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EN BüYüK BEŞiKTAŞLI... iZiNDEYiZ...
Sevgili Şampiyon Beşiktaş Ailesi,
Öyle duygular, öyle mutluluklar var ki insan
bazen bunu ifade etmek istediğinde kelimeler
yetersiz kalıyor. “Feda” diyerek bize güvenen, “Gururlan” diyerek güneşli günlerin kapısını beraber
araladığımız, “Efendi” diyerek mağrur, centilmen
ve güçlü bir şekilde yoldaşlık ettiğimiz siz Beşiktaşlılar’dan başka kimsenin benim yaşadıklarımı
anlayacağını sanmıyorum. Şeref’imizle mücadele
edip, Hakkı’mızla kazandığımız zaferlerle iki sezon
üst üste şampiyon olduk ve üçüncü yıldızı göğsümüze taktık.
¡
Bugün geldiğimiz noktada her bir Beşiktaşlı’nın
çok büyük emeği var. Yeşil sahada terinin son
damlasına kadar mücadele eden futbolcumuzdan
harçlığını biriktirip kulübümüze yollayan Yavru
Kartallar’a, saha kenarında bilgeliğini konuşturan
hocamız Şenol Güneş ve ekibinden her koşulda
takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza,
her türlü kararımda yanımda yer alan ve bana
destek olan yönetici arkadaşlarımdan gece-gündüz demeden Beşiktaş’ın başarısı için her alanda
emeğini ortaya koyan fedakar kulüp çalışanlarımıza, bizimle iş birliği yapan sponsorlarımızdan tüm
branşlarda armamızı göğsünde taşıyan sporcularımıza kadar herkese tek tek şükranlarımı sunuyorum. Yine geçtiğimiz ay kulübümüze şampiyonluk
kupası getiren Beşiktaş Mogaz Hentbol ve Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol
takımlarımızı da ayrıca tebrik etmek istiyorum.
¡
Biz büyük, güzel ve güçlü bir aileyiz... Tıpkı
camiamızdaki gibi bir aile ortamına sahip olan
futbol takımımızın daha büyük başarılara imza
atacağına dair en ufak şüphem yok. Varılan hiçbir
hedef bizim için son değil, yeni bir başlangıç... Asıl
şimdi daha çok çalışmalıyız ve Beşiktaşımız’ın
armasındaki en kutsal yıldızı dünyanın zirvesine
taşımalıyız.
Şampiyonluğumuz tüm camiamıza hayırlı
olsun.
En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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Artık bir geleneksel hale gelen
Beşiktaş Dergisi Şampiyonluk
Sayısı’nı siz Kartal yürekli
taraftarımız için bu sene de
hazırlamanın onurunu yaşıyoruz.
İşte, yine biz şampiyonuz; mutluyuz,
onurluyuz. 2016-2017 Süper Ligi’ni
şampiyon olarak bitirmenin hazzı
bir yana, büyük Beşiktaş’ın şanlı
taraftarına vaatlerini birer birer
yerine getiren bir kulübün parçası
olmanın haklı sevincini yaşadık.
Futbolcularımız, yöneticilerimiz,
taraftarımız el ele, yurtta ve dünyada
işte şampiyonluk zaferimizi doya
doya böyle kutladık.

EMSALSİZ BİR FENOMEN

ŞENOL GÜNEŞ
68
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Bir Daimler markasıdır.

Efsaneler tarih yazdı
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şampiyON

Beşiktaşımız, Şeref’iyle oynayıp Hakkı’yla kazanarak Spor Toto Süper Lig’de on beşinci
şampiyonluğuna ulaştı. Camiamıza büyük gurur yaşatan futbol takımımız, göğsüne
üçüncü yıldızı takma hakkı kazandı. Takımımız üst üste ikinci kez şampiyon olma
başarısı gösterirken, Şenol Güneş de ”Beşiktaşımız’a üst üste şampiyonluk yaşatan ilk
Türk teknik direktör” olarak kulübümüzün tarihine geçti.
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BEŞiktaş

Şampiyonluğumuzu geçen sezon ilan edip “Bundan sonra her sene” dediğimizde şaka
yaptığımızı sanıyorlardı herhalde... “Nasıl yani” diyorlardı, “Olur mu öyle şey?”... Cevabını
Beşiktaşımız yeşil sahalarda verdi ve en nihayetinde mutlu son ile haykırdık: “İşte böyle,
her sene böyle”... Şampiyonluk serimize katkı koyan tüm Kara Kartallar; teknik ekibimizden futbolcularımıza, taraftarımızdan tüm emekçilerimize hepimiz, üçüncü yıldızı
takmanın gururunu, şampiyonluk meşalesini taşımanın onurunu hep birlikte yaşıyoruz.
Beşiktaş
Kutlu olsun...
Haziran - Temmuz 2017
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ÜÇÜNCÜ YILDIZI
TAKTIK
Fotoğraf: Gökhan Kılınçer

Beşiktaşımız, geçen sezon
olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğunu, ligin bitimine bir hafta
kala ilan etti. Sadece Türkiye’nin
değil, dünyanın dört bir yanından
Beşiktaşlılar’ın akın ettiği
Antep’te müthiş bir atmosfer
vardı. Bol gollü futbol resitalinin
ardından hakemin bitiş düdüğüyle
yer Siyah, gök Beyaz’dı...
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Fotoğraf: Gökhan Kılınçer

Fotoğraf: Bahadır Beyarslan

Fotoğraf: Gökhan Kılınçer

Doksan dakikanın sona ermesiyle futbolcularımız, üç yıldızlı tişörtlerini giydi ve
ellerinde bayraklarla şampiyonluk kutlamasına başladı. Büyük bir coşku yaşayan
teknik heyet ve futbolcularımız, mutluluklarını taraftarlarımızla paylaştı. Yeşil
sahadaki coşkularını soyunma odasında da
sürdüren futbolcularımız, haftalardır büyük
emeklerle kazandıkları bu önemli zaferi
doyasıya kutladı.

Fotoğraf: Gökhan Kılınçer

Fotoğraf: Bahadır Beyarslan
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ŞEN OLA KARTAL
ŞEN OLA
Üç yıldızlı takım otobüsüyle Gaziantep
Havalimanı’na geçen başkanımız Fikret
Orman, yönetim kurulu üyelerimiz, teknik
direktörümüz Şenol Güneş ve futbolcularımız, hazırlanan şampiyonluk pastasını
kestiler.

Futbol takımımızı İstanbul’a taşıyan
uçakta eğlenceli anlar yaşandı. Başkanımız Fikret Orman üçlü çektirirken,
Ricardo Quaresma ile Anderson Talisca
da emektar malzemecimiz Süreyya
Soner’in saçını boyadılar.

Futbolcularımız, “Şampiyon Beşiktaş” tezahüratlarıyla Şenol
Güneş’in basın toplantısını bastı.

Beşiktaş
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GURURLANIN
EFENDiLER
Siyah Beyazlılarımız’ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle dünyanın dört
bir yanındaki taraftarlarımız büyük
bir sevinç ve gurur yaşadı. Antep’te
başlayan sevinç, dalga dalga tüm
dünyaya yayıldı. Maçın hemen ardından
forma ve bayraklarıyla sokaklara dökülen
taraftarlarımız, şampiyonluğu doyasıya
kutladı. Vodafone Park ve Çarşı’da bir
araya gelen taraftarlarımız, marşlar
söyledi, meşaleler yaktı.

Beşiktaşımız’ın dev bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.

14
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Gece geç saatlerde İstanbul’a ulaşan şampiyon
takımımızı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda coşkulu
taraftarlarımız, sevgi tezahüratlarıyla karşıladı. Taraftarlarımızın oluşturduğu konvoy ile havalimanından
ayrılan futbol takımımız, kısa bir yolculuk sonrası BJK
Nevzat Demir Tesisleri’ne ulaştı. Orada da yüzlerce
taraftarımız meşalelerle şampiyonu bekliyordu.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde meşalelerle geceyi
gündüze çeviren taraftarlarımız, “Şampiyon Beşiktaş”
tezahüratlarıyla yeri göğü inletti.
Fotoğraf: Benan Erdoğan

Beşiktaş
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KARANIN, HAVANIN, DENiZiN

TEK HAKiMi

Başkanımız Fikret Orman’ın da dediği gibi “iyi başlayıp iyi bitirdiğimiz” bir sezonun
sonundayız. Osmanlıspor karşısında ezici bir skor ile 4-0 üstün gelerek ligin bitimine bir
hafta kala ilan ettiği şampiyonluğunu Vodafone Park’ta doyasıya kutlayan Kara Kartallar,
gerek “karada” gerekse de “denizde” muhteşem bir kutlama karnavalıyla yine unutulmaz
bir şampiyonluğa imza attılar.
Fotoğraflar: Nurten Gözoğlu

16

Beşiktaş

Haziran - Temmuz 2017

Dünyada “Donanma Kuvvetleri”
olan tek kulüp Beşiktaş ve onun
şanlı taraftarı, Vodafone Park’taki
şampiyonluk kutlamalarına
katılmak için denizleri fersah
fersah aştı, mabedine ulaşmak
için “motorları maviliklere” sürdü.
Yüzlerce Kartal ruh, sadece göklerin
ve yeşil sahaların değil; denizlerin de hakimi olduğunu İstanbul
Boğazı’na açılarak ispatladı.

Beşiktaş
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YILDIZLAR TUTUŞTU

SiYAH

BEYAZLA
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Beşiktaşımız, ligin son
haftasında Vodafone Arena’da
Osmanlıspor ile oynayacağı
maça boğazda tekne turu
yaparak geldi. Anadolu
Hisarı’ndan, özel olarak hazırlanan tekneyle hareket eden
şampiyon futbol takımımıza,
onlarca teknede bulunan
taraftarlarımız sevgi
tezahüratları ve
meşalelerle eşlik etti.

Futbolcularımız,
taraftarlarımızın
tezahüratlarına
karşılık verdi ve bol
bol hatıra fotoğrafı
çekerek o muhteşem
anları ölümsüzleştirdi.
Teknik direktörümüz
Şenol Güneş ve futbolcularımız, üzerinde
kupanın yer aldığı
şampiyonluk pastasını
kesti. Taraftarlarımız ile futbolcularımızın coşkusu dillere
destandı.
Beşiktaş
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Şampiyon Beşiktaşımız, boğazda tekne
turunu Dolmabahçe’de tamamladıktan
sonra üstü açık otobüs ile Vodafone Park’a
hareket etti. Dolmabahçe’de şampiyon
Beşiktaşımız'ı bekleyen binlerce taraftarımız, takımın iskeleye yanaşmasıyla
büyük bir coşku yaşadı. Siyah Beyazlılarımız, taraftarlarımızın sevgi tezahüratları
arasında Vodafone Park’a gitti.

20
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Başkanımız Orman, yöneticilerimiz ve futbol
takımımız, Denizbank Tribünü’ndeki terasta hazırlanan platformda taraftarlarımız ile buluştu. Futbolcularımız, tek tek anons edilerek, taraftarlarımızı
selamladı. Büyük coşkunun yaşandığı o anlarda
futbolcularımız ve taraftarlarımız, karşılıklı olarak
Beşiktaş tezahüratlarını söyledi. Şenol Güneş ile
futbolcularımız daha sonra Fiket Orman’a tezahüratta bulunarak platforma davet etti. Orman, Süper
Lig’de on beşinci şampiyonluğunu kazanan futbol
takımımızı kutladı ve marşlara eşlik etti.

Beşiktaş
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SEVDALI
yüreklerde

BEYAZ

sürgünler

Spor Toto Süper Lig’de on beşinci şampiyonluğunu kazanan Beşiktaşımız, 4-0 galibiyetimizle
sonuçlanan Osmanlıspor maçından sonra düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Otuz
kişilik Beşiktaş korosunun Beşiktaş marşlarını
söylemesiyle başlayan kupa töreni, Yavru Kartallar’ın Beşiktaş bayraklarıyla yürümesi ve on beşinci
şampiyonluk kupamızın, buggy/olips aracı ile
Vodafone Park’da bir tur atmasıyla heyecanı
üst noktaya taşıdı.

22
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Stattaki coşku, “Bizim İnanan
Çocukların”, şampiyon Beşiktaşımız’ın kıymetli futbolcularının
isimlerinin tek tek anons edilerek
podyuma çıkmaları ve madalyalarını boyunlarına takmalarıyla
doruğa ulaştı. On beşinci şampiyonluğumuz, kupanın futbolcularımızın ellerinde yükselmesiyle
taçlandı. Başkanımız Fikret Orman
ve yönetim kurulu üyelerimiz de
podyuma gelerek futbolcularımız
ve şampiyonluk kupasıyla fotoğraf
çektirdi. Siyah Beyazlılarımız,
alkışlar ve sevgi tezahüratları
eşliğinde Vodafone Park’ta tur attı.

Beşiktaş
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HALAYLA TURKULERLE
sevdi bu kalpler

Semt semt, şehir şehir, ülke ülke Beşiktaş’ın
şampiyonluğu dünya çapında Siyah Beyaz’a
gönül veren milyonlarca insanca kutlandı.
Beşiktaşlılık sevdası çığ gibi büyüyor. Çünkü
Beşiktaşlı olmak aşk ile hayat ile ve mutluluk ile
eş anlama geliyor. Beşiktaşlı anneler, babalar,
çocuklar ve her Kartal yürekli birey son yıllarda
ne kadar da şanslı. Şampiyon Beşiktaşlılar;
evlatlarıyla, babalarıyla, anneleriyle, eşleriyle,
sevgilileriyle ya da salt Beşiktaş’a olan sevdalarıyla; Beşiktaşlılık coşkusunu teknelerden
Dolmabahçe’ye, stadyumlardan semt sokaklarına işte böyle dışa vuruyor. Ne demişler?
Herkese nasip olmaz Beşiktaşlılık...

24
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Şampiyon futbol takımımız, Vodafone
Park’ta yapılan şampiyonluk kutlamasının
ardından soyunma odasında dev
şampiyonluk pastasını kesti.
Futbolcularımızın ailelerinin de yer aldığı
kutlamada Şenol Güneş ve futbolcularımız
pastayı keserek, şampiyonluk kupasıya
hatıra fotoğrafları çektirdi.

Beşiktaş
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KARTAL YÜREKLi
ŞAMPiYON KRAMPONLAR
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Fotoğraf: Bahadır Beyarslan

Beşiktaşımız’ın süper ayakları... Kara Kartal’ın büyük futbolcuları... Yeşil sahada beyinleriyle, kanlarıyla, terleriyle, yürekleriyle mücadele ettiler, Şeref’leriyle oynadılar ve semtimize
bu kupayı bileklerinin Hakkı’yla getirdiler. İşte sahadaki “futbol işçilerimizin” şampiyonluk
sözleri, işte büyük Beşiktaş’ın şampiyonluk kadrosundaki tüm futbolcularımız... Hepinize
helal olsun! Güneşli günler özlemimizi giderdiniz!

Beşiktaş
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AGOSTO RAMIREZ

FABRICIO
1

“Bu yıl şampiyonluğu göğüslememizde en büyük pay
sahibi olan Beşiktaş taraftarı başta olmak üzere, yöneticilerimize ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Şampiyonluk serisini devam ettireceğiz.”

Beşiktaşımız’ın kalecisi Fabri, yaptığı
yerinde kurtarışlarla şampiyonluğumuzda önemli bir pay sahibi oldu.
Zamanlaması mükemmel, arkadaşlarıyla uyumu üst seviyede kalecimiz
Fabricio’nun, orta saha ve ileri uçtaki
oyunculara attığı müthiş pasları da
tribünde zevkle izledik.
Fabri, uzun yıllar boyunca kalemizi
koruyacak.
Ona güveniyor ve onu seviyoruz.

30
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MATEJ

MITROVIC
2

“Şampiyonluğu hak ettik”

Yeni transferlerimizden Mitrovic,
kendisine görev verildiği zamanlarda
Beşiktaş için sonuna kadar mücadele
etmeyi sürdürdü.
Soğukkanlı Sırp futbolcumuz, güçlü
fiziği, kısa zamanda takıma adapte
olmasıyla, Kara Kartal’ın savunmasında
yer aldığı maçlarda görevini yerine
getirdi.
Şampiyonluk gururunu o da doyasıya
yaşıyor şimdi.
Beşiktaş
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ADRIANO

CORREIA
3

“Çok büyük takımlarda oynadım, saymaya gerek yok.
Ama sanki uzun yıllardan beri ben burada, Beşiktaş’ta
oynuyor gibiyim. Bu samimiyeti Beşiktaş’ın sıcak
taraftarına borçluyum. Viva la Beşiktaş!”

Saha içerisinde nasıl arkadaşlarını
cansiperane yönlendirdiğini,
Hata yapana kusurlarını,
Olumlu hareket yapanlara takdirlerini,
Oyunu sadece ayaklarıyla değil,
kafatasının içindeki o yüce beyniyle
oynamayı;
Vücut dili, mimikleri, tavırlarıyla bir
efsane futbolcu,
Örnek bir kişilik,
Büyük bir yürek taşıdığını...
...Bilmeyen var mı?
Evet, Adriano Correia için kelimeler
hakikaten kifayetsiz kalıyor.
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ERSAN ADEM

GÜLÜM
4

“Gururluyuz, mutluyuz çünkü biz Beşiktaşlıyız.
En büyük Kara Kartal!”

Beşiktaşımız’da oynayıp daha sonra
kulübüne para kazandırarak başka
takımlara gittikten sonra tekrar Beşiktaş’a dönen futbolcular, sanki öz
yuvalarına geri uçan Kartallar gibidir.
Ersan örneğinde olduğu gibi... Ne
kadar uzaklara kanatlarını açmış olsalar
da sonunda gene ait oldukları evlerine
dönerler, bu yüzden de onlar çok
özeldirler.
Bu sene yeterince yeşil sahalarda
tecrübeli oyuncumuzu izleme şansına
erişemesek de Ersan’ın Beşiktaş’a, Beşiktaş’ın da ona katacağı daha çok şey var...
Beşiktaş
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DUSKO

TOSIC
6

“Şampiyon Beşiktaş... Tüm taraftara selam olsun.”
O az konuşmayı, öz konuşmayı
seviyor. Sahada ise özverili, mücadeleci
ve gladyatörvari oynamak hususunda
gerçek örnek bir stoper... Tosic, Türkiye
liglerindeki tecrübeli oyunculuğunun
zirve noktasını Kara Kartal’da hayata
geçirdi hiç şüphesiz.
Beşiktaş’ta şampiyonluklar yaşayan
ve yaşamaya devam eden bu gizemli
adam, kanıyla, canıyla, hırsıyla kendini
maça konsantre eden, tüm bedensel
olanaklarını sahaya yansıtan ve bu
uğurda hakikaten “kan-ter” içinde kalan
bir futbolcu.
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RICARDO

QUARESMA
7

“Beşiktaş’ın Türkiye’nin en büyüğü olduğu
tescillendi. Sene başında ne demiştim, bu yıl da biz
şampiyon olacağız. Büyük Beşiktaş’a da bu yakışır;
şampiyonluk! Gelecek sezon şampiyonun kim
olacağını da buradan söyleyeyim: Tabii ki Beşiktaş!”
Sözler iddialı ama Ricardo ne zaman
boş konuştu ki?
Üstelik, Ricardo’nun pek de
konuşmayı sevmediğini bile öne sürebiliriz.
Bununla birlikte, onun söylediği her
söz adeta bir infiale neden oluyor. Çünkü
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, tribündeki
Beşiktaşlılığın sahadaki karşılığı!
Bu kadar patırtı yaratması bundan.
O; bir futbol sanatçısı...
O; bir fenomen...
Yeşil sahaların Ernesto Che
Guevara’sı...
Beşiktaş
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VELİ

KAVLAK
8

“Arkadaşlarımla birlikte şampiyon olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Söylenecek çok bir şey yok,
‘En büyük Beşiktaş’ diye bağırmaktan başka...”

“Deli" Veli, seni nasıl da özledik...
Talihsiz sakatlığı sonunda atlatan
futbolcumuz, uzun süren nekahat
sürecinden sonra artık Kara Kartal’a
hizmet etmeye hazır. Veli’nin
mücadeleci futbol anlayışı, asla pes
etmeyen yapısını tribünde hiçbir
Beşiktaşlı unutmuyor. Umuyoruz ki
daha da sıkı form tutacak ve bunu
sahaya yansıtacaksın Veli...
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VINCENT

ABOUBAKAR
9

“İlk geldiğim günlerde ne demiştim? İlk golü bir atayım,
sonra açılacağım. Bugün artık ‘Şampiyon Beşiktaş’tan,
‘Sizleri çok seviyorum’dan başka ne diyebilirim ki?
Sahada yaptığım gol sevinci dansımı bu defa hep birlikte
yapıyoruz!”

Ey Kara Boğa! Ey mazlum milletlerin
güzel yürekli evladı!
Gerek heyecanını tüm vücut dilinle
coşkuyla sahaya yansıtman, gerek attığın
o maksimalist goller sonrasındaki olağanüstü sevimliliğin ve sevincin, gerekse
de verdiği o minimalist, milimetrik ve de
estetik paslar, şapka çıkarttırak assistlerinle sen...
Evet sen, Vincent
Aboubakar... Beşiktaş’ın
Kara Boğası, mazlum
milletlerin Vincent
Aboubakar’ısın!
Beşiktaş
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ATIBA

HUTCHINSON
13

“Yine şampiyonluk, yine Beşiktaş...
Çok çalıştık ve sonunda hedefimize ulaştık.
Çocuklarıma, eşime ve siz Beşiktaşlılar’a bu
şampiyonluk armağan olsun. En büyük Beşiktaş!”

Beşiktaşımız’ın ahtapotu, emektarı,
çalışkan futbolcusu Atiba’nın bu
sözlerine katılmamak elde değil.
Atiba, takımımızın geriye dönük orta
saha pozisyonunda en verimli isimlerinden oldu. Sahada ayak basmadık
alan bırakmayan Atiba, futbol
hayatının şu olgun zamanlarında hem
ülkesi Kanada Milli Futbol Takımı’nın
hem de Kara Kartal’ın medar-ı iftaharı
olmayı sürdürüyor.
Onunla kazanılacak daha çok
şampiyonluk var!
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OĞUZHAN

ÖZYAKUP
15

“Feda günlerinden bu günlere geldik. Türkiye’nin en
büyüğü Beşiktaş’ın ikinci kaptanı olarak, şampiyonluğun
değil, Beşiktaş’ın şampiyonluk serisinin hepimize hayırlı
olmasını diliyorum. Ne demiştik? Bundan sonra her sene!”

Oğuzhan Özyakup’u sahada izlemek,
“futbol seyirliğini”nin çok ötesine
geçen bir hazzın taraftarca yaşanması
anlamına gelir. Futbola bir satranç
lezzeti, “ayak topu” diyerek küçümsenen bu spora akıl oyunları tadı verir
Oğuzhan Özyakup.
Beşiktaş’ın maestrosu Oğuzhan
Özyakup! Genç kaptanımız Ozzy!
Futbol zekası gezegenler arası
seviyede Oğuzhan, Kara Kartalımız’da
en zarif futbolculardan, şampiyonluğun
arkasındaki en mühim isimlerden...
Beşiktaş
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ÖMER

ŞİŞMANOĞLU
17

“Şampiyon olduk, çok mutluyuz. Her zaman söylediğim
gibi, Beşiktaş’ın bir parçası olmak benim için çok gurur
verici. Tüm takım arkadaşlarımı, hocalarımızı, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum.”

Beşiktaşımız’ın golcü isimlerinden
Ömer Şişmanoğlu, St. Pauli ruhunu
Çarşı heyecanıyla harmanlayan, güler
yüzlü, iyi huylu ve bir hayli pozitif
bir futbolcumuz... Önceki sezon biz
şampiyon olurken o Antalyaspor’da
kiralık olarak forma giyiyordu.
Kendisiyle yaptığımız röportajda, bu
döneme dair en büyük hayıflandığı
mevzu olarak “Beşiktaş formasıyla
şampiyonluk yaşamamış olmak
içimde bir uktedir” demişti. Ömer,
sezon bu emeline ulaştı.
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TOLGAY

ARSLAN
18

“Mutlu sona ulaşmış bir sevgili gibi, Beşiktaş ve
şampiyonluk kupası el ele, en güzel günümüzdür.
Çok heyecanlıyız, keyfimiz yerinde. Çocuklar gibi şeniz.”

İnce işler mütehassısı... Zerafet
dolu asistler, akıl küpü paslar ve
futbolu güzelleştiren bir bakış
açısına sahip Tolgay...
Özellikle ligin son haftalarında
iyice form grafiği yükseldi ve futbol
keyfi tavan yapan bir izlence ortaya
sererek taraftarımızı adeta mest etti.
Beşiktaş
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NECİP

UYSAL
20

“Şampiyonluk koşusunda bu sezon da yarışı önde
bitirmenin gururunu yaşıyoruz.
Tüm Beşiktaşlılar’a armağanımız olsun.”

Şüphesiz ki Kara Kartal’a hizmet
eden her futbolcumuz Beşiktaş’ın
evladı sayılır. Ancak kimileri vardır ki,
onlara atfedilen bazı şeyler, bir mecaz
olmanın çok ötesine geçer ve gerçeğin
ta kendisine dönüşür.
Beşiktaşımız’ın hamle topçusu,
takımımızın kale sıfatlı futbolcusu.
Necip oyuna girince biliriz ki bu maçı
galip bitireceğiz.
Necip Uysal, Beşiktaş’ın sigortası...
Necip Uysal, Beşiktaş’ın çocuğu...
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ARAS

ÖZBİLİZ
22

“Bu sezon çok fazla forma giyme şansı bulamadım. Ama
son takdirde, bu takımın bir mensubu olarak şampiyonluk
heyecanını yaşıyor olmaktan dolayı mutluyum. Bu kupa,
tüm camiamız için hayırlı olsun.”

Aras’ın yeteneklerinin farkında
Beşiktaş taraftarı... Ondan çok şey
bekliyoruz. Futbolcumuzun da dediği
gibi, belki bu sezon onu ilk on birde
fazla izleyemedik ama Aras bizim öz
evladımız gibi... Bu takıma daha fazla
katkı koyacağına inancımız tam.
Beşiktaş
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CENK

TOSUN
23

“Önemli olan Kara Kartal’ın mutlu sona ulaşmasıydı ve
ben ve arkadaşlarım şu an bunun keyfini çıkarıyoruz.
Beşiktaş’ta bu ikinci şampiyonluğum, bu takımla
daha çok kupalar kaldıracağımı da biliyorum.
Bugün, her Beşiktaşlı’nın en mutlu günüdür.”

"Jeneriklik goller üstadı" adını vermiştik
Cenk Tosun’a...
Cenk, attığı kritik gollerle,
Mücadele azmiyle,
Beşiktaş’ın ve milli takımımızın golcüsü
kimliğiyle Kara Kartal’ın şampiyonluğunda
en büyük paya sahip oyuncularımızdan.
Vincent ile arkadaşlığı, Ba ile abi-kardeş
ilişkisi ve tüm futbolcularımızla olan
uyumu, profesyonel bir sporcu olarak
da onun ne kadar değerli bir oyuncu
olduğunun ispatı gibidir.
“Attığın gollere sağlık Cenk” diyoruz.
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TOLGA

ZENGİN
29

“Sezon başındaki sloganımız olan ‘Bundan sonra her
sene’ hedefi yolunda emin adımlarla ilerledik. Allah’a
şükür, bu yıl da biz şampiyon olduk. İnşallah, seneye de
kısmetse biz şampiyon oluruz, tüm camiamıza hayırlı,
uğurlu olsun.”

Kaptanımız Tolga Zengin’in de dediği
gibi, Beşiktaşımız, biricik sevgilimiz;
şimdiden öteki yılın şampiyonluğuna da
böylesine istekli ve hırsla yine hedefine
ulaşacak, şampiyonluklar serisinde Metin,
Ali, Feyyazlı yılların coşkusunun benzerlerini yeni kuşaklara yaşatacaktır.
Beşiktaş
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ANTONIO GUEDES FILHO

MARCELO
30

“En sonunda hedefimize ulaştık. Gururluyuz. Şimdi,
kutlama zamanı. Tüm taraftarımıza hayırlı olsun. Eşim
ve çocuklarımla Beşiktaş’ın şampiyonluğunun tadını
çıkaracağız. İkinci senemde ikinci şampiyonluğu
yaşıyor olmak beni ayrıca çok mutlu etti.”

Hava kuvvetleri komutanımız Marcelo’nun da dediği gibi, geldiği ilk andan
itibaren takımımıza müthiş artı değer
katan;
Şenol Güneş hocamızın vazgeçilmezi...
Defansımızın belkemiği...
Taraftarımızın sevgilisi oldu Marcelo
Guedes...
Hava topları ondan sorulur. Beşiktaş’ın
savunma hattının adeta uçuşa yasak
bölge olarak Marcelo’nun hakimiyetinde
olduğunu söylesek yeridir.
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ANDREAS

BECK
32

“Siyah, Beyaz, en büyük Beşiktaş, diye
sokaklarda şarkı söyleme ve kutlama yapma
zamanı bugün. Ne diyebilirim ki, tüm takım
arkadaşlarımız, hepimiz çok mutluyuz.
İnanıyorum ki önümüzdeki sezon da bu
şekilde mutlu olacağız.”
Takımımızın sevimli sarısı,
Alman oyuncumuz Andreas
Beck, sade ama verimli futbolu
ile Kara Kartal’ın ihtiyaç
duyduğu her anda takımımıza
pozitif katkı sağladı.
Türkçe öğrenmeye olan
iştahı, kitap okumaya olan
merakı ve Türk kültürüne olan
ilgisiyle Beck, Beşiktaşlı olsun
olmasın herkesin sevgisini
kazandı.
Beşiktaş
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ATINÇ

NUKAN
33

“Çok mutluyum, gururluyum. Bu şampiyonluğu başta
annem ve ailem olmak üzere, desteğini bizden hiç
esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarına armağan etmek
istiyorum. Başkanımıza, hocamıza, takımdaki
ağabeylerime, arkadaşlarıma ve kardeşlerime de
sonsuz teşekkürler... En büyük Beşiktaş!”

Beşiktaş’ın sarı kulesi Atınç, yakışıklılığı, Apollon’u andıran fiziği ve
kafa toplarına yüksek hakimiyeti ile
hepimizin gözdesi...
Beşiktaş’ın altyapısından yetişen,
giderek güven veren bir futbol ortaya
sermeye başlayan Atınç Nukan, Kara
Kartal’ın geleceğinde de nice şampiyonluklara imza atmasını dilediğimiz
güzel insan!
Biz de sana teşekkür ediyoruz.
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LUIZ

RHODOLFO
44

“Beşiktaş’ın üst üste şampiyon olması beni çok mutlu
etti. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum.”

Maalesef başına gelen talihsiz
kazanın sancılarını uzun süre yaşadı
Rhodolfo. Şu anda en büyük mutluluğumuz yeniden sıhhatine kavuşmuş
olması. Eskisinden daha da sağlam bir
Rhodolfo, her zaman Beşiktaş’ın ihtiyaç
duyduğu savunma alanlarına en büyük
katkıyı sunacaktır
Beşiktaş
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RYAN

BABEL
49

“Uzun bir maraton sonunda artık kupayı kaldırıyoruz, ne
diyebilirim ki, çok mutluyum. Umuyorum ki
değerli Beşiktaş taraftarına seyretmesi
keyifli maçlar izletebilmişizdir.”
Babel; yorulmak bilmeyen Surinam
kaplanı,
Aman vermeyen Hollanda canavarı...
Topu ayağına aldığı her an, rakip savunmasını dağıtan, defansı hallaç pamuğuna
çeviren büyük futbolcu!
Tabii ki ayağına her top geldiğinde bize
müthiş bir keyif verdin. Top ile adeta dans
ettin, Beşiktaşımız’a devasa bir katkı sundun.
Ryan Babel, profesyonelliği, verimli futbol
anlayışı, olağanüstü driplingleri ve etkili
futboluyla şampiyonluğumuza büyük katkı
sağlayan Amsterdamlı yıldızımız...
Ayaklarına, yüreğine sağlık...
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GÖKHAN

GÖNÜL
77

“Beşiktaş’la şampiyonluk kupasını kaldırmanın
kıvancını yaşıyoruz. Bana ve takımımıza destek olan
herkese tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Bana
olan inancınızı boşa düşürmemiş olmanın gururunu
taşıyorum. Teşekkürler.”
Gökhan Gönül’ün futbol hayatında geldiği nokta, bir
profesyonellik destanı gibidir.
Kendisini hiç bozmadan, küllerinden doğan bir Anka
Kuşu gibi, bir Kartal gibi çıktı, mertçe topunu oynadı,
hepimizin gönlünü kazandı.
Oynadığı mevkisinde, hem görevini sonuna kadar
layığıyla yerine getirdi hem de bir dinamo gibi ileri-geri
çalışarak ofansif ve defansif katkıları dört dörtlük
takımına sundu.
Gökhan Gönül, dosta da, düşmana da şapka çıkarttırmayı başardı.
Hiç şüphesiz ki hepimiz seviniyoruz şu şampiyonluğa. Ama o, bir başka seviniyor.
Bunu da sonuna kadar hak ediyor.
Beşiktaş
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GÖKHAN

İNLER
80

“Beşiktaş’ın en büyük olduğunu cümle aleme gösterdik.
Şampiyonluktan sonra artık hedefimiz önümüzdeki
sezonda Avrupa’da da büyük başarılara imza atmak...
Çünkü taraftarımız bunu bizden bekliyor. Çok çalışıp onları
mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız.”

Büyük yetenek Gökhan İnler, henüz
çocuk yaşlardayken hayran olduğu
Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma’yı
bir antreman esnasında ziyaret etmişti.
Efsane ile deklanşörlere poz verdiğinde
bir gün bu yüce takımın formasını kendisinin de giyeceğinden emin gibiydi.
Nitekim o, hedeflerine ulaştı ve daha da
ötesi; şampiyon takımın kadrosuna girdi.
Gururunu paylaşıyoruz.
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CANER

ERKİN
88

“Talihsiz bir sakatlık yaşadım ama sonunda iyileşip
takımıma döndüm. Doğrusu, sezon bitmeden yeniden
Beşiktaş’a dönebilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum.
Gönül isterdi ki daha fazla oyunda kalabileyim ama artık
umarım önümüzdeki yıl daha güçlü bir Caner izleyeceksiniz sahalarda... Şampiyonluk hepimize kutlu olsun.”

Beşiktaşlılar onu, o Beşiktaş’ı çok
sevdi. Gelir gelmez tribünlerin sevgilisi
oldu.
Beşiktaş’a vereceği katkıların çok
büyük olduğunu her fırsatta hissettirdi
Caner Erkin.
Gerek hırsı gerekse de profesyonelliği
ile Caner Beşiktaş’ta daha nice şampiyonluklara imza atacak.
Buna, gönülden inanıyoruz.
Beşiktaş
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ANDERSON

TALISCA
94

“Büyük bir mücadele verdik. Karşılığını da aldık.
Her şey, kalitesi yüksek Beşiktaş taraftarının zevkli
maçlar izlemesi içindi. Bu heyecanı hep birlikte
paylaşmış olmaktan dolayı mutluyum.”

Duran toplar üstadı, insan-üstü şutlar erbabı; teknik mükemmellik, estetik futbol, lezzetli oyun anlayışı... Anderson Talisca için
daha hangi özellikler sayılabilir ki?
Beşiktaş’a geldiği andan itibaren güven verdi.
Maçlara ağırlığını koydu. Kader anlarında golleri de “ayağıyla”
istediği noktaya bıraktı; topa adeta gezegenler arası sıçrama
yarattı. Talisca’nın ayağında top, kara deliğe girmiş gibi bir farklı
muameleye maruz kalıyor, ufuk çizgisini de gol çizgisini de
bambaşka aşıyordu.
“This is Sparta” diye haykırıyordu ya o deli komutan, bir coşku
anında;
Biz de şöyle haykırıyoruz: “This is Taliscaaaaa!!!!”
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UTKU

YUVAKURAN
97

“Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum.
Beşiktaşlı olmak, bir sporcu için en büyük
gururlardan biridir. Daha nice şampiyonluk kupası
kaldıracağımıza inanıyorum”

Beşiktaş’ın kalecisi olmak zordur. Çünkü
hep zaferi, hep galibiyeti hedefleyen bir
takımdasınızdır. Size hemen her maçta
görece rakip kaleciden az iş düşer. Ancak
çelişik gibi görünen bu durum, büyük takım
kalecisinin aynı zamanda en büyük handikapıdır da. Çünkü herkes sizi yenmek için,
sizin kalenize gol atmak için adeta seferberlik
halinde olacaktır. İşte genç kalecimiz Utku da
bu zor göreve talip oldu ve söylediklerinden
de anlaşılabileceği gibi, bu takımın bir parçası
olmanın onurunu yaşıyor.
Beşiktaş
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DEMBA

BA
99

“Beşiktaş şampiyon oldu, bizim için
önemli olan bu. Çok mutluyum, Allah’a
şükürler olsun ki, bu takımda
şampiyonluk yaşadım.”

Hayata bakış açısı, eğlenceyi ıskalamaması, adına yapılan besteler ve her
daim pozitif bir Demba...
Hem Beşiktaş’ın büyüklüğünün hem de
Demba Ba’nın etkisinin bir kanıtı gibidir
taraftar-Demba aşkı.
Bazen, sadece ruh yeter.
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SİZE DE

TEŞEKKÜRLER
Kara Kartalımız’ın geçmiş dönemlerinde kadrosunda
olup da kiralık ya da satılık olarak başka kulüplerde
futbol kariyerlerine devam eden eski futbolcularımıza
da şükran duygularımızı iletmek isteriz...
Olcay Şahan, Pedro Franco, Mustafa Pektemek,
Alexander Milosevic, Denys Boyko, Gökhan Töre...
Hepinize, her şey için teşekkürler...
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.
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Fikret Orman, Süleyman
Seba’nın ardından
Beşiktaş’ta iki sene üst
üste şampiyonluk yaşayan
ilk başkan oldu. Yönetime
geldiğinden beri verdiği her
sözü tutarak, kulübümüzü
güneşli günlere taşıyan
Fikret Orman, adını
tarihimize altın harflerle
yazdırmaya devam ediyor.

B

eşiktaş’ta 2000 ve 2004
yılları arasında yönetim
kurulu üyeliği yapan Fikret
Orman, kimsenin elini taşın
altına koymaya cesaret
edemeği bir dönemde Beşiktaşımız’ın başkanlığına aday oldu.
Beşiktaşlı bir ailenin içinden yetişen
ve her zaman Beşiktaş’a hizmet
etme arzusunu içinde taşıyan Fikret
Orman 2012 yılında kulübümüzün
başkanı olarak seçildiğinde ilk
röportajını dergimize vermişti. Bu
röportajda “Güneşli günler çok ya-

kında gelecek” demiş ve en önemli
hedefinin “kişi ve kurumlara bağlı
olmayan çağdaş bir Beşiktaş’ı yaratmak” olduğunu söylemişti. Başkanlığa seçildiği tarihten itibaren
de Orman, gece-gündüz demeden
canla-başla kulübümüzün başarısı
için, bu hedefine yaklaşmak için çalıştı. Beşiktaşımız’ın dünya kulübü
olması yolunda dev adımlar attı.
Camiamızdaki birlik ve beraberliği
sağladığı gibi, rüyalarımızı gerçeğe
dönüştürdü, Beşiktaş’ta yeni çağlar
başlattı.

Biz büyük bir aileyiz
Öyle ki Beşiktaşımız, belki de
tarihinde hiç olmadığı kadar manevi
bir yara içindeydi. “Kongreye gitmeyin,
oy kullanmayın” söylemleri arasında
yapılan genel kurulda oy çokluğuyla
seçildiğinde kendisine oy veren-vermeyen, destekleyen-desteklemeyen
herkese kucak açtı Fikret Orman. Önce
insanların neden camiamızdan uzaklaştığının sebeplerini aradı, çözümler
üretti, küçük-büyük demeden herkesin
kapısını çaldı, onların gönlünü aldı.
Beşiktaş’ta hepimiz için sımsıcak bir
aile ortamı yarattı. Hep demez miyiz,
“Beşiktaş kan bağı olmayan ama
birbirlerini kardeş seçen insanların
hikayesidir” diye... İşte bu cümle, tam
da bu dönemde ete-kemiğe büründü.
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Artık muhteşem bir evimiz var
Başkanımız Fikret Orman’ın
dönemindeki en önemli atılımlardan biri şüphesiz tesisleşme adına
gerçekleşti. Bırakın yeni stadın
yapılmasını, BJK İnönü Stadı’nın
yıkılabileceğini bile kimse hayal
edemiyordu. “İzinleri yok”, “Yıkılamaz” denilen BJK İnönü Stadı’na
kazma vuruldu ve yerine muhteşem
bir mabet geldi. Türkiye’nin ilk akıllı
stadı Vodafone Park, şampiyonluk maçımıza yetiştirildi. İlk yılında takımı şampiyonluğa taşıyan
stadımız, ikinci yılında da zafer
Fotoğraf: Saycan Sayım
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kutlamalarımıza ev sahipliği yaptı.
Kulüp merkezimiz de stada taşınırken, mevcut yerler kiraya verildi.
7/24 yaşayan stadımızda çeşitli
organizasyonlara imza atıldı ve
İstanbul yeni bir yaşam merkezine
kavuştu. Türk sporunun mazide kalan pek çok değerli anısını o günkü
hisle kalplere taşımayı hedefleyen
Beşiktaş JK Müzesi, “Türkiye’nin
en büyük müzesi” olarak Vodafone
Park’ta açıldı.
Şüphesiz takımlarımızın antrenmanlarını yaptığı ve maçlarını

oynadığı tesislerimizin kalitesinin
de başarılarımızdaki payı büyük.
BJK Nevzat Demir ve BJK Fulya Süleyman Seba tesisleri başta olmak
üzere, takımlarımızın antrenmanlarını ve maçlarını yaptığı tesislere
önemli yatırımlar yapıldı. Var olan
tesislerin yenilenmesinin yanı sıra
kulübümüze yeni yerler de kazandırıldı. Akatlar’da Mehmet Üstünkaya
No:1903 Sosyal Tesisi açıldı. Kamp
alanlarıyla ilgili önemli adımlar atıldı. Sırada Beşiktaş’a yakışır bir spor
salonu çalışmaları var.

Giderlerimiz azaldı, gelirlerimiz arttı
Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli markalarıyla sponsorluk anlaşmaları yapar hale geldik.
Bu anlaşmalar içerisinde şüphesiz
en önemlisi Vodafone ile yaptığımız iş birliği... Vodafone ile Türk
spor tarihinin en büyük sponsorluk
anlaşmasına imza attık. Yenilenen
ya da yeni yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla Beşiktaş’ın gelirlerinde
önemli artış meydana geldi. Sadece
otobosü değil, kendisine özel uçağı
da olan bir kulübüz. Kartal Yuvası
mağazalarımızın hem sayısı hem
ürün yelpazemiz hem de ürünlerimizin kalitesi arttı. Eski davalar kapanırken, Beşiktaş artık kimsenin dava
açmasına gerek olmayan bir yapıya
büründürüldü. Al-sat dönemi, yerinde transferlerle futbol ekonomimiz
de daha iyi yönetilmeye başladı. Kulübümüzün iletişim alanında atılım
gerçekleştirdik. “Feda” ile başladık,
“Gururlan” ve sonrasında da “Efedi”
ile yola devam ediyoruz. Derneklerimiz, spor okullarımız çoğaldı. Yazımızın başında da hatırlattığımız gibi,
başkanımız Fikret Orman “Güneşli
günler çok yakında gelecek” dedi ve
o günler geldi...
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Söz başkanda
Şimdi de sözü başkanımız Fikret
Orman’a bırakalım... Bakın 21 Mayıs
2017 tarihinde yapılan kulübümüzün
2016 yılı Olağan İdari ve Mali Genel
Kurul Toplantısı’nda başkanımız
hangi konulara dikkat çekti:
“Geçen sene Vodafone Park’ı
açtık. Çok güzel bir kompleks oldu.
Burada bir yıl içerisinde büyük
başarılara imza attık. Şampiyonluk
aldık. Yüzde 72 galibiyet oranıyla
oynuyoruz. 6309 seyirci ortalamasıyla lig oynanıyor. Biz 32 bin kişiyle
oynuyoruz. Yaklaşık olarak beş
buçuk katı büyüklükle oynuyoruz.
Avrupa maçlarının seyirci ortalaması
7202 kişi, biz ise 37 bin ortalamayla
oynadık.
Beşiktaş’ın arşivi oluşturulmasına
büyük zaman harcandı. 114 yıllık
bütün belgelerimizi dijital olarak
arşivledik. Ne istiyorsanız oradan
bulabilirsiniz. Büyük para harcadık
buna ama tarihine sahip çıkmayan
bir kulübün hiçbir geleceği olmaz.
Vodafone Park’ta dört restoran
var. Bir tane daha açacağız. İzinlerini
aldık. Bayramdan sonra açacağız.
Haftanın yedi günü tüm taraftarlarımıza hizmet verecektir. Ofislerimizi
stada taşıdık. Beş ayrı yerdeydik.
Plazalardaki ofisi taşıdık. Başkanlık
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makamını taşıdık. Kulüp binamızdan
da taşındık. Bir tek medya grubu
kaldı onu da taşıyacağız. Çıktığımız
her yeri kiraya verdik.
İki rakibimizden de yüzde yirmi,
yüzde otuz fazla gelir elde ediyoruz.
Stadyum geliri olarak değil, pazarlamada da yaklaşık olarak 150 milyon
dolarlık anlaşmalar imzaladık. Bu
anlaşmalarda hiçbir kişinin kapısının
çalmadan kazan-kazan anlaşması
imzaladık. Çok sayıda reklam filmi
çekiliyor. Bu da Beşiktaş’ın kamuoyunda yükselişini gösteriyor.
Yeni projelere ihtiyacımız var.
Uzakdoğu’ya açılıyoruz. Dünyanın
her tarafında Beşiktaş taraftarı
olması lazım. Gelirlerimizin en üst
noktasına ulaştık. Global sponsorlarımızın olması lazım. 16 milyon dolar
forma gelirimiz var. Onlarla mücadele edebilmemiz için bizim de global
sponsorumuzun olması lazım. Bizim
kulübümüzü sadece Türkiye’de
Almanya’da değil, Çin’de Malezya’da
da göreceksiniz.
Beşiktaş dünyanın her tarafında
izlenen bir kulüptür. Kimse Beşiktaş’ı
çantada keklik olarak göremez. Daha
büyük anlaşmalar imzalayacağız.
Artık herkesin gurur duyacağı
bir uçağımız var. Hamdolsun çok

uğraştık. Napoli’ye giderken, takımla
beraber uçtuk. Biz zaten THY ile
uçuyorduk ama kendi uçağımızla
uçmak istediğimiz bir şeydi. Başardığımız için çok mutluyuz.
Napoli’ye gidiyorsun Beşiktaş’ın
otobüsü var. Lyon’a gidiyorsun
Beşiktaş’ın otobüsü var. Bunları
dünyada hiçbir kulüp yapamaz.
Biz her yere kendi otobüsümüzle
gidiyoruz. Biz ‘Feda’ ile başladık.
Stadı yıkınca ‘Gururlan’ ile devam
ettik. Şimdi de ‘Efendi Beşiktaş’ ile
devam ediyoruz. Efendiyiz ama bu
demek değildir ki hakkımızı korumayacağız. Vakur duruyoruz ama
Beşiktaş’ı herkese gösteriyoruz.
Kim bize nasıl davranıyorsa o şe-

kilde davranıyoruz. Beşiktaş’ı ufak
görenlere, Beşiktaş’ın kim olduğunu
gösteriyoruz.
Sessiz tezahüratı dünyada ilk kez
biz yaptık. Dünya çapında ses getiren bir organizasyon oldu. Dünyanın
yüz yirmi ülkesinde haber yapıldı bu.
Dokuz milyon kişiyle iletişim kuruldu. Toplam seksen dört mağazamız
var Türkiye çapında. İlk geldiğimizde
yetmiş dokuz bin forma satıyorduk,
geçen sene üç yüz bin forma sattık.
Bu sezon dört yüz bin formaya
geldik, beş yüz bini hedefliyoruz.
15.6 milyon TL’den 90 milyon TL’ye
geldik. Türkiye’nin en büyük Kartal
Yuvası mağazasını yaptık.
Müthiş bir iletişim gücümüz

var. Avrupa’da sosyal medyada en
hızlı büyüyen dokuzuncu kulübüz.
Türkiye’nin en fazla iletişim kurulan
sosyal medya hesaplarına sahibiz.
Sessiz tezahüratı dünyada ilk kez
biz yaptık. Dünya çapında ses getiren bir organizasyon oldu. İki yüz
kereden fazla haber oldu. Dünyanın
yüz yirmi ülkesinde haber yapıldı bu.
Dokuz milyon kişiyle iletişim kuruldu. Çok sayıda reklam filmi çekiliyor. Bu da Beşiktaş’ın kamuoyunda
yükselişini gösteriyor. Biz ‘Feda’ ile
başladık. Stadı yıkınca ‘Gururlan’ ile
devam ettik. Şimdi de ‘Efendi Beşiktaş’ ile devam ediyoruz. Önceden
medyada daha az haber olurduk,
artık hep manşetlerdeyiz.”

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantımız yapıldı
Kulübümüzün 2016 yılı Olağan
İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı,
21 Mayıs 2017 tarihinde Başkanımız Fikret Orman, yönetim kurulu
üyelerimiz ve kongre üyelerimizin
katılımıyla BJK Akatlar’da 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 idari ve
mali faaliyetlerini Ahmet Ürkmezgil
(Genel Sekreter, Şan Ökten Tesisi'nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi)
ve Berk Hacıgüzeller (Sayman, Mali
İşler ve Finans, İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı, Akatlar Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisi'nden Sorumlu),
kongre üyelerimize anlattı.
Başkanımız Fikret Orman’ın
konuşmasının ardından Denetim Kurulu Başkanımız Feyyaz
Tuncel, Denetim Kurulu raporunu
kongre üyelerimiz ile paylaştı.
Raporların görüşülmesinden sonra

01.01.2016-31.12.2016 tarihleri
arası ile ilgili olarak yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı
ayrı ibrası oya sunuldu. Yönetim
kurulu idari ve mali bakımdan oy
çokluğuyla ibra edildi. 2017 Mali
Yılı Konsolide Bütçesi okundu,
görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul
edildi.
Mülkiyeti BJK Derneği’ne ait
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 56 pafta, 7 ada, 76
parselde kayıtlı mecurda (benzin
istasyonu) kiracı olarak bulunan
şirket (Fulya Akaryakıt Ticaret ve
San A.Ş.) ile imzalanan kira sözleşmesi ve ek protokollerinin genel
kurul kararı olmaksızın uzatılmaması/dernek aleyhine tadil edilmemesi ve/veya bu şirketle ve/veya
bu şirketin doğrudan veya dolaylı
olarak bağlantısı bulunan gerçek
veya tüzel üçüncü kişilerle yeniden kira sözleşmesi yapılmaması
hususu görüşüldü ve oy çokluğuyla
kabul edildi.
Tüzüğümüzün 28/m madde-

si gereğince derneğimiz ve bağlı
şirketlerinin bilet satış işlemleri için
şirket kurulması hususu görüşüldü
ve oy çokluğuyla kabul edildi. Tüzüğümüzün 28/m maddesi gereğince
Kocaeli Birlik Sportif Hizmetler
A.Ş.’nin hisselerinin yüzde seksenin
satın alınması ve bu suretle şirkete
ortak olunması hususu görüşüldü
ve oy çokluğuyla kabul edildi.
Derneğimizin 24839 sicil numaralı üyesi Ahmet Gelberi, 23267
sicil numaralı üyesi Ozan Biber,
26452 sicil numaralı üyesi Okan
Başaran hakkında BJK Derneği
Disiplin Kurulu tarafından verilmiş
kesin çıkarma cezalarının bir kez
daha disiplin kurulunca gözden
geçirilmesine dair talepler tüzüğün
48/b maddesi uyarınca ele alındı,
söz konusu üyelerin kesin çıkarma
cezalarının bir kez daha disiplin
kurulunca gözden geçirilmesi talebi
oy çokluğuyla red edildi ve üyelikleri düştü. Olağan İdari ve Mali Genel
Kurul Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.
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Şampiyon
Beşiktaş’ın
Resmi Giyim
Sponsoru

THE ORIGINAL AMERICAN BRAND
ZORLU CENTER

AKASYA AVM

EDWARDS KONAK PİER
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İSTİNYEPARK

EDWARDS KALAMIŞ MARİNA

ANKARA PANORA
GALERIES LAFAYETTE
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WWW.RMKCLASSIC.COM

İZMİR KONAK PİER
WEPUBLIC

EDWARDS AKMERKEZ
VODAFONE ARENA
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Yazı: Murat Arda

Bir hoca düşünün ki
babacanlığın en halis örneklerini
göstersin; profesyonellik ile
amatör futbol sevgisini en
yüce biçimlerde harmanlasın...
Şampiyon Beşiktaş’ın kalender
teknik direktörü Şenol Güneş,
sadece emsalsiz ve başarılı
spor adamlığıyla değil; insanlığı,
örnek kişiliği ve bilge ruhu ile
de tüm sporseverlerin gönlünü
kazanan bir fenomendir.
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eşiktaş’a Şenol Güneş geldi,
mevsim değişti... Onunla
ilk röportajımı yapmak
üzere BJK Nevzat Demir
Tesisleri’nin koridorlarında
derin bir sessizlikle “söyleşi iznini”
koparmak için beklerken, Kemal
Burkay’ın unutulmaz sözleri zihnime
şöyle yerleşmişti:

Futbol A takımımızda yerli ve yabancı birçok teknik
direktör görev aldı. Şenol Güneş’in teknik direktörlüğü
öncesinde on üç şampiyonluğumuzda çok sayıda
ismin emeği geçti. Şenol Güneş’in ise tüm bu teknik
direktörlerimiz arasında bir farkı bulunuyor. Şenol Güneş,
“Beşiktaşımız’a üst üste şampiyonluk yaşatan ilk Türk
teknik direktör” olarak kulübümüzün tarihine geçti.

“Gülümse hadi gülümse
Bulutlar gitsin
İşçiler iyi çalışsın, gülümse
Yoksa ben nasıl yenilenirim
Hadi gülümse
Belki şehre bir film gelir
Bir güzel orman olur yazılarda
İklim değişir Akdeniz olur
Gülümse”
Ancak yüzler gülmüyor, beklediğim röportaj izni bir türlü çıkmıyordu. Büyük bir panik halinde yanıma
gelen dönemin basın sorumlusu
arkadaşımız Coşkun, “Hoca basın ile
çok fazla haşır neşir olmak istemiyor,
röportajı yapman mümkün değil”
haberini getirdiğinde, başımdan
aşağı adeta kaynar sular dökülmüştü. Yarım ağız bir sırıtma ile “Şimdi
ne yapacağız abi?” diye gözlerimin
içine bakan fotoğrafçımız Tolga
Özgal’a yutkunmak dışında bir cevap
verememiştim. Biraz önceki şiirde
mırıldandığım “mevsimin Akdeniz
olması” repliği, Karadeniz kasırgası
etkisine dönüşerek hayal kırıklığına evrilmişti. Ancak bu röportaj,
yapılmalıydı, titreyip kendime geldim
ve basın sorumlusu arkadaşımızın
peşine düştüm.

Sadece beş dakika!
“Hocamızla sadece beş dakika
görüşmemizi sağla”
“Mümkün değil, hoca röportaj
vermek istemiyor.”
“Tamam, sadece tanışmak istiyorum.”
“Çok medyatik bir yapısı yok
hocanın, sadece futbola odaklanmak
istiyor.”
“Bir merhaba diyeyim, başka bir
şey istemiyorum”
“Allem etmek, kallem etmek”
deyiminin ansiklopedideki karşılığını
yerine getirecek, her türlü ısrar ve
teşvikler sonucu, sonunda emelime
ulaşacaktım. Hocanın odasına giden

koridorda kan ter içinde, bizlere
rehberlik eden tesis görevlisinin ardından, ürkek adımlarla ilerliyorduk.
O anı hiç unutmuyorum; zira
odaya giden o kısa yürüyüş sekansımızda Shining filmindeki Jack
Nicholson’ın şatovari evinin meşhur
derin koridorlarındaki tekinsiz haleti
ruhiyesi tüm benliğimi sarmıştı!
Çocukluğumdan beri bildiğim,
siyah-beyaz televizyon yıllarından,
sararmış yapraklı dergi ve gazete
kağıtlarından aşina olduğum bir spor
efsanesi ile ilk defa tanışacak olmanın müthiş heyecanını yaşıyordum.
Ayrıca Şenol Güneş ile ilk röportajı

yapacak olmanın getirdiği mesleki
bir haz duygusu ve de bu söyleşinin
gerçekleşmesinin pamuk ipliğine
bağlı olmasının getirdiği tereddütler
sonucunda sanki Stanley Kubrick’in
film karakterlerine dönmüştüm.
Her şeyi akışına bırakmaktan başka
şansım yoktu.
Tabii bu esnada kafamı en çok
kurcalayan mesele şuydu: beş dakikada ne yapabilirdim ki?
O anda dönüp fotoğrafçı arkadaşım Tolga’ya baktım. Muhtemelen, o
da beş dakika içerisinde nasıl fotoğraf çekilebilir ki diye içinden geçiriyor
olmalıydı.
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Efsane ile yüz yüze
Şenol hocanın odasına geldiğimizde Coşkun, “Burada bekleyin
abi” dedi ve içeri girdi. Kapı aralıktı.
Coşkun’un “Hocam, kulübümüzün
dergisinin yazarı Murat Arda, sizinle
tanışmak istiyor, ‘En fazla beş dakika’ dedi” açıklamasına Şenol hoca
sanki öfkeli bir şeyler söyledi ama
anlayamadım. Nefesimi tutmuş beklemeye başladım... Fotoğrafçı Tolga
ile göz göze geldik ve birbirimize bakarken suratımızda peyda olan yarım
ağız, zoraki bir sırıtma ile kaderlerine

razı kurbanlık koyunlar gibi orada
dikilmeye devam ettik.
Neyse ki sonunda içeri çağırıldık.
İşte, efsane karşımdaydı.
O an, tüm profesyonellik söylemleri geride kalmıştı benim için. Tamamen kendiliğinden oluşan, hakiki
bir samimiyetle hocaya sevgi dolu
bakıyordum. Karşımda bir futbol
hocası değil; sanki Tarık Akan’ların,
Münir Özkul’ların, Şener Şen’lerin
ekolünden, büyük bir Yeşilçam üstadı varmış gibi hissediyordum. Ne-

dense o an, Şenol hoca bana büyük
bir film yıldızı, bunun da ötesinde bir
halk kahramanı gibi gelmişti. Büyük
bir saygıyla elini sıktım ve “Hocam,
sizinle tanışmaktan büyük bir onur
duydum” dedim. Odaya girdiğimizde
yüzünde var olan o ciddi başöğretmen edası, birdenbire şefkatli bir
baba sıcaklığına evrildi ve biz Şenol
hoca ile, o gün tesislerde saatler
boyu vakit geçirdik. Biz o gün Şenol
Güneş ile sadece bir röportaj yapmadık, samimi bir muhabbet çevirdik.

Söylediklerinin hepsini hayata geçirdi
Günümüzde artık emsalsiz bir
fenomen haline gelen, “başarılı
teknik direktör” demenin yetersiz
kalacağı Şenol Güneş, bu röportajda sarf ettiği sözlerin hepsini birer
birer gerçekleştirdi. İki yıl sonra
Güneş hocam ile tekrar bir araya
geldik.
Kendisine şunları söyledim:
“Hocam, Beşiktaş’a ilk geldiğinizde ilk röportajınızı benle yapmıştınız. O röportajda kurduğunuz
cümleler arasında bir tane bile
boşa harcanmış ifade yok, hepsini
başardınız. ‘Devrimci Beşiktaş’a dinamik futbol yakışır’ gibi iddialı bir
laf etmiştiniz, en katıksız Beşiktaş
düşmanı bile iki sezondur liglerimizdeki en keyifli futbolu Beşiktaş’ın sergilediğini söyleyecektir.”
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Şenol hoca, kendisini kapak
yaptığımız Eylül 2015 Beşiktaş Dergisi’ni sevecenlikle inceleyip benim
için fiyakalı bir imza attı ve şunları söyledi: “Söylediklerimi bazen
unutuyorum. Söz uçar yazı kalır. Bu
yüzden yazılı dergicilik önemlidir.”
Hocamızın sadece bu sözleri
bile kültüre verdiği değeri ispatlıyor. O salt bir teknik direktör değil,
evrensel düşünceye ulaşmış bir
öğretmen aynı zamanda.
Hedefini sadece şampiyonluk ile
sınırlamaması, taraftara kaliteli ve
keyifli bir futbol izletmek vaadi ve
bu vaadi iki şampiyonluk ile taçlandırmış olması, Şenol Güneş’in spor
adamlığının zirvesidir.
Seni seviyoruz Şenol Güneş,
teşekkürler...
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TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ ŞENOL GÜNEŞ:

“SAHA iÇiNDE VE DIŞINDA
BiZ BiR AiLEYiZ”

B

eşiktaşımız’ı iki sezondur
şampiyonluğa taşıyan
teknik direktörümüz Şenol
Güneş, basın toplantısında
gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Güneş’in basın toplantısındaki açıklamaları özetle şöyle:
"2016-17 sezonu bize farklı bir
misyon yükledi. Şampiyon ötesi bir
karakter ortaya koymaya çalıştık.
Beş yıllık planlama içerisinde önemli
mesafe kat ettik. Biz de işimizin
bazılarını yaptık, bazılarında eksik
kaldık. Daha büyük iştah ile yeni
hedeflere koşulmalıdır.
Hiçbir maçta ezilmedik. Kiev
maçında kötü başlamadık ama oyun
olarak dağıldık. Lyon maçında iyi
oynadık, hedeften uzaklaştık. Karabük ve Başakşehir maçında çok kötü
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oynadık.
Oyuncular, taraftar, personel
herkes bu başarıda büyük emek
verdi. Olağanüstü bir çalışma ile
bu günlere gelindi. Bütün Beşiktaş
Camiası’nın, ailenin bize katkısı oldu.
Herkese teşekkür ediyorum ve tebrik
ediyorum.
Saha içi ve dışında biz bir aileyiz.
Rakiplerimiz kadar güçlüydük. Onlara saygı gösterdik. Büyük kitlelerin
de saygısını kazanmayı bildik. Efendi
olmaya ve güzel futbol oynamaya
çalıştık. Sonuçlar ne olursa olsun
hedefimizden vazgeçmedik.
Şampiyon olduk, üçüncü yıldızı
taktık. Kulüp için, başkan için, benim
için ilkler olabilir. Bu bizim sorumluluklarımızı artırır.
Futbolun bir oyun olduğunu

biliyoruz. Düşüncelerimizi endişelerimizden ayırdık, basit yaşadık.
Elimizdekilerin kıymetini bildik. Hatalarımızı azaltmaya çalıştık. Futbolun
dışına asla çıkmadık.
Sporun doğasında kazanmak var.
Felsefemizi geliştirelim, futbolu zenginleştirelim, sürekli yenilikçi olalım.
Cesur ve sanatsal futbol oynayarak
seyirciyi sahaya getirebiliriz. Korkarak onları kaçırırız. Sadece Beşiktaş’ın şampiyon olması yetmez, diğer
takımların da iyi olması gerekiyor.
Başarıyı da başarısızlığı da,
kötüyü de iyiyi de gören bir kişiyim.
Doğruları yapmaya çalışırım. Doğruyu yaparsan, başarı gelir.
Hocalar ve personel ile herkesle
konuşacağım. Beşiktaş Camiası’nda
sevildiğimi biliyorum. Ben de onları

mu? Olur. Manchester United’ın oyununu beğenmiyorken kupayı o aldı.
Şampiyonlar Ligi’nde olmalıyız. Ben
şampiyonluğu garantileseydim Lyon
maçına farklı bakardım. Bize üç yıldız
yetmez. Birçok yıldızı almalıyız.”

seviyorum. Ben, Türkiye’de herkesi
seviyorum. Bu işler sevgi ve saygı ile
yürütülmeli.
Daha büyük başarılara imza atmak gerekiyor. Geçmişe takılmayacağız, geleceğe bakacağız ve bugünü
de yaşamayı unutmayacağız.
Büyük Önder Atatürk’ün dediği
gibi zeki, çevik, ahlaklı sporcular
yetiştirmeliyiz. Bizim birinci önceliğimiz bu.
Önemli olmayı değil, değerli olmayı öncelik olarak tutuyoruz. Algıyı değiştireceğiz. Zaman zaman sonuçlar
kötü gitti ama hiç bir zaman vazgeçmedik. Fenerbahçe maçı buna en iyi
örnektir. Biz işimizi doğru yapacağız.
Futbol ahlaklı insanların işidir. Bunu
bozmak isteyenleri aramıza sokmayalım.
Beşiktaş taraftarı biz düşerken

bizi ayağa kaldırdı. Onların yüzleri
hep gülsün. Ben taraftarın üzülmesine ağlıyorum. Ancak ben o kitleler
adına iş yapıyorum, o yüzden benim
ayakta durmam lazım.
Ben burada mutluyum. Beşiktaş’tan kovarlarsa da gitmem.
Şampiyon olduğumuz için her
takım bize karşı aşırı motive olarak
oynuyor. Bizi de zorladılar, bu güzel
bir şey. Beşiktaş iki senedir şampiyon oldu. Seneye de şampiyon olur.
Takımın adı artık şampiyonluk ile
özdeşleşmiştir.
Altyapı tesisimizin için araziyi bile
alamıyoruz. Biz de yatırım yapacağız. Başakşehir’e yatırım yapılması
için izin veriliyor. Başakşehir başarılı.
Biz şampiyon olsak bile yetmez. İyi
oynayacağız, hata yapmayacağız.
Avrupa’da kupa kaldırmak olur
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KENARDAKi

BiLGE ADAMLAR
Onlar, Şenol Güneş hocamızın adeta gözü kulağı gibiler... Heyecanla devam eden
maçlardaki kritik anlar, kırılma noktaları; futbolcularımızın moral motivasyonları,
hepsi kenardaki bilge adamların, başta Şenol hoca olmak üzere tüm teknik kadronun
analizleriyle değerlendiriliyor, oyuna kenardan en etkili müdahaleler bu sayede yapılıyor.
Onlar; teknik kadromuzu oluşturan bilimsel kafalar...

Tamer Tuna: “Bu gurur hepimizin”
Gol anlarında ya da kritik dakikalarda sahadaki futbolcuların
heyecanları, öfkeleri ya da sevinçleri
kadar kulübedeki teknik ekibin de
nasıl sevindiği, maçın gidişatına ne
tür tepkiler verdikleri hep dikkatleri
çeker. Şenol Güneş’in beklenmedik
anlardaki gol sevinçleri, başlı başına
seyirlik bir keyif anıdır her Beşiktaşlı
için; kezâ Tamer Tuna hocamızın ki
de... Gol olduktan sonraki vücut dili,
sporcularımıza saha kenarından yaklaşımları çok önemlidir ve Tamer hocanın katkısı asla yadsınamaz. Onun
maç esnasındaki ruh halini dışarıya
yansıtma hali de oyunun içerisine
ne denli dahil olduğunun bir ispatı
gibidir. Tuna, profesyonel futbolculuk
kariyerinde 2001-03 yılları arasın-
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da Beşiktaşımız’ın hem formasını
giyme hem de şampiyonluk kupasını
kaldırma şerefine nail olmuştu. Futbolu bıraktıktan sonra 2010 yılında
Dardanelspor’da altyapı antrenörlüğü
yapmaya başladı. Gaziantepspor ve
Sivasspor’da yardımcı antrenörlük
görevlerini üstlendi. 2015-16 sezonu
başında futbol takımımızda antrenörlük görevine gelen Tamer Tuna, önceki sezonun şampiyonluk sevincini yaşama şansına erişmişken, bu sezon
da aynı mutluluğu tekrar yaşamanın
haklı gururunu da taşıyor. Antrenörümüz Tamer Tuna, “Şampiyonluğu hak
eden Beşiktaşımız’ın önümüzdeki
yıl da aynı başarıyı tekrarlayacağına inanıyorum, bu gurur hepimizin”
diyor.

Şeref Çiçek: “Şampiyonluklar zincirini sürdüreceğiz”
Bir spor bilim uzmanı, aynı
zamanda başarılı bir akademisyen
olan antrenörümüz Şeref Çiçek’in,
Beşiktaş’taki ikinci yılında ikinci
şampiyonluğunu yaşaması, kendisine müthiş bir sevinç yaşattı.
Daha önce çeşitli kulüplerde gençlik
gelişim antrenörü ve gençlik gelişim
teknik sorumlusu olarak çalışan
Şeref Çiçek, Trabzonspor ve Bursaspor’daki antrenörlük görevlerinden sonra Şenol Güneş ile birlikte
Beşiktaşımız’a geldi ve o da tarih
yazan Beşiktaşımız’ın şampiyonluk
serisinde bu sezon ikinci kez kupayı
kaldırmanın onurunu yaşıyor:
“Üçüncü yıldızımızı taktığımız
için gururluyuz” diyen Çiçek, “hız
kesmeden şampiyonluklar zincirini
sürdüreceğiz” sözünü veriyor.

Miguel Montanana: “Futbolcularımız başardılar”
Kondisyonerimiz Miguel Peiro
Montanana için ne kadar övgü düzsek az... Zira daha önce Bursaspor,
Trabzonspor, Celta Vigo ve Atletico
Madrid takımlarında görev yapan
başarılı kondisyonerimiz, dinamik
bir takım yaratma hedefinde Şenol Güneş’in ve teknik ekibin tüm
talimatlarını futbolcular üzerinde
eksiksiz uyguladı. Ligin en seyredeğer ve güçlü takımının yaratılmasına
emsalsiz katkı sundu. Miguel üstadımıza kulak verelim: “Beşiktaş bu
sezon da şampiyon... Çok mutluyuz.
Tüm futbolcularımızı kutluyorum,
çok çalıştılar, her daim kondisyonlarını üst sevide tuttular.”
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Marjan Mrmic: “Başarı bizim hakkımızdı”
Kara Kartal’ın kalesine hem saha
içinde hem de kulübede, iki ayrı dönemde, futbolcu ve antrenör olarak
hizmet etmenin onurunu yaşayan
Marjan Mrmic, şanlı Beşiktaş’ın kalecilerinden sorumlu antrenör olarak
bu sezon şampiyonluk sevincini
doya doya yaşıyor. Önce hocamızın
kariyerini bir anımsayalım; 6 Mayıs 1965’te Sisak’ta dünyaya gelen
Mrmic, Cibalia, Varteks, Charleroi takımlarında kalecilik yaptı. 1996-1998
yılları arasında Beşiktaşımız’ın kalesini koruma şerefine nail olan Mrmic,
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aynı zamanda Hırvatistan Milli
Takımı’nın da tam on dört kez file
bekçiliğini yaptı. Profesyonel futbol
yaşantısını noktaladıktan sonra Varteks ve Hırvatistan Milli Takımı’nda
kaleci antrenörlüğü de yapan Mrmic,
2016-17 sezonu başında futbol takımımızın kaleci antrenörlüğü görevine
getirildi. Mrmic, “Beşiktaş’taki aile
ortamı, dayanışma ve futbolcuların
nasıl da birlik olabildikleri herkesçe
görülüyor. Başarı da doğal olarak
bizim hakkımızdı. Şampiyonluk tüm
taraftara kutlu olsun” diyor.

Büyük Beşiktaş ailesinin fertleri
Sadece tribünlerdeki taraftarımız,
futbolcularımız ve teknik ekip değil;
Beşiktaş’ın kalabalık ailesinde görünmeyen kahramanlar da azımsanmayacak sayıda... Analiz uzmanlarımız,
seyahat menajerlerimiz, bireysel
oyuncu antrenörlerimiz, idari direktörlerimiz, sağlık ekibimiz, malzemecilerimiz... Beşiktaş’ın şampiyonluk
serisinde onların da emekleri büyük...
Tüm yıl boyunca Beşiktaş Dergisi
ile tam uyumlu çalışan ve bizlere
her türlü kolaylığı gösteren başta

medya sorumlusu Selim Şakarcan
olmak üzere, yabancı futbolcular ile
röportajlarımızda bizlere yardımcı
olan, idari menajer ve tercümanımız Halil Yazıcıoğlu, Arda Kabaklı,
fotoğrafçı Rahman Sağıroğlu, direktör
Ali Naibi, idari direktör yardımcısı
Berkay Türkmen, idari sorumlu H.
Erdinç Gültekin, antrenör-tercüman
Erol Malkoç, bireysel performans
antrenörü Dolu Arslan, analiz uzmanı Eren Şafak, antrenör Mehmet
Kulaksızoğlu, sağlık kurulu başkanı

Sarper Çetinkaya, doktor Murat Çevik,
fizyoterapistlerimiz Pablo Lopez
Fernandez, Mehmet Alpözgen ve Zeki
Çetin, masörler Cemil Karataş, Osman
Doğru ve Erkan Ulusoy, profesyonel
işler sorumlusu Emir Şiranlı ve elbette
ki emektar malzemecilerimiz Süreyya
Soner olmak üzere Erdal Erdem ve
Erol Erdem'e; ayrıca Eren Sarım, Enver
Akdoğan, Barış Papila, tesis müdürümüz İlker Yılmaz ve tüm BJK Nevzat
Demir çalışanlarına minnettarlığımızı
sunmak isteriz.
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BiZ
BESiKTASLIYIZ
topa ve hayata müptelayız
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Futbol, taraftar ile güzel... Issız tribünler, oynanan futbolun seyir zevkini de düşürür,
bu sporun heyecanını da... Bir kulübün başarısının asıl mimarı, taraftarlarıdır. İşte
büyük Beşiktaş taraftarı da, futbolu güzelleştiren, bu spora artı değer katan yegane
güçlerden birisidir Türkiye’de. Beşiktaş taraftarı, Türkiye’nin aydınlık yüzü, Beşiktaş’ın
itici kuvvetidir ve tribünün hakkını verir deplasmanda da, evde de... Onlar şampiyonun,
şampiyon taraftarları...

Beşiktaş

Haziran - Temmuz 2017

83

F

utbolun “forma aşkı” için
oynandığı o eski güzel
günlerden belki biraz uzakta
olabiliriz.
“Mücadele azmi”, “formanın hakkını vermek” gibi kavramlar
günümüzde biraz arkaik karşılanıyor
olabilir.
Endüstriyel futbolun çarkları çok
hızlı dönüyor, “değerler” erozyonu hız
kesmiyor olabilir.
Profesyonelleşen futbol, kârlı bir
sektöre dönüştüğü oranda “eğlencesini yitiriyor”, belki de anlamını
kaybetme riski ile karşı karşıya bile
geliyor olabilir.
Ancak bizim için ne gam!
Biz, yensek de yenilsek de tribünde gerektiğinde “dat diri dat dat” diye
çıldırarak zıplamaya;
İyi günde, kötü günde Beşiktaş’ın
yanında olmaya;
“Bazı değerlere” sahip çıkmaya;
İşin eğlencesini de asla ıskalamamaya;
Ve her şeyden önemlisi Beşiktaşlılık kaidelerini özümsemeye devam
edeceğiz...
Taraftar olarak bir olma, birlik
olma ve bir takım ruhu oluşturma
yolunda “on ikinci oyuncu olarak”
farkımızı şimdiye kadar koruduk,
sonsuza kadar koruyacağız.
Çünkü biz, öncü rolleri üstlenme
cesaretini gösteren büyük Beşiktaş
taraftarıyız.
Kimdir bu Beşiktaş taraftarı?
Onlar, gölgedeki kahramanlar
gibidirler.
Diğer takımlar sükunet dolu boş
tribünlere oynarken, Beşiktaşlı iyi
günde, kötü günde ıssızlığa meydan
okur.
Evde ve deplasmanda statları
bayram yerine çevirendir.
Beşiktaş’ın çocuğu olmak, topa
müptela olmaktır; acıya gülebilme
yeteneği Kara Kartal taraftarlığının
bir parçasıdır.
Onlar, takımlarına hasretlerinden
prangalar eskiten son romantiklerdir.
Onlar, Beşiktaş’ı “güzel” kılanlardır.
Bu kulüp, taraftarlarıyla, futbolcularıyla, efsane başkanlarıyla ve tarihiyle bir bütün olarak “fark” yaratır.
Mesela bir “malzemeci” o kulübün
bir anıtına dönüşür!
Süleyman Seba, bir anıttır. Baba
Hakkı, bir anıttır. Şeref Bey, bir anıttır.
Metin, Ali, Feyyaz, bir anıttır. Optik
Başkan, bir anıttır. Elbette ki malzemeci Süreyya da, tribündeki binlerce
isimsiz kahraman da, Beşiktaşlılığın
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en nadide anıtlarındandır. Herbiri bu
güzide kulübün bir parçası olmuştur.
Gordon Milne’nin de dediği gibi;
“Beşiktaş’ın başarısı herkesin yüreğinin aynı şekilde atmasında yatar.”
İşte Beşiktaş tribünü, yüreklerin
bir olduğu yegane olgulardan biridir.
Beşiktaş taraftarı, iyiliğin ve ilerinin tarafıdır.
Tevazu, ayağını yorganına göre
uzatmak, fair play, dürüstlük, haklarını sonuna kadar korumak, gerektiğinde kaybetmeyi de bilmek ve
efendilik gibi özellikler Beşiktaş’a ve
Beşiktaşlılar’a mal olmuştur.
Rakibe saygı, fair play, gençlere
ve ahlaka önem gösterme, dürüstlük
gibi kavramlar Beşiktaşımız’ın ve
taraftarlığın olmazsa olmazlarıdır.
İşte bu yüzden Beşiktaş futbolu
güzelleştirir ve bundandır ezeli rakiplerin Beşiktaş ile oynadıkları maçlarda statları doldurması... Çünkü
Beşiktaş’ı izlemek zevktir; rakip de
olsa, taraftar da...
Sözünün eri Beşiktaşlı; en büyük
Beşiktaşlı Gazi Mustafa Kemal’in
değerlerinin futbol dünyasındaki
temsilcisi olarak, tüm Türkiye’nin
aydınlık yarınlarını kuracak olan
kültürün ta kendisidir.
Sadece topa, futbola, spora değil;
hayata müptela olan tüm Beşiktaşlılar’a selam olsun. Şanlı şampiyonluğumuz ve üçüncü yıldızımız kutlu
olsun.
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Beşiktaş'ı zirveye taşıyan TEMSA,
şampiyonluğu kutlar.

Milyonlarca taraftarının desteğiyle şampiyonluğa ulaşan, Avrupa’da
başarıyla mücadele edip ülkemizi gururlandıran Beşiktaş’ı, başarılarından
dolayı kutlar, bu başarılara taşıyor olmaktan gurur duyarız.
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NE DEDiYSEK O!

BUNDAN

SONRA

HER SENE

2015-16 Spor Toto Süper Lig Şampiyonu
Beşiktaşımız, yeni sezona başlarken
“Bu sene de o sene” diyerek, takımımıza
olan inancımızı ilan etmiştik. Kısa sürede
ligin tek favorisi, şampiyonluğun tek
adayı haline gelen Siyah Beyazlılarımız,
otuz dört hafta boyunca, terlerinin son
damlasına kadar savaştı. Şenol Güneş’in
öğrencileri, sonunda yüzümüzü güldürdü.
İşte her bir saniyesiyle zafere adım adım
yaklaştığımız o önemli doksan dakikalar...
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73
63
60

30 43
28 35
32 28

77
73
64

10 65
10 47
11 39

40 25
40 7
34 5

64
58
51

AKHİSAR BELEDİYE 34 14 6 14 46
GENÇLERBİRLİĞİ
34 12 10 12 33
A. KONYASPOR
34 11 10 13 40

42 4
34 -1
45 -5

48
46
43

KASIMPAŞA
K. KARABÜKSPOR
A. ALANYASPOR

15 46
15 38
18 54

50 -4
43
48 -10 43
65 -11 40

OSMANLISPOR FK 34 9 11 14 37
BURSASPOR
34 11 5 18 34
KAYSERİSPOR
34 10 8 16 47

45 -8
38
58 -24 38
58 -11 38

Ç. RİZESPOR
GAZİANTEPSPOR
ADANASPOR

53 -9
36
65 -35 26
62 -29 25

BEŞİKTAŞ
34 23 8 3
M. BAŞAKŞEHİR FK 34 21 10 3
FENERBAHÇE
34 18 10 6
GALATASARAY
ANTALYASPOR
TRABZONSPOR
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34 20 4
34 17 7
34 14 9

34 12 7
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34 12 4

34 10 6
34 7 5
34 6 7

18 44
22 30
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Fotoğraf: Gökhan Kılınçer
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1. Hafta

2. Hafta

4-1

2-2

20 Ağustos 2016,
Cumartesi

26 Ağustos 2016,
Cuma

Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor

Atiker Konyaspor - Beşiktaş

Gol: Oğuzhan, Olcay, Cenk (2)

Gol: Olcay, Cenk

B

eşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig 2016-2017
Turgay Şeren Sezonu’nun ilk hafta mücadelesinde, ligin yeni ekiplerinden Alanyaspor ile
karşı karşıya geldi. 6. dakikada Adriano’nun
taç atışı sonrasında rakiplerini şık çalımlarla ve
estetik hareketlerle geçerek soldan ceza sahasına giren
Oğuzhan, kaleciden de sıyrılıp, topu filelere gönderdi.
41. dakikada Cenk Tosun’un ceza yayı üzerindeki pasına hareketlenen Olcay, yerden plase vuruşla farkı ikiye
çıkardı. 57. dakikada Quaresma’nın sağdan kullandığı
köşe vuruşunda ceza alanı içinde Hutchinson’la topa
yükselen Deniz Vural’ın elle müdahalesi sonrası hakem
penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Cenk
Tosun, kaleciyi terse yatırarak topu ağlara gönderdi.
78. dakikada Tolgay Arslan’ın pasıyla kaleyi cepheden
gören bir noktada topla buluşan Cenk Tosun’un yerden
sert şutunda top ağlara gitti. 90+2. dakikada Alanya
penaltı atışıyla tek golünü attı.

3. Hafta

4. Hafta

3-1

0-2

10 Eylül 2016,
Cumartesi

18 Eylül 2016,
Pazar

S

Beşiktaş - K. Karabükspor

Akhisar Belediye - Beşiktaş

Gol: Cenk, Ömer, Oğuzhan

Gol: Talisca, Rodallega (KK)

por Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında
Beşiktaşımız, Vodafone Park’ta Kardemir Karabükspor’u ağırladı. Maça çok hızlı başlayan
takımımız, 7. dakikada Cenk Tosun’un rövaşatası ile gole çok yaklaştı ancak kaleci Ahmet
Şahin gole izin vermedi. Aradığımız gole 26. dakikada
ulaştık. Soldan Caner’in ortasında Ömer Şişmanoğlu’nu
aşan topa gelişine bir vuruş yapan Cenk, Beşiktaşımız’ı
1-0 öne geçirdi.
Dakika 30’da Talisca’nın kafasıyla aşırdığı topta
Dany’nin hatası sonrası topla buluşan Ömer Şişmanoğlu yaptığı şık vuruşla durumu 2-0’a getirdi. Dakika 48’de
savunmamızın uzaklaştıramadığı topu Traore bir plaseyle kalemize yolladı. Tolgay Arslan’ı ceza sahasında
indiren Dany ikinci sarı karttan kırmızı kartla Karabük’ü
on kişi bıraktı. Hakemin penaltı noktasını göstermesiyle
topun başına geçen Oğuzhan, takımımızı rahatlatan
golü kaydetti.
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G

ol düellosu şeklinde geçen Atiker Konyaspor
mücadelesinde iki tarfa da bir puan aldı. 7.
dakikada sağ kanattan yapılan ortayı Skubic
kafayla ceza sahasına çevirdi ve Riad Bajic’in vuruşu filelerle buluştu. Golden sonra
Siyah Beyazlılarımız, ataklarını sıklaştırdı. 14. dakikada
Ricardo Quaresma sol kanatta topla buluştu ve ceza
sahasına ortaladı. Konyaspor defansında Ali Çamdalı
topu uzaklaştıramadı ve arka direkte Olcay Şahan topu
ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi. 53. dakikada
Beşiktaşımız, sahasında kısa paslarla atağa çıkmaya
başladı. Sağ kanatta Andreas Beck, Cenk’e uzun bir
top attı. Savunmanın hatasında Cenk topu düzgün bir
şekilde kontrol etti ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Cenk
temiz bir vuruşla skor 2-1 oldu. 60’ta Ali Şahiner’in köşe
vuruşunda topa Rangelov dokundu. Karambolde meşin
yuvarlak arka direğe gitti ve ilk golün sahibi Rijad Bajic
topu filelerle buluşturarak skoru 2-2’ye getirdi.

Beşiktaş
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S

por Toto Süper Lig 4. hafta maçında Beşiktaşımız, Akhisar Belediyespor’u 2-0 mağlup
etti. Karşılaşmanın 8. dakikasında Gökhan
İnler’in güzel pasıyla kaleciyle karşı karşıya
kalan Talisca, ceza sahasına girmeden yaptığı
düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 45+1. dakikada
Beşiktaşımız farkı ikiye çıkardı. Sağ çaprazda Qureasma’nın yerde kalmasıyla kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin’in şutunda, Rodellaga’nın da kafasına
çarpan top filelere gitti. İkinci yarıda yakaladığımız diğer
pozisyonlardan faydalanamayınca Beşiktaşımız, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Akhisar Belediyespor karşısında
aldığımız bu galibiyetle rakibimiz karşısındaki şanssızlığımızı da yendik. Manisa’da Akhisar ile oynadığımız beşinci karşılaşmada ilk kez üç puanı hanemize yazdırmış
olduk. Manisa’da daha önce oynanan dört maçın üçü
berabere biterken, bir kez de Akhisar Belediyespor galip
gelmişti.

5. Hafta

6. Hafta

2-2

0-1

24 Eylül 2016,
Cumartesi

1 Ekim 2016,
Cumartesi

S

Beşiktaş - Galatasaray

Çaykur Rizespor - Beşiktaş

Gol: Marcelo, Cenk

Gol: Adriano

por Toto Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaşımız Vodafone Park tarihinin ilk derbisinde
Galatasaray ile berabere kaldı. 8. dakikada
Sneijder’in kullandığı kornerde Yasin ön
direkte kafayı vurdu, savunmamız çıkaramadı.
Direğe çarpan top kale dibinde Eren’in önüne düşünce
konuk takım 1-0 öne geçti. 44. dakikada orta alanda
topla buluşan Bruma bir anda hızlanıp kaleci Fabri ile
yüz yüze geldi ve plase vuruşunu yaparak takımının
ikinci golünü attı. 73. dakikada Beşiktaşımız, sağ kanattan Quaresma’nın kullandığı köşe vuruşunda altıpas
üzerinde yer alan Marcelo’nun kafa vuruşuyla topu
filelere göndererek beraberliğe doğru ilk sinyalleri verdi.
Büyük Beşiktaş taraftarının coşkusunu arkasına alan
takımımız, bu dakikalardan sonra Galatasaray’ı bunaltmaya başladı. 78. dakikada Cenk Tosun, Muslera’nın
üzerinden aşırtma vuruşu yaparak gole çevirdi. Maç,
2-2 beraberlikle bitti.

S

por Toto Süper Lig’in 6. haftasında Çaykur
Rizespor deplasmanına konuk olan Beşiktaşımız, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maça Beşiktaşımız, etkili başladı. Üst üste iki köşe vuruşu
ve ardından da serbest vuruşlar kullanan
takımımız, maalesef gol çıkaramadı. Caner bu sefer orta
yapmayı tercih ederken, Necip’in kafasında top Diallo’da
kaldı. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriye toparlanan
Beşiktaşımız, ataklarını sıklaştırdı. 61. dakikada Tolgay’ın çizgiye inip ortasında Aboubakar uzak kale direği
dibinde topa dokunamadı ve mutlak gol pozisyonundan
yararlanamadık. 90+3. dakikada artık maç 0-0 sona
erecek derken Adriano, Çaykur Rizespor ceza sahası
önünde topla buluştu ve mükemmel bir şutla ağları
sarsarak Beşiktaşımız’a altın değerinde bir üç puan
kazandırdı. Maçı tam 590 isabetli pas ile tamamlayan
takımımız, bir rekor kırdı ve 2014-15 sezonundan beri
bir maçta en çok isabetli pas yapan takım oldu.

7. Hafta

8. Hafta

0-1

3-0

15 Ekim 2016
Cumartesi

23 Ekim 2016
Pazar

M

Kayserispor - Beşiktaş

Beşiktaş - Antalyaspor

Gol: Ömer

Gol: Aboubakar, Talisca (2)

aç öncesinde futbolcularımız ısınmaya
“Efendi Beşiktaş” tişörtleriyle çıkarken,
tecrübeli futbolcumuz Atiba Hutchinson,
Kayserispor karşılaşmasıyla Siyah-Beyazlı
formayı Süper Lig’de yüzüncü kez giymiş
oldu. İlk yarıda topun ceza sahası içerisinde Kayserisporlu Levent Gülen’in eline çarptığı ve Mabiala’nın
müdahalesi sonrasında Cenk Tosun’un Kayserispor
ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonlarda hakem Hüseyin Göçek’in “devam” demesi tepkilere neden
oldu. Aradığı golü bir türlü bulamayan takımımızda
Şenol Güneş 63. dakikada Tolgay’ı kenara alarak Ömer
Şişmanoğlu’nu oyuna sürdü ve bu değişiklik sayesinde
67. dakikada Beşiktaşımız öne geçti. Caner Erkin’in
sağ kanattan kullandığı köşe atışında top savunmadan
dönerek sağ açıktaki Beck’in önüne düştü. Rakibinden
sıyrılan Beck’in altıpasın dışında müsait pozisyondaki
Ömer’e gönderdi. Ömer de ağlarla buluşturdu.

K

arşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaşımız oyundaki üstünlüğünü Antalyaspor’a kabul ettirdi.
45. dakikada Aboubakar sahneye çıktı ve attığı
şık golle takımımızı 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı
zamanda Aboubakar’ın Süper Lig’de attığı ilk

gol oldu.
İlk yarı bu skorla sona ererken Antalyasporlu Diego
Angelo gol sonrasında hakeme yaptığı itirazlardan
dolayı doğrudan kırmızı kartla oyun dışı gönderildi.
Karşılaşmanın 72. dakikasında Ricardo Quaresma’nın
sağ kanattan ortasında Talisca ceza sahasının içinde
kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin 70. dakikasında Tolgay Arslan yerine
oyuna dahil olan Caner Erkin 80. dakikada sakatlanarak
oyun dışında kaldı. Caner’in yerine oyuna Ömer Şişmanoğlu girdi. Maçta son sözü 89. dakikada attığı golle
Talisca söyledi ve Beşiktaşımız sahadan üç puanla
ayrıldı.
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9. Hafta

10. Hafta

1-1

2-1

28 Ekim 2016
Cuma

5 Kasım 2016
Cumartesi

F

Gençlerbirliği - Beşiktaş

Beşiktaş - Trabzonspor

Gol: Talisca

Gol: Rhodolfo, Cenk

utbolcularımız, maç öncesindeki ısınmada
giydikleri tişörtlerle geçirdiği sakatlık nedeniyle
uzun süre takımdan ayrı kalacak Caner Erkin’e
destek verdi. Siyah Beyazlılaımız’ın giydiği
tişörtlerin üzerinde Caner Erkin’in fotoğrafının
yanı sıra “Seninleyiz Fişek” yazısı yer aldı.
27. dakikada ceza yayının üzerine yapılan ortaya,
Serdar ve Rhodolfo yükseldi. Bu pozisyonda ileri çıkan
kaleci Fabrico da topu ıskalayınca Serdar yirmi beş
metreden aşırma bir vuruşla, Gençlerbirliğini 1-0 öne
geçirdi. 51. dakikada sol taraftan Quaresma’nın ortasında ceza sahasında arka direkte Talisca yükselerek
vurduğu kafada top kaleci Hopf’un solundan ağlara gitti. 75. dakikada orta sahadan topu alan Cenk topu kale
sahasına kadar sürdü ve Quaresma’ya aktardı. Ama
Q7 topa yetişemeyince Beşiktaşımız mutlak bir golden
oldu. Maçta başka gol olmayınca sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldık.

11. Hafta

12. Hafta

1-2

1-1

19 Kasım 2016
Cumartesi

26 Kasım 2016
Cumartesi

T

Adanaspor - Beşiktaş

Beşiktaş - Medipol Başakşehir

Gol: Aboubakar, Cenk

Gol: Marcelo

akımımız, mücadelenin ilk dakikalarında uzun
paslarla ve rakip yarı alanda pres yaparak
etkili olmaya çalıştı. İlk on dakikada gol pozisyonu olmazken, 11. dakikada Tolgay’ın pasında topa hareketlenen Aboubakar topu düzgün
bir şekilde yere indirdi ve karşı karşıya pozisyonda
golü buldu. Golün ardından rahatlayan takımımız, rakip
kalede daha fazla etkili olmaya başladı. Beşiktaşımız’ın
ikinci golü çok geçmeden geldi. Adanaspor’lu Koman
ceza sahası içerisinde topla elle oynadı. Hakem penaltı
noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu 17. dakikada gole
çeviren isim Cenk Tosun oldu. 27. dakikada ise Adanasporlu taraftarlar sahaya yabancı madde attı ve maç
bir süre durdu. 28’de Koman’ın ceza sahası yayından
çektiği şut Fabri’nin ellerinde kaldı. Bu şut aynı zamanda ev sahibi ekibin kaleyi bulan ilk şutu oldu. 56. dakikada Adanaspor penaltıyla golünü attı. Adanaspor’un
kırmızı kartla on kişi kaldığı maç, 1-2 sona erdi.
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T

rabzonspor’u konuk eden Siyah-Beyazlı
ekibimiz 7. dakikada öne geçti. Quaresma’nın
sağdan kullandığı köşe vuruşunda Hutchinson topu kafayla arka direğe gönderdi. Bu bölümde müsait pozisyondaki Rhodolfo, kafayla
topu filelerle buluşturdu.
16. dakikada soldan şık çalımlarla ceza sahasına
giren Quaresma, Bero’nun müdahalesiyle yerde kaldı.
Maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada topun başına geçen Cenk Tosun, kaleci
Onur Kıvrak’ı ters köşeye yatırarak yerden sert vuruşla
meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
41. dakikada rakibimiz Trabzonspor, maalesef farkı
bire indirdi. Rhodolfo’nun kaptırdığı topu Bero, Yusuf Erdoğan’la buluşturdu. Sağdan ceza sahasına giren Yusuf
Erdoğan’ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu.
Karşılaşma Beşiktaşımız’ın 2-1’lik üstünlüğüyle
sona erdi.
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B

eşiktaşımız ve Medipol Başakşehir, kozlarını
Vodafone Park’ta paylaştı. Vodafone Park’ın
yapımı sırasında futbol takımımızın iç saha
maçlarını zaman zaman Başakşehir Fatih
Terim Stadı’nda oynaması nedeniyle, tüm
tribünleri çevreleyen reklam panolarında, “İki sezon
boyunca evinin kapılarını bize açan Başakşehir Futbol
Kulübü’ne teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi. Turuncu-lacivertli kulüp ise Twitter hesabından “Yeni eviniz @
VodafoneArena hayırlı olsun. Nazar boncuğumuzu aldık,
akşama geliyoruz.@Besiktas” şeklinde paylaşımda
bulundu. 21. dakikada Başakşehir’in hızlı hücumunda
Edin Visca’nın ortasında topu ayak içiyle sağ köşeye
gönderen Cengiz Ünder, Başakşehir’i öne geçirdi. 51.
dakikada Ricardo Quaresma’nun kullandığı kornerde,
Marcelo ön direkte bomboş kaldı ve kafa vuruşuyla
topu ağlara gönderdi. Beşiktaşımız, Başakşehir ile 1-1
berabere kaldı.

13. Hafta

14. Hafta

0-0

2-1

3 Aralık 2016
Cumartesi

10 Aralık 2016
Cumartesi

Fenerbahçe - Beşiktaş

S

por Toto Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaşımız, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştı.
İki takım da maç boyuna kontrollü bir oyun
sergilerken, tüm çabalarımız sonuç vermedi
ve karşılaşma başladığı gibi bitti. Bu sonuçla
Fenerbahçe’nin ligdeki beş maçlık galibiyet serisi sona
erdi. Siyah Beyazlılarımız’ın namağlupluğu ise
devam etti.
Derbide beş yıl sonra bir ilk yaşandı. Siyah Beyazlı
taraftarlarımız, deplasman yasağının kalkmasının ardından, beş yıl sonra ilk kez Kadıköy’deki bir Fenerbahçe
derbisinde takımımızı destekledi.
Maç öncesinde futbolcularımız ısınmaya Kolombiya’daki uçak kazasında yaşamını yitiren Chapecoense
takımının logosunun yer aldığı tişörtlerle çıktı. Bizim
açımızdan maçın en önemli pozisyonunda Cenk Tosun’a yapılan faulde Ricardo Quaresma topun başına
geçti. Quaresma’nın ortasında savunma araya girdi.

Beşiktaş - Bursaspor

S

iyah Beyazlı taraftarlarımız, tribünleri tamamen doldururken, maç öncesinde toplu olarak
oyuncuları tribünlere çağırarak moral verdi.
Bursasporlu taraftarlar da, altı yıl sonra Beşiktaş tribünündeki yerlerini aldı. 52. dadikada
Gökhan Gönül, Josua’dan sıyrılmak isterken yerde kaldı.
Hakem, penaltı noktasını gösterdi. 53. dadikada penaltı
atışını kullanan Cenk, topu filelere gönderdi. 64. dakikada Oğuzhan, ceza alanı içinde Merter Yüce ile girdiği
pozisyonda yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı
noktasını gösterdi. 65. dadikada yine penaltı atışını kullanan Cenk Tosun, topu ikinci kez filelerle buluşturdu.
90+1. dadikada Batalla’nın sağdan kullandığı serbest
vuruşta arka direğe çevrilen topa İsmail Konuk vurdu
ancak meşin yuvarlak Fabricio’dan döndü. Dönen topu
Emre Taşdemir kaleye gönderdi. Bursaspor yedek kulübesinde olan Sercan Yıldırım 90+3. dakikada hakeme
gösterdiği tepkiler sonrasında kırmızı kart gördü.

15. Hafta

16. Hafta

2-1

1-0

17 Aralık 2016
Cumartesi

24 Aralık 2016
Cumartesi

B

Gol: Cenk (2)

Kasımpaşa - Beşiktaş

Beşiktaş - Gaziantepspor

Gol: Cenk

Gol: Aboubakar

eşiktaşımız, sezonun ilk mağlubiyetini Kasımpaşa’ya karşı aldı. Beşiktaş ve Kasımpaşlı
futbolcuların elinde maç öncesi gerçekleştirilen
seremoniye “Terörü lanetliyoruz” pankartı yer
aldı. Karşılaşma öncesinde Kayseri’deki terör
saldırısında şehit düşenler için saygı duruşu yapıldı.
31. dakikada Tolgay savunmadan topu kaptı ve hızla
kontratağa çıktı. Aboubakar’ın ceza sahasına kadar
getirdiği topu güzel bir pasla Quaresma’ya verdi ve
kaleciden seken top Cenk Tosun ağlara göndererek bu
sezonki onuncu golünü attı.
47. dakikada sol kanattan yapılan ortada Tunay
Torun arka direkte topu filelere gönderdi. 50. dakikada
Gökhan Gönül ceza sahasında oluşan karambolde topu
kendi ağlarımıza gönderdi ve böylece skor 2-1 oldu.
Kalan dakikalarda Beşiktaşımız, baskılı oynamasına
rağmen golü bulamadı ve bu sezonki ilk
mağlubiyetini aldı.

B

eşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında Gaziantepspor’u Vodafone
Park’ta ağırladı. Başarılı futbolcumuz Atiba
Hutchinson’ın, ülkesi Kanada’da beşinci kez
“Yılın Futbolcusu” seçilmesi nedeniyle kulübümüz adına plaket verildi. 41. dakikada sağ çaprazdan
ceza sahasına girmeye çalısan Atiba’ya Gaziantep
savunmasının müdahalesi sonucu top Aboubakar’ın
önünde kaldı. Aboubakar’ın topu düzelttikten sonra
yaptığı plasede top uzak kale direğinde ağlarla buluştu.
78. dakikada gelişen atağımızda Aboubakar, Barış Yardımcı tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını
gösterdi. 79. dakikada topun başına geçen Oğuzhan'ın
vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci penaltıyı kurtararak gole izin vermedi. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in
devre arasına 1-0’lık galibiyetle girdi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Siyah-Beyazlılarımız, on altı
maçta on galibiyet, beş beraberlik ve bir yenilgi yaşadı.
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17. Hafta

18. Hafta

0-2

1-4

16 Ocak 2017
Pazartesi

23 Ocak 2017
Pazartesi

S

Osmanlıspor FK - Beşiktaş

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş

Gol: Talisca, Cenk

Gol: Cenk, Babel, Quaresma, Marcelo

por Toto Süper Lig’in 17. haftasında, Osmanlıspor’a konuk olan Beşiktaşımız, rakibini
2-0’lık skorla geçmesini bildi. 20. dakikada
Oğuzhan Özyakup’un verdiği ara pasta top Talisca’nın önünde kaldı. Ceza sahası dışından
sol ayağının içiyle topa sert vuran Talisca meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Özellikle Quaresma ve Cenk ile
önemli gol pozisyonlarına girdik fakat bunlardan faydalanamadık. 63. dakikada Beşiktaş’ta Gökhan Gönül sakatlandı ve yerine Beck oyuna dahil oldu. 80. dakikada
Osmanlıspor kalesini baskı altına alan ve kaleye üç şut
gönderen oyuncularımıza rakip kaleci Karcemarskas
üç pozisyonu kurtararak cevap verdi. Karcemarskas,
Talisca, Tolgay ve Kerim’in üst üste çektiği şutları kurtardı. 90. dakikada Atiba’nın ceza sahası içinden Cenk’e
verdiği pasta, Cenk şık hareketlerle rakibini geçti ve
topu filelere gönderdi. Beşiktaşımız sahadan üç puanla
ayrıldı ve zirve takibin devam ettirdi.

19. Hafta

20. Hafta

5-1

2-1

30 Ocak 2017
Pazartesi

10 Şubat 2017
Cuma

B

Beşiktaş - Atiker Konyaspor

K. Karabükspor - Beşiktaş

Gol: Babel, Oğuzhan, Cenk (3),

Gol: Aboubakar

eşiktaşımız evinde Atiker Konyaspor’u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Hat-trick yapan Cenk
Tosun ligde on beş gole ulaşarak kariyer rekoru
kırdı. 9. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Talisca’nın ortasında, Babel kafa vuruşuyla topu
filelere gönderdi. 28. dakikada Talisca’nın uzun pasıyla
başlayan atakta Quaresma, ceza sahasına girerek arka
direğe yerden ortaladı. Oğuzhan’ın gelişine vuruşunda
top filelerle buluştu. 50. dakikada Beşiktaşımız üçüncü
golü buldu. Babel’in soldan içeri çevirdiği topu kontrol
eden Cenk, dönerek vurdu ve topu filelere gönderdi. 56.
dakikada Quaresma’nın ceza sahası içinde arka direğe
yaptığı ortada Cenk, topu kafayla kaleye gönderdi. 63.
dakikada Rangelov’un ceza sahasına gönderdiği topa
Tosic’in ters vuruşunda, meşin yuvarlak kalemize gitti.
81. dakikada Ali Turan’ın müdahalesiyle Tolgay yerde
kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 83. dakikada
Cenk Tosun meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
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B

eşiktaşımız, 18. haftanın kapanış maçıyla
liderliğe yükseldi. 13. dakikada Oğuzhan’ın
sağ kanada uzun gönderdiği topu iyi kontrol
eden Quaresma ortasını altıpasın önüne doğru
yaptı. Cenk, iyi yükselerek kafayı vurdu ve topu
ağlarla buluşturdu. 39. dakikada Alanyaspor yarı alanında topu önüne alan Tolgay, topu ceza sahası sol içine
gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Babel, kaleciyle
birlikte üç oyuncuyu ekarte etti, topu ağlara gönderdi.
48. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Quaresma, kaleciyi çaresiz bırakarak topu ağlarla buluşturdu. Rakip 54. dakikada penaltı atışını kullanan Vagner
Loveile golü buldu. 73. dakikada Beşiktaş, kazandığımız
korner vuruşunu, sağdan Quaresma kullandı. Altıpas ön
çizgisi ile penaltı noktasının ortasına doğru gelen topu
Marcelo iyi yükselerek kafayla ağlarla buluşturdu. Kalan
dakikalarda çabalarımız sonuç vermedi ve karşılaşma
4-1 Beşiktaşımız’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş
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S

por Toto Süper Lig’in 20. hafta açılış maçında
Beşiktaşımız, deplasmanda Kardemir Karabükspor’a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaşımız
daha çok Quaresma ve Gökhan Gönül’ün bulunduğu kanadı etkili kullanırken, Karabükspor
uzun toplarla hızlı atağa çıkmaya çalıştı. Maçın ilkyarısında Cenk ve Talisca’yla girdiğimiz pozisyonlardan
faydalanamadık. 38. dakikada sağ çaprazdan kazanılan
serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Talisca dar
açıdan sol ayağıyla vurdu fakat top yan ağlarda kaldı.
50. dakikada Ceyhun Gülselam’ın ara pasında Zec topla
buluştu ve kalecimiz Fabri’yle karşı karşıya kaldı. Zec’in
şutu filelerle buluştu. 73. dakikada kullanılan serbest
vuruşta ceza sahasına çevrilen topta Yevhen Seleznov,
kafa vuruşu ile skoru iki farka çıkardı. 87. dakikada
Atiba ve Quaresma’nın seri paslaşmaları soncunda
ceza sahasında topla buluşan Aboubakar, kaleci Ahmet
Şahin’i mağlup etti ve topu ağlarla buluşturdu.

21. Hafta

22. Hafta

3-1

0-1

3 Aralık 2016
Cumartesi

27 Şubat 2017
Pazartesi

Beşiktaş - Akhisar Belediye

Galatasaray - Beşiktaş

Gol: Cenk, Talisca, Atınç

Gol: Talisca

M

açın13. dakikasında sağdan gelişen
atağımızda Quaresma’nın yaptığı ortada, ön direkte topla buluşan Cenk meşin
yuvarlağı kafa vuruşuyla filelere gönderdi.
27. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı.
Oğuzhan’ın orta sahadan uzun pasında Cenk’in müdahale ettiği top, Talisca’nın önünde kaldı. Brezilyalı futbolcunun uzak mesafeden güzel vuruşunda, top ağlara
gitti. 69. dakikada Gökhan İnler’in kaleye uzak mesafeden çektiği şut kaleci Bora’dan sekti. Ceza sahası içinde
yaşanan kısa bir karambolün ardından Atiba topu sağ
kanattan içeri kat eden Quaresma’ya verdi. Portekizli
futbolcumuz kale sahasına girmeden şutunu çekti, kaleci Bora topu bir kez daha uzaklaştırdı ancak o sırada
penaltı noktası üzerinde bulunan Atınç, uzun boyunun
da avantajını kullanarak topu kafayla ağlara gönderdi.
81. dakikada Soner’in ceza sahasına attığı pasta Olcan,
topu ağlara gönderdi.

G

alatasaray ve Beşiktaşımız, ligin 22. haftasında mücadele etti. Deplasmana lider olarak
gelen şanlı Kara Kartalımız, ezeli rakibine
boyun eğdirerek şampiyonluk temposunu
artırdı. Zirvelerdeki yerini sezon sonuna
kadar koruyacağını dosta düşmana öğreten Beşiktaşımız, maçın başlamasıyla sık sık gole çok yaklaştı. Bir
yandan ev sahibi de kalemizde gol aradı ama iki taraf
da ilkyarıda başarılı olamadı. 47. dakikada Talisca, ilk
yarıda avlayamadığı Muslera’dan intikam alma yemini
etmiş gibiydi. Tecrübeli kaleciyi üzmek istediği tüm
hal ve hareketlerinden belliydi. Nitekim sağ çaprazdan,
ceza sahasının hemen önünden kullandığı serbest
vuruşta Talisca Muslera’yı ve tüm Galatasaraylıları
incitti. Beşiktaşımız 1-0 öne geçti ve taraftarımız ezeli
rakibimizin evini adeta Vodafone Park’a çevirdi. İki ezeli
rakibin mücaelesinde, başka gol olmadı ve karşılaşma
bu skorla sona erdi.

23. Hafta

24. Hafta

1-0

2-2

4 Mart 2017
Cumartesi

12 Mart 2017
Pazar

S

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Beşiktaş - Kayserispor

Gol: Gökhan Gönül

Gol: Aboubakar (2)

üper Lig 23. haftasında Vodafone Park’ta
oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında
tek gol vardı. 13. dakikada Quaresma’nın ceza
yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta
top kalenin üzerinden dışarı çıktı. 40. dakikada
Adriano’nun sol kanattan yerden ortasında ceza sahası
içinde bulunan Cenk’i geçen top arka direkte bulunan
Gökhan Gönül’de kaldı. Gökhan’ın arka direğe yerden
vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 57. dakikada
Talisca’nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı
serbest vuruşta top kaleci Diallo’da kaldı. 68. dakikada
sol kanatta topla buluşan Adriano’un rakiplerini geçerek
ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Diallo kontrol etti. 69. dakikada ceza yayı üzerinde
topla buluşan Talisca’nın yerden vuruşunda top yine kalecide kaldı. 80. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Talisca’nın arka direğe doğru yaptığı
vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

B

eşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında mabedimizde karşı karşıya geldiğimiz
Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Muhteşem bir taraftar desteğinde oyuna başlayan
takımımız, etkili ataklarla daha ilk dakikalarda
gücünü göstermeye başladı.
55. dakikada sol kanattan Oğuzhan Özyakup’un kullandığı köşe atışında Levent’in ters vuruşunda Aboubakar önünde bulduğu topu ağlarla buluştu. Abou’nun
gol sonrası hareketleri görülmeye değerdi. 64. dakikada sol kanattan Erkan’ın ortasında altıpasta topla
buluşan Umut’un dokunuşunda top ağlarla buluştu.
82. dakikada sağ kanattan çizgiye inerek Deniz’in
yerden ortasında Beck ters bir vuruş yaparak golü
rakibe kazandırdı.
88. dakikada Oğuzhan Özyakup’un ara pasında
altıpasta topla buluşan Aboubakar’ın vuruşunda top
ağlara gitti.
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25. Hafta

26. Hafta

0-0

3-0

19 Mart 2017
Pazar

2 Nisan 2017
Pazar

Antalyaspor - Beşiktaş

A

vrupa’da son sekize kalan Beşiktaşımız, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Antalya’dan
bir puan alabildi. Aboubakar’ın beş dakika
içinde oyundan atılmasıyla on kişi kaldığımız
maçın 8. dakikasında rakip ceza sahasının
sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Talisca
topun başına geçti. Brezilyalı futbolcunun vuruşu barajdan sekerek kornere çıktı. 14. dakikada sağ kanattan
geliştirilen Beşiktaş akınında Siyah Beyazlı futbolcularımız istedikleri boş alanı yakalayamadı. Geriden gelen
Gökhan Gönül, uzak mesafaden şansını denedi, top
kalenin üstünden auta çıktı. 29. dakikada topla buluşan
Babel, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Top kalecide
kaldı. 36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Aboubakar, ceza sahası içinde hareketlenen Talisca’ya ortasını
yaptı. Brezilyalı futbolcumuz topu dışarı gönderdi. 75.
dakikada Oğuzhan’ın kullandığı serbest vuruşta Atiba’nın kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

S

28. Hafta

3-4

3-2

8 Nisan 2017
Cumartesi

24 Nisan 2017
Pazartesi

K
Beşiktaş

Haziran - Temmuz 2017

Gol: Oğuzhan, Talisca, Babel

por Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun
26. hafta maçında Beşiktaşımız Gençlerbirliği’ni 3-0 yendi. Vodafone Park’ta oynanan
mücadelede galibiyeti getiren golleri Oğuzhan,
Talisca ve Babel kaydetti. Taraftarlarımız,
Medipol Başakşehir’in Akhisar Belediyespor’a 2-1
yenilmesiyle puan farkını açma fırsatını yakaladığımız
maça büyük ilgi gösterdi. 45+5. dakikada soldan Quaresma’nın ortasında Babel, topu altıpas içinde kontrol
ettikten sonra müsait durumdaki Oğuzhan Özyakup’un
önüne bıraktı. Oğuzhan Özyakup sol çaprazdan düzgün
bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 61. dakikada ceza sahamız dışından sağ çaprazdan kazandığımız
serbest atışta topun başına geçen Talisca, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 85. dakikada Babel,
orta alana yakın bir noktadan aldığı topla ceza sahasına
doğru hareketlendi. Hollandalı oyuncunun ceza sahası
dışından şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti.

27. Hafta

Trabzonspor - Beşiktaş

Beşiktaş - Adanaspor

Gol: Cenk, Aboubakar, Talisca, Atiba

Gol: Aboubakar, Talisca, Tosic

arşılaşmanın 4. dakikasında Babel’in pasıyla
soldan ceza alanı son çizgisine inen Adriano,
topu uygun durumdaki Cenk’in önüne çıkardı.
Futbolcumuz da gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelere gönderdi.55.
dakikada Oğuzhan Özyakup’un pasında, penaltı noktasına yakın bir yerden Aboubakar’ın Durica’ya rağmen
dönerek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 74.
dakikada bu kez Beşiktaşımız beraberliği yakaladı. Uğur
Demirok, Talisca’yı ceza yayı çizgisinin hemen gerisinde düşürünce maçın hakemi Ali Palabıyık, serbest atış
kararı verdi. Talisca, kullandığı serbest atışta, meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak’ın sağından üst köşeden filelere yolladı. 90+1. dakikada Beşiktaşımız, tekrar
üstünlüğü sağladı. Gökhan Gönül’ün sağdan ortasında,
ceza alanı içinde iyi yükselen Atiba, topu kafayla filelere
gönderdi. Rakip ise 25.’te Okay, 63.’te Castillo ve 65.’te
Rodallega ile goller buldu.
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Beşiktaş - Gençlerbirliği

M

açın 11. dakikasında gelişen atağımızda
orta sahada topla buluşan Tolgay Arslan,
rakiplerini çalımladı ve Aboubakar’a güzel
bir arapas verdi. Topla buluşan Aboubakar,
klas bir vuruşla fileleri havalandırdı. 24.
dakikada ani gelişen Adanaspor atağında orta sahadan
hızlı çıkan Adanaspor’da Roni, kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla golü buldu. 52. dakikada kullanılan taç atışında Tolgay, kontrol ettiği topu
Talisca’ya verdi. Talisca harika bir dönüşle Adanaspor
savunmasından sıyrıldı ve plase bir vuruşla topu filelerle
buluşturdu. 65. dakikada gelişen Adanaspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Magaye Gueye,
topu Fabri’nin sağ tarafından filelerle buluşturdu. 80.
dakikada Aboubakar’ın yerde kalmasıyla serbest vuruş
kazandık. Topun başına geçen Quaresma’nın arka direğe ortasında boş durumda bulunan Tosic’in kafa vuruşu
ağlarla buluştu ve maçta üçüncü kez öne geçtik.

29. Hafta

30. Hafta

3-1

1-1

30 Nisan 2017
Pazar

7 Mayıs 2017
Pazar

Medipol Başakşehir - Beşiktaş

Beşiktaş - Fenerbahçe

Gol: Demba Ba

Gol: Aboubakar

S

por Toto Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir, futbol takımımızı on dokuz
dakikada bulduğu üç golle 3-1 mağlup etti.
7. dakikada gelişen Başakşehir atağında
Mossoro sol kanatta topla buluştu ve ceza
sahası içinde boş durumda bulunan Cengiz Ünder’e
pasını verdi. Cengiz, Marcelo’dan sıyrıldı ve düzgün vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 12. dakikada ev sahibi
takım farkı ikiye çıkardı. Orta sahada kaptığı topla rakip
sahaya ilerleyen Attamah, sağ kanatta savunmanın arkasına kaçan Visca’ya topunu attı. Visca ceza sahasına
girer girmez, boş pozisyondaki Adebayor’un önüne topu
gönderdi. Togolu oyuncu, yakın mesafeden düzgün bir
vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 19. dakikada Başakşehir’de Cengiz Ünder şutunda top ağlarla buluştu. 87.
dakikada Aboubakar’ın güzel pasında topla buluşan
Demba Ba düzgün bir vuruşla takımımızın tek
golünü attı.

S

por Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Vodafone Park’ta 1-1 berabere kaldık. Siyah Beyazlı taraftarlarımız, kritik maçta
tribünleri tamamen doldurarak. şampiyonluk
yolunda mücadele eden takımımıza büyük
destek verdi. Taraftarlarımız, maç öncesi gerçekleştirdiği koreografi ile görsel şölen yaşattı. Tribünde “Burası
Beşiktaş akıllı ol” yazısının yanı sıra Kartal fotoğrafının
bulunduğu dev bir pankart açıldı. Siyah Beyazlılar ayrıca
sahayı konfeti yağmuruna tuttu.
45+1. dakikada Tolgay’ın uzun pasında sağ kanatta
buluşan Quaresma’nın ortasında arka direkte Aboubakar, kayarak topu ağlara gönderdi. 90+2. dakikada orta
sahada Oğuzhan’a arkadan sert müdahalede bulunan
Josef, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 90+4. dakikada ise Kjaer’in sağ kanattan ortasında ceza sahası
içinde Marcelo’nun ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak
ağlara gitti.

31. Hafta

32. Hafta

0-2

4-1

15 Mayıs 2017
Pazartesi

20 Mayıs 2017
Cumartesi

B

Bursaspor - Beşiktaş

Beşiktaş - Kasımpaşa

Gol: Cenk, Aboubakar

Gol: Aboubakar, Quaresma, Talisca, Babel

eşiktaş taraftarı uzun bir aranın ardından
Bursa’da tribünlerdeki yerini aldı. Karşılaşmayı
izlemek için elli otobüslük kafile halinde taraftarlarımız yoğun güvenlik altında Bursa’ya geldi
ve kritik müsabakada takımımıza destek verdi.
65. dakikada Tolgay’la orta sahadan çıkan Beşiktaş’ta
Aboubakar araya nefis bir pas bıraktı. Ceza sahası içinde topu alan Cenk Tosun, Harun’u çalımlayıp topu boş
ağlara gönderdi. 90+5. dakikada Bursaspor savunmasının tüm hatlarıyla ileri çıkarken, orta sahada topu alan
Tolgay soldan bindiren Aboubakar’ı gördü. Boş durumdaki Aboubakar da karşı karşıya pozisyonda Harun’u
çalımlayıp topu boş ağlara yolladı. Bursaspor maçıyla
birlikte teknik direktörümüz Şenol Güneş, takımımızın
başındaki yüzüncü maçına, Ricardo Quaresma da Süper
Lig’deki yüzüncü maçına çıktı. Soyunma odasında
yüzüncü maç kutlaması yapılan Güneş ve Quaresma,
kendileri için hazırlanan pastayı kestiler.

B

eşiktaşımız, 2. dakikada 1-0 öne geçti. Orta
alandan kaptığı topla ceza sahasına doğru
hareketlenen Oğuzhan, Aboubakar’la paslaştı.
Altıpasın önünde topla buluşan Aboubakar,
düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere
gönderdi. 4. dakikada konuk ekibin sol taraftan kullandığı taç atışında hakeme de çarpan top, Eduok’un
önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza yayının gerisinden
sert vuruşunda, meşin yuvarlak sol köşeden filelerle
buluştu. 32. dakikada Adriano’nun soldan ceza sahasına gönderdiği topa Popov’un eliyle müdahale ettiğini
belirleyen maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıyı kullanan Quaresma, topu filelere gönderdi.
49. dakikada Aboubakar’ın aşırtarak savunmanın
arkasına gönderdiği topu Talisca, tek vuruşla filelerle
buluşturdu. 65. dakikada Beşiktaş, farkı 3’e çıkardı.
Quaresma’nın sağdan ceza sahasına ortaladığı topa
Babel kafayla vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu.
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33. Hafta

0-4
28 Mayıs 2017
Pazar

Gaziantepspor - Beşiktaş

S

Gol: Babel, Oğuzhan, Talisca (2)

por Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Beşiktaşımız, şampiyonluk parolası için çıktığı Gaziantepspor deplasmanında 4-0 skorla galip ayrılarak
ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu ilan etti.
6. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel,
rakibinden sıyrılır sıyrılmaz ceza sahasının dışından yaptığı

sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 39. dakikada Babel sol kanattan aldığı pası ceza sahası içerisindeki
Oğuzhan’a verdi. Maestro’nun yerden vuruşunda top bir kez
daha ağlarla buluştu. 66. dakikada ceza sahası sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Talisca doğrudan kaleye
gönderdi. Kaleci Erten’in müdahale etmesine rağmen meşin
yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 76. dakikada sağ
çaprazdan ceza sahasına sokulan Talisca, sol ayağının içi
ile harika bir şut çıkartarak meşin yuvarlağı sol köşeden
filelerle buluşturdu.

34. Hafta

4-0
3 Haziran 2017
Cumartesi

Beşiktaş - Osmanlıspor FK

B

Gol: Cenk (2), Tosic, Aboubakar

eşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig 2016-17 sezonunu yetmiş yedi puanla şampiyon tamamladı.
Maçın başından sonuna üstün bir performans
sergileyen Beşiktaşımız’ın ilk golü 16. dakikada
Cenk Tosun’dan geldi. Cenk topla ceza sahasına girdi, hafif sol çaprazdan şutunu çekti ve top ağlarla
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buluştu. 31. dakikada Tosic, kornerden gelen topu iyi takip
etti ve kale sahasındaki dokunuşuyla meşin yuvarlağı
ağlara gönderdi.
73. dakikada Cenk’in ara pasında ceza sahası içi sol
tarafında topla buluşan Oğuzahan’ın pasında penaltı
noktasında üzerinde bulunan Aboubakar’ın boş kaleye
vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 89. dakikada
Babel’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan
Cenk’in kaleci Ahmet’i geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından ağlarla buluştu.

DEVLER LiGiNDEYiZ

2

016-17 sezonunda Spor
Toto Süper Lig’de şampiyon
olan Beşiktaşımız, 2017-18
sezonunda ülkemizi UEFA
Şampiyonlar Ligi’nde temsil

edecek.
Spor Toto Süper Lig’deki on
beşinci şampiyonluğuna ulaşan

Beşiktaşımız, yedinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek.
Beşiktaşımız daha önce; 1997-1998,
2000-2001, 2003-2004, 2007-2008,
2009-2010 ve 2016-2017 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi’de grup
maçları oynamıştı.
Beşiktaşımız’ın da yer alacağı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup
kuraları, 24 Ağustos 2017’de Monaco’da çekilecek. Gruplarda birinci
maçlar 12-13 Eylül tarihlerinde, son
mücadeleler ise 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak. Dev final ise 26 Mayıs
2018’de Kiev Olimpiyat Stadı’nda
oynanacak.

Şampiyonlar Ligi maçlarımız
Benfica 1-1 Beşiktaş
Beşiktaş 1-1 D. Kiev
Napoli 2-3 Beşiktaş
Beşiktaş 1-1 Napoli
Beşiktaş 3-3 Benfica
D. Kiev 6-0 Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi maçlarımız
H. Beer Sheva 1-3 Beşiktaş
Beşiktaş 2-1 H. Beer Sheva
Olympiakos 1-1 Beşiktaş
Beşiktaş 4-1 Olympiakos
O. Lyon 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş 2-1 O. Lyon
(8-8 penaltılarla)
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VODAFONE
PARK'TA
2’de 2
11 Nisan 2016'dan
itibaren
Resmi Maç:

30
22
7
1
74
27
Galibiyet:

Beraberlik:

Mağlubiyet:

Atılan Gol:

Yenen Gol:
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Sabırsızlıkla ve heyecanla bekledik stadımıza kavuşmayı...
Türkiye’nin ilk akıllı stadında daha kalabalık, daha güçlü olduk.
Açıldığı ilk yılda şampiyonluk kutlamak nasip oldu Vodafone
Park’ta... Veeee ikinci yıl... Yine şampiyon Beşiktaş... Biz iki yıl
üst üste şampiyonluğumuzu kutlarken, Vodafone Park da 2’de 2
yapıyor. Kara Kartal kanatlandı bir kere... 3. yıldızı taktık, 3’te 3’e
kanat çırpıyoruz biz...

Vodafone Park 2016-17 Sezonu seyirci ve bilet bilgileri
Spor Toto Süper Lig Bilet Ortalaması:

UEFA-CL Bilet Ortalaması:

ZTK Kupa-Hazırlık Maçı Bilet Ortalaması:

6309 7202 5300
31.722 37.257 14.225

Futbol dışı
70 etkinlik
Kurumsal Etkinlik:

adet

adet

adet

Spor Toto Süper Lig Seyirci Ortalaması:

UEFA-CL Seyirci Ortalaması:

ZTK Kupa-Hazırlık Maçı Seyirci Ortalaması:

15

kişi

kişi

kişi

Kurumsal Toplantı:

adet

50
adet

Moda Defilesi:

3
adet

Nikah Töreni:

5
adet

Futbol t akımımızın kazandığı üçüncü yıldız için Vodafone Park’ta muhteşem bir ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Fotoğraf: Gökhan Kılınçer

Fuar

1

adet

Lansman

1

adet

Festival:

1

adet

Fotoğraf Çekim
Organizasyonu:

10
adet

Beşiktaş

Haziran - Temmuz 2017

103

104

Beşiktaş

Haziran - Temmuz 2017

Beşiktaş

Haziran - Temmuz 2017

105

Nihat Evren Derman / Her Detayda Beşiktaş

(50x70cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2017. Osman Soydemir Özel Koleksiyonu)
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BiR BASKADIR
DOLMABAHCE'NiN
YILDIZLARI

U

zun soluklu bir sezonu daha zaferle
taçlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Üçüncü yıldızı formamıza kazımanın sevincini, tüm caddeleri, sokakları,
limanları, binaları ve otomobilleri Siyah
Beyaz’la donatarak adeta belgeledik.
Geçen sezon sonu başbaşında revizyondan
geçen takımın uyumu, zaman içinde tekrar üst
seviyeye ulaştı. On dördüncü şampiyonluğa imza
atan takımın iskeletini oluşturan oyunculardan
ikisinin ayrılması, sezon başında kısa süreli bir
senkron kaybı yaşamamıza neden olsa da, hızlı
bir toparlanmayla yükselişe geçtik. Lig ve Avrupa’daki uzun soluklu yolculuk sonunda Avrupa’da
çeyrek finalistlik etiketi, ligde şampiyonluk kupası,
daha da yükselen marka değeri, artan reklam gelirleri ve Vodafone Park’ın tescilli cazibe merkezi
olmasıyla sportif başarımızın ışığını her alana
yaymayı başardık.
Her büyük başarı öyküsünün içinde hüzün
ve acı da yer alır. 10 Aralık 2016 günü Dolmabahçe’de rakibimiz Bursaspor’du. Hafta
içinde Dinamo Kiev karşısında hakem kurbanı
olarak Dolmabahçe’de taraftarı karşısına çıkan
takımımız 2-1’lik galibiyetle yaralarını sarsa
da; maç sonunda kalplerde açılan yara hiçbir
zaman kapanmayacaktı! 10 Aralık 2016 tarihinde
Dolmabahçe’den cennete açılan kapıdan sonsuz
yolculuğa çıkan şehitlerimize camia olarak
gösterdiğimiz duyarlılık, Beşiktaşımız’ın armasındaki ay-yıldızın boşuna verilmediğinin ispatı
niteliğindeydi.
Her beş şampiyonlukta bir elde edilen yıldızlar
formaları süslüyor yıllardır. Formasına üç yıldız
kazıyan ne ilk kulübüz ne de son kulüp olacağız.
Bu sene üçüncü yıldız, beş sene sonra da belki
dördüncü yıldız... Muhtemel bir UEFA Kupası,
Şampiyonlar Ligi son 8’ler, son 4’ler... Sayıları
arttıkça sponsorlarımız, gelirlerimiz ve taraftar
sayımız artacak ve marka değerimiz yükselecektir. Avrupa ve dünya sıralamasında daha
üstlere çıkacağız. Yukarı... Daha yukarı... Daha da
yukarı...
Peki Beşiktaş’a sıkı sıkıya bağlı olmamızın
nedeninin temeli bizi bu hedeflere uçuracak
Kartal olması mıdır? Diğer armalarının üstündeki yıldızların ulaşamadığı, armamızın içindeki
yıldızımızdır. Sadece ay-yıldızlı bayrağın temsili

değildir o yıldız. Haksız yere rakibini eksik bırakan
hakeme tepkinin sembolüdür. Dondurucu soğukta kıyafetlerini çıkarıp sahaya atarak yardıma ihtiyacı olanlara destek olurken ceza yiyen yüreklerin
temsilidir. Her yıl köy okullarına, sokak hayvanlarına koşan yüreklerin, her koşulda çevresine ışık
saçanların yıldızıdır. Tunç Uncu, Vefa Karakurdu
ve tüm şehitlerimiz için tüm imkanlarını seferber
eden yüreklerin temsilidir. Şerefli ikinciliklerin kimi
zaman da üçüncülüklerin, başarıya giden en zor
ve en uzun yolun temsilidir. Birçok zaman pozitif
enerji ve mutlulukla kimi zaman ise hüzün ve
acıyla dolu ancak her zaman gururlu ve eşsizdir.
Bir Başkadır Dolmabahçe’nin Yıldızları...
Sezonun son sayısında ve yazımın finalinde,
cümlelerimi teşekkürü borç bildiğim değerli isimleri anarak bitirmek arzusundayım. Elde ettiğimiz
zaferle hayat enerjimizi artırdıkları için başkanımız Fikret Orman başta olmak üzere yönetim
kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve
Siyah-Beyaz tüm yüreklere... Karadeniz Ereğli’de
gerçekleştirdiğimiz şehit ailelerine destek sergisinde tüm samimiyetiyle yanımda olan değerli
ağabeylerim Bahadır Gürer, Osman Soydemir,
İsmail Baştuğ ve Erdem Erol’a... Büyük katkılarını
asla unutamayacağım dostlarım Özgür Sancar,
Mahmut Kecin’e... Avrupa Kartalları ve Mannheim
derneklerindeki değerli Beşiktaşlılar’la her daim
bana manevi güç veren değerli gurbetçi dostlarım
Kadir Biçici ve Sedat Akbaş Hışba’ya; Anadolu
Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Erdoğan ve
Emre Gürkan’a; Karadeniz Ereğli Derneği Başkanı
Tarkan Adik, Aykut Demiroğlu, Tuncay Karaarslan, Zafer Uludağ ve Eray İlhan’a... Çalışmalarımı
daha geniş kitlelere ulaştırarak sanat sevgisini
taraftarlarımıza aşılama misyonunu edinen, her
daim “İyi ki Beşiktaş var” diyen kıymetli kardeşim
Serkan Ceylan’a... Türk sanatçısının ve Beşiktaşımız’ın tanıtımı için ABD’de adeta elçi misyonu
üstlenen, bugünlerde Afrika’da kadın ve çocuk
haklarıyla ilgili çalışmalarda bulunan BM temsilcisi can dostum Kemal Lukovac’a... Eğer bugün
Beşiktaşımız’ın hikayelerini tuvalime aktatıp gelecek nesillere miras bırakabiliyorsam, bu ayrıcalığı
yaşamamı sağlayan, yeteneğini bana aşılayıp,
soyadını gururla taşıdığım canım babam Hüseyin
Cahit Derman’a teşekkürü bir borç bilirim.
Yeni sezonda görüşmek dileğiyle...
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Trend Topic Listesinde Beşiktaş
#ŞampiyONBEŞiktaş hashtag’i altı saat kırk dakika TT’de kalmıştır ve bu süre içerisinde ilk sırada bulunmuştur.

Trend
Saat 20.50’de ileti hacmi tepe noktasına ulaşmıştır ve beş dakikada yirmi altı bin içerik gelmiştir.

Twitter’da Beşiktaş ile birlikte en fazla kullanılan emojiler
Üçüncü yıldızın gelmesi ile yıldız emojisi en fazla
kullanılan emoji olmuştur.
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Twitter’da Beşiktaş ile birlikte en fazla kullanılan hashtag’ler
Şampiyonluk gecesi Twitter’da #ŞampiyONBEŞiktaş
hashtag’i, farklı versiyonları ile birlikte toplamda
iki yüz on binin üzerinde kullanılmıştır.

besIıktas
FUTBOLCULARIMIZIN EN ÇOK BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

RESMİ HESAPLARIMIZDA EN ÇOK BEĞENİLEN İÇERİKLER

ÜNLÜLERİN BEŞİKTAŞ HAKKINDAKİ İLETİLERİ

Twitter saatlik takipçi artışı
28 Mayıs Pazar günü Beşiktaş Twitter hesabı takipçi
sayısı yedi bin artmıştır.
Hourly Followe Trend: Saatlik Takipçi Artışı
Follower Trend: Takipçi Değişimi
Followers: Takipçiler

Word Cloud: Kelime Bulutu
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Bul
Beşiktaş’a özel Yandex Browser indir!
İnternette her arama yaptığında sen de takımına destek ol!
browser.yandex.com.tr/bjk
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EFA’nın düzenlediği Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’na katılacak
takımı belirlemek için Türkiye
Futbol Federasyonu, profesyonel
takımlar arasında “Federasyon Kupası” adı altında bir organizasyon düzenledi.
Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi statülerine
benzer bir yapıda hazırlanan organizasyonu
kazanan, o yıl ülke şampiyonu olup, Türkiye’yi
Avrupa’nın en büyük kupasında temsil etme
hakkını kazanacaktı. Bu organizasyonun birincisi 1956-57 yıllarında yapıldı. Önce İstanbul, Ankara ve İzmir bölgelerinde eleme usulü
maçlar oynandı. Beşiktaş, on maçta on yedi
puan toplayarak şampiyon oldu ve Türkiye’yi
Şampiyon Kulüpler Kupası’nda temsil etti.
1957-58’de bölge elemelerinden sonra iki
grup halinde yapılan maçlarda Beşiktaş, Kırmızı Grup’u lider bitirdi. Finalde, Beyaz Grup
lideri Galatasaray’ı iki maçta da 1-0 yenerek
şampiyon oldu. Bu organizasyon, 1962-63’te
profesyonel ligde final grubuna kalamayanlar
arasında küme düşüp düşmemeyi belirlemek
amacıyla son kez düzenlendi. Dolayısıyla
Beşiktaş, bu kupayı gerçek anlamda iki kez
kazanmış ve iki kez Türkiye’yi Şampiyon

Kulüpler Kupası’nda temsil etme hakkını elde
etmiştir. 1958’de federasyonun Beşiktaş’ın
ismini UEFA’ya geç bildirmesi sonucunda
Siyah-Beyazlılarımız, ilk yıl bu hakkı kullanamamıştır. Futbol federasyonu, “forma üzerine
şampiyonluk sayısına göre yıldız” kuralında
bir değişiklik yapma gereğini duydu. Profesyonel ligde (2002-2003 sezonu dışında)
dokuz şampiyonluğu bulunan ve bu yüzden
formasında bir yıldız bulunmasına karar
verilen Beşiktaş, Türkiye’yi 1957-58 ve 195859’da Avrupa’da temsil etme hakkını kazandığı için bir yıldız daha aldı. Beşiktaş’ın profesyonel dönemde kazandığı şampiyonluk sayısı
böylece on bire çıkmış oldu. Tahkim Kurulu,
1957-58 ve 1958-59 yıllarındaki şampiyonlukları da lig şampiyonluğuna ekledi. Serdar
Bilgili başkanlığındaki Beşiktaş yönetiminin
ısrarlı çabası sonunda, bu iki şampiyonluk,
Beşiktaşımız’ın şampiyonluk sayısına eklendi.
1980’li yılların sonuna doğru Türkiye
Kupası’nın ismi Federasyon Kupası olarak
değiştirildi. Ancak 1956-63 yılları arasında
düzenlenen Federasyon Kupası ile bu kupa
arasında isim benzerliği dışında herhangi bir
bağ yoktur.

T

arih 30 Ağustos 1959’du, günlerden
de pazar... Bir yıl önce iki grup halinde
yapılan Türkiye Birinci Ligi kesin şeklini
almıştı artık. Yirmi takım uzun maratonda kıyasıya mücadele edecekti.
O gün İnönü Stadı’nın tribünlerini dolduranlar
yepyeni bir Beşiktaş’la karşılaştılar:
Necmi-İlhan,Münir-Tuncay (Kaya), Sabahattin, Faik-K.Ahmet, Nazmi, Arif, Şenol, Birol. Vefa
ile oynanacak Beşiktaş’ın kadrosunu görenler
şüpheli gözlerle sahaya baktılar.
- Kim bunlar?
- Şenol, Birol da nereden çıktı?
- Beşiktaş bu kadro ile ne yapar?
Ne yapabileceğini işte o gün kanıtladı. Ahmet
ve Nazmi gibi tecrübelilerle, Arif, Şenol ve Birol
gibi genç yeteneklerden oluşan forvet Vefa’yı topa
tuttu: 4-1.
Şüpheli gözlerle sahaya bakanların maç sonrası konuşmaları bambaşkaydı:
- Ooo.. Muhteşem bir takım kurmuşlar.
- Bu Beşiktaş ligin sonuna kadar yarışta olur.
Ertesi hafta Beykoz karşısında elde edilen
1-1’lik beraberlik herkesi şaşırtmıştı ama şaşkınlık kısa sürdü, Feriköy’e üç gol attılar. O yıllarda
“güçlü takım” olarak kabul edilen Karagümrük’ü
iki golle geçtiler. Altınordu’yu 3-0, Göztepe’yi de
1-0 yendiler. 1-1’lik İstanbulspor beraberliğini,
4-1’lik Adana galibiyeti izledi. Kasımpaşa maçı
0-0 son buldu. 1-0’lık Demirspor ve 3-0’lık Altay
galibiyetleri birbirini izledi.
Artık zirvedeydi Beşiktaş, liderdi.
Lider olarak çıktığı İstanbulspor maçını 1-0
kazandı. Karşıyaka’ya fark attı: 6-0. Yıldızlar
topluluğu Fenerbahçe ile Galatasaray, Beşiktaş’ı
yakalayamıyordu. Sezon açılışında kadroya “Kim
bunlar?” diyenler, artık onbiri ezbere sayıyorlardı.
Tribünler yeni sloganı hemen bulmuştu:
- Arif... Şenol... Birol... Gooool!
Tarih 2 Aralık 1959’du.. Günlerden de Pazar.
İnönü Stadı tıklım tıklım doluydu. Tribünlerin yarısı Siyah-Beyaz, yarısı da sarı-kırmızılıydı. Bir yanda Arif, Şenol, Birol, Nazmi, Ahmet, Münir, Necmi’li
kadrosuyla Beşiktaş... Diğer yanda Turgay, İsmail,
Candemir, Ergun, Suat, Metin’li kadrosuyla ligin
iddialı takımı, liderin takipçisi Galatasaray...

Ve sonuç: Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
Siyah-Beyazlı takım bir engeli daha aşmış,
Nazmi’nin golüyle rakibini yıkmıştı.
Galibiyetler serisi, Şekerhilal (1-0), Ankaragücü
(2-0), Gençlerbirliği (1-0), Hacettepe (2-1) maçlarıyla sürdü. Fenerbahçe maçı gelip çattığında takvim yaprakları 3 Ocak 1960’ı gösteriyordu. İnönü
Stadı tarihi günlerinden birini daha yaşıyordu.
Takımlar sahaya çıktığında, taraftarlar da müthiş
bir tezahürata başladı.
Beşiktaş: Necmi, Bahattin, Münir, Tuncay, Sabahattin, Kaya, Arif, Nazmi, Şenol, Birol, K.Ahmet.
Fenerbahçe: Özcan, Osman, Basri, Akgün,
Naci, Avni, M.Mustafa, Can, Şeref, Lefter, Yüksel.
İki tarafın da kadroları güçlüydü. Maçın favorisi yoktu. Ama Beşiktaş’ın başında, artık adı “1-0”a
çıkan Kutik vardı. 14. dakikada Arif topu Fenerbahçe filelerine gönderdiğinde Beşiktaş tribünleri
ayaktaydı: “Goooll...”
Beşiktaş defanstaydı, Fenerbahçe atak yapıyordu. Lefter vuruyordu, Can şansını deniyordu,
Yüksel kaleyi yokluyordu. Ama karşılarında hep
Necmi vardı. Sahadan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş,
ligin ilk yarısını lider kapıyordu. Hem de on dokuz
maçta, on altı galibiyet ve üç beraberlik alarak.
Üstelik hiç de yenilmiyordu. Ligin ikinci yarısında
da zirveden hiç inmedi Beşiktaş. 32. haftada
deplasmanda İzmirspor’a yenilince aradaki üç
puanlık farka rağmen Fenerbahçe umutlanmıştı
ama Galatasaray’a kaybedince bitime iki hafta
kala, Beşiktaş şampiyonluğunu beş puan farkla
ilan etmişti. Kartal’ı şampiyonluğa ulaştıran
sonuçlar şöyleydi:
Vefa: 4-1, 2-1. Beykoz: 1-1, 3-0. Feriköy: 3-0,
1-0. Karagümrük: 2-0, 4-1. Altınordu: 3-0, 2-0.
Göztepe: 1-0, 3-1. İstanbulspor: 1-1, 1-1. Adalet:
4-1, 2-0. Kasımpaşa: 0-0, 1-0. Demirspor: 1-0,
1-1. Altay: 3-0, 1-0. İzmirspor: 1-0, 1-3. Karşıyaka: 6-0, 2-0. Galatasaray: 1-0, 1-1. Şekerhilal: 1-0,
0-0. Ankaragücü: 2-0, 0-0. Gençlerbirliği: 1-0,
2-1. Hacettepe: 2-1, 3-0. Fenerbahçe: 1-0, 0-1.
Şampiyon kadroda şu oyuncular yer almışlardı: Necmi, İlhan, Münir, Tuncay, Bahattin, Sabahattin, Faik, K.Ahmet, Nazmi, Arif, Birol, Şenol,
Kaya, Mustafa, Sabri, Ayhan, Cengiz, Nevzat,
Doğan.
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eşiktaş, 1965-66 sezonuna favori
olarak girdi. Necmi, Sabri, Yavuz,
Fehmi, Sami, Suat, Süreyya, Kaya,
K.Yusuf, Cevdet, K.Ahmet, Sanlı,
Güven, Yusuf, Coşkun, Ahmet Şahin, Fethi, Faruk’tan kurulu kadro rakiplerine
oranla daha ağır basıyordu. Tarih, 5 Eylül
1965’ti. Günlerden de cumartesi...
Kartal, sezona Feriköy maçıyla girdi.
Skor 3-0’dı. Bunu da aynı skorla gelen İstanbulspor galibiyeti izledi. Bir hafta sonra
ise Beşiktaş Camiası büyük bir şok yaşadı.
Ligin belki de en büyük sürprizlerinden biri
olmuş, Beykoz şampiyon adayını devirmişti:
3-0. Ardından da Galatasaray mağlubiyeti:
1-0...
- Beşiktaş artık toparlanamaz.
- Bu kez erken havlu attılar.
- Şampiyon ya Galatasaray olur ya da
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Fenerbahçe.
Böyle diyor, böyle düşünüyordu herkes. Oysa Spajiç hiç de öyle düşünmüyor,
“Şampiyonluk şansımız sürüyor” diyordu.
Spajiç’in dediği çıktı. 2-0’lık Fenerbahçe
galibiyeti ile toparlanan Kartal, hedefine
ulaştı. İzmir’de, Ankara’da, İstanbul’da
şampiyonluk turları atıldı. Zaferini günlerce
kutladı. Yurdun dört bir yanında şölenler
düzenlendi. Beşiktaş’ı şampiyonluğa götüren sonuçlar şunlardı:
Feriköy: 3-0, 4-1. Beykoz: 0-3, 4-0.
İstanbulspor: 3-0, 2-0. Vefa: 3-0, 1-0.
Galatasaray: 0-1, 0-0. Fenerbahçe: 2-0,
0-0. Ankara Demirspor: 5-1, 0-0. Şekerspor:
2-0, 1-0. Altay: 2-1, 2-1. PTT: 2-1, 2-1.
İzmirspor: 1-1, 2-0. Hacettepe: 1-0, 3-1.
Ankaragücü: 1-0, 2-0. Göztepe: 0-0, 2-1.
Gençlerbirliği: 0-0, 2-2.

B

aba Hakkı’nın dedikleri gerçek
oluyordu. “Şenol’lar, Birol’lar gider,
Yusuf’lar, Sanlı’lar gelir. Şampiyonluklar yine bizim olur” demişti
Baba Hakkı. Evet, Yusuf, Sanlı ikilisi
herkesi büyülüyor, Beşiktaş’ta zirveden inmiyordu. 1966-67 sezonunda Ahmet Şahin’in
formsuzluğu Kartal’ı biraz olsun etkilemişti
ama hemen Macar santrfor Kuzman transfer
edilmiş, gol sorunu çözümlenmişti.
Rakiplerini birer birer geçti Beşiktaş, 4 Haziran 1967’de İzmir’de Göztepe’yi 2-0 yenerek şampiyonluk turunu attı. Gerçi son maçı
Fenerbahçe ile oynayacaktı ama zirveden
inmesi için rakibine 6-0 yenilmesi gerekiyor-

du. Zaten ertesi hafta maç golsüz berabere
bitti ve Kartal bir tur da İstanbul’da attı.
“Necmi, Sabri, Erkan, Sami, Fehmi, Suat,
Kaya, Süreyya, K.Ahmet, Yusuf, Cevdet,
Kuzman, Ahmet Şahin, Sanlı, Fethi, Faruk,
Yavuz, İhsan, Szolay, Coşkun ve Güven”in
forma giydiği şampiyon Beşiktaş şu sonuçları elde etmişti: İzmirspor: 4-0, 0-0. Adana
Demirspor: 5-0, 1-0. Ankaragücü: 1-1, 2-1.
Feriköy: 1-1, 2-0. Eskişehirspor: 6-0, 1-0.
Karşıyaka: 1-0, 1-0. İstanbulspor: 1-0, 0-0.
Altay: 0-0, 0-2. PTT: 2-0, 0-0. Hacettepe:
1-0, 0-0. Gençlerbirliği: 2-0, 0-0. Vefa: 4-0,
1-0. Fenerbahçe: 0-1, 0-0. Göztepe: 0-0, 2-0.
Altınordu: 1-0, 4-1.
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O

n dört yıl geçmişti aradan...
Beşiktaş şampiyonluğa hasretti. Başkan Mehmet Üstünkaya,
Teknik Direktör Dorde Miliç’e tek
hedef gösteriyordu:
- İlle de şampiyonluk. İste transfer yapalım.
Miliç karşılık veriyordu:
- Sorumluluğumun farkındayım. Ben ekibime güveniyorum. Gençler süper. Yalnızca
Ali Kemal’i alalım.
“Derhal” dedi Üstünkaya ve Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye gelen, ancak
bekleneni veremeyen Ali Kemal, Beşiktaşlı
oldu. Daha sezon öncesi Beşiktaş’ın bu kez
çok farklı olacağı belli olmuştu. Hele hele
Frankfurt’ta Fenerbahçe ile oynanan hazırlık
maçından sonra Siyah-Beyazlı taraftarlar
umutla sezonun açılışını beklemeye başlamışlardı. Çünkü Beşiktaş mükemmel bir “futboldan sonra ezeli rakibini 3-0’lık sonuçla
bozguna uğratmıştı. Haftalar birbirini kovaladı. Beşiktaş şampiyonluk yarışının içindeydi.
Önce Galatasaray pes etti, erkenden zirveden
kopuverdi. Fenerbahçe haftalarca yarıştı ama
sonra o da bıraktı. Ve son haftaya Beşiktaş
ile Trabzonspor kılpayı farkla girdi. Kırk iki
puanlı Beşiktaş liderdi. Kırk bir puanlı Trabzonspor ise hemen peşindeydi.
Tarih 13 Haziran 1982’ydi. 1981-82 sezonunun şampiyonu belli olacaktı. Beşiktaş
deplasmanda Eskişehirspor ile oynayacak,
Trabzonspor Adanaspor’u evinde ağırlayacaktı. Trabzonspor’un galibiyetine kesin
gözüyle bakılıyordu. Ama Beşiktaş’ın durumu
farklıydı. Çünkü son maç Eskişehirspor açısından da büyük önem taşıyordu. Yenilgi, kırmızı-siyahlıların ligden düşmesine yol açacaktı. Eskişehir Atatürk Stadı’nda on beş bin
Eskişehirli, üç bin Beşiktaşlı taraftar, tarihi bir
günü yaşamanın heyecanı içindeydi. Hakem
Talat Tokat’tı. Yardımcıları ise Halil Cindemir
ve Hüseyin Karaca’ydı. Eskişehirspor çıktı

sahaya: Çetin-Selahattin, Burhanettin, İsmail,
Gani-Ender, Soner, Burhan-Hüdai, Ömer,
Zafer.
Sonra da Beşiktaş: Adem-Samet, Ulvi,
Mehmet Ekşi, Kadir-Ziya, B.Haluk, Rıza-Necdet, Ali Kemal, K.Haluk.
Maç hızlı bir tempoda başladı. İki takımın
da hedefi tekti: Galibiyet...
Çünkü başka bir sonuç ikisine de yaramıyordu. 32. dakika dolmak üzereydi. Ziya’nın
vuruşuyla filelere giden top, ülkedeki binlerce
Beşiktaşlı’yı ayağa kaldırdı: 1-0.
51. dakikada bu kez Eskişehirspor, Zafer’in vuruşuyla umutlandı. Heyecan büyüktü. 76. dakikada yine Ziya sahneye çıktı ve
topu bir kez daha ağlara yolladı: 2-1. İşte
saha o anda karıştı. Taşlar, odunlar... Sayısız
yabancı madde bir anda sahaya yağdı. Yan
hakem Hüseyin Karaca yaralandı. Ve Talat
Tokat oyunu durdurdu, soyunma odasına
gitti, ardından da maçı tatil etti. O sırada
Trabzonspor kendi evinde Adanaspor’u
tek golle yenmişti. Ama bu da yetmemişti.
Eskişehir’de 2-1 galip durumda maçı götüren
Kartal, Federasyon’un kararıyla 3-0 galip ilan
edildi. Artık İstanbul ayaktaydı. Türkiye’de
Beşiktaş bayramı yaşanıyordu. On dört yıl
sonra gelen şampiyonluk büyük bir coşku ile
kutlanıyordu. Şampiyon kadro şu oyunculardan oluşuyordu:
Adem, Rasim, Süleyman, Mehmet Ekşi,
Ulvi, Kadir, Samet, Rıza, Fikret, Serdar, B.Haluk, Ziya, Necdet, Bora, Tuğrul, Ali Kemal,
Şaban, Kenan, Atilla, Burhan, K.Haluk.
Beşiktaşımız’ı şampiyonluğa götüren sonuçlar şöyleydi: Trabzon: 0-0, 0-0. Fenerbahçe: 1-0, 0-0. Zonguldak: 1-1, 1-1. Sakarya:
0-0, 2-0. Adana Demirspor: 0-1, 1-0. Ankaragücü: 2-1, 2-1. Adanaspor: 1-1, 1-0. Altay:
0-0, 0-0. Kocaeli: 0-0, 1-1. Galatasaray: 1-1,
2-0. Bolu: 1-2, 1-1. Bursa: 1-0, 2-1. Gaziantep: 4-1, 2-0. Eskişehir: 2-0, 3-0 (H), Göztepe
2-2, 2-0, Diyarbakır: 1-1, 1-1.

B

eşiktaş bir önceki sezonda olduğu
gibi şampiyonluğu averajla kaçırmamak için bu kez temkinliydi. Final
5 Mayıs 1986’da oynandı. Galatasaray-Beşiktaş maçı, şampiyonu
büyük ölçüde ortaya çıkartacaktı. Beraberlik
Beşiktaş’ın işine yarıyordu, çünkü averaj
açısından avantajlı durumdaydı. O gün İnönü
Stadı tarihi günlerinden birini daha yaşıyordu. Tribünler tıklım tıklım doluydu. Sinirler
gergindi, heyecan doruktaydı. 33. dakikaydı.
Ceza alanı dışında topla buluşan Yusuf sert
vurdu, kaleci Zafer köşeye giden topa müdahale edemedi: 1-0. Beşiktaş tribünleri şok
olmuştu. Galatasaraylılar adeta bayram yapıyorlardı. İkinci yarıyla birlikte Beşiktaş atakları
sıklaştı. Geçen sezon Fenerbahçe maçında
yaptığı yanlış oyuncu değişikliği ile şampiyonluğun kaybedilmesine yol açan Stankoviç,
bu kez yaptığı değişikliklerle maçın kaderini
belirledi. Fikret’in yerine Ziya, Feyyaz’ın yerine
de Sinan sahadaydı. 75. dakikaydı. Sinan soldan süratle ilerledi, ortasını yaptı, mükemmel
yükselen Ziya kalabalık defans oyuncularının
arasından kafayı yapıştırdı. Yere çarpan top
Simoviç’in şaşkın bakışları arasında ağlarla
buluştu: 1-1. Bu kez sevinen Beşiktaşlılar,
üzülen ise Galatasaraylılar’dı. Çünkü bu
sonuç Beşiktaş’a yarıyordu. Siyah-Beyazlı
takımımızın averajı rakibinden çok daha iyiydi. Ama son hafta Kartal’ı bekleyen zorlu bir
Trabzonspor maçı vardı. 1 Haziran 1986’ydı.
Saat 15.30’da Avni Aker’de zorlu mücadele
başladı. 20. dakika henüz doluyordu ki korner
atışından gelen top, Trabzonspor ceza alanını
karıştırdı. Kaleci İhsan topu elinden kaçırdı.
Genç Gökhan, büyük bir ustalıkla topu aldı ve
filelere yolladı: 1-0. Beşiktaş öndeydi ve bu
sonuçla şampiyonluğu kazanacaktı. Kaleci Zafer işte bu dakikadan sonra oynadığı
futbolla, “Beşiktaş’a şampiyonluk getiren
en önemli kaleci” olarak tarihteki yerini aldı.
Çünkü özellikle ikinci yarıda oyun tamamen

Beşiktaş yarı alanında oynandı. Genç Kartallar sonucu korumak için olağanüstü bir çaba
gösteriyorlar, Trabzonsporlular ise beraberlik
golü için bastırıyorlardı. Sert şutlar... Köşelere giden toplar... Gol her an olabilirdi. Ama
olmadı. Zaten olamazdı. Çünkü o gün kalede
geçilmez bir Zafer vardı. İnanılmaz kurtarışlar
yaptı. Talat Tokat’ın bitiş düdüğünün çaldığı
anda da herkes saha içinde sarmaş dolaş
olmuştu. Geçen sezon şampiyonluğu averajla
kaybeden Kartal, bu kez averajla mutlu sona
ulaşmıştı. Beşiktaş’ı şampiyonluğu şu futbolcular taşımıştı:
Adem, Zafer, Ulvi, Samet, Kadir, B.Haluk,
Gökhan, Ziya, Fikret, Tevfik, Rıza, Necdet,
Feyyaz, Tekin, Bora, Kovaçeviç, Metin, Sinan,
Ali, K.Haluk.
Alınan sonuçlar şöyleydi: Galatasaray:
0-0, 1-1. Samsun: 1-0, 0-1. Sarıyer: 0-0, 2-0.
Fenerbahçe: 0-0, 3-1. Ankaragücü: 0-0, 3-0.
Trabzon: 1-0, 1-0. Altay: 1-1, 3-3. Gençlerbirliği: 1-1, 2-1.
Eskişehir: 3-2, 2-0. Zonguldak: 1-0, 1-0.
Denizli: 1-0, 0-1. Malatya: 4-0, 2-1. Kocaeli:
3-0, 1-0.
Rize: 2-1, 4-1. Bursa: 0-0, 2-2. Sakarya:
3-1, 6-0. Ordu: 2-0, 5-1. Kayseri: 1-1, 3-0.
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989-90 sezonunda şampiyon
adaylarının sayısı dörttü: Beşiktaş,
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor. Ama içlerinden en iyi futbolu Milne’in Beşiktaş’ı oynuyordu.
Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş-Fenerbahçe
maçından birkaç gün önceydi. Sarı-lacivertli
takımın Teknik Direktörü Todor Veselinoviç,
ilginç bir demeç verdi: “Gönlümde beş yatıyor. Şu Beşiktaş’a beş gol atmak en büyük
dileğim ve hedefim.”
Beşiktaşlı futbolcular haberi okuyunca
şaşırdılar. Veselinoviç’in parmakları ile beşi
gösterdiği fotoğrafa baktılar. İçlerini hırs
kaplamıştı. Tarih 6 Ocak 1990’dı. Yer de,
Fenerbahçe Stadı. Veselinoviç’in demeci
Beşiktaşlı futbolculara adeta doping etkisi
yapmıştı. Siyah-Beyazlı takım Fenerbahçe
maçına fırtına gibi başladı. Daha 4. dakikaydı, Wilson kafa ile perdeyi açtı. Beşiktaş
tribünleri ayaktaydı, Fenerbahçeliler ise
şokta. 8. dakikada Oğuz eşitliği sağlayınca,
sarı-lacivertliler umutlanmışlardı. Ama bu
gol de durduramadı Kartal’ı. 19. dakikada
Ali bir kez daha taraftarı sevince boğdu: 2-1.
Herkes ikinci yarıda Fenerbahçe’nin baskılı
oynamasını bekliyordu ama boşuna... Çünkü
Beşiktaş, adeta Veselinoviç’in dediğinin gerçekleşmesi(!) için çabalıyordu. 52. dakikada
yine Ali sahnedeydi: 3-1. 59. dakikada bu
kez Metin’in vuruşunda top ağlarla buluştu:
4-1. 71. dakikada usta golcü Feyyaz vardı
bu kez: 5-1.
Maçtan sonra Beşiktaşlı futbolcular
kendilerine sorulan sorulara sadece şu
yanıtı verdiler: “Veselinoviç’in gönlünde beş
yatıyormuş, işte buyurun beş!”
Ligin ilk yarısını lider bitiren Beşiktaş,
ikinci yarıda da hep zirvedeydi. Galatasaray
ve Trabzonspor yarıştan kopmuştu. Fenerbahçe inatla direniyordu.
Tarih bu kez 12 Mayıs 1990’dı. Fenerbahçeliler bu kez inanıyorlardı: “Beşiktaş’ı yeneceğiz, şampiyon olacağız.” İlk maçtaki tarihi
farkı unutmamışlardı. Beşiktaş üç puan
öndeydi, yenerlerse puanları eşitleyeceklerdi. Ligin de bitmesine bir hafta vardı. İnönü

122

Beşiktaş

Haziran - Temmuz 2017

Stadı’nda karşı karşıya geldiler. 29. dakikaydı. Üst üste gelen Beşiktaş ataklarından
sonra ani bir Fenerbahçe kontratağında Bilal
topla buluştu, ceza alanının dışından vurdu
ve Fenerbahçe’yi öne geçirdi. Ama bu sevinç
sadece bir dakika sürdü. Oyunun başlamasıyla Beşiktaş yüklendi, sağdan Metin
ortaladı, Feyyaz tamamladı: 1-1. Beraberlik
bile Beşiktaş’a yetiyordu. Ama “ille de galibiyet” diyordu Siyah-Beyazlı futbolcular. 45.
dakika dolarken Rıza’nın kornerine yükselen
Metin kafayı çaktı: 2-1.
İkinci yarıda sahada adeta tek kale maç
oynanıyordu. Beşiktaş saldırıyor, Fenerbahçe gol yememek için çabalıyordu. 70.
dakikada sahanın yıldızlarından biri olan
Mehmet nefis ortaladı, Metin ceza alanı
içinde kafayla topu filelere gönderdi: 3-1.
Artık bitmişti işte. Üç sezon peş peşe gelen
ikincilikler sona ermişti. Son haftayı beklemeye de gerek yoktu. Beşiktaş şampiyondu.
İstanbul unutulmaz günlerinden birini yaşadı o gün. Kutlamalar sabaha kadar sürdü.
Öyle bir sezondu ki bu; Lig Şampiyonluğu,
Kupa Şampiyonluğu... Hepsi de Beşiktaş’ındı. Ayrıca Feyyaz Uçar da yirmi sekiz golle
gol kralı olmuştu. Türkiye Birinci Ligi’nin bir
maçta en fazla gol atan takımı da olmuştu
Beşiktaş. Ali Sami Yen Stadı’nda Adana
Demirspor’u muhteşem üçlüsünün golleriyle
yenmiş, tarihe geçmişti: 10-0. Bu maçta Ali
dört, Metin ve Feyyaz ise üçer gol atmışlardı.
Siyah-Beyazlı takımın formasını şu oyuncular giymişti:
Engin, Ali, Feyyaz, Gökhan, Rıza, Kadir,
Ulvi, Recep, Şenol, Mehmet, Metin, Walsh,
Wilson, Halim, Zeki, İsmail, Turan, Saffet,
Mc Donald. Kartal’ı şampiyonluğa götüren
sonuçlar ise şunlardı:
Bolu: 3-0, 5-1. Bursa: 1-0, 1-1. Trabzon:
1-2, 1-0. Sarıyer: 0-2, 0-1. Galatasaray: 0-0,
1-0. Adana Demirspor: 10-0, 1-1. Karşıyaka:
4-1, 4-0. Ankaragücü: 1-0, 0-1. Samsun:
3-1, 1-0. Adanaspor: 1-1, 3-0. Gençlerbirliği:
1-1, 2-0. Konya: 2-1, 0-0. Zeytinburnu: 2-0,
3-0. Sakarya: 7-0, 3-0. Fenerbahçe: 5-1,
3-1. Malatya: 3-1, 1-2. Altay: 1-0, 3-1.

T

akımımızın başında 1990-91
sezonunda da Gordon Milne vardı.
İstikrarın sembolü olarak tanınan
başkan Süleyman Seba, diğer
kulüplerin aksine aynı teknik direktörle yola devam etmenin en doğru yol olduğunu düşünüyordu. Beşiktaş geçen sezonun
şampiyonuydu. Bu sezon da hedef yine
şampiyonluktu. Geçen sezon bunu başaran
Milne, bu kez de zirveye imzasını koyabilirdi.
Ligin ilk devresi geride kaldığında Beşiktaş,
lider Galatasaray’ın beş puan gerisind1eydi.
Ama Seba, Milne’ye ve takımına güveniyordu. Üç puanlı sistemde bu fark kolayca
kapanabilirdi. Zaman Seba’nın haklı olduğunu gösterdi. Beşiktaş ikinci yarıya fırtına gibi
başladı. 21 Nisan 1991 tarihine gelindiğinde
de Galatasaray bir puan önündeydi. O gün Ali
Sami Yen Stadı tıklım tıklım doluydu. Beşiktaş, Galatasaray ile karşı karşıya gelecekti.
Bu maç şampiyonu büyük ölçüde çıkaracaktı. İlk dakikalarda Beşiktaşlı futbolcular sanki
kendilerinde değildiler. Şaşkındılar, dağınıktılar... Daha 6. dakikada Tanju’nun şok golü
geldi. 17. dakikada defanstaki inanılmaz
hatalar ikinci golü getirdi. Ulvi’nin ayağına
çarpan top filelere gitti. Galatasaray 2-0
öndeydi. Bu hem de böylesine finalde çok
önemli bir skordu. Siyah-Beyazlı futbolcular
ilerleyen dakikalarda içinde bulundukları
şoktan çıktılar. 2-0’a rağmen tezahürata
devam eden, takımı destekleyen taraftarların
da bunda payı büyüktü. Ve Beşiktaş atakları
başladı. 34. dakikaydı. Feyyaz’ın vuruşunda
önce Hayrettin’in çeldiği top, sonra direğe
çarptı ve döndü. İşte orada Ali bitti ve tamamladı: 2-1. İlk devrenin son dakikalarıydı.
Galatasaray yarı alanına uzun bir top atıldı.
Orada Yusuf vardı. Ama presiyle tanınan, her
topu takip eden Ali de topa doğru koşuyordu.
Yusuf, Ali’nin geldiğini gördüğünden olacak,
bir anlık şaşkınlıkla topu sektirdi. Ali, bu hatayı affetmedi, topu aldı, Hayrettin’in üzerin-

den nefis bir şekilde aşırdı: 2-2. İkinci yarıda
Beşiktaş bastırıyor, Galatasaray kapanıyordu.
Sarı-kırmızılı takım gol umudunu artık kontrataklara bırakmıştı. Ama Beşiktaş tedbirliydi, rakibine fırsat vermiyor, bu arada tehlike
üstüne tehlike de yaratıyordu. 73. dakika
gelmişti. Yine karıştı Galatasaray ceza alanı
ve usta golcü Feyyaz yerden sert bir vuruşla
topu filelere yolladı: 3-2. Bu büyük bir zaferdi.
Ligin bitmesine üç hafta kalmıştı ve Beşiktaş
Galatasaray’ın dört puan önündeydi. Bu fark
kapanmazdı. Kapanmadı da... Beşiktaş önce
Sarıyer’i yendi. Ardından Fenerbahçe Stadı’nda tarihte belki de çok ender rastlanabilecek
bir görüntü vardı. Tribünlerde sadece iki bin
kadar Fenerbahçe seyircisi vardı. Gerisi hep
Beşiktaşlı’ydı. 8. dakikada Ulvi, 87. dakikada
Feyyaz’ın golleri geldi. Maçın sonu 2-0’dı ve
Beşiktaş artık şampiyondu.

91 90
91 91

Beşiktaş

Haziran - Temmuz 2017

123

1
9
19
2
9
19

124

Beşiktaş

Haziran - Temmuz 2017

L

igde üst üste üç kez iki takım şampiyon
olmuştu. Bunlardan biri Galatasaray,
diğeri de Trabzonspor’du. Beşiktaş’ın
önünde şimdi büyük bir fırsat vardı.
Siyah-Beyazlı takım 1991-92 sezonunu
da şampiyon olarak kapatabilirse, rekora ortak
olacaktı. Beşiktaş’ın başında yine teknik direktör
Gordon Milne vardı. İşte Milne’li Beşiktaş rekora
ortak oldu. Bu sezonu da şampiyon kapadı. Üstelik bir ilke daha imza attı. Türkiye Birinci Ligi’ni
yenilmez tamamladı ve “namağlup tek şampiyon” olarak tarihe bir kez daha adını yazdırdı. Bu
sezon Beşiktaş’ın arkasına Fenerbahçe takıldı.
Fark zaman zaman açıldı ama sarı-lacivertli takım son iki haftaya kadar umutlarını taşıdı. Evet,
ligin bitmesine iki hafta vardı. “Bako, Rıza, Gökhan, Ulvi, Kadir, Hamit, Ali, Sergen, Zeki, Şenol,
Mehmet, B.Metin, Feyyaz, K.Metin, Mutlu, Turan,
Zeyer, Recep ve Halim”li kadrosuyla Kartal liderdi,
Fenerbahçe’nin de beş puan önündeydi. Rakip
Galatasaray’dı ve galibiyet halinde Beşiktaş şampiyonluk turu atacaktı. Yusuf’un 25. dakikada

penaltıdan attığı Galatasaray golü, maçı dinleyen
Fenerbahçeliler’i umutlandırmıştı. Mehmet, 28.
dakikada eşitliği sağladı. İsmail 46. dakikada
yine Galatasaray’ı öne geçirdi. Ama 51. dakikada
Sergen durumu 2-2 yaptı. Hamza 53. dakikada
Beşiktaş filelerini bir kez daha havalandırdı: 2-3.
Sahada tam bir gol düellosu yapılıyordu. Galatasaray’ın attığı her gol, Fenerbahçeliler’i sevindiriyordu ama Beşiktaş buna karşılık vermekte
gecikmiyordu. Bu dakikadan sonra ise sahanın
tek hakimi Beşiktaş’tı. Baskı 57. dakikada Ali’nin
golünü getirdi: 3-3. 82. dakikada bu kez Mehmet
sahneye çıktı, skoru belirledi: 4-3.
Beşiktaş üçüncü kez üst üste şampiyondu.
Siyah-Beyazlı takım, yenilgi yüzü görmediği
sezonda şu sonuçları almıştı: G.Birliği: 1-1, 0-0.
Altay: 2-1, 3-1. Samsun: 5-1, 2-1. Gaziantep: 2-1,
2-0. Aydın: 3-0, 2-1. Bursa: 2-0, 0-0. Bakırköy:
4-2, 0-0. Ankaragücü: 2-1, 1-0. Konya: 1-0, 3-0.
Fenerbahçe: 2-2, 1-0. Adana Demirspor: 1-1, 1-0.
Trabzon: 3-2, 3-2. Bolu: 1-0, 0-0. Galatasaray:
1-0, 4-3.Sarıyer: 5-0, 1-0.

B

eşiktaş, Daum’un yönetiminde
1994-95 sezonuna şampiyonluk
parolası ile başladı. Beşiktaş ligde
müthiş bir performans gösterdi.
Rakiplerini birer birer geçti, zirveye
yerleşti ve lig sonuna kadar oradan da
inmedi. “Aumann, Şener, Gökhan, Recep,
Alpay, K.Ali, K.Metin, Rıza, Madida, Sergen,
Mehmet, Sverrisson, Mutlu, Ertuğrul, Oktay,
Sertan, Hüseyin, Serdar, B.Metin, B.Ali ve
Zafer”in forma giydiği maçlar sonunda
şampiyonlukla kucaklaştı: Kartalımız, şampiyonluğa şu sonuçlarla ulaştı: Denizli: 3-1,
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2-0. Kocaeli: 7-1, 1-1. Van: 2-0, 3-0. Adana
Demirspor: 3-0, 1-0. Trabzon: 2-0, 4-0. Bursa: 1-2, 2-2. Galatasaray: 1-3, 2-3. Gençlerbirliği: 2-0, 3-1. Petrolofisi: 2-0, 3-1. Altay;
1-0, 8-2. Antalya: 1-1, 2-1. Kayseri: 4-1, 2-1.
Samsun: 3-2, 1-0. Zeytinburnu: 3-1, 3-0.
Gaziantep: 0-0, 2-0. Fenerbahçe. 1-1, 0-0.
Ankaragücü: 5-1, 0-0. Beşiktaşımız, Christoph Daum ile otuz dört lig maçında yirmi
dört galibiyet, yedi yenilgi ve üç beraberlik
aldı. Siyah Beyazlılarımız, otuz dört maçta
rakip filelere seksen gol atarken, kendi kalesinde yirmi altı gol gördü.
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ürkiye’de yüzüncü yılını kutlayan ilk kulüp olan Beşiktaşımız,
2002-2003 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başladı. Teknik
direktörlüğe deneyimli isim
Mircea Lucescu’yu getiren Beşiktaş, kadrosunda da büyük değişiklik yaptı. Altı yıldan
sonra Sergen Yalçın ile Kocaelispor’dan
Serdar Topraktepe yuvaya dönerken, Tolga,
Zafer, Kaan, Göksel, Kolombiyalı Cordoba,
Romanyalı Pancu ile Brezilyalı Zago transfer
edildi. Süper lig maratonu boyunca tek mağlubiyet alan, dört derbi maçını da kazanan,
Avrupa’nın en az gol yiyen ikinci takımı olan
Siyah-Beyazlı ekibimiz, 16. haftadan itibaren
zirveden inmedi. En yakın rakibine sekiz
puan fark atan takımımız, ligin bitimine bir
hafta kala ezeli rakibimiz Galatasaray ile
oynadığı maçta şampiyonluğunu ilan etti.
Sergen Yalçın’ın 90. dakikada attığı muhteşem golle yüzüncü yılında şampiyonluğunu
ilan eden Beşiktaş’ın kadrosunda şu isimler
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bulunuyordu:
“Oscar Cordoba, Göksel Gencer, N. Yasin
Yıldız, Ronaldo Guiaro, Antonio Carlos Zago,
Tolga Doğantez, A. Da Silva Mariano (Amaral), Enver Gayır, Zafer Demiray, Tümer Metin,
Tayfur Havutçu, Bayram Bektaş, Yasin Sülün,
Serdar Topraktepe, Daniel Gabriel Pancu,
Eser Yağmur, Kaan Dobra, Ahmet Yıldırım,
Sergen Yalçın, Tamer Tuna, Niyazi Güney, Engin Özçelik, İbrahim Üzülmez, Pascal Oliver
Nouma, İlhan Mansız, Ali C. Begeçarslan, Ali
Eren Beşerler, Ahmet Dursun, Federico Giunti,
Constantin Marius Maldarasanu.”
Rekorları alt üst ederek yüzüncü yıl ile
şampiyonluğu beraber kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşayan Beşiktaşımız’ın
taraftarı boş durmadı. Siyah-Beyaz Derneği’nin hazırladığı, binlerce Beşiktaşlı’nın
Balmumcu’dan İnönü Stadı’na taşıdığı, iki kilometre uzunluğunda, üç buçuk ton ağırlığındaki dev bayrak, “dünyanın en büyük bayrağı”
olarak rekor kırdı.

Y

üzüncü yılımızda yaşadığımız
şampiyonluk sonrasında 20082009 sezonuna beş yıllık şampiyonluk hasretiyle başlayan
Beşiktaşımız’ın başında teknik
direktör olarak Ertuğrul Sağlam bulunuyordu.
Az ama öz bir transfer politikasının yürütüldüğü takımımızın defans hattına Serie A tecrübesi yaşamış üç isim; Tomas Sivok, Tomas
Zapotocny ve Anthony Seric dahil edildi. Yerli
transferi olarak ise Uğur İnceman ve Ekrem
Dağ tercih edildi. Önceki yılların aksine daha
sakin bir transfer dönemi geçiren Beşiktaşımız, böylece yeni sezon öncesi transferi
kapatmış oldu. Sezon öncesi Avusturya
kampında yaşanan “terlik krizi” nedeniyle ise
iki tecrübeli isim, aynı zamanda iki kaptan
İbrahim Toraman ve İbrahim Üzülmez süresiz
kadro dışı bırakıldı (Bu ikili daha sonra affedilecek, ancak pazubandını takamayacaktı).
UEFA Kupası’nda ilk tura kalıp erken form
tutan takımımız, lige de iyi bir giriş yaptı. Hem
ligde hem de kupada oynadığı futbolla umut
veren Siyah Beyazlılarımız için UEFA’da işler
pek iyi gitmedi.
Ligde yenilgisiz devam eden takımımız,
Metalist Kharkiv’e 4-1 yenilerek Avrupa macerasını çok erken noktalamış oldu. Bu skorla
hedef haline gelen Ertuğrul Sağlam, İBB’yle
de berabere kalınca istifa etti. Sağlam’ın
yerine Türk futbolunun en iyi teknik direktörlerinden Mustafa Denizli getirildi. Hücuma
dönük oyun anlayışıyla Beşiktaş taraftarları
heyecanlansa da bir süre işler Beşiktaşımız
için iyi gitmedi. Devre arasına liderin altı puan
gerisinde altıncı sırada yer alan takımımızın
nasıl bir gelişme gösterip lider olacağına pek
inanılamıyordu. Ancak sezon hazırlığı gibi
geçen devre arasında Ali Tandoğan ve Seric
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ile yollar ayrıldı, Batuhan Karadeniz Eskişehirspor’a kiralandı. Yusuf Şimşek, Fabian
Ernst ve Erkan Zengin transfer edildi. Gol
sıkıntısı yaşasa da savunması daha da iyi bir
görüntü çizen ekibimiz, ikinci yarıya galibiyetlerle başladı. Beşiktaşımız, sessiz ve derinden, alınan puanlarla zirveye yaklaşırken,
rakiplerimiz yenilgiler yaşadı. Şampiyonluk
umutları yeniden yeşeriken, Denizli’nin, Galatasaray yenilgisi sonrası söylediği “26. Hafta”
söyleminin doğruluğunu görme vakti geldi.
26. haftada Kayserispor’u 1-0 yendik ve bir
anda Sivasspor’un bir puan ardına yerleşerek,
diğer üç rakibimize beşer puan fark attık. 31.
haftada oynanan Ankaraspor deplasmanında
alınan 4-1’lik galibiyet ve aynı anda oynanan
maçta Sivasspor’un yenilmesi, Beşiktaş’ı
haftalar sonra liderlik koltuğuna oturttu. Bu
süreçte Türkiye Kupası’nı müzesine götürmenin motivasyonuyla sezonun son maçlarına
çıktı futbolcularımız. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği son maçta Denizlispor’u
mağlup eden Beşiktaşımız, aldığı galibiyetle
sezonu tamamlayıp şampiyonluğunu ilan
etti. Takımımız, yetmiş bir puanla en yakın
rakibine beş puan fark atarak şampiyon olup
sezonu çifte kupayla kapattı.
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B

ir önceki sezon sonuna doğru yaşadığımız puan kayıpları nedeniyle şampiyonluğu kaptıran takımımız, teknik
direktör değişikliğine gitti ve en önemli
transferini bu mevkide “Şenol Güneş”
ile yaptı. Demba Ba, Atınç Nukan, Tomas Sivok,
Cenk Gönen, Uğur Boral, Daniel Opare, ve Filip
Holosko sezon öncesi takımdan ayrılan isimler
oldu. Gidenlerin yerine Mario Gomez, Andreas
Beck, Luis Rhodolfo, Dusco Tosic ve yakından
tanıdığımız tribünlerin sevgilisi Ricardo Quaresma transfer edildi. Stat inşaatını devam etmesi
ve ekonomik sorunlara rağmen, yönetim, teknik
kadro, oyuncular, taraftarlar, kısaca tüm camia
tek bir hedefte birleşti: Şampiyonluk....
Ligde göstereceği performansı merakla
beklenen takımımız, ilk sınavına Mersin İdman
Yurdu karşısında çıktı. Beşiktaş deplasmanda
5-2 kazanırken, oynanan futbol tüm camiayı
mutlu etti. Şenol Güneş’in hücum futbolu anlayışı meyvelerini ilk maçtan vermeye başladı.
Bu görkemli açılışımızın ardından ligin ikinci
haftasında Trabzonspor’a kendi sahasında 2-1
mağlup olduk ve bu karşılaşma on bir maçlık
kaybetmeme serimizin de başlangıcı oldu.
Gaziantepspor ve Başakşehir’i mağlup
edip, Gençlerbirliği ile berabere kalan Beşiktaş, 6. haftada, belki de sezonun motivasyon
anlamındaki en kritik maçında Fenerbahçe’yi
konuk etti. İki yıldır derbi kazanamayan Siyah
Beyazlılarımız, bu istatisliği Fenerbahçe maçıyla sonlandırdı, rakibini 3-2 ile mağlup etti.
İlk yarıdaki Bursaspor deplasmanı da 1-0 ile
geçilirken, maç sonu Şenol Güneş’in açıklamaları uzun süre konuşuldu. Ligde Galatasaray’ı
mağlup eden Kara Kartallar, artık iddasını
açıkca ortaya koyuyordu. Sezon başındaki
transer hareketliliği, devre arasında da yaşandı.
Ocak ayında Ersan Gülüm ve Ramon Motta
Beşiktaş’a elvade derken, Alexader Milosevic ve
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Pedro Franco, yeniden görüşürüz diyerek farklı
takımlara kiralandı. Marcelo, Alexis Delgado,
Denys Boyko ve Aras Özbiliz gidenlerin yerine
gelirken, Aras daha formayı giymeden İspanyol
Rayo Vallecano’ya kiralandı. Hava muhalefeti
nedeniyle iki haftayı maç yapmadan geçiren
Beşiktaş, liderliği maç fazlası olan Fenerbahçe’ye kaptırırken, ikinci yarının ilk maçını 7
Şubat’ta Gaziantepspor’la yapabildi. Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan Siyah Beyazlılarımız'da
Rhodolfo sakatlanarak sezonu kapattı. İkinci
yarıdaki Fenerbahçe derbisinde alınan 2-0’lık
mağlubiyete rağmen liderliğini koruyan Beşiktaş'ın kaderi Karadeniz’de şekilleniyordu. Siyah
Beyazlılarımız üç gün ara ile oynadığı Çaykur
Rizespor ve Trabzonspor deplasmanlarından
altı puan ile ayrıldı. Şampiyonluk yarışında
sona yaklaşılırken Beşiktaş bir yandan da stadı
bitirmenin heyecanını yaşıyordu. 10 Nisan’daki
açılışın ardından, 11 Nisan’da iki buçuk yıllık
aranın ardından yuvasına geri dönen Kara
Kartallar, ilk maçta kırk iki bin taraftarının desteğiyle, Bursaspor’u 3-2 yenmeyi başardı. Daha
sonra Sivasspor deplasmanında da 2-1’lik
galibiyetle ayrılan Beşiktaş, zorlu Akhisar’a
deplasmanında çok kritik iki puan kaybetti. 3-3
biten maçtan sonra Siyah Beyazlılar, sonraki
hafta Kayserispor’u Vodafone Park’ta 4-0’lık
skorla geçti. Beşiktaş 2010’dan bu yana yeni
stadında hiç mağlup edemediği Galatasaray’ı
1-0 ile geçerek, zirve yarışında psikolojik olarak
üstünlüğü ele geçiriyordu. Fenerbahçe’nin aynı
hafta Başakşehir’e 2-1 mağlup olmasıyla puan
farkı altıya çıkarken, Beşiktaşımız, Osmanlıspor maçına adeta şampiyonluğu kutlamak
için çıkıyordu. Siyah Beyazlılar Osmanlıspor’u
Vodafone Park’ta 31 mağlup ederek 2015-2016
sezonunun şampiyonluğunu ilan ediyordu.
Ayrıca Gomez on dört yıl sonra takımımızın ilk
gol kralı oluyordu.
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Yazı: Barış Uzel • Fotoğraf: Ufuk Tuncaelli
2016-17 sezonu Beşiktaş
hentbolu adına çok güzel
bir sezon oldu. Türk erkek
hentbolunun lokomotifi
Parkenin Kartalları, arkasına
aldığı Mogaz sponsorluğu
rüzgarıyla da beraber, yerinde
hamleler yapıp, üçüncü kez
Şampiyonlar Ligi’nde boy
gösterirken, sezona 12. Süper
Kupa zaferiyle başlayıp,
yine 12. Türkiye Kupası’nı
alarak ve son 9’u üst üste 13.
Süper Lig Şampiyonuğu’nu
kazanarak bitirdi. Böylece
toplam kupasını 37’ye
yükseltti. Şimdiki hedefimiz
ise, hentbol şubesinin
kırkıncı kuruluş yılında on
kez üst üste şampiyon olmak
ve böylece Türkiye rekoru
kırmak...

K

urduğu geniş ve alternatifi
bol kadroyla, bir yandan
Şampiyonlar Ligi’nde boy
gösteren Beşiktaş Mogaz,
öte yandan Türkiye Kupası’nda olsun ligde olsun zafere ulaşmayı
bildi. Bu süreçte kupayı namağlup
tamamlayıp, ligde ise nazar boncuğu
olarak nitelendirilecek tek mağlubiyet alarak “Şampiyonluk bizim, kupa
bizim” sloganıyla çıktığı sezonu, hedefine ulaşıp duble yaparak tamamladı.

SAMPiYON HEP

BESiKTAS MOGAZ
Beşiktaş
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Şampiyonlar Ligi’nde ne yaptık?
Bu sezon hem Beşiktaş Mogaz hem de Şampiyonlar Ligi’nde
oynamış tüm Türk takımları açısından en başarılı sezonumuz oldu. Bu
sezon grubumuzdan çıkma iddiasını
son hafta maçlarına kadar taşıdık.
Grubunu 5 galibiyet, 1 beraberlik
ve 4 mağlubiyet ile tamamlayan
Beşiktaş Mogaz, gruptan son maçlar
sonucunda çıkamadı. Şampiyonlar
Ligi’nde geçmiş iki yıla oranla daha
başarılı bir sezon geçirmemiz, doğru
kadro yapılanmasında olduğumuzu
gösterirken gelecek için de heyecanlandırıp umutlandırdı.

Başarının mimarları teknik kadromuz
“Senin gibi hoca her branşta olsa
Şanlı Beşiktaşım her kupayı alsa...”
Aslında Beşiktaş Mogaz’ın bu
sezonki duble kupalı sezonunu anlatmak için öncelikle teknik ekibimizi iyi
tanımak gerekiyor.
Taraftarımızın “Senin gibi hoca her
branşta olsa, şanlı Beşiktaşım her
kupayı alsa” şeklinde tezahürat yaptığı
ve onları da haklı çıkartan, kendini
Beşiktaş hentboluna adamış antrenörümüz: Müfit Arın...
Yıllarını Beşiktaş hentbolüne veren,

132

Beşiktaş

Haziran - Temmuz 2017

sezon içerisinde A milli takım antrenörlüğüne de getirilen, aynı zamanda
iyi bir bir tesbih koleksiyoneri olan
(hediye vermek serbest) yardımcı
antrenörümüz: İlker Şentürk
On yedi yaşından beri bu kulüpte,
on altı yıldır da bu şubede hemen
hemen her işi yaptı. Selefi, şimdiki
Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal
Eyüpoğlu’ndan aldığı bayrağı daha
da ileri taşıdı. Sezonun bitmesiyle
de evlendi. İdari menajerimiz Berk
Karahan... (Dedesini kaybeden Berk

Karahan’a Beşiktaş Dergisi olarak
başsağlığı ve sabır diliyoruz)
Müfit Arın, İlker Şentürk ve Berk
Karahan, Beşiktaş Mogaz’ın bugün
bulunduğu yere gelmesinde çok
önemli rol oynayan üç etken oldular.
Tabii yardımcı rollerde oskarlık çalışmalarıyla, kondisyoner Mesut Temizişler’i idari menajer yardımcısı Kaan
Girgin’i, takımın her işe koşanı, masör
Sertan Aytaç’ı ve basın sorumlumuz
Jankat Ömür’ü eklemezsek haksızlık
yapmış oluruz.

KUPA AVCILARI!

KALECİLERİMİZ

İbrahim Demir: Sezon içerisinde
bir kez daha baba olup çocuk sayısını dörtleyen kaptanımızın, kaç kupa
kaldırdığının ise haddi hesabı yok.
Yılların tecrübesi, yıllanmış şarap
misali, yıllar ondan almıyor, ona daha
çok tecrübe katıyor. Hentbol kaleciğinde adeta bir marka oldu.
Yunus Özmusul: İki sezon önce
de kalemizdeydi. Bir yıllık Almanya
macerasından sonra yuvaya döndü.
Kurtarışlarını, kurtarış sonrası haykırışlarıyla fark yarattı. Sezonun son
kısmında yaşadığı sakatlık, sezonu
erken kapatmasına sebep oldu.

Mehmet Doğukan Atalay: Genç
yeteneğimiz... Süre bulduğu zamanlarda ne kadar yetenekli olduğunu
herkese gösterdi. Zamanla daha da
iyi olacak. Kale emin ellerde kalmaya
devam edecek...

SOL KANATLARIMIZ

Jozef Holpert: Ivan Nincevic’in
yokluğunda takımda süre bulup
görevini en iyi şekilde yapmaya
çalıştı. Şampiyonluğumuzda emeği
olan oyuncularımızdan.
Ivan Nincevic: Kendisini anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalır.
Türkiye’de gelmiş geçmiş en kariyerli

hentbolcuyu çıplak gözlerimizle
üç yıl seyretmenin keyfini yaşadık
ancak doyamadık. Falsolu atışlarıyla
rakip kalecileri çaresiz bırakması,
yaptığı aşırtmalarla rakip kalecilerin
adeta bellerini kırmasını özleyeceğiz.
Kendisiyle aynı takımda oynamak
hatta beraber idman yapabilmek
Türk hentbolcuları için büyük bir
şans oldu. Aktif sporculuk yaşantısını sonlandıran Ivan Nincevic’e
bundan sonraki hayatında başarılar
diliyoruz.

SAĞ KANATLARIMIZ

Faruk Vrazalic: Darko Dukic’in
gidişinden sonra sağ kanat kafalarda
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soru işaretiydi. Ancak Faruk Vrazalic,
geçmişteki Almanya ve İspanya tecrübesiyle uyum sorununu kolay aştı
ve takıma kısa sürede adapte oldu.
Sakatlık geçirene kadarki sürede
takımın en golcü ismiydi.
Doğukan Eser: Henüz 2000 doğumlu olan ve altyapımızdan yetişen
genç oyuncumuz, Faruk Vrazalic’in
sakat olduğu dönemde takımda
kendine yer buldu ve neler yapabileceğini gösterdi. Geleceği açık bir sağ
açık...

ORTA OYUN KURUCULARIMIZ
Onur Ersin: Takımımıza bu sene
katılan milli oyuncumuz, aynı pozisyonda Nemanja Pribak gibi bir
oyuncu olmasına rağmen, kendisine
gelen şansları iyi kullandı ve kendini
gösterdi. İlk yarının sonuna doğru
performansını artırdı ve orta oyun
kurucu pozisyonu için iyi bir alternatif olduğunu gösterdi. Uzun yıllar
Beşiktaş Mogaz ve A milli takım
forması giymesini bekliyoruz.

Nemanja Pribak: Kalitesi tartışılmaz bir isim... Tam bir orkestra şefi,
takımın on numarası... Oynayan ve
oynatan özellikleriyle takımın saha
içindeki lideri... Beşiktaş Mogaz’da
onu izleyebildiğimiz için mutluyuz.
Kupaların kaldırılmasında büyük
emek sahibi...
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SOL OYUN KURUCULARIMIZ

Yusuf (Josip) Buljubasic: Savunmamızın bel kemiği. Josip
Buljubasic geldikten sonra savunmamızın direnci arttı. Her ne kadar
Türk hakemler Josip’e çok kolay iki
dakika cezası düdükleri çalsa da,
Şampiyonlar Ligi’nde aynı pozisyonlarda düdük çalınmadığını defalarca

gördük. Türk vatandaşlığına geçip
Yusuf adını alan Josip, aynı zamanda A milli hentbol takımımızın da
oyuncusu...
Predrag Dacevic: Beşiktaş Mogaz’da üçüncü sezonunu geçiren
deneyimli oyuncumuz, geçirdiği
sakatlık yüzünden sezonu erken ka-

pattı. İspanya ve Almanya tecrübesini özellikle savunma performansına
yansıttı.
Marko Krsmancic: Aramıza geç
katılmasına ve normalde orta oyun
kurucu olmasına rağmen, sol oyun
kurucu performansıyla göz doldurdu.
Sezon başı kampını takımla birlikte geçirecek olmasını kalitesini ve
performansını artıracaktır.

SAĞ OYUN KURUCULARIMIZ

Mihajlo Radojkovic: Beşiktaş
Mogaz’a geldiğinde yirmi iki yaşında
olan ve uluslararası tecrübesi olmayan genç oyuncu, bir anlamda kapalı
kutuydu. Kalitesini göz dolduran
hücum ve savunma performansıyla
gösterdi. Önümüzdeki sezon kendisinden beklentimiz daha da yüksek
olacak.
Ramazan Döne: Beşiktaş Mogaz’ın ikinci kaptanı, Parkenin
Kartalları’nın istikrar abidesi, takımın
gol makinesi... İbrahim Demir gibi,
onun da kaç kupa kaldırdığının haddi
hesabı yok. Son üç sezondur Şampiyonlar Ligi’nde oynamak repertuarını
geliştirdi. Her ne kadar yaşı ilerlemiş
olsa da arkasından gelen onun gibi
biri yok. Kaleye şut çektiğinde topun
hızı merak konusu.

No:1903’te şampiyonluk kutlaması
Hentbol Süper Lig 2016-17 sezonunda üst üste 9. toplamda
ise 13. şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş Mogaz Takımımız,
No:1903 Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisleri’ndeki kutlama
yemeğinde bir araya geldi.
Kutlamaya; Başkanımız Fikret Orman, Hakan Özköse (Pazarlama ve Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftar ile Pendik Tesisi'nden Sorumlu), Candaş Tolga Işık (İletişimden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi), Erdal Karacan (Amatör Şubeler, Süleyman Seba
Tesisi'nden Sorumlu), Genel Koordinatörümüz Levent Çifter,
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, Aygaz Pazarlama Direktörü Ercüment Polat, Aygaz Tüplü Gaz Pazarlama
Uzmanı Saadettin Samrıoğlu, Türkiye Hentbol Fedarasyonu eski
asbaşkanı Haydar Arslan ile Beşiktaş Mogaz Takımımızın teknik
heyeti ve oyuncuları ile aileleri katıldı.
Başkanımız Orman, şampiyonluk pastasını kesti ve bir
konuşma yaptı. Gelecek sezon üst üste onuncu şampiyonluğu
kazanacağımıza olan inancını ifade eden Orman, “Teknik heyete
ve sporcularımıza göstermiş oldukları büyük başarı nedeniyle
teşekkür ediyorum. Sporcularımızın eşlerini de tebrik ediyorum,
onlar da bu başarının bir parçası oldular” diye konuştu.
Beşiktaş Mogaz Takımımız’ın oyuncuları, Fikret Orman ile
Ercüment Polat’a imzaladıkları şampiyonluk formasını hediye
ettiler. Başkanımız, jübile yapan Ivan Nincevic ile gelecek sezon
takımımızda yer almayacak Predrag Dacevic ve Jozef Holpert’e
Beşiktaş Mogaz Takımımızın formasını hediye etti ve kendilerine
emekleri için teşekkür etti. Kutlama yemeğinde Beşiktaş Mogaz
Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Hentbol Süper Lig
şampiyonluk kupası ile Türkiye Kupası da sergilendi.

PİVOTLARIMIZ

Tolga Özbahar: Hücumun yükünü
çeken ve sezona çok iyi bir başlangıç
yapan Tolga Özbahar, aynı sezon
içerisinde hem mutluluk hem de acı
yaşadı. Önce ikinci kez baba olma
sevincini yaşayan Tolga, arkasından
annesinin vefatıyla sarsıldı. Mehmet
Demirezen’in de talihsiz sakatlığıyla
bölgesinde tek kalan Tolga, sezonu
sakatlanarak erken kapattı. Sahada olduğunda Beşiktaş Mogaz’ın
hücumlarında aktif rol oynadı ve
kazanılan kupalarda emeği oldu.
(Beşiktaş Dergisi olarak Tolga’ya
başsağlığı ve sabır diliyoruz)
Mehmet Demirezen: Geçen
sezon değerlendirmesinde Mehmet
Demirezen’den büyük beklentilerim
olduğunu belirtmiştim. Mehmet,
sezona çok iyi bir başlangıç yaptı ve
hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde, özellikle de Tolga Özbahar’ın
yokluğunda çok iyi bir performans
gösterdi. Milli takımda talihsizce
sakatlanıp omuz çıkan Mehmet,
sezonu erken kapattı.
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40. yılına girerken rakamlarla Beşiktaş Mogaz
Kulübümüzün hentbol takımına
yatırımı artırdığı 2004-05 sezonu başından bu yana oynadığımız 530 resmi
maçın 424’ünü (%80 galibiyet yüzdesi)
kazandık. Bu süreçte 29 kupamız oldu
(11 lig, 10 Türkiye Kupası, 8 Süper
Kupa/GSGM Kupası).
“Salonlarda ekol, Beşiktaş hentbol”,
2004-05 sezonu başından bu yana iç
sahada oynadığı 245 maçın 213’ünü
kazandı (%87 galibiyet yüzdesi).
Parkenin Kartalları, iç sahadaki normal sezon ve play-off lig maçlarında
ise 180 maçta 172 galibiyet aldı.

2004/05
Sezonundan Bu
Yana Lig Maçlarımız

Süper Lig’de 50 puan toplayarak üst üste 9. toplamda ise 13. şampiyonluğumuzu kazandık.

Hentbol takımımız, 2004/05
sezonu başlangıcından bu yana
oynadığı 357 lig maçının
329'unu kazanarak, bu süreçte
%92.16'lık galibiyet yüzdesi
yakaladı.

329
9
Galibiyet (92.16%)
Beraberlik (2.52%)
Mağlubiyet (5.32%)

19

Hentbol takımımızın aynı
süreçte ev sahibi olduğu lig
maçlarındaki galibiyet yüzdesi
ise %95.56 (180 maçta 172
galibiyet)

166
2
Galibiyet (95.56%)
Beraberlik (1.11%)
Mağlubiyet (3.33%)
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6
Şampiyon Parkenin Kartalları, kupasını Milli Piyango maçının ardından düzenlenen törenle aldı.
Amatör Şubeler, Süleyman Seba Tesisi’nden Sorumlu Yöneticimiz Erdal Karacan, oyuncularımıza şampiyonluk madalyalarını takdim etti. Şampiyonluk kupasını ise hentbolcularımız Hentbol
Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu’nun elinden aldı.

Evimizdeki galibiyet serileri
Parkenin Kartalları, Süleyman Seba
Spor Salonu’nda oynadığı son 69
maçın tamamını kazandı (47 lig, 16
play-off, 6 Türkiye Kupası). Takımımız,
Süleyman Seba Spor Salonu’nda son
yenilgisini 23.11.2013 tarihinde oynadığı EHF Kupası 3. tur maçında Macar
takımı Csurgöi KK karşısında aldı.
Takımımız, maçtan 29-31 yenik ayrıldı.
Beşiktaş Mogaz, Süleyman Seba
Spor Salonu’ndaki son Süper Lig yenilgisini ise 06.10.2012 tarihinde Ankara
İl Özel İdare’den aldı. Takımımız,
rakibine 25-27 mağlup olduktan sonra
oynadığı 83 lig maçının tamamını
kazandı.

Büyük bir coşkuyla şampiyonluk kupasını havaya kaldıran Siyah Beyazlılarımız, şampiyonluk
sevincini Süleyman Seba Spor Salonu’nu dolduran taraftarlarımızla yaşadı.

2017 yılı istatistikleri
Beşiktaş Mogaz, 2017 takvim
yılında Süper Lig, Türkiye Kupası ve
Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 21
resmi maçın 19’unu kazandı, 1’inde
berabere kaldı, 1’ini ise kaybetti. 2017
takvim yılında Süper Lig’de oynadığı
13 resmi maçın 12’sini kazandı, 1’ini
kaybetti.

Beşiktaş Mogaz ve A milli takımımız
Yardımcı antrenörümüz İlker Şentürk’ün milli takım antrenörü olduğu A
milli hentbol takımımız, Mayıs ayında
Azerbaycan’da düzenlenen İslami Danayışma Oyunları 2017’de ikinci olma
başarısını gösterdi. Oyuncularımızdan
Ramazan Döne ve Onur Ersin de kadroda yer aldı. Oyuncularımızdan Yunus
Özmusul, Tolga Özbahar ve Mehmet
Demirezen sakatlıklarından dolayı,
Yusuf Buljubasic ise eşinin hamileliğinden ötürü kadroda yer almadı.

Genel Koordinatörümüz Levent Çifter ile Aygaz Tüplü Gaz Pazarlama Uzmanı Saadettin
Samrıoğlu, jübile yapan Ivan Nincevic ile Beşiktaş Mogaz Takımımız ile sözleşmesi sona eren
Predrag Dacevic’e plaket takdim etti.

Özel teşekkür
Hentbol takımımıza sponsor olan
Koç Grubu şirketlerinden Mogaz’a,
Aygaz Pazarlama Direktörü Ercüment Polat’a ve Tüplügaz Pazarlama
Sorumlusu Sadettin Samrıoğlu’na çok
teşekkür ederiz.
Not: İstatistiksel veriler, www.kartalyuvasi.net sitesi ve https://twitter.com/
RakamlarlaBJK hesabı sahibi Ömer Seymen ile yürütülen ortak çalışma sonucu
çıkartılmıştır.
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ZiRVENiN TEK HAKiMi: SAMPiYON

DEMiR PENCELER
Hem Federasyon Kupası hem de Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu’nu kazanan
Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, taraftarlarımıza çifte
sevinç yaşattı. Tıpkı futbol takımımız gibi üst üste ikinci kez Süper Lig Şampiyonu olan
Siyah Beyazlılarımız’ı tebrik ederiz.
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G

enel menajerimiz Erdem
Göksel, antrenörümüz
Tacettin Çıpa, idari menajerimiz Handan Karatekin,
mekanikerimiz Ekrem
Bektaşoğlu ve masörümüz Gökhan
Kesen’den oluşan teknik kadromuz,
geçen sezonun bitmesiyle beraber
bu sezonu planlamaya başlamışlardı.

Özellikle Tacettin Çıpa, Erdem Göksel
ve Handan Karatekin, iki sezon üst
üste şampiyonluğun mimarları oldular.
Rakiplerimizin bir kısmının aksine,
sadece Türk sporcular oynatarak elde
ettiğimiz, tarihimize altın harflerle
geçen, Demir Pençeler’i şampiyonluğa ulaştıran oyuncularımızı tek tek
sayalım:
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OYUN KURUCULARIMIZ

Özgür Gürbulak: Geçen sezon
Demir Pençe olmuştu, iki yılda iki
şampiyonluk yaşadı. Milli takımda
da düzenli forma giyen oyuncumuzun geçmişinde sayısız başarılar
bulunmakta. Saha içinde bir antrenör
gibi takımını koordine eden, basketbol zekası yüksek Özgür’ü parkede
Siyah Beyazlı forma içinde izlemek
gerçekten büyük bir zevk. Beşiktaş
RMK Marine’e ilk geldiğinde “Buraya
şampiyon olmaya geldim” diyen Özgür, her iki sezonunda da bu amacına
ulaştı. Umuyoruz ki daha uzun yıllar
Beşiktaş formasını terletecek.
Kemal Kaan Şafak: 1993 doğumlu
genç oyuncumuz bu sezon Kara Kartal oldu. Driplingi, pas, şut özelliklerine sahip oyuncumuz, sezon başında
adaptasyon sıkıntısı çekse de, uyum
sorunu aştıktan sonra takımıza katkı
verdi. Gelecekte Özgür’ün alternatifi
olacak kapasiteye sahip.
Selim Sayak: Daha önce de Beşiktaşımız’ın formasını giyen tecrübeli
oyuncumuz, bu sezon yuvaya geri
döndü. Savunmada göstermiş olduğu
büyük performans ile rotasyona
büyük katkı verip şampiyonlukta pay
sahibi oldu.
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OYUN KURUCU-FORVETLERİMİZ

Kaan Dalay: 2002 yılından beri
Beşiktaşımız’da oynayan tecrübeli
kaptanımız, bundan önceki üç şampiyonluğumuzda da Beşiktaşımız’ın
formasını terletiyordu. Bu sezon da
Şampiyonluk Kupası’nı kaldırmak ona
nasip oldu. Milli takımın da değişilmez isimlerinden olan kaptan Kaan’ın
şampiyonluğumuzdaki katkısı oldukça fazlaydı.
Yasemin Güler: 2002 yılında Beşiktaşımız’da spor yaşantısına başladı,
bu sezon üçüncü kez mutluluğu
yaşadı. Milli takımda görev alan

Yasemin, Demir Pençeler’in vazgeçilmezlerinden olarak şampiyonluğumuza katkı verdi.
Uğur Toprak: Bu sezon Beşiktaş
RMK Marine ailesine katılan 1992’li
oyuncu, 1, 2, ve 3 numaralarda oynama yeteğine sahip. İleride Kaan’ın
alternatifi olma yolunda ilerliyor.
Diripling, pas, şut özelliklerine sahip
oyuncumuzdan milli takımımız da çok
şey bekliyor.

FORVETLERİMİZ

Cafer Yumuk: Basketbola Demir
Pençeler’de başlayanlardan... İkinci

şampiyonluğunu yaşayan Cafer, Beşiktaşımız’ın değişilmez isimlerinden
biri olarak şampiyonluğumuzda pay
sahibi oldu.
Ferit Gümüş: Daha önce de Beşiktaşımız’ın formasını terleten Ferit,
geçen sezon Kartal Yuvası’na geri
dönüş yapmıştı. Ferit de milli takımın
vazgeçilmez oyuncularından biri.
Şampiyonluğumuzdaki payı oldukça
fazla olan Ferit, Beşiktaş RMK Marine’de ikinci kez şampiyonluk sevinci
yaşadı.
Suphiye Dağ: 2013 yılında Demir
Pençeler’e katıldı. İkinci şampiyonluğunu yaşan Suphiye, Beşiktaş’ın
vazgeçilmez isimlerinden biri olarak

şampiyonluğumuza katkı verdi.

domine etti.

Gürkan Taş: Geçen sezon devre
arasında Beşiktaşımız’a transfer olan
geç oyuncumuz, kariyerindeki ikinci
şampiyonluk sevincini yaşadı. On sekiz yaşına Ağustos’ta girecek olan ve
puan avantajına sahip oyuncumuzdan gelecekte çok şey bekleniyor.

Yasin Cırgaoğlu: Uzun yıllardır
Siyah Beyazlı formamızı terletiyor.
Zaman zaman milli takımda da görev
alan Yasin’in bu dördünü şampiyonluğu olurken tecrübesiyle takımımıza
katkı verdi.

POWER-FORVETLERİMİZ

Deniz Acar: 2009 yılından beri
Demir Pençe... İkinci şampiyonluğuna ulaşan Deniz, aynı zamanda milli
takımın da vazgeçilmez isimlerinden.
Beşiktaşımız’ın şampiyonluğuna
verdiği katkı ise tartışılmaz. Deniz,
sahada olduğu oldu sürece savunmada olsun hücumda olsun pota altını

PİVOTUMUZ

Cem Gezinci: Daha önce de Demir
Pençeler ailesinin bir üyesiydi, geçen
sezon başında Kartal Yuvası’na geri
döndü. Milli takımın önemli isimleri
arasında yer alan Cem, şampiyonluğumuza da önemli bir katkı yapıp
Beşiktaş RMK Marine ile ikinci kez
mutlu sona ulaştı.
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En büyük destekçimiz, sponsorumuz RMK Marine
Demir Pençeler’in tamamı Türk
sporcularıyla bu başarıya ulaşmasında bir özel teşekkürü de sponsorumuz RMK Marine hak ediyor.
Başta Mustafa Rahmi Koç, merhum
Mustafa Koç ve Ali Koç olmak üzere,
Koç Holding A.Ş. Kurumsal Marka
Müdürü Okyar Tuncel ve tüm ekibine,
RMK Marine Tersanesi Genel Müdürü
Adnan Nefesoğlu’na Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Takımı’na olan ilgileri
ve destekleri için teşekkür ederiz.

Şampiyonluk nasıl geldi?
2016-17 sezonuna şampiyonluk
parolasıyla başlayan Tacettin Çıpa’nın
öğrencileri, lige 78-48’lik Melikgazi
Belediyesi galibiyetiyle başlangıç
yaptı.
Üst üste galibiyetler alan Beşiktaş
RMK Marine, ligin ilk yarısındaki on bir
maçtan da galip ayrılmasını başardı.
Oldukça başarılı performansını sezonun ikinci yarısına da taşıyan Beşiktaş
RMK Marine, ligde normal sezonu tek
mağlubiyetle zirvede tamamladı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol
Süper Ligi’nde play-off maçlarına lider
unvanıyla yükselmeye hak kazanan
Beşiktaş RMK Marine, play-off yarı
finalinde normal sezonu dördüncü

sırada tamamlayan Galatasaray ile
karşılaştı.
İki galibiyet alan takımın adını playoff finaline yazdıracağı seride, Siyah
Beyazlılarımız başarılı bir performans
gösterdi. İki maçta da rakibini mağlup
eden Demir Pençeler, play-off finaline
yükseldi.
Beşiktaş RMK Marine, Süper Lig
play-off finalinde normal sezonda
iki maçta da mağlup ettiği K. Karabükspor ile karşılaştı. Final serisinin
ilk maçından 74-49 galip ayrılan
siyah-beyazlılarımız, ikinci maçta
rakibine seriyi eşitleme izni vermedi
ve 80-71 galip gelerek şampiyonluğunu ilan etti.

Kupayı coşkuyla havaya kaldıran Engelsiz Kartallar, şampiyonluk sevincini taraftarlarımızla yaşadı.
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K. Karabükspor maçının ardından şampiyonluk töreni düzenlendi. Törene; Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Amatör Şubeler, Süleyman Seba
Tesisi’nden Sorumlu Yöneticimiz Erdal Karacan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Arif Ümit Uztürk ve sponsorumuz RMK Marine’nin temsilcileri katıldı. Takımımızın şampiyonluk kupasını Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu takdim etti.

Rakamlarla Beşiktaş RMK Marine
İlk olarak 2003-04 sezonunda
Tekerlekli Sandalye Süper Ligi’nde
mücadele etmeyen başlayan Demir
Pençeler, bugüne kadar oynadığı
toplam 303 lig maçında (normal
sezon + play-off’lar) 259 galibiyet
alarak, %85.5’lik bir galibiyet yüzdesi
yakaladı.
Beşiktaş RMK Marine, 2005-06 ve
2015-16 sezonlarında olmak üzere iki
kez normal sezonu yenilgisiz tamamladı (18’de 18).
Beşiktaş RMK Marine, son iki sezonda ligde oynadığı kırk dört maçta
sadece bir kez mağlup oldu.
Demir Pençeler, Süper Lige yük-

seldiği ilk günden bu yana yabancı
oyuncu destekli kadrolarla mücadele
eden ezeli rakibi Galatasaray’ı son altı
maçta da mağlup etti.
Beşiktaş RMK Marine, Galatasaray’ı 2016-17 sezonunda oynanan
dört maçta da mağlup etmeyi başardı.
17.12.2016: Galatasaray 44-53
Beşiktaş RMK Marine
08.04.2017: Beşiktaş RMK Marine
63-44 Galatasaray
22.05.2017: BeşiktaŞ RMK Marine
63-52 Galatasaray
23.05.2017: Beşiktaş RMK Marine
66-52 Galatasaray

Tacettin Çıpa:
“Oyuncularımın
hepsi birer yıldız”
“Oyuncularımın hepsi birer
yıldız. Emeklerinin karşılığını
aldıkları için çok mutluyum.
Kaliteli ve çekişmeli bir maç
oldu. İnşallah daha büyük
başarılara hep beraber
imza atarız.”
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Avrupa’da Beşiktaş RMK Marine
Avrupa Kupaları’ndaki mücadelesine 2003-04 sezonunda başlayan
Demir Pençeler, o tarihten günümüze 94 Avrupa Kupası maçına çıktı,
47’sini kazandı, 47’sini ise kaybetti.
Beşiktaş RMK Marine, bir kez Avrupa’nın iki numaralı kupası olan Andre
Vergauwen Kupası’nı, bir kez ise üç
numaralı kupa olan Will Brinkmann
Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi.
Demir Pençeler, Andre Vergauwen
Kupası’nda iki kez de ikinci oldu ve
önemli bir başarılara imza attı.
Beşiktaş RMK Marine, bu sezon
ise Şampiyonlar Kupası çeyrek
finaline yükselme maçlarında üç
galibiyet, bir mağlubiyet elde etti ve
bu kupada son sekiz takım arasına
kalmayı başardı. Turnuvadaki ilk

maçında grup maçlarının ev sahipliğini üstlenen Almanya’nın RSB Thüringen Bulls ekibine uzatmada 69-65
mağlup olan Beşiktaş RMK Marine,
daha sonra oynadığı üç maçı rahat
bir şekilde ortalama 31 sayı farkla
kazandı.
Beşiktaş RMK Marine, çeyrek final grup müsabakalarını ise
İspanya’nın Madrid kentinde oynadı.
Gruptaki ilk maçında BG Basket
Hamburg’u uzatmada 86-84 mağlup
eden siyah-beyazlılar, ikinci maçında
ise turnuvanın evsahibi ve son Şampiyonlar Ligi Kupası şampiyonu CD
Ilunion’a 74-64 mağlup oldu. Beşiktaş RMK Marine, üçüncü maçında ise
İtalyan ekibi Unipol Sai Briantea84
Cantu’ya yenildi ve turnuvaya grup

üçüncüsü olarak bu turda veda etti.
Demir Pençeler’in bu sezon
oynadığı 7 Avrupa Kupası maçında en skorer ve en çok asist yapan
oyuncusu Özgür Gürbulak oldu.
Özgür Gürbulak, oynadığı 7 maçta
toplam 100 sayı kaydetti (ortalama
14.3 sayı) ve toplam 56 asist yaptı
(ortalama 8 asist). Takımımızın, en
çok ribaund alan oyuncusu ise Ferit
Gümüş oldu. Ferit Gümüş, oynadığı 7
maçta toplam 53 ribaund aldı (ortalama 7.6 ribaund).
Not: İstatistiksel veriler, www.kartalyuvasi.net sitesi ve https:--twitter.
com-RakamlarlaBJK hesabı sahibi Ömer
Seymen ile yürütülen ortak çalışma sonucu çıkartılmıştır.

GENEL TABLO
47

47

◊ Galibiyet (50%) ◊ Mağlubiyet (50%)
İstatistikler, 2003-2004 sezonu ve sonrası maçları içerir.

BAŞARILAR
ŞAMPİYONLUKLAR

Andre Vergauwen Kupası 2010/2011
Will Brinkhmann Kupası 2011/2012

İKİNCİLİKLER

Andre Vergauwen Kupası 2009/2010 - 2013/2014

ÜÇÜNCÜLÜK

Andre Vergauwen Kupası 2008/2009

DÖRDÜNCÜLÜK

Şampiyonlar Kupası 2012/2013

GENEL TABLO
259
44
◊ Galibiyet (85.48%) ◊ Mağlubiyet (14.52%)

BAŞARILAR
ŞAMPİYONLUKLAR (4)

2004/2005 - 2005/2006 - 2015/2016 - 2016/2017

İKİNCİLİKLER (8)

2003/2004 - 2006/2007 - 2008/2009 - 2010/2011
2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015

ÜÇÜNCÜLÜK (1)
2007/2008

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu, Avrupa kupalarında elde edilen başarılara göre hazırlamış olduğu takım sıralamasını açıkladı. Beşiktaş RMK Marine, geçtiğimiz
sezona göre üç basamak yükselerek Avrupa’nın en iyi beşinci takımı oldu.
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Engelsiz Kartallarımız’ın
bugüne kadar elde
ettiği başarılar
2003-2004 Sezonu Türkiye İkinciliği
2004-2005 Sezonu Türkiye Şampiyonluğu
2005-2006 Sezonu Türkiye Şampiyonluğu
2006 -2007 Sezonu Türkiye İkinciliği
2007-2008 Sezonu Türkiye Üçüncülüğü
2008-2009 Sezonu Türkiye İkinciliği
2008-2009 Sezonu Andre Vergauwen Kupası Üçünlüğü
2009 -2010 Sezonu Andre Vergauwen Kupası İkinciliği
2009 -2010 Sezonu Türkiye 4.lüğü
2010 –2011 Sezonu Andre Vergauwen Kupası Şampiyonluğu
2010-2011 Sezonu Türkiye İkinciliği
2011-2012 Sezonu Willi Brikmann Kupası Şampiyonluğu
2011-2012 Sezonu Türkiye İkinciliği
2012-2013 Sezonu Türkiye İkinciliği
2012–2013 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Dördüncülüğü
2013- 2014 Sezonu Andre Vergauwen Kupası İkinciliği
2013-2014 Sezonu Türkiye İkinciliği
2014-2015 Sezonu Andre Vergauwen Kupası Beşinciliği
2014-2015 Sezonu Türkiye İkinciliği
2015-2016 Sezonu Türkiye Şampiyonluğu
2016 -2017 Sezonu Federasyon Kupası Şampiyonu
2016-2017 Sezonu Türkiye Şampiyonluğu
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RECEP ADANIR:

Türk futbol tarihinin
“Baba” lakaplı
yaşayan son
futbolcusu Recep
Adanır, 20 Mayıs
günü aramızdan
ayrıldı. Beşiktaşımız’a
önemli hizmetlerde
bulunan ve “Baba”
lakabı ile anılan üç
efsanemizden birisi
olma onuruna sahip
Recep Adanır’ı hiçbir
zaman unutmayacağız.
Güle güle “Baba”...
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Güle
güle
Baba

B

eşiktaş’a transfer olduğu
günden itibaren taraftarın
bağrına bastığı ve “Baba”
dediği Recep Adanır, çıktığı
hemen her maçın kader
adamı oldu. Attığı ve attırdığı gollerle
Beşiktaş’ı defalarca mağlup durumdan galibiyete taşıdı. Tüm zorluklara
rağmen Beşiktaş’a duyduğu aşkı
hep yaşatan Baba Recep, Beşiktaş
formasıyla geçirdiği yılları, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra sabahlara
kadar ağladığı geceleri, kısaca tüm
hayatını dergimizin genel yayın
yönetmeni Serpil Kurtay’a anlatmıştı.
İşte, Kasım 2004 tarihli kırk altıncı
sayımızda yayınlanan o röportaj:

Futbola nasıl başladınız?
Benim çocukluğumdan beri futbola olan yatkınlığım vardı. Her çocuk
gibi ben de futbolcu olmak istiyordum. Biz arkadaşlarımızla birlikte
futbol oynarken, ağabeylerimizden
birinin dikkatini çekmişim. O da
Makina Kimya Endüstri’de görevliydi
ve beni Ankaragücü’ne tavsiye etmiş,
on yedi yaşında Ankaragücü’nde
oynamaya başladım. Bizim mahallemizden bir ağabeyimiz de o takımın
kaptanıydı. Ona sevgimiz ve sempatimiz vardı.
Mahallenizin adı neydi?
Ankara’nın Akköprü Mahallesi’ydi.
Stadyumla hipodromun arasındaydı
mahallemiz. O bakımdan şanslıydık.
Futbolcu olma hayaliniz gerçekleşmişti. İlk günler neler yaşadınız?
Malzemecimiz çok katı bir insandı. İlk idmana çıkarken bana bir
malzeme verdi. Ayakkabının içi çivi
doluydu. Koşmanın, top oynamanın
imkanı yoktu.
O zaman malzemecilerin mi sözü
geçerdi?
Evet, kime ne vereceklerine onlar
karar verirdi. İkinci antrenmana
gittiğimde formalarım, ayakkabılarım
değişmişti. Malzemecinin gözüne
girmiştim.
Malzemecinin kriteri neydi?
Bakıyordu, iyi oynayan futbolculara güzel malzemeler veriyordu.
Ben 1947 senesinden 1950’ye kadar
Ankaragücü’nde oynadım.

Beşiktaş’a nasıl transfer oldunuz?
1950’de Ankara Şampiyonu
olduk. Türkiye Şampiyonası, Ankara’da oynanacaktı. Ankara’dan biz
Ankaragücü, İstanbul’dan Galatasaray, İzmir’den Altay, Eskişehir’den de
Eskişehir Demirspor iştirak etti. Biz
finali Galatasaray’la oynadık. İlk devreyi 2-0 mağlup durumda kapattık.
İkinci yarı bir gol daha yedik. 3-0’dan
sonra kaptanımız Fikret ağabey iki
gol attı, iki gol de ben attım. 4-3
maçı kazandık. Bu galibiyet benim
Beşiktaş’a gelmemi sağladı. Maçtan
bir hafta sonra bana teklif geldi.
Transfer olmadan önce de Beşiktaş taraftarı mıydınız?
Tabii Beşiktaşlı’ydım. Allah nasip
etti ve o formayı senelerce taşıdık.
3 bin TL’ye transfer olmuşsunuz.
Transfer ücretimiz 3 bin liraydı.
Ben oynamaya başlamıştım ama paramı alamamıştım. Çok zorluk çekiyordum. Arap Sadri (Usoğlu) diye bir
yöneticimiz vardı. Gittim ondan 50
lira avans aldım ve Ankara’ya dönüp
askerliğimi yapmaya karar verdim.
Bir tek kaleci Fevzi’ye söyledim. O da
gitmiş hemen Arap Sadri’ye anlatmış. Ben bahçede otururken, Arap
Sadri yanıma geldi. O sert adam gitmiş, başka biri gelmişti sanki. Bana
hemen bin liralık çek yazdı. (Gülüyor)
Ben hala o parayı alamadım. Ama
benim Beşiktaş’a her şeyim helal
olsun. Bu arada Galatasaray da bana
10 bin lira prim verecekti. Onu da
hala alamadım.
İlk maçınız ve ilk golünüz hangisiydi?
İtalya’ya maça gidecek olan Ordu
Milli Takımı ile Şeref Stadı’nda oynanan maça ilk olarak çıktım. Yağışlı
da bir hava vardı. Üç gol ben attım ve
maçı 3-2 kazandık. Taraftar da beni
bağrına bastı.
Nasıl koşullarda yaşıyordunuz?
Ahşap bir kulüp binamız vardı.
Diğer futbolcularla hep bir aradaydık. Yağmur yağınca her yerden
su akardı. Biz yüzümüzü yıkarken
tavandan akrepler düşerdi. Çaresiz
olarak orada kalmak zorundaydık.
Doktorumuz yoktu, sakatlandığımız
zaman, en fazla Bursa’ya Kaplıca’ya

1929 yılında Ankara’da dünyaya gelen, siyah-beyaz
formamızla 1950’li yıllara damgasını vuran, Hüsnü
Savman ve Hakkı Yeten’den sonra üçüncü “Baba”
lakaplı efsanemiz olan Recep Adanır’ın vefatının
derin üzüntüsü içindeyiz.
Beşiktaş

Haziran - Temmuz 2017

149

giderdik. Antrenmanlarımızı çamur
içinde yapardık. O şartlara rağmen
bütün arkadaşlarımız Beşiktaş
sevgisiyle doluydu ve ellerinden
gelenin en iyisini yaparlardı. Benim
üstesinden gelemediğim durumlar
vardı. Hak etmediğim muamelelerle
karşı karşıya kaldım. Çok üzüldüm.
Beşiktaş taraftarının sevgisi olmasa
bugüne kadar gelemezdim. Ben de
taraftarı çok seviyorum. Taraftarımız
hem saha içinde hem saha dışında
bizleri dikkatle takip ederdi. Ben hiçbir zaman yöneticinin verdiği moralle
değil, taraftarın sevgisiyle sahaya
çıktım.
“Yönetici” derken “Arap” Sadri’yi
mi kast ediyorsunuz?
Evet, ben bir maçta, eşim için
ondan bilet istedim. Herkese bedava
bilet verdi ama bana vermedi. Ben
de gittim karaborsa bilet aldım ve
karımı maça soktum. Karım hastalandı, 100 TL avans istedim, vermedi.
Çaresiz kaldım, damatlık elbisemi 90
TL’ye bit pazarında satıp, karımı hastahaneye yatırdım. Bir gün hastaydım, doktor göndersinler diye haber
yolladım. Arap Sadri de “Asprin içsin,
bir şeyi kalmaz” demiş. Bugünkü
yöneticiler çok farklı. Bugünkü idareci kardeşlerimiz, Beşiktaş’a hizmet
verenler, hem maddi hem de manevi
açıdan futbolcuların yanında.
Takımda en iyi arkadaşınız kimdi?
Ali İhsan Karayiğit... Beraber aynı
odada kalıyorduk. Halen de görüşüyoruz. Biraz huysuzdur ama çok iyi
bir insandır, candan bir dosttur. Hala
dostluğumuz devam ediyor.
Tribünler neden size “Baba” dedi?
“Baba” lakabı iftihar edilecek bir
olay. “Baba” lakabını Hakkı ağabey,
Hüsnü, ben ve bir de Galatasaray’dan Gündüz Kılıç aldı. Bir tek
“Baba” lakabını yaşatan ben vardım.
Herkese yakışan bir isim var. Beşiktaş taraftarı beni de uygun gördü.
Bu lakabı alana kadar kaç sezon
Beşiktaş’ta oynadınız?
İki sezondan sonra tribünler bana
“Baba” demeye başladı. Tribünler iki
yıl boyunca sahadaki, saha dışındaki
davranışlarımıza, Beşiktaş sevgisiyle
yaşayıp yaşamadığımıza baktı. Biz
Fenerbahçe, Galatasaray maçları
olduğu zaman kesinlikle Beyoğlu’na
çıkmazdık. Taraftar görürse, maç da
kötü giderse, yakıştırmalar olmasın
isterdik. Babalık ünvanı, benim hayat
boyu Beşiktaşlı olduğumun tescilidir.
Bu lakap kolay alınmıyor. Tribünlerin
sevgi ve saygısının takdirinin ifadesi
bu.
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Emsalsiz futbolculuk yeteneklerininin yanı sıra, çok iyi bir kaptan olduğu için de
Türk futbolunda “Baba” lakabı ile anılan Recep Adanır, Antalya’da hayatını kaybetti.

Recep Adanır için 21 Mayıs günü Antalya Murat
Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Başkanımız Fikret Orman’ın
çelenk gönderdiği cenaze
törenine, Adanır’ın ailesi,
yakınları ve sevenleri
katıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında en çok forma giyen futbolculardansınız.
Zaten Türk futbolunu taşıyan üç
tane takım var. Şimdiki gibi, derbiler
bizim için de en önemli maçlardı.
Heyecan, ezeli rekabet, dostluk, her
şey vardı.
Unutamadığınız maçlar hangisi?
Çok maç var. Ankaragücü’ndeyken Beşiktaş’a transfer olmamı
sağlayan Galatasaray maçı benim
için en önemli maçtır. Bir de ilk kez
sahaya kaptan olarak çıktığım maç
var. Sene 1955’te kaptanımız Vedii
Tosuncuk futbolu bıraktı ve kaptanlığı bana devretti. O maçı da Galatasaray takımı ile oynadık. İlk devre
0-2 mağlup durumdaydık, bir ben,
bir de Nazmi attı. İkinci devre, iki gol
daha yedik. Gözüme açık tribündeki
saat ilişti, maçın bitmesine on üç
dakika var. On üç dakikada ben iki
tane, Vedii de bir tane attı ve maçı
5-4 kazandık. Takım kaptanı olarak
çıktığım maçta hem kazanmamız
hem de üç gol atmak çok değerliydi
benim için. Bir de İstanbulspor’la
oynan maçta, kalecimiz bana bir
top çıkardı. Ben orta sahadaydım.
Santradan topun gelişine vurdum ve
o top gol oldu.
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NIR
A
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R?
KiMDi
1929 yılında Ankara’da
doğdu. Çok küçük yaşlarda
Başkent arsalarında bez top
arkasından koşarken, büyük
kabiliyeti sayesinde Ankaragücü takımına 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
taşmış ve yurdun futbol merkezlerine kadar yayılıvermişti. Nihayet 1950 yılı transfer
ayında, çocukluğundan beri
düşlerinde yer alan Siyah
Beyaz renklere transfer oldu.
Emsalsiz futbolculuk yeteneklerine ilaveten, çok iyi bir
kaptan olduğu için de Türk
futbolunda “Baba” lakabı
ile anılan bir kaç futbolcudan biridir. On yıl taşıdığı
Beşiktaş forması altında, biri
Türkiye Birinciliği, ikisi Federasyon Kupası olmak üzere
üç Türkiye Şampiyonluğu ve
üç İstanbul Ligi Şampiyonluğu yaşadı. Sağiç, santrfor ve
solaçık oynayan Recep Adanır, futbolu bıraktıktan sonra
teknik direktörlük yaptı.
Adanır, 1963-64 ve 1977-78
sezonlarında kısa süreyle
Beşiktaş’ta görev aldı.
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Galatasaray maçları sizin için hep
dönüm noktası olmuş. 1957-1958
sezonunda Federasyon Kupası Şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonlar
Ligi’nde Real Madrid’e eşleşmemizin
yolunu açan Galatasaray maçında da
penaltıdan attığınız gol var.
Galatasaray’a çok gol attım. Hatta
Galatasaray kalecisi Turgay’la da
bir anımız var. Aynı zamanda milli
takım kalecisiydi ve benim arkadaşımdı. Milli takım kampındayken, bir
müstahdem geldi ve “Anneniz geldi”
deyip Turgay’ı çağırdı. Turgay da
beni annesiyle tanıştırdı, elini öptüm.
Sert bir şekilde “Sen Beşiktaş’tan
Recep değil misin?” dedi. Ben de
şaşırdım, “Afedersin anneciğim bir
hatam mı oldu?” dedim. “Senin hatan
çok. Oğluma çok gol atıyorsun” dedi
(gülüyor). Metin Oktay’la da bir anım
var. Yine milli takım kampındayız.
Antrenman sonrasında Metin, “Beşer
atış yapalım ama atacağımız yeri
de söyleyelim” diyerek, iddialaştık.
O üç isabetli attı, ben beşte beş
yaptım. Geldi elimi öptü, “Baba sen
büyüksün” dedi. Ben de onu alnından
öptüm.
Sizin kadar topa sert vuran penaltıcının bir daha Beşiktaş’a gelmediği,
her üç serbest vuruştan birini de gole
çevirdiğiniz söylenir.
Allah vergisi yeteneğimiz de vardı.
Bir de çok çalışıyordum. Hele güzel
top olursa, istediğim gibi vururdum.
Ama ben bencil bir oyuncu değildim.
Benden müsait biri olursa muhakkak pasımı ona verirdim. Gerçi ben,
futbol tarihinde, “sert vuran” ya da
“frikikçi” olarak değil, “maçın kaderini
değiştiren adam” olarak anılmak
istiyorum.
Kasımpaşa’ya transfer olurken,
sözleşmenize Beşiktaş’a karşı

oynamayacağınıza dair şart koydurmuşsunuz.
Beşiktaş’tan gittiğim gün benim gözyaşım dinmedi. Başkanla
görüştüm, “Ben Beşiktaş’a karşı
oynamak istemiyorum” dedim. Onlar
da kabul ettiler. İki sezon da Galatasaray’da oynadım. Gittiğim ilk sezon
Beşiktaş’la maç vardı. Ben baştan
çıkmak istemedim. Sahaya çıktığımda Türkiye’de ilk defa Beşiktaş’tan
Galatasaray’a geçen bir futbolcu
alkışlandı. Beşiktaş taraftarları “Baba
Recep” diye alkışlayarak beni çağırdı.
Yanlarına gittim ve ellerimi kalbime
koyarak onlara sevgimi gösterdim.
Sonra da Galatasaray tribününe giderek başımla selamladım. Böylece
aradaki farkı gösterdim.
Sizin maçlarınızı izlemek için
başka şehirlerden İstanbul’a gelen
Fenerbahçeli, Galatasaraylı taraftarlar olurmuş. Hatta Hıncal Uluç da
bunlardan birisiymiş.
Tabii. Ben yetmiş beş yaşındayım
(2004). Geçen sene otobüste gidiyorum. Bir beyefendi geldi, “Siz Baba
Recep değil misiniz?” dedi. “Evet”
dedim. “Ben Fenerbahçeliyim ama
sahadaki
heybetinizi
hiç kaybetmemişsiniz”
dedi. Fenerbahçeli,
Galatasaraylı
olsun beni
severlerdi. Evime
halen telefon
edenler
oluyor.
Jübilenizi
anlatabilir
misiniz?

Jübilemi 1965 yılında Beşiktaş
takımıyla yaptım. Rakibimiz de
Arsenal’di. İngiltere’de en fazla milli
olmuş oyuncu da Arsenal’in teknik
direktörüydü. Ondan rica ettim ve on
beş dakika maçta oynadı. Belediye
bu maçın gelirinin yüzde yirmi beşini
alıyordu. Bu payın yüzde on beşini
bana verdiler. O parayla bir kat aldım,
şimdi orada oturuyorum.
Futbolu bıraktıktan sonra neler
yaptınız?
1963 yılında Kıbrıs’ın Gençlerbirliği takımına antrenör olarak geldim.
Orada da çok ilgi ve sevgi gördüm.
Onlar benim kontratımı beş yıl daha
uzatmak istedi. Ben de çok sevindim
ve oraya yerleşmeyi düşünüyordum.
Ancak aniden Kıbrıs’ta olaylar patlak
verdi. Gözümüzün önünde Önder
isimli bir arkadaşımız vuruldu. Her
gece “Sizi keseceğiz” diye tehdit
telefonları alıyorduk. Hayallerim
kayboldu orada. Dağlardan gizli bir
mesaj getirmek için bizim oraya bir
kurye geldi. İnönü’nün ihtar uçuşlarıyla ateşkes oldu. Ben de gizli gizli o
kuryeyle Lefkoşa’ya, sonra Beyrut’a,
oradan da Ankara’ya geçtim. Beşiktaş’ta senelerce teknik direktörlük ve
menajerlik yaptım.
Yüzüncü yıl kutlamalarında yer
aldığınızda neler hissettiniz?
Yüz yılın elli dört yılında ben yer
aldım. Bu tarihi ve çok önemli bir
hadise. Kutlamalarda da çok gururlandım, iftihar ettim. Nice yüz yıllara
diyorum.
Son olarak özel bir soru soracağım. Eskiden futbolcuya kız vermezlermiş. Siz nasıl evlendiniz?
Eşim ve ailesi de hasta Beşiktaşlı’ydı. Ben de zaten Beşiktaşlı olmasa
evlenmezdim. Onlar Beşiktaşlı, ben
de Beşiktaşlı futbolcu olunca evlendik. Eşim halen koyu bir taraftardır.
Benim iki çocuğum, torunlarım hepsi
muhakkak maçları izler. ◊
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Şampiyona yakışan müze:

BESiKTAS JK MUZESi
Türkiye’de sporun öncüsü olan Beşiktaş JK, spor tarihi ve kültürü adına da bir ilke
imza atarak, geçmişle gelecek arasında köprü oluşturmaya olanak yaratan müzesi ile
ziyaretçilerini spor kültürüne ve tarihine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Şampiyon kulübün
şampiyon müzesi, bu alanda da liderlik bayrağını gururla taşıyor.

B

eşiktaş JK Müzesi, vefalı taraftarının yanı sıra
tüm sporseverleri de
kucaklayarak, birbirinden
farklı özellikleri barındıran
şampiyonlara yakışır bir müze ile ziyaretçilerine muhteşem bir deneyim
fırsatı sunuyor.
Beşiktaş JK’nın başarılarla dolu
114 yıllık tarihinin müzede yansıtılması kadar, müze uygulamalarına
uyarlanan günümüz teknolojilerinin
de kullanılması, kulübümüzün değer
odaklılığı ve ileriye bakan yüzünü
yansıtması adına çok önemli bir
gösterge durumda. Tarihine defalarca şampiyonluk başarıları yazdırmış
olan Beşiktaş JK’nın prestij yapılarından olan Beşiktaş JK Müzesi’nin
pek çok özelliği bulunuyor.
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Beşiktaş JK Müzesi, 114 yıllık tarihimizin mirasına sahip olmasının yanı sıra, teknoloji odaklı
sergilemeleri ile de ziyaretçilerine eşsiz deneyim fırsatı sunuyor. Elliden fazla dijital uygulama
ile ziyaretçilerine kulübümüzün spor dalları ile ilgili bilgi verip, etkileşimsel deneyim olanakları
sunarak geçmişi, bugünü ve geleceği bağlıyor.

Türkiye’nin en büyük spor müzesi
Vodafone Park’ın tarihi 19 Mayıs
kapısından girilen Beşiktaş JK Müzesi, iki kat üzerine yerleşmiş 1650
metrekarelik bir alanla Türkiye’nin
en büyük spor müzesi. Müzenin
üst katında kulübün kronolojisi ve
şampiyon takım kupasıyla birlikte
yer alıyor. Yalnızca futbol branşını
değil, kulüp bünyemizdeki tüm spor
dallarını ziyaretçiyle buluşturuyor.
Koleksiyonu ile bağlantılı olarak sporu sanatla buluşturmak üzere süreli
düzenleyeceği bir geçici sergi alanına
da sahip...

Tarihin ve bugünün görselleşmesi
Müze, yeni kurgusu ve tasarımıyla,
kulübün tüm branşlarından gelen
yüze yakın kupa ve iki yüzden fazla,
forma, top, krampon, belge, plaket,
şilt, bayrak, flama gibi objelerden oluşan koleksiyonunun yanı sıra 1903
tarihinden günümüze kulübün şerefli
öyküsünü görselleştiren yüzlerce fotoğraf, film ve belgelerle anlatılan bir
hafızayı barındırıyor. Müzenin içinde
yer alan Oktay Özaydın Kitaplığı’nda
spor ve spor kültürene ilişkin pek çok
yayına erişilebiliyor.

Beşiktaş JK Müzesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında,
gençlerimiz için ücretsiz müze turu ve atölye çalışması düzenledi. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin rehberliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmasına, on iki-on yedi yaş arası genç Beşiktaşlılar ve tüm sporsever
gençlerimiz davet edildi. Beşiktaş Futbol Akademi oyuncularımızın ve gençlerimizin
emekleri ile harika bir pankart çalışması ortaya çıktı.

Bir deneyim ve etkileşim merkezi
Müzemiz, elliden fazla dijital uygulama ile ziyaretçilere kulübün spor
dalları ile ilgili bilgiyi izleme ve etkileşimsel olarak deneyimleme olanağı
sunuyor. Kısa belgeseller niteliğinde
görüntüler, dijital sorgulama kioskları,
sanal oyun ortamları, stat mappingleri bulunuyor. Ayrıca artırılmış gerçeklik ile Vodafone Park’ta heyecanlı bir

deneyim, futbol yıldızlarıyla ekranda
buluşma, marşların söylenebileceği
karaoke odası ve Guiness rekoruna
sahip taraftarın desibel rekoru odası
müzenin öne çıkan dijital uygulamaları... Bunların yanı sıra müzenin
tamamında ziyaretçinin dokunarak
deneyimleyebileceği ve keşfedebileceği etkileşimli alanlar da yer alıyor.
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Yüzde yüz engelsiz
Beşiktaş JK Müzesi, yüzde yüz
engelsiz bir müze olarak fiziksel
engelliler için katlar arası ulaşımdan,
vitrin yüksekliklerine kadar tamamıyla erişilebilirlik standartlarında...
Görme engelli ziyaretçilerin dinleyebildikleri, replika koleksiyon objelerine dokunabildikleri ve sergilemede
yer alan bilgileri Braille alfabesi ile
okuyabildikleri eşsiz bir deneyim
sunmak üzere donatıldı.

Beşiktaş JK Müzesi ekibi, 18 Mayıs 2017
Müzeler Günü ve 18-24 Mayıs 2017 Müzeler
Haftası için özel bir video hazırladı. Hazırladığı videoda müzenin ve sporun birleştirici
gücünden ilham alan müze ekibi daha çok
bir arada olmak ve geleceğe ortak vizyon
oluşturmak için ziyaretçilerini müzeye davet
etti. Beşiktaş JK Müzesi’ni sosyal medyada
takip edip, videoyu izleyebilirsiniz.
@BesiktasJKMuze

10-16 Mayıs 2017 Engelliler Haftası kapsamında Beşiktaş JK Müzesi, pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bunlardan biri de İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’ne mensup ziyaretçilerimizdi.

Engelliler haftası kapsamında, Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı
oyuncularımız, Genel Menajerimiz Erdem Göksel, Antrenörümüz Tacettin Çıpa ve İdari
Menajerimiz Handan Karatekin ile Türkiye U22 Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı,
Beşiktaş JK Müzesi’ni ziyaret etti.

Yavru Kartallar için bir cennet

Beşiktaş JK Müzesi, gün içerisinde veya hafta sonu ziyaret imkanı bulamayanlar, iş çıkışı güzel
bir mola olması adına müzede bir akşam geçirmenin keyfini deneyimlemek isteyen ziyaretçileri
için salı günleri saat 21:00’a kadar açık. Müze bileti ile Vodafone Park içinde yer alan Black Cup
Coffee’den alınan bir kahvenin yanında bir kahve de ikramımız.
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Beşiktaş JK çocuklara ve genç
nesillere verdiği önemi müzesine de
taşıdı. Üç yaşından itibaren tüm Yavru Kartallar için ebeveynleriyle, müze
rehberleri ve eğitimcileri ile birlikte
gezerken oynayabilecekleri ve keşfedebilecekleri bölümler hazırlandı.
Müze ziyareti sonrasında, bu
deneyimi eşsiz ve sonsuz kılmak için
müze için özel olarak üretilmiş anı
eşyalarını ve Beşiktaş ruhunu taşıyan
pek çok ürünü bir arada bulabileceğiniz mağazamızı ziyaret edebilirsiniz.
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İKİNCİ YILDIZIN
MÜCADELESİNİ VEREN İSİM

Vâlâ Somalı
Vâlâ Somalı’nın Beşiktaş’ın haksız yere hesaba katılmayan iki
şampiyonluk için yıllarca mücadele verdiğini ve eksik olan ikinci yıldızı
kulübümüze kazandırdığını biliyor muydunuz?

Birbirinden değerli kitapları, dergimize yazdığı yazılar ve çizimlerle Beşiktaş
tarihini genç nesillere aktarmak için büyük emek sarf eden duayen Vâlâ
Somalı... Kartallı kulüp logomuzun çizeri, Beşiktaş’ın yazılı tarihinin mimarı
Vâlâ abimizin vefat haberini şampiyonluk kupasının kaldırılacağı 19
Mayıs 2016 tarihinde almıştık. Kendisini kaybedeli tam bir yıl oldu.
Beşiktaş’ın hakkının en ateşli savunucularından Vâlâ abimizi, onun
katkılarıyla üçüncü yıldızı taktığımız bu şampiyonluk sayısında
anmak, gençlere hatırlatmak boynumuzun borcu şüphesiz...

i

zmir’in Güzelyalı semtinde evkaf
memuru ve aynı zamanda Yeni
Asır Gazetesi’nde makaleler
yazan Esat Fethi Bey ile Ayşe
Mesrure Hanım’ın yedinci çocuğu
olarak 23 Ocak 1931 yılında dünyaya geldi. Manisa, İzmir ile İstanbul’a yayılmış olan ailesi “Kafkasya,
Dağıstan Çerkes ve Kırım Türkleri”
kökenlidir.
Beş yaşındayken resim çizmeye

başladı. Mesleki bir okul olan İzmir
Ticaret Lisesi’nde okumak mecburiyetinde bırakıldığı için resim ve
hat sanatı eğitimini Kadri Atamal ile
Şecaaddin’i Ali Eşref atölyeleri’nde
tamamladı. Sekiz yaşındayken cam
üzerine altın varak ile yazı yazma
sanatını öğrendi. On beş yaşında
İzmir’in Altınordu Genç Takımı, Karantinaspor ve Kalespor gibi amatör
kulüplerinde futbol oynadı.

İki karpuz bir koltuğa sığmadı
1947 yılında on altı yaşında
Muammer Karaca ile tanıştı ve
İstanbul’a yerleşti. Tiyatro afişleri ve
dekorları yaparken, tiyatroda dansçılardan birinin ayrılması sonucu
kendini dansçı olarak buldu. Aynı
zamanda spor hayatını da Mecidiyeköyspor’da sürdüren Vâlâ Somalı, iki
karpuzun bir koltuğa sığmayacağını
anladığında dansa ağırlık vermeyi
tercih etti. Muammer Karaca Opereti’nde bir süre dans ettikten sonra
ayrılıp 1946 ile 1962 yılları arasında
Ses Opereti’nin dans grubunda solist
dansçı oldu. 1948-49 yılları arasında
Galatasaray Spor Kulübü’de ünlü
boks antrenörü Ahmet Cömert’in öğrencisi olarak boks sporuyla ilgilendi.
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Türkiye’nin Fred Astaire’i
1949 yılında Halk Film tarafından yönetmenliğini Fuat Rutkay’ın
yaptığı “Şehitler Kalesi” adlı filmde
baş rol oynadı. Ses Opereti’nde
devam eden dans hayatı “Tap”
dansı ağırlıklı olmaya başladı ve bu
konuda hocalık mertebesine kadar
ulaştı (Sait Sökmen Dans Okulu’nda 1989-98 yılları arasında dokuz
yıl boyunca Tap dans hocalığı
yaptı). O yıllarda Türkiye’nin en iyi
dansçılarından biri olarak seyirciler
tarafından “Türkiye’nin Fred Astaire’i” diye alkışlanırdı. Partnerleri

arasında İnci Körmükçü, Ayla Karaca, Torino Bale Akademisi Mezunu
Maritza Boralı, Eşref Kolçak, Alman
Devlet Balesi literatüründe yerini almış Gizella Rotschoff Metin
ve Jimmy Slyde adıyla da bilinen
James Godbolt gibi isimler oldu.
2008 yılında 80 yaşında vefat eden
dünyanın en önemli “Jazz Tap
Dance” ustalarından, Türkiye’de
bilinen adıyla Jimmy James “Black
and Blue” dans topluluğunun baş
dansçısıyla da çalışma fırsatı
buldu.

Ressam asker
Ses Tiyatroları’nda bir yandan
da sahne dekorları çizmeye devam
eden Somalı, 1952 yılında vatani
görevini yapmak için Gelibolu - Kavak 42. Piyade Alayı’na teslim oldu.
Eğitim döneminden sonra Ankara
Genel Kurmay Kışla Komutanlığı’nda askerlik vazifesini “ressam”
olarak devam ettirdi. Askerlik
dönemi boyunca askeri erkanın
portrelerini çizdi. Askerlik görevini
tamamlamak üzereyken son olarak
Savunma Bakanlığı için Atatürk’ün
bir portresini yaptı. Askerlik dönüşü
tekrar Ses Opereti’ndeki görevine
devam etti. 1955 Yılında, İstanbul turnesinde olan Fransızların
meşhur “Lido” ve “Night and Day”
revü gruplarına da sahne dekorları
hazırladı.

Voleybol ve basketbola büyük emek verdi
1957 yılında Beşiktaş Jimnastik Külübü Kongre Üyesi olan Vâlâ
Somalı, Voleybol Şube Kaptanlığı’na getirildi. Küme düşmüş olan
erkek voleybol takımını iki yıl içinde
birinci lige çıkardı. 1966 yılında
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı’nın
Türkiye Şampiyonu olmasında ve
hemen arkasından da Federasyon
Kupası’nı kazanmasında önemli rol
oynadı. 1967 yılında Beşiktaş Kadın
Basketbol Takımı’nı kurdu ve aynı
zamanda dört yıl koçluğunu yaptı.
Takıma on bir İstanbul Lig Şampiyonluğu, üç Türkiye İkinciliği, üç
defa da Deplasmanlı Lig Birinciliği
kazandırdı.
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Dergimizin en kıdemli yazarıydı
Dört buçuk yıl sinema afişi ressamlığı yaptıktan sonra 1955 yılında
Türkiye Yayın Evi’ne kapak kompozisyonları çizerek gazeteciliğe başladı.
Yirmi beş yıl Hürriyet Gazetesi’nde
çalışarak, gazetecilik eğitimini en
önemli mektep olan bu köklü ocakta
tamamladı. Sırası ile Yeni Sabah,
Hürriyet, Günaydın, Gün, Akşam, Tercüman Gazeteleri ile Fotospor, Hayat

Spor, Beşiktaş, Fotoroman, Çarşaf,
Popüler Tarih ve bugünün AtlasTarih
ve Beşiktaş Dergileri’ne makaleler
yazarak, portreler çizerek, gazetecilik
mesleğini sürdürdü. Altmış yıllık basın
hayatında resim, karikatür, spor tarihi
ve grafik branşları ile çok sayıda yapıta imza attı. Portrelerinde yağlıboya,
guaj, akrilik, suluboya ve kendi buluşu
olan “Va-Kolaj” tekniğini uyguladı.

Beşiktaş’ın tarihini yazdı
İlk kitabı 1978 yılında “Türk
Sporunda 75 Yıl - Beşiktaş Spor
Tarihi”dir. Daha sonra Tercüman Gazetesi’nin yayınladığı “Beşiktaş Spor
Tarihi”, “Fenerbahçe Spor Tarihi”,
“Galatasaray Fenerbahçe Rekabeti’nde 300 Maç”, “Milli Takımın 66
Yılı” ve “Türkiye Ligi’nin 30 Yılı” kitaplarını hazırladı. 1986 yılında “Türk
Dünya Voleybol Tarihi-1” ve ardından “Voleybol’un 102 Yılı” kitaplarını
yayınladı. Türk Futbol Federasyonu
için hazırladığı iki ciltlik “Türk Futbol
Tarihi”, İnkilap Kitapevi tarafından
basılan “Teknik Taktik Yönleriyle
Futbol ve Tarihi” kitaplarını çıkarttı.

“Guinnes Rekorlar Kitabı’nın Türk
Sporu Bölümü”, 20 .Yüzyıl Ansiklopedisi ve benzeri ansiklopedilere
spor maddeleri, “100 Ünlü Türk
Ansiklopedisi”ne portreler hazırladı.
Ayrıca 1996 Basımı “Türk Sporunda
1 Asır - Beşiktaş Spor Tarihi” ve
2010’da biyografik albüm niteliğinde
hazırlanmış üç büyük spor kulubümüzün en iyilerini anlatan “Yüzyılın
En İyileri” kitaplarını Türk spor kütüphanesine kazandırdı. Başta “Türk
Tiyatrosunda Revüler ve Operetler
Tarihi” ve “Galatasaray Spor Tarihi”
olmak üzere basıma hazır iki kitabı
mevcuttur.

Ünü Türkiye’yle sınırlı değil
Birçoğu gazetelerde de yayınlanan 140 portre karikatür çalışmasıyla ilk kişisel sergisini Kasım 1973
yılında yaptı. 25 Şubat-15 Mart
1975 tarihinde sanat camiasındaki
ünlülerin portrelerinin ağırlıklı olduğu ikinci sergisini Galeri Veb’te açtı
ve ünlülerin akınına uğradı. Üçüncü
sergisini, 3 Mayıs 1976’da A.B.D’nin
“200. Kuruluş Yıldönümü” nedeniyle “Ünlü Amerikalılar Portre Karikatür Sergisi” adıyla Amerikan Kültür
Merkezi Galerisi’nde düzenlendi ve
büyük ilgi uyandırdı. 1980’de Belçika’nın Brüksel kentindeki Dünya Basın Sarayı IPS Anfisi’nde organize
ettiği Portre Karikatür Sergisi orada
büroları olan dünyanın en ünlü dergi
ve gazete mensupları tarafından ilgi
ile izlendi ve büyük takdir topladı.
1968 Yılında ünlü Amerikan “Time”
Dergisi ile 1980’deki Belçika sergisinde temas kurduğu, bu ülkenin
en ünlü siyasi dergileri olan “Pour
Qua Pa”, “Panorama” ve “Hümo”
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Dergileri ile iş anlaşmaları yapma imkanı bulmasına rağmen, (o
tarihte Belçika’da Türklere oturma
yasağı konulduğu için) ayrıca bazı
ailevi sebepler ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü ilişkileri yüzünden bu çok
önemli fırsatları değerlendiremedi.
1980 yılında Moskova Olimpiyatları sebebiyle İzmir Efes Oteli’nde
yapılan AIPS Kongresi kapsamı
içinde Türk Delegesi Erdoğan
Arıpınar’ın katkısıyla ünlü Sporcu
Portreleri’nden oluşan bir sergisi
yabancı delegelere sunuldu. Rus
delegasyonu potreleri çok beğendiği için yüz çizimden oluşan bir
koleksiyonla Vâlâ Somalı’yı Moskova Olimpiyatları’na davet etti. Fakat
ABD ile Rusya arasındaki gergin
siyasi ilişkilerden dolayı birçok
Avrupa ülkesiyle birlikte Türkiye’nin
de ABD tarafında yer alması ve
Moskova Olimpiyatları’nı veto etmesi sonucu bu teklif de maalesef
sonuçsuz kaldı.

Beşiktaş’ın en ateşli savunucusu
Türkiye Karikatürcüler Derneği’nin
düzenlemiş olduğu birkaç karma
sergiye iştirak etmiş olan Vâlâ Somalı, son olarak 2008 yılında Akatlar
Kültür Merkezi’de “Türkiye Cumhuriyeti’nin seksen yılında Futbolda
Terör ve Anarşi” konulu iki yüz beş
belgeden oluşan bir sergi açtı. Bu
sergiyi daha sonra BJK İnönü Stadı
Basın Tribünü Anfisi’nde bir yıl boyunca teşhir etti.
Vâlâ Somalı, ayrıca BJK’nın

haksız yere hesaba katılmayan ve bu
yüzden eksik olan iki şampiyonluk
yıldızını kazandıran araştırmacı bir
gazetecidir. Aynı zamanda BJK’nın
“Kartallı Kulüp Logosu”‘nun da çizeridir (1977). Bugüne kadar yaptığı
yapıtlar içinde ilk basın ödülünü
1979 yılında “Beşiktaş Spor Tarihi”
kitabı ile elde etti. Kitap Türkiye Spor
Yazarları Derneği Jürisi tarafından
o tarihe kadar yapılmış en iyi spor
kitabı kabul edildi.

Diğer ödülleri
Ertesi yıl, “Son Havadis” Gazetesi’nin “Yavuz Özkan Yarışması”nda,
Fıkra dalında birincilik ödülü aldı.
Basın hayatında kazandığı ilk büyük
para ödülünü 1966 Dünya Kupası
arefesinde Hürriyet Spor sayfasında
yayınlanan “Futbol’un Oskarı” - Dünya Kupası Tarihi” belgeseli ile elde
etti (Bu ödülün miktarı 1960’lı yılların
5.000 Türk Lirası idi).
Günaydın, Gün ve Hürriyet gibi
büyük gazetelerde kaleme aldığı “Türk
Sporunda Enteresan ve Gırgır Maçlar”,
“Yüz Ünlü Sporcu ve Anıları”, “Atatürk ve Spor” seri yazıları okuyucular
arasında ilgi ile okunup sansasyon
yaratmıştır. (Türk Sporu’nda Enteresan ve Gırgır Maçlar Yazı dizisi tam
yüz yirmi altı gün sürmüştür).
Doksanlı yıllarda Türk Tiyatrosu
ve Beyoğlu Etkinlikleri’ne verdiği hizmetlerden dolayı İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından “Şeref Plaketi”
ile ödüllendirildi.

1998 yılında kırk yıl boyunca
Beşiktaş’a verdiği hizmetlerden ötürü
“Onur Beratı” ve Olimpiyat Komitesi
tarafından “ Olimpiyat Meşalesi” ile
ödüllendirildi. 1999 yılında Voleybol
Federasyonu tarafından, “Türk Dünya
Voleybol Tarihi” kitabını yazdığı için
“Şeref Plaketi” aldı. Yine “Popüler
Tarih’te kaleme aldğı spor yazıları neticesinde “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti”‘nin ödülü olan “Yılın Gazetecisi”
ödülüne iki yıl üst üste layık görüldü. 2003 yılında aldığı basın ödülü
TSYD’den geldi. Yazdığı inceleme yazılarıyla bir ikincilik, bir de üçüncülük
madalyaları aldı. Esas mesleği olan
karikatür dalında ise iki üçüncülük
ödülü mevcuttur. 2006’da bir gazeteci
için çok önemli değeri olan “Burhan
Felek Basın ödülü”nü aldı. BJK’deki
elli ikinci yılı sebebiyle 2010 yılında
“Altın Rozet”le ödüllendirilmiştir. Aldığı son ödül ise Olimpiyat Komitesi’nin
verdiği “Fair Play” ödülüdür. Bunların

dışında karikatürlerinden, illüstrasyonlarından ve çeşitli spor yazılarından dolayı aldığı birçok teşekkür ve
takdirnamelere de sahiptir.

On parmağında on marifet
Türk Medyası’nda “Ressam, Karikatürist, Spor Yazarı ve Spor Araştırmacısı - Tarihçisi” olarak dört branşta
iş yapan tek gazetecidir. Değerli
meslektaşı Orhan Ayhan ile TRT 3’te
yaptığı müşterek programlarda çok
faydalı konularda araştırmacı gazeteciliğinden yararlanılmıştır. 2011 yılında
Ömer Durmaz imzasıyla neşredilen ve
“İstanbul’un 100’leri” kitap dizisinin bir
parçası olan, dizisinin tarif ettiği genel
çerçevenin özelliklerini taşıyan tematik
bir yayında eserleri ele alınan sanatçılardan biri de Vâlâ Somalı oldu.
İstanbul’u eksene alan söz konusu
çerçevede grafik tasarımcılar ve
illüstratörler, “İstanbul’un 100 Grafik

Tasarımcısı ve İllüstratörü” adlı eserle
bu çalışmadaki yerlerini aldılar. 1964
yılında evlendiği eşi Sabiha Meral’i
1991 yılında henüz kırk dokuz yaşındayken Türkiye’de o yıllar çok bilinmeyen “Lupus” hastalığı yüzünden
kaybeden Vâlâ Somalı’nın baba mesleği gazeteciliği sürdüren Suzan ve
yine baba mesleği ressamlığı sürdüren
Hakan adında iki evladı bulunmaktadır.
Damadı Yavuz Sönmez de uzun yıllar
gazetecilik yapmış bir grafik sanatçısıdır ve Somalı’nın basılı eserlerinin
grafik tasarım çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,
Türkiye Spor Yazarları Derneği ve
Dünya Spor Yazarları Derneği, Beşik-

taş Jimnastik Kulübü Divan Kurulu ve
Kongre Üyesi olan, “Sürekli Sarı Basın
Kartı” ve “AIPS Kart”ı sahibi Somalı,
Beşiktaş Dergisi’ndeki yazı ve çizimleriyle yeni nesile tarihimizi aktarıyordu.
Seksen beş yaşındaki Vala abimiz, 21
Ocak 2016 tarihinde, evinde yaşadığını
rahatsızlık sonucu tedavi altına alındı.
Beşiktaş’ın şampıyon olduğu haberini
alana kadar yaşam mücadelesini sürdüren Somalı, kupamızı kaldıracağımız
19 Mayıs 2016 tarihinde vefat etti.
Vala Somalı’nın cenazesi, 21 Mayıs
2016 tarihinde, Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan
cenaze namazından sonra Topkapı
Mezarlığı’na defnedildi.
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Yazı: Tuna Menevşe
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Artık yaz geldi ve
Avrupa’da futbol yaz
uykusuna dalıyor...
Şampiyonlar belli oldu...
Bu sene geçmişin
aksine zafer ilanlarız
son haftalara
bırakıldı ve biz
futbolseverlere
heyecan
sonuna
kadar
yaşatıldı.
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eç gelen baharı konu
alalım ilk olarak. Fransa
Ligue 1’de sezon başlarken Psg’nin üst üste
beşinci şampiyonluğu
bekleniyordu. Aslında sezon, sürpriz
ile başladı. Lucien Favre önderliğinde Belhandalı, Balotellili Nice liderlik
koltuğuna oturmuştu.
Futbolseverler, “Yüzyıl Savaşları’nda Fransa’nın rakibi olan İngiltere’de geçen yıl yaşanan peri masalı
bu sefer Manş’ın karşı kıyısında mı
gerçekleşecek” diye düşünmeye
başlamıştı. Ama masal erken sonlandı; Nice gibi ülkenin güneyinde
bulunan Monaco, 20. haftada liderliği aldı. Bu kırmızı beyazlı ekip, 2011
yılında Rybolovlev adında bir Rus
milyarder tarafından satın alındığında herkes kulübün eski günlerine
dönmeyi istiyordu. Monaco’nun yeni
sahibi başlarda bocaladı. Başkan,
Côte d'Azur ekibini Ligue 1’e çıkardıktan sonra pahalı transferler yaptı
ve takımın zaten kötü olan ekonomik dengelerini iyice sarstı.
Hatasından çabuk dönen Dmitry
Rybolovlev, başarının sadece pahalı
transferle gelmediğini anladı ve bu
sefer U dönüşü yaparak elindeki

değerli futbolcuları satmaya başladı. Kulübün maddi dengeleri raya
oturmaya başladı. Büyük umutlarla
transfer edilen Radamel Falcao
takımda dikiş tutturamadı, birkaç
kez diğer takımlara kiralık olarak
gönderildi. Bu sezon başında ise
Monaco’da nihayet kendine bir yer
ayırabilmişti. Monaco, 20. haftada
aldığı emaneti sezon sonuna kadar
bırakmadı ve bitime bir hafta kala
şampiyonluğunu ilan etti.
Kırmızı beyazlılarda başrolde ise
bu kez Radamel Falcao değil on sekiz yaşındaki Kylian Mbappé vardı.
Bu süper çocuk, yetenekleriyle Henry’e benzetilmekle kalmadı, takımın
yükünü çeken isimlerden oldu.
Monaco’nun Şampiyonlar
Ligi yarı finaline yükselmesinde önemli bir katkıda
bulunan genç Fransız’ın
maçta sıklıkla karşı
karşıya kaldığı otuz
dokuz yaşındaki
Buffon’a saygısı
ise takdire
şayandı.

Monaco’da başrolde bu kez
Radamel Falcao değil, on sekiz
yaşındaki Kylian Mbappe vardı.

İngiltere’ye İtalyan damgası: Conte’nin hakkı üçtür
İtalyan milli marşı “İtalya’nın
kardeşleri, İtalya uyandı” diye başlar.
Roma İmparatorluğu’na ev sahipliği
yapmış bu ülke, son on yılda futbolda dirilme sürecine girdi. Bununla
birlikte milli takımın 2006’da Dünya
Kupası’nı kazanması ve Juventus’un
küme düşürülmesi nedeniyle çalkantılı bir döneme girdi.
Bocalayan İtalyanlar, Antonio Conte isimli orta yaşlı bir teknik direktör
önderliğinde soğuk kış günlerini
geride bırakmaya başlamıştı. Conte
ve benzer zihniyetteki hocalar sayesinde İtalya eski günlerine yaklaşıyordu. Sacchi tedrisatından geçen bu
adam 2006’da küme düşürülen Yaşlı
Kadın’ın ayağa kalkmasına yardımcı
oldu. Juventus’a oynattığı üçlü defans ile unutulan bu sistemi yeniden
zihinlere kazıdı. Conte, siyah beyazlı
takımdan ayrıldıktan sonra İtalya Milli
Takımı’nın başına geçti ve orada da
göze hoş gelen bir futbol oynattı.
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Ada Avrupası’na yolculuk
Conte’nn bu sezon başındaki
durağı ise Ada Avrupa’sı oldu. İtalyan
hoca, Chelsea’nin menajerliğine
getirildi. Sezon başında Premier Lig
için “Titan Savaşları” benzetmesi
yapılmıştı. Çünkü Mourinho, Guardiola, Conte, Wenger, Klopp, Pochettino
aynı ülkede buluşmuştu. İtalyan
menajer başlarda takımına oynatacağı oyuna karar vermekte zorlandı
ve puan kayıpları yaşadı. Chelsea ve
kendisi için dönüm noktası ise Emirates’te 3-0 mağlup oldukları Arsenal
mücadelesi oldu.

Juve, son dört haftaya klasik hale gelen resmi olarak ne zaman
şampiyonluğunu ilan edecek sorusuyla girdi.

Arsene Wenger’in ekibine mağlup
olan Conte, bu maçtan sonra takımına oynatacağı futbolu kafasında netleştirmişti. Üçlü defanstan vazgeçmemesi gerektiğini anladı ve genelde
bu yoldan sapmadan devam etti.
Wenger, yine futbolun kaderiyle
oynamıştı ama bu sefer zafere
Arsenal ulaşamayacaktı hatta
yirmi yıllık Şampiyonlar
Ligi serüveni sona
erecekti.

Antonio Conte ve öğrencilerine dönersek, onlar ise bitime iki hafta
kala şampiyonluklarını ilan ettiler.
Uzun süren yılda bazı ufak kazalar
yaşasa da Chelsea, oyunuyla ve taktik zekasıyla zaferi kazanmayı bildi.
İtalya’nın Kardeşleri bu yıl Avrupa’yı etki altına aldı. İngiltere’deki
Conte’nin şampiyonluğu dışında
İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve
Rusya Premier Ligi’nde başroller yine
İtalyanlara aitti.
Filmin Güney Avrupa kısmına
geçersek, İtalya’da Massimiliano
Allegri adını taşıyan Çizme vatandaşı,
senaryonun İtalya’da da değişmesine
izin vermedi. Pogba’yı yaklaşık 100
milyon Euro’ya Manchester United’a
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Antonio Conte ve öğrencileri, bitime iki hafta kala şampiyonluklarını ilan ettiler. Uzun süren
yılda bazı ufak kazalar yaşasa da Chelsea, oyunuyla ve taktik zekasıyla zaferi kazanmayı bildi.

sattıktan sonra gelen paranın 90
milyonunu “yaşlı ve kilolu” Higuain’e
vermesi nedeniyle sezon başında
eleştirilere maruz kaldı. “Pipita” ve
Allegri ise eleştirelere aldırış etmeden
yollarına devam etti.

Juventus, geçen beş yılın aksine
bu yıl zaferi 37. haftaya bıraktı. İlk yarıda Milan ve Inter gibi ezeli rakiplerine kaybeden “Yaşlı Kadın”, akıllarda
ufaktan bir soru işareti uyandırmıştı
ama siyah beyazlılar yürüyüşüne hız

kesmeden devam ediyordu. Juve, son
dört haftaya artık bir klasik haline
gelen “resmi olarak ne zaman şampiyonluğunu ilan edecek” sorularıyla
girdi. Önce evinde Torino ile berabere kalan, ardından deplasmanda
Roma’ya kaybeden siyah beyazlılar,
sondan bir önceki haftada Crotone’yi
3-0 mağlup ederek üst üste altıncı,
toplamda ise otuz üçüncü şampiyonluğunu ilan ettiler.
İtalya Kupası finalinde de Lazio’yu
2-0 yenen ekip, İtalya’daki hükümranlığını perçinledi.
Şampiyonlar Ligi’nde ise gruplarından sadece iki gol yiyerek lider
çıkan Juventus, sırasıyla Porto ve
Barcelona’yı filelerle dahi buluşturmadan elemeyi başardı.
Yarı finalde ise resmi maçlarda
yaklaşık 160 kez ile Avrupa’nın en
çok gol atan takımı Monaco’ya da
sadece bir gol sevinci yaşatıp dört
gol atarak evine yolladı.
Allegri ve öğrencilerinin artık
önünde tek engel kalmıştı; 3 Haziran’daki Real Madrid karşılaşması.
Buffon, Chiellni, Bonucci, Pjanic,
Cuadrado, Dybala, Higuain ve takımın
geri kalanı Avrupa’nın en büyük kupasını da alıp bu sezon için kepengi
indirmek istiyorlar.

Büyük futbolcudan büyük hoca çıkar mı?
Şampiyonlar Ligi’nin diğer finalisti olan Real Madrid ise İspanya’da
Barcelona hegemonyasına son verdi.
Dünya futbolu ve yine kendi tarihlerinde de efsane bir futbolcu olarak
anılan Zinadine Zidane’ı takımın
başına getirdikten sonra Madrid’de
işler yoluna girdi. Zidane, geçen yıl
direksiyonun başına geçtikten sonra
ilk olarak Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşadı.
Bu sezon ise Fransız hoca, zorluklarla fazla karşılaşmadı. Basında
çıkan Bale ve Ronaldo ile sorunlar

yaşadığı haberlerine aldırış etmedi.
FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda
oynadığı ve Şampiyonlar Ligi’nde
yoluna devam ettiği için hep bir maç
eksiğine rağmen ligi lider götüren
eflatun beyazlılar, ezeli rakipleri
Barcelona’ya 3-2 yenildikten sonra
averaj farkıyla geriye düştüler.
Yoğun maç takvimi nedeniyle ertelenen Celta Vigo maçından galibiyetle ayrılan Real Madrid, tekrar liderliği geri alacak ve son hafta Malaga’yı
2-0 ile geçerek beş yıllık şampiyonluk
özlemini gururla dindirecekti.

Dünya futbolu ve yine
kendi tarihlerinde de
efsane bir futbolcu
olarak anılan Zinadine
Zidane’ı takımın
başına getirdikten
sonra Madrid’de işler
yoluna girdi.
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Başı sürpriz, sonu klasik
Avrupa’nın üretim lokomotifi olan
Almanya’da ise Bundesliga, 20162017 sezonu futbolseverler için
seyrine doyum olunmaz bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş’ın kiralık
futbolcusu Atınç Nukan’ın takımı
Leipzig, daha bu yıl lige yükselmesine
rağmen dengeleri alt üst etti. Ralph
Hasenhüttl’ün teknik direktörlüğünde
birkaç hafta Bundesliga’nın zirvesinde oturan ekip, Kaiserslautern’un
1998’de lige ilk çıktığı sezon şampiyon olma başarısını tekrarlayabilmeye yaklaşmıştı. Fakat, Bayern Münih
bu sürprize izin vermedi.
Bavyera ekibi, teknik direktörlüğüne Carlo Ancelotti’yi getirdikten sonra
kolay puan kayıpları yaşadı. Bayern’in
bu tökezlemelerini iyi değerlendiren
Leipzig birkaç hafta liderlik koltuğunun tadını çıkarmıştı. Ancak Ancelotti takımına, takımı da Ancelotti’ye
uyum sağladıktan sonra Münih’in
galibiyetleri art arda geldi. Dolayısıyla
ligin yeni ekibinden liderliği devralan
Münih, Leipzig’in takibine rağmen
bitime üç hafta kala şampiyonluğunu
ilan etti.
Bavyera temsilcisi böylece üst

üste beşinci, toplamda ise yirmi sekizinci zaferini kutladı. Bayern, şampiyonluk kutlamasını Philipp Lahm ve
Xabi Alonso’nun emeklilik kararları
nedeniyle biraz buruk yaşadı. İki
Dünya Kupalı isim, futbola veda
ederken, Hoffenheim’ın daha yirmi
dokuz yaşındaki teknik direktörü

Julian Nagelsmann ise taraftarlarından büyük alkış aldı. Ekibiyle birlikte
güzel maçlar ve iyi sonuçlar çıkaran
Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi’ne
direkt katılmayı ise son anda Borussia Dortmund’a kaptırdı. Hoffenheim,
gelecek sezona Şampiyonlar Ligi ön
elemesi ile başlayacak.

Bayern, zaferini Phılıpp Lahm ve Xabı Alonso’nun emeklilik kararları nedeniyle buruk yaşadı.

Hollanda’dan komşuya “gedikliler”in zaferi
Hollanda’da işler geçen yılki gibi
son haftaya kaldı. Bir önceki yıl son
maçta şampiyonluğu kaybeden Ajax,
bu sezon ise son doksan dakikada
arkadan gelip kupayı kazanmak
istedi. Gençleriyle harikalar oluşturan ve UEFA Avrupa Ligi’nde finalde
kaybeden bu Ajax’a, Feyenoord izin
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vermedi. Bitime iki hafta kala puan
farkı dört iken lider Feyenord yenildi
ve ikinci sıradaki Ajax kazanınca
“Dejavu mu yaşanacak” sorusu akıllara geldi. Fakat lider, Heracles’i 3-1
mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.
Belçika, Portekiz ve Yunanistan’da
ise şampiyonluğun gediklileri, zaferi

diğerlerine bırakmadı. Belçika’da
Anderlecht, Portekiz’de Benfica,
Yunanistan’da Olympiakos kupayı
sürprizsiz kaldıran takımlar oldu.
Latin Amerika topraklarında ise,
bizler elinizde tuttuğunuz şu dergiyi
hazırlarken mücadele hala devam
ediyordu.
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Şan Ökten

Vedat Okyar

Cenk Koray
Yusuf Tunaoğlu

Ahmet
Şerafettin Bey

Mehmet
Üstünkaya

Şükrü Gülesin

Ethem Karpat
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Türkiye’nin en köklü çınarı Beşiktaş’a gönül veren isimler,
tarihiyle, kültürüyle, gelenekleriyle her zaman gurur duymuştur.
Biz bugün bu gururu yaşıyorsak, Beşiktaşlılığımız ile övünüyorsak, büyüklerimizin
katkılarını unutmamak lazım. Elinizde tuttuğunuz dergi, Haziran ve Temmuz aylarını
kapsıyor. Bu iki ayda aramızdan ayrılan büyüklerimizi anmadan geçmeyelim dedik. Kim
mi bu isimler? Mehmet Üstünkaya, Ahmet Şerafettin Bey, Şükrü Gülesin, Ethem Karpat,
Vedat Okyar, Yusuf Tunaoğlu, Cenk Koray ve Şan Ökten... Onların nezdinde aramızdan
ayrılan tüm Beşiktaşlılar’ı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Hep kalbimizde yaşayacaksınız.
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Mehmet Üstünkaya
Beşiktaşımız’a uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra 1973 Ocak ayında
başkanlığa geldi. Onun döneminde
Beşiktaş hep ilkleri yaşadı. 1974-75
sezonunda ilk kez Türkiye Kupası’nı
aldık. Basketbol Birinci Ligi’ndeki ilk
şampiyonluğumuzu 1974-75’te, onun
döneminde kazandık. Dört yıl aradan
sonra 1981’de tekrar başkanlığa seçilmesiyle, Dorde Miliç’i futbol takmının
başına getirdi. 1981-82 sezonunda tam
on beş yıl aradan sonra lig şampiyonu
olduk. 1984’te seçimleri Süleyman
Seba’ya kaybetti ve bir daha başkanlık
yapmadı. 3 Haziran 2000’de aramızdan
ayrıldı.

Ahmet Şerafettin Bey
Şeref Bey’in sadece Beşiktaş’a değil,
Türk futboluna katkıları anlatmakla
bitmez. Futbol şubemizin kurucusu
ve takımın ilk santrforu aynı zamanda
Türkiye’nin ilk uluslararası hakemi Şeref
Bey, canı kadar sevdiği Beşiktaş’a daha
sonra kendi adının verileceği Şeref Bey
Stadı’nı kazandıran kişiydi. Çırağan Sarayı’nın yanmadan önce bahçe olarak
kullanılan alanını, futbol sahası ve stat
yapılmak üzere hazineden kulübümüz
adına kiralanmasını sağladı. Hüsnü
Savman, Şeref Görkey, Hakkı Yeten,
İmam Hayati, Eşref Bilgiç ve kaleci
Mehmet Ali Tanman gibi süper yıldızları
Siyah Beyazlı renklere katarak Beşiktaş’ı “yenilmez armada” hüviyetine
kavuşturdu. Ancak yakalandığı korkunç
hastalık, büyük aşkla bağlandığı Beşiktaş’ına daha çok ilkler yaşatmasına izin
vermedi. Ahmet Şerafettin Bey, isminin
verileceği stadın açılışını görmeden, 13
Haziran 1933 tarihinde vefat etti.

Şükrü Gülesin
Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük
yıldızlardan biri olarak anıldı. 194041 sezonunda geldiği Beşiktaş her
zaman onun yuvası oldu. Siyah Beyaz
formayı giydiği on yılda, üç milli küme,
altı İstanbul Ligi, iki İstanbul Kupası, iki
Başbakanlık Kupası şampiyonlukları
yaşadı. On üçü Galatasaray’a, dokuzu

Fenerbahçe’ye olmak üzere derbilerde
yirmi iki gol kaydetti. Ortaya koyduğu
muhteşem futbolla birlikte attığı korner
golleri de onu büyük üne kavuşturdu. Adını Avupa’da duyuran Gülesin,
1950’de İtalya’ya gitti ve yetmiş dokuz
maçta otuz altı gol attı. Dünyanın bu
en zor liginde forma giyen en başarılı
yabancılardan biri olarak anılan Gülesin, futbolu bıraktıktan sonra, Türkiye
Milli Takımı Teknik Komitesi’ne seçildi,
Beşiktaş’a yöneticilik ve spor yazarlığı
yaptı. 10 Temmuz 1977’de aramızdan
ayrıldı.

Ethem Karpat
Futbol topuyla Küçüksu çayırlarında
tanışan Ethem Karpat, Anadoluhisarı
futbol takımının yaz maçlarını izlerken
futbola sevdalandı ve kaleci olmayı
istedi. İdmanyurdu’dan sonra Davutpaşa’da forma giyerken talebelere
futbolun yasaklanması ile bir süre uzak
kaldı. Askeri bir fabrikada çalışmak için
gittiği Kırıkkale'de yeniden futbola başladı. Ardından Ankaragücü forması ile
sahalarda yer aldı. 1944'te terhis olduktan sonra Beşiktaş'ın kapıları kendisine
açıldı. 1945-46 sezonunda lisansını
alarak Siyah Beyazlı formamızı giymeye
başladı. Siyah-Beyaz forma ile tam yüz
dört maça çıktı. Şeref Stadı’nın toprak
sahasında muhteşem kurtarışlar yaptı.
1948 yılında “en az gol yiyen kaleci”
oldu. BJK Divan Üyeliği, yöneticilik ve
Sicil Komitesi üyeliği yaptı. 17 Temmuz
2014 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Vedat Okyar
Futbola İnegöl İdman Yurdu'da
başlayan Vedat Okyar, 1968-1976
yılları arasında Beşiktaş'ta 253 maçta
oynayıp, yirmi bir gol attı. 1974-1975
sezonunda Türkiye Kupası’nı kazanan
Beşiktaş kadrosunda yer aldı. Futbol
oynadığı dönemde kullandığı kırk üç
penaltıdan kırk ikisini gole çevirdi.
“Büyük Kaptan” Vedat Okyar, futbolu
bıraktıktan sonra spor yazarlığı yaptı.
Beşiktaş’ın son 2008-2009 sezonundaki şampiyonluğunu gördükten sonra
20 Temmuz 2009’da hayata gözlerini
yuman Okyar’ın adı Vodafone Arena’daki basın tribününde yaşıyor.

Yusuf Tunaoğlu
Beşiktaş formasını iki yüz elli üç
defa terletti. Siyah Beyaz formayla
rakip kalenin filelerini yirmi üç defa
havalandırdı. 1971-72 sezonundaki
5-1’lik Göztepe maçında kaleci Ali’yi,
şık bir hareketle ters köşe yaparak
attığı gol, onun unutulmaz gollerinden
biriydi. Top tekniği, isabetli pasları,
oyun kurculuktaki zekasıyla Avrupa
çapında bir futbolcu olduğunu gösterdi. Avrupa’nın en ünlü takımlarından
Ajax karşısında oynadığı futbolla da
kendisinden söz ettirdi. Beşiktaş'ta iki
Türkiye Ligi ve bir Cumhurbaşkanlığı
Kupası şampiyonluğu yaşadı. 22 Temmuz 2000’de aramızdan ayrıldı.

Cenk Koray
Esprili kişiliğiyle tanının ve her
kesim tarafından çok sevilen gazeteci-yazar Cenk Koray, Beşiktaş’ın
hem koyu bir taraftarı hem de başarılı
bir yöneticisiydi. İki yıl basın sözcülüğünü yaptığı Beşiktaş’ın yirmi yıl
aşkın bir süredir de kongre üyesiydi.
Bütün yakınları gibi o da bir gün sonra
yapılacak, Yusuf Tunaoğlu’nun cenazesine gitmeye hazırlanıyordu. Ancak
o gün, kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı
hastanede kurtarılamadı (23 Temmuz 2000). “Ben giderken kimse beni
alkışlamasın, tabutumu da Beşiktaşlı
taraftarlar taşısın” diyen Cenk Koray
son yolculuğuna tam da istediği gibi
uğurlandı.

Şan Ökten
Futbol takımımıza Abant’ta kamp
yeri seçmek için yola çıkmıştı. Beşiktaş sevgisiyle çıktığı bu yolda trafik
kazası geçirerek, yaşamını yitirdi.
Ölümünün ardından ismi Fulya’daki tesislerimize verildi. Yeni nesil Beşiktaşlılar, onu tanıma şansı bulamasa da,
yolu bu tesislere düşen tüm çocuklar,
onun adının yazılı olduğu kapıdan
içeri girerek, idman yaptılar. Çocuklar
burada, futbolun yanı sıra Şan Ökten’in
de katkılarıyla oluşan Beşiktaş kültürünü öğrendiler. 24 Temmuz 1987’de
aramızdan ayrıldı.
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Orman: “Şampiyonluk armağanımız”
Beşiktaş olarak taraftarlarına en
iyiyi sunmak adına çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkanımız
Fikret Orman, “Beşiktaş çok büyük
bir camia ve büyümeye de devam
ediyor. Biz de taraftarlarımıza en
iyiyi sunmak için çalışmaya devam
ediyoruz. Beşiktaş JK mobil uygulaması şampiyonluk günümüzde
taraftarımıza armağanımız oldu. Beşiktaşlılar nerede olurlarsa olsunlar,

şampiyonluk çoşkusuna bu uygulama ile ortak oldu, kutlamaların
her anını uygulama üzerinden canlı
takip edebildiler. Beşiktaş JK mobil
uygulaması Siyah Beyazlı renklere
gönül vermiş insanlara kulübümüz
hakkında en özel içerikleri taşıyacağımız ve pek çok ayrıcalığı onlarla
buluşturacağımız bir platform. Herkesi bu platformda buluşmaya davet
ediyorum” dedi.

Kulübümüz hakkında her şey
tek uygulamada
Beşiktaş JK mobil uygulaması ile kulübümüz hakkında tüm bilgilere ve özel içeriklere
kolayca ulaşmak mümkün.
Maç Merkezi: Beşiktaş JK uygulamasıyla
gelişmiş maç merkezi deneyimini keşfedin.
Futbol, basketbol ve hentbol karşılaşmalarının canlı skor, kadro, istatistik bilgilerine ve
canlı anlatımına ulaşabilirsiniz.
Puan Durumu ve Fikstür: Tüm branşlarda,
takımınızın mücadele ettiği lige özel puan
durumu ve fikstüre kolayca ulaşabilirsiniz.
Haberler: Kulübümüzle ilgili resmi ve en
güncel haberlere hızlı bir şekilde ulaşabilir;
en sevdiğiniz branşı takip edebilmek için haber akışınızı düzenleyebilirsiniz.
Kampanyalar: Uygulamaya üye olan taraftara özel ayrıcalıklar dünyası sizi bekliyor.
Üyeliğinizi tamamlayın ve size özel ayrıcalıklardan yararlanmaya başlayın.
Sosyal Medya: Takımınızın sosyal medya
hesaplarına tek bir yerden erişim sağlayabilirsiniz.
Galeri: Kulübümüzün resmi fotoğraf ve
videolarına, uygulamaya özel hazırlanmış
prodüksiyonlara ve Beşiktaş JK Müzesi içeriklerine galeri sayfasından ulaşabilirsiniz.
Kulüp: Kadrolar, yönetim, tarihçe, tesisler
ve spor okullarına dair tüm içeriğe erişim
sağlayabilirsiniz.
Profilim: Profil bilgilerinizi güncelleyebilir,
iletişim ve maç bildirim tercihlerinizi dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.
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AYIN OLAYLARI

Vefat ve
başsağlığı
1965-66 sezonunda şampiyon olan futbol A takımımızın
kadrosunda yer alan Yusuf Katırcıoğlu’nun, Beşiktaşımızın ve
milli takımın eski futbolcularından
Ziya Doğan’ın ağabeyi Nurettin
Doğan'ın, Divan Kurulu Üyelerimiz Mevlüt Karagöz’ün, Memduh
Tunaeri’nin ve Osman Önal’ın,
yönetim kurulu eski üyelerimizden Necip Sever’in annesi Feride
Sever’in, Divan Kurulu Üyemiz ve
eski kalecimiz Necmi Mutlu’nun
eşi Hilmiye Mutlu’nun, içişleri eski
bakanlarımızdan ve Galatasaray
Spor Kulübü eski başkanlarından
Prof. Dr. Ali Tanrıyar’ın vefatları,
Şırnak’ın Uludere ilçesinde düşen
helikopterde şehit olan askerler ve
Manchester’da düzenlenen terör
saldırısında hayatını kaybedenler
için kulübümüz tarafından başsağlığı mesajları yayınlandı. Merhum
ve merhumelere Allah’tan rahmet,
ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Başkanımız
Gündüz
Kaptanoğlu ile
buluştu
Başkanımız Fikret Orman, öğle
yemeğinde Kaptanoğlu Denizcilik
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı,
Büyük Kulüp başkan adayı ve eski
yöneticilerimizden Gündüz Kaptanoğlu ile bir araya geldi. Divan
Kurulu Başkanımız Tevfik Yamantürk’ün yanı sıra Yeni Yatırımlar ve
Tesisler Koordinatörümüz Hakan
Kalkavan ile Kartal Yuvası’ndan
Sorumlu Üyemiz Hüseyin Mican’ın
da yer aldığı yemek samimi bir
ortamda geçti.
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MEHMET ÜSTÜNKAYA KABRİ BAŞINDA ANILDI
Eski başkanlarımızdan merhum
Mehmet Üstünkaya için Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabri başında bir anma
töreni düzenlendi.
Başkanımız Fikret Orman’ın
çelenk gönderdiği anma törenine;
Metin Albayrak (Futbol Altyapı,
Yapılanma ve Scouting’den Sorumlu; Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nden
Sorumlu; Yönetim Kurulu Sözcüsü),
Divan Başkanlık Kurulu Üyemiz

Haluk Özgerçek, Genel Koordinatörümüz Levent Çifter, Beşiktaş Tarihi
ve Müze Danışmanımız Zulal Gök,
merhum Mehmet Üstünkaya döneminde görev almış eski yönetim kurulu üyemiz Kaya Alemdar ile Divan
Kurulu Üyelerimiz ve Üstünkaya’nın
ailesi ile sevenleri katıldı. Merhum
Mehmet Üstünkaya için yapılan
anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

DİVAN KURULU TOPLANTISI YAPILDI
BJK Divan Kurulu’nun 2017 Yılı
1. Olağan Toplantısı, Vodafone Park
Moda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya; Başkanımız Fikret Orman,
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 şunları söyledi: “Seçim
sonuçları için teşekkür ediyorum.
Beşiktaş’ta huzur tercih edildi.
Hayırlısıyla görevimizi tamamlayıp
aranıza döneceğiz. Kendi işlerimizden

çaldığımız vakti kulübümüze getiriyoruz. Yönetim kurulumuz müthiş bir
tempoyla çalışıyorlar. Onlara kalbi
teşekkürlerimi sunuyorum.”
Divan Kurulu Başkanımız Tevfik
Yamantürk’ün konuşmasından sonra
kürsüye gelen Denetim Kurulu Başkanımız Feyyaz Tuncel, kulübümüzün
mali yapısı ile ilgili Divan Kurulu Üyelerimize bilgilendirmelerde bulundu.
Başkanımız Fikret Orman da, oluşturacağımız istikrarla futbol takımımızın daha başarılı hale geleceğini
vurgulayarak, “Allah bize inşallah dört
sene, beş sene üst üste şampiyonluklar gösterir” dedi.

Metin Albayrak,
üniversiteliler ile
buluştu
Futbol Altyapı, Yapılanma ve
Scouting’den, Fulya Hakkı Yeten
Tesisleri’nden Sorumlu Yöneticimiz ve Yönetim Kurulu Sözcümüz
Metin Albayrak, Süleyman Demirel
Üniversitesi’nde öğrencilerle bir
araya geldi. Süleyman Demirel
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker
Hüseyin Çarıkçı, Süleyman Demirel
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Serdal Terzi’nin de yer
aldığı buluşmada Türkiye’de Futbol
Politikaları konulu bir konferans
veren Albayrak, Beşiktaşımız’ın
altyapı çalışmaları ve gelecek
dönem hedefleri hakkında konuştu.
Albayrak, “İlk günden beri çok çalıştık ve hala çalışıyoruz. Hedefimiz
Beşiktaş’ı her sezon şampiyon yapmak ve Avrupa’da özlenen kupayı
müzemize getirmek” dedi. Ayrıca
Metin Albayrak, öğrencilerle buluşmasından önce Süleyman Demirel
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekanı Serdal Terzi ile makamında
bir araya geldi ve Terzi’ye Beşiktaş
forması hediye etti.

No:1903’te Anneler
Günü kutlaması
Camiamızın yeni adresi Akatlar
No:1903 Mehmet Üstünkaya Sosyal
Tesisleri’nde Anneler Günü nedeniyle kahvaltılı bir etkinlik düzenlendi. İkinci Başkanımız Ahmet
Nur Çebi etkinliğe annesi ve eşiyle
katıldı. Etkinlik süresince annelere
çeşitli hediyeler verildi.

KULÜBÜMÜZ İLE KALDE KOL KOLA
YÜRÜMEYE DEVAM EDECEK

Kulübümüz, ülkemizin önemli
sanayi kuruluşlarından ve sektöründe
dünya markası olan Kalde ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Kalıcı
değer sloganıyla Beşiktaş’ın da kalıcı
değeri olmayı hedefleyen Kalde, futbol takımımızın formasının kolunda
yer almaya devam edecek.
Kalde’nin Beşiktaşımız’a uzun yıllardır verdiği büyük desteğin önemini
vurgulayan Başkanımız Fikret Orman,
“Yönetimimin ilk yıllarında bir sözümle, hiç tereddüt etmeden Beşiktaş
için desteğe hazır olan Kalde, yıllar
içerisinde hep bizimle birlikte olarak
kulübümüzün geldiği noktada büyük
pay sahibi oldu. Sektöründe çok

önemli bir marka olan Kalde ile karşılıklı olarak birbirimize değer kattık
ve katmaya devam edeceğiz. Kalde
firmasına, kulübümüze gösterdikleri
destekten dolayı teşekkür ediyorum”
dedi. Türk sporunun en önemli değeri
Beşiktaş ile bir arada bulunmaktan
onur duyduklarını belirten Kalde Yönetim Kurulu Başkanı Aksel Topalyan
ise “Beşiktaş JK’nın değerli başkanı
ve kadim dostum Fikret Orman’a,
yönetim kuruluna ve tüm Beşiktaş
camiasına bize gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür eder, bir kez
daha bu beraberliğin her iki taraf için
de hayırlı uğurlu olmasını dilerim”
diye konuştu.

ÇEBİ, MARMARALI KARTALLAR İLE
BİR ARAYA GELDİ

BJK İkinci Başkanı, İcra Kurulu Başkanı, Fulya Taşınmazlardan
Sorumlu, Ümraniye Nevzat Demir
Tesisleri’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nur Çebi, Marmara
Üniversitesi Beşiktaşlı öğrenci kulübü
Marmaralı Kartallar’ın düzenlediği on

sekizinci yıl paneline katıldı. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Dr.İbrahim Üzümcü Konferans
Salonunda gerçekleşen etkinliğe çok
sayıda öğrenci katıldı. Yaklaşık iki
saat süren etkinlikte Çebi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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Tolgay Arslan
ikinci kez
baba oldu
Futbolcumuz Tolgay Arslan’ın
eşi Jana Arslan, Acıbadem Fulya
Hastanesi’nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Tolgay-Jana çifti, 51
cm boyunda 3.485 gram ağırlığında
doğan bebeklerine Feli Aliya adını
verdi. Kian Ali isminde iki buçuk
yaşında bir erkek çocuğu sahibi
olan futbolcumuz Tolgay Arslan,
Feli Aliya’nın dünyaya gelmesiyle
ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tolgay-Jana Arslan
çiftini tebrik eder, Kian Ali ve Feli
Aliya Arslan’a uzun ve sağlıklı bir
ömür dileriz.

Futbolcularımız
ve ailelerine
barbekü partisi
Futbolcularımız ve aileleri BJK
Nevzat Demir Tesisleri’nde buluştu.
Sıcak bir atmosferde geçen barbekü
partisinde futbolcularımız, eşleri ve
çocukları keyifli anlar yaşadı.
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ORMAN: “HER ZAMAN İYİLİKLERİ ORTAYA
KOYAN BİR CAMİAYIZ”

Beşiktaş 2023 Derneği’nin öncülüğünde yenileme çalışmaları sonrası
seksen metrekarelik çocuk acil
servisi ki yüz seksen metrekareye
çıkarıldı ve yatak kapasitesi ikiden
on sekize yükseltildi. Yenilenen
çocuk acil servis bölümünün açılış
törenine; Başkanımız Fikret Orman,
yöneticilerimiz Ahmet Ürkmegil,
Hüseyin Mican, Hakan Özköse,

Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk,
Beşiktaş 2023 Derneği Başkanı
Adnan Elönü ile hastane çalışanları
katıldı. Konuklara hitaben bir konuşma yapan Başkanımız Fikret Orman,
“Türkiye’nin en önemli sivil toplum
örgütüyüz. Beşiktaş dernekleri bütün
kıtalarda faaliyet gösteriyor. Beşiktaş her zaman iyilikleri ortaya koyan
bir camiadır” dedi.

JESSICA, TÜRKİYE’NİN TANITIM ELÇİSİ OLDU

Kadın futbol takımımızın başarılı
oyuncusu Jessica O’Rourke, Türk
Hava Yolları tarafından hazırlanan
tanıtım filminde oynayarak Türkiye’nin tanıtım elçisi oldu. ABD’li
oyuncumuz O’Rourke, tanıtım

filminde Türkiye’nin güzelliklerini
ve ülkemize olan sevgisini anlattı.
Türkiye’nin yabancı ülkelerde tanıtımı için hazırlanan filmin çekimleri
Vodafone Park ve Fulya Hakkı Yeten
Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Yeni kartal
yuvaları açıldı

Lisanlı ürünlerimizi taraftarlarımızla buluşturan Kartal Yuvası
mağazalarımıza yenileri eklendi.
Kahramanmaraş Kartal Yuvası’nın
açılış törenine, yöneticilerimiz
Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ürkmezgil,
Hüseyin Mican ve Hakan Özköse
ile çok sayıda taraftarımız katıldı.
Isparta Kartal Yuvası’nın açılışını
ise, yöneticimiz Metin Albayrak
yaptı. Ayrıca İstanbul ArenaPark
AVM’deki Kartal Yuvası mağazası
da hizmete girdi.

Kara Kartal
ruhunu
tasarımına
yansıtanlar
kazandı

Kartal Yuvası’nın düzenlediği
tasarım yarışması sona erdi. Büyük
Beşiktaş taraftarımızın katıldığı
tasarım yarışmasında, tasarımlar
değerlendirme kurulu tarafından detaylı bir şekilde incelendi
ve ödüllerin sahipleri belirlendi.
Yarışma birincisi Ahmet Çetinkaya,
ikincisi Denizhan Öztay, üçüncüsü
ise Halil İbrahim Yüce oldu.

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN YARI FİNALDE
Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,
play-off çeyrek finalinde Gaziantep
Basketbol’u iki maçta mağlup ederek
yarı finale yükseldi.
Siyah Beyazlılarımız’ın yarı finaldeki rakibi Galatasaray’ı çeyrek final
serisinde 2-1 ile geçen Anadolu Efes
oldu. Beşiktaş Sompo Japan ile Anadolu Efes arasında yarı final serisinin
ilk iki maçını BJK Akatlar Arena’da
oynadı. Taraftarımızın da müthiş
desteği ve üstün oyunuyla ilk maçtan
90-71, ikinci maçından da 74-72 galip
ayrılan takımımız, Abdi İpekçı Spor
Salonu’nda oynanan maçta ise 66-65
yenildi.
Baş antrenörümüz Ufuk Sarıca
maç sonu yaptığı açıklamada “Maçın
teknik kısmını konuşmak istemiyo-

rum. Konuşulacak bir şey olduğunu
düşünmüyorum. Oyuncularımı tebrik
ediyorum. Mütevazı bir kadroyla elimizden geleni yapıyoruz. Kazanmak
için elimizden geleni yaptık. Sahada
olanlar basketbol adına düşündürücü. Otuz beş senedir basketbolun
içindeyim. Bu maçta yaşadıklarım ilk
kez başıma geliyor. Bununla ilgili kararı kamuoyuna bırakıyorum. Seride
durum 2-0’a geldikten sonra ortamın
birileri tarafından gerildiğini gördüm.
Bunun önlemini almaya çalıştım.
Maçın sağlıklı bir ortamda geçmeyeceğini biliyordum ama bu kadarını
beklemiyordum. Çıkacak sonuca göre
hareket edeceğiz” dedi. Dergimiz
baskıya girdiğinde yarı final maçları
tamamlanmamıştı.

FİKRET ORMAN, KARTAL YUVASI
BAYİLERİYLE BULUŞTU

Kartal Yuvası 2017-18 kış sezonu
bayi toplantısı, Vodafone Park Moda
Merkezi’nde yapıldı. Toplantının
ikinci gününde Başkanımız Fikret
Orman, Kartal Yuvası bayileriyle buluştu ve görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca taraftarlarımız, mağazalarımızdan (www.kartalyuvası.com.
tr hariç) satın aldıkları 2016-2017
sezonu formalarımıza ücretsiz olarak üçüncü yıldız ve “16-17 Sezonu
Şampiyonu” baskısı yaptırabilecektir.
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Futbol
takımımızdan 19
Mayıs kutlaması
Beşiktaşımız, Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı maç için BJK
Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı
son antrenman öncesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’nı ay-yıldızlı bayrağımızı
açarak kutladı.

GÜNEŞ VE QUARESMA’YA
100. MAÇ KUTLAMASI
Bursaspor maçıyla birlikte teknik
direktörümüz Şenol Güneş, takımımızın başındaki 100. maçına, Ricardo
Quaresma da Süper Lig’deki 100. ma-

çına çıktı. Bursaspor maçının ardından
soyunma odasında yapılan kutlamada
Güneş ve Quaresma, kendileri için
hazırlanan pastayı kestiler.

DOĞUM GÜNÜ
KUTLAMALARI
Marcelo
Guedes’in
ameliyatı
başarılı geçti
Başarılı futbolcumuz Marcelo
Antonio Guedes Filho, Acıbadem
Fulya Hastanesi’nde Sağlık Kurulu
Başkanımız Op. Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sağ ayak bileğinden
sıkışma sendromu (Anterior Impingement) nedeniyle ameliyat edilerek Artroskopik debridman (eklem
temizliği) uygulandı. Marcelo’ya
geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
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Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in, antrenörümüz Mehmet Kulaksızoğlu’nun, futbolcularımız Ersan
Gülüm, Marcelo Guedes’in, Demba
Ba’nın doğum günleri kesilen pastalarla kutlandı. Yeni yaşlarında sağlık ve
mutluluklar dileriz.

ALİ NAİBİ, SPORTİF DİREKTÖRLÜK
SERTİFİKASINI ALDI
Futbol A takımımızın direktörü Ali
Naibi, Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından düzenlenen, sportif direktörlük setifika programına katıldı ve
serfitikasını Türkiye Futbol Direktörü
Fatih Terim’den aldı. Dört bölümden
oluşan program TFF tarafından bu yıl
ilk kez düzenlendi.

Mete Bozkurt
anıldı
Divan Başkanlık Kurulu Üyemiz
Haluk Özgerçek ile Divan Kurulu
Üyemiz Metin Doğantimur ile eski
futbolcularımızdan ve Divan Kurulu
Üyemiz Necdet Ergün, Beşiktaşımız’ın unutulmaz kalecisi Mete
Bozkurt’u vefatının birinci yıldönümünde mezarı başında ziyaret etti.
Futbolculuk kariyerinin yanı sıra,
Futbol Akademi birimimizde önemli
hizmetlerde bulunan Mete Bozkurt,
30 Mayıs 2016 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Bozkurt’a Allah’tan
rahmet dileriz.

Kadın
futbolcularımız
Mika-Der ile
İçerde

Minik Kalplerle El Ele Derneği
(Mika-Der) ile İçerde dizisinin
oyuncuları, Tekirdağ’da Spor Rehabilitasyon Merkezi kurulmasına
destek sağlamak amacıyla Beşiktaş
Çilekli Tesisleri’nde bir etkinlik
düzenledi. İkinci Başkanımız Ahmet
Nur Çebi’nin de torunlarıyla birlikte
katıldığı etkinlik kapsamında İçerde
dizisinin oyuncuları, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’na bağlı Ağrı’dan gelen kız futbol takımı ile bir
dostluk maçı oynadı. Kadın futbol
takımımız, dostluk maçının ikinci
yarısında forma giydi.

1. METE BOZKURT DOSTLUK
FUTBOL TURNUVASI
Kulübümüzün düzenlediği U-10
takımları arasında oynanan 1. Mete
Bozkurt Dostluk Futbol Turnuvası
BJK Hakkı Yeten Tesisleri’nde yapıldı.
U-10 Takımımız, finalde Altınordu’yu 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Takımımıza şampiyonluk kupasını
yöneticimiz Metin Albayrak verdi.

Turnuvada merhum Mete Bozkurt’un
eşi Havva Bozkurt’a günün anısına
Metin Albayrak tarafından plaket
takdim edildi. Turnuvaya Beşiktaş,
Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor,
Altınordu, Pendikspor ve Kasımpaşa ve M. Başakşehir U-10 takımları
katıldı.

FUTBOL VE DOSTLUK GÜNÜ KUTLADI

FIFA ve 2018 Dünya Kupası’nın
resmi ortağı Gazprom tarafından yürütülen Dostluk İçin Futbol
programına katılan altmış dört
ülkede, “Futbol ve Dostluk Günü”
kutlandı. Futbol ve Dostluk Günü’nün
İstanbul’daki etkinliklerine, bu yıl
programa genç oyuncusu ile katılan
Beşiktaşımız ev sahipliği yaptı. Beşiktaşımız’ın genç oyuncusu Abdümecid Dönmez, programın Temmuz
ayında St. Petersburg’da düzenlenecek etkinliklerinde Türkiye’yi temsil
edecek.

Etkinlikler kapsamında Beşiktaşımızın on iki yaş grubu oyuncularıyla
Örnek Gençlikspor arasında bir
dostluk maçı düzenlendi. Oyuncular
arasında programın dokuz değeri
olan “dostluk, eşitlik, adalet, sağlık,
barış, sadakat, zafer ve geleneği”
temsil eden “dostluk bilekliklerinin”
değiş tokuş edilmesiyle başladı. BJK
Özkaynak Düzeni Sportif ve Scout
Direktörümüz Gökhan Keskin’in de
katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, programın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.
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Kadın voleybol

Kadın voleybol takımımız, Vestel
Venüs Sultanlar Ligi play-off 7/8
etabında Halkbank ile karşılaştı. İlk
maçtan 0-3 galip ayrılan Siyah-Beyazlılarımız, ikinci maçında da
Halkbank’ı 3-2 yendi. Takımımız,
Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde
sezonu yedinci sırada tamamladı.

AKADEMİ TAKIMLARIMIZIN BAŞARILARI
Spor okulları kış
dönemi kapanış
töreni yapıldı
Basketbol ve voleybol spor okullarımızda kış döneminde eğitim
gören öğrencilerimiz için kapanış
töreni düzenlendi. Süleyman Seba
Spor Salonu’nda gerçekleştirilen
törende öğrencilerimize sertifikaları takdim edildi. Ayrıca yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize
ödülleri verildi. Spor okullarımızda yaz dönemi çalışmaları 4
Temmuz’da başlayacak. Bu arada
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeni
voleybol spor okulumuz açıldı.
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U-17 Akademi Takımımız, 21. Tournou International Futbol Turnuvası’nda
çeyrek finale yükseldi. Club Brugge
maçı golsüz eşitlikle sona erdi. Takımımız, maçın ardından penaltı atışlarıyla
rakibine elendi.
U-16 Akademi Takımımız, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Yaşar Saçalan Anma Turnuvası’nda birinci oldu.
U-15 Akademi Takımımız, U-15
Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye
Üçüncüsü oldu.
U-13 Takımımız, ligde grubunu 1.
sırada tamamlayarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
U-13 Takımımız, Bulgaristan’da
düzenlenen Sparta Spring Cup’ta şampiyon oldu. Turnuvanın en iyi oyuncusu
ödülünü de Avtandil Doishoev aldı.
U-12 Takımımız, Eskişehir U12
Kupası’nda on altı takım arasından
sıyrılarak şampiyon oldu.
U-11 Akademi Takımımız, Romanya’da düzenlenen Sparta Spring Cup’ta
şampiyon oldu.

U-10 Takımımız, Mustafa Cambaz
23 Nisan Futbol Turnuvası’nda ve 19
Mayıs Kuşadası Cup’ta şampiyon olurken, Pendik Elit Cup’ı üçüncü sırada
bitirdi.
U-9 Takımımız, Grimminger Cup’ta
dördüncü oldu.
U-18 Kız Basketbol Takımımız,
Türkiye Şampiyonası’nı ikinci olarak
tamamladı. Oyuncumuz Yağmur Yıldız,
turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.
U-16 Kız Basketbol Takımımız
Türkiye Şampiyonası’nda finale yükseldi. Takımımızdan Nur Sezen Yavuz,
Türkiye Şampiyonası’nda gösterdiği
performansla en iyi guard seçildi.
U-16 Erkekler Basketbol Türkiye
Şampiyonası’nda Siyah-Beyazlılarımız’dan Atilla Can Nayman sayı kralı
olurken Canberk Kavşuk ise ribaund
kralı oldu.
U-13 Kız Basketbol Takımımız,Türkiye Şampiyonası’nda Antalya Asat'ı
48-47 yenerek Türkiye Üçüncüsü oldu.
U-11 Erkek Basketbol Takımımız,
İstanbul Gelişim Ligi’nde üçüncü oldu.

Jimnastik
sonuçları
Ritmik Jimnastik Küçükler Bireysel
Grup Federasyon Kupası’nda takımımız Türkiye İkincisi oldu. Takımımızı
müsabakalarda Asya Türker, Mina
Gül, Nehir Büyüksağnak, Nil Eda
Arıcan, Elvin Akın ve Kayra Sürmen
temsil etti.
Jimnastik takımımız, Ritmik
Cimnastik Yıldız/Büyük Kulüplerarası yarışmalarında ise büyükler
kategorisinde üçüncülük kupası elde
etti. Yıldızlar kategorisinde yarışan
takımımız, yirmi puanla dördüncü
oldu.
Öte yandan sporcumuz Jasmin
Nicole Balat, yer aldığı Federasyon
Kupası’nda rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Sporcu
beslenmesi
eğitimi
İstanbul Aydın Üniversitesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Andaç
Öztürk ve asistan Merve Pehlivan,
Süleyman Seba Spor Salonu’nda
basketbol akademi antrenörleri,
kondisyonerleri ve sağlık ekibine
“Altyapı ve Profesyonel Sporcu Beslenmesi” konulu bir sunum yaptı.

ATLETLERİMİZ YİNE MADALYALARI TOPLADI
Atletizm takımımız, İstanbul’da
düzenlenen Kulüpler Yarı Maraton
birinci kademe koşusunda 4,30,06
derece ile üçüncü oldu.
Bursa’da yapılan Olimpik ve Milli
Takım Seçme Şampiyonası Yarışması genç bayanlarda Yaren Aydın ve
büyük bayanlarda Fatmanur Uludağ
Türkiye Şampiyonluğu elde etti.
Nurullah İvak Atmalar Türkiye
Şampiyonası Yarışması’nda Zeliha
Uzunbilek, Berivan Dayan Türkiye

İkincisi oldu.
Atletizm takımımız, Türkiye Kulüplerarası Yıldızlar Ligi 1. Kademe
Yarışması’nda 217 puan toplayarak
altıncı oldu.
Atletizm takımımız Türkiye Kulüplerarası Yarı Maraton Ligi Şampiyonası’nda Türkiye Üçüncüsü oldu.
Olimpik Deneme Şampiyonası’nda
Yaren Aydın, Zeliha Uzunbilek, Kübra
Çelik ve Kader Aydın Türkiye Şampiyonu oldu.
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Kerkük’te ve
Erbil’de Beşiktaş
Futbol Okulu
Kulübümüzün katkıları ile Kerkük’te
ve Erbil’de Beşiktaş Futbol Okulu
açıldı.
Futbol okullarımızın açılışlarında,
1903 Karakartallar Derneği Başkanı
Cengiz Sarıkaya ve taraftarlarımız,
Beşiktaşlı miniklerle kucaklaştı. Miniklere forma, top, tişort, şapka ve
bayrak dağıtıldı. Her iki okulda da
öğrenciler futbol eğitimini ücretsiz
olarak alacak.
1903 Karakartallar Derneği ayrıca
Başkanımız Fikret Orman’ın katkılarıyla, kulübümüzün ve dernek üyelerinin giyim ve kırtasiye
hediyelerini Erbil ve Kerkük’teki;
Hicridede, Aksu, Musalla ve Avcı
okullarında öğrenim gören öğrencilere karne gününde takdim etti.

Kahramanmaraş
1903 Beşiktaşlılar
Derneği açıldı
Kahramanmaraş 1903 Beşiktaşlılar
Derneğimiz’in açılışı yapıldı. Açılışa
yöneticilerimiz Ahmet Nur Çebi,
Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican
ve Hakan Özköse katıldı. Açılışın
ardından Kahramanmaraş 1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet
Cilve katılımcılara teşekkür ederek
plaket takdim etti.
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KÜREK TAKIMIMIZ BAHAR KUPASI'NDA
ŞAMPİYON OLDU

Kürek takımımız, Sapanca’da düzenlenen Bahar Kupası yarışlarında deniz küreği erkekler kategorisinde şampiyon oldu.
Sporcularımızın aldığı dereceler şöyle:
C-Erkekler 4x 1.lik - C-Erkekler 2x 1.lik

C-Erkekler 1x 2.lik - Küçük Erkek 1x. 4.lük
Kürek takımımız Büyükler Türkiye
Kupası Şampiyonası’nda ikincilik elde
ederken, Gençlik Kupası Kürek Yarışları’nda birinci oldu.

BEŞİKTAŞ BASKETBOL AKADEMİ
GELİŞİM SEMİNERİ

Beşiktaş Basketbol Akademi Gelişim
Seminerleri, ABD’li basketbol elçisi
Chris Dial’ın eğitmenliğinde Süleyman
Seba Spor Salonu’nda yapıldı. Akademi
antrenörlerimize özel seminer veren
Chris Dial, aynı zamanda takımlarımızın da antrenmanlarını bizzat yaptırdı.
Dünya basketbolunun gelişmesine
önemli katkılarda bulunan Chris Dial,

yaklaşık dokuz yıldır Türkiye Basketbol
Federasyonu ile birlikte çalışmalara ve
organizasyonlara da katılıyor.
Basketbol, Akatlar Spor Salonu’ndan Sorumlu, İcra Kurulu Üyemiz
Ahmet Cihat Kumuşoğlu da, semineri izleyerek, Dial’e yapmış olduğu
çalışmalar nedeniyle teşekkür etti ve
plaket takdim etti.

4

Samet Bakan ve
Özlem Ger Gürel’e
acil şifalar dileriz
“Şampiyonluk kutlamaları sırasında,
İstanbul Boğazı’nda tekne kazası
sonucunda Samet Bakan ve Özlem
Ger Gürel isimli taraftarlarımızın
yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. Tafartarlarımıza acil
şifalar temenni eder, geçmiş olsun
dileklerimizi iletiriz. Saygılarımızla”
Beşiktaş JK

BOKS TAKIMIMIZDAN ÇİFTE ŞAMPİYONLUK
İstanbul Boks İl Temsilciliği’nin
düzenlediği 19 Mayıs Gençler Ferdi
Boks Şampiyonası’nda boksörlerimiz
iki şampiyonluk ve bir üçüncülük
elde etti.
Şampiyonaya üç sporcu ile katılan
ekibimizde 91 kg’da Doğukan Ağbaba
ve 69 kg’da Erol Yalçın şampiyon oldular. 56 kg’da Mustafa Öter üçüncü
oldu.
4. İslam Dayanışma Oyunları’na
katılan boksörümüz Cem Karlıdağ
ise üçüncülük elde etti. Öte yandan
güreş takımımız, Yıldızlar ve Minikler Güreş 1. ligi müsabakalarında
üçüncü oldu.

2016 Türkiye Fair
Play Ödülü’nün
sahibi Yasin Sülün
U-21 futbol takımımızın antrenörü
Yasin Sülün, Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’nin belirlediği 2016 Türkiye
Ödülleri’nde “Fair Play” kategorisinde ödülün sahibi olarak camiamızı
gururlandırdı. Yasin Sülün, Dereağzı
Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde Fenerbahçe U-21 takımıyla
oynadığımız maçta, Fenerbahçe’nin
üçüncü oyuncu değişiklik hakkını
kullanıp, sakatlıktan dolayı sahada on kişi kalması sonrasında, bir
oyuncusunu kenara alarak maçın
eşit şartlarda devam etmesini
sağlamıştı. Bu centilmenlik hareketinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi tarafından 2016 Türkiye
Fair Play Ödülü’ne layık bulundu.

MASA TENİSİ TAKIMIMIZ
SÜPER LİG’DE İKİNCİ OLDU

Masa tenisi takımımız, Bursa’da
13-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenen
play-off maçlarında İstanbul Kupası’nı 4-1, Türk Telekom Ankara’yı 4-1
mağlup etti. Çukurova Üniversitesi’ne
1-4 mağlup olan Siyah-Beyazlılarımız,
Süper Lig’de ikinci oldu. Masa Tenisi

Takımımızın Antrenörü Sabahattin
Sabrioğlu, “Türkiye Kupası’nı kazandık.
Kurulduğumuz 2003 yılından beri ilk
defa Türkiye İkincisi ve şampiyon olma
şansımız vardı, ikinci olduk. Bu bizim
için tarihte ilk defa oluyor. Gelecek
sene şampiyonluğa oynayacağız” dedi.
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BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
Fotoğraf

ÜYELİK BAŞVURU FORMU
Adı Soyadı

:

Baba Adı

:

Ana Adı

:

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

:

Uyruğu - TC Kimlik Numarası :
Tahsil Durumu - Kan Grubu

:

En Son Bitirdiği Okul

:

Mesleği

:

Çalıştığı İş Yerindeki Ünvanı

:

İş Adresi
:
Ev Adresi

:

İş Telefonu

:

Cep Telefonu

:

Ev Telefonu

:

Faks

:

E-Posta Adresi

:

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

İmza

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

Sicil No

İmza

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

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

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

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

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

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

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

Faks: 0212 948 99 99

ÜYELİK ÖDEME FORMU

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

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

Üyelik onay tarihinde

4 Taksit

Tüm Kredi Kartlarına

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

5.120-TL

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

Kart Numarası

:

Kart Cinsi

:

Visa

Master

Amex

Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka

:

Adı Soyadı

:

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

İmza:

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

İmza:

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

:

Kart Cinsi

:

Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka

:

Adı Soyadı

:

Visa

Master

Amex

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

İmza:

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

