak olmaya çalışılmak-
tadır. 

• Maç organizasyonları ile çevrede 
Beşiktaş maçına hiç gitmemiş kişiler 
Beşiktaşımız’ın maçlarına götürül-
mektedir. 

• Beşiktaşımız’ın değerleri ile üyeler 
buluşturulup, ortak aşkımız üzerine 
sohbetler edilmektedir. 
• Basın mesupları ile dernekte söy-
leşiler düzenlenmektedir. 
• Birlik ve bütünlüğü perçinlemek 
için dernek ziyaretleri yapılmaktadır. 
• Dernek üyeleri, Beşiktaş logolu 
off road araçları ile yarışlarda hem 
Beşiktaşımız’ı hem derneği temsil 
etmektedir. 
• Her yıl geneleksel iftar organizas-
yonları düzenlenmektedir. ◊

FAALİYETLER

Instagram: sultanbeyli_kartalları   •   Facebook: SultanbeyliliBesiktasliTarftardernegi
Adres: Gazi Mahallesi Ziyaülhak Caddesi No: 1 Kat: 2 Sultanbeyli/ İstanbul



Teknoloji sektörünün 
devlerinden olan Asus 
firması, kısa bir süre önce 
tamamladığı çalışmalar doğrultu-
sunda hepsi bir arada bilgisayar 
konsepti çeşitliliğine eklemeler yap-
tı. Hepsi bir arada olarak tabir edilen 
bilgisayar tipinde işlemci, harddisk, 
anakart, ekran kartı vb. tüm dona-
nımların ayrıca bir kasa içerisinde 
değil de monitör çeperi içerisinde  

 
 

 
muhafaza  

 edilecek şekilde 
üretildiğini belirttikten sonra ürün-
ler hakkında kısaca bilgilendirme 
yapacağız. Model adı olarak V222 
ve V272 kodlarını kullanan Asus 
bu ürünlerde 21,5 (22) ve 27 inç Full 
HD çözünürlüklü son derece kaliteli 

IPS ekranlar kullanmış. 1920x1080 
piksel çözünürlük sunabilen ekranla-
rımızın yanı sıra CPU bakımından In-
tel i7 ailesinden bir işlemci ve grafik 
kartı olarakta nVidia ailesinden Ge-
Force MX150 gibi güçlü donanımlar 
eklenmiş. Hepsi bir arada bilgisayar 
(All-In-One) tercih edenler için bir 
alternatif olacağını düşündüğümüz 
bu ürünler için henüz perakende 
fiyatları belli olmadı.

Yazı:
Murat Yıldız

Dünyanın en büyük fotoğraf makinesi üreticilerinden olan 
Canon firmasının mobil cihazlara yönelik tasarımlarını artıra-
cağı yönünde haberler alıyorduk ki bu sene gerçekleşen CES 
2018 itibarı ile bu taraftaki çalışmalarının gerçek olduğunu 
öğrenmiş bulunmaktayız. Ürünler hakkında çok fazla detay 
verilmediğini gördük fakat araştırmalarımızın sonucunda elde 
ettiğimiz veriler bize bu ürünlerin mobil cihazlara haricen takılıp 
kullanılabileceği yönünde fikir edinmemizi sağladı. Bağlantı 
bakımından USB ve iPhone 6pin girişi olacağını öğrendiğimiz 
Canon’un yeni konsept kameralarının ne zaman satışa sunula-
cağını heyecanla bekleyeceğiz.   

Canon’dan mobil
telefon uyumlu 
kameralar

ASUS'TAN
ALL-IN-ONE

HAMLESi
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Kendine devamlı yenilik gibi önemli bir ilke edinmiş 
olduğunu her imal ettiği yeni ürünle ispat eden HTC’den 
piyasaları karıştıracak adımlar gelmeye devam ediyor. 
U11 EYES model adı ile tanıtımı yapılan ve HTC’nin en 
yeni akıllı telefon modeli olan bu üründe ne gibi özel-
likler var, birlikte inceleyelim. 6 inç genişliğinde ve yeni 
tip Super LCD 3 ekran kullanılan bu cihazda 1080x2160 
piksel çözünürlük sağlanabilmektedir. 64GB dahili depo-
lama birimine ek olarak 4GB Ram bellek ve son derece 
güçlü bir işlemci modeli olan dört çekirdekli Snapdragon 
652 donanımları kullanılmış. Telefonu ön plana çıkaran 
asıl özellikler ise kamerasında yer alıyor. 12 megapiksel 
arka ve 5 megapiksel çift ön kamerası bulunuyor. Çift ön 
kamera ile arka planı bulanık ama obje veya kendinizin 
net olduğu portre modu özçekimler gerçekleştirebilecek-
siniz. Arka kamera ile 4K videolar kaydedebileceksiniz. 
Şık ve yuvarlatılmış gövde tasarımına ek olarak batarya 
bakımından da oldukça yeterli kapasiteye sahip olduğunu 
düşündüğümüz HTC U11 EYES modeli 3930mAh kapasite 
ile sizi kolay kolay yarı yolda bırakmayacaktır. 

Özellikle PC oyuncularını (ga-
mers) ilgilendiren bir haber olarak 
sunacağımız bu yazıda Intel Extre-
me Masters olarak bilinen dünyanın 
en iyi PC oyuncularının tercihleri 
doğrultusunda geliştirilmiş ve sınırlı 
sayıda satışa sunulan CyberPower 
PC imzalı ürünleri inceleyeceğiz. 
“Intel Extreme Masters Limited 
Edition” sertifikalı masaüstü bil-
gisayar sistemleri ile bir çığır açan 
CyberPower PC tüm oyuncuların 
hayallerini süslüyor. Intel i7 ve i5 
işlemciler ile oluşturulmuş oyun-
cu sistemleri IEM Challenger ve 
IEM Champion şeklinde iki farklı 
model adı ile sunuluyor. Bize göre 
biraz daha iyi olduğunu hissetti-
ğimiz Champion modelinden söz 
edecek olursak; 12MB yüksek ön 
bellek desteği ile Intel i7 3.70GHz 
gücünde bir işlemcisi bulunuyor. 

Gigabyte marka oldukça geniş 
donanım desteğine imkan sunan 
bir anakartı mevcut. Grafik kartı 
olarak GTX 1070 5GB kapasiteli 
DDR5 versiyon bellekli ileri seviye 
bir kart tercih edilmiş. 1TB Sata3 
bağlantılı depolama birimi mevcut. 
Bunun yanına bir de WD marka 
120GB Sata3 SSD eklenmiş. İki ka-
nal olacak biçimde 16GB Kingston 
HyperX Ram bellek kiti kullanılmış. 
Diğer standart donanım özellikle-
rine fazla değinmeden belirtmemiz 
gerekir ki bu saydığımız ana dona-
nımlar için bir de 600watt kapasi-
teli 80+(Plus) güç kaynağı entegre 
edilmiş. İşte tüm bu donanımla-
ra kasa modeli olarak Phanteks 
Enthoo Pro Gaming Chassis ev 
sahipliği yapıyor. Bize göre kusur-
suz diyebileceğimiz örnek bir oyun 
bilgisayarı sergilenmiş. ◊

HTC göz 
kamaştırıyor

CyberPower PC’den
çok özel hizmet
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Beşiktaş’ın yokuşları

Yazı:
E. Burak İzmirlioğlu

Bisiklet Sporcusu - Mühendis

E ğer iyi bisiklete 
binmek, yarışlara 
katılmak istiyor-
sanız, bunun için 
bir tane yol var: İyi  

   yokuş çıkacak-
sınız! Tırmanışınız ne kadar iyi ise 
yarış kazanma şansınız o kadar 
artar. Düz etapları bir tarafa bırakır-
sak dağ bisikletinde kesinlikle ve yol 
bisikletinde ise çoğu zaman tırma-
nışçılar her zaman en favori sporcu-
lardır.

İyi yokuş çıkmak için yapacağınız 
şey çok basit: Bol bol tırmanacak-
sınız ve tırmanmaktan zevk alacak-
sınız.

Semtimiz coğrafi açıdan bu 
konuda belki ülkemizin en şanslı 
bölgesi... Dört bir yanımız yokuşlarla 
çevrili olduğu için antrenman yap-
mak için Beşiktaş’a gelebilirsiniz. 
İyi tırmanmanın kritik noktalarına 
gelecek olursak;

• Nefesinizi doğru ayarlayın
• Nabzınızı kontrol altında tutun
• Doğru vitesle (mümkünse en 

düşük), doğru dişli kombinasyonuna 
sahip bir bisiklet konfigüre edin

• Mümkünse kilitli pedal kullanın
• Ağırlığınızı öne doğru verecek 

şekilde, selenin önüne doğru yakla-
şın, hafifçe eğilmek avantaj sağlar. 
Ağırlık merkeziniz çıkışlarda ortaya/
öne yakın olması avantaj sağlar.

• Arada ayağa kalkabilirsiniz ama 
ayakta uzun süre gidemeyebilirsiniz.

Bunların yanı sıra bacaklarınızın 
gücü, kilonuz ve bisikletinizin ağır-

lığı da tırmanışı 
etkileyecek 
parametreler 
olacaktır. Güç-
lenmek için özel-
likle yarış sezonu 
dışında Ekim 
ve Mart ayları 
arasında ağırlık 
antrenmaları ile 
bacakları güç-
lendirmek müm-
kündür. Ancak 
en iyi güçlendir-
me yolu bol bol 
yokuş çıkmaktır.

Şimdi nerelerde yokuş çalışabilir-
siniz bakacak olursak;

Yıldız Parkı-Beşiktaş: Ortasın-
dan yukarı çıkan asfalt yolda yol 
bisikleti ile parkın her tarafında ise 
dağ bisikleti ile yokuş çalışılacak 
patikalar bulunabilir.

Maçka Parkı: Parkın içerisinde 
dağ bisikleti için tırmanılacak yollar 
mevcut. Yol bisikleti için uygun değil.

Portakal Yokuşu-Ortaköy: Orta 
sertlikte bir yokuş olup yol/dağ 
bisikleti ile çıkılabilir.

Palanga Yokuşu-Ortaköy: Uzun 
bir yokuştur. Yol/dağ bisikleti ile 
çıkılabilir ancak yol dar olduğundan 
iş çıkış saatleri ve haftasonu uzak 
durun.

Bebek Yokuşu: Uzun bir yokuştur. 
Yol/dağ bisikleti ile çıkılabilir ancak 
buranın yolu da dar olduğundan 
iş çıkış saatleri ve haftasonu uzak 
durun.

Fulya Bölgesi: Bu bölgede onlar-
ca eğimi yüksek yokuş bulabilirsiniz. 
Semtin en sert yokuşları, OTİM böl-
gesinde, Polat Towers arkasındadır. 

Bonus: Anadolu yakasında ise 
Yuşa Tepesi, Yoros Kalesi ve Başıbü-
yük, İstanbullu bisikletçilerin favori 
yokuşlarıdır. ◊

Yıldız Parkı

Maçka Parkı
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Devrilen motosikleti 
nasıl kaldırırım?

Yazı:
Mustafa Tekin

Motosiklet Başlangıç ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitmeni 

www.besiktasmtsk.com

B aşlık her ne ka-
dar sinir bozucu 
olsa da motosik-
let devirmek her 
motosiklet  

      sürücüsünün 
başına gelmiştir ya da gelebilir.

Peki böyle bir durumda ne yap-
mak gerekir?

Motosikletinizi devirdiğinizde 
motosiklet çalışır durumdaysa 
hemen motosiklet stop edilmelidir. 
Yerde çalıştığı her saniye motosikle-
tinize zarar verecektir. 

Özellikle otomatik motosik-
letlerde (scooter) devrildiğinizde 
ilk müdahaleyi mutlaka kendiniz 
yapınız. Çevreden gelen yardım-
sever vatandaşlarımız motosikleti 

kaldırmak isterken, gaz koluna basılı 
kalıp kazanın daha farklı boyutlara 
ulaşmasına sebep olabilir.

Motosikletinizi devirdiğinizde et-
rafınızda yardım edecek kimse yok-
sa, tekseniz motosikleti kaldırmak 
sizi biraz zorlayabilir fakat doğru bir 
taktik ile bunu halledebilirsiniz. 

Motosikletinizi kaldırırken 
öncelikle motosikletin devrildiği 
yöne geçmelisiniz. Kaldırma işlemi 
yapılırken; motosikletinizin viteste 
olmasına dikkat edin! Vites boşta 
ya da motosikletiniz scooter ise ön 
freni kullanarak motosikleti kaldır-
malısınız. Bu sayede diğer tarafa 
devrilmesine engel olmuş olursunuz. 
Sonrasında direksiyondan iki elle 
kavranmalı, hafif motor kaldırıldık-
tan sonra bacak kısmından destek 
alınarak motosiklet doğrultulmalıdır. 
Bunları yaparken belinize zarar gel-
memesine dikkat etmelisiniz.

Takip mesafesi
Motosiklet ile seyir halindeyken 

hayati önem taşıyan unsurlardan 
biri de takip mesafesidir. Takip me-
safesi en az öndeki araçla üç saniye 
mesafede olmalıdır. Bu mesafe 
ayarlanırken öndeki aracın geçtiği 
bir nesne gözlenmeli ve o nesneye 
ulaşmamız için içimizden “88, 89, 

90” diyerek sayılmalıdır. Bu mesafe 
acil bir durumda manevra ve frenle-
me için size zaman kazandıracaktır. 
Bu sürenin uzatılması güvenliğinizi 
artırır.

Takip mesafesinin size kazan-
dırdığı zaman (üç saniye olarak 
düşünürsek) durmanız için yeterli 
olmayabilir, size sadece kaçış yapa-
bilmeniz için manevra ve frenleme 
alanı yaratır.

Duruş mesafesi, sürücünün 
frenleme yeteneğine (burada 
eğitilmiş refleksler devreye giriyor) 
yol durumuna ve motosikletin fren 
sistemine göre farklılık göstermek-
tedir. ABS’li motosiklet ile ABS’siz 
motosikletin fren mesafeleri farklılık 
gösterebilmektedir.

Bir Kartal gibi yollarda iyi  
seyirler... ◊
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Kendi yolunu çiz.
Başkaları ne derse desin, ne isterse 
istesin sen kendin ol, istediklerini yaşa. 
Yeni SEAT Arona ile tanış, hayallerini 
yaşamaya hemen başla.
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B
irkaç senedir yazı 
yazıyorum, ilk 
defa geçtiğimiz 
ay yazdığım konu 
üzerine bu kadar  

       reaksiyon aldım. 
Demek ki benim gördüğüm, tanıklık 
ettiğim vurdum duymaz ailelerden 
daha fazla duyarlı aileler varmış. Ha-
tırlatmak için kısa bir özet geçeyim, 
çocuklarımızın otomobillerde koltuk-
suz, kemersiz seyahat etmesinden, 
kanundan, kuraldan bahsetmiştik. 
Hoş, konu çocuklarımız olunca kanu-
na ne hacet! Aslında konunun özü bir 
formül. Yok, matematik konusunda 
ahkam kesecek değilim. Küçücük bir 
hatırlatma yapıyorum ve bu formülün 
açılımını size başka bir dille açıklaya-
cağım: 

Otomobil sürüşü esnasında sürüş 
güvenliğini etkileyen en önemli 
faktörlerden bir tanesi kabin disipli-
nidir. Otomobilin içinde herhangi bir 

nesnenin sabitlenmeden taşınması 
sonucu otomobilin fren yapmasıy-
la beraber yer değiştirmesidir. Ne 
kadar hızlı gidiyor isek aracın içindeki 
nesnenin başka bir yere çarpma hızı 
o kadar fazla olur. Bir örnekle açıkla-
mak gerekirse: 
Otomobilin içindeki 500 cl’lik bir pet 
su şişesi; 
40 km ile 500x10: 5.000 cl (5 litre)
50 km ile 500x20: 10.000 cl (10 litre)
70 km ile 500x40: 20.000 cl (20 litre)
veya kilogram ile sürücüye çarpacak, 
ona zarar verecek ya da sürüş kon-
santrasyonunu bozup kaza yapma-
sına sebep olacaktır. Otomobilinizin 
içinde taşıdığınız nesnelere dikkat 
etmelisiniz. Mümkün ise taşımayı 
bagajda yapmalısınız ki daha güvenli 
bir seçenek olur .Günümüzde artık 
bagajda taşıma yapmak için bağla-
ma ve sabitleme aparatları satılmaya 
başlandı. Kendim de bizzat kullanıyo-
rum ve çok da memnunum. Sizlere 
de şiddetle tavsiye ediyorum.

Sileceklerimizin
performansı

Hazır sürüş güvenli-
ği demişken, malum 
kış mevsimi ile  

ilgili bir hatırlatmada daha bulunmak 
istedim. Trafikte görmek çok önem-
lidir. İyi görmek her şeyden önemlidir. 
Her ne kadar kurak bir kış geçiriyor 
olsak da yağmurda görüşümüzün en 
iyi şekilde olması için sileceklerimizin 
performansı çok önemlidir. Silecek 
lastiklerimizi yılda iki kez değiştir-
memiz gerekir. Yazın güneşin yakıcı-
lığından olumsuz etkilenen silecekler 
sertleşir ve camı iyi temizleyemez. 
Sürüş esnasında görüş bozukluğuna 
sebep olabilir. Kışın da yoğun kulla-
nım nedeniyle yıpranan silecekleri 
bahar mevsiminde değiştirmeliyiz 
ki yazın ihtiyacımız olduğunda tam 
performans alabilelim.

Otomobile, otomobil sürüşüne ait 
kısa bilgiler vermeye daha sonraki 
sayılarımızda da devam edeceğiz. 
Otomobile dair her şeyle görüşmek 
üzere... ◊

Yazı:
Kaan Özşenler

İleri Sürüş ve Sportif Sürüş Eğitmeni

Kabin disiplini

• Ek : Kinetik enerji (Joule)
• m : Kütle (kg)
• V : Hız (m/s)

KİNETİK ENERJİ

E =k
m.v

2

2
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Bu bir ilandır
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Philia Trio 
Tarih: 07 Mart 2018 
Saat: 20:00
Yer: Yeldeğirmeni Sanat, İstanbul
Fiyat: 1. Kategori ¨56.50, 2. Kategori ¨46.00, 3. Kategori Öğrenci ¨23.50
Gençlik ateşiyle dolu, çok yetenekli müzisyenler tarafından kurulan Philia 
Trio, Fransa’da verdikleri konserlerden sonra göz kamaştırıcı ve gönüllere 
şenlik bir programla İstanbul’da... Opus Amadeus Oda Müziği Festivali’nde; 
Fransa’nın sembol çalgısı akordeon, keman ve çello’nun büyüleyici 
birlikteliğini daha da zenginleştiriyor ve merkezinde Astor Piazzolla’nın 
yer aldığı tutkulu bir konser müzikseverlerle buluşuyor.

Funda Arar
Tarih: 11 Mart 2018 • Saat: 20:30
Yer: GAÜN Mâvera KSM - Ana Salon, Gaziantep
Fiyat: 1. Kategori ¨144.50, 2. Kategori ¨122.00
3. Kategori ¨100.00, 4. Kategori ¨83.50, 5. Kategori ¨66.50

Adamlar 
Tarih: 10 Mart 2018 

Saat: 20:00
Yer: IF Performance Hall Beşiktaş, İstanbul

Fiyat: VIP ¨88.00
1. Kategori ¨44.00 

İlkay Akkaya 
Tarih: 10 Mart 2018 

Saat: 22:00
Yer: Hayal Kahvesi

Atakent, İstanbul
Fiyat: ¨45.00 

Emre Aydın
Tarih: 04 Mart 2018 
Saat: 21:00
Yer: Tren Event Hall, Muğla
Fiyat: ¨55.00

MART
ETKiNLiKLERi

Interstellar Uzay Sergisi 
Tarih: 01-04 Mart 2018
Yer: The Land of Legends Shopping Avenue, Antalya
Fiyat: Tam ¨33.50, Öğrenci ¨23.50

   Klasik Keyifler:
               Semplice Quartet
       Tarih: 03 Mart 2018 • Saat: 19:30
                           Yer: Erimtan Müzesi Konser Salonu, Ankara
                Fiyat: ¨35.00 TL
     Murat Anıl Erginol (keman), Yaren Budak (keman), 
                          Pınar Dinçer (viyola), Burak Ayrancı (viyolonsel)’dan 
            oluşan ve Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Oda Müziği Grubu” ödülüne layık görülen Semplice 
Quartet, R.Schumann ve J.Brahms’ın yaylı dörtlüsü için bestelemiş programıyla sahnede olacak.

                                                 Volkan Konak
                                   Tarih: 03 Mart 2018 • Saat: 22:00
                                             Yer: Jolly Joker Vadistanbul, İstanbul
                                  Fiyat: Ayakta ¨85.00, Bistro ¨203.50
                      Sahne Önü Bistro ¨282.50, 2 Kişilik Loca ¨1100.00
           3 Kişilik Loca ¨1600.00, 4 Kişilik Loca ¨2100.00
5 Kişilik Loca ¨2600.00, 6 Kişilik Loca ¨3100.00
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Hakan Altun
Tarih: 11 Mart 2018 
Saat: 21:00
Yer: Bostancı Gösteri Merkezi, İstanbul
Fiyat: 1. Kategori ¨187.00
2. Kategori ¨132.00
3. Kategori ¨110.00
4. Kategori¨  88.00

Killology
Tarih: 14 Mart 2018 
Saat: 20:30
Yer: Craft Kadıköy, İstanbul
Fiyat: Tam ¨70.00, Öğrenci ¨45.00
Yönetmen: İbrahim Çiçek
Oynayanlar: Güven Murat Akpınar, Ozan 
Dolunay, Serkan Altunorak

                                               Haluk Levent
                                               Tarih: 17 Mart 2018 
                               Saat: 20:00
                 Yer: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, İzmir
Fiyat: Saha İçi Ayakta ¨55.00, 1. Kategori ¨55.00, 2. Kategori ¨44.00

Mor ve Ötesi
Tarih: 24 Mart 2018 • Saat: 22:00 • Yer: DasDas, İstanbul
Fiyat: Balkon&Ana Tribün-Oturmalı ¨100.00
Ayakta-Tam ¨65.00 • Ayakta-Öğrenci ¨55.00

Kenan Doğulu
Tarih: 18 Mart 2018 

Saat: 21:00
Yer: DasDas, İstanbul

Fiyat:Balkon&Ana 
Tribün-Oturmalı ¨150.00 

Ayakta-Tam ¨120.00 
Ayakta-Öğrenci ¨90.00 

Zerrin Özer
Tarih: 17 Mart 2018 

Saat: 21:00
Yer: Mall of İstanbul
MOİ Sahne, İstanbul

Fiyat: 1. Kategori ¨95.00 
2. Kategori ¨80.00
3. Kategori ¨65.00
4. Kategori ¨50.00 

Nil Karaibrahimgil
Tarih: 21 Mart 2018 
Saat: 20:00
Yer: Zorlu PSM-Studio
İstanbul
Fiyat: Tam ¨90.00
Öğrenci ¨60.00

Fazıl Say Resitali
Tarih: 25 Mart 2018 
Saat: 20:00
Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Ankara
Fiyat: 1. Kategori ¨135.00, 2. Kategori ¨113.00
3. Kategori ¨90.00, 4. Kategori ¨67.50
Dünyaca ünlü besteci ve piyanist ve Fazıl Say, yeni eserlerin-
den biri olan Yürüyen Köşk’ü de yorumlayacak. Bestelerinde 
geçmişin içinde saklı kalan anılara, hikâyelere müziği ile 
yeniden hayat veren Fazıl Say; “Yürüyen Köşk” Atatürk Anısı-
na Opus 72 eseri ile Atatürk’ün Yalova’daki Millet Çiftliği’nde 
yaşayan çınar ağacı ve köşkün hikâyesini eşsiz melodilerle 
dinleyici ile buluşturuyor. 

Çingeneler Zamanı Müzikali
Tarih: 31 Mart 2018 
Saat: 20:00
Yer: AKKM Orhangazi Salonu, Bursa
Fiyat: Tam ¨78.50, Öğrenci ¨58.50
“Kızını kaybetmiş iki torununa hayatını adamış bir büyükanne 
ve başından bela eksik olmayan oğluyla yaşayan bir annedir 
Hatica... Tüm saflığıyla aşık olan ancak büyükannesinin 
kararıyla kardeşi için yollara düşen, zengin olmak hayaliyle 
kalbindeki beyazı siyaha çeviren bir torun ve hayallerindeki 
Hollywood’a ulaşmak isterken sahip olduğu saf aşkı kaybe-
den genç bir çingene kızın hikayesidir anlatılan...”



S
aka bir yana 
umuyoruz ki siz 
bu satırları oku-
yuncaya kadar 
“Güzel Adam  

      Süreyya” filmini  
      seyretmeyen 
kalmamıştır. İşte bu yazı, henüz 
sinemaya gitmeyenler için kaleme 
alındı.

Beşiktaş’ın malzemecisinin hayatı 
film oldu. Süreyya Soner, sadece bir 
spor emekçisi mi? Elbette ki hayır. 
Bir belgesel olmasına rağmen, Si-
yah-Beyaz bir komedi filmi tadında 
içeriğiyle “Güzel Adam Süreyya”, 
haftanın, ayın ve hatta yılın filmi 
bana göre...

Malzemeci Süreyya’nın sokak-
larda bin bir mücadeleden geçen, 
yolları Fatma Girik’ler ile, Yılmaz 
Güney’ler ile kesişen ve Şeref 
Stadı, Yeşilçam, Beşiktaş derken 
“Güzel Adam Süreyya” durakların-
daki hayat katarını sadece futbol 
sahalarında değil; beyaz perdede de 
izlemek, izleyiciyi müthiş bir keyif 
iklimine sokacaktır. Bu bir belgesel, 
hatta Süreyya’yı tanımayanlar için 
belki de “sıradan bir emekçinin bel-
geseli” ama aynı zamanda bu film, 
kaybedilmiş bazı değerlerin neden 
üzerine titrememiz gereken yüce 
değerler olduğunun bir kaydı niteliği 
de taşıyor. Filmimiz “sahici bir ko-
medi” mayası da taşıyan bir yapım. 
“Güzel Adam Süreyya”, malzemeci 
Süreyya’nın bilinmeyenlerine ışık 
tutuyor. Örneğin Süreyya Soner ile 
Şenol Güneş’in aynı futbol takımın-
da oynadıklarını, her ikisinin de Öz 

Trabzon’un formasını giydiklerini 
filmden öğreneceğiz. Bununla birlik-
te Gordon Milne’den Les Ferdinand’a; 
Metin Ali Feyyaz’dan Oğuzhan 
Özyakup’a eski ve yeni şöhretler; 
Süreyya ile anısı olmayan yok ve 
tüm bu isimler müthiş tutarlı bir 
sinematografik çerçevede işlenerek 
izleyiciyi hüzün ile kahkaha gelgit-
lerine sokarak mutluluk gözyaşları 
dökmelerine neden olacak.

Aynı zamanda bir Yeşilçam emek-
çisi de olan Süreyya, idolleri Kemal 
Sunal, Cüneyt Arkın, Yılmaz Güney, 
Fatma Girik gibi isimlerle de mesai 
yapan, sıra dışı bir hayat hikayesine 
sahip. İlk gençliğinde Yeşilçam’da 
set işçisi olarak çalışan Süreyya’nın 
bu belgeseli aslında başlangıçta 
amatör bir belgeselken, filmde de 
net olarak göreceğiniz detaylar ile 
birlikte profesyonel, sinemalarda 
gösterime girecek bir esere dönüştü. 

Demirkıran, filmin galasında 
bizlere şunları söylerken hissettiği 
gururu tüm izleyiciler paylaşıyordu:

“Güzel Adam Süreyya belgese-
li, aynı zamanda bir kent hikayesi, 
bir İstanbul öyküsü olarak sadece 

Beşiktaşlılar’ın değil, tüm yurttaş-
ların ilgisini çekmesini umduğum bir 
belgesel oldu. Beşiktaş toplumsal 
bir olgudur. Bu kulübün tarihinde 
biriktirdiği şeyler Süreyya Soner’in 
karakteri ve yaşantısıyla çok örtü-
şüyor. Bu belgesel hiç çekilmeseydi 
bile, yüz yıl sonra dahi Süreyya’nın 
Yeşilçam ve Beşiktaş tarihindeki 
özel yeri hep konuşulacaktır diye 
düşünüyorum.” ◊
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Malzemeci Süreyya;
hayatı film!

Yazı:
Murat Arda

“Güzel Adam Süreyya”nın Beşiktaş ailesi için özel gösterimi, Başkanımız Fikret Orman, As 
Başkanımız Umut Güner, Genel Sekreterimiz Ahmet Ürkmezgil, Sayman, Mali İşler ve Finanstan 
Sorumlu Üyemiz Berk Hacıgüzeller, Pazarlama, Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu 
Üyemiz Hakan Özköse, İletişimden Sorumlu Üyemiz Candaş Tolga Işık, Teknik Direktörümüz 
Şenol Güneş, teknik heyetimiz, futbolcularımız ile kulübümüz çalışanlarının katılımıyla Nişantaşı 
City’s’de yapıldı. Başkanımız Fikret Orman, kulübümüzün emektarı Süreyya Soner’i ve yönetmen 
Gökçe Kaan Demirkıran'ı tebrik etti.
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Berlin’de ödüle doymayan film, 
birbirini hiç tanımayan nev-i şah-
sına münhasır Endre ve Maria’nın 
rüyalarının da işin içinde olduğu alı-
şılmadık, komik ve masalsı aşklarını 
anlatıyor.

Bir mezbahada yöneticilik yapan 
ve pek de konuşkan sayılmayan 
Endre’nin hayatı, mezbahayı denet-
lemek için gelen Maria’nın ortaya 

çıkması ile tamamen değişir. Endre, 
görür görmez etkilendiği Maria’ya 
karşı olan duygularını kendine bile 
söyleyemez. Maria’nın kılı kırk yaran 
tavrı da bu durumu kolaylaştırma-
maktadır. Fabrikada gerçekleşen 
hırsızlık olayının soruşturması de-
vam ederken bu iki insan aslında her 
gece kimsenin bilmediği bir alemde 
buluşmaktadır. ◊

Eski bir denizci ve Rebetiko türü 
müziğin büyük bir hayranı olan Ka-
kourgos, tekneleri için zor bulunan bir 
parçayı almak üzere yeğeni Djam’i 
İstanbul’a gönderir. Genç kadın bura-
da 18 yaşındaki Avril ile tanışır; göç-
menler için gönüllü yardım yapan ve 

burada ne parası ne de tanıdığı biri 
olan başka bir genç kadın. Cömert, 
kendinden emin, tahmin edilemez ve 
özgür ruhlu Djam, Midilli’ye yaptığı, 
müzik, yeni insanlar, paylaşılanlar 
ve umutla dolu bu yolculukta Avril’i 
kanatlarının altına alacaktır. ◊

Yönetmen: Tony Gatlif
Oyuncular: Daphne Patakia, Simon Abkarian, Maryne Cayon

Yönetmen: Ildikó Enyedi
Oyuncular: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély
Zoltán Schneider

Djam / Aman Doktor

On Body and Soul 
Beden ve Ruh
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Y
azarları ara-
sında Funda 
Özlem Şeran, 
Demokan Ata-
soy, Murat  

           Başekim,  
          Orkide Ünsür, 
Mehmet Berk Yaltırık, Ali Yeniay, 
Uğur Batı, Işın Beril Tetik, Galip 
Dursun, Murat Baykan gibi Beşik-
taş Dergisi dostlarının da yer aldığı 
korku serisini bu ayın kitabı olarak 
önermek istiyoruz.

Anadolu Korku Öyküleri III - Yılga-
yak, serinin yepyeni, genç ve güçlü 
kalemlerle bir araya geldiği, etkileyici 
bir antoloji. İlk kitabın yayımlanması-

nın ardından geçen sürede ana fikri 
aynı kalsa da hem dünyada hem de 
ülkemizdeki korku kültürünün deği-
şimleri, bu yeni kitabın öykülerinin 
üretilmesinde en etkili rolü oynadı.

Anadolu topraklarına baktığı-
mızda açıkça görünen ilk şey, dünya 
uluslarına -birkaç istisna dışında- 
nasip olmamış, binlerce yıl geriye 
doğru izini sürebileceğimiz medeni-
yet tarihimizdir. İşte bu topraklarda 
yoğrulmuş, köklü bir kültürel yapı 
ve iç içe geçmiş sosyal zenginliği 
barındıran bu öyküler, belki de asla 
açıklanamayacak kadim korkuları 
beraberinde getiriyor.

Türk mitolojisi, Erliğin Kızları, 

Cemre ve Nevruz da bu kitapta, de-
fine peşinde koşup hırslarına yenilen, 
zeytin ağaçlarının ya da lanetli taş-
ların gazabına uğrayanlar da... Tekin-
siz kasaba ve mezraların, kimselerin 
dillendirmeye varmadığı karanlık sır-
ları, hayaletler, cadı neneler ve periler 
dolu masalları ile aynı anda; bilinmez 
ve keşfedilmemiş canavarların da 
yuvası olmuş hikayeler bunlar...

Her öykünün Anadolu’nun 
bambaşka korkularına, önceden 
işlenmemiş yepyeni bakış açılarıyla 
yanaştığı, Anadolu Korku Öyküleri 
efsanesine kanı kaynayarak eklen-
miş tüyler ürpertici, aynı zamanda 
ilham verici bir kitap. ◊

Yazar: Kolektif
Yayınevi: Bilgi Yayınevi

Anadolu Korku 
Öyküleri serisi 
üçüncü kitabı:Ayın Kitabı

Yılgayak
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Karlı ve uzun geceler ülkesi 
Rusya’dan beyaz(!) masallar…

Rus insanının eşsiz anlatım 
yeteneğinin kendini en iyi göster-
diği yer şüphesiz masallardır. Rus 
masallarının kulağa hoş gelen bir 
dili, etkileyici bir anlatımı, doğal 
bir mizahi yanı ve mükemmel 
tasvirleri vardır.

Bu kitap özenle seçilmiş elli bir 
masalı bir araya getirirken Rus 
masallarının tema ve karakterle-
rini de inceliyor.

Uzun ve soğuk kış gecelerini 
canlandıran eğlencelerde yüz-
yıllardır anlatılan bu masallarda 
cadı Baba Yaga’dan ölümsüz 
Koshchey’e, tek gözlü Likho’dan 
Budala İvan’a ya da Bilge Vasi-
lissa’ya kadar pek çok ünlü Rus 
figürü karşımıza çıkıyor.  ◊

Bugüne kadar Türkiye’de yazıl-
mış ve yayımlanmış en kapsamlı 
sinema kitabı...

1960’lardan bugüne, sinemanın 
tarihi, sanatı ve estetiğiyle iç içe 
geçen bir hayat... 601 hafta bo-
yunca TRT2’de hazırlayıp sunduğu 
Sinema ve Edebiyat programıyla 
saygın bir televizyon adamı...

Yirmi yılı aşkın bir süre üniver-
sitelerde eğittiği öğrencileriyle, 
sinema-televizyon alanında 
büyük hizmet... Yıllarca yönettiği 
ansiklopedilerle, ansiklopedik ta-
rih yazımında kazanılmış yaratıcı 
uzmanlık... İtalyan Edebiyatı’ndan 
başta Decameron, İlahi Komedya 
ve Prens olmak üzere çok sayıda 
yaptığı çevirilerle kanıtlanan edebi 
ustalık...

...Ve bütün bunların sonunda, Türkiye’de hiç kimsenin cesaret ede-
mediği kapsam ve ayrıntıda yazılmış ilk büyük sinema tarihi: Rekin 
Teksoy’un Sinema Tarihi. 

Türk entelektüel dünyasında kendini kanıtlamış bir sinema yaza-
rının kaleminden... Ve elbette siyasetin gözlüğünden...

Büyük boy, özel kutusunda iki cilt... İthal kâğıda basılmış 1328 
sayfa... Çok sayıda siyah beyaz fotoğraf... Ayrıca kırk sayfası renkli 
olmak üzere özel kuşe kâğıda basılmış doksan altı sayfalık fotoğ-
raflar ve film afişi örnekleri... ◊

Yazan: W. R. S. Ralston
Çevirmen: Macidegül Batmaz
Yayınevi: Maya Kitap

Yazan: Rekin Teksoy
Yayınevi: Oğlak Yayınları

Rus Masalları

Rekin Teksoy’un 
Sinema Tarihi

MüZiKOMANi

Rock müzik tarihinde ilkleri oluşturan 
grupların artık bir bir “veda ettikle-
ri” bir döneme girmiş bulunmaktayız. 
Kısa süre önce dünya turuyla finalini 
veren Black Sabbath ve hali hazırda 
final turnesini yapan Manowar’dan 
sonra şimdi de Thrash Metal’in kadim 
grubu Slayer da bir veda turnesiyle 
artık sevenlerine veda edeceğini ilan 
etti. Grubun resmi sitesinde de gö-
rebildiğimiz üzere Slayer, büyük bir 
dünya turnesiyle metal müzik tarihine 
adlarını altın harflerle kazıyacak. Veda 
turnesinin tamamı garanti olmamakla 
beraber son serüvenlerinde Lamb of 
God, Anthrax, Behemoth ve Testament 
gruba eşlik edecekler. Tom Araya’nın 
katolik olduğunu söylemesi ve kurucu-
su Jeff Hanneman’ın hakkın rahmetine 
kavuşmasının grubun fanatiklerinde bi-
raz hüsrana yol açtığı aşikar. Yine de biz 
Slayer’ı Speed Heavy Metal’in en baba 
gruplarından biri olarak hep anımsaya-
cağız. ◊

emekliye
ayrılıyor
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FiLO FLEETCORP’TAN
KiRALANIR
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FiLO FLEETCORP’TAN
KiRALANIR



130
Mart
2018

Ben Mert İzmirlioğlu,
on dört yaşımdayım.

TED Rönesans Koleji’nde 
okuyorum. Büyüyünce

uçak mühendisi
olmak istiyorum.

Ben Didem Erdir,
on dört yaşımdayım.

International School Of
Brussels’te okuyorum.

Babam gibi ileride makine 
mühendisi olmak

istiyorum.
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izim için çok 
önemli bir 
gündü. Her iki-
miz de baba-
dan Beşiktaşlı  

     olmanın mut-
luluğunu yaşayan Yavru Kartal-
lar’ız ve büyük bir sürpriz olarak 
Pepe ile buluşmanın heyecanını 
hala hissediyoruz. “Anlatılamaz 
yaşanır” diyebileceğimiz bu 
günü ise sadece anlatmakla 
yetinmeyip, hem Pepe abi ile 
yaptığımız röportajı hem de çok 
özel fotoğraflarımızı Beşiktaş 
Dergisi’nde paylaşıyoruz. Böy-
lelikle o özel anları hep birlikte 
tekrar yaşayacağız.

Neden Beşiktaş’ı seçtiniz? 
Konfederasyan Kupası’nday-

dım, yaz dönemindeydik. Çılgın 
Beşiktaşlılar sürekli benimle irti-
bat kurup Beşiktaş’ta oynamam 
gerektiğini bana iletiyorlardı. 
Sürekli internette karşıma Beşik-
taş’a davet yazıları çıkıyordu ve 
bu çok eğlenceliydi. Arkadaşım 
Quaresma ile milli takımda 
beraber oynuyorduk Portekiz’de. 
Onunla konuştum ve sonuçta 
kararımı verdim; Beşiktaşlı 
oldum.

Kaç yıl daha Beşiktaş’ta oy-
namayı düşünüyorsunuz?

(Gülüyor) Normalde iki senelik 

kontratım var ama burada 
olmayı hak etmeniz gerekiyor. 
Taraftarı mutlu edebilir miyim 
göreceğiz. Beşiktaşlılar beni 
isterlerse ve ben Beşiktaş’ın bir 
parçası olmayı hak ediyorsam 
uzun yıllar oynamak isterim.

Peki ya aktif futbol hayatınız 
sonrası için ne düşünüyorsu-
nuz? Teknik direktörlük yapma-
yı istiyor musunuz?

(Gülüyor) Hayatta en iyi 
bildiğim şey futbol oynamak. 
Bıraktıktan sonra futbolun içinde 
kalacağım, bu kesin. Ama son-
rası için daha fazla derinleme-
sine şimdiden düşünemiyorum. 
Çünkü şu anda tüm odağım 
Beşiktaş’ın başarısı için sahada 
top koşturmak. Futbol oynamayı 
bırakınca ne yapabiliriz bir 
değerlendireceğim. Ama şim-
dilik bunu konuşmak için erken 
diyeceğim.

Beşiktaş’ın ayırt edici özelliği 
senin için ne oldu?

Aile olgusunu en iyi işleyen 

Çılgın Beşiktaşlılar sürekli benimle irtibat kurup Beşiktaş’ta 
oynamam gerektiğini bana iletiyorlardı. Sürekli internette 
karşıma Beşiktaş’a davet yazıları çıkıyordu ve bu çok 
eğlenceliydi. Arkadaşım Quaresma ile milli takımda 
beraber oynuyorduk Portekiz’de. Onunla konuştum ve 
sonuçta kararımı verdim; Beşiktaşlı oldum.
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takım olarak görüyorum Kara 
Kartal’ı. Kadın, erkek, çocuklar 
tribünde ne kadar güzel bir 
ahenk yaratıyor Vodafone 
Park’ta, Beşiktaş’ın en büyük 
güzelliği taraftarının bu yapısı. 
Bu Beşiktaş’ın aynı zamanda 
en üstün ve farklı olduğu yan 
bence. Diğer takımların tribünle-
rine bakarsanız bunu rahatlıkla 
anlarsınız.

Maç sonrası bir futbolcunun 
ruh hali nasıldır? Mesela kay-
bedince neler hissediyorsunuz?

Maçları kaybettiğimiz zaman 
inanamayacağınız kadar çok 
üzülürüz. Çünkü tüm hafta bo-
yunca hakikaten çok sıkı hazırla-
nıyoruz. Kaybetmek istemezsiniz 
çünkü emeklerinizin karşılığını al-
maya konsantre olmuşsunuzdur. 
Şöyle de bir durum var; diyelim 
ki kaybettiniz ancak bunun bir 
sonraki haftası da var. Futbolun 
güzelliği buradadır, devamlı ile-
risini düşünmelisiniz. Bir yandan 
o günkü maçın duygusal kırılma-
ları vardır ama öte yandan da 
bir sonraki maçı düşünmelisiniz. 
Çok güçlü bir mental hazırlık ve 
sağlam bir psikolojik bünye ile 
bunun üstesinden gelmelisiniz.

Neden sadece Pepe ismini 
kullanıyorsunuz? Tribünde 
taraftar bazen isminizi söyleye-
miyor.

(Gülüyor) Ailem "Pepinya", 
"Pinya" diyordu başlarda. İlk 
hocam ise "Pepaon" demek is-
temişti; “Büyük Pepe” gibi bir şey 
demek istiyordu. Ama babam 

Kendimi seçilmiş insan 
gibi hissediyorum bazen. 
Vodafone Park çimlerine 

basmak, kızlarım ve 
ailem ile vakit geçirmek, 

sevdiğim mesleğimi 
yapıyor olmak...
Bence harika!
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da o lakabı hiç sevmemişti. Nor-
mal ismimin zor telaffuzundan 
dolayı zamanla "Pepe" olarak 
kaldım, bu ismi benimsedim.

Futbol dışında İstanbul’da 
neler yapıyorsunuz?

İki kızım var. Onlara daha 
fazla vakit ayırmak istiyorum 
ama bazen çok yoğun maç tem-
pomuz oluyor, biliyorsunuz. Ama 
maç dışında onlarla Boğaz'a 
inmek beni çok mutlu ediyor.

İstanbul’a uyum sağladınız 
mı? 

Çok büyük bir şehir İstanbul. 
Kendimi İstanbul’un ahengine 
bırakıyorum. Kızlarım okula 
gidiyor. Ben de onlara babalık 
yapıyorum, okula götürüyorum, 
birlikte oyunlar oynuyoruz. 

Beşiktaş’ta oynama duygusu 
nasıl? 

Kendimi seçilmiş insan gibi 
hissediyorum bazen. Vodafone 
Park çimlerine basmak, kızlarım 
ve ailem ile vakit geçirmek, 
sevdiğim mesleğimi yapıyor 
olmak... Bence harika!

Bir şey söylemek istiyoruz 
Pepe abi. Her ikimiz de Liz-
bon’u gezdik ve Portekiz’i çok 
beğendik. 

Lizbon güzeldir. Portekiz’i 
sevmenizi ben de sevdim (gülüş-
meler). 

Teşekkür ediyor ve başarılar 
diliyoruz. ◊

Maçları kaybettiğimiz zaman inanamayacağınız kadar 
çok üzülürüz. Çünkü tüm hafta boyunca hakikaten 
çok sıkı hazırlanıyoruz. Kaybetmek istemezsiniz 
çünkü emeklerinizin karşılığını almaya konsantre 
olmuşsunuzdur. Şöyle de bir durum var; diyelim 
ki kaybettiniz ancak bunun bir sonraki haftası da 
var. Futbolun güzelliği buradadır, devamlı ilerisini 
düşünmelisiniz.



KARTALLAR
mini mini

Azra ve
Taha 

Kahraman,
her maçı beraber 

izliyor. Süper ikili, bu 
durumun sonsuza kadar 

sürmesini istiyor. Biz 
de “Yakışır size” 

diyoruz.
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Onur Eren,
büyüyünce spor gazetecisi 

olmak isteyen bir Yavru 
Kartal... Sanıyoruz 
ki bu fotoğraflar da 

arkadaşımızın ciddiyetini 
ispatlıyor.
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Çağan Ali Çınar;

fazla söze gerek 

bırakmıyor ve

“Gururlan” diyor.

Yavru Kartallar,
Ali Ateş Ergin ve

Özgü Özden;
dedeleri Hamdi Ergin 

ve Yılmaz Ergin ile Kara 
Kartal keyfi yaparken işte 

böyle görüntülendiler.

Ecrin Betül Engin, 
Vodafone Park’ta Şeref 
Turu yapan şanslı Yavru 
Kartallar’dan. Mutluluğu 

yüzünden okunuyor.



KARTALLAR
mini mini
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Emin Resuloğlu;

çubuklu formasıyla

göz dolduruyor.

Gianpiero ve Lara Papi 
arkadaşlarımız, bu sezon 

üçüncü kez üst üste 
şampiyon olacağımıza 
o kadar inanmışlar ki, 
kutlamalara şimdiden 

başlamışlar.

Feyza Baştürk, 
çiçekler içinde 
bir Kara Kartal 
hayranı olarak 
“Siyah” diyor.
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Ahmet Öztürk,
Beşiktaş ve Yavru 

Kartal dergisinde bir ilk! 
Henüz ana karnındayken 
Kartal pençesi yaparak 

daha doğmadan 
dergimize işte böyle 

konuk oldu!

Irmak ve Toprak
Kaynar... 

İsimleri güzel,
kendileri güzel.. 
Beşiktaşımız her
şeyden güzel...

Muhammed
Emin Kabaoğlu,

Vodafone Park’ı doya doya 
yaşarken işte böyle yakalandı 

kameralarımıza.
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AKTÜE L
Yazar: Altay Öktem
Yayınevi: Can Çocuk 

Bazı arkadaşlıklar vazgeçilmez 
olduğu kadar zorlayıcıdır da. Berk 
için Çağıl’la arkadaş olmak da 
böyle bir şey. Hem zengin bir ha-
yal alemine dalmak hem kendini 
çok özel ve seçilmiş hissetmek 
hem de ürktüğü konuların üstüne 
gitmek demek. Ancak, kaybolan 
çocuklar yüzünden, kasabada 
kimse tedbiri elden bırakacak gibi 
değil. Çağıl, bu karamsar havayı 
dağıtmak istermiş gibi, Berk’i ko-
rulukta yaptığı göz kamaştırıcı çalı 
eve davet ediyor ve... Garigya’nın 
kapısı, gizemlerle ve tehlikelerle 
dolu bir maceraya doğru savrulur-
casına açılıyor! ◊

ÇALILAR DİYARI
KAYIP PRENSES

DALMAÇYALI

Cesur şövalyelerin, güzel prenseslerin ve savaşan büyücü-
lerin zamanında geçen hikayede Ruslan, şövalye olmanın ha-
yalini kuran bir sanatçıdır. Güzeller güzeli Mila ile tanışır ve ona 
aşık olur. Onun kralın kızı olduğu aklının ucuna bile gelmemiştir. 
Fakat bu iki aşığın mutluluğu uzun sürmeyecektir. Kötü bir 
büyücü olan Chernomor, sihirli bir güçle 
Ruslan’ın gözlerinin önünde Mila’yı kaçı-
rır. Ruslan, tüm engelleri aşıp prensesi 
kurtarmak ve gerçek aşkın 
her şeyden daha üstün 
olduğu kanıtlamak 
için Chernomor’un 
peşine düşer.

İlk İngiltere’de görüldüğü için İngiltere kökenli olduğu düşünülmektedir.
Erkekler 55-60 cm, dişiler 50-55 cm yüksekliktedir. Ağırlığı 25 kg ka-

dardır. Tüyleri, kısa, sert, sık ve parlaktır. Temel rengi daima beyaz olup, 
üzerinde siyah ya da koyu kırmızı lekeler vardır.

Sakin, sadık, bağımsız ama evden hoşlanan, son derece duyarlı bir 
cinstir. İnsana ihtiyaç duyar, aksi halde depresyona girebilir. Çocuklarla 
oynamayı sever. Mükemmel bir belleği vardır. Aile köpeği amaçlı kullanı-
labilir. Pislik ve çamurdan hoşlanmaz.



Beşiktaş JK Arşiv olarak, bağışları belli kriterler çerçevesinde değerlendirmekteyiz. Ekte sunulan Dijital 
ve Fiziksel  Arşiv Bağış Yönetmeliği, bu kriterler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış 
olup, bağışlamayı düşündüğünüz materyallerin en iyi şekilde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bağışlarınız için “Dijital ve Fiziksel  Arşiv Bağış Yönetmeliği”ni inceleyerek ve aşağıdaki bilgi formunu 
doldurarak Beşiktaş JK Müzesi Arşiv Yöneticisi’ne iletmenizi rica ederiz.

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

1) Arşive bağışlamayı düşündüğünüz belge, fotoğraf, mikrofilm, negatif film, varak, defter, albüm, harita, 
plan-proje-kroki, kataloglar, vb., aşağıdaki konu alanlarından hangilerine girmektedir?
 a-Futbol A Takım
 b-Futbol Alt Yapı
 c-Basketbol
 d-Hentbol
 e-Voleybol
 f-Atletizm
 g-Bedensel Engelliler
 h-Boks
 ı-Briç
 i-Güreş
 j-Kürek
 k-Jimnastik
 l-Masa Tenisi
 m-Satranç
 n-Diğer

2) Arşive bağışlamayı düşündüğünüz yayınlar süreli yayın ise, hangi yılları kapsamaktadır?
 a-1987-1970
 b-1969-1954
 c-1953-1938
 d-1937-1922
 e-1922 öncesi 

3) Bağışlamış olduğunuz yayınlardan arşiv içinde değerlendirilemeyecek olanları iade almak ister misiniz?
 a-Evet
 b-Hayır

4) Uygulamaya geçildiği takdirde, bağışlamış olduklarınızı “................ tarafından bağışlanmıştır” ibaresi-
nin konulmasına onay veriyor musunuz?
 a-Evet
 b-Hayır

Bağış yapan kişinin ;
Adı  :
Soyadı  :
Adresi  :

Telefon  :
E-posta  :
Tarih  :
İmza  :

“Dijital ve Fiziksel Arşiv Bağış Formu’nun imzalanması ile bağış yapan kişi, aynı zamanda bu belgenin 
ayrılmaz bir eki olan “Dijital ve Fiziksel  Arşiv Bağış Yönetmeliği”ni inceleyerek kabul ettiğini ve yerine 
getireceğini beyan ve taahhüt eder.”

BEŞİKTAŞ JK MÜZESİ DİJİTAL ve
FİZİKSEL ARŞİV BAĞIŞ FORMU



Amaç:
İş bu yönetmelik, Vodafone Park Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 34357 Beşiktaş / İstanbul 
- Türkiye adresinde mukim “Beşiktaş Jimnastik Kulübü”nün (bundan sonra “Beşiktaş JK” olarak anılacak-
tır) Beşiktaş JK Müzesi Dijital ve Fiziksel Arşivi  (bundan sonra “Beşiktaş JK Arşivi”  olarak anılacaktır) 
ile bağış yapmak isteğinde bulunan kişi arasındaki hak ve yükümlülükler ile bağış prosedürlerini düzen-
lemektedir. Beşiktaş JK Arşivi bağış olarak belge, fotoğraf, mikrofilm, negatif film, varak, defter, albüm, 
harita, plan-proje-kroki, kataloglar, vb. kabul etmektedir.

Uygulama:
1-a) Bağışlanmak istenen arşiv dökümanları, Beşiktaş JK temel amaç ve hedefleri ile Beşiktaş JK Arşi-
vi’nin koleksiyon oluşturma temel ilkelerine uygun olmalıdır. Dökümanların:
 -Konu ve dil olarak Beşiktaş JK’nın spor faaliyetlerine uygunluğu,
 -Tarihsel gerçekliği,
 -Bilgi akışına desteği,
 -Koleksiyondaki o alandaki dökümantasyona uygunluğu,
 -Fiziki formun uygunluğu, gibi kriterler açısından değerlendirilirler.
 b) Beşiktaş JK Arşivi, aşağıdaki alanlarda uzmanlaşmayı hedeflemektedir:
 -Beşiktaş JK tarihi, 
 -Beşiktaş JK’da spor faaliyetlerinde bulunmuş Türk ve yabancı uyruklu sporcular,
 -Beşiktaş JK bünyesindeki branşlar,
 -Beşiktaş JK katıldığı müsabakalar, 
 -Rakip kulüplerle yapılan müsabakalar.

2-Bağışlanan materyaller Beşiktaş JK Arşivine ulaştıktan sonra, bağış yapan kişiye teşekkür belgesi (mek-
tubu) yollanır.
3-Bağışlanan materyaller için bağış yapan kişiye, Beşiktaş JK Arşivi tarafından teşekkür belgesi (mektubu) 
gönderilmesi ile bağışlanan materyallerin Beşiktaş JK Arşivi’ne geçtiği kabul edilir.
4-Bağış yapmak isteyen kişi, Beşiktaş JK Arşivi’nin koleksiyonda değerlendiremeyeceği materyalleri geri 
alma tercihi belirtmişse, bu materyalleri geri alma yükümlülüğü kendisine aittir.
5-Beşiktaş JK Arşivi, bağışı kabul ettikten sonra; bu materyalleri koleksiyona dahil edip etmeme, nerede 
ve nasıl değerlendirileneceği, dijitalleştirme, nasıl kataloglanacağı, arşiv kullanıcılarına hangi şartlarda 
yararlanma hakkı tanıyacağı ve ödünç verme işleminin nasıl yapılacağı gibi konularda karar verme hakkına 
sahiptir.
6-Beşiktaş JK Arşiv, gereksinimlerine ve hizmet politikasına uymayan materyalleri kullanmama, deposun-
da saklama, başka kurum arşivine bağışlama veya elden çıkarma hakkına sahiptir.
7-Beşiktaş JK Arşivi, özel işlem gerektiren materyalleri almama hakkına sahiptir veya konservasyon işlemi 
yaptırabilir. (Kontrolleri Beşiktaş JK Müzesi Konservatörü tarafından yapılır)
8-Bağışlanacak materyaller, bağışçıların Beşiktaş JK Arşivi’ne beyan edecekleri bilgiler doğrultusunda, 
anlaşmalı kargo firması tarafından alınacaktır. 
11-Bağış yapmak isteyen kişilerden “Dijital ve Fiziksel Arşiv Bağış Formu”nu doldurmaları istenir. “Diji-
tal ve Fiziksel Arşiv Bağış Yönetmeliği” bir kopyası bağışçıya verilir.
12-Bağış yapan gerçek veya tüzel kişiler, iş bu “Dijital ve Fiziksel Arşiv Bağış Yönetmeliği”nde düzenleni-
len hususları kabul etmiş olarak, söz konusu bağış işlemini gerçekleştirmiş olurlar.

İletişim Bilgileri:
Damla TUNAOĞLU
Beşiktaş JK Müzesi Arşiv Uzmanı
Adres : Beşiktaş JK Vodadone Park
     Vişnezade Mah. Kadırgalar Cad. No:1 34357 Beşiktaş / İstanbul - Türkiye
E-mail : damla.tunaoglu@bjk.com.tr
Tel  : (0212) 948 19 03 /pbx 5004
Faks  : (0212) 948 19 93
Web  : www.bjk.com.tr

BEŞİKTAŞ JK MÜZESİ DİJİTAL ve
FİZİKSEL ARŞİV YÖNETMELİĞİ



Beşiktaş JK Müzesi Kütüphanesi olarak, bağışları belli kriterler çerçevesinde değerlendirmekteyiz. Ekte sunulan 
Beşiktaş JK Kütüphane Bağış Yönetmeliği, bu kriterler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış 
olup, bağışlamayı düşündüğünüz materyallerin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi amaçlanmaktadır.

Bağışlarınız için “Beşiktaş JK Müzesi Kütüphane Bağış Yönetmeliği”ni inceleyerek ve aşağıdaki bilgi for-
munu doldurarak Kütüphane Yöneticisi’ne iletmenizi rica ederiz.

Beşiktaş JK Kütüphanesi

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

1) Kütüphanemize bağışlamayı düşündüğünüz yayınların, konu alanları, aşağıdaki konu alanlarından han-  
gilerine girmektedir.
 a-Futbol A Takım
 b-Futbol Alt Yapı
 c-Basketbol
 d-Hentbol
 e-Voleybol
 f-Atletizm
 g-Bedensel Engelliler
 h-Boks
 ı-Briç
 i-Güreş
 j-Kürek
 k-Jimnastik
 l-Masa Tenisi
 m-Satranç
 n-Diğer

2) Kütüphanemize bağışlamayı düşündüğünüz yayınlar süreli yayın ise, hangi yılları kapsamaktadır?
 a-2010-2018
 b-2000-2009
 c-1990-1999
 d-1980-1989
 e-1980 öncesi için "Arşiv Bağış Formu"nu doldurunuz.

3) Bağışlamış olduğunuz yayınlardan kütüphane koleksiyonu içinde değerlendirilemeyecek olanları iade   
almak ister misiniz?
 a-Evet
 b-Hayır

4) Uygulamaya geçildiği takdirde, bağışlamış olduğunuz yayınların içine “................ tarafından bağışlan-  
mıştır.” İbaresinin konulmasına onay veriyor musunuz?
 a-Evet
 b-Hayır

Bağış yapan kişinin ;
Adı  :
Soyadı  :
Adresi  :

Telefon  :
E-posta  :
Tarih  :
İmza  :

“Beşiktaş JK Kütüphane Bağış Formu’nun imzalanması ile bağış yapan kişi, aynı zamanda bu belgenin ayrıl-
maz bir eki olan “Beşiktaş JK Müzesi Kütüphane Bağış Yönetmeliği”ni inceleyerek kabul ettiğini ve yerine 
getireceğini beyan ve taahhüt eder.”

BEŞİKTAŞ JK MÜZESİ
KÜTÜPHANE BAĞIŞ FORMU



Amaç:
İş bu yönetmelik, Vodafone Park Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 34357 Beşiktaş / İstanbul - Tür-
kiye adresinde mukim “Beşiktaş Jimnastik Kulübü” (bundan sonra “Beşiktaş JK” olarak anılacaktır) bünye-
sindeki kütüphane (bundan sonra “Beşiktaş JK Kütüphanesi”  olarak anılacaktır.) ile bağış yapmak isteğinde 
bulunan kişi arasındaki hak ve yükümlülükler ile bağış prosedürlerini düzenlemektedir. Beşiktaş JK Kütüphane-
si bağış olarak kitap, süreli yayın, katalog, almanak, derme, vb. kütüphane materyallerini kabul etmektedir.

Uygulama:
1-a) Bağışlanmak istenen kütüphane materyalleri, Beşiktaş JK temel amaç ve hedefleri ile Beşiktaş JK Kütüpha-
nesi’nin koleksiyon oluşturma temel ilkelerine uygun olmalıdır. Yayınlar:
 -Konu ve dil olarak Beşiktaş JK’nin spor faaliyetlerine uygunluğu,
 -Koleksiyondaki o alanda kitap ve kitap dışı kaynaklara uygunluğu,
 -Yazar veya yayına hazırlayanın önemi ve statüsü,
 -Bibliyografyalarda kullanılmış olması,
 -Yayınevinin güvenirliği ve standartları,
 -Fiziki formun uygunluğu, gibi kriterler açısından değerlendirilirler.
 b) Beşiktaş JK Kütüphanesi,  konu olarak aşağıdaki alanlarda uzmanlaşmayı hedeflemektedir.
 -Beşiktaş JK Tarihi,
 -Türk Spor Tarihi, 
 -Sporla ilgili kavramsal yayınlar,
 -Türkiye’de spor faaliyetlerinde bulunmuş Türk ve yabancı uyruklu sporcular,
 -Spor branşları, tarihleri ve sporcuları,
 -Spor yönetimi (spor ekonomisi, spor ve medya ilişkisi, spor bilimi, spor finansamanı, spor pazarlaması, spon-
sorluk vb.),
 -Dünyadaki spor müzelerinin koleksiyon katalogları.
2-Bağışlanan materyaller Beşiktaş JK Kütüphane’ye ulaştıktan sonra, bağış yapan kişiye teşekkür belgesi (mek-
tubu) yollanır.
3-Bağışlanan materyaller için bağış yapan kişiye, Beşiktaş JK Kütüphanesi tarafından teşekkür belgesi (mektu-
bu) gönderilmesi ile başlanan materyallerin Beşiktaş JK Kütüphane’ye geçtiği kabul edilir.
4-Bağış yapmak isteyen kişi, Beşiktaş JK Kütüphanesi’nin koleksiyonda değerlendiremeyeceği materyalleri geri 
alma tercihi belirtmişse, bu materyalleri geri alma yükümlülüğü kendisine aittir.
5-Beşiktaş JK Kütüphane, bağışı kabul ettkten sonra; bu materyalleri koleksiyona dahil edip etmeme, nerede ve 
nasıl sergileneceği, dijitalleştirme, nasıl kataloglanacağı, kütüphane kullanıcılarına hangi şartlarda yararlanma 
hakkı tanıyacağı ve ödünç verme işleminin nasıl yapılacağı vb. konularda karar verme hakkına sahiptir.
6-Beşiktaş JK Kütüphanesi, gereksinimlerine ve hizmet politikasına uymayan materyalleri kullanmama, depo-
sunda saklama, başka kurumlara bağışlama veya elden çıkarma hakkına sahiptir.
7-Güncelliğini yitirmiş, kullanımı sınırlı olan kitaplarla, eski gazeteler “Arşive Bağış Formu” doldurularak 
alınabilir.
8-Beşiktaş JK Kütüphane, özel işlem gerektiren materyalleri almama hakkına sahiptir veya konservasyon işlemi 
yaptırabilir.
9-Kitap hastalığı olduğu tespit edilen eserler, kütüphane koleksiyonuna alınmazlar. (Kontrolleri Beşiktaş JK 
Müzesi Konservatörü tarafından yapılır)
10-Bağış malzemeleri, Beşiktaş JK Kütüphanesine bağışçıları tarafından beyan edilen bilgiler doğrultusunda 
anlaşmalı kargo firması tarafından alınacaktır. 
11-Bağış yapmak isteyen kişilerden “Kütüphane Bağış Formu”nu doldurmaları istenir. “Kütüphane Bağış Yö-
netmeliği” kopyası verilir.
12-Bağış yapan gerçek veya tüzel kişiler, iş bu “Kütüphane Bağış Yönetmeliği”nde düzenlenilen hususları kabul 
etmiş olarak, söz konusu bağış işlemini gerçekleştirmiş olurlar.

İletişim Bilgileri:
Damla TUNAOĞLU
Beşiktaş JK Müzesi Arşiv Uzmanı
Adres : Beşiktaş JK Vodadone Park
     Vişnezade Mah. Kadırgalar Cad. No:1 34357 Beşiktaş / İstanbul - Türkiye
E-mail : damla.tunaoglu@bjk.com.tr
Tel  : (0212) 948 19 03 /pbx 5004
Faks : (0212) 948 19 93
Web : www.bjk.com.tr

BEŞİKTAŞ JK MÜZESİ KÜTÜPHANESİ
KÜTÜPHANE BAĞIŞ YÖNETMELİĞİ



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 İÇİN ARANAN BELGELER
1.
2.
3.
4.

1 adet noterden onaylı nüfus cüzdanı sureti (veya vukuatlı nüfus örneği) 
1 adet ikamet edilen mahalle muhtarlığından alınmış ikametgah belgesi
1 adet savcılıktan adli sicil belgesi (veya e-devletten alınan adli sicil belgesi) 
4 adet renkli ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

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 ka-
bul 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

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

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

Sicil No

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

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

İmza

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

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

Fotoğraf

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ

ÜYELİK BAŞVURU FORMU



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

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        Üyelik Giriş Ödentisi 5.000-TL ve Yıllık Üyelik Aidatı
120-TL olmak üzere toplam 5.120-TL’yi yatırdığıma dair dekont ektedir.

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
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.

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                                ...../...../20...                               5.120-TL

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:

Kart Numarası :
Kart Cinsi :
Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka :
Adı Soyadı :

Kart Numarası :
Kart Cinsi :
Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka :
Adı Soyadı :

CVV No:
(Kartın arkasındaki 3 haneli güven-
lik numarasıdır.)

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

İmza:

İmza:

     4 Taksit                                 Tüm Kredi Kartlarına

Visa

Visa

Amex

Amex

Master

Master

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

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.

ÜYELİK ÖDEME FORMU         Tarih:..../.../201...



Vodafone Karakartal Hareketi Beşiktaş’ın 
altyapısına oyuncu kazandırıyor. 
Çocuğunun futbol yeteneğini videoya 
çek, Vodafone Park Uygulaması veya 
geleceginkarakartali.com’a yükle. 
Karakartallılar oylasın!
Vodafone Karakartal hareketine katıl:
BJK9  1903

Beşiktaş’ın
geleceğine
kanat ger

Hazır mısın?
Gelecek heyecan verici.

Yarışmaya, 29.01.2018 (saat 00.01’de başlar) - 13.05.2018 (saat 23.59’da sona erer) tarihleri arasında, 8-10 ve 11-13 yaş arası (2010, 2009, 2008 ve 2007, 2006, 2005 doğumlu) çocukların yasal velileri, 
çocuklarının yarışma kurallarına uygun olarak kaydedilmiş en fazla 59 saniyelik futbol videolarını geleceginkarakartali.com web sitesi ve Vodafone Park uygulamasına yüklemeleri sureti ile katılmaya hak 
kazanılır. Videolar kontrol edilerek belirtilen kurallara uygun olarak çekildiyse sisteme yüklenecektir. Video yüklemeleri ve oylamaları her bölge için o bölgede belirlenen seçme tarihlerinden 1 hafta önce 
gece 23:59’da sona erecektir. Oylamalar sonucunda seçilen adaylar Beşiktaş JK antrenörleri tarafından yapılan bölge elemelerinde, elemelerde seçilen adaylar İstanbul’da düzenlenecek kamp ve finale 
katılmaya hak kazanır. Final gününün ardından kazanan en az 3 aday 2 hafta süre içerisinde geleceginkarakartali.com web sitesi ve Vodafone Park uygulaması üzerinden açıklanacaktır. Kazananlar Beşiktaş 
JK altyapısında futbolcu olmaya hak kazanır. Videoların sisteme yüklenmesi için Vodafone abonesi, videoların oylanabilmesi için Vodafone Karakartal Hareketi üyesi olunması gerekmektedir. Vodafone ve 
Beşiktaş JK yarışmanın kuralları ve tarihleri ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Detaylar için: geleceginkarakartali.com
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