En büyük Beşiktaşlı...
İzindeyiz...

Sevgili Beşiktaş Ailesi,
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı futbolla tüm sporseverlerin takdirini kazanan Beşiktaşımız, yaşattığı ilklerle tüm
Türkiye’nin göğsünü kabarttı. Porto ile 1-1 berabere kalarak
bitime bir maç kala ikinci tura çıkmayı garantileyen futbol
takımımız, Devler Ligi’nde hem tarihinde ilk kez gruptan çıktı
hem de grubundan lider çıkan ilk Türk ekibi olarak önemli
bir başarıya imza attı. Teknik direktörümüz Şenol Güneş’i ve
teknik ekibimizi kutluyor, futbolcularımı tek tek alınlarından
öpüyorum. Her biri Beşiktaş’a gönülden bağlı olan futbolcularımız, siz büyük taraftarlarımızın desteğiyle eminim daha nice
zaferlere imza atarak, yüzümüzü güldürmeye devam
edecektir.
¡
Zor bir geçmişten bugünün aydınlık Beşiktaş’ına kavuştuk.
Ama hala hayal ettiğimiz yere ulaşmış değiliz. Her başarı, bir
sonraki başarının hedefini beraberinde getirir. Yine önümüzde
zor bir süreç var ama beraberinde daha da aydınlık yarınlara
ulaşacağımıza şüphe duymuyorum. Gecemizi gündüzümüze
katmaya ve hep birlikte ortak hedeflerimiz için kenetlenmeye
devam edeceğiz. Beşiktaşımız, bugüne kadar oyrnadığı gibi
devam ettiği sürece UEFA Şampiyonlar Ligi’nde her takımı
zorlayacak, her engeli birer birer geçecektir.
¡
Dünya takımı olma yolunda hızla ilerliyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde, şehrinde taraftarlarımız var. Türkiye’nin yükselen değeri olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde
ortaya koyduğu performansla Türk futbolunun lokomotifi
haline gelmiştir. Devler Ligi’nde son on altıya adını yazdıran
ekibimiz, aynı zamanda son beş yılda ülke puanına en çok
katkı yapan takım olma özelliğini taşıyor. Amacımız futbolu
güzelleştirirken, Türk futbolunun marka değerini de hep birlikte yükseltmektir.
¡
Biz Beşiktaş Ailesi olarak, her zaman, her kulvarda, aynı
hırs ve inançla mücadelemizi yapacağız. İnanıyorum ki; Beşiktaş ligde üçüncü kez üst üste şampiyon olacak ve yakın gelecekte Avrupa’da da inşallah kupa bizim müzemize gelecek.
En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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Dergimizin bu sayısını Beykoz Çayırı’ndan Beşiktaş’a
uzanan hikayesiyle Nusret Ülük’e ithaf ediyoruz.
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UNUTULMAZ
ORTA SAHANIN
UNUTULMAZ
FUTBOLCUSU

Beykoz Çayırı’nda futbola
başlayan Nusret Ülük,
1949 yılında transfer
olduğu Beşiktaş’ın kısa
bir sürede vazgeçilmez
futbolcusu oldu. Aynı
zamanda orta sahanın
diğer iki güçlü elemanı
Esref Özmenç ve Ali
İhsan Karayiğit ile birlikte
oluşturduğu “Eşref-Ali
İhsan-Nusret” ideal haf
hattı, eski-yeni tüm
otoritelerin de kabul ettiği
gibi, asırlık Türk futbol
tarihinde terüddütsüz
gelmiş geçmiş en etkili
haf hattıydı.

U

ç büyüklerin
şampiyon olmuş
efsane kadrolarını ele alıp, etüd
ettiğimiz zaman
			
bu ekiplere hayatiyet kazandıran, onlara “dinamo”
özelliği veren en önemli parçalarının
“orta sahalar”ı olduklarını görmekte
gecikmeyiz... Eski deyimle bir futbol
takımının “haf hattı” iyi ise, kaliteli
elemanlardan kurulu ise o takımın
şampiyon olması, sürekli başarılara
imza atması kaçınılmazdır futbol
dünyasında...
Hangi dönemde olursa olsun, Türk
futbolu bahis konusu olduğu zaman,
isimlerini hatırlamaya mecbur olduğumuz “haf hatları” yani bugünün
deyimiyle “orta saha elemanları”
vardır belleklerimize kazınmış, yerleşip kalmış olan...
1930’ların “Cevat, Sadi, Mehmet

Reşat” Fenerbahçe haf hattı ile
“(Leyla) İbrahim, (Aslan) Nihat, Fahir”
Galatasaray haf hattı gibi, geçmişe
damgasını vurmuş üçlü birliktelikler, kulüplerinin tarihinde derin izler
bırakmış, orta saha elemanlarıdırlar.
Bu arada 1940’lı yıllara damgasını
vuran Beşiktaş’ın “Hakkı’lı, Kemal’li
ve Şükrü’lü” süper kadrosunda da
“Saim, Ömer, Çengel Hüseyin” orta
sahası, en az yukarıda isimlerini verdiğimiz verimli haf hatları kadar Türk
futbol tarihinde derin izler bırakmışlardır.
1950’li yıllara geldiğimizde yine
ezeli rakiplerimizden Galatasaray’da
“Sarı Muzaffer, Bülent Eken ve Musa”
ile Fenerbahçe’de “Selahattin Torkal,
Küçük Halil ve Mehmet Ali Has” haf
hattı takımlarını sevk ve idarede
gösterdikleri maharetle hala bile
hatırlanan çok önemli orta saha
oyuncularıdır.

1949’dan 1957’ye kadar
Beşiktaş’ın Siyah-Beyaz
formasını başarıyla
sırtında taşıdı.
Bu upuzun süre içinde
Beşiktaş’ta tam 231
maç oynadı. İki can
takım arkadaşı ile
oluşturduğu o
muhteşem haf hattı
az sayıda görev
verilmesine rağmen
milli takıma da büyük
katkılarda bulundu.
Beşiktaş’ta öyle bir
derecede sevildi ki
varsın milli takım
yöneticileri onun
kıymetini anlamamış
olsunlar.
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1950’li yıllara damgasını vuran ve üst üste üç yıl lig şampiyonu olan Beşiktaş’ın Nusretli kadrosu...
Ayaktakiler: Süleyman Seba, Çaci, Dr. Vedii (arkada), Nusret, Kemal, Yavuz, Şükrü, Mehmet
Çömelenler: Çengel Hüseyin, Bülent Esel, Fahrettin
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İşte bütün bu üç kulübün orta
sahadaki süper yıldızlarına rağmen
asırlık futbol tarihimizde 1940’lı
yılların sonlarına doğru Beşiktaş’ta
öyle bir haf hattı çıktı ki ortaya,
rahatlıkla bu haf hattı için “yüz yılın
gelmiş geçmiş en iyi orta sahası”
demek hiç de yanlış olmaz. Bu sadece Beşiktaş Camiası’nın değil, ezeli
rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray
camialarında da tescillenmiş bir
değerlendirmedir. İşte gelmiş geçmiş
en ahenkli ve en verimli bu muazzam
üçlü “Eşref Özmenç, Ali İhsan Karayiğit ve Nusret Ülük” futbolumuza
damgasını vurmuştu o dönemde..

Çayırlardan doğan
futbolcular

Onu önce “Beykozlu Nusret”
olarak tanıdık, sonra da “Beşiktaşlı
Nusret” olarak adını gönüllerimize ve
anılarımıza yazdık. Nusret’in biyografisine girmeden evvel, Beykoz
muhitinden, daha doğrusu futbol
yuvası olan Beykoz Çayırı’ndan
bahsetmekte yarar vardır. İstanbul’un bazı semtleri ve çayırları ile
arsaları bu şehrin futbolu için en
önemli futbolcu kaynakları olmuşlardır. 1900’lü yıllarda bugünkü Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın bulunduğu
yerde Papazın Çayırı vardı. Beykoz

Çayırı da yetiştirdiği futbol yıldızları ile ele alındığında tıpkı Papazın
Çayırı gibi İstanbul ve Türk futboluna
sayısız klas futbolcular yetiştirmiş
bir semttir. Nasıl ki, Bekirler, Alaettinler, Zeki Rızalar ve Otomobil
Nuriler, Papazın Çayırı’nda ortaya
çıkıp Türk futbolunu sırtlamışlarsa, Kelle İbrahim, Mehmet Ali Has,
Bahadır-Gazanfer Olcayto kardeşler
ve Nusret Ülük gibi futbol yıldızlarını
ortaya çıkarıp futbolumuza büyük
katkıda bulunan bir diğer yer de
Beykoz Çayırı’dır...

Yenilenmeyle geldi

1949 yılında Beşiktaş’a sessiz-sedasız gelmişti. 1940’lı yılların
fırtına kadrosu sekiz yılda yedi lig
şampiyonluğu elde ederek görevini
tamamladıktan sonra, Beşiktaş’ın
geleceği için kadrosunu gençlerle
takviye etmesi, daha doğrusu yeni
elemanlarla yeniden kurması şart
olmuştu. İşte Nusret Ülük, Beykoz’da
yeni yeni oynarken Siyah-Beyazlı
yöneticiler tarafından ilgiyle izlenmiş, beğenilmiş ve yukarıda dediğimiz gibi 1949 yılında Beşiktaş’a
transfer edilmişti. Kara Kartal’ın bu
yeni oluşumunda kadroya girmesi
pek kolay olmadı şüphesiz. Çünkü
oynatılmak istendiği mevkide yüz

yılın en iyi solhafı Çengel Hüseyin
gibi bir yıldız, o mevkinin nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koymuştu
yıllarca. Standart, bu yüzden üst
düzeydeydi.

Güçlü bir fiziğe sahipti

Tribün futboluna meyilli olanlar
için Nusret Ülük, o kadar cazip bir
futbolcu değildi. Futbolunu oynarken
öyle süper hareketler yapmıyordu ama belirli bir seviyede topunu
oynayarak takımına daha çok verim
sağlıyordu. Kendisi için değil, takımı
için oynayan ve her türlü fedakarlığa
göğüs geren bir anlayışı vardı. Güçlü
bir fiziğe sahipti. Buna rağmen
rakiplerine asla sert girmez, onları
sakatlamaktan sakınır, kendisine
tekme atıldığı durumlarda bile centilmenliğini korurdu. Beşiktaş’ın yeni
haf hattında Ali İhsan Karayiğit ve
Eşref Özmenç gibi iki yeni isim daha
vardı ama onlarla çok kısa zamanda
uyum sağlayarak bir bütünü oluşturmakta gecikmemişti. Yazımızın
başında da belirttiğimiz gibi bir takımın haf hattı, bugünün deyimiyle
orta sahası bir dinamo gibi işlemeye
başlayınca, temsil ettikleri renkleri
zirveye götürmeleri ve şampiyon
yapmaları adeta kendiliğinden oluşan bir olgudur futbol dünyasında.

1949 yılında Beşiktaş’a
sessiz-sedasız gelmişti.
1940’lı yılların fırtına
kadrosu sekiz yılda yedi lig
şampiyonluğu elde ederek
görevini tamamladıktan
sonra, Beşiktaş’ın geleceği
için kadrosunu gençlerle
takviye etmesi, daha
doğrusu yeni elemanlarla
yeniden kurması şart
olmuştu. İşte Nusret
Ülük, Beykoz’da yeni yeni
oynarken Siyah-Beyazlı
yöneticiler tarafından
ilgiyle izlenmiş,
beğenilmiş ve yukarıda
dediğimiz gibi 1949
yılında Beşiktaş’a transfer
edilmişti.
Eşref, Ali İhsan, Nusret

Nitekim 1949-50 sezonu ile 195354 sezonları içinde Eşref, Ali İhsan,
Nusretli haf hattı o derecede etkili
oldu ki, Siyah-Beyazlı takım beş yılda, dört İstanbul Ligi Şampiyonluğu,
averajla şampiyonluğu kaybettiği bir
İstanbul Lig İkinciliği, bir de Türkiye Futbol Şampiyonluğu kazanarak klasını ortaya koymuştu tüm
muarızlarına rağmen. Şüphesiz bu
başarılarda söz konusu haf hattımız
kadar, Süleyman, Recep, Şevket,
Bülent, Fahrettin, Şükrü ve Faruklu
for hattının da katkısı olmuştur.
1950’li yılların ortasında Eşref, Ali

İhsan, Nusretli haf hattı ile adeta bir
dinamo gibi işleyen Beşiktaş Futbol
Takımı, Genel Kaptan Sadri Usoğlu’nun yanlış transfer politikaları yüzünden aksamaya başlamıştı. 1950
ile 1960 yılları arasında futbolumuzla birer yıldız gibi parıldıyan Basri
Dirimlili, Naci Erdem, Burhan Sargın
Fenerbahçe’ye; Kadri Aytaç, Suat
Mamak, Metin Oktay Galatasaray’a
ve Yorgo Kasapoğlu Yunanistan’a
transfer olmadan evvel Siyah-Beyazlı kulübe dahil olmuşlardı. Kimi
altı-yedi maç kimi üç maç kimi de
bir-iki maç Siyah-Beyaz formayı
giydikten sonra Beşiktaş yönetiminden yeterli ilgiyi görmedikleri
için ezeli rakiplerin formalarını tercih
etmişlerdi.

Yaşadığı başarılar

İşte 1950’li yılların ortasında Beşiktaş Futbol Takımı, bu yüzden kısa
bir dönem krize girmiş ve tarihinde
ilk defa lig beşincisi olmuştur. Ama
işin vehametini anlayan en büyük
kaptan Baba Hakkı ve arkadaşları tedbir almakta gecikmemişler
ve Siyah-Beyazlı kadroyu yeniden
organize ederek 1956-57 sezonunda
tekrar yürürlüğe giren Türkiye Ligi’nde Beşiktaş’ın şampiyon olmasında
çok önemli rol oynamışlardı. Nusret
Ülük, on küsur yıl süren Beşiktaş birlikteliği sırasında 1956-57 ve 195758 sezonlarında Siyah-Beyaz forma
ile iki de Türkiye Ligi Şampiyonluğu
yaşayarak futbol hayatını başarı ile
tamamlamıştır.

Beşiktaşlılar’ın kalbinde
yaşıyor

Nusret Ülük, 1928 yılında İstanbul’un Beykoz ilçesinde doğdu. Orada büyüdü ve Beykoz’un nice ünlü
futbolcular yetiştirdiği meşhur çayırında futbola başladı. Semtin ünlü

kulübü Beykoz’un sarı-siyah forması
altında yetişmişti. Bu takımda çıkardığı güzel oyunlarla dikkatleri çekti
ve 1949 yılında Beşiktaş’a transfer oldu. 1949’dan 1957’ye kadar
Beşiktaş’ın Siyah-Beyaz formasını
başarıyla sırtında taşıdı. Bu upuzun
süre içinde Beşiktaş’ta tam 231 maç
oynadı. İki can takım arkadaşı ile
oluşturduğu o muhteşem haf hattı
az sayıda görev verilmesine rağmen
milli takıma da büyük katkılarda bulundu. Milli takım yöneticilerinin birçok Siyah-Beyaz futbolcuda olduğu
gibi Nusret Ülük’ten de yeteri kadar
yararlandıkları söylenemez. Buna
rağmen o, Beşiktaş’ta öyle bir sevildi
ki varsın milli takım yöneticileri onun
kıymetini anlamamış olsunlar. Bu
değerli futbolcumuz yaşamının son
yıllarında Beşiktaş Alt Yapısı’nda da
görev almış, orada gençlere feyiz
vermiş ve fani dünyadan ayrılırken
ebediyen yaşamak üzere tüm Beşiktaş Camiası’nın kalplerinde yerleşmiş, kalmıştır... ◊

1956-57 ve 1957-58 Türkiye Ligi Şampiyonu Beşiktaş kadrosu: Varol, Kamil, Ali İhsan, Nusret, Metin, Eşref, Adnan, Güneş, K.Ahmet, Nazmi ve B.Ahmet
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.
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Kara
Kartal
Son 16’da
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaşımız,
beşinci maçlar sonunda grubunu lider
tamamlamayı garantiledi ve tarihte
ilk kez bir Türk takımı Şampiyonlar
Ligi’nde gruptan lider olarak
çıktı. Takımımız altıncı ve
son maçında RB Leipzig ile
karşılaşacak. Ardından
da ikinci turdaki rakibini
bekleyecek.
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Yazı:

Melike Saied
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eşiktaşımız,
Şampiyonlar
Ligi’nde ilk üç
maçında üç puan
toplayarak tarihe
			
geçmişti. Şimdi
sırada ikisi evinde üç önemli mücadele daha vardı. Rakipler artık bu
yenilmez takımla nasıl oynamaları
gerektiğini biraz daha iyi biliyor, tüm
Avrupa Vodafone Park seyircisini
konuşuyordu.
Beşiktaşımız, Vodafone Park’ta
bu sezon ikinci UEFA Şampiyonlar
Ligi mücadelesinde Monaco’yu ağırladı. Deplasmandaki mücadele Beşiktaş’ın 2-1’lik galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Beşiktaş hem deplasman
performansı hem de Dolmabahçe’nin Leipzig maçı ile tüm Avrupa’da uyandırdığı yankı ile rakiplerine gözdağı veriyordu. Mücadele
öncesi Şenol Güneş ve Siyah Beyazlı
futbolcumuz Tolgay Arslan BJK
Nevzat Demir Tesisleri’nde basın
mensuplarının karşısına geçtiler. Her
zaman işlerini yaptıklarını belirten
Şenol Güneş, basın toplantısında
şöyle konuştu: “Sonuçları ne olursa
olsun, insanların yapması gerekenler
vardır. Biz kazansak da, kaybetsek
de işimizi yaptık.”
Takımımızın tesislerinde gerçekleşen bu basın toplantısından
akıllarda kalan en anlamlı sözler
başarılı orta saha oyuncumuz Tolgay
Arslan’nın şu ifadeleri oldu:
“Şunu unutmamak gerekiyor
yarınki maçta biletler 100 liradan
başlıyor. Babalar, çocuklar geliyor.
Harçlık biriktirip gelenler oluyor. Onları sevindirmeye mecburuz.”

Beşiktaş-Monaco
maçının öyküsü

Vodafone Park’ta ise Monaco
takımının teknik direktörü Leonardo
Jardim ve futbolcu Keita Balde basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Siyah Beyazlılarımız, Monaco

mücadelesinin son antrenmanını
Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdi ve kampa girdi. Rakip Monaco ise mücadeleyi oynayacakları
Vodafone Park’ta son antrenmanını
yaptı. Dev mücadelenin oynanacağı
gün Vodafone Park’ta UEFA delegeleri ve rakip takımın yönetiminin
de yer aldığı bir dostluk yemeği
düzenlendi. Devler Ligi’ndeki bu
önemli maç öncesi Beşiktaş Çarşı
da bambaşkaydı.
Mücadeleye geri sayım sürerken futbol takımımız, BJK Nevzat
Demir Tesisleri’nden yola çıktı. Siyah
Beyazlılarımız’ın soyunma odası da
o saatlerde hazırdı ve oyuncuları
bekliyordu.
Kamp yaptıkları otelden çıkan
Monaco oyuncuları Vodafone Park’a
ulaştı. Ve rakipten kısa bir süre
sonra da futbol takımımız stada
giriş yaptı. Bu dev mücadele öncesinde Vodafone Park’taki atmosfer
ise muhteşemdi. Taraftarımız her
zamanki gibi tribünlerde yerlerini
almış, tıpkı Leipzig mücadelesinde
olduğu gibi takımın sahada on
ikinci gücü olmayı bekliyorlardı.
Monaco takımı da bu atmosfere hazırlıklıydı. Kulaklıkları ile
gelmişlerdi...
Kara Kartalımız, Monaco karşısına
Fabri, Pepe, Tosic, Adriano, Gökhan
Gönül, Atiba, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Babel, Quaresma,
Cenk Tosun ilk onbiriyle çıktı. İtalyan
hakem Tagliavento’nun ilk düdüğü ile

karşılaşma başladı. Beşiktaş ilk yarı
sonunda 1-0 geriye düştüğü maçtan, Cenk Tosun’un penaltı ile kaydettiği golle 1-1 eşitlikle ayrıldı. Kara
Kartal bu mücadele sonunda puanını
10’a yükselterek gruptaki namağlup
liderliğini sürdürmüş oldu.
Sırada evde oynanacak bir başka
dev mücadele vardı: Porto.
Kara Kartalımız, bu mücadeleden
alacağı tek puan ile Şampiyonlar
Ligi G Grubu’ndan lider çıkacak ve
son 16 turunu Leipzig deplasmanı
öncesi garantileyecekti.
Nitekim öyle de oldu.

BEŞİKTAŞ
Monaco
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7. dakikada Kara Kartalımız Ryan Babel ile atağa geçti. Topu
alan Quaresma, Gökhan Gönül’e asist yaptı. Gökhan’ın ortasında topa Cenk Tosun son anda dokunamadı.
15. dakikada Monaco gole yaklaştı. Kornerden gelen topa iyi
yükselen Tielemans kafa vuruşunu yaptı, kaleci Fabri gole izin
vermedi.
25. dakikada tehlikeli bir atak gerçekleştirdik. Gökhan’ın içeri
çevirdiği topa Cenk vurdu ama Monaco savunması araya girdi.
26’da Lemar sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi. Teknik
direktör Jardim, Jovetic’i sahaya sürdü.
30. dakikada savunmadan çıkarken topu kaptırdık. Ceza
alanının sol çaprazında topla buluşan Jovetic’e Beşiktaş defansı
engel olarak kritik bir pozisyonu önledi.
31. dakikada sol kanattan gelişen ataktan gelen topla ceza
sahasında buluşan Babel vuruş pozisyonu alamayınca Monaco
savunması topu uzaklaştırdı.
Dakika 38’de savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan
Jovetic sol çaprazda vuruşunu yaptı. Kaleci Fabri’den seken
topu Beşiktaş savunması başarıyla uzaklaştırdı.
43. dakikada defansın arkasında atılan topla buluşan Cenk
Tosun’un pasında Babel ağları havalandırdı. Ancak gol, ofsayt
gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Dakika 44’te ise Gökhan Gönül sağ çaprazdan vuruşunu
yaptı ama top az farkla dışarı gitti.
Monaco, 45. dakikada 1-0 öne geçti. Marcos Lopes ceza alanı
dışında golü attı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü konuk ekip Monaco’nun 1-0’lık üstünlüğüyle noktalandı.
Beşiktaşımız 54. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasında
Quaresma rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz
noktayı gösterdi. Topun başına geçen Cenk Tosun ise hata yapmadı ve skoru eşitledi: 1-1.
Dakika 59’da Babel, kaleciyi geçtikten sonra vuruş açısını
kaybedince topu Quaresma’ya yolladı. Portekizli yıldızın vuruşunda top üstten auta gitti.
Maçın 75. dakikasında sol taraftan kullanılan korner vuruşundan gelen topa iyi yükselen Kamil Glik kafa vuruşunu yaptı, sol
alt köşeye giden topu çizgide Oğuzhan karşıladı.
Müsabakanın 79. dakikasında Beşiktaş’ta Babel önemli bir
pozisyondan faydalanamadı. Sol kanattan içeri doğru yönelen
futbolcumuz kendisine vuruş pozisyonu yaratamayınca Monaco
defansı tehlikeyi önledi.
Kalan dakikalarda her iki takımın çabaları başarılı olmadı ve
maç 1-1’lik eşitlikle sonlandı.

Hakemler: Paolo Tagliavento,
Alessandro Giallatini, Filippo Meli
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart:
Tolgay (Dk.25), Lopes (Dk.27), Jorge (Dk.53),
Tosic (Dk.65), Quaresma (Dk.88), Medel
(Dk.90), Diakhaby (Dk.90)
Gol: Lopes (Dk.45), Cenk (Dk.54)
BEŞİKTAŞ:
FABRICIO, ADRIANO, PEPE, TOSIC (Dk.69
MEDEL), GÖKHAN, ATIBA (Dk.83 TALISCA),
OĞUZHAN, TOLGAY (Dk.75 MITROVIC),
QUARESMA, BABEL, CENK
Yedekler: Tolga, Mitrovic, Medel, Lens, Necip,
Talisca, Negredo
Teknik Direktör: Şenol Güneş
MONACO:
SUBASIC, FABINHO, JEMERSON, JORGE,
RAGGI, GLIK, MOUTINHO, TIELEMANS (Dk.74
CARILLO), LOPES (Dk.85 DIAKHABY), LEMAR
(Dk.26 JOVETIC), BALDE
Yedekler: Benaglio, N’doram, Toure, Boschillia,
Jovetic, Carillo, Diakhaby
Teknik Direktör: Leonardo Jardim

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

%45
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Beşiktaş-Porto
maçının öyküsü
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10 puan ile grupta lider olan Beşiktaşımız, son deplasmana gitmeden bir üst turu garantileme hedefi
ile Porto maçına hazırlandı. Tecrübeli
teknik direktörümüz Şenol Güneş, bu
önemli mücadele öncesinde başarılı
file bekçimiz Fabricio Ramirez ile basın
mensuplarının karşısına geçti.
İspanyol file bekçisi açıklamalarında şu sözleri söyledi: “Çok önemli,
tarihi bir maça çıkıyoruz. Beşiktaş
bugüne kadar gruptan hiç çıkamadı.
Biz futbolcular olarak tarihe adımızı
yazdırmak istiyoruz. Geçen seneden
ders aldık, çok büyük tecrübe oldu bize.
Bu sene onun yansımasıyla beraber
daha iyi bir performans sergilemek
istiyoruz.”
Teknik Direktörümüz Şenol Güneş
de açıklamalarında şu sözlere yer
verdi. “Geçmişe değil de geleceğe bakıyoruz. Porto maçı zor olacak. Grupta
bir avantajımız var. Porto maçında
kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz.
Geriye baktığımızda iyi maçlar çıkardığımızı düşünüyoruz. Amacımız gruptan
çıkmak.”
Deplasmandaki Porto maçında
geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ve bu sezon Porto’da forma giyen Aboubakar forma
giymemişti. Bu sefer Vodafone Park’ta
Porto’nun en güçlü silahı Kamerunlu
golcü olacaktı. Şenol Güneş, Aboubakar’ın Beşiktaş’a hizmetlerine teşekkür
ederken “Vodafone Park’ta oynanacak mücadelede başarısız olması için
elimizden geleni yapacağız” dedi.
Kara Kartal basın toplantısının ardından Porto maçının son antrenmanını tesiste gerçekleştirdi ve kampa girdi.
Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ve Porto’nun yetenekli futbolcusu
Ricardo Pereira, Beşiktaş ile oynanacak olan maçtan önce basın toplantısı
düzenledi. Conceiçao açıklamalarında
Vodafone Park’ın atmosferini çok beğendiğini söylerken şöyle konuştu:
“Beşiktaş çok iyi bir rakip, son
yıllardaki en iyi sezonunu yaşayan bir
takıma karşı oynayacağız. Beşiktaş’ın
kapasitesini biliyoruz, çok farklı bir kapasiteye sahip Beşiktaş. Maç sırasında
farklı zorluklar ile karşılaşacağımızı
düşünüyorum.”
Rakip Porto da son antrenmanını
Vodafone Park’ta gerçekleştirdi ve
kampa girdi.
20 kasım akşamı böyle sonuçlanırken Beşiktaş taraftarını uykusuz bir
gece bekliyordu. Sabırsızlıkla beklenen
o gün geldi çattı. Tarih 21 Kasım 2017...
Beşiktaş’ın maçı var. Çarşı her zamanki gibi hazır. Ağaçlı yol Siyah Beyaz.
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Futbol takımımız, BJK Nevzat
Demir Tesisleri’nden yola çıktı. Mabedimizde beyaz formalar soyunma
odasında Siyah Beyazlılar’ı bekliyordu. Çok geçmeden takım otobüsü
Vodafone Park’a ulaştı. Ve takımımız
taraftarın karşısına ısınmaya çıktı.
Porto’da taraftarın çok da yabancı
olmadığı bir isim vardı. O da çok da
uzun sayılmayacak bir aranın ardından yine bu atmosferi yaşıyordu:
Abou.
Beşiktaş, İspanyol hakem Mateu
Lahoz’un yöneteceği mücadeleye Fabricio, Pepe, Tosic, Adriano,
Gökhan Gönül, Atiba, Tolgay Arslan,
Talisca, Babel Quaresma, Cenk
Tosun ilk onbiri ile çıktı. Takımımız
1-0 geriye düştüğü mücadelede
çok geçmeden Talisca ile beraberliği yakaladı. Babel’in çıkardığı topla
buluşan Cenk’in harika pası ile topu
önünde bulan Talisca, Şampiyonlar
Ligi’ndeki üçüncü golünü kaydetti.
İkinci yarı rakip Porto’ya savunmadan başka çare bırakmayan
Kara Kartal, dakikalarca süren pas
trafiği ile rakibi boğdu. Mücadele bu
skorla sonuçlanırken Beşiktaş kendi
tarihinde de Türk futbol tarihinde
de ilklere imza atıyordu. Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan lider olarak
çıkan ilk Türk takımı olan Beşiktaş,
son 16 turuna son maçını oynamadan “Merhaba” dedi.
Akıllarda zafer görüntüleri bırakan
bu mücadele, puanların paylaşıldığı
bir maçtan çok daha fazlasını ifade
ediyordu. Çok değil bir sezon önce;
belki de daha çimlerden ayak izleri
bile silinmeyen Aboubakar, doksan
dakika boyunca mücadele ettiği
eski takım arkadaşları ile kucaklaşıyor, hatta bir Beşiktaş ritüelini
ve bu taraftarı unutamamış olacak
ki Vodafone Park tribünlerine üçlü

çektiriyordu. İşin güzel yanı da taraftar onu çağırıyordu. Rakip takımın
oyuncusunun çektirdiği bu üçlü ile
son 16’nın coşkusunu yaşıyorlardı.
İşte futbol bu yüzden çok güzeldi...
Ve Beşiktaş bu yüzden çok özeldi...
Soyunma odasının coşkusu da
bambaşkaydı. Teknik Direktörümüz
Şenol Güneş Beşiktaş TV kameralarının da yer aldığı soyunma odasında
oyuncularını tebrik ederken, “Arkadaşlar, ikinci yarıda süper oynadınız.
Şampiyonlar Ligi’nde bir seviye daha
atladınız. Böyle devam” ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam,
basın mensuplarının da sorularını
yanıtladı. Güneş şu ifadeleri kullandı:
“Grubu iyi başlayıp iyi bitirdiğimizi düşünüyorum. Bizi destekleyen
Türk halkına teşekkür ederiz. Beşiktaş taraftarı bir kez daha Beşiktaş
sevgisini gösterdi.
Biz geleceğe bakıyoruz ve işimizi iyi
yapmaya çalışıyoruz. Yeteneğiniz ve
karakteriniz güçlü
olursa bir yerlere
gelebilirsiniz.”
Ayrıca Teknik
Direktörümüz Şenol
Güneş kişisel sosyal
medya hesabından
yaptığı paylaşımın
altına da oldukça
anlamlı bir not düştü:
“Bize destek olan
herkese teşekkür
ederim. Onları mahçup etmedik. Avantajlı bir durumdaydık.
İki puan kaybettik.
Üç puanı hak ettik.
Kontrollü oynamak
zorundaydık. Beklenmedik bir gol yedik.

Sonra gol attık. Galip gelebilirdik.
Gruptan lider çıkmak önemliydi. İyi
takımlarla oynadık. Bir üst seviyede ne yapacağımızı göreceğiz. Çok
önemli olacak bizim için. Korkularımızı aşmalıyız. Var olan değerlerimizi ortaya çıkarmalıyız. Çok çalışarak
bir noktaya gelebileceğimizi düşündük. Bundan sonraki maçlarda
oynayacağımız oyun önemli. Sürekli
doğruları yapan takımlar uzun vadede kazanır.”
Maçın ardından konuşan futbolcular da bir üst turun coşkusunu
yaşıyordu. Tolgay Arslan, “Real Madrid’e karşı oynamak isterim” derken
Eski bir Real Madridli Pepe, “Beşiktaş ailesinin bir parçası olmaktan
gurur duyuyorum” ifadesini kullandı.
Cenk Tosun da, takım arkadaşları ile
gurur duyduğunu söylerken, gecenin
golüne imza atan Talisca gruptan
çıkıp tarihe geçmenin gururunu ve
mutluluğunu yaşıyordu.
Başkanımız ve yönetim kurulu
üyelerimiz de, en az futbolcular ve
teknik heyet kadar gururlu ve mutluydu. Beşiktaş, taraftarının omuzlarında büyük bir çalışma gayret ve
emeğin itici gücü ile feda sezonundan bugünlere gelmiş, iki sene üst
üste şampiyon olmuş, Şampiyonlar
Ligi’nde namağlup seri yakalamış ve
daha son maçını oynamadan lider
olarak bir üst tura yükselmiş, tüm
dünyanın parmakla gösterdiği bir
stada sahip bir futbol takımı olarak
boy gösteriyordu.
Zaten bu hali ile Kara Kartal
tüm dünyaya söze gerek kalmadan
“Come to Beşiktaş” diyor. Çünkü
burası çok güzel...

BEŞİKTAŞ
Porto

1-1

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları, 5 Aralık Salı ve 6 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlar ile son bulacak. 11 Aralık Salı günü yapılacak kura çekimi ise saat
14.00’de İsviçre’nin Nyon şehrinde yapılacak. Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçları
13-14 ile 20-21 Şubat, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
21.11.2017
Hakemler: Mateu Lahoz,
Pau Cebrian, Roberto del Palomar
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart:
Oliveira (Dk.9), Pereira (Dk.22), Talisca (Dk.43),
Gökhan (Dk.65)
Gol: Felipe (Dk.29), Talisca (Dk.41)

9. dakikada Sergio Oliveira, Tolgay Arslan’a yaptığı sert hareket sonrası hakem Lahoz’dan sarı kart gördü.
19. dakikada Ryan Babel’in ceza sahası dışından çektiği mükemmel şutu kaleci Jose Sa güçlükle çıkardı.
22. dakikada Maxi Pereira sarı kart gördü.
29. dakikada Porto 1-0 öne geçti. Konuk ekip yaptığı duran
top organizasyonuyla savunmamızın dengesini bozdu. Ceza
sahasında topla buluşan Felipe, düzgün bir vuruşla, Porto’yu
üstünlüğe taşıdı.
Beşiktaşımız, dakikalar 41’i gösterdiğinde beraberliği yakaladı. Cenk Tosun klas hareketlerle topu rakibinden ustaca
aşırtarak ceza sahasına sokuldu. Milli futbolcumuz boşa çıkan
Talisca’ya şık bir pas verdi: 1-1.
İkinci yarıda sakatlanan Dusco Tosic’in yerine, Gary Medel
oyuna dahil oldu.
Kara Kartalımız, ikinci yarı itibariyla Porto üzerindeki baskısını artırdı.
57. dakikada Ryan Babel’in ceza sahası dışından çektiği füze
üst direkte patladı.
61. dakikada Ricardo Quaresma klasını konuşturdu. Portekizli
yıldız muhteşem hareketle defansı hallaç pamuğu gibi dağıttı.
Çektiği şutta ise kaleci başarılıydı.
62. dakikada ise Porto gole çok yaklaştı. Vincent Aboubakar,
sağ kanatta Medel’i geçti. Ceza sahası içinde top Ricardo Pereira’nın önünde kaldı. Ayağının duşuyla çektiği şut auta gitti.
65. dakikada Gökhan Gönül, taç çizgisinde topa elle müdahale edince maçtaki 4. sarı kartı gördü.
80. dakikada Ricardo Pereira, yerini Jesus Corona’ya bıraktı.
85. dakikada Porto’da Marcano’nun kafa vuruşu, Fabri’nin
kontrolünde auta gitti.
87. dakikada Talisca, yerini Oğuzhan Özyakup’a bıraktı.
90. dakikada Q7, yerini Negredo’ya bıraktı. ◊
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BEŞİKTAŞ:
FABRICIO, ADRIANO, PEPE, TOSIC (Dk.46
MEDEL), GÖKHAN, ATIBA, TOLGAY,
QUARESMA (Dk.90 NEGREDO), BABEL,
TALISCA (Dk.87 OĞUZHAN), CENK
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Yedekler: Tolga, Mitrovic, Medel, Caner,
Oğuzhan, Lens, Negredo
Teknik Direktör: Şenol Güneş
PORTO:
SA, PEREIRA, MARCANO, TELLES, FELIPE,
BRAHIMI, HERRERA (Dk.90 REYES), RICARDO
(Dk.80 CORONA), DANILO, OLIVEIRA,
ABOUBAKAR
Yedekler: Casillas, Layun, Reyes, Torres, Andre,
Hernani, Corona
Teknik Direktör: Sergio Conceiçao

İSTATİSTİKLER
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PORTO
Topla Oynama
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:
Duško Tošić
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Yazı:

Murat Arda
Fotoğraf:

Eren Yiğit

Beşiktaşımız’ın savaşçı
ruhlu futbolcusu,
kahraman yürekli defans
oyuncusu sevgili Duško
Tošić, biricik Yavru Dişi
Kartalları Nika ile Athena
ve gözalıcı süperstar;
pop yıldızı eşi Jelena ile
Beşiktaş Dergisi’ne ailece
konuk oldu.

eğerli futbolcumuz Duško
Tošić, bizlere
bir sürpriz
yaparak tüm
			
aile yaşamını
Beşiktaş Dergisi için gözler önüne
serdi. Normalde hemen hemen tüm
taraftarımızın da maçlarda şahit
olduğu gibi, bizim gizemli ve karizmatik futbolcumuz Tošić, kendisine
“az laf, çok iş” lafını şiar edinmiş gibidir. Kapalı kutu gibidir bizim Yugo,
konuşmayı hiç sevmeyen bir yapısı
vardır. Bu yüzden Beşiktaş Dergisi
için hem eşi Jelena hem de iki kızı
ile beraber üstelik de mabedimiz
Vodafone Park’ta bir buluşma yapma talebinin bizzat futbolcumuzdan
gelmesine doğrusu ilk başta bir hayli
şaşırmıştım. Çünkü açıkça söylemek
gerekirse aylardır Tošić ile bir özel
röportaj yapmak için mütemadiyen
“lobiler” yapıyor ancak muvaffak
olamıyorduk. Zira gerek takımımızın
hem Türkiye liginde hem de Avrupa’daki yoğun maç trafiği, biraz da
Duško’nun tabir-i caizse röportaj
yapmaktan pek de haz etmemesi
yüzünden bir türlü söyleşi yapmayı
denk getiremiyor, röportajları da
devamlı erteliyorduk.

Kurşun atmayı değil, top
oynamayı seçti

Peki ne olmuştu da bu defa
Beşiktaş Dergisi’ne konuk olma
fikri hem de tekmili birden Tošić
ailesi olarak bizzat Duško’nun özel
ricasıyla gerçekleşmişti? Bu soruya
yanıtı ilerleyen sayfalarımızda vereceğiz elbet. Lâkin önce Beşiktaşlı
Duško Tošić bugünlere nasıl geldi, bir
ona göz atacağız... Filmimizin makarasını bir hayli geriye sararak bir
zaman yolculuğuna davet ediyoruz
sizleri şimdi.
Balkan topraklarına, tam otuz iki
sene evveline geri dönüyoruz...
Duško Tošić, sosyalist Yugoslavya’da, ırk, din, dil ve milliyet ayrımının en hafif tabirle “ayıp” olarak
nitelendirildiği “Yoldaş Titocu” bir
dönemde dünyaya geldi.
Barış içinde huzurlu, mutlu bir
uluslararası ülke profili çizen, “özgürlükçü komünist” bir coğrafyada,
Zrenjanin adlı kentin Orlovat beldesinde dünyaya gözlerini açtı. Çok
değil, daha minik bir Yavru Kartal’a
dönüştüğünde, henüz beş yaşındayken tüm Yugo diyarının yerle
bir olacağını, kırk yıllık komşunun
komşuyu boğazlayacağı en kanlı bir
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Tošić’in yaşamının en büyük kırılma noktalarından biri de “süperstar yenge”nin yaşamına
resmi olarak dahil olmasıdır. Aslında ilk gençlik çağlarından beri flört ettiği şarkıcı
Jelena Karleusa ile 2006 yılında birliktelikleri başlamış ve 15 Ağustos 2007’de Instagram
fenomeni yengemiz ile nişanlanıp 2008’in Haziran ayında da dünya evine girmiştir.
coğrafyada yaşadığının farkında
bile olmayacaktı.
Savaştan kaçan ve Türkiye’ye
sığınan annesi Hırvat, babası Boşnak değerli arkadaşım Dario’nun
yaşamımın sonuna kadar unutamayacağım o cümlelerini paylaşacak
olursam; Müslüman’ın Hıristiyan’ı,

Hırvat’ın Sırp’ı, Makedon’un Arnavut’u, Ortodoks’un Boşnak’ı ya da
hepsinin birbirini yok etmeye çalıştığı o kara dönem, tarihe Srebrenica
katliamı gibi utançları, tüm milliyetlerden sivil ölümlerini ve yabancı
devletlerin müthiş ayak oyunlarını
acıyla kazıdı.

İşte, “karanlık güçlerin” ve ırkçılık
virüsünün galebe çalarak mezara
gömdüğü muhteşem Yugoslavya’nın
tarihe karıştığı o günlerde beş-altı
yaşlarında olan Tošić ise bir dönem
Beşiktaş formasını giyme şerefine
nail olmuş “Yugo” Mitar Mrkela, Premier Lig’de forma giymiş Branislav
Ivanović ve Aleksandar Kolarov gibi
abilerinin izinden giderek OFK Belgrad’ın altyapısında “kurşun atmak”
yerine “top oynama” yolunu seçerek
profesyonel futbol kariyerine adım
atacaktı.

Adam geçer, top geçmez

Athena ve Nika, Atiba’nın oğlu Noah’ın dergimizle daha önce verdiğimiz posteri özenerek,
ailesini bu organizasyona zorlamış.

Tošić, üç buçuk yıl bu kulüpte
forma giydikten sonra 2005-06
sezonunun devre arasında Sochaux’ya transfer olarak, tıpkı Eski
Yugoslavya’daki milletler mozaiğini
andırırcasına, sayısız farklı ülkelerin takımlarında ter dökme yolunda
ilk ciddi transferiyle yavaş yavaş
sesini duyurmaya başladı. İlk rota,
Fransa’ydı... Yirmi bir yaşında, zıpkın
gibi bir genç futbolcu olarak 2006
yılının devre arasında Fransa Ligue
1 ekiplerinden Sochaux’ya transfer
olan futbolcu, ilk uluslararası başa-

rısını da bu kulüpte tattı. Sochaux’da
oynadığı bir buçuk yıllık dönemde
takımıyla 2007 yılında Coupe de
France Şampiyonluğu’nu yaşaması,
yavaş yavaş oturan kişiliği ve artık
alameti farikası haline gelen “çıldırtıcı soğukkanlılığı”nı taçlandıran bir
ödül gibiydi.

İki sene üst üste
şampiyon olmuş ve şu
anda da üst üste üçüncü
şampiyonluğun rotasına
girmiş Beşiktaş Jimnastik
Kulübü’nün sürekli ilk on
birde oynayan tecrübeli
futbolcusu Duško Tošić,
Vodafone Park’taki
eğlenceli çekimlerimiz
bittiğinde şunları
söylüyordu: “Biz bir aileyiz.
Beşiktaş da en büyük
ailemiz.”
Takımı Coupe de France finalinde
Marsilya’yı penaltılarla yenip şampiyon olurken Tošić de savunmanın
solunda “adam geçer, top geçmez”
tarzındaki oyunuyla alkışları topluyordu. Kariyerinde daha çok lig
tadacak olan Duško Tošić’in bir
sonraki durağı kadim Alman ekiplerinden Werder Bremen oldu. Bavyera
topraklarına geçmeden önce çok
gurur duyduğu bir başarıyı daha
kişisel hanesine yazmıştı: 21 yaş altı
Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan
U-21’nin final müsabakalarında yer

almak! Daha sonra Sırbistan A Milli
Takımı’nda da forma giyecek olan
Duško, Fransa’dan sonra Bundesliga
tecrübesi yaşayacak olmanın heyecanıyla Thomas Schaaf’ın Werder
Bremen’ine “Merhaba” dedi. Giderek karakteri oturmaya başlayan
Duško Tošić’in bir Hamburg maçında
başına gelen bir mevzuyu burada
aktararak, Sırp futbolcunun nasıl bir
adam olduğunun ipuçlarına ulaşmamız mümkün olacaktır.
Takvimler 23 Kasım 2008 yılını
işaret etmektedir.
Hamburg ile Werder Bremen, kıyasıya bir mücadele içindedir. Duško, her zamanki “vecd” halinde topa
konsantre olmuş, Hamburglu rakibi
ile taç çizgisinde cebelleşmektedir.
Ivica Olic ile birebir mücadele halindedirler. Topa acaba hangisi sahip
olacak?
İkilinin omuz omuza çarpışması
sonucunda top tıngır mıngır taç çizgisinin dışına yuvarlanır. Hakem taç
atışını Duško Tošić’in takımı Werder
Bremen’in kullanmasını işaret eder.
Tošić ile Olic bir an göz göze
gelirler.
Ve işte o an, adamımız delikanlılığın kitabını yazacaktır. Konuşmaktan pek hoşlanmayan bir tabiata
sahip olan Tošić, hakemin yanına
gider ve kırık Almancası ile “Top
benden dışarı çıktı” der.
Ne kadar da Beşiktaşlı bir hareket
değil mi?

Tosic ailesi
Vodafone Park’ta

Werder Bremen’e gittiği yıl,
Tošić’in yaşamının en büyük kırılma noktalarından biri de “süperstar
yenge”nin yaşamına resmi olarak
dahil olmasıdır. Aslında ilk gençlik
çağlarından beri flört ettiği şarkıcı

Jelena Karleusa ile 2006 yılında
birliktelikleri başlamış ve 15 Ağustos
2007’de Instagram fenomeni yengemiz ile nişanlanıp 2008’in Haziran
ayında da dünya evine girmiştir.
Bu emsalsiz aşkın meyveleri de
çabuk filiz verecektir: Yunan tanrıçasının ismini alan Athena 2008 yılında, Nika ise 2009 yılında dünyaya
“Merhaba” diyecektir. Yani; bizleri
Vodafone Park’ta babalarıyla buluşturan bu sevimli iki güzel Yavru Dişi
Kartal’a olan büyük sevdası yüzünden futbolcumuz işte bu buluşmayı
gerçekleştirmiştir! Tošić’in bizlere
söylediği aynen budur: “Beşiktaş
Dergisi’ne röportaj yapmamızı Nika
ile Athena istedi.”
Her ne kadar bu durumdan bir
hayli memnun olsak da bu röportajı
neden özellikle bu iki cici kızın organize ettiğini anlayamıyorduk. İşte
tam bu esnada imdadımıza “Süper
Yenge” Jelena Karleusa yetişti: “Her
şey Atiba’nın aşırı tatlı evladı Noah
Hutchinson’ı kızlarımızın Beşiktaş
Dergisi’nde görüp özenmesi yüzünden başladı. Nika ve Athena evde
‘Biz de Noah gibi dergiye çıkmak
istiyoruz’ diye sürekli başımızın etini
yiyordu. O yüzden biz de ailecek
Beşiktaş Dergisi’ni bir ziyaret edelim
istedik. Her ikisi de şu anda çok
mutlu ve gururlu... Yüzlerinden belli
olmuyor mu?”
Süper yengemiz Jelena haklıydı.
Bu arada, bu sıra dışı hanımefendiye ayrı bir parantez açmakta fayda
var. Öncelikle çok ve açık net ifade
etmek gerek; Beşiktaşlı futbolcumuz
Duško Tošić’in eşi “herhangi bir yenge” değildir. Kim Kardashian’ın bile
taklit ettiği bir moda ikonu ve şarkıcı
olan Karleusa, müthiş bir sosyal
medya kullanıcısı ve gazetelerin
renkli sayfalarının gediklisi olmaya
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namzet pozlarıyla Türkiye’nin en
çok konuşulan kadınları arasındadır.
Şöhreti daha Tošić Türkiye kariyerine
başlamadan evvel buralara kadar
ulaşmış, “yenge” konseptini magazin dünyasına armağan etmiştir.
Hakikaten başka hiç bir futbolcu eşi
yoktur ki onun kadar konuşulsun...
Tošić ailesi olarak stadyumumuzu
gezmeye ve fotoğraflar çektirmeye
devam ediyorduk. Bu esnada gerek
Jelena hanımın gerekse de Tošić’in
çocuklarına ne kadar özenli, şefkatli
ve sevgiyle yaklaştığının da birebir
şahidi oluyorduk. Uyumlu ve birbiriyle iyi geçinen, sevgi dolu bir aile
izlenimi edindim ben. Futbolcumuz
eşine bir hayli saygılı ve özenli davranıyordu. Sanırım Jelena, başarılı
defans oyuncumuzun yaşamında
özlediği huzuru evliliklerinin daha ilk
zamanlarından bu yana hiç azalmayan bir tutkuyla korumayı başaran
bir beceriye sahip...

Önce memlekete dönüş,
sonra Türkiye serüveni
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Şimdi tekrar o zamanlara geri dönelim... İngiltere yıllarına... Tošić’in bu
sıradışı artist ile ilk tanışması aynı
zamanda onun futbolculuğunun
da yükseliş dönemine denk gelir ve
artık yavaş yavaş ailemiz Büyük Bri-

tanya semalarına doğru yol alırlar.
Athena ve Nika dünyaya geldiğinde Tošić de büyük yazar Charles
Dickens’ın memleketi FC Portsmouth takımına transfer olur. Yavaş
yavaş “Türkiye” havalarına acaba
bu takımdayken girmeye başlamış
mıdır bilinmez ama İngiltere’nin bu
sevimli sahil beldesinin ay yıldızlı arması vardır. Rivayet odur ki
FC Portsmouth takımını Bab-ı Ali,
Devlet-i Aliyye kurdurmuştur ve
Osmanlı tuğrasını amblem olarak
kullanmalarının sebebi de budur.
Hayatın akışına kendini bırakan
futbolcumuz, süreç içerisinde İngiltere’nin köklü ekiplerinden Queens
Park Rangers’ta da forma giyerek,
ülke ülke top koşturma serüveninde
“Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluk”un yağmurlu havalarından
nasiplenmeye devam etmektedir.
Ancak bu berbat iklimli memleket,
Balkan topraklarının o bereket dolu
havasını delicesine özleyen Duško
Tošić’e yaramayacaktı. Nitekim,
2010 yılında toprak çeker; Yugoslav ekolünün efsane kulüplerinden
Kızılyıldız ona “reddedemeyeceği
bir teklif” sunduğunda soluğu biricik
karısının ve kendisinin ülkesi Sırbistan’da alacaktır. Duško Tošić’in Kızılyıldız formasını giymesi, Yugoslav
halkının takımından halkın takımı

Beşiktaş’a geçiş sürecinde önemli bir kilometretaşı olacaktır Tošić
için... Zira Tošić, Kızılyıldız’da başarıdan başarıya koşacak, iki sezon üst
üste Sırbistan liginde yılın defans
oyuncusu seçilecektir. Daha sonrasında ise bu kaliteli futbolcunun
yolu, önce başkent takımı Gençlerbirliği’ne daha sonra ise şu andaki
yuvası Kara Kartal’a düşecektir.
Gençlerbirliği formasıyla üç sezonda
seksen dokuz Süper Lig maçında
forma giymiş, iki gol atıp on iki asist
yapmıştır. Türkiye Kupası’nda da beş
maçta forma giyip bir asit yapan
Tošić, toplamda doksan dört maçta
forma giyip, iki gol atıp on üç de
asist yapmıştır. Ve hepimizin bildiği
gibi üç yıl sonra da Kartal bakışlı
futbolcumuz yerini bulur... Ve o, hala
aramızda! Beşiktaş’ın başarılarında
en büyük pay sahiplerinden... Pepe
ile uyumu, olağanüstü geliştirdiği
futbol zekasıyla o, Şenol Güneş hocamızın vazgeçilmezlerinden...
İki sene üst üste şampiyon olmuş
ve şu anda da üst üste üçüncü şampiyonluğun rotasına girmiş Beşiktaş
Jimnastik Kulübü’nün sürekli ilk on
birde oynayan tecrübeli futbolcusu Duško Tošić, Vodafone Park’taki
eğlenceli çekimlerimiz bittiğinde
şunları söylüyordu: “Biz bir aileyiz.
Beşiktaş da en büyük ailemiz.” ◊
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Semtin Bir Çocuğu
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Bu ay özellikle son
dönemde Beşiktaşımız’ın
global marka olma
yolundaki hedefinin ne
kadar doğru olduğuna olan
inancımdan ve bu çabayı
adeta teyit eden, Beşiktaş
sevgisi için ülke değiştiren
bir hayat serüveninden
bahsedeceğim. Beşiktaşlı
olma sevgisi, Bakü’nün
bir tiyatro amfisinden
bir genci ülkesini
bırakıp bu semte ve bu
sevgiye getirebiliyorsa
daha nicelerine sporla
ulaşarak bu sevgiye
ortak etmemizin ne denli
doğru bir bakış olduğunu
paylaşmak istiyorum.

ncelikle sözü
Bakü’ye verelim. Onun
gözünden hikayesini sizlerle
paylaşalım. Beşiktaş’ta açık
havada çalıştığı çay bahçesindeyiz.
Bir yandan garsonların getirdiği hesapları kontrol ederek tahsil ediyor,
diğer yandan duygusallaşıp Beşiktaş sevdasının nelere kadir olduğunu
anlatıyor.
Söze “Adım Muhammed Hüseyinov” diye başladı. Heyecanlı,
yüzünde muzip bir Kartal edasıyla.
“1995 Bakü doğumluyum.
Doğuştan bir Bakülü
Beşiktaşlı diyebilirsiniz.
Biz Bakü’de maçları devlet tiyatrosunun büyük
salonunda izleyerek
büyüdük. O yıllarda her
evde yayıncı kuruluşların
yayını alınamadığı için
Türkiye’deki üç büyük
takımın maçlarını devlet
tiyatrosunun büyük
salonunda toplu izlerdik.
Bir Bakü derbisi düşünün ki tiyatro salonunda rakiplerle yan yana
izleniyor. Ben ne zaman,
nasıl Beşiktaşlı olduğumu dahi hatırlamıyorum.
Tek hatırladığım 2001
yılındaki Beşiktaş-Galatasaray maçında bağırmaktan kesilen sesim ve
annemin ‘Bunu bir daha

maça götürmüyorsunuz’ söylenmeleri. Bakü’de diğer takım taraftarları
ile çok tatlı bir rekabet yaşardık.”
“Beşiktaşlılığı dört beş kelimede anlatır mısın?” dediğimde hiç
tereddüt etmeden “Beşiktaş bizim
aşkımızdır” diyor. “Ne zorluk içinde
olursak olalım; hayat mücadelesinde
dik durmaktır, paylaşmak, yalan konuşmamak, dürüst bir insan olmaktır. Yani zor bir şeydir.”
İlk Beşiktaş maçını statta izlediği
anı sorduğumda gülerek anlatmaya
devam etti:
“Ben ilk defa Azerbaycan’dan
maç izlemeye geldiğimde maça

giremedim. İkinci denememde ise
başardım. 2013 yılında İnönü’nün son
derbisi olan Beşiktaş-Fenerbahçe
derbisinde doğdum. Stada ilk geldiğimde memlekette babamı görmüş
gibi oldum. O turnikelerden geçiş
anım sanki yeni bir hayata geliş anı
gibiydi. Kapalının her basamağı sonrasında gözüme gelen güneş adeta
yeni bir hayattı. İnönü’nün çimlerini
gördüğümde o anı anlatacak kelime
bulamıyorum; şu an bile hatırladıkça

ellerim terliyor. Yıllarca tiyatro salonunda ve televizyonlarda gördüğüm tribünün içinde idim. Gözümü
ve yüreğimi kapalı üstteki kutuya
kilitledim ve herkesi iterek oraya
kadar ilerledim. O an Olimpiyat’ta
yapılan bir bayrak yarışında ülkesini
temsil eden bir atlet edasıyla ona
dokundum. Bayrak bir diğer Beşiktaşlı ile uçup gitti. O an ‘Artık ben
buradan gitmem’ dedim. Azerbaycan’a döner dönmez İstanbul’da bir
üniversite kazanmak
için sınavlara katıldım. Aslında ne yalan
söyleyeyim Azerbaycan’da daha iyi bir
eğitim alabilirdim ama
Beşiktaş’a ve semte
daha yakın olmak için
burada okumaya karar verdim. O dönem
semtte tanıştığım
Beşiktaşlı abilerimin
yardımıyla Beşiktaş
Belediyesi’nin öğrenci yurdunda bir sene
kaldım. Özel üniversite
kazandığım için bir
adaptasyon sorunu
yaşadım. Okul ortamına adapte olmak
yerine semtte aşkımla vakit geçirmeyi
tercih ettim. Beşiktaş’ı
yaşadıkça Florya’daki
okula gitmek bile zor
geldi. Okulu bıraktım. Okulu bırakınca
mecburen yurttan
da ayrılmak zorunda
kaldım. Belki inanmayacaksınız ama ailem
okula gidiyor diye
bilirken Beşiktaş’ın
parklarında, koca bir

ülkede sadece Beşiktaş sevgisine
kaldım. Bu semtin büyükleri benim
bu sevdam karşısında bana destek
olup gastronomi okuluna gönderdiler. Bir de onurla taşıdığım bir lakap
koydular. ‘Bakü’. O günden beri bu
ailenin bir evladı oldum.”
“Geçmişi düşündüğümde bir gün
bile pişmanlığım yok. Şimdi semtte
bir çay bahçesinde kasa sorumlusu
olarak çalışıyorum. İlk kış günlerinde yaşadıklarımı düşündüğümde
ve Beşiktaş’ta kalmak için verdiğim
mücadelede geceleri ‘Neden?’ diye
kendime sorduğumda; bir Kartal’ın
kanatları ile sarması gibi Beşiktaş
sevgisi beni sardı ve burada tuttu.
Kulağımda hep büyük başkanın ‘İyi
insan olmadan, iyi Beşiktaşlı olunmaz’ sözü bir baba nasihatı oldu. Bu
iç ses beni hep hata yapmaktan alıkoydu. Aşkıma layık bir insan olmak
için verdiğim bu mücadelede başarılı
ve dürüst bir insan olmalıydım. Ben
gayret ettikçe bu semtte değer gördüm. O günlerde sırf Beşiktaşlıyım
diye bana evini açan o dostları hala
unutamıyorum.”
“İlk dokuz-on ay çok zordu. Aşçılık
okumak bana çok şey kattı; o sırada
hem meslek öğrenip hem kendi Beşiktaşlılık değerlerimi tamamlamaya
gayret gösterdim. Burada kalmak
için hiçbir zorluktan yılmadım. Burada sadece ülkemi değil, ailemi de
temsil ettiğimi unutmadan büyümeye gayret ettim. Hala Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamadım ama
vatanımız bir, toprağımız bir; bunu
burada yaşadım. O yüzden ‘İki devlet
tek millet’ ne demek sanırım en iyi
bilenlerdenim. Artık yılda iki-üç kere
Bakü’ye gittiğimde kendimi misafir
gibi hissettiğime inanın. Anneme
ve aileme ilk burada kalma fikrimi
açtığımda aslında onlar beni öğrenci
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sanıyorlardı. Halbuki ben çoktan
okulu bırakmış ve burada yaşama
kararımın gereklerini yerine getirmiştim. İlk başta çok tedirgin olsalar
da artık onlarda mutluluğumla
keyifleniyorlar. Annem, o bana ‘Bunu
bir daha maça götürmeyin’ diyen
canım annem, beni en çok destekleyen kişi oldu.”
“İlk günlerde bana ‘Kardeşim
memleketine dön’ diyenleri hatırladıkça, ya onlar içimdeki Beşiktaşlılık sevgisini anlamamışlardı ya da
onların Beşiktaşlılık sevgilerinden
şüphe ederek uzaklaştığımı hatırlıyorum. Beşiktaş semtinde abilik ve
kardeşliğin lafta kalmadan hayat
bulmasının en canlı örneklerinden
biri emin olun ki; Bakü’dür.”
“Yeni stat deyince ilk girdiğimde moda bir deyim var ya: ‘Kentsel
dönüşüm.’ Evimiz tamir edilmiş de
kentsel dönüşümden piyango çıkmış
gibi hissettim. Çok güzel oldu. Her
yerde göğsümüzü gere gere ‘Bizim
stadımız burası’ diyoruz. Artık maç
da kaçırmıyorum. Elimden geldiğince deplasman maçlarını da takip
ediyorum. Artık yaşım da ilerledikçe, öğrencilikten sorumluluğu olan
bir birey olmaya doğru büyüdükçe
sevdamı hayatıma katarak ne doğru
yaptığıma emin oldum” diye sözlerini
tamamlıyor.
Bakü örneğini özellikle verdim. Sıra dışı bir hikaye olduğunun
farkındayım. Her Beşiktaş’ı seven

bu riskleri alamaz veya bu denli bir
hikayenin kahramanı olamaz. Ama
Beşiktaş sevgimizi doğru planlayarak gönül bağımız ve spor sevgisi
olan her yerde yeşertme imkanımız
bir maharet işidir.
Bugün Birleşmiş Milletler’e üye
yaklaşık yüz doksan ülkeden bahsederken Uluslararası Futbol Fedarasyonu’na iki yüzden daha fazla

sayıda ülkenin üye olması tesadüf
olabilir mi? Demek ki sporun temsil
ettiği evrensel değerler ve birleştiricilik hepimize bir hedefi gösteriyor.
Bugün endüstriyel futbol pazarının yaklaşık 1 trilyon dolar gibi bir
parasal büyüklüğe ulaşması göz ardı
edilebilir mi? Bu büyük endüstrinin
yaklaşık dörtte üçü İngiltere, İtalya,
Almanya, İspanya ve Fransa arasın-

da paylaşılıyorsa, bu hedefi Türkiye
adına koyan Beşiktaş’a, ülkenin ve
Beşiktaş’ın tüm paydaşlarının destek vermesi gerekmektedir.
Ne mutlu ki, şu anda sportif başarının yanı sıra, dünya arenasında
futbolun güzelliklerini sahaya yansıtan bir takımımız ve tüm dünyanın gıpta ettiği bir taraftarımız var.
Bu pazarın her nimetini paylaşan
ve başarılı örnek olarak anlatılan
hangi dünya rakibimizin tezahüratı
nedeniyle rakip oyuncunun işitme
ve denge problemi yaratan veya
transfer zamanı “Come to Beşiktaş” diye transfere sosyal medyada
“bam bam bam” damgasını vuran
taraftarı ve oyuncularının kazanma
hırsı nedeniyle (son Porto maçını
hatırlayınız) patlattığı bir futbol
topu vardır. Özellikle ironi yapıyorum ama örneklerin hepsi bizim
değerimizdir ve gerçektir.
Futbolun gerçek anlamda endüstrileştiği bu beş ülkede, maç

hasılatları toplam gelirin sadeceyüzde yirmisini oluşturmaktadır.
Geriye kalan yüzde seksenlik bölüm
ise medya gelirleri, sponsorluk ve
merchandising gelirlerinden oluşmaktadır. Demek ki daha nice güzel
proje üretebileceğiz.
Beşiktaş’ın uluslararası arenada
ortaya koyduğu hedef, aynı zamanda bu hedeflenen pazarlara armamızdaki ay yıldızımızın, ülkemizin
evrensele ulaşmış tüm değerlerinin
dünyaya ulaştırılması işidir.
Yazdığım şeyin kolay olmadığını,
sürdürülebilir olması için gerekli
bütçe, spor altyapısı ve tesisleri
ile desteklenmesinin önemini, her
ülkeye farklı bir konumlandırma
stratejisi ve glokalize edilmiş ürün
karmaları geliştirmenin zorluğunun
farkındayım. Bu büyük bir emek ve
tecrübe işidir ama bir yerinden bu
hedefe atılan adımlar oldukça kıymetlidir. Borçtan ve gündelik kısır
Beşiktaş siyasetinde kavrulmak

yerine ortaya konmuş bu büyük
hedefe katkı vermek tüm Beşiktaşlıların görevi olmalıdır.
Eğer bunu başarırsak tedarikçilerimizin karşısına başka şartlarda
otururuz, eğer bunu başarırsak
kambiyo zararı yazmayız, eğer
bunu başarırsak nice Bakü’ler Beşiktaşlılık ve değerleri ile iyi insan
olmaya uğraşırlar. Kişiler ve örnekler değişebilir ama Beşiktaş’ın
yarınlarına hizmet etmek, “Borç
nasıl ödenecek” diye birbirine bakıp
aynı şeyi anlatmaktan değil, “Ben
bu projenin başarısı için bir şey yapacağım” demekten geçer düşüncesindeyim.
Yeni yıla bir ay kala “Global
Beşiktaş” için daha çok düşünmeye
başlayalım.
Unutmayalım ki; bu semtin çok
kültürlü, barış içindeki değerleri tüm
dünyaya örnektir. Bunu inanırsak ve
çok çalışırsak başarırız.
Karşı Siyah! ◊
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Söyle bize
ey hayat
var mı böyle ask
Beşiktaşımız, Süper Lig deplasmanında A. Alanyaspor’u 1- 2 mağlup
ederken, yine deplasmanda Göztepe’yi 1-3’lük skorla geçmesini bildi. Lige
verilen milli takım arasında Astra Giurgiu ile hazırlık maçı gerçekleştiren
ekibimiz 1-1 berabere kalırken, TM Akhisarspor ile oynadığı lig maçından
0-0 beraberlik aldı.
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(Beşiktaşımız’ın 25 Kasım 2017 tarihinde Evkur Yeni Malatyaspor ile
oynadığı Süper Lig ve 28 Kasım 2017 tarihinde GM Manisaspor ile oynadığı
Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ayrıntılarına dergimiz baskıya girdiği için
önümüzdeki sayıda yer vereceğiz.)
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ARALIK AYI MAÇLARIMIZ
SÜPER LİG
02 Aralık 2017 Cumartesi 19:30
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY
10 Aralık 2017 Pazar 19:30
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ
17 Aralık 2017 Pazar 19:30
BEŞİKTAŞ - OSMANLISPOR
23 Aralık 2017 Cumartesi 16:30
DG SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ

ŞAMPİYONLAR LİGİ
06 Aralık 2017 Çarşamba 22:45
RB LEIPZIG - BEŞİKTAŞ

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
12 Aralık 2017 Salı
GM MANİSASPOR - BEŞİKTAŞ
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A. Alanyaspor

BEŞİKTAŞ

1-2

TÜRKİYE SÜPER LİG
10. HAFTA / 28.10.2017
Hakemler:
Yaşar Kemal Uğurlu,
Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Stadyum:
Bahçeşehir Okulları Stadyumu
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Sarı Kart:
Welinton (Dk.52), Gassama (Dk.61),
Tzavellas (Dk.78), Pepe (Dk.78)
Gol:
Cenk (Dk.8), Welinton (Dk.26),
Negredo (Dk.87)
A. ALANYASPOR:
HAYDAR, FOFANA, WELINTON,
TZAVELLAS, GASSAMA, SACKEY
(Dk.80 CENK), EFECAN (Dk.72
EMRE), EMRE, TAHA, FERNANDES,
LOVE
Yedekler: Ufuk, Berkan, Birol, Landel,
Cenk, Emre, Yusuf, Lungu
Teknik Direktör: Safet Susic
BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO, PEPE, TOSIC,
GÖKHAN, OĞUZHAN (Dk.65
TOLGAY), ATIBA, QUARESMA,
TALISCA (Dk.79 NEGREDO), BABEL,
CENK (Dk.90 NECİP)
Yedekler: Tolga, Mitrovic, Medel, Fatih,
Orkan, Lens, Tolgay, Necip, Negredo,
Mustafa
Teknik Direktör: Şenol Güneş

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaşımız, dört haftalık üç
puan hasretini Alanyaspor deplasmanında dindirdi. 8. dakikada
Cenk ile öne geçerken, 88. dakikada Negredo bu sezon ilk
golünü attı ve beraberliği bozdu.
Maçın ilk şutu 2. dakikada ev sahibi Alanyaspor’dan geldi.
Junior Fernandes’in ceza sahası dışından yapmış olduğu vuruş
üstten auta gitti.
8. dakikada Beşiktaşımız, ilk tehlikeli atağında golü buldu.
Oğuzhan’ın zarif pasında topla buluşan Cenk Tosun, kaleci
Haydar’ı çalımlayarak boş kaleye topu yolladı. 0-1
17. dakikada Alanyaspor köşe vuruşunda gole yaklaştı.
Emre Akbaba’nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde oluşan
karambolde top Welinton’un önünde kaldı. Brezilyalı stoperin
vuruşu Beşiktaşlı oyunculara çarptı ve dışarı çıktı.
26. dakikada ceza sahassı dışında topu önünde bulan Welinton’un uzaktan sert şutu ağlarla buluştu. 1-1
33. dakikada Alanyaspor, ikinci gole çok yaklaştı ancak
Fabri gole izin vermedi. Vagner Love’un pasında ceza sahası
içinde Efecan topla buluştu. Efecan da bekletmeden yanındaki
Emre’ye topu aktardı. Emre’nin yerden sert şutunu kalecimiz
Fabri kornere çeldi.
41. dakikada Quaresma ceza sahasında yerde kaldı. Penaltı
itirazımıza hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam dedi.
60. dakikada gelişen atağımızda Quaresma’nın ortaladığı
topa ceza sahasında Talisca kafa ile vurdu, top kalecide kaldı.
72. dakikada Babel ceza sahası dışından şutunu çekti, top
dışarı gitti.
77. dakikada Hollandalı Ryan Babel’in ceza sahasından sert
şutunu kaleci Haydar güçlükle kornere çeldi.
88. dakikada Adirano’nun sağ ayağıyla yaptığı ortaya
Negredo, güzel bir kafa vuruşu yaptı ve Beşiktaşımız’ı öne
geçirdi. 1-2 ◊

İSTATİSTİKLER
A. ALANYASPOR
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BEŞİKTAŞ
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Topla Oynama
Toplam Şut
İsabetli Şut
Başarılı Pas
Pas Başarı
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Orta
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HAFTANIN MAÇLARI
Fenerbahçe

3-3

Kayserispor

Trabzonspor

2-1

Galatasaray

Bursaspor

4-0

Antalyaspor

Karabükspor

0-1

Sivasspor

A. Konyaspor

1-0

Osmanlıspor

M. Başakşehir

2-1

Akhisarspor

Gençlerbirliği

0-1

E. Y. Malatyaspor

Kasımpaşa

3-1

Göztepe
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Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda
karşılaştığı Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Gollerimizi
Talisca, Ryan Babel ve Cenk Tosun atarken, Göztepe’nin tek golünü Ghilas attı.
İlk tehlike 50. saniyede Göztepe’den geldi. Tayfur
ceza sahası dışından vurdu, Fabri son anda topu
kornere gönderdi.
3. dakikada Göztepe bir kez daha tehlikeli geldi.
Sol kanattan ceza sahası içerisine gönderilen
topta Gouffran topu iyi kontrol edemedi. Seken top
Castro’nun önünde kaldı. Portekizli oyuncunun sert
vuruşunu Fabri son anda kornere gönderdi.
7. dakikada Göztepe ataklarını savuran Beşiktaşımız
atağa geçti. Soldan gelen ortaya ceza sahası girişinde
kafayı vuran Talisca, köşeden topu ağlarla buluşturdu.
Brezilyalı yıldızımız Talisca, Göztepe karşısında topla
ikinci buluşmasında golünü attı. Brezilyalı futbolcu,
bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı on beşinci resmi
maçta beşinci golünü kaydetti. 0-1

19. dakikada Göztepe, serbest vuruş kazandı.
Sabri’nin ceza sahasına yaptığı ortada kadu topu arka
direğe aşırttı. Ghias’ın vuruşu direkten döndü ama
vuruştan önce yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
24. dakikada Göztepe’de Sabri’nin kullandığı köşe
vuruşunda Kadu’nun kafa vuruşu auta gitti.
26. dakikada topla buluşan Ryan Babel, çalımlarla
ceza sahasına girdi, karambolde top Quaresma’nın
önünde kaldı. Portekizli’nin vuruşu savunmadan
kornere çıktı.
Kullanılan kornerde ileriye çıkan Pepe’nin kafa
vuruşu az farkla auta çıktı.
37. dakikada Göztepe’de Gouffran’ın ceza sahası
dışından çok sert şutuna Fabri müdahele etti ve top
direğe de çarparak kornere gitti.
46. dakikada Beşiktaşımız topu kaptı ve kontrayla
Göztepe kalesine hızla geldi. Sol kanatta topla buluşan
Babel ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla fileleri
havalandırdı. 0-2

TÜRKİYE SÜPER LİG

Göztepe

BEŞİKTAŞ

1-3

11. HAFTA / 05.11.2017
Hakemler:
Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz
Stadyum:
Bornova İlçe
Sarı Kart:
Pepe (Dk.75), Ömer (Dk.89)
Kırmızı Kart:
Schwechlen (Dk.86)
Gol: Talisca (Dk.7), Babel (Dk.47), Cenk (Dk.53), Ghilas (Dk.66)

52. dakikada gelişen atağımızda sol kanatta Babel boştaki
Talisca’yı gördü. Talisca’nın güzel pasında ceza sahasında topla
buluşan Cenk Tosun’un vuruşu direğe çarparak ağlara gitti. 0-3.
61. dakikada Tolgay’ın çaprazdan şutu direğin yanından auta
gitti.
66. dakikada Göztepe sol kanattan geldi. Traore defanstaki
boşluğu iyi değerlendirdi ve ortaya çevirdiği toptla Ghias fieleleri
havalandırdı. 1-3
78. dakikada Göztepe’de Gouffran’ın uzaktan yapmış olduğu
çok sert şut, Fabri’nin ellerinde kaldı.
78. dakikada hızlı gelişen atağımızda kaleciyle karşı karşıya
kalan Cenk’in şutunu kaleci Beto kurtardı. Bu dakikadan itibaren
Savunmada boşluklar veren Göztepe’ye karşı Beşiktaşımız net
pozisyonlar üretmeye başladı.
81’de Tolgay’ın çaprazdan vuruşu az farka auta gitti.
86. dakikada Göztepe’de Leo, Necip’e yapmış olduğu sert
faulün ardından direk kırmızı kartla oyun dışı kaldı. ◊

İSTATİSTİKLER
GÖZTEPE

BEŞİKTAŞ
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HAFTANIN MAÇLARI
Sivasspor

2-1

A. Konyaspor

E. Y. Malatyaspor

0-2

M. Başakşehir

Akhisarspor

0-4

A. Alanyaspor

Osmanlıspor

1-1

Fenerbahçe

Antalyaspor

2-1

K. Karabükspor

Kayserispor

0-0

Trabzonspor

Kasımpaşa

2-2

Bursaspor

Galatasaray

5-1

Gençlerbirliği
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GÖZTEPE:
BETO, TRAORE, SCHWECHLEN, KADU, SABRİ, HALİL (Dk.77 NGANDO), CASTRO, SELÇUK (Dk.83
DOĞANAY), TAYFUR (Dk.57 ÖMER), GHILAS, GOUFFRAN
Yedekler: Günay, Emre, Tanju, Rotman, Ngando, Segbefia, Doğanay, Enes, Ömer
Teknik Direktör: Tamer Tuna
BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO, PEPE, TOSIC, GÖKHAN (Dk.61 MEDEL), ATIBA, TOLGAY, QUARESMA (Dk.88
NEGREDO), BABEL, TALISCA (Dk.80 NECİP), CENK
Yedekler: Tolga, Mitrovic, Medel, Fatih, Oğuzhan, Orkan, Lens, Necip, Negredo, Mustafa
Teknik Direktör: Şenol Güneş

44

Aralık
2017

İSTATİSTİKLER
BEŞİKTAŞ

AKHİSARSPOR
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HAFTANIN MAÇLARI
Bursaspor

0-0

Göztepe

A. Konyaspor

1-1

Antalyaspor

M. Başakşehir

5-1

Galatasaray

A. Alanyaspor

1-0

E. Y. Malatyaspor

Gençlerbirliği

1-2

Kayserispor

Trabzonspor

4-3

Osmanlıspor

Fenerbahçe

4-1

D. G. Sivasspor

K. Karabükspor

0-2

Kasımpaşa

Beşiktaşımız, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında konuk ettiği
Akhisarspor’la 0-0 berabere kaldı ve iki puan kaybetti.
Takımımız maça pozisyonla başladı. Quaresma’nın sol kanattan
yaptığı ortaya, Jeremain Lens kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı.
9. dakikada penaltı kazandık. Talisca’nın orta sahadan alıp taşıdığı
topta, Negredo ile duvar oldu. Ceza sahası içine giren Brezilyalı
yıldıza yapılan müdaheleye hakem penaltı verdi. Topun başına gelen
Quaresma, topu kaleci Lukac’a nişanladı. Dönen topu Negredo boş
pozisyonda auta gönderdi. Penaltı pozisyonu sonrası Kadir Keleş
sarı kart gördü. Quaresma’nın kaçırdığı penaltı sonrası, Negredo bu
pozisyonda topu boş kaleye gönderemedi.
22. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Kullanılan kornerde kafayı
Mustafa Yumlu vurdu, Fabri topu önledi.
32. dakikada Beşiktaşımız penaltıdan sonraki en net pozisyonunu
buldu. Negredo’nun pasında ceza sahası içinde sol çaprazda topla
buluşan Lens’in şutu dışarı gitti.
40. dakikada Ricardo Quaresma’nın ceza sahası üzerinden çektiği
şut, kaleci Lukac’ın ellerinde kaldı.
47. dakikada sarı kart gören Dusko Tosic, bir sonraki hafta
oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.
54. dakikada Tosic’in ortasında Talisca’nın vurduğu kafa az farkla
auta gitti.
57. dakikada gole bir kez daha yaklaştık. Talisca’nın vurduğu frikik,
baraja çarpıp yön değiştirdi. Kaleci Lukac kımıldayamadı, ancak top
çataldan döndü.
65. dakikada Larsson sol kanattan uzun bir top gönderdi. Ceza
sahasına çevrilen top Atiba’ya çarpıp kaleye yönelirken, Fabri topu
çıkardı.
67. dakikada Akhisarspor Larsson’la bir tehlike daha yaşattı. İsveçli
oyuncunun sol çaprazdan çektiği şutu Fabri güçlükle önledi.
80. dakikada oyuna sonradan dahil olan Paulo Henrique, Medel’e
yaptığı hareket sonrası yardımcı hakemin uyarısıyla Serkan Çınar’dan
kırmızı kart gördü.
Hakem Serkan Çınar, yedi dakika uzatmaya işaret etti. Son
dakikalarda inanılmaz bir baskı kurduk. Cenk Tosun’un altı pas
üzerinden vurduğu şutta savunma etten bir duvar ördü ve topu
güçlükle uzaklaştırdı.
90+3’te Akhisar golle burun buruna geldi. Larsson’un vuruşunu
Fabri parmaklarının ucuyla çıkardı. ◊

BEŞİKTAŞ
Akhisarspor

0-0

TÜRKİYE SÜPER LİG

12. HAFTA / 17.11.2017
Hakemler:
Serkan Çınar,
Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu
Stadyum:
Vodafone Park
Sarı Kart:
Kadir (Dk.10), Tosic (Dk.47), Atiba
(Dk.62), Henrique (Dk.76), Babel
(Dk.78), Medel (Dk.79), Fatih (Dk.81),
Hora (Dk.88), Lukac (Dk.90)
Kırmızı Kart:
Henrique (Dk.79)
BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO, MEDEL, TOSIC,
GÖKHAN, TOLGAY (Dk.75
OĞUZHAN), ATIBA, LENS (Dk.46
CENK), QUARESMA, TALISCA,
NEGREDO (Dk.65 BABEL)
Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic,
Fatih, Babel, Oğuzhan, Orkan, Necip,
Mustafa, Cenk
Teknik Direktör: Şenol Güneş
AKHİSARSPOR:
LUKAC, LOPES, MUSTAFA, CANER,
KADİR, AYKUT (Dk.75 ERAY),
SONER, ONUR (Dk.85 HORA),
SISSOKO, LARSSON, EMNES (Dk.59
HENRIQUE)
Yedekler: Fatih, Alperen, Orhan, Kadir,
Eray, Aykut, Barbosa, Muğdat, Hora,
Emnes
Teknik Direktör: Okan Buruk
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“Dualarım Beşiktaş için”
O, Türkiye’nin belki de ilk proleterlerinden. Büyük bir devrimle kurulan
yeni cumhuriyet için Edirne’den Ardahan’a, Çanakkale’den Batman’a
canla başla çalışan Cumhuriyet kurucusu emekçi kuşağın yaşayan en son
temsilcilerinden... Üstelik 1930’lu yıllardan bu yana hep desteklediği Kara
Kartal’ın yürekli bir fanatiği! Kalbi Beşiktaş için hala heyecanla çarpan
Batmanlı Emin Beyler, tüm Beşiktaş sevdalılarına selamlarını yolluyor ve
çok özel anılarıyla dergimize konuk oluyor.
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Yazı:

Murat Arda
Fotoğraf:

Murat Beyler

B

atmanlı Emin
Beyler, Türkiye
Petrolleri Anonim
Ortaklığı adındaki
devasa oluşumun
			
ve Batman yöresinin kuruluş zamanlarına şahitlik
etmiş. Emin dede, gururla TPAO’nun
ilk emekçilerinden olduğunu söylüyor. Ama onun en büyük gururu Kara
Kartal’a olan iflah olmaz kara sevdası. “Ben Beşiktaş’a tutulmuşum”
diyor o tatlı aksanı ile.
Güneydoğu insanının o kendine
has içtenliğini, ruhen bozulmamışlığını o kadar güzel simgeliyor ki Emin
dedemiz...
Altmışlı yıllarda hayatında ilk
defa uçağa binip İstanbul’a geldiği
dönemleri anlatışı zaten başlı başına bir efsane... Göz ameliyatı için
geliyor. Ameliyat sonrası doktoruna
sorduğu ilk soru: “Aman doktorum,
Beşiktaş’ın maçını izlemeliyim!”
Doktor: “Olmaz be adam, deli
misin? Dinlenmen lazım.”
Emin dede: “Ama Beşiktaş’ın maçı
var!?”
Doktor: “Ya havle...”
Ameliyattan beş saat sonra
doktor hastasını kontrole gittiğinde yatağı boş bulacaktır. Bizimki
hastaneden kaçmış ve 1967 yılında
Beşiktaş- Göztepe maçını “izlemeye” tek gözle gitmiştir!
O haliyle soluğu o zamanki adıyla
“Dolmabahçe Stadı”nda alıyor.

Beşiktaşlılığın halkların kardeşlik
çimentosu olması ve sadece ülkemizden değil, tüm dünyadan çılgın
ruhluları nasıl kendine çektiğinin de
bir ispatı gibi değil mi sevgili Emin
dede...
Cumhuriyet ile yaşıt olmasına
rağmen ve biraz da hasta olmasına
rağmen Beşiktaş söz konusu olduğunda adeta delikanlılık günlerine
geri dönüyor Emin dede. “Bak” diyor,
“tribünden bir anımı daha anlatayım.”
Keyifle Emin Beyler’i dinliyoruz:
“Yine İnönü Stadı’ndayız arkadaşlarla. Maç devam ediyor, ilk devre
0-0 bitti, sıkıntı büyük. İkinci devre
başladı. Bir dua okumaya başladım.
Beş dakika sonra gol attık. Arkamda

iki tane güzel kız vardı. Dediler ki:
‘Amuca amuca, bi dua daha oku.’
Dedim ki: ‘Dondurma ısmarlarsanız
okurum!’ Ismarladılar. Bir güzel de
yedim dondurmayı.”
“Eee, sonra?” diyoruz Emin dedeye, “Okudun mu ikinci duayı?”
“Yok. Öyle dondurmayla olmaz bu
işler. Bir gol yeter.”
Gülüyoruz. Neyse ki Beşiktaşımız
maçı galip bitirmiştir.
“29 Ekim 1923 doğumluyum,
Cumhuriyet’in ve Beşiktaş’ın çocuğuyum” diyor Batmanlı bu güzel
adam ve ekliyor: “Dualarım Beşiktaş
için!”
Ona sağlık diliyoruz. Sesi hala
kulaklarımda çınlıyor: “İnşallah bu
sezon da şampiyonuz” diyor. ◊
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Aile ve Çocuk
Dostu Bir Müze:
Beşiktaş JK Müzesi
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Yazı:

Cansu Karamustafa

Türkiye’nin ilk spor kulübü
müzesi olma unvanını
taşıyan Beşiktaş JK
Müzesi, farklı etkinlikler
ve atölye programları ile
ziyaretçilerine ailecek
keyifli vakit geçirme fırsatı
sunuyor. Beşiktaş JK Müzesi,
çocuk dostu sergileme
alanları ve etkinlikleri ile
ziyaretçilerini bekliyor.

eşiktaş JK Müzesi, yeni kurgusu
ve tasarımı ile
birlikte çocuklara
özel alanlar
			
ve programlara
yer verirken, ziyaretçilerini bugünden
geçmişe doğru bir yolculuğa çıkararak Beşiktaş’ın dünyasıyla tanışmaya
davet ediyor. Çocuklar ve gençlere
yönelik müze eğitim programları ve
atölyelerle çocukların etkileşimli bir
öğrenme deneyimi yaşayarak spor
tarihi ve müzelere dair bir kavrayış geliştirmesi, gelecek nesillerin
Beşiktaş’ın futbol mirası ve kültürünü
keşfetmeleri ve öğrenmeleri hedefleniyor.
Kulüp tarihindeki farklı branşlara
ait pek çok başarıyı hikayelendiren
sergileme boyunca farklı yaş gruplarındaki çocuklar için özel olarak
hazırlanmış oyunlar ile futbol oyunu,
top, krampon, stadyum gibi konularda keşfedecekleri alanlar eşlik ediyor.

Çocuklar, kulübümüzün hikayesini
keşfederken “Geçmişte futbol oyununa verilen isimler nelerdi?”, “Tarihte
ilk kramponu kim giymişti?”, “Stadyum adı nereden gelir?” gibi pek çok
soruya da cevap buluyorlar.

Hem oyun hem eğitim

Okul grupları ile hafta içi gerçekleştirilen rehberli müze gezilerinin
yanı sıra aileleriyle vakit geçirmek
isteyen ziyaretçilere yönelik bir Çocuk Etkinlik Alanı bulunuyor. Bu alanda çocukları hem çeşitli oyunlar hem
de hafta sonları eğitmenler eşliğinde
düzenlenen farklı etkinlikler ve atölye
programları bekliyor. Kulübümüzün
spor tarihine dair kupa, forma, krampon, flama gibi birçok obje etrafında gerçekleşen nesne odaklı müze
gezileri, fotoğraf, görüntü ve oyunların yer aldığı dijital uygulamalarla
eğlenceli hale gelirken aynı zamanda
çocuklara aktif bir öğrenme deneyimi sağlamak, yaratıcı düşünmeyi

Hayatın her alanında
fair-play

JK Altyapı Futbol Takımı antrenörlerinden Mesut Kır ve spor psikoloğu
Ömer Ateş, yaz atölyelerimize destek
vererek çocuklarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Yeşil Sahalardan
Yeşil Enerjiye Dönüş

52

Aralık
2017

geliştirmek, sporu sevdirmek ve spor
kültürü oluşturmak hedefleniyor. Hem
rehberli turlar hem de hafta sonu
çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmek
isteyen bireysel ziyaretçilere yönelik atölye programları Milli Eğitim
Bakanlığı müfredatına uygun olarak
planlanıyor.
Yaz döneminde başlayan atölye
programları, eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen spor ve sanat
atölyelerini içeriyor. Yedi-on iki yaş
grubuna yönelik “Semtimiz Beşiktaş”, “Futbolun Kuralları”, “Taraftarın
En İyisi” başlıklı Yaz Atölyeleri’nde
çocuklar müzenin de içinde bulunduğu semtimiz Beşiktaş’ın tarihi
mekanlarından hareketle maket tasarımı yaparken, futbolun kurallarını
deneyimleyerek öğrendiler ve sporda
centilmenlik, hoşgörü kültürüyle tanışarak afiş tasarımı yaptılar. Beşiktaş

Beşiktaş JK Müzesi, geçtiğimiz
günlerde Dönüşüm Derneği ile birlikte “Yeşil Sahalardan Yeşil Enerjiye
Dönüş” ve “90 Dakikada Fair Play”
atölyelerini gerçekleştirdi. Türkiye’nin
ilk akıllı ve çevreci stadı Vodafone
Park’ın yağmur suyu biriktirme alanları, güneş enerjisi panelleri, enerji
tasarruflu aydınlatma sistemleri ile
yeşil enerjiyi destekleyen yaklaşımından hareketle, “Yeşil Sahalardan
Yeşil Enerjiye Dönüş” adlı ilk pilot
atölye 50. Yıl Süheyla Artam İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin katılımıyla
gerçekleşti. Ağaç kesilmesine gerek
kalmadan, su kirletmeden, çok az
enerji kullanarak eski gazetelerin
nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenen
öğrencilerin baskı resim yöntemiyle
geri dönüştürülmüş kağıtlara hazırladıkları çalışmalar ve kağıt hamuru ile
atıklardan tasarladıkları heykellerden
oluşan sergi ise şu an müzenin etkinlik alanında görülebilir.

“90 Dakikada Fair Play” atölyesinde “Şeref’imizle oynar, Hakkı’mızla kazanırız” sözlerini ilke edinen
kulübün değerlerinden yola çıkarak
çocukların fair play ya da centilmenlik kavramını yalnızca sporun değil,
günlük yaşamlarının da bir parçası
olarak benimsemeleri hedefleniyor. Dokuz-on dört yaş grubundaki
çocukların ebeveynleri ile birlikte katıldıkları bu atölyede hem yetişkinler
hem de çocuklar, yaratıcı drama
eğitmenleri eşliğinde yaşanmış fair
play örneklerinden yola çıkarak oyun
kurallarına uymak, rakibi oyunun bir
parçası olarak görmek, oyun koşullarında şans eşitliğini kollamak,
kazanınca zaferi ve başarıyı dengeli yönetmek, yenilince sonuca ve
kazanana saygı göstermek gibi bu
tanıma uygun davranışları deneyimleme fırsatı yakaladı. Etkinlik
sonunda ise Beşiktaş, Galatasaray,
Fenerbahçe, Trabzonspor gibi farklı
takımların taraftarı olan katılımcıların
Süleyman Seba, Özhan Canaydın,
Avrupa Şampiyonu Türkiye Ampute
Futbol Milli Takımı için serbest olarak
tasarladıkları fair play ödülleri ortaya
çıktı. Böylece sanat yoluyla kendini
ifade etme imkanı bulan çocuklar,
ebeveynleri ile birlikte Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi’nin de vurguladığı
“kişisel çıkarları ve hırsları bastırarak
yaşamda üstün insan ruhunu ortaya
koymak” adına ilk adımlarını attı.
Beşiktaş JK Müzesi, sporla sanatın
buluştuğu etkinliklerle yıl boyunca
çocukların serbest zamanlarını verimli değerlendirdiği ve iyi vakit geçirdikleri bir öğrenme ortamı sunmayı
amaçlıyor. Etkinlik duyuruları müzenin sosyal medya hesapları üzerinden
takip edilebilir, ayrıca detaylı bilgi ve
atölye kayıtları için muzeegitim@bjk.
com.tr adresine ulaşılabilir. ◊
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Parkeden gelen
topuk sesleri

O

Yazı - Fotoğraf:

Hasan Avcı

Aldığı zaferlerle ses
getiren Beşiktaş Sompo
Japan’ın bu sene en büyük
destekçilerinden biri de
parkeden gelen topuk
seslerinin sahipleri olacak:
“Eagle Girls By
Sompo Japan”

ldu, olacak
derken herkesin
bildiği tabiriyle basketbol
sahalarının
			
değişilmezi
ponpon kız takımı Beşiktaş Sompo
Japan için kuruldu.
Alınan zaferlerin yanında; ekranların güzel yüzü ve Potanın Kartalları’nı
desteklemeye gelen taraftarlarımızın neşesi olmak için Eagle Girls By
Sompo Japan, artık BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi’nde... Dünyada
ve ülkemizde basketbolun değerinin
yükseldiği bu dönemlerde takımlara
yapılan yatırımların yanı sıra; maç
önü, anı ve sonrası etkinlikleri de yeni
bir sektör ve gereklilik oldu. Başarıdan başarıya koşan Beşiktaş Sompo
Japan Takımımız’ın bir diğer yüzü
olması için Eagle Girls By Sompo Japan kuruldu. Tabii ki Potanın Kartal-

ları’nın ana sponsoru Sompo Japan’ın
büyük desteğiyle...
5+2 birbirinden güzel yerli ve yabancı Kartaliçe’den oluşan Eagle Girls
By Sompo Japan’ın aynı zamanda
arka planında da bir o kadar insan
molalarda kendilerine verilen süreyi
en iyi şekilde değerlendirmek için
harıl harıl çalışıyor.
Eagle Girls By Sompo Japan için
eleme dönemi kısa sürede oldu ama
çok detaylı oldu. Onlarca aday arasında en iyilerinin seçilmesi için uğraşıldı ve ilk maça sadece günler kala
en iyilerinden oluşan kadro tamamlandı. Muhteşem kostümlerin hazırlanması, gece yarısı saatler süren
provalar, tribünlerin ilgisini çekecek
ve onları çoşturacak olan koreografilerin hazırlanması için verilen emek...
Meşakkatli hazırlanma döneminin
ardından kısa bir video ile tanıtım ve
ilk maç...
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Herkesin heyecanı maç öncesi provalarda, maç esnasında ilk
molayı beklerken gözlerden belli
oluyordu. Çok kısa bir süre içinde
daha birçok kişinin bilmemesine
rağmen Beşiktaş tribünleri Eagle
Girls By Sompo Japan’ı benimsedi
ve bağrına bastı. Sosyal medyadan
alınan tepkilerin verdiği mutluluk,
kızların her provada daha özverili
çalışmaları, daha güzel günlerin
görüleceğinin bir teminatı gibi...
Bu sezon Akatlar’a yola düşenler
Beşiktaş Sompo Japan’ın zaferlerinin yanında, Eagle Girls By Sompo
Japan’ın muhteşem gösterilerinin
de bir parçası olacak. Parkeden
gelen topuk seslerine hazır olun ve
eşlik edin... ◊
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Akatlar’ın coşkusu, rakiplerin korkusu:

KARA KARTAL BANDOSU

B

Yazı:

Barış Uzel
Fotoğraf:

Hasan Avcı

Tribünlerinin beş sezondur
önemli renklerinden olan Kara
Kartal Bandosu, bu sezon da
erkek basketbol takımımızın
ana sponsoru Sompo Japan
Sigorta’nın destekleriyle
Akatlar’daki coşkunun
vazgeçilmez bir parçası
olmaya devam ediyor.

üyük çoğunluğu profesyonel
müzisyenlerden
oluşan Kara
Kartal Bando			
su, Beşiktaş taraftarlarının ürettiği çok sayıda besteye müzikal olarak destek vererek,
Akatlar Arena’da hem keyifli anlar
yaşatıyor hem de Beşiktaş Sompo
Japan’ın gücüne güç katıyor.
Sompo Japan Sigorta’nın Pazarlama Müdürü Doğukan Karakaya,
Kara Kartal Bandosu için : “Sompo
Japan Sigorta olarak, Beşiktaş JK
Erkek Basketbol Takımı ana sponsorluğu kapsamında desteklediğimiz saha içi aktivitelerle Beşiktaş
taraftarının farklı bir basketbol
deneyimi yaşamasını hedefliyoruz.
Kara Kartal Bandosu da, bu hedefin
önemli parçalarından biri. Müziklerini
ve bitmek bilmeyen enerjilerini büyük
bir coşkuyla tribünlere ve takımımıza
aktarıyorlar.” ifadelerini kullanıyor.
Profesyonel çalışmalarını Ritim
Art çatısı altında devam ettiren ve en
büyük hayalleri, takımımız Basketbol

Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırırken,
enstrümanlarıyla beraber aynı salonda olup, Beşiktaş Sompo Japan için
çalmak olan Kara Kartal Bandosu’nun
üyelerini daha yakından tanıyalım:
Mustafa Kemal Çokşen (Trampet): 1969 İstanbul doğumlu. Beşiktaş
tribünlerinin eski ve sevilen bir siması.
Tam bir Beşiktaş koleksiyoncusu.
Kara Kartal Bandosu’nun kurucusu.
Ailesi yüz yıldır Beşiktaşlı olan Çokşen, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde
yedi yıl ritim öğretmenliği yaptıktan
sonra Ritim Art’ı kurdu.
Rıfat Önsen (Trompet): 1965
doğumlu. 1989 İstanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuarı mezunu. Halen
İstanbul Devlet Konservatuarı’nda
öğretim görevlisi ve Sanat Toplulukları Sorumlusu.
Tevfik Tamküpeli (Trompet): 1960
İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu.
Direnen Mızıkacılar üyesi olan Tamküpeli, üç yıldır Kara Kartal Bandosu’nda.
Mehmet Ali Sözel (Trompet):
1980 İstanbul doğumlu. 2004 yılında

Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü’nden mezun oldu. Halen müzik
öğretmeni olarak görev yapan Sözel,
üç sezondur Kara Kartal Bandosu’nda.
Barbaros Ardıvar (Trombon):
1956 İstanbul doğumlu. 1971’de
İstanbul Belediyesi Konservatuarı’na
girdi. 1989’da Kent Orkestrası’na
girerek bando şefi oldu. İstanbul
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi
olarak çalıştı.
Cüneyt Çoltu (Saksafon): 1967
İzmir doğumlu. İzmir Devlet Konservatuarı mezunu. Tanju Okan, Erol
Büyükburç, Sibel Egemen, Nükhet
Duru, Ayten Alpman, Melike Demirağ, Salim Dündar, Deniz Seki gibi
birçok sanatçının albüm ve sahne
çalışmalarına katıldı.
Cemil Avdan (Saksafon): 1979
Eskişehir doğumlu. İlk ve ortaokulu
Eskişehir’de, liseyi Ankara’da okudu.
Evli ve iki çocuk babası olan Avdan,
iki yıldır Kara Kartal Bandosu’nda.
Akif Çarık (Saksafon): 1981 İzmir
doğumlu. İzmit Belediye Konservatuarı ve Marmara Üniversitesi
Kontrbas Anasanat Dalına mezunu.
Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nde
kontrbas öğretmeni olarak görev
yapmaktadır.
Ebru Özkan (Davul): 1976 İstanbul doğumlu. Eğitimci. 2009 yılından
beri Ritim Art bünyesinde birçok
etkinlikte yer alan Özkan, Kara Kartal Bandosu’nun kuruluşundan beri
görev almakta.
Aşkın Aldanmaz (Davul): 1977
İstanbul doğumlu. Çeşitli besteleri ve
bir single çalışması olan Aldanmaz,
Ritim Art’ın kemik kadrosundan.
Baran Özkürkçü (Davul): 1981
Ankara doğumlu. 2007 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
mezunu. 2011 yılından beri Maliye

Bakanlığı’nda Gelir Uzmanı olarak
çalışmakta. 2013 yılından beri Kara
Kartal Bando’sunda.
Çağla Üren (Davul): 1994 Bakırköy doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okuyor.
221B ve Episode Dergi yazarı. İlhan
Mansız’ın büyük hayranı olmanın
sonucunda kendisini bu sezon Kara
Kartal Bandosu’nda buldu.
Şükrü Burbar (Davul): 1982
Mersin doğumlu. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü
mezunu. Yüksek lisansını Genel Türk
Tarihi’nde yaptı. Tarih öğretmenliği
yapmakta olan Burbar, 2007’den
beri Ritim Art bünyesinde.
Recep Önal (Davul): 1960 Kayseri
doğumlu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu.

Mimarlık ofisi sahibidir. Beşiktaş’ın
her branşında maçlarına gidip destek veren Önal, üç sezondur Kara
Kartal Bandosu’nda gönüllü olarak
yer almaktadır.
Barış Uzel (Davul): 1973 Beşiktaş doğumlu. Saint-Benoit Fransız
Lisesi ve Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F.
İşletme Bölümü mezunu. Fransızca
ve İngilizce bilen Uzel, hem Beşiktaş Dergisi’ne hem de Kara Kartal
Bandosu’na gönüllü olarak katkı
vermektedir.
Ömer Bora Çakır: Kara Kartal
Bandosu’nun ve Ritim Art’ın medya ayağı. Beşiktaşlı olan Çakır ve
Byboraphoto (www.byboraphoto.
com.tr) ekibi, çektikleri video ve fotoğraflarla Kara Kartal Bandosu’nu
ölümsüzleştirmekte. ◊
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ASTROLOJİK PORTRE:
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MEDEL
60

Aralık
2017

zegeni bulunmaktadır. Kadim bilgiler ve dini kitaplarda 7 kutsal bir
sayı olarak kabul edilir. Dünyanın
7 günde kurulmuş olması, 7 kat
gökyüzü, çıplak gözle izleyebildiğimiz yörüngesi olan gökcismi
sayısının 7 oluşu gibi birçok konuda bu sayıya yapılan vurgu dikkat
Yazı:
çekicidir. Haftanın 7 gününün her
Betül Alakır
birininde astrolojik olarak yöneISAR CAP, Danışman Astrolog
ticisi kabul edilen gezegen vardır.
www.betulalakir.com
Hatta günler Latince isim köklerini bu gezegenlerden almışlardır.
Pazartesi günü de Ay tarafından
yönetilmektedir ve yabancı dillerde pazartesi gününün telaffuzunun içinde ‘Ay’ kelimesi bizzat
slan burcu
bulunmaktadır. (İngilizce: Monday,
futbolcuAlmanca: Montag, Fransızca: Lunlarımızdan
di, İspanyolca: Lunes). Ay gezegen
olan Gary
olmamasına rağmen, düzenli bir
Medel, 3
yörünge hareketine sahip olması
		
Ağustos
ve dünya ile arasındaki yüksek
1987 Pazartesi günü Şili’nin Santiçekim gücü sebebiyle astrolojik
ago şehrinde hayata gözlerini açsembolizm içinde önemli bir yere
mış. Astrolojik sembolizm içinde
sahiptir. Duyguları ve kişiyi bilinher günün bir
çaltından harekete geçiren
yönetici
doğal çekilimleri temsil
geeder.
Gary Medel’in
doğum gününün Pazartesi
olması, onun
aslında Ay
gününde
doğduğunu ve
doğum
haritasında
Ay’ın
Akrep
burcundaki konumunun
Male / 3 Aug 1987, Mon / 12:00 PM AST +4:00
çok önemli
Santiago, Chile / Tropical / Whole Sign

A

olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan kendisinin Aslan burcu olması
da haritasında Güneş’in yönetici
pozisyonundaki gücünü gösteriyor. Eril ve maskülen enerjiyi
temsil eden Güneş ile duyguları
temsil eden Ay’ın bu kadar dikkat
çekici olması Medel’in karakterinde bu iki özelliğinde çok kuvvetli
olduğunu vurguluyor.
Gary Medel futbol hayatına
ülkesi Şili’de başladı. Universidad Catolica’da başladı. Defansa
dönük orta saha oyuncusu olarak
gösterdiği performans, Güney
Amerika’nın en köklü kulüplerinden Boca Juniors’un dikkatini
çekti. 2009 yılında Boca Juniors
forması giymeye başlayan Medel’in başarılı performansı Avrupa
kulüplerinin dikkatini çekti ve
2011 yılının Ocak ayında 3 Milyon
Euro karşılığında La Liga’nın
kuvvetli ekiplerinden Sevilla’ya
transfer oldu. Başarılı geçen iki
yılın ardında Premier Lig ekiplerinden Cardiff City’ye 11 Milyon
Pound karşılığı transfer oldu.
Ancak takımın kötü gidişatına
engel olamadı ve 2015 yazında
10 milyon Pound’a Inter’e geçti ve takımın değişmezlerinden
olmayı başardı. 11 Ağustos 2017
tarihinde Beşiktaşımız’a transfer
olan Medel, üç yıllık sözleşmeye
imza atarken şu sözleri söyledi:
“Başkanımıza ve yöneticilerimize
teşekkür ediyorum. Taraftarlara
destekleri için teşekkür ederim.
Benim için çok büyük bir transfer.
Beşiktaş iki kez üst üste şampiyon oldu. Bu başarıları devam
ettirmek için buradayım.”
Su ve ateş ağırlıklı bir astrolojik haritaya sahip olması, onun
hem çok enerjik, hırslı, cesur,

gözü kara olduğunu hem de aşırı
duygusal, tutkuyla bağlanan bir
yapıya sahip olduğunu gösteriyor.
Medel’in doğum anında gökyüzünde Güneş, Venüs, Mars Aslan
burcunda; Jüpiter Koç burcunda;
Satürn, Uranüs’te Yay burcunda
yer almışlar. Bu gezegenlerin bulundukları burçların tümü hevesli,
girişken, cesur, enerjik, mücadeleci özellikler getiren ateş elementindendir. Öte yandan doğum
haritasında Ay ve Plüton’un Akrep
burcundaki; Merkür’ün de Yengeç
burcundaki yerleşimi, su elementinin özellikle duygular, sezgiler,
düşünce yapısı üzerinde çok
etkili olduğunu vurgulamaktadır.
Başka bir deyişle Medel’in harekete geçmesi için önce duygusal
olarak motive olması, hissetmesi
gerekmektedir.
Akrep burcundaki Ay onun
sevdiği her şeye tutkuyla bağlı olabileceğini gösteriyor. Çok
sezgisel olan Ay Akrep kişileri
için güçlü olmak ve etrafındaki
her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek önemlidir. Kendisine
yapılan her davranışın altındaki
sebebi kolaylıkla sezer ve kötü
niyetli hareketleri affetmesi hiç
kolay olmayabilir. Akrep burcunun
en bilinen özelliği olan intikam
alma davranışı Ay’ı Akrep’te bulunan kişilerde biraz daha yoğun
görülebilir. Çünkü kişi kendisine
duygularına yönelik yapılan yanlışları affedip unutmakta zorluk
çekebilir.
Bu noktada Gary Medel’in
Aslan burcundaki gezegenlerden
gelen gurur, iyimserlik, özgüven
ve dürüstlük gibi özelliklerine de
vurgu yapmakta yarar var. Aslan
kişileri de kolay affedici olmazlar. Özellkle haksızlık, saygısızlık, arkadan iş çevirilmesi gibi
durumlarda ateş elementinden
gelen etkiyle kolay sinirlenebilir,
asabi tavırlar sergileyebilirler. Tabii Aslan burcu her davranışında
dikkat çektiği için, Medel gibi bir
oyuncu da her hareketiyle mutlaka dikkatleri üzerine çekecektir.
Zaten Gary Medel’in profesyonel
futbol geçmişine şöyle bir göz
attığımızda kendisinin oyunculuk geçmişinde en dikkat çeken
özelliğinin aldığı kırmızı kartlar
olduğunu fark ediyoruz. Özellikle
Sevilla ve İnter formaları altında

aldığı sarı/kırmızı kart cezaları
onun bazı maçları kaçırmasına
sebep olmuştur.
Medel, zamanında sağlam
içgüdüleri, sert futbolu, dayanıklı
yapısı ve top çalma becerileri sebebiyle 2016 yılında
Inter’deki teknik direktörü tarafından klasik
defansif orta saha
oyunculuğu yerine stoper mevkine çekildi ve bu
bölgede oldukça
başarılı oldu. Akrep
ve Yengeç burçları
su elementinden
kıskaçları olan
burçlardır, tuttuklarını mutlaka koparırlar. Medel’in futbol
tarzına baktığımızda
da özellikle defansif alanda topu alma
şeklinde bacaklarını sanki
bu kıskaçlar gibi kullanarak
rakip hücum oyunlarına engel olduğunu görebiliyoruz.
Aynı zamanda Aslan burcunun özgüvenini de 1.71
cm olan boyuna rağmen
çıktığı hava topları ve
bitmeyen enerjisinden
rahatlıkla fark ediyoruz. İşte bu özet bile
astrolojik sembolizmin
gerçek hayata yansımasına küçük bir örnek
olarak düşünülebilir.
Yazımın başında
belirttiğim 7 sayısının öneminin Medel’in
güzel eşiyle evlenmek
için seçtiği 7.7.2017
tarihinde bir kez daha
vurgulandığını görmek doğrusunu isterseniz beni hiç şaşırtmadı. Yaşamda tesadüf
diye bir şey yoktur, her
şeyin bizim farkındalık
seviyemizin ötesinde bir
sebebi vardır. Ailesiyle
İstanbul’a gelmekten
mutlu olduğunu her fırsatta vurgulayan “Pitbul”
lakaplı futbolcumuza
tüm yeteneklerini rahatça
sahaya aktararak rakip
hücum hattına korkular
salacağı başarılı bir
sezon diliyorum. ◊
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Aç kaldık, susuz kaldık
terk etmedi, sevdan bizi

ı

nsanı eskilere götüren bir şarkı
olur kimi zaman Beşiktaş, kimi
zaman da en karamsar anında gelecek için umutlu hayaller kurmasını sağlayan hoş bir
seda olur. Peşinden gittiğin deplasmanların
sonunda misafir takımın tutsak taraftarı
olarak kaldığın stadyumda bir yudum suya
ihtiyacın olduğunda Beşiktaşlısın. Kuzey
Kutup Dairesi’nde atkını açmak isterken
ellerin buz tuttuğunda da
Beşiktaşlısın.

İş gezisi için gittiğin dünyanın herhangi bir
yerinde oturup kahve içmek yerine bavuluna
koyduğun Siyah Beyaz sevdayı anlatmak
istiyorsan Beşiktaş ile atıyor demektir yüreğin. İşte yine, Beşiktaş sevdalarını haykıran
dört Kartal yürekli taraftar sayfalarımızda.

Rusya’da festival
Beşiktaş ile renklendi
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Rusya’nın Sochi şehrinde düzenlenen Uluslarası Gençlik ve Öğrenci Festivali’ne davetli olan milliyet.com.tr’nin
başarılı editörü Uğur Ugan, sevdasını yanında götüren taraftarlarımızdan biriydi. Dünyanın dört bir yanından gelen
katılımcılara Beşiktaş atkısı açtıran Ugan, çok renkli festivalin en güzel görüntülerinin Beşiktaş atkısıyla gerçekleştiğini söyledi. 1947’den beri dünyanın çeşitli kentlerinde farklı aralıklarla gerçekleştirilen Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali’nin on dokuzuncusunda gençler kültürel, sanatsal, teknolojik sunumlarıyla kendilerini ifade ederken,
yeni kuşağın yeteneklerini de sergiledi. Uğur Ugan, “Gençler kendilerini çok güzel anlattı. Hayallerini, umutlarını ve
hayattan beklentilerini vurguladılar. Yüz seksen ülkeden katılımcının buluştuğu festivale Beşiktaş’ın asil renkleri de
damga vurdu. Böylesi bir kentte Beşiktaşmız’la tanışan birçok ulustan insan sempatiyle karşıladı” dedi. Daha sonra
Moskova’ya giderek atkımızı Kızıl Meydan’da dalgalandıran Ugan, taraftar olmanın hakkını verdi.

Bir başkadır Beşiktaş aşkı
Samsun’da yaşayan ev kadını Bilgenur Koçak da fanatizmin doruklarında bir Beşiktaşlı. Son Yunanistan, Makedonya ve Bulgaristan seyahatinde atkımızı açan Bilgenur Koçak, “Kendimi bildim bileli Beşiktaşlıyım, babam
sağ olsun iyi ki de beni Beşiktaşlı yapmış. Oğlum on beş yaşında ve tam bir fanatik Beşiktaşlı. Maç günlerini iple
çekiyoruz, evde maç izlememiz ise tam bir olay... Tezahüratlar, şarkılar, marşlar... Bir gün mabedimizde izleyeceğim
maçımızı... Futbolcularımızın hepsini biliyorum; hayat hikayelerini, ailelerini, yaşam tarzlarını... Ama Ouaresma ve
Cenk Tosun bambaşka. Oğlumla gittiğim her yerde atkımızı açıyoruz. Ne harika bir duygu anlatamam. Bizim Benim
Beşiktaş aşkımız bitmez. Atina, Üsküp ve Sofya’da da Kara Kartal aşkı hiç bitmedi” dedi.

Yeşil Polonezköy’ün
muhtarının Kara Kartal sevdası
Yeşil doğası ve otantik yapısıyla İstanbullular’ın hayran olduğu Beykoz’a bağlı Polonezköy’ün muhtarı Frederik
Novvicki’nin koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyor muydunuz? Altı kuşaktır İstanbul’da yaşadıklarını belirten
Frederick Novvicki, “Büyük dedem Andrey Novvicki, 1841 yılında İstanbul’a gelen ve geri dönmeyen on dört Polonyalı
askerden biri. Adampol’ü 1938’de Polonezköy’e çeviren ise onun torunu yani dedem Vincenty Novvicki. Çocuklarım ve
torunlarımla altı kuşaktır İstanbul’da yaşıyoruz. Yılda beş-altı kez Polonya’ya gidiyorum ve iki ülkemi de çok seviyorum” diye konuştu. Beşiktaş aşkının babasından kendisine miras kaldığını belirten Frederick Novvicki, “Başka renk
tanımam. Çünkü, ata toprağım olan Polonya’nın sembolü olan Kartal ile gurur duyan Beşiktaşım hayatımın en güzel
rengi. Her maça gidiyor, sesim yettiği kadar Kara Kartal’ı haykırıyorum. Bu sevda bitmez” dedi.

En büyük
özgürlük Beşiktaşlı olmak
Beşiktaşımız’ı en zor şartlarda bile savunabilecek kadar yürekli bir taraftar olan Levent
Karagöz, kızı Gizem Karagöz ile gittiği ABD-New
York’taki Özgürlük Anıtı’nda atkımızı açtı. Engelsizseyyah.com adlı sosyal alanı ile insanın engeli
aslında kafasında yarattığını kanıtlayan Levent
Karagöz, “Biz ailece Beşiktaşlıyız. Hepimiz olabildiğince maçlara gideriz. İnönü Stadı günlerinde
yaşadığım anıla benim için ölümsüz. Gençlerbirliği
maçında eşim ve oğlum tribünden girerken biz
kızımla engelli tribününe yöneldik. Oradan da giremeyince kızım beni tekerlekli sandalyem ile bir
buçuk kilometrelik dik yokuştan itmek zorunda
kalmıştı. Bu aşkın adıdır Beşiktaş” dedi. ◊

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

Handan Kaloğulları
Spor ve Pazarlama Yöneticisi

ı

lk olarak İngiltere’de demiryolu işçileri tarafından temeli atılan futbol, günümüzde
yatırımlarıyla, borsa hamleleriyle, marka
imajıyla, mağazalarıyla, lisansiye yönetimiyle, taraftarıyla ve daha birçok konuda
		
olduğu gibi şirket yönetilir gibi yönetilerek,
büyük bir endüstri haline geldi.
Tümden gelim bakış açısı ile adım adım değerlendirecek olursak; öncesinde üç yıl kadar spor pazarlama

müdürlüğü yaptığım Aktif Bank/Passolig’de çalışan
arkadaşlarımın ciddi emekler harcayarak hazırladığı
Ekolig raporuna göre, 2016 yılında Türkiye liginin ve diğer liglerin 18,4 milyar USD olan dünya futbol endüstrisinden ne kadar pay aldığını yanda bulabilirsiniz:
Bu bilgiler doğrultusunda, Premier League’nin diğer
liglere attığı bu farkın nedenini yazdığım tüm yazılarımın detaylarında değinmiştim.
Peki bu endüstriyi çığ haline getiren taraftarların,
maç izleme noktasında ilgisi nasıl? Stadyumlarda, en
yüksek maç izleyen taraftar sayısına hangi lig sahip?
Bilgiler doğrultusunda, aşağıdaki grafiğe baktığımda iki hayal kırıklılığı yaşadım.
LİG

TOPLAM MARKA
DEĞERİ (MİLYON USD)

PAY

İngiltere
Almanya
İspanya
İtalya
Fransa
Türkiye
Hollanda
Brezilya
İskoçya
Portekiz

6.129
2.208
1.984
1.172
983
297
230
173
120
103

46
16
15
9
7
2
2
1
1
1

Birinci kırgınlığım, her yıl veya her ay gördüğümüz,
şahit olduğumuz bu bilgiler eşliğinde, Türkiye liginin
maç izleme sayısı, bu sıralamanın üst noktasında olabilmesi için stratejik adımları atamıyor ya da atmıyor
olmamız...
Diğer hayal kırıklılığımı ise, zaman ve emek harcayarak beş ayımı geçirdiğim İngiltere/ Premier League
yaşatıyor. Hayal kırıklığımın nedeni, diğer liglerin de
dahil olduğu maç izleme ortalamalarının grafiğinde
saklı. Bu ortalamada (aşağıdaki grafikte bulabilirsiniz)
gönül verdiğim Premier League’nin ikinci sırada yer
alması:

göz atacak olursak; Premier Leagu’nin, sıralamanın
başında olduğunu görebiliriz. Hemen arkasında ise
Almanya ligi (Bundesliga) bulunuyor. Birbirilerine yakın
gibi görünse de ticari gelirler arasında ciddi farklılıkların olduğu aşikar.

Avrupa’nın En Büyük 5 Liginin 2014-2015
Futbol Sezonundaki Ticari Gelirleri (Milyon / Euro)

307
Fransa

483
İtalya

1,200
İngiltere

Süper Lig

Bir diğer detaylı çalışma ise dünya liglerinin stadyumlarda en çok para harcayanları... Dilerseniz hangi
lig oluğuna birlikte göz atalım. Maç günü gelirlerine
bakacak olursak, sıralamada Türkiye ligi olarak altıncı
sıradayız. Bu gelirlere/grafiğe ülkelerin veya maç
izleyicilerinin kültürel yapılarını, kurumların pazarlama
faaliyetlerini, stadyumda hizmet veren kurumların
sundukları hizmetleri göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekiyor.

Gelelim spor pazarlamanın en önemli ve en büyük
kalemi olan, forma sponorluk gelirlerine... Aşağıdaki
grafikte de göreceğiniz gibi Almanya, diğer yukarıdaki
grafiklerdeki ikinciliğini, burada Fransa’ya kaptırmış
durumda. Biz ise gelirler sıralamanın içinde yer almıyoruz ne yazık ki... Neden giremediğimizi ve eksikliklerimize dair genel görüşümü, ara ara diğer yazılarımda
yer vermiştim. Bu nedenle tekararlamak istemiyorum.

Forma Sponsorluk Gelirleri
+
%36

2014-2015 Futbol Sezonu

213

Cari Fiyatlarla
GSYH’ya Oranı

+
%9

%0,03 %0,02 %0,04 %0,01 %0,01 %0,01

Avrupa’nın 5
Büyük Ligi ve Spor
Toto Süper Lig’in
Maç Günü Gelirlerinin bulundukları
ülkelerdeki gayrisafi yurtiçi hasıla
(GSYH) verilerine
oranları*

673
Almanya

8,395

Ligue 1

20,976

Serie A 22,644

La Liga 28,168

Premier League 36,452

Bundesliga 43,300

643
İspanya

157

+
%30

139
+
%13

128

96

+
%21

85
69

84

113
%5
44

521

435

221

165

63

0

768

İngiltere

Milyon / Euro

İngiltere

Almanya

İspanya

İtalya

Fransa

Türkiye

Yukarıdaki hayal kırıklılıklarımı bir köşeye bırakarak, detaylı çalışmamıza devam edelim. Avrupa’nın en
büyük beş liginin ticari gelirlerine (yandaki grafikte)

Fransa

Almanya

İtalya

87

42

Hollanda

İspanya

2013-2014
2014-2015
(Milyon / Euro)

Bir diğer detay olan yayın gelirlerine, yine daha önceki yazımda yer verdiğim için bu yazımda paylaşmak
istemedim. ◊

67

Aralık
2017

“K

Ş

68

Aralık
2017

CÜK BİR K
Ü
U
ÜÇ

NASIL BÜYÜK OLABİLİR Kİ?

E

Yazı:

Fatma Arsan

Yine Amerika’dan,
memleketten çok uzakta
başka bir ülkeden, öte
başka bir kıtadan, en
büyük Beşiktaşlı Kartaliçe
anneden ve onun dünyalar
güzeli iki prenses Yavru
Kartalı’ndan sizlere
selam getiriyoruz.

lif Ömer ve Dilara
Mercan ve Kayra
Ada’yı kısaca tanıyalım mı önce?
1976, İstanbul
		
doğumluyum.
Anne tarafım İzmirli olduğundan,
kendimi hep İzmirli hissetmişimdir. A.Ü. Halkla İlişkiler mezunuyum. Uzun yıllar satış, pazarlama
departmanlarında çalıştım. Ta ki
2004 yılında bir rüzgar esip, yolum
New York’a düşene kadar. İyi ki de
düşmüş diyorum. Burada evlenip,
iki su perisinin annesi olma şansına
sahip oldum. Mercan’ın bu hafta on
ikinci yaş gününü kutlayacağız. Bu
röportaj ona çok anlamlı bir hediye
olacak. Kayra ise dokuz yaşında.
Henüz beş yaşındayken çizdiği ve
kendi aralarında yapıştırdığı Kartal
çizimleriyle, daha o günlerden Beşiktaş sevdalısı olduğunu ispatladı.
Kayra ile ilgili başka bir anımız daha
var: Yine beş yaşlarında... Babasının
aklını çelmek için, “Gel bak bizim takım daha büyük, hem benimle aynı

takımda olursan ne istersen alırım”
diye kandırmaya çalıştığı bir gün
verdiği cevapla aslında doğuştan
Beşiktaşlı olduğunu gösterdi: “Özür
dilerim ama küçücük bir kuş koskoca Eagle’dan nasıl büyük olabilir ki.”
Beşiktaşlı olmak nasıl hissettiriyor size? Herkesin bir Beşiktaşlı
olma ya da Beşiktaşlı doğma öyküsü vardır. Sizinkini de anlatır mısınız
bize?
Ailem Beşiktaşlı ama öyle olmasa
bile Beşiktaşlı olurdum. Beşiktaş
marşlarını dinlediğimde kalp atışlarım hızlanıyor, heyecanlanıyorum
bu aşk değil de nedir? Bu arada
özelllikle Birol Can imzalılar favorim. Kendisini tanımayı çok isterim.
Evimiz Fulya’da bulunan o malum
yokuşun tepesindeydi. Antrenman
günleri yokuşun tepesinden hayran
hayran aşağıyı izlerdim. Spor gazetelerinin yeni yeni çıktığı yıllar... Tüm
genç kızların duvarlarını aktörler,
popçular süslerken, benim duvarlarımı Metin, Ali, Feyyaz süslerdi.

Ortaokul ve liseyi Şişli Lisesi’nde okudum. Okulumuz futbolda
başarıdan başarıya koşan, şampiyonlukları olan bir okuldu. Sizin
anlayacağınız, futbolcu fabrikası...
Arkadaşlarımın birçoğu Beşiktaş’ın
alt yapısında top koşturdu. Ümit
milliye kadar yükselen oldu. Okulu
kırıp herkes sinemaya giderken, ben
arkadaşlarla antrenman izlemeye
giderdim. Bu arada Sergen de bizim
okul mezunlarındandır.
Şöyle de bir anımı anlatayım.
Yazmaya çok meraklıydım. Çok
küçük yaşlardan itibaren günlük
tutma alışkanlığım vardır. Bir süre
önce eski günlüklerime baktığımda,
on iki-on üç yaşında yazdıklarıma önce gülümsedim, sonra “İyi ki
Beşiktaşlıyım” dedim. O günlerde
yine ailemle ergenlik krizlerinden
birini daha yaşayıp, evi terk etmeye, daha doğrusu biraz aşağımızda oturan babaanneme kaçmaya
karar vermişim. Ama daha sonra
altına şu notu düşmüşüm: “Bu hafta
Fener derbisi var. En iyisi haftaya
kaçayım.”
Amerika’da yaşamak nasıl?
Amerika nasıl bir yer? Merak edenler için neler söyleyebilirsiniz.
Amerikan rüyası; eğer burada
yasal olarak yaşama izniniz varsa,
hayallerinizin ülkesi olabilir. Burayı
ya seversiniz ya da nefret edersiniz.
İkisinin ortası yok. Ben burayı seven

“Stadımızın açılışını
televizyondan naklen,
ayakta, gözyaşları içinde
izledim. İlk kez gurbet beni
bu kadar üzdü.”
kesimdenim sanırım. İstanbul’dan
çok farklı bulmuyorum açıkçası.
Çocuklara tanınan imkanlar, insana
saygı, özgürlük, kuralların olması ve
uygulanması en sevdiğim tarafı. Bir
şeyleri elde ederken, tabii ki bazı
şeylerden vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. Mesela stadımızın açılışını
(orası benim gönlümde hep İnönü
Stadı olacak) televizyondan naklen,
ayakta, gözyaşları içinde izledim.
İlk kez gurbet beni bu kadar üzdü.
Ama bunun yanında kazandırdıkları da var. Bana bu ülkenin verdiği
ben güzel şeylerden biri, çocuklugumdan beri özlemini çektigim aile
yaşantısı ve iki prenses. Ben onlarla
gerçek bir anne nasıl olunur, bunu
öğrendim.
Amerika’da Beşiktaşlı olmak
nasıl? En uzak gurbette Beşiktaşlılık nasıl yaşanıyor?
Amerika’da Beşiktaş’ı aslında
Türkiye’den bile daha yoğun yaşıyorum desem belki şaşıracaksınız.
Biz burada çok büyük bir aileyiz.

Öncelikle BeşiktaşUSA adı altında bir derneğimiz var. Bu dernek
sayesinde tanıdığım, benim için
çok özel yeri olan dostlara sahibim.
Neredeyse her sabah güne başlarken birbirimizi arar maç yorumları, tahminler, transfer haberleri,
günün getirdiği haberlerin kritiğini
yaparız. Özellikle bir dostum var
ki, Türkiye’de ve dünyanın başka
yerlerinde yaşayan Kartal yürekli
insanların bulunduğu bir WhatsApp
grubuna üye yaptı beni. Her gün
Beşiktaş konuştuğumuz, en büyük
aşk paydasında buluştuğumuz
“116 Kartalları” grubuna sevgilerimi yolluyorum. Düşünsenize güne
Beşiktaş’la uyanmak, maç günleri
bazen yüzlerce mesajı okuyup,
onlarla Çarşı’da hissetmek, berabermiş gibi stada yürümek, her
pozisyonda beraber üzülüp, beraber
sevinmek, dünyanın bir ucundan
diğerine akan bir sevgi... Grubumuzun içinde çok kıymetli, Türkiye’nin önde gelen isimleri, tanınan
simaları, kendi dalında sektöründe
çok başarılı arkadaşlarımız var.
Hepsini tek tek zikretmeyeceğim
ama özellikle bize ağabeylik yapan
bir isim var ki, ona en içten sevgilerimi göndermek isterim. Beşiktaş
Jimnastik Kulübü Denetleme Kurulu
Başkanı, çok sevgili Feyyaz Tuncel...
Bizi Beşiktaş aşkı dışında bir araya
getiren başka bir özelliğimiz de, ben
de dahil olmak üzere birçoğumuzun
116. blokta kombine sahibi olması...
Henüz gidemedim ama ilk fırsatta
stamızda bir maç izlemek istiyorum.
Beşiktaşlılığı sosyal hayatta
nasıl yaşıyor, sokakta nasıl yaşatıyorsunuz?
Dediğim gibi, Amerika’da BesiktasUSA adı altında bir derneğimiz var. Burada bulunan dernekler
arasında en faal, en sosyal, en aktif
olan derneklerden birisi. Her yıl
Mayıs ayında yapılan Türk Günü
yürüyüşlerinde Manhattan sokaklarını Beşiktaş sesleriyle inletiyoruz.
Çocuklar yılın bu zamanını iple çekiyor. Üç yıldır düzenlenen ve artık
gelenekselleşen bayram pikniklerinde sadece Beşiktaş sevdalılarını
değil, tüm diğer renklere gönül verenleri de bir çatı altında toplayıp,
dostluk ve kardeşlik paydasında
buluşturduk. Geçen yıl düzenlediğimiz, benim de bizzat içinde yer
aldığım, sayın Başkanımız Fikret
Orman’ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz şampiyonluk balosunda bin
kişiyi ağırlamanın gururunu yaşadık. O kadar çok Beşiktaş’ı yaşıyor
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“Beşiktaşlı olmak öyle bir şey ki
orada kadın ve erkek olmak yok.
Sadece Beşiktaş var. Evet kadınlar
özellikle futbol konusunda azınlıkta
kalıyor ve insanlar önce şaşırıyorlar
bu kadar aktif bir şekilde bir
kulüp taraftarı olmanıza. Ama siz
kendinizi onlardan ayrı tutmayınca
tek yürek oluyorsunuz.”
ve yaşatıyoruz ki, Amerikalı arkadaşların bile bazıları bu etkinliklere
benimle beraber katılıp, Beşiktaş
diye tezahürat yapıyor. Hatta iki
arkadaşıma, isimleri yazılı forma
hediye ettim.
Maç izler misiniz? Totemleriniz
var mıdır?
Lig maçlarını hiç kaçırmam. Ama
Şampiyonlar Ligi maçları çalışma
saatlerine denk geldiği için kaçamak yaparak izlemek zorunda
kalıyorum (Patronum duymasın,
gerçi kendisi de çok sıkı bir Beşiktaş taraftarı). Maç olmadığı haftalar, lig arasında hayatımda bir şey
eksikmiş gibi geliyor açıkçası. Saat
farkından dolayı, maç saatleri bizim
kahvaltı sonrasına denk geliyor. Arkadaşlarla yaptığımız, uzun keyifli
bir kahvaltı sonrası maç izlemek
en büyük keyfim. Totemlerim var.
Mesela karşı takım atağa geçince
veya penaltı atıyorsa hemen kollarımı önümde kavuştururum (Babaannemin kısmet bağlayacağına
olan inancından geliyor sanırım).

Mercan, Kayra ve
benim ugurlu formalarımız var. Kızlarımın
öpücüğü olmazsa totem yarım kalır. Bir de
oturarak değil, ayakta
izlerim maçı.

Erkek egemen bir
dünyada, bir kadın olmak, bir kadın olarak
Beşiktaşlı olmak, Kartaliçe olmak çok kıymetli... Ve geleceğe iki
kartaliçe yetiştirmek
de... Bunun getirdikleri
ya da gerektirdikleri
için ne söyleyebilirsiniz?
Aslında Beşiktaşlı olmak öyle bir
şey ki, orada kadın ve erkek olmak
yok. Sadece Beşiktaş var. Beşiktaşlı olmanın getirdiği bir duruş,
efendilik, aynı sevdayı ve coşkuyu
yaşamak, bunu paylaşma isteği
var. Evet kadınlar özellikle futbol
konusunda azınlıkta kalıyor ve
insanlar önce şaşırıyorlar bu kadar
aktif bir şekilde bir kulüp taraftarı
olmanıza. Ama siz kendinizi onlardan ayrı tutmayınca tek yürek
oluyorsunuz. Geçen sene gerçekleştirdiğimiz baloda canla başla
çalıştık ve beş-altı kişilik ekipte
tek bayandım. Balo yaklaştıkça
uykusuz gecelerimiz oldu ama tek
düşüncemiz Beşiktaş’a layık bir
organizasyon yapmaktı. Son olarak,
çok özel bir teşekkürüm var. Bunca
saydığım şeyde içimdeki Beşiktaş
aşkı ne kadar büyük yer tutuyorsa,
eşimin desteği de o derece büyük
ve önemli benim için. Kendisi başka
bir takımı tuttuğu halde kızlarının
odasını kendi elleriyle bir Beşiktaş
müzesine çevirdi. BeşiktaşUSA’nın

bütün organizasyonlarında baş
rolerde yer aldı. Her sabah, sabahın
köründe alarm olarak “Beşiktaş
Seninle Ölmeye Geldik” tınılarıyla
uyandı. Burada yaşadığı halde “Ben
kombine almak istiyorum” diyen
çılgın karısına gülümseyerek destek verdi. Çok teşekkürler Göksel
Ömer... ◊
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Yazı:

Serdar Vatansever
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www.serdarvatansever.net

ir şeyi değiştiremiyorsak
tek çare
bakış açımızı
değiştir		
mektir.”
Kendi hayatımızda değiştirmek için ulaşamadığımız birçok
şeyi sadece kendi bakış açımızı
değiştirerek, dokunmadan ve onda
fiziksel bir değişiklik yapmadan
istediğimiz bir şekle sokabiliriz.
Ayrıca bakış açılarımızla çevremizdekilere örnek olabilir, başkalarının da kendimiz gibi düşünmesini sağlayabiliriz. Örnek olarak
yandaki resimde, kişilerin birbirlerine gördüklerini anlatmanın en
kısa yollarından birisi yerdeki şeyi
kendi gördüğü gibi ters çevirip

ona sunmasıdır. Bunun mümkün
olmadığı durumlarda ise diğer
bir yöntem “empati”dir. Resimde
kişiler ancak empati ile resimdeki
şekli birbirlerinin gördüğü şekilde
görebilir. Bu da fiziksel olarak karşıya geçmenin yanı sıra karşıdakinin gözünden görme eylemi olarak
değerlendirilebilir. Bakış açıları
doğru ya da yanlış değildir, çünkü
her birey olduğu yerden kendi
yaşam tecrübeleriyle tamamladığı
bir yapıyı kendi gözünde canlandı-

rır. Bu iletişimi sağlıklı kılabilmek,
her iki tarafın da “saygı” kavramını
kavrayışı ile ilgilidir.

Fazla “empati” bizi bakış
açılarımızdan saptırır mı?
Kişi kendi içinde, kendini ne kadar bölünmüş hissederse hissetsin,
çevre tarafından edindirildiği bakış
açıları ile dağarcığını genişletmiş
olacaktır. Ritim ile uğraşanlar
için metronomu okuyabilmek ve

üzerine ritim tutabilmek bir konu
üzerinde başka bakış açıları geliştirmekle eşdeğerdir. Bu yüzden
enstrüman çalmanın önemini bir
kez daha vurgulamak gerekir. Basketbol ise ritim oyunudur. El ayak
kordinasyonu ve top kontrolü gibi
fiziksel eylemlerin yanı sıra, set
kurma, pas verme, şut atma gibi
düşünerek yapılan bilişsel eylemlerinde önemi büyüktür. Bu eylemler farklı bakış açıları ile güçlenir
ve kişi bir maçta maksimum pozisyonu görmeyi sağlar. Kişi bu özellik
sayesinde farklı bakış açıları ile
hayatın eşit atan nabzının (metronomunun) üzerine kendi yaşamını
entegre edip, düzenli bir sistemde
özgün bir oyuncu olmanızı sağlayacaktır. İyi performans ise top
sektirme, şut atma, pas verme
ve diğer bilişsel süreçlerin doğru
senkronizasyonu (birleştirilmesi) ile oluşacaktır.
Hadi buna bir örnek verelim.
- Hayat başkalarına sunduğu fırsatları bana sunmuyor. Doğru yerde, doğru
insanlarla, doğru amaç için
bir araya getirilmiyorum. Ya
da ne kadar iyi olursam olayım insanlar beni görmez!
Çözüm:
Hayata bakış açımız, yaşamımızı etkiler. Bu konuda kişiye verilebilecek en güzel tavsiye: “Çerçevelerini değiştirmek” olacaktır.

“Çerçevelerini
değiştirmek” ne demek?

Oyuncuların, “Sağ ayakla sahaya girmedim”, “Bu gün havamda
değilim”, “O geldiğinde oynayamıyorum”, “Antrenörümle aram kötü
olduğunda performansım düşer”
gibi çerçeveleri değiştirmek hayatın bize sunduğu şeyleri şekillendirmemizdeki ilk adımdır. Kadınların özel dönemlerinde kendilerini
kötü hissetmeleri ve bunu yansıtmaları öğretilmiş bir çerçevedir.
Fiziksel değişimlerin psikolojik
değişimleri tetiklediği bilinir, fakat
bu örnekte bir sporcunun adelesindeki gelişim ağrısından rahatsız
olmaması ve onu geliştirdiği için
bu ağrının var olduğu öğretildiği
için, sporcu bu ağrının psikolojisini
etkilemesine izin vermez. Fakat
kadınlarda ise bu çerçeve “Sağlıklı
bir kadın özel gün ağrısı çekecektir.
Bu onun sağlıklı olduğunu gösterir” çerçevesi çoğu zaman kişilere
yerleştirilmemiştir. Bu durumda

en uygun yol çerçevelerin olumlu
yönde değiştirilmesinin kişinin
kendi kendine telkin etmesidir.
Hayatın sunduklarından yararlanamamak başlığı altında
değerlendirilebilecek en önemli
konulardan biri ise girdiğimiz ortamda kişilerin üzerimizdeki bakış
açılarını olumlu yönde ayarlamak
ya da değiştirmektir. Bu bir takım
yada toplantı olabilir.
Girdiğimiz ortamları sevip sevmememiz o ortamlara bağlı aktivitelerimizi de sevip sevebilmemiz
anlamına gelebilir. Bir takımda
bazılarından hoşlaşmadığımızda

antrenmana
gitmek için her gün ayaklarınızın
geri geri gittiğini söyleyebiliriz
(tabii başka bir kazancınız yoksa).
Bir süpermarkette sevmediğimiz
simaların bulunduğu gerekçesi ile
o marketten alışveriş yapmayız.
Tam tersini örneklemek gerekirse,
girdiğimiz bir dersin hocası bizi
sevmediğinde, arkadaş ortamımızda tutulmadığımızda, karşı cinsle
konuşma yaparken benim hakkımda kötü düşünecek mi endişesi bizi
bu aktivitelerden uzaklaştırmaya
ve belirli bir ön yargı oluşturmamıza iter. Bu konuda kişiye verilebilecek en güzel teknik benim şimdi
ismini koyduğum NGÖH tekniğidir.

NGÖH: Nasıl Görünmek
İstiyorsan Öyle Hisset

Kişi bu teknikte girdiği ortama
gitmeden önce bir zihinsel antrenman yapar ve insanların kendisine
davranışlarını hayal eder ve bu hayal içinde onları yönlendirir. Böylece kişi kendi bilinçaltında kişilere

bu fırsatı verecektir. Bu tekniğin
başka bir uygulanış biçimi ise, kişi
ortama girmeden önce kendini fiziksel olarak hazırlar. Örnek olarak,
halk dilinde “Güzelin yürüyüşüne
bile yansır” cümlesinde bu teknik,
yürüyüşünü düzelterek güzelliğe
ulaştıracak. Bu örneği biraz daha
açacak olursak özgüvenini sağlamış insanların fiziksel durumları (oturuş, yürüyüş, konuşma)
kendilerine hastır. Bu yüzden, eğer
bu fiziksel durumlar sağlanırsa
ulaşmaya çalışılan “güzellik” ya da
“yakışıklılık” kavramına kendimizi
ve çevremizdekileri ulaştıracağız.
Şişman ama çekici, çok yakışıklı
değil fakat karizmatik gibi kavramlar insanların bakış açılarını
kendi duruşları ile değiştiren
insanlar üzerinden örnek gösterilebilir. Tekniği daha basite
indirgersek, bir ortama (takım
olabilir) girdiğimizde insanların bizi nasıl gördüğüne
kendimizi inandırırsak, kendimizi öyle gösteririz ve böylece onlar da bizi öyle görürler.
Bazen çok zeki ve kıvrak zeka
dediğimiz insanların bir toplulukta
afallaması bu yüzdendir. Özgüven zekayı yanıltmalarla sınar ve
geliştirir. Zeka her şeyi bilebilmek
değil, neyi bilemediklerini bilmektir.
Zeka ancak özgüvenle birleşince
ortaya bir şeyler çıkabilir.

Özgüvenim kendime
bakış açımla alakalı

Herkes belirli bir psikolojik, biyolojik ve fiziksel özellikler bütünüyle doğar. Kimi özellikler genetik
yapıda aktarılır, fakat kalıtımsallığın yanı sıra etkileşim ile oluşmuş
şeyler azımsanamayacak kadar
fazladır. Bu yüzden oluşumumuzun
getiririsi olan bu yapıda istemediğimiz şeyleri eksiklik yerine
özellik olarak tanımlamak daha
doğru olur. Örnek vermek gerekirse kısa boylu bir basketbolcu
görünüşte dezavantajlı konumda
durabilir fakat aslında diğerlerine
nazaran kısa boyunun ona verdiği
özellik hızdır ve oynarken bunu
kullanır. Her zaman bu avantajlarını değerlendiren oyuncu “iyi bir
basketbolcu” olarak tanımlanabilir.
Dezavantajlarımızı avantajlarımıza dönüştürerek hayatımızda
öne geçelim ve bu sahnede iyi bir
oyuncu olmak için her şeyin aslında görülmeyi bekleyen bir yerde
durduğunu unutmayalım. ◊
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araştırma sonuçlarında dünyanın en
yaşanılabilir ve insanları en mutlu
şehir çıktığını kesinlikle anlamış olacaksınız. Ve tabii ki şehri gezmeye
bu pozitif enerjinin merkezi diyebileceğimiz Tivoli bahçeleri ile başlıyoruz.
Yazı:

Adil Akbay

D

ünyanın en eski
krallıklarından
birinin başkenti
olarak karşımıza
tarihi ve
			
mimarisi ile
çıkan şehir, aynı zamanda modern
dizaynın ve sanatın Avrupa’daki en
önemli noktalarından. Damarlarında
akan Viking kanının da hakkını veren
bu şehrin insanları İskandinavya’nın
Avrupa’ya açılan kapısında dünyanın en mutlu ve hayat standartları
yüksek topluluğu olarak yaşamaya
devam ediyorlar. Bu mutlu hayat,
şehrin enerjisini sokaklarında direkt
hissetmenize ve bu mutluluktan
kendinize pay çıkarmanıza neden
oluyor. Şehri dolaştıkça neden bu
şekilde anıldıklarını ve neden yapılan

TIVOLI BAHÇELERİ

Açıldığı 1843 yılından beri Kopenhag halkını ve ziyaretçilerini,
sahip olduğu onlarca aktivite ile
eğlendirmeye devam den Tivoli
Bahçeleri, Kopenhag ziyaretimi-

zin mutlaka görülmesi gerekenler
listesinde en tepede yer alıyor.
Özellikle lunapark alanı ve bu alan
içerisindeki roller coasterlar ile
macera içeren eğlenceleri sevenler
için biçilmiş kaftan. Dünyanın en
eski ahşap roller coaster’larından
biri olan Rutschbahnen en ilgi gören
aktivite araçlarından bir tanesi.
Daha modern hatta gerçeğe en
yakın deneyimi isterseniz tercihinizi
Daemon’dan yana kullanabilirsiniz.
Tivoli Bahçeleri’nin sundukları tabii
ki lunapark etkinlikleri ile sınırlı değil.

LITTLE MERMAID
VE KASTELLET

Performans sanatlarının da keyfini
çıkartacağınız bahçelerde özellikle
pandomim tiyatrosu, sekiz-on altı
yaş arası çocuklar ve gençlerden
oluşan, Danimarka Ulusal Muhafızları kostümleri giyen ve askeri tarzda
davullarla müzikal geçitler yapan
Tivoli Youth Gard ve özellikle yaz
aylarında karşılaşacağınız dünyaca
ünlü grupların konserleri Tivoli’den
alacağınız keyfi katlayacaktır. Mayıs
ve Eylül arasında gerçekleşen Tivoli
Festivali’ne denk gelirseniz onlarca
müzik etkinliği sizi bekliyor olacaktır.
Bu arada unutmadan Tivoli Bahçeleri’nin, masalları ile büyüdüğümüz Danimarkalı yazar Andersen’in
meşhur Nightangale masalına ilham
olduğunu da belirtelim.

Kastellet, Kuzey Avrupa’da en iyi
korunmuş yıldız şeklindeki kalelerden bir tanesidir. İki adet ana kapı,
beş adet kule, etrafını çevreleyen
kanallar, içerisinde yer alan idari
binalar, kilise ve bir değirmen ile
dönemin önemli detaylarını hala barındıran bu on yedinci yüzyıl kalesi,
onlarca askeri olaya şahitlik etmiş
olmasına rağmen günümüzde bir
park olarak kullanılmakta. Kastellet’in kendine has detayları, ziyaretçi çekmesi için yeterli olmasına
rağmen gördüğü ilginin bir kısmını
da köşelerinden birinde denizin
üzerindeki bir kaya parçasından yüz
yıldan fazladır oturan küçük deniz
kızına borçlu. 1913 yılında heykeltraş
Edvard Eriksen tarafından Andersen’in aynı isimli masalının etkisinde
yapılan bu heykel, o kayaya yerleştiği ilk günden beri Kopenhag’ın
simgesi oldu. Defalarca saldırıya
uğradı yenilendi ve halen kıyıda belki
de denize döneceği günü beklemeye
ve kendisini ziyaret edenlerle hatıra
fotoğrafı çektirmeye devam ediyor.

KRONBORG KALESİ
Shakespeare seviyorsanız, özellikle de Hamlet hayranı iseniz burası
sizin kaleniz. Danimarka topraklarını
istenmeyen ziyaretçilerden korumak
amacı ile inşa edilen bu kale aynı
zamanda on yedinci yüzyılın sonlarına kadar kraliyet ailesine de ev
sahipliği yaptı. Özellikle rönesans ve
barok dönemin etkilerini göreceğiniz
iç yapısı ile de ziyaretçileri tatmin
eden kale için Kopenhag’ın biraz dışına gitmeniz gerekecek ama buna
fazlasıyla değecek.

CHRISTIANSBORG
SARAYI

Kopenhag’ın merkezinde Slotsholmen adası üzerinde yer alan bu
saray, Danimarka parlementosunu
ve başbakanlık ofislerini barındırmakta. Aynı zamanda sarayın belli
bir bölümü kraliyet ailesi tarafından
özel toplantılar ve etkinlikler için
kullanılmakta. Günümüzdeki binanın
temelinde on ikinci yüzyılda inşa
edilen kale yatmaktadır. On sekizinci yüzyılda Danimarka krallarının, on
dokuzuncu yüzyılda ise parlementonun kullanım alanı haline geldi.
Christianborg Sarayı’ndan mimari
anlamda bahsederken üç önemli gelişim sürecinden bahsetmek
gerekir ki bu dönemler farklı mimari
tarzların saray içinde yer almasını ve
bu özelliği ile öne çıkmasına neden
olmakta.

CHURCH OF
OUR SAVIOUR

Kopenhag’ın en etkileyici yapılarından olan bu kilisenin en öne
çıkan kısmı, spiral şeklinde yükselen, dört yüz basamakla yaklaşık
doksan metre yukarıya çıkılan
kulesi... Kopenhaglılar tarafından
şehrin en iyi manzarasına sahip yer
olarak seçilen bu kulenin son yüz elli
basamağının kulenin dış tarafında
olması manzaraya daha da hakim
olmanızı sağlıyor. Kilisenin bir başka
önemli detayı da orgu... Hem görsel
anlamda hem de etkileyici sesi ile
Avrupa’daki en güzel kilise orglarından bir tanesi.
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CHRISTIANA
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Kopenhag içerisinde bambaşka
bir hayat tarzı ile karşılacağınız bu
özel yerleşim alanı 1971 yılında bir
grup hippi tarafından kuruldu. 2011
yılına kadar bölgede yaşayanlar ve
hükümet arasında süren tartışmalar,
1 Haziran 2012 yılında kurulan bir
vakıf üzerinden buradaki tüm yönetim Christiana halkına bırakıldı. Yeşil,
araba olmayan, kendine özgü mimarileri ile önce çıkan evlere sahip
bu bilge tam anlamıyla sanattan ve
özgür yaşam tarzından besleniyor.
Tabii ki bu olumlu düzeni koruyabilmek için bazı kurallar oluşturulmuş, bölgeye girerken bu kuralların
yazıldığı yapılması gerekenler ve
yapılmaması gerekenler listesine
göz atmanızda fayda olacaktır.

NYHVAN

Kurulduğu dönem tam anlamıyla bir denizci bölgesi olan bu eski
liman, sahip olduğu denizci kültürünün hareketliliğini günümüzde yer
alan restoranlar, cafeler ve barlarla
sürdürmeye devam ediyor. Özellikle
yaz döneminde Kopenhag’ta şehri
keşfettiğiniz uzun bir günün sonunda burada keyifli bir yemek ve caz
eşliğinde birkaç içki günün keyfini
katlayacaktır. Nyhvan evlerinin çoğu
dönemin sanatçılarına ev sahipliği
yapmış; bunların arasında en öne çıkanlardan birisi de masalları ile tüm
dünya çocuklarının hayal dünyasını
şekillendiren Andersen. Burada üç
farklı evde yaşayan yazar, en bilinen
eserlerinden “Prenses ve Bezelye Tanesi”ni burada kaldığı sürede yazdı.

AMALIENBORG
PALACE

Danimarka kraliyet ailesinin
yaşadığı saray, dört ana bölümden
oluşmakta. Moltke Sarayı, Levetzau
Sarayı, Brockdorf Sarayı ve Schack
Sarayı... 1794’te çıkan bir yangın, Christiansborg Sarayı’na zarar verince
kraliyer ailesi, o dönem denizcilik
akademisi olan bu saraya geçer ve
dönem içerisinde bu dört saray kralın ismi ile anılmaya başlar.

ULUSAL MÜZE

Kopenhag gezinizi bir müze
ziyareti ile genişletmek isterseniz
Ulusal Müze, en doğru adres olacaktır. Özellikle Viking tarihi ve ortacağ
döneminin detaylı anlatımları ile
tarihi anlamda çok nitelikli koleksiyonlara sahip olan müze şehrin en
çok ziyaret edilen müzelerinden.

ROSENBERG KALESİ

On yedinci yüzyılda İskandinavya
kralI 4. Christian için yapılan bu kale
günümüzde kraliyetin mücevherlerinden taç giyme törenlerinde kullanılan taçlara kadar ailenin en değerli
varlıklarının sergilendiği bir müze
olarak Kopenhag ziyaretçilerini ağırlıyor. Salonlardın duvarlarında ise
etkileyici şekilde Danimarke ve İsveç
arasındaki savaşlar resmedilmiş.

den n
e
m
Ye m e y i
Don
Kopenhag, sahip olduğu çok
kültürlü yaşam açısından tüm dünya
mutfağından tatları bulabileceğiniz bir şehir. Yaşam standartlarının
uzantısında üst seviye restoranlar
ile de en çok karşılacağınız şehirlerden bir tanesi ama biz daha klasik

Danimarka yiyeceklerine odaklanırsak pek çok kafe ve restoranda karşınıza çıkacak olan
Smorrebrod ile başlayabiliriz. Açık sandviç olarak
da bilinen bu klasik tat
dilim ekmeklerin üzerine isteğinize göre balık
ve etle, sebzeler ve sos
ile hazırlanıyor. Daha
çok pratik bir atıştırmalık
olarak değerlendirebilirsiniz.
Danimarkalılar’ın en sevdikleri yiyecekler listesinin başında
köftelerin geldiğini rahatlıkla
söyleyebiliriz. Frikadeller etten
yaptıkları ve Fiskefrikadeller,
yani balık köfteleri özellikle
kullandıkları tereyağının etkisi
ile en lezzetli yemeklerinden
iki tanesi. Balıkla aranız iyi ise
neredeyse bütün kuzey denizi
ülkelerinde karşınıza çıkacak
olan Ringa balığı salamurası,
Kopenhag restoranlarında
sizi bekliyor olacak. Ve tabii ki
somon balığı... Danimarkalılar tütsülenmiş somonu daha
çok severler bunu da genelde
Smorrebrodlar’da yani açık
sandviçlerde kullanırlar.
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yonlar dolu bekliyor olacak. Ve tabii
ki tatlı ve çikolata sevenler de epey
mutlu olacak. Çünkü dünyanın en iyi
çikolata üreticilerinden bir tanesi de
Danimarkalılar... Özellikle Flodeboller,
en sevilen çikolatalarından. ◊

dann
a
m
Al m e y i
Don
Kopenhag alışveriş konusunda
klasik hediyeliklerin yanı sıra ülkenin
yetenekli dizayn sanatçılarının
ellerinden çıkmış ev aksesuarları
ya da kıyafetler açısından da çok
zengin bir başkent. Ama Danimarka
klasiklerine dönersek örme kazaklardan el işi kraliyet porselenlerine
ve özellikle Viking hediyelikleri en
çok karşılacaklarınız. Bunların yanı
sıra doğduğu yerden almak isterseniz Lego dükkanları özel koleksi-
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SOSYAL BES I KTAS
15 EKIM - 15 KASIM 2017
(2820977)
84,4%

TT listesinde besiktas

(70203)
2,1%

#BeşiktaşınMaçıVar hashtagi, Twitter
gündemine spor ile ilgili olarak
damgasının vuran hashtag olmuştur.

(218214)
6,5%

(193895)
5,8%

#UCL hashtagi, Şampiyonlar Ligi’ne
taraftarlarımız tarafından gösterilen ilgi
sayesinde büyük başarı yakalamıştır.
En fazla kullanılan emoji
geçen ay olduğu gibi güç
emojisi olurken Milli maç
sebebiyle Türk bayrağı da
ardından gelmiştir.

INSTAGRAM HESAP PERFORMANSI

Beşiktaş’ımız Instagram’da
ileti başına aldığı etkileşimde
ilk sıradadır. Paris Saint
Germain’den sonra en fazla
takipçi alan takım
da olduk.

Resmi hesaplarImIzIn en beGenilen içerikleri
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Şampiyonlar Ligi resmi
hesabının paylaşımları ile
#UCL hashtagi #Beşiktaş hashtaginin ardından
2. popüler hashtag olarak
göze çarpmaktadır.

Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ü andığımız koreografi videomuz 25 binden
fazla retweetedilerek 10
Kasım’da sosyal
medyada günün popüler
çalışmaları arasına girmiştir.

FUTBOLCULARIMIZIN
en beGenilen içerikleri

SAMPIYONLAR LIGI
PAYLASIMLARI

Sene Sanki 91
Resim - Yazı:

Nihat Evren Derman
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U

zun bir aradan
sonra yılın son
sayısında nostalji kokan bir
çalışmayla
			
okuyucularımızın
karşısına çıkmak istedim. 2017’ye
veda ederken 1990’lı yıllara uzaranak o dönemin efsane kadrosunun
önemli figürlerini tuvalime aktardım.
1991 yılındaki ikinci şampiyonluğun adeta sanatsal belgesi olduğunu düşündüğüm bu özel çalışmaya
imza atarak, adeta kendi çocukluk
yıllarıma geri döndüm. Sokaklarda
kısa şortla top koşturduğum yıllarımı tuvalimi resmederken yaşadım.
İnönü Stadı’nın ilk maçından bugüne,
birçok farklı dönemi tuvalimde ele
almaya çalıştım. 1947’yle başlayan
seri 1958, 90’ların sonu, 2000’lerin
başı ve son dönemler olmak üzere birçok maçı tuvalime aktardım.
Beşiktaşımız’ın altın çağı denilen
Gordon Milne’li 1990, 1991 ve 1992
yıllarına ithafen yapılan ilk tablom,
benimle birlikte birçok Beşiktaşlı dostumu çocukluk yıllarına geri
götürdü diye düşünüyorum.
1990’ların başında hepimizi gururlandıran ve çoğumuzun Beşiktaşlı
olmasına neden olan, Metin Tekin, Ali

Gültiken, Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay ve Mehmet Özdilek’li dönemi,
yeni nesil ne yazık ki canlı olarak izleyemedi. Yeni jenerasyon, bu önemli
isimleri ya spor yorumcusu ya da
teknik direktör olarak tanıdıkları için
maalesef zaman zaman Beşiktaş’a
olan aidiyetlerinin sorgulandığına
şahit oluyoruz. O dönemin ruhunu yalnızca bugünü yaşayanların
anlamakta zorlandıklarını görüyoruz. Özellikle son dönemlerde
Rıza Çalımbay’a yönelik acımasız
eleştirilerin olmasından dolayı, eski
kaptanımızı da bu çalışmaya dahil
etmek istedim.
Beşiktaşımız’a hizmet eden futbolcularımızın bir kısmı zaman içinde gerek tavırlarıyla gerek söylemleriyle hatalar yapıp tepkimizi çekse
de; onlara ne dersek diyelim bir tek
konuda suçlama yapmamalıyız.
Onların Beşiktaşlılığını sorgulamamalıyız! Geçmiş yıllarda çok daha
iyi imkanları ellerinin tersiyle geri
çevirip Beşiktaş aşkıyla armamız
için ter döken dönemin kahramanlarının, şu an göğsümüzde taşıdığımız yıldızların içinde var olduklarını
unutmamalıyız.
Çocukluk yıllarımın efsane kadrosunun 1991 yılında elde ettiği ikinci
şampiyonluk ile geçen sezonki şampiyonluğun büyük benzerlik taşıdığını düşünüyorum; iki şampiyonluk
da yeniden yapılanmanın eseri. Bu
nedenle son çalışmama “Sene Sanki
91” adını vermeyi uygun gördüm.
Bu sezon üçüncü şampiyonluk
için yeni bir serüvene yelken açtık ve
adım adım bu hedefe ilerliyoruz. Bu
serinin nice sezonlar devam etmesi,
Siyah-Beyaz bayraklarımızın sokakları, köprüleri ve evlerimizi yıllarca
taçlandırması dileğiyle... ◊
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(50x70cm Tuval Üzeri Yağlıboya. Osman Soydemir Özel Koleksiyon)
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Damla Cangül:

“Vodafone Park’ta
dertler, tasalar
siliniyor,
arınıyorsun”
Oyuncu Damla Cangül ile Vodafone Park’ta neşeli ve eğlenceli bir buluşma
gerçekleştirdik. Ailece Beşiktaşlı olan sanatçı, Vodafone Park’a ilk adım attığı
andan röportaj sonuna kadar heyecanını hiç gizlemedi ve Kara Kartal’a olan
sevgisini içtenlikle bizlere aktardı.

Röportaj:

Murat Arda
Fotoğraf:

Eren Yiğit

B

eşiktaşlı tiyatro
oyuncusu Damla
Cangül, 28 Ekim
1986’da İstanbul’da doğdu.
			
2008 yılında
girdiği Uludağ Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana
Sanat Dalı’nı 2012 yılında birincilikle
bitirdi. Sırasıyla Bursa Şehir Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve
İstanbul Şehir Tiyatroları’nda çalıştı.
Halen İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oyunculuk yapıyor. Birçok dizi
ve sinema filminde yer aldı. Tiyatro
dergisi editörlüğü ve eğitmenlik de
yapan Damla Cangül, dans ve hareket üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
Tüm bunların yanı sıra sağlam bir
Beşiktaşlı olan Damla, müthiş bir
enerjiye sahip. Damla Cangül, tüm
sorularımıza büyük bir içtenlikle
yanıt verdi.
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“Vodafone Park’ın içine
adımımı attığımda
etraftaki her şey
silindi o an beynimden.
Bu duyguyu ifade
etmekte cümlelerim
yetersiz kalacak ama
şöyle diyebilirim; bir
an için dünya duruyor,
dertler tasalar siliniyor,
arınıyorsun. Huzur en
doğru kelime olabilir bu
duygu için.”

Seninle ilk Tosic ailesiyle Vodafone Park’ta röportaj yaparken
tanıştık. Gördüm ki bir hayli fanatik bir Beşiktaşlısın? O gün neler
hissettin?
Ben tesadüf diye bir şeye inanmıyorum ve evet bir şekilde yollarımız
kesişti seninle, çok da mutlu oldum
böyle bir teklifte bulunduğunda.
Eren Yiğit ise bu özel hikayenin
vesilesi, baş kahramanıdır. Sizin
sayenizde bu anlamlı hikayenin bir
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parçası oluyorum. Hem sevdiğim bir
futbolcu ve ailesiyle vakit geçirdim
hem de sabah röportaj için gelip
arabadan inip kafamı kaldırdığımda
o kocaman yeşilliğin, o büyük Beşiktaş yazısının içine bir rüya gibi indim.
O saha, o ruh gerçekten rüya gibi.
Tosic’in de iyi bir futbolcu olmasının
yanında inanılmaz iyi bir insan olduğunu gördüm. Sıcakkanlı, güleryüzlü
ve çocuklarıyla eşiyle oldukça ilgili
bir baba gördüm. Gönül verdiğin
takımın, sevdiğin bir sporcunun bu
güzel yanlarını görmek de mutluluk
vericiydi. Elbette Beşiktaş’ın futbolcusundan da bu beklenirdi.
Şu anda tekrar Vodafone Park’ın
saha içindeyiz. Burada olmak nasıl
bir duygu? Hislerini alalım...
Bugün, ikinci kez saha içine inme
şansım oldu. Bu kez o mabed sadece
bana ait gibi, sadece benim mabedimmiş gibiydi. Etraftaki her şey
silindi o an beynimden. Bu duyguyu
ifade etmekte cümlelerim yetersiz
kalacak ama şöyle diyebilirim; bir an
için dünya duruyor, dertler tasalar
siliniyor, arınıyorsun. Huzur en doğru
kelime olabilir bu duygu için.
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Beşiktaşlılığa nasıl bulaştın?
Bu işte en can alıcı soru. Babam
Cem Cangül sayesinde bulaştım.
Babam ikinci ligde yıllarca top
koşturan, gol krallığı, kupası olan,
zamanında takımların peşinden
koştuğu bir yetenek ve koyu Beşiktaşlı. Zamanla aldığı kararlar ve
yaşla birlikte emekliye ayırdı kendini.
Ben sporun ve Beşiktaş’ın içine
doğmuş oldum babam sayesinde.

“Çarşı denilen bir gerçek
var. Çok özel, çok
kıymetli ruhlar bunlar.
Tanıdığım, tanımadığım
her Beşiktaşlı insanın özel
ve iyi insanlar olduğunu
düşünüyorum. Farkı
direkt fark ediyorsunuz.”

Onun sporcu bir adam olmasının
getirdiği disiplini, terbiyesi, sağlıklı
yaşaması beni de daha çocuk yaşta
aynı disipline soktu diye düşünüyorum. Bizim evde maç izlemenin
ritüelleri vardı ve keyifli bir şeydi.
Çocukluğumun en büyük hatıraları
annemle birlikte babamı izlemeye
gittiğimiz maçlardır. Beni omzunda
taşıdığı, sahada koştuğu günlerdir.
Onun yanında babamı hiçbir maçı
izlerken öfkeli görmemişimdir. Bir kız
çocuğu olarak bu işin en ilgi çeken
kısmıydı benim için. Sporcu olmadım
belki ama oyunculuktaki disiplinimin
böyle bir babam ve çok çalışkan
olan annemden geldiğini biliyorum.
Bir de erkek kardeşim var Burak, o
fanatiklik konusunda hepimizi geçti.
Fakat sporcuyu sporcu yapan iyi
bir insan olma yolunda aynı süreci
babam sayesinde onda da gözlemliyorum. Grafik tasarımcısı ve sanırım
Beşiktaş’ın en güzel görselleri bizim
evde, onun bilgisayarında saklı.
Maçları nasıl izlersin? Bir totemin
var mı?
Lise dönemlerimde her maçı
dışarda izleme gibi bir huyum vardı.
Arkadaşlarımla formalarımızı giyip
bir kafeye gider, en sevdiğimiz tatlıları söyler maç izlerdik, bunu çok sık
yapardık. O kadar ilginç ki en iyi iki
kız arkadaşım Duygu ve Elif, Beşiktaşlı’ydı. O günler benim için çok
farklı ve özel geçti. Şimdi iş yoğun-

luğumla beraber daha sakin bir form
aldı. Genelde evde, evde değilsem de
bulunduğum ortamda mutlaka izlemeye çalışıyorum. Totem değil ama
fark ettiğim bir şey var, arkadaşlarıma da hep söylerim benim izlediğim
maç kaybetmiyor.
Şimdi ve geçmişte en favori futbolcun hangisidir?
Bu da benim için çok tatlı anıları
olan bir soru. Elbette birçok futbolcu var değerli, tekniği kıymetli...
Geçmişte en sevdiğim ve neredeyse
birçok maçını statta izlediğim Oktay Derelioğlu’ydu. Hatta babamla
birlikte jübilesini yaptığı gün ordaydık. Şimdi ise Querasma’yı oldukça
başarılı buluyorum.
Beşiktaşlı olmanın farkı nedir?
Taraftarlarının muhteşem olması
kesinlikle. Çarşı denilen bir gerçek
var. Çok özel, çok kıymetli ruhlar
bunlar. Tanıdığım, tanımadığım her
Beşiktaşlı insanın özel ve iyi insanlar
olduğunu düşünüyorum. Farkı direkt
fark ediyorsunuz.
Sanat ile Beşiktaş hangi durumlarda birbirine yakın oluyor?
Sanat insanı her yönüyle geliştirir, ufkunu açar. Kendi hayatını
anlamdırırken, etrafına da aynı ışığı
saçarsın. Beslenirken beslersin de.
Benim hayatıma dokunan kıymetli

hocalarım sayesinde ben de şimdi
yaşamımı güzel kılmaya, üretken
olmaya çalışıyorum. Beşiktaş, bir takım tutmuyor olsanız bile bu saçtığı
ışığı, duruşuyla, tavrıyla gözlemleyebileceğiniz özel bir kulüp.
Tiyatro sanatına nasıl dahil
oldun?
Burada da pay büyük ölçüde
annem Gönül Cangül’ün. İnanılmaz
komik ve eğlenceli biridir. Çocukken Fatih Reşat Nuri Sahnesi’ndeki, Çevre Tiyatrosu’ndaki, Harbiye
Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki bütün
oyunlara götürürdü beni. Oyunu
izletip dönmez, mutlaka kuliste
oyuncularla tanıştırırdı. Henüz çok
küçük olmama rağmen o anları ufak
karelerle halâ hatırlayabiliyorum.
İlkokul, ortaokuldayken kısa kısa
skeçler yazıp sınıftaki arkadaşlarıma
verirdim, ezberler o küçücük sınıfta
oynardık. Ağzımın suyu akardı, o
kadar eğleniyorduk, yazdıklarıma o
kadar gülüyorlardı ki. Liseye başladığım gün okulun tiyatro kulübüne
katıldım. Sevgili edebiyat hocalarım
Aylin Güler ve Ali Serdar Çolakoğlu,
bunun tohumlarını atan, yönetmenliğimizi yapan, destekleyen özel
hocalarımdı. Üç yıl boyunca oyunlar
sergiledik. O günlerde mezun olup
konservatuar sınavlarına girmek için
can atıyordum. Ben sahnede Damla’yı daha iyi tanıyordum, sahne-
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“Ben tiyatroda kendimi buldum, tanıdım. Zaaflarımı,
vicdanımı, iyiliğimi, kötülüğümü... Başarımı, başarısızlığımı,
inadımı, insanlığımı... Tiyatro bunları her defasında size
hatırlatan, sorgulatan, sizi size tokat gibi çarpan kendinize
getiren bir alan. Tiyatro kendinizi ve yaşamınızdaki herkesi
ve her şeyi gözlemleyebildiğiniz muhteşem bir gerçeklik.”

86

Aralık
2017

“Oyuncusu olmaktan onur
duyduğum eski adıyla
Darülbedayi “Güzellikler
Evi” şimdi ki adıyla İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları’nda,
kendi yuvamda bir oyun
yönetmek istiyorum.”

87

deyken insanların haz duyduklarını
görebiliyor ve çok mutlu oluyordum. Bu inanılmaz bir histi ve bunu
meslek olarak seçmek artık tek
isteğim olmuştu. Takip eden yıllarda
eğitimler alıp, sınavlara hazırlandım.
Oyunculuk bölümüne girip, Uludağ
Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü
birincilikle bitirdim. Şu an çocuk

yaşta oyunlar izlediğim, hayalim
olan İstanbul Şehir Tiyatroları’nda
oyunculuk yapıyorum. Aradan geçen
onca seneden sonra elinden tutup
götürdüğü küçük kızını annem şimdi
sahnede gururla alkışlıyor.
Sanatçı olmanın nasıl bir sorumluluğu vardır?
Çok insani bir sorumluluk. Paylaşmak. İyilik tohumlarını hatırlatma gibi bir sorumluluk. Bildiklerini
aktarmak, üretmek ve ürettiğini
paylaşmak. O zaman bu kıymetli
hayat hepimiz için daha yaşanılır ve
dopdolu oluyor.
İnsanlar neden tiyatroya gitmelidir?
Ben tiyatroda kendimi buldum,
tanıdım. Zaaflarımı, vicdanımı, iyiliğimi, kötülüğümü... Başarımı, başarısızlığımı, inadımı, insanlığımı... Tiyatro
bunları her defasında size hatırlatan, sorgulatan, sizi size tokat gibi
çarpan kendinize getiren bir alan.
Tiyatro kendinizi ve yaşamınızdaki
herkesi ve her şeyi gözlemleyebildiğiniz muhteşem bir gerçeklik.
Hangi projeleriniz sizin hayatınızda büyük iz bıraktı?
Her oyuncunun daha iyi oyna-

dığını düşündüğü, yakın hissettiği
hikayeler, roller vardır. Mezun olacağım sene bunların tam tersi bir
rol verilmişti. Sakin ama yine de
endişeliydim. Moralim bozulmuştu.
Bu sancılı bir süreç olucaktı biliyordum ama vazgeçmek yerine en
iyisini yapmalıydım, çok çalıştım ve
sonunda oynadığım roller arasındaki
en iyi başarıyı yakaladım. Bu kendi
sınırlarımı görme ve cesaret edinme yolumda en iyi tecrübem oldu.
Ardından hayalini kurduğum Şehir
Tiyatroları’ndaki sınavları kazanıp
aileye dahil olmamla birlikte, bu sahne üstünde oynadığım her projenin
hayatım boyunca ayrı bir yeri olacak.
Yakın gelecekte nasıl planların
var?
Oyuncusu olmaktan onur duyduğum eski adıyla Darülbedayi “Güzellikler Evi” şimdi ki adıyla İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda, kendi yuvamda bir oyun
yönetmek istiyorum.
Son olarak taraftarlarımıza mesajın nedir?
Bizdeki o güzel, o naif sevgiyle
oluşuyor bu güzel enerji. Ruhumuz ve
enerjimiz her an Beşiktaş’la olsun. ◊
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Beşiktaş’ın yükselen değeri
spor okulları

T
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Yazı:

Gürler Akgün

Spor okullarını, en temiz
duygularla aidiyetin en
içten yaşandığı, gönül
verilen renklerle buluşmak
için ilk kapı olarak
nitelendireceğim. Spor
okullarına girdiğimiz o an
itibariyle minik bir hayalin
doğuşuna da tanıklık
edebiliyoruz. Beşiktaş
Spor Okulları Koordinatörü
Tuğba Başer ile işte bu
tanıklıklarımızı, yenilikleri
ve hedeflerini, yani Kara
Kartal’ın yuvası spor
okullarımız hakkında her
şeyi konuştuk.

uğba Başer, Kocaeli Üniversitesi
Spor Yöneticiliği
mezunu. Uzmanlığı ise spor
			
okulları ve organizasyon. “Amacımız iyi Beşiktaşlı,
iyi sporcu ve iyi birer insan yetiştirmek” diyor. Doğru söz! Sporla iç içe
olan hiçbir çocuğun kötü bir şeyle
ilgileneceğinden bahsedemeyiz. İşte
burada devreye Beşiktaş Spor Okulları’nın ülkemizdeki durumu giriyor.
Tuğba Başer, şöyle diyor: “Beşiktaş Spor Okulları’nda basketbol, voleybol, futbol, jimnastik ve satranç
okulları var. Türkiye genelinde toplam yüz okulumuz bulunuyor. Şimdi
bunu artırıyoruz. Gelen talepleri
değerlendiriyoruz açıkçası. Ne kadar
çok okulumuz olursa o kadar çok
Beşiktaşlılığı yayabileceğiz. Amacımız da bu aslında. Tabii çocuklara
yararlı işler yapmak istiyoruz.”
Beşiktaş Spor Okulları, standartları da değiştiriyor. Tuğba Başer,
yenilikleri şu şekilde ifade ediyor:
“İlk olarak Fulya okulumuzda bir
demo çalışması yaptık. Fiziksel
ölçümler, yağ ölçümleri gerçekleştirdik. Çocukların yeterliliğini, onların
ne durumda olduklarını ölçtük. Yıl
içinde bunu iki defa tekrarlayacağız. İlkini 14 Ekim’de yaptık, diğerini
de sezon sonu Mayıs gibi yapmayı
planlıyoruz. Ondan sonra Türkiye

genelindeki tüm spor okullarında
bunu uygulayacağız ve çocukları bu
şekilde takip edebileceğiz. Altyapımıza verebileceğimiz verilerin olması
lazım. Takip edeceğimiz çocukların
durumlarını online olarak bilmeliyiz.”
Sorularımızla devam ediyoruz.
İşin detaylarına inersek, Türkiye’deki spor okullarından, futbol
okullarından bahsedersek sayımız
nedir? Büyüme planlarımız var mı?
Şu an Türkiye genelindeki futbol
okulu sayımız yetmiş beş. Giderek
artıyor. Büyüme planlarımız var.
Yakın dönemde üç okul açtık. Sakarya Hendek bölgesinde okul açtık.
Sakarya’da ciddi bir potansiyel var.
O yüzden o bölgedeki eksikliğimizi
tamamlamak istedik. Şimdi Karadeniz’e de açılacağız. Diğer bölgelere
de gideceğiz. İstanbul’da iki bölgede
eksikliğimiz vardı. Onu da tamamladık; Eyüp ve Sefaköy... Bunlar şu
an yeni sezona buralarda devam
edecek. Yani üç tane yeni okulumuz
start verdiler buralarda.
Büyük şehirlerde kaç tane okulumuz var?
Ankara’da dört okulumuz var.
Antalya’da üç okulumuz var, dördüncüsünü açma planımız bulunuyor. Bunları genişletmek istiyoruz.
İzmir’deki projemiz çok farklı. O
daha proje aşamasında ama orada

sonra buyurun maça... Böyle bir
şey söz konusu değil. Teknik olarak
verilebilecek her şey yapılacak ve
ondan sonra maç kıvamına gelecek
çocuklar.

farklı bir çalışma yapacağız. Orayı
belki merkez olarak oluşturacağız.
Büyük şehirlerde çok sayıda olmak
istiyoruz açıkçası. Balıkesir’de iki
okulumuz var. Şimdi biraz doğuya
yöneleceğiz. Doğu’da okullarımız var
tabii ki; Elazığ, Diyarbakır... Bunlar
fazlalaşacak. Ağrı’ya doğru gitmek
istiyoruz. İç Anadolu Bölgesi’nde
Eskişehir’e gitmek istiyoruz. Karadeniz Bölgesi’nde Ordu ve Giresun
var. Ama oraya ek olarak Samsun,
Trabzon olabilir. Buralara yayılmak
istiyoruz.
Yurt dışındaki büyük futbol
kulüpleri ülkemize gelip okullar açıyorlar. Barcelona, Valencia, İngiliz
devi Arsenal’ın var. Ama Beşiktaş’ın
da yurt dışında okulları var. Biraz
bahsedebilir misiniz yurt dışındaki
yapılanmalardan?
İngiltere ve Almanya’da okullarımız var ama genişleteceğiz onları
da. Şimdi Kırgızistan, Azerbaycan,
Kazakistan, Almanya’da farklı bir
bölgede olabilir.
Oradaki geri dönüşleri merak
ediyorum...
Oradaki çocuklarımız tabii ki de
buraya uzak ama Beşiktaş’a uzak

değiller. Biz Türkiye değil, dünyanın da her yerinde olmak istiyoruz.
Çünkü şu an Avrupa’daki başarılarımız zaten konuşuluyor. Bununla
birlikte Türkler de bizden bir beklenti
içindeler. Bunu karşılamak ve orada
da Beşiktaş’ın ismini duyurmak
istiyoruz. Çeşitli organizasyonlar
yapıp, çocukları bir araya getiriyoruz. Turnuvalarda arkadaş olup hala
görüşenler var. Bu kamplarda daha
da çok oluyor. Biz şimdi çocuklarla ilgili farklı çalışmalar yapmak
istiyoruz. Antrenman planlarını bir
yıllık yaptık; tüm yurt içi ve yurt dışı
okullarda bu plan uygulanacak.
Beşiktaş Teknik Okulu’nda bir
çocuğun bir günü nasıl geçiyor?
Saha eğitimi tabii ki var ama bir
bilinç de katıyorsunuz, hayata bir
bakış açısı da katıyorsunuz...
Sözlü eğitimimiz de var. Hocalarımız önce futbolu anlatıyor
çocuklara. Fulya’nın programında
antrenman bir saat on beş dakika
ise bunun yirmi, yirmi beş dakikası
sözel eğitimle geçiyor. Sonra sahaya
alıyoruz. Futbol okullarının şöyle bir
mantalitesinin olmasına karşıyım.
Örnek veriyorum; çocuklar geldi,
on dakika pas eğitimi yaptı, ondan

Velilerin ilgisinden bahsedelim.
Size nasıl geliyorlar, nasıl yaklaşıyorlar? Spor okullarına nasıl temas
ediyorlar?
Velilerimiz öncelikle tabii ki taraftarlarımız, onunla birlikte de kaliteli
eğitim için geliyorlar. Pozitif eğitim için geliyorlar. Aidiyet duygusu
dışındaki farklarımız tabii ki eğitimimiz. Burada çok değerli hocalarımızla çalışıyoruz. Üniversiteyi bitirmeleri
şart. Alaylı değiller artık. Sonuçta
2017 senesindeyiz ve alaylıdan
uzaklaşıyoruz biraz. Daha çok bu işin
kökten eğitimini, pedagojik eğitimini
alan, çocuklarla nasıl ilgilenmesini
bilecek kişilerle çalışmayı tercih ediyoruz ve Türkiye genelindeki okullarda da buna dikkat ediyoruz.
Beşiktaş’ta antrenör olabilmek
için UEFA B lisansı bu işin şartı,
değil mi?
Tabii ki.
Bu işin bir de kurumsal kimlik
tarafı var. Bir andımız, bir bakış
açımız var. Biraz da ondan bahsedelim.
Bizim spor okulu öğrencilerimiz A
takım forması giymeyi çok isteseler
de spor okulunun farklı bir yapısı var.
Çünkü onlar henüz o kıvama gelmedikleri için sonuçta hala bir eğitim
alıyorlar. Bu doğrultuda da onların
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giymeleri gereken eşofman takımları, yağmurlukları, forma takımları,
konçlarına varana kadar her şey
Kartal Yuvası’ndan temin ediliyor.
Kartal Yuvası’yla da bir çalışmamız
var. Türkiye’de bunu yapan tek kulüp
biziz. Türkiye’de sadece okullarımız
internet üzerinden sipariş verip ve
çok hızlı sonuç alabiliyorlar. Kartal Yuvası bize çok destek oluyor.
Kamplarımızda kullanılabilecek
kamp tişörtlerimizle ilgili de çalışmaları var. Özel dizaynlar yapıyorlar
bize. Kendi kurumsal logomuz var.
Formalarımızda da o olacak. Baştan
sona kurumsal bir kimlikle ilerlemeye
devam ediyoruz.
Nasıl sahalarda antrenmanlar
yapıyorlar çocuklar?
Bizim bununla ilgili kriterlerimiz
var. Spor okulu açmak öyle kolay
değil açıkçası. Yani çok fazla kriterimiz bulunuyor. Sahanın verimliliğini
bizzat teknik ekibimle gidip kontrol

ediyoruz. Sahanın dışındaki korumalıklar, duşlar, soyunma odaları, tuvaletler tek tek kontrol ediliyor. Uygun
olmayanla zaten sözleşme imzalanmıyor. Belki duşları çok iyi olabilir
ama halı sahanın granürleri eksiktir
ve bu granürler bizim için önemlidir.
Çünkü sakatlanmaları, yaralanmaları önlüyor en azından yavaşlatıyor.
En az on beş öğrenciye bir antrenör olması şart. Sahanın içerisinde
ilk yardım belgesine sahip bir antrenör ya da sağlık görevlisinin olması
şart. Otoparklar da çok önemli.
Çünkü velilerin en büyük sıkıntısıdır
ve onlar da kriterler arasında. Aslında en önemlisi o çocukların oradan
sakatlanmadan, iyi eğitim alarak,
gülerek ayrılmaları...
Şu an çocuklar arasında en popüler futbolcu kim?
Quaresma diyelim. Talisca var.
Aslında tüm takımı seviyorlar ama
kendi mevkilerine göre seçiyorlar.

Geleceğin Kartalları
Bölgesel Futbol Turnuvası
BJK Spor Okulları’nın koordinatörlüğünde Türkiye genelinde Geleceğin
Kartalları Bölgesel Futbol Turnuvası düzenlendi. İlk etabı, İstanbul’un
Avrupa ve Anadolu yakasındaki spor
okullarımızın 2007-2008 doğumlu
sporcularının katılımıyla Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri’nde
gerçekleştirilirken final maçları BJK
Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynandı. Yeni Bosna Futbol Okulumuz
ile Kurtköy Futbol Okulumuz, Türkiye
finaline yükseldi.
Antalya Konyaaltı, Antalya
Muratpaşa, Aydın Kuşadası, Muğla
Köyceğiz, Denizli Merkez ve Antalya
Alanya futbol okullarımızın katılımıyla
Antalya’da gerçekleştirilen turnuvanın
ikinci etap birincisi Antalya Muratpaşa Futbol Okulu oldu. Turnuvanın
üçüncü etabı; Ankara Çukurambar,
Ankara Öveçler, Ankara Batıkent ve
Ankara Mamak futbol okullarımızın
katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilirken; Ankara Batıkent Futbol Okulumuz birincilik elde etti.
Balıkesir, Edremit, Çanakkale ve
Bursa futbol okullarımızın katılımıyla
Balıkesir’de gerçekleştirilen dördüncü
etabın ise birincisi Balıkesir Futbol
Okulumuz oldu. Ordu ve Giresun
futbol okulumuzun katılımıyla yapılan
beşinci etabın şampiyonluğunu Ordu
Futbol Okulu elde etti.

Kadın futbolu ile ilgili bir proje
var mıdır?
Daha yönetime sunmadım ama
kız futbolu okulunu açmak istiyorum. Aslında bazı okullarımızda kız
oyuncularımız var. Kız futbol, benim
için ayrı bir yerde ve onun için özel
bir çalışma yapmak istiyorum. Çilekli okulunda başlatmak istiyorum
bunu. Kadın Futbol Takımları Teknik
Sorumlusu Mutlucan Zavotçu ve
İdari Menajeri Nergis Soyer’in desteğiyle bir proje yapıp sunum yapmak
ve hayata geçirmek istiyoruz.

Bu arada oyuncularımızın çocukları da geliyorlar size.
Babel’in oğlu burada. Diğer
okullarımıza gidenler de var. Quaresma’nın oğlu Çilekli tesisimize
gidiyor. Çilekli tesisimizde de yeni
bir oluşum var. Çilekli tesisimiz, 1
Ocak 2018 itibari ile genel merkeze dahil olacak, yani artık bizim
merkez okulumuz olacak. Onu da
duyurmak isterim. Velilerimiz mağdur edilmeyecek. Kadromuzu çoktan
hazırladık. Merkezlerimizi çoğaltmak
istiyoruz açıkçası. Bu şehir dışında
da geçerli. Başta da bahsetmiştim
İzmir Bölgesi’nde bir projemiz var
inşallah onu gerçekleştirdiğimizde
baya ilerlemiş olacağız bu konuda.
Sporcu olmak çok zor bir süreç.
Beşiktaş’ın altyapısından A takımına çıkmak daha da zor. Çocuklar
sancılı bir süreç geçiriyorlar ama
Beşiktaş forması giydikten sonra

çok düşündüklerini sanmıyorum.
İlk hedefleri, ilk önce futbol okulumuza girmek. Spor okulları bir kapı.
Çocuklara spor yapabilecekleri
fırsatı veriyor. Futbol spor okulları
bir havuz. Buraya bütün şehirlerden
futbolcu gelip, izlenebiliyor. Spor
okulları kökenli bir çok sporcu var
burada.
Avtandil, Kırgızistan Futbol Okulu’na gidiyor. Kırgızistan okuluna
gidip, Beşiktaş ailesiyle buluşuyor.
Burada kolaylıklardan bahsediyoruz ama insan kendi şansını
kendisi yaratıyor.
Seçmelerde stres yüzünden
kendilerini gösteremedikleri için
spor okulları burada aslında bir şans
çocuklar için. Çocuklar istenmeden
izleniyorlar ve Türkiye geneline yayılacak takipler bu doğrultuda bize
yardımcı olacak.

Sizin diğer projeleriniz nelerdir?
Sporculara sağlıklı beslenme ile
ilgili bir bilgilendirme kitapçığı yaptık. Türkiye’nin her yerindeki sporcumuz nasıl beslenmesi gerektiğini
bilecek. Ayrıca online kayıt sistemimiz olacak. Şu an demo sistemini
Fulya’da yapacağız ama Türkiye
genelindeki tüm okullara yayılacak.
Sporcularımızın bütün bilgilerini
sisteme yükleyeceğiz ve velilerimiz
bütün verilere ulaşabilecek. Kaç
sporcumuz var, o gün kaç kayıt
yapıldığını anında görebileceğiz.
Artık tam bir bağ içinde olabileceğiz. İstanbul ve Adana arasında fark
kalmayacak. ◊
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Fikret Orman:

“Bu sezon da takımımız
şampiyon olacaktır, buna inanın”
Başkanımız Fikret Orman, BJK Divan Kurulu’nun 2017 yılı 4. Olağan Toplantısı’nda
yaptığı konuşmada, “Beşiktaş’ta her geçen gün daha ileri giden bir camia yaratmaya
çalışıyoruz” dedi. Beşiktaş’ın iyi yolda olduğunu vurgulayan Orman, “Kıskançlık
Beşiktaşlıya yakışmaz. Beşiktaş’ın başarısı için birlikte çalışalım” diye konuştu.

B

JK Divan Kurulu’nun 2017 yılı 4.
Olağan Toplantısı,
Hilton Convention Center’da
			
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, toplantının
açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bizlere yönetimi eleştirmemek
üzerine yapılan eleştirileri anlamakta
güçlük çekiyoruz. Kurullar birbirini suçlama yeri değil, Beşiktaş’ın
sorunlarına çözüm üretme yeridir.
Namuslu, çalışkan, iyi niyetli, ahlaklı
insanları korkutarak bu görevlere
niyetli olanları engellersek kulübümüzün üzerine yeni yıldırımlar düşer
ve kulübümüz tarumar olur.”
Yamantürk’ün ardından Denetim
Kurulu Başkanımız Feyyaz Tuncel
kürsüye gelerek kulübümüzün mali
durumu hakkında Divan Kurulu
Üyelerimize bilgiler verdi. Başkanımız
Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şunları
söyledi: “Beşiktaş’ı aldığımız dönemdeki ortam herkesin hafızasında var-

dır. O zaman Beşiktaş’ın
mevcut gelirinin yüzde
otuz beşi faize gidiyordu. Gelirinin büyük kısmı
temlik edilmişti. Yaklaşık
altı sene içinde iki yüz
milyon dolara yakın faiz
ödedik. Şu an görmüş
olduğumuz Beşiktaş için
altı sene önce bu noktada olacağız deseydim
bunu hayalcilik olarak
görürdünüz. Ben bunun
zor olacağını biliyordum.
İleri giderken camia
içinden aşağı çekilmeyi beklemiyordum. Gecemizi gündüzümüze
katarak Türkiye’nin en güzel stadını
yaptık. Bugünlere büyük zorluklar çekerek geldik. Beşiktaş’ta her
geçen gün daha ileri giden bir camia
yaratmaya çalışıyoruz. Kıskançlıklar
şevkimizi kırıyor. Stat maliyeti ile ilgili denetleme şirketi gelsin denetim
yapsın, raporu açıklansın.
UEFA Şampiyonlar Ligi’de iyi gidiyoruz. Takımımızın arzusu ve isteği
üst düzeyde. Bu sezon da takımımız
şampiyon olacaktır, buna inanın.
Uzun bir maraton içinde engelleri
aşabilecek bir kadroya sahibiz. Hakemler etki altına alınmaya çalışılmakta. Zorluklardan kenetlenerek
çıkacağız.
Vodafone Park dünyanın en güzel
stadı seçildi. UEFA
Süper Kupa finali
2019’da Vodafone
Park’ta yapılacak.
Beşiktaş’ın dünyadaki bilinirliği
çok yükseldi.
Ürünlerimizin
yüzde yirmi beşini
yabancılar almaktadır. Yabancı
sosyal medya
hesaplarında kırk
beş günde iki

milyon takipçi artırdık. Basketbolda
başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Amatör şubelere sahip
çıkmalıyız. Güzel bir salonumuz var.
Ufuk Sarıca ve öğrencilerini destekleyelim.
Kartal Yuvası satışları gayet
iyi gitmektedir. Arkadaşlarımız iyi
çalışıyor. Ciroyu yüzde bin dört yüz
büyütmüş durumdayız.
Beşiktaş iyi yoldadır. Kıskançlık
Beşiktaşlıya yakışmaz. Biz yılmayız
böyle şeylerden. Beşiktaş’ın başarısı
için birlikte çalışalım.”
Konuşmaların ardından kulübümüzde yirmi beş yılını dolduran, 2017
yılı başı itibariyle tüzüğümüz gereği
Divan Kurulu Üyeliği’ne hak kazanmış 217 üyemiz için mazbata töreni
yapıldı. Divan Kurulu Üyeliği’ne hak
kazanan İkinci Başkanımız Ahmet
Nur Çebi ile diğer üyelerimize mazbatalarını Başkanımız Fikret Orman
ve Divan Kurulu Başkanımız Tevfik
Yamantürk takdim etti. Ayrıca kulübümüzde elli yılını doldurmuş dokuz
üyemize de Onur Belgesi ile Altın
Kulüp Rozeti takdim edildi. Futbol
Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu
Sözcümüz Metin Albayrak’ın kulübümüzde elli yılını dolduran babası
Sami Albayrak’a Onur Belgesi ve Altın Kulüp Rozeti’ni Başkanımız Fikret
Orman ile Divan Kurulu Başkanımız
Tevfik Yamantürk takdim etti. ◊

95

Aralık
2017

AYIN
OLAYLARI

Çocuk Onkoloji
Ayakta Tedavi
Bölümü açılışı
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Başkanımız Fikret Orman ile
İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi,
İzmir Beşiktaşlılar Derneği’nin
katkılarıyla yapılan İzmir Dr. Behçet
Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin
Çocuk Onkoloji Ayakta Tedavi Bölümü’nün açılış törenine katıldı. Açılış
kurdelesini alkışlar eşliğinde kesen
Orman, daha sonra hastanede tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

Darüşşafaka
Okulları
öğrencileri
Vodafone Park’ta
Darüşşafaka Okulları’ndan öğrencilerin Şeref Turu ve Beşiktaş JK
Müzesi gezisine Başkanımız Fikret
Orman da eşlik etti. Orman, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Darüşafaka Okulları böyle bir organizasyonu
yapmak istediklerini söylediler. Ben
de memnuniyetle kabul ettim. Çok
da mutlu oldum, çocukları gördüm.
Güzel bir gün oldu” dedi.

KULÜBÜMÜZDEN 10 KASIM’DA
ATA’YA ANLAMLI SAYGI DURUŞU
Kulübümüz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına, sıradışı bir görsel çalışmaya
Vodafone Park çimlerinde imza attı.
Kulübümüz personeli, amatör branş sporcuları, altyapı sporcuları ve UNIBJK’nin
desteğiyle, dünyanın ilk ve en büyük saat
koreografisi Vodafone Park’ta gerçekleştirildi ve dünyada da bir ilke imza atıldı.
Vodafone Park çimlerinde bir araya gelen
kulübümüz sporcuları ve personeli, orta
yuvarlakta Ulu Önder Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı
saat olan 9:05’i temsilen
canlı saat koreografisi sergiledi. Türkiye’nin Guinness
Rekortmeni Onur Tümer ve
organizatör Erşah Yüksel’in
koordinasyonunda hayata
geçirilen dünyanın en büyük
interaktif canlı saat projesi,

kulübümüzün Ulu Önder’in anısına gerçekleştirdiği özel bir saygı duruşu olarak
akıllarda kaldı. Yönetmen Serhat Ak ve
BJK TV’nin görüntülediği, anma töreni
Symbol Yapı Sanayi ve Ticaret firmasının
desteğiyle gerçekleşti.
Öte yandan teknik direktörümüz Şenol
Güneş, teknik ekibimiz ve futbolcularımız
da, Atatürk’ü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde saygı duruşunda bulunarak andı.

BEŞİKTAŞ FUTBOL A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.06.201631.05.2017 özel hesap dönemine
ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,
Vodafone Park basın toplantı odasında; İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün
13.11.2017 tarih ve 29477936 sayılı
yazısı ile görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde
yapıldı. Toplantıya; Genel Sekreterimiz
Ahmet Ürkmezgil, Sayman, Mali İşler
ve Finanstan Sorumlu Üyemiz Berk
Hacıgüzeller, BJK Şirketler Grubu Genel
Koordinatörümüz Gökhan Sarı, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız
Seçil Aygül ile şirketimiz ortakları

katıldılar.
On üç yıllık faaliyet dönemi içerisinde ilk kez bir faaliyet döneminde kar
açıklayan Beşiktaş Futbol Yatırımları
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Olağan Genel
Kurul Toplantısı ile ilgili toplantı tutanağı aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmıştır.

NEGREDO’NUN İMZA GÜNÜ
Orman’a ziyaretler

İspanyol futbolcumuz Alvaro Negredo, Vodafone Park Kartal Yuvası’nda
düzenlediği imza gününde taraftarlarımızla buluştu. Taraftarlarımız, Vodafone
Park Kartal Yuvası önünde uzun kuyruk-

lar oluşturdu. Taraftarlarımız tarafından sevgi tezahüratları ile karşılanan
Negredo, kendisini görmek için saatlerce
bekleyen taraftarlarımıza imza dağıttı
ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkanımız Fikret Orman, Vodafone Park’taki makamında Türkiye
Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi
olarak atanan Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdulkadir Emin Önen ve Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu Türk Çin İş Konseyi
Başkanı Murat Kolbaşı’yı ağırladı.
Başkanımız, Önen ve Kolbaşı’ya
kulübümüzün faaliyetleri ve Çin’de
hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.
Fikret Orman, ayrıca UNICEF’in
Türkiye ekibini de Vodafone Park’ta
ağırladı. Orman, Dünya Çocuk
Hakları Günü dolayısıyla başkanlık
makamını Melike Gönelgil’e bıraktı.
Orman, tüm çocukların eşit haklara
sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Başkanımızın
doğum günü
kutlandı
Başkanımız Fikret Orman’ın
doğum günü, futbol takımımızın
İzmir’de kamp yaptığı otelde akşam
yemeğinde kesilen pastayla kutlandı. As Başkanımız Umut Güner,
teknik direktörümüz Şenol Güneş,
teknik ekibimiz ve futbolcularımız,
yeni yaşında Orman’a mutluluklar
diledi.
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BAŞKANIMIZ FİKRET ORMAN
ALANYALI BEŞİKTAŞLILARLA BULUŞTU
Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesi
için Alanya’ya giden Başkanımız Fikret
Orman, taraftarlarımız ile buluştu.
Alanya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı
Sadık Dizdaroğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen geceye; başkanımızın yanı sıra
Ahmet Nur Çebi (II. Başkan, İcra Kurulu
Başkanı, Fulya Taşınmazlardan Sorumlu,
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden
Sorumlu), Ahmet Ürkmezgil (Genel
Sekreter, Şan Ökten Tesisi’nden Sorumlu,
İcra Kurulu Üyesi), Metin Albayrak (Futbol Altyapı, Yapılanma ve Scouting’den
Sorumlu. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nden Sorumlu, Yönetim Kurulu Sözcüsü),

Hüseyin Mican (Kartal Yuvaları, İcra
Kurulu Üyesi), Hakan Özköse (Pazarlama
ve Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftar
ile Pendik Tesisi’nden Sorumlu), Şafak
Mahmutyazıcıoğlu (Hukuk, Bakırköy
Tesisi’nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi)
ve Erdal Karacan (Amatör Şubeler,
Süleyman Seba Tesisi’nden Sorumlu)
ile dernek üyeleri ve davetliler katıldı.
Orman, konuklara hitaben bir konuşma
yaptı. Kartal Yuvası mağazamızda taraftarlarımız ile de bir araya gelen Fikret
Orman ve yöneticimiz Hüseyin Mican,
taraftarlarımız ile sohbet etti ve onlarla
hatıra fotoğrafı çektirdi.

İZMİR BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ’NİN
25. YILDÖNÜMÜ BALOSU
Başkanımız Fikret Orman ile yöneticilerimiz Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak ve Hüseyin Mican,
İzmir Beşiktaşlılar Derneği’nin 25. yıldönümü balosuna katıldı. İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Alp Oray ve dernek
üyeleriyle bir araya gelen Fikret Orman,
dernek üyelerine hitaben Beşiktaşımız’ın
gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Baloda başkanımızın doğum günü de
kutlandı. Başkanımız, ayrıca İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ı makamında
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ziyaret etti ve kendisine isminin yazılı
olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

Sporcularımızın
doğum günleri
Futbolcularımız Adriano Correia’nın, Utku Yuvakuran’ın, Fatih
Aksoy’un, Caner Erkin’in ve Matej
Mitrovic’in; futbol takımımızın
fizyoterapisti Cumhur Erol, masörü Cemil Karataş ve malzemecisi
Erdal Erdem’in; kadın futbolcumuz
Aze Sude Sayan’ın, hentbolcumuz
Tomislav Nuic’in doğum günleri
takım arkadaşları ile kesilen pastalarla kutlandı. Sporcularımıza yeni
yaşlarında başarı, sağlık ve mutluluk
diliyoruz.

AMERİKA’YA BEŞİKTAŞ ÇIKARMASI
Ferruh Zor’un başkanlığını yaptığı
Beşiktaş USA Derneği’nin gelenekselleşen balosu New York’ta gerçekleştirildi.
Başkanımız Fikret Orman, çok sayıda
davetlinin katıldığı baloda Amerika’da
yaşayan Beşiktaşlılar ile buluştu. Gecede

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile
ABD’li Senator Jesse Hamilton ve sanatçı
Gökhan Tepe de yer aldı. Orman, “Beşiktaş USA balosu muhteşem oldu. Seneye
Los Angeles ve Miami’de yapacağız” dedi.

4

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Cep Herkülü Naim
Süleymanoğlu’nu
kaybettik
Türk Spor Tarihi’nin efsane isimlerinden, halter sporunun dünyadaki
en büyük ismi, “Cep Herkülü” lakaplı
Naim Süleymanoğlu’nun vefatının
büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. 1967
doğumlu Süleymanoğlu, organ
yetmezliği sebebiyle bir süredir
tedavi gördüğü hastanede hayatını
kaybetti.
Halter tarihinde en genç dünya rekortmeni olan, kırk altı kez
dünya rekoru kıran, üç kez Olimpiyat
Şampiyonu olan, sekiz kez Dünya Şampiyonluğu elde eden, “Cep
Herkülü” lakabıyla anılan Naim
Süleymanoğlu, ay yıldızlı formamızla birçok başarı kazanan büyük bir
sporcuydu.

Halkın favorisi
bjk.com.tr
2002 yılından bu yana web ve
internet teknolojileri alanında başarılı projeleri belirlemek amacıyla
gerçekleştirilen Altın Örümcek Web
Ödülleri organizasyonunda 2017
yılının başarılı projeleri belirlendi ve
UNIQ İstanbul’da düzenlenen etkinlikle ödüller sahiplerini buldu. Altın
Örümcek Web Ödülleri organizasyonunun spor kategorisinde, resmi
internet platformumuz bjk.com.tr
yapılan halk oylaması sonucunda
“Halkın Favorisi” ödülünün sahibi
oldu. Ödülü, resmi internet sitesi
editörümüz Hakan Bayhan aldı.

Divan Kurulu üyelerimizden Cüneyt
Güler’in, Beşiktaşlı sanatçı Hakan
Altun’un babası Hasan Altun’un,
Divan Kurulu Üyemiz ve emniyet eski
müdürlerinden Yaşar Güngör Şahin’in,
Göztepe’nin Başkanı Mehmet Sepil’in
annesi Aliye Sepil’in, BJK-Kabataş Vakfı
Başkan Vekili Anıl Cansızoğlu’nun
amcası Mevlüt Cansız’ın, basketbolun duayen isimlerinden, bir dönem
Beşiktaşımız’ın da baş antrenörlüğünü

yapan, Türkiye Basketbol Antrenörleri
Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli
sporcu ve milli takım eski antrenörlerinden Mehmet Baturalp’in, Divan
Kurulu eski üyemiz ve Taekwondo sporunun duayeni İsmet Iraz’ın vefatları
nedeniyle kulübümüz tarafından başsağlığı mesajları yayınlandı. Merhum
ve merhumelere Allah’tan rahmet;
ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine
başsağlığı dileriz.
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YAŞAR GÜNGÖR ŞAHİN
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Divan Kurulu Üyemiz, kulübümüzün
kıymetli isimlerinden, emniyet eski
müdürlerinden merhum Yaşar Güngör
Şahin için Bezmi Alem Valide Sultan
(Dolmabahçe) Camii’nde bir cenaze
töreni düzenlendi.
Başkanımız Fikret Orman’ın çelenk
gönderdiği cenaze törenine; yöneticilerimiz Ahmet Ürkmezgil, Berk Hacıgüzeller, Metin Albayrak ve Hüseyin
Mican ile merhum Şahin’in ailesi,
yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze
töreni, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla sona erdi.
Törenden bir gün sonra merhumun

cenazesi, Adapazarı Merkez Kavaklı
Camii’den öğle namazına müteakip
defnedildi. Başkanımız Orman ile
birlikte kulüp koordinatörümüz Levent
Çifter, Şahin’in Sakarya’da yapılan
cenaze törenine katıldı. Daha sonra Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu
makamında ziyaret eden başkanımız,
ayrıca Sakarya Beşiktaşlılar Derneği
Başkanı Erdinç Bayındır ve yönetim
kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkanımız ayrıca dernek yetkililerimiz ile
birlikte Adapazarı Merkez Balkanlıoğlu
İlköğretim Okulu’nun Atatürk Büstü’nün açılışını gerçekleştirdi.

Scouting
antrenörümüz
Emir Şiranlı
evlendi
Futbol takımımızın scouting
antrenörü Emir Şiranlı ile Gülşah Ertürk, Trabzon Grand Zorlu Hotel’de
düzenlenen törenle evlendi. Çiftin
nikah şahitliklerini İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi, teknik direktörümüz Şenol Güneş, eski teknik
direktörlerimizden Samet Aybaba ile
Şükrü Köleoğlu yaptı. Çebi, Güneş ve
teknik ekibimiz, Emir-Gülşah çiftini
tebrik etti ve mutluluklar diledi.
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FELİS’TE ALDIĞIMIZ ALTI ÖDÜLLE
YİNE FARK YARATTIK
En etkili ve yaratıcı projelerin ödüllendirildiği Felis Ödülleri’nde, kulübümüze ödül yağdı. Bu yıl on ikincisi
düzenlenen Felis’te kulübümüz, etkinlik
ve fikir ajansı Bysound ve yaratıcı
ajansı Muhabbet ile birlikte bir Başarı
Ödülü, beş ayrı kategoride ise birincilik
ödülünün sahibi olarak geceye damgasını vurdu. Sadece Türkiye’de değil,
tüm dünyada ses getiren projesi “Sessiz
Tezahürat” ile Markalı İçerik ve Eğlence
Bölümü, Sosyal Sorumluluk ve Sürdü-

rülebilirlik Bölümü, Promo ve Aktivasyon Bölümü ve Doğrudan Pazarlama
Bölümü’nde dört ayrı birincilik ödülü
kazandı. Kurumsal Kimlik Tasarımı
Kategorisi’nde de birincilik ödülüne
ulaşan kulübümüz, yine çok ses getiren
“Boğazın Efendisi” projesiyle de Başarı
Ödülü’ne layık görüldü. Törende ödülleri kulübümüz adına Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut
Kutlu ile yaratıcı ajansımız Muhabbet
ekibi aldı.

Aralık
2017

Necip Uysal
geleceğin
Kartalları ile
buluştu

Futbol Özkaynak Düzenimiz’den
yetişmiş futbol takımımızın kaptanı
Necip Uysal, BJK Futbol Akademi’yi
ziyaret etti. Yöneticimiz Metin
Albayrak, BJK Futbol Akademi teknik
heyeti ve Geleceğin Kartalları ile
bir araya gelen Necip Uysal, genç
sporcularımıza kariyer gelişimine
dair anılar aktardı ve tavsiyelerde
bulundu. Metin Albayrak, futbolcumuz Necip Uysal’a gerçekleştirdiği
söyleşi nedeniyle teşekkür etti ve
Uysal’ın genç sporcularımız için
çok doğru bir örnek olduğunu ifade
etti. BJK TV’den Gürler Akgün’ün
moderatörlüğünde gerçekleştirilen
söyleşi, BJK TV’de İdol programında
yayınlandı.

TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ
ŞENOL GÜNEŞ’E ZİYARET
Teknik direktörümüz Şenol Güneş,
İstanbul’da ikamet eden hemşehrileri;
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi
Salihoğlu, Cumhuriyet Savcısı Haşim
Güvercin, Cumhuriyet Savcısı Emin
Cevahiroğlu, Cumhuriyet Savcısı Turgut
Çakır, Beykoz Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aydın, İGDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Trabzonspor eski yöneticisi Onur

İncehasan, Üsküdar Belediye Başkan
Yardımcısı Abdullah Ayaz, avukatlar
Nusret Yılmaz, Erdem Egemen ve eski
futbolculardan Lemi Çelik’i Maltepe
Cemil Usta Restoranı’nda ağırladı.
Futbol takımımızın Antrenörü Mehmet
Kulaksızoğlu’nun da yer aldığı ziyarette,
Şenol Güneş konuklarına Trabzon yöresine has kokulu siyah üzüm ikram etti.

Hedef
şampiyonluk
Kadın futbol takımımız, Kadınlar
1. Ligi’nin ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı ve rakibini 0-5 mağlup etti. Siyah Beyazlılarımız, ikinci haftada ise Kdz. Ereğli
Belediye Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Antrenörümüz Mutlucan Zavotçu,
“Son üç sezonda normal sezonları
şampiyon tamamladık. Geçen sezon
play off’ta şampiyonluğu kaybettik.
Bu sezon oyunumuzu geliştirmek ve
şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

U-13 takımımız
Cumhuriyet
Kupası
Şampiyonu

U-13 takımımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kuşadası’nda düzenlenen turnuvada yer
aldı. Yirmi dört takımın yer aldığı
turnuvada rakiplerini geçerek finale
yükselen Siyah Beyazlılarımız, finalde Bursaspor’u 1-0 yenerek şampiyon oldu.
U-13 takımımız, Atatürk’ü anma
etkinlikleri kapsamında Kuşadası’nda düzenlenen 10 Kasım Kupası’nda
ise finalde Galatasaray’a mağlup
olarak ikinci oldu.

International
Limra Cup’ta
namağlup
şampiyonluk

U-11 takımımız, International
Limra Cup’da oynadığı altı maçtan
galip ayrılarak turnuvanın namağlup
şampiyonu oldu. Siyah Beyazlılarımız, oynadığı altı maçta rakip
filelere otuz yedi gol attı ve kalesinde sadece bir gol gördü. Turnuvanın
en iyi oyuncusu takımımızdan Berk
Terzioğlu, turnuvanın en iyi forvet
oyuncusu ise Aziz Mert Aydınoğlu
seçildi.

VODAFONE PARK ŞEREF TURU
SOMPO JAPAN SİGORTA GÜVENCESİNDE
Sigorta sektörünün önde gelen
markalarından Sompo Japan Sigorta
ile kulübümüz iş birliğini güçlendirerek
sürdürüyor. Beşiktaş erkek basketbol
takımımızın isim sponsorluğunun süresini iki yıl daha uzattığını açıklayan
Sompo Japan Sigorta, Vodafone Park ve
stadyumdaki tüm taraftarlarımızı ikinci
kez sigorta kapsamına aldı. Vodafone
Park için oluşabilecek hasarlara karşı
toplam 140 milyon dolarlık sigorta
bedeli ile geniş teminatlı bir sigorta

poliçesi sağlayan Sompo Japan Sigorta,
ayrıca Şeref Turu’na katılan ziyaretçileri de Vodafone Park’a girdikleri andan
itibaren karşılaşabilecekleri kazalara
karşı güvencesi altına aldı. Başkanımız
Fikret Orman, “Taraftarımıza fayda
sağladığımız her adım bizler için çok
daha kıymetli hale geliyor. Türkiye’nin
değerli markalarından Sompo Japan
Sigorta ile yapılan iş birliği de bu nedenlerle kulübümüz adına çok
değerli” dedi.

BEYLİKDÜZÜ SPOR KULÜBÜ İLE İŞ BİRLİĞİ
Beşiktaş Futbol Akademi, kulübümüze ve Türk sporuna başarılı sporcular
kazandırmak amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Beylikdüzü Spor Kulübü ile iş birliği protokolü
imzaladı.
Beylikdüzü Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine; yöneticimiz Metin
Albayrak, Beşiktaş Futbol Akademi
Sportif Direktörü Gökhan Keskin, Beşiktaş Futbol Akademi Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu Ömer
Gülen, Beşiktaş Futbol Akademi U-14
Takımı Teknik Sorumlusu Faruk Hakan

Şahin, Beylikdüzü Belediyesi Başkanvekili Ömer Şatır, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz,
Beylikdüzü Spor Kulübü Başkanı Ömer
Küçüksarı, Beylikdüzü Spor Kulübü
Altyapı Sorumlusu Halil Kurumahmut
ve Beylikdüzü Beşiktaşlılar Derneği
Başkanı Metin Aydın katıldı.Törende
bir konuşma yapan Metin Albayrak,
“Başarıları devam ettirmek adına ülkemizin çocuklarını ön plana çıkarmak
ilk hedefimiz. Gençleri Türk sporuna ve
Beşiktaşımız’a kazandırmak niyetindeyiz” dedi.
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Semih Erden
Beşiktaş Sompo
Japan’da
Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,
Milli Basketbolcu Semih Erden’i kadrosuna kattı. Takımımızla 1+1 yıllık
sözleşme imzalayan Erden, otuz bir
yaşında ve pivot son olarak A Milli
Basketbol Takımımız ile EuroBasket 2017’de mücadele etmişti. Yeni
transferimiz, Acıbadem Sports’ta
sağlık kontrolünden geçti.
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Kadın basketbol
EuroCup’taki üçüncü maçında
Gorzow’u 66-60 mağlup eden kadın
basketbol takımımız, TTT Riga’ya
65-66, Olympiakos’a 68-45 mağlup
oldu.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol
Ligi’nde ise Galatasaray karşılaşmasından 62-61 galip gelen takımımız
Fenerbahçe’ye 82-65 mağlup olurken, OGM Orman’ı 88-58 yendi.

Genç
basketbolculardan
tiyatro etkinliği
Genç basketbol takımımızın
oyuncuları, Trump Kültür ve Sanat
Merkezi’nde Ahmet Çevik Tiyatro
ekibinin davetlisi olarak “Şaka Gibi”
tiyatro oyununu izleyip keyifli anlar
geçirdi.

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN’IN
MUHTEŞEM YÜKSELİŞİ
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlarında Zielona
Gora’yı 65-60, CEZ Nymburk’u 64-70,
Aris’i 83-61 ve Telekom Baskets Bonn’u
73-74’lük skorlarla mağlup etti.
Aynı başarıyı Tahincioğlu Basketbol
Süper Ligi’nde de sürdüren takımımız,
Muratbey Uşak’ı 77-70, Darüşşafaka’yı
88-84, Sakarya Bş. Basketbol’u 69-75 ve
İstanbul Bş. Bld.’yi 94-83 yendi.
Öte yandan dünyanın her yerinde
Beşiktaş sevdalıları birbirlerini bulma-

ya devam ediyor. Çekya’nın başkenti
Prag’ta yaşayan Beşiktaşlılar bir araya
gelerek Prag Kartalları grubunu oluşturdu. Beşiktaşımız’ı hem Çekya sınırları içerisinde tanıtmaya hem de Avrupa
kupalarında mücadele eden takımlarımızı desteklemeye çalışan dostlarımız, grup olarak ilk desteklerini FIBA
Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden
Beşiktaş Sompo Japan’ın CEZ Nymburk
karşısında başarılı bir oyunla 70-64
kazandığı müceledede gösterdiler.

BASKETBOLCULARIMIZA MİLLİ DAVET
2019 yılında düzenlenecek Dünya
Kupası’na katılma hakkını elde etmek
için 24 Kasım 2017 tarihinde Letonya
ve 26 Kasım 2017 tarihinde Ukrayna ile
karşılaşan olan A Erkek Milli Basketbol
Takımımız’ın kadrosuna basketbolcularımız Semih Erden ve Sertaç Şanlı

davet edildi. Baş Antrenörümüz Ufuk
Sarıca’nın teknik ekibinde; Beşiktaş
Sompo Japan Takımımız’ın yardımcı
antrenörleri Arda Demirbağ ve Sinan
Çambel de yer aldı. Aynı zamanda,
masörümüz Seyhan Kesim de milli
takımda görev aldı.

BEŞİKTAŞ MOGAZ TAKIMIMIZ
Beşiktaş Mogaz Takımımız, VELUX
EHF Şampiyonlar Ligi’nde HC Motor Zaporozhye’ye 28-22 ve Sporting Lizbon’a
34-27 mağlup olurken, HC Metalurg’u

32-29 yendi. Siyah Beyazlılarımız,
Süper Lig’de ise M. Milli Piyango’yu 3240, Bş. Bld. Ankaraspor’u 32-30, Beykoz
Belediyesi Spor’u 29-31 yendi.

TÜRKİYE KUPASI’NDAKİ
RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU
2017-2018 sezonu Hentbol Türkiye
Kupası 2. tur grupları kura çekimi, Türkiye Hentbol Federasyonu’nda yapıldı.
Statü gereği 2. tur grup müsabakalarına, 1. tur grup müsabakaları sonucunda
A-B-C-D-E-F gruplarında ilk iki sırayı
alan 12 takım ve bir önceki sezon Süper
Lig’de ilk 4 sırayı almış 4 takım olmak
üzere toplam 16 takım katıldı. Müsabakalar 4’lü takımlar halinde 4 grup

Hoş geldiniz
Yavru Kartallar
Beşiktaş Mogaz Takımımız’ın başarılı oyuncuları Mehmet Demirezen
ve Josip Buljubasic, futbol takımımızın analiz uzmanı Eren Şafak
geçtiğimiz ay baba oldu. Mehmet ve
Gülşah Demirezen çifti kızlarına Bal
Bade ismini verirken, Josip ve Ana
Buljubasic çifti yeni doğan bebeklerine Petar, Eren ve Funda Işık Şafak
çifti oğullarına Kaan adını koydu.
Yavru Kartallar’a da sağlıklı ve mutlu ömürler dileriz.

merkezinde tek devreli lig usulüne göre
oynanacak.
Beşiktaş Mogaz Takımımız, Türkiye
Kupası 2. turunda C Grubunda Antalyaspor, Nilüfer Belediyesi SK ve Batman
Belediyesi SK takımları ile eşleşti. Grup
müsabakaları 30 Ocak-1 Şubat 2018
tarihlerinde başlayacak ve Batman Belediye Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde
yapılacak.

RAMAZAN, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE
GOL KRALLIĞI ZİRVESİNDE
Beşiktaş Mogaz Takımımız’ın tecrübeli oyuncusu Ramazan Döne, VELUX
EHF Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği
başarılı performansla dikkat çekiyor.
Ekibimizin deneyimli sağ oyun kurucusu
Ramazan Döne, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan yedi maçta
rakip fileleri kırk dört kez sarstı ve gol

krallığında zirveyi HC PPD Zagreb takımı
oyuncusu Stipe Mandalinic ile paylaştı.
Ramazan Döne, bu sezon VELUX EHF
Şampiyonlar Ligi’nde en gollü maçlarını
S. Lizbon ve Montpellier’e karşı oynadı.
Döne, Kocaeli’de oynanan S. Lizbon
ve Montpellier maçlarında onar gol
kaydetti.
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Atletizmde
birincilik
madalyaları
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
kapsamında 29 Ekim Pazar günü düzenlenen, Zeytinburnu Cumhuriyet
Koşusu’nda Büyük Bayanlar Takımımız birinci oldu.
Öte yandan Atletizm Küçük Kız ve
Yıldız Kız Takımımız, Kulüplerarası
Kros Ligi İkinci Kademe Yarışmaları’nda iki birincilik kazandı. Yine
Yıldız Kız ve Küçük Kız Takımımız,
Kocaeli’de 4 Kasım günü yapılan
Küçükler-Yıldızlar Kulüplerarası
Kros Ligi 2. Kademe Yarışmaları’nda
birinci oldu.
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BEŞİKTAŞ RMK MARİNE’DEN
SERİ GALİBİYETLER
Tekerlekli Sandalye Basketbol
Süper Ligi Erdal Gügül Sezonu’na K.D.Ç.
Karabükspor’u 77-64 mağlup ederek
başlayan Beşiktaş RMK Marine Ta-

kımımız, TSK Rehabilitasyon MSK’yı
32-65, Keçiören Bld. Güçlü Eller’i 55-69,
Engelli Yıldızlar’ı 67-75, Galatasaray’ı
52-63’lik skorlarla yenmesini bildi.

OYUNCUMUZ GÜRKAN TAŞ’A ZİYARET
Beşiktaş RMK Marine Takımımız’ın
Antrenörü Tacettin Çıpa, teknik ekibimiz ve oyuncularımız, Haydarpaşa
Numune Hastanesi’nde ameliyat olan
sporcumuz Gürkan Taş’ı ziyaret ettiler
ve oyuncumuze geçmiş olsun dileklerini
ilettiler.

CEM GEZİNCİ EVLENDİ
Beşiktaş RMK Marine Takımımız’ın
oyuncusu Cem Gezinci ile Ceylan Özcan,
Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde; Gençlik
ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Beşiktaş
RMK Marine Takımımızın Genel Menajeri Erdem Göksel ve oyuncumuz Kaan
Dalay’ın şahitliklerinde Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın’ın kıydığı nikahla
evlendiler. Nikah törenine; antrenörümüz Tacettin Çıpa, teknik ekibimiz ve
oyuncularımız ile çok sayıda misafir
katıldı. Cem-Ceylan çiftini tebrik eder,
kendilerine ömür boyu mutluluklar
dileriz.

Jimnastikte
Cumhuriyet
Kupası
Şampiyonluğu
İzmir’de düzenlenen Cumhuriyet
Kupası Yarışması’nda, 2007 doğumlu küçükler kategorisinde yarışan
sporcumuz Jasmine Nicole Balat
şampiyon oldu. 2008 doğumlular
kategorisinde yarışan sporcularımızın aldığı dereceler şöyle; Kayra
Sürmen 6., Nehir Büyüksağnak 8., Nil
Eda Arıcan 9., Asya Türker 33. Grup
serimiz de Türkiye ikinciliği elde
ederek kürsüdeki yerini aldı.

VOLEYBOLDA SONUÇLAR
Kadın voleybol takımımız, Vestel
Venus Sultanlar Ligi’nde Vakıfbank’a,
Fenerbahçe’ye, Bursa B. Bld.’ye 3-0’lık
skorlarla yenilirken, Semirkan’ı ve Halkbank’ı 3-0, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı

2-3 mağlup etti.
Erkek voleybol takımımız ise, Efeler
Ligi’nde Galatasaray’a, M.Milli Piyango’ya, Ziraat Bankası’na ve İnegöl Bld.’ye
3-0’lık skorlarla yenildi.

BOKSTA ŞAMPİYONLUKLAR
Güneş’ten
Qarabağ’a ziyaret
Teknik Direktörümüz Şenol Güneş
ile Futbol A Takım Direktörümüz Ali
Naibi, Azerbaycan kulübü Qarabağ’ı ziyaret etti ve Qarabağ teknik
direktörü Gurban Gurbanov ile bir
araya geldi. Güneş, Gurbanov’a
futbolcularımızın imzaladığı Pepe
formasını hediye ederken, Gurbanov
da Güneş’e isminin yazılı olduğu 1
numaralı Qarabağ forması takdim
etti. Ziyaretin ardından Şenol Güneş
ile Ali Naibi, Qarabağ’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea ile oynadığı
karşılaşmayı izledi.

Vodafone Park’ta
temel fotoğrafçılık
eğitimleri başlıyor
Vodafone Park’ın resmi fotoğrafçısı Eles Fotoğrafçılık, Aralık ayından
itibaren oluşturacağı eğitim sınıfı ile
temel fotoğrafçılık dersleri verecek.
Vodafone Park’ta beş hafta boyunca
toplam yirmi saat ders verilecek ve
kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Temel fotoğrafçılık
eğitimleri hakkında detaylı bilgi için
telefon numaraları şöyle: 0212 629
1903 - 0544 569 1903

Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks
Şampiyonası 1. Grup Müsabakaları,
5-10 Kasım tarihleri arasında Aydın’da
yapıldı. 69 kg’da ringe çıkan Yunus
Emre Batman, yarı finalde rakibine
elendi. Yenildiği rakibi şampiyon
olduğu için Batman, sikletinde üçüncü
oldu. 91 Kg’da ringe çıkan Muhammed
Baki Yalçın, yarı finalde ve finalde
rakiplerini mağlup edereke şampiyon

oldu.
Amasya’da otuz ilden yüz on sporcunun katılımıyla yapılan Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası
2 Grup Müsabakaları’nda da boksörümüz Barış Arıcı 52 kg’da ringe çıktı ve
şampiyonu oldu. Şampiyon sporcularımız, Aralık ayında yapılacak Türkiye
Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası’na katılmaya hak kazandılar.

GÜREŞ TAKIMIMIZ
CUMHURİYET KUPASI ŞAMPİYONU
Güreş takımımız, Gebze’de düzenlenen 13-14 Yaş Cumhuriyet Kupası Serbest Güreş Müsabakaları’nda mücadele
etti. Müsabakalarda altı sporcumuz
birinci oldu ve güreş takımımız, turnuvanın şampiyonu oldu.
Müsabakalarda derece elde eden
sporcularımız şöyle:
Şampiyon: Semih Şen, Sezgin Koşar,
Metin Karabıyık, Ebubekir Arslan, Mücahit Atabey, M.Can Capar
İkincilik: Maşuk Karahan, Y.Emre
Uyumaz, Enver Selimoğlu
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MASA TENİSİNDE DÖRTTE DÖRT
Masa Tenisi Takımımız, Bayrampaşa
Spor Salonu’nda oynadığı Süper Lig
ikinci etap maçlarında Sarkuysan’ı,
Garanti Koza’yı ve Bursaspor’u 4-0,
İstanbul Bş. Bld.’yi de 4-1 yendi. Takımımız ligde toplamda sekiz galibiyet ve
16 puanla zirvede yer alıyor.

U-21 TAKIMIMIZ, KERKÜK KARMASI İLE
DOSTLUK MAÇI OYNADI
Kulübümüz ile 1903 Karakartallar Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda U-21 takımımız, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde Kerkük karması ile bir
dostluk maçı oynadı. Siyah Beyazlılarımız, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Sessiz etkinlik
Batman Beşiktaşlılar Derneği
Başkanı Serhat Kaya, üyeleri ve
taraftarlarımız, 2-8 Kasım Dünya
Lösemi Haftası dolayısıyla farkındalık yaratmak için “sessiz” bir etkinlik
düzenledi.
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TSK
Rehabilitasyon
Merkezi’ne
ziyaret
Başkanımız Fikret Orman’ın danışmanı Barbaros Yarkın, Beşiktaşlı
Girişimci İş Adamları ve Kadınları
Derneği Başkanı İlker Bayram, Genel
Sekreter Haluk Bayram, Yönetim Kurulu üyeleri Ayça Özkan ve İlker Alıcı,
TSK Rehabilitasyon Merkezi’nde
tedavi gören gazilerimizle bir araya
geldiler. TSK Rehabilitasyon Merkez
Başkanı ve Tedavi Merkezi Üst düzey
komutanları ve görevlilerin de yer
aldığı ziyarette, dernek üyeleri, kliniklerde tedavi gören gazilerimizle
tek tek sohbet etti ve onlara
moral verdi.

Kök Hücre
Projesi’ne destek
Türk Hava Kartalları Derneği’nin
Kızılay ile gerçekleştirdiği Kök Hücre
Projesi nedeniyle Vodafone Park’ta
etkinlik gerçekleştirildi. Mardin,
Diyarbakır, Trabzon, Bursa,Malatya,
İzmir ve yurdun birçok kentinden
gelen Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar kan bağışında bulunarak projeye
destek verdiler.

DERNEKLERİMİZ
CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADI
Afyon Beşiktaşlılar Derneği ile Afyon
Beşiktaş Spor Okulları’ndaki futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlaması etkinlikleri kapsamında
futbol maçı yaptı. Dernek üyelerinin ve
futbolcu çocukların karşılaştığı maçtan
6-6 eşitlik çıktı.

Ayrıca Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği, Beşiktaş Karadeniz Ereğli
Derneği, Gönen Beşiktaşlılar Derneği,
Sarıyer Beşiktaşlılar Derneği üyeleri ile
taraftarlarımız, illerinde düzenledikleri etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nı kutladılar.

VANLI ÖĞRENCİLERLE, TÜRKİYE’NİN
YARINLARI KUCAKLAŞIYOR
Ankara Beşiktaşlı İş Adamları ve Kadınları Derneği (BEGİKAD) ile Pazarlama
ve Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftar
ile Pendik Tesisi’nden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyemiz Hakan Özköse’nin desteklediği “Van’lı Öğrencilerle, Türkiye’nin Yarınları Kucaklaşıyor” programı
kapsamında ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik kıyafet, Beşiktaş armalı
atkı, bere hediye edildi. Ankara Beşik-

taşlı İş Adamları ve Kadınları Derneği
Başkanı İlker Bayram, Van Vali Yard.
Sinan Aslan, Van İl Milli Eğitim Müdürü
Gıyasettin Kirekin, Milli Eğitim Md. Mv.
leri Yakup Aladağ ve Nuran Altan Gol,
Van İpekyolu Kaymakamı ve Belediye
Başkanı Cemil Öztürk ve Van İş Adamları
Derneği Onursal Başkanı Rıza Doğaç’ın
katıldığı etkinlikte çocuklarla bir araya
gelerek hatıra fotoğrafı çekildiler.

RECEP ADANIR
Şiir:

Vedat Özdemiroğlu

Üç
Frikiğinizden
Biri
Golmüş
Herkes
Görmüş
Burada
Bir
Es
Pes
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YÖNETİM KURULU
Asil Üyeler:
Ziya Gür
(Başkan)

Hidayet Yıldız
Mehmet Gökhan
Durmuş Karaton
Esra Kaplan Arıtürk
Osman Balaban
Gökhan Ertan
Yedek Üyeler:
Serdal Terzi
Bayram Yaşar Karadağ
M. Emre Tuğrul
Nuh Gencer
Muammer Arıtürk
İbrahim Dursun
A. Mutlu Sağlam

1903 Isparta
BesıKTasLILAR
DERNegı
KURULUŞ
2016 yılında kurulan 1903 Isparta Beşiktaşlılar Derneği, yeni bir dernek
olmasına rağmen Isparta’da gündem yaratan, en çok konuşulan ve Beşiktaş ismini en iyi şekilde temsil eden, gündeme getiren bir dernektir. Derneğimiz; Isparta ile Beşiktaş’ı buluşturmuştur.

DENETLEME KURULU
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Asil Üyeler:
Ethem Kılıçarslan
Şakir Hüseyin Aksöz
Hülya Dündar
Yedek Üyeler:
İsa Acar
Bilal Ahmet Karatop
Mehmet Olgun

DİSİPLİN KURULU
Asil Üyeler:
Haluk Kaplan
Mustafa Beter
Hasan Yıldız
Yedek Üyeler:
Aygün Işık Yıldız
Alper Tütünsatar
Hakan Demirgil

MİSYON VE VİZYON
“1903 Isparta Beşiktaşlılar Derneği, öncelikle Beşiktaşlılığın farkı olan
ruhu, duruşu ve sevdayı ön plana çıkararak, takımı ne olursa olsun bütün
Ispartalılar’a farkındalığı iletmek için çalışmaktadır. Düzenlenen etkinliklerle; Beşiktaş ruhu yansıtılmakla birlikte toplumun bütün kesimlerine örnek
olunmuş ve olunmaktadır.
Isparta’da sadece etkinliklerle değil, farkındalık yaratacak fikirlerin de
çıkış noktası derneğimiz olmuştur ve olmaya devam edecektir. Doksan bin
öğrencisi bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi’ndeki çalışmalar gıpta ile
izlenmekle birlikte taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmaktadır.
Çalışmalar; sporun sevdirilmesi, kardeşliğin pekiştirilmesi, centilmenliğin
yerleştirilmesi amaçlı olup, Isparta’da önemli bir vizyon ortaya konmuştur.
Başkanımız Fikret Orman’ın takımımıza kattığı değer, duruşu ve Beşiktaşlı olma onuru ile hareket ederek, toplumun bütün kesimlerini kucaklama
ve sempatisini kazanma hedefimizdir.
Isparta’da ‘Konuşulan, kıskanılan tek takım Beşiktaş’ olacak sloganı ile
yola çıktık ve bunu başardık. Bu noktada görsel, yazılı, internet ve sosyal
medya sadece Beşiktaş’ı ve derneğimizi yazdı. Isparta’da gelinen noktanın
göstergesi Başkanımız Fikret Orman’ın Isparta programında kendini göstermiştir. Daha iyi, daha canlı ve daha da farklı çalışmalar bizi
beklemektedir.”

FAALİYETLER

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin
Çarıkçı ziyaret edilerek, Beşiktaş
forması hediye edilmiştir.
Başkanımız Fikret Orman, Vodafone Park’ta yaşanan hain bombalı
saldırıda şehit olan Durmuş Öcal’ın
ailesini ziyaret ederek, Kur’an-ı Kerim okutmuştur.
Doksan bin öğrencisi bulunan
Süleyman Demirel Üniversitesi’nde
“Klüp Yönetiminde Ekonomi ve Beşiktaş” konulu konferans veren başkanımıza SDÜ tarafından “Toplumsal
Katkı Ödülü” de verilmiştir.
Köy okullarına yardım kampanya-

•

•

19 Aralık Aralık 2016 tarihinde
Başkanımız Fikret Orman’ın Isparta
programı ile derneğimizin kuruluş dilekçesi bizzat başkanımız tarafından
Isparta Valisi Sayın Şehmus Günaydın’a verilmiştir.
Başkanımız Fikret Orman’ın Isparta ziyaretinde Isparta Valisi Sayın
Şehmus Günaydın, Isparta Belediye
Başkanı Sayın Yusuf Ziya Günaydın,

•

•

•

sı düzenlenmiştir.
Kan bağışı kampanyası yapılmıştır.
Muharrem ayında “aşure” dağıtılmıştır.
Başkanımız Fikret Orman’ın talimatı ile Kartal Yuvası açılışı yapılmıştır.
Yaşlılar Haftası’nda huzurevi ziyaret edilmiştir.
Şehidimizin evinde Ramazan
ayında iftar verilmiştir.
Köy okullarına “Süleyman Seba
Kütüphanesi” kurulması çalışmaları
başlatılmıştır. ◊

•
•
•
•
•
•
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HUAWEI’DEN 6 İNÇ
EKRANLI MATE 10
PRO GELİYOR

Yazı:

Murat Yıldız
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Teknoloji üreticileri arasında akıllı
telefon modelleri ile adeta bir lokomotif gibi ilerleyen Huawei şimdi de
ekran genişliği 6 inç olan Mate 10
Pro modelini satışa çıkarmak üzere.
1080x2160 piksel çözünürlükte
6 inç Amoled dokunmatik ekran
yüzeyinde kırılma ve çizilmelere
karşı yüksek dirençli Corning Go-

rilla Glass teknolojisi uygulanmış.
Android versiyon 8.0 (Oreo) işletim
sistemi yüklü olarak gelen Mate 10
Pro modelinde iki adet dört çekirdekli işlemci bulunuyor. Buna ek
olarak kaliteli bir harici grafik çipseti
kullanan Huawei bu cihazda 128
veya 64GB dahili depolama alanına
ek olarak 6 veya 4GB Ram bellek
seçenekleri sunuyor. Birincil kamera yapısında çift 20mp çözünürlük,
ikincil kamerada ise 8mp çözünürlük
sağlayabilen donanımlar kullanılmış.
Wi-Fi, Bluetooth, USB 3.1 C-Tipi
data bağlantı birimleri kullanılabilen cihazımızda parmak okuyucu
özelliği de mevcut. 4000MAh gibi
oldukça güçlü bir bataryaya sahip
olan Huawei Mate 10 Pro modeli
çok kısa bir süre sonra birçok ülkede
satışa çıkacak.
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Sony Play
Station’dan yeni
sanal gerçeklik
“VR” gözlüğü
modeli
“VR” ürünleri tarafında yani “Sanal Gerçeklik” teknolojisinde gün geçtikçe çeşitli gelişmeler oluyor. Sony firması
da bu ürün gurubunda PlayStation VR olarak yeni modeli
ile yol almaya devam ediyor. En yeni VR modeli Japonya’da CUH-ZVR-2 ürün kodu ile satışa sunuldu. Cihazın HDR görüntüleme aşamasında oluşan bağlantı
kopmalarına çözüm getirilmiş. Diğer yandan basit
tasarım yenilikleri, kulaklık yerinin değişitirilmesi
ve işlemcisinin biraz daha güçlendirilmesi gibi
değişiklikler yapılan yeni VR cihazının oyun severlere ulaşmasına oldukça az bir süre kaldı.

Katlanabilir dokunmatik
ekranlı Chromebook tanıtıldı
Pixelbook adı ile sunulan ve Chromebook ailesinin en yeni üyesi oldukça
başarılı bir çalışmanın sonucunda ortaya
çıkmış gibi görünüyor. Hem dizüstü bilgisayar hem de tablet olarak kullanılabilen
cihazımız Quad HD çözünürlükte 12,3 inç
genişlikte kalem de kullanılabilen dokunmatik bir ekrana sahip. Chrome işletim
sistemi yüklü olarak gelen bilgisayarımızda işlemci olarak Intel’den Core i5-7Y57
modeli entegre edilmiş. Dahili depolama
birimi olarak SSD tipi harddisk kapasite seçenekleri 128, 256 ve 512GB olarak, Ram bellek tercihleri ise 8 ve 16GB
olacak şekilde üretilmiş. Sadece 10,3mm
kalınlığa sahip bu şaheserde Google Assistant desteği de mevcut.

Sandisk endüstriyel
adımlarla ilerliyor
Dünyanın en başarılı depolama birimi üreticilerinden olan
Sandisk firması inovasyona ara vermeden çalışmalarına devam
ediyor. Şimdi de yüksek sıcaklık farklılıklarında da çalışabilecek
endüstriyel tipte bir SD kart üretti. Yaklaşık -40 ile +80 derece
sıcaklıklar arasında çalışabilen bu ürün daha çok ağ donanımlarında, endüstriyel ve otomasyon sistemlerinde kullanılacak
şekilde lanse ediliyor. Saniyede 80MB okuma ve 50MB yazma
hızlarına ulaşabilen Sandisk’in SD tipi kartları kullanıcının beğenisine sunuldu.

Lenovo’dan vefa örneği retro ürün
İlk üretiminden bu yana tam yirmi beş senesini dolduran ThinkPad ailesi için özel bir çalışma yaptığını öğrendiğimiz Lenovo firması adeta bir vefa örneği yeni bir ürün piyasaya sürüyor. Sınırlı adette üretilen ve Japonya’da bu
kapsamda “ThinkPad Anniversary Edition 25” olarak tanıtılan yeni dizüstü bilgisayarın 14 inç genişlğinde Full HD
çözünürlüğe sahip IPS dokunmatik ekranlı olduğu belirtiliyor. Cihazda işlemci olarak Intel’in i7-7500U modeli kullanılmış. İşlemci gücü 2.70GHz ve ön bellek kapasitesi ise 4MB olarak gözümüze çarpıyor. Tam bir retro
tasarım olan bu dizüstü bilgisayarda en güncel işletim sistemlerinden olan Windows
10 Pro yüklü olduğunu görmekteyiz. 16GB Ram belleği bulunan bu bilgisayarın dahili depolama birimi 512GB kapasiteli bir PCIe
tipi SSD olduğunu öğrendik. Kaliteli Dolby ses çıkışları
olan cihazımızın Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı birimleri de mevcut. Buna ek olarak ise
SD kart okuyucusu, HDMI, USB 3.0 ve USB
C-Tipi Intel Thunderbolt girişleri de
bulunuyor. Üzerinde bir adet 720p
çözünürlük sağlayabilen kamerası olduğunu da belirtmeden
geçmeyelim. ThinkPad 25
model olarak daha çok retro
severlere ve yüksek performans tutkunlarına hitap ediyor. ◊
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TransTaurus
Etaplı Dağ Bisikleti Yarışı 2017

Yazı:

E. Burak İzmirlioğlu
Bisiklet Sporcusu - Mühendis

Fotoğraf:

actiongraphers.com
& Mahmut Cinci
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B

u yıl ikincisi gerçekleşen TransTaurus dağ bisikleti
maratonuna 40+
yaş kategorisinde
		
takım olarak
katıldık. Geçtiğimiz yıl solo katılıp birinci geldiğim yarışta bu yıl
da hedef kürsünün tam ortasıydı.
Takım arkadaşım Yusuf Kartar ile
daha önce 2015 yılında SwissEpic maratonuna katılmıştık. Birlikte yarıştığım, performansımızın

yakın olduğunu bildiğim için uyum
içerisinde gideceğimizi öngörüyordum. Antalya’nın Kemer ilçesinde
dağlarda gerçekleşen ve üç gün
boyunca inanılmaz güzellikteki
bölgelerde geçen yarış, gerek doğa
güzelliği gerekse zorluğu sebebiyle
bisikletçileri çekmeye yetiyordu.
Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa
ve Bulgaristan’dan gelen yabancı
sporcuların yanı sıra Türkiye’den de
iddialı isimler start aldı. İlk gün tırmanışları sebebiyle zorluk derecesi

yüksek bir etaptı. Takım arkadaşım
Yusuf’un hastalığı yüksek tempoda
gitmemizi engelledi. Ancak yarışın
daha başında rakiplerimizle farkı
açtık. Tabii rotayı kaçırıp yanlış yola
girdiğimizi fark edip tekrar rotaya
dönmemiz bize on dakika kaybettirse de ilk gün etabını en yakın rakibimize on beş dakika fark atarak
bitirdik. Etaplı yarışlarda enerjiyi
etap sayısını düşünerek harcamak
çok önemlidir. İlk günü 4 saat 14
dakikada 2400 metre tırmanarak

ilerliyorduk. Önümüzde ilerleyen
farklı kategorilerdeki rakipleri kovaladık. Ancak iki sert etaptan sonra
üçüncü etapta artık bacaklar sinyal
veriyordu. Tırmanışlar bitip inişe
geldiğimizde kuru tek bir yanımız
kalmamıştı. Bitişe iki kilometre kala
farklı kategorilerde solo yarışan iki
rakibi yakaladık ve geçtik, ancak bu
sıralamada bir şey değiştirmedi.
Üç günün ardından kategorimizde birinci, tüm takımlar arasında
ikinci olarak bu yılki TransTaurus yarışını tamamlamış ve böylece 2017
bisiklet sezonunuda böyle kapatmış
olduk. Zaman 2018 yılı için yeni
hedefler koymak ve sezon arasını iyi
değerlendirmenin zamanıdır. ◊
bitirmek biraz yorucu oldu ama acılı
iki günümüz daha vardı.
İkinci gün startında daha dengeli
başladık. Takım arkadaşım daha iyi
hissediyordu ve tempomuzu bozmadan pedallara asıldık. Birinci saatin
sonunda muhteşem bir orman geçişi
ile teknik bir pasaj geçtik. İnanılmaz keyifli iniş ağırlıklı bu geçiş “İyi
ki gelmişiz” dedirten bir tebessüm
bıraktı yüzümüzde. Her ne kadar
40+ takım kategorisinde önde gidiyor olsak da aslında tüm takımlar
içinde birinciliği alabilme hedefini
de güdüyorduk. İlk gün yaşadığımız
aksaklıklar nedeniyle zaman farkı
açılmıştı ama bu tür uzun maraton
yarışlarında her şey olabilirdi. Bu
düşünceler ile yokuşları tırmanırken
diğer yandan etrafımızda bulunan
Tahtalı dağı ve çevre tepelerin ihtişamlı görüntüleri keyfimizi kat be

kat artırıyordu. Geçtiğimiz yıla nazaran daha keyifli, teknik inişleri ve
single track’leri bol ikinci etap bizi
fazlasıyla MTB’ye doyurdu. Yaklaşık
63 kilometrede 2000 metre tırmanış ile 3 saat 42 dakikada ikinci
etabı tamamlayarak kategorimizdeki liderliğimizi koruduk.
Üçüncü ve son gün ıslak başladı.
Start noktası 1000 metre yüksekte
bulunan Ovacık köyünde sağnak
yağmur ve ilk iki günün sıcaklık
değerinin 15 derece altında titreten
bir şekilde başlayacaktı. Organizasyon yarışçıların sağlığını düşünerek
son etabı yüzde elli kısalttı. Start
almadan sırılsıklam olmuştuk. Üşümemek için basacaktık. “Santrayla
omuz omuza” diyerek bastık pedala.
Nispeten kısa ama ıslak olan parkurda yapabileceğimizin en iyisini
yapmak için olanca gücümüzle
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1000 Motorcu 1000 Çocuk projesinin kurucusu ve uygulayıcısı İlker Kul:

“Gelin hep birlikte
bu dünyayı değiştirelim”

Yazı:

Mustafa Tekin

114

Aralık
2017

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

Her şey bir çocuğun
gülümsemesi ile başladı.
“Daha fazla çocuğu
nasıl mutlu ederim”, “Ne
yapabilirim”, “Kimlerden
yardım alabilirim” diye
düşündü ve kendi kendisine
sponsor olmaya karar
verdi. Motosikletçilerin
fotoğraflarını çekip,
karşılığında çok cüzzi bir
meblağ alıp, bu parayla
köy okullarında okuyan
çocuklara yardım yapmaya
karar veren İlker Kul,
hedefini 1000 motorcunun
fotoğraflarını çekip 1000
çocuğa yardım ulaştırmak
olarak belirledi. Gerçi artık
fotoğraf çektirmek isteyen
herkese açık bu proje...
Haydi siz de objektifimin
karşına geçin ve bir çocuğun
mutluluğuna sebep olun.

nce sizi biraz
tanıyabilir
miyiz?
Merhaba,
ben İlker Kül...
1000 Motorcu
1000 Çocuk
projesinin
kurucusuyum. Uzun yıllar boyunca otomotiv sektöründe çalıştım.
Hobim olan fotoğrafçılığı da paralel
olarak sürdürdüm ve Atlas Çocuk,
Borajet Havayolları gibi dergilerde
fotoğrafçılık yaptım.
Motosiklete binmeye ne zaman
ve nasıl başladınız?
Motosiklete yaklaşık üç yıl önce
başladım. Aslında bisikletçiydim.
Bisikletimle hem ormanlarda ve
sahillerde gezmeyi seviyordum hem
de kamplı uzun turlar yapıyordum.
Ancak pedal çevirerek gezmek
daha fazla zaman aldığından dolayı
motosiklet çok daha cazip geldi. O

yüzden motosiklete hızlı bir adaptasyon yaşadım ve gezilerimi artık
hep motosiklet ile yapmaya başladım.
1000 motorcu 1000 çocuk projesi ne zaman, nasıl ortaya çıktı?
1000 Motorcu 1000 Çocuk
projesinin tohumları ilk olarak 2011
yılında atıldı. Çocukları çok seviyorum. Uzun yıllar iş hayatımdan arta
kalan zamanlarımda çocuklar için
eğitici kamplar düzenledim, Anadolu’da köy okullarını gezip maddi
zorluklar içinde okumaya çalışan
çocuklara yardımlar götürdüm. Bütün bu süre zarfında hayalim daha
fazla çocuğun eğitim ihtiyaçlarına
destek verebilmek ve zorlu yaşam
koşullarını biraz olsun iyileştirebilmekti. Nihayet 2016 Mayıs ayında
bu hayalimi gerçekleştirmek için bir
adım attım ve 1000 Motorcu 1000
Çocuk projesini başlattım.
2017 Temmuz ayında kurumsal

iş hayatıma son verdim ve sadece
çocuklara yardım yaparak geçireceğim yeni bir hayata başladım.
1000 Motorcu 1000 Çocuk projesi
hayatta en sevdiğim üç şeyi bir araya getiren bir proje oldu: Çocuklar,
motosiklet tutkusu ve fotoğraf...
Motosikletimle Anadolu’yu
dolaşarak projeye destek olmak
amacıyla fotoğraf çekimi yaptırmak
isteyenler için çekimler yapıyorum.
Bu çekimlerden elde ettiğim gelirle
yardım paketleri hazırlayıp, motorumla Anadolu’daki köy okullarını dolaşıyorum ve çocuklara bu
paketleri ulaştırıyorum. Hem manevi
hem gerçek anlamda çıktığım bu
yolculukta benim ve çocukların sizin
desteğinize ihtiyacı olacak. Dilerim
yollarımız kesişir ve 1000 Motorcu 1000 Çocuk, yoluna çok daha
büyüyerek devam eder.
Neden 1000?
Bilmem, o an aklımdan geçen
çocuk sayısı birden 1000 oldu. Ama
artık “Her yıl 1000 çocuk” diyorum.
1000 Motorcu 1000 Çocuk projesi tam olarak nedir? İnsanlar bu
projeye nasıl katılabilir?
1000 Motorcu 1000 Çocuk,
tamamen bir sosyal yardım projesidir. Amacım fotoğraf çekimlerinden
elde ettiğim gelirle zor şartlarda
okumaya çalışan köy okullarındaki
çocuklara giyim ve kırtasiye yardımları ulaştırmak. Projeye herkes
birçok şekilde destek olabilir herkes.
Türkiye’nin neresinde olurlarsa
olsunlar çekimlere katılabilirler. Çekimler için her şehirde minimum on
kişi toplanması benim için yeterlidir. Her yere gidebilirim ve bugüne
kadar gittim. Projemin sponsorla-

rından olan ve aynı zamanda tüm
yardım malzemelerini karsız veren
www.ercanlar.com/1000-motorcu-1000-cocuk adresindeki ürünlerden satın alıp havuza atabilir.
Motorcu olmayan kişilere açık
mısınız, bu kişiler nasıl destek
olabilir?
Destek olmak isteyen herkese
açıktır projem. Herkes proje kapsamında çekimlere katılabilir. Konsepti, tamamen destekleyen insanlar
belirliyor. Sporcusu, bisikletçisi,
çalışanı, çalışmayanı herkes, istediği
çekimleri yaptırıp projeye katılabilir.
Ayrıca dileyen herkes benimle okullara da gelebilir.
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Gittiğiniz yerlerdeki okullar ve
çocuklarla ilgili gözlemleriniz neler?
Bugüne kadar 138 okula destek ulaştırdım. Bu projeyle ise 19.
Gördüğüm en önemli şey, çocuklara
hediye ettiğimiz yardım paketlerinden çok, gösterdiğimiz ilgiye ve
sevgiye önem vermeleri oldu. Onların hayatlarında çok önemli bir yer
edindiğimizi düşünüyorum.
Son olarak eklemek istedikleriniz neler?
Söylemek istediğim en önemli
şey, sevgiyle dünyadaki her türlü
kötülüğün önüne geçebileceğimiz.
Ben bunun için işimi bıraktım, evimi
kapattım. Paranın kazandırdığı
maddi her şeyi hayatımdan çıkarttım. Şimdi sadece motosikletim,
fotoğraf makinem, kamp malzemem
ve kalbimle yollardayım. Dört aydır
bu şekilde yaşıyorum ve açılmayan
tek bir kapı bile olmadı. Gelin hep
birlikte bu dünyayı değiştirelim. ◊

L
SO S Y A

DY
ME

A

1000motorcu
1000cocuk

1000motorcu
1000cocuk
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Cam filmi muamması

Yazı:

Kaan Özşenler
İleri Sürüş ve Sportif Sürüş Eğitmeni

B

ir sabah bir
uyandık, Bilim,
Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından
		
yönetmelikte
değişiklik yapılarak, bütün otomobil
severlerin en sıklıkla uyguladığı, otomobil kozmetiği olarak anılan cam
filmi ve renkli cama yeniden yasak
getirildi.
Ben de “Nedendir”, “Niçindir” diye
düşünürken yolumun üstünde her
zaman görüşlerine ve bilgisine değer
verdiğim dostum Turgut Yüksekdağ’a
bir uğrayayım dedim. Ama gördüm ki ben geç kalmışım; röportaja
gelenler mi dersin, görüş alanlar mı
dersin... Dedim ki, “Benimki arkadaş
ziyareti ama sormadan da bırakmam”. Dostum beni de cevapsız
bırakmadı, sağ olsun.
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin
63. maddesi esas alınarak yapılan
değişiklik ve kapsamını, ben zaten

daha “cam filmi” derken başladı
anlatmaya...
Bakanlık 26 Ekim 2016’da yayınladığı yönetmelikle bir yıl sonra
yürürlüğe girecek şekilde araçlara
onaylı cam filmi takılmasını (ön cam
hariç) serbest bırakmıştı. Bu yönetmelikle cam filmlerinin ışık yansıma
oranı için sınırlamalar getirilirken,
diğer özellikler için de çalışma yapılacağı belirtilmişti. Yönetmeliğin
yürürlüğe girmesine birkaç gün kala
yapılan düzenleme ile cam filmleri
yeniden yasak kapsamına alındı. Bu
kararı anlayamadıklarını söylüyor ve
iki noktanın altını çiziyor:

Kontrol mekanizmasının
ve teknik şartların
sağlanamaması

Bu konuda sektörümüzün sivil
toplum kuruluşu TOBFED aracılığı ile
her türlü desteği vereceğimizi paylaşmıştık. Bu mekanizmanın sağlanması için bugünden sonra da elimizden gelen tüm desteği sağlayabiliriz.
Bu çalışmanın yapılması için ek süre
verilebilecekken toptan yasaklama
yapılmasını anlamak çok zor.

İç güvenlik nedenleri

Cam filminin iç güvenlik konusunda tehdit oluşturduğu geçen yıllar
içinde de dile getirilmişti ama bunun
somut bir delilini görmedik. Bireysel
silahlanmanın bile tehdit olarak görülmediği bir ortamda cam filminin
bu kadar büyük tehdit olarak görülmesi de çok anlaşılabilir değil. Cam
filmi olmayan ama kapalı kasa van
tipi araçlar bu açıdan bakıldığında
çok daha büyük tehdit olmalı.

“Cam filmi konusunda bir standart getirilmesini sektör olarak biz
de her zaman destekliyoruz. Işık geçirgenliği yüzde otuzun altında olan
filmler yasak kapsamına alınabilir
ama genele yayılabilecek yasaklamanın doğru olmadığına inanıyoruz.
Cam filmi, güvenliği tehdit eden
bir aksesuar değildir. Cam filmi ve
güvenlik filmi bireysel güvenliği sağlayan, aracın bir hırsızlık ya da kaza
anında camın dağılmasını önleyen
bir üründür. Özellikle kaza anında
dağılan cam, ciddi yaralanmalara yol
açmaktadır ve cam-güvenlik filmi
bunu önlemedeki en önemli üründür.
Güneş ışınlarının etkisini azaltan
ve otomobil içinde güvenli seyahat
etmemizi sağlayan bir üründür
Otomobilin içine güneş ışınlarının daha az girmesini sağladığı için
klima kullanımı dolayısı ile yakıt
sarfiyatı da sağlayan bir üründür.”
Otomobil için olmazsa olmaz
ürünlerden birisi olan cam filminin
yasaklanması ile birlikte çok sayıda
mağdurun ortaya çıktığını belirtmeden geçemedi. Geçen bir yıllık sürede çok sayıda otomobile cam filmi
yapıldığını söyleyerek, bu kullanıcıların ciddi anlamda mağdur olduğunu
ifade etti.
Bununla birlikte sektörde çok
sayıda çalışan olduğunu ve çalışanların da mağdur olacağını, önümüzdeki günlerde çok sıkıntılı bir sürece
girileceğini belirterek, yasağın
kimseye bir fayda sağlamayacağını
ve cam filmi yasağının bir kez daha
değerlendirilmesini umut ettiklerini
kaydetti. ◊
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ARALIK
ETKiNLiKLERi
			

Göksel
Tarih: 01 Aralık 2017
Saat: 20:00
Yer: IF Performance Hall Beşiktaş,
İstanbul
Fiyat: ¨ 60.50
Güçlü ve renkli sahnesi ile her zaman
hafızalarda yer eden performanslar
sergileyen Göksel; yeni şarkılarının yanı
sıra geçmişten bugüne seslendireceği
unutulmaz şarkılardan oluşan benzersiz
bir repertuvar ile eşsiz bir müzik
ziyafeti sunacak.

		

Anna RF
Tarih: 01 Aralık 2017 • Saat: 21:00 • Yer: Container Hall, İzmir • Fiyat: ¨ 56.00

		

Rober Hatemo - Ebru Yaşar

*
Tarih: 02 Aralık 2017 • Saat: 22:30 • Yer: Salon İKSV, İstanbul • Fiyat: Tam ¨ 56.00, Öğrenci ¨ 45.00
“Shaharut Çölü’nde doğdular. Dünyanın birçok yerini keşfe çıkıp doğuyla batı ezgilerini oryantal ve
modern enstrümanlar, analog ve dijital seslerle birleştirip kendi özgün tarzlarından çok daha fazlasını, ortak
bir hissi yarattılar. Kabak kemane, klarnet, def ve klasik gitar ile üretilebilecek en tanıdık, bir o kadar da kucaklayıcı
sesleri üretiyorlar. İzleyicilerini soğukta havuza atlatacak kadar coşturuyorlar.

Meltem Cumbul
Feat.Manuş-u Ala

Ogün Sanlısoy
Tarih: 07 Aralık 2017
Saat: 20:00
Yer: IF Performance Hall
Beşiktaş, İstanbul
Fiyat: ¨ 33.00

Tarih: 06 Aralık 2017
Saat: 20:30
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi
Büyük Salon,
İstanbul
Fiyat: Tam ¨ 67.00
Öğrenci ¨ 57.00

Tarih: 02 Aralık 2017 • Saat: 20:30
Yer: Winner İncek, Ankara
Fiyat: 2. Kategori¨ 400.00, 3. Kategori ¨ 300.00, 4. Kategori ¨ 250.00
5. Kategori ¨ 220.00, 6. Kategori ¨ 200.00, Kısıtlı Görüş ¨ 120.00

Flört
Tarih: 08 Aralık 2017 • Saat: 22:00 • Yer: Fakülte Eskişehir • Fiyat: ¨ 34.00

İskender Paydaş
Zamansız Şarkılar
Senfonik
Tarih: 09 Aralık 2017
Saat: 21:30
Yer: Volkswagen Arena, İstanbul
Fiyat: 1. Kategori ¨ 165.00
2. Kategori ¨ 145.00
3. Kategori ¨ 123.00
4. Kategori ¨ 100.00
5. Kategori ¨ 78.00
6. Kategori ¨ 56.00

Deniz Tekin
Tarih: 09 Aralık 2017
Saat: 20:30
Yer: Bostanlı
Suat Taşer Tiyatrosu
İzmir
Fiyat: ¨ 56.00

Rotting Christ
Tarih: 10 Aralık 2017 • Saat: 19:30
Yer: Garaj, İstanbul • Fiyat: ¨ 68.00
Daha önce Türkiye’de verdiği birçok konserle
bizim için artık yabancı bir gruptan ziyade “kardeş
grup” statüsünde olan Rotting Christ, İstanbul’da...

Ankararocks 1: Karakedi, The Madcap ve Büyük Birader
Tarih: 10 Aralık 2017 • Saat: 20:00 • Yer: Dorock XL, İstanbul • Fiyat: ¨ 25.00
Ankara’nın, özellikle rock ve metal gruplar konusundaki bereketini bilmeyen yoktur. Ankara çıkışlı olup da İstanbul
piyasasının nabzını tutan çok grup ve sanatçı vardır. Bu gelenek Kadıköy’e sirayet edecek ve Dorock XL
sahnesinde Ankara rüzgarı esecek.

Doğa ve tarihin fırça
darbeleri, beş asırlık
mekâna yansıyor

Direc-t
Tarih: 11 Ekim 2017 • Saat: 21:30 Yer: Salon İKSV, İstanbul
Fiyat: Tam ¨ 45.00, Öğrenci ¨ 34.00

Anathema
16 Aralık 2017: İzmir Arena, İzmir
17 Aralık 2017: Volkswagen Arena, İstanbul
18 Aralık 2017: Jolly Joker, Ankara
Fiyat: ¨ 110.00, ¨ 88.00

Selami Şahin
Tarih: 20 Aralık 2017 • Saat: 21:00
Yer: IF Performance Hall Ataşehir, İstanbul
Fiyat: ¨ 110.00

Sena Şener
Tarih: 22 Aralık 2017
Saat: 21:00
Yer: Hayalperest Görükle, Bursa
Fiyat: Tam ¨ 45.00, Öğrenci ¨ 35.00

Sadece Türkiye’de değil dünya sanat
çevrelerinde de klasik resmin son büyük
temsilcilerinden biri sayılan Hüseyin Cahit
Derman, otuz yıl sonra Beşiktaş’ın en güzel
semtlerinden Ortaköy’de sergi açıyor.
Hüseyin Cahit Derman 20. Kişisel Resim Sergisi, Beşiktaş
Belediyesi tarafından sergi ve etkinlik salonuna dönüştürülen
on altıncı yüzyıl Mimar Sinan eseri Hüsrev Kethüda Hamamı’nda
sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
2000’li yılların ortalarında renove edilerek uzun yıllar turistik
mekân ve ofis olarak kullanılan 16’ncı yüzyıl Mimar Sinan eseri
Hüsrev Kethüda Hamamı, Beşiktaş Belediyesi tarafından sergi ve
etkinlik salonuna dönüştürüldü. Bu görkemli tarihi hamam bir sanat
mekânı olarak hizmete girerken ilk sergisinde çok anlamlı bir şekilde İstanbul’un doğasını tarihsel mekânlarını çevresel özelliklerini
konu aldığı resimleriyle klasik resmin önemli temsilcilerinden
Hüseyin Cahit Derman’ı ağırlıyor. Sadece Türkiye’de değil, dünya
sanat çevrelerinde de klasik resmin son büyük temsilcilerinden biri
sayılan Hüseyin Cahit Derman, otuz yıl sonra Beşiktaş’ın en güzel
semtlerinden Ortaköy’de; 20. Kişisel resim sergisini açıyor.
Hüseyin Cahit Derman sergisinde İstanbul konulu eserlerinin
yanı sıra; onlarca yıl sır gibi sakladığı yüzden fazla çağdaş eseri
içinden bazı örnekler sunarak, sanatseverlere sürpriz yapmaya
hazırlanıyor. Hüsrev Kethüda Hamamı’nın tarihi ve kültürel atmosferinde sergilenecek eserler arasında sanatçının son dönemlerine
ait yirmi tablosu da bulunuyor. Sanatçının tuval üzerine yağlı
boya eserlerine yer verdiği sergi, 16 Aralık 2017 tarihine kadar açık
kalacak.
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Yönetmen Rian Johnson
Oyuncular: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac

Yazı:

Murat Arda

S

inema dünyamızda hem kült hem
pop hem aykırı
hem de ana akım
seyircinin alayına
		
hitap eden nadir
yapımlar vardır. Aslında elbette ki

tüm bu saydığım özellikleri taşıyan
o nadide filmler ilk icat edildiği dönemde “Büyülü Fener” olarak nitelendirilen o mucizevi beyazperdede
zamansız eserler olarak görülürler...
Ancaaaaak...
Hiçbir “seri film” yoktur ki Star
Wars mertebesine ulaşabilsin.
Star Wars, yediden yetmiş yediye, 1970’li yıllardan 2017’ye tüm
zamanların tek kült-pop-aykırı-ana
akım sinema şahaseridir ve benzersizdir.
Adına sayısız doktora ve master
tezi yazılan;
Belki de binlerce kitaba, milyonlarca makaleye konu olan böyle bir
seri, belki de dünya tarihinde bir
daha asla görülemeyecek.

“Büyülü Fener” rumuzunu gerçekten de hak eden bu serinin şimdi de
“Star Wars: Son Jedi” adlı bölümü
Beşiktaşımız’ın dergisi elinize geçtiği günlerde vizyona girecek.
Filmi henüz biz de izlemediğimiz
için şimdilik çok fazla malûmatımız
yok. Sadece film şirketinin yolladığı
bültende yazanlarıı sizinle paylaşabiliriz:
“Rey, efsanenin ikinci bölümünde
de Finn, Poe ve Luke Skywalker ile
destansı yolculuğuna devam ediyor.
Filmde Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Domhnall Gleeson,
Carrie Fisher, Laura Dern, Oscar
Isaac, Gwendoline Christie ve Lupita Nyong’o yer almaktadır.”
İyi seyirler dileriz... ◊

Kare / The Square
Yönetmen: Ruben Östlund
Oyuncular: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West
Christian, bir çağdaş sanat müzesinin saygı duyulan küratörü... Boşanmış ve iki çocuk babası, elektrikli
araba kullanan ve hayır işlerine destek olan bir adam. Bir sonraki şovu,
yanından geçenleri başkaları için
fedakarlığa davet eden, onlara sorumlu insanlar olduklarını hatırlatan
“Kare” isminde bir enstalasyondur.
Ancak bazen prensiplerinize uygun

adımlar atmanız zordur: Christian’ın,
telefonunun çalınmasına verdiği aptalca tepki onu, utanç verici
durumlara düşürecektir. O başına
gelen sorunlarla uğraşırken, müzenin
PR ajansı “Kare” için umulmadık bir
reklam kampanyası hazırlar. Kampanyanın çektiği tepki, Christian’ı ve
müzeyi bir varoluş krizine sokacaktır... ◊
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Kutsal Geyiğin Ölümü
Yönetmen: Yorgos Lanthimos
Oyuncular: Alicia Silverstone, Nicole Kidman, Colin Farrell
Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un The Lobster’dan sonra İngilizce çektiği ikinci filmi, izleyicisini her
zamanki gibi tekinsiz, oyunbaz ve
özenle tasarlanmış yeni bir lanetli
Lanthimos evrenine davet ediyor.
“Kutsal Geyiğin Ölümü”, başarılı
bir cerrah ve babasının boşluğunu onunla doldurmaya çabalayan
bir ergen etrafında dönüyor. Tuhaf

ikili, aileleriyle tanıştığında işler
daha da tuhaflaşıyor ve muzip bir
tür Alacakaranlık Kuşağı hikâyesi
ortaya çıkıyor. Lanthimos bedensel şiddetten doğan mizahı da her
daim olduğu gibi filmine tatminkar
miktarda eklemeye devam ediyor.
Aileye, suçluluk duygusuna ve sınıfa
dair, etkisinden kurtulması çok zor
bir soğuk duş bu film. ◊

itabı
K
ın
Ay

BABA
HAKKI
Yazar: Rıdvan Akar, Sevecen Tunç
Yayınevi: İnkılap
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H

er ikisi de
Beşiktaşımız’a
değerli hizmetlerde bulunmuş
iki dostumuz;
		
ağabeyimiz
Rıdvan Akar ve meslektaşımız Sevecen Tunç’un bin bir emekle ortaya
serdiği büyük eser, “Baba Hakkı”
sonunda raflarda yerini aldı.
“Beşiktaş’ın Mimarları” serisinin
ilk kitabı olan “Baba” Hakkı Yeten’in
çocukluğu, aile yaşamı, okul yılları
ve meşin yuvarlakla tanışmasından
başlayıp Kara Kartal’da nasıl efsaneleştiğinin dokunaklı bir öyküsü
aslında.
Büyük bir heyecanla uzun zamandır çıkmasını merakla beklediğimiz bu nadide kitabın konusuna
bir göz atalım:
“Futbola düşkün olduğu kadar
eğitimi de yaşamının vazgeçilmezi
olarak gören Hakkı, bu koşturmaca
içinde eğitimde yaşadığı sıkıntıların
çözümünü girdiği Maltepe Askeri
Lisesi’nde bulur. Hakkı Yeten’in azmi,
askeri lisenin disiplini ile birleşir. Bu
disiplinli yaşamı spora da uygular
ve başarılı da olur.
Bu başarılı öğrenciyi/futbolcuyu Beşiktaş idare heyetinde yer
alan Fehmi Erok, ilk kez iki askeri
lise arasındaki karşılaşmada görür.
“Futbolcu avcısı” olarak görülen

Erok, Hakkı Yeten’i Beşiktaş’a kazandırır. Bu kazanım adeta Hakkı
Yeten’in Beşiktaş’a kazandırdıklarına dönüşür. Çabalarının, ömrünü adayacak kadar
bağlı olduğu Beşiktaş’la sınırlı
olmadığını, Türk futbolunun
gelişiminde oynadığı önemli
rolü okuyunca, ‘BABA olmak
Hakkı’nın hakkı’ diyeceksiniz.
Futbolculuğu 38 yaşında
bıraksa da Beşiktaş ve futbolla ilişkisini yöneticilik ve
başkanlıkla sürdürmüş, ölümüne kadar (1989) Beşiktaş’ın
ihtiyaç duyduğu her dönem de
takımın yanında yer almıştır.”
Rıdvan Akar ve Sevecen
Tunç’un büyük bir titizlikle dönemin yayınlarından, spor basınından yaptıkları arşiv taramasıyla
dünden bugüne Beşiktaş tarihini
de okuyucuya sunma görevini
yerine getirdikleri anların şahidi
olduğumuz için, biz Beşiktaş Dergisi
emekçileri olarak da ayrı bir gurur
duyduğumuzu söyleyelim.
Kanı bile “Siyah-Beyaz”
akan Baba Hakkı’nın
kitabına sahip
çıkalım! ◊

Çavdar
Tarlasında
Çocuklar
Yazar: Jerome David Salinger
Çevirmen: Coşkun Yerli
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Deli ama dahi yazar Salinger’in hayatını anlatan Çavdar
Tarlasındaki Asi adındaki sinema filmi bugünlerde vizyondayken daha derinlemesine bir Salinger macerasına davet
etmek istiyorum sizleri... İşbu kitap o güzel filmin ana konusunu
oluşturuyor ama tabii ki okuma yaptığınızda farklı bir pencereden Salinger gerçekliği ile yüz yüze kalıyorsunuz. Çavdar
Tarlasında Çocuklar, Salinger’ın tek romanı. Ergenlik çağının
içinde, yetişkin dünyanın düzenine karşı isyankar bir çocuğun,
bir Noel öncesi başına gelenler... Bu sürecin bir psikiyatri kliniğinde noktalanışı. Holden Caulfield’in masumiyet arayışının iç
burkucu romanı. Belki de Salinger’ın. 1993’te Franny ve Zoey ile
Dokuz Öykü adlı kitapları YKY tarafından yayımlanan Salinger,
1963’ten bu yana yeni bir yapıt yayımlamamasına ve neredeyse
efsane haline gelmiş bir gizlilik içinde yaşamasına karşın, dünya
edebiyat gündemindeki yerini hep koruyor.
Sözü bu çılgın adama bırakalım:
“Pek çok insanın hakkında konuştuğum için üzgünüm. Bildiğim tek şey; size anlattığım herkesi biraz özlüyorum. Bizim
Stradlater’ı ve Ackley’i bile, sözgelimi. Sanırım o lanet Maurice’i
bile özlüyorum. Sakın kimseye bir şey anlatmayın. Herkesi özlemeye başlıyorsunuz sonra.” ◊

Meryl
Streep
Yine O
Yazar: Michael Schulman
Çevirmen: Seçil Ersek Ümitvar
Yayınevi: Artemis Yayınları
Bir kadının, bir dönemin ve bir mesleğin portresi. Yirmi kez
Oscar’a aday gösterilen ve üç kez bu prestijli ödülün sahibi
olan, oyunculuğun Demir Leydi’si Meryl Streep’in kapsamlı bir
araştırma sonucu ortaya koyulmuş ilk biyografisi.
Yale Oyunculuk Akademisi’nden 1975’te mezun olan ve daha
o günlerde gelecek vadeden Meryl Streep, kısa bir süre içerisinde New York tiyatro sahnelerinde kendine yer edinmeye
başladı. Yetenek ve hırsla yanıp tutuşan Streep, dönemin yavaş
yavaş sivrilmeye başlayan onlarca oyuncusundan biriydi. Her
yere bisikletiyle giden, günlük tutan, performanslardan önce
şekerleme yapan ve “oyuncu barlarında oyuncularla oyunculuk
hakkında konuşarak” geç saatlere kadar takılan, yirmili yaşlarında güzel bir kadın... Fakat Meryl, akranlarından farklıydı. O
zamanlar bile insanlar “Yine o” diyorlardı.
Yine O, bir New Jersey banliyösündeki mezuniyet töreninden
başlayıp Vassar College sahnesindeki ve Yale Oyunculuk Akademisi’nin altın yıllarındaki ilk günlerine ve bir yıldıza dönüşmesini sağlayan rollerine uzanarak neslinin en önemli aktrisinin
sanatsal olgunlaşma sürecine mercek tutuyor. ◊

MüZiKOMANi

Neil Young;
rock ‘n’ roll’un
en büyüğü!
Yaşayan en üretken rock efsanelerinden Neil Young Baba’yı geçtiğimiz
yıllarda canlı izleme şerefine nail olmuş
bir müziksever olarak o anda düşündüklerimi şu anda da vurgulamak istiyorum: Bu nasıl bir enerjidir arkadaş?
Biyolojik yaş olarak “dede” formatında olsa da, dirimsel güç olarak hala
genç bir rocker olarak üretmeye son
gaz devam eden baba rockçı, Donald
Trump’ı alaya aldığı yeni bir albüm
yayınlıyor.
“Make America Great Again” diyen
ABD reis-i cumhuruna “ABD zaten
büyük” diyen büyük rocker, turneye de
hazırlanıyor.
Büyük müzisyenin son notu ise şöyle:
“Ben aslında Kanadalıyım ama ABD’yi
severim. Ancak faşist ABD’yi değil.” ◊
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Alvaro Negredo:

“MATADOR LAKABI HOŞUMA GİDİYOR”
Ben Ahmet Yavuz,
Kavacık Borsa
İlköğretim Okulunda
üçüncü sınıfta
okuyorum.

Ben Abdullah Emin Nuray,
dokuz yaşındayım. İslambey
İlköğretim Okulu üçüncü sınıf
öğrencisiyim. Büyüyünce
futbolcu olacağım.
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Ben Zeynep Yavuz, dört
yaşındayım. Doğuştan
Beşiktaşlıyım

Ben Kübra Nuray, on
yaşındayım. Şehit Akın Sertçelik
beşinci sınıf öğrencisiyim. Koyu
bir Beşiktaş taraftarıyım.

B

JK Nevzat
Demir Tesisleri’nde Alvaro
Negredo abimizle eğlenceli
		
bir buluşma
yaptık. Negredo abi çok sıcakkanlı bir insandı. Onu çok sevdik
ve yaptığımız röportajı sizlerle
paylaşıyoruz.
Kaç yaşında futbola başladın?
Beş yaşında fubola başladım.
Vodafone Park Stadı’nda
oynamak nasıl bir duygu?

Çok etkileyici. Orada olmak
lazım hissetmek için.
İspanyol futboluyla Türkiye
futbolunu karşılaştırabilir misin?
Birbirinden çok farklı ligler.
İspanya ligi çok kaliteli bir lig.
Dünyanın en iyi futbolcularını
barındırıyor bünyesinde ama
Türkiye ligi de çok mücadeleci.
Her takım her takımı yenebilir.
Biz de umarım bu mücadeleci
yapı içerisinde üçüncü şampiyonluğumuza ulaşacağız.
Sakalların çok yakışıyordu
neden kestin?
Yeniden çıkması
için bir ara verdim.

“Türk insanı futbola aşkla bağlı,
bir tutkuyla bağlı. Biz de ailemizle
birlikte sokağa çıktığımızda
insanlar bizimle fotoğraf
çekilmek istiyor. Ailemizden
o anda ayrılıp onları tek başına
bırakmak durumda kalıyoruz ama
aynı zamanda tanınmak güzel de
bir şey, insanların ilgisi
hoş bir şey.”

Nasıl besleniyorsun?
Yemek seçmeden
her şeyi yemek lazım.
Tabii ki her şeyden
çok fazla da yememek lazım. Burada
bize yardımcı olan
çok iyi bir beslenme
uzmanı var. Vücut
tipimize göre neler
yememiz gerektiğini
söylüyor.

Vodafone Park’ta futbol
oynarken taraftarın önünde
heyecanlanıyor musun?
Çok farklı statlarda oynuyoruz
tabii ki. Vodafone Park’ta da ambiyans gerçekten heyecanlandırıcı. O an takımınız için çalışmanız
lazım, işinizi ortaya koymanız
lazım. Bir taraftan da bir sürü ses
ve gürültü ve harika taraftarımız
bizleri ister istemez heyecanlandırıyor.
“Matador” lakabı hakkında
ne düşünüyorsun?
İspanyol kültüründen gelen
bir şey, boğayı öldüren adam
Matador. Gelir gelmez Matador
kıyafetiyle fotoğraflarım çekilmeye başlandı. Esprili bir lakap oldu,
öyle de kaldı. Hoşuma gidiyor.
Sokakta sana olan ilgi nasıl?
Türk insanı futbola aşkla bağlı,
bir tutkuyla bağlı. Biz de ailemizle
birlikte sokağa çıktığımızda
insanlar bizimle fotoğraf çekilmek istiyor. Ailemizden o anda
ayrılıp onları tek başına bırakmak
durumda kalıyoruz ama aynı
zamanda tanınmak güzel de bir
şey, insanların ilgisi çok hoş
bir şey.
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Nerede oturuyorsun?
Zincirlikuyu yakınlarında...
Aralık
2017

Kaç çocuğun var? Baba
olmak nasıl bir duygu?
Üç çocuğum var. İkisi burada
benle birlikte birlikte yaşıyor, biri
eski eşimle beraber İspanya’da
yaşıyor. Baba olmak dünyanın
en güzel duygularından biri.
Hayatta her şey istediğiniz gibi
gitmeyebiliyor, iş yerinde bazen
sorunlar olabiliyor. Ancak kötü
oynadığınız bir maçtan sonra çok
üzülürsünüz fakat eve gidipte
çocuğunuza sarıldığınızda tüm
dertler sona erer.
Çocuklarınızın adı ne?
En büyüğünün adı Maria.
Ortancasının adı Aytana. Küçük
olan ise benimle aynı ismi taşıyor, Alvaro.
Son olarak Beşiktaş taraftarına mesajını alalım?
Bizi iyi günde de, kötü günde
de destekledikleri için teşekkür
ediyorum. Desteklerini karşılıksız
çıkarmamak ve onları mutlu
edebilmek için elimizden geleni
yapacağız. ◊

İllüstrasyon: Deniz İnce
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mini mini

KARTALLAR
Aydın Onur Diz,
güzel gülümseyişiyle kalbimizde
taht kuran bir Yavru Kartal...
Sloganı: “Ben ‘agu’ demeden
önce ‘Beşiktaş’ dedim!
Bu da üzerimdeki ilk formam.
Yavru Kartal dergisinde
belgelemiş oldum.”
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İzmir Mert Ata
soy...
Böyle güzel is
imli bir Mini K
artal
elbette ki güze
l bir Beşiktaşl
ıdır
da aynı zaman
da... “İzmir’in
Dağlarında Çiç
ekler Açar” m
arşını
statlarda her
duyduğunda ne
hissediyor acab
a?

Çağan Rüzgar Tonbaklar,
beş yaşında ve eski futbolcumuz
Demba Ba’nın en büyük hayranı...
Gece gündüz Demba Ba şarkısını
evde söylüyormuş. Yalnız Çağan
kardeş, biz de senin saçlarına
bayıldık...

Zeynep
Tonbaklar,
“Vodafone Park ile
aynı yaştayım, ne mutlu
Beşiktaşlıyım diyene” mesajını
tüm Kara Kartallar’a yolluyor.
Gökhan Töre hareketinin aynısını
yapmasıyla meşhur olan
Zeynep, aynı zamanda “Yavru
Kartal Yuvasında Uyur”
tişörtüyle de göz
dolduruyor.
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Sadri Çakır,
henüz bir yaşında.
Büyümeyi ve maçlara gitmeyi
o kadar çok istiyor ki...
Çünkü babası şimdiden
ona bir kombine almayı
planlıyor.

mini mini

KARTALLAR
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Melis Sarıgül,
dedesine demiş ki;
“Dedeciğim benimle Yavru Kartal
dergisine poz verir misin?”
Dedesi de “Ama kızım,
ben Dede Kartal’ım, nasıl olacak”
demiş... İşte böyle olmuş!

Efe Oğuzhan Çiçek,
babadan, dededen, sülaleden
Beşiktaşlı olmanın gururunu
yaşadığını muhabirimize söyledi.
Beşiktaş’ın mabedi
önünde pozunu ise
işte böyle veriyor.

Kartal Batuhan
Çolak,
büyük Beşiktaşlı
dostumuz Ergün Çolak’ın
biricik evladı, Yavru Kartal’ı...
Dergimizin yıllardır en vefalı
takipçilerinden olan Kartal
yürekli Çolak ailesine biz de
selam ve sevgilerimizi
yolluyoruz.

Burus Kartal
Ailesi...
Yavru Kartallar 2017
doğumlu Kaan Osman
Burus, 2011 doğumlu Begüm
Asya Burus ve Baba Kartal
Barbaros Burus’un tüm
Beşiktaş Camiası’na
mesajıdır: Bu takım bu
sene de şampiyon!
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AKTÜEL

FERDINAND

Ferdinand, arenada dövüşmektense tarlalarda çiçek
koklamayı tercih eden bir boğanın öyküsünü anlatıyor.
Ferdinand sakin mizacına ve doğa sevgisine rağmen
dış görünüşü sebebiyle vahşi bir canavar olarak algılanır.
Tehlikeli bir canavarla karıştırıldıktan sonra yakalanıp evinden ayrı
düşürülür. Kendisini İspanya’da bulan Ferdinand, evine dönmeye
kararlıdır. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı olacaktır...
Yönemenliğini Carlos Saldanha’nın üstlendiği filmin orijinal
fikri ise Munro Leaf imzalı çocuk kitabına dayanıyor.

· Domuzların

İLGİNÇ BİLGİLER

vücut yapılarından dolayı hiçbir zaman başlarını
yukarı kaldırıp gökyüzüne bakamadıklarını,
· Farelerin

· Bir

ve atların kusamadıklarını,

saat süreyle kulaklıkla bir şey dinlemenin kulaktaki bakteri
sayısını yüzde yedi yüz artırdığını,
· Çakmağın

kibritten önce bulunduğunu,

· Hapşırdığınız

zaman kalbiniz de dahil olmak üzere bütün vücut
fonksiyonlarınızın bir an için durduğunu,

· Fillerin

zıplayamayan tek memeliler olduğunu,

· Zürafaların

ses tellerinin olmadığını

BİLİYOR MUSUN?

BÜYÜK
ATATÜRK’TEN
KÜÇÜK ÖYKÜLER
Yazar: Süleyman Bulut
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları
Çoğunu ilk kez okuyacağınız,
onlarca Atatürk öyküsü...
Mustafa Kemal’in nasıl Atatürk
olduğunu biliyor musunuz?
Ya sevdiği atının öyküsünü
okudunuz mu hiç? Köpeği Foks’un
matraklıklarını... Kesilen iğde ağacını aramaya çıkan Atatürk’ü...
Onun çiftçilik serüvenlerini...
En sevdiği çiçek olan al karanfilin
öyküsünü okudunuz mu?
“Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler”, yazar Süleyman Bulut tarafından derlendi ve kaleme alındı. ◊

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
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ÜYELİK ÖDEME FORMU

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

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

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Ziraat Bankası Ticari Şişli Şubesi 2247-1796610-5005 no’lu hesaba
IBAN: TR98 0001 0022 4701 7966 1050 05
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Denizbank Karaköy Şubesi 9027-985468-475 no’lu hesaba
IBAN: TR51 0013 4000 0009 8546 8000 98
Üyelik Giriş Ödentisi 5.000-TL ve Yıllık Üyelik Aidatı
120-TL olmak üzere toplam 5.120-TL’yi yatırdığıma dair dekont ektedir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne, üyelik giriş ödentisi 5.000-TL ve yıllık üyelik aidatı 120-TL olmak üzere toplam
5.120-TL’nin aşağıda detayları verilmiş olan kredi kartımdan tercih ettiğim ödeme türü uyarınca tahsil ediniz.
Peşin

Üyelik onay tarihinde

4 Taksit

Tüm Kredi Kartlarına

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

5.120-TL

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

Kart Numarası

:

Kart Cinsi

:

Visa

Master

Amex

Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka

:

Adı Soyadı

:

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

İmza:

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

İmza:

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

:

Kart Cinsi

:

Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka

:

Adı Soyadı

:

Visa

Master

Amex

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

İmza:

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

Gelecek
heyecan verici.

Hazır mısın?

