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Bu büyük taraftara,
büyük ekran yakışır.

En büyük Beşiktaşlı...
İzindeyiz...

Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, 2017-2018 sezonunda
da armamızı taşıyan bütün branşlarımızla, katıldığımız tüm
şampiyonalarda çetin mücadeleler verdik. Sporcularımız tüm
branşlarda sahaya emeklerini, alın terlerini, Kartal yüreklerini
koydular, forma aşkıyla yarıştılar. Bazı branşlarda kulübümüzü
ve camiamızı gururlandıran başarılar elde ettik, bazı branşlarımızda da alın terimizin karşılığını maalesef alamadık. Ancak
hangi branşta olursa olsun, Beşiktaşlı duruşumuzdan asla
taviz vermedik.
¡
Bütün branşlarımızdaki hocalarımıza, teknik ekibimize,
sporcularımıza ve her daim yanımızda yer alan siz değerli
taraftarlarımıza minnetlerimi sunuyorum. Emin olun, önümüzdeki sezon daha iyi bir Beşiktaş’ı sizlere izletebilmek için
ekibimle gece gündüz çalışıyoruz.
¡
Beşiktaş formasını giyen her sporcu bizim için önemlidir ve
tarihimizde önemli bir yere sahip olacaktır. Bu vesileyle yollarımızı ayırmak durumunda kaldığımız her sporcumuzun, ileriki
spor hayatlarında kazanacağı her başarının bizleri de mutlu
edeceğini bilmelerini isterim.
¡
Her zaman söylediğimiz gibi, futbol başta olmak üzere tüm
branşlarımızla, kulübümüzün yapısıyla, gelirleri, projeleri ile
ilgili uzun vadeli planlarımız mevcut. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bir semt takımı olarak doğup, birlik ve dayanışma içinde
büyük güçlükleri aşmış, bugünkü çağdaş düzeyine ulaşmıştır.
Türkiye’de, saha sonuçlarını tek başına başarı kriteri saymayarak ve çağdaş anlayışı kabul ederek, her geçen gün daha
da gelişmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımlar, dünya kulübü olma yolunda hızla ilerlediğimizin en açık
kanıtıdır. Önümüzdeki sezon da attığımız bu adımların devamı
olarak önemli girişimlerde bulunacağız ve Beşiktaş’ın adını
dünya zirvesine yazdıracağız.
¡
Yeni sezonda tüm branşlarımız ile şampiyonluk için mücadele ederken, Beşiktaşlı duruşumuzla yine Türk Sporu’nun öncüsü olacağımızı belirterek, yazımı şu anlamlı sözlerle bitirmek
istiyorum:
“Şereftir bu yolda senle yürümek
Hep kol kola, bir gün değil, her gün Beşiktaş!”
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
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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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Dergimizin bu sayısını şampiyon ve milli futbolcu
Kaya Köstepen’e ithaf ediyoruz.

Hayatı boyunca

SiYAH BEYAZ
formayı giydi

K

Vâlâ Somalı'nın
Arşivinden

1958 ile 1971 yılları
arasında Siyah Beyaz
forma ile 492 maç
oynadı ve orta saha
oyuncusu olduğu için
sadece on iki gol attı
rakip kalelere. Akıllı,
teknik futboluyla olduğu
kadar centilmenliği
ile de büyük sempati
kazandı. Beşiktaş’ta
kaptanlığa hakkını veren
oyunculardandı.

aya Köstepen,
1934 yılında
Marmaris’te
doğdu. Çok
küçük yaş			
ta sokak aralarındaki arsalarda top peşinde
koşmaya başladı. Bez top, meşin
top derken bu yusyuvarlak nesne
ile mahalle maçlarındaki birlikteliği sayesinde ortaya koyduğu güzellikler, turizm cenneti Marmaris’in önemli kulübü Yatağanspor
idarecilerinin de dikkatlerini çekti
ve Kaya’nın ilk lisansiye olduğu
armada, Yatağanspor oldu böylece. Kaya Köstepen’in Siyah Beyaz
renklerle olan birlikteliği bu vesileyle başlamış ve on üç yıl süren
futbolculuk yaşamını noktaladığı
1971 yılına kadar aralıksız devam
etmiştir.

Ege’de gol krallığı

Siyah Beyaz renklerin Ege’deki
temsilcilerinden Aydınspor, futbol
meziyetlerini sergilemesi için
bulunmaz bir vitrin olacaktı onun
için. Onun futbol adına ortaya
koyduğu güzellikler, Ege futbolunun merkezi kabul edilen İzmir’de
duyulmaya başladıktan kısa

bir zaman sonra Altaylı olması
gecikmedi. İzmir’in Siyah Beyazlı
armadasında da santrfor olarak
çok verimli olmaya başlayınca
“gol kralı” unvanını elde etmesi
zor olmamıştı daha ilk yılında.

Beşiktaş macerası
başlıyor

1957 yılında çocukluğunun ilk
aşkı olan Beşiktaş’a transfer oldu.
Aydın’dan sonra İzmir Altay takımında edindiği tecrübe sayesinde
çağdaş futbolcu formunu yakaladığı gibi, golcülüğünün yanı sıra
oyun kuruculuktaki dehasını da
ortaya koşmaya başladı, “Beşiktaşlı Kaya” kimliği kazandıktan
sonra.
İzmir Altay’dan, santrfor yani
“9” numaranın gelecekteki yıldızı olarak transfer edilmesine
rağmen, ilk önce İtalyan teknik
direktör Remondini, arkasından
da Macar çalıştırıcı Kutik, ondaki
“oyun kurucu” özelliğinin daha üst
düzeyde olduğunu sezinlemekte
gecikmediler ve kendisini orta
sahanın soluna yerleştirdiler.
Türk futbolunun en önemli
isimlerinden büyük top ustası,
teknik adam ve mükemmel spor

Beşiktaş Futbol Takımı. Ayaktakiler (soldan): Necmi, Kaya, Süreyya, Arif, Erdoğan, Şenol. Çömelenler: Birol, Münir, Ekrem, K.Ahmet, Yüksel
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yazarı Gündüz Kılıç, yani nam-ı
diğer “Baba” Gündüz, 1960’lardaki
bir yazısında Kaya Köstepen için
şu değerlendirmeyi yapmıştır:
“İzmir’in bu ünlü forveti Beşiktaş takımında, bilhassa modern
yan haflığın icaplarını iyi kavramış
bir eleman olarak şöhretini devam
ettirmektedir. İkili mücadelelerdeki galip çıkma yüzdesini lehine
çevirebilecek fizik üstünlüğü
sağladığı günler, futbolunda kusur
bulmak imkansızlaşır.”

Real Madrid, İnönü Stadı’nda... Özcan, kaleci Varol ve Gürcan, Puşkaş’ı durdururken...

İlk şampiyonluk
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Kaya Köstepen’in Beşiktaş
formasıyla şampiyonluk yaşadığı ilk sezon, 1958’de gerçekleşti.
Profesyonelliğin resmen kabul
edildiği 1951 yılı ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvası’nın yapılmaya başlandığı 1955-56 sezonu
arasında, bu değişim yüzünden
beş-altı yıl gibi bir zaman dilimi
boşu boşuna harcanmış ve boş
geçirilmişti. 1956 yılında UEFA’nın
ikazı üzerine Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu, 1937 ile 1950 yılları arasında organize ettiği “Milli
Küme Şampiyonası”nı, yani bir adı
da “ülke çapında lig” olan Türkiye
Ligi’ni yeniden yıllık takvimine
almak mecburiyetinde kalmıştı.
1955-56 sezonunda hakkı olmadığı halde İstanbul Lig
Şampiyonu Galatasaray’ı, Türkiye’yi bu turnuvada temsil etmek
üzere görevlendiren federasyon,

bu haksız tasarrufu yetmiyormuş
gibi, 1956-57 sezonunda yeniden
başlattığı Türkiye Ligi’ni (Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da yer
aldığı bu organizasyonda) bileğinin hakkı ile şampiyon olan Beşiktaş’a öyle bir haksızlık yapmıştı
ki, dünyada eşi ve emsali görülmemiş bir skandaldı bu tasarruf.
Türkiye Ligi Şampiyonu Beşiktaş’ın adını adeta kasten UEFA’ya
zamanında bildirmeyen Futbol
Federasyonu sorumluları, Kara
Kartalımız'ın Avrupa Şampiyon
Kulüpler Turnuvası’nda kura dışı
kalmasına sebep olmuşlar, tüm
ülkeyi hayrete düşürmüşlerdi.
Gerek maddi, gerek manevi

1959-60 Türkiye Ligi Şampiyonu Beşiktaş, futbol mabedi İnönü Stadı’nda...
Ayaktakiler (Soldan): Birol, Necmi, Arif, Kaya, Şenol, Kaptan Nazmi.
Çömelenler: Münir, Bahattin, Tuncay, Küçük Ahmet, Sabahattin

yönden çok büyük zarara uğrayan Beşiktaş kulübü, dava açma
kararı alınca, paçaları tutuşan
sorumlular, araya hatırlı kişileri
sokunca, “Büyüklük bende kalsın”
diyen Beşiktaş yönetimi, tazminat davası açmaktan vazgeçmişti
1957 yılında.

Şampiyon Kulüpler
Turnuvası’nda
Real Madrid’e karşı

1957-58 Türkiye Ligi karşılaşmaları, yine üç büyüklerin de içinde bulunduğu İstanbul, Ankara ve
İzmir takımları arasında organize
edilmiş, Beşiktaş ile Galatasaray’ın iki gün üst üste final oynadığı bu sezonda, ezeli rakibi sarı
kırmızılı armadayı 1-0’lık skorlarla
mağlup eden Siyah Beyaz renkli
Beşiktaş, şampiyonluk kupasını
ikinci defa müzesine götürmüştür.
Beşiktaş, yeni bir skandalla karşı karşıya kalmamak için,
kendine has o Beşiktaşlı duruşu ile federasyonu uyarınca, bu
defa mukaddes adı, “Şampiyon
Kulüpler Turnuvası Organizasyon
Komitesi”ne zamanında bildirmiş,
böylece Kaya Köstepen’in de ilk
on birinde bulunduğu Siyah Beyazlı armada, Türkiye’yi bu önemli
organizasyonda temsil etme
fırsatını, nihayetinde elde etmiştir.
1958 Temmuz’unda İzmir
Altay’dan “gol adamı” olarak
Beşiktaş’a transfer edilen Kaya
Köstepen, Nazmi Bilge, Recep
Adanır, Küçük Ahmet, Sofyanidis

27 Ekim 1958... Ünlü Real Madrid İnönü Stadı’nda... Doksan dakika sonunda maç 1-1 bitmiş
ve Beşiktaş’ın golünü de Kaya Köstepen atmıştı.

vermiştir. İspanya’daki ilk maçta
Beşiktaşlı futbolculara ve bilhassa ilk elli dakika gol atamadığı
kaleci Varol’a tekme tokat girişen
şımarık Di Stefano, yaptıklarına
karşılık görür diye Türkiye’deki
rövanş maçına gelmemiştir.
1-1’lik maçta Beşiktaş’ın beraberlik golünü atan Kaya Köstepen, ikinci yarıda yüzde doksan
gol atabileceği bir pozisyonu
kaçırınca, maç beraberlikle son
bulmuştur.

Siyah-Beyaz forma ile
492 maç

ve Coşkun Taş gibi isimlerden
meydana gelen Karakartal’ın ileri
beşlisinde görev alır almaz, ilk
önemli maçlarını İspanya’nın dünyaca ünlü armadası Real Madrid’e
karşı oynamıştı.
1957-58 Türkiye Ligi Şampiyonu Beşiktaş, bu sezonun “Avrupa
Şampiyon Kulüpler Turnuvası”
ilk tur eşleşmesinde, Yunanistan
Şampiyonu Olimpiakos ile eşleşmiş ve bu takımın siyasi nedenler
ileri sürüp sahaya çıkmaması sonucunda, her iki maçı da
“hükmen” kazanarak ikinci tura
çıkmıştı.
İkinci turdaki rakip, yukarıda
da belirttiğimiz gibi, “Şampiyonlar
Turnuvası”nın ilk iki yılında zirveyi
dev kupaları rakiplerine bırakmayan ve üst üste kazanan İspanyol Real Madrid’ti. 13 Ekim 1958
gecesi, Madrid şehrinin Barnebau
Satdı’nı dolduran 100 bin İspanyol
seyircisi önünde Beşiktaş takımı
şu onbiri ile çıkmıştı Real Madrid’in karşısına:
“Varol-Kamil, Münir-Gürcan,
Özcan, B. Ahmet-Sofyanidis,
Kaya, K. Ahmet, Faik, Coşkun
(Recep Adanır sakatlığı nedeniyle
ancak rövanşta oynayabilmişti).”
Beşiktaş, İspanya’daki ilk karşılaşmada güçlü rakibi karşısında
mükemmel bir oyun sergilemiş ve
tam elli yedi dakika Real Madrid’in
ünlü forvetlerine tek gol fırsatı
bile tanımamıştı, orta hakemin
taraflı yönetimine rağmen.
Başta kaleci Varol ve Beşik-

taş’ın defans beşlisinin direnci
Puşkaş’a, Kopa’ya ve Gento’ya,
hele hele Di Stefano’ya gol imkanı vermeyince Kara Kartal’ın
kaleci, bek ve haflarına insafsızca
tekmeler ve yumruklar indirilmeye başlanmış, neticede tüm bu
çirkinliklere göz yuman hakem de
Real Madrid’in on ikinci oyuncusu gibi devreye girince, Beşiktaş
sahayı 2-0 mağlup terk etmek
zorunda kalmıştır bu ilk doksan
dakika sonunda.
İspanya’da adeta doksan
dakika dayak yiyen Beşiktaş, 27
Ekim 1958 günü İnönü Stadı’nda
oynanan rövanş karşılaşmasında, Real Madridli oyunculara son
derece misafirperver davranmış,
doksan dakika rakibini adam
akıllı zorlarken en ufak bir sertliğe başvurmadan, aynı zamanda
da güzel oyunuyla futbol dersi

Kaya Köstepen, Beşiktaş’ta
492 maçta yer alarak, yakın
tarihe kadar “Siyah-Beyaz formayı en fazla giyen futbolcular”
klasmanında ikinci sıradaki yerini
korudu.
Rıza Çalımbay, Ulvi Güveneroğlu, Ahmet Özacar ve Samet
Aybaba ile birlikte halen ilk beş
arasındaki yerini muhafaza ediyor. İzmir’de gol kralı olan Köstepen, Beşiktaş’ta orta sahada
oynadığı için ancak on iki gol
kaydedebildi rakip kalelere.
Beşiktaş’ta 1958, 1960, 1966
ve 1967 yıllarında tam dört defa
Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.
Üç A, iki B olmak üzere toplamda
beş kez milli oldu. 1971’de futbolu
bırakarak antrenörlüğe başladı.
Aynı zamanda iş hayatına da
atılarak bir butik işletti. Akıllı,
teknik futboluyla olduğu kadar
centilmenliği ile de büyük sempati
kazandı devamlı olarak. Beşiktaş’ta kaptanlığa hakkını veren
oyunculardandı. ◊

Bir milli maç nedeniyle Avrupa’da gezintiye çıkan ay yıldızlı oyuncular...
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Beşiktaş JK
Resmi Giyim
Sponsoru
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.
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ŞENOL GÜNEŞ:

"FUTBOLU
SAMiMiYET
KURTARIR"
Fırtınalı bir sezon, olaylı maçlar ve herkes her şeyi konuştu...
Herkes birilerini suçladı ama o sükunetini hiç bozmadı.
Türk spor hayatımızın yaşayan efsanesi;
Beşiktaş’ın kalender ruhlu insanlarından,
teknik direktörümüz Şenol Güneş,
biten bir sezonun ardından içini
Beşiktaş Dergisi’ne döktü.
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Gökhan Kılınçer
Rahman Sağıroğlu
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Hakan Bayhan
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eçtiğimiz
sezonu değerlendirebilir misiniz?
Kırılma
noktalarımız

			
neydi?
Deplasmanlarda çok puan kaybetmek işimizi zorlaştırmıştır. İlk yarı
yirmi bir puan kaybımız var, ikinci
yarı ise on puan kaybettik. Ancak
kimseyi suçlamayalım, mazeret de
aramayalım. Çünkü eksikliklerimizi
ortadan kaldırmaz bu bahaneler.
Beşiktaş olarak eksikliklerimizin farkında bir takımız. Bunu da
önemsiyorum. Öte yandan yine
kırılma noktaları olarak Şampiyonlar
Ligi’nde bir bedel ödediğimizi düşünüyorum. Milli takım konusunda da
sıkıntılarımız oldu ama tüm bunlar
eksikliklerimizi ortadan kaldırmıyor.
Beşiktaş olarak şimdiden önümüzdeki sezona odaklanacağız.
Puan durumuna dair neler söyleyebilirsiniz? Taraftar, dördüncülüğe rağmen yine de takıma ve size
sahip çıktı.
Sıralama olarak dördüncü sırada
ligi tamamlamak beni üzmedi diyemem. Çünkü Beşiktaş’tan beklentiler
çok yüksekti. Hedefimiz şampiyonluktu. Ancak ben tüm futbolcularımıza teşekkür etmek istiyorum.
Herkes elinden geleni yaptı. Onlarla
gurur duyuyorum. Sonuç ne olursa
olsun, Hakkı’yla mücadele eden,
Şeref’iyle oynayan bir takım olduk.
Sahaya çıktığımızda taraftarımız
ve tüm sporseverler için hem umut
hem de mutluluk vermeye çabaladık.
Bazen başarılı olduk, bazen de hayal
kırıklığı yaşadık ve yaşattık. Yine de
Beşiktaş olarak yönetim, futbolcu,

taraftar kenetlendik ve dördüncü
olmamıza rağmen örnek bir takım
olduk. Beşiktaş taraftarı her zaman
eksikliklerimizi hatırlattı ve aynı
zamanda hiçbir zaman da desteklerini esirgemediler. Karşılıklı sevgi ve
saygıya dayanan bir ilişki var taraftarla aramızda. Onlara minnettarlığımızı bir kez daha sunmak isterim.
Giden oyuncularımız da oldu.
Onlara dair mesajınız var mı?
Talisca’nın da, daha öncesinde
Cenk’in de, Tosic’in de takımdan
ayrılmalarına üzüldüm. Çünkü her
üçü de Beşiktaş’a faydalı oyunculardı. Ancak transferlere karar veren
yönetimdir, ben değil. O konuda
etkileme şansım sınırlıdır. Ama üzülmek bir şeyi değiştirmiyor. Bununla
birlikte şikayetçi olup da hemen teslim olmak da olmaz. Eldeki imkanları kullanmalısınız. Bazen gidişatı
engelleyemezsiniz.

Tosic’in stattaki vedası anında
neler hissettiniz?
Çin’de başarılı olmasını diliyorum.
Çalışkan bir futbolcuydu, Beşiktaş’tan olumlu izler bırakarak ayrıldı.
Transfer süreçlerinde teknik
adam-yönetim ilişkisi nasıl işler?
Başarı ve başarısızlık nasıl paylaşılır?
Bir futbolcu transfer edileceği
zaman bana fikrimi sorarlar ve ben
düşüncemi söylerim. Bugüne kadar
başarı kazanıldıysa bu yönetimin ve
başkanındır. Başarısızlığı ise kimseye bırakmam. Onu da sahiplenirim.
Kendi aramızdaki konuşmaları ise
asla kamuoyuna açıklamam. Bir
transfer yapılacağı zaman benim
yönetime sunacağım fikirler de
aramızdadır. Ama süreç ve hiyerarşi
şöyle işler: Ben fikrimi söylerim, yönetim kurulu durumları değerlendirir,
başkan da karar verir. O yüzden ara

“Beşiktaş olarak yönetim, futbolcu, taraftar
kenetlendik ve dördüncü olmamıza rağmen örnek
bir takım olduk. Beşiktaş taraftarı her zaman
eksikliklerimizi hatırlattı ve aynı zamanda hiçbir zaman
da desteklerini esirgemediler. Karşılıklı sevgi ve saygıya
dayanan bir ilişki var taraftarla aramızda. Onlara
minnettarlığımızı bir kez daha sunmak isterim.”
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sıra çıkan yönetim-teknik direktör
arasında kavga var tipindeki dedikodular; adı üstünde dedikodudur,
spekülasyondır.
Duygusal bir insansınız. Örneğin,
yaşanan o gerilimli ve kötü anlara
dair bir açıklama yapacak olsanız
ne söylerdiniz? Çünkü tüm Türkiye
o anları konuştu, herkes konuştu
ama siz sükunetinizi korudunuz?
Kimse bana “Neyin var? Ne oldu?”
diye sormadı ki? Herkes bu mevzuya
dair konuştu. Hatta ben hiçbir şey
yapmadığım halde bana saldırıldı
ama olay öylece kapandı. Herkes
bir şeyler söylüyor ama “Hastaneye
neden gittin” diye soran yok.
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Hocam, hastaneye neden gittiniz?
Şimdi tüm ekranlarda her şey
gözler önünde olup bitmesine
rağmen, bakan ancak göremeyen
insanlara ne diyebilirim? Ben bir şey
de yapmadım ama kötü bir olay yaşadım. Yerlerde süründüm, evet ama
bu saatten sonra ne konuşayım?
Üstelik dediğime bakan olacak mı?
Bunun da cevabını bilmem lazım.
Çünkü örneğin dördüncü hakem
“Maçı tatil ettim” dedi ancak ona da
kimse bir şey sormadı. Aykut hocanın dediklerine bir bakalım. Kafama
bir şeylerin geldiğini Aykut Kocaman
kabul ediyormuş da ne kadar geldiğini ölçememiş. E yandaydın sen,
gelseydin ziyarete, ölçseydin? Hemen yanı başında olmadı mı olaylar? Gelip baksaydın ya da inseydin
soyunma odasına? Aziz Yıldırım da
“Hastaneye gittik” diyor. E gelseydiniz soyunma odasına? Hiçbir suçum
yok. “Yetmiş yaşında bir adam nasıl

“Bir futbolcu transfer
edileceği zaman bana
fikrimi sorarlar ve ben
düşüncemi söylerim.
Bugüne kadar başarı
kazanıldıysa bu
yönetimin ve başkanındır.
Başarısızlığı ise kimseye
bırakmam. Onu da
sahiplenirim. Kendi
aramızdaki konuşmaları
ise asla kamuoyuna
açıklamam.”
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sürünür yerlerde” diyorlar ya, evet
süründüm. Ama bu benim ayıbım
değil. Tansiyonum on dokuza çıktı,
hastaneye bu yüzden gittim. Retinada yırtık var. Kimse bunu sormuyor.
Bana saldıranlar kendilerini savunabilmek için bana saldırıyorlar,
bunu anlayamadım. Beni bu süreçte
ezmek isteyenler için ise şunu söylemeliyim: Allah onlara bunu yaşatmasın. Biz ayıp işlemedik, kimseye
saygısızlık etmedik. Rapor da bende.
Ama kimse olayların derinine inmek
istemiyor ki...
Bir vicdansızlık kültürü var. Bir
öğretmen olarak değerlendirdiğinizde, bu tuhaf kültür iklimini nasıl
değiştirebiliriz?
Sözlerim yalın ve basittir ama
saygısızlık addetmesinler diye

genelde çok fazla kendimi savunmadım. Bence takım da, kişi de,
kurumlar da, kendine iyi bakmalıdır.
Ben de kendime bakmalıyım. Bahçe
bile her gün bakıma ihtiyaç duyar.
Türkiye’de antrenörler baskı altındadır. Bu sağlıklı bir şey değil. Eleştirel
düşünebilme yetisinden uzaklaşmışız. Birbirimizi eleştirelim ama samimi olalım. Zarar verme odaklı değil;
antrenörleri birbirlerine düşürmeye
yönelik değil; teknik adamların ve
futbolcuların yaratıcılık düzeylerinin
artırılmasına yönelik bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Ben her
şeyi bilmiyorum. Bildiklerimi paylaşabilirim ama. Sizler de gördüklerinizi paylaşmalısınız.
Sizi gerginlikle suçlayanlar ve bu
yönde eleştirenler var. Onlara ne

söylemek istersiniz?
Benim gerginliğimle ilgili maç
kaybetmedik ki. Ben ona bakarım.
Şu anda sinirli olabilirim, bu be-

“Bir transfer, kulübün
ekonomik durumuna göre
yapılır. Gerçeklerden kopmamanız lazım. Uygun
fiyatlı ve verimli futbolcu
bulmak zorundasınız. Eğer
hem pahalı hem de verimsiz bir oyuncuysa işte bu
bir sorundur, tehlikelidir.”
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nim mizacım da olabilir. Ancak ben
işimi eksik bırakıyor muyum onu
tartışalım. Şenol Güneş çok öfkeli.
İyi de örneğin daha ilk dakikalarda
Galatasaray karşısında kırmızı kart
ile karşı karşıya kalmamızda benim
sinirliliğimin bir katkısı var mı? İlk
Fenerbahçe maçında ise iki oyuncumuzu kaybettik. Bayern maçından
sonra Başakşehir ile oynadığımız
maçta çok kötü oynadık; dinlendirdiğimiz futbolcular vardı ama verimli
oynayamadık. Başakşehir’de bir
oyuncumuz atıldı. Milli maç öncesi
ve sonrası, Şampiyonlar Ligi’nden
sonra kaybettiğimiz maçlar oldu.
Gençlerbirliği maçında ikinci yarıda
Babel kırmızı kart gördü, bu yüzden
puan kaybettik. Ama hiç ezilerek
puan kaybetmedik. Başarısızlığın
sorumluluğı bende; oyuncuların yakasını bırakın o zaman (gülüyor).
Öte yandan seyri güzel bir futbol
da ortaya koyduk. Beşiktaş’ın iyi bir
futbol sergilediği de hep konuşuldu.
Hem daha iyi bir oyunu ortaya
koyuyoruz hem de hakemler yanımızda deniliyor. Nasıl yanımızdalarsa? Ofsayttan atılan gollere bir
bakılsın ama artık tartışmanın bir
anlamı yok.

Ofsayttan atılan gollerin önüne
geçmek için VAR (Video-Yardımcı-Hakem Uygulaması) uygulamasının yürürlüğe girmesinden
bahsediliyor. Haksızlıkların önüne
bu şekilde geçilebilir mi?
Geçilemez. VAR, iyi niyet olmadıktan sonra işlemez. Samimiyet ve
adalet yoksa, VAR bile YOK olur.
En çok ne çileden çıkarır sizi?
Bir oyuncuyu neden oynatmadın,
diye konuşurlar mesela. Ama bunu
dediği zaman adam gelmemiştir bile.
Yine de sorarlar. Ya da bir sporcunun on kilo fazlası vardır, oynayamaz. “Neden oynatmıyorsun” diye
hariçten gazel okurlar. Adam kilolu
ise nasıl oynayacak? Ama o kilolar
gidince devamlı oynar. E o zaman siz
neyi konuşuyorsunuz? Ayıptır.
Bazı transferlerde aşı tutar, bazen de tutmaz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Beşiktaş’a sonradan
gelen oyunculardan istenilen verimi
alabildiniz mi?
Aldığımız oyuncular geç geldi.
Vida, Negredo, Lens, Wagner; bu
transferleri yaptık, bekleneni aldık
mı? Transfer de böyle bir şeydir.
Aynı oyuncular ile yine de başarılı

olabilirdik. Çünkü futbol da böyle
bir şeydir. Ben tüm bu oyuncularıma
yine de teşekkür ediyorum, ellerinden geleni yaptılar. Hiçbirinin kötü
niyetli olduğunu düşünmüyorum.
Önümüzdeki sezon takıma monte etmek isteyeceğiniz oyuncuların
mevkilerine dair yorum yapabilir
misiniz?
Forvet ve sağ bek mevkilerinde yeni oyuncular şart. Tabii diğer
oyuncuların da durumuna bakmak
lazım. Bir transfer, kulübün ekonomik durumuna göre yapılır. Bana
sorsan ben forvete Luis Suarez’i,
sağ beke Dani Alves’i almak isterim.
Ama böyle değil işte; gerçeklerden
kopmamanız lazım. Uygun fiyatlı
ve verimli futbolcu bulmak zorundasınız. Eğer hem pahalı hem de
verimsiz bir oyuncuysa işte bu bir
sorundur, tehlikelidir. İdareci değilim
ama kulübü de düşünmek zorundayım. Takımın başarısı için biz tavsiye,
öneri ve fikirlerimizi yönetime sunarız. İki sezon çok iyi işledi bu durum.
Ama aynı yönetim, bu sezon olmadı
işte. Ama bana göre yönetimimiz
çok başarılıdır. Biz yine fikirlerimizi
sunacağız, onlar da en iyi şekilde
değerlendireceklerdir. ◊
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BİR GÜN DEĞİL

HER GÜN
BEŞİKTAŞ
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Şeref’iyle ve Hakkı’yla
üst üste iki sezon şampiyon
olan, on beşinci şampiyonlukla üçüncü yıldızı göğsüne
takan futbol takımımız, geçtiğimiz sezona da şampiyonluk parolasıyla başladı. Şampiyonlar Ligi’nde
grubundan rekorlar kırarak
namağlup ve lider çıkan,
oynadığı futbolla herkesin
takdirini kazanan Siyah
Beyazlılarımız, ligde de zirve
yarışından asla kopmadı.
İsteğimiz üç sene üst üste
şampiyonluğumuzu ilan et-

mekti ama olmadı. Spor Toto
Süper Lig’de 21 galibiyet, 8
beraberlik ve 5 yenilgi alan
ekibimiz, 71 puan topladı
ve sezonu dördüncü sırada
tamamladı. Beşiktaşımız,
UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalabilmek için öncelikle 2. ön eleme turunda, sonra
3. ön eleme turunda, daha
sonra da play-off turunda
mücadele edecek. UEFA
Avrupa Ligi 2. ön eleme turu
kura çekimi 19 Haziran’da
yapılacak, maçlar ise 12 ve
19 Temmuz’da oynanacak.
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Süper Lig’in 31. haftasındaki derbide Beşiktaşımız,
Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Tosic’in kırmızı kart
gördüğü karşılaşmada Beşiktaşlı taraftarlar, takımımızı
yalnız bırakmadı.
Teknik direktörümüz Şenol Güneş, bir önceki haftaki
mücadeleye göre üç değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan
ve sezonu kapatan Caner Erkin, derbi maçta takımındaki
yerini alamadı. Şenol Güneş, bu oyuncunun yerine savunmanın ilk on birinde Gökhan Gönül’ü oynattı. Önceki
hafta yedekler arasında yer alan Gökhan Gönül, savunmanın sağında görev aldı. Gökhan Gönül’ün yokluğunda
sağ bekte oynayan Adriano ise Galatasaray karşısında
daha önceki görev alanı sol beke geçti. Malatyaspor
ile yaptığımız karşılaşmada ilk on birde görev yapan
Oğuzhan Özyakup, derbi maçta yedek soyundu. Şenol
Güneş, bu oyuncunun yerine Tolgay Arslan’ı ilk on birde
sahaya sürdü. Ligde son olarak Aytemiz Alanyaspor
karşılaşmasında ilk on birde forma giyen ve sonraki
Akhisarspor ile Malatyaspor maçlarında sonradan oyuna
dahil olan Tolgay, iki karşılaşma sonra aynı şansı yakaladı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan ancak
tatil edilen maçta kırmızı kart gören ve bu nedenle bir
maç ceza alan Pepe, cezasının bitmesiyle derbi maçta
formasını aldı. Galatasaray ise, derbiye tamamı yabancı
oyunculardan oluşan on birle çıktı.
Maçın 4. dakikasında Medel, Belhanda ile girdiği ikili
mücadele sonrası yerde kaldı. Bu pozisyonda sarı-kırmızılı oyuncu sarı kart gördü ve gelecek hafta için cezalı
duruma düştü.
14. dakikada Quaresma, sağdan topu ceza sahasına
ortaladı, Negredo’nun kafa vuruşunda top auta gitti.
20’de Galatasaray savunmasının arkasına sarkarak
kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Alvaro Negredo
aşırtma bir vuruş denedi ama top hedefi bulmadı.
Müsabakanın 22. dakikasında Galatasaray’da zorunlu
bir değişiklik gerçekleşti. Sakatlanan Mariano oyuna
devam edemezken Linnes maça dahil oldu.
23. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rodrigues,
topu arkadan bindiren Nagatomo’nun önüne attı. Ceza
sahasına giren Japon futbolcu yerden içeri çevirdi ve
altıpasta topa dokunan Fernando golü buldu. 1-0
Maçın 25. dakikasında Beşiktaşımız etkili geldi. Sol
çaprazdan vuruşunu yapan Quaresma’nın şutunda kaleci
Muslera gole izin vermedi.
35’te bir zorunlu değişiklik de Beşiktaşımız’dan geldi.
Sakatlık yaşayan Negredo, oyuna devam edemezken,

Galatasaray

BEŞİKTAŞ

2-0

SPOR TOTO SÜPER LİG
31. HAFTA / 29.04.2018
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Stadyum: Türk Telekom Stadyumu
Gol: Fernando (Dk.23), Rodrigues (Dk.70)
Sarı Kart: Belhanda (Dk.4), Adriano (Dk.45), Talisca (Dk.76),
Fernando (Dk.90)
Kırmızı Kart: Tosic (Dk.65)

İspanyol golcünün yerine Lens oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın 36. dakikasında hızlı gelişen Galatasaray
atağında kaleci Fabri ile karşı karşıya kalan Gomis’in sert
vuruşunda Fabri kalemizi gole kapattı.
Beşiktaşımız, 39. dakikada gole yaklaştı. Sol kanattan açılan
ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Talisca kafa vuruşunu yaptı,
top az farkla dışarı gitti.
Müsabakanın 41. dakikasında Bafetimbi Gomis savunmanın
arkasına sarktı ama topu kontrol edemeden kaleci Fabri ceza
sahası dışına çıkıp tehlikeyi önledi.
50. dakikada yine gole yaklaştık. Sol kanattan topu sürerek
gelen Quaresma, sol çaprazdan müthiş vurdu, kaleci Muslera
kurtardı.
Müsabakanın 53. dakikasında savunmanın arkasına atılan topta
Maicon ters bir vuruş yapınca kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan
Babel net pozisyonu değerlendiremedi.
59’da sol kanattan topla bindiren Rodrigues kaleyi çaprazdan
gören noktadan şutunu çekti, kalecimiz Fabri direk dibinde
kurtardı.
61. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanattan
içeri doğru giren Rodrigues’in vuruşu savunmamızdan sekti. Topu
önünde bulan Feghouli, Fabri ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda gol
vuruşunu yapamadı.
Bir zorunlu değişiklik daha yapıldı. Sakatlanan Pepe, 61.
dakikada yerini Vida’ya bıraktı.
65. dakikada ceza sahasında topla buluşan Bafetimbi Gomis,
Fabri’yi geçerken Tosic’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat
Aydınus penaltı noktasını gösterdi ve Tosic’e kırmızı kart gösterdi.
Dakika 66’da beyaz noktaya gelen Gomis’in vuruşunda top üst
direkten döndü ve penaltıyı kaçırdılar.
Dakika 70’te Linnes’in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan
Rodrigues, savunmamızı çalımlayıp önünü açtı ve golünü attı. 2-0
Karşılaşmanın 85. dakikasında Gomis ceza sahası dışından
vuruşunu yaptı, top az farkla dışarı gitti. ◊
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HAFTANIN MAÇLARI
Bursaspor

2-1

A. Konyaspor

Osmanlıspor

1-4

M. Başakşehir

Y. Malatyaspor

0-0

Akhisarspor

Kasımpaşa

1-4

Fenerbahçe

Antalyaspor

1-2

Trabzonspor

Kayserispor

1-2

A. Alanyaspor

Sivasspor

1-0

Gençlerbirliği

Göztepe

5-0

Karabükspor

GALATASARAY: MUSLERA, MADIANO (Dk.22 LINNES), MAICON, NAGATOMO, DENAYER
BELHANDA (Dk.83 SELÇUK), DONK, RODRIGUES, FERNANDO, FEGHOULI (Dk.78 SİNAN), GOMIS
Yedekler: Eray, Boran, Ahmet, Linnes, Hakan, Ozan, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan
Teknik Direktör: Fatih Terim
BEŞİKTAŞ: FABRI, ADRIANO, PEPE (Dk.61 VIDA), TOSIC, GÖKHAN GÖNÜL, MEDEL, TOLGAY (Dk.81
OĞUZHAN), QUARESMA, BABEL TALISCA, NEGREDO (Dk.35 LENS)
Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Vida, Oğuzhan, Lens, Necip, Gökhan Töre, Mustafa, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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BEŞİKTAŞ
Kayserispor

2-0
SPOR TOTO SÜPER LİG
32. HAFTA / 07.05.2018
Hakemler:
Barış Şimşek
İsmail Şencan, Mehmet Metin
Stadyum:
Vodafone Park
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Sarı Kart:
Tosic (Dk.20), Şamil (Dk.26), Badji
(Dk.30), Umut (Dk.85)
Kırmızı Kart:
Tosic (Dk.61), Umut (Dk.90)
Gol:
Adriano (Dk.31), Tosic (Dk.45)
BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO (Dk.84 MUSTAFA)
TOSIC, VIDA, GÖKHAN GÖNÜL
MEDEL, TOLGAY, BABEL, QUARESMA
(Dk.90 LARIN), TALISCA, LOVE
(Dk.63 NECİP)
Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Necip
Lens, Oğuzhan, Gökhan Töre
Mustafa, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
KAYSERİSPOR:
LUNG, LOPES, KUCHER, KANABIYIK, ATİLA, ŞAMİL, DENİZ, MENDES
(Dk.72 WILLIAM), BOLDRIN (Dk.67
KRAVETS), BADJI (Dk.60 GÜRAY)
UMUT
Yedekler: Vedat, Levent, Erkan, Güray
Erdal, William, Gyan, Kravets
Teknik Direktör: Marius Sumudica

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor’u konuk
eden Beşiktaşımız, rakibini 2-0 mağlup etti. Siyah Beyazlılarımız’ın gollerini Dusko Tosic ve Adriano Correia attı.
12. dakikada Babel’in soldan ortasında Talisca meşin
yuvarlağa kafayla vurdu, kaleci Lung gole izin vermedi.
15. dakikada Kayserispor’da Deniz Türüç’ün pası sonrası Umut
Bulut kalecimizle karşı karşıya kaldı. Fabricio kalesinden açılarak
pozisyonu önledi.
18. dakikada Quaresma’nın ceza sahası dışından çektiği
şutta Lung topu kornere çeldi.
23. dakikada Talisca’nın kullandığı serbest vuruşta kaleye
giden topu kaleci Lung kurtardı. Oyun alanına geri dönen meşin
yuvarlağı Tosic tamamlasa da Lung bir kez daha golü önledi.
31. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe
vuruşunda Quaresma’nın şık ortasına arka direkte Tosic kafayla
vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0
39. dakikada Mendes orta sahadan kaptığı topla hızla ceza
sahasına girdi, Kayserisporlu futbolcunun şutunda top yandan
auta gitti.
45. dakikada Beşiktaşımız farkı ikiye çıkardı. Babel’in pasıyla
ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Adriano, sert bir
şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
61. dakikada Dusko Tosic’in Umut Bulut’la girdiği pozisyona
hakem Barış Şimşek, sarı kart gösterdi. Tosic, ikinci sarı kartını
görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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HAFTANIN MAÇLARI

63. dakikada Boldrin ceza sahası dışı sol çaprazında
kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi,
meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
72. dakikada Babel, ceza sahası dışından sert vurdu, top
kaleyi bulmadı.
72. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına
giren Umut Bulut’un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten
dışarı gitti.
81. dakikada Deniz Türüç ceza sahası sağ çaprazında sol
ayağıyla sert bir şut çekti, Fabricio meşin yuvarlağı kornere
çeldi.
89. dakikada Gökhan Gönül’ün pasıyla ceza sahası sağ
çaprazında topla buluşan Talisca’nın şutunda meşin yuvarlak
yandan auta gitti.
90+5. dakikada Tolgay Arslan’ın kaptırdığı topu alan
Kravets’in ortasında Vida ters bir vuruşla topu kendi kalesine
gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla direk dibinden dışarı çıktı.
Öte yandan teknik direktörümüz Şenol Güneş, Kayserispor
karşılaşmasıyla Beşiktaş’ın başında Süper Lig’deyüzüncü kez
sahaya çıktı. Siyah Beyazlılarımız, Güneş yönetimindeki bu
maçlarda rakiplerine altmış yedi kez skorda üstünlük sağlarken,
yirmi karşılaşmayı berabere tamamladı, on üç maçta ise mağlup
oldu. Şenol Güneş yönetimindeki yüz maçta rakip fileleri iki yüz
dokuz kez havalandıran Beşiktaşımız, kalesinde doksan iki gol
gördü. ◊
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HAFTANIN MAÇLARI
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Beşiktaşımız, 33. hafta maçında düşme hattındaki Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaştı. Takımımız, yenik duruma
düştüğü müsabakayı 3-2 kazandı.
Mücadelenin 6. dakikasında Osmanlıspor öne geçti. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Serdar Gürler, kaleci
Fabri ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü buldu. 1-0
9. dakikada ceza sahasında yaşanan ikili mücadele sonrası
Larin yerde kaldı. Futbolcularımız penaltı beklerken, hakem
Larin’in faul yaptığı kararını verdi.
Maçın 11. dakikasında sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen
Larin’in kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas topu kontrol etti.
Dakika 31’de sol kanattan gelişen atağımızda Lens’in yerden
etkili ortasında Osmanlı savunması Larin’den önce davranıp topu
kornere gönderdi.
Tolgay Arslan 40. dakikada yerde kaldı ve sedyeyle kenara
alındı. Şenol Güneş, Tolgay’ın yerine sahaya Mustafa Pektemek’i
sürdü.
Karşılaşmanın 45. dakikasında sağ taraftan ceza sahasına
giren Aminu’nun vuruşunda kaleci Fabri gole izin vermedi.
48’de Beşiktaşımız eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta
Lens’in arka direğe ortasında Larin vuruşunu yaptı, savunmada
Anıl’a çarpan top ağlara gitti. 1-1
Müsabakanın 48. dakikasında kaleci Fabri ile karşı karşıya
kalan Aminu’nun vuruşunda top direğe çarptı, ardından Medel
çizgide kritik bir müdahaleyle tehlikeyi uzaklaştırdı.
51. dakikada Oğuzhan’ın sağ kanattan ortasında topa
dokunan Mustafa Pektemek, takımımızı öne geçirdi. 1-2
Serdar Gürler, 57. dakikada bir röveşata golüne imza attı ve
skor bir kez daha eşitlendi. 2-2

Maçın 66. dakikasında Babel’in pasıyla ceza sahasında topla
buluşan Oğuzhan’ın markaj altında vuruşunda top dışarı gitti.
Vagner Love, 80. dakikada Beşiktaşımız’ı yine öne geçirdi. Sağ
taraftan Gökhan Gönül’ün açtığı ortaya iyi yükselen Brezilyalı
forvetimiz, kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. 2-3 ◊

Osmanlıspor

BEŞİKTAŞ

2-3

SPOR TOTO SÜPER LİG
33. HAFTA / 13.05.2018
Hakemler:
Halis Özkahya
Ekrem Kan
Hakan Yemişken
Stadyum:
Osmanlı Stadı
Sarı Kart:
Vida (Dk.61)

Gol:
Serdar (Dk.6 - 56), Anıl (Dk.48 K.K)
Mustafa (Dk.50), Love (Dk.79)
OSMANLISPOR:
KARCEMARSKAS, MUHAMMED
YALÇIN, NUMAN, ANIL, SERDAR
REGATTIN, CARLOS (Dk.57
CIKALLESHI), AMINU (Dk.72 MAXSO)
CEYHUN, LUMANZA (Dk.82 ÖZER)
Yedekler: Ahmet, Maxsö, Ali, Özer
Furkan, Cikalleshi
Teknik Direktör: İrfan Buz

BEŞİKTAŞ:
FABRI, MEDEL, VIDA, GÖKHAN
GÖNÜL, NECİP, TOLGAY (Dk.44
MUSTAFA), LENS, OĞUZHAN (Dk.86
FATİH), BABEL, TALISCA, LARIN
(Dk.65 LOVE)
Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Alpay,
Gökhan Töre, Mustafa, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Beşiktaşımız,
kendi sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Siyah
Beyazlılarımız, mücadeleyi 5-1 kazandı ve ligi galibiyetle kapattı. Galibiyeti getiren gollerimizi Larin (3)
Talisca ve Babel kaydetti.
21. dakikada Necip Uysal’ın sağ kanattan ortasında
arka direkte Larin’in kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal’da
kaldı.
25. dakikada sol kanattan hızla ceza sahası içine
giren Emre’nin yerden ortasında kale önünde Hakan’ın
vuruşunu kalecimiz Fabri kornere çeldi.
30. dakikada Babel’in sağ kanattan ortasında ceza
sahası içinde topa iyi yükselen Talisca’nın kafa vuruşu
ağlarla buluştu. 1-0
31. dakikada Sivasspor yarı sahasından çıkmak
isterken Oğuzhan topu kaptı. Oğuzhan’ın ara pasında
kaleci ile karşı karşıya kalan Larin’in vuruşu kaleci Ali
Şaşal’da kaldı.
44. dakikada sağ kanattan Robinho’nun pasında
ceza yayı önünde topla buluşan Rybalka’nın sert şutu
üstten auta çıktı.

BEŞİKTAŞ
Sivasspor

5-1

48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan
Talisca’nın plase vuruşu rakibe çarparak kornere gitti.
50. dakikada Oğuzhan’ın ceza sahası dışından sert
şutunu kaleci Ali Şaşal güçlükle kornere çeldi.
51. dakikada korneri sağ kanattan Talisca ile
kullandık. Topa kale önünde iyi yükselen Larin’in kafa
vuruşu ağalarla buluştu. 2-0
53. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan
Emre’nin sert şutunu kaleci Fabri çıkardı.
54. dakikada ceza sahası içinde ortalanan topu
defansımız uzaklaştıramadı. Robinho’nun şutunu Vida
çizgide çıkardı. Dönen topu Hakan Arslan tamamladı.
2-1
74. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Larin’in
plase vuruşu ağalarla buluştu. 3-1
77. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan
Talisca’nın vuruşu Larin’e çarparak ağalarla buluştu.
4-1
86. dakikada Talisca’nın ara pasında ceza sahası
içinde topla buluşan Babel’in vuruşu uzak direkte
ağalarla buluştu. 5-1 ◊

SPOR TOTO SÜPER LİG
34. HAFTA / 19.05.2018
Hakemler: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz
Stadyum: Vodafone Park
Gol: Talisca (Dk.29), Larin (Dk.50-74-76), Hakan (Dk.54)
Babel (Dk.86)
Sarı Kart: Larin (Dk.45), Robinho (Dk.48), Medel (Dk.55),
N'Dinga (Dk.65), Emre (Dk.71), Vida (Dk.90)
Kırmızı Kart: N'Dinga (Dk.66)

İSTATİSTİKLER
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M. Başakşehir

3-2

Kasımpaşa

Fenerbahçe

3-2

A. Konyaspor

Göztepe

0-1

Galatasaray

Trabzonspor

3-0

Karabükspor

A. Alanyaspor

3-2

Antalyaspor

Gençlerbirliği

1-0

Bursaspor

E.Y Malatyaspor

3-2

Kayserispor

Akhisarspor

2-1

Osmanlıspor

BEŞİKTAŞ: FABRI, ADRIANO, MEDEL, VIDA, NECİP, OĞUZHAN, TOLGAY (Dk.78 FATİH), LENS (Dk.64
MUSTAFA), BABEL, TALISCA, LARIN (Dk.82 GÖKHAN TÖRE)
Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Alpay, Gökhan Töre, Mustafa, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
SİVASSPOR: ALİ, AUREMIR, BOYE, ZİYA, MEDJANI, RYBALKA (Dk.79 MERT), HAKAN, EMRE, N'DINGA,
KONE (Dk.62 BIFOUMA), ROBINHO (Dk.75 MUHAMMET)
Yedekler: Tolgahan, Rochet, İbrahim, Mert, Bifouma, Hakan, Muhammet
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN
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Kara Kartalımız’ın dününde ve bugününde nice insanlar var ki belki sadece
isimlerini duyduk, belki adlarını sararmış kitap yapraklarında okuduk ve
belki de yalnızca fotoğraflarını gördük... Ancak bu insanlar vardılar ve
Beşiktaşımız’ın bugününü sağlayan bilinmeyen kahramandılar onlar... İşte;
Mahmut Naci Bey’in torunu gazeteci Mehmet Berca Balkış ve oğlu endüstri
mühendisi Doğacan Balkış ile hem eskiyi yad etmek hem de Beşiktaşımız’ın
geçmişindeki az bilinen kahramanlardan Mahmut Naci Bey’i daha yakından
tanıyabilmek için mabedimizde buluştuk.

Röportaj:

Murat Arda
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli

S

tadımıza ve
müzemize hoş
geldiniz. Öncelikle, dedeniz
Mahmut Naci
			
Bey kimdir?
(Dedesinin Beşiktaş JK Müzesi
duvarındaki fotoğrafını gösteriyor)
İşte bu fotoğraftaki kişidir. Dedemiz Mahmut Naci Bey (Balkış),
1874 yılında Trablusgarp’ta doğuyor. Çocukluk ve gençlik yılları ile
memurluğunun ilk dönemini Trablusgarp’ta geçirdikten sonra ikinci
dönemine bu vilayeti temsil etmek
için İstanbul Beşiktaş’ta başlar. İlk
görevi, 14 haziran 1892 tarihinde,
Humus livası meclis başkatipliğidir.
1908 yılına kadar Trablusgarp ve
İstanbul arasında birçok görevde
bulunan dedem Mahmut Naci Bey,
1908’te Meclisi Mebusan da Trablusgarp Mebusu olarak iki dönem görev
yapmıştır.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün
kuruluşunda dedenizin rolünü anlatabilir misiniz?
Bildiğiniz gibi Kara Kartal’ın yolu,

1902 yılının sonbaharında başta
Osman Paşa’nın oğulları tarafından
Serencebey’deki Osman Paşa’nın
konağında gençlerin toplanmasıyla
ve Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü adıyla başlamaktadır. Abdülhamid döneminde baskılar giderek
arttığından dolayı özel bir izin ile
okul adı altında çalışmalarını yürütmeye devam etmektedirler ve resmi
olmasa da 1903 yılının mart ayında
”Osmanlı Beşiktaş Terbiye-i Bedeniye Mektebi” adı altında padişahın
özel izniyle, Mahmut Naci Bey’in de
içinde bulunduğu saraya mensup
gençler tarafından kurulmuştur.
İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla 1908 tarihinde Meclisi Mebusan’a seçilmesinin ardından 1909’daki Cemiyetler
Kanunu’nun çıkmasında Cami Bey
ve Mahmut Naci Bey gibi mebusların
ön ayak olarak, Meclisi Mebusan’da
onaylanmasını sağlamışlardır. 1911
tarihinde resmi kurulan ilk idari
heyetinin içerisinde dedem Mahmut
Naci Bey de yer almaktadır.
Bu bilgilere nasıl ulaştınız?
BJK’nın Fuat Balkan yönetiminde
yazmış olduğu kısa tarihçesinde Serasker Rıza Paşazade Şükrü Paşa’nın
başkanlığında Ziyaeddin Bey, üçüncü daire-i belediye müdürü Şevket
Cenani, Trablusgarp Mebusu Mahmud Naci, Fizan Mebusu Cami ve
Fuat Balkan beyler ile görülmektedir.

Tabii Beşiktaş’a “Arabacılar” takımı
denmesinin en büyük sebeplerinden
biri Mahmut Naci Bey, Cami ve Haydar Bey gibi saray mensubu kişiler
tarafından devamlı kulüp ile kurulan
bağ ile alakalı olabilir. 1934 tarihinde
çıkmış olan BJK Nizamname-i Esasi’de de esbak Fizan Mebusu Naci
Bey olarak adı geçmektedir. 1933
yılında alınan kurucular kongresi
kararları ile Mahmut Naci ile birlikte
birkaç kişi daha Mez’un bulunmuştur
(Kulüpten kendi istekleri doğrultusunda izinli sayılmışlardı). Daha
sonrasında hayatını İzmir’e yerleşerek sürdürmüş ve 1958 yılında vefat
etmiştir.
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Mahmut Naci Bey ve eşi Hatice Munis Balkış
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Beşiktaşlılar’ın Atatürk’e olan
özel bağının kaynağı nedir? Bununla ilgili ulaştığınız kaynaklardan,
anılardan bahseder misiniz?
En büyük Beşiktaşlı Atatürk ile
kulübümüzün arasındaki bağları
dedemiz üzerinden şöyle aktarabiliriz: Mahmut Naci Bey, İkinci Abdülhamid’in politikasını beğenmez,
bunu da devamlı dile getirirdi. Milli
mücadele yıllarında ise Atatürk’e
katılmıştır. Atatürk ile önceden
beri Trablusgarp savaşından dolayı
tanışıklıkları bulunmaktadır. Beşiktaş’ın kurucu yönetici ve sporcularından İstanbul’da kalanlar, Mustafa
Kemal’in ordularına silah kaçırmıştır.
Bunların başında Mahmut Naci Bey
gelmektedir ve bununla birlikte gene
Mehmet Şamil, Hüseyin Bereket,
Mehmet Fetgeri beyler de değişik
yollardan Anadolu’ya silah kaçırmışlardır. Silah kaçırılan bilinmeyen bir
yol ise Silahtarağa’dan Karadeniz
kıyısındaki Karaburun’a dekovil hattıydı. Karaburun’dan yüklenen linyit
kömürü İstanbul’a bu yoldan geliyordu. Kağıthane ağası Hüseyin Bey,
Mebus Mahmut Naci Bey’in emirleriyle köyünde oturan gençleri yanına alarak İngilizler’in mühürlediği
Osmanlı silah depolarını boşaltıyorlardı. Silah depoları Silahtarağa’dan
Kağıthane’ye kadar devam etmektedir. Çalınan bu silahlar, geceleri
Kağıthane’den kalkan dekovil hattı
trenine yükleniyordu. Treni Karaburun’a ulaştıracak Şeftren Çavuş
İbrahim Efendi idi (Atatürk Beşiktaşlı kitabının yazarı Dr. Necati Karakaya’nın babası, kendisi Tercüman
gazetesinde çalışmış Mahmut Naci
Bey’in oğlu İbrahim Refii Balkış’ın
arkadaşı olup Beşiktaş’a üye değerli
bir kişidir). Çavuşun idaresinde kırk
asker bulunmaktadır. Tren Ayazağa’daki İngiliz garnizonunun içinden
geçerken Mebus Naci Bey’den aldığı
emir aynen şu şekildedir; “İngilizler
tarafından durdurulursanız askerleriniz trenden inerek çatışmaya
başlayacak, sen ise yoluna devam ederek silahları Karaburun’a
ulaştıracaksın”. Bu görev bir sene
boyunca devam etmiştir. Silahlar,
Karaburun’dan takalara yüklenerek
İnebolu’ya gidiyordu. Bu nedenle
Mahmut Naci Bey’e İstiklal Madalyası da takdim edilmiştir. Bununla
birlikte takdim edilen birkaç nişan
da mevcuttur. Büyük Atatürk, Meclisi Mebusan’da yapılacak Tevfik Paşa
güven oylamasında sivil kıyafetlerini
giyip Fındıklı’daki Meclisi Mebusan
binasına Mahmut Naci ve Cami
beylerle birlikte diğer Beşiktaşlı mebuslarla birlikte gelmişlerdir.
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Mahmut Naci Bey’in Beşiktaş
ile olan aile bağından bahsediyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz?
Dedeniz ve babanız nasıl biriydi?
Beşiktaş’a bakış açısı neydi?
Mahmut Naci Bey’in Beşiktaş
JK ile bağı kurucularından olduğu
Osmanlı Beşiktaş Terbiye-i Bedeniye Mektebi ile başlamaktadır.
Diğer kurucular gibi kendi kökeni de
Kafkaslar’dan gelmektedir. Çerkez kökeni olması bilinse de bazı
kaynaklarda Arnavutzade olarak
geçmektedir. İki evlilik yapmıştır ve
yedi çocuğu bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü İbrahim Refii Balkış
(Doğacan’ın dedesi, Mehmet Bey’in
babası), 1910 yılında, Trablusgarp’ta
doğmuştur. Babası ile savaş yılları,
Meclisi Mebusan ve Beşiktaş’ın ku-

ruluş aşamalarından
dolayı görüşmesi epey
zor oluyordu binlerce
kilometre uzaktan.
Ancak bu Beşiktaş
aşkını İbrahim Refii
Balkış’ın içinde büyüten bir olay olmuştur.
Kendisinin eğitimi
İtalya’da sürmüştür.
Anadili gibi İtalyanca bilen İbrahim Refii
Balkış Türkçe, İtalyanca, Arapça, Fransızca,
Farsça, İspanyolca,
İngilizce olarak yedi
dil bilmektedir. Daha
sonrasında ilk İzmir’e
gelip oradan da babasının yanına İstanbul
Beşiktaş’a gelerek
Abbasağa Mahallesi’ndeki eve yerleşmiştir. Üniversite eğitimini
Sanat Akademisi’nde
(Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’nde) gördü. Resim
bölümünü bitirmiştir.
Beşiktaş kulübüne
girmesi de ilk olarak İzmir’de Göztepe kulübünde genç takımda forvet
oyuncusu olarak başlayıp, Beşiktaş’a yerleştikten sonra Beşiktaş
Genç Takımı’nda da kısa bir süre
top kovalamıştı. Babası Mahmut
Naci Bey, kulüpten izinli sayılmasının ardından 1933’te kongre üyesi
olarak oğlu İbrahim Refii Balkış’ı
kayıt ettirmektedir. Beşiktaş’a olan
aşkı bu yıllardan sürdüğü için uzun
yıllar Türk Spor Yazarları Derneği
(TSYD)’ne üye olarak da spor yazarlığı yapmıştır. Başta La gazette
Dello Sport, Stadio, L’eco Dello Sport
Türkiye muhabirlikleri olmak üzere,
Tercüman, Hayat spor ve Vatan spor
gibi gazetelerde çalışmıştır. Efendiliği ve sıcakkanlılığı ile bilinen İbrahim

Refii Balkış, gazeteci meslektaşları Cem Atabeyoğlu, Vala Somalı,
Haluk San, Orhan Ayhan gibi kişiler
tarafından da birçok kez dile getirilmiştir. Bir Beşiktaşlı olarak maçları
İnönü Stadı’nda basın tribününde
izler, Beşiktaş yenildiğinde ise tabiri
caizse ağlayacak kadar çok üzülürdü. Kamuoyunca çok bilinen bir
insan olmamasına karşın uzun yıllar
Türk spor yazarlığına ve Türk gazeteciliğine emek vermiş, AIPS, TSYD
ve TGC üyesi kişidir.
(Mehmet Berca Balkış’a soruyoruz) Sizin babanız da gençlik
yıllarında Beşiktaş Genç Basketbol
Takımı’nda oynadı ama daha sonra
gazeteciliğe merak sarmışsınız?
(Babası topu Doğacan’a atıyor)
Evet ama babam da babası gibi
gazetecilik hayatına devam etmek
isteyip, magazin muhabiri olarak
birçok gazetede çalıştı. Belli dönemlerde spor muhabirliği de yapmıştır.
Beşiktaş’ın önemli oyuncularından
Samet Aybaba’nın haberini fotoğraflayan ve hazırlayan kişi olarak da
fotoğraflardan görülmektedir.
Son sözlerinizi alalım...
Beşiktaş sevgisi gerçekten büyük
dededen torununa kadar geçmektedir. Bana (Doğacan Balkış)
küçüklüğümden beri doğup anılarla
büyüdüğüm ve şu an sahip çıktığımız Beşiktaşımız’ın gerçekten büyük
dedem başta olmak üzere kurmuş,
emek vermiş ve bunları geçmişten
geleceğe götüren tüm insanların
bir emaneti olarak görüyoruz. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda,
değerli bir miras olarak taraftarı
ve camiası olarak anılarına sahip
çıkmaktayız. Umarım emek vermiş,
katkıda bulunmuş ve değerli insanlar
tarihte gerektiği yerini alır ve onlara
karşı olan borcumuzu bir nebze ödemiş oluruz. Teşekkürler... ◊
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Beşiktaş’ın gururu:

FUTBOL AKADEMi
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Röportaj:

Gürler Akgün
Fotoğraf:

İsa Şimşek

Beşiktaş Futbol Akademi,
bu sezon iki şampiyonlukla
gururlandı. Beşiktaş U-17
ve U-21 Akademi Takımları
boy gösterdikleri liglerin
süper lig gruplarında
zirveye oturdular. Tabii
ki bu zirve yolu, kolay
bir durum değil... Futbol
altyapı konu başlığı,
ülkemiz için en hassas
noktalardan bir tanesi...
Geleceğin yeni yıldızlarının
yetiştiği altyapılarda Türk
futbolunun başarılardan
yoksun kaldığı günümüzde
yeni umutlar mevcut.

B

eşiktaş U-17’deki
2001 doğumlu
oyuncular, uzun
yıllardır alt yaş
kategorilerinde
			
birlikte ter döküyorlar. Aslında en önemli nokta
da burası; birliktelik ve aile olmak...
Siyah Beyazlı oyuncularla ne zaman
konuşsam aldığım ortak bir cevap
var: “Biz kardeş gibiyiz”. Başarı
altındaki altın söz... Örneğin; atılan
bir pasta topun nereye gideceğini
okuyabilmek gibi bir durum vardır,
futbolda bu da oynama alışkanlığı
ile ortaya çıkar. Beşiktaş U-17’nin
başında yine Beşiktaş Futbol Akademi’den yetişen bir isim var; Ozan
Köprülü. Ozan Köprülü yönetimindeki takım, sezona başlarken U 17
Ligi yeni statü ile hayatımıza giriş
yapmıştı. Spor Toto Teşkilatı’nın
isim sponsoru olarak yer aldığı yeni
lig düzenlemesinde iki grup halinde
yeni sezon başladı. Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) tarafından süper
lig ve 1. ligde yer alan takımların
U-17 yaş kategorilerinde mücadele
eden altyapı takımları, yeni sezonda
iki gruba dağıtıldı. Süper ligde Beşik-

taş profesyonel takımının rakibi olan
takımlar, aynı fikstür ile U-17 Ligi’nde de mücadele ettiler. Spor Toto
U-17 Gelişim Ligi’nde Beşiktaşımız,
otuz dört karşılaşmada sahaya
ayak bastı. Kara Kartallar, yirmi beş
kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş’ın
genç umutları sekiz maçta beraberlik sonucu elde ettiler. Beşiktaş U-17
Takımı sadece bir maçtan mağlubiyet aldı. Altmış altı kez fileleri
havalandıran oyuncular, sadece
yirmi bir kez topu kendi ağlarında
gördüler. Beşiktaş için sezon karnesinde toplanan seksen üç puan,
bir yıllık emeğin karşılığı olarak öne
çıktı. Beşiktaş U-17 Takımı, en yakın
takipçisi olan Galatasaray U-17
Takımı’nın on bir puan önünde ligi
bitirdi. Zirvede tamamlanan sezonun
ardından Akatlar Mehmet Üstünkaya No: 1903 Tesisleri’nde buluştuğumuz Takımın Teknik Sorumlusu Ozan
Köprülü, “Bizim takımımız Beşiktaş’a
yakışır bir şekilde sezonu tamamladı” sözü ile bu yılı özetleyen cümleye
imza atıyordu. Bu söz Hakkı Yeten
Futbol Altyapı Tesisleri’nin duvarında yazan “Şeref'inle Oyna, Hakkı'nla
Kazan” ifadesi ile örtüşüyor. Beşik-

sefer daha biz söyleyebiliriz: Çocuklar inanın, inanın çocuklar! Güzel
günler göreceğiz, güneşli günler!

A takımdan önceki
son durak; U-21

taş’a yakışan gençler ile bir sezonu
tamamlarken zirvede olmanın gururunu yaşıyorlar. BJK TV’deki şampiyonluk özel yayınımızda, Futbol
Altyapı, Yapılanma ve Scouting’den
Sorumlu, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nden Sorumlu, Yönetim Kurulu
Sözcüsü Metin Albayrak “Biz büyük
başarıları hep kendi yetiştirdiğimiz
evlatlarımızla kazandık” şeklinde
açıklamalarda bulunurken Beşiktaş
için Futbol Akademi’nin önemine
değiniyor, genç Kartallar’ın daha çok
çalışarak yarınlarda Siyah Beyazlı
formayı profesyonel takımda da

giyebilecek olduklarının mesajını
veriyordu.
Beşiktaş U-17 Takımı sezonu zirvede tamamlarken aynı zamanda bu
yıl bir ilke imza attı. Genç Kartallar
sezon devre arasına girdiğinde Antalya’da tıpkı profesyonel takımdaki
ağabeyleri gibi kamp yaptılar. Teknik
Sorumlu Ozan Köprülü yönetiminde
on iki gün boyunca teknik taktik çalışmalarla bu sezonun ikinci yarısına
daha güçlü başladılar. İşte işin sırrı;
“çalışmak”. Çalışarak sadece bir kez
mağlubiyet yüzü gördükleri sezon
onların ön güzel tacı oldu. Artık bir

Beşiktaş U-21 Akademi Takımı
ile devam ediyoruz. U-21 Takımı adı
üstünde A takım öncesi son durak...
Takımı Beşiktaş Futbol Akademi’den
yetişen bir isim olan Yasin Sülün
yönetiyor. Yasin Sülün, çocuk yaşta
girdiği Beşiktaş ailesinde “efsane
kadro” olarak adlandırdığımız yüzüncü yıl şampiyon kadrosuna adını
yazdırmış bir isim. Tüm takım oyuncuları Yasin Sülün’ü örnek alıyorlar.
Beşiktaş A Takımı’nın hemen yanında çalışan bir ekip onlar. Beşiktaş
futbolunun kalbi olan BJK Nevzat
Demir Tesisleri’nde antrenmanlarını
yapan Beşiktaş U-21 Takımı, adeta
profesyonel takımla aynı imkanlara sahip. Genç oyuncuların içinde
profesyonel sözleşme ile A takım
kadrosunda yer alan isimler de var.
Beşiktaş U-21, Yasin Sülün antrenörlüğünde A takım ile aynı fikstüre
sahip U-21 Ligi’nde boy gösteriyor.
TFF U-21 Ligi’ni iki ayrı grup halinde
oynatıyor, Spor Toto Süper Lig’de
boy gösteren takımların U-21 takımları ligin süper lig grubunu oluştururken, Spor Toto 1. Lig takımlarının
U-21 takımlarının oluşturduğu 1. lig
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grubu yine aynı takımların 1. Lig U
21 Grubu’nu oluşturmakta ve her iki
grupta da profesyonel takımlar ile
aynı fikstürler üzerinden oynanmakta. Zira Beşiktaş Futbol A Takımı,
İstanbul’da oynarken onlar maçtan
saatler önce BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde o günkü rakip ile karşılaşıyorlar. Deplasman yolculukları da
aynı şekilde gerçekleşiyor.
Beşiktaş U-21 Takımı, bu yıl otuz
dört haftalık fikstüre sahip olan U
21 Ligi’nde sahaya çıktı ve yirmi
üç kez galip geldi. Siyah Beyazlı
oyuncular yedi maçta beraberlik
sonucu ile karşılaştılar. Kara Kartallar, dört karşılaşmada mağlubiyet
ile sahadan ayrıldılar. Yasin Sülün’ün
öğrencileri, topladıkları yetmiş altı
puanla süper lig grubunu zirvede
tamamlamayı bildiler. Beşiktaş U-21
Takımı bu sezon ligde oynadığı karşılaşmalarda altmış dört kez fileleri
havalandırdı ve sadece yirmi dokuz
kez kalesinde gol gördü. Yirmi dokuz
gollük bu rakam, aynı zamanda U-21
Ligi’nin en az gol yiyen takımı olma
ünvanını da Beşiktaşlı oyunculara kazandırdı. U-21 aynı zamanda
Beşiktaş profesyonel takımına bir de
genç bir kaleci verdi. Henüz on altı
yaşında olan kaleci Ersin Destanoğlu, profesyonel sözleşmeye imza
atarak Beşiktaş’ın en genç futbolcusu oldu. Beşiktaş U-21 takımı
oyuncuları, bu sezon yaşattıkları
gururlu tabloya Galatasaray deplas-

manında aldıkları beraberlikle ulaştılar. Florya
Metin Oktay Tesisleri’nde
oynanan deplasman karşılaşmasında geriye düşen
Beşiktaşlı oyuncular, maçı
beraberliğe taşıyarak
aldıkları bir puanla süper
lig grubunda şampiyonluk
sevincini yaşadılar. Beşiktaşlı genç Kartallar, U-21
Ligi’nde en yakın takipçileri olan Ankara temsilcisi
Gençlerbirliği takımının
on dört puan önünde bu
sezonu noktaladılar.
Akatlar Mehmet Üstünkaya No: 1903 Tesisleri’nde buluştuğumuz
Beşiktaş U-21 Takımı’nda
oyuncular hep bir ağızdan
“Biz Beşiktaş formasıyla
yaşadığımız şampiyonluktan dolayı çok mutluyuz
en kısa sürede başarıyla Beşiktaş A
Futbol Takımı’nda yer almak istiyoruz” sözünü sarf ederken yarınlarımızın kendilerine inanan gençler
ile dolu olduğunu da kanıtlıyorlardı.
Gerçekleştirdiğimiz çekimde yönetim kurulu üyemiz Metin Albayrak,
“Vodafone Park’ta yaşayacağımız
şampiyonluklarda futbol altyapımızdan çıkan oyuncularımızı görmek en
büyük hayalim” şeklinde ifadelerde
bulundu. Aslında her Beşiktaşlı’nın
gönlünde yatan “Beşiktaş’ın çocu-

ğu” ifadesi vardır. Mesela kaptanlarımızdan Necip Uysal, savunma
oyuncumuz Atınç Nukan, tribünler
tarafından “Beşiktaş’ın çocuğu” diye
çağırılırlar. Beşiktaş U-21 Takımı Teknik Sorumlusu Yasin Sülün,
“Bizim takım oyuncularımız gelişime çok açıklar” diyor, oyuncularla
yaptıkları antrenmanlarda hedefi
çalışmak üzerine koyduklarının altın
çiziyordu. Çalışmak ama çok daha
fazla çalışmak... Aynı zamanda bir
sistem üzerine kurulu oyun yapıları
olduğundan da bahseden Yasin Sü-

lün, “Sistem takımı olduğumuz için
şampiyon olduk” diyordu.
Aile en yüce değer... Bu yüce
değerdeki en özel detay ise birlikte olabilmek... Beşiktaş Futbol
Akademi’de bulunan ruh, yarınların
yıldızlarını Türk futboluna armağan
ediyor. Ama en önemlisi Beşiktaşlı
oyuncular Futbol Akademi’de aldıkları eğitimlerindan mezon olurken
“Şeref'inle Oyna, Hakkı'nla Kazan”
mottosunu felsefe olarak hayatlarının merkezine yerleştiriyorlar. Ne
demiştik az önce: İnanın çocuklar! ◊
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H

eyecan ve gurur
dolu bir sezonu daha geride
bıraktık. Ligde
hedefimizin
			
gerisinde kalsak
da, Şampiyonlar Ligi’nde rekor başarılara imza atarak unutulmaz bir
sezon yaşadık.

Kulüplerin var olma amaçları
vardır. Amaçları doğrultusunda da
hedeflerini belirlerler. Sayın Fikret
Orman ve yönetiminin 2012’den beri
amacı Beşiktaş’ı “Dünya kulübü”
statüsüne taşımaktır ve buna yönelik hedefler belirlendi. 2012’deki
ilk hedef, kulübü mali açıdan ayağa
kaldırmak ve uzun yıllardır bağı kopmuş olan taraftar ile Beşiktaş yönetimi arasındaki köprüleri onarmaktı.
İkinci hedef ise, milenyum öncesinden beri dile getirilen yeni stadyum
projesini hayata geçirmekti.
Estetik ve modernizasyon
açısından tüm dünyanın takdirini
kazanan bir stadı tasarlayıp, kapılarını açmak; dünya çapında yıldız
transferleri; uluslararası düzeyde
marka olmuş şirketlerle yapılan büyük bütçeli sponsorluk anlaşmaları;
şampiyonluk hedefinden uzaklaşmış
olsa da sezonun perdesi kapanmadan yeni sezonun perdesini kombine
satışlarıyla açan coşkulu bir camia,
Avrupa’da hızla tırmanılan kariyer
basamakları, Come to Beşiktaş gibi
ses getiren kampanyalara imza atmak; bin altı yüz metrekareye yayılan Türkiye’nin en ihtişamlı müzesine
sahip olmak; BJK TV’si, web sayfası,
sosyal medya hesapları ve
dergisiyle diğer kulüplere
referans olan yayın
organlarına
sahip olmak...
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Gece Işıklarıyla Vodafone Park

(50x70cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2018. Osman Soydemir Özel Koleksiyon)
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İşte bu saydıklarımın hepsi altı yıl
içinde dünya kulübü olma yolundaki
ulaşılmış hedeflerimizdi.
Ulaşılmış hedeflerimiz içinde
bana ilham kaynağı olan Vodafone Park, günün her saat diliminde
adeta ayrı bir renk katıyor Dolmabahçe’ye... Sezonun son sayısında
stadımızın gecesi ve gün batımı
saatlerine birlikte yer vermek istedim. Tabloların birinde Boğaziçi
Donanması’nın stadımıza yaklaşırken Dolmabahçe’deki heyecanımızı
betimlerken, gece çalışmasında ise
maç sonrasındaki meşale ateşlerinin
sardığı Dolmabahçe’yi resmettim.
Sezonun perdesi kapanmadan,
yeni sezonun perdesini açan taraftarlarımızla Dolmabahçe’de yeni
zaferlere imza atmak dileğiyle... ◊

Ofisiniz
Hazır
51

Haziran
Temmuz
2018

• 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

ASTROLOJİK PORTRE:

OĞUZHAN
ÖZYAKUP
Yazı:

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

eşiktaşımız’a
İngiltere’nin
Arsenal
takımından
2012 yılında
		
transfer olan
Oğuzhan Özyakup, 22 Eylül 1992
Çarşamba günü Hollanda’nın
Zaandam şehrinde hayata gözle-

23 Sep 1992, Wed
Zaandam, Nethe
rlands / Tropical / Whole Sign

rini açmış. Yaklaşık dokuz-on
yaşlarında, futbol hayatına AZ
Alkmaar takımında başlayan
Özyakup çok iyi bir altyapıya sahiptir. Bu kulüpte futbol oynadığı
süre içinde Hollanda 17 Yaş Altı
Genç Milli Takımı’nın da kaptanlığını başarıyla yapmıştır. 2008
yılında Arsenal takımına transfer
olarak İngiltere’ye giden futbolcumuz, 2012 yılına kadar kaldığı
bu kulüpte çok iyi oyuncularla
birlikte çalışarak ve oynayarak
kendini geliştirme imkanına da
sahip olmuştur.
Oğuzhan Özyakup’un doğduğu
gün, gökyüzünde Güneş Terazi
burcuna henüz geçmiş ve Ay da
Aslan burcunda bulunuyormuş.
Astrolojik doğum haritasındaki diğer gezegen yerleşimlerine
bakarak, onun kişiliğinin ve mizacının ön plana çıkan özellikleri
hakkında daha detaylı fikir sahibi
olabiliriz.
Terazi burcunun hemen ilk
gününde doğmuş olan Özyakup,
için hayatta en önemli konuların
başında dengeli, huzurlu, objektif
ve akılcı yaklaşımlar içinde olmak
geliyor dersek yanılmayız. Hayatının yaklaşık otuz yaşına
kadar devam edecek olan
bölümünde uzlaşmacı davranmak ve ılımlı diyaloglar
kurmak, kişisel anlamda
kendini daha rahat hissetmesini sağlayacaktır.
Tabii bu yorumu yaparken
doğum haritasında Terazi
burcunda toplam üç gezegen bulunmasının verdiği
yoğunluğu göz önüne almak
gerekir. Kişilik gezegeni Gü-

neş’in Terazi’de olması, onun kişisel tavırlarında ve kendini yaratıcı
bir şekilde hayata yansıtmasında keyiflerinin ve zevklerinin ön
planda olacağına işaret ediyor.
Kavga veya tartışma ortamlarından çok rahatsız olabilir, kimseyle
demagoji yaşamak istemez.
Astroloji’de Venüs keyifleri,
zevkleri, değerleri ve sevgiyi sembolize eden gezegendir. Oğuzhan
Özyakup’un Güneş burcunun
yönetici gezegeni olan Venüs’ün
de yine Terazi’de yer alması bu
özellikleri oldukça güçlendirecektir. Bazı röportajlarında kendisini
biraz tembel bulduğundan bahsettiğini okumuş olabilirsiniz. Ancak çok iyi bir futbol altyapısından gelen, genç yaşta Hollanda
U17 Takımı’nın kaptanlığını yapan
ve dünyanın en iyi takımlarından
birine on beş yaşında transfer
olan bir futbolcunun çalışmadan
böyle bir çizgide yükselmek gibi
bir seçeneği pek olamaz. Astrolojik açıdan baktığımızda Venüs’ün
Terazi burcundaki konumunun kişiye kendisine keyif ve zevk veren
konulara öncelik vermesi gibi bir
arzu getirdiğini söyleyebiliriz. Aynı
zamanda aşk gezegeni olan Venüs, Özyakup’un en büyük aşkının
yapmakta olduğu iş olduğunu ve
bundan büyük mutluluk duyduğunu da düşünmemize sebep oluyor.
Zeka, düşünme ve kendini ifade
etme gezegeni Merkür de, Terazi
burcuna yerleşmiş. Bu konuma
sahip kişilerin iletişim kurma şekli
uyumlu, objektif, akılcı ve yine
huzur isteyen yönde olur. Sözel
tartışma ortamları, kişisel çekişmeler onun ortamı terk etmesine

sebep olabilir. Kimseyi kırmak istemez, hatta uyum sağlamaya ve
taviz vermeye gönüllü yaklaşımlar
içinde olabilir. Aklını kullanması
gereken her durumda dengeli ve
adil olmak onun ilk tercihi olacaktır. Duygularını ve düşüncelerini
akıl boyutunda hayata yansıtmak
isteyecektir. Dolayısıyla karşısına gelen kişilerinde bu özelliklere
sahip olmasını tercih edebilir. Bir
röportajında “Hatayı hiçbir zaman
başkasında aramam, ilk kendime
bakarım” diyen Özyakup aslında
bu cümle içinde astrolojik sembolizmde Terazi burcunun mütevazı,
adil ve objektif tavrını ne kadar
güzel özetliyor!
Bir doğum haritası incelenirken
kişiyi bilinçaltından motive eden
konuları, güdüsel ihtiyaç ve tepkilerini, duygularını Ay sembolize
eder. Gökyüzünde en hızlı hareket
eden gökcismi olan Ay’ın konumu, burcu ve diğer gezegenlerle
olan açıları oldukça büyük önem
taşır. Oğuzhan Özyakup, hayata
gözlerini açtığında gökyüzünde burçlar kuşağında Ay Aslan
burcunda hareket etmekteymiş.
Ateş elementinden olan Aslan,
her zaman beğenilme, takdir
edilme, başarılarıyla gurur duyma
motivasyonu içinde hareket eder.
Duygusal anlamda mutlu olması
için yaptıklarının fark edilmesini
ve hak ettiği övgünün karşısındaki kişiler tarafından verilmesini
bekler. Özel olduğunun hissettirilmesi ve kendisine güven duyulması doğal olarak onun özgüveninin yükselmesini sağlayacaktır.
Gururu onun için çok önemli bir
nokta olabilir. Ayrıca yalandan
veya dolambaçlı davranışlardan
kesinlikle kaçınan yaklaşımlar
içinde olacaktır.
Sporcu haritalarında Mars
gezegeni özellikle incelenir. Kişinin harekete geçme prensibini,
iradesini, isteklerine ulaşmak için
nasıl motive olduğunu bu gezegenin konumu gösterir. Özyakup’un
haritasında Yengeç burcunda bulunan Mars onun aslında duyarlı,
hassas ve sezgisel olarak harekete geçebilecek bir yapıda olduğunu vurguluyor. Yengeç burcunun
hedefe direk ulaşmakta biraz zorluk çekse bile, duygusal anlamda
doğru şekilde motive edildiğinde

sonuna kadar savaşan bir sembolizme sahiptir. Ev, yuva, aile ve
toprak konuları bu burç için çok
önemlidir. Kırılmaya ve alınmaya
müsait bir tavır taşıyan Yengeç
burcunun bu tepkilerini çok kızdığı
konularda uzaklaşıp, içine kapanıp, sessizleşerek gösterebilir.
Ana motivasyon kaynağı
kendisi için önemli olan
herşeyi korumak, savunmak, güvenceye almak
amacıyla olur diyebiliriz.
Bir röportajında Şenol
Güneş’ten önceki dönemdeki duygularını şu
şekilde anlatıyor:
“Her hocanın kendine göre bir anlayışı var,
senin de oyuncu olarak
buna saygı duyup
adapte olman gerekiyor. Belki de öğrenmem
gereken şeyler vardı. Belki
de o dönemler beni olgunlaştırdı, bilmiyorum. Ama
güçlü durduğumu düşünüyorum.
İlla ki kırılma anlarım olmuştur,
sonuçta her futbolcu oynamak
ister ama pes edip bıraksaydım
bir daha hiç oynayamayacaktım. Bu yüzden çalışmaya
devam ettim, sabrın ne demek
olduğunu da o süreçte öğrendim. Zaten birkaç ay sonra
Şenol hoca geldi ve yeni bir
sayfa açıldı. Sadece benim
için değil, tüm takım için...”
Oğuzhan Özyakup’un
hayatına ve seçimlerine
baktığımız zaman Türkiye
Milli Takımı’nı tercih etmesi, Arsenal’den bir Türk
takımı olan Beşiktaş’a
transfer olması, babasının doğum günü olan 15
Mart sebebiyle 15 numaralı
formayla oynaması bile
bize aslında kökenine ve
ülkesine ne kadar bağlı bir
yapıda olduğunu anlatmaya
yetiyor.
Takımımızın maestrosu,
orta sahamızın becerikli
ayağı olan Oğuzhan Özyakup’un bundan sonraki
dönemde de, yeteneklerini
rahatça sergileyebileceği ve
taraftarları mest edeceği nice
maçlarda görev almasını
diliyoruz. ◊
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“Biz çekirdek
Beşiktaş ailesiyiz”
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Yazı:

Fatma Arsan

Bazı günlerini saygıyla
bazılarını hüzünle
andığımız haziran ayına
selamlar, öncelikle de tüm
Beşiktaşlılar’ın Babalar
Günü’nü kutlarız. Bu ay
sizlere Yasemin Tanrıkulu
Aytı ve sevgili kızı Güneş
ile “Merhaba” diyoruz.
Bize o güzel gönüllerini
açtıkları için şimdiden
kocaman ve sonsuz
teşekkürler.

izleri tanıyalım mı önce?
Ben Yasemin Tanrıkulu
Aytı. Otuz
			
dokuz yaşında, mutlu, ailesiyle birlikte
olmaktan hoşlanan ve çalışan
bir anneyim. Kızım Güneş, henüz
beş yaşında. Tabiatı, hayvanları,
çiçekleri, insanları çok seven bir
çocuk... İstanbul’da yaşıyoruz. Biz
bir çekirdek aileyiz ama burada
aynı zamanda kocaman da bir
Beşiktaş ailesiyiz.
Güneş doğuştan Beşiktaş’lıdır
muhtemelen ama yine de öğrenmek isteriz hikayesini... Nasıl
Beşiktaşlı oldunuz?
Ailemizde kardeşim başka bir
takımın fanatik taraftarı. Güneş
doğmadan önce, onunla ilgili çok planları vardı ama eşim
Tunç daha doğmadan formasını,
tulumunu hazır etmişti Güneş’in.
Yıllar içinde de babasının izinde
minik pençeleriyle pozlar vererek,
takımının taraftarlarından biri
oldu kızım. Tezahüratta baba-kız
çok iddialıdırlar. Ben evlenmeden

önce takım tutmuyordum, hiçbir
baskısı olmaksızın eşimle birlikte tanıdım futbolu ve Beşiktaş’ı. Şimdi maç izlerken kendimi
totem yaparken buluyorum.
Totemler bizim için çok önemli
ve gittikçe de önemi artıyor. Her
maç öncesi mutlaka totemlerimize sadık kalırız.

Beşiktaşlı olmak üstelik de
anne-kız Beşiktaşlı olmak nasıl
bir duygu sizin içi?
Anne-kız aynı takımlı, Beşiktaşlı olmak muhteşem bir gurur.
Bir kere renklerimiz çok asil.
Güneş bazen “Anne sen siyah
giydin, ben beyaz giyeyim, Beşiktaş olalım” diyor. Maç günleri
formalarımızla, bandanalarımızla
geziyoruz. Birisi takımını sorduğunda Güneş gülümseyerek “Biz
Beşiktaşlıyız” diyor.
Maç izlemeyi sever misiniz
yoksa Beşiktaş’ı daha çok bir
kulüp kültürüyle mi sahiplenirsiniz?
Ailecek maç izlemeyi gerçekten de çok severiz. Beşiktaş tabii
ki de bizim için bir takım olmaktan daha da öte. Tüm anlamda
bir komunitidir. Beşiktaş’ı bir
kulüp olarak benimseriz, kendimizi de Beşiktaş’a tamamıyla
ait olarak hissederiz. İnsan adını
söylerken bile duygulanıyor.
Sizin için de öyle değil mi? Dolu
dolu Beşiktaş demek, haykırmak

geliyor insanın içinden.
Marşlarınız var mıdır aranızda
özel?
Olmaz mı! Evde en çok söylediğimiz -marştan ziyade- sloganımız: “Siyah Beyaz.. Siyah
Beyaz... En Büyük Beşiktaş”
Bir anınızı bizimle paylaşır
mısınız?
Porto maçında, nasıl denk
geldiyse ben diğer odaya geçmiştim bir iş için, içerden gol sesi
geldi. Eşim Tunç, ilk yarı bitene
kadar ve ikinci yarı beni odadan
çıkartmadı. Sesini dinledim sadece ve yendik. Sonraki maçlarda da illa yan odada oturmamı
şart koşuyorlar baba-kız. İşin
garibi de kurala uyduğum sürece
gol atıyoruz. Tunç “Sen izleme,
sadece dinle” diyor (gülüyor).
Ama henüz Güneş’i daha maça
götüremedik. Üç yaşına kadar
stadımız yapılıyordu zaten. Tunç
ilk izlediği maçı hatırlamasını istiyor. Bu sene hedefimiz kombine
almak.

Bir kadın olmak, bir anne
olmak, geleceğe de kendi gibi
güçlü bir kadın yetiştirmek çok
güzel bir duygu... Bir kadın olarak Beşiktaşlı olmak size de bir
ayrıcalık gibi geliyor mu?
Bir kadın olarak güçlü bir kız
evlat yetiştirmek, çok önemli.
Ben güçlü ve başarılı bir kadınsam, bu annem sayesindedir. Bir
kız çocuğu için en önemlisi, model aldığı annesinin hayata bakışı, duruşu, düşüncesi, merhameti,
sevgisi her şeyi... Bazen, insanlık
hali, mutsuz da hissetsem, buna
hakkım yok, diyerek silkelenip,
kızıma kocaman bir gülüşle
gidiyorum. Çocuklarımız bizim
aynamız. Biz ne gösterirsek onu
yansıtırlar. Beşiktaşlı olmak,
her zaman tam bir ayrıcalık. Bir
kere asla polemiklerin ortasında
kalmıyorsunuz. “Beşiktaşlıyım”
dediğimde sessiz bir saygı hissediyorum her zaman. Bu parayla
sahip olunacak bir şey değil. Takımınızın duruşu, yaptıkları size
güç katıyor. Beşiktaşlı olmaktan
gerçekten ama gerçekten gurur
duyuyorum.
Güneş nasıl bir genç olarak
yetişiyor ve onu ileride nerelerde nasıl görmek istersiniz?
Güneş kendine güvenen,
fikirlerini açıkça ifade edebilen
sevgi dolu bir çocuk olarak büyüyor. Bu bizi çok mutlu ediyor.
İnşallah bu şekilde devam eder.
İleride onu mutlu eden bir işle
uğraşmasını istiyoruz anne baba
olarak. Güneş’e hayattaki en
önemli değerlerin aile, vicdan ve
dürüstlük olduğunu öğretiyoruz.
İnşallah bu fikre sahip olarak büyür ve dünyasında bunu yaşatır.
Ve Babalar günü için özellikle
eklemek istiyorum ki; Tunçum
Babalar Günü’n kutlu olsun. Seni
çok seviyoruz. Gururla, sevgiyle,
aşkla hep birlikte inşallah...
Bu ay da “Hoşça kalın” derken; kesinlikle aynı ya da çok
benzer duygularla konuşuyor,
bu duygularla konuk oluyoruz
sizlere... Çünkü aynı renklerin
altında, tek bir Beşiktaş aşkıyla, tek bir kalp oluyoruz. Yeni
konuklar, yeni duygular, yeni
umutlar için şimdilik hoşça
kalın... ◊
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Yazı ve Fotoğraf:

Handan Kaloğulları
Spor ve Pazarlama Yöneticisi

1

955 yılı itibari ile
Avrupa Şampiyon Kulüpler
Kupası adıyla
düzenlenen, son			
raki yıllarda ise
Şampiyonlar Ligi Kupası adını alan
bu devasa oganizasyon, sektörde
her kurumun iştahını kabartmışır.
Bu sezon, liglerin, takımların, futbolcuların ve on iki büyük sponsor
firmanın yüksek bedeller ödeyerek
dahil olduğu bu yarışın/organizasyonun finalistinin belirlenmesine
çok az bir zaman kaldı. Hatta sizler
bu yazıyı okurken, finalist çoktan
belirlenmiş olacak.
Bu büyük organizasyonun
toplam pasta payı, 2,3 milyar euro
olacak. Gelecek sezon ise bu pasta
payı büyüyerek 3,4 milyar euroya
yükselecek. Bu pastadan en büyük
payı, elbetteki sportif başarısı en

GELİR TÜRÜ

MEVCUT GELİR

YENİ SİSTEMDEKİ GELİR

Grup katılım ücreti

12,7 milyon euro

15 milyon euro

Son 16 turu

6 milyon euro

9,5 milyon euro

Çeyrek final

6,5 milyon euro

10,5 milyon euro

Yarı final

7,5 milyon euro

12 milyon euro

Final

11 milyon euro

15 milyon euro

Şampiyonluk

15,5 milyon euro

19 milyon euro

Galibiyet

1,5 milyon euro

2,7 milyon euro

Beraberlik

500 bin euro

900 bin euro

yüksek olan kulüp alacaktır.
Birçok taraftarın hakim olduğu
Şampiyonlar Ligi Kupası havuzunun gelir dağılımını, hafızalarınızı
tazelemek için yukarıda paylaştım.
Çok büyük paylar değil mi?
Dünyadaki en büyüklerin katıldığı heyecan dolu bu yarışmanın
arasına, Beşiktaş da girmiş, son
16 rövanç maçında Bayern Münih
ile karşılaşmış ve üzücü bir sonuç
yaşamıştı. Fakat bu büyük futbol
organizasyonuna dahil olması,
taraftarına ve tüm Türkiye’ye bu
heyecanı yaşatması, Türk futbolunun marka değerine katkısı elbette
ki kıyaslanamaz.
Biraz gerçeklere. yani rakamlara
bakacak olursak, bu sezon, Beşiktaş ailesi olarak 43 milyon 700 bin
euro kazandık. Geçen sezon ise 40
milyon euroyu kasamıza koymuştuk. İki sezonun toplamında,

Avrupa’daki gelirimiz ise 83 milyon
700 bin euroyu buldu.
26 Mayıs’ta, Ukrayna’nın Kiev
şehrindeki yetmiş bin elli kişilik
Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan final maçını Real Madrid
mi, Liverpool mu kazanır bilinmez
ama kazanacak olan diğer yarışmacı ise turizm açısından Ukrayna’nın Kiev şehri olacaktır.
Dünyada birçok insanı ekrana
kitleyecek olan bu organizasyonda, kazançlı olacak diğer ülkeler
arasında Türkiye de yer alacaktır.
Nasıl mı?
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de birçok taraftarın ekranlara
kitlenmesini fırsat bilen firmalar
arasında elbetteki yayın haklarını
alan kanal, sokakta bu maçı yayınlayacak olan esnaflar (restoran
ve kafeler) ve evlere servis yapan
yemek firmaları olacaktır. ◊
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Beşiktaşımız’ın efsane sol
ayaklarından Alan Walsh:

“BEŞİKTAŞLI
İÇİN ŞEREF
ŞAMPİYONLUKTAN
DAHA ÖNEMLİ
BİR ŞEYDİR”

B

Röportaj:

Andrew Simes

Beşiktaşımız’da 1990’lı
yılların başında forma
giyen Alan Walsh,
müthiş ortaları ve al da
at dercesine paslarıyla
tribünlerin gönlünü
fethetmişti. Ancak yaşı
nedeniyle “Süleyman
Seba’nın askerlik
arkadaşı” esprilerine
maruz kalan efsanevi
sol kanat oyuncusu,
istemeden de olsa Siyah
Beyaz formayı giydiği iki
sezonda iki şampiyonluk
yaşadıktan sonra ülkesine
döndü. Kendisini yıllar
sonra İngiltere’de bulduk
ve en güzel Beşiktaş
anılarını tazeledik.

eşiktaşlılar sizi
asla unutmadı ama yine
de hatırlatma
yapalım ya da
			
yeni nesilden
tanımayanlar olabilir. O nedenle ilk
olarak soralım; Alan Walsh kimdir?
Çok uzun seneler önce İngiltere’nin kuzeydoğusunda, Hartlepool’da doğdum. Futbolu sokakta
öğrendim ve on yaşındayken okul
takımına girdim. Oradan Hartlepool
takımına geçtim ve on beş yaşımda
Middlesborough’a transfer oldum.
Fakat çok beğenilmedim ve takımdan ayrıldım. Futbolu bırakmaya çok
yakındım ki beni tekrar keşfettiler ve
yirmi yaşındayken beni yine transfer
ettiler. İlk profesyonel maçımı yirmi
yaşımdayken yaptım. Darlington
takımına transfer olup, altı sezonda
yüz gol attım. Sonra Bristol’da beş
sezon oynayıp, doksan dokuz gol
attım.
Beşiktaş’a geliş hikayeniz nasıl
oldu?
Bristol’da oynarken lig kupasında
yarı finale kaldık. Rakibimiz Nottingham Forest oldu ve maçı anlatan
spilker David Pleat beni Gordon
Milne’e tavsiye etmiş. Gordon, beni
ve ailemi İstanbul’a davet etti. O
hafta da Fenerbahçe ile kupa finali
maçımız varmış. Tabii İngiltere’nin
mütevazı bir kasabasının mütevazı bir takımının mütevazı taraftarı
için oynuyordum. İnönü’deki coş-
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ku selini görünce, ben de burada
coşarım, diye düşündüm. Tabii eşim
ve dört çocuğum biraz korkmuştu
ortamdan. Ama ilk defa bir şeyi çok
istedim ve aileme ısrar ettim. Onlar
da sağ olsunlar kabul ettiler. Aile
çok önemlidir. Özellikle hanım mutluysa hayat daha kolay. Bak evlat,
gençsin, muhtemelen evli değilsin,
sana bir dost tavsiyesi; eşinle tartışmayacaksın. Onunla iki seçeneğin
var; ya haklı olabilirsin ya da mutlu!
Seçim senin! Neyse, Gordon’un
oğulları bize İstanbul turu yaptırdılar.
Okul ve ev baktık. Gordon hemen
cevap istemedi. İngiltere’ye döndük
ve birkaç hafta sonra Leicester’daki
evinde el sıkıştık.
Beşiktaş’taki günlerinizden bahseder misiniz?
Birkaç Britanyalı oyuncunun
takımda olması tabii ki hoş oldu.

Sezon öncesi Almanya kampında
birbirimize alıştık. Döner dönmez de
ezeli rakiplerimizi yenip Türkiye Spor
Yazarları Derneği (TSYD) Kupası sahibi olduk. İlk maçımda iki gol atınca
da keyfimin üstüne yoktu doğrusu.
Ligler başlayınca ise ilk maçımızda Sarıyer’e kaybettik. Taraftar
bize çok çabuk bir şekilde öğretti
ki, Türkiye’de Sarıyer’e yenilmeyeceksin. Maçtan sonra taraftarlar
tesislere geldi. Pazartesi günü sabah
antrenmanına da yine geldiler.
Kavga-gürültü olmadı ama gözlerimizin içine içine bakıp bir gözdağı
verdiler. Sanırım koskocaman bir
sezonda bir daha maç kaybetmedik! Çok iyi ve dengeli bir takım
vardı. Genç oyuncular ve deneyimli
oyuncular birbirlerini tamamlıyordu.
Stilimiz İngiliz futboluna benziyordu.
Bilirsiniz, İngiltere’de sert oynarız,
kendimizi yere bırakmayız, sakat-

“Stilimiz İngiliz futboluna benziyordu. Bilirsiniz,
İngiltere’de sert oynarız, kendimizi yere bırakmayız,
sakatlık numarası yapmayız. Onurumuz ile oynarız.
Sonra gördüm ki şeref, şampiyonluktan daha önemli bir
şeydir Beşiktaşlı için. O yüzden onurumuz ve şerefimiz
ile oynadık.”

lık numarası yapmayız. Onurumuz
ile oynarız. Sonra gördüm ki şeref,
şampiyonluktan daha önemli bir
şeydir Beşiktaşlı için. O yüzden onurumuz ve şerefimiz ile oynadık. İkinci
sezonum ilki kadar iyi geçmedi ama
yine şampiyon olduk. Gaziantep
deplasmanını hatırlarım; ilk defa rakip taraftarı tarafından taşlanan bir
takım otobüsündeydim. Ian Wilson
takımdan ayrılmıştı ve tek Britanyalı
olarak kaldım takımda, bu biraz üzücüydü. Sezon sonu otuz üç yaşıma
girdim. Ailem kalmak istiyordu, çocuklar okulda çok başarılıydılar ama
yaşımdan ötürü biraz baskı hissettim ve ayrılmak zorunda kaldık.
Zaten “Süleyman Seba’nın askerlik
arkadaşı” diyorlardı bana, daha da
zorlamamak gerekirdi! Kırk maçta,
on beş gol atma başarısı gösterdim.
Kariyerimde altı yüz elli maçta iki
yüz on beş gol attım. Yani ortalamam, üç maçta bir gol oldu hep.
Takımdaki arkadaşlık ortamı
nasıldı?
Sol tarafta oynadığımdan Kadir’e
daha yakındım sahada. Ama herkes
herkesle iyi geçindi, ilk defa böylesine bir ortam buldum. Ya Gökhan ya
Şenol olacak, tam hatırlamıyorum,
birinin düğününde beni sahneye
zorla çıkartıp Beatles’tan “Hey Jude”
şarkısını söylettirdiler. Şükrediyorum
ki rezalet performansımı kaydede-

cek cep telefonları yoktu o zamanlar. Gordon oyuncularını evine davet
ederdi yemek için. Bunu İngiltere’de
yapamazdın. Çok özel hissettik. Rıza
bize iyi göz kulak oluyordu. Gurbette olmak nedir, biliyor gibiydi. Harbi
kaptandı. Kimseye emir vermez,
örnek insan olurdu ve herkes onun
gibi olmak isterdi. Hep söylemişimdir, bizde sadece kaliteli futbolcular
değil, kaliteli kişilikler de vardı.
Başka unutamadığınız anılarınız
var mı?
Konuşmamızın başında bahsettiğim, başımızın belası Sarıyer var ya?
Sarıyer’ı yenip şampiyonluğu ilan
edecektik. Kafayı koyup, intikamı aldık. Bir de liglerin bitime iki-üç hafta
kalmıştı, biz birinciydik, Galatasaray
ikinci sıradaydı. Deplasmanda oynuyorduk ve yirmi dakikada 2-0 geriye
düştük ama maçı döndürmeyi bildik
ve 2-3 aldık maçı. Maçı döndürmek
zor olmadı ama evimize dönmek
için o üç kilometrelik yolu üç saatte
gittik. Sanırım sokağa dökülen en
az bir milyon taraftarımız vardı. İlk

sezonumuzda ise Fenerbahçe’de ilan
ettik şampiyonluğumuzu. İlginçtir
orada daha fazla Beşiktaş taraftarı
vardı. Bunu da unutamam.
Hatırladığınız Türkçe kelimeler
var mı?
Çok hatırlıyorum, “Merhaba,
nasılsınız” gibi... Türkiye’ye gelmeden
önce BBC’nin çıkardığı Türkçe kasetlerini seyrederdik. Ama en sevdiğim
söz “Afiyet olsun”... Yanlış anlamayın
sofrada da söylerdim ama en çok
Fenerbahçe’de şampiyonluğumuzu
ilan ettiğimiz maçta sürekli küfreden
rakip savunmacıya söylediğim an.
Çok güzel söyledim, ağzıma oturdu,
aksanlı aksanlı söyledim.
İnönü mazide kaldı, bilmeyenlere
nasıl bir yer olduğunu anlatabilir
misiniz?
İnönü, İnönü olduğu maçlarda bileğimiz bükülmüyordu. Yenilmeyeceğimizi biliyorduk. İçimizden “Tanrım
umarım berabere kalmayız” derdik.
Bu çok farklı bir özgüven. Gürültü
inanılmazdı. Tanrıma şükrediyorum

“İkinci sezonumun sonu otuz üç yaşıma girdim. Ailem
kalmak istiyordu, çocuklar okulda çok başarılıydılar
ama yaşımdan ötürü biraz baskı hissettim ve ayrılmak
zorunda kaldık. Zaten ‘Süleyman Seba’nın askerlik
arkadaşı’ diyorlardı bana, daha da zorlamamak
gerekirdi! Kırk maçta, on beş gol atma başarısı
gösterdim. Kariyerimde altı yüz elli maçta iki yüz on beş
gol attım. Yani ortalamam, üç maçta bir gol oldu hep.”

ki, İnönü’de bana rakip oyuncu olmanın tadını yaşatmadı. Maçlar biterdi, eve giderdim, yatağa girerken
hala tezahüratları kendi kendime
söylerdim. Sabah uyanır, duşa girer,
yine duşta tezahüratları söylerdim.
Eşim bu yüzden çok çekti benden.
O dönemde oynayan herkese
Süleyman Seba’yı sormadan geçemeyiz.
İngiltere centilmenleri ile bilinir
ama Başkan Süleyman Seba bu
konuda herkese ders verebilecek biriydi. Mükemmel centilmen. Öylesine
beyefendi biriydi ki, şimdi hayatta
olsa alçakgönlü bu iltifatlara “abartı” derdi. İnanın, bazen sırf o üzülmesin diye yırtardık kendimizi maçta.
Öyle bir insanı kim üzmek ister ki...
Ve o en çok Beşiktaş yenildiğinde
üzülürdü. Hayatını kaybettiğinde,
Gordon aradı, söyledi. O an tam
olarak saati ve nerede olduğumu
hatırlıyorum. Durdum, başımı eğdim
ve uzun bir süre sonra ilk defa dua
ettim.
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Türkiye’ye döndünüz mü hiç?
İstanbul’a gelmedim ama birçok
kere çoğu İngiliz gibi Fethiye ve
Marmaris’e gittim. Türkiye’nin diğer
yerlerini gezdim zaten. Çok az insan
bilir ama Beşiktaş’ta oynarken dört
çocuğumu arabaya bindirdik ve Türkiye turuna çıktık. Üç buçuk haftada
Karadeniz, Doğu, Akdeniz, Ege bölgelerini gezdik. Sivas’ta benzinliğe
çektiğimizde görevlinin şaşkınlığını
görmeliydiniz.
Eski takım arkadaşlarınızla görüşüyor musunuz?
UEFA Euro 1996, Britanya’da
yapıldı ve tabii Türkiye katılmayı
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“Ya Gökhan ya
Şenol olacak, tam
hatırlamıyorum,
birinin düğününde beni
sahneye zorla çıkarttıp
Beatles’lardan ‘Hey Jude’
şarkısını söylettirdiler.
Şükrediyorum ki
rezalet performansımı
kaydedecek cep
telefonları yoktu o
zamanlar.”

hak kazanmıştı. Türkiye Milli Takımı, Galler’de Cardiff’ta kalıyordu.
Anlayacağınız gibi araba kullanmayı
çok seviyorum, bastık, gittik onları
görmeye. Rıza ve Recep oradaydılar.
Sonra İngiltere’nin Sheffield kentine
gittik ve Türkiye-Danimarka maçını seyrettik. Ama iki kişi var ki çok
merak ediyorum, onlardan haber
alamadım. Biri Gordon Milne’nin
yardımcısı Bahattin Baydar, bir de
Süreyya Soner. Gerçi Süreyya Soner
film oyuncusu oldu diye duydum?
Şimdilerde neler yapıyorsunuz?
Meşhur müzik grubu Portishead’in memleketi Bristol’un Portishead kasabasında yaşıyorum. Uzun
zamandır gitmedim ama buraya
uğrayacak Türkiye’den arkadaşlarım
pub’a giderlerse duvarlara dikkat
etsinler. İki-üç tanesinde Beşiktaş
formam asılıdır. Haftasonları maç
günleri, malum. İngiltere’deki takımlarımı ve Beşiktaşım’ı internetten ve
BBC’den takip ediyorum. Yedi torun
sahibiyim. Oğlum Phil Walsh, yarı
profesyonel futbol oynadı. Şimdilerde nişanlısıyla ABD’ye taşındı. Kızım
ise meşhur Frasier dizisinin başrol
oyuncusu Kelsey Grammer ile evli.
Çok ilginç bir evlilik gerçekten. İlk
başlarda görüştüklerini benden gizli
tuttular çünkü nasıl tepki vereceğimi bilemediler. Bir gün en sevdiğim
diziyi seyrederken, o dizinin başrol
oyuncusu salonumda belirdiğinde
ağzımdan çıkan ilk kelimeyi burada
tekrarlamasam daha iyi olur!

Dergimizin görsel yönetmeni
Kubilay Samyeli’nin babası Yavuz
Samyeli futbolculuk günlerinizden
hatırlıyor ve sizi çok seviyormuş.
Sizin için “İngiliz zerafetiyle gelmişti ve çok centilmendi. Kibar bir tebessümle ‘Çok teşekkürler’ derdi ve
onun asaletini unutamadım” dedi.
Türkçe tabiri nedir bilmiyorum
ama ona deyin, ellerinden öpüyorum.
Son olarak taraftarlarımız için
bir mesajınız var mı?
Elimi kalbime götürüyorum bunu
derken... (Türkçe olarak söylüyor) “En
büyük Beşiktaş, başka büyük yok!
İnşallah şampiyon Beşiktaş! Seni
çok çok çok seviyorum!” ◊
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Beşiktaş RMK Marine

AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
İspanya’da gerçekleştirilen
Andre Vergauwen
Kupası’nda tüm rakiplerini
yenerek yarı finale
yükselen Beşiktaş
RMK Marine Takımımız,
Avrupa Üçüncüsü oldu.
Avrupa kupalarının
ardından Avrupa Beşincisi
konumunu koruyan Siyah
Beyazlılarımız, Türk
takımları arasında ise
Avrupa sıralamasında
zirvede yer aldı.

B

eşiktaş RMK
Marine Takımımız, 27-29 Nisan
tarihleri arasında
İspanya’nın
			
Bilbao şehrinde gerçekleştirilen Andre Vergauwen
Kupası finallerine katıldı. Siyah Beyazlılarımız, öncelikle K. Karabükspor ile
İngiltere’den The Owls ve Almanya’dan
BG-Baskets Hamburg takımları ile
zirve mücadelesi verdi.
Takımımız, K.D.Ç. Karabükspor’ü
74-79, The Owls’u 69-54, BG-Baskets
Hamburg’u 61-55 mağlup etti. Üç maçından da galip gelen ekibimiz, grubunu
lider olarak tamamladı. Siyah Beyazlılarımız, yarı final maçında Galatasaray’a

51-62 yenilince The Owls ile üçüncülük
maçı yaptı. Basketbolcularımız, rakibini
76-52 yendi ve Avrupa Üçüncüsü oldu.
Beşiktaş RMK Marine Takımımız’ın
üçüncülük kupasını takımımız adına
Kaan Dalay aldı. Ferit Gümüş, kupanın
All-Star kadrosuna seçildi.

Avrupa’nın en iyi
beşinci takımıyız

Avrupa kupalarının ardından takımların sıralamaları belli oldu. Beşiktaş RMK Marine, 259 puanla Avrupa
Beşincisi konumunda. Siyah Beyazlılarımız, geçtiğimiz sezon da Avrupa
Beşincisi’ydi. Beşiktaş RMK Marine, Türk
takımları arasında ise Avrupa sıralamasında zirvede yer aldı.
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Normal sezonu
ikinci sırada tamamladık

Beşiktaş RMK Marine, Tekerlekli
Sandalye Basketbol Süper Ligi Erdal
Gügül Sezonu’nda oynadığı son maçlarda İzmir Bş. Bld.’yi 69-57, Antalya Bş.
Bld.’yi 94-37 mağlup etti. Normal sezonu 41 puanla ikinci sırada tamamlayan
takımımız, 19 galibiyet, 3 mağlubiyet
aldı ve rakip potalarda 1601 sayı buldu.
Öte yandan oyuncularımız Süphiye Dağ ve Yasemin Güler, Tekerlekli
Sandalye Basketbol Kadın A Milli
Takımı’nın İstanbul’da yaptığı kampın
kadrosuna davet edildi. Ayrıca 12 Mayıs
1986 doğumlu Yasemin Güler’in doğum
günü, takımımızın Süleyman Seba
Spor Salonu’nda İzmir Bş. Belediyesi’ni
69-57 yendiği maç sonrasında kesilen
pastayla kutlandı. Teknik ekibimiz ve
oyuncularımız ve taraftarlarımız yeni
yaşında Yasemin Güler’e mutluluklar
diledi.

Koç Spor Fest’e katıldık

Beşiktaş RMK Marine Takımımız,
Adana’da düzenlenen Koç Spor Fest’e

katıldı ve bir gösteri maçı yaptı. Gösteri
maçının ardından oyuncumuz Yaseminn
Güler, Koç Holding Kurumsal Marka
Koordinatörü Okyar Tuncel’e takımımızın imzalı formasını hediye etti. Okyar
Tuncel, BJK TV’ye verdiği röportajda
şunları söyledi: “Gençliği; spor, müzik ve eğlence ile bir araya getirmeye
çalışıyoruz. Elli yedi farklı branşta spor
müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz.
Beşiktaş RMK Marine’nin bizdeki yeri
çok başka. Yıllardır engelsiz kartallara
sponsorluk yapmaktan gurur
duyuyoruz.” ◊

HAYDi KALK AYAĞA

YÜRÜ GÜNEŞE

T

araftarı için romantik şarkılardır,
Beşiktaş marşları. “Hep kol kola, bir
gün değil, her gün Beşiktaş” diyenlerin
melodisidir romantizm. Siyah-Beyaz
sevdamı bu kez Avrupa Birliği’nin güçlü
			
ülkelerinden İtalya’da dalgalandırırken,
yine defalarca “Sevilmek için sevmedik” sözleri döküldü
dudaklarımdan. Halayla, türkülerle sevdiğimiz Beşiktaş’ın
felsefesini Fransa’nın Akdeniz kenti Marsilya’da anlatırken karşıma çıkan iki Polonyalı genç, futbolun birleştirici
gücünü kanıtladı.
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Liman kenti Cenova'da
Siyah Beyaz sevda
1492’de Amerika kıtasını keşfeden denizci Kristof Kolomb’un doğduğu kent Cenova, Akdeniz sıcaklığının hissedildiği ve denizci millet İtalyanlar’ın misafirperverliğini de
kanıtlayan bir yer. Gazeteci ağabeyim Kerem Köfteoğlu ile
Cenova sokaklarında dolaşırken, Türk olmanın verdiği gurur
ve yarattığı sempati Beşiktaş atkımızı açmayı kolaylaştırdı.
Hediyelik eşya satansiyahilerin yoğun olduğu kıyıda yer alan
Passeggiata Calata Rotanda adlı eski gemi halen görkemini
koruyor. Heybetli görüntüsü ile tüm turistlerin sosyal medya
vazgeçilmezi olan geminin etrafında dolaşırken, İtalyanlar’ın
Türkiye’ye olan ilgi ve bilgisini hissetmek güzeldi.

Atkımız Vera Alfredo
Restoran’da
Zaman makinesiyle seyahat hissini veren Roma’ya giderseniz size ait olan atkıyı göreceksiniz. Vero Alfredo isimli restorana hediye ettiğim
atkımız, Türkiye’den müşterilerin gelmesiyle
birlikte en belirgin yere yerleştirilirken, sevdamızın mesafe tanımadığını kanıtlayacak. Roma’nın
en ünlü restoranı Vero Alfredo’nun şefi Chiara,
“Beşiktaş’i İtalyan takımlarıyla maçlarından tanıyoruz. Hatta maçlarda taraftarın yaptığı şovlar çok ünlü. Bu atkı, her Türk müşteri geldiğinde
övünç kaynağı olarak gösterilecek” dedi.

Vatikan’ın sırlarından
gizemlidir bu sevda
İki bin beş yüz yıl önce kurulan Roma İmparatorluğu’nun başkenti Roma, her yeri tarih kokan bir kent.
Tüm Avrupa kıtasının bir başkenti olsa Roma’nın tercih
edilmesi gerekir diye düşünerek gezdik bu kenti. Başkent Roma’daki vazgeçilmez turistik mekan, Flavianus Amfi Tiyatro olarak bilinen Kolezyum. Binlerce
yıl önce yapılmasına rağmen gizemli görüntüsünü
koruyan Kolezyum’un etrafı, dünyanın her yerinden
gelen turistlerle dolu. Arkadaşım Fatih Sarıoğlu ile ilk
fırsatta Kolezyum önünde atkı pozisyonumuzu alırken,
bir zamanlar gladyatörler Spartaküs ile Gannicus’un
dövüştüğü arena; Türk futbol tarihinin ilklere imza
atan takımı Beşiktaş’ın renklerine tanık oldu. 2007’den
beri Dünyanın 7 Harikası’ndan biri kabul edilen arenanın ardından Vatikan’ın yolunu tutuyoruz. Katolik
dünyasının merkezi olan ve kendi başına bir devlet
olan Vatikan Kilisesi’nin önünde, on altı yönü gösteren
sembolik yıldızların üzerinde atkımızı açarak tarihe
geçen fotoğrafları çekmeyi başardık.
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İki tekerle taşınan
futbol sevdası

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

Akdeniz’in de en büyük limanlardan biri olan Marsilya’yı
MÖ 600’lü yıllarda Foçalılar’ın kurduğunu düşündükçe kente olan merakımız da arttı. Bisikletle Polonya’nın
Slupsk kentinden yola çıkarak, beş ülkeyi geçen iki gencin
Marsilya caddelerindeki ilginç tavırları dikkatimizi çekince, içlerinde barındırdıkları cevheri keşfetmek zor olmadı.
Kendi takımları Gryf Słupsk SA’nın bayrağını bisikletlerinden dalgalandıran Domiom Felzak ve Knystiem Hamysz’ın
Avrupa turuna çıktığını öğrenince mutluluğum artıyor. İki
tekerle Avrupa’yı pedallayan Domiom Felzak’ın sözleri,
futbolun sadece futbol olmadığını hatırlattı bana. Beşiktaş
atkısını hediye ettiğim Felzak, “Beşiktaş’ın başarıları ve
futbol kültürüne katkısını Polonya’da öğrenmiştik. Seyahatimiz sırasında çadır kuruyor, insanlarla sohbet ediyoruz.
Dünyanın paylaşarak daha güzel olacağını anlatmaya çalışıyoruz” dedi. Knystiem Hamysz ise, “Siyah Beyaz renkler,
her zaman dikkatimi çekmişti zaten. Beşiktaş’ı tutan
Türk arkadaşlarımın taraftarlık bilincine hayranım. Şimdi
bisikletimde bu atkıyla Avrupa’yı dolaşırken büyük gurur
yaşayacağım” diye konuştu. Monaco’ya kadar sürecek
seyahatlerini “Touran de Monaco” adlı hesaplarından yayınlayan iki Polonyalı, Beşiktaş atkısını taşımaktan gurur
duyacaklarını söyledi. Kim bilir belki caddeleri pedallayan
bu iki genci sizler de bir yerlerde görebilirsiniz. ◊
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Yazı:

Serdar Vatansever
Uzm. Klinik Psikolog
www.serdarvatansever.net

S

imdi aklınızdan bir sayı
tutun… Ve bu
sayının beşinci harfiy			
le başlayan bir
			
eşya söyleyin.
Kırmızı çekiç mi? Doğruysa siz
bir dâhisiniz veya kişiliğiniz tüm
olumsuzluklarla başa çıkabilecek
çok özel bir yapıda… Hemen bir
sigorta şirketine beyninizi sigortalatmalısınız.
Günümüzde birçok kişi kendini
tanıma yolculuğunda internetten
edindiği fal veya kişilik testleri
doğrultusunda hareket ediyor,
şaka değil… Hatta en sık takip ettiği internet sitesine girip, ilişkisini
burçların uyumluluk testine soktuktan sonra, ilişkiye başlama kararı alan veya "Artık ben kovalarla
yapamam" diyen birçok insan var.
Onlar aramızdalar… Evet, hatta bu
yazıyı okuyorlar.

kişilik
testi

İnsanların, kendilerinin aslında kim olduklarını, olaylara
nasıl tepki verdiklerini tanıma
isteği, birçok yerde
ayaküstü sözde kişilik
testlerinin üremesini
sağladı. Bu testlerin
ortak özelliği, hızlı bir şekilde size kim
olduğunuzu söylemek
ve hatta olası mekanik
sonuçlardan faydalanarak hayatınıza yön vermek
de diyebiliriz. Hatta bazı
mecralar, insanların bu özelliklerini fark edip sözde kişilik testi
sonuçlarını arkadaş listesiyle
paylaş butonlarını da koymayı
unutmuyorlar.
O kadar zekice tasarlanmış
sosyal ağlar var ki; mesela bizlerin
temel ihtiyaçlarını hedef almışlar:
Beğenilmek! Birçok sosyal mecrada beğenmeme veya kınama
butonu yoktur. Eğer paylaşımı
beğenmediysen sadece geçme ve
şikayet etme hakkına sahipsin.
Bütün bunlara bakacak olursak
temel ihtiyacımız olan başka bir
şeyi baz alarak oluşturulan en
önemli pazar ise, kişilik testleri...
Kimin hoşuna gitmez karakterinin
çözümlenmesi, neleri sevip neleri
sevmediğinin söylenmesi... Aslında
bütün bunlar kişi tarafından biliniyor olsa bile... Neden bizi bize anlatan şeyleri anlamsızca seviyoruz
biliyor musunuz? Çünkü anlaşılma
ihtiyacı, bizim insanoğlu olarak
en temel ihtiyaçlarımızın başında
geliyor. Hayatınıza bakın ve orada
gördüğünüz, size en yakın olan
insanlar büyük ihtimalle tarafından anlaşıldığınızı hissettiğiniz insanlar olacaktır. Bütün bunlar
biliniyorken neden
hala oralardayız?
Çünkü insan zihni
içinde bulunduğu
gerçekliği tatmin
edici bulamazsa
kendine alternatif
sistemler geliştirir. Mesela her
sabah insanlara
"Günaydın" deyip
kahvaltına başlama gerçekliğinden
gitgide dün gece
paylaştığın postların beğeni sayılarını
takip etmiyor musun?

Seni kimin takip ettiğini görüp,
isimler üzerine senaryolar kurmak
veya başka bir sanal gerçeklikte
beynininin ve varoluşunun temel
ihtiyaçlarını hemen karşılayabilmek hoş değil mi? İşte bu yüzden
dünya üzerinde uyuşturucudan
daha fazla bağımlılık yapan ve eksikliğini aniden hissedebildiğimiz
sosyal mecralar çok daha tehlikeli.
İsterseniz bir deney yapalım ve o
gün evden çıkarken cep telefonunuzu evde bırakmayı düşünün.
Zihnininiz size ‘’ulaşılabilir olmadığınız için’’ problem çıkaracaktır.
İşte bağımlılıklar bu tip düşünce
şekilleriyle perçinlenirler. Peki
temel ihtiyaçlarımızın bu kadar
kolay karşılanması neden önemli?
Yurt dışında bir deney yapılıyor.
Deneyin konusu; barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarımızı,
zevk alma ihtiyaçlarımıza tercih
eder miyiz ve sonunda ne olur?
Deney şöyle ilerliyor; bir farenin
beyninin zevk alma bölümüne bir
operasyonla elektrotlar bağlanıyor
ve fareye iki tercih hakkı bırakılıyor. İki düğmeden birine basınca
yemeği, diğerine basınca uyarılma
hissi geliyor. Deneyin sonunda
sizce ne oluyor? Fare beynine haz
sinyalleri gönderen düğmeye çokça basmaktan zayıflıyor ve günler
içerisinde ölüyor. Yemek yeme
ihtiyacının sağlıksız bir şekilde
önüne geçen bu haz zevki bana
tıpkı sosyal medyada insanların
saniyelik beğenmeler almalarını
anımsatıyor. Bu yüzden sosyal
medya kullanımlarınızı sınırlayamasanız bile psikolojik altyapısında nelerin döndüğüne vakıf olmak
bir şeyleri farkında yaşayabilmenize sebep olacaktır. ◊
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“Beşiktaş, global
bir marka olacak”
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli

Kulübümüzün 2017
Yılı Olağan İdari ve
Mali Genel Kurul
Toplantısı’nda
konuşan Fikret Orman,
Beşiktaşımız’ın büyümesi
için global bir marka
olması gerektiğine
dikkat çekerek, bu yönde
atılan adımları anlattı.

K

ulübümüzün 2017 Yılı
Olağan İdari
ve Mali Genel
Kurul Toplan			
tısı, Başkanımız Fikret Orman, yönetim kurulu
üyelerimiz ve kongre üyelerimizin
katılımıyla 13 Mayıs günü BJK
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Toplantı
açılışının yapılmasının ardından
Toplantı Başkanlık Divanı seçimi
yapıldı ve Şener Yurdakul Toplantı
Divan Başkanı seçildi. Sonrasında
saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yönetim kurulunun mali faaliyetlerini Sayman,
Mali İşler ve Finanstan Sorumlu
Üyemiz Berk Hacıgüzeller, kongre
üyelerimize anlattı.

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul
Toplantısı’nda bir konuşma yapan
Başkanımız Fikret Orman, şunları
söyledi: “Annelerimizin Anneler
Günü’nü kutluyorum. Önümüzde
Ramazan ayı var. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bir yıl içinde
birçok faaliyet yaptık. Vodafone Park’ta iki yılı geride bıraktık.
Vodafone Park’ta otuz altı maçtır
yenilmiyoruz. Son iki sezonda
şampiyon olduk. Taraftarlarımız
maçlarımıza inanılmaz ilgi gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde
gruptan namağlup lider çıktık.
UEFA Süper Kupa finali 2019 yılında Vodafone Park’ta oynanacak.
Umarım UEFA Süper Kupa finalinde biz de oynarız.
Vodafone Park birçok ödül
aldı. Vodafone Park’ı her zaman

yaşanır hale getirmeye çalışıyoruz. Her geçen gün faaliyetlerimiz
artıyor. İnteraktif, engelli ve çocuk
dostu Beşiktaş JK Müzesi’ni açtık.
Beşiktaş değerlerini gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Müzemizi
seksen bin kişi gezdi. Türkiye’de bir
ilki gerçekleştirdik ve ilk stadyum
turunu başlattık. Şeref Turu epey
ilgi gördü. Bugüne kadar elli bin
kişi bu turlara katıldı. Lenovo ile
Vodafone Park’ta oyun merkezi açtık. Yeni nesilleri bilgisayar
üzerinden Beşiktaş’a kazandırmak
istiyoruz. Ebeveynlerin çocuklarıyla gelerek oyun oynayabileceği bir
alan oldu.
Birimlerimizi Vodafone Park’a
taşıdık ve boşalttığımız yerleri
kiraya vererek gelir elde ettik. Vodafone Park’ta toplam iki yüz on
beş personel çalışıyor. Beşiktaş’ın
tüm organizasyonları kendi içinde
düzgün bir şekilde ilerliyor. Bu işlerin arkasında yönetim kurulu üyesi
ve profesyonel arkadaşlarımızın
büyük emekleri var.
Beşiktaş’ın büyümesi için
global bir marka olması lazım.
Irak, Azerbaycan, Katar, Çin gibi
ülkelere yoğunlaşmış durumdayız.
Avrupalı kulüpler bu işlere 90’lı
yıllarda başladı. Biz bu işte henüz
emekleme dönemindeyiz. Her ay
hedeflediğimiz ülkelerde Beşiktaş haberleri yaptırıyoruz. Lig ve
Avrupa maçlarımız onlarca ülkede
canlı yayınlandı. Erişilemeyen,
izlenemeyen bir takımın dünyada
taraftarı olmaz. Çin’de Schalke ile
oynadığımız maçı doksan milyon
kişi izledi. Uluslararası sponsorluklar Türkiye’nin doğusundan geliyor.
O nedenle bizim de o tarafa
odaklanmamız lazım. Mevlana’nın
sözünden esinlenerek ‘Come to

Beşiktaş’ kampanyası başlattık ve
dünyada büyük bir yankı uyandırdık. Avrupa’da Barcelona’dan
sonra en çok izlenen spor kulübü
olduk.
Biz göreve geldiğimizde rakiplerimizin gelirleri bizden fazlaydı. Şimdi durum bizim lehimize
değişti. En başarılı olduğumuz
alanlardan biri sponsorluklar. 255
milyon dolar değerinde sponsorluk
anlaşması yaptık. İş ortaklıklarından 10 milyon TL’nin üstünde gelir
elde ettik. Kartal Yuvası’nın cirosu
11 milyon TL’den 125 milyon TL’ye
çıktı. Ana rakiplerimizin toplamından daha çok iş yapıyoruz. Beş
yüz binden fazla forma sattık.
Doğru hizmet ve doğru iletişimle
bu seviyelere geldik. Pazarlama
alanından on altı tane ödül aldık.
Dünyada ilk kez olarak bir spor
kulübü bir moda markası ile bir
araya geldi ve bir kreasyon çıkardı.
Buradaki amacımız Beşiktaş’ın
marka değerini yukarı taşımaktı.
Sosyal medyada iyi gidiyoruz.
Devamlı etkileşim halindeyiz. Global hesaplarımızla birlikte toplam
yirmi iki milyon kişiye erişiyoruz.
Beşiktaş’ın hiçbir işinde olmadığı
gibi sosyal medyada da sahtekarlık olmaz. Hesaplarımızı büyütmek
için yumurta hesap kullanmayız.
BJK TV, HD yayına geçti ve stüdyoları son teknoloji yayın ekipmanlarıyla yenilendi.
Futbol altyapı tesislerimizi
Ümraniye’ye taşıyacağız. Ümraniye’de altyapı için yeni bir bina
inşa edeceğiz. Beşiktaş’a hizmet
etmiş değerli insanların isimlerini
tesislerimize yaşatıyoruz. Sosyal
sorumluluk projeleri ile ülkemize
hizmet ediyoruz.”
Raporların görüşülmesinin ar-

dından 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arası ile ilgili olarak yönetim
kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası oya sunuldu
ve yönetim kurulu, idari ve mali
bakımdan ayrı ayrı oy çokluğuyla
ibra edildi. 2018 Mali Yılı Konsolide
Bütçesi okundu, görüşüldü, oya
sunuldu ve onaylandı. Aşçıoğlu
İnşaat ve Taahhüt Turizm Ticaret
A.Ş. ile imzalanan 21.07.2005 tarih
ve 40746 yevmiye numaralı Arsa
Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi hükümleri gereğince ana
parselden ifraz edilmiş bulunan
62C Parsel üzerinde Selenium
Twins kullanımına (sosyal tesislerin olduğu alan) terk edilmiş
bulunan alan üzerine 76 parselde
bulunan Selenium Twins adlı konut
bloklarının lehine irtifak hakkı
tesis edilmesi hususunun görüşüldü ve Aşçıoğlu İnşaat ve Taahhüt
Turizm Ticaret A.Ş. ile imzalanan
11.10.2017 tarihli protokolün 4.4
maddesi uyarınca oya sunularak
kabul edildi.
Derneğimiz Basketbol Şubesi’ne bağlı erkek A takımı, kadın
A takımı ve altyapı birimlerine ait
faaliyetlerin Beşiktaş Basketbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’den devralınması ve Basketbol
Şubesi faaliyetlerinin tamamının
derneğimiz tarafından yürütülmesi
hususu görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi. 2017 Yılı Olağan
İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı,
dilek ve temennilerin ardından
sona erdi. ◊
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Kupa şampiyonların
elinde
Fotoğraf:

Tuncay Açar

Beşiktaş Mogaz Takımımız,
Süper Lig Şampiyonluk
Kupası’nı törenle
aldı. Kupa sevincini
tribünlerle paylaşan
hentbolcularımızı tebrik
ediyoruz.

1

S

üper Lig’de
bitime üç hafta
kala üst üste
10. toplamda
14. şampiyon			
luğunu kazanan
Beşiktaş Mogaz Takımımız, 25. haftadaki Göztepe maçının ardından
Süleyman Seba Spor Salonu’nda
düzenlenen törenle şampiyonluk
kupasını aldı.
Siyah Beyazlılarımız’a, şampiyonluk kupasını Türkiye Hentbol
Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğ-

Takım
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B

M

A

Y
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P

Beşiktaş Mogaz

24

23

0

1

783
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170

46

2

Göztepe

24

16

2

6

704

634

70

34

3

Byk.Şhr. Bld. Ankaraspor

23

16

0

7

680

655

25

32

4

Selka Eskişehir Hentbol

24

13

4

7

672

646

26

30

5

Nilüfer Belediyesi SK

24

11

5

8

684

641

43

27

6

Antalyaspor

24

10

3

11

633

647

-14

23

7

Adıyaman Bld. Spor

23

9

3

11

632

639

-7

21

8

Beykoz Belediyesi Spor

23

6

8

9

577

585

-8

20

9

MYK Hentbol

24

8

1

15

637

673

-36

17

10

Merzifon Bld. Hentbol S.K

24

6

4

14

600

636

-36

16

11

Aziziye Bld. Termal Spor

24

6

3

15

665

707

-42

15

12

Maliye Milli Piyango

23

4

5

14

617

676

-59

13

13

Serik Bld. Spor

20

4

2

14

483

615

-132

10

lu verdi. Büyük bir coşku yaşayan
ekibimiz, sevincini taraftarlarımızla
paylaştı. Kupayla salonda tur atan
oyuncularımız, taraftarlarımızla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Amatör Şubelerden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal Karacan, kupa töreninde şu ifadeleri
kullandı: “Bu sezon çok güzel geçti.
Takımımız inanılmaz başarılar imza
attı. Şampiyonluk kupamızı aldık ve
Avrupa’ya hazırlanıyoruz. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize teşekkür
ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun.”
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“Beşiktaşlı olmasaydım
Son 11’i yazamazdım”
Röportaj:

Murat Arda
Fotoğraf:

Hakan Bayhan

Değerli romancı Ferhat
Uludere, futbol tutkusunu
bir kasaba anlatısı
üzerinden şekillendirdiği
yeni romanı Son 11’i
yayımladı. Vodafone Park’ı
ziyaret eden sanatçı,
sorularımızı içtenlikle
yanıtladı.

F

erhat Uludere’yi
bize kendi kelimelerinizle nasıl
anlatırsınız?
Woody Allen,
			
yazdığı bir hikayede acayip bir kuştan bahseder.
Kuşun birçok tuhaf marifeti vardır
ama en önemlisi de kendinden hep
üçüncü tekil şahıs olarak bahsetmesidir. “O ne muhteşem bir kuştur
öyle” gibi cümleleri sık sık ağzından
duyarız. Tabii ben kendimi böyle anlatmayacağım ama ne zaman kendimi anlatmak zorunda kalsam bu
hikaye gelir aklıma. Ferhat Uludere
deyince kasaba romanları yazan biri
geliyordur herhalde akla ilk önce.
Bir dönemin kültür sanat gazetecisi,
heavy metalci, AC/DC fanı, Metin,
Ali, Feyyazlı yıllarda futboldan keyif
almaya başlamış bir futbolsever
ve Maradona hayranı bir Beşiktaşlı
diyebiliriz.

Kendinizi nasıl bir Beşiktaşlı olarak tarif edersiniz?
Kendimi hep iyi bir Beşiktaşlı
olarak düşündüm. Çünkü Süleyman
Seba’nın dediğine inanıp Beşiktaşlı
olmadan önce iyi bir insan olmaya
çalıştım. İnönü Stadyumu’na girerken
sahanın çimlerinin göründüğü ilk an
her zaman etkilemiştir beni. Maça
gelmek değildir o görüntü benim
için, uzun bir aradan sonra insanın
doğduğu kasabaya geri dönmesi
gibidir. Bu yüzden de biraz romantik bir Beşiktaşlı olduğumu düşünürüm. Son ana kadar takımından
ümit kesmeyen, mağlubiyeti değil
takımının kötü futboluna üzülen bir
Beşiktaşlıyım...
Beşiktaşlı olmanın size göre farkı
nedir?
Beşiktaş, bir semt takımı. Doğal olarak da taraftarda farklı bir

kimlikleri üzerinden edindiğim ön
yargı bana bunu yapamayacağımı
söylüyor. Elbette başka bir takımı
tutsaydım da futbol romanı yazardım ama bu romanı kaybetmek
üzerinden kurmazdım. Çünkü tüm
mağlubiyetlere başka kabahatler
arayanlar yenginin şarkısını söylemek isterler ve bu yüzdenden kitapları hep galibiyetler üzerine olacaktır.
O yüzden söylüyorum Beşiktaşlı
olmasaydım bu romanı yazamazdım.
Dikkatli okuyucu, kitabın içinde pek
çok Beşiktaş göndermesini de kesinlikle görecektir.

çıktığını biliyor ve tüm takıma veda
ediyor. Tabii kitap sadece bununla da
sınırlı değil. Son 11, bir futbol takımını
merkezine alıp bir hayatı anlatıyor.
Bir Trakya kasabasında üç kuşağın nasıl yaşadığının altını çiziyor.
Futbolun saha dışında nasıl oynandığına, futbolun aslında neye hizmet
ettiğine vurgu yapıyor. Ama bunu
yaparken de her türlü kötülüğün
içine dahil olduğu futbolun bir oyun
olduğunu sık sık vurguluyor.

aidiyet duygusu yaratıyor. Bu da
bence Beşiktaşlı olmayı daha da
özel ve anlamlı kılıyor. Takım ve
semt arasındaki ilişki daha kuvvetli.
Bunun yanı sıra maalesef başarıyı yücelten bir futbol iklimimiz var.
Sırf bu sebepten dolayı arka arkaya
maç kazanan, ama seyirciyi bir
türlü stadyuma çekemeyen, hatta
taraftar tarafından da sıkça protesto edilen teknik adamlar kabul
görüyor. Bu iklimin içinde Beşiktaşlı
olmak, kaybetmeyi ve kazanmayı
değil futbolu ve futbol kültürünü öne
çıkarmak demektir.
Yazdığınız son kitabın isim hikayesi ve ana temasına dair neler
söylemek istersiniz?
Son 11’de küme düşmüş bir kasaba takımının son maça çıkışının
hikayesini anlatıyorum. Yirmi sekiz
kişilik takımdan sadece 11 kişi bu
maç için soyunma odasına gelmiş.
Diğer futbolcular takımı çoktan terk
etmiş. Puşkaş Sami de son maçına

Beşiktaşlılığınız bu kitaba nasıl
yansımış olabilir?
Son 11, bir kasaba romanı. Her
yere benzeyen bu kasabaya futbolu
merkezine alarak bakıyorum. Kitabı
yazarken “Başka bir takım tutsaydım
böyle bir roman yazabilir miydim?”
diye sordum kendime. Taraftarların

Eski zamanlardan bu yana futbolda değişen ne oldu? İyi yanları
ve kötü yanları ile “gelişen futbol”
kavramına dair neler söyleyebilirsiniz?
Futbol endüstrisi büyüdükçe futbolun bileşenleri de değişiyor. Ekonomisi değişiyor ve böylece “müşteri”
kavramı futbol yazınının içine giriyor
maalesef. Yönetimler taraftarın cebindeki paraya göz dikince futbolun
içindeki hikayeleri kaybettik. Futbolun insanlarla oynandığını, hataların
futbola dair olduğunu ve taraftarın
da bir hikayesi olduğunu unuttuk.
Son 11’i yazarken de hep buna
dikkat ettim. Bir yanda futbol vardı
ve bir yanda da futbolu yaşayan
insanların öyküleri... Yayıncı kuruluşun sıkça dediği bir laf vardır. Maçın
hikayesinden başlarlar hep ama o
maçın hikayesinin içinde ne yazık ki
taraftarın yeri pek yok artık. Onlar
sahadakine hikaye diyor. Ben sahadakine spor, tribünde yaşananlara
hikaye diyorum. ◊
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SOSYAL BES I KTAS
15 NISAN 2018 - 15 MAYIS 2018

TT LİSTESİNDE BEŞİKTAŞ

TREND

(81630)
1,4%

(5141245)
87,5%

#BeşiktaşınMaçıVar hashtagi
toplamda 84 saat gündemde
kalarak dikkat çekmektedir.
Tüm Twitter gündeminde de
2. sıradadır.

TWITTER HESAP PERFORMANSI

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN HASHTAGLER

(237258)
4,0%
(355162)
6,0%
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TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN EMOJİLER
• Beşiktaşımız Instagram’da takipçi başına
etkileşimde Avrupa’nın dev kulüplerini
geride bırakmıştır.
• Liverpool’dan sonra en yüksek oranda
takipçi kazanan Avrupa kulübü olduk.

KELİME BULUTU

#Beşiktaş hashtagi en çok kullanılan
hashtag olmuştur. Taraftarlarımız
Vodafone Park’ta antrenman isteklerini dile getirmek için de hashtag
çıkarmışlardır.

EMOJİ BULUTU

Kara Kartal emojisi en fazla
kullanılan emoji olmuştur.

RESMİ HESAPLARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

FUTBOLCULARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ
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BEŞİKTAŞ'IN BABA'LARI
Sadece saha içindeki değil, saha dışındaki davranışlarıyla da herkesin takdirini
kazanan üç kişiye; Hüsnü Savman, Hakkı Yeten ve Recep Adanır’a Beşiktaş
tribünleri “Baba” lakabını verdi. Hem taşıdıkları formaya hem de gönül verdikleri
camiaya her fırsatta hizmet ettiler. Her zaman örnek oldular. Beşiktaş’a sadece
gençliklerini değil, ömürlerini verdiler. Babalar Günü sebebiyle Beşiktaş’ın
üç babası; Hüsnü Savman, Hakkı Yeten ve Recep Adanır’ın hayatından
anektodlarla, vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödeyelim istedik.
Bu vesileyle tüm Beşiktaşlılar’ın Babalar Günü’nü kutlarız.

H

er haziran
ayının üçüncü
günü, Türkiye
de dahil olmak
üzere pek çok
			
ülkede Babalar
Günü olarak kutlanıyor. Bazı araştırmalarda, 1910 yılında Washington’daki John Bruce

Dodd’un altıncı çocuğunun doğumu
sırasında hayatını kaybeden annesinin ardından hayatını çocuklarına
adayan babası William Smart’a özel
bir gün armağan etmek amacıyla bu
fikri ortaya attığı belirtiliyor. Evlatları için birçok zorluğa katlanan bir
babanın ve bunun karşısında vefa
borcunu ödemek isteyen bir çocu-

ğun öyküsü var Babalar Günü’nün
ilan edilmesinde... Biz de Türk futbol
tarihinde üç “baba” futbolcuya
sahip bir kulübün dergisi olarak, hem
Beşiktaş’ın üç “Baba”sı Hakkı Yeten,
Hüsnü Savman ve Recep Adanır’a bir
nebze de olsa vefa borcumuzu ödeyelim istedik. Tıpkı Babalar Günü’nün
ortaya çıkış öyküsünde olduğu gibi...

HÜSNÜ SAVMAN
Oynadığı maç: 294 • Attığı gol: 42
Beşiktaş’ın değerli evlatlarından Hüsnü Savmun, 1908 yılında
Gönen’de dünyaya geldi ve 1945
senesinin 8 Mart’ında bir kalp krizi
neticesinde İstanbul’da ebediyen
hayata gözlerini kapadı.
Siyah-Beyaz renkli formayı
sırtına geçirdiğinde henüz on dokuz yaşında olan Hüsnü Savman,
Beşiktaş’ın birinci takım kadrosunda ilk defa santrhaf olarak yer
aldı ve bu ilk maçında Süleymaniye
takımına karşı çok başarılı bir oyun
çıkarttı. Kısa zamanda büyük ilerleme kaydederek Beşiktaş ve milli
takım kaptanlığına kadar yükselen
Hüsnü Savman’ın oyunculuk meziyetlerinin yanı sıra en büyük vasıfları, büyük insanlığı, eşsiz fazileti ve
üstün kulüp aşkı idi.
Bizim nesil onu futbol hayatının
son yıllarında tanıdı. Bizler Beşiktaşseverliği, Beşiktaşlı duruşunu ilk
defa onda gördük. Türk futbolunun
Baba Hüsnü’sünü yaşlılar bize şöyle tarif ederler:
“O geçen asrın adamı idi. Kendisinde o zamanın gençliğinde
bulunan tarife sığmaz bir efendilik,
beceriklilik ve kendine güvenme
karakteri vardı. O, renklerine tek
kelime ile aşıktı. Bu aşkı duydu,
bu aşkı yaşadı ve bu aşk ile öldü.
Hüsnü, vefanın, arkadaşlığın bir

sembolüdür. Hele insanlığı, Beşiktaşseverliği hiçbir şeyle ölçülmez.
Onu 50 lira aldığı yıllarda 200 lira
ücretle Ankara’ya davet ettikleri zaman bu cazip teklifi kabul
etmemiş ve ‘Ben Beşiktaş havasını
almadıkça yaşayamam’ demişti.
Hüsnü Savman, Beşiktaşlı olarak Türkiye A Milli Takımı’nda ilk
defa yer alan oyuncudur. Sekiz
defa solhaf, sağ ve solbek olarak

yer aldığı milli maçlarda üç defa da
kaptanlık yapmıştır.”
Kabri Beşiktaş Camiası için
bir aile kabristanı niteliği taşıyan
“Yahya Efendi Dergahı” olarak da
bilinen Çırağan’dadır. Kendisini
Beşiktaş’a kazandıran Şeref Bey ile
aynı kabristanda karşılıklı yatmaktadır. Dünya döndükçe, Beşiktaş
var oldukça ismi her zaman yaşayacaktır.

30’lu yıllarda bir Beşiktaş Fenerbahçe maçı... Kaptan Hüsnü Savman bir hava topu
mücadelesinde...
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HAKKI YETEN
Oynadığı maç: 439 • Attığı gol: 382
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Kim ne derse desin bize göre
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en
büyük futbolcusu Hakkı Yeten’dir.
Tam on yedi sene sırtında taşıdığı
Siyah-Beyaz formasını zaferden
zafere koşturmuş, aynı zamanda
takımına yenilmezlik vasfı kazandırmıştır. Müthiş kafa vuruşları,
balyoz gibi sağ ve sol şutlar, sürati
ve kendine has çalımlarıyla ideal
oyuncu tipinin en belirli örneği olan
Hakkı Yeten, ayrıca otoritesi saye-

sinde takımında senelerce kurduğu
disiplinle kaptanlık vazifesini de
başarıyla yürüttü.
Hakkı Yeten’i bütün Beşiktaşlılar değişmez bir kaptan olarak
kabul ederler. Yıllarca büyük küçük
herkes ona “Kaptan” diye hitap
etmiştir. Futbol oynadığı on yedi yıl
içinde, beş senesi üst üste olmak
üzere sekiz İstanbul Ligi, üç İstanbul
Şilt ve Kupası, bir İzmir Enternasyonal Fuar Kupası, üç Milli Lig, bir
Türkiye Birinciliği ve iki Başbakanlık Kupası ile dört hususi turnuva
birinciliği, toplam; on sekiz resmi,
dört hususi, yirmi iki şampiyonluk kazanan bir takımın orkestra şefliğini yapmak, büyük Türk
futbolcusu Hakkı Yeten’in şahsiyeti
ve sporculuk değeri hakkında kafi
ölçü teşkil eder kanaatindeyiz.
Şöhretini, ustalığını memleket
dışına kadar yaymış olan Hakkı
Yeten, bir ara İngiltere’nin meşhur
Arsenal takımından transfer teklifi
aldı, fakat içindeki Beşiktaş sevgisi
yüzünden bu cazip teklifi reddetti.
Baba Hakkı, 1910 yılında Yunanistan’ın Vodina kazasında doğdu.
Henüz bir yaşındayken ailesi ile
İstanbul’a gelip Beşiktaş semtine
yerleştiler. 1914 yılında 1. Dünya
Savaşı patlak verince babası Binbaşı Mahmut Nedim Çanakkale’de
görev aldı ve Vatan topraklarını
müdafaa ederken şehit düştü.
Bütün ruhu ve hüviyeti ile tam
bir asker olan Mahmut Nedim Bey

hayatta iken oğullarını da asker olarak yetiştirmek isterdi. Bu
yüzden Hakkı Yeten için başka bir
seçenek yoktu. Dul bir annenin
etrafında herbiri küçük çağlarda
bulunan altı çocuk yetim kaldı. Bu
yüzden sıra ile ağabeyleri Muhtar
ile Nuri ve onları takiben de Hakkı
Yeten Askeri Okula dahil oldular.
Hakkı Yeten’e ilk spor zevkini ve merakını ağabeyi Muhtar
aşılamıştı. Muhtar Yeten, Harbiye
Futbol Takımı’nda santrhaf olarak
sivrildiği yıllarda, aynı zamanda
boks ve güreş ile uğraşan komple
bir sporcuydu. Nihayet Halıcıoğlu
Askeri Lisesi’nde futbolu ile sivrilen
Hakkı Yeten, 1931 yılında Şeref
Bey’in üstün gayretiyle Siyah-Beyaz renkleri seçti.
Derken başarılı yıllar birbirini
kovaladı, Beşiktaş’ta bir yıldız gibi
parıldayan ve Türk sporunda devleşen Hakkı Yeten, adeta takımının
emniyet sübabı oldu.
Yıllarca Denizcilik Bankası’nın
hukuk müşavirliğini yapan Hakkı
Yeten, Hasan Polat başkanlığındaki Futbol Federasyonu’nda “as
başkanlık”, Beşiktaş Jimnastik
Kulübü’nde de üç defa başkanlık
yapmıştır. Ona sporculuk devörinde “bakışı bile faul” derlerdi ama
vücudunda; nice “yere bakan yürek
yakan”ların, sözde munis görünüşlü
rakip futbolcuların tekme izlerini
görmek yaşadığı son yıllarda bile
mümkündü.
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RECEP ADANIR
Oynadığı maç: 291 • Attığı gol: 143
1929 yılında, Ankara’da doğdu.
Çok küçük yaşta Başkent arsalarında bez top arkasından koşarken büyük kabiliyeti sayesinde
Ankaragücü Takımı’na transfer
olmakta gecikmedi. Kısa zamanda
A kadroya yerleşerek yeteneklerini
ortaya koydu ve attığı birbirinden
güzel gollerle Ankaragücü’nü Türkiye
Şampiyonluğu’na kadar yükseltti.
Bir yıl içinde şöhreti Ankara
sahalarını aştı ve yurdun futbol
merkezlerine kadar yayılıverdi.
Nihayet 1950 yılı transfer ayında,
çocukluğundan beri düşlerinde yer
alan Siyah-Beyaz renklere dahil
oldu ve böylece Türk futbolunda bir
“Baba Recep” devri başladı.
Emsalsiz futbolculuk yeteneklerine ilaveten, iyi bir kaptan da olduğu
için Türk futbolunda “Baba” lakabı
ile anılan birkaç sporcudan biridir o!

17 Haziran 1951 günü, Berlin
Olimpiyat Stadı’nı tıklım tıklım
doldurmuş yüz bin kişinin korkunç
tezahüratla desteklediği geleceğin “Dünya Kupası Şampiyonu”
Batı Almanya takımı, Fritz Walter,
Rahn gibi aslarına rağmen Türkiye Milli Takımı’na 2-1 yenilmekten
kurtulamadı. Ertesi günün Almanya
gazeteleri galibiyet golünü atan
Beşiktaşlı Recep için; “Tabanca
mermisi gibi şut atan oyuncu” tabirini kullandılar manşetlerinde.
Her iki ayağından füze çabukluğu ile çıkan çok sert şutları, top
hakimiyetini süsleyen driplingleri
ve meşin topu ayakları arasında
saklayarak rakip sahada yaptığı
kısa deparlarıyla Recep Adanır,
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük
futbol teknisyenlerinden biriydi.
Bir zamanlar taraflı-tarafsız tüm

sporseverlere; “Attığı her iki frikikten
biri goldür” dedirtecek kadar netice
futbolcusu oldu o. On yıl taşıdığı
Beşiktaş forması altında, resmi
altı şampiyonluğa imzasını atan,
kadrolara kaptanlık yapan ve bu
arada on beş defa da milli formayı
giyen Baba Recep’i büyük futbol
otoritesi Gündüz Kılıç şöyle tarif
etmişti: “Frikikleriyle maç neticelerini değiştiren bir oyuncudur. Dripling
esnasında vücudu ile topu en iyi
saklayan adamdır. Ağırlığı rakiplerini
her zaman aldatmıştır. Eşapelerde
ve kısa mesafeler içinde korkunç bir
sürati vardır. İki ayağı ile topa çok
iyi vurur. Yaratıcı tarafları fazladır.
Bir futbol takımının aradığı, muhtaç
olduğu oyun şeklini rahatlıkla kurar.
Büyük profesyoneldir. En önemli
yanı ise futbolda bir denge ve
kontrol ustasıdır o!” ◊
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Beşiktaşlılar’ın yeni buluşma noktası:

Pendik No: 1903
Gazi Akınal Tesisleri
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli

İstanbul Anadolu
Yakası’nda açılan Pendik
No: 1903 Gazi Akınal
Tesisleri, Beşiktaşlılar’ın
yeni buluşma noktası
olacak.

P

endik No: 1903
Gazi Akınal Tesisleri için gerçekleştirilen açılış
törenine
			
Başkanımız Fikret
Orman, İkinci Başkanımız Ahmet Nur
Çebi, Pazarlama ve Sponsorluklar,
Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan
Özköse, Genel Koordinatörümüz
Levent Çifter ile Divan Kurulu Üyelerimiz ve taraftarlarımız katıldı.
Başkanımız Fikret Orman, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Beşiktaşımız’a değerli hizmetleri
olmuş, Hakkı Yeten, Şevket Belgin,
Mehmet Üstünkaya gibi şahsiyetlerin isimlerini tesislerimizde yaşatıyoruz. Pendik’te hizmete açtığımız
No: 1903 tesisimiz, Gazi Akınal’ın
ismini yaşatacak. Camiamıza hayırlı
olsun. Yeni tesisler açmaya devam
edeceğiz. Derneklerimize de çok iş
düşüyor. Her ilde No: 1903 tesislerimizin bulunması gerekiyor. Beşiktaş
efendiliğiyle, dürüstlüğüyle namusuyla büyüyor, büyümeye devam
edecek. Allah’a hamdolsun Beşiktaş’ı kimse yıkamaz. Kimsenin ona
gücü yetmez. Beşiktaş’ın bir çizgisi
var. Biz bu çizgiden hiç sapmadan
devam ediyoruz. Efendiliğimizle Be-

şiktaş’a sahip çıkarak buna devam
etmemiz lazım. Her zaman buna
devam edelim. Doğru her zaman bir
tanedir, zaman içerisinde gerçek
değerini bulur.”
Başkanımız Fikret Orman, konuşmasının ardından alkışlar eşliğinde açılış kurdelesini kesti ve yeni
tesisimizi gezdi. Orman, daha sonra
taraftarlarımızla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tesisimizin özellikleri

Tesisimizin giriș katında yer alan
iki yüz elli kişilik kapasiteye sahip
restoran bölümümüz, saat 09.00 ile
24.00 arasında konuklarını dünya
mutfağının çeşitli lezzetleriyle buluşturuyor. Pazar günlerine ise özel
açık büfe hizmeti veriliyor.
Tesisimizin alt ve üst katlarında
yer alan ve toplamda dört yüz kişilik
kapasiteye sahip kafe bölümümüzde
çeşitli oyun hizmetleri sunuluyor. Tesisimizin her katı açık ve kapalı alana sahip olup bu alanlarda düğün,
nişan, toplantı ve benzeri organizasyonlar için de hizmet veriliyor. ◊
Adres: Geziboyu Caddesi No:68
Pendik
Telefon: 0216 596 1903
0216 597 1903 • 0530 607 82 12
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İklim Tamkan:

“ Beşiktaş piyano gibi;

Siyah-Beyaz”
Türkiye’nin evrenselliği yakalamış nitelikli sanatçıları her daim bizleri
gururlandırmıştır. Genç ve güzel piyanist İklim Tamkan da Türkiye’nin
yerel müzikal tatlarını universal bir lezzet ile harmanlayan, piyanonun o
eşsiz tınılarını müzikseverlerle paylaşan ve üstelik Beşiktaş’a sempatisini
de hiç gizlemeyen sıra dışı bir kültür-sanat işçisi. Beşiktaş Dergisi olarak
kendisiyle buluşmanın mutluluk ve gururunu sizlerle paylaşıyor,
İklim Tamkan ile yaptığımız özel röportajı sizlere sunuyoruz...
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Röportaj:

Murat Arda
Fotoğraf:

Hakan Bayhan

G

erek tevazusu gerekse
de İzmir’in
o nüktedan
kadınlarına
			
has şirinliğiyle
ışık saçan bir sanat erbabı İklim...
İnanılmaz bir müzikal kariyeri var ve
eğitim hayatı müzik ve sanat ile iç
içe geçmiş. Özgeçmişini yazmama
imkan yok, zira derginin tüm sayfalarını kullanmamız gerekebilir. En
iyisi bu aydınlık yüzlü sanat insanını
ondan dinlemek, diyor ve hemen
sorularımıza geçiyoruz:
Bu yoğunluğunuz arasında bizimle buluştuğunuz, bu güzel stadı
ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür
ederiz. Öncelikle, kendi sözcüklerinizle kendinizi anlatmanızı rica
edeceğim?
Kendimi tarif etmem ne kadar

doğru, gerçekçi olur bilmiyorum ama
olmak istediğim insanı anlatabilirim
belki. Müşfik olmak önemlidir benim
için. Nezaket çok mühimdir mesela,
incelikler yani... Kötülüğe, kabalığa
tahammülüm yoktur. Bunlar temel
değerlerim, diyebilirim. İnsanları
tanıdıkça yavaş yavaş kapılarını
açanlardan değilim. Zarar görünce
kapatanlardanım. Meraklı, girişken,
çok inatçı olduğum da söylenir.
Mesleğimde obsesiflik boyutunda titizimdir. Sürekli kendime yeni
işler, projeler yaratırım. Durmayı hiç
sevmem. Bununla birlikte kocaman
sofralar kurmayı seven, ailesine,
dostlarına, sohbetine, muhabbeti-

ne çok düşkün biriyim. Son olarak;
İzmirliyim ama ilk önce Karşıyaka
semtindenim. Bizim de bir Karşıyaka
çArşı’mız var.
Yaptığınız müzik, bana göre
nitelikli sanat kategorisinde. Daha
doğrusu siz hem klasik müziğin en
seçkin örneklerini yorumluyorsunuz
ve okul hayatınızda tecrübe ettiniz
hem de “kaliteli-pop ve modern
caz” semalarında gezinen, değişik bir müzikal yapıyı dinleyiciye
sunuyorsunuz. Bununla birlikte oda
müziği ve resitaller derken türler
arası bir müzikal yelpaze de söz
konusu. Orta ve uzun vadede müzi-

“Mesleğim gereği ilginç bir cocukluk, ergenlik geçirdim.
Böyle bir disiplinden gelen insanları, performans öncesi
gerginliklerini, hislerini herkes kolay anlayamayabilir
ama sporcular çok iyi anlar. Hiç bitmeyen bir egzersiz
ve öğrenme hali ikisinde de var. Olağanüstü nankör
mesleklerdir bunlar. Çünkü istikrarsız asla devam
edemeyecek iki daldır spor ve müzik.”

“Beşiktaş bana ilk önce
piyanoyu çağrıştırıyor.
Her maç öncesi piyano
tuşlarının fotoğrafını
çekip, ‘Siyah-Beyaz’
yazar paylaşırım. Uğur
getirdigine inanıyorum.
Onun dışında koskocaman
‘çArşı’ var elbette.”

kal hedefleriniz neler? Hangi tarza
daha fazla eğilimiz var. Özellikle
daha “popüler” denemelerinizi baz
alırsak, nasıl bir dinleyici kitlesine
ulaşmayı arzuluyorsunuz?
Eğitimini aldığım klasik batı
disiplininden vazgeçmem mümkün
değil. On bir yaşımdan beri piyano
çalıyorum. Üzerine aldığım barok
müzik-klavsen eğitimim de var.
Kabaca ömrümün yarısından fazlası
hiç farkında olmadan mesleğimi
yapmakla geçmiş. Şimdi düşününce
çok tuhaf geliyor tabii. Çocuktuk
sonuçta ama sahnedeydik. Belki
bu nedenle de klasik müziğe olan
tutkum hiç azalmayacak, azalamaz.
Ancak sadece bu müzikle nefes
alabilen bir karakterim, yapım da

yok. Bu anlamda “muhafazakar”
biri olmadığımı söyleyebilirim. Farklı
müzikleri sevebiliyorum. Caz, funk,
halk müziği seviyorum. Dünya müziklerine çok kıymet veriyorum, aynı
dili konuşarak herkese bambaşka
şeyler anlatan evrensel bir duygu
durumu aslında müzik. Bambaşka
hikayeler anlatan halkları merak
ediyorum.
Farklı kültürlere meraklısınız
yani? Ama yine de tüm hayatınız
müzikle dolu.
Evet, bu arada yöresel müziklere
olduğu kadar yemeklere de merakım
var (gülüyor). Dinlemeyi sevdiğim
her müziği yapmam imkansız tabii
ama elimden geldiğini düşündüğüm
her müziği merak eder, kurcalarım.
Doğaçlama, düzenleme yapmayı
çok severim. Eğilim gösterdiğim
tarz, o dönem içinde bulunduğum
ruh halime göre değişir. Bir sabah
uyanırım ve sadece klavsen repertuvarı çalışmak istediğimi hissederim. İki, üç ay sonra ise bambaşka
hayaller kurarım.
Uzun vadede müzikal hedefleriniz neler?
Seneler sonra dönüp arkama
baktığımda “Vay be, ben bunu nasıl
yapmışım acaba?” diyeceğim işler
ortaya koymak isterim. Daha fazla
sahneye çıkmak, daha çok klavsen

çalmak isterim. Müzik hiç susmasın, hep devam etsin isterim. Hayal
ettiğim her şeyin peşinden koşarım,
bundan da hiç yorulmam, gocunmam.
Nasıl bir dinleyici kitleniz olsun
isterdiniz?
Merak eden herkes müziğimi dinlesin isterim. Beğenmediğini söylesin, anlamadığını sorsun, anlamaya
çalışsın, tüm bu süreçte dinleyici
hep yanımda olsun isterim. Biz sahnede anları paylaşıyoruz, beraber
hissediyoruz.
Benimle beraber hissetmek isteyen insanları nasıl seçerim? Asla.
Beşiktaş JK’nın resmi dergisi
olarak nitelikli sanatçıların Beşiktaş’ı sevmesi bizi çok mutlu ediyor.
Peki İklim Tamkan olarak Beşiktaş
size nasıl çağrışımlar yapıyor?
Çok naziksiniz. Beşiktaş bana
ilk önce piyanoyu çağrıştırıyor. Her
maç öncesi piyano tuşlarının fotoğrafını çekip, “Siyah-Beyaz” yazar
paylaşırım. Uğur getirdiğine inanıyorum. Onun dışında koskocaman
“çArşı” var elbette.
Taraftarın duyarlılığı, dayanışması, vicdanı, hafızası beni çok
etkiliyor. Özetle; çocukken kapılıp
gittiğim için değil, şimdiki aklımla
da Beşiktaş’ı sevdiğim için, içime
sinerek Beşiktaşlıyım.
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“Taraftarın duyarlılığı,
dayanışması, vicdanı,
hafızası beni çok
etkiliyor. Özetle;
çocukken kapılıp
gittiğim için değil,
şimdiki aklımla da
Beşiktaş’ı sevdiğim
için, içime sinerek
Beşiktaşlıyım.”
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nından daha hızlı koşmadığı için azar
işitiyordu. Küçük yaşlarda sıkı bir
eğitimle başlayan hayatlar, bir ömür
devam eden zorlu kamplar...
Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
Mesleğim geregi ilginç bir çocukluk, ergenlik geçirdim. Böyle bir disiplinden gelen insanları, performans
öncesi gerginliklerini, hislerini herkes
kolay anlayamayabilir ama sporcular çok iyi anlar. Hiç bitmeyen bir
egzersiz ve öğrenme hali ikisinde de
var. Olağanüstü nankör mesleklerdir
bunlar. Çünkü istikrarsız asla devam
edemeyecek iki daldır spor ve müzik.

Beşiktaş ile piyano benzetmesini
çok sevdim! Peki; ailenizde kulübümüze dair sempati duyanlar var mı?
Evde hiç futbol muhabbeti yapılır
mıydı?
Olmaz mı? Çok kıymetli dayım
Cüneyt Ozansoy sıkı bir Beşiktaşlı’dır. Aslında anne tarafı komple
Beşiktaşlı diyebilirim. Ben de çocukluğumda onlardan etkilenmiş olmalıyım. Sadece muhabbet edilmezdi,
maçlar da düzenli izlenir, sıkı takip
edilirdi. Galibiyetlerden ve şampiyonluklardan sonra sokaklara çıkıp

kutlamalara katılmak çok keyifliydi.
Futbolla ya da genel olarak sporla müzik arasında gözle görülür bir
bağ ya da benzerlikler var mı sizce?
Kesinlikle var. Hatta çocukluğumuzdan itibaren kazandığımız pratikler bile çok benzer. Arkadaşlarım
sokakta top oynarken ben çaldığım
parça yeterince iyi olmuyor diye
bunalıma girer, kendimi oradan oraya atardım. Muhtemelen aynı anda
idmandaki yaşıtım (gelecekteki
futbolcu adayı) koçundan, kapta-

Türkiye’den evrenseli ve kaliteyi yakalamak bağlamında genç
sanatçılara tavsiyeleriniz neler
olurdu?
Merak etmek lazım, daha çok
merak etmek. Dünyayı, halkları,
inançları, geçmişi, geleceği, toplumsal olayları sormalarını, sorgulamalarını, düşünmelerini, sunulan bilgiyle
yetinmemeleri, hep daha fazlasını
istemelerini, rahatları kaçacak olsa
da “hareket etmelerini” tavsiye ederim. Sadece müzikle değil; resimle,
heykelle, edebiyatla, tarihle, dünyayla ilgilenmelerini tavsiye ederim.
Bir de bol bol müzik dinlemelerini
elbette. ◊
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“Vasiyetimdir, ölünce tüm
koleksiyonum Beşiktaş’ın”
Röportaj:

Murat Arda
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli • Hakan Bayhan

Beşiktaş’ın çocuğu Bozo
Murat ile, Beşiktaş JK
Müzesi’nde sergilenen
koleksiyonu için buluştuk.
“Kara Kartal’ın Efsane
Formaları” sergisi için
heyecanını gizlemeyen
Murat Koçak, “Bu
formaların hepsi ben
ölünce Beşiktaş Müzesi’ne
bağışlanacak” diyor.

B

ozo lakabınız
nereden geliyor
ve Beşiktaş’a
nasıl bulaştınız?
Ankara, Hay			
mana doğumluyum. Boşnak kökenliyim. Bizde
“Bozo”, “sarı” demektir. Lakabım
buradan geliyor. Beşiktaşlı olmamın
hikayesi de şöyle: Küçükken ilk defa
bir Galatasaray-Beşiktaş maçını
izlemeye götürmüştü abilerim beni.
Çoğu da Galatasaraylı’ydı. Beşiktaş
yenilmişti o maçta. Ama ben yenilen
takıma gönül vermiştim. İyi ki de
Beşiktaşlıyım.
Peki bu forma koleksiyonunu
nasıl oluşturdunuz?
Sadece kendi çabalarım ve emeğimle... Diyarbakır’a bile gittim bir
formayı koleksiyonuma katabilmek

için. Şimdi bununla ilgili bir de kitap
hazırladım. Tek şanssızlığım İstanbul’da yaşamamak sanırım.
Koleksiyon işine ilk ne zaman
başladınız?
İlk formamı 1996 yılında aldım.
Bir arkadaşım formama bakıp “Arkaları neden boş” demişti. Bu yüzden maç forması edinmeye çalıştım
sonraları. Hatta elimdeki tüm boş
formaları dağıtıp sıfırdan biriktirmeye başladım. Şu anda yüz yirmi
dokuz maç formasına ulaştım.
Sizin için en değerli forma hangisi?
Tüm formalar benim için çok değerli. Ama 1989-2000 arası formalar başta olmak üzere, birbirinden
değerli nadide formalar var. Ayrım
yapmak çok güç.

Beşiktaş JK Müzesi’nde sergilediğiniz bu forma koleksiyonu hangi
dönemleri kapsamaktadır?
Yüz yirmi dokuz farklı maçta giyilmiş formaları sergiledik. 1980’lerden bugüne Beşiktaş tarihine
şahitlik eden altmış dokuz Kartal
formasını sunduk değerli Beşiktaş
taraftarına.
Bu sergi ile neyi amaçladınız?
Beşiktaşlılar’a adeta bir zaman
yolculuk yaptırmak istedik. Beşiktaşımız’ın şanlı tarihini bir kez daha
yaşamak ve yaşatmayı arzuluyoruz.
Bazı formalarda imzalar da görüyoruz?
Efsane futbolcularımızın imzası
olmadan olmaz. Tüm Kartal sevdalılarına sergimize gösterdikleri ilgiden
dolayı teşekkür ediyoruz.
Son sözlerinizi alabilir miyiz?
Bu formaların hepsi ben
ölünce Beşiktaş JK Müzesi’ne
bağışlanacak. ◊

Serginin açılış törenine katılan Pazarlama ve Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Özköse, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Taraftarımız için,
kulübümüz için bu formalar çok önemli. Murat Koçak’a, formaları burada, müzemizde sergileme
olanağı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Küçük kardeşlerimiz, yavrularımız da görsünler, Beşiktaşlılığı yaşasınlar. Biz bu formalarla çok güzel anılar yaşadık, çok güzel günler geçirdik” dedi.
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Forma koleksiyoneri Murat Koçak’ın 1996’dan
bu yana özenle biriktirdiği ve bir koleksiyona
dönüştürdüğü formaların yer aldığı sergi, Beşiktaş’ın tarihinden bir kesit sunması amacıyla
Beşiktaş JK Müzesi’nde ziyaretçiler ile buluştu.

Beşiktaş Formaları Koleksiyonu Sergisi’nin açılışı, 10 Mayıs
2018 tarihinde müzemizde gerçekleştirildi.

129 farklı maçta giyilmiş 200’den fazla orijinal
forma arasından Beşiktaş JK Müzesi’nde
açılan sergi için seçilen, 1980’lerden günümüze
tarihe tanıklık eden kimisi imzalı 69 orijinal
forma, taraftarlarımızı zamanda keyifli bir
yolculuğa çıkardı.

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

“Beşiktaş, Türk futbolunun
kutup yıldızı”

D

ivan Kurulumuz’un 2018
yılı 2. Olağan
Toplantısı,
Vodafone Park
			
kuzey tribününde bulunan toplantı salonunda
gerçekleştirildi. Toplantıya, Yönetim
Kurulu Üyelerimiz, Divan Kurulu Başkanımız Tevfik Yamantürk ile Divan
Kurulu Üyelerimiz katıldı. Toplantının
açılışının ardından saygı duruşunda
bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Divan Kurulu Başkanımız Tevfik Yamantürk, toplantıda yaptığı
konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Beşiktaş bu yıl Avrupa’daki başarılarıyla kazanarak imtihan oldu.
İmtihan süresince hepimiz için çok
iyi performans gösterdiğini ve güzel
imtihan verdiğine inanıyorum. Bayrağımızı yukarı taşıdık. Bundan dolayı yönetim kuruluna, teknik heyete
ve futbolculara kalpten teşekkür
ediyorum. Türkiye bir kutup yıldızı.
Etrafımızdaki ülkeler Türkiye’ye göre
pozisyon alıyorlar. Beşiktaş, Türk
futbolunun kutup yıldızı. Son yıllardaki başarılarıyla da diğerlerinin
olmak istediği kulüp haline gelmiştir.
İşimiz sadece Türkiye’de, Avrupa’da
başarılı olmak değil, Türkiye’nin
menfaatlerini dışarıya da taşımaktır.
Gençliğimizde duyardık Manchester United, İngiliz takımları Hong
Kong’ta maç yaparlardı. Beşiktaş da
bir öncülüğe imza atacak ve bayrağı sadece batıya değil, doğuya da
taşıyacak. Eylül ayında Beşiktaş,
Bakü’de maç yapacak.”
Divan Kurulu Toplantısında bir
konuşma yapan İkinci Başkanımız
Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi: “Divan Kurulu Başkanımız, ‘Altı Beşik-

taşlı ile yağmur altında aynı şemsiye
altında bile korunmak istemiyorum’
dedi. Kendisiyle aynı fikirdeyim. Adil
olmaları yeterliydi. Hukuki ve vicdani
olarak doğru karar almadıklarını
düşünüyorum. Yönetim kurulu, Divan
Kurulu Üyeleri’yle bir araya geldiği
toplantıda tavsiye kararını uygulamıştır. Camiamızın büyük çoğunluğunun arzu ettiği, uygulanmasını
istediği bir karardı. Yönetim kurulu,
buna sadık kalarak camianın düşüncelerini ortaya koyan karar almıştır.
Artık geçmiş geçmişte kaldı. Bu
konunun daha fazla konuşulmasının,
gündeme getirilmesinin Beşiktaş’a
katkı vermeyeceğini düşünüyorum.
Allah her zaman doğrunun yanındadır. Allah hep iyilerin, dürüstlerin
yanında olmuştur. Beşiktaş’ın örf,
adet ve geleneğinde devlete karşı

saygıda kusurunun hiçbir zaman
olmadığını ben biliyorum. Borçlarımızda düşüş var ancak Türk kulüplerinin maalesef içinde olduğu mali
problemler artarak devam ediyor.
Özellikle kurun aşırı yükselişleri, kullanmak zorunda kaldığımız krediler
ve faizler ağır olmaya başlamıştır.
Artık borçları düşürmek, Beşiktaş’ı
borçsuz hale getirmek gibi önemli
görevimiz olduğunu düşünüyorum.
Yönetim kurulu olarak uzun zamandan beri gelirleri artırıcı ve giderleri
kısıtlayıcı çalışmalar içindeyiz.”
Denetim Kurulu Başkanımız Feyyaz Tuncel, Divan Kurulu Üyelerimiz’e
Kulübümüzün mali durumu hakkında
bilgiler verdi. Divan Kurulu Toplantısı,
gündemdeki konuların görüşülmesi,
dilek ve temennilerin ardından sona
erdi. ◊

Kulübümüzde yirmi beş yılını doldurarak tüzüğümüz gereği Divan Kurulu Üyeliği’ne hak kazanmış üç yüz kırk üyemiz için mazbata töreni yapıldı. İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve
Divan Kurulu Başkanımız Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu Üyeliği’ne hak kazanan üyelerimize
mazbatalarını takdim etti.
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Doğan Babacan
vefat etti
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Beşiktaşımız’ın genç takımında
forma giyen ve ülkemizin Dünya
Kupası’nda görev yapan ilk hakemi
olan Doğan Babacan, vefat etti.
5 Nisan 1930 tarihinde Beşiktaş’ta dünyaya gelen Doğan Babacan, 1946 yılında Beşiktaşımız’ın
genç takımında forma giymişti.
1955 yılında hakemliğe başlayan
Babacan, 1972 Münih Olimpiyat
Oyunları ve 1974 FIFA Dünya Kupası’nda hakem olarak görev yapmıştı.
1974 FIFA Dünya Kupası’nda Şilili
Carlos Caszely’yi kırmızı kartla
oyundan ihraç eden Babacan, Dünya
Kupaları’ndaki ilk kırmızı kartı göstererek tarihe geçmişti.

Vefat ve
başsağlığı
Kongre Üyemiz ve eski milli basketbolcumuz Ünal Büyükaycan’ın,
Kongre Üyemiz ve Beşiktaş Futbol
A.Ş. yönetim kurulu eski üyesi Şafak
Ali Şık’ın, Divan Kurulu Üyemiz
Ercüment Yelmen’in, Beşiktaşımız’ın
genç takımında forma giyen ve
ülkemizin Dünya Kupası’nda görev
yapan ilk hakemi olan Doğan Babacan’ın vefatları nedeniyle kulübümüz tarafından başsağlığı mesajları
yayınlandı. Mesajlarda merhumlara
Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı
dilendi.

KOMBİNE SATIŞLARIMIZA BÜYÜK İLGİ
Beşiktaşımız’ın 2018-2019 futbol
sezonunda Vodafone Park’ta oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan
kombinelere taraftarlarımız büyük ilgi
gösterdi.
Öncelikle 2018-19 sezonunda tüm
maçları kapsayan kombineye sahip olmak isteyen Süper Lig ve Ziraat Türkiye
Kupası’nda geçerli kombineye sahip
taraftarlarımız ile kombine yenilemesini
yapan ve yerini değiştirmek isteyen çok
sayıda taraftarımız, işlemlerini gerçek-

leştirmek için Vodafone Park Kombine
Satış Ofisi önünde uzun kuyruklar
oluşturdu. Daha sonra kombineler genel
satışa çıktı. Kısıtlı sayıdaki kombineler
sadece www.passo.com.tr adresinden
satın alınabildi. Kombine sahibi taraftarlarımızın sezon içinde altı maç ile sınırlı
olmak kaydıyla bir başkasına transfer
etme hakları vardır. Bonus özellikli kredi
kartlarına 6 taksit, World özellikli kredi
kartlarına 4+3 taksit imkanı sağlanmaktadır.

YEMEN EKŞİOĞLU
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Divan Kurulu ve yönetim kurulu eski
üyelerimizden merhum Yemen Ekşioğlu,
son yolculuğuna uğurlandı. Ekşioğlu’nun
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Camii’nde düzenlenen cenaze törenine,
Başkanımız Fikret Orman, İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreterimiz Ahmet Ürkmezgil, Sayman, Mali
İşler ve Finanstan Sorumlu Üyemiz Berk
Hacıgüzeller, Kartal Yuvası’ndan Sorum-

lu Üyemiz Hüseyin Mican, Pazarlama ve
Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftardan
Sorumlu Üyemiz Hakan Özköse, Genel
Koordinatörümüz Levent Çifter, Divan
Kurulu Üyelerimiz ile Ekşioğlu’nun ailesi,
yakınları ve sevenleri katıldı. Yemen
Ekşioğlu’nun cenazesi, ikindi namazına
müteakip kılınan cenaze namazından
sonra Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ödüller Kırmızı
kazanan
Siyah Beyaz
Reklam sektöründe on beş yıldan
bu yana öne çıkan projeleri farklı
kategorilerde sunulan ödüllerle
taçlandıran “Kırmızı Ödülleri”, 14
Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.
Kulübümüz, bu prestijli organizasyonda, “Boğazın Efendisi
Beşiktaş yeniden sahada! Yeni
formamızla yeni zaferler yakında”
videosuyla, “Uygulamada Ustalık
- En İyi Dijital Animasyon Film Prodüksiyonu” kategorisinde ödülün
sahibi olurken, “En İyi Kurumsal
İmaj Kampanyası” kategorisinde de
“Come To Beşiktaş” projesiyle ödüle
layık görüldü.

REKLAM DÜNYASININ OSCAR’I
COME TO BEŞİKTAŞ’IN
Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin Effie Worldwide
iş birliğiyle düzenlediği, onuncu Effie
Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nın
kazananları belli oldu. Yıl boyunca adından söz ettiren reklam ve pazarlama
iletişimi kampanyalarının kürsüye çıktığı
organizasyondan, kulübümüz de prestijli

bir ödülle ayrıldı. Kulübümüz, taraftarlarımızın sosyal medyada başlattığı
“Come to Beşiktaş” akımından yola
çıkılarak hazırlanan uluslararası reklam
kampanyası, “Spor Kulüpleri, Spor Sponsorlukları ve Markalı Spor Etkinlikleri”
kategorisinde Altın Effie Ödülü’ne layık
görüldü.
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Sahra’dan futbol
takımımıza
ziyaret
Şehit Uzman Çavuş Engin
Üstün’ün kızı Sahra ve eşi Kader
hanım, futbol takımımızın BJK
Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı
antrenmanı izledi. Başkanımız Fikret Orman, İkinci Başkanımız Ahmet
Nur Çebi ve Teknik Direktörümüz
Şenol Güneş, Şehit Engin Üstün’ün
kızı Sahra ve eşi Kader hanım ile
bir süre sohbet etti. Minik Sahra,
ziyaretin sonunda kaptanımız Tolga
Zengin’in kendisine hediye ettiği
Beşiktaş formasını Şenol Güneş ile
futbolcularımıza imzalattı.

RYAN BABEL, ULUSLARARASI FUTBOL
EKONOMİ FORUMU’NA KATILDI
Futbolcumuz Ryan Babel, Grand
Tarabya Otel’de düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na katıldı.
Türkiye’ye birkaç sezondur önemli
futbolcuların geldiğini belirten Babel,
forumda şu ifadeleri kullandı: “Bizim
takıma Real Madrid’den Pepe geldi.
Lig gelişimini sürdürüyor. Daha önce

Kasımpaşa’da da oynadım. Beşiktaş’a
transfer olduğumda ise ligin ne kadar
geliştiğinin farkına vardım. Böyle devam
ettiği sürece Spor Toto Süper Lig’in bir
süre sonra İtalya ve İspanya ile rekabet
edecek düzeye gelebileceğini düşünüyorum. Burada güzel bir ortam var.
Taraftarlar ve statlar harika.”

Geleceğin
Karakartalı’nda
bölge elemeleri
Kulübümüz ve Vodafone ortaklığında hayata geçirilen, dünyanın
ilk dijital scouting (futbolda yetenek
avcılığı) projesi “Geleceğin KaraKartalı”nda bölge elemeleri tüm hızıyla
devam ediyor. Proje kapsamında
bugüne kadar dört bölgede elemeler
tamamlanarak yirmi çocuk İstanbul’daki büyük finale katılmaya hak
kazandı. Proje için ülke genelinde
dört bini aşkın video yüklenirken,
dört buçuk milyondan fazla kez
izlenen bu videolar için kırk binin
üzerinde oy kullanıldı.
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U-12 Akademi
Takımımız
turnuva ikincisi

TARAFTARLARIMIZ KARTAL YUVASI’NA
AKIN ETTİ
Büyük Beşiktaş taraftarı, Beşiktaşımız’a tribünde verdiği muhteşem
desteği, düzenlediği Kartal Yuvası
alışveriş organizasyonlarıyla saha
dışında da sürdürdü. Kartal Yuvası da,
taraftarlarımızın düzenledikleri alışveriş
organizasyonuna destek olmak için, tüm
mağazalarımızda ve tüm ürünlerimizde yüzde on beş indirim kampanyası
gerçekleştirdi.
Öte yandan lisanslı ürünlerimizi

büyük taraftarımızla buluşturan Kartal
Yuvası, yeni mağazalarını hizmete açtı.
Yeni mağazalarımızın ulaşım ve iletişim
bilgileri şöyle:
Bursa Marka AVM: Odunluk Mahallesi
Akademi Caddesi A Blok No:6 / 266A
Sur Yapı Marka AVM Nilüfer/Bursa
Telefon: 0224 666 1903
Gebze Center AVM: Tatlıkuyu Mahallesi Güney Yanyol Caddesi No: 310 / 113
Gebze/Kocaeli, Telefon: 0262 644 1903

İBB Futbol Akademi Kampı Turnuvası’nda, U-12 Akademi Takımımız, finalde Galatasaray’a penaltılarla 5-4 yenilerek, ikinci oldu. İBB
Bayrampaşa Tesisleri’nde oynanan
turnuvaya takımımızın yanı sıra;
Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Porto, Erok Spor, İBB Futbol
Akademi ile Kasaımpaşa katıldı.

Jimnastik
sonuçları
Jimnastik takımımız, Ritmik
Jimnastik 2. Etap Kulüplerarası
Yıldız-Genç Türkiye Şampiyonası’nda yer aldı. Yüz bir sporcu ve on beş
takımın katıldığı yarışmada sporcularımızdan Jasmin Nikole Balat
Türkiye üçüncüsü, Ayşenaz Özay ise
Türkiye beşincisi oldu. Elvin Akın ve
Mina Gül’ün de yarıştığı takımımız,
toplamda da beşincilik elde etti.

2. METE BOZKURT DOSTLUK TURNUVASI
2. Mete Bozkurt Dostluk Turnuvası,
10 Haziran Pazar günü BJK Fulya Hakkı
Yeten Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.
U-10 Takımımız ile Balıkesirspor, Bursaspor Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa, Lokomotiv Plovdiv ve Pendikspor
turnuvada yer alacak. U-10 takımları
arasında düzenlenecek turnuvada

geçen sene U-10 takımımız şampiyon
olmuştu.
2. Mete Bozkurt Dostluk Turnuvası’nda gruplar ve maç programı şu şekilde:
A Grubu : Beşiktaş, Bursaspor, Kasımpaşa, Pendikspor
B Grubu : Fenerbahçe, Başakşehir,
Balıkesirspor, L. Plovdiv

Yıldız erkek
voleybol
takımımız
İstanbul
Şampiyonu
Yıldız erkek voleybol takımımız,
lig maçında Esvoleybol’u 3-0 yendi
ve bitime bir hafta kala İstanbul
Yampiyonu oldu.

YILIN FUTBOLCUSU GİZEM GÖNÜLTAŞ
Kadın futbol takımımızın oyuncusu
Gizem Gönültaş, amatör lig muhabirleri tarafından fair-play dalında “Yılın
Kadın Futbolcusu” seçildi.
Öte yandan kadın futbol takımımızın

oyuncusu Fatma Kara, İzlanda Süper
Ligi ekiplerinden HK Vikingur’a kiralık
olarak transfer oldu. Fatma Kara,
2018-19 sezonu başında takımımıza
dönecek.

101

Boksörümüz
Doğukan
şampiyon oldu
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
düzenelenen A Kategorisi Liseler
Arası Türkiye Boks Şampiyonası,
Kırıkkale’de yapıldı. Şampiyonaya İstanbul’un çeşitli liselerinden
katılan sporcularımızdan Doğukan
Ağbaba şampiyonluk, Yunus Emre
Güney üçüncülük kazandı.
Öte yandan Spor Toto Boks
Ligi’nin yedinci hafta karşılaşmalarında boks takımımız, Ankara Sağlık
Spor’u 9-1 yendi.

Yıldız erkek
hentbol takımımız
şampiyon
Yıldız erkek hentbol takımımız,
Giresun’da oynanan final maçında
Karşıyaka’yı 30-29 yendi ve şampiyon oldu.
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ATLETLERİMİZDEN BİRİNCİLİKLER
İstanbul’da 13 Mayıs tarihinde
düzenlenen 14. Atatürk Koşusu altı
kilometre yarışmasında 22.06’lık
derecesiyle Şilan Ayyıldız şampiyon
olurken, 22.38’lik derecesiyle Bahar
Doğan üçüncü oldu.
12-13 Mayıs tarihlerinde Trabzon’da
yapılan Türkiye Kulüplerarası Yıldızlar Ligi 1. Kademe yarışlarında ise,
sporcumuz S. Simay Harman Sırıkla
Atlama’da üçüncü olurken, takımımız
189 puan ile sekizinci oldu.
Yine 12-13 Mayıs tarihlerinde

Mersin’de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışları’nda Kadriye Aydın, Zeliha
Uzunbilek birincilik; Büşra Pekşirin,
Nurten Mermer ikincilik, Gamze Şimşek üçüncülük elde etti.
Türkiye Küluplerarası Süper Atletizm Bayanlar Ligi’nde sporcularımızdan Nurten Mermer ve Kadriye Aydın
birinci, Selene Durna ve Tuğba Aydın
ikinci, Zeliha Uzunbilek ve Tuğba Aydın
üçüncü oldu. Siyah Beyazlılarımız, 94
puan ile takım halinde üçüncülük elde
etti.

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

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN’DAN
İSTİKRARLI TABLO
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Genç erkek
voleybolda
şampiyonluk
Genç erkek voleybol takımımız,
Türkiye Şampiyonası çeyrek final
müsabakasında İstanbul Bş. Bld.’yi
3-1, yarı finalde de Maliye Piyango’yu 3-1 yendi ve finale yükseldi.
Finalde Halkbank ile karşılaşan
ekibimiz, maçı 3-1 galip tamamladı
ve Türkiye Şampiyonu oldu.

Güreş Türkiye
Şampiyonası
Güneş Türkiye Şampiyonası, 8-10
Mayıs tarihleri arasında Afyon’da
düzenlendi. Güreş takımımız, 59
puan ile altıncı olurken güreşçimiz
Umut Erdoğan, 48 kg’de ikinci,
Metin Karabıyık (48 kg) ile Mehmet
Kerem Çağlar (100 kg) üçüncü oldu.

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,
2005-2006 sezonundan beri ilk defa iki
sezon üst üste yirmi galibiyet ve üzeri
dereceyle normal sezonu tamamladı.
TBL 2005-2006 sezonundan itibaren
on dört takımlı sistemi geride bırakarak
on altı takımla ve otuz maç üzerinden
oynanmaya başlandı. Yeni sistemde
başarılı sonuçlar alan Beşiktaş Sompo
Japan Takımımız, sistemin ilk sezonunu
yirmi üç galibiyetle başarılı bir şekilde
tamamladı. Geride kalan sezonlarda bu
başarıyı yakaladığı ve son anda kaçırdığı
anlar da oldu. Fakat; 2016-2017 sezonunda otuz karşılaşmanın yirmi dördünden
galibiyetle ayrılan Siyah Beyazlılarımız,
2017-2018’de de normal sezonu yirmi

galibiyetle tamamlayarak bu başarısını
ilk defa iki sezon üst üste tekrarlamış
oldu. Geride kalan yıllarda Beşiktaş Sompo Japan Takımımız’ın normal sezonlardaki galibiyet sayıları şu şekildedir;
2005-2006 (23)
2006-2007 (17)
2007-2008 (24)
2008-2009 (18)
2009-2010 (18)
2010-2011 (19)
2011-2012 (22)
2013-2014 (19)
2014-2015 (15)
2015-2016 (15)
2016-2017 (24)
2017-2018 (20)

ÇAĞRICAN, AVRUPA’DA
BRONZ MADALYA KAZANDI
Güreşçimiz Çağrıcan Bayram, 14-20
Mayıs tarihleri arasında Makedonya’nın
Üsküp kentinde UWW Dünya Güreş
Birliği tarafından düzenlenen Avrupa
Şampiyonası’nda, 92 kg’da ülkemizi

temsil etti. Çağrıcan Bayram, Yıldızlar
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda rakibi
Nika Berulava’yu (Geo) 10-0 teknik
üstünlük ile yenerek bronz madalyanın
sahibi oldu.

Kürek Takımımız
şampiyon
Büyükler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları, 12-13 Mayıs
tarihlerinde Sapanca’nın Kırkpınar
Kürek Parkuru’nda yapıldı. Kürek
takımımız, yarışlarda aldığı başarılı
sonuçlarla üçüncü kez şampiyonluk
kupasının sahibi oldu. Sporcularımızın yarışlarda elde ettiği dereceler
şöyle:
Deniz Küreği 1x (Deniz Küreği Tek
Çifte) Yaman Koç Finalde 1.lik
Deniz Küreği 2x (Deniz Küreği
İki Çifte) Yaman Koç, Murat Tunalı
Finalde 1.lik
Deniz Küreği 4x+ (Deniz Küreği
Dümencili Dört Çifte) Yaman Koç,
Murat Tunalı, Güvenç Uzun, Yiğit
Güngör, Dümenci: Yiğit Özbek Finalde 1.lik
Öte yandan kürek takımımız,
Bahar Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda da birincilik elde etti.

Minik kızlarımız
lider
Minik kız futbol takımımız, grubundaki son maçında Fatih Vatan
Spor'u 9-1 yendi ve final oynamaya
hak kazandı. Ekibimiz maç sonrası Türk bayrağı açarak 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’nı kutladı.

GÜLE GÜLE DUSKO TOSIC
Beşiktaş Futbol A.Ş., futbolcumuz
Dusko Tosic’in Guangzhou R&F Football Club’a transferi için görüşmelere
başlandığını KAP’a bildirdi. Dusko Tosic
de, Instagram hesabından şu duygusal
mesajı paylaştı:
“Nereden başlayacağımı bilmiyorum.
Bu kulüp ve taraflarlar için ne desem
az. Üç yıl boyunca Türkiye’nin en büyük
kulübü olan BJK forması giymek ve bu
büyük taraftar önünde maçlara çıkmak
benim için her zaman gurur vericiydi.
Lütfen bu sene şampiyon olamadığımız
için üzülmeyin biz takım olarak elimizden gelen her şeyi yaptık, maalesef

başaramadık. Bu kulüp ve bu taraftar
her şeyin en iyisini hak ediyor. Siz bu
takımın, teknik direktörünün ve kulüp
başkanının her zaman arkasında durun.
Siz her zaman iyi ve kötü zamanımda
arkamda durdunuz onun için sizlere çok
teşekkür ediyorum. Her maça sizin bu
manevi desteğinizle çıkmam, içimdeki
BJK sevgisini gittikçe büyüttü. Bu sevgiyi
her maça çıktığımda ortaya koymaya
çalıştım. Beşiktaş benim için bir aile gibi
oldu gidiyorum lakin uzakta da olsam
içimdeki Beşiktaş sevgisi her zaman kalacak, uzaktan da olsa sevmeye devam
edeceğim.”

MASA TENİSİ TAKIMIMIZ
LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Gebze’de oynadığı play-off maçlarında üç galibiyet elde eden masa tenisi takımımız, otuz yedi puanla liderliğini sürdürdü. Siyah Beyazlılarımız’ın oynadığı maçlarda
aldığı skorlar şöyle: Beşiktaş: 4 Divapan: 2 • Beşiktaş: 4 GOP: 1 • Beşiktaş: 3 İBB: 4 •
Beşiktaş: 4 Sarkuysan: 0
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Derneklerimizin
faaliyetleri

BAŞKANIMIZ İFTAR DAVETİNE KATILDI
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• Başkanımız Fikret Orman,
Vodafone Park’taki makamında
Kapalıçarşı Beşiktaşlı İşadamları
Derneği Başkanı Alaattin Kameroğlu
ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
• Çeşme Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mesut Karaca, dernek
üyeleri ve taraftarlar, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı öncesi kahvaltı organizasyonunda bir araya
geldiler. Ayrıca Çeşme Beşiktaşlılar
Derneği, ramazan kolilerini ihtiyaç
sahibi ailelere ulaştırdı. Çeşme
Beşiktaşlılar Derneği, 19 Mayıs'ta
da Nutuk kitabı dağıttılar.
• Salihli Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, dernek başkanı Erkan
Esen’in ev sahipliğinde düzenlenen
birlik beraberlik kahvaltısında
buluştular.

Beşiktaşlı Sporcular Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Haluk Özgerçek’in ev sahipliğinde düzenlenen iftar
davetine; Başkanımız Fikret Orman,
Genel Sekreterimiz Ahmet Ürkmezgil, yöneticimiz Hakan Özköse, Genel
Koordinatörümüz Levent Çifter ile
kurullarımızın üyeleri ve davetliler
katıldı. Orman, Beşiktaş ailesiyle iftarda

bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu
dile getirdi.
Başkanımız ayrıca, Sakarya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erdinç Bayındır’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar
yemeğine de katıldı. Ahmet Ürkmezgil,
Hakan Özköse, Erdal Karacan ile Levent
Çifter'in de yer aldığı yemekte konuşan
Orman, hayırlı ramazanlar diledi.

BEGİKAD, BİRİNCİ YAŞINI KUTLADI
• Tarsus Beşiktaşlılar Derneği
Başkanı Ayhan Oran ve dernek
üyeleri, ilkokul öğrencileri arasında
“Kara Kartal” konulu resim yarışması düzenledi. Yarışmada derece
alan öğrencilere plaket, forma ve
çeşitli hediyeler takdim edildi.
• Arnavutköy Beşiktaşlılar
Derneği Başkanı Melik Döngelci ve
dernek üyeleri, Malatya’nın Kulancak İlçesi’nde bulunan Sofular Köyü
İlkokulu’na Süleyman Seba Kütüphanesi açtı.
• Biga Beşiktaşlılar Derneği,
bölgelerindeki ilkokul öğrencileri
arasında Beşiktaşımız'ın tarihi temalı bir resim yarışması düzenledi.
Dereceye giren öğrencilere bisiklet
hediye edildi.
•Uşak Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Cem Dikmen ve dernek üyeleri,
Ramazan ayı dolayısıyla bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine Ramazan
kolisi dağıttı.

Ankara Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği (BEGİKAD)
Başkanı İlker Bayram ve dernek üyeleri,
derneklerinin birinci yıl kutlamasını

Ankara Hilton Oteli’nde gerçekleştirdi.
Geceye, Kulübümüzü temsilen Taraftar
ve Dernekler Sorumlumuz Selçuk Kaynarkan ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKMEN ÇOCUKLARIN
RESİM VE HEYKEL SERGİSİ
Beşiktaş’lı Girişimci İş Adamlar ve
Kadınları Derneği (BEGİKAD) Başkanı
İlker Bayram ve dernek üyelerinin katkılarıyla, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim
Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim
Dalı ve Türk Sanatı Topluluğu, Türkmen
Çocuklarıyla Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında Türkmen çocukların
yaptığı resim ve heykellerden oluşan
serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergide
çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.
Sergiye, Gazi Üniversitesi Dekanı Prof.
Dr. Mustafa Sarıkaya, Gazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu

Kuru, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Türk Sanatı Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Meltem Demirci, BEGİKAD
Yönetim Kurulu, BEGİKAD üyeleri ve çok
sayıda üniversiteli gençler katıldı.

• Köln Beşiktaş Almanya Derneği
Başkanı Mehmet Çoban ve dernek
üyeleri, Türkiye Köln Başkonsolosu
Barış Ceyhun Erciyes’i makamında
ziyaret etti.

23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ
Marmaralı Kartallar Derneği Başkanı
Erhan Altıntaş ve dernek üyeleri, bu yıl
ikincisi düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği Akatlar Mehmet Üstünkaya No:1903
Sosyal Tesisi’nde yapıldı. Taraftar ve
Dernekler Sorumlumuz Selçuk Kaynarkan

ve camiamızın sevilen sanatçılarından
Birol Can’ın da katılımlarıyla gerçekleşen
şenlikte, Yavru Kartal Defilesi düzenlendi.
Çeşitli aktivitelerle eğlenceli bir gün geçiren Yavru Kartallara hatıra madalyaları
ile isimlerine özel atkılar hediye edildi.

• Beşiktaşlı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Baki Cengiz
Aygün, Dernek İkinci Başkanı Ferhat
Pazarbaşı ve dernek üyelerinin düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi.
• Bayrampaşa Beşiktaşlılar
Derneği Başkanı Muzaffer Karışık,
Ramazan ayı öncesinde hazırladıkları kumanya kolilerini muhtarlık
aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine
dağıttı.
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KAPALIÇARŞI BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ
YÜZME AKADEMİSİ
• Beylikdüzü Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Metin Aydın ve dernek
üyeleri, Hakkari Valisi Cüneyt Orhan
Toprak, İl Jandarma Alay Komutanı
Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü
Suat Dilberoğlu’nu ziyaret ettiler.
Zap Sınır Kaarakolu’na yapılan ziyaret sonrası; yöneticilerimiz Hüseyin
Mican ile Hakan Özköse’nin de katkı
verdiği kık beş koli giysi, forma ve
kırtasiye malzemesi bölgedeki iki
köyde çocuklara dağıtıldı.
• Ödemiş Beşiktaşlılar Derneği
Başkanı Mehmet Baysal ve dernek
üyeleri, kahvaltılı organizasyon
gerçekleştirerek Beşiktaşımız’ın
115. kuruluş yıldönümünü kutladı.
Etkinliğe, Ödemiş Emniyet Müdürü
Fatih Kiremitçi ve Ödemiş Belediye
Başkan Yardımcısı Halil Güler ile
davetliler katıldı. Beste ve bilgi
yarışmasının düzenlendiği etkinlik
sonrası Yavru Kartallarımıza çeşitli
hediyeler verildi.

Kapalıçarşı Beşiktaşlılar Derneği Yüzme Akademisi, Yunanistan’ın Kavala şehrinde düzenlenen Kavala Junior 2018 Uluslararası Yüzme Yarışları’nda dört ikincilik
ve dört üçüncülük elde etti. Üç ülkeden beş yüz elli sporcunun katıldığı yarışlara,
Kapalıçarşı Beşiktaşlılar Derneği Yüzme Akademisi on üç sporcumuz ile katıldı.

SARIYER BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ’NDEN
KUTLAMA YEMEĞİ
Sarıyer Beşktaşlılar Derneği Başkanı
Birol Yılmazer ve dernek üyeleri, Akatlar
Mehmet Üstünkaya No:1903 Sosyal
Tesisi’nde beşinci yıl kutlama yemeği
düzenledi. Yemeğe; İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi, yöneticimiz Hakan Özköse,
Selçuk Kaynarkan, BJK Kabataş Vakfı

Üyesi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç, Rasim Kara, U-21 Takımı Teknik
Sorumlumuz Yasin Sülün ve sanatçı Altan Erkekli ile birçok BJK Derneği katıldı.
Katılımcılara plaketlerin takdim edildiği
gece, 115. yıl marşımızı yazan Ali Altay’ın
marş ve şarkılarıyla devam etti.
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Şiir:

Vedat Özdemiroğlu

GARY
MEDEL

Sahada basmadık yerin
Formada akmadık terin
Kalmamıştır

En kritik saniyede
Öyle bir deli sıçradın ki
Kalplerimize kadar yükseldin
Beşiktaş senin evin
Sen Beşiktaş'ın Medel'i
Sen artık bizden birisin
Hepimiz artık biraz Şilili
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CESME KARTALLARI
BESIKTASLILAR
DERNEGI
YÖNETİM KURULU
Mesut Karaca
(Başkan)

Aliona Uzun

(Başkan Yardımcısı)

Kadir Mola

(Genel Sekreter
Basın Sözcüsü)
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Hüseyin Uğurlu
(Sayman)

Yedek Üyeler:
Fahrettin Taşkın
Mehmet Doğruyol
Hüseyin Kızılkaya
Sadi Karaaslan
Mustafa Tiryaki
Gökhan Asutay

DENETLEME KURULU
Ersoy Coşkun
(Başkan)

Mustafa Sarıca

(Başkan Yardımcısı)

KURULUŞ
“Çeşme Kartalları Beşiktaşlılar Derneği, 2016 yılının Mart ayında kuruldu.
Açılışı, 1 Haziran 2016 tarihinde Başkanımız Fikret Orman’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Derneğimiz kurulduğu tarihten itibaren Çeşme ve çevresinde
bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için özverili bir şekilde çalışmaktadır.”

MİSYON
“Adını aldığı İzmir ilinin kurtuluş gününün özüne ve ruhuna uygun bir
biçimde bağımsızlığı, özgürlüğü ve hür iradeyi kendisine ilke edinmiş, üyelerince aynı amaçlarla ve ilkelerle kurulmuş bulunan ve armasında Türk
bayrağını taşıma onur ve şerefine sahip olan tek kulüp olan Beşiktaşlılık
anlayışını, ruhunu, bakış açısını ve sevgisini aşılamak.”

Eyüp Sabri Gürsoy
(Sekreter)

VİZYON

Yedek Üyeler:
Serdar Tunçay
Habib Demir
Cem Ali Dınlamaz

“Misyonumuzdaki ilkeleri kendisine şiar edinmiş Beşiktaşlı bireyleri aynı
platformda toplamak, üyeler arasında iş birliği, sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlayarak Beşiktaş’a her kademede faydalı spor adamları yetiştirmek, dünya çapında saygın, başarılı ve etkili bir dernek çatısı altında Beşiktaşlılık bilincini geniş kitlelere, özellikle de genç nesillere yaymak ve bu
gençlerin Beşiktaş’ın kuruluş ilkeleri çerçevesinde gerek Beşiktaş Jimnastik
Kulübü gerekse de Türk sporuna faydalı birer sporcu olarak yetişmesine ve
gelişmesine katkı sağlamak ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün maddi ve
manevi gelişmesi için her türlü desteği sağlamak temel amacımızdır.”

FAALİYETLER

Çeşme başta olmak üzere tüm
ülkemizde Beşiktaşımız’ın bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak
ve marka değerini yükseltmek için
faaliyet ve sosyal sorumluluk projelerimize aralıksız devam etmekteyiz.

•
•

• 2016’nın Aralık ayında ülkemizde

yaşanan terör olayları yüzünden
Çeşme’de yürüyüş yaparak, polislerimizi ziyaret ettik ve çiçek verdik.
Ege Üniversitesi’nde tedavi görmekte olan lösemi hastası Murat
kardeşimizi ziyaret ederek, çok
sevdiği Querasma imzalı forması ve
Beşiktaş ürünlerini hediye ettik.

•

•

Yapmış olduğumuz sponsorluk
anlaşmaları ile dernek üyelerimize
çeşitli imkanlar sunduk.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde dernek üyelerimizle
birlikte kadınlarımıza çiçek dağıtıp,
onlarla sohbet ettik.
Beşiktaşımız’ın maç günlerinde
etkinlikler yaparak, deplasmandaki ve Vodafone Park’taki maçlara
üyelerimizle gittik.
“Kadınlara şiddete hayır” diyerek
üyelerimizle birlikte yürüyüş düzenledik ve basın açıklaması gerçekleştirdik.
Aralık ayında Vodafone Park’ta
şehit olan polis ve vatandaşlarımız
için üyelerimizle birlikte toplanarak,
saygı duruşunda bulunduk ve İstiklal
Marşımız’ı okuduk.
İlçe belediyemizin düzenlemiş
olduğu halı saha turnuva maçlarına
iki yıldır düzenli katılarak, her maçımıza Beşiktaşımız’a yakışır şekilde
anlamlı pankartlarla çıktık.
Yaz aylarında yurt içi ve yurt
dışından gelen çok kıymetli dernek
başkanlarımız veya dernek üyeleriyle derneğimizde buluşarak, Beşiktaş ve şampiyonluklar hakkında
sohbetler ettik.
3 Mart’ta Çanakkale şehitliklerini
üyelerimizle birlikte ziyaret ederek,
saygı duruşunda bulunduk.
Renkleri Siyah Beyaz olan Çeşme
Belediyespor’un açılışına katılarak,
başkanına ismi yazılı Beşiktaş forması ve atkısı hediye ettik.
Geçtiğimiz yıl elli beş olan üye
sayımızı bu yıl doksan dörde çıkararak yaklaşık yüzde yüz gibi bir artış
gerçekleştirdik.
Üçüncü yıldızı kazandığımız
şampiyonluğumuzu Çeşme’de üstü
açık otobüs kiralayarak iki yüz elli
aracın katıldığı bir konvoy eşliğinde
kutladık.
25 Mart gününde Çeşme, Gediz,
Uşak dernekleri olarak Vodafone
Park’ta ortaklaşa şeref turu düzenledik. Ardından No: 1903 tesisimizde

•
•
•
•

•

•

İlk dernek binamız küçük olduğundan 2017 yılı içerisinde ilçe merkezinde daha göz önünde yeni bir yer
kiralanarak üyelerimizin daha rahat
ortamda maçları seyredebilmesi için
iki adet televizyon ve projeksiyon
sistemi kurulmuş olup, toplantılarımızı da derneğimizde gerçekleştirmekteyiz.
Sivas ilimizde bir köy okulundan
gelen bir yardım talebine cevap
verilerek, istedikleri tüm ürünler
Beşiktaş adına hediye olarak teslim
edildi.
Kulübümüzün 114. yılını yaptığımız
bir yemek organizasyonu ile kutladık.
Onursal Başkanımız Süleyman
Seba’nın vefat yıldönümünde lokma
dağıtarak, kendisini saygı ve rahmetle andık.
Dernek üyelerimiz ve dışarıdan
gelen dernek başkanlarımız ile birlikte yaz aylarında kahvaltı organizasyonları yaparak, onlarla sık sık
bir araya geldik.

•

•
•
•

kahvaltı programı yaptık. Kahvaltımıza Başkanımız Fikret Orman,
2. Başkanımız Ahmet Nur Çebi,
Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Yöneticimiz Hakan Özköse ile
Taraftarlar ve Dernekler Yönetimi
Yapı Genel Sekreteri Selçuk Kaynarkan da katıldı.
Geçtiğimiz Ramazan ayında tüm
üyelerimiz ve Beşiktaşlılar ile birlikte
iftar programı gerçekleştirdik.
Yine Ramazan ayında üyelerimizle
birlikte ihtiyaç paketleri hazırlayarak, Beşiktaş olarak ihtiyaç sahibi
ailelere dağıttık.
İşe ihtiyacı olan birçok kişiye iş
imkanı sağlayarak, Beşiktaş olarak
kendilerine yardımcı olduk.
Cumhuriyet Bayramı’nda Beşiktaş
adı altında ilçemizde aşure dağıttık.
Derneğimiz açıldığı andan itibaren
yayıncı kuruluşlarla anlaşarak tüm
üyelerimizi ortak bir çatı altında
topladık ve maçlarımızı hep birlikte
izledik.
Yıl boyunca davet edildiğimiz
diğer derneklerimizin gecelerine
katılım sağlayarak, hep birlikte
omuz omuza hareket etmeye özen
gösterdik.
30 Nisan derbi günü üyelerimizle
birlikte kahvaltıda buluşarak, hocamız Şenol Güneş’e yapılanların ve
bu davranış karşısında kulübümüzün
aldığı kararın takdire şayen olduğuna inanarak, bizler de Beşiktaşlılık
duruşumuzu sergiledik.
İzmir Torbalı’da oturan yürüme
engelli kardeşimiz Hakan Köken’i
evinden alarak Vodafone Park’taki
Malatya maçına götürdük ve Beşiktaş adına hayallerinin gerçekleşmesine aracı olduk.
İlçemizde bulunan Çeşme Özel
Eğitim Uygulama Merkezi’ni ziyaret
ettik ve tüm öğrencilere Beşiktaş
ürünleri hediye ettik, onlarla vakit
geçirdik.
Derneğimizin kurucu üyelerinden
ve genel sekreterimiz, engelli kardeşimiz Kadir Mola’yı Vodafone Park
açılış maçına götürerek, en büyük
hayaline kavuşturduk.
Basketbol maçlarına kombine alarak, basketbol branşımıza da katkı
sağladık.
Çeşitli köy okullarına Beşiktaş adı
altında kitap ve kırtasiye yardımlarında bulunduk.
Düzenlemiş olduğumuz birliktelik yemeği gecemizde bir üyemize
imzalı forma hediyesi ve iki üyemize Vodafone Park’ta bir maç bileti
hediye ettik. ◊

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

Facebook: Çeşme Kartalları Beşiktaşlılar Derneği • Instagram: çeşme_ kartalları_bjk_derneği
Adres: 16 Eylül Mahallesi 3005 Sokak No: 2/B Çeşme / İzmir • Telefon: 0232 723 1903 - 0554 159 1903
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Adından da anlaşılacağı üzere Google’ın akıllı hoparlör özelliği bulunan ve
ev ortamında kullanılması tavsiye edilen
bir elektronik asistanını inceledik. Biz
teknoloji severler için hayatı kolaylaştıracak güzel bir cihaz olan Google Home
cihazımız sesli komutlar ile kontrol edilebiliyor. Evimizde bulunan kablosuz bağYazı:
lantı özelliği bulunan birden çok cihaza
Murat Yıldız
bağlantı kurarak özellikleri sınırında ses
ile kontrol edebiliyoruz. Bulut desteği
olan akıllı bir asistan olarak da tanımlayabileceğimiz Google Home ile Android
ve iOS işletim sistemli cihazları eşleştirip rahatlıkla müzik
dinleyebileceğiniz gibi ortam içerisinde bulunan diğer kablosuz
bağlantı özelliğine sahip hoparlörleri de çalıştırabileceksiniz.
Netflix, YouTube, Spotify, Google Music, iHeart Radio, Tunein ve
Pandora gibi platformlar ile sorunsuz çalıştığı belirtilen cihazımızın güçlü ses sistemi sayesinde hem müzik zevkini zirvede
yaşacaksınız hem de asistan özellikleri sayesindi hayatınızı
kolaylaştıracaksınız. ◊

MSI’dan oyun tutkunlarına
özel yeni monitörler
Özel led ışık aydınlatmaları ile ön plana çıkan GameSense teknolojisine sahip yeni MSI monitör çeşitleri oldukça ilgi çekiyor. Led ışıklandırmalar oyun esnasında gerçekleşen çeşitli aksiyon ve bildirimlere karşılık gelecek
şekilde ilgili tepkileri özel bir şekilde iletebiliyor. Steelseries firmasının bir çalışması doğrultusunda ortaya çıkan
GameSense’te eğer özellik değişikliği yapmak istersek bilgisayarınıza yükleyeceğiniz bir yazılım aracılığı ile istediğiniz biçimde kişiselleştirebileceksiniz. ◊

HTC’den yeni akıllı telefon hamlesi
Henüz duyurulmadı fakat hakkında edindiğimiz bilgiler doğrultusunda iyi bir iş çıkardıklarını tahmin ettiğimiz
HTC U12+ yeni akıllı telefon modeli ile kullanıcılarına alternatif bir ürün sunmak üzere. Ekran genişliği 5.99 inç
olarak belirtilen, 1440x2960 piksel çözünürlüğe sahip Super LCD6 tipi bir ekran ile piyasaya sürüleceğini öğrendik. Android 8.1 versiyon Oreo işletim sistemi yüklü olarak satılacağı söylenen bu cihazın Octa-core yani çift 4
çekirdekli işlemciye sahip olduğunu ve performansına 6GB ram bellek ile 128GB dahili depolama birimiyle destek
olacağını da varsayarsak mükemmel bir donanımla akıllı telefon piyasasını sarsacağını tahmin etmekteyiz. Çift
birincil kamerası bulunan cihazımızın 12 ve 16 megapiksel çözünürlükte ortak kulanım imkanı oluşuyor. Ayrıca
ikincil yani özçekim kamerası ise 8 megapiksel çözünürlük vaadediyor. ◊
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Tek
hamlede
yeni nesil
bilgi işlem
hızını yakalayın
NVMe SSD olarak teknik bir adlandırması olan ve son zamanlarda giderek yaygınlaşan katı hal dahili depolama birimleri performansları ile oldukça ilgi çekiyor. En yeni V-Nand teknolojisi ile donatılmış soket tipi ile yeni
anakartlarda kendine rahatlıkla yer edinen NVMe SSD tipi ürünleri marka farketmeksizin özellikle yüksek kalite
ve çözünürlükte video işleyici profesyoneller ve performans gerektiren oyun severlerin tercih edeceğini görmekteyiz. Sadece örnek amaçlı belirtmek gerekirse Samsung marka V-Nand 970 Evo model 2TB kapasiteli NVMe
tipi solid diskin 3.500/2.500 MB/s sıralı okuma/yazma hızlarına erişebilinmektedir. Kısacası zaten hızlı ve performanslı işler çıkardığını bildiğimiz normal SSD’lerden de çok daha hızlı olduğunu göstermektedir. Profesyonel video
işleyenler ve yüksek performans gerektiren donanımlarla oyun zevki yaşamak isteyen kullanıcılara önerimizdir. ◊

UCI Gran Fondo World
Series 2018-ANTALYA
Yazı:

E. Burak İzmirlioğlu
Bisiklet Sporcusu - Mühendis
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E

sasında hiç gitmeye niyetim yoktu.
Gerek parkurun
olduça düz olması
gerekse aynı ta		
rihte Mardin ve
Urfa’da dağ bisikleti yarışı olması
sebebiyle yıllık yarış planı takvimime koymamıştım. Ancak Mardin ve
Urfa uçak biletlerinin fahiş artışı ve
Antalya’ya yaz gelmiş olması beni
bir anda Antalya’da yol bisikleti
yarışına görtürdü.
96 km ve 500 m yükselti bulunan
parkurda yarışın inanılmaz hızlı geçeceği belliydi. Benim gibi yokuşçuların pek şansının olmayacağı da
gün yüzü gibi açıktı ama maksat
yarışmak olsun. Beşiktaşım da deplasmanda... Haftayı boş geçirmemek
adına vurduk kendimizi yollara.
İtalyanca da “gran fondo” denen
bisiklet yarışları, lisanslı (veya sağlık
belgesi alınarak) amatör bisikletçilere açık, uzun yarışlara verilen
genel bir isimdir. Aslında “gare di
fondo” yani “mesafe yarışları” deyiminden geliyor. Bu yarışlar, çoğunlukla katılımcıların yaş ve düzeyine
göre, aynı parkurda ama farklı
mesafe ve zorluk düzeyinde organize edilir. Yarışlara “gran fondo”,
“mezzo fondo” ve “fondo” deniliyor.

Yani bir nevi uzun, orta ve normal
mesafe ayırımı en zoru haline “gran
fondo” oluyor. İngilizce’ye geçince
kendi başına bir isim haline gelmiş.
Dünyanın her yerinde çeşitli gran
fondo yarışları düzenleniyor. UCI
(bisikletin FIFA’sı) da kendi onay
verdiği yarışlara puan veriyor ve bu
yarışlarda ilk %25’lik dilime giren
katılımcılara Dünya Şampiyonası’na
katılım hakkı veriyor. Yarışın UCI
(Uluslararası Bisiklet Federasyonu) gran fondo serisi olması, bizim
iştahımızı kabartmadı değil, ancak
organizatörler konusunda tereddütlerimiz vardı.
Tereddütlerimiz doğru çıktı, daha
işin başından problemler başladı.
Yarıştan önceki gün kayıt masasına
gittiğimizde, çip dağıtılmayacağı söylendiğinde zaten sonuçların

sağlıklı alınamayacağı belli oldu.
Neyse hafta sonu uzun antrenmanı
burada yapmaya geldik diye düşünelim dedik ve gittik, denize girdik.
28 derece sıcaklıkta, nefis bir otelde,
güzel bir hafta sonu geçirip, trafiğe
kapalı bir şekilde güzel bir antrenman yapacaktık. Çünkü çip yoksa
zamanların doğru kaydedilmesine
imkan yoktu.
Pazar sabahı 9:30’daki start için
07:00’de uyanıp sıkı kahvaltının ardından Belek merkezinde toplanan
kalabalığa katıldık. Yaklaşık iki yüz
kişinin start alacağı noktada daha
sabahtan güneş yakmaya başlamıştı. 3 km’lik nötral starttan sonra
yarış direktörünün önden çekilmesiyle gerçek start verilmiş oldu. İki
yüz kişilik bir peleton (ana grup)
yüksek bir hızla ilerlemeye başladı.

Düz parkurlarda kazadan, beladan
kaçınmak için ön taraflarda yer almaya çalışırım. Bu sebepten zaman
zaman daha fazla rüzgara maruz
kalıp enerji harcasam da kazaya
karışmamak ve finish’e tek parça
gelmek benim için daha önemlidir.
30. km’ye kadar neredeyse dümdüz giden parkurda grubun ortalaması 43 km/h idi. 30. km’de çok
hafif bir yokuş geldiğinde sağdan
basarak öne geçtim. 50. km’ye
kadar ilk 5-10 kişinin içinde kalmayı
başardım. 50. km’de nispeten uzun
yokuşta herkes olanca gücünü verdi
ve önden 10-15 kişilik kaçan bir
grup oldu. Onların arkadında ikinci
grubu ben ve beraberimdeki yaklaşık yirmi kişi oluşturduk. Arkaya
doğru da farklı büyüklüklerde gruplar oluştu. Yokuşlar bu tarz yarışlarda ana grubu performanslara göre
bölen en belirleyici noktalardır.
Bu yarışta da öyle oldu. İlk grupta
kimler vardı bilmiyorum ama benim
bulunduğum ikinci grupta da yaş
grubu itibariyle rakiplerim vardı.
Parkurun düz olduğunu defalarca
söyledim ve bunun anlamı yarışın
sonunda sprit finish olacağı manasına gelmesidir. Esasen enerjinizi koruyup son 1 km’de ne varsa
patlatmanız gerekmektedir. Bu
tarz yarışlar saniyelerle kazanılabilir. Ama grubun bir arkadan gelen
gruba yakalanmaması için de grup
içinde birilerinin çalışması yani
önde tempo vermesi gerekmektedir.
İçinde bulunduğum grupta kimse
çalışmaya hevesli değildi.
Rus, İranlı, Balkan tipler vardı ama
herkes birbirine bağırıyor ve çalışmıyordu. Bir ara İranlılar taktikler
yapıp grubu ekarte etmeye çalıştılar

ama yer mi Anadolu evladı, hemen
aldık aşağı. Öyle böyle son 20 km’ye
geldik. Biz iç mücadeleler ile uğraşırken arka gruptan eklentiler de
aldık. Malum birbirimizle dalaşırken
hızımız düştü.

Sanırım 76. km’de bir viraja girerken grubun arkasından metalik
bir haşırtıyla yaklaşık 10-15 kişinin
birbirine girdiğini duydum. Kötü
bir kaza olmuş ama şükür kimseye
bir şey olmamış. Bir kez daha önde
kaldığıma şükrettim.
Son 10 km’ye girdiğimizde tempomuz arttı. Sağımda ve solumda
olası rakiplerimi kesip finish stratejimi belirlemeye çalışıyordum.
Son 3 km kala artık pozisyon alıp
olanca gücümü pedallara vermeye
başladım. Hızımız 50 km/h seviyelerine çıktı. Son 1 km’de finish takının
görünmesi ile fişek gibi fırladık.
Sanıyorum ki bulunduğum grubun
ortalarında çizgiyi geçtim. Grupta
farklı yaş gruplarından yarışçılar
bulunmaktaydı. Ama ona rağmen ilk
üçe giremedim.
2:29 ile 38,4km/h ortalama ile yarışı sağ sağlim bitirdim. İlk üçe girip
podyuma çıkamadım ama keyifli bir
yarış olduğunu söyleyebilirim. Her
ne kadar organizasyon berbat da
olsa olayın Antalya’da gerçekleşmesi işi biraz kurtardı. ◊
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Motosikletler ve modeller

Yazı:

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

M

otosikletler,
kullanıcısının
yardımıyla
dengede kalan iki tekerli
		
motorlu
araçlardır. Tamamen denge üzerine
kurulu aletlerdir. Kullanırken bazı
teknik, bilgi ve becerilere sahip
olmanız gerekmektedir.
Motosikletler, kendi aralarında
yapılışları, dizaynları, oturuş pozisyonları, kullanım alanları (yol motosikletleri, toprak zemin vb.) gibi
sınıflara ayrılır.
Scooter: Şehir içinde yüksek
manevra kabiliyetine sahip bu motosikletler, otomatik şanzımana
sahiptir. Sadece gaz ve frenden
(ön ve arka fren) oluşmaktadır.
Günümüz teknolojisinde dört zamanlı olup, su soğutmalı ve hava
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soğutmalı olarak değişmektedir. Az
benzin tüketiyor olması, genellikle
ticari amaçlı olarak kullanılmasını artırmaktadır. Koltuk altındaki
geniş alanı, ufak tefek eşyaların
taşınması için idealdir. Lastikleri
küçük ebatlarda olduğundan büyük
hacimli motosikletlere göre biraz
daha az yol tutuşuna sahiptir.
Maksi Scooter: Normal scootera göre biraz daha iri olan
bu motosikletler, biraz daha
uzun şasiye sahiptir. Bu
motosiklette de sadece gaz ve fren yer
almaktadır.

Scooterlara oranla
kullanımları daha rahat ve daha
konforlu motosikletlerdir. Tekerlekleri scooterlara göre biraz daha
geniştir.
Cub: Vitesli motosikletlere göre
tam ters işleyen bir şanzımana sahip motorlardır. Debriyaj yoktur. Ön,
arka fren ve gaz kullanımları diğer
motosikletlerle aynıdır.
Diğer modelleri bir sonraki sayımızda değineceğim...
Bir Kartal gibi yollarda iyi
seyirler... ◊

Psikoteknik
değerlendirme nedir? -1-

Yazı:

Kaan Özşenler
İleri Sürüş ve Sportif Sürüş Eğitmeni
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T

rafikte çoğu
zaman yoğun
stres altında
olduğumuzu
sanırım söyle		
meye gerek yok.
Tabii ki en büyük etki de trafiğin ta
kendisi... Yıllar önce tanıştığım bir
abim ve dostum olan Ali Güzel’le,
başta ticari araç sürüleri ile yapılan
ve gelecekte binek oto sürücülerini de kapsayacak “psikoteknik”
değerlendirmeleri üzerine bir sohbet
yaptım. Aklımdaki bütün soruları Ali
ağabeye sordum.
Ticari araç sürücüleri mı, ticari
olmayan bireysel araç sürücüleri
mi? Her ikisinde de endişe hakim...
Ehliyet için eğitim süreçleri, sağlık
durumu için psikoteknik test ölçümleri, MOBESE kameraları, trafik polislerinin denetimleri... Ama endişeler
bitmiş değil. Akan trafikte damperini dikkatsizlik ve dalgınlıkla açan
kamyon şöförlerinden, cehalet veya
fazla özgüvenli çılgınca bir coşkuyla
birbirlerini sollayarak giden tır sürücülerine kadar... Geçen yıl sayısız ve
anlamsız yüz binlerce kaza, tedbir
almadan veya karayolunda araç
kullanmak için gerekli minimum
becerilere bile sahip olmadığının bilincinde olmadan yola çıkan şoförler
sayesinde gerçekleşti.

Pause Citys’in bu ayki konuklarından olan ALG Psikoteknik’in
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güzel ile
bu önemli konuyu siz değerli okurlarımız için konuştuk. Kendisine ilk
sorumuz, “Psikoteknik değerlendirme sistemi nedir? Kimlere ve neden
zorunludur?” şeklinde oldu. İşte Ali
Güzel’in cevabı;
“Bu çok önemli bir gerekliliktir. Ticari amaçlı araç kullanan sürücüler,
4925 sayılı kanuna bağlı Karayolu
Taşıma Yönetmeliği’ne göre her beş
yılda bir psikoteknik değerlendirme
testi yaptırmak gerekmektedir. Bu,
alkol, hız, 100 ceza puanı yüzünden
puan kotası dolduğundan ehliyetin emniyet tarafından alınması
durumlarında ve stajiyer sürücülerin
stajı geçememeleri durumunda da
zorunlu bir test sistemidir.
Sürücülere de resmi tanımız
şöyle: Sürücülerde güvenli araç
kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza,
muhakeme yeteneği, hız-mesafe
tahmini gibi zihinsel özelliklerinin;
tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu gibi psiko-motor yetenek ve
beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi
tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik
özelliklerinin bilgisayar destekli test
sistemleri kullanılarak ölçülebildiği
bir sistemdir. Sürücünün sağlık ve
beceri ölçümlerinin yeterli olarak

araç kullanması gerekliliği, karayollarını kullanan tüm insanların
temek hakkı ve sorumluluğudur.
Karayolları, doğmamış bebek ile en
yaşlı insanımızın ve en fakirden en
zengine kadar ayırım yapılmaksızın
dünyadaki en tehlilkeli tek ortak
kullanım alanıdır. Günlük hayatımızda bana göre tanımı da, can ve mal
güvenliği adına tedbirlerin alınması
gereken en önemli alandır.
Trafik kazasının olmadığı bir
haber bülteni ya da gazete yayını
göremezsiniz. Geçtiğimiz yıl içinde
yüzbinlerce kaza, on binlerce yaralı
ve binlerce ölümün olduğu kamyon, tır, otobüs vs. kazası oldu ki;
haber bültenlerinde muhabirler bile

anonslarında, ‘Nasıl bu kadar rahat
hiçbir tedbir alınmadan bu araçlar
ve sürücüler trafikte varlık gösterebiliyor’ diye sordular. Cevabı tek
başına, ‘denetim yetersizliği’ değil
elbette... Kaza sonrası alınan tedbirler ve hizmetler değil, kaza öncesi
alınması gereken önleyici tedbir ve
yaptırımlar getirilmeli. Aksi takdirde
cezalar bile caydırıcı olamayabiliyor
maalesef.
Trafik kazalarının %93,4’ü sürücü
hatalarından oluşmaktadır. Bu
%93,4’lük oranın %67’si sürücünün
yetenek ve becerilerinin zayıflamış
olmasından, geri kalanı ise yorgunluk, uykusuzluk, insanların gün
içindeki yaşam biçimleri ve ellerinde olmayan birçok duygusal ve
sağlıksal problemler, buna büyük bir
etken oluyor. Algı, dikkat dağınıklığı,
refleks tepki hızları, risk değerlendirme gibi yeteneklerin zayıflaması
gibi birçok sebepten kaynaklanabilir. Bazen şoförler tedbirsizliklerinin
farkında bile olmayabiliyorlar. Maalesef sürücü arkadaşların tamamı,
karayollarındaki en iyi sürücü olarak
hep kendilerini görüyor. Yine sonsuz
sayıda sıralayabileceğimiz maddelerden bir diğeri de, hislerimizi ve
farkındalığımızı kaybediyoruz.
Kazasız karayolu için, öncelikle
karayolunda kazaya, yaralanmaya ve ölümlere neden olan araçları
kullanan sürücülerin, sağlıklı ve iyi
eğitimli olmalarının sağlanmasının temel insanlık hakkı olduğunun
bilincine varılması ve sonrasında
önleyici tedbirler olarak düzenli
alınan sağlık, beceri ölçümlerinin
(psikoteknik testler) ve eğitimlerin denetlenmesi ciddi bir destek
olacaktır.”
Önümüzdeki sayıda Ali Güzel’le
sohbetimizin ikinci bölümüne yer
vereceğiz. ◊
DEVAM EDECEK
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ETKiNLiKLERi

Yaratıcı
Çocuk
Festivali
Tarih: 02-03 Haziran 2018
Yer: Uniq, İstanbul
Fiyat: 1 Kişilik ¨ 55.50
3 Kişilik ¨ 140.00
4 Kişilik ¨ 175.00 TL
(İki yaş ve üzeri tüm
ziyaretçiler bilete tabidir.)

Cem Adrian
Tarih: 09 Haziran 2018
Saat: 22:30
Yer: SoldOut Performance Hall, İzmir
Fiyat: VIP ¨ 112.00
Normal¨ 56.00

Zakkum
Tarih: 16 Haziran 2018 • Saat: 21:30
Yer: Beyrut Performance, İstanbul
Fiyat: 4 Kişi Sahne Önü ¨ 1120.00, 4 Kişilik Balkon VIP ¨ 448.00
3 Kişilik Balkon VIP ¨ 336.00, 2 Kişilik Balkon VIP ¨ 224.00, Normal ¨ 45.00
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25. İstanbul Caz Festivali
Bu yıl yirmi beşinci yaşını kutlayan İstanbul Caz Festivali, 26
Haziran - 17 Temmuz arasında caz, funk, dünya müziği ve rock’ın
en hayranlık uyandıran seslerini Cemil Topuzlu
Açık Hava Sahnesi’nden Zorlu PSM’ye,
Beykoz Kundura’dan Esma Sultan Yalısı’na,
KüçükÇiftlik’ten Sakıp Sabancı Müzesi’ne
şehrin dört bir yanındaki çok çeşitli
mekânlarda müzikseverlerle
buluşturuyor. Festival, bu yıl dördüncü
kez düzenleyeceği Gece Gezmesi’yle,
Kadıköy-Moda eksenindeki dokuz sahneyi
genç nesil müzisyen ve gruplara açarak
yeniden festival içinde festival havası yaşatıyor.

Chill-Out Festival
Tarih: 23 Haziran 2018
Saat: 12:00
Yer: Heybeliada Değirmenburnu
Tabiat Parkı, İstanbul
Fiyat: ¨ 163.50
Chill-Out Festival’de, Satori,
Jacob Groening, Kermesse,
Zebra Centauri, Elfenberg,
cantanca, Kozmonotosman,
Mousike, Herhangi, Menachem
26 yer alıyor.

Wiz Khalifa

Otostop Festivali '18

Tarih: 04 Temmuz 2018
Saat: 16:00
Yer: KüçükÇiftlik Park, İstanbul
Fiyat: VIP Lounge ¨ 550.00, Sahne Önü ¨ 335.00
Normal ¨ 168.00

Tarih: 06-08 Temmuz 2018 • Yer: Eşgel, Bursa
Fiyat: Kombine+Kamp ¨ 56.50, Kombine ¨ 45.00
Günlük ¨ 23.00
“Hayattan kaçmak için değil, hayatı kaçırmamak
için yola çık” sloganı ile bu yıl ikincisi düzenlenen festival, Eşgel sahilinde binlerce müzik
ve doğa severi ağırlamaya hazırlanıyor. Manuş
Baba, Can Bonomo,Cem Adrian Adamlar, Pera,
Eda Baba, Piiz, Sattas, Gazapizm ve
daha bir çok sanatçının
sahne alacağı festival
üç gün
sürecek.

Klasik Otomobil Festivali
Kimileri için sadece eski otomobil, kimileri için hiçbir şey ifade
etmeyen ama belli bir kesim içinse hayatlarının anlamı, geçmişe
yolculuk, yaşanmışlık, nostalji, zerafetin sembolü, ailenin bir
bireyi, tutku ve vazgeçilmezlik gibi bir çok anlamı taşıyan klasik
otomobiller... Klasik Otomobil Festivali, 29 Haziran - 1 Temmuz
tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde...

The White
Buffalo
Tarih: 16 Temmuz 2018 • Saat: 22:00
Yer: Dorock XL, İstanbul • Fiyat: ¨ 75.00
Sons Of Anarchy dizisinin soundtrackleri ile
ülkemizde geniş bir kitleye ulaşan The White Buffalo,
ilk kez Türkiye’de! “Darkest Darks, Lightest Lights”
adlı altıncı albümleri yayınlanan Los Angeles’lı grup,
vokalistleri Jake Smith’in derin ve dokunaklı sesiyle
bizlere “iyi kötü ve çirkini, karanlıkların karanlığını,
aydınlıkların aydınlığını” hissettirmeye geliyor.

Joe Satriani
Tarih: 27 Temmuz 2018 • Saat: 17:00
Yer: KüçükÇiftlik Park, İstanbul
Fiyat: VIP ¨ 416.00, Sahne Önü ¨ 264.00,
Normal ¨ 162.00
Dünyanın en önemli gitar
virtüözlerinden Joe Satriani, Mart
2018’de çıkardığı yeni albümü “Beyond
the Supernova”nın ardından çıktığı
dünya turnesi kapsamında İstanbul’a
geliyor. Amerikalı usta müzisyen, hızı
ve performansıyla müzik severlere
unutulmaz bir gece yaşatacak.
Sahnenin özel konuğu, Türkçe heavy
metal efsanesi Pentagram.

Bozcaada
Caz Festivali
Caz festivalleri fikrine açık havada bir
caz festivali deneyimi tasarlayarak
yeni bir bakış açısı getiren Bozcaada
Caz Festivali, bu sene yeniden
festivalcilerin odak noktası olacak.
Yaşattığı deneyim ve enerjisiyle
herkesi derinden etkileyen festival
adanın en güzel koyu olan Ayazma’ya
tepeden bir bakış atarak Tarihi
Manastır’ın yeşil bahçesinde
27-28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde
gerçekleşecek.

Trakya Festivali
Tarih: 19-22 Temmuz 2018
Yer: Erikli Sahili, Edirne
Fiyat: Kombine+Kamp ¨ 110.00, Kombine ¨ 80.00
Günlük ¨ 35.00
Çeşitliliğin güzelliğine inanarak “Tüm Renkleri Buluşturan Festival” sloganıyla geçen sene ilk adımını atan
festival, birçok ismi ağırlamaya hazırlanıyor. Gündüz,
eşsiz Saros Körfezi’nin sakin denizinin akşam ise müzik
çeşitliliği ile ruhlarınızda oluşacak dalgaların tadını
çıkarmaya davetlisiniz.
19 Temmuz
Pentagram
Feridun Düzağaç
Yüksek Sadakat
Aylin Aslım
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Ozbi & Gülce Duru
Kolektif İstanbul
Kabus Kerim
20 Temmuz
Emre Aydın
Seksendört
Selçuk Balcı
Ogün Sanlısoy
Can Gox
Sena Şener
Onur Özçelik
Tanju Topal & Yusf Aydın
Gazapizm
21 Temmuz
Mor ve Ötesi
Bulutsuzluk Özlemi
Ezhel
Oceans Of Noise
Niyazi Koyuncu
Dolu Kadehi Ters Tut
Mesut Çakır
Nafile
Bedük

%100 Music presents Electronica Festival İstanbul 2018
Tarih: 28 Temmuz 2018 • Saat: 18:00 • Yer: Kafes, İstanbul
Fiyat: PRE-SALE #1 ¨ 185.00, Super Tickets ¨ 163.50, Electronica Family Tickets ¨ 109.00
Adana Twins, BOg, Carrot Green, Chaim, Denis Horvat, Extrawelt live, Fideles, Giorgia Angiuli live, Hyenah, Ilario
Alicante, Jacob Groening, Janoma, Joachim Pastor live, Kangding Ray, La Fleur, Microtrauma, Ø [Phase], Pablo Fierro,
Peter Schumann, Philipp Kempnich, Rampa, Rey & Kjavik, Rodriguez Jr. live, Stimming live, Super Flu, Superlounge, Tim
Engelhardt live, Trikk, WhoMadeWho live, Woo York live, Worakls live
Ali Efe Dinç, Alican, Batur, Birol Giray ‘Beegee’, Discolog, Efe Kantel, Ferhat Albayrak, Gadi Mitrani, Grafin, Jaffer, Mert
Yücel, Mousike, Murat Uncuoğlu, Ömür Sarı, Rubsilent, Seko, Sertaç&Lilly, Sezer Uysal, Vildan Gündüz, Volkan Gündüz

22 Temmuz
Gökhan Türkmen
Can Bonomo
Kalben
Pera
Suzan Kardeş
Ahmet Aslan
Sattas
Emre Sertkaya
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FİLMİNE ROCKÇI YÖNETMEN

Yazı:
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1

980’li yıllarda
başlayan heavy-metalci &
arabeskçi savaşlarının üzerinden
çok kan, ter, göz-

		
yaşı ve yıl geçti.
1990’lı yıllarda önce soğuk savaşa…
2000’lerde ise rock müzik ile
arabesk kültürünün büyük koalisyonu yoluyla mevzu kalıcı barışa
evrildi.
Bugün ise eski heavy metalciler
Müslüm Gürses’in filmini bile çekme
noktasına geldiler.
İşte o eski rockçılardan dostumuz Ketche (Hakan Kırvavaç);
Müslüm Baba’nın fragmanını
yayımlayarak metalci-arabeskçi
kardeşliğini bir sinema eseri olarak
belgelemiş oldu.
Fragmanı ile bizleri bir hayli
heyecanlandıran Müslüm Baba’nın
filmi, sanatçının hayatta iken rockçılarla yaptığı entelektüel iş birliklerinin bir devamı niteliği taşıyor.
Bu yüzden gerek yönetmen Ketche’yi gerekse de Baba’yı ayın kult
isimleri seçiyoruz. ◊

Partilerde Kız
Tavlama Sanatı
Yönetmen: John Cameron Mitchell
Oyuncular: Nicole Kidman, Alex Sharp
Londra, (daha kesin konuşmak
gerekirse, Croydon) 1977. kahramanımız Henry (Alex Sharp) -nam-ı
diğer Enn’dir- ve kankaları John ve
Vic, Kraliçe Elizabeth’in Gümüş Yıl
Dönümü kutlamalarında unutamayacakları bir gecenin peşindedir.
Punk kraliçe Boadicea (Nicole Kidman) ve avanelerinin düzenleyeceği
gizli bir partinin haberini geldiğinde,
soluğu orada alırlar. Ancak hiçbir şey bekledikleri gibi çıkmaz; ev
garip kıyafetli, egzotik ve büyüleyici
genç kızlarla doludur. Enn, partinin

ilerleyen saatlerinde kendisi gibi
pek oraya ait değilmiş gibi gözüken
Zan’e (Elle Fanning) abayı yakar.
İkili, sonraki yirmi dört saat boyunca
bu dünyanın ötesinden bir parti ve
müzik deneyimi yaşayarak gerçek
punk’ın ne olduğunu keşfedeceklerdir. Partilerde Kız Tavlama Sanatı,
Rabbit Hole, Shortbus ve Hedwig and
the Angry Inch’in yönetmeni John
Cameron Mitchell’ın, Neil Gaiman’ın
aynı isimli kısa hikayesinden beyaz
perdeye aktardığı kafası bir milyon
bir macera. ◊

Jurassic World:
Yıkılmış Krallık
Yönetmen: Juan Antonio Bayona
Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum
Efsanevi fantastik filmler furyasının en büyük fişekleyicilerinden
Jurassic Park ekolü hız kesmeden
“atalarımız” ile bizleri müşerref
etmeye devam ediyor. İlk film
“Jurassic World”ün birkaç yıl sonrasında geçen devam filmi, artık
parkı istila etmiş olan dinozorları

tehdit eden Isla Nublar adasındaki yanardağı konu alıyor. Dinozor
eğitmeni Owen Grady (Chris Pratt)
ve parkın eski müdürü Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) dinozorları güvenli bir şekilde adadan
nasıl götürebileceklerini bulmaya
çalışıyor. ◊

Kitap Kulübü
Yönetmen: Bill Holderman
Oyuncular: Diane Keaton, Jane Fonda, Andy Garcia
Yakın arkadaş olan Diane, Vivian, Sharon ve Carol aşka tövbe
etmiştir. Diane kırk yıllık evliliğin
ardından dul kalmıştır. Vivian,
sadece erkeklerle takılmayı tercih
eder. Sharon, uzatmalı bir boşanma
sürecindedir. Carol’un evliliği ise
otuz beş yılın ardından bir çöküşe
girer. Hayatları yolunda gitmeyen
bu dört kadın birlikte bir kitap

kulübü kurar. Belirledikleri kitapları
okumaya başlayan Diane, Vivian,
Sharon ve Carol’un hayatı Grinin
Elli Tonu’nu okumalarıyla bambaşka bir hal alır. Kitaptan ilham
alan kadınlar kendilerini yeniden
keşfetmeye, unuttukları duyguları yeniden tatmaya başlar. Onlar
artık hayatlarının ikinci baharındadır. ◊
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şte size nefesiniz kesilerek okuyacağınız, kan
damarlarınız patlarcasına tutku ile gözlerinizi alamayacağınız bir
yeni nesil Charles
Bukowski: New York’un çocuğu
Jonathan Ames! En son raflara
-ne yazık ki sadece
İngilizce- düşen
anti-kahraman

kitabı, ecnebi diyarlarda büyük ses
getirdi ama bizimkiler roman-noir fikriyatına hala mesafeli. Nedir
bu roman-noir, öncelikle birkaç
kelamda bulunalım. Roman-noir
kavramını açmak gerekirse, kabaca
“kara kitap”, kötülerin başrol aldıkları ve ana akım okumalardan farklı
bir sempatiyle takip edebileceğiniz
ilginç eserler diyebiliriz. Bunun
sinemada da yansımaları
var; film olunca film-noir
diyor Frenkler. Mesela
Brad Pitt’in başrolde
olduğu Seven filmi
popüler bir kara filmdir;
keza Blade-Runner
serisi de... Kitaplara
gelince, bendenizin
yazmış olduğu iki kara
roman vardır, Pelin ve
Taksim Bahçesi... Öte
yandan Ağır Roman,
Metin Kaçan’ın tam bir
çingene-noir’ıdır ve filmi
de fena değildir.
You were Never Really
Here’a gelince; özellikle bu
kitabı ayın kitabı seçmemizin sebebi aynı adla
film versiyonuyla
da ülkemiz-

de vizyona girmiş olması. Kitap
okumaya tembellik edecekler için
bu metnin film versiyonunun da,
en az kitap kadar lezzetli olduğunu
müjdeleyelim. Başrolde Joaquin
Phoenix abimiz, her zaman olduğu
gibi yine harikalar yaratıyor.
Kitabın yazarı Jonathan Ames’e
gelince; o da tuhaf ama üretken bir
sanatçı olarak sadece yazarlık kariyerine değil, başarılı bir televizyon
kariyerine de sahip.
Buradan İletişim Yayınevi’ne de
seslenmek istiyorum. Yazarın daha
önce sizden çıkmış olan “Gece Gibi
Geçiyorum” ve “Fazladan Bir Adam”
adlı nadide eserlerini hiçbir kitapçıda bulamıyorum, neden? Eğer
yeni baskısını yapmayacaksanız,
buradan farklı yazarlar arayan genç
yayınevlerine sesleniyorum; duyun sesimi! Charles Bukowski öldü,
yaşasın Jonathan Ames! Pişman
olmayacaksınız! ◊

Kedi Gibi Düşünmek
ve Davranmak
Yazar: Stephane Garnier
Çevirmen: Ebru Erbaş
Yayınevi: Paloma Yayınevi
Kediler bizi ezelden beri büyüler. Onları
gözlemler ve anlamaya çalışırsak o güçlerinde, tavırlarında, özelliklerinde, alışkanlıklarında, küçük deliliklerinde yani huzur
içinde yaşamaya ve mutlu olmaya dair
yeteneklerinde büyülü bir şeyler olduğunu
görürüz.
‘‘Bugünkü aklımla yirmili yaşlarıma
dönmek isterdim’’... Kim bilir kaçımız, gün
gelip bunu kendine demiştir. Bizler ancak
zamanla ve azıcık bilgelik kazanırken okulları, kitapları, düşünürleri olmayan kediler,
hiçbir çerçeveye hapsolmadan, hiçbir referansa bağlanmadan hatta çok da uzun
yaşamadıkları, çok fazla tecrübe edinmedikleri hâlde bir nevi doğuştan gelen bilgeliğe sahiptir. Bizlerin pek
çok sorgulama, girişim, değişim, tefekkür ve iç gözlem pahasına
ancak birkaç kırıntısını tırtıklayabildiğimiz bir bilgelik bu. Ancak
altmış yaşından sonra, günün birinde onun gibi, dudaklarımızda bir
gülümseme ve iç huzuruyla kurulup ufku izlemek mevkiine erişebilmek için aşılması gereken yol, hayli engebeli olduğu kadar da
zahmetli. O ise bunu yapmayı neredeyse doğuştan bilir.
Bizler onların vesilesiyle, onların performansına kısmen de olsa
yaklaşarak farklı bir bakış açısı kazanabilir, dünyayı farklı bir pencereden görebilir ve aynı zamanda kendimize dair farklı ve daha
gelişkin bir anlayışa erişebiliriz. ◊

Ustalık Gerektiren
Kafaya Takmama
Sanatı
Yazar: Mark Manson
Yayınevi: Butik
Doğru değerleri seçerseniz, bu sorunlar
size zindelik, kuvvet ve şevk verir. Dedemin zamanına dönersek, kendini çok kötü
hissettiğinde şöyle düşünürdü, “Bugün
berbat bir günümdeyim. Ama n’apalım hayat böyle, ben samanları havalandırmaya
devam etmeliyim.” Ama ya şimdi? Şimdi
beş dakikalığına bile kendinizi çok kötü
hissetseniz son derece mutlu ve harika
hayatları varmış gibi sunan insanların üç
yüz elli fotoğrafıyla bombardıman ediliyorsunuz, bu durumda hatanın sizde olduğunu hissetmemeniz imkânsız kuşkusuz.
Değmeyecek şeyleri kafaya takmamak
çok önemlidir. Dünyayı kurtaracak olan
şey budur. Dünyanın bazen berbat olduğunu ama bunun da doğal
olduğunu kabul ederek yaşamak gerek. Çünkü her zaman böyleydi
ve her zaman da böyle olacak... ◊

MüZiKOMANi

MANIC STREET
PREACHERS
13’LEDİ!
Galler diyarından çıkmış Motörhead’in hemşehrisi Galli mod-rockerlar
Manic Street Preachers, on üçüncü
uğursuzluk plaklarını yayımladı. Derin
huzursuzluk, depresyon, anksiyete ve
orta yaş krizleri enflasyonuyla dolu
halet-i ruhiyeleri ile alakalı “Depresyon
İlletinin Rock’n’Roll dünyasına hediye
ettiği grup” tabirinin de yapıldığı Preachers, Everything Must Go adlı çalışmalarının büyük başarı kazanması sonrası
inzivaya çekilmişti.
Rock tarihinin en gizemli “kayıp vakalarından” Richey James Edwards’ın
kendini tüm dünyadan saklaması (artık
resmi olarak öldü sayılıyor) sonrası
kariyerlerinde hız kesmeyen grubun bir
diğer anksiyetik elemanı Nicky Wire
da bir süredir gözlerden ırak ve kendi
halinde bir yaşamı tercih etmişti.
Görece en sağlıklı Manic üyesi
James Dean Bradfield ise “Resistance
Is Futile” adlı bu son plağa dair şunları
söylüyor:
“Nicky gözlerden ırak olmaktan
dolayı çok mutluydu. Çok hassas ve
kırılgan biri. Sanırım, bu plak, Manic
Street Preachers olarak son albümümüz olacak.”
İşbu yazıyı hazırlayana kadar borderline olma tehlikesini bertaraf etmek
adına Üzerinde Güneş Batmayan
İmparatorluk’un bu melankolik grubuna
selam ediyor ve “Beşiktaş’ım oleeey”
diye bağırarak hayata dönüyoruz! ◊
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TRAMOR
AYAKKABI
75,50¨
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Ben
Enes Yiğit Ateş,
on iki yaşımdayım.
Mektebim Ortaokulu’nda
okuyorum. Büyüyünce
hukukçu olmak
istiyorum

Ben Mert Ali Günay,
Hasan Tahsin İlkokulu
ikinci sınıfta okuyorum.
Sekiz yaşımdayım ve
büyüyünce futbolcu
olacağım.

B

eşiktaş’ın
kaptanı
Tolga Zengin
ile buluşacağımızı
		
öğrendiğimizde içimiz içimize sığmadı. Tolga
abi, sağ olsun antreman arasında olmasına rağmen bize
vakit ayırdı ve hep birlikte hem
sohbet ettik hem de çok güzel
fotoğraflar çektirdik. Tolga abi
ciddi görünüşlü bir futbolcu
ama aynı zamanda çok samimi
ve eğlenceli biri. Onu çok sevdik. İşte bu röportaj vasıtasıyla,
Tolga abi ile geçirdiğimiz o
anları sizlere aktarıyoruz...
Beşiktaşımız’ın kaptanısın.
Kaptan olmak nasıl bir duygu?
Beşiktaş gibi güzide bir
takımda kaptanlık mertebesine
ulaşmak gurur ve onur verici.
Umarım siz de büyüyünce bu
mutluluğu yaşarsınız. Özellikle
sen, Mert Ali... Futbolcu olacaksın değil mi?
Evet, Beşiktaş’ın forveti olacağım.
Hadi bakalım (gülüşmeler).

Sezon sona erdi. Kaptanımız
olarak bu sezonu değerlendirir
misin?
Beşiktaş olarak, sezon sonuna
kadar şampiyonluğu kovaladık
ve rakipleri zorladık. Ama bu
yıl biraz şanssızlıklar yaşadık.
Şampiyon olan takımı tebrik ederim. Biz şimdiden önümüzdeki
sezona odaklanıyoruz.
Bazı futbolcularımız yedek
bazıları ilk on birde maça soyunur. Kulübedeki futbolcunun
ruh hali nasıldır?
Önemli olan tüm futbolcuların
hazır olmasıdır. Forma şansının
ne zaman gelip gelmeyeceği asla kestirilemez. Senin bir
futbolcu olarak görevin her ne
olursa olsun hazır olmaktır. Beşiktaş’ta tüm futbolcu arkadaşlarım ve ben, bir maç günü tam

konsantrasyon halinde takımın
başarısına odaklanırız sadece.
Gerisi teferruattır. Aslında sadece
bizim takım için demiyorum
bunu. Bir futbolcu eğer profesyonel ise sadece takımına odaklanmalı, bireysellikler ve ego
sahanın dışında bırakılmalıdır.
Futbolcu olmak isteyen Yavru
Kartallar’a ne gibi tavsiyelerde
bulunmak isterdin?
Eğitimlerini aksatmamalarını
isterdim. Gerek yeşil sahalarda
gerekse de tribünlerde yaşadığımız bazı acı tecrübelerin
eğitimsizlikle direkt alakası var.
Centilmen bir sporcu kuşağı
oluşması için siz çocuklara ve
gençlere büyük işler düşüyor.
Centilmen olmalısınız ve saygıyı,
sevgiyi asla elden bırakmamalısınız. Hele ki Beşiktaşlılar’ın bu

“Kendisi de iyi bir Beşiktaşlı olan Feridun Düzağaç’ı
dinlemekten hoşlanırım. Ama müzik zevkim geniştir; pop
müzik, arabesk hatta heavy metalden türkülere kadar her
şeye aşinadır kulaklarım.”
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konuda öncü olması ve farkını
göstermesi şart. Allah’a şükür
bizim taraftarımız en görgülü ve
centilmen taraftar gruplarından
birine sahip. İnsanlar bu işin bir
eğlence, bir keyif olduğunu unutuyorlar ve bu çok üzücü sonuçlara
yol açabiliyor bazen.
Tüm hayatınız futbol diyebilir
miyiz?
Elbette ki hayatımın büyük bir
alanını kapsıyor futbol. Ama ben
aynı zamanda iyi bir müzik dinleyicisiyim. Kitap okurum, tarihe
de meraklıyımdır. Siz Yavru Kartallar’a da tavsiyem, meraklı olun,
kitap okuyun, her şeyi sorgulayın.
Sevdiğiniz müzisyen var mı?
Kendisi de iyi bir Beşiktaşlı olan
Feridun Düzağaç’ı dinlemekten
hoşlanırım. Ama müzik zevkim
geniştir; pop müzik, arabesk hatta
heavy metalden türkülere kadar
her şeye aşinadır kulaklarım.
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Peki en sevdiğiniz yemek
hangisi?
Yemek ayırmıyorum valla, her
şeyi yerim. Ama sağlıksız ve yağlı
yiyeceklerden uzak durmaya çalışıyorum. Sonuçta Beşiktaş gibi bir
takımın parçasısınız ve her daim
fit olmak zorundasınız.
Beşiktaş taraftarında en sevdiğiniz nedir?
Aydın bir kitle olması... Yenilsek
de yensek de yanımızda durduklarını bize hissettirmeleri... ◊

“Elbette ki hayatımın
büyük bir alanını
kapsıyor futbol. Ama
ben aynı zamanda iyi
bir müzik dinleyicisiyim.
Kitap okurum, tarihe de
meraklıyımdır. Siz Yavru
Kartallar’a da tavsiyem,
meraklı olun, kitap okuyun,
her şeyi sorgulayın.”
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mini mini

KARTALLAR
ak
başkan olm
Kırk birinci
t,
e Bereke
isteyen Eg
”
n bir eksiğiz
“Sen yoksa
büyük
sloganı ile
ftarına
ra
Beşiktaş ta
seslendi.
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Emir Çalık,
hayatının ilk gününden beri Beşiktaş
aşığı bir taraftar olacak şekilde
yetiştiriliyor. “Mesafeler Beşiktaş
aşkına engel tanımaz” cümlesini
birebir yansıtıyor. Ayrıca fotoğrafta
Şenol Güneş’in “Yukarıda
Allah var” işareti de
dikkat çekici.

Augsburg
derneğimizden
Recep Eroğlu ve Kızı
Fatma Eroğlu totem
yaparken...
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Alexis Lamort
büyük başkanımız
ile bizlere efsane
bir poz vermiş.

Elvan
Duman’ın
sizlere mesajı var:
“Beşiktaş demek,
mutluluk demektir.”
Tüm vücut dili bunu
anlatıyor gibi
geldi bize...

mini mini

KARTALLAR
Kartal Sırma,
bu pozlarıyla tüm
Mini Kartalları
kıskandırıyorsun.
Helal olsun!
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Poyraz Ural,
“İçindeki
Kartal aşkı
bambaşka”
diyor.

ve Aras
Yunus Emre un ve
uluğ
Bulut, mutl
llı olmanın
Kara Karta
r.
çektirmişle
fotoğrafını

Eylül Özçamur,
mabedimizi gezmekten
dolayı kıvanç dolu
olduğunu söylüyor.
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Eylam
Munzur’un
tatlı gülüşüne
bayıldık. Dileriz, her
zaman yüzündeki o
gülümseme eksik
olmaz.

Gökhan Çayan...
Mavi gözlerine
bayıldık, seni Mini
Kartal!

AKTÜEL

Sincaplar, çekelez olarak da bilinir. Rodentra (kemiriciler) takımının
Sciuridae familyasından, marmotlar ve gelengilerin dışında kalan
yüz seksen dolayında memeli türün
ortak adıdır.
Yeryüzünün büyük bölümüne
yayılmış olan sincaplar, ormanların
			
yanı sıra açık alanlarda da
bulunur. Sincapların arka
bacakları güçlü ve iyi gelişmiş,
kuyrukları uzun ve sık tüylüdür. Renk ve desenleri türler
arasında büyük çeşitlilik gösterir.
Toplam uzunlukları, Afrika cüce
sincabında 10 cm’den başlayarak
Güney ve Güneydoğu Asya’da
yaşayan dev sincaplarda 90 cm’ye
ulaşır.
Büyük ölçüde tohumla beslenen
sincapların tohumlara ve fındık
gibi kabuklu yemişlere düşkünlüğü
ünlüdür. Birçok tür bu besinlerin yanı sıra böcekleri ve çeşitli
hayvansal maddeleri de yer. Dişiler her yıl bir ya da daha çok
batında bir-on beş yavru doğurur. Gebelik dönemleri yirmi ikikırk beş gün sürer.

HAYVANLARI TANIYALIM

SİNCAP
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FİLM

SİHİRLİ MÜZE

Harvie’nin hayattaki en büyük tutkusu, bilgisayar oyunu oynamaktır. Babasının müdürü olduğu Kukla Müzesi’nin yıkılacağını öğrenen
Harvie, arkadaşı Monica ve köpeği Jerry’i de yanına alarak müzeye
girer. Gizlice müzeye giren ekip, müzedeki her şeyin canlanmasıyla
kendilerini farklı bir alemde bulur. Harvie ve dostları, sihirli müzede
oyuncaklarla oynarken, bazı kuklalar dünyayı ele geçirmeye çalışır.
Artık onları zorunlu bir görev beklemektedir. Şehir ve müzeyi kurtarmaya çalışan üç kafadar unutulmaz bir maceraya atılır. ◊

KİTAP

ÇİRKİN ÖRDEK
YAVRUSU

Yazar: Hans Christian Andersen
Çevirmen: Muzaffer Samur
Yayınevi: Kelime Yayınları

Anne ördek günün birinde
kuluçkaya yatar ve yumurtalardan
tam altı yavru çıkar.
Yavrulardan beşi, anne babaları gibidir; hepsi baştan aşağı birer
ördek yavrusudur. Fakat altıncı
yumurtadan çıkan yavru, kardeşlerinden farklıdır.
Kardeşleri dahil herkes, bu
nedenle ona “çirkin” derler, alay
ederler, aralarına almazlar.
Oysa farklı olan çirkin midir,
garip midir, kötü müdür mutlaka?
Ne yazık ki, çiftlikteki hiç kimse
bunları düşünmez! Bizim zavallı
yavru, çok ama çok üzülür kendisine “çirkin” denilmesine ve kötü
davranılmasına...
Hans Christian Andersen’in bu
dünyaca ünlü masalı da, kendilerinden farklı olana kolaycacık
“çirkin” diyenlere, çok güzel bir
ders verir!

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

:
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Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, Beşiktaş JK taraftarı olduğumu, Dernekler Yasası, Türk
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

