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En büyük Beşiktaşlı...
İzindeyiz...

Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Mayıs ayında oynayacağımız maçlarla Spor Toto Süper Lig
2017-18 sezonunu tamamlıyoruz. Tertemiz mazisi, fair-play
anlayışı içerisindeki mücadelesi, asla taviz verilmeyen ilkeleri
ve duruşuyla futbol takımımız, ligde sona doğru yaklaşıyor.
Bu uzun maratonda temel dayanaklarımız; emeğe, adalete,
hakkaniyete olan inanç, rakibin emeğine saygı duymak ve
Hakkı’mızla oynayıp, Şeref’iyle kazanmak oldu. Her ne olursa
olsun, biz; geçmişimizde olduğu gibi bugün de, yarın da, aynı
duruş, aynı inanç, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.
Mabedimiz Vodafone Park’ta üst üste üçüncü şampiyonluğumuzu ilan edeceğimiz inancıyla futbol takımımıza kalan
maçlarında başarılar diliyorum.
¡
Hentbol takımımız, her zaman yüzümüzü güldürmeye, bize
büyük gururlar yaşatmaya devam ediyor. Hentbol şubemizin
kuruluşunun kırkıncı yılında Süper Kupa’yı, Türkiye Kupası’nı
kaldıran ve onuncu kez üst üste Süper Lig Şampiyonluğu’nu
kazanan Beşiktaş Mogaz Takımımız’ı tebrik ediyorum. Umuyorum ki, önümüzdeki yıllarda Beşiktaş armasının olduğu her
kulvarda daha büyük başarılara hep birlikte şahit olacağız.
¡
Cumhuriyet’e yaraşır yepyeni bir neslin zihinsel ve bedensel
eğitiminde, Türk sporunun gelişiminde daima Ata’sının hizmetinde olan camiamız için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
çok daha anlamlı ve gurur verici bir tarihtir. 19 Mayıs’ı Türkiye’ye armağan eden en büyük Beşiktaşlı Atatürk; 19 Mayıs’ı,
Gençlik ve Spor Bayramı’na dönüştürmek ise bir Beşiktaş
zaferidir. Bu haklı gururla, Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik
ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlarken, Ulu Önder Atatürk ve
silah arkadaşlarını da minnetle anıyoruz.
¡
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, Beşiktaş’ı
hep birlikte bugünlere taşıdığımız kulübümüzün çalışanlarına tek tek yürekten minnettarlığımı sunuyorum. Yine Mayıs
ayının bir diğer önemli günü olan Anneler Günü nedeniyle de,
çocuklarımızı büyük fedakarlıkla büyüten annelerimizin ellerinden öpüyorum.
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

Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?

1903

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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#Z AFEREK ANATL AN

Dergimizin bu sayısını ağır sıklet boks ve güreş şampiyonu
Kenan Bey’e ithaf ediyoruz.

KENAN BEY
T
Vâlâ Somalı'nın
Arşivinden
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Geçmişe bakacak
olursak, görünen
şudur ki; Beşiktaşlı
Kenan Bey, gerçekte
dünya minder güreş
tarihinin en büyük ve en
güçlü sporcularından
biriydi 1900’lü
yıllarda... İstanbul’un
emperyalistler
tarafından işgali
döneminde, yabancı
güreşçi ve boksörler
ile yaptığı tüm maçları
kazanmış ve onlara
minder ile ringleri dar
ederek haklı bir üne
ulaşmıştır Kenan Bey...

ıpkı aletli jimnastik,
atletizm, güreş
ve eskrim gibi
modern Türk
			
boksu da
Siyah Beyazlı yuvada doğmuştur.
Cumhuriyet’ten evvel İstanbul’da
boks sporu ile uğraşan Türk boksörlerinin müdavimi bulundukları
iki salon vardı. Biri Beyoğlu Aynalı
Pasaj’daki, diğeri de Yenişehir
Sinemköy semtindeki lokallerdi.
Buradaki çalışmalar daha ziyade o dönemin Uzak Doğu kökenli
Fransız boks tarzı “el ve ayakla
yapılan dövüş yani günümüzdeki
kick boks” şekliyle tatbik edilmekteydi. O sıralar bu tip dövüşte en usta boksör Galatasaray
mektebi jimnastik hocası merhum
Faik Bey’di. Bilahare Beşiktaş
Kulübü’nün kurulmasıyla beraber,
Siyah Beyazlı yuvada Hüseyin
Hüsnü, Haydar Şekip ve Kenan
Beyler’in önderliğinde modern
tarzda yapılan boks çalışmaları,
kısa zamanda semeresini vermiş
ve hemen hemen bugünkü dövüş

tarzını yansıtan boks sporu memleketimize yerleşmiştir.

“Namağlup” ağır sıklet
boksörü ve güreşçisi

Kenan Bey, müthiş kuvveti ve tekniği sayesinde devrinin
“namağlup” ağır sıklet boksörü
ve güreşçisiydi. Hayatta olan
yaşıtları ve onunla yanyana spor
yapmış olanlar, kendisini İtalyanlar’ın o dönemlerdeki ünlü boksörü
Carnera’ya benzetirlerdi. Resimlerine bakıldığı zaman bu benzetmelerin ne kadar isabetli olduğu
görülecektir.
Aynı zamanda Osmanlı Sarayı
Emniyet Teşkilatı’nda görevli olan
Kenan Bey, bilfiil spor yaptığı yıllar
içinde müteaddit defalar Taksim
Sirki’nde yapılan profesyonel güreşlerde ünlü şampiyonlara “baş
hakemlik” de yapmıştır.
Padişah II. Abdülhamit’in özel
hafiyesi de olan ve aynı zamanda
“Suyolcu” pehlivan ailesine mensup olan bu dev yapılı sporcunun,
milli mücadeleden sonra akıbeti
maalesef meçhul kalmıştır.
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Meşhur
Taksim Sirki olayı
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1909 yılından itibaren İstanbul’da, Talimhane Meydanı’nın
Taksim tarafındaki köşesinde bulunan meşhur Jandarma Karakolu
arkasında, Arditi adlı bir şahıs bir
sirk açmıştı. “Taksim Sirki” adını
taşıyan bu sirkte, bir müddet at
ve ip cambazları üzerinden para
kazanma tecrübesi yapan Mösyö
Arditi, nihayet güreş müsabakaları üzerinde karar kılmıştı.
Arditi, o tarihlerde, Macaristan’ın birinci sınıf profesyonel
güreşçilerinden Yanoş Çaya ile
anlaşarak profesyonel güreş
müsabakalarını başlatmış ve her
yıl Ramazan aylarında birçok
Avrupalı, bir iki de Türk güreşçisinin iştirakiyle çok kazanç sağlayan bu karşılaşmalara birkaç yıl
devam etmişti.
“Taksim Sirki”nin gerçek yöneticisi Mösyö Arditi olduğu halde,
bütün pehlivanların anlaşmalarını
düzenleyen ve onlara her istediğini yaptıran Yanoş Çaya idi. Bu
karşılaşmalar sayesinde Mösyö
Arditi ile Macar Çaya çok para
kazandılar. Fakat her yıl bir Türk
güreşçisinin şöhretini, şeref ve
haysiyetini ayaklar altına alıp
çiğneterek...
Mösyö Arditi’nin en büyük kozu
Yanoş Çaya olduğu için saf, temiz

Türk güreşçilerine hileli ve lastikli maddeler içeren kontratlar
imzalatılıyor ve Çaya ile danışıklı
güreşler yapmaları sağlanıyordu!
Maazallah Çaya bir yenilse, Mösyö Arditi’nin ertesi yıl için elinde
kozu kalmayacak ve para musluğu kapanacaktı.
Bu danışıklı ve hileli güreşlerde
ilk kurban meşhur Adalı Halil olmuş, onu sırasıyla Recep Pangal,
Hoca Halil ve Silivrili İzzet izlemişlerdi. Oyuna gelmeyen yegane
pehlivan ise Kurtdereli Mehmet
olmuştu.
Bu dünya çapındaki Türk güreşçisi, her türlü baskıya rağmen
karşısına çıkarılan bütün yabancı
pehlivanların sırtlarını mindere
yapıştırmış ve şampiyon olmuştu.
Fakat mukaveleyi ihlal ettiği öne
sürülerek, şampiyonluk ödülü olan
50 altın kendisine verilmemişti.
Bu olaydan sonra, Türk güreşçilerine karşı bir itibarı kalmamasına ragmen Mösyö Arditi ile
Çaya, ne yapıp etmişler ve son
kurban olarak artık yaşlanmış
olan meşhur pehlivan Filiz Nurullah’ı ağlarına düşürmüşlerdi.
Fakat, bu defa da karşılarında
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nü
bulmuşlardı çetin ceviz olarak!
Daha evvel yapılan şaibeli
işlerden ve dalaverelerden bihaber Beşiktaş Jimnastik Kulübü,

o dönemde Beyoğlu Mutasarrıfı
olan kurucu ve idare heyeti üyesi
Muhittin Paşa’nın delaletiyle
“Taksim Sirki”ni himayesi altına
almıştı. Profesyonel güreşlerin yanısıra, amatör güreş şampiyonası
yapılacağı da İstanbul halkına
duyurulmuştu.
Başlangıçta, Filiz Nurullah’da
tıpkı Kurtdereli gibi danışıklı güreşi kabul etmemiş ve ilk iki gün
karşısına çıkarılan bütün rakiplerini yenmişti! Fakat, üçüncü gün
başına bir kaza gelmiş ve ne yazık
ki güreşemeyecek derecede sırtı
zedelenmişti.
Bu bulunmaz fırsatı kendine
gore iyi değerlendiren Arditi, Filiz
Nurullah’a restini çekmiş ve “Ya
Çaya ile üç gece üst üste danışıklı güreşirsin veyahut mukavele
icabı sakat da olsan bu halinle
güreşir rezil olursun” demişti!
180 okkalık koca Türk güreşçisi, ufak tefek bir adama boyun
eğmek zorunda kalmıştı.
İlk geceki final karşılaşması
gayet ustalıklı bir şekilde halka
ve baş hakemliğini Kenan Bey’in
yaptığı hakem heyetine yutturulmuştu! Fakat ertesi gece, kocamış haline rağmen Çaya gibilerini
her zaman alt edebilecek çapta
bir pehlivan olan Filiz Nurullah,
birkaç kez yenici oyun aldığı halde
Çaya’yı serbest bırakınca hakem

Kenan Bey'in kulübümüzdeki sporcu kayıt defterindeki sayfası
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heyeti şike kokusunu almakta
gecikmemiş ve üst üste ihtar
vermişti güreşçilere...
Nihayet Filiz Nurullah’da sinirlenerek baklayı ağzından çıkarmış
ve “Malımı mülkümü sattırıp beni
perişan mı etmek istersiniz bre...
Benim kontratım var! Bizim yarın
akşam da güreşimiz var!” deyivermişti.
Türk güreşçisi, açıkça minderi
terk etmek istiyordu ancak bu
vaziyette hükmen mağlup sayılacaktı.
Vaziyet çok kritikti... Halk aya-

ğa kalkmış, bağırıp
çağırıyordu... Kısa
bir müzakereden
sonra, Beşiktaş
Jimnastik Kulübü’nün güreş otoriteleri tarafından
teşkil edilmiş olan
ve baş hakemliğini Kenan Bey’in
yaptığı “Hakem
Heyeti”, hem halkı
memnun edecek,
hem de Filiz Nurullah’ın prestijini
kurtaracak şu kararı almıştı:
“Gerçi; Güreş Nizannamesi,
müsabakayı terk eden bir müsabıkın mağlubiyetini emreder ama
bu karşılaşmanın nizami ve dürüst
olmadığı Filiz Nurullah pehlivanın itirafı ile sabit olmuştur. Bu
yüzden, müsabakalar tümüyle
feshedilmiş ve türlü hilekarlıklarla
halkın iğfal edildiği bu sirkten Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü
himayesini kaldırmıştır!”
Kararın ardından 1.97 metre
boyundaki dev yapılı baş hakem

Kenan Bey, polis ve jandarmayı da getirterek resmi işlemleri
tamamlamış ve pek çok ünlü
Türk güreşçisinin başını yiyen ve
aynı zamanda sporsever İstanbul
halkını aldatan “Taksim Sirki”ni
kapattırmıştı.
Kenan Bey, Beşiktaş’ın halat
çekme takımının da kaptanı ve
elemanıydı. 1.97 metre boyu ve
çok güçlü kollarıyla kavradığı
halatı, arkadaşları ile Beşiktaş
sınırları içine çeker ve genelde
galibiyeti takımına kazandırırdı
her karşılaşma sonunda...
1911 yılında Galatasaray, İngiliz
İşgal Kuvvetleri ile şampiyonluk
finali yapacaktı Halat Çekme
dalında...
Sarı kırmızılı takım, Beşiktaş’a
başvurarak Kenan Bey ile Şampiyon Kemal Bey’i takviye olarak
takımlarına kattı ve Beyoğlu
Sketing Club Salonu’nda yapılan
karşılaşmayı kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Geçmişte, bu iki
kulüp arasında bu tip dayanışmalar olurdu dostluk göstergesi
olarak şüphesiz! ◊
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.
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10 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDUK

TÜRKİYE'DE
KUPALARA
AMBARGO KOYDUK!
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Yazı:

Barış Uzel
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli • Ekrem Özsoy

Hentbol şubemizin
kuruluşunun 40. yılına
denk düşen 2017-18
sezonu Beşiktaş Hentbol
Takımımız adına çok
güzel bir sezon oldu.
Türk erkek hentbolunun
lokomotifi olan Parkenin
Kartalları, yerinde
hamleler yapıp, dördüncü
kez Şampiyonlar Ligi’nde
boy gösterirken, sezon
başında Süper Kupa’yı,
sezon sonunda da hem
Türkiye Kupası’nı hem de
10. kez üst üste
Süper Lig Şampiyonluk
Kupası’nı aldı.

eşiktaş Mogaz,
14. Süper Kupa
zaferiyle başladığı sezonu,
13. Türkiye
			
Kupası’nı alarak ve son 10’u üst üste 14. Süper
Lig Şampiyonuğu’nu kazanarak
bitirdi. Bir de Federasyon Kupası
sahibi Parkenin Kartalları, toplam
kupa sayısını 42’ye yükseltti. Şimdiki hedefimiz ise bu rekoru daha
uzun seneler boyunca, her sezon
üstüne kupalar ekleyerek devam
ettirmek.
Kurduğu geniş ve alternatifi bol
kadroyla, bir yandan Şampiyonlar
Ligi’nde boy gösteren Beşiktaş
Mogaz, öte yandan Türkiye Kupası’nda olsun ligde olsun zafere
ulaşmayı bilirken, bu süreçte kupayı namağlup tamamlayıp, ligde
ise nazar boncuğu olarak nitelendirilecek tek mağlubiyet alarak
“Şampiyonluk Bizim Kupa Bizim”
sloganıyla çıktığı sezonu, hedefine
ulaşıp duble yaparak tamamladı.
Beşiktaş Mogaz, bugüne kadar
kazandığı 42 kupanın 32 tanesini
Antrenörümüz Müfit Arın ve teknik
ekibimizin görev yaptığı dönemde
kazandı. Başkanımız Fikret Orman
ve Amatör Şubeler, Süleyman
Seba Tesisi’nden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyemiz Erdal Karacan’ın
döneminde Siyah Beyazlılarımız, 17
kupa elde etti.

40 YILDA ALDIĞIMIZ
KUPALAR
Süper Lig (14):
1980, 1981, 2005, 2007,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Türkiye Kupası (13):
1999, 2001, 2005, 2006,
2009, 2010, 2011, 2012,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Süper Kupa (14):
1980, 1981, 1996, 1997, 1998,
2005, 2006, 2007, 2010,
2012, 2014, 2015, 2016, 2017
Federasyon Kupası (1):
1989
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Basarının mimarları

TEKNiK KADROMUZ
“Senin gibi hoca her branşta olsa
Şanlı Beşiktaş’ım her kupayı
alsa…”
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Aslında Beşiktaş Mogaz’ın son
10 yılda kupalara nasıl ambargo
koyduğunu anlatmak için öncelikle teknik ekibimizi iyi tanımak
gerekiyor.
Taraftarımızın “Senin gibi hoca,

her branşta olsa, şanlı Beşiktaşım,
her kupayı alsa” şeklinde tezahürat yaptığı, taraftarımızın bu tezahüratını da haklı çıkartan, kendisini Beşiktaş hentboluna adamış
başantrenörümüz: Müfit Arın
Yıllarını Beşiktaş hentbolüne
veren, geçen sezon ortasından
beri A Milli Erkek Hentbol Takımı
antrenörlüğü görevinde de olan,

aynı zamanda iyi bir bir tesbih
koleksiyoneri (hediye vermek serbest) yardımcı antrenörümüz: İlker
Şentürk
17 yaşından beri bu kulüpte, 17
yıldır bu şubede hemen hemen
her işi yaptı. Yeri geldi BJK TV’de
takımın maçını bile anlattı. Selefi,
şimdiki Hentbol Federasyonu
Başkanı Bilal Eyüboğlu’ndan aldığı
bayrağı daha da ileriye taşıyan,
idari menajerimiz: Berk Karahan
Müfit Arın, İlker Şentürk ve
Berk Karahan, Beşiktaş Mogaz’ın
bugün bulunduğu yere gelmesinde
çok önemli rol oynayan üç etken
oldular.
Tabii yardımcı rollerde oskarlık
çalışmalarıyla, kondisyoner Mesut
Temizişler’i takımın her işe koşanı,
masör Sertan Aytaç’ı, idari menajer yardımcısı Kaan Girgin’i ve
basın sorumlumuz Jankat Ömür’ü
eklemezsek haksızlık yapmış
oluruz.

Antrenörümüz Müfit Arın: “Lig Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası, camiamıza hayırlı olsun. Beşiktaş, Türk hentbolunun adını yurt dışında duyuran
bir takım. Daha çok ilgi ve destek bekliyoruz.”
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KUPA AVCILARI!
Kalecilerimiz:
Kale duvar gibi

Taner Günay: Sezon başında
Ankara BŞB’den aramıza katıldı.
Eski takımında yaptığı kurtarışlarla rakiplerini ve başta ben de dahil
olmak üzere rakip taraftarları sinir
eden Taner, bu sezon ise yaptığı
kurtarışları bizleri sevindirdi. Aynı
zamanda A milli takım kalecisi de
olan Taner’in uyum sorunu yaşamadan harika bir sezon geçirdiğini
söylersek abartı olmaz.
Karim Mostafa Hassan Hendawy: Kariyerinde 6 Afrika
Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 3
Afrika Süper Kupası ve 1 Akdeniz
Oyunları Şampiyonluğu bulunan,
360’tan fazla Mısır Milli Takımı formasını terleten deneyimli kaleci,
yabancılık çekmeden formamızı
terleterek çok iyi bir sezonu geride
bıraktı.
Mehmet Doğukan Atalay: Genç
kalecimiz, iki A sınıf kalecinin
arkasında, süre bulabildiği zamanlarda ne kadar yetenekli olduğunu
herkese gösterdi. Zamanla daha
da iyi olacak. Kale emin ellerde
kalmaya devam edecek.

İbrahim Demir: Aslında kendisi
bu sezon bizimle beraber değildi, sezon başında Nilüfer Bld.’ye
transfer olmuştu ancak son 10
şampiyonluğun 9’unda bulunan ve
26 numaralı formasıyla Beşiktaş
Mogaz’da 26 kupa kaldıran İbrahim

Demir’i bu yazıda hatırlamazsak
olmazdı. Teşekkürler Kaptan...

Sol kanatlarımız

Tomislav Nuic: Sezon başında
aramıza katılan oyuncu, her ne
kadar başlangıçta uyum soru

Beşiktaş Mogaz Takımımız, Hentbol Süper Ligi’nde bitime üç hafta kala Antalyaspor’u
32-26 yendiği maçın ardından şampiyonluğunu ilan etti. Basketboldan Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyemiz Cihat Kumuşoğlu, Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal
Karacan, Denetim Kurulu Başkanımız Feyyaz Tuncel ve Genel Koordinatörümüz Levent Çifter, Antrenörümüz Müfit Arın ile teknik ekibimiz ve oyuncularımızı elde ettikleri büyük başarı
nedeniyle tebrik etti. Şampiyonluğunu taraftarlarımızla birlikte kutlayan Beşiktaş Mogaz
Takımımız, pasta kesti.

17

Mayıs
2018

10 YIL ÜST ÜS
TE ŞA
M

PİYON

nu yaşamış olsa da, adaptasyon sorununu aşınca performansını yükseltti ve daha önceleri
düzenli olarak milli takımında boy
gösteremezken, şimdiyse milli
takımının vazgeçilmez bir parçası
oldu. Tomic ile girdiği rekabet, hem
kendisine hem Beşiktaş Mogaz’a
hem de milli takımına çok olumlu
yansıdı.
Mijo Tomic: Nuic gibi bu sezon
Kartal oldu, Nuic gibi sezon başında adaptasyon sorunu yaşadı.
Yine onun gibi takım kimyasına
uyum sağlayınca, Nuic’le girdiği
rekabet hem kendi performansını
artırdı hem de takıma faydalı bir
sezon geçirdi.

takımda kendine yer buldu süreleri
iyi değerlendirdi. Kendisinden beklenti yüksek, daha fazla çalışırsa
sağ kanatta ona yol açık.
Şevket Yağmuroğlu: 2001
doğumlu olan ve altyapımızdan
yetişen genç oyuncumuz, bu
sezon başında A takıma yükseldi.
Gelecek yıllarda takımda daha

çok süre almasını bekliyoruz.

Orta oyun kurucularımız

Nemanja Pribak: Kalitesi tartışılmaz bir isim. Tam bir orkestra
şefi, takımın 10 numarası. Oynayan ve oynatan bir özellikleriyle
takımın saha içindeki lideri. İstediğinde istediği maçı tek başına

Sağ kanatlarımız
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Faruk Vrazalic: Almanya ve
İspanya tecrübesiyle geçen sezon
olduğu gibi takıma büyük katkı
vermeye devam etti. Sezonun bazı
maçlarında sakatlık ve performans sorunu yaşasa da profesyonelliğinden ödün vermedi ve
takımın vazgeçilmezlerinden oldu.
Doğukan Eser: Henüz on sekiz
yaşında olan ve altyapımızdan
yetişen genç oyuncumuz, Faruk
Vrazalic’in sakat olduğu dönemde

Beşiktaş Mogaz Takımımız, Hentbol Türkiye Kupası finalinde Göztepe’yi 25-21 yendi ve
kupanın sahibi oldu. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu ve Bolu Belediye
Başkanı Alaaddin Yılmaz, Türkiye Kupası’nı oyuncularımıza takdim etti ve Bolu Karaçayır
Spor Salonu’nda coşku doruğa ulaştı.
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alabilecek kapasitede bir oyuncu.
Bazı maçlarda performans düşüklüğü yaşamış olsa da, tüm önemli
maçlarımızda en iyi performansını
sergiledi. Beşiktaş Mogaz’da onu
izleyebildiğimiz için mutluyuz.
Kupaların kaldırılmasında büyük
emek sahibi.
Onur Ersin: Takımımıza geçen
sene katılan milli oyuncumuz, aynı
pozisyonda Nemanja Pribak gibi
bir oyuncu olmasına rağmen, kendisine gelen şansları iyi kullandı
ve geçen sezonun üstüne koyarak
performansını artırıp kendini gösterdi. Uzun yıllar Beşiktaş Mogaz
ve A milli takım forması giymesini
beklediğimiz Onur, şut tercihlerinde daha da başarılı olursa önümüzdeki yıllarda takımın saha içi
beyni olmaya çok yakın.

Sol oyun kurucularımız

Josip (Yusuf) Buljubasic: Her
ne kadar hücumda beklenilen katkıyı veremese de savunmamızın
bel kemiği. Josip Buljubasic geldikten sonra savunmamızın direnci arttı. Ligimizde Türk hakemler
Josip’e çok kolay iki dakika cezası
düdükleri çalsa da, Şampiyonlar
Ligi’nde aynı pozisyonlarda düdük
çalınmadığını defalarca gördük.
Türk vatandaşlığına geçip Yusuf
adını alan Josip, aynı zamanda
Türkiye A Milli Hentbol Takımımız’da da oynamakta.
Marko Krsmancic: Parkenin
Kartalları’na bu sezon katılan
Marko, savunmada ve hücumda
gösterdiği dengeli performans ile
dikkat çekti.

Filip Lazarov: Marko gibi Beşiktaş Mogaz’a bu sezon katılan
tecrübeli oyuncu Filip, rotasyon
içinde süre bulduğu dakikalarda
takıma katkı verdi.

Sağ oyun kurucularımız

Mihajlo Radojkovic: Beşiktaş
Mogaz’a geçen sezon geldiğinde
yirmi iki yaşında olan ve uluslararası tecrübesi olmayan genç
oyuncu, bir anlamda kapalı kutuydu. Beşiktaş Mogaz’da geçirdiği
iki yıldan sonra Avrupa’da bir ismi
oluşmaya başladı. Takımın en iyilerinden biriydi.
Ramazan Döne: Beşiktaş Mogaz’ın kaptanı, Parkenin Kartalları’nın istikrar abidesi, takımın gol
makinesi, kazanılan 10 şampiyonlukta da olan tek oyuncusu. Eski
kaptan İbrahim Demir gibi, kaç

GAZ

kupa kaldırdığının haddi hesabı
yok. Son dört sezondur Şampiyonlar Ligi’nde oynamak repertuarını
geliştirdi. Her ne kadar yaşı ilerlemiş olsa da arkasından gelen onun
gibi biri yok. Kaleye şut çektiğinde
topun hızı ise merak konusu.
Tolga Özbahar: Beşiktaş Mogaz’ın ikinci kaptanı, hücumun
yükünü çeken oyuncusu, sezonun parlayan yıldızlarından birisi.
Son 10 yıldaki 10 şampiyonluğun
8’inde Parkenin Kartalları’nın formasını terleten tecrübeli oyuncu,
Ramazan Döne gibi çizgisini hiç
bozmadan takıma aynı şekilde
katkı verdi. Pozisyonunda Türkiye’nin tartışmasız en iyisi. Mehmet
Demirezen takıma katılıp beraber
antrenman yapmaya başladıklarından beri her ikisinin de performanslarında gözle görülür bir artış
var.
Mehmet Demirezen: İki yıl
önceki sezon değerlendirmesinde Mehmet Demirezen’den büyük
beklentilerim olduğunu belirtmiştim. Geçen sezon milli takımda talihsizce sakatlanıp omuzu çıkanca
sezonu erken kapatmak zorunda
kalmıştı. Bu sezon ise sakatlık
yaşamayınca beklenilen katkıyı
verdi. Atış performansı artınca
Beşiktaş Mogaz’ın ve milli takımın
değişmezi olacak. Aynı pozisyonda
Tolga’dan sonra Türkiye’nin en iyisi.
Her ne kadar birbirlerinin rakibi
gözükseler de aslında birbirlerinin
itici güçleri. Birbirlerine antreman
vermek her ikisinin de performansını yukarı taşımakta.
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BEŞİKTAŞ MOGAZ
Son 10 yıl karnesi
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Genel istatistikler
• Kulübümüzün hentbol
takımına yatırımı artırdığı
2004-05 sezonu başından
bu yana oynadığımız 569
resmi maçın 457’ini (%80.3
galibiyet yüzdesi) kazandık.
• 2004-05 sezonu başından bu yana Süper Lig’de
oynadığı 378 resmi maçın
349’unu (%92 galibiyet yüzdesi) kazandık.

Lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu 1979-80 sezonunda kazanan
Beşiktaş Mogaz, 1980-81 sezonunda kazandığı ikinci şampiyonluktan
sonra bu branşta çoğunlukla zirve
yarışı vermesine ragmen 200405 sezonuna kadar şampiyonluk
sevinci yaşayamadı. 2004-05 ve
2006-07 sezonlarında da şampiyonluk sevinci yaşayan Parkenin
Kartalları’nın hentboldaki asıl büyük
üstünlüğü ise 2008-09 sezonu
itibariyle başladı.
2008/09 sezonunda 5. şampiyonluğunu yaşayan Beşiktaş

Mogaz, bu sezondan sonra şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı ve
2017-18 sezonu sonu itibariyle üst
üste 10. şampiyonluğunu kazandı.
Parkenin Kartalları, son 10 yıllık süreçte sadece lig şampiyonu olmakla
kalmadı, tam 9 kez Türkiye Kupası’nı
da kazanarak “duble” yaptı.
Beşiktaş Mogaz, son 10 sezonda
çıktığı 292 lig maçının 272’sini kazanarak bu alanda tekrarı çok zor bir
başarıya da imza atmayı başardı.
Parkenin Kartalları, son 10 sezonda
rakiplerine sadece 12 kez mağlup
olurken, 8 maç ise beraberlikle sona
erdi.

• Bu süreçte 32 kupanın da
sahibi olduk (12 lig, 11 Türkiye Kupası, 9 Süper Kupa).
• 2004-05 sezonu başından
bu yana iç sahada oynadığımız 262 maçın 228’ini
kazandık (%87 galibiyet
yüzdesi).
• İç sahadaki normal sezon
ve play-off lig maçlarında
ise 191 maçta 183 galibiyet
aldık.

Parkenin Kartalları, Türkiye Kupası ile salonu turladı ve taraftarlarımızı selamladı. Taraftarlarımızın tezahüratlarına eşlik eden Siyah Beyazlılarımız, kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Sahamızdaki
galibiyet serileri

Beşiktaş Mogaz, Süleyman
Seba Spor Salonu’nda oynadığı
son 102 resmi maçın tamamını kazandı (75 lig, 21 play-off, 6 Türkiye
Kupası).
Parkenin Kartalları, Süleyman Seba Spor Salonu’ndaki son
yenilgisini 06 Ekim 2012 tarihinde Ankara İl Özel İdare’den aldı.
Takımımız, rakibine 25-27 mağlup
olduktan sonra oynadığı 94 lig
maçının tamamını kazandı.

Avrupa kupaları
tarihimiz

İlk kez 1980-81 sezonunda Avrupa Kupaları’nda mücadele eden
Parkenin Kartalları, bugüne kadar
toplam 144 maça çıktı. Beşiktaş
Mogaz, bu maçların 42’sini kazanırken, 8’inde berabere kaldı ve
94’ünde mağlup oldu.
Parkenin Kartalları, Avrupa
Kupaları’ndaki en büyük başarılarını ise Çalenç Kupası’nda yaşadı.
Bu kupada 2002-03 sezonunda
çeyrek final oynayarak ilk büyük
başarısına imza atan Beşiktaş
Mogaz, 2008-09 sezonunda ise
yine aynı kupada yarı final oynama başarısını gösterdi.
Son dört yıldır mücadele ettiği
Şampiyonlar Ligi’nde her sezon
daha çok tecrübe kazanan Beşiktaş Mogaz, bu kupada bu sezon
oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1
beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Parkenin Kartalları, topladığı 11
puan ile bu kupada geçen sezon
elde ettiği dereceyi de egale etmiş
oldu.
Bu sezon, geçtiğimiz sezonların
aksine özellikle deplasman maçlarında daha başarılı olan Parkenin
Kartalları, HC Metalurg, Chekhovskie Medvedi ve Montpellier HB
deplasmanlarından galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş Mogaz, özellikle son
16 turunda Barcelona’yı eleyerek
Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline
yükselen Montpellier HB deplasmanında aldığı galibiyet Avrupa
hentbol gündeminde de önemli yer
teşkil etti.
Parkenin Kartalları, Şampiyonlar
Ligi’nde oynadığı son 3 maçı kazanarak ayrı bir başarıya daha imza

attı ve 2005-06 sezonundan bu
yana ilk kez Avrupa Kupaları’nda 3
maç üst üste kazanmış oldu.
Dört yıldır Şampiyonlar Ligi
grup aşamalarında mücadele
takımımızın, bu sezonki en skorer oyuncusu ise Ramazan Döne
oldu. Oyuncumuz, 57 gol ile aynı
zamanda Şampiyonlar Ligi grup
aşamalarının en skorer dördüncü
oyuncusu oldu. Ramazan Döne’nin
4 sezon boyunca Şampiyonlar
Ligi’nde attığı gol sayısı ise 200’ü
geçti. Oyuncumuz, bu 4 sezonda
sırasıyla 39, 74, 53 ve 57 gol atarak
2017-18 sezonu sonu itibariyle
227 gole ulaştı. Ramazan Döne’yi
181 golle Tolga Özbahar, 131 golle
Nemanja Pribak takip ediyor.
Beşiktaş Mogaz’a 2006-07
sezonu başında katılan Ramazan Döne, Siyah Beyazlı formayı
terlettiği 12 yıllık Avrupa Kupaları
serüveninde ise bu sezon itibariyle

500 golü geçmeyi başardı. Ramazan Döne’nin Avrupa Kupaları’nda
2017-18 sezonu sonu itibariyle
formamız altında attığı gol sayısı
537 oldu. Ramazan Döne’yi 293 gol
ile 8 sezondur formamızı terleten
Tolga Özbahar ve 162 gol ile forması Süleyman Seba Spor Salonu’nda asılı olan eski kaptanımız
Utku Ergüder izliyor.

Özel teşekkür

Son olarak, Beşiktaş’a yıllardır
desteklerini esirgemeyen sevgili
büyüğümüz Rahmi Koç’a, hentbol
takımımıza sponsor olan Koç Grubu şirketlerinden Mogaz’a, Aygaz
Genel Müdürü Gökhan Tezel’e ve
Tüpgaz Satış Direktörü Ahmet
Ercüment Polat’a teşekkür ederiz.
Not: İstatistiksel veriler, www.kartalyuvasi.net sitesi ve https://twitter.
com/RakamlarlaBJK hesabı sahibi
Ömer Seymen ile yürütülen ortak çalışma sonucu çıkartılmıştır.

Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal Karacan, BJK TV’ye yaptığı
açıklamada şunları söyledi: “Beşiktaş Mogaz, kırılması güç bir rekora imza attı. İnanıyorum
ki bu başarılar devam edecektir. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Çok mutluyuz.
Camiamıza hayırlı olsun.”
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40. YIL BALOSU
Hentbol şubemizin 40. yıl
balosu, Akatlar No:1903 Mehmet
Üstünkaya Sosyal Tesisleri’nde
yapıldı. Baloya, Başkanımız Fikret
Orman, yöneticilerimiz Cihat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican ve Erdal
Karacan, Genel Koordinatörümüz
Levent Çifter, Beşiktaş Mogaz
Takımımızın Antrenörü Müfit Arın,

teknik kadrosu, oyuncuları ve
Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu katıldı. Baloda, 40. yıl
anısına hentbol şubemize emeği
geçenlere plaket takdimi yapıldı.
Başkanımız Fikret Orman yaptığı konuşmada, “Değerli büyük
Beşiktaş ailesine mensup hentbol camiamız, bugün özel bir gün

hepimiz için. Ben ve benden önce
başkanlık yapanların, yönetim
kurulumuzun çok büyük emeği
oldu. Dışarıdan da destekleyen
çok insanlarımız oldu, çok emekleri oldu. Eski yöneticilerimizi
aradım. Aramızdan ayrılanları da
burada rahmetle anıyorum. Tüm
emeği geçenlere çok teşekkür
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ediyorum. Böyle bir günde buluşup
kutlamaya fırsatımız oldu. Ben de
camia başkanı olarak hepinize çok
teşekkür ediyorum. Bugün geldiğimiz süreçte Müfit hocanın çok
büyük emeği var. Altı yıldır beraber
çalışıyoruz. 32 kupa almışlar tüm
ekibiyle beraber. Tüm takımı tebrik
ediyorum. Müthiş işler yapıyorlar.
Bugün hentbolda çıkan bir kanunla
beraber, hem tesisleşmeye hem de
Beşiktaşımız’ın uluslararası başarılarına daha fazla yatırım yapmak
istiyoruz. Mogaz, Aygaz grubu ile
hep beraber el ele yola çıktık. Hiç
elimizi bırakmadılar. Çok teşekkür ediyoruz. Nice başarılarla bu
çocuklar, hem sizi hem de Beşiktaş
Camiası’nı sevindirirler” dedi.
Erdal Karacan ise baloda yaptığı
konuşmada, “Hentbol takımımız
inanılmaz başarılara imza attı.
2017-18 Türkiye Kupası şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi’nde
olaganüstü başarılarımızdan dolayı
oyuncularımıza, idari ve teknik
kadromuza sonsuz teşekkür ediyorum. 2012 yılından itibaren elinden
gelen tüm maddi, manevi desteği
verdiği için başkanımıza teşekkür
ediyorum. Mogaz’ın desteğiyle Türkiye liglerinde gösterdiğiniz başarıyı Avrupa’da da göstereceğinize
inanıyorum. Bu başarılarımızın 40.
yılını kutluyoruz. Şampiyonluğumuz
ara vermeden devam edecektir,
hepinize çok teşekkür ediyorum”
dedi. ◊
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KIA’yı bir denersin,
hep seversin.
Sınıfının efsanesi Sportage’ı,
rekortmen hibrit Niro’yu ve
eşsiz tasarımıyla fark yaratan Soul’u
bir denersin, hep seversin.
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O, Beşiktaş’ın müthiş Brezilyalısı... Dünyanın en büyük ulusal takımlarından
Brezilya’nın milli formasını giymenin şerefini ve aynı zamanda
Kara Kartallı olmanın gururunu yaşıyor.
Anderson Talisca, “Bu sezon şampiyonluk gene bizde” diyor.

Röportaj:

Murat Arda
Tercüman:

Arda Kabaklı
Fotoğraf:

Rahman Sağıroğlu
Ufuk Tuncaelli
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eçen ay
Brezilya’da,
toprağından
futbol
fışkıran
			
memlekette
futbol solumuştum. Hala içimdeki
Corinthians aşkı ile doluydum ve
döndükten sonra ilk defa bir Brezilyalı ile, Anderson Talisca ile röportaj
yapacaktım. Daha söyleşi başlamadan, onunla direkt efsane Brezilyalı
futbolcu Socrates ve Corinthians
muhabbeti yapmaya başladık. Ama
işin komik yanı, başlangıçta bir ga-

zeteci gibi o bana sorular soruyordu.
Bir Türk’ün Brezilya’ya, üstelik de
onun doğduğu kuzey topraklarına
yolculuk yapması ilgisini çekmişti.
Tercümanımız Arda’ya şöyle söyledim: “Hey dostum, burada soruları
ben sorarım!”
Talisca ile çok eğlenceli röportajımız böylelikle başlamış oldu...
Çocukken ve hala Corinthians’ı
tutması, Beşiktaş ile Corinthians’ı
benzeştirmesi önemliydi. Bildiğiniz
gibi, Brezilya’nın en büyük takımlarından birisiydi Corinthians ve renkleri Siyah-Beyaz, taraftar gruplarının
adı ise “Şahinler”di. Talisca hemen
beni “Sadık Şahinler” diye düzeltti.
Bizde Kara Kartallar, onlarda Sadık
Şahinler. Gel de Corinthians’ı sevme...
Demek doğma büyüme Corinthians taraftarısın?
Her zaman, her yerde... Brezilya’nın Beşiktaş’ını tutuyorum tabii
ki. Çocukluktan bu yana Doktor
Socrates’in takımının taraftarıyım.
Ben de bir Sadık Şahin’im.
Bir yanda favelalar (gecekondu
mahalleleri), bir yanda zenginlik...
Brezilya sana göre nasıl bir memleket?
Brezilya farklı. Daha siyah ve
daha beyaz şehirler vardır, yeme
alışkanları çok farklı memleketler

vardır. Kocaman bir ülkedir Brezilya.
Ben, kuzeyden, Salvador Bahia’dan
geliyorum. Kuzey Brezilya, daha fakir
ve daha siyahtır. Orası Brezilya’nın
en fazla siyahi insanının olduğu yerdir. Kültürüyle öne çıkar.
Nasıl bir çocukluğun vardır? Futbolcu olmanda büyüdüğün çevre
etkili oldu mu?
Doğduğum yer futbolcu olmak
için dezavantajlara sahipti. Çocuk-

“Her an sahne alıp
takımıma artı bir faydam
olabileceğini bilirim.
Olmam gereken yerde
olmalıyım sahada ve maça
tam konsantre olmalıyım.
Burada Şenol Güneş
hocama da teşekkür
etmeliyim. Beni en verimli
nasıl kullanacağını çok
iyi biliyor. Bana verdiği
özgürlük alanları var.
Bu da oyunumuza
olumlu yansıyor.”

“Her zaman her yerde
Brezilya’nın Beşiktaş’ı
Corinthians'ı tutuyorum
tabii ki. Çocukluktan bu
yana Doktor Socrates’in
takımının taraftarıyım.
Ben de bir Sadık Şahin’im.”
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ken de futbolcu olarak çok şans
bulamayacağımı düşünüyordum.
Çünkü çok fazla imkanlar yoktu
büyüdüğüm mahallede. Bu yüzden ben de başkente, daha verimli
olabileceğim merkeze yerleştim. Çok
acı çektim diyemem ama yine de
zordu benim için. Ama doğru karar
vermişim.
Kadın, çoluk çocuk; Brezilya’da
herkes futbol ile yatıp futbol ile
kalkıyor. Buna dair neler söyleyebilirsin?
Brezilyalı futbolcular doğuştan
yetenekli. Çok büyük ve örnek oyuncular var. Çok büyük yetenekler var,
bence Brezilyalı’nın kanında ve toprağında var futbolculuk. Coşku bizim
ülkenin farkıdır. Güvenlik seviyesinde
ABD ya da Türkiye seviyesinde

olsaydık bence
dünyanın en
yaşanılabilir ülkesi
olurduk.
Milli formayı giymeyi nasıl
tariflersin?
Brezilya Milli Takımı’nın formasını
giyebilmek büyük bir onur. Ronaldinho, Ronaldo gibi efsanelerin giydiği formayı giymek farklı bir his...
Bununla birlikte, hayat içerisinde
zorluk çeken bir halkı temsil etmek
büyük bir onur veriyor.

“Brezilya farklı. Daha siyah ve daha beyaz şehirler
vardır, yeme alışkanları çok farklı memleketler vardır.
Kocaman bir ülkedir Brezilya. Ben, kuzeyden, Salvador
Bahia’dan geliyorum. Kuzey Brezilya, daha fakir ve daha
siyahtır. Orası Brezilya’nın en fazla siyahi insanının
olduğu yerdir. Kültürüyle öne çıkar.”

“Bahia’da oynarken, henüz
on sekiz yaşımdaydım ve
kazanmamız gereken bir
final maçımız vardı. İki
takımın küme düşmeme
mücadelesiydi. Gol attım
ve küme düşmedik. Bunu
hayatımın sonuna kadar
unutmayacağım.”

Tüm zamanların en büyük futbolcusu kimdir sana göre?
Ronaldinho, benim için tüm zamanların en büyük topçusu. Mental
yorgunlukları olmasaydı, biraz daha
psikolojik olarak dayanıklı olsaydı
on kere üst üste Altın Top’u kazanabilirdi.
Beşiktaş’a dair neler hissediyorsun, taraftar seni çok seviyor?
Kimse geleceği bilemez. Ama ben
burada çok mutluyum. Beşiktaş’ta
kalmak istiyorum.
İstiklal Marşımızı çok güzel
yorumladığın videoya bayıldım. Bu
nasıl aklına geldi?
Her maçta duya duya milli marşı
ezberledim. Enstrüman çalmayı hep
sevmişimdir. Kulağıma yazılmış bir
notaydı. Bir denemek istedim. Sırf
ülkemin marşı değil, yaşadığım ülkenin de marşını bilmem gerekir diye
düşündüm. Bir süredir antreman
yapıyordum çalabilmek için ama
ortaya çıkan performansı beğenmiyordum. Ancak sonunda başardım
ve videoya gelen yorumlar harika.
Sadece bizim taraftarlar değil, tüm
Türkiye’den birçok insan beni kutladı,
ben de çok mutlu oldum. Brezilyalı için müzik ve futbol ayrılmaz iki
unsurdur.

Karabük maçında yaptığın o
frikik vuruşu hiç gözümün önünden
gitmiyor. O nasıl bir goldü Talisca?
O falso, ne biçim bir falsoydu. O
golü anlatmanı istiyorum.
O gol, kurtarılamaz ve özel
bir vuruştu. Hep frikik atarım, iyi
atarım. Ama o gol kaleciler için
hakikaten kurtarılması imkansız
gollerdendi. Topun ilk çıkışı, barajın
dışından kavisle geçmesi, kaleye
giderken izlediği yol... Çok güzel bir
goldü... Tabii ki şunu da söylemek
isterim: O vuruşun arkasında çok
fazla çalışma ve emek var.
O kutsal ayağa dokunabilir
miyim?
(Gülüyor) Tabii ki.
Bu fitliği nasıl koruyorsun?
Her şeyi yiyorum, genetik olarak
şanslı biriyim. Ama kilo almak istediğim zaman bile kilo alamıyorum.
Brezilya’da tek sevmediğim şey
kahvaltı kültürünüzün olmamasıydı.
(Gülüyor) Evet, Türk kültüründe
kahvaltı çok önemli. Bayılıyorum
Türk kahvaltısına. Ama dediğin gibi,
Brezilya kahvaltı kültürü biraz farklı.
Burada tabii çay unsuru da var, bizde yok. Ben çaya bayılıyorum.
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Futbolun doğasında var, bazen kazanırsınız, bazen
kaybedersiniz. Biz Beşiktaş takımı ve taraftarıyla bir
bütün olmayı başardık. Burada çok sıkı antrenmanlar
yapıyor, çok çalışıyoruz. Umuyoruz ki ligin sonunda da
şampiyonluk kupasını kaldıracağız. En büyük isteğim,
boğazdan deniz yoluyla mavi yolculuk yaparak stadımıza gelmek. Geçen yıl biliyorsun, annemin rahatsızlığından dolayı kutlamalara katılamamıştım. Ama bu
defa tüm taraftarımızla birlikte, stadımızda hep beraber
şampiyonluğu kutlayacağız. Yani yine motorları maviliklere süreceğiz.
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Maç esnasında oyuna içgüdüsel
mi planlı mı dahil olursun? Saha
içindeki ruh halini anlatır mısın?
Soğukkanlı olmaya çalışıyorum
çünkü kalitemin farkındayım. Her an
sahne alıp takımıma artı bir faydam
olabileceğini bilirim. Olmam gereken
yerde olmalıyım sahada ve maça
tam konsantre olmalıyım. Burada
Şenol Güneş hocama da teşekkür etmeliyim. Beni en verimli nasıl
kullanacağını çok iyi biliyor. Bana
verdiği özgürlük alanları var. Bu da
oyunumuza olumlu yansıyor. Coşkulu
oynuyorum ve saha içindeki hareket
özgürlüğümün benim sorumluluklarımı unutturmasını izin vermiyorum.
Tüm futbol oynadığın zamanlarda
en unutamadığın maçı hangisidir?
Bahia’da oynarken, henüz on
sekiz yaşımdaydım ve kazanmamız
gereken bir final maçımız vardı. İki
takımın küme düşmeme mücadelesiydi. Gol attım ve küme düşmedik.

Bunu hayatımın sonuna kadar unutmayacağım.
Bu sezon Beşiktaş’ı nasıl değerlendiriyorsun? Taraftar-kulüp
ilişkisini nasıl görüyorsun?
Futbolun doğasında var, bazen
kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Biz
Beşiktaş takımı ve taraftarıyla bir
bütün olmayı başardık. Burada çok
sıkı antrenmanlar yapıyor, çok çalışıyoruz. Umuyoruz ki ligin sonunda
da şampiyonluk kupasını kaldıracağız. En büyük isteğim, boğazdan
deniz yoluyla mavi yolculuk yaparak
stadımıza gelmek. Geçen yıl biliyorsun, annemin rahatsızlığından dolayı
kutlamalara katılamamıştım. Ama
bu defa tüm taraftarımızla birlikte,
stadımızda hep beraber şampiyonluğu kutlayacağız. Yani yine motorları
maviliklere süreceğiz.
Son sözlerini alalım...
Bu sezon gene biz şampiyonuz! ◊
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ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN
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Mart ayını 1-0’lık Alanyaspor galibiyetiyle
kapatan Beşiktaşımız, yine evinde rakibi Göztepe’yi 5-1’lik gol yağmuruyla geçti. Deplasmanda rakibi Akhisarspor’u 0-3 mağlup eden
Siyah Beyazlılarımız, Evkur Yeni Malatyaspor’u
da 3-1 yenmesini bildi. Futbol takımımıza üst
üste üçüncü şampiyonluk yolunda başarılar
diliyoruz.
(Beşiktaşımız’ın 29 Nisan 2018 tarihinde
Galatasaray ile oynadığı lig maçının ayrıntılarına dergimiz baskıya girdiği için önümüzdeki
sayıda yer vereceğiz.)

KALAN LİG MAÇLARIMIZ
06 Mayıs 2018:
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR
13 Mayıs 2018:
OSMANLISPOR FK - BEŞİKTAŞ
20 Mayıs 2018:
BEŞİKTAŞ - DG SİVASSPOR
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Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaşımız,
sahasında Aytemiz Alanyaspor’u Anderson Talisca’nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
1. dakikada Beşiktaş atağında Gökhan
Gönül’ün sağ çaprazdan çektiği şutta
top auta gitti.
10. dakikada
M'Billa'nın
vuruşunda Fabri köşeye giden
topu kornere çeldi.
23. dakikada gole çok
yaklaştık. Gökhan Gönül
sağ kanattan ceza
alanına girdi, yaptığı
ortada kaleci Haydar
topa sahip oldu.
24. dakikada
Negredo ceza sahası dışından şutunu çekti, top dışarı gitti.
24. dakikada Babel ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu
çekti, kaleci güçlükle topu kornere gönderdi.

HAFTANIN MAÇLARI
Kayserispor

0-5

Fenerbahçe

Galatasaray

2-1

Trabzonspor

Akhisarspor

1-2

M. Başakşehir

Göztepe

0-2

Kasımpaşa

Osmanlıspor

0-0

A. Konyaspor

Antalyaspor

2-0

Bursaspor

E.Y. Malatyaspor

4-1

Gençlerbirliği

Sivasspor

1-0

Karabükspor

29. dakikada Beşiktaşımız, Anderson Talisca’nın attığı golle öne
geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Talisca, topu
soluna çekip şutunu çekti, top kalecinin sağından ağlarla buluştu.
1-0
41. dakikada Emre Akbaba’nın ceza sahası önünden
vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
42. dakikada kalecinin önde olduğunu gören Talisca, ceza
sahasına girerken aşırtma bir vuruş denedi, top üstten auta gitti.
70. dakikada Beşiktaş’ta sarı kart gören Oğuzhan Özyakup,
Göztepe maçında cezalı duruma düştü. ◊

BEŞİKTAŞ
Alanyaspor

1-0
SPOR TOTO SÜPER LİG
27. HAFTA / 31.03.2018
Hakemler:
Barış Şimşek
Kemal Yılmaz, Mehmet Metin
Stadyum:
Vodafone Park
Sarı Kart:
Tolgay (Dk.34), Atiba (Dk.53)
Oğuzhan (Dk.70), Welinton (Dk.72)
Sackey (Dk.90), Necip (Dk.90), Love
(Dk.90)
Gol:
Talisca (Dk.29)
BEŞİKTAŞ:
FABRI, GÖKHAN, PEPE, TOSIC
CANER, ATIBA, TOLGAY (Dk.80
NECİP), OĞUZHAN, BABEL, TALISCA
(Dk.86 LOVE), NEGREDO (Dk.63
LENS)
Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Vida
Lens, Necip, Gökhan Töre, Mustafa
Love, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
A. ALANYASPOR:
HAYDAR, N'SAKALA, WELINTON,
TZAVELLAS, GASSAMA, SACKEY,
EFECAN (Dk.71 DOUGLAS), EMRE,
TAHA (Dk.46 MANIATIS), ETAME
(Dk.46 VILLAFANEZ), FERNANDES
Yedekler: Ufuk, Birol, Fofana, Barış,
Maniatis, Cenk, Villafanez, Emre
Nefiz, Wanderson, Douglas

Yarbay Tolga Hasan Bezek'in organizasyonuyla Kara Kuvvetleri Lisan Okulu'ndaki
misafir askeri personel, Alanyaspor karşılaşmasında Vodafone Park tribünlerinde yer
aldı ve Beşiktaşımız'ı destekledi.

Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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BEŞİKTAŞ
Göztepe

5-1

SPOR TOTO SÜPER LİG
28. HAFTA / 07.04.2018

Hakemler:
Ümit Öztürk, İsmail Şencan
Asım Yusuf Öz
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart:
Demba Ba (Dk.17), Schwechlen
(Dk.42), Tanju (Dk.56), Rotman (Dk.78)
Mustafa (Dk.90), Tayfur (Dk.90)
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Kırmızı Kart: Rotman (Dk.78)
Gol:
Talisca (Dk.19), Medel (Dk.26), Tosic
(Dk.64), Halil (Dk.71), Larin (Dk.86)
Babel (Dk.87)
BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO, PEPE, TOSIC
CANER (Dk.83 LARIN), MEDEL
NECİP, LENS (Dk.76 VIDA), BABEL
TALISCA, NEGREDO (Dk.73
MUSTAFA)
Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Vida
Alpay, Gökhan Gönül, Gökhan Töre
Mustafa, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
A. ALANYASPOR:
BETO, SCHWECHLEN, TANJU (Dk.84
NGANDO), REIS, SABRİ, ROTMAN
HALİL, CASTRO, POKO, SELÇUK
(Dk.50 TAYFUR) , DEMBA BA
Yedekler: Günay, Yavuz, Scarione
Ngando, Erol, Serkan, Enes, Tayfur
Ghillas
Teknik Direktör: Tamer Tuna

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaşımız, evinde
Göztepe ile karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün oynadığımız
karşılaşmada oyununu skora da yansıtan Siyah Beyazlılarımız, maçı
on kişi tamamlayan rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti.
Beşiktaşımız'a galibiyeti getiren golleri Talisca, Medel, Tosic, Larin
ve Babel attı. Konuk takımın golünü ise Halil atarken, Rotman kırmızı
kart gördü.
Mücadele öncesinde Cenk Tosun'un Everton formaları güney
kale arkasında bulunan itfaiye çıkışı üzerindeki reklam panolarının
üzerine asıldı. Cenk'in formaları doksan dakika boyunca tribündeki
yerini aldı.
Henüz 3. dakikada Talisca'nın ara pasında Lens savunmanın
arkasına sarkmak istedi ama yerde kaldı. Futbolcularımızn itiraz
ettiği pozisyonda hakem oyunu devam ettirdi.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Göztepe gole yaklaştı. Sol çaprazda
kaleci Fabri ile karşı karşıya kalan Demba Ba hedefi bulamadı.
Maçın 15. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Halil'in etkili
ortasında Demba Ba ayağını uzattı ama topa yetişemedi.
Dakika 19'da Beşiktaşımız, Talisca'nın golüyle öne geçmeyi
başardı. Sol taraftaki köşe vuruşunu pasla kullanan Siyah Beyazlılarımız'da Caner Erkin'in ortasında Brezilyalı yıldız harika bir kafa
vuruşuyla fileleri havalandırdı. 1-0
Müsabakanın 24. dakikasında topu uzaklaştırmak için kalesini
terk eden Beto'nun vuruşu kısa düştü. Gary Medel boş kaleye
gelişine vurdu ama top az farkla dışarı gitti.
Mücadelenin 26. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Babel'in
yerden pasına ceza sahasının hemen dışında iyi bir vuruş yapan Şilili
futbolcu güzel bir gole imza attı. 2-0
Maçın 40. dakikasında Ryan Babel uzak mesafeden sert vurdu,
kaleci Beto muhteşem çıkardı.
44. dakikada kaleyi karşıdan gören serbest vuruşta topun başına
geçen Caner Erkin'in şutunda top az farkla
dışarı gitti.
Dakika 45'te ceza sahası içinde topu
önünde bulan Reis net pozisyonda kaleyi
tutturamadı.
Maça ilk on birde kaptan
olarak başlayan Selçuk
Şahin, 2-0 sona
eren ilk yarının
ardından

ikinci yarı başladıktan beş dakika sonra oyundan alındı.
Teknik direktör Tamer Tuna'nın bu kararına sinirlenen Selçuk
Şahin, kaptanlık pazubandını yere fırlatırken kendisini sakinleştirmeye çalışan yardımcı antrenörü itti. Kendisine elini uzatan
Tamer Tuna'ya karşılık vermeyen Selçuk Şahin'in takım arkadaşları
tarafından sakinleştirildiği görüldü.
52. dakikada Babel'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan
Lens'in vuruşunda top direğin hemen yanından auta gitti.
Dakika 64'te Tosic'in golüyle farkı 3'e çıkardık. Kornerden ön
direğe ortalanan topu Necip kafayla kale sahasının ortasına
gönderdi. Tosic, kalecinin hemen yanından kafayla topu ağlara
gönderdi. 3-0
Mücadelenin 71. dakikasında Halil'in golüyle Göztepe skoru 3-1'e
getirdi.
Maçın 73. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba
Ba vurdu, top direkten geri geldi.
79. dakikada orta alanda Medel'e faul yapan Rotman sarı kart
gördü. Ardından hakeme sert şekilde itiraz eden Rotman'a bir sarı
kart daha çıktı ve Göztepe on kişi kaldı.
81'de oyuna girerek ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasını
sırtına geçiren Larin, 86. dakikada golünü attı. 4-1
Karşılaşmanın 87. dakikasında gelişen hızlı atakta kaleciyle
karşı karşıya kalan Talisca, daha müsait konumdaki Babel'i gördü.
Hollandalı futbolcu da boş fileleri havalandırdı. 5-1
Bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı taraftarlar, eski futbolcumuz
Demba Ba için tezahüratta bulunurken, Demba Ba tribünleri selamlayarak karşılık verdi. Ba’nın tribünlere yöneldiğini gören Göztepe
taraftarları ise bu harekete ıslıklayarak tepki gösterdi. ◊

HAFTANIN MAÇLARI
Gençlerbirliği

1-4

Galatasaray

Fenerbahçe

2-3

Osmanlıspor

A. Alanyaspor

0-1

Akhisarspor

Bursaspor

0-1

Kasımpaşa

A. Konyaspor

0-7

Sivasspor

Trabzonspor

2-0

Kayserispor

Karabükspor

1-1

Antalyaspor

M. Başakşehir

1-0

E. Y. Malatyaspor

İSTATİSTİKLER
BEŞİKTAŞ

%57
19
10
427
%84
3
4/14
23
2

GÖZTEPE
Topla Oynama
Toplam Şut
İsabetli Şut
Başarılı Pas
Pas Başarı
Korner
Orta
Faul
Ofsayt

%43
13
6
299
%78
5
5/14
11
1

Dünyanın ilk dijital scouting projesi “Geleceğin KaraKartalı”
kapsamında dikkat çeken dört çocuk, Vodafone Park’ta
oynanan Beşiktaş-Göztepe maçında devre arasında sahaya
çıkarak hünerlerini sergiledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, her yıl 1-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan “Polis
Haftası” sebebiyle farklı bir organizasyona imza attı. İEM ve Beşiktaşlı şöhretler karması
arasında Vodafone Parkı’ta “Dostluk Maçı” düzenlendi.
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Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaşımız,
Akhisarspor’u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Siyah
Beyazlılarımız’a galibiyeti getiren golleri Babel (2)
ve Negredo kaydetti.
Maç golle başladı. Henüz 3. dakikada topla
buluşan Ryan Babel, ceza sahası dışından
düzgün bir vuruşla ağları buldu ve ilk
golümüzü kaydetti. 0-1
14. dakikada Ricardo Quaresma, bir anda
kendini yere bıraktı. Dizini tutan Portekizli
futbolcu, tedavisi yapıldıktan sonra oyuna
devam etti.
20. dakikada farkı ikiye çıkardık.
Akhisarspor’un savunmada yaptığı hatayı
değerlendiren Negredo, düzgün bir vuruşla fileleri
havalandırdı. 0-2
33. dakikada Akhisarspor gole çok yaklaştı. Sol
kanattan Ömer Bayram’ın kale ağzına çevirdiği topa
Seleznyov dokundu ancak Fabri doğru zamanlama ile
golü önledi.
34. dakikada üçüncü gol şansımızı değerlendirmedik.
Sağ kanatta iki rakibini geçip ortayı yapan Quaresma’nın topuna altı pasın az dışında Caner vurdu, top
kaleye giderken Akhisarsporlu futbolculara çarpıp
ceza sahası dışına yöneldi, Medel topun gelişine kaleyi
yokladı, Mustafa Yumlu topa kafasını uzatıp pozisyonun

Akhisarspor

BEŞİKTAŞ

0-3

SPOR TOTO SÜPER LİG
29. HAFTA / 05.03.2018
Hakemler:
Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık
Stadyum:
Spor Toto Akhisar Stadı
Gol: Babel (Dk.3 / 47), Negredo (Dk.20)
Sarı Kart: Negredo (Dk.49)

gol olmasını engelledi.
39. dakikada kazanılan duran top sonrası kesinlen ortada
bomboş pozisyondaki Mustafa Yumlu, kafayı Fabri’nin üzerine
vurdu.
Beşiktaşımız ikinci devreye de golle başladı. 47. dakikada Ryan
Babel, yine ceza sahası dışından çektiği şutla, kendisinin ikinci
takımımızın üçüncü golünü kaydetti. 0-3
56. dakikada Akhisarspor net bir pozisyondan yararlanamadı.
Medel’in hatasında top bir anda Larsson’un önünde kaldı. Rakiplerini geçen İsveçli futbolcu Fabri ile karşı karşıya pozisyonda
topu auta gönderdi.
60. dakikada Seleznyov’un yerine oyuna dahil olan Bilal Kısa,
ceza sahası içinden kaleyi yokladı ve top üstten auta gitti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaşımız 0-3’lük skor
elde etti. ◊

İSTATİSTİKLER
AKHİSARSPOR

%36
9
3
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%77
4
5/18
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4

BEŞİKTAŞ
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4
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7
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1
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HAFTANIN MAÇLARI
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1-2

Fenerbahçe

E. Y. Malatyaspor
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2-0

Karabükspor
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Ryan Babel, Akhisar deplasmanında attığı iki golle galibiyetimizde başrol oynarken,
bu sezonki gol sayısını on dörde çıkardı ve kariyer rekorunu kırdı.

AKHİSARSPOR: LUKAC, MUSTAFA, CANER, KADİR (Dk.36 HENRIQUE), ERAY, AYKUT, ÖMER
SISSOKO (Dk.73 BIA), SERGINHO, SELEZNYOV (Dk.60 BİLAL), LARSSON
Yedekler: Bora, Fatih, Orhan, Nounkeu, Barbosa, Onur, Hasan, Bilal, Bia, Henrique
Teknik Direktör: Okan Buruk
BEŞİKTAŞ: FABRI, ADRIANO, PEPE, TOSIC, CANER, ATIBA, MEDEL, QUARESMA (Dk.81 VIDA), BABEL
TALISCA (Dk.77 TOLGAY), NEGREDO (Dk.78 MUSTAFA)
Yedekler: Tolga, Utku, Vida, Gökhan Gönül, Oğuzhan, Lens, Tolgay, Necip, Gökhan Töre, Mustafa
Teknik Direktör: Şenol Güneş

İSTATİSTİKLER
BEŞİKTAŞ
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MALATYASPOR

%71
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6
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%87
7
13/39
8
0

Topla Oynama
Toplam Şut
İsabetli Şut
Başarılı Pas
Pas Başarı
Korner
Orta
Faul
Ofsayt

%29
11
5
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%66
0
1/5
14
3

HAFTANIN MAÇLARI
Fenerbahçe

4-1

Antalyaspor

A. Konyaspor

2-0

Kasımpaşa

Akhisarspor

1-1

Göztepe

A. Alanyaspor

2-3

Galatasaray

Trabzonspor

0-2

D. G. Sivasspor

Karabükspor

1-4

Bursaspor

Gençlerbirliği

0-3

Osmanlıspor

M. Başakşehir

3-1

Kayserispor

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaşımız, 30. hafta
maçında Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Şenol Güneş önderliğindeki Siyah Beyazlılarımız, rakibini 3-1’lik skorla yendi.
Karşılaşma öncesinde stadyumda okunan esame listelerini de
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar
okudu ve stat ekranlarından futbolcuların fotoğraflarının yerine
çocukların çizdiği resimler yer aldı.
Maç öncesinde, siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Şenol
Güneş’e büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Güneş de kendisine
gösterilen yoğun ilgi üzerine tribünleri selamladı. Maç öncesinde
tribünlerde açılan pankartlarda, “Geçmiş olsun Şenol hocam.
Bu taraftar sana minnettar. Seni çok seviyoruz.”, “Tolga Zengin
onurumuz, Şenol Güneş gururumuz.”, “Geçmiş olsun hocam.”
ifadeleri yer aldı.
Mücadelenin 3. dakikasında ceza sahasının hemen dışında
topla buluşan Talisca sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Farnolle
topu kontrol etti.
5. dakikada hızlı gelişen atağımızda Quaresma sağ kanattan
ortaladı, topa yükselen Talisca kafa vuruşun yaptı ama hedefi
bulamadı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Beşiktaşımız, Negredo’nun
golüyle öne geçti. Sağ taraftan Quaresma’nın kullandığı
kornerden gelen top savunmanın hatası sonucu İspanyol
golcünün önünde kaldı. Tecrübeli forvet ise ağları havalandırdı.

Vodafone Karakartal Hareketi kapsamında gerçekleşen organizasyonda sosyal medya üzerinden gönderilen videolarda en fazla
oyu alan Elif Naz Porikli, Negredo’nun gol anonsunu yapma fırsatı
yakaladı. Böylece Türkiye’de ilk kez bir çocuk, Süper lig karşılaşmasında gol anonsu gerçekleştirmiş oldu. 1-0.
Dakika 16’da sağ kanattan Quaresma arka direğe ortayı açtı,
o bölgede bulunan Talisca gelişine vurdu ama top yan ağlarda
kaldı.
Müsabakanın 26. dakikasında Tosic’in kaptırdığı topu alan
Adem Büyük uzak mesafeden kaleyi yokladı ama hedefi tutturamadı.
32. dakikada savunmamızın arkasına sarkan Pereira, sağ
çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Fabri gole izin vermedi.
Dakika 33’te Pereira’nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Fabri
topu kontrol edemedi ve skora eşitlik geldi. 1-1
Maçın 38. Dakikasında rakip kaleyi karşıdan gören bölgede
serbest vuruş kazandık. Topun başına geçen Quaresma’nın etkili
vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
44. dakikada Pereira kendisine şut pozisyonu ayarlayıp uzak
mesafeden vurdu ama top kaleyi bulmadı.
Maçın 52. dakikasında Caner Erkin yerde kaldı. Hakem maçı
durdururken, sağlık görevlileri tedavi için sahaya girdi. Şenol
Güneş, Caner’i oyundan alırken Gökhan Gönül onun yerine maça
dahil oldu.
54. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan
Talisca, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ama etkili olmadı.
Müsabakanın 57. dakikasında Quaresma’nın ortasına iyi
yükselen Talisca kafa vuruşunu yaptı, kaleci Farnolle müthiş
kurtardı.
Dakika 59’da Quaresma bu kez yerden ortaladı, ön direkte
Negredo’dan önce Sadık topa müdahale edip mutlak pozisyonu
önledi.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Oğuzhan Özyakup ıslıklarla
oyundan alınırken, Tolgay Arslan maça dahil oldu.
74. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı serbest
vuruştan gelen topa Vida yükselip kafayı vurdu ama top dışarı
gitti.
Oyunu rakip yarı sahaya yıkan Beşiktaşımız, 81. dakikada
yeniden öne geçmeyi başardı. Sol kanattan gelişen atakta
Adriano ortayı açtı, Talisca ağları havalandırdı. 2-1
Mücadelenin 89. dakikasında Quaresma, frikikten attığı harika
golle skoru belirledi. 3-1. ◊

BEŞİKTAŞ
Malatyaspor

3-1

SPOR TOTO SÜPER LİG
30. HAFTA / 22.04.2018

Hakemler:
Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy
Hakan Yemişken
Stadyum:
Vodafone Park
Sarı Kart:
Murat (Dk.42), Sadık (Dk.87)
Gol:
Negredo (Dk.13), Talisca (Dk.81)
Quaresma (Dk.88)
BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO, VIDA, TOSIC
CANER (Dk.53 GÖKHAN GÖNÜL)
MEDEL, OĞUZHAN (Dk.66 TOLGAY)
BABEL (Dk.79 LENS), TALISCA
NEGREDO
Yedekler: Utku, Fatih, Gökhan Gönül
Lens, Tolgay, Necip, Gökhan Töre
Mustafa, Love, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş

MALATYASPOR:
FARNOLLE, SADIK, CISSOKHO
CHEBAKE, MINA, PEREIRA, MURAT
(Dk.81 DORIA), OKECHUKWU
DIALLO (Dk.66 AYTAÇ), BOUTAIB
ADEM (Dk.72 GILBERTO)
Yedekler: Ertaç, Doria, Aytaç, Berk
Buğra, Mustafa, Barazite, Eren, Dia
Gilberto
Teknik Direktör: Erol Bulut
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Dolmabahçe'den
Resim - Yazı:

Nihat Evren Derman

V
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odafone Park
temalı çalışmalarıma
bu yılın ilk
ayından
			
itibaren ağırlık verdim. Stadımızı farklı zaman
dilimlerinde ve farklı açılardan resmederek, mabedimizin çevresindeki
estetik harikası güzelliklerini de
tuvalime yansıtmaya gayret ediyorum. Dolmabahçe ruhunun yalnızca stadımızdan ibaret olmadığını,
camisi, saat kulesi, sarayı, yüzlerce
yıllık kök salmış ağaçları ve sahil
şeridi ile bir bütün olduğunu vurgulamaya çalışıyorum.
“Dolmabahçe’den Vodafone
Park’a Bakış” adlı son çalışmamda
stadımıza Dolmabahçe Camii’nin
tepesinden iki minareye de kadrajımda yer verdim ve tarihi dokuyla
harmanlayarak resmettim.
Sanatın başlangıcından beri
teknoloji her dönemde sanata
hizmet etmiştir. Özellikle 1830’larda fotoğrafın icadından bugüne
teknoloji her daim resim sanatının
yanında olmuştur. Son çalışmamda
drone teknolojisinin imkanlarından
da faydalandım. Ana kompozisyonumda drone çekimleri üzerinden
yakaladığım görüntüleri, kendi renk
dünyam ve hayal gücümle harmanladım.
Taraftarlarımızın meşalelerle ve
bayraklarla Dolmabahçe’nin çehresini değiştirmesine son yıllarda
sıklıkla şahit olduk. O anlardan birini tuvalime aktararak sanatseverlerin ve taraftarlarımızın beğenisine
sunuyorum. Farklı açılar ve farklı
zaman dilimleriyle coşku dolu daha
nice Vodafone Park çalışmalarına
imza atmak dileğiyle... ◊

bakıs

Vodafone Park'a
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(50x70cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2018. Osman Soydemir Özel Koleksiyon)

S E N i N L E
Z i R V E Y E
K A R A D A N
U Ç U Y O R U Z
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RESMİ FİLO YÖNETİMİ SPONSORU
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ATIBA
HUTCHINSON
ASTROLOJİK PORTRE:

Yazı:

Betül Alakır
ISAR CAP, Danışman Astrolog
www.betulalakir.com
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A

strolojik
doğum
haritaları kişinin
parmak izi
		
gibi kendine
özeldir. Kişinin doğum yerinin enlem ve boylamlarına göre çıkarılır.
Her harita, sahibinin içinde bulunduğu ülke, sosyo-ekonomik

Natal / 8 Feb 1983, Tue
Toronto, Canada / Tropical / Whole Sign

ortam, kültürel etkiler göz önüne alınarak incelenir. Buna göre
kişinin mizacı, karakteri, davranış modelleri, hayata bakış açısı,
duygusal tepkisini belli etme
şekli ve bunun gibi sahip olduğu
potansiyeller hakkında bilgi sahibi
olunur. Futbolcuların astrolojik
portrelerini çıkarırken asıl odaklandığım nokta onların sahip
oldukları kişisel potansiyellerini,
yeteneklerini, hırslarını, duygularını yaşamlarına ve futbol oynama
şekillerine nasıl yansıttıklarıdır.
Beşiktaş’ın sevilen orta saha
oyuncusu Atiba Hutchinson,
8 Şubat 1983 tarihinde Kanada’nın Ontario şehrinde hayata
gözlerini açmış. Aslen Trinidad
ve Tobago’lu olan Hutchinson
doğduğunda, gökyüzünde Güneş
Kova burcunda ilerlemekteymiş.
Kova kişileri genel olarak zeki,
hümanist, insancıl, arkadaşlık ve
dostluk duyguları çok gelişmiş
bireyler olarak tanınırlar. Eşitliğe
ve özgürlüklere çok önem verirler. Hem kendi haklarını korur
hem de çevrelerindeki kişilerin
haklarına saygı gösterirler. Kova
burcundan olan insanların,
bağırıp çağırdığını veya kavga
çıkardığını görme ihtimaliniz
yoktur diyebilirim. Atiba’nın
da saha içindeki ve dışındaki davranışlarında her
zaman seviyeli, mütevazı,
sakin ve uyumlu olduğunu gözlemiyoruz. Sabit
nitelikli bir burç olduğu için
Kovalar çoğunlukla soğuk
ve mesafeli olurlar. Ancak
Atiba’nın doğum haritasında
iki kişisel gezegeninin Balık

burcunda olması sebebiyle, kendisinin duygusal bir Kova insanı
olarak karşımıza çıkıyor.
Atiba Hutchinson’un doğum
haritasında sevgi gezegeni Venüs
ile mücadele gezegeni Mars Balık
burcuna yerleşmiş. Venüs’ün bu
konumu kişiye duyarlılık, hassasiyet ve sevdiklerine duygusal
olarak bağlı olmak gibi özellikler
getirir. Acıma duygusu yüksektir,
kimseyi kırmamaya özen gösterir.
Su elementinde yerleşen diğer
gezegen olan Mars ise, Atiba’yı
harekete geçiren ana etkenin bir
şeyi yapmayı öncelikle duygusal olarak arzu etmesi olduğunu
gösteriyor. İçsel olarak bütünleştiği her konuda enerjisini en yüksek
seviyede ortaya koyabilir. Suyun
sınır tanımadan her yerden akabilmesi gibi, rakiplerin arasından
su gibi süzülüp gidebilir. Başarılı
olması için bir amacı olması ve
içsel olarak kendini o hedefe adaması yeterlidir. Bu arada Beşiktaşımız'ın da 19 Mart 1903 doğumlu
ve Balık burcu olduğunu unutmamak lazım. Doğum haritalarında
Balık burcunda gezegeni olan
futbolcular ile kulübümüzün doğal
dokusu çok uyumludur.
Futbol hayatına 2002 yılında
Kanada'nın Toronto Lynx'de başlayan Atiba, bir röpotajında genç
yaşlardan itibaren yeteneklerini
ortaya koyabilmek için gözünü
Avrupa’ya diktiğini belirtiyor.
Hedefine ulaşmak için birçok
Avrupa takımıyla deneme antremanlarına çıktıktan sonra 2003
yılında İsveç’te top koşturmaya
başlıyor. 2006’da Danimarka'nın
Copenhagen takımına transfer

olması kariyerini olumlu etkiliyor.
Danimarka süper liginde oynarken yılın oyuncusu seçildiğinde
Danimarka’da bu ödülü alan ilk
Kuzey Amerikalı sporcu oluyor.
2010 yılında PSV Eindhoven'a
transfer olan Atiba Hutchinson
2013-2014 sezonunda transfer
tercihini Beşiktaş’tan yana kullanarak büyük bir heyecan ile Türkiye’ye geliyor. Bu arada Kanada
Milli Takımı'nın her seviyesinde
ülkesini temsil ediyor. 2010, 2012,
2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da tam altı kez Kanada Futbol
Federasyonu tarafından “Yılın
Erkek Futbolcusu” ödülüne layık
görülüyor. Otuz beş yaşındaki
Atiba, Beşiktaş ile iki kez Süper
Lig Şampiyonluğu yaşarken, takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki
performansında da önemli rol
oynadı.
Astrolojide Merkür gezegeni akıl, zeka, düşünce
şekli ve kişisel ifadeyi
sembolize eder. Hutchinson’un haritasında Merkür
sistemli düşünce prensibine
sahip olan Oğlak burcunda yer
alıyor. İşte bu yerleşim yine onu
diğer Kova kişilerinden ayıran
bir özellik oluyor. Sabırlı, disiplinli, gerçekçi, akılcı, metodik
zihinsel fonksiyonları sayesinde
düşüncelerini hayata başarılı bir
şekilde aktarabilir. Yöneticilik ve
sorumluluk üstlenmek için çok iyi
bir konuma sahip olan Merkür’ü
sayesinde hedefine sağlam adımlarla ilerleyebilir. Düşünceleri her
zaman gerçekçi olur, ne yaptığını
ve neden yaptığını çok iyi bilir.
Beşiktaş’ımıza geldiği günden
beri birçok maçta doksan dakika
oynayan; kaptanlık pazu bandını efendi kişiliği ve mükemmele
yakın performansı taşıyan Atiba,
orta sahayı adeta tek başına
toparlıyor.
Bütün bu bahsettiğimiz özelliklerin olumlu kullanmasını sağlayan ikinci astrolojik gösterge ise
Ay burcunun Oğlak’ta yer almasıdır. Ay burcununun konumu kişinin
mutluluk isteğinin ardında yatan
duygusal motivasyonu gösterir.
Oğlak burcundaki Ay’ın ihtiyacı
bir hedefe sahip olmak, sabırlı, sistemli bir şekilde o hedefe
ilerlemektir. Gösterişten uzak bir

mütevazılık, gerçekçi bir sorumluluk duygusu ile görevine odaklanır. İçgüdüsel olarak sorumluluğunu yerine getirmek ve ihtiyaç
duyulduğunda güvenli bir ortam
sağlamak için istek içindedir. Tüm
bu özellikleri arı gibi çalışıp
orta sahada takıma
güven veren Atiba’da
ne kadar net bir
şekilde görüyoruz.
Akılcı futbolcumuzun batıl inançları
yok, sadece değişmeyen tercihleri
var; 13 numara ve

mümkünse
uzun kollu
formasını
giymek gibi...
Son olarak Jüpiter’in
Yay burcundaki güçlü
konumundan
bahsetmek
istiyorum.
Karakter, ahlak, inanç ve
hayata bakış
açısını gösteren şans gezegeni Jüpiter’in
etkileri ile Atiba
hayatta her
zaman doğru
yönde ilerleme
potansiyeline
sahip olacaktır.
İyimser ve pozitif
bir yaklaşımla öğrenmek, hayatı deneyimlemek, kendini

devamlı geliştirmek isteyecektir.
Bu yaklaşım da hayatta ona şans
olarak geri dönüşler getirecektir.
Atiba Hutchinson, Beşiktaş’a
transfer olurken çok büyük bir
kulübe geldiğini ve ateşli taraftarları olan bu kulübün bir parçası
olmaktan son derece gururlu
olduğunu belirtmişti. Geride
kalan yıllarda hem kendisini
hem de kulübün Yavru Kartal
sembolü olan oğlu Noah’ı tüm
Beşiktaş taraftarı sevgiyle
bağrına bastı.
Beşiktaş taraftarları ve tüm
kaliteli futbol izleyicileri
onun kusursuz oyun
tarzını, zarif çalımlarla alıp adrese
teslim attığı paslarını izlemekten
keyif alıyor. Geçen iki sezon
olduğu gibi
2018 yılında
da şampiyonluk kupasının ellerinde
yükselmesi
dileğiyle Atiba
Hutchinson ve
güzel ailesinin
ülkemizde daha
nice keyifli yıllar
geçirmelerini
diliyoruz. ◊
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Vodafone Park
iki yasında

Türkiye’de ilk yılında iki
şampiyonluk gören ilk
ve tek stadyum olan
Vodafone Park iki yaşına
bastı. Mimari ve teknik
özelliklerinin yanı sıra
akıllı stadyum altyapısıyla
da dünyaya örnek olan
Vodafone Park, birçok
önemli ödül kazandı.
2019’da UEFA Süper
Kupa finaline evsahipliği
yapmaya hazırlanan
Vodafone Park, açılışından
bu yana, hazırlık maçları
hariç bir buçuk milyondan
fazla taraftarı ağırladı.

T

ürkiye’nin ilk
akıllı stadyumu
Vodafone Park,
iki yaşına bastı.
Yaklaşık iki bu			
çuk yıllık inşaat
sürecinin ardından 11 Nisan 2016’da
açılan Vodafone Park, ilk günden
itibaren mimari ve teknik özellikleri,
atmosferi ve taraftar coşkusu, ekosistemi ve akıllı stadyum altyapısı
ile tüm dünyanın beğenisini kazandı.
Daha hizmete girdiği yıl dünyanın
en saygın spor sitelerinden StadiumDB.com tarafından “Yılın En İyi
Stadyumu” seçilen Vodafone Park,
ertesi yıl ise İspanya’da düzenlenen
“Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri
2017”de birçok önemli yapıyı geride
bırakarak “Yılın Projesi” ödülünün
sahibi oldu. Türkiye’de ilk yılında

iki şampiyonluk gören ilk ve tek
stadyum olan, kulübümüze üçüncü
yıldızı getiren Vodafone Park, 2019
yılında UEFA Süper Kupa finaline ev
sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Orman: “Gelecek
nesillerin de gurur
duyacağı bir eser”

Beşiktaşlıları Avrupa’nın en iyi
statlarından birine kavuşturmanın onur ve gururunu duyduğunu
belirten Başkanımız Fikret Orman,
şunları söyledi: “Vodafone Park, hep
birlikte kapılarını açtığımız günden
bu yana tüm Beşiktaş JK Camiası
için çok özel bir yere sahip. Tarihi
İnönü ve Şeref Bey statlarımızın
mirası niteliğindeki evimizin ikinci
kuruluş yılını hep birlikte kutluyor
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu önemli kompleks, hizmete
açıldığı günden bu yana dünya çapındaki birçok önemli yapıyı geride
bırakarak önemli ödüllere de layık
görüldü. Stadımız, benzersiz atmosferi ve büyük Beşiktaş taraftarının
coşkusuyla, uluslararası karşılaşmalarda da rakip takımların ve spor
ekosisteminin de sıkça gündeme
taşıdığı bir yapı olmayı başardı. Akıllı
stat özellikleri, kullanılan yenilikçi
teknolojiler, çok amaçlı kullanım
imkânları, içinde bulunduğu çevreye
uyum ile yapım ve açılış aşamasındaki tanıtım çalışmalarını kapsayan
farklı kriterlerle, gurur duyduğumuz
bir proje oldu. Vodafone Park’tan söz
ederken müzemize de mutlaka değinmek gerekir. Kısa süre önce, ülkemizin en kapsamlı spor müzesinin
de birinci yılını kutladık. Gelecekte
de bu önemli yapıyı hem iyi bakarak
hem de günden güne geliştirerek,
gelecek nesillerin de gurur duyacağı bir eser olarak Beşiktaş JK’nın
geleceğine miras bırakmak istiyoruz.
Bu önemli eserin hayata geçirilmesinde ve camiamıza kazandırılmasında, sponsor olarak değil gerçek
bir yol arkadaşı olarak destek veren
Vodafone’a ve emeği geçen herkese
içtenlikle teşekkür ediyorum.”

RAKAMLARLA VODAFONE PARK
Beşiktaş JK, Vodafone Park’ta son 2 yılda:
• Hazırlık maçları hariç bir buçuk milyondan fazla taraftarı ağırladık.
• 34 lig mücadelesinde 54 gol attık. Böylece, 56 dakikada bir gol atıldı.
• 10 Avrupa Kupası karşılaşmasında 18 kez fileleri havalandırdık.
• 8 Türkiye Kupası maçında 25 gol kaydettik.
• 52 resmi karşılaşmada attığımız 74 gol sonunda
37 galibiyet, 13 beraberlik ve 2 yenilgi aldık.
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Aksoy: “Türkiye’nin en
fazla teknoloji yatırımı
yapılan stadyumu”
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Kulübümüz ile beş yıl önce 150
milyon doları aşan toplam değeriyle
Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını
ifade eden Vodafone Türkiye İcra
Kurulu Başkan Yardımcısı Engin
Aksoy ise şöyle konuştu: “Vodafone
Park pek çok inovatif özelliğinin yanı
sıra teknolojisiyle de öne çıkan bir
stadyum. Türkiye’nin en fazla teknoloji yatırımı yapılan stadyumu olan
Vodafone Park’a yaptığımız sadece
altyapı yatırımı 10 milyon doları aştı.
Dünyadaki en iyi örnekleri inceledik ve küresel ortaklarla iş birliği
yaptık. Vodafone Park’a dünyanın en
ileri teknolojik altyapılarından birini
kurduk. Bu altyapıyı Avrupa’da bir ilk
olarak inşaat aşamasından itibaren
planlı ve entegre bir biçimde hayata
geçirdik. Vodafone Park’ı dünyadaki
birçok stadyumdan ayıran en önemli
özelliği bu diyebiliriz. Bugün, taraf-

tarlara ve ziyaretçilere maç günleri
uçtan uca dijital deneyim yaşatabiliyoruz. Vodafone Park, akıllı bir
stadyum olmanın yanı sıra müzik,
kültür-sanat, moda, eğlence ve diğer
etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.
Biz bu yatırımla İstanbul’a ve Türk
sporuna önemli bir eser kazandırdığımıza inanıyoruz. Vodafone Park’ın
ikinci yaşını kutlamaktan mutluluk
duyuyoruz.”

Sosyal yaşam alanı

Dünyanın en güzel yerlerinden birinde tarihi ve eşsiz dokusuyla ziyaretçilerini ağırlayan Vodafone Park,
son iki yılda şehre ve semte hizmet
eden çok amaçlı bir şehir kompleksi,
bir cazibe merkezi, bir sosyal yaşam
alanı halini aldı. Türkiye’nin ilk dijital
defilesinin gerçekleştirildiği Vodafone Park, Vodafone’un Türkiye’deki
en dijital mağazasına, Türkiye’nin en
büyük spor müzesi Beşiktaş Müzesi’ne ve Beşiktaş JK’nın yönetim
ofisine ev sahipliği yaparken, Türkiye’nin yeni dijital müzik platformu
Vodafone FreeZone Stüdyo’yu da
bünyesinde barındırıyor. ◊
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Kalbimin en orta yerinde
büyük bir yangındır

BESiKTAS
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edir Beşiktaş taraftarını
Siyah Beyaz renklere ait
hissettiren" diye sorarlar
bizlere. Türk futbolunun
unutulmaz ismi Süleyman
Seba çoktan özetlemiştir bunu. "Beşiktaş değerler manzumesidir".
Siyah Beyaz renklere tutkunun rakamsal
değeri olsaydı hesap makinelerinin ekranları
yetmezdi. Gittiği yerlerde göğsünü gererek
anlatmaktır Kara Kartal'ı tutmak. Beşiktaş
aşkını çok uzaklarda dalgalandıranlardan
Burak Dursun ve Arif Balkan konuk oldu
sayfalarımıza. Kanada’nın en büyük
kenti Toronto’nın soğuk havasında
açtıkları atkı ısıttı bir anda ortalığı.
Mozambik’in başkenti Maputo’da
Erkan Sağdıç açtı yüreğindeki
sevdayı. Türkiye gezgini Furkan Kumkaya ise Nemrut
harabelerinde
dalgalandırdı
Siyah Beyaz
tutkusunu.

Soğuk Kanada Siyah Beyaz'la ısındı
Farklı İletişim Fakültesi’ni bitirdikten sonra yolları Milliyet Gazetesi’nde kesişen iki dost
Arif Balkan ve Burak Dursun... Taraftar olmanın hakkını veren iki genç eğitim almak için uzun
süreli gittikleri Kanada’nın en büyük kenti Toronto’da yaşıyorlar Beşiktaşlı olmanın gururunu.
Düşük suç oranı ve yüksek yaşam standardı ile bilinen Kanada’nın en büyük kenti Toronto’nun
soğuk kış aylarında etrafı ısıtan Siyah Beyaz renkler çıktı bavullarından. İngilizce öğrenmek için
çabalarken çalışma hayatına da başlayan Burak Dursun, “I Love Toronto yazısının önünde biz de
aşkımızı dillendirdik. Burada havalar yılın on ayı soğuk. Ama Beşiktaş sevdası on iki ay içimizi ısıtıyor.
Bazen kendimi ağaçlı yoldan stadyuma yürürken bazen kapalı tribünde tezahürat yaparken hayal ediyorum. Birkaç yıl sonra o günleri tekrar yaşayacağımı düşündükçe mutlu oluyorum. Arif ile Kanadalı arkadaşlarımıza Beşiktaşımız'ı ve futbol anlayışını anlatarak moral buluyoruz” dedi.

Mozambik’te bir Beşiktaşlı
Karşımızda tam bir kültür ve Beşiktaş elçisi var. Mozambik’in başkenti Maputo’da yaşayan Erkan
Sağdıç, Beşiktaşımız'la birlikte Türkiye’nin de tanıtımını yaparak büyük bir görev üstleniyor. Afrika’nın
güneydoğusundaki kentte yaklaşık bir milyon insan yaşarken Erkan, Beşiktaşımız'ı yerel halka
tanıtmak için büyük çaba sarf ediyor. Çarşı grubunun Mozambik’teki kolu olan Erkan Sağdıç,
şöyle konuşuyor: “Vahşi yaşamı, el değmemiş doğal güzellikleri ve eşsiz Afrika kültürü ile Hint
Okyanusu kıyısındaki Mozambik, tam bir kültür harmanı gibi. İsmi beş yüz yıl öncesine kadar
dayanıyor ve her kültüre çok büyük saygı duyan bir toplumdan oluşuyor. Hint Okyanusu’nun
kıyısındaki bu ülkede Doğal Tarih Müzesi, balık müzesi, Casa De Ferro, Villa Algarve gibi
pek çok yer turistleri çekiyor. Ama en büyük ilgiyi Siyah Beyaz renkleri taşıyan atkımız
çekiyor. Beşiktaşımız'ın her maçını yerel halkla izliyorum. Onlara Beşiktaşlılık ilkelerimizi anlatıyor ve futbolun zadece futbol olmadığını kanıtlıyorum.”
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Gazi Kartalı otostopla
sevdasını taşıyor
Eskişehir'de mezun olduktan sonra devlet memuru olmayı reddederek kendini bulmak
için yollara düşen Furkan Kumkaya da, bavulundan Beşiktaş atkısını eksik etmeyenlerden.
Otostop yaparak seyahat etmek, Türkiye’nin doğal güzellikleri ve tarihi eserleriyle tanımak,
barındırdığı yüzlerce farklı kültürü ve zengin biyolojik çeşitliliğini deneyimlemek isteyen Furkan
Kumkaya, her gittiği yerde atkımızı dalgalandırıyor. Beşiktaş tutkunu Kumkaya, “Yollarda olmak,
herkes için zor görünse de benim bir parçam. Yolculuk aşkım Gazi Üniversitesi’nde Gazi Kartalları’nı kurduktan sonra Beşiktaşımız'ın deplasman yollarında büyüdü. O kadar çok deplasmana gittim
ki her seferinde eşsiz anılar biriktirdim. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman ve Diyarbakır'ı
kapsayan on bir günlük gezimde yine atkım yanımdaydı. Binlerce yıllık geleneğin başlangıcı Hatay'da ki
ağaçlı yol, Cenk Tosun’un kenti Gaziantep, Şanlıurfa’da tarihin en eski yerleşim yeri Göbeklitepe gezimin
ana durakları oldu. Adıyaman’da Komagenne Medeniyeti’nin Nemrut Dağı zirvesindeki heykellerinin Kartal
simgeli olduğunu görmek mutlu etti. Hoşgörünün kenti Mardin, tatlar diyarı Diyarbakır, Beşiktaş atkıma hep
ev sahipliği yaptı. Sadece Beşiktaşlı olduğu için birbirine selam verip ona güvenen bir geleneğin devamı olmanın
gururunu yaşıyorum.” diye konuştu. ◊

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

“Beşiktaş
bizim
evimizde
her gün adı
geçen bir
gerçeklikti"

B
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Yazı:

Fatma Arsan

En sevdiğimiz Mayıs ayı,
en güzel günlerin en güzel
bayramların kutlandığı en
çok acı duyduğumuz en
çok mutlu olduğumuz tüm
duygularımızı yaşadığımız
baharımız, Hıdrellezimiz,
işçilerimizin, emekçilerimizin
tüm emeklerimizin
bayramları, Atatürk'ü Anma
ve Gençlik ve Spor Bayramı,
direnişlerimiz, Anneler Günü,
hepsi ayrı ayrı kutlu olsun...

u ayki konuklarımız Elif
Çelebioğlu ve
güzeller güzeli
kızı Elif Mina
			
Çelebioğlu... Sizi
kısaca tanıyabilir miyiz?
1979, İstanbul doğumluyum. Eşimi
on yıl önce kan kanserinden kaybettim. Mina iki yaşındaydı. Aynı yıl
babamı da kanserden kaybettim ve
annemin yanına Gültepe’ye gelmek
zorunda kaldım. Aslında doğma büyüme Pendikliyim, karşının taksisiyim yani... Sonrası iş hayatı, daldan
dala işler ama en profesyonel
yaptığım iş üst düzey yönetici asistanlığı oldu. Ama iş yerim iflas verdi,
iki aydır işsizim. Bir kız kardeşim
ve dünyalar tatlısı iki yeğenim var.
Erkek olanın adı tabii ki Kartal, kızın
adı Mia Su... Kartal da aynı dedesi
gibi bir Beşiktaş fanatiği...
Kızımın hikayesi umarım hep
güzel olur... Elif Mina, aktıncı sınıfa
gidiyor Levent’te bir devlet okulunda okuyor. İki senedir Eczacıbaşı'nda voleybol oynuyor. Bu sene
lisanslı oynadı. Tipik bir zamane çocuğu, elde telefon, sürekli
fotoğraf çekmeler, dans videoları
paylaşmalar... Dansa çok düşkün.
Bu yıl sonu o alanda bir eğitim
aldırmayı düşünüyorum açıkçası.
Sevdiği keyif aldığı uğraşıları olsun
istiyorum. Umarım her şey gönlünce
olur kuzumun.

Beşiktaşlı olmak, üstelik de
anne-kız Beşiktaşlı olmak nasıl bir
duygu, nasıl bir gurur yaşatıyor
size?
Anne-kız olarak en sevdiğimiz şeylerin başında beraber maç
izlemek geliyor. Sonrasında da evde
güzel bir film izlemek ve puzzle yapmak... Mina, çok sosyal bir
çocuk, o nedenle birçok aktiviteden
keyif alıyor, sevmediği şey çok az..
Evde herkes Beşiktaşlı mı?
Mina’nın Beşiktaş aşkı her geçen
gün artıyor. Küçükken beni Beşiktaş'la paylaşmak istemediğinden
maça gitmemi de, maçı izlememi
de istemezdi. Ama artık beraber
izliyoruz her maçı. Beraber dertlenip
beraber seviniyoruz, hatta ağladığımız da oluyor. Bu duygu anlatılmaz
bir duygu yaşanması gerek. Onun
gözlerindeki Beşiktaş aşkını gör-

“Maç olsun olmasın dışarı
çıktığımızda mutlaka
formalarımızla ya da
Beşiktaş tişörtlerimizle
çıkarız. Beşiktaş benim
hayatımın bir parçası.
Beşiktaş benim babam...”

ne anılar biriktirmişler.
Bu arada babam için anma düzenleyen Arman abiye, Şeref amcaya ve tabii ki Barış Uzel'e teşekkür
etmek isterim.
Totemleriniz var mıdır?
En sık yaptığımız totem, rakip
atağa geçtiğinde ellerimizi bağlamak. O esnada herkesin birbirine
“Bağla, bağla, bağla“ diye bağırması, dışarıdan bakanlar için bayağı
komik oluyordur.
Bir de maç iyi gitmiyorsa yerimizi değiştiririz mutlaka. Gol atana
kadar defalarca değiştirir dururuz.
Maçta da tanımadığım kişilerle
sürekli yer değiştiririm.

mek, beni inanılmaz mutlu ediyor.
Maç olsun olmasın dışarıya mutlaka formalarımızla ya da Beşiktaş
tişörtlerimizle çıkarız. Rengimiz
hep bellidir çok şükür. Babamla ve
babasıyla gittiğimiz, izlediğimiz
maçları şimdi kızımla yapıyorum.
Daha gidilecek çok deplasman var...
Anneannemiz Galatasaraylı ama
otuz senesini bir Beşiktaş amigosuyla geçirdiği için fanatikliğimizi
ve aşkımızı çok iyi anlıyor bizimle
oda seviniyor. Beşiktaş benim hayatımın bir parçası.Beşiktaş benim,
babam!
Nasıl Beşiktaşlı oldunuz?
Amigo bir babanın kızı olunca
kendiliğinizden oluyorsunuz zaten.
Beni altı yaşımda maçlara götürmeye başlamış, annemle çok kavga
etmişler bu yüzden. Hatta bir gün
annem evde maçı izlerken babamın
gol olunca beni tribünde bayrak
gibi salladığını görüp bayılmış ama
babam durmamış tabii...
Beşiktaş bana babamdan kalan
en büyük miras.
Rahmetli eşim, kuzenimin arkadaşıydı, onu da çocukluktan beri
maçlara götürürdü babam. Hep
beraber deplasmanlara giderdik. O
zamanlar arkadaşız tabii... Babamın

maç anılarını, deplasman hikayelerini dinleyerek büyüdük. Beşiktaş
bizim evimizde her gün adı geçen
bir gerçeklikti.
Yenildiğimizde soframızın tadı
tuzu olmazdı inanın. Babam kötü
olurdu çünkü, biz de üzülürdük.
Böyle bir sevda ile büyüttü babam
bizi.
Bir anınızı bizimke paylaşır
mısınız?
Kocaeli deplasmanında gol sonrası sevinirken arkadaki gençler çok
taşkınlık yaptı ve benim üzerime
düştüler. Tabi babam hemen araya
girdi ve "Dikkat edin" diye bunlara söylendi. Gençler bu sefer “Sen
kime dayılık yapıyorsun babalık“
diye babama söylenmeye başladılar. O sırada biri arkalardan uçarak
bu iki gencin ensesine yapışıp “Siz
kimle konuştuğunuzun farkında
mısınız, karşınızdaki Arap Bahattin“
deyince gençler babamın elini öpüp
özür dilediler. O anki şaşkınlığımı ve
babama karşı duyduğum hayranlığımı unutamam.
"Pendikli Amigo Bahattin" derlerdi ona biz hep böyle duyduk.
Aslında tribün yıllarında ona "Arap
Bahattin" derlermiş. Şeref amca,
rahmetli Cengiz amca ile beraber

Bir kadın olarak Beşiktaşlı olmak size de bir ayrıcalık gibi
geliyor mu?
Hem kadın olarak hem bu toplumda yaşayan bir birey olarak
Beşiktaşlı olmak müthiş bir ayrıcalık; gurur duyuyorum takımımla
şanlı tarihiyle şerefli ikincilikleriyle
hakkıyla kazanılmış şampiyonluklarıyla... Düşünsenize bir taraftar
grubu hem ülkesindeki hem dünyadaki haksızlıklara karşı korkusuzca
bayrak açsın... Hele ki ülke olarak
manevi değerlerimizin erozyona uğradığı günlerden geçerken...
Dünyanın hayranlıkla takip ettiği
bir taraftar grubumuz var. Daha çok
şey söyleyesim var ama özetle iyi ki
Beşiktaşlıyım.
Elif Mina nasıl bir genç olarak
yetişiyor ve onu ileride nerelerde,
nasıl görmek istersiniz?
Mina yukarıda da bahsettiğim
gibi aktif spor yapan bir çocuk.
Zaten onu yönlendirmemdeki en
büyük amaç kötü alışkanlıkları olmasın, sporun içinde kalıp bir yerinden tutunsundu. Umarım muvaffak
olur. Sanata da çok meyilli. Özellikle sahne sanatlarına... Ben onun
doktor olmasını çok istiyorum. Ona
da fikrimi söyledim ama kendisinin
pek niyeti yok gibi duruyor. ◊
Tribünlerimizin unutulmaz amigosu
Bahattin'in kızı Elif Çelebioğlu ve torunu
Mina, bu ay köşemize konuk oldu.
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Beşiktaş’ın diyetisyeni Müge Özyurt Şafak:

“Beşiktaş, sağlıklı
ve fit bir takım”

T

esislerimizde
Müge Özyurt Şafak ile buluştuğumuzda direkt
“sağlıklı yaşam”
			
ve “fit kalma”
temalı muhabbetimize başlamıştık.
Ben de bir amatör sporcu olarak
hem profesyonel futbolcularımızın
nasıl bir diyet sürecinden geçtiğini merak ettiğim hem de kendime
bir pay çıkarmak istediğim için
Özyurt’u soru bombardımanına
tuttum. Neyse ki o da yaptığı işten
aynı zamanda büyük keyif alan bir
insandı ve hiç sıkılmadan tüm sorularımızı içtenlikle yanıtladı.

Röportaj:

Murat Arda
Fotoğraf:

Rahman Sağıroğlu

Artık Türkiye liglerinde
profesyonelleşen
tüm takımlar uzman
diyetisyenlerle çalışıyor.
Beşiktaşımız’ın
da birbirinden fit
futbolcularının nasıl bir
beslenme ve antreman
süreçlerinden geçtiğini
uzman diyetisyen Müge
Özyurt Şafak ile konuştuk.

Bir diyetisten nasıl bir eğitim
sürecinden geçer?
Lisans eğitimini 2007 yılında
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü’nde tamamladım.
Şu anda da Marmara Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde
doktora düzeyinde eğitimime devam ediyorum. Bununla birlikte aktif
bir mesleki hayatım da eğitimime
paralel gitti.

“Beşiktaşlı futbolcular
kendilerine iyi
bakıyorlar, beslenme
ve antremandan sonra,
önce ne yemeleri ve ne
içmeleri konusunu sıklıkla
konuşuyoruz. Sağlıklı ve
fit bir takım olduğumuzu
söyleyebilirim. Ama bunu
korumak gerekiyor. Her
şeyin başı beslenme ve bu
bir hayat tarzı olmalı.”

Daha önce nerelerde çalıştınız?
İlk önce Acıbadem Sağlık Grubu’nda diyetisyen olarak çalışmaya
başladım. Dokuz yıl boyunca aktif
olarak, klinik, obezite, zayıflama, ve
sporcu diyetisyeni olarak hizmet
verdim. 2014 ve 2017 yılları arasında
üç sezon Başakşehir Futbol Kulübü’nde takım diyetisyeni olarak çalıştım. Aynı zamanda Nişantaşı’nda
da kendi muayenehanemde hizmet
vermeyi sürdürüyorum. 2017-18
sezonu itibariyle de burada, Beşiktaş JK Futbol A Takım Uzman
Diyetisyeni olarak ekibin bir parçası
olduğum için çok mutluyum.
Takımımızın sağlık durumu, bedensel formları ne düzeyde?
Beşiktaşlı futbolcular kendilerine
iyi bakıyorlar, beslenme ve antremandan sonra, önce ne yemeleri
ve ne içmeleri konusunu sıklıkla
konuşuyoruz. Sağlıklı ve fit bir takım
olduğumuzu söyleyebilirim. Ama
bunu korumak gerekiyor. Her şeyin
başı beslenme ve bu bir hayat tarzı
olmalı.
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“Ağır spor yapanlar,
profesyonel futbolcular
ve atletler uzman
diyetisyenlerin ve
doktorlarının kontrolünde
ne kadar protein almaları
gerektiğini öğrenmeli
ve bilinçli protein
tüketmelidir. Çünkü
her şeyin fazlası zarar.
Dinlenme, bilinçli egzersiz
ve iyi beslenme birbirini
tamamlayacaktır.”

Diyet yapmayı da insanlar yanlış
anlıyor diyebilir miyiz? Aç kalmayı
diyet yapmak sananlar var.
Kesinlikle bu büyük bir yanlış.
Sağlıklı yaşam için spor ve doğru
beslenme bir arada olmalı.
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“Futbolculuk çok zor bir meslektir; inanılmaz sıkı
bir antreman süreçlerinden geçiyorlar ve kendilerini
toparlamaları için de uygun miktarda protein ve
karbonhidrat almak zorundalar. Ancak bu beslenme
tipi yoğun spor yapan kişilerle spor yapmayan kişiler
için aynı olmaz. Sporu bıraktıktan sonra ona uygun
beslenmeliler. Aynı pilavları yemeye devam edip
egzersiz yapmazlarsa şişmanlamaları da kaçınılmaz
olur. Ancak yeni nesil sporcuların daha bilinçli
olduklarını söyleyebilirim.”

Çok haklısınız. Bazı futbolcuların sporu bıraktıktan sonra nasıl
şişmanladıklarını hayretler içinde
gözlemliyoruz.
Futbolculuk çok zor bir meslektir;
inanılmaz sıkı bir antreman süreçlerinden geçiyorlar ve kendilerini
toparlamaları için de uygun miktarda protein ve karbonhidrat almak

zorundalar. Ancak bu beslenme
tipi yoğun spor yapan kişilerle spor
yapmayan kişiler için aynı olmaz.
Sporu bıraktıktan sonra ona uygun
beslenmeliler. Aynı pilavları yemeye
devam edip egzersiz yapmazlarsa
şişmanlamaları da kaçınılmaz olur.
Ancak yeni nesil sporcuların daha
bilinçli olduklarını söyleyebilirim.

Protein tozları çok tartışılıyor.
Siz bir diyetisyen olarak bu konuda
neler söyleyebilirsiniz?
Ağır spor yapanlar, profesyonel
futbolcular ve atletler uzman diyetisyenlerin ve doktorlarının kontrolünde ne kadar protein almaları gerektiğini öğrenmeli ve bilinçli protein
tüketmelidir. Çünkü her şeyin fazlası
zarar. Dinlenme, bilinçli egzersiz ve
iyi beslenme birbirini tamamlayacaktır.
Spor yapan herkesin en önem
verdiği şeylerde biri de sixpack’ler...
Bunun için ne yapmalı, ne yapmamalı?
Öncelikle kendilerine “Altı ay
içinde şunu yapmalıyım” gibi hedefler seçmek yerine bilinçli spor
yapmayı ve doğru beslenmeyi bir
hayat tarzı olarak görmeliler. Sağlıklı bir bedenin sırrı budur. Önce
uygun bir beslenme programı ve ona
uygun spor, sonra güzel bir beden ve
sıhhatli bir yaşam da kendiliğinden
oluşacaktır. ◊
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Sıkıntı yoksa
sıkıntı vardır
PEKi NE YAPMALI?
Yazı:

Serdar Vatansever
Uzm. Klinik Psikolog
www.serdarvatansever.net

H

ayatımızda
bize dönem
dönem sıkıntılar tattıran
problemler			
den gerçekten kurtulmalı mıyız? Yazının başlığında okuduğumuz
gibi problemler kişinin zihnini
ve beynini aktif tutan şeylerdir.
Yani sıkıntı yoksa sıkıntı vardır.
Düşünün, araştırmalara göre
alzheimera yakalanan birçok kişi,
bu hastalığın genetik aktarımının
yanı sıra aktif olmayan beyinler
üzerinde daha sık görüldüğü tespit edilmiş. Aslında sistem şöyle
işliyor; her şey normal giderken
herkes güvende olduğundan
beyin rölantiye alıyor fakat daha
hızlı yol alabilmeniz için yeni
bir problem çıkıyor ve beyniniz
hemen onu geçmek için vitese
takıyor. Evet, zorlanıyorsunuz
fakat ilerliyorsunuz. Bu açıdan
problemler size bir engel değil,
faydalanmayı bilene itici güç
oluyor.

1

Problemi yok etmek için uğraşma, baş edebilmeyi öğren.
Baş edilebilen problem artık
problem olmaktan çıkar. Yani
yürümeyi öğrendiğiniz ilk yıllara
giderseniz, ayakta kalmak sizin
için problemken, şu an bu problemin çözümünü bulduğunuz için
yürümeyi dert etmezsiniz.

2

Problem çözümüne dair olan
düşüncelerinin sabitliğini kır.
Bizler hayatımızdaki sıkıntıları
kendi çözümlerimize göre çözmek
isteriz. Çünkü ancak bu şekilde
çözüleceğine inanırız. Fakat bu
düşünce sizi daha zora sokabilir,
yani diyeceğim o ki başka çözümlere açık olun.

3

Problemin analizini iyi yapın.
Bir sorunun çözülebilmesi onu

iyi tahlil etmekten geçer. Örneğin, alt ıslatma problemi ile gelen
minik danışanlarımın, daha da
çocukluğuna inmek yerine ilk
önce akşam yatmadan ne kadar
su içtiklerini sorarım. Bazen sorun
bu kadar basittir. Eğer problem
tahliliniz dallanır budaklanırsa,
yani çözüm yolu ne kadar uzarsa
yola çıkmanız o kadar zorlaşacaktır.

4

Problemler varken mutlu
olmaya çalışmak, yapılan en
büyük yanlıştır.
Pul biber genellikle tek başına
yenmez ama yemeğin yanında
bir baharat ve bir lezzet katar.
Yani problemleriniz tek başına ne
kadar acıtsa da hayatın içerisine
dahil ederek tat almak, onlarla
başa çıkabilmek adına en önemli
kuraldır.
Problemler varken mutlu olmaya çalışmak, yapılan en büyük
yanlıştır. Pollyanna'cılıktır. Bunun
yerine başka nelere sahip olduğunuzu tekrar hatırlamak size
iyi gelecek! Hayatınızda sahip
olduklarınıza şükrederek, başa
çıkma silahlarınızı güçlü hale
getirmek ve nelere sahip olduğunuzu tekrar hatırlamak sizin
elinizde! ◊
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Spor müzeleri ve
Beşiktaş JK Müzesi

M

Yazı:

Canan Cürgen

Müzeler Haftası
(18-24 Mayıs) sebebiyle
dergimize özel bir yazı
kaleme alan Beşiktaş JK
Müzesi Müdürü Canan
Cürgen, kulübümüzün
yeni müzesini yaratma
deneyiminin, ülkemizdeki
diğer spor kulüplerinin
müzelerine de ilham
kaynağı olmaya devam
ettiğine dikkat çekti.

üzeler insanlığın doğal ve
kültürel mirasını korur,
yorumlar
			
ve teşvik
eder. Neolitik dönemlerden modern
zamanlara kadar, spor oyunlarına
ilişkin koleksiyonların çeşitli temsilleri ve bu amaçla kullanılan araçlar
müze koleksiyonlarında yer almıştır. Spor müzeleri, yalnızca modern
toplumdaki evrensel etkileri açısından değil, aynı zamanda sosyal
tarih hakkında farklı bir bakış açısı
sunan bilgiler nedeniyle de müzecilik alanında çok özel bir alt gruptur.
Phillips1 tarafından önerilen spor
müzesi tipolojisinden göre; sergileme türlerine, spor branşı örneklerine,
fiziksel kurgularına, bilgi kaynaklarına, amaçlarına, çalışan personeline,
finansal kaynaklarına göre çeşili
içeriklerle tarif edilen akademik,
kurumsal, kamusal ve yerel olmak
üzere dört ana tip spor müzesi mevcuttur.
1

Beşiktaş JK Spor Müzesi

Phillips, Murray G. ed. “Representing the Sporting Past in Museums and Halls of Fame,
Routledge, 2012, p.6

Kansas Sports Museum

Bir spor kulübünün tarihi bir asır
geçtiğinde, ilk reflekslerden biri, tüm
taraftarları ve ilgili maddi ve manevi
materyalleri bir araya getirerek, kulübün taraftarlarıyla iletişim kurabileceği bir müze oluşturmak ve daha
geniş halk kitlelerine ulaşmak olarak
tarif edilebilir.
Spor faaliyetlerinin kültürel olarak
sunulmasını ve toplumların sporda
ulusal, uluslararası başarılı olmuş
değerlerinin gelecek nesillere ulaştırılmasını sağlayan spor müzeleri,
geçmişten günümüze spor faaliyetlerinin gelişiminin sergilenmesinde yardımcı olan müzeler olarak
da görülebilir. Her müze türünde
olduğu gibi evrensel bir spor kavramı
kapsamında ele alınan çağdaş spor
müzelerinde aynı zamanda eğitim
odaklı aktiviteler de bulunur. Spor
müzelerinin tarihçelerine bakıldığında özel koleksiyonların öne çıktığı

görülmektedir. Daha sonra bu rol;
kendini belirli bir spor dalına adamış,
kendi aktiviteleriyle ilgili objeler ve
arşivlere sahip kuruluşlar, dernekler veya spor kulüpleri tarafından
geliştirilmiştir. Böylelikle, sporun
yayılması ve spor takım kültürüyle ilgili bütün belgeleri sistemli ve
özenli biçimde toplayan müzeler
ortaya çıkmıştır. Spor müzelerine
tarihsel olarak bakarsak, ilk olarak

The Fanattic Sports Museum, Kalküta

ait oldukları toplumlarda önemli bir
prestij kaynağı olan spor kulüpleri
ve dernekleri tarafından biriktirilen
somut ve soyut spor miraslarının
sahneye çıkarıldığı “spor sergileri”
yapılmaya başlandığını görürüz.
Beşiktaş JK, atletizm, güreş,
eskrim gibi, jimnastiğin temel
branşlarını esas alarak 1903 yılında
kurulmuştur. Kulübün tarihi Türkiye
Cumhuriyeti tarihinden eskidir ve bu
anlamda müze koleksiyonu Osmanlı
İmparatorluğu’ndan modern Türkiye
Cumhuriyeti’ne geçişin bir yansıması olarak okunabilir. Beşiktaş JK’nın
tarihini, değerleri aracılığıyla anlatan, ağırlıklı olarak futbol branşına
yer verdiğimiz kulüp müzemizin uzun
dönemli misyonu “ziyaretçiler için
olduğu kadar gelecek nesiller için de
futbol mirası ve kültürünü korumak
sorumluluğu” olarak belirlenmiştir.
Müze, sporun gücüyle insanların
yaşamlarını iyileştirmek, spor aracılığıyla öğrenme ve spor eğitimine
katkı sağlamak sorumluluğunu da
taşımaktadır. Yalnızca bir futbol kulübü müzesi değil, bir spor tarihi müzesi olma hedefi ile yola çıkmış olan
müze interaktif alanları, engelli ve
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Manchester United Sporst Museum
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çocuk dostu yapısı ile ziyaretçilerine
eşsiz bir deneyim yaşatmaktadır.
Vodafone Park’ın tarihi 19 Mayıs
kapısından girilen Beşiktaş JK Müzesi iki kat üzerine yerleşmiş 1650
metrekarelik alanla Türkiye’nin en
büyük tescilli spor müzesidir. Giriş
katta kulübün kronolojisi ve şampiyon takım kupasıyla birlikte yer
almakta olup yalnızca futbol dalını
değil, tüm spor branşlarını ziyaretçiyle buluşturmak üzere, yıl içinde
sıklıkla yenilecek bir geçici sergi
alanını barındırmaktadır.
2001 yılında kurulan, 14 Şubat
2017 tarihinde müzeolojik ve müzeografik olarak yenilenerek yeniden açılan müze, yeni kurgusu ve
tasarımıyla, kulübün tüm branşlarından gelen yüze yakın kupa ve iki
yüzden fazla, forma, top, krampon,
belge, plaket, şilt, bayrak, flama gibi
nesnelerden oluşan koleksiyonunun

yanı sıra 1903 tarihinden günümüze
kulübün şerefli öyküsünü görselleştiren yüzlerce film, fotoğraf ve
resimle anlatılan çağdaş bir sergileme tasarımına sahiptir.
Beşiktaş JK Müzesi’nde elliden
fazla dijital uygulama ile ziyaretçilere kulübün spor dalları ile ilgili
izleme ve etkileşimsel deneyim
olanağı sunmaktadır. Müzede tarihi
ve güncel spor etkinliklerinin kısa
belgeseller niteliğinde görüntüleri,
dijital sorgulama kioskları, sanal
oyun ortamları, stat mappingleri,
belgesel alanı uygulamaları bulunmaktadır. Ayrıca artırılmış gerçeklik
ile Vodafone Arena’da heyecanlı bir
deneyim, futbol yıldızlarıyla ekranda
buluşma, marşların söylenebileceği
karaoke odası ve Guiness rekoruna
sahip taraftarın desibel rekoru odası
müzenin öne çıkan dijital uygulamalardır. Dijital uygulamaların yanı

sıra müzenin tamamında ziyaretçinin dokunarak deneyimleyeceği ve
keşfedebileceği etkileşimli alanlar
da yer almaktadır.
Beşiktaş JK Müzesi yüzde yüz
engelsiz bir müze olarak fiziksel
engelliler için katlar arası ulaşımdan,
vitrin yüksekliklerine kadar tamamıyla erişilebilirlik standartlarındadır. Görme engelliler için tüm müze
alanını kapsayan başta hissedilebilir
yol rotası olmak üzere düzenlemeler
içermektedir. Müze, görme engelli
ziyaretçilerin dinleyebildikleri, replika
koleksiyon malzemelerine dokunabildikleri ve müzede yer alan bilgileri
Braille alfabesi ile okuyabildikleri
eşsiz bir deneyim sunmak üzere
donatılmıştır.
Beşiktaş JK çocuklara ve genç
nesillere verdiği önemi müzesine de
taşımış olup, üç yaşından itibaren
tüm yavru kartallar için ebeveynleriyle, eğitmenleriyle birlikte gezerken
dokunabilecekleri, oynayabilecekleri ve keşfedebilecekleri bölümler
hazırlanmıştır. Yavru kartal besleme alanında dijital olarak dünyaya
getirip, büyütecekleri kartallarına
gönülden bağlanan çocuklar, uzman
eğitimcilerin desteğiyle özel olarak
düzenlenmiş çocuk alanında eğlenceli saatler geçirebilmektedir.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün
yeni müzesini yaratma deneyimi,
ülkemizdeki diğer spor kulüplerinin
müzelerine de ilham kaynağı olmaya
devam etmektedir. ◊

FC Barcelona Football Museum

Bu makalenin bir bölümü “A Centennial Sporting Club, Its Football Fanatics and Challenges ın Recreating Its Sport Museum” adıyla 2017
yılında Strasbourg’da düzenlenen (CESH) Avrupa Komitesi Spor Tarihi Konferansı’nda Canan Cürgen (Beşiktaş JK Müzesi Müdürü) ve Burçak
Madran (Müzeolog, Tasarımcı) tarafından sunulmuştur.
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Sihirli kramponlar ve
günümüze yansıması
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Yazı ve Fotoğraf:

Handan Kaloğulları
Spor ve Pazarlama Yöneticisi

B

u sihirli
kramponlar,
günümüze
ulaşana kadar birçok
			
değişimden
geçmiştir. Değişen kramponlar,
oyuncular üzerinde oyun performansını nasıl etkilediğini ve bu
büyük endüstrinin oluşumuna
nasıl etki ettiğinin hikayesini, siz
sevgili spor severlerle paylaşmak
isterim.

İlk kramponların çıkış hikayesi,
1526 yıllarına dayanır. Bu yıllarda,
futbolda yaşanan yaralanmalar
dikkate alınır ve 8. Kral Henry’nin
de katılacağı bir futbol maçında
yaralanmamasından endişe edilerek daha adı bile konulmamış,
özel bir futbol ayakkabısı yapılır.
Adı bile henüz netleşmemiş bu
özel ayakkabının herbir tekinin
ağırlığı 500 gram civarındaydı. 8.
Kral Henry’nin bu ayakkabılarla
oldukça zorlandığını düşünmeden
edemiyorum.
Peki ya siz, bu ayakkabılarla
ne kadar futbol oynayabilirdiniz?
Yavaş yavaş, futbol popülerite
kazanmaya başladığı 1800’lü yıllarda, “kramponlar" yaratılmıştır.
Günümüzden farkı ise, çivili,

renksiz, ağır ve birçok farklılıkların olmasıydı.
O dönemlerde, oyuncuları
korumak için bu çivili kramponların ön kısımları ise metalden
yapılıyordu. Ne kadar koruyordu
pek bilinmez ama kazayla bir
futbolcuya dokunduğunuzda
oldukça can yaktığını düşünmek
insanın içini acıtıyor.
Futbol endüstrisinde bu ihtiyacı fark eden ve sektöre hızla
giren kuruluşlar, yine aynı hızla
üretim yapmaya başlamıştır.
Fakat yine de bu büyük ihtiyaç
karşısınıda, üretim yapan firmaların sayısı bir elin beş parmağını
geçmeyecek derecede sınırlıydı.
Üretimi yapan kuruluşların arasında hepimizin tanıdığı kuruluşun bulunması mutluluk verici,
kim mi? Hummel... Diğer firmalar
ise sonrasında değişecek
olan Dassler Brothers
ve Gola’dır.

2. Dünya Savaşı sonrasında
hızla büyüyen bu sektörde, futbolcuların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen ilk yatırımcı
Dassler kardeşler olmuştur. Bu
kardeşler sırasıyla aşağıdaki
kramponları çıkarmışlar.

ra girerek Nike Mercurial üretimi
yapmasıyla, sahalar renklenir.
Tutundurma zamanlarında bu
renkli kramponlar, 1998 yılında
Ronaldo’nun markayı ve ürünü
severek kullanması ürünü daha
popüler hale getirir. Elbetteki po-

Büyümenin getirdiği etkiyle zamanla, kardeşler arasında
sıkıntı yaşanmış ve kardeşlerin
ayrılmasına sebep olmuştur.
Ama sektörden ayrılmamışlardır.
Aksine, problemi fırsata dönüştürerek, sektöre farklı isimlerle
girmişlerdir. Firmalar, bu zamanın
devleri Adidas ve Puma’dır. Bu
kardeşlerin birbirine olan hırsları,
kramponlarda yeni modellerin
çıkmasına ve bu sektörün gelişmesine etken olmuştur.
1954 yılı Dünya Kupası'nda bu
kramponlarla oynanan maçla,
günümüzün devi doğmuştur.
Doğum hikayesi ise bu kupa
maçında, Adidas’ın değiştirilebilir
çivili kramponlarla çıkmış. Havanın yağmurlu olması nedeniyle,
karşı takım Hollanda oyuncularının ıslandıkça ağırlaşan ve
değiştirilmeyen çivili kramponları
nedeniyle maç mağlubiyetle bitmiştir. Bir mağlubiyet bir galibiyetle Adidas’ın doğmasına neden
olmuştur.
1998 yılına kadar üç firmanın
üretttiği renksiz kramponlar,
yine bu zamanda Nike’ın sahala-

püler hale gelmesinin tek nedeni
rengi değildir. Hafif, konforlu ve
hareket kabiliyetinin artmasını
da unutmamak gerekir.
2002 Dünya Kupası'nda zirvede olan Adidas, bu yıllarda zirveyi Nike ile paylaşmak zorunda
kalır. Elbetteki kazanılan kupayı
ve Brezilyalılar'ın markaya olan
tutkusunun etkisi oldukça
büyüktür.
Pembe kramponların
tartışıldığı günümüzde,
futbolcuların bu ürünlerin
rengi ile sahalara renk
katmasının yanı sıra,
bu üründen memnun
olmaları, oyunculuk
kariyerlerine avantaj
sağlaması nedeniyle kimisi isteyerek kimisi
ise takımın
yaptığı

anlaşmalar bu ürünleri kullanmak durumundadır. Bunun yanı
sıra oyuncuların, dudak uçuklatacak kadar yüksek bedeller
karşılığında pazarlama sihrinden
yararlanıp, bu ürünlerin tanıtımlarını severek yapmasının etkisi
de oldukça büyüktür. Ronaldo,
Mesut Özil, Messi bunların en iyi
önekleridir.
Sihirli kramponlar pazarının
zirvesini, Adidas ve Nike paylaşmaya devam ediyor. Puma ise
bu rekabet koşullarına bakarak
stretejisini değiştirip, bireysel
sporcularla ilgilenmeye başlamış
durumda. ◊
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SOSYAL BES I KTAS
15 MART 2018- 15 NISAN 2018

TT LİSTESİNDE BEŞİKTAŞ

TREND
(62518)
2,4%

(2132200)
82,0%

#BeşiktaşınMaçıVar hashtag'i
toplamda 89 saat gündemde
kalarak dikkat çekmektedir.
Tüm Twitter gündeminde de
3. sıradadır.

TWITTER HESAP PERFORMANSI

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN HASHTAGLER

(228501)
8,8%
(146394)
5,6%
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• Beşiktaşımız Instagram'da takipçi başına
etkileşimde Avrupa'nın dev kulüplerini
geride bırakmıştır.
• Takipçilerimiz, son bir ayda yine oldukça
aktif oldular.

KELİME BULUTU

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN EMOJİLER
Beşiktaşımız'ın 115. yaşını
kutladığımız Mart ayında
bu yönde paylaşımlar oldu.

EMOJİ BULUTU

Alkış emojisi bu ay da en fazla
kullanılan emoji oldu.

RESMİ HESAPLARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

FUTBOLCULARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

19.03 Beşiktaş
SiZDEN GELEN
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Yazı:

Kemal Turgut

Her Beşiktaşlı’nın olduğu
gibi bizim de var elbet
bir hikâyemiz...
Radyoda cızırtılı
maçlar, televizyon
başında maç izlerken
en kritik pozisyonlarda
çıkan reklamlar, şifreli
yayınları çözmeye
çalışmalar... 90’larda
çocuk ya da genç
olabilmiş şanslı azınlığın,
o dönemde sövdüğü
ama bugün övündüğü
tecrübelerdi bunlar.
Beşiktaşlı olmaya dair
duygularımı kulübümün
dergisine yazmak
istedim.

Y

ıllar yıllar geçti,
futbol evrildi,
biz büyüdük.
Belki de yaşlandık. Kimine
			
göre yaş aldık.
Bizimle birlikte büyüyen ve olgunlaşan bir sevda vardı içimizde.
Beşiktaş’ı yaşamanın ve kendini
bir parçası olarak görmenin en büyük mihenk taşı İnönü’de maç seyretmekmiş... Seyredince anladım...
Semti koklamak, biraz demlenmek, maç yaklaşınca yollukları alıp
Ağaçlı Yol’a vurmak kendini, sanki
sonunda sevgiliye kavuşulan çiçekli
bir yol gibi, kışlanın duvarlarında
bezenmiş Atatürk’ün himayesinde,
bazen hiç bitmeyen bazense nasıl
geçtiğini bile anlamadığın on dakikalık bir yürüyüş... Yürüyüş hafif kaldı
aslında... Doğru kelimeyi bulmak
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zor... Rüya gibi... Bu duygunun her
maçta aynı yoğunlukla yaşanıyor
olması da ne kadar garip. İnsanoğlu
tekrarlayan yaşantılarda heyecanını
yitirmeye başlar hâlbuki. Ama mevzu bahis Beşiktaş ise gerisi malum:
Teferruat.
Aynı heyecanla daha büyük
aşkla yürüdük yıllarca bu yolda...
Çok güzel dostlar edindik. Nicelerini
yitirdik. Dünden feyz alıp önümüze
bakarken, futbol endüstrisi denen
canavar sevdiğimizi eline geçirip
kıskıvrak yakalarken zaman zaman

ağladık, hırslandık, umutsuzluğa
kapıldık. Ama gün be gün, an be an
o armanın peşinde olmaktan, kederi
Siyah’a sevinci Beyaz’a bağlamaktan vazgeçmedik.
Duygularımıza tercüman olan
tezahüratlarla tezahür ettik içimizdekileri. Hayatımızın bir parçasıydı
çünkü. Hatta hayatımızın merkezinde, olmazsa olmazımız, ekmekle su
gibi en temel ihtiyaçlarımızın karşılığıydı Beşiktaş. Hayatın ta kendisi. O gülünce güldük, o ağlayınca
ağladık. Ona gelen bize gelsindi
hep. Seba’nın dediği gibi “Beşiktaş’ı
üzmesinler”di. Şeref Bey’in fedası
gibi elimizde avcumuzda ne varsa,
son damlasına kadar kanımızı bile
vereceğimiz yegâne sevdamızdı
Beşiktaş.
Optik diyor ya hani “Çok sevdik
be abi”... Hakikaten çok sevdik. Zaman zaman korksam da bu sevgiden, hep deseler de bana “Beşiktaş’ı
sevdiğin kadar kimseyi sevmiyorsun,
sevemiyorsun” diye.
Varsın sevmeyeyim.
Ben Beşiktaşlı’yı severim Beşiktaş’tan ötürü.
İyi ki varsın Beşiktaş. ◊

Siz de Beşiktaşımız ile ilgili duygu ve
düşüncelerinizin dergimizde yer almasını
istiyorsanız, yazılarınızı dergi@bjk.com.tr
adresine gönderebilirsiniz.

Türkiye’nin ilk gerçek kapsamlı gaming alanı

Lenovo Game On

K

78

Mayıs
2018

Dünyanın ve Türkiye’nin
lider teknoloji
şirketlerinden Lenovo,
kulübümüz ile dünyada bir
ilke imza attı. Vodafone
Park içerisinde açılan,
Lenovo’nun yüksek
performanslı ürünleri
ile donatılmış, 1.000
m2 büyüklüğündeki dev
gaming alanı “Lenovo
Game On”, kapılarını açtı.

ulübümüz ve
Lenovo işbirliği
ile hayata geçirilen “Lenovo
Game On”,
			
kapılarını
Başkanımız Fikret Orman ve Lenovo
Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu’nun ev sahipliğinde 3 Nisan
günü düzenlenen özel bir davetle
açtı. Vodafone Park’taki Lenovo Game On açılışına; İletişimden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz
Candaş Tolga Işık, Pazarlama ve
Sponsorluklardan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcımız Umut Kutlu,
futbolcularımız Atiba Hutchinson,
Tolgay Arslan ve Dusko Tosic, Beşiktaş Mogaz Takımımız’ın oyuncuları,
şarkıcı Mustafa Sandal ile spor ve
iş dünyasından çok sayıda davetli
katıldı. Davete katılanlar Lenovo’nun
üstün donanımlı Legion marka oyun
bilgisayarlarında kıyasıya rekabetin
tadını çıkardılar.
Gaming alanı lansmanı ise yine
Başkanımız Orman, Genel Müdür
Yardımcımız Umut Kutlu ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Hantaloğlu’nun katılımıyla 5 Nisan günü
yapıldı. Başkanımız Fikret Orman,
lansmanın ardından Lenovo Türkiye
Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ile
birlikte Lenovo Game On’u gezdi ve
oyun oynadı.

Orman: “Ruhunu genç
tutan herkese ‘Come to
Beşiktaş’ diyoruz”

Başkanımız Fikret Orman: “Güzel
bir iş birliğini duyurmak için bir
aradayız. Vodafone Park’ı cazibe
merkezi olması ve insanların bu stadı diğer zamanlarda da kullanması
için organize etmiştik. Önemli bir
lokasyonda Vodafone Park gibi büyük bir yatırımın her gün yaşaması

lazım. Genç kardeşlerimiz bilgisayara çok ilgili. Bu nedenle e-spor’a
da büyük bir ilgi var. Stadımızda
e-futbol için bir mekan yaptık. Çok
güzel oldu. Bu stadın her noktasında emeğim vardır. Ortaya çıkan
Lenovo Game On’u görünce çok
mutlu oldum. Artık dijital oyunlar
ve e-spor dünyanın bir parçası
oldu. E-spor federasyonu kuruluyor.
Beşiktaş da federasyonun ilk üyesi
olacak. Ruhunu genç tutan herkese
‘Come to Beşiktaş’ diyoruz. Amacımız Beşiktaşlılar’ı ve sporseverleri mutlu etmek. Mutluluk sadece
maçla alakalı değil. İnsanlar buraya
gelerek beş-altı saatlerini harika bir
şekilde geçirsinler istiyoruz. Sosyal
sorumluluk projeleriyle insanlara
dokunmak istiyoruz. İyilikle beslenen pozitifle büyüyen bir kulübüz.”

Hantaloğlu:
“Kesintisiz bir oyun keyfi”

Lenovo Türkiye Genel Müdürü
Emre Hantaloğlu: “Hedeflerimizden
biri de tüketicilerin yüksek performanslı ürünlerimizi test etmeleri
ve bilgisayar başında geçirdikleri
zamanı verimli şekilde kullanırken
aynı zamanda oyuna ilgi duyanların
kesintisiz bir oyun keyfi yaşamalarını sağlamak. Bu amaçla şehrin
merkezinde, güvenlik ve teknoloji
beklentisi yüksek olan ve yaşayan
bir gaming alanını oyunseverlere
sunmak istedik. Türkiye’nin öncü
spor kulüplerinden biri olan Beşiktaş ile iş birliği yapmaktan dolayı gururluyuz. Hedefimiz Lenovo

Game On’a gelen ziyaretçilerin
vakitlerini en keyifli şekilde geçirebilmeleri olacak. Bu noktada
ziyaretçilerimiz üstün performanslı
ürünlerimizle oyun oynayabilecekler, turnuvalara katılabilecekler ve
birlikte keyifli vakit geçirebilecekler.
Lenovo olarak gaming pazarında
çok büyük bir gelişme potansiyeli
görüyoruz, Lenovo Game On ile
birlikte bu alandaki hedeflerimizi ve
vizyonumuzu bir üst noktaya taşımanın heyecanını yaşıyoruz.”

Sürprizler sizi bekliyor

Dünyada ve Türkiye’de ilk kez bir
futbol stadı içerisinde oluşturulan,
özel bir gaming alanı olan, tasarımı Ressam Kadir Akorak ve Mimar
Sema Yazıcı tarafından gerçekleştirilen “Lenovo Game On”, bilgisayar

ya da mobil cihazlar üzerinden oyun
oynamayı sevenlere güvenli ve
rahat bir ortam sunuyor.
Lenovo, gaming alanına özel
markası Legion oyun bilgisayarları ile Lenovo Game On’da yüksek
performanslı ürün deneyimi yaşayabilirsiniz. Oyun oynamayı seven
tüm genç ve yetişkinler, toplam
1.000 metrekarelik alana kurulan
Lenovo Game On’da hem güvenli
hem de rahat bir ortamda oyun
oynayabilme şansını elde edecek,
turnuvalara katılıp yeteneklerini
yarıştırabilecekler.
Lenovo Game On’a gelenleri bazı
sürprizler de karşılayacak. Lenovo’nun Jedi Challenges gibi son
dönemde tüketicilerle tanıştırdığı
AR (Augmented Reality) Artırılmış
Gerçeklik tabanlı uygulaması, satışa sunulmadan önce mekâna özel
olarak ilk kez oyunseverler ile tanıştırılacak. Lenovo Game On’da 3 ayrı
Jedi Challenges alanı bulunuyor.
Oyunseverler, Lenovo Game
On’da Microsoft’un oyun konsolu Xbox ile oyun oynama şansına
da sahip olacak. 200 metrekare
büyüklüğünde tasarlanan Xbox deneyim alanında 20’den fazla konsol
bulunacak ve Lenovo Game On’u
ziyaret edenler en yeni oyunları
dünyanın en güçlü konsolu olan
Xbox One X ile gerçek 4K olarak
oynayabilecek.
Her gün 12:00-24:00 saatleri arasında açık olacak Lenovo
Game On ayrıca, eğitim ve sertifika
programlarına ev sahipliği yapacak. Alanda her hafta bir turnuva
düzenlenmesini planlanırken, bu
turnuvalarla heyecan hep canlı
tutulacak. ◊
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Şeyda Aydın:

"Futbol
bir

sanattır"
Uçurum, Arka Sokaklar, Gönülçelen gibi
dizilerde rol almış, Beşiktaşlı oyuncu ve
müzisyen Şeyda Aydın, dergimizin konuğu
oldu ve Vodafone Park’ı ziyaret etti. Güzel
yıldız, “Efendi Beşiktaş”ın centilmenliğiyle
tüm takımlar arasında fark yarattığını
söylüyor.

Röportaj:

Murat Arda
Fotoğraf:

Tuncay Açar

T

okat’ta 1988
yılında dünyaya
gelen Şeyda Aydın, çok pozitif
ruhlu, güler yüzlü
			
ve müziği hakikaten de sevdiği için icra eden bir
müzisyen-oyuncu. Hem öğretmen
olan aynı zamanda Sadri Alışık Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi
de alan Şeyda Aydın ile mabedimizi
tavaf ettik.
Daha önce modellik yaptınız,
sonra tiyatro, müzik derken; şimdi
de sinema ve dizilere mi göz kırpıyorsunuz?
Çocukluktan beri fotoğraf çekilmekten çok hoşlanırım. Lise yıllarımda tiyatro yapmaya başladım,
modellik de ona paralel gitti. Ancak
süreç içerisinde müzik çalışmalarım
daha ağır bastı. Bununla birlikte iyi
bir senaryo olursa dizi ve sinema için
kesinlikle “neden olmasın” diyorum.
Ancak acelem yok. Şimdilik değerlendirme aşamasındayım diyebiliriz.

"Sahnelerde olmamın beni
daha çok mutlu edeceğini
düşündüm. Öğretmenlik
ruhuma uygun bir meslek
değildi sanırım. Ancak
müziğe devam ederken
hırs ve rekabeti değil de
hoşuma giden ve keyif
aldığım bir uğraşı olarak
müziği görmek ve icra
etmek ruhuma daha iyi
geliyordu."
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"Babamdan Beşiktaşlıyım. İsmi de Şeref, tam bir
Beşiktaşlı'dır kendisi. Beşiktaş duygusunu bana
aşıladı. Öyle fanatik bir Baba Kartal ki kendisi, annem
Beşiktaş’ın bir maçı kötü geçerse komşuya kaçar,
Beşiktaş yenerse de neşe içinde hemen eve gelir."

Var mı önümüzdeki dönemde bir
film projeniz?
Bazı teklifler geliyor ancak değerlendirme aşamasındayım. Şu anda
müzikal çalışmalarıma ağırlık veriyorum. 2014’te Serseri adlı bir video
filmi çektik ve olumlu tepkiler aldık
bildiğiniz gibi. Serdar Seki’nin çektiği
klibimiz çok keyifli oldu.
Modellikten müziğe yönlenmenizde sizi motive eden ne oldu?
Müzik yapmak, hep içimde bir
ukte idi. Bununla birlikte ticari bir
kafa ile bunun içine dahil olmak da
beni çok tatmin etmeyecekti. Çünkü
tüm bu müzikal süreçler hayalllerimi
gerçekleştirmek içindi, yani piyasadaki benzer şarkıcılar gibi para
ve şöhret odaklı değil de müziği ve
sahnede olmayı sevdiğim için bu çalışmaları ortaya koymak beni motive
etmiştir.
Sanat için sanat diyorsunuz

yani?
(Gülüyor) Öyle de denilebilir.
Dışa dönük bir yapım var. Aslında
öğretmen de olabilirdim. Nitekim
öğretmenlik mesleğini denedim ama
sadece birkaç ay sürdü.
Ne oldu?
Sahnelerde olmamın beni daha
çok mutlu edeceğini düşündüm.
Öğretmenlik ruhuma uygun bir meslek değildi sanırım. Ancak müziğe
devam ederken hırs ve rekabeti değil
de hoşuma giden ve keyif aldığım bir
uğraşı olarak müziği görmek ve icra
etmek ruhuma daha iyi geliyordu.
Müzik kariyerinizde daha sonra
nasıl bir evrim oldu?
Daha sonra Sen Çekimi adlı dört
parçalık bir maksi-single çıkardım.
Bu süreçte beni çok mutlu eden bir
olay yaşadım. Bir hafta önce Doğa
Koleji’nde bir söyleşi ve şarkı söyleme etkinliğine katıldım. O kadar

çocuğun hep bir ağızdan şarkılarımı
söylemesi büyüleyiciydi.
Şimdilerde müzik ile aranız nasıl?
Neler yapıyorsunuz?
Erdem Kınay ile bir ortak çalışmamız oldu. Bu yaz inşallah piyasaya çıkacak. Tek şarkılık bir single.
Zaman zaman “İşte bu benim şarkım
olmalı” diyebileceğim üretimlerde
bulunabilirsem ne mutlu bana. Bazı
değerler vardır parayla ölçemezsiniz.
Müzik işini aşkla yapıyorum. Bence bu da benim müziği bir iş olarak
değil de bir aşk olarak görmemi
sağlıyor.

"Müzik yapmak hep içimde bir
ukte idi. Bununla birlikte ticari bir
kafa ile bunun içine dahil olmak
da beni çok tatmin etmeyecekti.
Çünkü tüm bu müzikal süreçler
hayalllerimi gerçekleştirmek
içindi, yani piyasadaki benzer
şarkıcılar gibi para ve şöhret
odaklı değil de müziği ve
sahnede olmayı sevdiğim için bu
çalışmaları ortaya koymak beni
motive etmiştir."

"Öyle bir ailedir ki bizimki,
tüm günümüz Beşiktaş’ın
maç sonucuna göre iyi
geçer ya da sabaha
kadar uyuyamazdık.
Erkek kardeşim de babam
gibi aşırı futbol hastası
ve tam bir Beşiktaşlı.
Sanırım ben onlara göre
biraz daha serinkanlı bir
futbolseverim."

Tiyatro tutkunuz devam ediyor
mu?
Tiyatro vazgeçebileceğim bir aşk
değil. Bir an evvel bir tiyatro oyununda yer almak istiyorum. Hem
tiyatro hem de sinema sektörlerinden gelen tekliflerden birini değerlendireceğim.

84

Mayıs
2018

Vodafone Park’a ilk adım attığınızda neler hissettiniz?
Statta çok heyecanlandım. Çünkü
bu stada ilk defa adım atmış oldum
sayenizde. Bunu tarif etmem zor.
Ben, babamdan Beşiktaşlıyım. İsmi
de Şeref, tam bir Beşiktaşlı'dır kendisi. Beşiktaş duygusunu bana aşıladı. Öyle fanatik bir Baba Kartal ki
kendisi, annem Beşiktaş’ın bir maçı
kötü geçerse komşuya kaçar, Beşiktaş yenerse de neşe içinde hemen
eve gelir. Öyle bir ailedir ki bizimki,
tüm günümüz Beşiktaş’ın maç sonucuna göre iyi geçer ya da sabaha
kadar uyuyamazdık. Erkek kardeşim
de babam gibi aşırı futbol hastası
ve tam bir Beşiktaşlı. Sanırım ben
onlara göre biraz daha serinkanlı bir
futbolseverim.
Nasıl bir spor ve futbol anlayışınız var?
Futbolun da bir sanat olduğunu
düşünüyorum. Farklı futbol takımlarına gönül verebilirsiniz ancak bunun
bir endüstri olduğunu, bir eğlence
olduğunu hatırlardan çıkarmamak
lazım. Örneğin Şenol Güneş gibi
bir futbol abidesinin başına gelen
hadise beni derinden yaraladı. Hala
buna inanamıyorum. Türk futbolunun
bir çınarına bu yapılan hiç yakışık
almadı. Umuyorum ki futbol sahalarında bu tip görüntüler azalır ve bir
daha asla böyle acı olaylar yaşanmaz. Beşiktaşımız’ın bu alanda öncü
olacağını düşünüyorum. ◊
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Beşiktaş’tan
Azerbaycan Milli
Forması’na giden yol

I

Yazı:

Gürler Akgün

Beşiktaş U19 Takımı Teknik
Sorumlusu Aydın Tuna ve
Takımın Azerbaycan U19
Milli Takımı oyuncuları
Metin Güler ve Hüseyin
Seylığlı, Beşiktaş’ın sınırları
aşan heyecanını dergimizle
paylaştılar.

ki oyuncumuz Azerbaycan Milli Takımı'nda yer alıyor. Hüseyin
seninle başlayalım;
bize bu serüveni anlatır
		
mısın, nasıl milli oldun?
Hüseyin Seylığlı: Yaklaşık beş
sene önce oraya bir turnuvaya
gitmiştik; o zaman U14 takımımızdaydık. U14 takımımızla orada
şampiyon olduk. Orda bizi izleyen
Azerbaycan Milli Takım hocaları
ertesi yıl bize bir teklif gönderdiler.
İlk etapta tam bir resmi teklif olmamıştı, ancak teklif resmileşince biz
de bunu değerlendirdik.
Nasıl aşamalardan geçtiniz Metin, değerlendirmeni alabilir miyiz?
Metin Güler: Seçildikten sonra
orada bir kamp dönemi ve bir turnuva oldu. O turnuvaya takımdan altı
kişi seçildi ve altı kişi beraber gittik.
Daha sonrasında oradaki turnuvada
iyi performans gösterdik ve elimiz-

den geleni yaptık. Oradaki sayımız
yavaş yavaş düşmeye başladı; önce
dörde, sonra üçe ve son olarak da
ben ve Hüseyin kaldık.
Azerbaycan Milli Takımı’nın
Türkiye'den oyuncuları işin içine katması merak uyandıran bir
konu... Oradaki yankıları nasıl oldu?
Azerbaycan tarafındaki izdüşümlerini anlatır mısınız?
Hüseyin Seylığlı: Biraz şaşırdılar
tabii. Ama bundan önce de olan
şeylerdi tek Türkiye değil; Rusya
olsun, Almanya olsun; gurbetçi
futbolcular da geliyordu oraya. Ama
işte biraz önyargı vardı, “Kendi futbolcumuz dururken neden yabancı
futbolcular geliyor” diyorlardı.
Dört senedir oradasınız, dört
sezondur gittiğiniz turnuvalardan
bahseder misiniz?
Metin Güler: Öncelikle dediğim
gibi Azerbaycan'daki turnuvadan

sonra Almanya'da düzenlenen bir
turnuvaya gittik; orada da güzel bir
dönem geçirdik. Azerbaycan'ın daha
önce katıldığı en iyi başarıyı elde
ettik orada. Ardından U17 Avrupa
Şampiyonası'ndan önce Kazakistan'da bir turnuvaya daha katıldık
ve takımı finale kadar taşıdık. Hatta
son dakika Hüseyin'in kaçırdığı bir
pozisyon var; onu atsa belki şampiyon olacaktık İspanya'yı yenerek.
Fakat penaltılar sonucu İspanya'ya
mağlup olduk. Ama orada çok
önemli bir detayı aktaralım: Hüseyin
en iyi savunma oyuncusu seçildi. Ve
en iyi forvet de yine bizim millişlerimizden seçildi. Azerbaycan'da
düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda da oynama şansı bulduk.

Önümüzdeki süreçte tabii
orda milli takımda A milli seviyesine yükselme ihtamaliniz de var
mı?
Hüseyin Seylığlı, Metin Güler:
Evet, var.
Peki, Azerbaycan Milli Takımı'ndaki antrenörler ve oradaki
hocaların size bakışı nasıl?
Metin Güler: Şöyle söyleyeyim
bize büyük bir önyargı vardı. Elimizden geleni yapıp olabildiğince
oraya yararlı olmaya çalıştık. Bu
yüzden de sağolsunlar hocalar
da bizi hiç bırakmadılar. Ne kadar
hoca değişirse değişsin hep yanımızdalardı. Destek oldular ve biz
de buraya kadar geldik.

Siz nasıl bakıyorsunuz oyuncuların yurt dışına gidip milli takımlarda
boy göstermelerine?
Metin Güler: Ben bunu bir fırsat
olarak değerlendiriyorum. Kariyer
anlamında da futbol geleceğim
için bir kapı, bir fırsat yaratacağını
düşünüyorum.
Maç deneyimlerinizden bahseder misiniz; Milli Takım’da oynarken
unutumadığınız bir maç varmı?
Hüseyin Seylığlı: Portekiz Milli
Takımı’na karşı oynadığımız maç var.
Çok heyecanlıydım; ilk defa o kadar
büyük bir atmosferde sahaya çıktım.
Orada elli bin kişiye karşı oynuyoruz,
bütün televizyonlar sizi çekiyor yani
inanılmaz bir duyguydu. ◊
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Şiir:

Vedat Özdemiroğlu

LESLIE
FERDINAND
Kavuniçi Kanaviçe
Sabah ışığında tahtakale
Mürekkep sırlara gebedir
Savulun Ferdinand geliyor
Saklanmayan ebedir
Sanki hattatın elinde kalem
Benim canlı hızlı tahtakalem
Gordon'dan bi yıllık oyuncak bize
Nihayetinde Fındıklı bizim yolumuz
Ferdinand'dan müjde size
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AYIN
OLAYLARI

Serdal Adalı’ya
tebrik ziyareti
Başkanımız Fikret Orman ile
yöneticilerimiz Umut Güner,
Hakan Özköse, Candaş Tolga Işık,
Şafak Mahmutyazıcıoğlu; Türkiye
Jokey Kulübü’nün Şubat ayında
yapılan Olağan Genel Kurulu’nda
ikinci kez TJK’ya Başkan seçilen
eski As Başkanımız Serdal Adalı’yı
ziyaret etti. Ziyarette, kulübümüz
ve spordaki güncel konularla ilgili
fikir alışverişinde bulunuldu.
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Hırvatistan
Federasyon
Başkanı Vodafone
Park’ta
Başkanımız Fikret Orman,
Hırvatistan Futbol Federasyonu
Başkanı Davor Suker’i Vodafone
Park’taki makamında ağırladı.
Ziyarette As Başkanımız Umut
Güner de yer aldı. Davor Suker ile
bir süre sohbet eden Orman, daha
sonra konuğuna Vodafone Park’ı
ve Beşiktaş JK Müzesi’ni gezdirdi, Suker’e isminin yazılı olduğu
Beşiktaş forması hediye etti.

BABA HAKKI KABRİ BAŞINDA ANILDI
Kulübümüzün eski başkanlarından
ve efsane sporcumuz “Baba” Hakkı
Yeten vefatının yirmi dokuzuncu yılında
Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene
Genel Sekreter, Şan Ökten Tesisi’nden
Sorumlu, İcra Kurulu Üyemiz Ahmet
Ürkmezgil, Denetim Kurulu Başkanımız
Feyyaz Tuncel, Genel Koordinatörümüz
Levent Çifter, Divan Kurulu Üyelerimiz,
Altyapı sporcularımız ile Yeten’in ailesi,
yakınları ve sevenleri katıldı. Ahmet
Ürkmezgil törende yaptığı konuşmada
şunları söyledi: “Beşiktaş değerlerine
sahip çıkan, önem veren çok büyük bir

camia. Baba Hakkı Beşiktaş’ın sembol
isimlerinden ve Beşiktaş ile özdeşleşmiş isim olarak da benim için de çok
önemlidir. Ben daha on altı yaşında
İstanbulspor’da oynarken elini öpmüştüm. O şerefe nail olmuştum. O yüzden
benim için önemlidir. Bugün gözümün
önünden çok şeyler gelip geçti. Beşiktaş’ın mihenk taşı olabilecek, çınarları
çok fazla miktarda, bizler de geçmişimize çok bağlı olduğumuz için bu
duygularımız, Beşiktaşlılık ruhumuzu
her zaman yukarılarda tutmamıza
vesile oluyor.” Tören, okunan duaların
ardından sona erdi.

BAŞKANIMIZ KATAR’DA
ZİYARETLERDE BULUNDU
Başkanımız Fikret Orman, Divan
Kurulu Üyemiz iş adamı Ethem Sancak
ve Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Umut
Kutlu, Katar’da bir dizi ziyaretlerde
bulundu. Katar Savunma Bakanı Khalid

Bin Mohammad Al Attiyh’i de makamında ziyaret eden başkanımız, globalleşme
çalışmaları hakkında görüş alışverişinde
bulundu. Orman, ziyaretin sonunda
futbolcularımızın imzaladığı Beşiktaş
formasını Al Attiyh’e hediye etti.

“En önemli ilkemiz
centilmenlik ve
mütevazılık”
Başkanımız Fikret Orman, İstek
Özel Acıbadem Okulları’nda gerçekleştirilen panelde öğrencilerle
bir araya geldi. Öğrencileri Beşiktaş
JK Müzesi’ni gezmeye davet eden
Orman, “Amacımız ülkemizi yurt dışında gururla temsil etmek ve örnek
davranışlar sergilemek. Beşiktaş,
dünyanın her yerinde örgütlü bir
topluluktur. Centilmenlik ve mütevazılık en önemli ilkelerimizdir”
dedi. Orman’a, İstek Özek Acıbadem
Okulları’nda öğrenim gören yeğeni
Feyza Kısmet tarafından plaket
takdim edildi. Başkanımız, panelin
sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

“SÜLEYMAN SEBA ESKİ DOSTLAR, ANILAR”
KİTABI TANITILDI
Faik Gürses ve Gürel Yurttaş’ın kaleme
aldığı “Süleyman Seba Eski Dostlar,
Anılar” kitabının tanıtımı Beşiktaş JK
Müzesi’nde yapıldı. Tanıtım toplantısına;
yöneticilerimiz Ahmet Ürkmezgil ve Erdal
Karacan, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanımız Haluk Mete, Genel Koordinatörümüz
Levent Çifter, Beşiktaş Tarihi ve Müze
Danışmanımız Zulal Gök, eski yöneticilerimizden Hulusi Özdurmaz, Erhan
Solu, Fahrettin Curoğlu, Tahsin Akıncı

ile eski futbolcularımız, Samet Aybaba,
Ulvi Güveneroğlu ve Metin Tekin katıldı.
Ürkmezgil, tanıtım toplantısında yaptığı
konuşmada şunları söyledi: “Beşiktaş,
değerlerine ve geleneklerine bağlı bir kulüptür. Süleyman Seba, Beşiktaş için çok
önemli bir değer. Süleyman Seba ile herkesin birçok anısı olmuştur. Bu anıların
bir araya getirilmesi ve kitaplaştırılması
konusunda emek harcayan Faik Gürses
ile Gürel Yurttaş’a teşekkür ediyorum.”

Sezon kapanış
yemeği
Kadın voleybol takımımızın
sezon kapanış yemeği, Akatlar
No:1903 Mehmet Üstünkaya Sosyal
Tesisleri’nde yapıldı. Yemeğe, Genel
Koordinatörümüz Levent Çifter, Kadın Voleybol Takımımızın Antrenörü
Kamil Söz, teknik ekip ve oyuncularımız katıldı. Yemekte açıklamalarda bulunan Levent Çifter, takımımızın hedeflerin üstünde performans
gösterdiğini belirtirken “Beşiktaş
artık hem müsabaka yapan bir
takım hem de yetiştiren bir takım
oldu. Genç oyuncuların gelişmesinde, daha yukarılara tırmanmasında
aileler ve diğer hocalar Beşiktaş’ı
hedef gösteriyorlar” diye konuştu.
Öte yandan kadın voleybol takımımız, Vestel Venüs Sultanlar Ligi
Klasman Etabı (5-6) maçında rakibi
Bursa Bş. Bld. ile karşılaştı. Takımımız her iki maçından da 3-1’lik
skorlarla mağlup ayrıldı.

BAŞKAN VE FUTBOLCULARIMIZDAN
MEHMETÇİKLERİMİZE MORAL
Başkanımız Fikret Orman ile futbolcularımız; Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup,
Necip Uysal ve Gökhan Gönül, ülkemizin huzuru için büyük fedarkarlıklarla
sınırlarımız içinde ve dışında terörle
mücadele eden mehmetçiklerimize
destek olmak için Hatay’a gitti. Orman
ve futbolcularımız, Hatay’da İl Jandarma

Komutanı Albay Uğur Ertekin’i makamında ziyaret etti. Ertekin, Başkanımız ile
futbolcularımıza askeri üniforma hediye
etti. Ayrıca başkanımız ve futbolcularımız, Hatay’da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile sohbet etti. Kulübümüz,
mehmetçiklerimize dağıtılmak üzere bin
adet Beşiktaş formasını Afrin’e gönderdi.
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Geleceğin
Karakartalı’nın
ikinci durağı
Gaziantep oldu
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Kulübümüz ile Vodafone’un
ortaklığında hayata geçirilen, dünyanın ilk dijital scouting (futbolda
yetenek avcılığı) projesi “Geleceğin
KaraKartalı”nın Anadolu’daki ikinci
durağı Gaziantep oldu. Vodafone’un
mobil ekipleri, Gaziantep’te dört
gün boyunca okul ve meydanlarda
projeyi tanıtarak, sekiz-on üç yaş
arasında çocuğu olan tüm Gaziantepliler’i projeye katılmaya davet
etti. Projeye katılmak isteyen Vodafone kullanıcısı Gaziantepli aileler,
Vodafone Park mobil uygulaması
üzerinden ya da geleceginkarakartali.com sitesine çocuklarının yeteneklerini sergiledikleri en fazla 59
saniyelik videolar yüklediler. Yerel
tanıtım faaliyetleriyle Gaziantep’te
yaklaşık yüz bin çocuk ve ebeveynine ulaşıldı. Proje hakkında ayrıntılı
bilgi ve katılım için www.geleceginkarakartali.com adresi ziyaret
edilebilir.

BEŞİKTAŞIMIZ’A ÖDÜLLER
ACE of M.I.C.E organizasyonunun 26 Mart’ta İstanbul’da düzenlenen ödül gecesine, kulübümüzün projeleri de iki özel ödülle damga vurdu. Kulübümüz, UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında gerçekleştirilen “Sessiz Tezahürat” projesiyle “En İyi
Sosyal Sorumluluk” ödülünü alırken, şampiyonluk kutlamaları çerçevesinde hayata
geçen “Beşiktaş Donanması” projesi ile “En İyi Gerilla Etkinlik” ödülünün sahibi oldu.

Okan Üniversitesi’nin internet sitesi üzerinden yaptığı 2017 Spor Ödülleri oylamasında futbol takımımız “Yılın Takımı”, teknik direktörümüz Şenol Güneş de “Yılın
Teknik Adamı” ödülünün sahibi oldu. Futbol takımımızın ödülünü Genel Sekreterimiz
Ahmet Ürkmezgil alırken; “Yılın Teknik Adamı” ödülünün sahibi Şenol Güneş, ödülünü elinden aldığı Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan’a futbolcularımızın imzaladığı Beşiktaş forması hediye etti.

Vefat ve
başsağlığı
Divan Kurulu ve yönetim kurulu
eski üyelerimizden Yemen Ekşioğlu’nun, gazeteci Erdoğan Aktaş’ın
ağabeyi Orhan Aktaş’ın, Fenerbahçe
Spor Kulübü eski başkanlarından
Ali Şen’in eşi Benta Şen’in, Beşiktaş
RMK Marine Takımımızın Antrenörü Tacettin Çıpa’nın kayınvalidesi
Fatma Alpkunt’un vefatları nedeniyle kulübümüz tarafından mesajlar
yayınlandı. Mesajlarda merhumlara
ve merhumeye Allah’tan rahmet,
ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından her yıl
düzenlenen Basın ve Spor Ödülleri’nde “Maratonu Destekleyen Futbol Takımları”
kategorisinde kulübümüz ödüle layık görüldü. Ödülü kulübümüz adına yöneticimiz
Berk Hacıgüzeller aldı.

Ahmet Ağaoğlu’nu
tebrik ederiz
“Trabzonspor Kulübü Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı’nda Ahmet
Ağaoğlu’nun oy çokluğuyla Başkanlık görevine seçildiğini öğrenmiş
bulunmaktayız. Ülkemizin güzide
kulüplerinden Trabzonspor’un yeni
Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim
Kurulu arkadaşlarına görevlerinde
başarılar dileriz.” Beşiktaş JK

BEŞİKTAŞ JK MÜZESİ, GÖRME ENGELLİ
MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
Altı Nokta Körler Vakfı ve İstanbul
Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin iş birliği çerçevesinde görme engelli ziyaretçiler, Beşiktaş JK Müzesi’ni
gezdi, ardından Şeref Turu’na katıldı.
Müze Danışmanı Zülal Gök’ün eşlik
ettiği ziyaretçiler, yüzde yüz engelsizlik
prensibi ile hazırlanmış müzede, dokunulabilir replika koleksiyon objelerini
inceleyip, sergilemede yer alan bilgileri
Braille alfabesi metinleri aracılığıyla
edindiler.

Fabri’nin babalık
mutluluğu
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Başarılı kalecimiz Fabricio Ramirez ve Adriana Reveron Moreno’nun
ikiz erkek bebekleri dünyaya geldi.
Çifte, “Damian” ve “Flavio” ismini
verdikleri bebekleri ile uzun ve
mutlu bir ömür dileriz.

Larin’in doğum
günü kutlandı
Futbolcumuz Cyle Larin ile
takımımızın masörü Erkan Ulusoy
ve malzemecisi Süreyya Soner’in
doğum günü antrenman öncesi
kesilen pastayla kutlandı. Teknik
Direktörümüz Şenol Güneş, teknik
ekibimiz ve futbolcularımız, yeni
yaşında, Larin, Soner ve Ulusoy’a
mutluluklar diledi.

AYDIN KARACASU’DAN
BEŞİKTAŞ TARİHİNE YOLCULUK
Aydın Karacasu Kaymakamı Güher
Sinem Büyüknalçacı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonla
Aydın Karacasu ilçesindeki okullarda
öğrenim gören öğrenciler, Beşiktaş JK
Müzesi’ni ziyaret etti. Sabah, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde kahvaltı
yapan öğrenciler, daha sonra Beşiktaş

JK Müzesi’ne geldi ve koleksiyon ile
Beşiktaş tarihi hakkında bilgiler aldı.
Atölye etkinlikleri ve müze gezisinde keyifli zaman geçiren öğrencilere
çeşitli hediyeler verildi. Kaymakam
Büyüknalçacı, yöneticimiz Hakan
Özköse’ye günün anısına bir plaket
takdim etti.

Beşiktaş
Sompo Japan
Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde
İstanbul Bş. Bld.’yi 56-69, Banvit’i
79-64, Gaziantep Basketbol’u 87-80
mağlup ederken, Galatasaray’a 7773, Anadolu Efes’e 78-69 yenildi.

KARTAL YUVASI EKİBİ ANTALYA’DA BULUŞTU
Öte yandan oyuncularımız Muratcan Güler ve Can Maxim Mutaf,
Kazım İşmen Anadolu Lisesi’nde
panele katıldı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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Basketbolcumuz Kyle Weems,
ikinci kez baba oldu. Kyle Weems’in
eşi Jacqueline Annette Weems, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Weems
çifti, 3 kilo 800 gram ağırlığında,
50 cm boyunda doğan bebeklerine “Christian Jordan” adını verdi.
Weems çiftini tebrik eder, Christian
Jordan Weems’e sağlıklı ve mutlu
bir ömür dileriz.

Erdal Erdem’e
plaket
Futbol takımımızın malzemecisi
Erdal Erdem, Fransa’da Marsilya
2018 Maratonu’na katılarak kanser
hastası çocuklar için farkındalık
yaratmak adına koşmuştu. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)
bu davranışından dolayı Erdem’e
plaket verdi.

Lisanslı ürünlerimizi taraftarlarımız
ile buluşturan Kartal Yuvası, 201819 Sonbahar-Kış Koleksiyonu tanıtım
toplantısı, Antalya Mirage Park Otel’de
gerçekleştirildi. Kartal Yuvaları’ndan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hüse-

yin Mican, Beşiktaş Sportif A.Ş. Genel
Müdürümüz Serdıl Gözelekli, Beşiktaş
Sportif A.Ş. ekibi ve Kartal Yuvası iş
ortaklarının yer aldığı organizasyonda yeni koleksiyonumuzun iç tanıtımı
yapıldı.

YALOVA KARTAL YUVASI AÇILDI
Başkanımız Fikret Orman, Yalova
Kartal Yuvası mağazamızın resmi açılış törenine katılarak taraftarlarımızla bir araya geldi. Açılışta, yöneticilerimiz Hüseyin Mican, Hakan Özköse
ile Kartal Yuvası Genel Müdürümüz
Serdıl Gözelekli yer aldı. Açılışta ta-

raftarlarımızın yoğun ilgisiyle kurdelayı kesen Başkanımız Fikret Orman,
“Çocuklar, hepinizi çok seviyorum, iyi
ki varsınız” dedi. Ayrıca Başkanımız
Fikret Orman’a Yalova İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık tarafından yemek
verildi.

SUDE’NİN DİLEĞİ GERÇEK OLDU
Pazarlama ve Sponsorluklar,
Dernekler ve Taraftadan Sorumlu
Yönetim Kurul Üyemiz Hakan Özköse,
davetli olarak gelen Sude Elif Ekinci
ve kardeşi Yade Ekinci’yi Göztepe mücadelesinde Vodafone Park’ta ağırladı. Daha sonra Hollanda’da yaşayan

taraftarımız Sude Ekinci, İstanbul’da
futbolcularımız, Ryan Babel ve Jeremain Lens ile buluştu. Babel ve Lens’i
görünce heyecanını gizleyemeyen
Sude’nin mutluluğu gözlerinden okundu. Futbolcularımız, Sude için forma
imzaladılar.

U-13 kız basketbol
takımımız
şampiyon oldu
U-13 kız basketbol takımımız,
Viyana’da düzenlenen 2018 Wien
Basketball Oster-Turnier Turnuvası’nda şampiyon oldu. Öte yandan
U-12 erkek basketbol takımımız,
İspanya’nın Barcelona kentinde düzenen Uluslararası Globasket 2018
Turnuvası’na, U-13 erkek basketbol
takımımız da, yine Barcelona’da
düzenlenen Micbasketball Mediterranean International Cup Turnuvası’na katıldı.

KADIN FUTBOL TAKIMIMIZ İKİNCİ OLDU
Kadın futbol takımımız, ligin son
maçlarında 1207 Antalya Bld. Spor’u
1-0, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı
Spor'u 6-2 mağlup ederken, lider Ataşehir Bld. Spor’a 5-1 mağlup oldu. Takımımız, ligde oynadığı on sekiz maçın on
üçünü kazandı. Üç maçtan beraberlik, iki
maçtan mağlubiyet alan takımımız, rakip fileleri yirmi iki kez havalandırırken,
kalesinde yirmi bir gol gördü. Kadın Fut-

bol Takımımız, ikincilik maçında Konak
Belediyespor ile karşılaştı. Uzatmalarda
maçı 1-4 galip tamamlayan ekibimiz, lig
ikincisi oldu. Öte yandan ligin bitiminden önce Antalya’da düzenlenen özel
bir turnuvaya katılan takımımız, İzlanda
Kadınlar Futbol Ligi’nden Thurottur
Reykjavik FC’yi 2-0 mağlup ederken, yine
İzlanda takımlarından HK Vikingur ile
0-0 berabere kaldı.

ÇOCUK VE FUTBOL
Kumuşoğlu
altyapı
oyuncularımıza
hediyeler verdi
Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Cihat
Kumuşoğlu, yurt dışı turnuvalarında
başarı gösteren U-12 erkek, U-13
erkek ve kız basketbol takımlarımızın oyuncularına No:1903’te düzenlenen etkinlikte çeşitli hediyeler
verdi. Etkinlikte basketbol danışma
kurulumuz, basketbol altyapı takımlarımızın kaptanlarıyla birlikte
pasta kesti. Basketbol altyapı takımlarımızın oyuncuları daha sonra
Beşiktaş Sompo Japan’ın Gaziantep
Basketbol ile Akatlar’da oynadığı
maçı izledi ve maçın devre arasında
taraftarlarımızı selamladı.
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Kadın futbol takımımızın teknik ekibi
ve oyuncuları, İstinye BÜMED MEÇ Okulları’nın düzenlediği “Çocuk ve Futbol”
paneline katıldı. Orta okul öğrencilerinin
sorularını yanıtlayıp, keyifli bir sohbet
yapan ekibimiz, panel sonrası çocuklar
ile minyatür kale maç yaptı.

KADIN BASKETBOLDA SEZON BİTTİ
Kadın basketbol takımımız, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde
oynadığı so maçlarda İstanbul Üniversitesi’ni 74-63, Adana ASKİ’yi 72-79
yenerken, Yakın Doğu Üniversitesi’ne
72-5, Hatay Bşb.’ye 60-73, Botaş’a
59-48 mağlup oldu. Siyah Beyazlılarımız, normal sezonu 41 puanla altıncı

sırada tamamladı. Oynadığı 26 maçın
15’inden galibiyet, 11’inden mağlubiyet alan ekibimiz, play-off çeyrek
finalinde normal sezonu üçüncü sırada
tamamlayan Fenerbahçe ile eşleşti.
Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı
maçlara, dergimiz baskıya girdiği için
yer veremedik.

Boks
takımımızdan
çifte şampiyonluk BJK TV’NİN YENİ STÜDYOLARI TÖRENLE AÇILDI
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İstanbul Boks Temsilciliği’nin
Yıldız Erkekler İstanbul Ferdi Boks
Şampiyonası, doksan altı sporcunun
katılımıyla Sarıyer Spor Salonu’nda
yapıldı. Takımımızın sekiz sporcuyla
katıldığı şampiyonada, iki şampiyonluk, iki ikincilik ve üç üçüncülük
kazanarak Türkiye Şampiyonası’na
katılmaya hak kazandı. Ayrıca 60
kg’da şampiyon olan sporcumuz
Emir Çağlar Malkoç, şampiyonanın
“En Dövüşken” sporcusu seçilerek
kupanın sahibi oldu. Sporcularımızın aldığı dereceler şöyle;
Şampiyon: 50 kg Ramazan Demir,
60 kg Emir Çağlar Malkoç
İkinci: 54 kg Muhammet Ali Tunçkılıç, 70 kg Muhammed Eşref Özkan
Üçüncü: 57 kg Tunahan Tüysüz,
63 kg Muhammet Ali Kalaycı, +80 kg
Emre Can Küçükemre

Boksörümüz
Göktürk Türkiye
Şampiyonu
Boksörümüz Göktürk Ersungur,
Mersin’de yapılan Üst Minikler
Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda
68 kg’da ringe çıktı. Ersungur, şampiyonada on dört sporcu arasından
sıyrılarak Türkiye Şampiyonu oldu.

BJK TV’nin Vodafone Park’taki yeni
merkezinin açılış törenine Başkanımız
Fikret Orman’ın yanı sıra; yöneticilerimiz Berk Hacıgüzeller, Hüseyin Mican,
Candaş Tolga Işık, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, BJK TV Genel Müdürü Bülent
Ülgen, yönetim kurulu eski üyelerimizden Reha Muhtar, kongre üyelerimiz ve

kulüp çalışanlarımız ile çok sayıda basın
mensubu katıldı. Başkanımız, hayırlı
olsun temennisinde bulunarak alkışlar
eşliğinde açılış kurdelesini kesti. Ardından BJK TV’nin HD görüntü altyapısına
kavuşan yeni stüdyolarını gezen Orman,
daha sonra üstünde BJK TV logosu bulunan pastayı kesti.

BEŞİKTAŞ RMK MARİNE’DEN GALİBİYETLER
Beşiktaş RMK Marine Takımımız, Süper Lig’de karşılaştığı İskenderun ESK’yi 5583, Balıkesir Büyükşehir Belediye’yi 80-50, Gazişehir Gaziantep SK’yı 67-61, Bağcılar
Engelliler’i 50-66 mağlup etti.
Öte yandan oyuncularımız Süphiye Dağ ile Yasemin Güler, Tekerlekli Sandalye
Basketbol Bayanlar A Milli Takım’ın İstanbul’da yaptığı kampa katıldı.
Bu arada Beylikdüzü Vega Okulları
öğrencileri ile Beşiktaş Kent Konseyi
üyeleri, Süleyman Seba Spor Salonu’nda
Beşiktaş RMK Marine Takımımızı ziyaret
etti ve ekibimizin çalışmasını izledi.
Antrenman sonrasında Siyah Beyazlılarımız, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Güreşte
şampiyonluk
13-15 Yaş Minikler Türkiye Güreş
Grup Şampiyonası, Sivas’ta düzenlendi. Güreşçimiz Metin Karabıyık,
48 kg’de şampiyon olurken, Umut
Erdoğan (48 kg) ile Mücahit Atabey
(38 kg) ikinci, Sezgin Koşar (38 kg)
da üçüncü oldu.
Öte yandan Dünya Güreş Birliği
(UWW) tarafından düzenlenen
Uluslararası Zafer Kupası’nda Türk
milli takımını temsilen üç sporcumuz müsabakalara katıldı. Çağrıcan
Bayram, 92 kg’da şampiyon olurken
110 kg’da mücadele eden Yusuf
Durhan üçüncü oldu.

Jimnastik
takımımız Türkiye
üçüncüsü

Jimnastik takımımız, Kocaeli’de
düzenlenen Küçükler Kulüplerarası
Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü
oldu. Sporcumuz Nil Eda Arıcan ise
bireysel sıralamada Türkiye ikincisi
oldu.

KÜREK TAKIMIMIZ BÜYÜKLER
TÜRKİYE KUPASI’NDA ŞAMPİYON OLDU
Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sapanca Kırkpınar Kürek Parkuru’nda gerçekleştirildi. Siyah Beyazlılarımız,
yarışlarda topladığı 300 puanla, en yakın
rakibi Fenerbahçe’ye 160 puan fark atarak Deniz Küreği Erkekler kategorisinde
Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcularımızın yarışlarda elde ettiği dereceler şöyle:
Deniz Küreği Tek Çifte: Yaman Koç Finalde 1.
Deniz Küreği İki Çifte: Yaman Koç,

Murat Tunalı - Finalde 1.
Deniz Küreği Dümencili Dört Çifte:
Yaman Koç, Murat Tunalı, Güvenç Uzun,
Yiğit Güngör, Dümenci Yiğit Özbek Finalde 1.
Ayrıca Akdeniz Kupası Kürek Yarışları’na katılan kürek takımımız, deniz
küreği erkekler kategorisinde birincilik
kupasının sahibi olurken, deniz küreği
U-19 erkekler kategorisinde ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

MASA TENİSİ'NDE ÜÇ GALİBİYET
Masa tenisi takımımız, play-off
maçlarında üç galibiyet elde etti. Ekibimiz, otuz yedi puanla liderliğini sürdürdü. Siyah Beyazlılarımızın oynadığı
maçlarda aldığı skorlar şöyle:
Beşiktaş: 4 Divapan:2
Beşiktaş: 4 GOP:1
Beşiktaş: 3 İBB:4
Beşiktaş: 4 Sarkuysan:0

Öte yandan Can Sabrioğlu, Ali
Kemal Kanık ve Ahmet Pekcan’dan
oluşan Küçük Erkek Masa Tenisi
Takımımız, İstanbul Hidayet Türkoğlu
Spor Salonu’nda düzenlenen Türkiye
Finalleri’nde yer aldı. Eleme usulü
gerçekleştirilen finallerde beş maça
çıkan ekibimiz, aldığı üç galibiyetle on
üçüncü oldu.
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• Batman’da yapılan Uluslararası
Batman Yarı Maratonu’nda sporcumuz Nursel Karataş 1.20.14’lük derecesiyle ikinci oldu. Nursel Karataş,
Mersin’de yapılan Uluslararası Yarı
Maraton’da ise 1.18.23’lük derece ile
birinci oldu.
• Atletimiz Şilan Ayyıldız, Belgrad
Ormanı’nda yapılan Under Armour
Gece Koşusu’nda 6 Km’lik klasman
etabını birinci olarak tamamladı.
• Melissa Çevikel, Kırklareli’nde
yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi’nde
yüksek atlama dalında 1.43’lük
derece ile ikinci oldu.
• İzmir’de yapılan Olimpik Deneme Yarışmaları’nda Hatice Ceren
Palalı, 200m’de 25.71’lik derecesiyle
birinci, 100m’de ise 12.67’lik derecesiyle ikinci oldu.
• Uluslararası İstanbul Yarı Maratonu’na katılan Şilan Ayyıldız 10 km
genel klasmanda, Bahar Doğan ise
yaş klasmanında şampiyon olurlarken Nursel Karataş da Türk klasmanında üçüncü oldu.
• İzmir’de yapılan İl Deneme
Yarışları’nda H.Ceren Palalı 100m ve
200m’de, Ecem Dursun Uzun Atlama’da birincilik, Mira Akan 100m ve
200m’de ikincilik elde etti.
• Bursa’da yapılan Atmalar Şampiyonası’nda Nurten Mermer Disk
Atma’da birinci, Zeliha Uzunbilek
Çekiç Atma’da ikinci oldu.

Balıkesir
Basketbol
Akademimiz’de
kayıtlar başladı
6-15 yaş arası öğrencilerin
Cumartesi ve Pazar günleri eğitim
alacağı Balıkesir Basketbol Akademisi’nin iletişim ve adres bilgileri
şöyle:
Telefon: 0541 903 50 10
Adres: Rahmi Kula Anadolu Lisesi Adnan Menderes Mahallesi Edremit
Caddesi No:3/A Karesi/Balıkesir

YAVRU KARTALLAR’IN 23 NİSAN COŞKUSU
Beşiktaşımız’ın 23 Nisan günü BJK
Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı
antrenman, Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı nedeniyle şenlik halinde geçti.
Teknik ekibimiz, futbolcularımız ve
Beşiktaşlı sanatçıların eşleri ile çocuklarının da katıldığı antrenmanda eğlenceli
anlar yaşandı.
Beşiktaş JK Müzesi de, 21, 22 ve 23
Nisan 2018 tarihlerinde birbirinden
eğlenceli ve renkli etkinlikler düzenledi. Müzemizdeki lego atölyesine ve yüz
boyama etkinliğine katılan çocuklar,
fotoğraf alanını gezerek, mutlu zaman
geçirdiler. Başkanımız Fikret Orman, bu
önemli günle ilgili bir mesaj yayınlayarak, şunları ifade etti: “Varlıklarıyla
hayatımıza neşe katan çocuklarımızın,
geleceğe güvenle bakan nesiller olarak
yetişmeleri ve milletimize faydalı
bireyler olarak ülkemizin geleceğinin
teminatı olmaları için tüm gücümüzle
çalışmaktayız. Büyük Önderimiz, En
Büyük Beşiktaşlı Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün milletimize ve çocuklarımıza
armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; tüm çocuklarımızın

ve Yavru Kartallarımız’ın geleceğimizin
teminatı olduğunu hatırlatıyor, Ulu Önderimizi minnetle ve özlemle anıyorum.”
Öte yandan 100. Yıl Beşiktaşlılar
Derneği Başkanı Turhan Şalva ve dernek
üyeleri, E.Y. Malatyaspor maçında Vodafone Park’taki locasında, Türkiye Spastik
Çocuklar Vakfı üyelerini ağırladı. Yöneticimiz Hakan Özköse, devre arasında
çocuklarla bir araya geldi.
Karadeniz Ereğli Beşiktaş Derneği
Başkanı Tarkan Atik ve dernek üyeleri
de, bu yıl sekizincisi düzenlenen “1903
Çocuğa 1903 Kitap, 1903 Güler Yüz”
adlı etkinlik düzenledi. Sosyal etkinlikte
1903 çocuğa ücretsiz kitap dağıtıldı.
Biga Beşiktaşlılar Derneği Başkanı
Yılmaz Adalı ve dernek üyeleri, Biga’nın
Bakacak Köyü İlkokulu’ndaki çocuklara, futbol, voleybol ve basketbol topu
hediye ettiler.
Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı
Enes Aran ve dernek üyeleri ise, Nevşehir Hacıbektaş İlçesi Karaburna Köyü’nde bulunan İlk-Orta Okulu’nda bilgi
yarışması düzenledi. Yarışma sonrası
başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

BAŞKANIMIZ VE YÖNETİCİLERİMİZ BEŞİKTAŞLILAR’LA BULUŞTU

Başkanımız Fikret Orman, 1903
Karakartallar Derneği ile Azerbaycan
Beşiktaşlılar Derneği’nin Bakü’de ortak
düzenlediği futbol turnuvasına katıldı.
Etkinliğe, 1903 Karakartallar Derneği
Başkanı Cengiz Sarıkaya, Azerbaycan
Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kadir Öz,
dernek üyeleri ile çok sayıda taraftarımız katıldı.

Başkanımız Orman, İkinci Başkanımız
Ahmet Nur Çebi ile yöneticimiz Hakan
Özköse; Gediz Beşiktaşlılar Derneği
Başkanı Salih Işık, Çeşme Beşiktaşlılar
Derneği Başkanı Mesut Karaca, Uşak
Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Oktay Cem
Dikmen ve dernek üyeleriyle No:1903’te
kahvaltıda bir araya geldi. Dernek
başkan ve üyeleri, kahvaltının ardından
Vodafone Park’ta Şeref Turu’na katıldılar
ve Beşiktaş JK Müzesi’ni ziyaret ettiler.

Başkanımız, yöneticilerimiz Hüseyin Mican, Hakan Özköse ile şampiyon
Beşiktaş Mogaz Takımımızın İdari
Menajeri Berk Karahan ile oyuncuları
Ramazan Döne ve Mehmet Demirezen,
Bursa Beşiktaşlılar Derneği Başkanı
Cengiz Ulus’un ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte kulübümüzün 115. yılı ile
Bursa Beşiktaşlılar Derneği’nin 25. yılını
kutladılar.

İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi,
1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Derneği’nin düzenlediği Beşiktaşımızın 115. yıl
dolayısıyla düzenlenen kutlamalara katıldı. Çebi kutlama öncesi, dernek binası
ile Kartal Yuvası’nı ziyaret etti.

İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi,
Genel Sekreterimiz Ahmet Ürkmezgil
ile yöneticimiz Hakan Özköse, Ankara
Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği (BEGİKAD) Başkanı İlker
Bayram’ın ev sahipliğinde Ankara Hilton
Otel’de dernek üyeleri arasında iş birliği
ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen ikinci networking toplantısına
katıldı.

As Başkanımız Deniz Atalay, Ankara
Beşiktaşlı İş Adamları ve Yatırımcıları
Derneği Başkanı Hikmet Köker’in ev
sahipliğinde derneğin ikinci kuruluş
yıldönümü nedeniyle Bilkent Otel ve
Konferans Merkezi’nde düzenlenen
baloya katıldı.
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As Başkanımız Deniz Atalay, Anadolu
Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Erdoğan’ın düzenlediği geleneksel kahvaltı
organizasyonuna katıldı. Şehit ailelerinin de katıldığı kahvaltı sonrası, dernek
üyelerinden oluşan kadın futbol takımının gösteri maçının başlama vuruşunu
Deniz Atalay gerçekleştirdi. Turnuvanın
ardından katılımcılara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Ayrıca yöneticilerimiz, BEGİKAD’a
Yenimahalle Belediyesi tarafından tahsis
edilen alana Beşiktaş Ormanı oluşturmak için fidan diktiler. Beşiktaş Ormanı
oluşturmak için gerçekleştirilen fidan
dikme töreninde; Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar ile çok sayıda taraftarımız da yer aldı.

Atalay ayrıca, Çankırı Beşiktaşlılar
Derneği Başkanı Oğuzhan Akbaba’nın
organize ettiği, kulübümüzün 115. yılı ile
Çankırı Beşiktaşlılar Derneği’nin 13. yılı
için düzenlenen baloya katıldı.

DERNEKLERİMİZİN FAALİYETLERİ
• Fethiye Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Özkan Torunoğulları ile dernek üyeleri, ilçede bulunan Karadere İlkokulu’nu
ziyaret ederek eğitim gören öğrencilere
giysi yardımında bulundular.

• Almanya’nın Hannover kenti Başkonsolosu Banu Malaman, Hannover
Beşiktaşlılar Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Ali Usluer ve dernek üyeleri,
Malaman’ı dernek merkezinde ağırlayarak derneklerinin atkılarını hediye etti
ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

• Almanya Baden Württemberg Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Burak Girgin
ile dernek üyeleri, 6-14 yaş arası yetim
mülteci çocukları dernek binasında misafir ederek çeşitli hediyeler verdiler.
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• Gediz Beşiktaşlılar Derneği Başkanı
Salih Işık ile dernek üyeleri, Giresun
Alucra Yeşilyurt İlkokulu’nu kardeş okul
seçerek minik öğrencilere giysi yardımında bulundular.

• Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı
Erkan Esen ile dernek üyeleri, 21 Mart
Down Sendromu Farkındalık Günü’nde
Salihli Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ni ziyaret ederek down sendromlu
çocuklarla birlikte pasta kesip oyunlar
oynadılar.

• Siirt Beşiktaşlılar Derneği Başkanı
Ersan Kesici ile dernek üyeleri, Siirt’te
bulunan Down Sendromlu çocukları
ziyaret ederek giysi yardımında bulundular.

• Beşiktaş Karadeniz Ereğli Derneği
Başkanı Bahadır Kasap ile dernek üyeleri, derneğin dördüncü kuruluş kutlamasını Yaşlılar Haftası nedeniyle İzmirlioğlu Huzurevi’nde yaptılar. Belediye
Başkanı Hüseyin Uysal ve Kaymakam
Nazım Madenoğlu’nun da katıldığı kahvaltılı toplantıda, huzurevi sakinlerine
çeşitli hediyeler sundular.

• Mersin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Melih Aydoğdu ve dernek üyeleri,
Beşiktaşımız’ın emektar malzemecisi
Süreyya Soner’in hayat hikayesini anlatan Güzel Adam Süreyya filmini izlediler.

• 1903 Isparta Beşiktaşlılar Derneği
üyeleri, Afrin şehitleri için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Süleyman
Seba Üniversitesi BJK topluluğuyla
beraber lokma dağıttılar.

• 1903 Isparta Beşiktaşlılar Derneği,
Süleyman Demirel Üniversitesi UNİ BJK
grubuyla birlikte Isparta’nın Senirkent
ilçesine bağlı Gençali köyünün okulunun
basketbol ve futbol sahasını yeniledi.
Daha sonra minik öğrencilerle birlikte
okula kütüphane yapıp çeşitli hediyeler
verdiler.
• 1903 Isparta Beşiktaşlılar Derneği
Başkanı Ziya Gür ile dernek üyeleri,
Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde
bulunan kimsesiz hayvanlara barınak
temizliği ve mama yardımında bulundular.

• Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve
Kadınları Dernegi Başkanı İlker Bayram tarafından 2 Nisan Dünya Otizm
Farkındalık Günü’nde, Yeni Mahalle
Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Otizmde Farkındalık Konferansı’na
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi
Yaşar, TUSİAV Başkani Veli Sarıtoprak ve
birçok sivil toplum kuruluşu başkanı ve
misafirler katılım gösterdi. Konferans
sonunda konuşmacılara üstün hizmet
plaketi takdim edildi.

• Çeşme Beşiktaşlılar Derneği Başkanı
Mesut Karaca ve dernek üyeleri, ilçede
bulunan Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ni ziyaret edip çocuklara çeşitli
hediyeler dağıttılar.
• Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği Başkanı Tarkan Adik ve dernek üyeleri, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü
Ferdi Kuyu’yu makamında ziyaret ederek
dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
1903 Marmaris Beşiktaşlılar Derneği
Başkanı Hasan Yaylalı ve dernek üyeleri,
Marmaris-Muğla karayolu üzerindeki
alanda “Beşiktaş Hatıra Ormanı” için
fidan dikimi gerçekleştirdi.

2017 Yılı Olağan
İdari Ve Mali
Genel Kurul
Toplantısı
Derneğimizin 2017 Yılı Olağan
İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, tüzüğümüzün 18. maddesinin A
fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca
aşağıda 06 Mayıs 2018 Pazar günü
saat 10:00’da Akatlar Mahallesi,
Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş -İstanbul
adresinde bulunan BJK Akatlar Spor
ve Kültür Kompleksi’nde yapılacak.
06 Mayıs 2018 Pazar günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması
halinde; ikinci ve son toplantı
çoğunluğa bakılmaksızın 13 Mayıs
2018 Pazar günü saat 10:00’da aynı
gündemle aynı yerde düzenlenecek.
Not: Sicil No’su 31494’e kadar
olan (31494 dahil) ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2017 günü çalışma
saati bitimine kadar yatırmış üyelerimiz toplantıya katılabilecekler.

DERNEKLERİMİZDEN 115. YIL ETKİNLİKLERİ
Türkiye’nin en köklü spor kulübü
Beşiktaşımız’ın 115’inci yılı Beşiktaş
derneklerinin tüm yurtta düzenlediği
etkinliklerle kutlandı.

• Ordu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı
Korkut Karakoç ve dernek üyelerinin
düzenlediği etkinlikte 115. yıl pastası
kesildi.

• Kosova Prizren Beşiktaşlılar Derneği
Başkanı Emre Çabrat ve dernek üyeleri,
Beşiktaşımızın 115. yılı ile derneklerinin
5. kuruluş yıldönümünü yemekli bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe Prizren Gençlik
ve Spor Müdürü de katıldı.

Akhisar ve İzmir
Kemalpaşa
Beşiktaşlılar
Dernekleri açıldı
Başkanımız Fikret Orman, Akhisar Beşiktaşlılar Derneği’nin açılış
törenine katıldı. Törende, yöneticilerimiz Hakan Özköse ile Erdal
Karacan da yer aldı. Orman, açılış
töreninde Akhisar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Turgay Suyolcu, dernek
üyeleri ve taraftarlarımızla sohbet
etti, forma imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
İzmir Kemalpaşa Beşiktaşlılar
Derneği’nin açılışını ise yöneticimiz
Hakan Özköse yaptı.

• Beşiktaş Makedonya Derneği
Başkanı İlyas Balta ve Dernek üyeleri,
taraftarlarımızla birlikte fener alayı
düzenleyerek, meşaleler yaktılar ve
marşlar söylediler.
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• Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı
Mehmet Yıldız ve dernek üyeleri, yaklaşık iki bin kişiye mercimekli aş ikramında bulundu ve pasta kestiler.

• Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Nihan Sekman ve dernek üyeleri,
meşaleler yakarak taraftarlarımızla
birlikte etkinlik düzenlediler.

• 1903 Isparta Beşiktaşlılar Derneği,
Beşiktaşımızın 115. yılı nedeniyle Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Beşiktaş
Ormanı oluşturmak için fidan dikimi
gerçekleştirdi. Dernek üyeleri, gece de
meşalelerle fener alayı oluşturdular.

• Tarsus Beşiktaşlılar Derneği
Başkanı Ayhan Oran ve dernek üyeleri,
115. yıldönümü gecesinde pasta kesip,
hediye dağıttılar.
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Ofisiniz
Hazır
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• Prestijli Hazır Ofisler

• Sanal Ofisler

• Seminer Salonları

Workland Beşiktaş Esports takımlarına
sponsor olmaktan gurur duyar.

444 1 539
workland.com.tr

/

workland

/

worklandtr

• Toplantı Odaları

YÖNETİM KURULU
Asil Üyeler:
Salih Işık (Başkan)
Savaş Delice
Ahmet Aygün
Şerafettin Baş
Mustafa Çalışkan
İlke Somalı Mercimek
Yedek Üyeler:
Serdar Çidem
Ramazan Akcapınar
Enver Çatal
Serdar Çetintürk
Murat Karaağaç
Volkan Yiğit

GEDIZ
BESIKTASLILAR
DERNEGI

DENETLEME KURULU
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Asil Üyeler:
Şeref Demir
Mehmet Ali Nas
Hasan Arslan
Yedek Üyeler:
Leyla Karaal
Özgür Acar
Abdullah Işık

DENETLEME KURULU
Asil Üyeler:
Süleyman Duman
Çiğdem Demir
Fatih Akyüz
Yedek Üyeler:
Zafer Karakaş
Semih Taner Kıcıroğlu
Osman Tanağrı

KURULUŞ
"2013 yılında Gediz Beşiktaş Taraftarları Derneği olarak kurulan derneğimiz, 2016 yılında yapılan genel kurulumuz ile Gediz Beşiktaşlılar Derneği
olarak ismini değiştirmiştir. Kurulduğu günden beri üstüne koyarak büyümeye devam eden derneğimiz, son dönem göreve gelen yönetim kurulu
üyeleriyle Türkiye'de ses getiren, Beşiktaş’ın en güçlü kurumsallaşmaya
çalışan değerlerinden biri olmayı başarmıştır."

MİSYON
"Mevzuata ve kulübümüzün değerlerine uygun olarak; kulübümüze
ait tüm spor dallarında etkinlik gösteren, ilçemiz ve çevremizde bulunan
tüm taraftarlarımızı bir araya getirip, Beşiktaş’ın prensipleri haline gelmiş
efendilik kavramıyla taraftarlarımızı özdeşleştirmek... Beşiktaşımız'ın adını
ve marka değerini bulunduğumuz çevrede en iyi ve en örnek şekilde temsil
ederek kulübümüzün adına faaliyetler yaparak, marka değerini en üst seviyeye çıkartmak için çalışmalar yaparak kurumsallaşabilmeyi sağlamaktır."

VİZYON
"Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurumsal değerlerine ve dernekler
kanunlarına bağlı olarak, öncelik Beşiktaş taraftarları olmak üzere tüm milletimize ve Türk sporuna katkıda bulunarak Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil
etmektir. Önceliğimiz gelecek nesiller olmak üzere tüm insanlara ve ihtiyaç
sahiplerine el uzatarak, onları en güzel şekilde yetiştirip yardım sağlayabilmek, en temel amacımızdır."

FAALİYETLER

kamlık tarafından organize edilen
gençlik yürüyüşüne dernek olarak
katılım sağlandı.
Yıl içinde toplam üç kez Türk Kızılay’ı ile ortaklaşa düzenlediğimiz
geleneksel kan bağışı kampanyasına
birçok üyemizle katılarak destek
verdik.
Ramazan ayında dördüncü geleneksel iftar yemeğimizi yüz elli kişi
ile gerçekleştirdik ve kura ile bir
şanslı taraftarımıza imzalı Beşiktaş
forması hediye ettik.

•

Gediz, çevremiz ve tüm ülkemizde
Beşiktaşımız'ın marka değerini daha
da yükseltebilmek amacıyla faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz.
Bu sene yaptığımız bazı faaliyetlerimiz tüm camiamız ile paylaşarak
derneğimizi tanıtmak istiyoruz:

•

Köy okullarına kütüphane kampanyamız kapsamında iki köy okuluna ve bir ilçe okuluna kütüphane
açıldı.
Giresun’dan yardım talebi yapan
bir köy okulumuza istedikleri tüm
ürünleri kulübümüz adına hediye
ettik.

•

•

baş tacımız olduklarını kendilerine
hatırlattık.
Dernek üyelerinin kaynaşmaları
için her hafta iki ya da üç etkinlik ve
organizasyon düzenlemeye devam
etmekteyiz.
Düzenlemiş olduğumuz dama ve
satranç turnuvalarında birçok taraftarımıza hediyeler dağıttık.
Ramazan ve Kurban bayramlarında durumu iyi olmayan ailelere
erzak yardımında bulunmaya devam
ettik.
BJK Kongre üyelikleri, kombine
alımları ve dergi aboneliklerine katkı
için tanıtım programları düzenledik
ve yeni yıl için birçok kişiyi listemize
dâhil ettik.
Kurumların düzenleyeceği voleybol,
tenis gibi tüm faaliyetlere katılım
sağlayarak her alanda kulübümüzü
en iyi şekilde örnek teşkil ederek
temsil ettik.
Yeni sezonda da yayıncı kuruluşların tümüne abone olarak tüm taraftarlarımızı dernek çatımız altında
toplamaya devam ettik.
Yıl boyunca otuz derneğimizi
ziyaret ederek fikir alış verişlerinde
bulunduk ve birçok konuda birlikte
hareket etmeye özen gösterdik.
Simav’da düzenlemiş olduğumuz
“Beşiktaş Derneklerinin Görev ve
Sorumlukları” adı altında konferansla Simavlı Beşiktaşlılar'a yol göstermeye çalışarak Simav Beşiktaşlılar
Derneğimiz'in aktifleşmesi için
çalışmalar başlattık.
Kudüs için düzenlenen “Kudüs
Bizimdir” adlı yürüyüşü tüm sivil
toplum kuruluşları ile düzenleyerek
ilçemizde bu organizasyonda başı
çekerek alkışları toplamayı başardık.
On beşinci şampiyonluğumuzu ve
üçüncü yıldızımızı düzenlemiş olduğumuz birbirinden renkli etkinliklerle
kutlayarak Gediz’de yıllarca unutulmayacak izler bıraktık.
2017 Yılı başında elli dört olan resmi üyemizi bu yıl içerisinde seksen
yedi kişiye yükselterek yüzde altmış
bir büyüme sağladık.◊

•
•
•
•

•

•
•

• Derneğimiz 1. Ağaç Dikme Kam-

panyası kapsamında Murat Dağı
ağaçlandırma alanına lırk üç adet
fidan dikerek doğaya katkı sağlamıştır.
İlçemizde Mayıs-Haziran aylarında yapılan kaymakamlık futbol
turnuvasına üst üste ikinci kez
katılarak turnuvada ikinci kez fair
play ödülünü ve üçüncülüğü almayı
başarmıştır.

•

•

Derneğimiz kadın kolları ve UNIBJK birimlerinin çalışmalarıyla Ulucami önünde halkımıza lokum dağıttık.
23 Kasım 2017 tarihinde kuruluş yıl
dönümümüzü derneğimizde yaptığımız merasim, hediyeler ve eğlencelerle kutladık.
İlçemizde bulunan çeşitli mağazalarla anlaşarak üyelerimize ekstra
indirimler sağladık. Ayrıca iş arayan ve bizden yardım bekleyen üye
olan-olmayan birçok insanı iş sahibi
yaptık.
Derneğimizde ve caddede kurduğumuz stant ile üyelerimize Uşak
Kartal Yuvası ürünlerini ulaştırdık.
Her dini bayramın ikinci günü
dernekte üyelerimizle aile içi bayramlaşmamızı geleneksel olarak
sürdürdük.
Yeni çıkarttığımız çipli kart sistemi ile üyelerimize birçok olanak ve
faydalar sağladık.
Beşiktaş’ın iç sahada ve yakın
çevredeki deplasman maçlarına
devamlı olarak otobüs ile etkinliklerimizi sürdürdük.
Onursal Başkanımız Süleyman
Seba'nın ölüm yıldönümünde mevlüt
okuttuk.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü'nde, kadınlarımıza karanfil dağıtarak onları onure ettik ve

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

19 Mart 2017 tarihinde kulübümüzün kuruluşunun 114. yılı derneğimizde düzenlemiş olduğumuz fasıl
ile kutlandı.
23 Nisan 2017 tarihinde birçok
çocuğumuza dernek atkılarımızdan
hediye ederek, yeni nesile Beşiktaş
sevgisini aşılamaya çalıştık.
18 Mayıs 2017 tarihinde kayma-

•

•

•
•

www.gedizbjk.blogspot.com • gedizbjk@gmail.com • Facebook: gedizbjk
Adres: Özyurt Mahallesi Nakipoğlu Caddesi 152. Sokak No:17/2 Gediz/KÜTAHYA

•
•

Instagram: gedizbjk
Telefon: 0553 196 1903
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Rylo 360 derece
video kamera
iOS ve Android işletim sistemi desteği
bulunan Rylo 360 derece video kamera
taşınabilirliği ile ön plana çıkıyor.
Bir süre öncesine kadar sadece mobil
Apple ürünleri ile çalışabilen bu kamera
artık Android destekli mobil cihazlar ile
de stabil olarak çalışabilmekte. Adından
da anlaşılacağı üzere 360 derece açı
Yazı:
ile bulunduğumuz ortamda video kaydı
Murat Yıldız
yapabileceğimiz bu ürün ile gözünüzden
kaçsa da kadrajınızdan hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. 208 derece açıda çalışabilen iki adet lens sayesinde saniyede
otuz kare yakalayabilen kameramız ile 4K yüksek çözünürlükte
kayıtlar yapabileceksiniz. ◊
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Huawei P20 Pro
modeli duyuruldu
Dünyanın en başarılı teknoloji üreticilerinden olan Huawei firması akıllı
telefon ürün gurubunda P20 Pro modelini yakın zaman içerisinde kullanıcıların huzuruna sunacak.
Android 8.1 Oreo versiyon işletim sistemli bu cihazın çift dört çekirdekli
işlemcisi olduğunu öğrendiğimizde dikkatlerden kaçmayacağını hissettik. 128GB dahili depolama birimi ve 6GB Ram belleği olacağı belirtilen
bu ürünün donanım performansı sayesinde satış rakamları bakımından
iyi seviyelerde yer alacağını tahmin ediyoruz. Amoled 6.1 inç genişliğinde ve 1080x2244 piksel çözünürlükte bir ekranı bulunuyor. Triple yani üç
kameralı, saniyede 30 kare olacak şekilde 2160 piksel çözünürlükte video
kayıtları yapabileceğiniz P20 Pro'nun ikinci kamerasında 24 megapiksel
çözünürlük alınabiliyor. USB 3.1 ve C-Tipi bağlantı arabirimlerine ek olarak
Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı birimleri mevcut. Parmak okuyucu
özelliği de olan cihazımızın 4000mAh kapasiteli bataryası ise uzun süreli
kullanımlar için albenisini artırıyor. ◊

Lenovo Yoga 920 ile
teknolojik terapiye
ne dersiniz?
Lenovo markasının oldukça ciddi işler
çıkardığı Yoga ailesinde dikkatleri üzerine
çekmeyi başaran artık yeni bir birey daha
var.
Lenovo Yoga 920 modeli bükülebilir
menteşe yapısı sayesinde ekran ile gövde
rahatlıkla tes ve düz açılıp kapanabilmektedir. Bu cihazın hafifliği ve farklı tasarımına
ek olarak donanımsal özellikleri de başarılı
işler çıkarabilecektir. Gövdesinde parmak
okuyucusu yer alan cihazımızın 13.9 inç
genişliğinde 4K (3840x2160) çözünürlükte
IPS dokunmatik bir ekranı bulunuyor. Ekran
çerçevesine entegre 720p web kamerası
bulunuyor. Entegre çift JBL marka hoparlör
ile yüksek kalitede ses deneyimi yaşayacaksınız. Dahili depolama birimi olarak 1TB'a
kadar tercihler sunan Yoga 920 modelinde 8
megabayt önbellekli ve 4GHz gücünde intel
core i7-8550U işlemci ve bunlara ek olarak
16GB Ram bellek desteği bulunuyor. USB 3.0
ve C-Tipi bağlantı ara birimleri de bulunan
cihazımızın son kullanıcı fiyatı ise birazcık
tuzlu gibi. Ama her şeye rağmen performansı ile tüm engelleri rahatlıkla aşabileceğiniz komple bir alternatif
taşınabilir bilgisayar örneği
olduğunu belirtmemiz
gerekiyor. ◊

Hunter Series T-600
mekanik oyuncu
klavyesi
Alman teknolojik oyuncu ekipmanları üreticisi Hunter Series firmasının
T-600 mekanik oyuncu klavyesi profesyonel özellikleri ile dikkat çekiyor. Oldukça başarılı bir tasarıma sahip bu klavyenin hafif agresif çizgileri aksiyon
sever oyuncuların tercihi olacak gibi görünüyor. Türkçe düzene sahip, RGB
ledli ve ful mekanik bu klavye ile profesyonel oyuncular çok rahat edecek.
Blue switch tuş teknolojisi özeliğine sahip bu profesyonel mekanik klavye
tamamen metal bir gövdeye sahip ve üzerinde ufak bir telefon tutucu kısmı
da bulunuyor. Kullanım aşamasında oluşabilecek sıvı temaslarına karşı koruması da bulunan T-600 modelinde lazer baskılı tuşların led aydınlatmaları
performans anında eğlencenizi heyecanlı görsel bir şölene dönüştürecek. ◊
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Bir Dünya Şampiyonu:

PETER SAGAN
Yazı:

E. Burak İzmirlioğlu
Bisiklet Sporcusu - Mühendis

Y

ol bisikleti
keyifli bir spor
olarak görülse
de profesyonel
yol bisikletçi		
liği dünyanın
en zor ve bir noktadan sonra en sıkıcı mesleklerinden bir tanesi olabilir.
Sürekli seyahat ve yarış peşinde
koşan sporcuların form seviyelerinin
en üst noktada olabilmesi için hem
çok iyi antrenmanlı olmaları hem de
yaşantılarına çok dikkat etmeleri
gerekmektedir. Tabii Fransa turu,
İtalya turu gibi yirmi bir günlük yarışlar ve ardarda haftalarda koşulan
bahar klasikleri gibi yarış dönemlerinde evlerinden, ailelerinden uzakta
otellerde yaşamanın sıkıntısı da
uzaktan keyifli gibi görünse de bir
noktadan sonra inanılmaz sıkıntılı
bir durum haline gelebiliyor. Hele
hele sezon bittikten sonra güçlenmek ve form tutmak için yapılan
antrenmanlarda çekilen acıların
tarifi imkansızdır. İşte tüm bu sıkıntılar, acılar ve düzenli olma zorunluluğunun getirdiği sıkıcılık çoğu

yol bisikleti sporcusunun yüzüne ve
tavırlarına da yansır. Ama bir adam
var ki, tüm bu sıkıcılığı kıran peleton'un (yarışta küme halinde giden
bisikletçi topluluğu) içerisinde pırıl
pırıl parlayan biri: Peter Sagan. Bu
ay size üç yıl üst üste yol bisikleti dünya şampiyonu olan Peter
Sagan’ı tanıştıracağım. Slovakya’da
halk kahramanı noktasına gelen
Sagan, 2018 yılına da hızlı girdi, en
son Mart ayında 250 kilometrelik Gent-Wevelgem ve 8 Nisan’da
koşulan 257 kilometrelik dünyanın
en zor tek günlük yarışı Paris-Roubaix yarışlarını kazanarak gücünü
gösterdi.
Peter Sagan, dokuz yaşında doğduğu şehir Žilina’nın bisiklet takımı
“Cyklistický spolok Žilina”da hem
dağ bisikleti hem yol bisikleti binerek başlar. Küçük yaşlarda ayağında
tenis ayakkabısı ile katıldığı yarışlarda dikkat çekici performansı ile
tanınmaya başlar. Dağ bisikleti her
ne kadar yol bisikletine göre daha
zevkli bir disiplin olsa da profesyonellik noktasında çok az sporcu
bu spordan karnını doyurabilmektedir. Bunun en büyük sebebi dağ
bisikletinin izlenebilirliğinin daha
zor olmasıdır. Dağ bisikleti parkurlarında kamera ile çekimin zorluğu
ve televizyonlarda yayınlanmasının
zahmetli olması sebebiyle daha geniş kitlelerin takibini zorlaştırmaktadır. İzleyici etkisi, sporun gelişmesinde başlıca faktör olduğundan yol
bisikletinde daha fazla para olduğu
açıktır. Peter Sagan da bu mantık
ile antrenörleri tarafından genç yaşında yol bisikletine kazandırılmıştır. 2009'dan itibaren profesyonel
bisiklet kariyerine başlayan Sagan,
2009 yılında Dukla Trenčín–Merida, 2010–2014 yılları arasında
Liquigas–Doimo, 2015–2016 yılları
arasında Tinkoff ve 2017 yılından
itibaren de Bora–Hansgrohe takımında yarışmaktadır.

Yarışta eğlenceli tavırları, kaldırımlara bunny hop (dağ bisikletinde
iki tekeri zıplatarak kaldırıma çıkma
tekniği) ile çıkıp atlaması ve özellikle eğlenceli röportajları ile tüm
yol bisikleti severleri kendine aşık
etmiştir. Hele kazandığı yarışlardan
sonra kameralara avuçla jelibon
yerken görüntülenmesi gibi muzip
tavırları Sagan’ın yüzümüzü güldüren hareketlerinden bazıları olarak
hafızalarımıza kazınmıştır. Ayrıca
2016 Rio Olimpiyatları'na Slovakya
adına dağ bisikleti kategorisinde
katılması Sagan’a olan sevgimizi
bir kat daha artırmıştı. Ancak lastik
patlatması bizi üzmüştü.
Slovak bir arkadaşımın anlattığına göre eskiden futbol seyredilen
kahvelerde (bizdeki gibi erkeklerin
toplanıp kağıt oynadığı, çay yerine
bira içilen kahveler varmış) artık
Sagan’ın yarıştığı bisiklet yarışları veriliyormuş. Sokaklarda küçük
çocuklar bisiklet ile biribirleriyle
yarışlarken “Sagaaaaan” çığlıkları
yükseliyormuş. Amatör bir sporun
bir ülkede gelişmesi ve sevilmesi
başarılı bir figürün yetişmesi ile gerçekleşebilmekte olduğunu görebiliyoruz. Umarım bizim ülkemizde de
amatör sporlarda başarılı sporcularımız çıkar da gençlerin bu sporlara
ilgisinin her daim taze tutulmasını
sağlar. ◊
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T.A.T.K.U.
Yazı:

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

M

otosiklet üzerindeyken bu
başlığın açılımını dikkate
almanızda
		
fayda var.
TARA - Motosiklet ile seyir halindeyken kafanız ileride, gözleriniz
devamlı olarak etrafı tarar pozisyonda olsun.
ALGILA - Algılarınız sürekli açık
olsun. Her an her şeyle karşılaşabileceğinizi unutmadan yolda seyir
halinde olun.
TAHMİN ET - Tahmin edin! Önde
giden aracın neler yapabileceğini tahmin edin. Sağda bekleyen
bir yayanın aniden yola fırlaması,
taksinin veya minibüsün solunuzdan
sağa doğru hızlıca yanaşabileceği

ve bunun gibi birçok senaryo üretip
tahminlerde bulunun.
KART VER - Kararlarınız net
olsun, asla tereddüt yaşamayın.
Emin olmadığınız risklerden kaçının.
Kararınız net ve hızlı olmalı.
UYGULA - En önlemlisi saniyelerle yarıştığınız bu kavramları yerine getirmek için uygulamaya geçin.
Uygulamaya geçin ki, sağlıklı, güzel,
keyifli sürüşleriniz olsun.
Kendinizi geliştirmek için eğitim
aldığınız yeri iyi seçin ve doğru eğitimi aldığınızdan emin olun.
Kendinize uygun motosikleti iyi
seçin. Unutmayın başlangıçta her
insan, her motosikleti kullanamaz.
Doğru ekipmanlar kullanın. Yanlış
ekipman hem sizi tehlike anında
korumaz hem de keyifli sürüş yapmanızı engeller.
Motosikletinizi iyi tanıyın, zincir
bakımlarınızı, yakıt kontrollerinizi,
yağ kontrollerinizi yapmayı unutmayın. Lastiklerinizi motosikletinize
binmeden mutlaka kontrol edin.
Motosikletinizi zamanında bakıma
götürüp ömrünü uzatın.
Bir Kartal gibi yollarda iyi
seyirler... ◊

1. Şarköy
Motosiklet Festivali
Şarköy Belediye Başkanlığı
ve Şarköy Motosiklet Derneği’nin ortaklaşa hazırladığı 1.
Şarköy Motosiklet Festivali,
11-13 Mayıs tarihleri arasında
gerçekleştirilecek. Denize sıfır
kamp alanında çadırlı konaklama yapacak kişilerden çadır
yeri, tuvalet ve duşlar için bir
ücret talep edilmezken, otelde
konaklama yapacaklardan
iki kişilik odalarda, kişi başı,
sabah kahvaltı dahil 50 TL
olacak. Şarköy hudutları içerisinde arızalanan veya kaza
yapan motosikletler Şarköy’e
kadar ücretsiz çekilecek.
İrtibat için Ayhan Coşkun:
0505 527 71 55
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www.lukoil.com.tr

/lukoilturkey

Sosyal sorumluluk!

Yazı:

Kaan Özşenler
İleri Sürüş ve Sportif Sürüş Eğitmeni

B

u ara sık görür
oldum. Her radyo
kanalında, her
televizyon kanalında trafikle ve
		
sürücülükle alakalı sosyal sorumluluk projeleri almış
başını gidiyor. Tabii ki her zaman bir,
sıfırdan büyüktür mantalitesinde olan
bir insan olarak olumlu karşılıyorum
fakat eksik derseniz ki neyimiz tam.
"Boynum kıldan ince susar, kenara
çekilirim" diyeceğim ama ben bile
inanmadım bu söylediğime...
Şimdi bütün sosyal sorumluluk
projelerinin ortak özelliği, cep telefonu ile olanlar hariç -ki onlarla ilgili de
birkaç bir şey söyleyeceğim-... Kaza
olduktan sonra bizi hayata bağlayan
donanımlarla ilgili en önemlisi emniyet kemeri... Yatıyoruz, kalkıyoruz emniyet kemeri... Tabii ki emniyet kemeri
çok ama çok önemli, muhalifim gibi
algılanmasın... Ancak emniyet kemerinin de işini yapamadığı süratler
var. Otomobili bir araya getiren bütün
elektronikler ve tertibatlar doğru
kullanıldıklarında işlevini yerine
getirebilir.
Özetle biz kaza
olacağını bir kere kafaya koymuşuz.
Ancaaak

kemerimizi takalım ki ölmeyelim tabii
ki... Zaten kontratımız vardı; kemer
takılıysa ölmeyiz! Yaptık mı yaptık
tarzı sosyal mesajlar...
Kendimizi ve otomobillerimizi iyi
tanımalıyız. Doğru zamanda, doğru
hamleyi yaparak hayatta kalıp diğer
sürücü ve trafiğin paydaşlarını hayatta tutabiliriz.
Otomobillerdeki donanımları aktif
ve pasif donanımlar olmak üzere
ikiye ayırabiliriz. Aktif donanımlar,
doğru kullanıldıklarında kazaya karışmayı engeller. Çok da karmaşık bir
durum değil. Bir örnekle açıklayayım:
Silecek, bir aktif donanımdır,
görüşümüzü iyileştirir. Otomobil sürmek, çok iyi bir görüşten geçer. Eğer
sileceklerimiz görevini tam anlamıyla
yerine getirmez ise kaza kaçınılmaz
olur ki; kazanın oluş şeklini ve şiddetini bilemeyeceğimiz için belki de
üzücü bir sonla bitebilir.
Unutmadan cep telefonları ile de
ilgili söyleyeceklerimi söyleyeyim. En
önce şunu demeliyim; cep telefonu
ile konuşmak kazaya karışma riskini
yüzde dört yüz artırıyor. Bu bir gerçek. Ancak belki bana kızacaklar

ama bazı radyo kanalları, cep telefonları ile ilgili sosyal mesajlar verip
aradan on dakika sonra istek şarkı
için o popüler mesajlaşma platformunun numarasını verip istek şarkılarını
gönderebileceklerini söylüyorlar.
Şimdi biraz empati yapalım. Ülke
genelinde radyonun en sık dinlenildiği
yer, otomobil ve büyük bir çoğunluğu
yalnız seyahat eden sürücüler. Hangimiz sevdiğimiz şarkıyı otomobilimizi
kenara çekip isteriz? Dürüst olalım.
Bunu söylerken inanmak lazım. İki
dakika önceki söyleme tezat hareket
etmeyelim.
Bu konularla ilgili çok konuşuyorum, konuşmaya da devam edeceğim.
Önümüzdeki sayıda yıllardır binek
otomobil sürücülerinin bile ihtiyacı
olan ama şu anda sadece ticari ve
kamu sürücülerini ilgilendiren psikoteknik değerlendirme ile ilgili çok
sıkı Beşiktaşlı olan bir abim
Ali Güzel ile yaptığım
sohbetle yine bu
konuları değerlendireceğiz.
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MAYIS
ETKiNLiKLERi
Kadebostany
Tarih: 02 Mayıs 2018
Saat: 19:30
Yer: KüçükÇiftlik Park, İstanbul
Fiyat: ¨ 88.00
Kısa sürede üne kavuşup
dünya çapında yüzden fazla
konser veren İsviçreli pop müzik
grubu Kadebostany, Walking
With a Ghost ve The Avener’ın
katkıda bulunduğu 2015 çıkışlı
Castle in the Snow gibi hit
şarkıları ve yeni albümü
“Monumental” ile
sahnede olacak.

Edirne Bahar Şenliği
Yer: Bade Kır Bahçesi, Edirne
Fiyat: Kombine ¨ 90.00, Günlük ¨ 34.00
2 Mayıs 2018: MFÖ, Manuş Baba
3 Mayıs 2018: Duman, Yeni Türkü
4 Mayıs 2018: Athena, Moğollar

Eskifest 2018

Yer: Mola Tesisleri, Eskişehir
Fiyat: Kamp+Kombine ¨ 90.00 		
Kombine ¨ 60.00, Günlük ¨ 40.00
4 Mayıs 2018: Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin, Pinhani, Yeni Türkü
Tuna Kiremitçi, Niyazi Koyuncu, What Da Funk
5 Mayıs 2018: Athena, Feridun Düzağaç, Manga, Vega, Adamlar, Sena Şener, Set
6 Mayıs 2018: Teoman, Selda Bağcan & Boom Pam, Büyük Ev Ablukada, Ezhel,
Umut Kuzey, Pera, Piiz

Kalefest
Tarih: 05-06 Mayıs 2018 • Yer: Lydia Park, Çanakkale
Fiyat: Kombine ¨ 67.00
İki gün sürecek festivalde Şebnem Ferah, Pentagram,
Bulutsuzluk Özlemi, Özge Fışkın, Erdem Yener müzikseverler ile buluşacak.

Rakı’n Roka
Night Vol.I
Tarih: 04 Mayıs 2018
Saat: 21:00
Yer: Nefes Bar, Ankara
Fiyat: ¨ 23.00

90’lar Türkçe Pop Parti
Tarih: 04 Mayıs 2018 • Saat: 21:00
Yer: Holly Stone Performance Hall, Antalya
Fiyat: Tam ¨ 45.00, Öğrenci ¨ 35.00
90’lar Türkçe Pop Parti, Grup Vitamin & Mansur Ark & Hakan Küfündür ile
Holly Stone Performance Hall sahnesinde...

Big Boyz Festival
Tarih: 05-06 Mayıs 2018
Fiyat: 12:00-15:00 arası giriş ¨ 49
15:00’ten sonra giriş ¨ 69
“Büyüklere oyuncaklar” konseptiyle bu yıl
ikincisi düzenlenecek olan “Big Boyz Festival”,
ultra teknolojik deneyimleri Teoman ve Fatma Turgut,
DJ Burak Yeter ve Deeperise ile sahneye taşıyacak.
İlgi alanlarında kendisine rol model aldığı usta
isimleri dinleyebilme fırsatı yakalayacak olan
ziyaretçiler, sadece deneyim değil ‘yaşatma’
amaçlı workshop’lara katılabilecek.

Bümed Hıdırellez Şenliği
Tarih: 05 Mayıs 2018 • Saat: 14:00
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği, İstanbul
Fiyat: Tam 55.00 TL, Öğrenci 35.00 TL, BÜMED Üye 35.00 TL
Kumpanya İstanbul, Luxus ve Kolektif İstanbul konserlerinin yanı sıra çeşitli aktiviteler ile
keyifli bir gün sizleri bekliyor.

Minor Empire
Tarih: 09 Mayıs 2018
Saat: 21:30
Yer: Fakülte, Eskişehir
Fiyat: ¨ 30.00
Kanada Folk Müzik
Ödülleri’nde ve Kanada
Bağımsız Müzik Ödülleri’nde
“En İyi Dünya Grubu”
ünvanlarını alan Minor Empire,
Türkiye konserleriyle
müzikseverlerle buluşuyor.

Zorlu PSM Caz Festivali

HoliFest İstanbul’18
Tarih: 12 Mayıs 2018 • Saat: 12:00 • Yer: Milyon Beach Kilyos, İstanbul • Fiyat: ¨ 56.50
Türkiye’deki üçüncü yılında baharın gelişini kutlamasının yanı sıra, etkinliğin Hint
kültüründeki önemli bir misyonu olan “iyiliğin, kötülüğe karşı mücadelesi”
fikrini de taçlandırmak amacıyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile
beraber bir farkındalık projesi içerisine de girmiştir.

Istanbul Cocktail Festival 2018
Tarih: 12 -13 Mayıs 2018
Yer: Life Park, İstanbul
Fiyat: ¨ Kombine 77.00, Günlük ¨ 45.00
Filozof barmenlerin sıra dışı detayları gizli reçetelerinde kokteyl meraklılarına sunacağı, kokteyl yapımının
ustalıklarını ve inceliklerini tecrübe edeceğiniz workshop’lar ve ünlü sanatçıların en keyifli parçaları
eşliğinde, ağaçlarla çevrili, doğası büyüleyici Life Park’ta gerçekleşecek olan İstanbul Cocktail Festival 2018
tüm kokteyl severleri bekliyor!

Zorlu PSM Caz Festivali ikinci yılında “Her Müziğin Caz
Festivali” mottosunu benimsiyor ve tıpkı geçen yıl
olduğu gibi kapsamlı programıyla farklı müzik türlerine
ve sanat disiplinlerine yer veriyor. On iki gün boyunca,
her gün dört farklı sahnenin aktif olarak kullanılacağı
festivalde otuzdan fazla konser, atölye ve plak pazarı
yer alacak.
Sahne alacak sanatçılar arasında David Gilmour’a göre
yeryüzünün en iyi Pink Floyd cover’ı yapan grubu ve
müthiş şovları The Australian Pink Floyd Show; herkesin
favori gitaristi Bill Frisell ve popüler şarkılara kattıkları
eğlenceli caz melodileriyle Scott Bradlee’s Postmodern
Jukebox; Fransız şanson geleneğiyle klasik Amerikan caz
repertuarını kendi yorumuyla birleştirerek günümüzün
en önemli caz şarkıcılarından biri olmayı başaran
Stacey Kent; Balkan dünyasının mega starı Dino Merlin;
çıplak ayaklı divaya saygı duruşu niteliğinde Cesaria
Evora Tribute; folk, pop ve elektronik müziği biraraya
getiren İngiliz müzisyen Patrick Wolf ve minimal piyano
sesini Kuzey Avrupa’nın modern elektronik dünyasıyla
birleştiren Dardust da var.

Neşet Ertaş’a Senfonik
Saygı Duruşu
Tarih: 18 Mayıs 2018 • Saat: 20:30
Yer: İş Sanat Kültür Merkezi, İstanbul
Fiyat: 1. Kategori ¨ 56.00, 2. Kategori
¨ 45.00, 3. Kategori - Tam ¨ 39.00,
İndirimli ¨ 34.00
“Gönlüm Hep Seni Arıyor” başlıklı
konserde, Neşet Ertaş’ın en sevilen
eserleri, koro, senfonik orkestra ve dört
solist için şef Serdar Yalçın tarafından
düzenlenmiş haliyle dinleyicilerle
buluşacak.

46. İstanbul Müzik Festivali
46. İstanbul Müzik Festivali, 23 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında şehrin pek çok tarihi ve kültürel mekanında
müzikseverlerle buluşuyor.
Filarmonica della Scala, Amsterdam Sinfonietta, İngiliz Oda Orkestrası, Franz Liszt Oda Orkestrası gibi dünyanın
önde gelen orkestraları ile Joyce DiDonato, Mischa Maisky, Daniil Trifonov, Renaud Capuçon gibi yıldızları konuk
edecek festival, Aya İrini Müzesi’nden Kapalıçarşı ve Sirkeci Garı’na şehrin pek çok tarihi ve kültürel mekanında
müzikseverlerle buluşuyor. Ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri Serisi ise tüm İstanbulluları, aileleri ve dostlarıyla
Cumartesi sabahlarına keyifli bir başlangıç yapmaya davet ediyor. Konserler, konsere doğru etkinlikleri ve çocuk
atölyeleri dahil tüm program için: http://muzik.iksv.org/tr

Kartallar Beşiktaş Motosiklet Kulübü Derneği Üyesi Ayla
Rusçuklu, yağlıboya ve akrilik tablolarını üç kadın arkadaşı
ile birlikte “Renklerin Dansı” konulu karma resim sergisinde
sergiledi. Karşıyaka Çarşı Sanat Galerisi’nde 26 Mart-1 Nisan
2018 günleri arasında açık kalan sergi, İzmirli sanatseverlerin beğenisini kazandı.
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Yazı:

Murat Arda

G

Yönetmen: Joe Russo, Anthony Russo
Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

ezegenler
arası hiddet,
şiddet ve
aşk sarmalı
“ışık hızıyla”
		
devam ediyor.
Mayıs ayında Han Solo: Bir Star
Wars Hikayesi ile fenomen film serisi en son sürümüyle tüm geek’leri,
nerd’leri ve “inek”leri mutlu edecek.
Çok çok uzak bir galakside, en
çok sevilen kötü karakterlerin olduğu “Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi”nde Milenyum Şahini’ne binip

macera dolu bir yolculuğa çıkıyoruz.
Film, biz bu satırları yazdığımız
sırada henüz vizyona girmemişti.
Dolayısıyla şimdilik Star Wars’a dair
bazı tiplemeleri tanıtarak ısınma
turu atmakla yetinelim:
Han Solo: Harrison Ford’un artık
duymaktan bıktığını dile getirdiği
bu karakter, azılı Star Wars sevdalıları için vazgeçilmez bir figür.
Asi, başıbozuk, küstah ve elbette ki
sevimli...
Chewbacca: Han Solo’nun yancısı... Sürekli kükreyerek ve “Aııaangh”

çekerek dert anlattığı sık görülür.
Onun dilinden en iyi Han Solo anlar.
Darth Vader: Bizde Erol Taş ne ise
yıldızlar arası camiada Darth Vader
o. İblis yahu!
R2D2: Hem afacan hem haylaz
hem de becerikli mutfak robotu-çöp tenekesi harmanı abi! Islık
çalıp durur. Vodafone Park’ta rakip
takım ataklarında protesto edenler
misali...
C-3PO: Anakin Skywalker’ın
tornasından çıkmış sarı tenekeden
muhallebi çocuğu robot... ◊

Manyak
Yönetmen: Onur Ünlü
Oyuncular: Cahit Kaşıkçılar, Emel Emir, Fatma Pazvant
Belediyede temizlik hizmetlerinde görevli olan Rıza, annesine son
derece düşkündür. Bu düşkünlüğü,
çok istemesine rağmen evlenip bir
yuva kurmasına da mani oluyordur.
Karşı apartmana taşınan Serpil adlı
çocuklu ve dul bir kadının hayatına
girmesiyle, Rıza’nın evlilik hayalleri
yeniden alevlenir, fakat bir yan-

dan da suçluluk duygusu gittikçe
artıyordur. Öyle ki, bir süre sonra
gerçek hayatla bağı iyice kopmaya, annesine daha da bağlanmaya
başlar. Rıza artık annesinin öldüğünün bile farkında olmadan onunla
yaşamaya devam ediyor, bir yandan
da umutsuzca Serpil’le ilişki kurmaya çalışıyordur. Olaylar gelişir... ◊

Thelma
Yönetmen: Joachim Trier
Oyuncular: Eili Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen
Norveç’in en önemli sinemacılarından Joachim Trier bu kez gerçeklikten bir nebze uzaklaşıyor ve âşık
olunca doğaüstü güçlere kavuşan
bir genç kızın hikâyesini beyazperdeye aktarıyor. 1980’lerin Japon
animeleri, Stephen King romanları
ve synthesizer müziklerinden ilham
alan filme adını veren Thelma, kasabadaki hayatını ve dindar ailesini
geride bırakarak Oslo’ya, üniversite-

de biyoloji okumaya giden çekingen
bir kızdır. Burada, güzel sınıf arkadaşı Anja’ya âşık olur, ancak bu durum
Thelma’ya fazla ağır gelir. İstanbul
Film Festivali’nde Altın Lale kazanan
Reprise / Tekrar ve Oslo, 31 Ağustos filmleriyle tanıdığımız Joachim
Trier’in özel efektlerden destek alan
ve Norveç’in oscar adayı seçilen
filmi Thelma, uluslararası prömiyerini
Toronto Film Festivali’nde yaptı. ◊

Truth or Dare
Yönetmen: Jeff Wadlow
Oyuncular: Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane
Türkçede “Doğruluk mu Cesaret
mi” olarak adlandırdığımız oyunu
temel alan korku filminde, bir grup
arkadaş içinde bulundukları tehlikeyi bilmeden oyuna dahil oluyor.
İlk başta oyunun ciddiyetini kavrayamayan gençler, yaşanan tuhaf
rastlantıların üzerinde durmuyor.

Ancak içlerinden biri yapacağını iddia ettiği herhangi bir şeyi yapmayı
reddettiğinde ya da yalan söylediğinde bunun bedelini hayatıyla
ödüyor. Oyunun ne kadar ölümcül
olduğunu fark eden arkadaş grubu,
hayatta kalabilmek için zamana
karşı yarışmaya başlıyor... ◊

Karanlıktaki Melekler
Yönetmen: David Angelus
Oyuncular: Burak Çelik, Ahmet Mekin, Ertunç Tuncer
Üç çocukluk arkadaşı Berk, Mete
ve Güray bir araya gelince kendilerini maceraların içinde buluyorlar. Birbirlerinden başka kimseleri
olmayan bu üç dost, yaşadıkları
hayatın zorluklarından uzaklaşabilmek, yaşamlarına birazcık renk
katabilmek için eğlenceli ama bir
yandan da sorumsuz davranışlarda

bulunuyorlar. Sahil kenarında gezerken, teknesine göz kulak olmalarını isteyen bir adamın teknesine
giren Berk, Mete ve Güray, burada
eğlenirlerken hayatlarının değişeceğinden bihaberler. Teknenin
içinde bulunan kutu sayesinde bu
üç arkadaş kendilerini bir maceranın içinde bulurlar. ◊
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Son 11

Yazar: Ferhat Uludere • Yayınevi: Doğan Kitap

I

yi bir Beşiktaşlı, iyi bir
romancı ve aynı
zamanda iyi bir bar
kelebeği o! Ferhat
Uludere, Trakya’nın
Bukowski’si... Daha
önce 1001 Fıçı Bira, Sayıklamalar,
Sonbaharda Sarhoş Bir Kasaba gibi
“mayalı” ve “distile edilmiş” eserleri
okura sunan Uludere, Doğan Yayınları’na transfer olduğu bu kitabında
FİTBOL meselesini de kitabında
romantik bir üslupla işliyor. Bol bol
“bipleme” efektini zihninizde canlandırarak okumanızı rica edeceğim:
Sessizce ölür Perişan’ın müdavimleri. Kimse anlamaz bile onların
göçüp gittiğini. Masalarına bir bardak şarap konduğunda kaldırmıyorsa biri başını, işte o zaman okunur

salası.
Tüm umutlarını kaybetmiş bir
futbol takımı, soyunma odasında son kez bir araya gelir. Büyük
beklentiler, yıkılan hayaller ve bir
kadehin dibinde son bulan yaşamlar
uğursuz bir sis misali takımın oyuncularının etrafını sarmıştır. Teknik
direktör Puşkaş Sami bir yandan
oyuncularını sahaya çıkarmak için
cesaretlendirmeye çalışırken bir
yandan da bugüne kadar yaptıklarının hesabını vermeye zorlar
kendini...
Ferhat Uludere Son 11’de sadece bir futbol takımını değil, Tazı
Vedat’ın buruk sevdası, Sezgin’in
yalnızlığı, sarhoş ölmek isteyenlerin
rüyalarıyla birlikte tipik bir Trakya
kasabasını anlatıyor. ◊
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Konuşulmayan

Kahve ve Şiir

Yazar: Demokan Atasoy
Yayınevi: Oğlak

Yazar: Mark Opsasnick
Yayınevi: Sub Yayınları

Tekinsiz bakışları,
“yazar” olmaya pek
müsait ismiyle Demokan Atasoy’dan bir ilk
roman, “Konuşulmayan”... Haysiyetli yayınevlerinden Oğlak’ın
raflara soktuğu bu eser
için “kanınızı donduracak bir ilk roman”
dendiğine şahitlik
ediyoruz. Konuşulmayan adlı kitaba kitapçılarda, internet satış
noktalarında ve Zambak sokak, 21 Beyoğlu’nda, Oğlak Yayınevi
standından ulaşmak
mümkün. Sevgideğer arkadaşımız Çiğdem Bakırcıoğlu’nun yayına hazırladığı hoş kitaplarla her
daim sevdiğimiz kurumlardan olan Oğlak Yayınları,
korku öyküleriyle ruhumuza dehşet saçan Demokan Atasoy’un kanınızı donduracak ilk romanı Konuşulmayan’ı yayımlamaktan da gurur duyduğunu
ayrıca belirtmekte... ◊

50’li yılların ortalarında, birkaç yerel işletmecinin gerçekleştirdiği girişimler, kentin
birbirinden bağımsız
ve aykırı simalarının
birbirine yakın noktalarda toplanmalarını
sağladı.
Coffe-House dediğimiz ve günümüzde
tüketimin “take-away”
kalelerine dönüşen
anlık uğrak mekanları,
çok da uzak olmayan
bir geçmişte, zamanın
rasyonalize edilmesine karşı duran, işe
gitmeyi reddederek aylaklığın devrimsel büyüsüne
kapılan ve geri dönülecek bir ev düşüncesini tamamen reddeden insanların kontrolündeydi.
Jim Morrison o dönem yaptığı ve arkasında
bıraktığı, bugün the Doors ile sevimlileştirilen ama
aslında dehşetengiz boyutlara varan tüm mirasını
tam da bu yapıya borçludur. ◊

Kale Kapısından
Geçmez
MüZiKOMANi

Yazar: Orhan Tuncay
Yayınevi: Chiviyazıları
Aynı zamanda yetkin bir
çevirmen olan Orhan Tuncay’ın
yeni hikaye kitabı Kale Kapısından Geçmez, raflara düştü.
Kitabın arka kapağında şunlar
yazıyor:
“Hikayeler yoksa boş bir
çuval gibiyizdir. Ne kendimizi
tanıyabiliriz ne de başkaları bizi tanıyabilir. Başka bir
deyişle varlığımız beş duyuyla
algılanabiliyorsa, varoluşumuz
da anımsadığımız hikayelerle
algılanabilir ancak.”
Orhan Tuncay, bu kez öyküleriyle bizi bir edebiyat şenliğine davet ediyor. ◊

ACDC’nin tahtına oynayan grup:

Kadınların Nesi Var
Yazar: Jacky Fleming
Çevirmen: Mavisu Kahya
Yayınevi: Desen Yayınları
Nesi var sahi bu kadınların?
Kolları mı kısa, kafaları mı
küçük yoksa sakalları mı az?
Saçları şöyle fazla kısa,
böyle de çok mu uzun?
Eski zamanlarda hiç kadın
yoktu. İşte bu yüzden, okuldaki
tarih derslerinde kadınlardan
bahsedildiğini duymazsınız.
Erkekler elbette vardı ve büyük
kısmı da dâhiydi. Hepimiz onların adını çocukluğumuzdan
beri ezberledik. Ama yine de
siz siz olun ve kimsenin sözüne
inanmayın. Hatta bu söz Aydınlanma Çağı’nın “Yorulmaz
Dâhisi” Rousseau’ya, Evrim
Teorisi’nin babası Darwin’e,
psikanalizin kurucusu Freud’a
ait bile olsa...
İngiliz yazar, illüstratör
Jacky Fleming’in, ince eleştiriler ve dâhiyane bir ironiyle, toplumsal
hayatta varlık göstermeye çalışan kadınların mücadelesini ele aldığı Kadınların Nesi Var?, son yılların en iyi mizah kitaplarından biri.
2017 yılında Artémisia Mizah Ödülü’ne değer görülen eser, her
kadının ama en çok da her erkeğin okuması gereken kitaplardan. ◊

ELECTRIC
MARY

Avustralyalılar sadece Hollywood’a emsalsiz oyuncular yetiştirmekle
kalmamış; evladiyelik hard rock, pop
ve heavy metal yıldızı üretimi ile dünya
müziğine yön vermiş, enteresan bir
millettir. Yanık tenleri, seksi İngilizce
aksanları ile Avustralya, Nick Cave’den
Men At Work’e; AC/DC’den INXS’a,
Kylie Minogue’ten Chris Hemsworth’a
birbirinden eksantrik tonlarca artisti
eğlence sektörüne ithal etmiş, sıradışı
bir memlekettir.
İşte bu birasever kavmin klasik rock
bağlamındaki iddialı ismi Electric Mary,
AC/DC sonrası Avustralya rock’ı klasmanında zirveye oynuyor.
“Klasik rockta Melbourne’da bizim
borumuz öter” diyen Electric Mary, AC/
DC’nin tahtına geçer mi bilemiyoruz
ama şimdiden Avrupa’da birçok festivale headliner olarak isimlerini yazdırmayı becerdiler.
Yalnız son bir lafım olacak gençler...
AC/DC’nin yerini dolduracağız diyorsunuz da, AC/DC hala emekli olmayı
reddediyor! Ne iş? ◊
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CYLE LARIN:

"BUZ HOKEYCİYDİM
FUTBOLCU OLDUM"
Ben Sergen
Yalçın Simelli...
İzzet Yüksel İlköğretim
Okulu’nda okuyorum ve
ben de futbolcu
olmak istiyorum.

Ben Mustafa
Koyuncu... İzzet Yüksel
İlköğretim okulunda
okuyorum. Büyüyünce
makine mühendisi
olmak istiyorum.
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Ben Ege Cır
ıllıoğlu... Bilg
e Soyak
İlköğretim
Okulu’nda
sekizinci
sınıf öğren
cisiyim. Be
şiktaş Futb
Akademisi’
ol
nde forvet
mevkisinde
oynuyorum
. Büyüyünc
e futbolcu
olmak istiy
orum.

K

erkek kardeşim de...

endisini ziyaret ettiğimiz
gün Larin’in
doğum günüydü. Tüm
		
Yavru Kartallar adına Larin’in doğum gününü
kutladık. Larin abi çok alçakgönüllüydü ve ziyaretimizden dolayı
bizlere teşekkür etti.

da tesadüfi oldu. Bir arkadaşımın
babasının tavsiyesi sonrasında
futbola başlamış oldum. Bir hayli
geç başladım diyebilirim. On bir
yaşlarında buz hokeyi oyunculuğundan futbolculuğa transfer
oldum. Kız kardeşim de futbol
oynuyor, üniversitede oynayan

Kanada’da en popüler spor
hangisi? Nasıl futbolcu oldun?
Buz hokeyciydim aslında.
Büyüyünce bir futbolcu olacağımı
düşünmemiştim. Ama maçları
izlerdim. Yani futbolu severdim.
Altyapıda oynamaya başlamam

“Buz hokeyciydim aslında. Büyüyünce bir futbolcu
olacağımı düşünmemiştim. Ama maçları izlerdim. Yani
futbolu severdim. Altyapıda oynamaya başlamam
da tesadüfi oldu. Bir arkadaşımın babasının tavsiyesi
sonrasında futbola başlamış oldum.”

Sonra ABD’de futbol oynamaya başladın. Uyum sağlamakta
zorlandın mı?
Hava çok sıcak oluyordu, rakım
çok yüksekti. Nefes almakta bile
çok zorlanıyordum. Kanada’dan
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sonra biraz zorlandım ilk başta...
Ama insan her şeye alışıyor.
Burada ise ilk başlarda hava soğuktu ama şimdi ısındı. Türkiye’de
uyum sorunu olmaz çünkü Florida
gibi olamaz hiçbir yer...
Annen ve baban nereliler?
Annem Quebekli (Kanada’nın
Fransız kökenli eyaleti), babam
ise Jamaikalı.

“Atiba ile daha Kanada
Milli Takımı’na girmeden
önce ahbaplığımız
oluşmuştu. Ortak
arkadaşlarımız vardı
önceden. Burada ve
Kanada Milli Takımı’nda
bana abilik yapıyor. Milli
takımda çok yakınlaştık.
Burada da arkadaştan öte,
aile gibi olduk.”

Atiba ile dostluğunuz nasıl
başladı?
Atiba ile daha Kanada
Milli Takımı’na girmeden önce
ahbaplığımız oluşmuştu. Ortak
arkadaşlarımız vardı önceden.
Burada ve Kanada Milli Takımı’nda bana abilik yapıyor. Milli
takımda çok yakınlaştık. Burada
da arkadaştan öte, aile gibi
olduk.
Diğer futbolcuların sana yaklaşımı nasıl oldu?
Takım içinde herkes bana yardımcı oluyor. Başta Atiba olmak
üzere tüm futbolcu arkadaşlarım
çok yakınlık gösteriyor. Beşiktaş’ta olmak mutluluk verici.
İlk golünü attın. Neler hissettin?
Her forvet gol atmak ister.
Benim de üzerimde hafiften bir
baskı oluşmaya başlamıştı, bir
an evvel bir gol atsam diye içimden geçiriyordum. Golü bulunca

çok rahatladım.
Beşiktaş’taki hedeflerin
neler?
Şimdilerde daha fazla süre
almak için daha fazla çalışmak
ve Beşiktaş’ta şampiyonluklar
yaşamak istiyorum.
Tekrar doğum gününüzü
kutluyor ve teşekkür ediyoruz.
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KARTALLAR
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Poyraz Solmaz,
ailesi onu doğuştan Yavru Kartal
yapmak istiyordu. Lakin buna
gerek kalmadı çünkü aldığı ilk
nefesten itibaren kendisi bize
büyük bir Beşiktaşlı olacağını
işte böyle belli etti.

Kartal Alay,
ayıs ayında
babasına M
“Ben iyi ki
hediyesini
en de iyi ki
doğdum, s
bacığım”
doğdun ba
yor.
diyerek veri

Leyla ve Ece Tunalı,
“Beşiktaş sen bizim her
şeyimizsin, seneye maça
gelebilecek kadar büyümüş
olacağız” diyor. Biz de
statta yerlerlerini
hazırladık.
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KARTALLAR

Zeynep ve Alperen'in
babası Alparslan Esgün:
“Beşiktaşlı olmak, çocuk
olmak, onlar gibi saf
olmak, onlar gibi karşılıksız
sevmektir. Keşke çocuk
olsak" diyor.
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si Ayşenur
Çakıl, anne
erem
ve babası K
m
k abette
Törün olara
ılar.
yerlerini ald

Anne Yeşim ve oğlu
Ege Dardeniz'in
mesajı: "Slayer'ın
Kartalı ile Beşiktaş'ın
Kartalı kardeştir."

Doğduğunda
hastaneden Beşiktaş
formasıyla çıkan, doğuştan
Beşiktaşlı Demirhan Günaydın,
ağzından düşürmediği sloganı
sizlerle paylaşmak istedi:
“Şampiyon Beşiktaş
gerisi tıraş!”
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Ayşe
Gürdal’ın
en büyük özelliği
gözlerinde korku
olmayan bir Kartal yavrusu
olması... Tıpkı ona şefkatle
bakan ve dünyaya
merhaba dercesine
onu izleyen Kartal
abisi gibi...

Uygar Baş,
altı aylık bir
Yavru Kartal... Dergi,
ailesinin eline geçtiğinde
yedi aylık olacak. Belki de
o zamana kadar üst üste
üçüncü şampiyonluğu
bile garantilemiş
olabileceğiz, kim
bilir…

AKTÜEL

HAYVANLARI TANIYALIM

DENİZ KAPLUMBAĞALARI

138

Deniz kaplumbağaları, genellikle yalnızca üreme mevsiminde
karaya çıkarlar ve dişi kaplumbağa toprakta bir yuva kazarak
yumurtalarını içine bırakır. Sırtında yedi, altında beş tane
boylamasına kabarık çizgi uzanır. İyi bir yüzücü olan deniz kaplumbağaları, yeryüzünün hemen her yerindeki açık denizlerde
yaşar. Hem hayvansal hem bitkisel besinlerle beslenir.
Caretta Carettalar, yeşil kaplumbağaya benzeyen ama başı
biraz daha büyük olan kahverengi ya da kızılımsı kahverengi
kabuklu iri kaplumbağalardır. Kabuk uzunluğu 70 santimetre ile
2 metre ağırlığı 135 ile 400 kilogram arasında değişir. Okyanusların sıcak kesimlerinde ve Akdeniz’de yaşayan etçil bir sürüngendir. Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarında çok rastlanan bu
türün soyu tükenmek üzere olduğundan koruma altına alınması
kararlaştırılmıştır.
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FİLM

SEVİMLİ TEKNELER

Büyük bir fırtına sırasında Büyük Liman’dan çağrı alan genç
kurtarma botu Elias, cesurca bir kurtarma operasyonu yapar ve
başarısı karşısında kahraman ilan edilir. Liman’da çalışmaya
başlayabileceğini öğrendiğinde çok mutlu olan Elias, tüm arkadaşlarını geride bırakarak kendisine yeni bir hayat kurar. Fakat
Büyük Liman sandığı kadar muhteşem değildir. Elias, burada
yerel bir çetenin yasa dışı bir madem çıkardığını keşfeder. Bu
madenin hava durumunu değiştirme gücü vardır. Bu yasa dışı
operasyonu ortaya çıkarmak isteyen Elias’in eski arkadaşlarının
yardımına ihtiyacı vardır. ◊

KİTAP

NEDEN?

GÜNLÜK HAYATTA BİLİM
Yazar: Papyrus
Yayınevi: Hep Kitap
Dünyada da çok ilgi gören
çizgi bilim dizisi “Neden?” şimdi
Türkçe’de! Meraklı ve akıllı bir kız
olan Omji’nin kedisi kaybolmuştur.
En iyi arkadaşı Gomji’den ona
yardımcı olmasını ister. Gomji de
onu bilimsel dedektif olan amcası
Hwang’ın bürosuna götürür. Hep
birlikte kayıp kedinin peşine düşerler. Kediyi bulma süreçlerinde
gündelik eşyaların işleyişi, bunların ardındaki bilimsel gerçekler
hakkında bilgi sahibi de olurlar.

BEŞİKTAŞ JK MÜZESİ DİJİTAL ve
FİZİKSEL ARŞİV BAĞIŞ FORMU
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” ibaresinin 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 YÖNETMELİĞİ
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 anılacaktır) 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 düzenlemektedir. 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 Arşivi’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 (mektubu) 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, deposunda 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. “Dijital 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 düzenlenilen hususları kabul etmiş olarak, söz konusu bağış işlemini gerçekleştirmiş olurlar.
İletişim Bilgileri:
Damla TUNAOĞLU
Beşiktaş JK Müzesi Arşiv Uzmanı
Adres : Beşiktaş JK Vodafone 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		 : http://www.bjk.com.tr/tr/besiktas-jk-muze

BEŞİKTAŞ JK MÜZESİ
KÜTÜPHANE BAĞIŞ FORMU
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 formunu 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 ayrılmaz bir eki olan “Beşiktaş JK Müzesi Kütüphane Bağış Yönetmeliği”ni inceleyerek kabul ettiğini ve yerine
getireceğini beyan ve taahhüt eder.”

BEŞİKTAŞ JK MÜZESİ KÜTÜPHANESİ
KÜTÜPHANE BAĞIŞ YÖNETMELİĞİ
Amaç:
İş bu yönetmelik, Vodafone Park Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 34357 Beşiktaş / İstanbul - Türkiye adresinde mukim “Beşiktaş Jimnastik Kulübü” (bundan sonra “Beşiktaş JK” olarak anılacaktır) bünyesindeki kütüphane (bundan sonra “Beşiktaş JK Kütüphanesi” olarak anılacaktır.) ile bağış yapmak isteğinde
bulunan kişi arasındaki hak ve yükümlülükler ile bağış prosedürlerini düzenlemektedir. Beşiktaş JK Kütüphanesi 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 Kütüphanesi’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, sponsorluk vb.),
-Dünyadaki spor müzelerinin koleksiyon katalogları.
2-Bağışlanan materyaller Beşiktaş JK Kütüphane’ye ulaştıktan sonra, bağış yapan kişiye teşekkür belgesi (mektubu) yollanır.
3-Bağışlanan materyaller için bağış yapan kişiye, Beşiktaş JK Kütüphanesi tarafından teşekkür belgesi (mektubu) 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, deposunda 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 Yönetmeliği” 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 Vodafone 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 : http://www.bjk.com.tr/tr/besiktas-jk-muze

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
Fotoğraf

ÜYELİK BAŞVURU FORMU
Adı Soyadı

:

Baba Adı

:

Ana Adı

:

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

:

Uyruğu - TC Kimlik Numarası :
Tahsil Durumu - Kan Grubu

:

En Son Bitirdiği Okul

:

Mesleği

:

Çalıştığı İş Yerindeki Ünvanı

:

İş Adresi

:

Ev Adresi

:

İş Telefonu

:

Cep Telefonu

:

Ev Telefonu

:

Faks

:

E-Posta Adresi

:

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

İmza

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

Sicil No

İmza

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

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

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

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

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

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

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

Faks: 0212 948 99 99

ÜYELİK ÖDEME FORMU

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

Üyeliğinizin kabul edildiği tarafınıza bildirildikten 30 gün içinde giriş ücreti ve aidat tutarının aşağıdaki ödeme
şekillerinden birini seçerek ödediğinizi derneğe bildiriniz.
Üyeliğe kabul edilenin anne veya babasının BJK Genel Kurul Üyesi olması durumunda alttaki bölüm doldurulur.
Üyelik Giriş Ödentisi 5.000.-TL ve Yıllık Üyelik Aidatı 120- TL olmak üzere toplam 5.120.-TL Kulüp veznesine
ödeme yapabilirler.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Ziraat Bankası Ticari Şişli Şubesi 2247-1796610-5005 no’lu hesaba
IBAN: TR98 0001 0022 4701 7966 1050 05
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Denizbank Karaköy Şubesi 9027-985468-475 no’lu hesaba
IBAN: TR51 0013 4000 0009 8546 8000 98
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’ne, üyelik giriş ödentisi 5.000-TL ve yıllık üyelik aidatı 120-TL olmak üzere toplam
5.120-TL’nin aşağıda detayları verilmiş olan kredi kartımdan tercih ettiğim ödeme türü uyarınca tahsil ediniz.
Peşin

Üyelik onay tarihinde

4 Taksit

Tüm Kredi Kartlarına

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

5.120-TL

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

Kart Numarası

:

Kart Cinsi

:

Visa

Master

Amex

Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka

:

Adı Soyadı

:

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

İmza:

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

İmza:

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

:

Kart Cinsi

:

Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka

:

Adı Soyadı

:

Visa

Master

Amex

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

İmza:

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

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

Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?

1903

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

