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En büyük Beşiktaşlı...
İzindeyiz...

Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Her yeni yıl, geçmiş yılların getirdiği birikimin üzerine inşa 

edilecek yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan demektir. 115 ya-
şına girecek olan Beşiktaşımız için 2018 yılı, hem gururu hem 
umudu temsil edecek bir yıl daha olacaktır.

Beşiktaş’a başkan olmak, hayatımda en çok onur ve gurur 
duyduğum şeylerin başındadır. Bu onurun değerini ve yüceli-
ğini en iyi anlayacak olan da, aynı onuru taraftar olarak yü-
reğinde taşıyan Beşiktaşlılar’dır. Bugüne kadar size verdiğimiz 
her sözü yerine getirmek için gece-gündüz demeden çalıştık. 
Başarıya ulaşmak için zor günlere hep birlikte göğüs gerdik, 
yılmadık, birlik ve beraberlik içinde olarak umuda birlikte 
yürüdük. Ortak sevdamız Beşiktaşımız, emek, efendilik ve vefa 
temeliyle bundan sonra her geçen gün daha da parlamaya 
devam edecektir.  

¡
Beşiktaş ruhuyla mücadele eden futbol takımımız, son iki 

yılda bize tarifi imkansız mutluluklar yaşatıyor. Şeref’iyle ve 
Hakkı’yla üst üste iki sezon şampiyon olan, on beşinci şampi-
yonlukla üçüncü yıldızı göğsümüze takmamızı sağlayan, UEFA 
Şampiyonlar Ligi’nde birçok ilk yaşatarak son on altı tura 
kalan ve her şeyden öte bizlere özlediğimiz futbolu izleten 
futbolcularımızın, daha büyük zaferlere imza atacağından en 
ufak bir şüphe duymuyorum.

¡
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bir semt takımı olarak doğup, 

birlik ve dayanışma içinde büyük güçlükleri aşmış, bugünkü 
çağdaş düzeyine ulaşmıştır. Türkiye’de, saha sonuçlarını tek 
başına başarı kriteri saymayarak ve çağdaş anlayışı kabul 
ederek, her geçen gün daha da gelişmeye devam ediyoruz. 
Geçtiğimiz yıl attığımız adımlar, dünya kulübü olma yolun-
da hızla ilerlediğimizin en açık kanıtıdır. 2018’de bu attığımız 
adımların devamı olarak çok daha önemli girişimlerde buluna-
cağız ve Beşiktaş’ın adını dünya zirvesine yazdıracağız. 

¡
2018 yılının Beşiktaşlılar’ın birlikteliğinden doğacak yeni 

zaferlerin şahidi olmasını diliyor, yeni yılın tüm camiamıza 
sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.  

 En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman 
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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Gelecek 
heyecan verici. 

Hazır mısın?
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VÂLÂ SOMALI ARŞiVi’NDEN

Dergimizin bu sayısını efsane 
futbolcumuz Vedat Okyar’a 

ithaf ediyoruz. 

“HAKEME BEŞİKTAŞ FORMASIYLA

YALAN MI SÖYLEYECEKTİM UTANMADAN”
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F utbola az ya da 
çok bulaşmış, ta-
raflı tarafsız her-
kes severdi Vedat 
Okyar’ı. Hani  

     tersi mümkün 
olmayan “adam”lardandı. İster te-
levizyonda izlerken, ister yazılarını 
okurken, isterse de birebir konuşma 
fırsatı bulunduğunda insanın içinde 
sabahlara kadar sohbet isteği uyan-
dırır, yüzünde gülücükler açtırırdı. 
Hem sevilen hem de sayılan, sadece 
bu iki özelliğiyle bile ona dair birçok 
şeyi açıklayan bir karakteri vardı.

Ve tabii ki o kocaman; bitmek, 
tükenmek, yorulmak bilmeyen Be-
şiktaş aşkı... Her fırsatta söylerdi; 
hayattaki en büyük önceliğinin Be-
şiktaşlılık olduğunu, onu her sıfatının 
önüne koyduğunu... Futbolculuğunda 
da, yorumculuğunda da; çizgisini, 
sıcacık kelimelerini, üslubunu hiç 
değiştirmedi. Tüm bu özellikleriy-
le ona yakın ya da uzak her futbol 
sevdalısının hayatında önemli bir 

timsal yeri edindi. Belki de bundan-
dır aramızdan ayrılışının boşluğu da 
bir o kadar büyük oldu.

“Ben Beşiktaş’ı,
Beşiktaş beni istiyordu”
1945 yılında Bursa’da doğan ve 

doğuştan özel bir yeteneğe sahip 
olan Vedat Okyar, Beşiktaş Der-
gisi’nin 2001 yılının Kasım sayısı 
için kendisiyle yapılan röportajda 
futbola başlama hikayesini şöyle 
anlatıyordu: “Bakırköy İlkokulu’nda 
seçmelere katıldım ve kazandım. 
Öyle başladı. Çok da sevdiğim 
bir işti. Bakırköy’de, Yücespor’da 
oynadım. Oradan, Selahattin Tortul 
ağabeyimizin girişimleri ile Erdoğan 
Şenay ile birlikte Adalet Takımı’na 
transfer oldum. Rahmetli babacığım 
(Rahmi Okyar) Bursaspor’un kuru-
cularından. Bursaspor’u kurunca, 
Bakorköy’ün dört oyuncusu ben, 
kaleci Turan, Ersel, Tamer Bursa’ya 
gittik. Bursa’da iken Beşiktaş beni, 
ben Beşiktaş’ı istiyordum.”

Öyle bir sevgisi, saygısı 
vardı ki Beşiktaş 

formasına, onu giydiği 
her anında yakıştı 

Siyah-Beyaz’a. Yine 
böyle maçlardan birinde 

hakemin tartışmalı bir 
pozisyon sonrasında 
yanına gidip “Tekme 

attın mı?” diye sorması 
üzerine, “Evet” diye cevap 

vererek sahayı terk etmek 
zorunda kalmasının 

açıklamasını şöyle yapardı 
Vedat Okyar: “Hakeme 

Beşiktaş formasıyla 
yalan mı söyleyecektim 

utanmadan?” O, Beşiktaş 
için kendinden geçmesiyle, 

mütevazılığıyla büyüdü 
hepimizin gönüllerinde.
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Fotoğraf: Şevket Uygun

Tek kuruş almadan...
Vedat Okyar, ilk profesyonel 

deneyimini yaşadığı Bursaspor’da, 
kısa zamanda takımın önemli 
oyuncularından birisi oldu. Teknik 
kapasitesi, driplingleri ve oyun ku-
ruculuktaki zekasıyla yeşil-beyazlı 
takımın maestrosuydu. Bursa’da 
yetişmesine rağmen, kendisinin de 
dile getirdiği gibi küçük yaştan beri 
gönül verdiği Beşiktaş’ta oynamak 
istiyordu. Siyah-Beyaz formayı 1968 
yılında sırtına geçiren Vedat Ok-
yar’ın Beşiktaş’a gelişinin de ente-
resan bir hikayesi vardı: “Çok büyük 
hamleler yapan bir Eskişehir takımı 
vardı. Amatör milli takım maçı için 
havaalanına indim, bavullarımı bu-
lamadım. Bavullarımı Eskişehirliler 
kaçırmış. Sonra da beni kaçırdılar. 
İki gün Eskişehir’de kaldım. Rahmetli 
babacığımın Baba Hakkı’ya bir sözü 
vardı. Bu nedenle hiçbir pazarlık ya-
pılmadan Beşiktaş’a geldim. Babam 
Beşiktaş’ın iki dönem asbaşkanlığını 
yaptı. Allah rahmet eylesin, yattığı 
yerde rahat etsin. Beşiktaş’ta pa-
rasız oynadım ama babamdan belki 
daha fazlasını aldım. En azından Be-
şiktaş’a verdiğim hizmetin karşılığını 
para olarak almadım, babacığımdan 
aldım.”

Öyle bir sevgisi, saygısı vardı ki 
Beşiktaş formasına, onu giydiği her 
anında yakıştı Siyah-Beyaz’a. Yine 
böyle maçlardan birinde hakemin 
tartışmalı bir pozisyon sonrasında 
yanına gidip “Tekme attın mı?” diye 
sorması üzerine, “Evet” diye cevap 
vererek sahayı terk etmek zorunda 
kalmasının açıklamasını şöyle ya-
pardı Vedat abi; “Hakeme Beşiktaş 
formasıyla yalan mı söyleyecektim 
utanmadan?”... O, Beşiktaş için ken-
dinden geçmesiyle, mütevazılığıyla 
büyüdü hepimizin gönüllerinde.

Kırk bir yaşına kadar
futbol oynadı

1968 ile 1976 yılları arasında yer 
aldığı Beşiktaş Futbol Takımı’nda 
253 maçta oynayıp, rakip kalelere 
yirmi bir gol attı. Güzel, tekniğe da-
yalı futbol kariyeri boyunca hiç sa-
katlık yaşamadı. Zaman zaman milli 
takımda da yer aldı. Elbette yüz-
lerce maçın hepsinin onun için ayrı 
bir önemi vardı. Ama biri vardı ki, 
yıllarca unutamadığı gibi, defalarca 
da rüyalarına girdi: “Trabzonspor’la 
oynadığımız bir kupa maçıydı. İlk 
maçı 1-0 kaybetmiştik, turu geç-
memiz için burada 2-0 kazanmamız 
gerekiyor. 1-0 öndeyiz ve penaltı 
kaçırdım. Sonra Lütfü golü attı ve 
turu geçtik. Golü atınca Lütfü’nün 
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sevinçten kulağını ısırdım. Maçtan 
sonra da hastaneye götürdüm.”

Çok iyi bir penaltıcı olan Vedat 
Okyar, Bursaspor ve Beşiktaş’ta kul-
landığı kırk üç penaltıdan kırk ikisini 
gole çevirerek, bu konudaki ustalığını 
gösterdi. Zaten Trabzonspor maçında 
kaçırdığı penaltıdan sonra, bir daha 
penaltı kullanmaya tövbe etti.

Kısa fasıllarla Diyarbakırspor ve 
Karagümrük takımlarında da top 
koşturduktan sonra 41 yaşında 
futbolu bırakıp, babasının mesleği-
ni yapmaya başladı. 1980’li yılların 
sonuna doğru futbol yazarlığına baş-
ladı ve yaptığı isabetli yorumlarla, 
kendine has üslubuyla spor basınının 
vazgeçilmez bir parçası oldu. 

Yolculuğuna mutlu çıktı
Vedat Okyar, vefat ettiği sezon 

boyunca takımımıza en çok güve-
nenlerdendi. Ne zamanki yazısında 
“Ben bu güveni hissettim” diye yazdı, 
biz de rahat bir nefes aldık. Nite-
kim futbolcularımız da bunu boşa 
çıkarmadı, hepimiz gibi Vedat abiye 
büyük sevinç yaşattı. Şöyle anlat-
mıştı bizlere şampiyonluk coşkusunu; 
“Tedavi sürecime inanılmaz bir etkisi 
oldu. Beni moral olarak ayakta tutan 
en büyük şeylerden biri. Şampiyonluk 
görüntülerini televizyondan izledim. 
İlaç gibi geldi. Beşiktaş; Fenerbah-
çe’yi yenip Türkiye Kupası’nı, Gala-
tasaray’ı yenip Süper Lig’i kazandı. 

Daha ne olsun. Lig tarihinde kaza-
nılan birçok eğri büğrü şampiyonluk 
var. Ama ikinci yarıdan itibaren bunu 
hak etti. Çok yakıştı Beşiktaş’a...”

Taraftarlarımızın “Bugün dost 
yaralanmış, yine gönlüm hoş değil” 
pankartıyla gösterdiği vefayı da 
gözleri dolarak karşılamıştı; “Pankartı 
görünce çok duygulandım. Zaten 
oğlum da hemen aradı beni bunu 
söylemek için. Beşiktaş’ta forma gi-
yen futbolcuların hepsinin bu vefayı 
anlamaları lazım. Her zaman söy-
lerim; benim en yakın akrabalarım 
Beşiktaş taraftarlarıdır, öz akrabala-
rım değil...”

Futbolculuğunda babalarımızın, 
dedelerimizin; ucundan Beşiktaş aşkı 
dökülen kaleminle bizim, çocukları-
mızın kalbine değip geçtin. Gittin ya; 
yaşadığın sürece senin gibi Beşik-
taşlılığın, adamlığın, mütevazılığın 
öğretisi olmuşlar ve şimdi senin gibi 
bu dünyadan göçüp gitmişler için 
inandığımız, gökyüzünde pırıl pırıl ışıl-
dayanlardan oldun. Biz yine geceleri 
başımıza göğe kaldırıp buradan sana 
bakacağız. Ama gittin ya; bil ki artık 
dünya daha çekilmez oldu. Yakışmı-
yor ölüm hiç bazılarına. Hele sana... ◊
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.
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Başkanımız Fikret Orman:

“Bir yıl değil
her yıl 

Beşiktaş”
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Son yıllarda hiçbir kulüp 
yöneticisi onun kadar 

karizmatik ve sevilen birisi 
olmadı. Fikret Orman, 

Beşiktaşlı olsun olmasın; 
hemen her sporseverin 
sempatiyle baktığı bir 

isim... Çalışkanlığı, pozitif 
enerjisi ve bir semt 

takımından dünya kulübü 
yaratan lider yöneticilik 
vasıflarıyla başkanımız, 

Beşiktaş Dergisi ile özel bir 
sohbet gerçekleştirdi.

Röportaj:
Serpil Kurtay

Murat Arda

Fotoğraf:
Eren Yiğit

Ufuk Tuncaelli

O
kuldaki dersle-
rinizin stresini, 
Besiktas maç-
larına giderek 
atıyordunuz.  

          Süleyman 
(Seba) amcanın peşinde koşmak, 
Baba Hakkı’yı öz babanızın araba-
sında gezdirmek nasıl bir duygudur? 
Eski günleri, çocukluğunuzu nasıl 
hatırlıyorsunuz? 

Ben Beşiktaş’la doğdum, büyü-
düm. Ailemin, özellikle geçmişte 
Beşiktaş yönetiminde görev ya-
pan rahmetli babamın bunda payı 
büyüktür. Ayrıca ne kadar şanslıyım 
ki, böyle bir camianın içine doğ-
makla birlikte, bu camianın önde 
gelen efsane isimlerini daha çocuk 
yaşımdayken tanıma, ellerini öpme 
şerefine nail oldum. Çocukluğumdan 
itibaren kendilerini tanımaktan bü-
yük onur ve gurur duyduğum iki isim 
Baba Hakkı ve Süleyman Seba’nın 
tıpkı tüm Beşiktaş Camiası için 
olduğu gibi benim için de çok özel bir 
yeri var. Bu isimlerin varlığı ve Beşik-
taşlılık kültürüne kattıkları, bana ve 
tüm camiaya bugün yol gösteriyor.

Gerek Türkiye’de gerekse de 
Amerika’da gördüğünüz eğitimler ile 

sıkı bir öğrenim aşamasından geçti-
niz. Bugün de BJK Kabataş vakfı ile 
önemli bir vizyonu, en az stat kadar 
önemli bir konuyu, “okullaşma” pro-
jesini hedef olarak masaya yatırdı-
nız. Hangi noktadayız, Beşiktaş ve 
Kabataş kurumlarının birlikteliği ne 
anlam taşımaktadır? 

Uzun bir süreçti. Her iki kurum; 
hem BJK hem Kabataş, Beşiktaş 
semtinin biri sporda, diğeri eğitimde 
yüz yıllık bir geleneğin temsilcileri ve 
iç içe geçmiş iki değeridir. Bakıyor-
sunuz Şeref Bey okulun öğretmeni, 
kulübümüze en uzun süre başkanlık 
yapmış biri... Onursal Başkanımız 
olan Süleyman Seba ve Ziya Ko-
zanoğlu başkanımız, onlarca yö-
neticimiz, sporcumuz, çalışanımız 
Kabataşlı ve tüzüğümüz ile de zaten 
iç içe olduğumuz bir kurum Kaba-
taş Camiası. Bizim de en önemli 
hedeflerimizden biri, anaokulundan 
üniversiteye okullaşmayı sağlayacak 
bir projeyi hayata geçirmekti. Bu 
konuda tereddütsüz bu denli doğal 
ilişkimizin geliştiği ve ülkemizin en 
örnek eğitim camiasını stratejik 
ortak seçtik. Her iki camianın son 
derece eşit temsili ve güç birliği ile 
hayata geçen bir vakıfla adımlarımı-
zı somutlaştırdık. 
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Bu somut hedefinizde nasıl bir 
yol hatırası çizildi?

Kamu yararına vakıf statüsünü 
kazanır kazanmaz üniversiteleşme-
nin başlangıcını projelendireceğiz. 
Bu aşamada ilk hedefimiz 2018 
Eylül’ünde BJK Kabataş Vakfı  
Ana-İlk ve Ortaokulu’nun açılışını 
planlamaktayız. İlk aşamada İstan-
bul, sonrasında Ankara ve İzmir’de 
belirli bir planda yayılacak BJK 
Kabataş Vakfı Okulları’nı hayata 
geçireceğiz.

BJK Kabataş Vakfı Okulları’nın 
nihai hedefi nedir?

Ülkemizin ortak değerleri ile 
yetişmiş, iyi bir eğitim geleneği ile 
geleceğe hazırlanacak çocuklarının 
en güzide eğitim kurumlarını ha-
yata geçireceğiz. Global Beşiktaş 
gibi bir dünya hedefi koyuyorsak 
bu konudaki en değerli sermayemiz, 
eğitimli ve kurumlarımıza sahip çı-
kacak nesillerin yetişmesine imkan 

sağlamaktır. Anaokulundan üniver-
siteye BJK Kabataş Vakfı Okulla-
rı’nın hayata geçmesinin üçüncü 
yılında kurumlarımıza yakışacak 
nitelikte bir üniversiteyi de hayata 
kazandırmak hedefindeyiz. Daha 
önce de ifade ettiğim gibi, eğitimi 
sadece bir tabela veya açılması için 
açılmış bir kurum olarak görmüyo-
ruz. 21. yüzyılda en değerli serma-
yenin insan sermayesi olduğunun 
farkındayız. Amacımız bir eğitim 
geleneği ile bu insan sermayesini 
yaratmak. Bu sermayenin ülkemiz 
ve kulübümüzün gelecek teminatı 
olduğunu gören bir anlayıştayız.

Fikret Başkan tam bir “profes-
yonel” gibi futbol ile iş yaşamını 
tamamen ayırabilmekte midir?

Başkan olduğum günden itiba-
ren benim bütün hayatım Beşiktaş 
oldu. Dolayısıyla Beşiktaş ve iş 
hayatı diye bir ayrımım yok artık. 
7/24 Beşiktaş var.

“Karakter olarak pozitiften beslenen bir insanım. 
Olaylara pozitif ve yapıcı yaklaşmaya çalışırım. Bu 

pozitiflik de etrafıma yansıyorsa ne mutlu bana! 
Beşiktaş dışında beni en mutlu eden şey tabii ki ailem, 
kızlarım. Onlarla vakit geçirmek, bir arada olmak beni 

hem mutlu ediyor hem motive ediyor.” 
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Çok güzel gülüyorsunuz. Beşik-
taş dışındaki sırrınız nedir? Pozitif 
bir insansınız, besbelli. Ama kendi-
nizi hayata karşı motive etmek için 
kulüp dışında neler yaparsınız?

Karakter olarak pozitiften bes-
lenen bir insanım. Olaylara pozitif 
ve yapıcı yaklaşmaya çalışırım. Bu 
pozitiflik de etrafıma yansıyorsa ne 
mutlu bana! Beşiktaş dışında beni 
en mutlu eden şey tabii ki ailem, 
kızlarım. Onlarla vakit geçirmek, bir 
arada olmak beni hem mutlu ediyor 
hem motive ediyor.

Türkiye ve dünyada Beşiktaş 
deyince akan sular duruyor. Teva-
zuya gerek yok, bunda en büyük 
paylardan biri de sizsiniz. Başkan-
lığa ilk adım attığınız zamanlarda 
vizyonunuz vardı ama bugünleri, 
Beşiktaş’ın yapacağı bu atılımla-
rı bu noktaya kadar öngörebilmiş 
miydiniz?

Her zaman içimdeki Beşiktaşlılık 
aşkı ve duruşuyla hareket etmeye 
gayret ediyorum. Başkanlığa adaylı-
ğımı koyduğumda da motivasyonum 
buydu. Göreve geldiğimiz ilk günler-
de zor günler geçirdik. Eksiklerimiz 
vardı, paramızdan çok umutsuzluk 
vardı. Ama hepsine göğüs gerdik, 
inandık. Şimdi ülkemizin ve belki 
de dünyanın en iyi stadında maça 
çıkıyor, şampiyonluklara koşuyor ve 
fedakâr taraftarlarımızı tribünde 
mutlu edebildiğimizi hissediyoruz. 
Beşiktaş Camiası’nın büyük desteği, 



19
Ocak
2018

yönetim kurulumuzun çalışkanlığı 
ve taraftarlarımızın gösterdiği sevgi 
ve destek ile zorlukların üstesinden 
gelmek için yılmadan gece-gündüz 
çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz.

Futbol takımımız, iki sezon 
üst üste şampiyon oldu, üçüncü 
yıldızını taktı. Filmi başa sararsak, 
sadece başarı için değil, arkadaş-
lık ortamı için de her futbolcunun 
gelmek için can attığı bu takım 
nasıl oluşturuldu ve bunun devamı-
nı sağlamanın sırrı neydi? 

Biz transfer yaparken baktığımız 
kriterlerden biri de, aldığımız oyun-
cuların karakteri. Bizim ailemize, Be-
şiktaş’a uygun karakterde, duruşta 
ve uyum sağlayabilecek oyuncular 
alıyoruz. Bu da takımdaki ahengin, 
aile ortamının huzurun devamlılığı 
için çok önemli. Bizim bütün fut-
bolcularımız için tesislerimiz evleri 
gibidir. Biz de bu devamlılığı sağla-
yabilmek için ailemize kattığımız her 
yeni futbolcunun bu aileye uyum 
sağlayacak nitelikte olmasına özen 
gösteriyoruz.

Futbol takımımız, Şampiyon-
lar Ligi’nde birçok ilke imza attı. 
Beşiktaş taraftarları hiç stres 
olmadan belki de en rahat maçla-
rını Şampiyonlar Ligi’nde izledi. “Ne 
olursa olsun yeneriz”, “Yersek atarız 
da” şeklinde bir inanç söz konusu 
taraftarlarda... Şampiyonlar Ligi 
serüvenimizi genel olarak bu bakış 

açısıyla değerlendirebilir misiniz?
Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz 

yıl da üst tura çıkmanın eşiğinden 
döndük ve UEFA Avrupa Ligi’nde 
çeyrek finale kadar ilerledik. Bu se-
zon da hem oynadığımız futbol hem 
taraftarımızın desteği tüm dünyada 
ses getirdi, takdir topladı ve Şampi-
yonlar Ligi’nde gruptan lider olarak 
çıktık. Beşiktaş Camiası Avrupa’da 
başarıyı hak ediyor. Stat olarak, 
takım olarak, teknik idare olarak 
taraftarlarımızı mutlu edecek bir 
düzeyde isek, bugünler her gün yolu-
muza yeni başarılı bir adımla devam 
edebildiğimiz içindir. Tabii ki Avru-
pa’da da zirveyi istiyoruz. Bu yolda 

da çalışmaya ve her gün yepyeni bir 
adım atmaya devam edeceğiz. 

Sizin ve Şenol Güneş’in kansere 
çare bulduğunuzla ilgili caps’ler 
yapıldı. Bu caps’leri, esprili payla-
şımları takip ediyor musunuz? 

Evet, görüyorum. Kızlarım, arka-
daşlarım gönderiyorlar bana. Ben de 
herkes gibi  gülüp eğleniyorum onları 
görünce.

Global bir bakış açısıyla dünya 
kulübü olma yolunda önemli adım-
lar atılıyor. Bu adımlarla ilgili biraz 
bilgi verir misiniz? 

Beşiktaş’ı global bir marka haline 

“Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz yıl da üst tura 
çıkmanın eşiğinden döndük ve UEFA Avrupa Ligi’nde 
çeyrek finale kadar ilerledik. Bu sezon da hem 
oynadığımız futbol hem taraftarımızın desteği tüm 
dünyada ses getirdi, takdir topladı ve Şampiyonlar 
Ligi’nde gruptan lider olarak çıktık. Beşiktaş Camiası 
Avrupa’da başarıyı hak ediyor. Stat olarak, takım olarak, 
teknik idare olarak taraftarlarımızı mutlu edecek bir 
düzeyde isek, bugünler her gün yolumuza yeni başarılı 
bir adımla devam edebildiğimiz içindir. Tabii ki Avrupa’da 
da zirveyi istiyoruz. Bu yolda da çalışmaya ve her gün 
yepyeni bir adım atmaya devam edeceğiz.”
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getirme hedefimiz doğrultusunda 
bu yıl çok önemli bir adım attık ve 
Çin’e gittik. Globalleşme projemize 
Çin’de start verdik ve bu noktadan 
da hızla devam ediyoruz. Tüm dün-
yadan yüz milyon taraftara sahip 
olmak istiyoruz. Uzakdoğu pazarın-
da attığımız bu adımların hedefimiz 
doğrultusunda ciddi katkı sağlaya-
cağını düşünüyorum. Çin’in yanı sıra, 
plan doğrultusunda farklı Uzakdoğu, 
Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler’e 
ziyaretlerimiz olacak. Şimdiden 2018 
yılında yapacağımız ziyaretlerimizi, 
iletişim ve pazarlama faaliyetlerimi-
zi planlıyoruz.  

Beşiktaş Sompo Japan Ufuk Sa-
rıca’dan sonra bir ivme yakalandı. 
Geçen sezon kaçan şampiyonluk-
tan sonra bu sezon hedefi ne olarak 
görüyorsunuz? 

Ufuk hoca geldiği günden beri 

çok başarılı işler yapıyor takımı-
mızda. Kendisine de takımımıza da 
güvenim tam. Bu sezon da çok iyi 
gidiyorlar. İnşallah daha da güzel 
işler yapacaklar. Bu sezon basket-
bolda da büyük başarılara imza 
atacağımıza inanıyorum. Lütfen 
basketbol takımımıza sahip çıkalım 
ve maçlara giderek destek verelim. 
Güzel bir salonumuz var ve tüm 
Beşiktaşlılar’a sesleniyorum; Ufuk 
Sarıca ve takımına sahip çıkalım.

Basketbolda passolig olacak mı? 
Basketbolda da passolig sistemi-

nin olması için gerekli adımları attık. 
Basketbolda taraftar desteği çok 
önemli. Biz geçen sezon aldığımız 
cezadan dolayı seyircisiz maç oyna-
dık. Ben inanıyorum ki o maçlarımız 
seyircili olsaydı kazanabilirdik. Artık 
basketbolda da futbolda olduğu gibi 
bir çizgiye geleceğiz ve orada da 

passolig uygulamasına geçeceğiz.

Son olarak yeni yıl dileklerinizi 
alabilir miyiz?

Beşiktaşımız için sıkıntılı ve zor 
günleri geride bıraktık. Yaşadığımız 
her günden olumlu sonuçları çıkar-
dık. Önümüzdeki yıl da daha güçlü, 
daha umutlu bir şekilde Beşiktaşı-
mız’a hizmet etmeye devam ede-
ceğiz. Gururla, efendilikle, vefayla, 
gece-gündüz demeden çalışacak ve 
kulübümüzü dünya standartlarına 
taşıyacağız. 2018 yılının; ülkem için 
huzur ve barış dolu olmasını, Beşik-
taşlılar’ın birlikteliğinden doğacak 
büyük zaferlerin şahidi olmasını, 
tüm camiamıza sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyorum. Bir yıl 
değil, her yıl Beşiktaş! ◊

“Ufuk hoca geldiği günden beri çok başarılı işler yapıyor 
takımımızda. Kendisine de takımımıza da güvenim tam. 
Bu sezon da çok iyi gidiyorlar. İnşallah daha da güzel işler 
yapacaklar. Bu sezon basketbolda da büyük başarılara imza 
atacağımıza inanıyorum. Lütfen basketbol takımımıza sahip 
çıkalım ve maçlara giderek destek verelim.”
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UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda mücadele eden Beşiktaşımız, topladığı on dört puanla 
grubunu namağlup lider tamamlayarak, adını son 16 tura yazdırdı. Gösterdiği performansla 

birçok ilke imza atan takımımızın sıradaki rakibi Almanya ekibi Bayern Münih oldu. 

GURURLAN BURASI 

BEŞiKTAŞ
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U EFA Şampi-
yonlar Ligi’nde 
Türkiye’yi temsil 
eden tek takım 
olan Beşiktaşı- 

         mız, G grubunda 
mücadele etti ve oynadığı altı maç-
ta, dört galibiyet, iki beraberlik elde 
etti. 

Topladığı on dört puanla grubunu 
namağlup lider tamamlayan Siyah 
Beyazlılarımız, son maçına grup-
tan lider çıkmayı garantilemenin 
rahatlığıyla gitti. Almanya temsilcisi 
Leipzig’e karşı yedek ağırlıklı bir 
kadroyla sahaya çıkan takımımız, 
Negredo’nun ve Talisca’nın golleri ile 
rakibini 2-1 yendi. İşte mücadeleden 
dakikalar:

İlk tehlikeli atak 2. dakikada Al-
varo Negredo’dan geldi. Talisca’nın 
Leipzig ceza sahası içerisinde topla 
buluşmasnın ardından Negredo’ya 
çıkardı. İspanyol oyuncu sert bir 
şekilde içeri çevirdi. Ancak Lens’in 
ilerisinde kalan top kaleye paralel bir 
şekilde Leipzig’li oyuncularda kaldı. 
8. dakikada RB Leipzig kalemize 
tehlikeli geldi. Ceza yayı üzerine 
kadar çalımlarla ilerleyen Kevin 
Kampl’ın ara pasında Jean-Kevin 
Augustin kaleciyle karşı karşıya 
kaldı. Fransız oyuncunun vuruşun-

da kalecimiz Tolga Zengin açıyı iyi 
kapattı ve topa sahip oldu. Müca-
delenin 9. dakikasından ceza sahası 
içinde rakibi Willi Orban’ın yatarak 
müdahalesi sonrasında Jeremain 
Lens yerde kaldı ve Macar hakem 
Viktor Kassai tereddütsüz penaltı 
noktasını gösterdi. Topun başına 
Negredo geçti. İspanyol oyuncu topu 
ağlarla buluşturdu ve 10. dakika-
da Beşiktaşımız’ı 1-0’lık üstünlüğe 
taşıdı. Alvaro Negredo, Şampiyonlar 
Ligi’nde 1470 gün sonra tekrar gol 

atmayı başardı. Bu, aynı zamanda 
Negredo’nun Şampiyonlar Ligi’ndeki 
ilk penaltı golü oldu. 15’te savun-
mamızın uzaklaştırmak istediği top, 
ceza sahası dışında Diego Dem-
me’de kaldı. Diego, kafayla ceza sa-
hasına doldurdu, savunma arkasına 
sarkan Willi Orban’ın şutunda top 
yan direğe çarptı ve auta çıktı. 21. 
dakikada ara pasla ceza sahası içe-
risinde Tolga Zengin ile karşı karşıya 
kalan Werner’in şutu ağrlarla buluş-
tu fakat yardımcı hakemin ofsayt 

Grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna kalan Beşiktaşımız, rakip oyuncular tara-
fından en çok faule maruz kalan takım oldu. Rakip oyuncular tarafından seksen yedi kez faule 

maruz kalan Siyah Beyazlılarımız, Şampiyonlar Ligi’nde bu alanda rekor kırdı. 

Grup 
aşamasında 
en çok puan 

toplayan Türk 
takımı

(14)



24
Ocak
2018

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

06.12.2017

Hakemler:  Viktor Kassai
György Ring, Vencel Toth  

Stadyum: Red Bull Arena (Zentralstadion) 

Sarı Kart:
Ilsanker (Dk.54), Adriano (Dk.75), Lens (Dk.79), 
Oğuzhan (Dk.83), Talisca (Dk.90)

Kırmızı Kart: Ilsanker (Dk.82)

Gol: Negredo (Dk.10 P), Keita (Dk.87), Talisca 
(Dk.90)

RB LEIPZIG:
GULACSI, ORBAN (Dk.71 COMPPER), 
KLOSTERMANN, HALSTENBERG (Dk.66 
BERNARDO), KEITA, ILSANKER, BRUMA, 
DEMME, KAMPL (Dk.74 KAISER), WERNER, 
AUGUSTIN  

Yedekler: Mvogo, Konate, Compper, Bernardo, 
Kaiser, Laimer, Poulsen       

Teknik Direktör: Ralph Hasenhüttl

BEŞİKTAŞ:
TOLGA, NECİP (Dk.50 ADRIANO), MITROVIC, 
TOSIC, CANER, MEDEL, OĞUZHAN, LENS, 
TALISCA, MUSTAFA (Dk.69 ORKAN), 
NEGREDO (Dk.80 CENK)

Yedekler: Fabri, Ersin, Adriano, Fatih, Alpay, 
Orkan, Cenk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

RB Leipzig 
BEŞİKTAŞ

1-2

RB LEIPZIG BEŞİKTAŞ
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%50
23
11

376
%81

10
3/21

12
7

%50
14
10
371
%79
5
5/13
11
1

gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.
Maçta dakikalar 26’yı gösterdiğin-

de Beşiktaşımız bir kez daha gole çok 
yaklaştı. Negredo şık hareketlerle ceza 
sahasına doğru yöneldi. Leipzig savun-

masını eksik yakalayan İspanyol forvet 
topu daha müsait durumda olan Jeremain 

Lens ile buluşturdu. Hollandalı futbolcu topu 
kontrol etmekte biraz zorlanınca şut Gulacsi’de 

kaldı. 37.dakikada Jeremain Lens harika işlere imza 
attı ancak sonunu getiremedi. Keni yarı sahasından çıkan ve sağ 
kanattan hızlı bir şekilde ilerleyen Lens, rakiplerini ekarte ederek 
geçti ve eksik kalan Leipzig savunmasında ceza shasına şık bir 
çalımla girdi. Hollandalı son pas tericihinde Negredo’yu düşündü 
ancak kötü bir pas tercihinde bulundu. Bulduğumuz hızlı ataklarla 
gol pozisyonlarından yararlanmaya çalıştık. 42’de Leipzig, Werner 
ile gol pozisyonuna girdi. Alman futbolcu ceza sahasına girdi ve 
pas yermek yerine Tolga Zengin’i ters ayakta yakalamaya çalıştı. 
Tecrübeli kalecimiz topu başarılı bir şekilde kurtardı. Bir dakika 
sonra Leipzig bu kez de Bruma ile pozsiyona girdi. Bruma plase bir 
vuruşla kaleyi denedi ancak Tolga yine başarılı bir şekilde kalesini 

kordu ve topun sahibi oldu.
İkinci yarıya Leipzig 

hızlı başlayan taraf oldu. 
Augustin 46’da ceza sa-
hası dışından kaleyi de-
nedi. Ancak şut yerden 
auta çıktı. 47. dakikada 

yine Werner tehlikeli 
bir şekilde 

gel-

di. Alman golcü sol 
kanattan içeriye ceza 

sahamıza yöneldi. Beşik-
taş ceza sahası içerisine 

girer girmez uzak kale dire-
ğine Werner şutunu gönder-
di. Tolga Zengin başarılı bir 
şekilde kurtardı. Mücadelede 
dakikalar 49’u gösterdiğinde 

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamasında en fazla orta 
girişiminde bulunan futbolcu, Portekizli yıldız oyuncumuz 

Ricardo Quaresma oldu. Hızı, tekniği ve çalımlarıyla kanatları 
etkili şekilde kullanan Quaresma, beş karşılaşmaya çıktığı 
Şampiyonlar Ligi gruplarında altmış bir kez ceza sahasına orta 

yaparak bu alanda zirvede yer aldı. 
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Necip Uysal, 
sol baldırını 
göstererk 
kendini 
yere bırak-
tı. Tedavisi 

için saha 
içerisine ge-

len sağlık gö-
revlileri oyuncunun 

maça devam edemeyeceğini söyle-
di. Bunun üzerine ilk değişikliğimizi 
zorunlu bir şekilde yaptık ve yerine 
Adriano oyuna girdi. 52. dakikada 
Tolga Zengin, yine harikalar yarat-
tı. Tecrübeli file bekçisi Werner’in 
ceza sahası içerisinde karşı karşıya 
kaldığı topu yerde ayakları ile kur-
tarmayı başardı. 58’de Almanya’da 
kurtarışları ile damga vuran Tolga, 
bu dakikada yine sahneye çıktı ve 
Leipzig ataklarına karşı tek başına 
direndi. Kevin Kampl’ın ceza sahası 
sağ çaprazdan şutunu çelen Tolga, 
pozisyonun devamında Keita’nın da 
şutunu başarılı bir şekilde çıkar-
dı. 60. dakikada tempo kazanan 
maçta Timo Werner sağ kanattan 
son çizgiye kadar inip ortaladı, 
fakat kalesini zamanında terkeden 
Tolga Zengin topa sahip oldu. 64’te 
Naby Keita’nın şutunda Marcel 
Halstenberg topuğuyla Jean-Kevin 
Augustin’e bırakmak istedi ancak 
Jean-Kevin Augustin için bayrak 
havaya kalktı. Bir kez daha Leipzig’in 
golü ofsayt gerekçesi ile gol değeri 
kazanmadı.

66. dakikada Leipzig’de ilk oyun-
cu değişikliği gerçekleşti. Bernardo 
Silva oyuna girdi, Marcel Halsten-
berg oyundan çıkan isim oldu. Bir 
değişiklik de Beşiktaş’tan geldi. 
68’de Orkan Çınar, Mustafa Pekte-
mek yerine oyuna dahil oldu. 70’de 
de Alman ekibi bir değişiklik daha 
yapmayı tercih etti ve Orban yerine 
Compper oyuna girdi. 74. dakika-
da Leipzig son oyuncu değişikliğini 
kullandı ve Kampl’ın yerine Kaiser 
oyuna dahil olan isim oldu. 

77’de kısa paslarla rakip yarı 
alanda çoğalan RB Leipzig’de Timo 
Werner’den aldığı pasla topla bu-
luşan Bruma’nın vuruşunda kaleci 
Tolga Zengin sağına gelen topu 
yine müthiş bir şekilde çıkardı. 79’da 
rakibi Bruma’ya arkadan faul yapan 
Jeremain Lens sarı kartla cezalan-
dırıldı. 80’de Beşiktaşımız da son 
oyuncu değişiklik hakkını kullandı 
ve Cenk, maçtaki tek golün sahibi 
Negredo’nun yerine oyuna girdi. 82. 
dakikada Leipzig’de Ilsanker, oyuna 
sonradan giren Cenk Tosun’a yaptığı 
sert hareket nedeniyle sarı kart 
gördü. Bu kart oyuncunun ikinci sarı 

kartı olunca oyun dışında kaldı. 85. 
dakikada Orkan Çınar sol kanat-
tan topu çok iyi getirdi ve paralel 
şekilde ceza sahası içerisine girdi. 
Topu boşta olan Lens’e çıkardı. Lens 
topun gelişine iyi vurdu ancak kaleci 
Gulacsi çıkarmayı başardı. 87’de 
Leipzig, Naby Keita ile beraberliği 
yakaladı. Orta alanda Cenk Tosun’un 
kaybettiği top sonrasında gelişen 
RB Leipzig atağında Naby Keita, 
yaklaşık otuz beş metre top sürerek 
ceza sahasına girdi, penaltı noktası 
yakınlarından yaptığı düzgün vuruş-
la topu ağlarımıza yolladı.

Beşiktaşımız, Anderson Talisca ile 
yeniden 90. dakikada öne geçti. Sol 
kanattan Orkan Çınar’ın ortasında 
penaltı noktasının hemen gerisinde 
bulunan Anderson Talisca, topun ge-
lişine sol ayağıyla 
şık bir vuruş 
yaptı ve top 
ağlara gitti. 
Müca-
dele 2-1 
Beşikta-
şımız’ın 
galibiyeti 
ile bitti.

Leipzig karşısında doksan dakika boyunca kalesine gelen on bir şutun on tanesinde
rakiplerine geçit vermeyen Tolga Zengin, bu alanda Şampiyonlar Ligi’nde Türk kalecilerin

en iyisi olmayı başardı.
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Son 16’da rakibimiz
Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 
kuraları İsviçre’nin Nyon kentinde çekildi. 
Kura çekimine Başkanımız Fikret Orman, 
Umut Güner (As Başkan, Futbol Transfer 
Komitesi Başkanı, Vodafone Arena’dan 
Sorumlu), Şafak Mahmutyazıcıoğlu 
(Hukuk, Bakırköy Tesisi’nden Sorumlu, 
İcra Kurulu Üyesi) ve Futbol A Takım 
Direktörümüz Ali Naibi katıldı. Beşik-
taşımız’ın seribaşı olarak katıldığı kura 
çekiminde rakibi Almanya ekibi Bayern 
Münih oldu. Siyah Beyazlılarımız, ilk maçı 
deplasmanda oynayacak. Son 16 Turu ilk 
maçları 13-14 ve 20-21 Şubat 2018’de 
rövaş maçları da 6-7, 13-14 Mart 2018 
tarihlerinde oynanacak.

Son 16 eşleşmeleri

Juventus-Tottenham
Basel-Manchester City

Porto-Liverpool
Sevilla-Manchester United

Real Madrid-PSG
Shakhtar Donetsk-Roma

Chelsea-Barcelona
Bayern Münih-Beşiktaş

Grup 
aşamasında

en çok
gol atan

Türk takımı
(11 gol)
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Başkanımız Fikret Orman: 
“Bu turnuvada tüm takımlar çok 
güçlü ve zor. Kimin iyi kimin kötü 
olduğunu bilmiyoruz. Geçtiğimiz 
yıllarda Brugge kurasını çektiği-
mizde sevinmiştim ama elenmiştik. 
O nedenle takımların o günkü form 
durumları çok önemli. Almanya 
ikincisi Leipzig ile oynadık ve onları 
iki maçta da yendik. Bu bizde bir 
özgüven oluşturacaktır. Rakip 
güçlü ama biz de zayıf bir takım 
değiliz. En iyisini yapmaya çalışa-
cağız. Maça kadar olan süreyi en iyi 
şekilde değerlendireceğiz. Cami-
amıza hayırlı olsun. Almanya’daki 
maça aldığımız karar nedeniyle 
taraftar götürmeyeceğiz.”

Şenol Güneş: “Gruba iyi başladık 
ve iyi bitirdik. Rakibe çok pozisyon 
verdik. Tolga kalede iyi kurtarışlar 
yaptı. Rakip bir kişi eksik durum-
dayken gol yedik. Dersler çıkardığı-
mız ama kazandığımız bir maç oldu. 
Keyifli bir mücadele oldu. Hücuma 
çıkışlarda iyiydik. Her şeye rağ-
men oyuncularımı tebrik ediyorum. 
Daha az maç yapan oyuncularımın 
hemen hemen hepsi iyiydi. Ka-
zanmak güzel, mutluyuz. Gruptan 
kazanarak çıkmak bize yakışırdı.”

Tolga Zengin: “Maçı kazandık, 
mutluyuz. Şampiyonlar Ligi’nde en 
yüksek puanı toplayan takım olduk. 
Herkes mücadele ediyor. Temiz 
kalpli insanlarla başarı geliyor. For-
ma şansı geldiğinde hazır olmalıyız. 
Bu takımdaki tüm oyuncular çok 
karakterli.”

Alvaro Negredo: “İlk kez bu kul-
varda Leipzig maçında ilk on birde 
başladım. Hedefimize ulaştığımız 
için çok mutluyum. Gol atmak her 
zaman çok güzel. Sonlara doğru ra-
kip beraberliği sağladı ama kazan-
mayı bildik. Gol atmaya ve takıma 
katkı sağlamaya çalışıyorum.”

Cenk Tosun: “Yenilgisiz ve lider 
olarak gruptan çıkmak çok sevin-
dirici. Tarih yazdık. Türk takımları 
arasında en yüksek puanı topladık. 
Tolga Zengin’i de kutluyorum, çok 
iyi bir maç çıkardı. Takımımızda 
sistem oturduğu için oyuncular 
değişince oyunumuz değişmiyor. 
Burada kazanmayı bildik. Herkes 
tam konsantre olarak çıktığı için 
maça güzel bir sonuç aldık. Kim 
gelirse gelsin önümüzdeki turu 
geçmek istiyoruz.”

1
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Kasım ayı son lig maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaşımız, ezeli rakibi Galatasaray’ı 
3-0 yenerek, futbolseverlere müthiş bir derbi izletti ve taraftarlarımızı sevince boğdu. Kayserispor ile 1-1 berabere 
kalan takımımız, Osmanlıspor’u evinde bol golle geçti. Rakibini 5-1 mağlup eden ekibimiz, Sivasspor’a 2-1 yenildi. 
Beşiktaşımız, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaştığı Manisaspor’u ise 9-0 ve 1-1’lik skorlarla geçti ve son 16 tura 
adını yazdırdı. Son 16’da rakibimiz ligde 5-1 yendiğimiz Osmanlıspor olurken, devre arasından sonra Siyah Beyazlıla-
rımız ikinci yarıyı bu maçla açmış olacak. 

(Beşiktaşımız’ın Osmanlıspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası ilk maçının ayrıntılarına dergimiz baskıya girdiği 
için önümüzdeki sayıda yer vereceğiz.)

YAĞMUR, ÇAMUR, KARA KIŞ, FIRTINA, BORAN

GERÇEĞİM SİYAH BEYAZ
GERİSİ YALAN 

OCAK AYI MAÇLARIMIZ

16-17-18 Ocak 2018 BEŞİKTAŞ - OSMANLISPOR (ZTK)

21 Ocak 2018 Pazar ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ (STSL)

28 Ocak 2018 Pazar BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA (STSL)
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TÜRKİYE SÜPER LİG

13. HAFTA / 25.11.2017

Hakemler:
Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan 

Stadyum:
Yeni Malatya Stadyumu

Sarı Kart:
Okechukwu (Dk.49), Mitrovic (Dk.90)

MALATYASPOR:
ERTAÇ, YALÇIN, SADIK, CISSOKHO, CHEBAKE, PEREIRA, 

0-0

Malatyaspor 
BEŞİKTAŞ

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaşımız, deplas-
manda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Şampiyonlar 
Ligi’nden zaferle dönen takımımız, ligde 0-0’lık 
beraberlikle bir puan aldı. 

Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak ev sahibi Yeni 
Malatyaspor’dan geldi. 7. dakikada kullanılan köşe 
vuruşunda stoperden ileriye çıkan Sadık’ın kafa vuruşu 
direkten oyun alanına geri döndü. 

22. dakikada Malatyaspor’da sağ kanatta topla 
buluşan Pereira’nın ortasında Azubuike’nin kafa 

vuruşunu Fabri kolaylıkla kontrol etti.
49. dakikada Yeni Malatyaspor’da Azubuike, Tolgay’a 

yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.
50. dakikada defanstan uzun topla çıkan Beşiktaşı-

mız’da rakip takım ceza sahası içinde topu göğüsüyle 
kontrol eden Cenk’in dönerek yapmış olduğu şut, kaleci 
Ertaç’ta kaldı.

54. dakikada Pereira’nın ortasında ceza sahası 
içinde müsait durumda bulunan Butaib’in vuruşu  
dışarı çıktı.
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MURAT, OKECHUKWU (Dk.72 DIALLO), AYTAÇ (Dk.84 BARAZITE), BOUTAIB, ADEM (Dk.87 DENING)

Yedekler: Fabien, Seth, Murat, Mina, Ferhat, Barazite, Eren, Dia, Dening, Diallo

Teknik Direktör: Erol Bulut

BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO, MITROVIC, NECİP (Dk.74 FATİH), GÖKHAN, ATIBA (Dk.69 OĞUZHAN), TOLGAY, 
QUARESMA (Dk.58 NEGREDO), BABEL, TALISCA, CENK

Yedekler: Tolga, Utku, Pepe, Fatih, Oğuzhan, Orkan, Lens, Negredo, Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Güneş

MALATYASPOR

%73
11
3
524
%87
9
5/33
16
1

BEŞİKTAŞ
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%27
10

3
149

%66
3

3/13
14

2

Kayserispor

Antalyaspor

Kasımpaşa

D.G Sivasspor

Bursaspor

Galatasaray

Göztepe

Osmanlıspor

HAFTANIN MAÇLARI
M. Başakşehir

Fenerbahçe

A. Konyaspor

Trabzonspor

K. Karabükspor

A. Alanyaspor

Akhisarspor

Gençlerbirliği

1-1

0-1

2-1

1-2

2-1

2-0

2-0

2-0

58. dakikada Beşiktaş’ta Quaresma oyundan çıkarken yerine 
Alvaro Negredo girdi.

62. dakikada Cenk’in uzaktan şutunu kaleci Ertaç kurtardı.
69. dakikada Beşiktaş’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza 

sahası içinde topu önünde bulan Gökhan’ın vuruşunu Ertaç 
kurtardı. Oğuzhan oyuna girerken Atiba oyundan çıktı.

72. dakikada Malatya’da Azubuike oyundan çıkarken yerine 
Diallo girdi.

Siyah Beyazlılarımız’da maç öncesinde sakatlanan Pepe’nin 
yerine sahada olan Necip de sakatlandı. Şenol Güneş, 
savunmaya genç oyuncu Fatih’i dahil etti. Son on dakikaya 
girilirken takımımız, Malatyaspor kalesinde pozsiyon arasa da 
bulmakta zorluk çekti. 

85. dakikada Oğuzhan’ın yaptığı ortada Negredo’nun kafa 
vuruşu üst direkten auta gitti. ◊
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TÜRKİYE SÜPER LİG

14. HAFTA / 17.11.2017

Hakemler:
Fırat Aydınus,
Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu 

Stadyum:
Vodafone Park

Sarı Kart:
Pepe (Dk.25), Feghouli (Dk.35), 
Fernando (Dk.49), Tolgay (Dk.53), 
Cenk (Dk.61), Gomis (Dk.65)

Gol: Cenk (Dk.46), Tosic (Dk.70), 
Negredo (Dk.90)

BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO, PEPE, TOSIC, 
GÖKHAN, ATIBA (Dk.82 TALISCA), 
TOLGAY (Dk.65 MEDEL), OĞUZHAN, 
QUARESMA, BABEL, CENK (Dk.88 
NEGREDO)

Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Medel, 
Orkan, Lens, Necip, Talisca, Negredo, 
Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Güneş

GALATASARAY:
MUSLERA, MARIANO, MAICON, 
SERDAR, DENAYER (Dk.85 LINNES), 
BELHANDA (Dk.69 SELÇUK), 
NDIAYE, RODRIGUES (Dk.58 YASİN), 
FERNANDO, FEGHOULI, GOMIS   

Yedekler: Carrosso, Eray, Ahmet, 
Linnes, Koray, Yasin, Selçuk, Emrah, 
Eren, Sinan

Teknik Direktör: Igor Tudor

BEŞİKTAŞ
Galatasaray

3-0

Süper Lig’in 14. haftası mabedimizde Galatasaray ile yaptığımız 
maça sahne oldu. Ezeli rakibimizi 3-0 yendiğimiz bu maçta attıkla-
rımızdan çok atamadıklarımızın konuşulduğu aşikardı. Kara Karta-
lımız’ın golleri Vodafone Park’ta oynanan maçta 46. dakikada Cenk 
Tosun, 70. dakikada Tosic ve 90+1. dakikada Negredo tarafından 
kayda geçirildi. 

Kara Kartalımız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ısınma 
çalışmalarına “Engelleri ve ön yargıları birlikte aşalım” yazılı pankartla 
çıkarken, seremoni öncesi hakemler ve her iki takımın oyuncuları, 
“Engel olma destek ol” pankartıyla sahada yer aldı. 

Maçın daha 30. saniyesinde Cenk Tosun’un Muslera’yı ürkütmesi 
aslında gol yağmurunun habercisi gibiydi. Ancak doğrusu Galata-
saray ilk kırk beş dakika boyunca futbol tanrılarının şefkatine 
sığınmış ve Beşiktaş’ın hücumlarına direniyormuş gibi bir izlenim 
veriyordu.

Bu illüzyon 46. dakikaya kadar devam edecekti. Vodafone Park’ta 
çıldırma anı işte bu dakikalarda kendini gösterdi. Kartalımız Aslan’ı 
Cenk ile avladı ve 1-0 öne geçtik. 

Bu dakikada gelen golde sahada yüreğiyle oynayan Gökhan 
Gönül’ü es geçmemek lazım. Gökhan’ınn sağdan yaptığı şık ortaya 
uzanan Muslera’nın da artık direnişi ya da topu bıraktığı an olarak gol 
geldi ve Galatasaray’ın kalesini buldu. Muslera topu elinden kaçırdı. 
Cenk Tosun penaltı noktası civarında önünde bulduğu topu rahatça 
ağlarla buluşturdu. 

67. dakikada maestromuz Oğuzhan Özyakup’un ara pasında 
kaleciyle karşı karşıya kalan Quaresma’nın şutunda, top yandan 
dışarı çıktı. Gol atmaya o kadar hevesliydi ki futbolcumuz, yaklaşık 
üç dört tokat kendi kendine atarak adeta “Kendine gel Q7” terapisi ile 
ilginç bir görüntü ortaya sererek gene fark yarattı.

68. dakikada Tosun Paşa’nın pasıyla ceza alanının sağında topla 
buluşan Oğuzhan Özyakup’un vuruşunda top yine Muslera’dan sekti. 
Oluşan karambolde önüne düşen topa Quaresma, bekletmeden 
yapıştırdı, top auta gitti. 

Dakikalar 70’e gelene kadar Fabri hariç hemen her futbolcumuz 
Muslera’yı kalecilik mesleğinden soğuturcasına tedirgin ederek 
Galatasaray kalesini yoklamayı sürdürdü. 

“Golcü” stoperimiz Tosic de bunlardan biriydi ve Muslera’nın 
moralini bozmaya yeminli gibiydi: 70. dakikada çılgın Sırp, skoru 
2-0 yaptı. Enerji tüpü Babel’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta 
savunmaya çarpan top, ceza sahası içinde Yugo-Tank’ın önünde 
kaldı. Tosic, çıltırtıcı soğukkanlığıyla lezzetli bir golü Kara Kartalımız 
lehine skorboard’a yansıtırken Vodafone Park’ta çıldırdık: “Üç, üç, üç” 
sesleri hep bir ağızdan kulakları sağır etti.

Taraftarın bu haklı talebine matador “Tamam” dedi. Nitekim 90+1. 
dakikada Beşiktaş’ın üçüncü golü İspanyol’dan geldi. Fernando’nun 
kaptırdığı topu alan Medel hızlı çıkarak meşin yuvarlağı Negredo’ya 
aktardı. Savunmada iki rakibini adeta dumur ederek geçen Matador, 
bir anda Muslera’nın şaşkın bakışları ile karşı karşıya kaldı. Negredo, 
Muslera’yı da geçerek topu filelere gönderdiğinde Galatasaray’ın 
kalecisi hala şaşkındı: 3-0 ◊
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Trabzonspor

A. Alanyaspor

Fenerbahçe

M. Başakşehir

A. Konyaspor

Gençlerbirliği

K. Karabükspor

Akhisarspor

HAFTANIN MAÇLARI
Antalyaspor

Kayserispor

Kasımpaşa

Osmanlıspor

Bursaspor

D. G. Sivasspor

Göztepe

E. Y. Malatyaspor

3-0

1-2

4-2

1-0

0-3

4-0

0-1

0-0

BEŞİKTAŞ

%40
9
5
261
%77
2
1/7
17
4

GALATASARAY
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%60
29
10

408
%84

9
9/29

9
2
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TÜRKİYE SÜPER LİG

15. HAFTA / 10.12.2017

Hakemler:
Yaşar Kemal Uğurlu Serkan Çimen, Samet Çiçek  

Stadyum: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Gol: Umut (Dk.31), Cenk (Dk.45 P)

Sarı Kart: Umut (Dk.45), Kana-Biyik (Dk.45), Lopes (Dk.45), 
Talisca (Dk.84), Lung (Dk.87)

Kırmızı Kart: Lopes (Dk.49)

1-1

Kayserispor 
BEŞİKTAŞ

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Kayserispor ile 
yenişemedik. 

9. dakikada defansın arkasına atılan uzun topla kaleci 
ile karşı karşıya kalan Cenk Tosun’un vuruşunda kaleci 
Lung iki hamlede topun sahibi oldu.

14. dakikada Güray’ın sol kanattan ceza sahasına 
yaptığı ortada topa yükselen Umut’un kafa vuruşunda 
meşin yuvarlak auta çıktı.

16. dakikada sol kanattan kaptığı topla ceza sahasına 
giren Quaresma müsait pozisyondaki Oğuzhan’a topu 
aktardı. Oğuzhan’ın vuruşunda top yandan auta gitti.

Müsabakada ilk gol ev sahibi Kayseri’den henüz daha 
31. dakikada geldi. Tecrübeli oyuncu Umut Bulut net bir 
vuruşla filelerimizi havalandırdı. 1-0

Devrenin sonuna gelindiğinde ise golü Kayserispor 
hanesine kazandıran Umut Bulut’un Cenk Tosun’a ceza 
sahası içerisindeki sert müdahalesi hakem Yaşar Kemal 
Uğurlu tarafından haklı olarak penaltı olarak değerlen-
dirildi.

Golcümüz Cenk Tosun, dakikalar 45’i vurduğunda 
topu da Kayserispor fileleriyle buluşturmuş oldu: 1-1

Hakeme devre arasına giderken yoğun itirazlarda 
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KAYSERİSPOR:
LUNG, LOPES, GÜRAY, UMUT (Dk.88 STOJILJKOVIC) , MENDES (DK.78 LEVENT), SAPUNARU, 
BOLDRIN (Dk.54 ESPINOZA), BADJI, KUCHER, KANA BIYIK, ATILLA

Yedekler: Muammer, Gyan, Levent, Espinoza, Berkant, Varela, Stajiljkovic, Erdal, Erkan, Canberk

Teknik Direktör: Marius Sumudica

BEŞİKTAŞ:
FABRI, GÖKHAN (Dk.80 NEGREDO), PEPE, TOSIC, ADRIANO, ATIBA, TOLGAY (Dk.58 TALISCA), 
OĞUZHAN, QUARESMA, BABEL, CENK

Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Fatih, Medel, Souza, Lens, Orkan, Mustafa, Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

A. Konyaspor

D. G Sivasspor

Osmanlıspor

Galatasaray

Antalyaspor

E. Y. Malatyaspor

Kasımpaşa

Bursaspor

HAFTANIN MAÇLARI
Karabükspor

M. Başakşehir

A. Alanyaspor

Akhisarspor

Gençlerbirliği

Göztepe

Trabzonspor

Fenerbahçe

2-0

1-0

3-0

4-2

1-1

2-3

0-3

0-1

MALATYASPOR

%65
22
4
480
%88
6
9/27
8
4

BEŞİKTAŞ
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%35
6
3

217
%73

0
4/12

12
2

bulunan Tiago Lopes sarı kart gördü. 49’da ise Lopes 
ikinci kez sarı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Bu 
dakikadan sonra Kayserispor savunmaya çekildi ve 
maçın ritmi de doğal olarak bozulmuş oldu.

58. dakikada Gökhan’ın sağ kanattan yaptığı ortada 
kaleci Lung yumruklarıyla topu uzaklaştırdı. Topu ceza 
sahasında önünde bulan Cenk’in sert vuruşu üstten auta 
çıktı.

64. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan ortasında 
arka direkte topla buluşan Cenk’in vuruşunda top 
yandan auta gitti.

69. dakikada Badji’nin pasıyla sağ çaprazda topla 
buluşan Güray’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci 
Fabri’de kaldı.

72. dakikada sol kanatta topla buluşan Mendes, 
topu ceza sahası içerisindeki Umut’a çıkardı. Umut’un 
vuruşunda top yandan auta gitti.

73. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan yaptığı 
ortaya yükselen Cenk’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak 
üstten auta çıktı.

81. dakikada sol kanattan Tosic’in ortasında ceza 
sahasında topa yükselen Negredo’nun kafa vuruşu 
üstten auta çıktı.

83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan 
Babel’in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla 
yandan auta çıktı. Doksan dakika bu şekilde tamamlandı 
ve Beşiktaşımız bir puanla yetinerek  
evine döndü. ◊
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TÜRKİYE SÜPER LİG

16. HAFTA / 17.12.2017

Hakemler:
Halil Umut Meler
Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu  

Stadyum:
Vodafone Park

Sarı Kart:
Lawal (Dk.7), Serdar (Dk.25), Musa 
(Dk.63), Caner (Dk.85)

Gol: Babel (Dk.32 / 43 / 52), Negredo 
(Dk.75), Cenk (Dk.87)

BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO (Dk.80 CANER), 
PEPE, TOSIC, GÖKHAN, ATIBA, 
MEDEL, TALISCA (Dk.82 CENK), 
QUARESMA (Dk.69 LENS), BABEL, 
NEGREDO

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Caner, 
Oğuzhan, Orkan, Lens, Tolgay, Necip, 
Mustafa, Cenk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

OSMANLISPOR:
KARCEMARSKAS, VRSAJEVIC, 
MAXSÖ, PINTO, PROCHAZKA, 
SERDAR, LAWAL, ÖZER (Dk.61 
AMINU), REGATTIN, MUSA (Dk.78 
SADEGHIAN), CIKALLESHI (Dk.69 
DOUKARA)     

Yedekler: Eyüp, Koray, Ali Eren, Anıl, 
Carlos, Aminu, Sadeghian, Doukara, 
Burak, Ahmet Sun  

Teknik Direktör: İrfan Buz

BEŞİKTAŞ
Osmanlıspor

5-1
Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaşımız, 

Vodafone Park’ta Osmanlıspor’u konuk etti. 
Zirveden kopmak istemeyen Kara Kartalımız, 
Osmanlıspor karşısında gol şov yaptı ve tam 
beş kez rakip fileleri havalandırdı. 

Maçın henüz 2. dakikasında Beşikta-
şımız, Osmanlıspor kalesinde tehlike yarattı. 
Gökhan’ın pasında ceza sahasına giren 
Quaresma’nın pasında Negredo’nun şık vuruşu 
filelerle buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle 
geçerli sayılmadı.

8. dakikada serbest vuruş kazandık. Brezilyalı 
Talisca’nın kalecinin soluna doğru yapmış olduğu 
vuruş kalecinin kucağında kaldı.

18. dakikada Atiba ile net bir gol 
pozisyonundan yararlanamadık. 
Sol kanatta topla buluşan 
Gökhan Gönül, topu Negre-
do’ya verdi, İspanyol forvet 
bekletmeden çizgide boş 
durumda olan Quaresma’ya 
topu aktardı. Portekizli oyuncunun 
güzel ortasında ceza sahası içinde 
müsait pozisyonda Atiba’nın kafa vuruşu 
direğin dibinden auta gitti.

23. dakikada Osmanlıspor ceza sahası 
içine oldukça kalabalık bir şekilde geldik 
ama Babel’in ceza sahası yayına doğru 
yerden yaptığı ortaya Medel’in yapmış 
olduğu vuruş farklı şekilde dışarı gitti.

32. dakikada gelişen atağımızda, 
önce sağ kanattan Quaresma 
ortaladı ancak dokunan olmadı, 
sol kanada açılan topu kapan 
Adriano’nun ortasına kale 
içinde bulunan Babel 
kafa vurdu ve top 
filelerle buluştu. 
Vodafone Park’taki 
yüzüncü golümüzü 
Babel atmış oldu. 
1-0

Golden sonra 
ataklarımız devam 
etti. Topla Osmanlıspor 
ceza sahasına giren golün 
sahibi Babel, boş durumda 
olan Quaresma’ya topu gönderdi. 
Portekizli’nin yerden sert vuruşunu 
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Karcemarskas güçlükle kornere çeldi.
43. dakikada kontratağa çıkan Beşiktaş’ta Gökhan’ın 

pasında topla buluşan Quaresma’nın ortasında yine aynı yerde 
bulunan Babel, ikinci golümüzü attı. 2-0 

51. dakikada Ryan Babel, hat-trick yaptı. Tosic kaptığı topla 
takımını hızla atağa çıkardı. Topla buluşan Ryan Babel’İn sert 
şutunu Karcemarskas çelemedi. 3-0 

53. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Babel ile Quaresma 
paslaştı. Ceza sahasına giren Quaresma’nın sert şutu direkten 
oyun alanına geri döndü.

66’da Quaresma nefis ortaladı, Negredo’nun yakın 
mesafeden kafa vuruşunu Karcemarskas harika çıkardı. 69’da 
Quaresma oyundan çıkarken yerine Lens girdi.

Oyunun tamamen hakimi olan Kara Kartalımız, Osmanlıspor 
kalesini abluka altına aldı. 73. dakikada Atiba’nın güzel pasında 
sol çaprazda topla buluşan Ryan Babel, müsait pozisyonda 
topu auta gönderdi.

74. dakikada oyuna sonradan giren Lens, rakibin çalımladı ve 
ceza sahası içine girdi. Çizgide topu Talisca’ya yolladı, Brezilyalı 
futbolcunun şutunu Karcemarskars çıkardı, topu önünde bulan 
Negredo fileleri havalandırdı. 4-0

75. dakikada sahneye bu sefer Pepe çıktı ancak golle 
buluşamadı. Gökhan Gönül’ün ortasında Pepe’nin kafa vuruşu 
direkten döndü.

79. dakikada Adriano oyundan çıkarken uzun aradan sonra 
Caner Erkin oyuna girdi.

81. dakikada Topla birlikte sol çaprazdan ceza sahası 
içerisine giren Aminu Umar’ın çektiği şut kaleci Fabri’den 
döndü. Son oyuncu değişikliğimizi de yaptık ve Talisca’nın 
yerine Cenk Tosun girdi.

87. dakikada oyuna sonradan giren Cenk Tosun, ani bir atakla 
Osmanlıspor kalesine yöneldi. Caner’in pasında topla buluşan 
Cenk, ceza sahasına girmeden çok sert vurdu ve farkı beşe 
çıkarttı. 5-0

90+2’de Serdar Gürler’in teselli golü ile maç 5-1 sona erdi. ◊

Beşiktaşımız’ın 14. haftada Galatasasaray ile yaptığı karşılaşmada görev 
alan ve Siyah Beyazlı formayla 200. maçına çıkan Oğuzhan Özyakup, plaketini 
Osmanlıspor karşılaşması öncesi aldı. Oğuzhan’a plaketini Genel Sekreterimiz 
Ahmet Ürkmezgil verdi.

Fenerbahçe

Göztepe

E. Y. Malatyaspor

M. Başakşehir

Akhisarspor

Trabzonspor

A. Alanyaspor

Gençlerbirliği

HAFTANIN MAÇLARI
Karabükspor

A. Konyaspor

Galatasaray

Antalyaspor

Kayserispor

Bursaspor

D. G. Sivasspor

Kasımpaşa

---

---

2-1

4-1

0-2

1-0

1-1

0-0

BEŞİKTAŞ

%38
11
4
238
%79
3
3/7
14
3

OSMANLISPOR
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%62
19
9

405
%87

12
5/35

19
2
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TÜRKİYE SÜPER LİG

17. HAFTA / 10.12.2017

Hakemler:
Cüneyt Çakır
Bahattin Duran, Tarık Ongun  

Stadyum:
Yeni 4 Eylül Stadı 

Gol: Rybalka (Dk.5), Negredo (Dk.26 P), Cyriac (Dk.83)

Sarı Kart: Mert (Dk.86)
2-1

Sivasspor 
BEŞİKTAŞ

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaşımız, deplasmanda 
Sivasspor’a konuk oldu. Siyah Beyazlılarımız, rakibine 2-1 
yenildi.

4. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına 
Quaresma geçti. Portekizli’nin uzak direğe yaptığı ortaya 
Pepe kafa vurdu ve topu filelerle buluşturdu ancak 
pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

5. dakikada gelişen Sivasspor atağında Kone’nin şutu 
Fabri’den sekti Rybalka’nın önünde kaldı. Rybalka’nın 
vuruşu filelerle buluştu. 1-0 

10. dakikada Beşiktaşımız korner kazandı. Quares-
ma’nın ortasında Negredo’nun vuruşunu çizgiden Ziya 
çıkardı, dönen topa Pepe vurdu yine Ziya çıkardı ve 
Siyah Beyazlılarımız mutlak gol pozisyonundan yararla-
namadı.

Ardından sağlı-sollu ataklarla Sivasspor kalesini 
bunaltan takımımız, pozsiyonlara girse de golle henüz 
buluşamadı.

24. dakikada gelişen atağımızda Talisca uzun 
pasta Sivasspor ceza sahasına girdi. Talisca rakibinin 
müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı, hakem 
penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İspanyol 



41
Ocak
2018

SİVASSPOR:
TOLGAHAN, BJARSMYR, AUREMIR, ZİYA, MEDJANI, RYBALKA (Dk.61 MERT), HAKAN, EMRE (Dk.90 
EMRE, N’DINGA, KONE, BIFOUMA (Dk.66 CYRIAC)

Yedekler: Rochet, Djakov, Rıdvan, Galip, Mert, Hakan, Cem, Furkan, Ergin, Cyriac

Teknik Direktör: Samet Aybaba

BEŞİKTAŞ:
FABRI, GÖKHAN, PEPE, TOSIC, ADRIANO, ATIBA (Dk.69 OĞUZHAN), MEDEL, QUARESMA (Dk.79 
LENS), BABEL, TALISCA, NEGREDO (Dk.46 CENK)

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Caner, Oğuzhan, Orkan, Lens, Tolgay, Necip, Mustafa, Cenk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

golcümüz Alvaro Negredo, topu filelere gönderdi. 1-1
36. dakikada sağ kanattan ceza sahamıza giren Bifouma’nın 

yerden ortasında Emre’nin müsait pozisyonda vuruşunda top 
direğin dibinden auta gitti.

39’da Talisca rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Topun başına 
geçen Talisca’nın şutunu kaleci Tolgahan kurtardı. 

44. dakikada Quaresma’nın şık ortasında iki kişinin arasından 
yükselen Negredo’nun kafa vuruşunu Tolgahan kornere çeldi. 

İkinci yarıya Beşiktaşımız etkili başladı. Rakibine topu vermeden 
uzun süre atak tazeleyen Siyah Beyazlılarımız’da 52. dakikada 
Medel’in defansın arkasına attığı şık pasa Talisca’nın şutunu 
Tolgahan kurtardı.

62. dakikada Babel’in sol kanattan getirdiği topta ceza sahası 
içinde bulunan Talisca’nın kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti.

Kontralarda kalemizde tehlikeli ataklar üreten Sivasspor, 83’te 
korner kazandı. Köşe vuruşunda Cyriac’ın kafa vuruşunu önce Fabri 
çeldi, dönen topu yine Cyriac tamamladı ve Sivasspor öne geçti. 
2-1 ◊

SİVASSPOR

%70
25
10
494
%88
15
13/49
11
3

BEŞİKTAŞ
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta
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Ofsayt

%30
11

7
163

%64
2

2/5
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

5. TUR / 28.11.2017

Hakemler:
Bahattin Şimşek,
Serkan Çimen,
Mustafa Savranlar

Stadyum:
Vodafone Park

Sarı Kart:
Tolgay (Dk.63)

Gol: Negredo (Dk.7 / 68 / 79 / 84), 
Lens (Dk.24 / 43 / 71), 
Orkan (Dk.34),
Mustafa (Dk.86)

BEŞİKTAŞ:
TOLGA, MITROVIC, ADRIANO Dk.60 
ALPAY), MEDEL (Dk.76 ABDULLAH), 
FATİH, GÖKHAN, OĞUZHAN (Dk.59 
TOLGAY), ORKAN, LENS, NEGREDO, 
MUSTAFA

Yedekler: Utku, Ersin, Alpay, Abdullah, 
Babel, Atiba, Tolgay, Talisca, Cenk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

MANİSASPOR:
EMRULLAH, MIKIC (Dk.46 ÖMER), 
ABDÜLKADİR, DIMOV, YASİN, ASIM, 
METİN (Dk.46 BERKAY), BİLAL (Dk.65 
BAKAKI), İSMAİL, PEROVIC, ZAHİT   

Yedekler: Göktuğ, Kağan, Hikmet, 
Berkay, Ömer, Bakaki, Alper

Teknik Direktör: Fatih Tekke

BEŞİKTAŞ
Manisaspor

9-0
Beşiktaşımız, Türkiye Kupası’nda karşılaştığı Manisaspor’u 9-0 ve 

1-1’lik skorlarla geçit ve son 16 tura adını yazdırdı. Son 16’da rakibimiz 
Osmanlıspor olurken, Aralık sonunda Vodafone Park’ta oynanan ilk 
maça dergimiz baskıya girdiği için önümüzdeki sayıda yer vereceğiz. 

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Beşiktaşımız, sahasında 
TFF 1. Lig ekibi Manisaspor ile karşı karşıya geldi. Cezası nedeniyle 
taraftarlarından yoksun olarak oynadığı müsabakaya yedek ağırlıklı 
bir kadroyla çıkan Kara Kartalımız, rakibi karşısında zorlanmadı ve 
sahadan 9-0’lık galibiyetle ayrılarak turu büyük ölçüde garantiledi. 
Siyah Beyazlılarımız’ın golleri, Negredo (4), Lens (3), Orkan Çınar, 
Mustafa Pektemek’ten geldi.

4. dakikada Oğuzhan Özyakup’un ceza alanı içine doğru havadan 
gönderdiği topu Grandmedical Manisaspor savunması uzaklaştırmak 
istedi ancak kısa düşen top Jeremain Lens’in önünde kaldı. Jeremain 
Lens, sağ ayağıyla bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top yandan 
auta gitti.

5. dakikada Oğuzhan şık hareketlerle ceza sahasına girdi. 
Oğuzhan’ın vuruşunda top savunmadan döndü.

14. dakikada Lens’in sağ kanattan ortaladığı top savunmadan 
sekerek Mustafa’nın önüne geldi. Mustafa’nın gelişine şutunda top 
dışarı gitti.

15. dakikada Beşiktaşımız, Alvaro Negredo’nun golüyle maçta öne 
geçti. Gary Medel’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jeremain Lens, 
ceza alanı içine girmeden yerden çevirdiği topa Alvaro Negredo ön 
direkte vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu. 1-0

22. dakikada ilk golün asistini yapan Lens, ikinci golün sahibi oldu. 
Orkan Çınar’ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Jeremain 
Lens, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden yaptığı düzgün vuruşla 
topu ağlarla buluşturdu. 2-0

34. dakikada Gary Medel’in ara pasında savunmanın arkasında 
topla buluşan Orkan Çınar, ceza alanı içine girdiği anda kaleci Emrullah 
Şalk’ın üzerinden aşırtarak topu filelerle buluşturdu. 3-0

41. dakikada Alvaro Negredo ile verkaça giren Oğuzhan Özyakup 
ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Oğuzhan Özyakup, kaleye 
vurmak yerine Jeremain Lens’i çok iyi gördü. Jeremain Lens, rakibinden 
önce kayarak vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 4-0

42. Adriano Correia’nın sol kanattan ortasında Alvaro Negredo arka 
direkte kafayla Orkan Çınar’a indirdi. Orkan Çınar, topu kontrol ettikten 
sonra sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten 
auta çıktı.

48. dakikada Oğuzhan Özyakup’un ceza alanı dışından şutunda top 
kaleci Emrullah Şalk’ın üzerine gitti.

53. dakikada Abdülkadir Korkut’un sağ kanattan kullandığı uzun taç 
atışında kaleci Tolga Zengin tek yumrukla topu uzaklaştırmak istedi 
ancak kısa düşen top İsmail Haktan Odabaşı’ya geldi. İsmail Haktan 
Odabaşı, penaltı noktasının gerisinden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı 
ancak top üstten auta çıktı.

55’te Orkan Çınar’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta 
Gökhan Gönül ceza alanı içinden kafa vuruşunu yaptı ancak top 
yandan auta çıktı.

68. dakikada sol kanattan gelişen atakta Orkan Çınar’ın pasıyla 
ceza alanı içinde buluşan Alvaro Negredo, şık bir vuruşla ikinci golünü 
attı. 5-0

72. dakikada Lens, hat-trick yaptı. Hollandalı yıldız, boş kaleye kafa 
vuruşuyla topu gönderdi. 6-0

80. dakikada Lens’in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Negredo 
hata yapmadı ve top bir kez daha filelerle buluştu. 7-0

Dakika 84’te Negredo skoru 8-0 yaparken, Mustafa Pektemek 86’da 
durumu 9-0 yaptı. ◊

Türkiye Kupası’nda da 
son 16’dayız
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

5. TUR / 12.12.2017

Hakemler:
Sarper Barış Saka
Özgür Ertem
Selahattin Altay

Stadyum:
Manisa 19 Mayıs

Sarı Kart:
Orkan (Dk.23), Zahit (Dk.23),
Mustafa (Dk.58), Alpay (Dk.67)
Talisca (Dk.87), Caner (Dk.90)

Gol: Aras (Dk.14)
Meye (Dk.53)

MANİSASPOR:
EMRULLAH, BERK,ÜMİT, ASIM 
(Dk.84 ATIEMWEN), KAĞAN, AKIN 
(Dk.54 BİLAL), ÖMER, BAKAKI (Dk.73 
PEROVIC), MEYE, ALPER, ZAHİT   

Yedekler: Göktuğ, Hüseyin, 
Abdülkadir, Bilal, İsmail, Atiemwen, 
Perovic

Teknik Direktör: Fatih Tekke

BEŞİKTAŞ:
UTKU, MITROVIC, MEDEL, FATİH, 
ALPAY (Dk.67 TOLGAY), CANER, 
ORKAN, ARAS (Dk.37 MUSTAFA, 
TALISCA, NEGREDO, MUSTAFA

Yedekler: Boyko, Ersin, Abdullah, 
Gökhan, Lens, Tolgay, Yusuf, Mertcan, 
Eray, Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Manisaspor 
BEŞİKTAŞ

1-1

Beşiktaşımız, Ziraat Türkiye Kupası 5. 
tur rövanşında Manisaspor’la 1-1 berabere 

kaldı ve ilk maçtaki galibiyeti sayesinde 
son 16’ya adını yazdırdı. 

14. dakikada Beşiktaşımız golü 
buldu. Aras, Negredo ile paslaşarak 
ceza sahasına girdi ve düzgün bir 
vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

28. dakikada rakiplerinden 
sıyrılan Bakaki’nin ceza sahası 
içi sağ son çizgiden içeriye doğru 

çıkardığı pasta penaltı noktası 
yakınlarında Asım’ın bekletmeden 
vuruşunda kaleci Utku, son anda 
uzanarak meşin yuvarlağı tehlike 
bölgesinden uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Talisca’nın rakip 
ceza sahasının sağ çaprazından 
kullandığı serbest vuruşta barajı 
aşan topu kaleci Emrullah iki 

hamlede kontrol etti.
53. dakikada G.Manisaspor 

atağında rakibinden sıyrılarak 
ceza sahası içerisine giren 

Zahit’in penaltı noktası yakınlarında 
yerden vuruşunda top sağ yan kale direğine çarparak oyun 
alanına döndü. Pozisyonu takip eden Meye’nin altıpas içerisinde 
yerden kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

62. dakikada atağımızda Negredo’nun sol kanattan yerden 
ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Orkan’ın 
sert şutunda, kaleci Emrullah’ı geçen topu çizgi üzerinde 
Manisaspor savunmasında Berk son anda kafayla kornere çeldi.

65. dakikada savunmamızda Mustafa Apardın’ın hatasında 
topla buluşan Sebaihi’nin yerden düzgün şutunda kaleci Utku, 
uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

69. dakikada rakip yarı alanın ortalarından Talisca’nın ceza 
sahası içerisine gönderdiği topa penaltı noktasının sağında 
iyi yükselen Negredo’nun kafa vuruşunda kaleci Emrullah 
son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak tehlike bölgesinden 
uzaklaştırdı.

81. dakikada Talisca’nın ceza yayının yaklaşık dört metre 
gerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top üst direğe 
çarparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında 
Manisaspor savunması topu uzaklaştırdı.

82. dakikada Caner’in sol kanattan ortaladığı topa ceza 
sahası içerisinde Talisca’nın şutunda meşin yuvarlak az farkla 
kale direğinin yanından dışarıya gitti. ◊

Rakip Osmanlıspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu için kura çekimi, 
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 
yapıldı. Kura çekimine kulübümüzü temsilen Futbol Altyapı, 
Yapılanma ve Scouting’den Sorumlu Üyemiz ve Yönetim 
Kurulu Sözcümüz Metin Albayrak katıldı. Beşiktaşımız’ın 
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turdaki rakibi Osmanlıspor 
oldu. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 
turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları 
ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak. Metin 
Albayrak, kura çekimi sonrasında yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “Tüm takımlara hayırlı olsun. Osmanlıspor 
bizim sevdiğimiz bir kulüp. Stadımız olmadığı dönemde 
bize evlerini açarak müthiş fedakarlık yaptılar. Kulübüm 
adına onlara tekrar teşekkür ediyorum. Hak edenin 
kazandığı bir tur olsun.”
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“BEŞİKTAŞ’TAKİ GÜNLERİM

TAM BİR PERİ MASALI GİBİYDİ”
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B ay Milne, herkes 
Türkiye’deki 
Gordon’u tanır, 
bilir, peki ya ön-
cesi... Kısaca  

                        kendinizden 
bahsedebilir misiniz?

İskoç kökenli bir ailenin oğlu 
olarak 1937’de İngiltere’nin Preston 
şehrinde doğdum. Üç oğlum var, 
Andrew, Graham ve Ian adında. 
Ortancaları ise çok sevimli bir Türk 
ile evlendi. Gelinimizi çok seviyoruz 
ama tüm çabalarımıza rağmen ma-
lesef Fenerbahçeli!

Futbola ilginiz nasıl başladı? 
Futbolculuk kariyerinizi anlatabilir 
misiniz?

Babam Jimmy Milne, İkinci Dünya 
Savaşı öncesi Preston North End’te 
futbolcuydu. Preston North End, o 
zamanlar çok iyiydi ve nice başarı-
lara imza attılar. Kendisi tek takım 
adamıydı, kulübüne sadıktı. Başka-
ları istemelerine rağmen o Pres-
ton’da kaldı. Takım arkadaşı da daha 
sonra Preston North End’in başına 
antrenör olarak geçti. O zamanlar 
İngiltere’de mecburi askerlik var, 
ben de vatani görevimi yaptıktan 
sonra, babam bir gün eski arkadaşını 
arayıp, beni denemelerini rica etmiş. 
O şekilde büyüdüğüm şehrin takı-
mında oynama gururunu yaşadım. 
Tabii çoğu insan beni Liverpool’daki 
günlerimden bilir. Fakat ilginçtir, 
Liverpool’da oynamak için birinci 
ligde mücadele eden Preston North 
End takımından bir alt lige transfer 
oldum. 1960-67 seneleri arasında 
Liverpool’daydım. Hemen ilk sene 
şampiyonluk yaşayıp birinci lige 
çıktık ve burada iki İngiltere Şam-

piyonluğu ve FA Kupası kazandım. 
Gerçi nadir sakatlanan biri olmama 
rağmen, FA Kupası finalinde oy-
nayamadım. Keşke bunu kendime 
hatırlatmasaydım şimdi! İngiltere’nin 
geleneksel 4-4-2 sisteminde, orta 
göbekte oynuyordum, o zamanın 
deyişiyle 8 numara. Yani bir bakıma 
Kaptan Rıza Çalımbay’ın mevkisi. O 
zamanlar gelmiş geçmiş en büyük 
teknik direktörlerden olan efsane-
vi Bill Shankley yönetimindeydim. 
O yıllar Liverpool’da olmak hari-

Yıllarca teknik 
direktörlüğümüzü yapıp, 

büyük başarılara imza atan 
Gordon Milne ile aslında 

sadece yirmi dakikalık bir 
röportaj yapma sözünü 

almıştık. Röportajdan 
ziyade birbirimize 

hatırlattığımız maç anıları 
şeklinde geçen konuşmada 

yeri geldi göz yaşlarımızı 
sildik, yeri geldi kahkahalar 
ile güldük. Bittiğinde de, bir 

baktık, neredeyse iki saat 
konuşmuşuz. Malum, her 

gün bir efsane ve sembol ile 
bir araya gelmiyoruz. Hazır 

yakalamışken, kendisine 
cevabını merak ettiğimiz 

her soruyu yönelttik. 

Röportaj:
Andrew Simes 



48
Ocak
2018

kaydı. Beatles grubu daha yeni yeni 
Liverpool sahnelerinde boy göster-
mişti. Onların sayesinde, insanlar 
tribünlerde şarkı söylemeye başla-
dılar ve bu şekilde tezahürat diye bir 
olgu başladı. Ayrıca yine bu yıllara 
dayanır Manchester United ile ebedi 
rekabetimizin başlangıcı. George 
Best, Bobby Charlton, Dennis Law 
gibi oyunculara karşı oynama şan-
sını yakaladım. On dört defa ülkemi 
temsil ettim. Wembley ve Maracana 
stadlarında oynadım. Brezilya’ya 
karşı oynadığımız milli maçlarda, 
Pele’nin yedeği olduğu Amarildo’ya 
karşı oynadım. Yaşım ilerleyince 
Blackpool takımına geçtim, yani 
Preston, Liverpool ve Blackpool’da 
oynayarak hep bir Lancashire evladı 
kaldım. 

Biz sizi Beşiktaş’ta hep soğuk-
kanlı ve mütevazı kişiliğiniz ile 
tanıdık, ama İngiltere’de meşhur bir 
fotoğrafınız var gol sevinci yaşar-
ken, bize bundan bahsetmek ister 
misiniz? 

Evet, normalde içine kapanık bi-
riyim ama Chelsea’ye karşı amansız 
bir şampiyonluk yarışındaydık bir 
sene, Londra ekibine karşı son ma-
çımıza çıktık. Zor bir ralip olmasına 
rağmen, çok farklı bir şekilde kazan-
dığımız bu maç ile beraber şampi-
yonluğu ilan ettik, tabii gollerden 
birinde de kendimi tutamadım.

Antrenörlüğe geçişiniz nasıl 
oldu? Nasıl bir antrenörsünüz? Kimi 
örnek aldınız?

Wigan Athetlic’de oynucu-antre-
nör olarak göreve başladım. Önce-
sinde Liverpool’daki antrenörüm Bill 
Shankley’den çok şey öğrenmiştim. 
O tutku dolu biriydi ve sanki hiç 
büyümemiş bir çocuk gibi şendi. O 
Liverpool için, Liverpool da onun için 
doğruydu. Futbolu hep basit tuttu. 
Hep görev adamları kullanırdı. Her 
futbolcu kendisinden ne beklendiğini 
iyi bilirdi. Ne fazlası ne azı... Daha 

“Beşiktaş’a gelmeden önce rahmetli Süleyman Seba 
için, ‘Çok güzel bir ülke, taraftarlar harika, ama en 
önemlisi tam bir beyefendi başkanları var’ demişlerdi. 
‘Ne olursa olsun, her zaman güvenebileceğin bir 
adamdır’ diye eklediler. Bunları duyunca ‘Neden 
olmasın’ dedim ve Türkiye’nin yolunu tuttum.”
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sonra amatör antrenörlükten dev bir 
adım atarak İngiltere 18 Yaş Altı Milli 
Takımı antrenörü oldum ve Barce-
lona’da Almanya karşısında Avrupa 
Şampiyonu olduk. Bu başarıdan 
sonra Coventry City transfer tek-
lifinde bulundu ve on sene burada 
görev yaptım. Ardından Leicester’a 
gittim ve beş sene çalıştım. İlk sene-
mizde birinci lige çıktık.

Peki Beşiktaş’a geliş hikayeniz 
nedir?

Aslında az kalsın başkası Be-
şiktaş antrenörü oluyordu benim 
yerime! O zamanın İngiltere Milli 
Takımı’nın başında büyük üstad Sir 
Bobby Robson vardı, yardımcılığını 
da Don Howe yapıyordu. Bir gün Sir 
Bobby İngiltere’nin yaz kampından 
beni aradı ve neler yaptığımı sordu. 
Beni kampa davet etti ve burada 
beni Howe ile görüştürdü. Howe, 
İstanbul’dan yeni gelmiş, Beşik-
taş antrenörsüz kaldığı o dönemde 
geçici olarak görev almış, fakat uzun 
süreli bu pozisyonu düşünmüyordu. 
“Sen düşünmez misin” diye sordu. 
Takımdan ve şehirden biraz bah-
setti. “Çok güzel bir ülke, taraftar-
lar harika ama en önemlisi tam bir 
beyefendi başkanları var” dedi. “Ne 
olursa olsun, her zaman güvenebi-
leceğin bir adamdır” diye eklediler 

rahmetli Süleyman Seba için. Bunları 
duyunca “Neden olmasın” dedim ve 
Türkiye’nin yolunu tuttum. İlk baş-
larda tam anlamında bir kültür şoku 
yaşadım. O zamanlar İstanbul’da bile 
iyi konut bulmak zordu. İlk maçım-
dan sonra bir grup taraftar tesisler-
de “Bay Milne lütfen ülkenize dönün” 
diye bir pankart açtı. “En azından 
‘lütfen’ dediler” diye gülmüştüm! 
Fulya tesislerimiz toprak sahaydı. 
Zamanın Galatasaray antrenörü 
Jupp Derwall ile çok iyi bir arkadaş-

lığım oldu. Bir gün beni kenara çekti 
ve dedi ki; “Git başkanına söyle, çim 
yoksa şampiyonluk yok!” Ben de o 
resti çektim ve Fulya o şekilde çim 
ile tanıştı. Tabii şampiyonluk sözümü 
de tuttum.

Unutamadığınız bir maç var mı?
Aslında Beşiktaş’ın başında çık-

tığım her maç çok özeldi. O günler 
tam bir peri masalı gibiydi. Ama 
özellikle namağlup şampiyon oldu-
ğumuz ve üst üste elli maç yenilme-

“Aslında Beşiktaş’ın başında çıktığım her maç çok özeldi. O günler tam bir peri 
masalı gibiydi. Ama özellikle namağlup şampiyon olduğumuz ve üst üste elli maç 
yenilmediğimiz dönem benim asla unutamayacağım bir dönemdir. Şampiyon olmamız 
değil, nasıl olduğumuz daha önemlidir benim için. Biz doğru ve düzgün şekilde 
oynayarak kazandık bu başarıyı. Temiz futbol oynadık.”
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diğimiz dönem benim asla unuta-
mayacağım bir dönemdir. Şampiyon 
olmamız değil, nasıl olduğumuz daha 
önemlidir benim için. Biz doğru ve 
düzgün şekilde oynayarak kazandık 
bu başarıyı. Temiz futbol oynadık. 
İlginçtir, hiçbir takım antrenmanları-
mızı veya maçlarımızı seyretmek için 
casuslarını yollamadı, çünkü neysek 
oyduk. Maçı seyretmeyip radyodan 
dinleyen seyirci, top kimdeyse, kime 
pas atılacağını iyi bilirdi. Sistem 
işledi ve kimse bunu durduramazdı. 

Efsane başkanımız merhum 
sayın Süleyman Seba’yı biraz an-
latabilir misiniz? Mutlaka aranız-
da geçen ve çok az kişinin bildiği 
konuşmalar vardır.

Süleyman Seba, tam bir baba 
figürüydü. Aslında karakterimiz çok 
uyumluydu. Az konuşurdu. Galibi-
yette ve mağlubiyette çizgisi aynıy-
dı: “Ne fazla sevineceksin, ne fazla 
üzüleceksin, hep mütevazı olacak-
sın”. Hiçbir zaman işime karışmazdı. 
İngilizcesi pek yoktu, ama ondan 

duyduğum en güzel söz hep “Bravo 
Gordon” oldu. Bir futbolcuya bakıp 
sıkıntısı var mı, yok mu diye hemen 
anlar ve gidip derdini sorardı. Bu çok 
özeldi. Sayın Seba ile hiç unutama-
yacağım bir anı ise Les Ferdinand 
yüzünden gerçekleşti. Bildiğiniz gibi 
Les’i kiraladık ve çok iyi performans 
gösterdiği bir sezon sonrası, Que-
en’s Park Rangers onu geri çağırdı. 
Başkan onu bırakmak istemiyordu. 
Bir gün beni yanına çağırdı, “Bak 
Gordon” dedi; “İngiltere kraliçesi ile 
konuşmanı istiyorum, Les Ferdinand 
konusunda bize yardımcı olsun”. 
İlk başta güldüm, ama bir baktım 
başkan ciddi. O gülümsemeyi hemen 
sildim suratımdan. Tabii başkanı 
anlayış ile karşılamak gerek, çün-
kü Türkiye’de futbolcuların askerlik 
durumları için dönemin başbakan ve 
cumhurbaşkanları ile görüşülüyordu 
ama İngiltere’de sayın majesteleri ile 
böyle görüşmek düşünülemezdi bile! 

Türkiye’yi özlüyor musunuz? 
Hiçbir zaman Türkiye’den uzak 

kalmama izin vermedim. Ayda üç-
dört kere oradaki arkadaşlarımı 
ararım. Tatillerde giderim. Geçtiği-
miz senelerde geldim, sekiz-dokuz 
eski futbolcum ile Çarşı’da Kazan’da 
oturup bir şeyler içtik. Orası evim, 
oradakiler ise ailem gibidir. Nasıl 
uzak kalabilirim ki? 

Yeni stadımız ile ilgili düşüncele-
riniz nelerdir?

Eski stadın yıkılıp yeni stadın 
aynı yerde yapılmasına çok sevin-
dim. Dünyanın en güzel stadı oldu. 
Hayatımdaki en mutlu günlerimin 
geçtiği bir yerdir İstanbul’un o küçü-
cük noktası. Duygulanıyorum...

Babanız ve siz futbolcuydunuz, 
oğullarınız veya torunlarınız bu 
geleneği devam ettiriyorlar mı?

Oğullarım tabii futbolu biliyorlar 
ama hiçbir zaman sonuna kadar 
kovalamadılar bu mesleği. Torunla-
rıma bakacak olursak da futbolcu 
olmaya en yakın herhalde kız toru-
numdur!

Son olarak, taraftarlara bir me-
sajınız var mı?

Evet, kesinlikle... Bu soruyu 
sorduğunuz için teşekkür ederim. 
Bazen içinizde kalır bazı şeyler, 
söyleyecek fırsat veya doğru zaman 
bulamazsınız. Beşiktaş taraftarı 
lütfen ama lütfen kendileri ile gurur 
duysunlar. Yaptığım her iş ile hep 
gurur duydum. İnsanın iş ahlakı ve 
gururu olmalı. Beşiktaş taraftarı, 
kötü günde aldığı bu takımı şu anda 
modern bir Avrupa takımı haline 
getirdi. Bu elde ettikleri başarı ile 
gurur duysunlar çünkü bu onların 
eseri. Gurur duyun! GURURLAN! ◊

“Bildiğiniz gibi Les’i kiraladık ve çok iyi performans 
gösterdiği bir sezon sonrası, Queen’s Park Rangers onu 
geri çağırdı. Başkan onu bırakmak istemiyordu. Bir gün 
beni yanına çağırdı, ‘Bak Gordon’ dedi, ‘İngiltere Kraliçesi 
ile konuşmanı istiyorum, Les Ferdinand konusunda 
bize yardımcı olsun.’ Türkiye’de futbolcuların askerlik 
durumları için dönemin başbakan ve cumhurbaşkanları 
ile görüşülüyordu ama İngiltere’de sayın majesteleri ile 
böyle görüşmek düşünülemezdi bile!”
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10 Aralık 2016 
tarihinde Vodafone 

Park yakınında 
meydana gelen hain 

terör saldırısında şehit 
düşen Emniyet Müdürü 

Kongre Üyemiz Vefa 
Karakurdu ve Kartal 

Yuvası personelimiz Tunç 
Uncu ile birlikte tüm 

şehitlerimizi vefatlarının 
birinci yıldönümünde 

saygı ve rahmetle 
anıyoruz.

U
lkemizin birlik 
ve bütünlüğü-
nü hedef alan 
alçak terör 
saldırısında   

        şehit olan va- 
tandaşlarımızın acısını ilk günkü 
gibi kalplerimizde hissederken, te-
rör saldırılarını bir kez daha lanet-
lediğimizi ifade ediyor ve terörün 
asla amacına ulaşamayacağına 
olan inancımızı yineliyoruz. Vo-
dafone Park yakınında meydana 
gelen hain terör saldırısında şehit 
düşen vatandaşlarımıza bir kez 
daha Allah’tan rahmet, ailelerine 
ve milletimize başsağlığı dilekleri-
mizi iletiyoruz.

Tunç Uncu’nun
ailesine ziyaret 

Başkanımız Fikret Orman ve 
Kartal Yuvalarından Sorumlu Yö-
netim Kurulu Üyemiz Hüseyin Mi-
can, Tunç Uncu’nun ailesini evinde 
ziyaret etti. Annesi Kadriye Uncu, 
babası Turgay Uncu ve kardeşi 
Batuhan Uncu ile bir süre soh-
bet eden Orman, “Allah rahmet 
eylesin. Bir sene oldu. Çok söy-
lenecek bir şey yok. Allah tekrar 
böyle acıları nasip etmesin. Acılar 
paylaşıldıkça azalan şeylerdir. 
Şehit ailelerine sabır diliyorum” 
dedi. Hüseyin Mican ise, “İsteme-
diğimiz bir olayla karşı karşıya 

Her Şey Siyah! 10 Aralık 2016 
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kaldık. Tunç, çok sevdiğimiz bir 
kadreşimiz, iyi bir çalışanımızdı. 
Acıları paylaşıyoruz. Allah’tan tüm 
şehitlerimize rahmet, ailelerine 
sabır diliyorum” diye konuştu.

Başkanımız şehit
yakınlarını ağırladı

Başkanımız Fikret Orman, 
şehitlerimizin çocuklarını ve 
yakınlarını Vodafone Park’taki 
makamında ağırladı. Ziyaretçiler 
arasında 10 Aralık 2016’da sta-
dımızın yakınındaki hain bombalı 
terör saldırısındaki şehitlerimizin 
çocukları da vardı. Orman, tüm 
hain terör saldırılarını lanetlerken 
ülkemizin birlik ve beraberliğinin 
önemine işaret etti, şehitleri-
mizi anarak Allah’tan rahmet 
diledi. Orman, şehit çocukları ve 
yakınlarıyla sohbet edip hatıra 
fotoğrafı da çektirdi. Kafile daha 

sonra stadımızı gezdi ve No:1903 
tesislerimizde ağırlandı. 

Çebi: “Unutmayacağız”
10 Aralık 2016 tarihinde Vo-

dafone Park yakınında yaşanan 
hain terör saldırısında şehit düşen 
vatandaşlarımız, vefatlarının 
birinci yıldönümünde Vodafone 
Park Kartal Yuvası önünde dua-
larla ve lokma dağıtılarak anıldı. 
Anma törenine; İkinci Başkanımız 
Ahmet Nur Çebi, Kartal Yuvası 
Genel Müdürümüz Serdıl Göze-
lekli, şehit Kartal Yuvası perso-
nelimiz Tunç Uncu’nun annesi 
Kadriye Uncu, babası Turgay 
Uncu ile Kartal Yuvası perso-
nelimiz ve vatandaşlar katıldı. 
Ahmet Nur Çebi, törende yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: “Tam 
bir yıl önce Bursaspor maçından 
sonra stadımızın hemen yanında 

Türkiye olarak bir terör olayına 
maruz kaldık. Kırk altı şehit verdik. 
Şehitlerimizin içinde camiamızın 
kıymetlı emniyet mensubu olan 
Vefa Karakurdu müdürümüz ile 
Kartal Yuvası personelimiz Tunç 
Uncu kardeşimiz de var. Tüm şe-
hitlerimiz için vefatlarının birinci 
yıldönümünde dua ettik ve lokma 
dağıttık. Şehitlerimizin mekanları 
cennet olsun. Milletimize baş-
sağlığı diliyorum. Şehit ailelerinin 
acıları bizim de acılarımız. Onları 
yalnız bırakmayacağız ve unut-
mayacağız. Terörle mücadelede; 
devletimizin, hükümetimizin ve 
milletimizin yanındayız. Türkiye’yi 
yıldırmak isteyen teröristler hiçbir 
zaman başarılı olamayacaklar. Bu 
olaylar milletimizi birbirine daha 
çok bağlıyor. Teröristlere hiçbir 
zaman başarılı olamayacaklarını 
hissettirmeliyiz. Allah bir daha 
böyle acılar yaşatmasın.” ◊
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Gökyüzünde 
Beşiktaşlı 
bir Şahin

Adı da, soyadı da Şahin... Tuttuğu takım 
Beşiktaş... Sembolümüz Kartal gibi sürekli 
gökyüzünde... Paraşütünün rengi Siyah... 
“Ev arkadaşım” dediği kedisinin adı Çarşı... 
Her şey Beşiktaş ile ilgili bir puzzle’ın 
parçası gibi değil mi? Paraşüt öğretmeni 
Şahin Şahin, kendi sahamızda oynadığımız 
bir maç öncesi paraşütle atlayarak topu 
başlama noktasına koyduğunda puzzle’ı 
tamamlayacağını söylüyor. Gelin her 
şeyiyle Beşiktaşlı olan bu çılgın kişiliği 
biraz daha yakından tanıyalım. 

Röportaj:
Serpil Kurtay

Fotoğraf:
Öztürk Kayıkcı
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T ürkiye’nin en eski 
kurumlarından 
biri olan Türk 
Hava Kurumu’n-
da (THK) çalışı- 

        yorsun. Önce-
likle kurumun şu anki faaliyetleri ve 
senin görevin hakkında kısaca bilgi 
verir misin? 

THK, 1925 yılında Mustafa Ke-
mal Paşa’nın direktifiyle kurulmuş, 
kamu yararına çalışan bir dernektir. 
İlk kurulduğunda adı Türk Teyyare 
Cemiyeti’ydi. 1935 yılında Türk Hava 
Kurumu adını aldı. Kuruluş amacı 
kısaca askeri, sivil, sportif ve turistik 
havacılığın gelişmesini sağlamak, 
uçan bir Türk gençliği yaratmaktır. 
Yangın söndürme, hava ulaştırma, pi-
lotaj eğitimi ve pek çok dalda sportif 
havacılık eğitimi vermektedir. Ben 
Paraşüt Okulu Müdürlüğü bünyesin-
de paraşüt öğretmeni olarak görev 
yapmaktayım.  

Havacılıkla ilgili her şey gençler 
için çok önemli bir tutku... Senin bu 
tutkun nasıl oluştu ve birçok çocu-
ğun hayali olan gökyüzüne kanat 
açışın nasıl oldu? 

Yolcu uçakları dışında uçan bir 
şeyler görmek, gökyüzünden ku-
maş ve iplerle yere inen insanlar 
görmek, her çocuğun hatta koca 
koca adamların bile hayal dünyasını 
tetikler. Okul yıllarında salon sporları 
ve sonrasında uzun yıllar dağcılık 
ve tırmanışla da uğraştım. Her yeni 
bir şey yapıp bir yere getirdiğimde, 
içimde bir şeylerin eksik kaldığını 
hissediyordum. Serbest Paraçütler 
Derneği (SPD) ile yollarımız Gazipaşa 
Havaalanı’nda yaptıkları bir faaliyet 

sırasında kesişti ve olaylar gelişti. 
2004 yılında ilk defa açılan ücretli 
kurslara katılarak paraşütçü oldum.

Paraşüt atlayışı yapmak iste-
yenler nasıl bir yol izlemeli? Eğitim 
almak şart mı? 

Tandem adı verilen, tecrübeli bir 
pilotun önüne bağlı olarak yapılacak 
serbest atlayışlar için herhangi bir 
eğitim gerekmiyor. Ancak bir hava 
aracından paraşütle kendi başınıza 
atlayış yapmak istiyorsanız mutlaka 
eğitim almalısınız. Maalesef Türki-
ye’de tek atlayış merkezi var. Yurt 
dışında, küçücük ülkelerde bile birden 
fazla atlayış merkezi (DZ: Dropzone) 
bulunmakta. Serbest paraşüt eğitim-
leri, THK’nın Selçuk Meydan İşlet-
mesi’nde paraşüt okulu bünyesinde 
verilmektedir. Paraşüt okulunda Hız-
landırılmış Serbest Düşüş (HSD) adı 
verilen kurslar düzenleniyor. Kurslarla 
ve tandem ile ilgili detaylı bilgi için 
0505 545 21 93 numaralı telefondan 
mesai saatleri içinde bilgi alınabilir. 

İşinin dışında da atlayışlar yapı-
yor musun? 

B.A.S.E. jump, yani sabit objelerden 
yapılan serbest paraşüt atlayışla-
rı yapıyorum. Spor ismini modern 
B.A.S.E.’in babası Carl Boneish’ten 
almış. B.A.S.E. ismi bir akronim; B 
building (Bina), A antenna (Anten), S 
span (Her iki yaka arasına kurulmuş 
köprü vs.) E earth (Yani geri kalan 
doğal oluşumlar; uçurum, kanyon vs.). 
İşim dışında bazen reklam filmleri ve 
müzik klipleri için de atlıyorum. Ara-
da özel gösteri atlayışları yapıyorum. 
Lübnanlı bir sanatçının klibi için 2008 
yılında TÜYAP’taki televizyon ante-

ninden (142m) atlayarak, dublörlük 
yapmıştım. Bu tür işleri aramıyorum 
ama yapılan işin zorluğu ve yapa-
cak kişilerin azlığı, bizi bulmalarını 
sağlıyor.

Atlayışlar içerisinde B.A.S.E., 
sanki en tehlikesilisi gibi gözükü-
yor. Hatta çoğu insan B.A.S.E.jump 
yapanların hayatlarını niye bu kadar 
tehlikeye attığına anlam veremiyor. 
Yasal atlayışların yanı sıra kaçak 
atlayışlar da özellikle internette çok 
izlenen videolar arasında... B.A.S.E. 
jump’a sen nasıl cesaret ettin? 

Yapılan araştırmalara göre B.A.S.E. 
jump en tehlikeli sporlar arasında 
hep üst sıralardadır. Genel olarak 
insanın neden köprüden veya bir 

Şahin Şahin, “ev arkadaşım” dediği
kedisi Çarşı ile... 
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binadan atladığını açıklamak zordur 
bu yüzden. B.A.S.E. jump herkese 
göre bir spor değildir. Günlük hayatta 
yaşamınızı riske sokacak çok fazla 
şey yoktur; tabii İstanbul’da yaşamı-
yorsanız (gülüyor). Bizi riske sokacak 
şeyler yapmak, yaşamımızı sıradan 
olmaktan çıkarır. Böylelikle yaşadı-
ğınızı hissedersiniz. Bilgi ve tecrübe, 
hayatta kalmanın anahtarıdır ama 
her şeyi kontrol ederek, dikkatli bir 
şekilde bu sporu yapsanız bile ciddi 
bir sakatlanma yaşayabilir veya 
ölebilirsiniz. Kaçak atlayışlara gelin-
ce, bütün B.A.S.E.’cilerin içi rahattır, 
aslında yasadışı bir şey yapmadıkları 
için. B.A.S.E. yasadışı bir spor değildir. 
Ama atlayış için başkasının mülküne 
izinsiz girerseniz veya kalabalık bir 
saatte şehir yaşamının içine para-
şütle inip insanların hayatını tehlike-
ye atarsanız işler değişir. Küçükken 
ben de her çocuk gibi inşaatlara 
kaçak girip kumların üzerine atlar-
dım. Bu arada yaşım da ortaya çıktı 
(gülüyor). Şimdiki çocukların çoğu 
maalesef sokaklarda büyümüyor ta-
bii. Ne zaman yüksek bir yere çıksam 
atlama istediği duyardım. Atlarım ve 
bir şey olmaz hissi hep vardı. Hep ha-
zırdım his olarak. Paraşüte başlayıp 
Beslan Babaoğlu’yla tanışınca benim 
B.A.S.E. maceram da başlamış oldu. 

Türkiye’de B.A.S.E. jump’ın tarihi 
nedir?

Türkiye’de B.A.S.E., ilk olarak 2000 
yılında Erdal Akkuş ve Martin Dumas 
tarafından Osmaniye’deki Atatürk 
Viyadüğü’nden (142 m) yapılan atla-
yışla başladı. Ancak o tarihten 2006 
yılına kadar bildiğim başka atlayış 
yoktur. Yurt dışında eğitim alan 

Beslan Babaoğlu, 2006 yılında Tür-
kiye’de B.A.S.E. atlayışlarını başlattı. 
2007 yılında ben de paraşüt edindim 
ve Beslan’dan eğitim alarak onunla 
birlikte atlamaya başladık, devam 
da ediyoruz. Kerim Sezer, nerdeyse 
bütün atlayışlarımıza geliyordu, daha 
sonra paraşüt ve eğitim alarak o da 
başladı. O yıllarda Redbull sporcusu 
olan Arif Kemal Buhara da, B.A.S.E. 
paraşütü almış ama çoğunlukla ya-
maç paraşütünden wingsuit uçuşları 
yapmıştır. 2008 yılında Hasan Dök-
metepelioğlu, motosikletini satarak 
paraşüt aldı ve atlamaya başladı. 
2013 yılında Çağdaş Türkmen, Tunç 
Tunçbilek, Cengiz Koçak  ve Türki-
ye’nin ilk kadın B.A.S.E.’cisi Yaşam 
Doğu, paraşütlerini alarak camiaya 
katıldılar. Yine o yıllarda rahmetli 
Dr. Mehmet Susam ve Mesut Turan, 
yurt dışında eğitim ve malzeme 
alarak devam ettiler. B.A.S.E. atlayışı 
sırasında ölen ilk Türk Dr. Mehmet 
Susam oldu. Samet Baydar atlamaya 
başladı, ancak nerden kimden eğitim 
aldı bilmiyorum. İsmini şimdi hatırla-
madığım ODTÜ’lü serbest paraşütten 
bir öğrencimizin internette bir atlayış 
videosunu gördüm, ancak nerededir, 
hala atlıyor mu fikrim yok. Tabii bu 
isimlerin dışında bir iki atlayış yapan 
ancak devam etmeyen paraşütçü 
arkadaşlarımızın sayısı da az değildir. 
İsmini atladığım, anmadığım birisi 
varsa affetsin. Benim Türkiye B.A.S.E. 
tarihi  ile ilgili bilgim bu kadar...

Atlayışlar sırasında yaşadığın 
enteresan bir olay oldu mu? 

Beslan’la ilk başladığımızda çok 
gazlıydık. “Geberesice” diye bağıra 
çağıra atlayıp videolar yapıyorduk. 

Ancak başımızdan birkaç olay geçin-
ce gerçekten gebermekten korkup, 
atlayışlara bakışımızı değiştirdik. 
Enteresan anılarımızdan biri şöyle; 
otoyolda yaklaşık yüz metrelik bir 
köprünün üzerinde korkulukların öbür 
tarafına geçtik. Elimizde ve sırtımız-
da paraşütler, istemediğimiz bir anda 
düşmemek için sarf edilen çabalar... 
Soğuk hava bir yandan, rüzgar ayrı 
bir yandan ısırıyor. Bir araba yavaşla-
dı ve durdu. Hiç selam bile vermeden 
yol tarifi istedi. Biz de hiç bozmadan 
sanki yolda karşılaşmış yabancılar 
gibi tarif ettik. Adam yine hiçbir şey 
demeden (teşekkür bile etmeden) 
bastı gaza gitti. İnsan bir merak eder, 
napıyorsunuz bu havada siz orada 
diye... Beş saniye arkasından bakıp 
bastık kahkahayı. Türk insanı bazen 
tuhaf davranabiliyor. Bunun dışında 
intihar ediyoruz zannedip polisi ara-
yanlar mı ararsın, kaç para veriyorlar 
size böyle atlayınca diyenler mi... 

B.A.S.E. jump atlayışçıları, bu işin etiği gereği atlayış yerlerini özellikle söylemiyor. Tecrübesiz birinin gidip bir şeyler deneyerek kendisinin veya 
başkasının hayatını tehlikeye atması ya da yakalanıp o objeyi atlamaz hale getirmesi, bu camiada kabul edilemez bir durum. Buna “obje yakmak” 

deniyormuş. Böyle bir durumda uluslar arası B.A.S.E. camiasından aforoz edilmeniz bile mümkün. Kapalı devre bir haberleşme ağları var. 
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Hedeflerin neler? 
Hedefim, hayalim, daha doğru-

su hayalimiz Beslan’la profesyonel 
paraşüt gösteri takımı kurmak... İşi 
sadece profesyonel gösteri atlayı-
şı olacak bu takımın... Bu; yıl içinde 
uygun malzemeyle yapılan, yüzlerce 
antrenman atlayışlarıyla hazırlanmış, 
profesyonel gösteri atlayışları de-
mek... Sıradan paraşüt atlayışların-
dan çok daha farklı... THK bünyesinde 
denedik, hatta neredeyse kuruyorduk 
ancak çok iyi anlatamadık sanırım, 
son anda vazgeçtiler. Bir hedefim de, 
Beşiktaş’ın kendi sahasında oynadığı 
bir maç öncesi paraşütle atlayarak 
topu başlama noktasına koymak... 

Yarışmalara katılıyor musun? 
Katılıyorsan derecelerin var mı? 

İşim gereği Türkiye’de her yıl 
yapılan Türkiye Paraşüt Şampiyona-
ları’na katılıyorum. Bu şampiyonalara 
Anadolu BJK Paraşüt Takımı da her 
yıl katılır. Kulüp olarak ellerinden 
geldiğince amatör paraşütçüleri 
desteklerler. Bu yıl hedef dalında 
takım olarak birinci, FS (Formation 
Skydivig) dalında takım olarak Tür-
kiye Dördüncüsü olduk. Ayrıca diğer 
takımlar için hava kameramanlığı 
yapıyorum. Bu görüntüler, atlayıştan 
sonra hakemler tarafından bakılarak 
değerlendirmeye giriyor. Üzülerek 
söylemek zorundayım, şampiyona-
lar artık festival havasında geçiyor. 
Türkiye’de paraşütçülük başladığı yıl-

larda çok iyiydi. Ancak zaman içinde 
pek çok konuda olduğu gibi ayak 
uyduramadık. 2010 yılında Türkiye 
Milli FS takımı olarak Almanya’da 
yarışmaya gittik, ben yarışmacı değil 
kameraman olarak katıldım. Sonuncu 
olduk maalesef. 

Beşiktaşlılığın nereden geliyor? 
Genelde evde hangi takım tutulu-

yorsa çocuklar da o takımı tutar ya, 
işte bizim evde öyle değildi. İlkokul-
da bir arkadaşım vardı, ismi Tolga. 
Onunla okuldan hemen sonra asker 
kıyafetlerimizi giyer, sokakta oynar, 
eve girmezdik. O yaşta ne kadar 
sıkı arkadaş olunursa, o kadar sıkı 
arkadaştık. İkimiz de Beşiktaşlı’ydık. 
Büyükler, çocukları kendilerinden 
farklı bir takımı tutuyorsa rüşvetle 
kendi istediklerine yönlendirirdi. Biz 

Tolga’yla birbirimize söz verdik; “Ne 
olursa olsun ölene kadar Beşiktaş’ı 
tutacağız” diye. Tolga bir trafik ka-
zasında hayatını kaybetti... Sonra-
dan fark ettiğimde futbol oynamak 
başka, takım tutmak ayrı şeyler... 
Beşiktaş taraftarı her zaman diğer-
lerinden farklı olmuştur. Hele Çarşı 
grubunun dünya ve ülke gündemine 
olan duyarlılığı, duruşu ve ifadeleri... 
Micheal Jackson öldüğünde açılan 
pankartı hiç unutamıyorum...

Kedinin adı da “Çarşı”... Biraz da 
ondan söz edelim. Nasıl yollarınız 
kesişti, adını neden Çarşı koydun? 

Kedim demeyelim de ev arkada-
şım diyelim. 2013 yılında bir pilotaj 
öğrencisinin  arabasının motoru-
na sıkışmış halde Karşıyaka’dan 
Selçuk’a havaalanına geldi Çarşı. 
Sanayide kurtarma çalışmasının 
ardından havaalanına bırakıldı. Bir 
arkadaşım (Meriç Alural), -kendisinin 
de evde kedisi var- “Çok küçük bu 
kedi. Al evde biraz büyüsün, kendine 
gelsin, getirirsin” diye beni kandırdı. 
Tabii bir kediyle yaşamaya başladık-
tan sonra götürüp bir yere bırakmak 
mümkün değil. Evde birlikte yaşa-
maya başlayınca çağırmak için bir 
isim lazım oldu. 2013 yılının Mayıs ayı 
sonlarıydı (Bu tarih pek çok sebepten 
birçoğumuz için unutulmaz). Renk-
leri de Siyah Beyaz’dı ve yaşamak 
için direniyordu. Çarşı grubuna atfen 
adını “Diren Çarşı” koydum. Sadece 
Çarşı diye sesleniyoruz. İsmi gibi bir 
kedi oldu büyüdükçe; Çarşı her şeye 
karşı. ◊

# Z A F E R E K A N A T L A N

adidas bjk dergi ilanlar 21x30.indd   1 21/07/17   10:49
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Y eni yıla adım 
attığımız ilk 
sayımızda, 
Vodafone Park 
temalı çalış- 

          mamla kendi 
adıma bir ilke imza atmak istedim. 
İnönü Stadı’nın ilk maçından bu 
döneme stat içinden birçok çalış-
maya imza atmış olsam da, resimli 
dünyamda ilk defa uzak plandan 
stadımıza bakmak istedim.

Üçüncü yıldızı formamıza taktı-
ğımız gün stadımızın çevresinde on 
binlerce taraftarımız, eşi benzeri gö-
rülmemiş kutlamalarıyla tüm ülkeye 
unutulmaz anlar yaşattılar. Bu ben-
zersiz ambiyansı deniz seviyesinden 
ve stat içinden resmederken, göğe 
yükselen bir pencereden betimleye-

rek kendi adıma farklı bir deneyime 
ulaştım.

Stadımızın mimarisine adeta 
kolezyum ruhu katan sıralı kolonla-
rın düzeniyle birlikte, yollarda açılan 
bayraklar ve yakılan meşalelerin 
birlikteliği, resimli dünyam için muh-
teşem bir estetik değer oluşturuyor-
du. Bu güçlü auraya kayıtsız kalmak 
mümkün değildi.

Ekspesif yönden bakarsak, deniz 
seviyesinden yukarı çıktıkça duygu-
yu yansıtmak her zaman daha zor-
dur. Sanat çalışmalarında duyguyu 
asıl veren insanların yüzündeki ifade 
ve vücut dilidir. Kırk beş derece kuş 
bakışıyla mekana odaklanıp betim-
leme yaparken figürler adeta kum 
tanelerini andırabilir. Bu nedenle o 
mekanda bulunan insanların duygu-
larını aktarmak oldukça zordur. Bu 
zorluğu göze alarak, Vodafone Park’i 
göğe yükselen bir açıdan ele almak 
istedim. Taraftarlarımızın yüzlerin-
deki ifadeler görülmese de, meşa-
leler, bayraklar ve semti kaplayan 
dumanla, on binlerce taraftarımızın 
o anki duygularını yansıttığımı dü-
şünüyorum.

11 Nisan 2016 tarihinden beri bu 
estetik harikası “kale”de, ligde ve 
Avrupa Kupaları’nda bileği bükülme-
yen Efendilerimiz’in daha nice yıllar 
bu ünvanlarını koruması dileğiyle... ◊

Resim - Yazı:
Nihat Evren Derman

Efendilerin 
Kalesi;

Vodafone Park
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(50x70cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2017 Osman Soydemir Özel Koleksiyonu)
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Arka arkaya aldığı başarılı 
sonuçlarla taraftarlarımızı 
heyecanlandıran Beşiktaş 

Sompo Japan’ın başarılı 
pivotlarından Sertaç 

Şanlı ile BJK Akatlar Spor 
Kompleksi’nde buluştuk. 

Sertaç Şanlı, sorularımızı 
içtenlikle yanıtladı. 

Basketbola nasıl 
başladın? İlk yıl-
lar nasıl geçti?

İlkokulda sü-
rekli basket- 

       bol oynuyor-
dum. Zaten yaşıtlarıma göre boyum 
hep uzundu. O zamanlar da dikkat 
çekiyordum. İlkokulda sabah ve öğle 
bölümleri vardı. Ben öğleden sonra 
basketbol oynayabilmek için hep 
sabahçı olmayı tercih ediyordum. 
Bir gün annemin akrabası Ana-
dolu Efes’in Kırklareli’nde seçmesi 
olduğunu söyledi. Biz de şansımızı 
deneme kararı aldık. Seçmelere ilk 
gittiğimde elim ayağım tutmuyordu. 
Çok sayıda kişi vardı seçmeye gelen, 
orada açıkcası biraz şanslıydım. 
Daha sonra seçildim ve İstanbul’a, 
Anadolu Efes’in altyapına geldim. İlk 
yıllar benim için çok zor geçti. Hafta 
içi Lüleburgaz’da okula gidiyordum, 
hafta sonu da İstanbul’a gidip altya-
pıda çalışıyordum. 

Hangi takımlarda oynadın?
Anadolu Efes altyapı, Karşıyaka 

altyapı, Türk Telekom altyapı kade-
meli olarak A takım, Galatasaray, 
Darüşşafaka, Tofaş, Gaziantep, 
Uşak, Trabzonspor ve Beşiktaş...

Beşiktaş Sompo Japan’a trans-
ferin nasıl gelişti?

Beşiktaş Sompo Japan’a trans-
ferimde Ufuk Sarıca’nın çok etkisi 
oldu. Zaten ben Gaziantep’te oynar-

Röportaj - Fotoğraf:
Hasan Avcı

“TARAFTARIN 
YANIMIZDA

OLMASI
BİZİM İÇİN

ÇOK ÖNEMLİ”

SERTAÇ ŞANLI:
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ken Karşıyaka’ya beni istediği ol-
muştu. O zaman transferim olmadı, 
buraya kısmetmiş. Transfer sürecim 
çok çabuk gerçekleşti. Beşiktaş ve 
Ufuk Sarıca olunca hiç tereddüt 
etmedim. 

Beşiktaş Sompo Japan’da ilk 
maçına çıkarken neler hissettin?

Beşiktaş’ta ilk maça çıktığımda 
atmosfer çok iyiydi. Açıkçası biraz 
heyecan vardı. Sahaya çıktığımızda 
salonda boş koltuk yoktu. Unutul-
maz anlardan biri olmuştu. 

Ufuk Sarıca hakkında neler söy-
lemek istersin?

Ufuk Sarıca; sahada elimizden 
gelenin fazlasını bizden istemiyor 
aslında, hepimizin yapabilecekle-
rimizi biliyor ve sonuna kadar en 
iyisini yapmamızı istiyor. Kapasite-
mizin altında kaldığımız zaman do-
ğal olarak kenarda sinirleniyor ama 

yaptığı motivasyon konuşmalarıyla 
bizi kendimize getirmeyi biliyor. Tak-
tiksel açıdan da gerçekten çok iyi 
bir coach, basketbolu her detayıyla 
çok iyi biliyor. Oyuncularını sahada 
serbest bırakıyor. Bana birçok kez 
sahada rahat olmamı, kapasitemin 
farkında olmamı söylerek perfor-
mansımı yükseltti.

Geçtiğimiz sezonun önemli par-
çalarından biriydin. Gelen başarıyı 
biraz anlatır mısın?

Geçtiğimiz sezon çok güzel bir 
başarıya imza attık. Amacımız şam-
piyonluktu ama olmadı. Hepimiz için 
güzel bir sezon oldu. On-on bir yeni 
oyuncuyla kurulan bir takım vardı. O 
kadroda herkes elinden gelenin faz-
lasını yapmaya çalıştı. Ufuk Sarıca 
en başından beri “Biz iyi bir takımız, 
kendinize güvenirseniz, kapasitenizin 
farkına varır ve takım oyunu oynar-
sanız finale kadar gideriz” diyordu ve 

dediği oldu. Finalde sonuçta kimin 
kazanacağı belli olmuyor. 

Geride kalan sezonda unutuma-
dığın maçlar var mı? 

Geçtiğimiz sezon evimizde 
oynadığımız Uşak, Galatasaray ile 
play-offta deplasmanda oynadığı-
mız ve finale çıktığımız Anadolu Efes 
maçını unutamam. 

Geçen sezonun yıldızları sana 
göre kimlerdi?

Geçen sezon birçok isim iyi katkı 
verdi ama Stimac ve Michael Roll 
bana göre ekstra oynadılar. 

Beşiktaş Sompo Japan’daki 
başarılı performansınla birlikte 
milli takım kariyerin de başladı. Bu 
konuda neler söylemek istersin?

Milli takıma gitmek, herkesin 
hayalidir. Kadro açıklandıktan sonra 
çok heyecanlandın. Birçok kişi aradı 
ve tebrik etti. Bu durum aslında 
üzerimdeki sorumluluğu artırdı. Ama 
Ufuk Sarıca’nın orada olması benim 
için bir avantajdı. Sonuçta sistemini 
biliyordum. Avrupa Şampiyonası’nda 
bence kötü bir performans sergile-
medik ama gruplarda ekstra bir ga-
libiyet alabilsek daha iyi bir konuma 
getirebilirdik. 

Takım içindeki ortam nasıl?
Takım içindeki ortam gerçekten 

çok iyi. Jon Diebler takımın neşe 
kaynağı gibi. Geçen sezondan gelen 
bir aile ortamı var aslında. Altı-yedi 
oyuncu bir yıldır beraber olduğumuz 
için bu ortam devam etti. 

Takımda en iyi kimlerle anlaşı-
yorsun? 

Takımda herkes ile iyi anlaşıyo-
rum ama daha çok zaman geçirdi-
ğim Kenan Sipahi diyebilirim. Erkan 
ağabey (Veyseloğlu) ile de aynı 
semtte oturuyoruz, bazen beraber 
gidip geliyoruz. 

Totemlerin var mı?
Sol koluma taktığım kolluğum 

olmadan maça çıkmam ve sahaya  
çıkarken bir kere sekerek çıkarım.  
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Bunlar benim için şans getiren 
hareketlerdir. Sekerek çıkma olayı 
çocukluktan gelen bir şey. Bakkala 
giderken bile sekerek çıkardım. 

Neden 21?
Beşiktaş Sompo Japan’da 21 nu-

maralı formayı giymemin nedeni as-
lında masörümüz Seyhan ağabeydir. 
Beni aradı “21 numara boş, sana 
veriyorum” dedi, ben de “Tamam” 
dedim. Galatasaray’da oynarken 21 
numaralı formayı N’Dong giyiyordu 
ve ben onu çok beğeniyordum. Gazi-
antep’e transfer olduğumda da 21 
numaralı formayı giydim. 

Geçmişte oynadığın kulüplere 
göre Beşiktaş’ı nasıl görüyorsun?

Birçok takımda oynadım ama 
Beşiktaş gerçekten çok büyük bir 
camia. Buraya geldiğinde zaten 
hemen bunu hissediyorsun. Salona 
girişte, maça çıkışta, deplasmanlar-
da, nasıl büyük bir kulüpte oynadığı-
nın farkına varıyorsun. 

Taraftar hakkında neler söyle-
mek istersin?

Taraftarın yanımızda olması bizim 
için çok önemli. Parkeye ısınmaya 
çıkarken, maça çıkarken onların 
desteğini görmek, bizim için itici bir 
güç oluyor. Gerçekten onlar yanı-
mızda olunca kendimizi daha iyi 
hissediyoruz. 

Kötü giden bir ilk yarının ar-
dından soyunma odasında neler 
yaşanıyor?

Kötü giden bir ilk yarının ardından 
soyunma odasına herkes birbirini 
yukarıya çekmeye çalışıyor. Herkes 
birbirine “Hadi daha iyi savunma, 
daha iyi hücum, mücadele” gibi 
motive edici cümleler kuruyor. Ufuk 
Sarıca da soyunma odasına girdi-
ğinde zaten yaptığı konuşmalarla 
bizi kendimize getiyor. İkinci yarıya 
daha motive çıkıyoruz. 

Peki, maçlardan önce nasıl moti-
ve olursun?

Maçlardan önce ailemle, sevgi-
limle mutlaka konuşurum. Boş va-
kitlerimde bol bol bilgisayar oyunu 
oynarım. Kolluğum mutlaka maça 
çıkarken yanımda olacak. ◊

Beşiktaş:
Büyük kulüp

Ufuk Sarıca:
Hırs

Taraftar:
Güç

Takımın En Cimrisi:
Benim 

Takımın En Bonkörü:
Muratcan Güler

Takımın En Neşelisi:
Jon Diebler

Takımın En İyi Giyineni:
Maxim Mutaf

Takımın En Kötü Giyineni:
Augusto Lima

Takımın En Tarz Giyineni:
Erkan Veyseloğlu

Takımın En Suskunu:
Benim

Milli Takım:
Rüya gibi

Muratcan Güler:
Büyük kaptan

Vodafone Park:
Gerçekten çok güzel

Şampiyonluk:
En büyük hedef

En Sevdiğin Film: 
Old Boy 

En Sevdiğin Kitap:
Schindler’in Listesi 

SERTAÇ ŞANLI İLE

KISA KISA...
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T ank lakabı ile 
tüm Beşiktaş 
taraftarlarının 
kalbine taht 
kuran başarılı  

       oyuncumuz 
Dusco Tosic, 19 Ocak 1985 Cu-
martesi günü Yugoslavya’nın 
Zrenjanin şehrinde, Güneş gök-
yüzünde tam Oğlak burcunun son 
derecesine geldiğinde hayata  
 

 

gözlerini açmış. Oğlak burcunun 
yönetici gezegeni olan Satürn 
bu burçta doğan kişilerin çalış-
kan, güçlü, dayanıklı, mücadeleci, 
azimli, sabırlı ve sorumluluk sahibi 
karaktere sahip olmalarının en 
büyük sebebidir. 

Tosic’in astrolojik doğum 
haritasında Güneş ile birlikte Ay, 
Merkür, Jüpiter, Neptün gezegen-
leri de Oğlak burcunda bulunuyor. 
Bir burçta ikiden fazla gezegen 
yerleştiğinde buna “Stelyum” yani 
“yıldız kümelenmesi” adını veriyo-
ruz. Benzetme yapmak gerekirse; 
bir tekneye binen sekiz kişiden 
beşinin aynı köşeye yığılması 
nasıl bir etki yaparsa, bir haritada 
gezegenlerin on iki burca dağıl-
mak yerine tek bir burca yığılma-
ları da o burç konularında fazla 
vurguya neden olur. Astrolojik 
analiz yaparken bu tip küme-
lenmelerin kişinin hayatında ve 
tercihlerinde o burç özelliklerinin 
fazlasıyla baskın olmasına sebep 
olduğunu görürüz.

Zaten burcun sembolünü dü-
şünecek olursanız kararlı tavırla-
rıyla dik yamaçlara tırmanan ve 
hep zirveyi hedefleyen oğlakların 
ana motivasyonunu rahatlıkla 

gözünüzde canlandırabilirsiniz. 
Çoğunlukla zor yaşam koşul-

ları içinde büyüyen Oğlak-
ların en belirgin özellikleri 
çalışkan olmalarıdır. Büyük 
bir sabır, inat ve konsant-
rasyon ile üstlendikleri 
sorumlulukları yerine 
getirmek için uğraşırlar. 
Bunu yaparken de ün veya 

şöhretten ziyade, sorumlu-
luk duygusu ve görev aşkıyla 

hedeflerine odaklanırlar. Ele 
aldıkları işi mutlaka sonuna 

kadar götürürler; sadakat ve bağ-
lılıkları dikkat çekicidir.

Henüz beş-altı yaşlarınday-
ken ülkesindeki savaş ortamında 
çok zorlu bir çocukluk yaşayan 
Tosic, futbol hayatına 2002 
yılında OFK Belgrad takımında 
başladı. Üç buçuk yıl bu kulüpte 
forma giydikten sonra 2005-06 
sezonunu devre arasında Fransa 
Ligue 1 ekiplerinden FC Socha-
ux’a transfer oldu. Sochaux’ta 
oynadığı bir buçuk yıllık dönemde 
takımıyla 2007 yılında Coupe de 
France Şampiyonluğu yaşarken 
Tosic de savunmanın solunda 
gösterdiği performansla dikkatler 
çekti. 2007-08 sezonu başında 
Werder Bremen’e transfer olduk-
tan sonra sırasıyla Portsmouth, 
Queens Park Rangers, Kızılyıldız, 
Real Betis’te oynayarak futbol 
kariyerine devam etti. 2011 yılın-
da Türkiye’den Gençlerbirliği’ne 
transfer olan Tosic, 2 Haziran 
2015 tarihinde Beşiktaşımız ile üç 
yıllık sözleşme imzaladı.

Cesareti, çalışkanlığı, disiplini 
ve güven veren oyunu ile dik-
kat çeken Dusko Tosic, sol bek 
ve stoper mevkisinde özellikle 
Pepe’nin takımımıza gelmesinden 
sonra kendini çok daha fazla ge-
liştirdi. Tosic’in doğum haritasında 
Oğlak burcundaki gezegenleri 
arasında akıl, düşünme, öğren-
me ve iletişim gezegeni Merkür, 
onun çok çalışkan ve güçlü bir 
konsantrasyona sahip olmak gibi 
özelliklerini gösteriyor. Dürüstlük 
ve gerçekleri konuşmakta Mer-
kür’ün Oğlak burcunda kazandığı 
özellikleri arasındadır. Bunun en 
güzel örneğini Werder Bremen’de 
oynadığı yıllarda hakemin yanlış 
verdiği bir taç kararında topun 

Natal / 19 Jan 1985, Sat
Zrenjanin, Serbia / Tropical / Whole Sign
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kendisinden çıktığını söylerek 
topu rakibine vermiştir.

Çalışkan Oğlaklar her zaman 
zoru başarmayı kendilerine amaç 
edinirler. Kendilerini geliştirmek 
ve gerekli olanı öğrenmek için 
üstlerine düşen görevden hiç 
kaçmazlar. Tosic’in harita-
sında duygusal mutluluk 
ihtiyacını sembolize eden 
Ay da Oğlak burcunda 
bulunuyor. Genellikle 
zor çocukluk koşullarını 
gösteren bu yerleşim, 
onun zor koşullarda 
bile ne kadar soğuk-
kanlı, kontrollü ve 
dayanıklı olabileceği-
ni vurguluyor. 

Tabii ki şu ana 
kadar yazdıklarımdan 
onun sadece duygu-
suz, mekanik, kontrollü 
ve aşırı ciddi bir yapıda 
olduğu düşünebilirsiniz. 
Ancak Tosic’in doğum ha-
ritasında Venüs ve Mars geze-
genlerinin Balık burcunda çok 
yakın açı içindeki yerleşimi, 
onun aslında özel hayatında 
sevgi dolu ve yumuşak yö-
nünün varlığını göstermek-
tedir. Aşk gezegeni Venüs 
ile tutku gezegeni Mars’ın 
yakın ilişkisi kişiye çekicilik 
verdiği gibi, hayatındaki 
ilişkilerinde ve seçimlerin-
de de tutkunun büyük rol 
oynamasını sağlar. Tosic, 
ülkesinde tanınmış ve 
dikkat çekici bir şarkıcı 
olan Jelena Karleusa ile 
2006 birlikte olmaya 
başlamış, 2008 yılının 
Haziran ayında da 
evlenmiştir. 2008 ve 
2009 yıllarında doğan 
Athena ve Nika ile mutlu 
bir aile yaşantısı olan 
Tosic’in yükselen form 
grafiğinde iç huzurunun 
da önemli bir paya sahip 
olduğunu rahatlıkla söy-
leyebiliriz. Tosic ve eşinin 
sosya medya paylaşım-
larında da aralarındaki 
sevgiyi ve çocuklarına ne 
kadar önem verdiklerini 
görebiliyoruz.

Sporcu haritalarında 
özellikle incelediğimiz 
Mars, Tosic’in doğum  

 
 
 
 
 

haritasında su elementinden 
Balık’ta yerleşirken, Tosic’i ha-
rekete geçiren ana etkenin bir 
şeyi yapmayı öncelikle duygu-
sal olarak arzu etmesi olduğunu 
vurguluyor. İçsel olarak bütün-

leştiği her konuda enerjisini en 
yüksek seviyede ortaya 

koyabilir. Balık burcunun 
elementi olan suyun sınır 
tanımadan her yerden 
akabilmesi ile Oğlak 
burcunun hırslı, kararlı, 
gözü kara özellikleri bir 
araya gelince bizlerde 
en kritik anlarda attığı 
gollerle maçı çeviren bir 
sol bek oyuncusu olan 
Tosic’i sahada keyifle 
izleyebiliyoruz. 

Genel olarak sessiz 
yönüyle ön plana çıkan 

Dusko Tosic’e medya-
da röportaj veya demeç 

verirken fazla rastlamıyoruz. 
Tam bir görev adamı olan, ses-
sizce görevini yerine getirirken 
rakiplerine sert ve geçilmez bir 
defans duvarı oluşturan Tosic’e 
özellikle Şampiyonlar Ligi’n-
de son 16’ya kaldığımız bu 
dönemde büyük iş düşecek. 
Kendisine, başarılarının üzeri-
ne daha büyük başarılar ek-
leyeceği ve sağlam duruşunu 
sergilemeye devam edeceği 
başarılı bir yıl diliyoruz. ◊
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New Jersey 
Kartalları

Uzun yıllardır ABD’nin Atlas 
Okyanusu kıyısındaki eyaleti New 
Jersey’de yaşaylan Aret Taşçıyan, 
aileden gelen Beşiktaşlılık geleneğini 
gururla sürdürenlerden. Üç tekerlekli 
sempatik motosikletiyle New Jersey 
caddelerinde dolaşan Aret abimiz, 
“Armamızdaki yıldızlar tüm yıldızlara 
bedeldir” atkısıyla memleket özlemini 
ve hasretini de anlatıyor. Şükran Gü-
nü’nü hepsi birbirinden fanatik Beşik-
taşlı Ahmet Neidik, Michael Tasçıyan, 
Berfu Aktas, Selahattin Cakirdas ve 
Serap Taşçıyan ile beraber kutlayan 
Aret abimiz, “Burada New Jersey 
Kartalları’nı kurduk. Birlikte maçlar 
izliyoruz ve takımımıza sekiz bin kilo-
metre uzaktan desteğimizi veriyoruz. 
Bu sevda öylesine yüce ki kıtalar 
arası mesafeler bile engel olamıyor. 
Camiamızla ve taraftarımızla da gu-
rur duyuyoruz” dedi.

Bu sevdanın
dermanı yoktur bilirim

S iyah Beyaz sevdasını 
farklı coğrafyalarda dal-
galandıran Kartal yürekli 
taraftarlarımız konuk olu-
yor yine yüreklerimize.  

       Çantalarına akıllarındaki 
ilk eşyayı koyarlar her zaman onlar. Dağla-
rın zirvelerinde kalınan bir çadırdaki doğal 
sıcaklık, çöllerde safari yaparken doğal 
serinlik olur Beşiktaş’ın atkısı. Hatta bazen  
sarılıp yatmak ister gezginler Siyah Beyaz  
 
 
 

renklere. İşte bu yüzdendir “Bu sevdanın 
dermanı yoktur bilirim” der tüm Beşiktaş-
lılar. Çünkü onlar ya mabedimiz dediğimiz 
stadyumu yanlarında götüremek isterler ya 
da heyecanla kalplerin attığı Beşiktaş Çar-
şı’yı. Demiştik ya yüreklerde taşınır Beşiktaş 
sevdası... New Jersey’de Aret abinin moto-
sikletinde dolaşır ABD caddelerini, Dubai’nin 
çöllerinde bir Kartal uçuşu olur, en turis-
tik kent Paris’in kulesinin dibinde göndere 
çekilir ya da düzgün esnaf olmanın verdiği 
gururla ekmek teknesi dükkanın girişinde 
dalgalandırılır Beşiktaşlılık...
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Kartallı Kazım’ın 
dükkanında Kartallar

İstanbul Kartal Oto Sanayi Sitesi’nde dükkanı olan Kazım 
Yörük de, Beşiktaş sevdasını duvarlara asanlardan. Beşik-
taşlı olduğunu vurgulamaktan bir gün bile geri kalmayaca-
ğını söyleyen Kartallı Kazım Yörük, “Siyah Beyaz sevdaya 
gönül verenler işini doğru ve güzel yapar. Taşıdığımız sorum-
luluk renklerimizdeki asaletten kaynaklanıyor. Duvardaki 
atkı ve bayrakları görenlere bu sevdanın hiç bitmeyeceğini 
anlatıyorum. Kartal’da bulunmakta Kara Kartal’a olan aşkı-
mızın bir tesadüfü” dedi. ◊

Çöl sıcakları, 
Beşiktaş alevi 
kadar yakmaz

Dünyanın hemen her ülkesinde yatırımları 
olan Tetra Pak firmasında çalışan Hakan Sarıgül, 
ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil ediyor. 
Otuz beş yaşındaki Hakan Sarıgül, Beşiktaşı-
mız’ı Dubai’nin sarı çöllerinde atkımızı açacak 
kadar sevdiğini söylüyor. Çalışma arkadaşı Belin 
Alev’in de büyük sempati duyduğu Beşiktaş’ı her 
fırsatta Dubai’de anlattıklarını söyleyen Sarıgül, 
“Kendimi bildim bileli koyu bir Beşiktaş taraf-
tarıyım. İstanbul’a her gelişimde Beşiktaşımız’ın 
maçı varsa muhteşem mabedimizde yerimi 
alıyorum. En sevdiğim formam ve atkım ile tüm 
Beşiktaşlılar’ı buradan selamlıyorum. Buradaki 
çöl sıcakları bile bizim içimizdeki Beşiktaş ate-
şinden sıcak değil, bilinsin isterim” diyor.

Beşiktaş sevgisi paha biçilmez
Sayfalarımıza Siyah Beyaz duygu katan Elif Dila Yurtsever, on iki yaşında. Babası 

Rıdvan Yurtsever ile gittiği Fransa’nın Paris kentinde dalgalandırırken bayrağımızı çok 
mutlu olduğunu belirtiyor. Elif Dila, “Kendimi bildim bileli Beşiktaşlıyım ama üç yıldır 

fanatiğim diyebilirim. Hatta 2016-2017 sezonu futbolcularının imzalarının bulunduğu 
formayı elde ettiğim için gururluyum. ‘Anlayamaz kimse bu aşkı demişlerdi’ gerçekten 

de Beşiktaşlı olmayanlar anlayamıyor. Bence gerçekten harika bir duygu Beşiktaşlı-
lık. En büyük hayalim ise bir gün Quaresma ile tanışmak. Q7 benim idolüm ve ruhunu 

katarak oynaması gerçek bir Beşiktaşlı olduğunu gösteriyor. Şeref Turu’na da katılmış-
tım, herkese öneriyorum. Stadımız dünyanın en güzel statlarından seçilmiş ve kesinlikle 

bunu hak ediyor. Beşiktaş Müzesi’ne doyamadım diyebilirim. Son sözüm
Beşiktaş’a olan sevgi gerçekten paha biçilemez bir duygu” diyor.

SİZ DE BEŞİKTAŞ AŞKINIZI GİTTİĞİNİZ HER YERE TAŞIYIN, FOTOĞRAFLARINIZI YAYINLAYALIM. / gkarakas1903@gmail.com
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E lbette ki teknik 
direktör olmak için 
futbolcu olmak 
gerekmiyor. Fakat 
futbolcuya  

     sağlanan sertifi-
kasyon avantajı bulunmuyor değil. 
Kariyerlerinde teknik direktörlük 
yolunu tercih eden teknik adamlar, 
kimi zaman taraftar kimi zaman yö-
netim kimi zaman da yüksek paralar 
alan futbolcuların itibarsızlıklarıy-
la karşılaşabiliyorlar. Bu baskılar 
karşısında, bazen bir sezon içinde 
üç veya daha fazla kulüp değiştir-
mek zorunda kalabiliyor bu teknik 
adamlar. Şansları yaver gitmiyor ise 
bir sezon içinde başka kulüple  

Kimileri uzun dönem 
futbolcu olarak geçirdikten 

sonra, kimileri ise kısa 
sürede yaşadıkları talihsiz 

sakatlanmalarla kariyerlerini 
noktalayabiliyorlar. Genç 

yaşlarında hayatlarının ikinci 
kariyer başlangıçlarını ise 

ya televizyon kanallarında 
futbol yorumculuğu yaparak 

ya da futbolun teknik 
yönüyle ilgilenerek, teknik 

direktörlük yoluna adım 
atabiliyorlar... Onlar, futbolun 

yalnız adamları...

Yazı ve Fotoğraf:
Handan Kaloğulları

Spor ve Pazarlama Yöneticisi
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anlaşamadan, baskılar sonucunda 
erken ayrıldıkları tek kulüple çalış-
mış oluyorlar. 

Yeni futbolculara ihtiyaç duy-
duğumuz şu anlarda, sosyal or-
tamlarda “Yeni oyunculara şans 
tanımıyoruz” cümlesini birçok kez 
söylemişizdir karşımızdakilere ve 
sonrasında, “Altyapı oyuncuları-
na neden destek vermez bu teknik 
adamlar?”, “Neden gençlerin önünü 
açmazlar?”, “Neden hep garantiye 
oynamaya çalışıyorlar?” gibi birçok 
soruyu arka arkaya sıralarız, suçlar-
casına... Bu soruların üzerindeki yük-
leri düşünmeden, empati yapmadan, 
üzerindeki baskıları düşünmeden, 
ağzımız dolu dolu sorgularız onları. 
Çünkü onlar, futbolun yalnız adam-
larıdır!

İğneyi başkasına
çuvaldızı kendimize

Peki zaman zaman göklere çıkar-
dığımız, zaman zaman yerlere vur-
duğumuz bu adamların yeterlilikleri 
nasıl? Daha iyi olmak için eksikleri 
neler olabilir? 

Yabancı transferlerinin yüksek 
olduğu ülkemiz futbolunda, mutlaka 
yabancı dil bilmeleri olmazsa olmaz-
ların arasında olmalı. Futbolcuların 
psikolojik durumlarına istinaden 
psikolojik eğitim desteği alınması 
gerektiğine inananlardanım. Buna  

 
 

 
 

ek olarak beslenme konusunda 
bilgili olmaları, teknik konulardaki 
hakimiyetle birlikte onları başarıya 
taşıyarak, yerlerini sağlamlaştırma-
larında fayda sağlayacaktır. 

Teknik adamların spor
pazarlamaya katkıları
Başarılı veya şanslı olarak görülen 

teknik adamların, bireysel mar-
ka imajlarına ve kulüplerine, spor 
pazarlama katkıları yadsınamaz. 
Günümüzde zincirleme örneklerinin 
en güzelidir Şenol Güneş. 2015 yılı 
itibariyle Beşiktaş’ın teknik direk-
törlüğünü yapan, Türk Ligi’nin en 
başarılı ismi ve PR değeri en yüksek 
teknik adamıdır. 2015-16 ve 2016-17 
sezonlarında Beşiktaş’ı şampiyon-
luğa taşıyarak bu şampiyonluklarla 
yayın gelirlerine, sponsorluk anlaş-
malarına, lisansiyelere, ürün satışla-
rına ve marka imajına eksta katkılar 
sağlamıştır. Bu sezon da takımının 
Şampiyonlar Ligi’ndeki heyecan-
lı karşılaşmalarını ise hep birlikte 
izliyoruz. Bu başarılarla Beşiktaş’ın 
kasasına eksta katkılar sağlayarak 
kulübü rahatlatmakla kalmıyor, mar-
ka imajı Türkiye Ligi’nde daha güçlü 
olmasını da sağlıyordu. Bu başarı 
sadece Türkiye’de değil, tüm dün-
yadaki futbolseverlerin hafızalarına 
Beşiktaş’ın kazınmasında büyük bir 
katkı sağladı. Aynı zamanda sadece 
Beşiktaş’a değil Türk Ligi’nin marka 
imajına da katkı sağlamış oldu.

 
Teknik adamların

biyografilerine kısa bakış  

Şenol Güneş
Trabzon doğumlu olan Şenol Gü-

neş, futbol hayatına 1972 yılında A 
takımında kaleci olarak oynamaya 
başlayan başarılı bir teknik adam-
dır. Kaleci olduğu dönemlerde altı 
Türkiye Süper Lig, üç Türkiye Kupası, 
beş Cumhurbaşkanlığı Kupası ve üç 
Başbakanlık Kupası şampiyonlukları 
yaşamıştır. On bir yıl da milli takımın 
kalesini koruyan Şenol Güneş, 1987 
yılında kalecilikten emekliye ayrılıp 
1988-89 sezonunda teknik adam 
olarak yeni kariyerine adım atmıştır. 
2000 yılında milli takımın başına 
gelerek 2002 yılında Dünya Kupa-
sı’nda milli takımın üçüncü olma 
gururunu bizlere yaşattı. 2015 yı-
lında ise Beşiktaş ile anlaşarak milli 
gururumuz olmaya devam ederek 
adını, takımımızı ve ligimizin adını 
tüm dünyaya duyurdu ve duyurma-
ya devam ediyor. 

Pep Guardiola
İspanya doğumlu Pep, yine kendi 

şehrinin takımında ilk profesyonel-
liğe atıldı. Barcelona’da altı La Liga 
Kupası, iki Copa del Rey Şampiyon-
luğu, dört Supercopa de Espana, 
1992 Şampiyon Kulüpler Kupası, 
1997 senesinde UEFA Kupa Galipleri 
Kupası ve iki UEFA Süper Kupa-
sı’nı kaldıran takımda, rüzgar gibi 
esen bir orta saha oyuncusuydu. 
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Bu rüzgar sonraki dönemlerde ise 
tersten esmeye başladı ve şansı pek 
yaver gitmedi. Barcelona’dan sonra 
Brescia, Al Ahli ve Drados’da oyna-
yan ünlü teknik adam, 2006 yılında 
futbolculuk hayatını noktalayarak 
yine aynı yıl teknik direktörlük ha-
yatına Barcelona FC’de B takımını 
çalıştırarak başladı. 2008’de ise A 
takımını çalıştırmaya başladı. Bura-
daki teknik direktörlüğü boyunca üç 
La Liga Şampiyonluğu, iki Copa Del 
Rey Şampiyonluğu, üç Supercopa 
de Espana, iki Şampiyonlar Ligi, iki 
UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler 
Dünya Kupa mutluluğunu taraftara 
ve kulübüne yaşatarak, “Şampiyon-
lar Ligi güzel bir restoranda iyi bir 
yemek gibidir. Bundesliga ise her 
gün yenen pizza veya hamburgere 
benzer” diyerek Bundesliga’ya göz 
kırptı ve 2013 yılında Bayern Münc-
hen’de teknik direktör oldu. Üç sezon 
çalıştırdığı bu kulüpte üç Bundesliga 
Şampiyonluğu, DFB-Pokal birinciliği, 
2013 senesinde UEFA Süper Kupası 
ve yine 2013 senesinde FIFA Kulüp-
ler Dünya Kupası başarılarını elde 
etti. 2016 yılında Manchester City 
ile analaşan teknik direktör hala bu 
takımda devam etmektedir.

José Mourinho
1963 yılında Portekiz’de do-

ğan Mourinho, iki takımda şansını 
denedi, bunlardan biri de babasının 
çalıştırdığı futbol takımıydı. Ne yazık 
ki çocukluğu itibari ile hayalini kur-
duğu futbolcu olma isteğine ulaş-
madı. Fakat spor/futbol sektöründe 
olmayı kafasına koyan Mourinho, 

annesine karşı çıkarak Lizbon Teknik 
Üniversitesi Spor Bilimleri Akade-
misi’nde beş yıllık eğitimini tamam-
layarak, beden eğitimi diplomasını 
aldı. Önce bir okulda antrenörlük, 
sonrasında doğduğu şehrin takı-
mı olan Setubal’in genç takımında 
teknik direktörlük yaptı.  Futbolda 
menajer ve teknik direktör olarak 
devam ederken hayatına sihirli bir 
dokunuşla, Boby Robson’un tercü-
manlığını yapmaya başladı. Boby 
Robson onu üst noktalara taşıya-
cak adam olacaktı. Boby Robson 
Lizbon’a geçti ve Mourinho’yu da 
yardımcı antrenmanı yaptı. İlk teknik 
direktörlüğünü 2001 yılında yaptı 
ve başarılar arkasından geldi. Şu 
anda Manchester United’ı çalıştıran 
teknik adamın başarıları şöyle:

2003 - UEFA tarafından 
Avrupa’nın En İyi Teknik Direktörü 
ödülü

2004 - Portekiz Kupası finalisti, 
IFFHS tarafından Dünyanın En 
İyi Teknik Direktörü ödülü, UEFA 
tarafından Avrupa’nın En İyi Teknik 
Direktörü ödülü

2005 - IFFHS tarafından 
Dünyanın En İyi Teknik Direktörü 
ödülü, UEFA tarafından Avrupa’nın 
En İyi Teknik Direktörü ödülü

2006 - Premier Lig’in En İyi Teknik 
Direktörü ödülü

2007 - Premier Lig İkincisi
Hayranı olduğum bu teknik ada-

mın, diğer başarıları ve çalıştırdığı 
kulüplerin çok uzun olması ve sayfa 
kısıtlılığım nedeniyle burada yer 
veremiyorum.

Slaven Bilic
1968 yılında Hırvatistan’ın Split 

kentinde doğan Bilic, Hukuk Fakül-
tesi mezunu ve aynı zamanda Ro-
ckçı bir müzisyendir. Dokuz yaşında 
Hajduk Split takımının alt yapısında 
futbol hayatına başlayan Bilic, 1996 
yılında İngiliz futbol takımı West 
Ham United’a transfer olmuş ve bu-
rada gösterdiği başarılı performans 
ile Hırvatistan Milli Takımı’na çağı-
rılmıştır. 1997-
2000 yılları ara-
sında Everton’da 
futbolculuk 
kariyerine devam 
eden Bilic, 2000 
yılında futbola 
başladığı Hajduk 
Split takımına 
geri dönmüş ve 
otuz üç yaşında 
futbolu bırakmış-
tır. Antrenörlük 
kariyerine Hır-
vatistan U-21 ta-

kımında başlayan Bilic, 2006-2012 
yılları arasında Hırvatistan A Milli 
Takımı’nın başında görev yapmıştır. 
Euro 2008’de Avrupa Futbol Şam-
piyonası çeyrek finalinde Türkiye’ye 
kaybettikleri maçın ardından, 2012 
Avrupa Futbol Şampiyonası eleme-
leri play-off turunda A milli takım 
ile finallere katılmak için karşılaşan 
Bilic, Türkiye için şu sözleri sarf et-
mişti: “O maç bizim için iyi bitmedi, 
ancak daha iyi olan taraf bizdik ve 
bu nedenle play-off için iyimserim. 
İntikam çirkin bir kelime. Bu keli-
meyi kullanmak istemiyorum çünkü 
Türkler o maçı dürüstçe kazandı. Yarı 
finale sahtekârlık yaparak gelme-
diler.”  

2012 yılında milli takımdaki gö-
revini bırakan Bilic, bir yıl Rus ekibi 
Lokomotiv Moskova’yı çalıştırmış ve 
daha sonra 2013-2014 sezonunda 
2+1 yıllık anlaşma ile Beşiktaş’ın 
teknik direktörlük görevini üstlen-
miştir. Görevde kaldığı süre boyun-
ca sekiz derbi maçına çıkan Hırvat 
hoca sahadan sadece iki kez be-
raberlikle ayrılmıştır. İki yıl görevde 
kalan Bilic, 2015 yılında futbol oyna-
dığı West Ham United takımında 
teknik direktörlüğe getirilmiştir. Bilic 
yönetimindeki West Ham United, 
Premier Lig’de 2015-2016 sezonunu 
yedinci, 2016-2017 sezonunu da on 
birinci sırada bitirmiştir. Bu sezon, 
on bir hafta sonunda sadece dokuz 
puan toplayınca West Ham United 
yönetimi tarafından görevine son 
vermiştir. Hırvat menajer, West Ham 
United’ın tesislerinden ayrılırken 
şunları söylemişti: “Açıkçası işime 
son verileceğini tahmin ediyordum. 
Bu kulüplerin sürekli yaptığı bir şey. 
Zaman geçtikçe, yaptığım işle gurur 
duyacağım. Sezona iyi başlamadık, 
ilk sezon çok iyiydik, ikinci sezon 
zorluydu yine de orta sırada bitirdik. 
Bu sezona da iyi başlamak istedik 
ama bu olmadı. Premier Lig’deki ve 
Avrupa’daki birçok kulüpte olduğu 
gibi bedeli menajer öder.” ◊

Guardiola: “En büyük 
amacım Messi’yi dünyanın 
en iyi futbolcusu yapmaktı 
ama o beni dünyanın en iyi 

hocası yaptı.”  

“Yeteneksizliğinden dolayı 
profesyonel futbolcu 

olamayan Jose Mourinho, 
futbolcu olmadan adını 

dünyada duyurarak 
başarılı bir teknik direktör 

olmanın en iyi örneğini 
gösteren kişidir.”
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Yazı:
Serdar Vatansever

Uzm. Klinik Psikolog
www.serdarvatansever.net

T akım, markaları 
şampiyonalar- 
da sunan bir 
vitrindir. Eğer 
vitrin iyi bir  

       şampiyonada 
sergilenmezse içerisindeki mar-
ka da dikkat çekmeyecektir. Bu 
bilincin dışında hareket edildiğin-
de, takım oyunu ortadan kalkar. 
Bireysel yeteneklerle kurtarılma-
ya çalışılan maçlar, teknik ekiple 
uyumlu olmayan oyuncular, takım 
içi iletişim kopukluğu, veliler ara-
sında çekişmeler ve buna benzer 
birçok şey yaşanır. Bu durumun, 
takıma en çok verdiği zarar ise 
ailelerin kendi markalarını, takım-
ların üstünde tutmaya başlaması-

dır. Oyuncu kendi oyununu 
düşünmekten çok, dışarı-
daki velisinin ‘onurunu’ yere 
düşürmemeye uğraşacaktır. 
Böylelikle onlara yarışacağı 
yeni kulvarlar açarak güç 
bölünmesi yaratıp başa-
rısızlığa sürüklediğimizi 
unutmayalım.

Yukarıda bahsettiğim 
gibi başarı bakış açısına 
göre değişen bir durumdur. 
Bu yüzden kendinizi ve 
çevrenizdekileri kazanımla-
rınızı görmeye yöneltirseniz, 
bardağın dolu kısmında bo-
ğulmadan yaşadıklarınızdan 
kazanmaya alışır ve bundan 
faydalanırsınız. 

TAKIM
OLMAK
YILDIZ
YARATIR
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Yıldız olmak
rahatlıkla kazanılabilen 

bir sıfat olmamalı
Birini motive etmek için seçe-

ceğimiz ‘ödüllendirme’ yollarının işe 
yaraması için, kişinin o ödüle tepki 
vermesi yani ihtiyacı olması gerekir. 
Bu yüzden birçok yerde artık duy-
maya alıştığınız “ödüllendirmenin 
oranı sistematik bir şekilde ayar-
lanmalı” öğütü yer etmiştir. Genç 
bir basketbol oyuncusunun gerek 
medya gerek insanlar tarafından 
“yıldız” olarak tanınması ve tanıtıl-
ması, aslında oyuncunun gelmeye 
çalıştığı son noktayı ortadan kaldı-
rır. Böylece kulüp ya da aile olarak 
artık onun başarılarını adlandıra-
mamaya ve ödüllerini gerektiğinden 
daha fazla vermeye başlayacaksı-
nızdır. Bunun zararı, hedefin ortadan 
kalkmasıdır. Burada tembelleşen 
oyuncuyu suçlamamak gerekir. 
Çünkü haklı olarak ulaşılacak hedef 
olmadığı zaman rahat ve huzur 
içinde bir hayat geçirmek her insa-
nın tercih edebileceği yoldur. Fakat 
unutulmamalıdır ki, gelişim stres/
baskı içerisinde olur. Bu kavramların 
psikolojik açıklamalarının dışında 
örnek vermek gerekirse kaslarımızı 
geliştirmek istediğimizde onla-
ra baskı halinde stres uygularız. 
Eğer kaldırabileceğimizden fazla 
stres yüklenirsek sigortalarımı-
zın atma ihtimali yüksektir fakat 
destek aldığımız zaman seviyemizi 
zorlayabiliriz. Diğer bir yandan bu 
baskı düzeyi çok düşük ise gelişim 
sağlanamaz. Bu durum içerisindeki 
mükemmel denge, dinlenme sürele-
rimizi de hesaba katarak oluştura-
cağımız gelişimi en yüksek seviyeye 
çıkaracaktır.

Antrenör ve oyuncu
arasına sadece

top girebilir
Hayatımızda bir kısmımız 

kontrolcü olmaya meyilli insan-
larız. Yani çevremizdeki şeyleri 
gözümüzün önüne alıp, kont-
rol edebildiğimiz sürece rahat 
ederiz. Bazen kendimizi ne 
kadar kastığımızı fark etmeyiz 
bile. Bunun “bizi yormadığını” 
ve sonrasında, “yapımızın böyle 
olduğunu” savunmaya başla-
rız. Genellikle mükemmelliyetçi 
yapıdaki bu insanlar, karşısın-
daki insanlara güven problemi 
yaşarlar. Yani kişideki bu prob-
lem, karşısındakinin “onun gibi” 

yapamadığı/yapamayacağı korku-
su/çekincesidir. Spora gelince, bir 
veli olarak kontrol etme isteğinizin, 
gerekenin üstüne çıktığı durumlar-
da oyuncumuza verdiğimiz zararı, 
arkadaşlarının ve antrenörlerinin 
kendisine ve size bakış açılarını he-
saba katmanız gerekir. Çünkü takım 
oyunlarında, eğer bir sistem yoksa 
çarkın dişlisi olmanız fayda etmez. 
Bu yüzden, bir sayıdan daha önemli 
olabilecek “saygınlık” kavramının 
üzerine yoğunlaşmak gerekir. Saha 
dışındaki bürokrasi ile kazanılmaya 
çalışan oyunculuklar ya da alınan 
süreler yine aynı sebeplerden dolayı 
sona erecektir. Sizinle 
son olarak verdiği-
miz eğitimlerden 
bir anımı pay-
laşmak isterim. 
Danışmanlığını 
yürüttüğüm 
bir takımda psi-
kolojik testlerle 
belirlediğimiz 
mükemmeliyetçi 
yapıdaki oyun-
cu ve velileri yer 
değiştirdik. Veliler 
sahadayken,  
 
 
 
 
 
 
 
 

kafalarında kurdukları şeyden daha 
komplike bir sistemle karşı karşı-
ya kaldıklarını gördüler. Yani onları 
bu duruma maruz bırakarak kendi 
oyuncularının yerlerine koydurduk. 
İlginç bir şekilde bu uygulamadan 
sonra oyuncuların üzerindeki veli 
baskısı gözle görülür şekilde sona 
erdi. Çünkü artık velilerde sadece 
su taşımanın bile önemini görmüş-
lerdi.

Başarı birçok koldan çalışmayı 
gerektirir. Türk sporunda spor psi-
kolojisine verilen önemin artmasıyla  
birlikte yeni jenerasyonun başarıları 
gözle görülür şekilde fark edilecek-

tir. Bu da büyük veya küçük  
kulüplerin/yöneticilerin, 

antrenörlerin öncülüğü ile 
gerçekleşecektir. Günü-

müzde birçok oyuncu 
ve takımlar bu alanı 
fark edip kendi des-
teğini almaya başladı. 
Çünkü artık fiziksel 
güç ile psikolojik gü-
cün kullanımı kişileri 

ve takımları mükem-
mel seviyelere 

getirmek-
te! ◊
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Yepyeni bir yılda yine yeni 
bir dünyadan sesleniyoruz 
sizelere. Bu yeni yılın size 

de yepyeni güzellikler 
yepyeni dünyalar sunmasını 
diliyoruz. Mutlu bir yıl mutlu 

şampiyonluklar ve daha 
nice güzel umutlarla yeni 
yıl hepimize hayırlı olsun, 

uğurlu gelsin diyor, Aşiyan 
Ahmedoğlu ve minik yavru 
kartaliçemiz Liya Zeynep’e 

sözü bırakıyoruz.

“Vatanımızdan, ailemizden olduğu gibi

TAKIMIMIZDAN DA 
UZAKLARDAYIZ”

Yazı:
Fatma Arsan

A şiyan Ah-
medoğlu ve 
Liya Zeynep 
kimdir? 

Ben Aşiyan  
             Ahmedog-
lu. Türkiye’de İstanbul Üniversitesi 
Veterinerlik Fakültesi’ni bitirdikten 
sonra ikinci bir üniversite okumak 
icin New York’a geldim. Burada Fas-
hion Institute of Technology (FIT)’de 
eğitim alırken eşimle tanıştık ve kısa 
bir süre sonra evlendik. İşte benim 
Beşiktaşlılık maceram böylece baş-
lamış oldu. Liya Zeynep ise henüz üç 
yaşında. Tabii ki doğuştan Beşiktaşlı 
ve güçlü bir kartaliçe olma yolunda 
minik adımlarını gün be gün daha da 
güçlü bir şekilde atıyor. 

Beşiktaşlı olma hikayenizi biraz 
açabilir misiniz? 

Aslında futbol ile pek ilgilenmez-
dim ve fazla da bilgim yoktu. Fakat 
eşim tam bir Beşiktaş fanatiğidir 
ve BeşiktasUSA Derneği’nin de 
ikinci başkanlığını yapmaktadır. 
Onunla beraber maç izleyip, Beşik-
taşUSA’nın aktivitelerine katılırken 
kendimi Beşiktaşlı olarak buldum. 
Aslında bu bir klasiktir; evlendiği 
erkeğin tuttuğu takımı tutar ge-
nelde eşler ama ben biraz direndim 
açıkçası. İlk başlarda “Ben Beşiktaşlı 

değilim” diyerek eşimi kızdırıyordum 
ama sonra ondan daha çok Beşik-
taş için koşturur oldum. Zamanla 
fark ettim ki maçlarda kazanması 
için dua eder olmuşum ve çoktan 
Beşiktaşlı olmuşum. Bir sure sonra 
aramıza kızımız Liya katıldı ve o da 
kaçınılmaz olarak bir Beşiktaşlı oldu. 
Doğduğu andan itibaren Beşiktaş  
formalarıyla büyüdü diyebiliriz. Liya 
biraz hareketli ve ilgiyi seven bir 
çocuktur. Tüm aktivitelerde hep or-
tadadır dans ederek, şarkı söyleye-
rek bir şekilde ilgiyi üstüne çekerek 
grubun minik kartaliçesi oldu. Liya 
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daha üç yaşında ama “Hangi takım-
lısın?” diye sorulduğunda “Beşiktaş” 
diyor. Maç izlerken hemen odasına 
gidip formasını alıyor ve “Anne bunu 
giydir” diyor. Babasıyla birlikte elle-
rini pençe yapıp marşları söylemeye 
çalışıyor. Aslında şu an küçük olduğu 
için bir takım tutma anlayışı yok 
tabii ki ama evde bizden görerek 
büyüdüğü için sanırım çok koyu bir 
Beşiktaşlı olacak.

Beşiktaşlı olmak nasıl hissettiri-
yor size? 

Biz yurt dışında yaşayan Beşik-
taşlılar olarak sanırım Türkiye’deki 
taraftarlardan daha yoğun yaşıyo-
ruz duygularımızı. Çünkü vatanımız-

dan, ailemizden oldu-
ğu gibi takımımızdan 
da uzaklardayız. Maça 
gidip gönlümüzce 
tezahüratlarla takı-
mımızı destekleye-
miyoruz ve o ambi-
yansi yaşayamıyoruz. 
Sanırım bu sebepten 
ötürü biz BeşiktaşU-
SA olarak çok aktif 
bir derneğiz. Maçları 
toplanıp izlemeye 
çalışıyoruz, piknikler 
ve balolar düzenli-
yoruz, tekne turları 

yapıyoruz. Bu artık o kadar büyük bir 
hal aldı ki Beşiktaşlı olmayanlar bile 
bizimle bu etkinliklere katılıp, eğle-
niyorlar. Biz Amerikalı Beşiktaşlılar 
olarak, çok büyük bir aile olduk ve 
ben bu ailenin bir parçası olmaktan 
çok gurur duyuyorum. Açıkçası kızı-
mı da böyle ailede yetişmekten çok 
mutluyum. Yurt dışında yaşamanın 
en büyük dezavantajı, aynı değerlere 
sahip bir topluluk içinde yaşıyor ol-
mamamız. Beşiktaş bizde o eksikliği 
dolduruyor bir nevi. Grup olarak bir 
araya gelmekten çok zevk alıyoruz. 

Toplantılarda herkes bir araya gelir, 
eşler, çocuklar tanışır kaynaşır çok 
sıcak ve samimi bir ortam olur. Bu en 
çok da Liya ve Liya gibi küçük ço-
cuklarımız için iyi oluyor. Çünkü hem 
Beşiktaş’ı hem de Türk gelenekleri-
mizi onlara aşılıyoruz.

En güzel Beşiktaş anılarınızdan 
birini paylaşmak ister misiniz?

Yaptığımız aktiviteler arasında bir 
tanesi var ki, gerçekten bende yeri 
çok ayrıdır. Geçen seneki şampi-
yonlukta Brooklyn Bridge üzerinde 
BeşiktasUSA olarak yürüyüş düzen-
ledik. Ellerimizde Türkiye ve Beşiktaş 
bayraklarıyla marş söyleyerek tüm 
köprüyü yürüdük. O an köprüdeki 
herkes bize bakıyordu. Bunun bizde 
yarattığı mutluluğu tarif bile ede-
mem. Düşünsenize dünyanın en özel 
şehirlerinden, en önemli lokasyon-
larından birinde üzerinizde Beşik-
taş forması, elinizde bayrağı marş 
söylüyorsunuz ve herkes size bakıp, 
alkışlıyor. Anlatılmaz bir mutluluktu. 
Takımımızı Amerika’da tanıtıyor ol-
mak da ayrı bir gurur, bunu da söy-
lemeden geçemeyeceğim. Beşiktaş 
benim ve ailem için büyük bir aşk. 

Biz de Liya ve Aşiyan’a bizim-
le bu güzel aşkı bu büyük aşkı 
paylaştıkları için çok çok teşekkür 
ediyoruz. Beşiktaş aşkı ve Beşiktaş 
kızları günden güne büyüyorlar ve o 
küçücük yüreklerinde binlerce kere 
daha da büyüyecekler. ◊

“Geçen seneki şampiyonlukta Bro-
oklyn Bridge üzerinde BeşiktasUSA 
olarak yürüyüş düzenledik. Ellerimiz-
de Türkiye ve Beşiktaş bayrakla-
rıyla marş söyleyerek tüm köprüyü 
yürüdük. O an köprüdeki herkes bize 
bakıyordu. Bunun bizde yarattığı 
mutluluğu tarif bile edemem.”
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SOSYAL BESIKTAS

(183361)
4,3%

(74909)
1,7%

(3611922)
84,1%

(370144)
8,6%TT listesinde besiktas TREND

15 kasIm - 15 ARALIK 2017

Futbolcumuz Ryan 
Babel’in Instagram 
takipçi sayısı %17, 

YouTube takipçi 
sayısı ise %22 artış 

göstermiştir. 

2017 yılında
• Instagram hesabımızın 

takipçi sayısı %64,
Twitter hesabımızın ta-

kipçi sayısı ise %69 artış 
gösterdi. 

• Instagram’da toplam 192 
milyon beğeni aldık.

• Twitter hesabımızdan 2 
milyon 710 bin retweet 

alarak, 308 milyon kişiye 
ulaştık. 

• Twitter hesabımızdan yıl 
boyunca 5.276, Instagram 
hesabımızdan ise 3.029 

ileti paylaştık.

Şampiyonlar Ligi’nde 
göğsümüzü kabartan 
Beşiktaşımız, sosyal 
medyada da en fazla 

kullanılan emojinin 
Türk Bayrağı olmasını 

sağlamıştır. 

Beşiktaş hashtaginden 
sonra #UCL hashtagi 

en fazla kullanılan 
diğer hashtag olmuştur. 

Bayern Münih ile 
eşleştiğimiz kura ile 

ilgili hashtagler de sıkça 
kullanılmıştır.

Resmi hesaplarImIzIn en beGenilen içerikleri

FUTBOLCULARIMIZIN en beGenilen içerikleri

Twitter da BESiktAS ile birlikte 
en fazla kullanIlan emojiler

Twitter da BESiktAS ile birlikte 
en fazla kullanIlan hashtagler

#BeşiktaşınMaçıVar hashtag’i toplamda 2 
gün 17 saat gündemde kalarak, Türkiye’de 

en çok konuşulanlar arasına girmiştir. 



80
Ocak
2018

Geçtiğimiz ay “Global Beşiktaş” söyleminin ne kadar 
doğru bir konumlandırma ve önemli bir adım olduğunu 
paylaşmıştık. Bu ay ise BJK ve Kabataş camialarının 
ortaklaşa yarattığı değerlerle kurulan BJK-Kabataş 
Vakfı’nın son altı ay içerisinde vergi muafiyeti almasına 
yönelik kamu yararına vakıflaşma çabasını paylaşmak 
isterim. Anaokulundan üniversiteye okullaşma hedefi 
ile geleceğimizdeki en önemli sermaye olan insana 
yatırımın kıvanç verici açılımı, BJK-Kabataş Vakfı; 
hayata değer katmaya başladı.

BJK-Kabataş Vakfı okullaşıyor

Aşk Bizim 1903
Yazı: 

Semtin Çocuğu
askbizim1903@gmail.com

B
JK-Kaba-
taş Vakfı’nın 
Mart-Kasım 2017 
tarihleri arasın-
daki kamu  

       yararına vakıf 
statüsü elde edebilmek amacına 
yönelik faaliyetlerini şu şekilde 
özetleyebiliriz...  

“BJK-Kabataş Vakfı Engelsiz 
Yaşam Buluşması”nın ilki 18 Ağustos 
2017’de “Yıllara Yaşam Eklemek” adı 
altında hayata geçirilmiştir. Üç yüz 
kişilik katılımla gerçekleşen etkin-
likte UNIBJK mensubu ve Kabataş 
Erkek Liseli üniversiteli gençleri-
miz katılımcı yaşlılarımıza özverili 
gönüllülük ile ev sahipliği yapmıştır. 
Etkinlik Vodafone Park ve Beşiktaş 
JK Müzesi’nin gezilmesi sonrasında 
Boğaz’da tekne turunda yenilen öğle 
yemeği ile gerçekleştirilmiştir.
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“Yıllara Yaşam Eklemek” progra-
mı; İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü, Sarıyer Belediye Baş-
kanlığı, Darülaceze Başkanlığı, İzzet 
Baysal Huzurevi, Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti, Film-san Vakfı, Beşik-
taşlı Sporcular Sosyal Dayanışma 
Derneği, HNC Danışmanlık-Yaşlı ve 
Engelli Hizmetleri’nin partnerliği ile 
düzenlenmiştir. Kabataş Erkek Lise-
si’nin yenilenen “Kültür Merkezi’nin” 
teşrifatı için yaklaşık 150.000 TL’lik 
bütçe İcra Kurulu’ndan onaylan-
mış ve bu harcamaya yönelik tüm 
giderler vakıf bütçesine ek harcama 
yaratmadan Kabataş Erkek Liseli 
mezunlar tarafından karşılanmıştır. 
Bu kapsamda bir spor salonu, iki 
öğretmen odası, üç sınıf ve Atatürk 
köşesi tefrişi tamamlanarak liselerin 

2. öğrenim yılı başında açılışı plan-
lanmaktadır.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Şırnak 
Şenoba’da şehit düşen Kato kah-
ramanlarından 1991 yılı Kabataş 
Erkek Lisesi mezunu Kurmay Albay 
Gökhan Peker adına ilk ve ortao-
kulu okuduğu Çatalca ilçesi Nak-
kaş Köyü’nde bulunan okula adının 
verilmesi için İstanbul Valiliği ve MEB 
nezdinde girişimde bulunulmuştur.  
“Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker 
İlk ve Ortaokulu”nun yeni öğre-
tim yılında nice Gökhan Pekerler 
yetiştirmesi için dönem arkadaşları 
tarafından BJK-Kabataş Vakfı’na 
yapılan 40.250 TL bağış ile okul 
müdürlüğünün tarafımıza iletilen 
ihtiyaçları kapsamında on bir dersli-
ğin tüm sıraları, öğretmen takımları 

ve dolapları yenilenmiş, okulun tüm 
radyatörleri değiştirilmiştir. 

Eğitime katkı çalışmaları kapsa-
mında Endüstri 4.0’ın insan kay-
nakları ihtiyacına yönelik gelişim 
çalışmaları kapsamında Kabataş 
Erkek Lisesi öğrencilerine; “Kodla-
ma/Robotics/STEM Eğitimi” sağ-
lanmaya başlamıştır. Program kırk 
öğrencinin katılımı altı aylık olacak 
şekilde Aralık 2017 itibarı ile baş-
lamıştır. Eğitime destek çalışmaları 
kapsamında Trabzon’un Köprübaşı 
İlçesinde bulunan “Adnan Kahveci İlk 
ve Ortaokulu” için 3500 TL değerin-
de eğitim yardımcı malzemesi des-
teği sağlanmıştır. Gençlere yönelik 
BJK-Kabataş Vakfı ile BJK-UNIBJK 
işbirliğinde Vodafone Park’ta on 
bir hafta sürecek aşağıda belirtilen 
alanlar ve konu başlıkları altında 
“Kariyer Planlama Çalışması” Şubat 
2018’de uygulamaya başlanmak 
üzere gerekli planlama yapılmıştır. 
Bu çalışma ile iş hayatındaki başarılı 
BJK’lıların üniversitede okuyan 
UNIBJK’li kardeşlerimizle bir araya 
getirilmesi sağlanacaktır. 

Planlanan alanlar ve konu başlık-
ları şu şekildedir:
1. İnsan Kaynakları: Nasıl Bir Kariyer 
Hedeflemeliyim?
2. Tıp: Bir Hekim Olmak
3. Hukuk: Bir Hukukçu Olmak
4. Bilişim: 21. Yüzyıl Bilişimcisi Olmak
5. İktisadi ve İdari Bilimler: Eyvah 
Şirket Yönetiyorum
6. İnşaat Mühendisliği ve Mimar-
lık: Şantiye Hayatı Vodafone Park 
Tecrübesi
7. Girişimcilik: 21. Yüzyıl Girişimcisi 
Olmak
8. Pazarlama: Bir Kurumun Gelece-
ğini Var Etmek
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9. Elektrik&Elektronik Mühendisliği: 
Otomasyon Çağı
10. İnternette İş Yaratmak
11. Basın Yayın İletişim PR

Vakıf Genel Müdürlüğümüz ta-
rafından hazırlanan “Güncellenmiş 
Verilerle 2017 Verileri ile Küresel 
Üniversite Analizi”, “Eğitimde Lider 
On Ülkede Küresel Ana-ilk ve Orta 
Öğretim Okul Analizi”, “Küresel Spor 
Bilimleri ve Spor Teknolojisi Eğitimi 
Analizi”, “Vakıf Mütevelli El Kitabı-2” 
adı altında birleştirilerek tek yayın 
olarak sunulmuştur. 

Ülke genelinde eğitime yöne-
lik diğer çalışmalar kapsamında; 
Hopa-Artvin’deki Yağmur Yazıcıoğlu 

Anaokulu için 50.000 TL’lik ba-
ğış taahhüdü alınmış olup bağışın 
tamamı adı geçen okul için kulla-
nılmak üzere gerekli koordinasyon 
sağlanmıştır. 

BJK-Kabataş Vakfı
Şile ağaçlandırma alanı 
Bu alanlar 12.000 m2 olarak be-

lirlenmiş olup, gerekli ağaçlandırma 
ön hazırlıkları tamamlanarak Ocak 
2018’de hayata kazandırılacaktır. İki 
bin adet meşe ağacı dikilecek alanın 
tüm ağaçları Şile Belediyesi’nin 
bağışı ile karşılanacaktır. BJK ve 
Kabataş değerlerini sürdürmek için; 

Rıdvan Akar’ın kaleme aldığı ve tüm 
geliri Onursal Başkanımız’ın isteği 
doğrultusunda vakfımıza aktarı-
lan “Beşiktaş’ın Dervişi-Süleyman 
Seba” kitabının son 16.500 adeti 
vakfımız iktisadi işletme kanalıyla 
satılacaktır. Bu kitap satışların-
dan vakfımızın 495.000 TL satış 
geliri sağlaması planlanmaktadır. 
Aynı şekilde Vakıf Mütevelli Heyeti 
Üyemiz Sayın Ali Baransel’in “Bıçak 
Sırtında” eserinin bağışı sağlanmış. 
Kitabın telif, satış ve dağıtımı için 
gerekli yasal süreç tamamlanmak 
üzeredir. Ayrıca önemli bir eser serisi 
daha haklarıyla vakfımıza bağışlan-
maktadır. Kültür Üniversitesi Öğre-
tim Görevlisi BJK’li Sayın Hayri Cem 
“Siyah Beyaz Yazılar” 1-2-3-4 ve 5 
dizisi ile 2004’ten günümüze BJK 
maçları için sözel tarih değerindeki 
bu eserlerini sporseverlere vakfımız 
aracılığıyla sunmaktadır. ◊
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AVON
kadın futbol takımımızın

ana sponsoru oldu

D
ünyanın önde 
gelen kozme-
tik ve güzellik 
markalarından 
AVON, Tür- 

        kiye’nin en köklü 
ve büyük spor markalarından kulü-
bümüz ile kadın futbolu konusunda 
güç birliğine imza attı. Kadınların 
her alanda olduğu gibi futbolda 
da büyük başarılar kazanacağının 
inancıyla hayata geçirilen iş birli-
ği ile kadın futbolunun bilinirliğini 
artırmak, daha fazla kadını izleyici 
ve oyuncu olarak bu spora kazandır-
mak hedefleniyor.

İmza törenine, Vodafone Park’ta 
Başkanımız Fikret Orman, Genel 
Sekreterimiz Ahmet Ürkmezgil, Fut-
bol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Ku-
rulu Üyemiz Metin Albayrak, Pazar-
lama ve Sponsorluklardan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcımız Umut 
Kutlu, AVON Genel Müdürü Orkun 
Gül, kadın futbol takımımızın teknik 
ekibi ve oyuncuları katıldı. Bu iş 
birliği aynı zamanda, kulüpler kadın 
futbolu özelinde yapılan ilk sponsor-
luk olması nedeniyle Türk spor tarihi 
için ayrı bir önem de taşıyor.

Orman: “Kadın futbolunda 
örnek olacak bir anlaşma” 

Başkanımız Fikret Orman, imza 
töreninde yaptığı konuşmada; 
“Beşiktaş JK olarak, birçok farklı 
branşta olduğu gibi, kadın futbol 

takımımızın orta ve uzun vadede 
daha büyük başarılar elde etmesi 
için de farklı projeler ve iş birlikleri 
geliştirmeye devam ediyoruz. Kadın 
futbolu, destekleyici kurumlarla 
beraber, son dönemde artan seyirci 
ve medya ilgisiyle de dikkat çeki-
yor. Bu sistematik  desteğin artışı 
gelecekte uluslararası başarıları da 
beraberinde getirecektir. Kadınla-
rın günlük hayatında önemli bir yer 
tutan AVON markasının Beşiktaş 
Kadın Futbol Takımı’nın ana spon-
soru olması, futbolun sadece erkek 
oyunu olmaktan çıkıp, daha geniş bir 
kitleye hitap etmesi özelinde farklı-
lık yaratması açısından da önem ta-
şıyor. Yıllar boyu kadın istihdamına 
farklı bir boyut katarak, kadınlarla 
birlikte büyüyen AVON markasının, 
kadın futboluna ve  takımımıza ya-
pacağı katkı, temelde tüm eko-sis-
tem için büyük bir değer taşıyor. 
Futbol endüstrisine örnek olacak bu 

anlaşmada katkısı bulunan herkese 
içtenlikle teşekkür ediyorum. Avon 
ile üç yıllık sponsorluk sözleşmesi 
imzaladığımız için çok mutluyuz” 
dedi. 

Orkun Gül:“Kadınlardan 
öğreneceğimiz

çok şey var”
AVON Genel Müdürü Orkun Gül 

ise “Avon olarak dünya çapında altı 
milyondan fazla temsilciye ek ka-
zanç fırsatı sunan dünyanın en bü-

yük ve en güçlü kadın 
ağına sahip şirketiyiz. 
Kuruluş hikayemiz; 
1886 yılına, dünyada 
daha kadınların seçme 
ve seçilme hakkının 
olmadığı, kadın çalışma 
oranının yok denecek 
kadar az olduğu bir 
döneme dayanıyor. 
Ancak biliyoruz ki, 
1886 yılından bu yana 
çok yol katedilmiş 
olsa da, kadınların 
yaşamın her alanın-
da eşit koşullarla var 

olmasının önünde bazı engeller hala 
mevcut. Bunların önemli bir bölümü 
de sporda, özellikle futbolda var. 
Kadın futbolcular bu spora, güzel-
lik, özveri, çalışkanlık, fedakarlık ve 
kararlılık katıyor. Benim gibi tüm 
futbolseverlerin centilmenlik, hırs, 
yardımlaşma gibi konularda kadın 
futbolculardan öğreneceği çok şey 
var. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na 
sponsor olmaktan ve gelecekteki 
başarılara elele koşacak olmaktan 
dolayı büyük heyecan duyuyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Törende kadın futbol takımımı-
zın teknik ekibi ve oyuncuları, Avon 
ile imzalı formalarını paylaştı ve bu 
sezon şampiyonluk sözü verdi.

https://avon.com.tr
twitter.com/AvonTurkiye
facebook.com/AvonTurkiye
instagram.com/AvonTurkiye
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Beşiktaşımız, Vodafone 
Park ile buluşmasının 

ardından Başkan Fikret 
Orman’ın  yaşayan 

stadyum düşüncesi 
doğrultusunda tarihimizi 
de yenilenen Beşiktaş JK 

Müzesi ile sergilemeye 
başladı. Beşiktaş’ı 

yaşamak dünden bugüne 
tarihe tanıklık etmek 

için bildiğimiz o tüm 
deneyimleri unutun. 
Oldukça yenilikçi ve 

özellikle coşku uyandıran 
bir yapı olan 

Beşiktaş JK Müzesi’ni, 
müze müdürümüz Canan 

Cürgen ile konuştuk.
Röportaj:
Gürler Akgün
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Beşiktaş JK Mü-
zesi ile yolunuz 
nerede kesişti?

Bir önceki gö-
revimdeyken  

       Beşiktaş JK 
Müzesi çalışmalarının sürdüğünü ve 
yeni müze için yeni bir müze müdürü 
arandığını öğrendim. Burada çalış-
mak fikri şöyle dursun, Beşiktaş JK 
Müzesi’nin yenileneceği öğrenmek 
bile bir müzeci ve Beşiktaşlı ola-
rak benim için son derece heyecan 
vericiydi. Beşiktaş JK bu müzeyle 
Türkiye spor tarihinin belleğini oluş-
turmak adına bir ilki gerçekleştirdi. 
Müze için bir yönetici arandığını 
duyduğumda “Hemen gitmem ve 
görüşmem lazım” dedim. 

Aslında bir tarafta tarih, diğer 
tarafta teknolojinin buluşması çok 
ilginç ve bambaşka bir fikir değil 
mi? 

Evet, müzemiz bu anlamda da 
ilklerin kulubü Beşiktaş’a yakışan bir 
müze oldu. Tasarım kağıt üzerinde 
her şeyiyle cezbedici ve heyecan ve-
riciydi. Beşiktaş JK Müzesi’nin dijital 
olanakları da kullanan, etkileşimli 
bir deneyim merkezi olarak hayata 
geçmesi için fiziksel mekanın yara-
tılması, tasarım, uygulama ve uzman 
iş gücü anlamında büyük bir yatırım 
yapıldı. Çağdaş müzecilik anlayışı 
birçok müzeden daha fazla hakim. 
Bu şu demek; biz artık vitrindeki bir 
obje ile pasif bir şekilde ilişki kuran 
ziyaretçiden, objenin bilgisine ula-
şan ve onunla aktif iletişim kuran, 
dokunan ve hisseden, bilgi iletimini 
deneyime dönüştüren bir müzeyiz. 
Ne müzeciler ne de ziyaretçiler artık 
objenin camın arkasında durup 
kendi kendini anlatmasını beklemi-
yor. Objenin bilgisini biz çıkarıyoruz, 
ziyaretçiye aktarıyoruz. Müzenin 
“hisset, paylaş, parçası ol” durumu-
na işte böyle geliyoruz. Beşiktaş JK 
Müzesi bizi tarih ile yakınlaştıran, 
hatta geçmişi canlandırarak doku-
nabildiğimiz, onu yaşayabildiğimiz 
bir ziyaretçiye dönüştürüyor.

Ziyaretçi tarafından nasıl geri 
bildirimler alıyorsunuz? 

Biz zaten kuruluş amacımızı 
açıklarken bir futbol müzesi değil, bir 
spor tarihi müzesi olmak arzusunda 
olduğumuzu söylemiştik. Bunu yi-
neliyoruz. Hali hazırdaki sergileme-
de futbol ön planda. Zira futbol en 
başarılı olduğumuz alanlardan birisi 
ve diğer taraftan futbol bir endüstri. 
Ama bu demek değil ki Beşiktaş’ın 
diğer branşlarıyla ilgili müzede bir 

şey yok. Futboldaki başarılarımızın 
yanı sıra, basketbol, voleybol, hent-
bol gibi temel branşlarda ve bir jim-
nastik kulübü olarak kuruluşundan 
bugüne, faaliyet gösterdiğimiz diğer 
tüm branşlarda elde edilmiş başarı-
ları, spor tarihiyle ilişkili önemli anları 
ve durumları müzemizde sergiliyoruz. 
Hem koleksiyon üzerinden hem de 
güncel sergiler üzerinden.

Beşiktaş JK Müzesi’nde bizleri 
bekleyen turu anlatır mısınız?

Kulübümüzün kuruluş hikayesinin 
başladığı Serencebey’deki Osman 
Paşa Konağı’nı gösteren haritanın 
önünden hikayemizi anlatmaya baş-
lıyoruz. Kurucu ve öncü ilk branşlara 
ilişkin bilgileri, kulübümüzün merhum 
değerli kurucularını, tescil belgemi-
zi, futbol şubesinin kuruluşunu ve 
dolayısıyla Ahmet Şerafettin Bey’in 
katkı ve çabalarını, kulübümüzün ilk 
armasını ve ilk rozetimizi, görebilir 
ziyaretçilerimiz. Sonrasında futbol 

branşı ile ilgili bilgileri vermeye baş-
lıyoruz. Liglerin kuruluşu, ilk karşı-
laşmalar, ilk kupalar ve galibiyetler... 
Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve 
genç Cumhuriyetin kuruluş san-
cılarına tekabül eden çalkantılı bir 
dönem var elbette. 1918 itibariyle de 
bunlardan biraz bahsediyoruz. Kulü-
bün geçirdiği değişim, elde ettiğimiz 
başarılar, on yıllar halinde ve öne 
çıkan başlıklarıyla bir genel resim 
çiziyor ziyaretçilerimize bu bölüm. 
Müze bir buçuk - iki saatte tam ma-
nasıyla gezebilir. “Bu kadar zamanım 
yok” diyen ziyaretçi için bu bölüm 
son derece doyurucu bilgi veriyor 
ancak tabi bu sadece giriş.

Rehberlik hizmeti var mı?
Evet var. Grup ziyaretleri için 

özellikle... 1900’lerin başından 
2000’lerin sonuna kadar tarihi-
mizde yer alan, önemli köşe taşı 
olan olaylar, kişiler, yerler bu alan-
da kronoloji duvarında ziyaretçiye 
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bilgisini aktardığımız alanlar... Bu kat 
aynı zamanda geçici sergi alanı. Şu 
anda futbol branşımızda şampiyon 
A kadromuzun imzalı formaları ve 
bununla birlikte oyuncularımızın 
tam boy maketleri sergileniyor. Yani 
bütün kadroyu burada üç boyutlu 
olarak görebiliyorsunuz. Ziyaretçiye 
bakıyorlar gibi. Ziyaretçinin de son 
derece ilgi gösterdiği alan burası. biz 
sadece bu alanda sergilenmek üzere 
çeşitli zamanlarda sporla sanatı bir 
araya getiren farklı sergiler planla-
dık ve gerçekleştirmeye başladık. 
İşte bu sergilerden bir tanesi Down 
Sendromlular ve Zihin Engelliler 
Eğitim ve Koruma Derneği (DOS-
TEV) iş birliği ile Aralık ayında ger-
çekleşti. Değerlerimizle örtüşecek 
şekilde “Farklıyız&Fedakarız” adıyla 
müzemizde açtığımız bu sergiyi 
DOSTEV’li arkadaşlarımızın değerli 
organizasyonuyla gerçekleştirdik. 
“Beşiktaş taraftarıyla, yönetimiyle, 
sporcusuyla ve camiaya gönül veren 
tüm fertleriyle ‘Bu hayatta ben de 
varım’ mesajı veren Down sendrom-
lu tüm kardeşlerimize her vesileyle 
destek olmaya devam edeceğimizi” 
sayın Başkanımız Fikret Orman, 
sergi açılışında ifade etmiştir.

Beşiktaş JK Müzesi’nin misyonu-
nu nasıl tanımlarsınız?

Biz kendimizi şöyle tanımlıyoruz: 
“hisset, paylaş, parçası ol”. Beşik-
taş Müzesi’nin ziyaretçisini davet 
ederken ifade ettiği, kendini ifade 
etmek için seçtiği cümleler bunlar. 
Hissettirdiğimizi gördüğümüzde her 
şeyden önce gurur ve mutluluk duy-
duk. Bu hissin sürekliliğini sağlamak 
ve bunu gelecek nesillere de akta-
rabilmek, Beşiktaşlılık duygusunu, 
coşkusunu ve bu kulüple kurulacak 
aidiyet bağının kıymetini anlat-
mak bu müzenin misyonlarından 

bir tanesi. Diğer taraftan müzenin 
içerisinde yer alan kişiler, mekanlar, 
olaylar hepsi geçmişe baktığımıza 
bize bugüne dair bilgi veren referans 
noktaları... Örneğin; Sabri Dino, Yusuf 
Tunaoğlu, Mehmet Özdilek, örneğin 
efsane kadro Metin-Ali-Feyyaz... 
Pek çok yıldız var Beşiktaş’ın tarihi 
boyunca, Beşiktaş’ın kadrosunda yer 
almış ve bu formayı gururla taşımış. 
Ziyaretçi için onların kişisel eşyala-
rını müzede görmek bambaşka bir 
deneyim. Rıza Çalımbay’ın, Sabri 
Dino’nun, Yusuf Tunaoğlu’nun kram-
ponlarını görmek paha biçilemez bir 
duygu. Pek çok futbolcumuzun ku-
lübümüze bağışladığı formaları var. 

Müzelerde pek de görmeye alış-
kın olmadığımız bir şekilde yedek 
kulübesi, emekçiler, interaktif alan 
gibi alanlar da var. Bu alanlarla ilgili 
biraz bilgi verir misiniz?

Yedek kulübesi simülasyonu 
tasarlarken çok keyifli bir alandı. 
Yedek kulübesinde farklı zamanlara 
ait bir kolaj sunuluyor ziyaretçilere, 
tezahüratlar ve maç görüntüle-
ri eşliğinde. Son derece keyifli bir 
atmosfer yarattık ve aslında biz de 
zaman zaman inip aşağıya izliyo-
ruz. Beşiktaş’a bugüne kadar teknik 
direktörlük yapmış spor adamlarının 
ve futbolcuların da görüntülerine 
ulaşmak mümkün orada. Musta-
fa Denizli, Bilic ve Şenol hocamız 
var. Yedek kulübesinden sonra bizi 
karşılayan oda, karaoke odası... 
Karaoke odası, ziyaretçilerimizin en 
keyifle ziyaret ettikleri oda. On beş 
marş var ve gerek tekil gerekse grup 
ziyaretlerinde çok coşkulu oluyor 
bu alan. Ziyaretçilerimiz diledikleri 
marşı söylerken kayıt alabiliyorlar. 
Hemen yanında bir oda daha var. 
Debisel rekorumuzun simülasyonu-
nun yer aldığı bir oda orası. Biliyor-

“Süleyman Seba, Beşiktaş 
için çok önemli bir değer. Onu 
farklı yönleriyle tanıyan pek çok 
Beşiktaşlı pek çok spor sever onu 
saygıyla, hürmetle ve özlem-
le anıyor. Biz de öyle. ‘Beşik-
taş’ı üzmesinler’ sözü herkesin 
yüreğini sızlatır. Bu evladından 
bahseder gibi zikrettiği bir söz 
Süleyman Seba’nın. Süleyman 
Seba’yı onursal başkan olarak 
bilen, onun bıraktığı Beşiktaş 
mirasına sevgi ve saygı duyan 
taraftar, müze ziyaretçisi şunu 
da öğreniyor bu müzede: İnö-
nü Stadyumu açıldığında, açılış 
gölünü atan da Süleyman Seba. 
Süleyman Seba’nın yetiştiği 
kadroları, hangi yaştan itibaren 
Beşiktaş’ta top koşturduğunu, 
Beşiktaş’ın hangi kademelerin-
de çalıştığını, yöneticiliğe giden 
yolu... O bakımdan çok yönlü bir 
anlatım söz konusu burada. Ve 
inanın biz hala her şeyi anla-
tabilmiş değiliz. O bakımından 
bizim statik serginin yanı sıra 
zaman zaman belli periyotlarda 
kurguladığımız geçici sergilere 
de son derece ihtiyacımız var ki 
kulübümüzün tarihini ona layık 
olabilecek şekilde anlatalım.” 
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sunuz bizim dört rekorumuz var ama 
kayda girerse sonuncu da bir rekor 
olarak kayıt edilebilir aslında. Bun-
lardan bir tanesi 2007 yılında Be-
şiktaş-Liverpool maçında kırılan bir 
rekor. O rekorun bir simülasyonu söz 
konusu içeride. Elbette 132 desibele 
çıkmadık, 90 desibel ile sınırlıyoruz 
kulak sağlığı için. Taraftar olun ya da 
olmayın desibel odasından çıktıktan 
sonra taraftarlıkla ilgili bir coşkulu 
bir duygu ile yürüyor oluyorsunuz. 

Hemen yan tarafında taraftar 
alanımız var. Biz iki bölümde kur-
guladık burayı. Birisi dijital olarak, 
Vodafone’un katkılarıyla kurguladı-
ğımız alan. Ekranlarda taraftarımızla 
yapılmış ropörtajlara yer veriyoruz.  
Hem izleyebilir hem dinleyebilirsiniz. 
Taraftarların stadın içinde tezahü-
ratlar sırasında kullandığı objelere 
yer veriyoruz. Eski karşılaşmalara ait 
biletler var. Nikah davetiyelerini bilet 
şeklinde bastırmış fanatik taraf-
tarlarımızın davetiyeleri var. Bir de 
İnönü Stadı’ndan Vodafone Park’a 
geçiş sürecinde taraftardan gelen 
mektuplar var. Onlar da son derece 
heyecan verici. 

Taraftar alanının diğer kısmı da 

obje odaklı bir alan. Orada bayrak-
lar, flamalar, İnönü Stadı’nın kapısı, 
koltukları, çeşitli taraftar tezahü-
rat aksesuarlarına yer veriyoruz. 
Akabinde bizi statlar alanı karşılı-
yor. Statların tarihini anlattığımız 
alan. Burası ayrıca çocuklar için bir 
öğrenme alanı olarak da tasarlandı. 
Stadyum nedir, adı nereden gelir, 
dünyadaki ve ülkemizdeki önemli 
statlara ilişkin bilgiler var. En büyük-
leri, en ünlüleri, bunların ölçüleri ve 
daha bir çok bilgiyi aktardığımız bir 
öğrenme alanı burası. 

Aynı zamanda müzede eğitim 
atölyeleri düzenliyorsunuz. Nedir bu 
eğitim atölyeleri?

Bu atölyeler sırasında önce mü-
zeyi geziyoruz rehberimiz eşliğinde. 
Müze gezisi sırasında sözünü ettiği-
miz bu istasyonlarda durup, onlarla 
ilgili bilgilerin çocuklara ulaşma-
sını sağlıyoruz. Sonrasında eğitim 
atölyesinde bunlar üretime dönüyor. 
Sporla sanatı bir araya getiren, el 
becerisini geliştiren ve burada ge-
çirdiği güzel vakti ona hatırlatacak 
bir objeyi kendilerinin üretmelerini 
sağladığımız alanlar var. ◊

Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu 
Genel Başkanı Pelin Aslan, Başkan Yardımcısı 
Emine Turgut, Ankara ve İstanbul’dan katılım 
sağlayan federasyona bağlı işitme engelli 
üyeler, Beşiktaş JK Müzesi’ni ziyaret ettiler.
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S enaryosunu Erol 
Hızarcı’nın kaleme 
aldığı ve yönet-
men koltuğunda  
Bülent İşbilen’in  

      oturduğu, başrol-
lerinde ise Özgürcan Çevik, Başak 
Parlak, Salih Kalyon, Murat Akko-
yunlu ve Suzan Aksoy’un yer aldığı, 
ekranların reyting rekorları kıran di-
zisi Şevkat Yerimdar’ın film setini zi-
yaret ettik. Sete adımımızı attığımız 
andan itibaren dikkatimizi çeken 
en önemli detaylar buzdolabından 
vitrinine, sehpasından duvardaki 
posterlere, hatta yatak örtüsüne 
kadar uzanan Beşiktaş figürleri oldu. 
Beşiktaş aşkının her saniye hisse-
dildiği bu Siyah Beyaz sette günün 
tüm yorgunluğuna ve yoğunluğuna 
rağmen “Şevkat Yerimdar” karakte-
rine hayat veren, Beşiktaşlı taraftar-

ların kalbinde kısa sürede taht kuran 
Özgürcan Çevik bizi kırmadı ve çok 
keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Çekimler nasıl gidiyor? Gördüğü-
müz kadarıyla büyük bir yoğunluk 
var.

Çekimler yoğun gidiyor gerçek-
ten. Çünkü biz geçtiğimiz Ağustos 
ayında başlayıp bir on üç bölüm 
çekmiş ve stoklamıştık. Dizimiz 
Mayıs ayının sonunda yayınlanmaya 
başladı. Biraz hızlı başladık yeni se-
zona; o yüzden çekimler çok yoğun 
geçiyor. Özellikle benim açımdan 
çok yorucu. Genel olarak yoğun 
geçiyor, yoruluyoruz.

Gördüğümüz kadarıyla “Şevkat 
Yerimdar” karakteri, pijamasına ka-
dar fanatik Beşiktaşlı, horozunuzun 
adı bile “Amokachi”... Bize biraz bu 

“Şevkat Yerimdar, Beşiktaş’la 
yatıp Beşiktaş’la kalkıyor”

Sinema filminden 
televizyon dizisine 

uyarlanan, fenomen dizi 
Şevkat Yerimdar’ın yıldızı 
Özgürcan Çevik, Beşiktaş 

Dergisi’ne konuştu. 

Röportaj:
Yağmur Karabal
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karakterden bahsedebilir misiniz?
Dahası da var aslında... Yanlış ha-

tırlamıyorsam on birinci bölümde bir 
çocuk bulunmuştu ve adı “Atiba” ol-
muştu. Yeni sezonda da böyle küçük 
sürprizlerimiz var. Şevkat Yerimdar, 
herkesin bildiği gibi çok fanatik bir 
Beşiktaşlı. Hayatı Beşiktaş, Beşik-
taş’la yatıp Beşiktaş’la kalkıyor.

Bu karakter nasıl ortaya çıktı?
Yönetmenimiz Bülent İşbilen, 

“Oldu Teşekkürler” adında skeçler 
çekiyordu. Ben o ekibe sonradan 
dahil oldum. İşbilen, “Şevkat Yerim-
dar” adında Beşiktaşlı bir “ağır abi 
karakter” olduğunu söyledi ve “Geri-
sini sen hallet” dedi. Ben de Şevkat’i 
böyle bir karaktere dönüştürdüm. 
Şevkat; yüce gönüllü, yardımsever, 
halk çocuğu, mahalle kabadayısı 
diyebileceğimiz, mazlumun yanında, 
zalimin karşısında bir karakter.

Beşiktaş taraftarları tarafından 
nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Beşiktaş sahneleri zaten ilk film-
den itibaren, hatta filmden önceki 
skeçlerden itibaren Kara Kartal’ın 
taraftarları tarafından büyük 
ilgi görmüştü. Çok güzel tepkiler 

alıyoruz. Birçok dernekle, taraf-
tar gruplarıyla iletişim halindeyiz. 
Hepsiyle arkadaş olduk, derneklere 
ve taraftar gruplarına ziyaretler 
gerçekleştirdik. Sağ olsunlar Şevkat 
Yerimdar’ı bağırlarına bastılar. Çarşı 
grubu, Anadolu Beşiktaşlılar ve Sarı-
yer Beşiktaşlılar dernekleriyle yakın 
arkadaşlıklar kurduk. Hatta bir ke-
resinde Sarıyer Beşiktaşlılar Derneği 
beni Sarıyer’deki yerlerine davet et-
mişti. Çarşı grubu ve Şevşek Ali’nin, 
doğum günümde bana çok güzel bir 
sürprizi oldu. Stadın önünde bana 
tezahürat şeklinde bir doğum günü 
mesajı gönderdiler. Taraftar grubuy-
la ve taraftarlarla aram çok iyi. 

Beşiktaş’ın özellikle son iki 
sezondur yükselişe geçmesiy-
le beraber Beşiktaş temasını her 
yerde görmeye başladık. Şimdi de 
dünya “Come to Beşiktaş” akımıyla 
çalkalanıyor. Bu konuda siz neler 
düşünüyorsunuz?

Beşiktaş, Slaven Bilic döneminde 
başlayıp Şenol hocanın da üzerine 
ekledikleriyle birlikte ciddi bir altyapı 
oturtmaya başladı ve tam anlamıyla 
bir takım haline geldi. Bu sezon da, 
şampiyonluğun en büyük favorisi 

Beşiktaş. Bu arada “Come to Beşik-
taş” akımına ben de katıldım; diziler-
de bununla alakalı küçük sürprizler 
yapıyoruz. İlerleyen bölümlerde ta-
raftarı tebessüm ettirecek sürprizleri 
daha fazla göreceksiniz. ◊
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haber kötü
‘Metin Tekin öldü’

beyin sarsıntısı Sakarya’da
hafta ortası kupa maçında

olamaz
Metin bugün ölemez

babam ‘ölmez koçum’ diyor
evde herkes ağlıyor

haber yanlış işte gerçek
Metin Tekin hiç ölmeyecek

Şiir:
Vedat Özdemiroğlu
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Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri, 
üniversitenin Albert Long salonunda 
düzenlenen törenle sahiplerine takdim 
edildi. Başkanımız Fikret Orman, Boğaziçi 
Üniversitesi öğrencileri tarafından “Yılın 

En İyi Spor Yöneticisi” ödülüne layık gö-
rüldü. Orman, ödülünü alkışlar eşliğinde 
aldı ve öğrencilere teşekkür etti. Ayrıca, 
U-21 Takımımızın Teknik Sorumlusu Yasin 
Sülün, “Fair-Play Ödülü”nün sahibi oldu.

Futbol takımımızın E. Y. Malatyaspor 
ile oynayacağı maç için Malatya’da 
bulunan Başkanımız Fikret Orman, 
çeşitli temaslarda bulundu. Başkanımıza 
temaslarında yöneticilerimiz Ahmet Nur 
Çebi, Deniz Atalay, Ahmet Ürkmezgil, 
Hüseyin Mican ve Hakan Özköse eşlik 
etti. 

İlk olarak başkan ve yöneticilerimiz 
Malatya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı 
Mehmet Fendoğlu’nun ev sahipliğinde 
Malatya Ramada Altın Kayısı Otel’de 
düzenlenen etkinlikte; Malatya Valisi 
Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Emni-
yet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya 
Jandarma Alay Komutanı Albay Şerafet-
tin Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı 

Selahattin Gürkan ve E. Y. Malatyaspor 
Başkanı Adil Gevrek ile bir araya geldi. 

Orman, Malatya Beşiktaşlılar Derne-
ği’nin düzenlediği organizasyonda çeşitli 
branşlarda şampiyon olmuş down send-
romlu çocuklarla buluştu ve çocuklara 
hediyeler verdi.

Fikret Orman ve beraberindekiler, 
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan’ın Battalgazi Otağı’nda verdiği 
kahvaltıya katıldı. Kahvaltının ardından 
Orman ile yöneticilerimiz Battalgazi 
Otağı’nı gezdi ve dönemin kıyafetlerini 
giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Başka-
nımız, daha sonra Battalgazi Kervan-
sarayı’nı gezdi. Orman, burada Avcılar 
Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği üyeleri ve 
taraftarlarımızla sohbet etti. 

Gazilerden Fikret 
Orman’a ziyaret

Futbol takımımız 
özel konuklarını 
ağırladı

YILIN EN İYİ SPOR YÖNETİCİSİ; FİKRET ORMAN 

BAŞKANIMIZ, MALATYA’DA
TEMASLARDA BULUNDU

Başkanımız Fikret Orman, Voda-
fone Park’taki makamında; Türkiye 
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği Genel Sekreteri 
Murat Bakbak, Beşiktaşlı Girişimci 
İş Adamları ve Kadınları Derneği 
Başkanı İlker Bayram, Gaziler Tem-
silcisi Şakir Gülmez ve gazilerimizi 
ağırladı. Yöneticimiz Hakan Özkö-
se’nin de yer aldığı ziyarette, Fikret 
Orman vatan sevgisiyle canlarını 
feda etmeyi göze alan gazilerimize 
camiamız adına şükranlarını iletti. 
Ziyaretin sonunda Murat Bakbak 
ve İlker Bayram, Başkanımız Fikret 
Orman’a plaket takdim etti.

Futbol takımımızın Sivasspor 
maçı için BJK Nevzat Demir Tesisle-
ri’nde yaptığı antrenmanı Boğaziçi 
Otizm Gençlik ve Spor Kulübü ile 
Kadıköy Belediyesi Kriton Curi 
Gönüllüleri izledi. Şenol Güneş ile 
futbolcularımız, antrenman sonrası 
ziyaretçileriyle bir araya geldi ve 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

AYIN
OLAYLARI
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Başkanımız Fikret Orman’a, Ege Böl-
gesi’nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde ve 
etkinliklerde büyük sevgi gösterisi vardı. 

Öncelikle Kartal Yuvalarından Sorum-
lu Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Mican 
ile Muğla Kartal Yuvası’nı ziyaret eden 
başkanımız, yoğun ilgisiyle karşılaştığı 
taraftarlarımıza forma imzaladı ve on-
larla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Aydın’a geçen Orman, 
Aydın Beşiktaşlılar Derneği tarafından 
İncirliova Gerenkova Mahallesi’nde yap-
tırılan sosyal tesisin inşaatını ziyaret etti 
ve çalışmalar hakkında dernek başkanı 
İbrahim Pehlivan’dan bilgi aldı. Başkanı-
mız, daha sonra Aydın İncirliova Belediye 
Başkanı Gürşat Kale’yi, Aydın Nazilli 
Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı ma-
kamlarında ziyaret etti ve Aydın Kartal 
Yuvası’nda taraftarlarımızla buluştu. 

Denizli’ye giderek, Vali Hasan Kara-
han’ı makamında ziyaret eden Fikret 

Orman, Denizli Valisi Hasan Karahan ve 
Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Osman Zolan ile bir süre sohbet etti. 
Başkanımız Fikret Orman ile As Başka-
nımız Deniz Atalay, Kartal Yuvalarından 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin 
Mican ve Pazarlama ve Sponsorluklar-
dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz 
Hakan Özköse, Denizli Beşiktaşlılar 
Derneği’nin yenilenen binasının açılış 
törenine katıldılar. Başkanımız Fikret 
Orman ayrıca, Denizli Beşiktaşlılar Der-
neği’nin yeni binasının zemin katında yer 
alan Denizli Kartal Yuvası’nı da ziyaret 
etti ve taraftarlarımızla hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Ardından başkanımız ve yöne-
ticilerimiz dernek başkanı Bora Sever’in 
ev sahipliğinde düzenlenen gecede der-
nek üyeleri ve taraftarlarımızla bir araya 
geldi. Gecede bir konuşma yapan Orman, 
Denizli Beşiktaşlılar Derneği’nin çalışma-
larını çok beğendiğini ifade etti.

18 Aralık Dünya Göçmenler Günü ne-
deniyle ve “Ana Dolu Dünya Dolu” sloga-
nıyla yapılan etkinlik Ankara ATO Kongre 
Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştiril-
di. Etkinliğe; As Başkanımız Deniz Atalay 
ile futbolcularımız Ricardo Quaresma ve 
Matej Mitrovic, voleybolcularımız Olesia 
Rykhliuk ve Maja Tokarska ile hentbol-
cularımız Marko Krsmancic ve Karim 
Mostafa Hassan Hendawy katıldı.

Babel ve 
Montanana’nın 
doğum günleri 
kutlandı

Atiba Hutchinson 
üçüncü kez
baba oldu

EGE’DE BEŞİKTAŞ COŞKUSU

DENİZ ATALAY İLE SPORCULARIMIZ DÜNYA 
GÖÇMENLER GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI

Futbolcumuz Ryan Babel’in ve 
antrenörümüz Miguel Peiro Mon-
tanana’nın doğum günleri, takımı-
mızın Sivasspor maçı için yaptığı 
antrenman öncesi kesilen pasta-
larla kutlandı. Doğum günü kutla-
masında bir konuşma yapan Babel, 
tüm kulvarlarda başarı ve sağlık 
temennisinde bulundu. Montanana 
da, “Benim annem çok uzaklarda 
ama burada ikinci ailem var, sizler-
siniz. Sizlerle olmaktan mutluyum” 
diye konuştu.

Futbolcumuz Atiba Hutchin-
son’ın eşi Sarah Hutchinson, Maslak 
Acıbadem Hastanesi’nde bir erkek 
bebek dünyaya getirdi. Atiba-Sarah 
çifti yeni doğan bebeklerine Ayo Si-
yah ismini verdi. Hutchinson çiftini 
tebrik eder, çocukları; Noah, Nava 
ve Ayo Siyah’a sağlıklı ve mutlu bir 
ömür dileriz.
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BJK-Kabataş Vakfı Mütevelli Heyeti 
Toplantısı; Başkanımız Fikret Orman, 
yöneticilerimiz Ahmet Ürkmezgil, Ahmet 
Cihat Kumuşoğlu, Hakan Özköse, Erdal 
Karacan, Emre Kocadağ ve Divan Kurulu 
Başkanımız Tevfik Yamantürk ile BJK-Ka-
bataş Vakfı üyelerinin katılımıyla Kabataş 
Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Feriye Yerleşke-
si’nde gerçekleştirildi. BJK-Kabataş Vakfı 
İcra Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğ-

lu, toplantıda dönem çalışma raporunu 
üyelere sundu. 2018-2019 eğitim ve 
öğretim yılında BJK-Kabataş Ana, İlk ve 
Ortaokulu açılması oy birliğiyle kabul 
edildi. Toplantı, Fikret Orman’ın mütevelli 
üyeleri; Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Hakan 
Özköse, Erdal Karacan, Nazım Ekren, 
Halil Başoğlu, Serkan Yazıcıoğlu, Çağatay 
Kalkancı ve Muzaffer Nasıroğlu’na üyelik 
belgelerini vermesiyle son buldu.

Ülkemizin en önemli spor kompleksle-
rinden biri olan Vodafone Park, Barselo-
na’da düzenlenen “The Stadium Business 
Design & Development Awards 2017” 
organizasyonu kapsamında dünya çapın-
daki birçok önemli yapıyı geride bırakarak 
“Yılın Projesi” ödülüne layık görüldü. 

Vodafone Park final aşamasında; 
Kopenhag Royal Arena, Atlanta Mer-

cedes-Benz Stadium, Madrid Wanda 
Metropolitano, Las Vegas T-Mobile Arena, 
Anfield The Main Stand ve Minneapo-
lis U.S. Bank Stadium gibi dev rakipleri 
geride bırakmayı başardı. Barselona’da 
gerçekleştirilen organizasyonda ödülü,  
Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcımız Umut Kutlu 
kabul etti.      

UEFA Heyeti 
Vodafone Park’ta 
incelemelerde 
bulundu

Milosevic ile 
sözleşmemiz 
feshedildi

BJK-KABATAŞ VAKFI
MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANDI

YILIN PROJESİ ÖDÜLÜ VODAFONE PARK’A 

TFF’nin ev sahipliğinde yapılacak 
2019 UEFA Süper Kupa için UEFA 
heyeti, Vodafone Park’a ilk resmi 
ziyaretini gerçekleştirdi. UEFA 
etkinlikler ve teknik departman-
larından profesyonellerin katıldığı 
ziyarette TFF ve kulübümüzün 
ilgili birimlerinin yanı sıra İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul’da-
ki havalimanlarının yetkilileri de 
bulundu. İncelemeler boyunca 
stadyum altyapısı ve teknik alanları 
değerlendirilirken, 2019 UEFA Süper 
Kupa için gelecek taraftarların 
Türkiye ve Vodafone Park’a ulaşım-
ları sürecinde alınacak tedbirler de 
konuşuldu. 2019 UEFA Şampiyonlar 
Ligi şampiyonu ile 2019 UEFA Avru-
pa Ligi şampiyonunu karşı karşıya 
getirecek ve 14 Ağustos 2019 tari-
hinde Vodafone Park’ta oynanacak. 

Beşiktaşımız’ın formasını terle-
ten Alexander Milosevic ile anlaş-
mamız karşılıklı olarak feshedilerek 
yollarımız ayrılmıştır. Milosevic’e 
emekleri için teşekkür eder, bundan 
sonraki kariyerinde başarılar 
dileriz. 
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İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve 
eşi, teknik direktörümüz Şenol Güneş 
ve eşi ile futbolcularımızın eşleri ve 
çocukları, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde 
düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. 
Sıcak bir ortamda geçen kahvaltıda bir 
konuşma yapan İkinci Başkanımız Ahmet 
Nur Çebi, “En güzel günlerimden birini 
yaşıyorum. Aileye sahip olunduğunda, 
aileden alınan güçle başarı geliyor. İyi 

ve kötü günler aileye yaslanarak geçer” 
dedi. Şenol Güneş ise, şu ifadeleri kullan-
dı: “Bu işe tek başladım. Sonra eşim oldu 
ve çocuklarım. Ailem oldu. Futbol böyle 
bir şey. Emek vermek gerekiyor. Sevgi, 
saygı, hoşgörü ve özveri gerekiyor. İyi 
kötü günlerimiz oldu. Üç yıldır beraberiz. 
En güzel günümüzü yaşıyoruz ailelerimiz-
le beraber. Siz güzel insanlara teşekkür 
ediyorum. İyi ki varsınız.”

Uluslararası Akredite Kalite Yöne-
tim Sistemleri standartlarını uygu-
layarak 2015 yılında yayınlanan son 
revize kriterlerine uygunluk sağlayan 
ve uluslararası denetimden geçerek 
sertifikalandıran Türkiye’nin ilk spor 
kulübü Beşiktaşımız, resmi belgelerini 
(ISO-9001, ISO 14001 ve ISO-18001) IIC 
Türkiye Kalite ve Eğitim Hizmetler Ltd. 
Şti.’den aldı. Ayrıca kulübümüz, yine 
Türkiye’de ilk olmak üzere dünyada ka-

lite yönetim sistemi standartlarına haiz 
spor kulüpleri içerisinde farklılık yaratı-
larak “Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim 
Sistemi-ISO 20121”, Enerji Yönetim 
Sistemi-ISO 50001” ve “Bilgi Güvenliği 
ve Bilgi Gizliliği Yönetim Sistemi-ISO 
270001” nezdinde uluslararası standart-
larına uyumluluk sağlanarak yapılan 
uluslararası denetimler sonucunda 
uluslararası resmi belgelerin alınmasına 
da hak kazanmış bulunmaktadır.

En özel haber 
ve videolarla 
Dugout’tayız

Vefat ve başsağlığı

BİZ BİR AİLEYİZ

KALİTELİ BEŞİKTAŞ

Kulübümüz, Avrupa’nın elit ku-
lüplerinin de dahil olduğu, en özel 
ve eğlenceli futbol içeriklerini bir 
arada sunan içerikler platformu Du-
gout’a dahil oldu. Milyonlarca spor 
sever tarafından takip edilen Du-
gout, Beşiktaş JK’ye özel içeriklerle 
faaliyette olduğu tüm ülkelerde 
yayında olacak. Siyah Beyazlılar’ın 
güncel futbol haberlerinin yanı sıra, 
futbolcuların en özel anları, sıra dışı 
röportajlar ve videolar, Türkiye’de 
de ilgiyle izlenen www.dugout.com 
sitesinden takip edilebilecek. Beşik-
taş JK Pazarlama ve Sponsorluklar-
dan Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cısı Umut Kutlu, “Oynadığı futbolla 
herkesin takdirini toplayan futbol 
takımımız, ışıldayan stadımız ve 
fantastik taraftarlarımızın yarattığı 
muhteşem atmosferi Dugout aracı-
lığıyla tüm dünya ile buluşturacağı-
mız için çok heyecanlıyız” dedi.
https://dugout.com/besiktasjk

Denetim Kurulu Başkanımız 
Feyyaz Tuncel’in kayınpederi Alattin 
Çelebi, Divan Kurulu üyemiz Muhar-
rem Bakar’ın, Divan Kurulu Üyemiz 
Hüseyin Cevahiroğlu’nun annesi Sa-
adet Cevahiroğlu’nun, Divan Kurulu 
Üyemiz Alp Batu Kececi’nin babası 
Ahmet Cahit Kececi’nin vefatla-
rı nedeniyle başsağlığı mesajları 
yayınlandı. Mesajlarda yaşamını 
yitirenlere Allah’tan rahmet; aile-
lerine, yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dilendi. 

4
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“İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi ve 
kulübümüzün üyesi Richard Moore, görev 
süresinin bitmesi sebebiyle ülkemizden 
ayrılıyor. Her zaman Beşiktaşlılığı ile 
övünen, sosyal medya paylaşımları ve 
basın ile röportajlarında Beşiktaşımız’a 
olan sevgisini ifade eden Richard Moore, 
geçtiğimiz ay Başkanımız Fikret Orman’ı 

ziyaret etmişti. Vodafone Park’ı gezen ve 
üyelik kartını da Başkanımız Orman’dan 
alan Moore’un Siyah-Beyaz aşkının daim 
olacağı inancındayız. Richard Moore’a 
Beşiktaşımız’ın marka değerine yaptı-
ğı katkılar için teşekkür eder, bundan 
sonraki kariyerinde başarılar dileriz. 
Saygılarımızla” Beşiktaş JK

Lisanslı ürünlerimizi büyük taraftarla-
rımızla buluşturan Kartal Yuvası mağa-
zalarına yenileri eklendi. İşte yeni açılan 
mağazalarımızın iletişim bilgileri: 

Muğla: Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar 
Sokak NO: 5/A Menteşe (0252 502 0101)

Yalova: Süleyman Bey Mh. Arabacılar 
Sokak No:17/A (0226 245 1903)

Antalya: Altınova Sinan Mh. Çağdaş 
Sokak Agora AVM No:5 Kat:1 Mağaza No: 
96 Kepez (0242 344 1903)

Adana: Yeni Mahalle Öğretmenler  
Bulvarı M1 Alışveriş Merkezi Seyhan 
(0322 433 1903)

İzmir: Beyazevler Mahallesi Akçay Cad. 
No:103 Dükkan No:1 K-058 Gaziemir 

Kulübümüzden 
Muş İdmanyurdu 
Kulübü’ne 
malzeme desteği

RICHARD MOORE’A VEDA MESAJI

YENİ KARTAL YUVASI MAĞAZALARI AÇILDI 

Gençlerimizle
profesyonel
sözleşme
imzalandı

Futbol Akademimiz’de başarılı 
performanslarıyla dikkat çeken 
dört genç oyuncumuz ile profesyo-
nel sözleşme imzalandı. Mustafa 
Apardı, Yusufcan Abay, Mertcan 
Açıkgöz ve Hüseyin Eray Karataş, 
profesyonel olarak Beşiktaşımız’a 
hizmet etmeye devam edecekler. 
Genç oyuncularımıza başarılarının 
devamını dileriz.

Başkanımız Fikret Orman’ın 
talimatıyla Kartal Yuvalarından 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz 
Hüseyin Mican’ın yönetiminde sağ-
lanan spor malzemeleri, Dernekler 
ve Taraftarlar Sorumlumuz Selçuk 
Kaynarkan tarafından Muş İdman-
yurdu Kulübü’ne ulaştırıldı. Muş 
Valisi Aziz Yıldırım, Muş Belediye 
Başkanı Feyat Asya, Muş Emniyet 
Müdürü Zafer Aktaş, Muş Alparslan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi 
Ahmet Polat ile Muş İdmanyurdu 
kulübü Başkanı Abdullah Alptekin 
Has ve Muş TÜFAD Başkanı Alpars-
lan Has törende yer aldılar. Muş 
Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirildi 
ve çocuklara kitap dağıtıldı.
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Beşiktaş Sompo Japan, gerek ligde 
gerekse Avrupa’da aldığı başarılı sonuç-
larla adından söz ettiriyor. Tahincioğlu 
Basketbol Süper Ligi’nde bileği bükülme-
yen Parkenin Kartalları, Banvit’i 83-87, 
Anadolu Efes’i 67-64, Gaziantep Bas-
ketbol’u 62-69 ve Galatasaray 80-78’lik 
skorlarla yendi. 

Baş Antrenörümüz Ufuk Sarıca, 
Galatasaray maçından sonra yaptığı 
açıklamada şunları söyledi: “Zor bir 
maç oldu. İkinci periyottan sonra oyuna 
hakimdik ama sonra maçı sıkıntıya 
soktuk. Acele atışlarda bulunduk. Rakip 
açık alanlar buldu. Tehlikeli bir ekibe 

karşı oynadık. Her şeye rağmen kazan-
mak önemliydi. Alttaki takımlarla arayı 
açmak önemliydi. Gereksiz atışlarla 
rakip maça ortak oldu. Sportmenlik 
dışı faul hakkında kural varsa kural 
uygulanmalı diye düşünüyorum. Son 
üçlük atışları çemberden çıktı. Yani 
maçı kaybedebilirdik. Hakemlerin bu 
konuda daha dikkatli olması gerektiğini 
düşünüyorum.”

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de ül-
kemizi başarıyla temsil eden Beşiktaş 
Sompo Japan, Nanterre 92’yi 79-74, 
Oostende’yi 87-77 yenerken, Sidigas 
Avellino’ya 90-74 mağlup oldu.

BU TAKIM BİR HARİKA DOSTUM 
Kadın 
basketbolda 
galibiyetler

CAN MAXIM MUTAF AMELİYAT OLDU

Kumuşoğlu, U-18 
Erkek Basketbol 
Takımımız’a 
yemek verdi

Kadın basketbol takımımız, 
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol 
Ligi’nde aldığı arka arkaya galibi-
yetlerle Mersin Bş. Bld.’yi 75-82, 
Bornova Becker’i 92-55, İstanbul 
Üniversitesi’ni 62-92, Adana ASKİ’yi 
98-59 yenerken, Yakın Doğu Üniver-
sitesi’ne ise 68-82 yenildi. Ekibimiz, 
EuroCup A grubu son maçında ise 
daha önce 66-60 yendiği Gorzow’a 
71-65 mağlup oldu. 

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız’ın 
başarılı oyuncusu Can Maxim Mutaf, sağ 
dizinde oluşan iç menisküs yırtığından 
dolayı ameliyat oldu. Almanya’da ba-
şarılı bir operasyon geçiren Can Maxim 
Mutaf’ın parkelere dönüş tarihi yapılan 
kontrollerin ardından belli olacak.

Yöneticimiz Ahmet Cihat Ku-
muşoğlu, No:1903’te düzenlenen 
kahvaltı organizasyonunda Bas-
ketbol Altyapı ve Akademi Genel 
Koordinatörümüz Serkan Arıca ile 
U-18 Erkek Basketbol Takımımız’ın 
teknik ekibi ve oyuncuları ile bir 
araya geldi. 
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Hentbol Süper Lig’in bileği büküleme-
yen Beşiktaş Mogaz Takımımız, Adıyaman 
Belediyespor’u 35-27, Antalyaspor’u 
25-30, Aziziye Bld. Termal Spor’u 42-31, 
Göztepe’yi 21-32 ve Selka Eskişehir Hent-
bol’u 30-25 yendi.

Bu arada Adıyaman Bld. Spor ile 
Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynadığı 
karşılaşma öncesi Aygaz’ın organizas-
yonuyla “Kadına Şiddete Hayır!” yazılı 
tişörtlerle ısınma hareketleri yapan 
takımımız, ardından “Kadına Şiddete 
Dur De!” pankart açarak duyarlılığını 
gösterdi.

Beşiktaş Mogaz Takımımız, VELUX EHF 
Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçlarında 
ise Montpellier HB’yi 28-33 ve Chekho-
vskie Medvedi’yi 33-29 yendi. Takımı-
mız, bu sonuçla grubunu üçüncü sırada 
tamamladı ve turnuvaya veda etti.

Öte yandan oyuncumuz Marko Krs-
mancic ve Mihajlo Radojkovic doğum 
günlerini, takım arkadaşlarıyla birlikte 
kestikleri pastayla kutladılar. Aziziye Bld. 
Termal Spor maçı sonrasında da Süley-
man Seba Spor Salonu’nu dolduran ta-
raftarlarımız, Radojkovic ve Krsmancic’in 
doğum günü nedeniyle pasta kestiler.

Taner Günay, Onur Ersin, Ramazan 
Döne ve Mehmet Demirezen, Başantre-
nörlüğünü Beşiktaş Mogaz Takımımızın 
Yardımcı Antrenörü İlker Şentürk’ün 
yaptığı Hentbol A Erkek Milli Takımı’nın 
kadrosuna davet edildiler. 

Yine genç hentbol takımımızın 

antrenörü Yusuf Ali Kurt’un antrenörlü-
ğünü yaptığı U-18 Erkek Hentbol Milli 
Takımı’nın yaptığı hazırlık kampına genç 
hentbolcularımızdan Doğukan Gök, Kaan 
Sağır, Yunus Güçlü, Oğuz Çevik, Ahmet 
Seha Durna, Ahmet Şenel Şahin, Ferdi 
Başboğa ve Doğukan Keser katıldı. 

Kadın voleybol takımımız, Vestel 
Venüs Sultanlar Ligi’nde Çanakkale 
Belediyesi’ne ve Galatasaray’a 3-2, Bursa 
Nilüfer Bld.’ne 3-0 mağlup oldu. Siyah 
Beyazlılarımız, Kupa Voley 1. Tur’da 
Çanakkale Bld.’ne 3-1 mağlup olurken 
ardından 3-1 yendi. Altın seti 15-12 ka-

zanan ekibimiz Kupa Voley final etabına 
yükseldi ve Galatasaray’ın rakibi oldu. 
Takımımız, final etabında Galatasaray’a 
3-0 mağlup olarak, kupaya veda etti. 

Erkek voleybol takımımız da, Kupa 
Voley’de eşleştiği Galatasaray’a iki maçta 
da 3-0 mağlup oldu.

PARKEDE EKOL, BEŞİKTAŞ HENTBOL 

HENTBOLCULARIMIZA MİLLİ DAVET

VOLEYBOLDA SONUÇLAR

ABD Beşiktaş’ı 
konuştu

Chicago Polis Vakfı’nın davetlisi 
olarak ekim ayında ABD’ye giden 
ressamımız Nihat Evren Derman, 
ülkemizi ve kulübümüzü temsil 
ederek, gurur kaynağımız oldu. 
Derman, Chicago Polis Teşkila-
tı’na ithafen resmettiği “Chicago’s 
Finest” adlı tabloda Beşiktaşı-
mız’a da ait detaylara yer vererek, 
kulübümüzün tanıtım rolünü de 
üstlenmiş oldu. Polis teşkilatına ait 
araçlardan birinin plakasını “BJK 
1903” olarak resmederken bu detay 
Polis Vakfı Başkanı Dean Angelo Sr. 
olmak üzere tüm teşkilat yetkilileri 
tarafından beğeniyle karşılandı. 
Tören sonrasında tablonun poster-
leri 10$’dan satışa sunuldu ve elde 
edilen gelirin yarısı görev başında 
yaralanmış polis çocuklarına burs 
vermek amacıyla toplandı. Diğer 
yarısı ile Türk çocuklarına destek 
için yardım fonu açtıran Derman, 
iki ülkenin olası dostluğu adına 
büyük bir projeye imza atmış oldu. 
Sanatçımızın bu özel çalışması için 
yapılan tören Shamrocks Maga-
zine Aralık sayısında yer buldu. 
Dergideki makalede, sanatçımızla 
birlikte kulübümüze de yer verilir-
ken önümüzdeki yıl için Virginia ve 
Roanoke Belediyesi, İlinois Jandar-
ma Komutanlığı ve NASA tarafından 
da davet alan Derman, “Ülkemin 
ve kulübümün tanıtımı için fırçama 
hakim olabildiğim sürece çalışmaya 
devam edeceğim” dedi. 
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Engelli sporculara verdiği destekle 
Türk sporunda öncü olan kulübümüz 
yazılı açıklama yaparak, Dünya Engelliler 
Günü’nde herkesi duyarlılığa davet etti. 
Açıklamada, “Türkiye nüfusunun önemli 
bir bölümünü engelli vatandaşlarımı-
zın oluşturduğu gerçeğini unutmamalı 
ve sorunlarına karşı duyarlı olmalıyız. 
Engelli insanlarımızın hayata daha 
kuvvetli tutunması, kulübümüz için her 
zaman önemli bir amaç olmuştur. Büyük 
kulüpler arasında Bedensel Engelliler 
Şubesi’ne ilk sahip olma onurunu taşıyan 
Beşiktaş JK onlarca engelli sporcuya 
kucak açmıştır. Engelli sporcularımızın ve 
Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli Sandal-
ye Basketbol Takımımız’ın başarılarıyla 
gurur duymaktayız” denildi. 

Ayrıca Esenyurt Üniversitesi’nde Üni-
versiteli Beşiktaşlılar (UNİBJK), 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü kapsamında  
“3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Beşik-
taş” konulu bir panel düzenledi. Panele 
yöneticimiz Erdal Karacan,  Beşiktaş RMK 
Marine Takımımızın Antrenörü Tacettin 

Çıpa, oyuncularımız Ferit Gümüş ve Deniz 
Acar ile Esenyurt Üniversitesi UNİBJK 
Başkanı Mehmet İbrahim Küçük katıldı.

Gülcem Anaokulu öğrenci ve öğret-
menleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
nedeniyle Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Takımımız’ı ziyaret 
etti. Minik misafirler, ellerinde “Siz Hiç 
Tekerlekli Sandalyede Oturup Koşmayı 
Denediniz mi?”, “Engelsizsiniz”, “Her 
İnsan Bir Engelli Adayıdır” yazılı pankart-
larla takımımızın antrenmanını izlediler. 

Takımımız, Eyafexpo Engelsiz Yaşam 
Fuarı’nı ziyaret etti ve Şişli Belediye 
Başkanı Hayri İnönü ile hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Takımımızın genel menajeri Erdem 
Göksel ise, Bahçelievler Belediyesi’nin 
düzenlediği 3. Eğitim ve Kariyer Günle-
ri’ne katıldı ve bir konuşma yaptı.

Öte yandan Beşiktaş RMK Marine ligde 
oynadığı maçlarda, İskenderun ESK’yi 
86-45, Balıkesir Büyük Şehir Belediye’yi 
64-74, Gaziantep Bld.’yi 72-52 ve İzmir B. 
Bld.’yi 62-49 yendi.

Beşiktaş Bingül Erdem Anadolu Lisesi 
11’inci sınıf öğrencileri, bu yıl Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın desteklediği, 
“Engel başarıya engel değil” adlı bir proje 
üstlendiler. Proje kapsamında öğrenciler, 
Süleyman Seba Spor Salonu’nda Beşiktaş 
RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basket-
bol Takımımız ile bir söyleşi gerçekleştirdi 
ve birlikte gösteri maçı yaptılar. Maç 
sonunda takımımıza “Engel Başarıya 
Engel Değil” yazılı plaket takdim edildi. 
Antrenörümüz Tacettin Çıpa öğrencilerin 
ziyaretinde memnun kaldıklarını ifade 
ederek, “Bir çok okula gittik. İlk defa bir 
okul bize bu kadar kapsamlı, bu kadar 
kalabalık geldi” diye konuştu. 

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

ENGEL, BAŞARIYA 
ENGEL DEĞİL

Kros takımımız 
Türkiye 
Şampiyonu 

Türkiye Kulüplerarası Bölgesel 
Yıldız ve 16 Yaşaltı Kızlar Kros Ligi 
Final Kros Ligi yarışları Kuşada-
sı’nda yapıldı. Yarışlar sonunda, 
Yıldız U-18 Kızlar Kros Takımımız 
33 puan ile dördüncü olurken 16 
Yaşaltı U-16 Kızlar Kros Takımımız 
36 puan ile Türkiye Şampiyonu oldu. 
Yarışlarda Rumeysa Coşkun ikincilik, 
Nurgül Uçgun üçüncülük elde etti. 

Türkiye Kulüplerarası Kros Ligi 
yarışlarında Büyük Kadınlar Kros 
Takımımız 129 puan ile dördüncü 
olurken, Genç Kadınlar Kros Takımı-
mız 180 puan ile üçüncü oldu.

Ayrıca Kulüplerarası Kros Ligi 
final yarışlarında zirve mücadelesi 
veren atletizm takımımız, genç 
kızlar kategorisinde üçüncü, büyük 
bayanlar kategorisinde dördüncü 
ve 4X1000 Metre bayrak takımı 
kategorisinde dördüncü oldu.
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Merkez futbol 
okulu veli 
toplantısı 

BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’de 
faaliyet gösteren merkez futbol 
okulumuzda eğitim alan öğrenci-
lerimizin velileri için bir toplantı 
düzenlendi. Toplantıya BJK Spor 
Okulları Genel Koordinatörümüz 
Tuğba Başer, BJK Spor Okulları Or-
ganizasyon Sorumlusu Yeliz İçen ve 
antrenörlerimiz ile öğrencilerimizin 
velileri katıldı. Toplantıda velilere, 
öğrencilerimizin gelişim durumla-
rıyla ilgili bilgiler verilirken veliler 
de istek ve görüşlerini dile getirdi.

Görüntülü Maç ve Performans 
Analiz Programı NacSport’u kullanan 
Beşiktaş Futbol Akademi’de uzman 
antrenörlerimiz, oynanan maçlarda ve 
yapılan antrenmanlarda oyuncularımı-
zın performanslarını değerlendiriyor 
ve analizler yapıyorlar. Oynanan maç 
esnasında yapılan canlı analizler saye-
sinde taktiksel çözümler, karşılaşmala-
rın devre aralarında futbolcularımıza 

görüntülü olarak anlatılıyor. NacSport 
analiz programı ile toplantılarda oyun-
cularımızın eksik yönleri tespit ediliyor 
ve sporcularımıza teorik ve pratik 
eğitimler veriliyor. Ayrıca takımlarımı-
zın performansları raporlanıyor, teknik 
ekiplerimiz tarafından değerlendirme-
ler yapılıyor, futbolcularımızın perfor-
mans verileri arşivleniyor ve gelişim 
takibi yapılıyor.

BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’de faaliyet gösteren merkez futbol okulumuz, 
İstinye Futbol Okulumuz’un öğrencilerini ağırladı. İki okul öğrencileri aralarında maç 
yaptı ve keyifli dakikalar yaşadı.

FUTBOL AKADEMİ’DE NACSPORT DÖNEMİ

İSTİNYE VE FULYA
FUTBOL OKULLARIMIZ BULUŞTU 
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Türkiye ve yurt dışında faaliyet 
gösteren futbol okullarımızın sorum-
lularının bir araya geldiği değerlendir-
me toplantısı, BJK Fulya Hakkı Yeten 
Tesisleri’nde Futbol Altyapıdan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Albayrak 
ve BJK Spor Okulları Genel Koordina-

törümüz Tuğba Başer’in katılımıyla 
gerçekleştirildi. Toplantıda, gelecekte 
yapılması planlanan faaliyetler hakkın-
da fikir alışverişinde bulunuldu. Metin 
Albayrak, futbol okullarımızın sorumlu-
larının isteklerini dinledi ve görüşlerini 
dile getirdi.

U-18 Milli Takımımız’ın Karadağ ile 
oynadığı hazırlık maçına U-19 takımı-
mızdan Erdem Seçgin ve Cenk Kuşku; 
U-17 Milli Takımı’nın Portekiz ile 
oynadığı hazırlık maçına Ersin Desta-
noğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya ve 

Oğuzhan Akgün; U-16 Milli Takımımız’ın 
İtalya ile oynadığı hazırlık maçına da 
Arif Boynuuzun ve Berke Avaz davet 
edildi. U-15 Milli Takımımız’ın Gürcis-
tan karşılaşmalarına ise Serdar Saatçi 
ve Ahmet Gülay çağrıldı. 

BJK FUTBOL OKULLARI
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

FUTBOL AKADEMİ’YE MİLLİ DAVET

Geleceğin 
Kartalları 
Bölgesel Futbol 
Turnuvaları

Süleyman Seba 
satranç sınıfı

BJK Spor Okulları’nın koordi-
natörlüğünde Türkiye genelinde 
düzenlenen Geleceğin Kartalları 
Bölgesel Futbol Turnuvası’nın altıncı 
etabı; Elazığ, Diyarbakır Ergani 
ve Malatya futbol okullarımızın 
katılımıyla Elazığ’da gerçekleştiril-
di. Oynanan müsabakalar sonunda 
Diyarbakır Futbol Okulumuz altıncı 
etabın birincisi oldu. Adana, Mersin, 
Antakya ve Hata İskenderun futbol 
okullarımızın katılımıyla Adana’da 
gerçekleştirilen yedinci etapta ise 
Mersin Futbol Okulumuz birincilik 
elde etti. 

As Başkanımız Deniz Atalay, 
Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan 
Şehit Oğuz Özgür Çevik İlkokulu’nda 
Onursal Başkanımız merhum Süley-
man Seba’nın anısına oluşturulan 
Süleyman Seba Satranç Sınıfı’nın 
açılışını yaptı ve okulda eğitim 
gören öğrencilerle bir araya gelerek 
hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Kürek takımımız, Salon Kürek Şampiyonası’na katıldı. Özyeğin Üniversitesi 
Çekmeköy Kampüsü’nde düzenlenen şampiyonada takımımız, Deniz Küreği Büyük 
Erkekler kategorisinde birinci oldu.

Masa tenisi takımımız, İzmir’de 
oynadığı Süper Lig 3. etap maçlarından 
galibiyetle ayrıldı. Siyah Beyazlılarımız, 
Divanpan Düzce’yi 4-1, Yalova Beledi-
yesi’ni 4-0, Gaziantep Belediye’yi 4-0 

ve Fenerbahç’yi 4-3 yendi. Süper Lig’de 
toplam on iki galibiyete ulaşan ekibi-
miz, yirmi dört puanla lider durumda 
ve en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin bir 
puan önünde.

KÜREK ŞAMPİYONASI’NDA BİRİNCİLİK 

MASA TENİSİNDE DÖRT GALİBİYET

Yıldızlar 
Grekoromen 
İl Şampiyonası 

Güreş takımımız, İstanbul’da 
Yıldızlar Grekoromen İl Şampiyona-
sı’nda mücadele etti. Siyah Beyazlı-
larımız şampiyonada 122 puan top-
ladı ve üçüncü oldu. Güreşçilerimiz 
Çağrıcan Bayram, Sinan Aksakal ve 
Metin Karabıyık turnuvada şampi-
yonluk kazanırken, Yusuf Durhan 
ikinci, Ebubeki Arslan üçüncü oldu. 

Baki Yalçın
Türkiye
Şampiyonu

Boksörümüz Muhammed Baki 
Yalçın, Rize’de düzenlenen Lütfü 
Okuyucu Büyük Erkekler Türkiye 
Ferdi Boks Şampiyonası’nda 91 
kg’da Türkiye Şampiyonu oldu. 3. 
grup müsabakalarında ise 75 kg’da 
ringe çıkan Zafer Elasan ikincilik, 60 
kg’da mücadele eden Bahadır Mutlu 
da üçüncülük elde etti.
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Avrupa’daki bölge 
derneklerimiz bir 
araya geldi

Almanya’dan 
başkanımıza 
plaket

Avrupa’daki bölge dernekleri, 
Avrupa Beşiktaşlılar Derneği Baş-
kanı Taner Tıraş’ın ev sahipliğinde 
Almanya’da toplantı yaptı. Yönetim 
kurulumuzun aldığı karar uyarınca 
RB Leipzig maçına taraftarlarımızın 
gitmemesi yönünde derneklerimiz 
de ortak görüş bildirdi ve bu yönde-
ki çalışmalar ele alındı. Toplantıya 
Avrupa Kartalları Taraftar topluluğu 
baş sorumlusu Halil Can, Duisburg 
Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Yusuf 
Genç, Achen Beşiktaşlılar Derneği 
2. Başkanı Deniz Çirci, Dortmund 
Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Dr. 
Akın Kara, Beşiktaş Avrupa Derneği 
Başkanı Mehmet Çoban ve dernek 
üyeleri katıldı. Toplantıda kulübü-
müzü temsilen Taraftar ve Dernek-
ler Sorumlumuz Selçuk Kaynarkan, 
Danışmanımız Şevki Bostan ve 
Burhan Topuz yer aldı.

Berlin Beşiktaşlılar Derneği 
Başkanı Mesut Şeref Öndel’in ev 
sahipliğinde Çarşı Berlin taraftar 
gurubu ve bölge derneklerimiz ile 
yapılan toplantıda da RB Leipzig 
maçına gidilmemesi kararı alındı.

Almanya Mannheim Beşiktaş-
lılar Derneği Başkanı Onur Teki-
narslan ve yönetim kurulu üyeleri, 
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için 
geldikleri İstanbul’da Başkanımız 
Fikret Orman’a nezaket ziyaretinde 
bulunup plaket taktim ettiler. Der-
nek yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş 
JK Müzesi’ni gezip, Vodafone Park’ta 
şeref turu attılar.

• 1903 Isparta Beşiktaşlılar Derneği-
miz, 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone 
Park yakınında yaşanan hain terör 
saldırısında şehit düşen Polis Memuru 
Durmuş Öcal’ın evini ziyaret ederek, 
ailesinin acılarını paylaştı. 

• 1903 Isparta Beşiktaşlılar Derne-
ği ve Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Süleyman Seba UNİBJK Topluluğu 
tarafından “Toplumsal Farkındalık” 
çalışmaları kapsamında “Gençliğimize 
sahip çıkıyoruz” projesi düzenledi ve 
Isparta’da iki köy okulunda Süleyman 
Seba Kütüphanesi açtı. Okullardaki Ulu 
Önder Atatürk’ün büstleri yenilendi, ay-
rıca tüm öğrencilere üniversitede açılan 
standlarda toplanan Beşiktaş ürünleri 
hediye edildi.

• Çeşme Beşiktaşlılar Derneğimiz, 
10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park 
yakınında yaşanan hain terör saldı-
rısında şehit düşen vatandaşlarımızı 
anarak, saygı duruşunda bulundular. 
Dernek üyeleri anmanın ardından “Ka-
dına Şiddete Hayır” yürüyüşü düzenle-
yerek duyarlılıklarını sergilediler.

• Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği,  
Başkanı Cenk Ahmet Sözer ve yöne-
tim kurulu üyeleri, Başkanımız Fikret 
Orman ile yöneticimiz Üyemiz Hakan 
Özköse’nin manevi destekleriyle okulla-
ra yardım kampanyası başlattı. Yardım 
kampanyasıyla toplam 6500 öğrenciye 
on branşta spor yapmaya imkan tanı-
yacak spor malzemesi ile 1450 öğren-
ciye kışlık giysi yardımında bulunmak 
amaçlanıyor. Aydın’ın Soğucak ilçesinde 

bulunan Soğucak Ortaokulu’nda; Diyar-
bakır’ın Sur ve Hani ilçelerinde bulunan 
Büyükakören İlkokulu ile Belen Ortao-
kulu’nda; Mardin’in Artuklu ilçesindeki 
Gökçe İlkokulu ve Ömerli ilçesindeki 
Şehit Öğretmen Fasih Söğüt İlkoku-
lu’nda eğitim gören öğrencilere spor 
malzemesi ve kışlık giyecek desteğinde 
bulunuldu. 

• Anadolu Beşiktaşlılar Derneği 
Başkanı Kemal Erdoğan, Genel Sek-
reter Salih Ünver ve dernek yönetim 
kurulu üyeleri, serebral palsi tedavisi 
gören minik taraftarımız Hamza Yiğit’in 
doğum gününü Ankara Gani Baba 
Restoran’da düzenledikleri etkinlikle 
kutladılar. Başkanımız Orman, doğum 
günü kutlamasına görüntülü bağlanarak 
minik Hamza Yiğit’in doğum gününü 
kutladı.

• Anadolu Beşiktaşlılar Derneği yö-
neticileri, görevi sırasında hayatını kay-
beden şehitlerimizin aileleri ile birlikte 
Vodafone Park’ta Şeref Turu organizas-
yonuna katılıp, Beşiktaş JK Müzesi’ni 
gezdiler. Daha sonra yöneticilerimiz 
Ahmet Nur Çebi ile Berk Hacıgüzeller 
şehit ailelerini Vodafone Park’ta kabul 
ederek çeşitli hediyeler takdim ettiler.

• Samsun Beşiktaşlılar Derneği, 
Samsun’un Asarcık İlçesi Çulhaoğlu 
İlkokulu’ndaki öğrencilere giyim eşyası 
ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

• Çeşme Beşiktaşlılar Derneği, Si-
vas’ın Zara İlçesi Şerefiye Köyü okulun-
daki öğrencilere kırtasiye malzemesi ve 
okul çantası hediye etti.

DERNEKLERİMİZİN FAALİYETLERİ 
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BesıKTasLI GIRISIMCI
IS ADAMLARI VE 

KADINLARI DERNegı
(BEGIKAD)

Türkiye’deki tüm spor kulüpleri dernekleri içinde kadın ünvanını adın-
da barındıran derneğin resmi kuruluşu, 15 Mayıs 2017 olmasına rağmen, 
tam faaliyete geçiş tarihi, Başkanımız Fikret Orman, İkinci Başkanımız 
Ahmet Nur Çebi ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan 
Özköse’nin bizzat katılımıyla dernek binasını hizmete açtıkları tarih olan 
15 Haziran 2017’dir. Dernek olarak da, bu açılış tarihi kuruluş tarihi olarak 
benimsenmektedir.

Türkiye’deki tüm spor kulüpleri dernekleri içinde, adında kadın ünvanını 
da taşıyan ilk dernek olan Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Der-
neği’nin (BEGİKAD) yönetim kurulu, kadın kurucu üyeleriyle beraber bir ilke 
imza atacak şekilde oluşturulmuştur. BEGİKAD, Beşiktaşlı taraftar derneği 
olarak Beşiktaşlılığı en iyi şekilde yaşamak, yaşatmak, gelecek nesillere 
Beşiktaşlılığı aşılamanın yanında iyi bir sivil toplum kurumu olmak için de 
azami çaba göstermektedir. Kadınlara ve çocuklara özel faaliyet ve organi-
zasyonlar düzenlenmek de, BEGİKAD’ın en önemli özelliğidir.

KURULUŞ

İlker Bayram
(Başkan)

Hatice Çağlar 
(Başkan Vekili)

Osman Murat Solak 
(Başkan Yardımcısı)

Mehmet Demir  
(Başkan Yardımcısı)

Egemen Ümit Kaplan 
(Başkan Yardımcısı)

Gürkan Gürkale 
(Başkan Yardımcısı)

Gökalp Çakır  
(Sayman)

Haluk Bayram 
(Genel Sekreter)

Fatoş Bayram

Berna Üstündağ

Emine Turgut

Murat Parsak

Sabiha Rahşan Solak

Gülşah Saatçi

Özlem Boztaş

Yavuz Aygüney

Pelin Aslan

Kadire Arslan

Güler Demir

Ferdi Çiftçi

Sabah Ferda Parsak

Gökhan Aksümer

Erzat Yıldız

Serpilgül Kınacı

Anıl Ünal

YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

MİSYON VE VİZYON
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• Vodafone Arena’da yapılan çalış-
tay kararlarına uygun halde Beşikta-
şımız’a yakışır şekilde dekore edilen 
dernek binası, yirmi beş kişilik top-
lantı salonu, yetmiş kişilik konferans 
ve kokteyl salonu, bay bayan ayrı 
tuvaletler, sekretarya, muhasebe ve 
özel dekore edilmiş başkan odasının 
yanında tüm faaliyetlere hizmet ve-
rebilecek şekilde teknolojik donanıma 
sahip bir hale getirilmiştir.
• 15 Haziran 2017 tarihinde yapılan 
açılış organizasyonunda, Başkanımız 
Fikret Orman, İkinci Başkan Ahmet 
Nur Çebi, Derneklerden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse 
ve Dernekler Genel Sekreteri Selçuk 
Kaynarkan’ın katılımıyla, derneğin 
resmi açılışı gerçekleştirilmiştir.
• Yönetim kurulu, üyeler ve engelli-
ler ile birlikte yaklaşık yüz elli kişiyle 
Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilerek, 
BEGİKAD Başkanı tarafından anı 
defteri imzalanmıştır.

• Ankara’da derneğin tanıtımı ve 
bilinilirliğini artırmak için; İngiltere Eski 
Büyükelçisi Richard Moore, TUSİAV 
Başkanı Veli Sarıtoprak, ASO Başkanı 
Nurettin Özdebir, Yenimahalle Bele-
diye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya 
Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz 
Kaya’ya ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
• Ankara’da ilk kez düzenlenen milli 
parklar festivaline sponsor olarak, 

Beşiktaşımız’ın adının daha fazla 
duyulması yanında, derneğin tanıtım 
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
• Dernek merkezinde eğitim semi-
nerleri başlatılmıştır. İlk olarak üc-
retsiz “İşaret Dili Eğitim Semineri” ve 
ardından “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” 
seminerleri gerçekleştirilerek, katılan 
üyelere sertifikaları takdim edilmiştir.

• Gaziler Günü’nde Başkanımız 
Fikret Orman’ın da katılımıyla, TSK 
Rehabilitasyon Merkezi’ndeki gazile-
rimize moral ziyareti düzenlenmiş, bu 
ziyarette gazilerimizle keyifi vakitler 
geçirmenin yanında, gazilerimize 
forma ve tişörtler takdim edilmiştir.
• 1. Geleneksel Tavla Turnuvası 
organize edilerek, kazananlara tavla, 
forma vb. hediyeler takdim edilmiştir.
• Genel Sekreterimiz Ahmet Ürk-
mezgil, Yönetim Kurulu üyemiz Hakan 
Özköse ve Derneklerden sorumlu 
Genel Sekreterimiz Selçuk Kaynar-
kan’ın katılımıyla, TSK Rehabilitasyon 
Merkezi’ne ikinci gaziler moral ziyareti 
gerçekleştirilerek, gazilerimize forma 
ve tişörtler takdim edilmiştir.
• Van Kerim Tuncer İlk ve Orta Oku-
lu’na, yönetimimizle birlikte özel bir 
organizasyon düzenlenerek, maddi 
değeri 580.000 TL olan, bot, mont vb. 
kıyafet ile birlikte, yöneticimiz Hakan 
Özköse’nin destekleriyle, Beşiktaş 
tişört, atkı ve bere yardımları yapıl-
mıştır. 

• Van yardımı, işitme engelliler oku-
luna boya yardımı ve birçok eğitim 
kurumuna desteklerinden dolayı 
BEGİKAD, bu yıl TÜSİAV tarafında 
yılın “Eğitime Destek Ödülü”ne layık 
görülen ilk taraftar derneği olmuştur.
• Başkanımız Fikret Orman’ın danış-
manı Barbaros Yarkın’ın katılımıyla 
üçüncü kez bu kez hastanede yatan 
gazilerimize moral ziyareti gerçek-
leştirilerek gazilerimize forma ve 
tişörtler hediyeler takdim edilmiştir.
• Dernekte tüm maçlara gerek seya-
hat gerekse yemekli organizasyonlar 
düzenlenerek, üyelerin birlikte keyifli 
vakitler geçirilmesi sağlanmaktadır.
• Üyelerle aile birlikteliğini artırmak 
için muhtelif günlerde kahvaltı orga-
nizasyonları düzenlenerek derneğin 
çalışmaları hakkında bilgiler veril-
mektedir.
• 19 Aralık 2017 tarihinde Ankara 
Hilton Oteli’nde üyeler arası iş birliğini 
artırmak için net working etkinli-
ği, ardından başarılı geçen bir yılın 
kutlandığı yeni yıla merhaba partisi 
düzenlenerek üyeler arası birliktelikle-
rin artırılması sağlanmıştır.
• BEGİKAD yeni yıldan itibaren de, 
üyelerine özel avantajlar sunacağı 
BEGİCARD uygulaması, okuyama-
mış kadınlarımıza uzaktan eğitim ile 
okur yazar olma desteği, üyeler ve 
tüm Beşiktaşlılar için kaptanlık ve 
kısa mesafe telsiz belgesi seminerleri, 
kendi faaliyetlerini içeren aynı za-
manda sosyal, kültürel ağırlıklı bir der-
gi çıkarmak ve Ankara’da bir Beşiktaş 
ormanı açmak için çalışmalarına hız 
kesmeden devam etmektedir. ◊

“Başta yönetim kurulumuz olmak üzere, yapılan tüm faaliyet ve or-
ganizasyonlarda ilk olmanın gururunu da üstünde taşıyarak, üyeleri-
mizin de destekleriyle, Beşiktaş çatısı altında örnek bir dernek olmak 
için var gücümüzle çalışmak en büyük arzumuzdur. Henüz daha al-
tıncı ayımızı doldurmuşken, ağırlaştırılmış Beşiktaşlılığımızın yanında, 
iyi bir sivil toplum kurumu olmak için de çalışan BEGİKAD, Beşiktaşı-
mız’ın isminin birçok platformda yer almasını sağlamak ve örnek bir 
dernek olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir.”

FAALİYETLER

BAŞKANIN MESAJI

Telefon: 0312 496 1903   •   www.begikad.org.tr   •  E-Posta: info@begikad.org.tr
Adres: Uğur Mumcu Cad. 99/10 Çankaya-Ankara
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Kablosuz kulaklık setlerinin en 
iyisi teknoloji editörlerinin de ter-
cihleriyle Razer Thresher Ultimate 
modeli oldu. Razer firmasının ergo-
nomik ve hafif tasarımı ile bugüne 
kadarki en iyi konsol kulaklığı olarak 
lanse ettiği ve özellikle PlayStation 
4 ve XBox ile tam uyumlu, entegre 
Dolby Digital ses teknolojileri ve 
gecikmesiz ses sağlama özellikleri 

sayesinde Razer Thresher Ultimate 
artık oyun severlerin de ilk tercihi 
olacağını düşünüyoruz. Üzerinde 
oldukça geliştirilmiş ve kullanım 
sırasında rahatsız etmeyen bir de 
kulaklığı bulunuyor. Tam şarj ile yak-
laşık on altı saat kullanılabilen bu 
kulaklık gövdesinde yer alan micro 
USB girişinden şarj edilebilmekte-
dir. Kulaklığımızın sağ tarafında ses 
kapatma düğmesi olarak kullanılan 
bir ses düzeyi kadranı ve sol tara-
fında da mikrofon sesini kapatan 
bir sohbet ses kadranı bulunuyor. 
Bu kulaklık setimizin yaklaşık 10 
inç boyunda bir USB alıcı standı 
ile kullanıldığını belirtmeden geç-
meyelim. Sadece konsol tarafında 
değil PC kullanımında da aşağı kalır 
bir yanı olacağını sanmadığımız bu 
muhteşem kulaklık ile oyun keyfinizi 
katlayarak artıracaksınız. 

EDİTÖRLERİN TERCİHİ 
RAZER THRESHER 
ULTİMATE

Yazı:
Murat Yıldız

Ürün adından da anlaşılacağı gibi daha çok spor aktivitelerinde kullanılacak 
biçimde imal edilmiş olan Samsung Gear Sport, kısa bir süre önce kullanıcıların 
beğenisine sunuldu. Bilindiği üzere oldukça geniş yelpazede teknolojik ürün çe-
şitliliği bulunan Samsung firmasının akıllı saat ürün gamında da çeşitliliğe verdiği 
önemi son ürünü ile görmekteyiz. Gear Sport modelinde daha sağlıklı bir yaşam 
için kendinizi motive edebileceğiniz çeşitli aktivite takip uygulamaları bulunuyor. 
Fitnes, diyet, yüzme, tur zamanı, kulaç sayısı ve kalori gibi spor ve sağlık aktivite-
lerini dilerseniz Gear Sport, mobil telefonunuz ve TV birlikteliğinde senkronize kul-
lanarak takip edebileceksiniz. Yaklaşık 5atm sıvı basıncına dayanıklı olan bu ürün 
takriben elli metreye kadar su altında rahatlıkla çalışabilecektir. Uçak ve araç 
yolculuklarında dahi Gear Sport buna göre ayarlanabilir ve koltuğunuzda yapa-
bileceğiniz eğilimleri size önerir. Spotify uyumluluğu sayesinde müzik keyfinize 
ara vermeden devam edebileceksiniz. Mavi ve siyah renk seçenekleri ile satışa 
konulan ürünümüzün dilerseniz kayışlarını da değiştirebiliyorsunuz. 

Samsung’tan 
sporculara yönelik 

yeni akıllı saat modeli 
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Hong Kong merkezli akıllı telefon 
üreticisi OnePlus firmasının en yeni 
ürünü OnePlus 5T model adı ile 
tanıtıldı. Cihazın 6 inç genişliğin-
de, 1080x2160 piksel çözünürlüğe 
sahip ve Corning Gorilla Glass 5 
teknolojisi ile kırılma ve çizilmelere 
karşı güçlendirilmiş Optic Amoled 
tipte bir ekranı bulunuyor. Birincil 
kamera olarak 16+20 megapiksel 
çözünürlükte olacak şekilde iki 
kamera bir arada kullanılan ciha-
zımızda ikincil kamera yani selfie 
kamerası ise 16 megapiksel çözü-
nürlükte fotoğraf ve videolar çeki-
lebilmekte ve buna ek olarak HDR 
ve panorama modunda çekimler 

de yapılabilmektedir. Android 7.1.1 
Nougat versiyon işletim sistemi 
yüklü olan OnePlus 5T donanım 
bakımından da hiçte azımsanma-
yacak bileşenlere sahip. Octa-core 
olarak bilinen çift dört çekirdekli 
işlemcisinin birinci bölümü 2.45GHz 
ikinci bölümü ise 1.9GHz işleme ka-
pasitesine sahip olduğunu görmek-
teyiz. Hafıza kart slotu bulunmayan 
bu cihazda 128GB dahili depolama 
birimi 8GB Ram bellek ile destekle-
nirken, 64GB dahili depolama birimi 
olan modelinde ise 6GB Ram bellek 
desteğine düşüldüğü görülmek-
tedir. Çift sim kart kullanılabilen 
cihazımızda parmak okuyucusu, 

Wi-Fi, Bluetooth ve USB 2.0 ‘den 
C-Tipi dönüştürücü ile data iletim 
kanalları da mevcuttur. 3300mAh 
kapasiteli bir bataryası bulunan 
OnePlus 5T modeli kısa bir süre 
önce raflarda yerini aldı.

İş hayatında oldukça önemli bir 
yeri olan departman toplantıları ve 
çeşitli konferanslarda ne gibi zor-
luklar yaşadığımızı hepimiz gayet 
iyi biliyoruz. Bu yaşanılan 
zorluklardan biri 
de aynı ortamda 
bulunmayan 
diğer kişiler ile 
video konfe-
rans yönte-
miyle iletişim 
kurulmasıdır. 
Gerek ses 
iletiminde 

gerekse de görüntü 
aktarılması gereken 
durumlarda karşılıklı 
paylaşımın zorlukları 
ile başa çıkmaya 
çalışmışızdır. Artık 
bu tipte sorunları tek 
bir ürün ile ortadan 
kaldırmak mümkün. 
Logitech firmasının  
en yeni ürünlerinden 
biri olan “MeetUp  
ConferenceCam”  
 
 

 
 

sahip olduğu 120° görüntüleme 
özelliği ve entegre ses desteği ile 
herkesin görülmesini ve duyulması-
nı sağlar. Küçük konferans salonları 
ve toplantı odaları için hepsi bir 
arada özelliği sayesinde ideal bir 
konferans kamerasıdır. Dar bir alan-
da olsanız bile kaydırma ve eğme 
özellikleri olan merceği sayesinde 
geniş açıda görüntüleme sağlaya-
bildiği için herkesi rahatlık görme-
nize yardımcı olacaktır. Video kon-
ferans uygulamaları ile rahatlıkla 
çalışabileceği gibi kompakt tasarı-

mı sayesinde kablo karma-
şasını da en aza indirir. 

Tablet bilgisayar ve 
akıllı telefonunuz ile 
de eşleştirebileceği-
niz Logitech MeetUp 

ConferenceCam 
tam anlamıyla 

sizi toplantı 
ve kon-
ferans-
larınızda 
refaha er-
direcektir. 

Çin’li OnePlus 
yeni Smartphone 
modelini tanıttı

Logitech MeetUp ile küçük bir 
konferansa ne dersiniz?



110
Ocak
2018



111
Ocak
2018

Bisiklet dünyasından

Orica-Scott takımı,
Mitchelton-Scott

olarak devam edecek
2018 yılında Orica ile anlaşması 

biten Scott’un yeni partneri, Mitc-
helton firması... Butik otel ve şarap-
çılık iş alanlarında faaliyet gösteren 
firma Avusturalya menşeli takımın 
yeni sponsor olacak.

Greg Van Avermaet’ın 
yeni BMC bisikleti tanıtıldı

İsviçreli bisiklet üreticisi BMC fir-
masının takımının başarılı sporcusu 
Greg Van Avermaet’ın 2018 yılında 
bineceği bisiklet basına tanıtıldı. 
BMC firmasının amiral gemisi olan 
yol bisikleti modeli Teammachine 
SLR01’in disk frenli versiyonu 2018 
model full Dura-Ace R9100 serisi ile 
donatılmış. Ayrıca Shimano’nun yeni 
entegre powermetresi de bisiklette 
bulunmakta.

Marcel Kittel 2018’de
Katusha-Alpecin

takımında
Geçtiğimiz yılı Quickstep takı-

mında Specialized bisiklete binerek 
tamamlayan Marcel Kittel, 2018 
yılında Katusha takımında sprint 
atacak olup, artık Alman bisik-
let üreticisi Canyon’un bisikletine 
binecek. Aeroad CF SLX modeline 
binecek olan yakışıklı sporcu, anla-
şılan o ki, bu yıl saçlarının yanı sıra 
bisikleti de çok konuşulacak. Aero-
dinamiğinin özel bir şekilde yapıldığı 
belirtilen bisiklette tüm ekipmanlar 
sporcunun hızını maksimize edecek 
şekilde dizayn edilmiş.

Lightweight Meilenstein 
disk jant seti: 1245 g.

Üst seviye Alman jant üreticisi 
Lightweight firması yol bisikletin-
de yaygınlaşan disk frene uyumlu 
jant seti piyasaya sürdü. Karbon 
malzemeden üretilen ve inanılmaz 
derecede hafif olan bu jantların 
yurtdışında 4000  gibi astronomik 
fiyatlarda satıldığını görmekteyiz.

Campagnolo bisiklet 
tekstiline girdi

Efsanevi bisiklet component 
üreticisi campagnolo 2018 bahar/
yaz sezonu için kadın ve erkek bi-
siklet tekstili kreasyonunu çıkarttı. 
“Performance first” mottosuyla yola 
çıkan ürünlerin üst seviye kalitede 
yol bisikleti forma ve taytı olacağı, 
sporcunun performansına olumlu 
katkı yapacağı belirtiliyor. Formalar 
100-160€ ve askılı taytların 120-
200€ aralığında olacağı bilgisini 
edindik.

Kendi fren yapan
bisiklet

Fransız şirket VéliSo 
futuristic bir elektrikli 
bisiklet üzerinde çalışı-
yor. Üzerinde kör noktaları 

görüntüleyen sensörlerin 
olduğu ve kaza ihtimalinde 

otomatik frenleme yapan bir 
bisiklet geliştirdikleri alınan haberler 
arasında... ◊

Yazı:
E. Burak İzmirlioğlu

Bisiklet Sporcusu - Mühendis
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Motosiklete
kaç yaşında başlanmalı?

Yazı:
Mustafa Tekin

Motosiklet Başlangıç ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitmeni 

www.besiktasmtsk.com

B aşlığı okuyunca 
kısa bir şaşkınlık 
yaşamış ola-
bilirsiniz. Ama 
bazı başarılar  

       inanın tesadüf 
değildir. Dünyanın birçok ülkesinde 
erken yaşta (dört-beş yaş) çocuk-
larını motosiklete binmeye teşvik 
eden aileler, çocukları on altı-on 
yedi yaşlarına geldiğinde dünya 
şampiyonluklarıyla tanışıp başarılı 
sporcular yetişmesine yardımcı 
oluyor.

Peki çocuklarınızı nasıl bu işe 
başlatacaksınız?

Erken yaşlarda çocukların zeka, 
denge, ritm, oryantasyon, algı hızı, 
hareketlilik, koordinasyon gibi 
özelliklerinin şekillenmeye başladığı 
dönemdir. Bu sebeplerden dolayı 
dört-altı yaş arasında bir denge 
bisikleti edinip, çocuğunuzu trafiğe 
kapalı, boş ve düz bir alana götü-
rüp, dengede kalmasını öğretmeniz 
gerekli. Dengeyi iyice oturttuktan 
sonra pedallı bir bisikletle koordi-

nasyonunu geliştirmesini sağla-
masına yardımcı olmalısınız. Tabii 
bunları yaparken koruyucu ekip-
manlarının (kask, dizlik, dirseklik, 
eldiven, kaburgalık, bot vb.) tam 
olmasına mutlaka özen göster-
melisiniz. Daha sonrasında bu işi 
profesyonelce yapan yerler araş-
tırılmalı ve çocuğunuzu oralara 
yönlendirmelisiniz. 

Bu eğitimlere genelde enduro 
eğitimi ile başlanılır. Enduro, moto-
siklet sporlarının temeli, en zoru ve 
en üst seviyesidir. Süpermoto veya 
pist yarışçısı olmayı hedefleyen 
insanlar, küçük yaşlarda enduro, 
motokrosla bu işe başla-
mışlardır.

Daha sonra çocuğun 
hangi kategoride daha 
başarılı olacağına inanı-
lıyorsa oraya yönlendiril-
melidir. Böylelikle çocukla-
rınızı sporun içinde tutup hem 
onları kötü alışkanlıklardan 
uzaklaştırmış hem birçok ge-
lişim alanına katkı sağlamış 
hem de ülkemizin geleceği 
adına bilinçli nesiller yetiş-
tirilmesine yardımcı olmuş 
olursunuz.

Yeni bir yıl, yeni 
umutlar, yeni başlan-
gıçlar... Geçtiğimiz 
yıldan daha güzel, 
daha mutlu, daha 
sağlıklı, daha çok 
kilometreli bir yıl 
geçirmeniz dile-
ğiyle... Bir Kartal 
gibi yollarda iyi 
seyirler. ◊
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A cısıyla tatlısıy-
la koca bir yılın 
sonuna geldik.  
Seneyi şampi-
yon olarak  

          kapatmanın 
mutluluğu da en tatlıları sıralama-
sında başı çekiyordu. Sporumuz için 
de güzel bir yıl oldu; en son 2010 
yılında federasyon başkanımızla ka-
tıldığım Dünya Ralli Şampiyonası’nın 
bir ayağı yeniden ülkemizde... Üstelik 
bu sefer tabiat harikası turizm cen-
netimiz Muğla/Marmaris sınırları 
içerisinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl Türkiye Ralli Şampiyonası 
takviminde olan yarış, 20-22 Ekim 
tarihlerinde Marmaris’te Gençlik ve 
Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman 
Aşkın Bak tarafından verilen startla 
başladı. Büyük ölçüde önümüzde 
yıl WRC parkuru olarak geçilecek 
etapların kullanıldığı yarış, aynı 
zamanda Avrupa Ralli Kupası’nın da 
bir yarışı olduğu için yerli-yabancı 
katılımcılar tarafından yoğun ilgi ve 
katılımla sağlandı.

Benim için yarışın ayrı bir yeri 
vardı. Uzun süre ayrı kaldığım 
parkurlara Yiğit Timur’la beraber 
dönüyor olmam, Fiat ailesinde ikinci 
dönemimin ilk resmi organizasyonu 
olması, oluşumunu ve gelişimini an 
an yaşadığımız otomobilimiz Fiat 
Ege’anın rallideki ilk startı olması, 
heyecanımı hat safhaya taşıyordu. 
2017 yılının en özel anı diyebilirim. 
Adeta bir yıl boyunca bu gün için 
çalışmıştık. Yeni bir otomobil yap-
manın zorluklarını biliyordum. Daha 
önce de Fiat Palio projesinin içinde 
en başından beri bulunmuştum. 
Kendimi yazılarımda anlatmayı çok 
sevmem ancak böyle bir durumu 
paylaşmadan geçmek kendime ve 
projeye saygısızlık olurdu, ki ilerleyen 
yazılarımda bir sayıyı buna ayıra-
cağım.

Ralliye geri dönecek olursak, 
ev sahibi federasyon başkanımız 
Serkan Yazıcı, bölgeyi çok iyi bilen, 
sporculuk hayatında sıkça geçti-
ği toprak yolları Türk ralli severlere 
açalı sadece bir yıl olmuştu. Yarış, 
bugün Dünya Ralli Şampiyonası’nın 
da etapları haline dönüştü. Bazıları 
kırıcı, bazıları hızlı ve temiz toprak, 
tabiri caiz ise her sürüşe uygun 
etaplarla sporculara ve seyircilere 
açıldı.

Aday yarış on üç özel etaptan ve 
toplamda 607 kilometreden oluştu. 

Bunun 199 kilometresi özel etap... 
Cuma akşamı seremonik startla 
başlayan yarışın ilk gün etapları 
Cumartesi günü ikişer kere geçi-
len Ayhan Tokyay, Mustafa Koç ve 
Ali Sipahi etapları ile devam etti. 
Başkan, geçmişte sporumuz adına 
önemli işler yapmış sporcu büyükle-
rimizin adını etaplara vererek vefası-
nı ve saygısını bir kez daha gösterdi.

Pazar günü Renç Koçibey, Lemi 
Tanca ve Yusuf Aramacı etapları da 
ikişer kere geçilerek son etap olan ve 
son birkaç yıldır, power stage olarak 
geçilen (ek bir puan getirisi olan özel 
etap) RedBull power stage ile yarış 
son buldu.

Yarışın favorileri arasında geçen 
yarışta podyumun en büyük favorisi 
Murat Bostancı-Onur Vatansever 
ikilisi yoldan çıkarak yarış dışı kal-
dılar. Diğer bir favori Orhan Avcıoğlu 
için ise durum biraz daha farklıydı 
ve Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz, 
bu yarış sonucu alacakları derece 
ile Balkan Ralli Şampiyonu olma 
ihtimalleri vardı. Bu bilinçle hareket 
eden Orhan ve Burçin, başından so-
nuna hakim oldukları yarışı kazana-
rak hem Marmaris rallisinde kürsü-
nün en üst basamağına oturdular 
hem de Balkan Kupası’nı kazanarak 
göğsümüzü kabarttılar. Kendilerini 
kutluyoruz ve önümüzdeki yıl daha 
büyük başarılara imza atmalarını 
bekliyoruz. Yarışın ikinciliğini Burak 
Çukurova, üçüncülüğünü ise Kıb-
rıslı sporcu Mustafa Bulutoğulları 
kazandı.

Yılı hem benim için hem de spo-
rumuz için en önemli aktivitesiyle 
uğurlarken, yeni yılın arzu ettiğiniz 
her şeyle beraber gelmesi dileğimle... 
En çok da takımımızın arka arkaya 
üçüncü şampiyonluğunu dileyerek 
yazımı noktalıyorum. ◊

Yazı:
Kaan Özşenler

İleri Sürüş ve Sportif Sürüş Eğitmeni
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Bu bir ilandır



Göçmenleeeer
Tarih: 08 Ocak 2018 • Saat: 20:00 • Yer: Eskişehir Kültür ve Sanat Sarayı
Fiyat: ¨67.00
Tarih: 09 Ocak 2018 • Saat: 20:00 • Yer: Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi
Fiyat: 1. Kategori ¨56.00, 2. Kategori ¨45.00
Mültecilerin, gözümüzün önünde cereyan eden hayatta kalma mücadeleleri, 
Matei Visniec imzalı gerçekçi ve yer yer absürd tınılı bir oyunla, Genco Erkal 
eliyle sahneye taşınıyor.

Wild Beasts
Tarih: 11 Ocak 2018 • Saat: 21:30 • Yer: Salon İKSV, İstanbul
Fiyat: Tam ¨89.50, Öğrenci ¨67.50
2002’de Hayden Thorpe ve Ben Little önderliğinde ‘Fauve’ adıyla kuruldu, 
2004’te davulcu Chris Talbot’un katılımıyla Wild Beasts olarak ortalığı kasıp 
kavuracak kariyerlerinin başlangıç düdüğü çalındı. Enerjik sound’ları ve 
Thorpe’un teatral falsetto vokalindeki ışığı Domino Records gördü, grup 
2007’de plak şirketine dahil oldu.

OCAK
ETKiNLiKLERi

Leonardo Da Vinci Expo: Dahi 
İstanbul’da 
Tarih: 01-31 Ocak 2018 
Yer: UNIQ Müze, İstanbul
Fiyat: ¨33.00
UNIQ İstanbul, Rönesans döneminin en büyük dahisini 
keşfetmeye davet ediyor. Leonardo Da Vinci’ye adanmış 
en önemli sergi olarak tasarlanan uluslararası bu sergi, 
prömiyerini yaptığı Belçika’nın ardından dünya  
turuna ilk olarak İstanbul’da başladı. Sergi, 
Da Vinci’nin orijinal eskizlerinden yola 
çıkılarak oluşturulan yüz replikasıyla 
birlikte; orijinal el yazması, tablo 
ve çizimlerin de dahil olduğu 
iki yüze yakın eseri 
sanatseverlerle 
buluşturuyor.

                                    Sadece Diktatör 
                                   Tarih: 05-19 Ocak 2018 • Saat: 20:30 • Yer: Kadıköy E..K Tiyatrosu, İstanbul 
                      Fiyat: Tam ¨56.50, Öğrenci ¨36.50
                                         “Benim gibi bir adam, yıllardır ‘tehlikeli bu adam’ diye düşünülen bir adam, eğitimsiz denilen,  
                            cahil denilen bir adam, kaba saba bulunan, “radikal bu” denilen bir adam nasıl oldu da bu kadar  
                   yükseldi? Diktatör... Herhangi bir diktatör... Sadece diktatör... Nerde, ne zaman olduğunun önemi yok.  
          Yüzyıllar boyu, fırsat bulduğunda hükmetmiş tüm diktatörler gibi varlığının meşruiyetini tartış(tır)mayan 
bir diktatör... Peki nasıl geldi bu diktatör? Hangi ara, nasıl, her şeye sahip oldu ve hatta her şeyin ta kendisi oldu? 
Bütün bunlar olurken kim neredeydi ve daha birçok soru...”

                                          Hakan Altun
                                           Tarih: 06 Ocak 2018 
                               Saat: 22:00
                     Yer: Jolly Joker, Ankara
         Fiyat: Sahne Önü Bistro ¨248.50
Bistro ¨169.50, Ayakta ¨67.50

7 Kocalı Hürmüz 
Tarih: 06-07-13-14-21 Ocak 2018 • Saat: 15.30-20.30
Yer: Türker İnanoğlu Maslak Show Center, İstanbul
Fiyat: 1. Kategori ¨100.00, 2. Kategori ¨90.00, 3. Kategori 
¨70.00, 4. Kategori ¨50.00
Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil’in 
kaleme aldığı, farklı meslek ve tiplerden altı kocası olan 
Hürmüz’ün yedinci kocasıyla evlenmesiyle yaşanan 
olayları mizahi bir dille anlatan “7 Kocalı Hürmüz” 
müzikali, iddialı kadrosu ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in 
yorumuyla yeniden sahneye taşınıyor. Müzikalin oyuncu 
kadrosunda; Müjdat Gezen, Birce Akalay, İlker Ayrık, 
Yonca Evcimik, Ercan Bostancıoğlu, Suzan Kardeş, Ömür 
Arpacı, Mehtap Ar, Arzu Okay, Can Bana, Aykut Taşkın, 
Barış Taşkın, Cengiz Okuyucu ve Cengiz Gezgin yer alıyor.

Yıldız Tilbe 
Tarih: 12 Ocak 2018 
Saat: 22:00
Yer: Jolly Joker Vadistanbul, 
İstanbul
Fiyat: Loca (4 kişilik) ¨3390.00
Sahne Önü Bistro ¨282.50
Bistro ¨169.50
Ayakta ¨85.00

                                                        Mor
                                                            Tarih: 12 Ocak 2018 
                                           Saat: 20:30
                           Yer: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul
              Fiyat: Tam 56.00 TL, Öğrenci 36.00 TL
Sığınma evinde bulunan beş kadının yaşanmış hikayesinin canlandırıldığı oyundaki karakterler 
(yaşadıkları şiddet hikayelerinin yanı sıra); günlük yaşamlarını, çekişmelerini, sosyal 
hayatlarını, alışkanlıklarını, dedikodularını, sırlarını birbirleriyle ve seyirciyle paylaşıyor. Bunu 
yaparken karakterler kimi zaman duygusal anlar yaşayıp ağlıyor kimi zaman komik durumlara 
düşüp kahkahalar atıyor, attırıyor.
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Amy&More
Tarih: 13 Ocak 2018
Saat: 21:00
Yer: Asmalı Sahne
İstanbul
Fiyat: Tam ¨39.50
Öğrenci ¨24.50

Troya
Tarih: 12 Ocak 2018 
Saat: 21:00
Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, İstanbul
Fiyat: Saha İçi Platinum ¨135.00, Saha İçi VIP ¨120.00, Tribün 
Kategori 1¨100.00, Tribün Kategori 2 ¨90.00, Tribün Kategori 
3 - ¨70.00, Tribün Kategori 4 ¨60.00

Haluk Levent
Tarih: 17 Ocak 2018 • Saat: 21:30 • Yer: Beyrut Performance, İstanbul
Fiyat: 4 Kişilik Balkon VIP ¨538.00, 3 Kişilik Balkon VIP ¨403.00
2 Kişilik Balkon VIP ¨269.00, Normal ¨56.50

Sertab’ın
Müzikali

Tarih: 19 Ocak 2018 • Saat: 20:30
Yer: UNIQ Hall, İstanbul

Sertab Erener, Sertab’ın Müzikali ile
şarkılarının hikayelerini sesi ve dansları ile

anlatıyor. Bu yıl sanat hayatında yirmi beşinci yılını
kutlayan Sertab Erener ile 120 dakika konser, gösteri ve ötesi...

Fiyat: VIP ¨275.00, 1. Kategori ¨165.00,
2. Kategori ¨110.00, 3. Kategori ¨66.00 

Can Bonomo
Tarih: 26 Ocak 2018 
Saat: 22:00
Yer: Dorock XL, İstanbul
Fiyat: ¨45.00

Alice Russell
Tarih: 27 Ocak 2018 
Saat: 22:00
Tarih: Zorlu PSM-Studio, İstanbul
Fiyat: Tam ¨70.00
Öğrenci ¨50.00

Stormtrooper figürleri sergisi 

Yavuzfest İzmir
Tarih: 27 Ocak 2018 
Saat: 14:00
Yer: İzmir Arena
Fiyat: ¨56.00
Olağanüstü yeteneğiyle kısa müzik serüveninde milyonları 
etkisi altına alan, Türk rock müziğinin gelmiş geçmiş en iyi 
gitar virtüözü olarak anılan, Hendrix’in ruhunu taşıdığı iddia 
edilen ve aramızdan çok erken ayrılan Yavuz Çetin, aramızdan 
ayrılışının on yedinci yılında sevenleri ve arkadaşları 
tarafından müzikle anılacak. Yavuz Çetin Müzik Festivali Rock 
Konvoyu sanatçılar: Bulutsuzluk Özlemi, Moğollar, Kurtalan 
Ekspres, Adamlar, Sahte Rakı, Yavuzcan Çetin

Beşiktaş JK, dünya sinema tarihine damgasını vuran, her 
yaştan milyonlarca  hayranın heyecanla takip ettiği Star Wars 
efsanesinin en yeni filmi “Star Wars: Son Jedi” tutkunlarını 
Beşiktaş JK Müzesi’ne davet ediyor. 
Sergide müzik, eğlence, spor, karikatür ve fotoğraf 
dünyasının tanınmış simalarının Star Wars markasına olan 
hayranlıklarından esinlenerek tasarladıkları birbirinden 
heyecan verici Star Wars Stormtrooper figürleri yer alıyor.  
Bu özel tasarımların yer aldığı sergi 7 Ocak 2018 tarihine 
kadar Vodafone Park Beşiktaş JK Müzesi’nde ziyaretçilerini 
bekliyor. Sergi sırasında çocuklar için Star Wars karakterleri 
ile yüz boyama ve origami atölyeleri gerçekleşecek.

Lee Alex - Magic Dreams
Tarih: 20 Ocak-04 Şubat 2018
Yer: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi, İstanbul
Dünyada yılın en iyi illüzyonisti ödülünü alan 
“Lee Alex - Magic Dreams” gösterisi ile sömestir 
tatilinde İstanbul’da! Lee Alex, inanılmaz illüzyon 
efektlerini müzik, dans ve tiyatronun iç içe geçtiği 
kendine has stili ile dünyanın sayılı isimlerindendir. 
Sahnede yarattığı bu gizemli  dünya yediden yetmiş 
yediye her yaştan izleyiciyi kendi içine çekiyor ve 
izleyicileri düşlerine ortak edip, onlara unutulmaz 
anlar yaşatıyor.
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E fsane karakter 
“Ofsayt Osman”ı 
hatırlamayanınız 
var mı? Bana ka-
lırsa, “Bu da mı  

    gol değil” repliği-
nin sahibi bu karakter, tüm tavrıyla 
sanki Beşiktaşlı bir delikanlı gibidir. 
Beşiktaşlılar da, çoğu aynı zaman-
da Beşiktaşlılık değerleri de olan 
o eski İstanbulluluk geleneğini 
hala yaşatmaz mıdır? Modern 
hayatın getirdiği tüm değişim 
rüzgarlarına rağmen sanki 
hala biz temsil eder gibiyiz, 
delikanlılığı da, beyefendili-
ği de, çok şükür! İşte büyük 
sanatçı Sadri Alışık’ın 
sinemada yarattığı “Ofsayt 
Osman” tiplemesi de (Turist 
Ömer’in hayta Fenerliliğinin 
tam aksine) Beşiktaşlı semt 
çocuğu gibidir, tüm duruşu ve 
içtenliğiyle...

Sadri Alışık... Önce öznel sebep-
lerimi sıralayayım, neden ayın kült 
sinema artisti Sadri Alışık’tır... Bir; 
annem, onu her ziyarete gittiğimde, 
uyumaya gitmeden önce bizlere 
“Turist Ömer selamı” vererek oda-
sına geçer. Bu, bizim ailemizin bir 
geleneği olmuştur.

İki; çocukluktan büyüyene kadar 
Trakyalı annem sayesinde Sadri 
Alışık’ın ismini “Sadral Işık” sandım. 
Annem öyle telaffuz ederdi çünkü. 
Tüm çabalarıma rağmen hala öyle 
anar “Sadral Işık”ı... Ve bu durum 
beni pek eğlendirmektedir.

Nesnel sebeplere gelince, sayıları 
saymakla bitmez. O muhteşem 
filmleri zaten yeterince gerekçe 
sunar bizlere:

“Turist Ömer” serileri ve “Ofsayt 
Osman” tiplemesinin yanı sıra; 1966 
yılında çevrilen ve Atıf Yılmaz’ın yö-
nettiği ‘‘Ah Güzel İstanbul”u unut-
mak mümkün müdür? Bu filmin aynı 
zamanda Sanremo Film Festivali 
Özel Ödül sahibi olduğunu da not 
edelim.

Güzel Sanatlar Akademisi Resim 
Bölümü’nde de okuyan Sadri Alışık, 
çok güzel yağlı boya ve kara kalem 
tablolara imza atmıştır.

1994 yılında son filmi olan Yavuz 
Özkan’ın yönettiği  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yengeç Sepeti’nde oynar ve Altın  
Portakal En İyi Erkek Oyuncu ödü-
lünü aldıktan bir yıl sonra, yetmiş 
yaşında yaşama gözlerini yumar...

Sadece sinemada yarattığı 
kalbur üstü ve “can” karakterlerle 
değil, gerçek hayatta da beyefendi 
kişiliğiyle halkımızın gönlünde yer 
tutmuş büyük sanatçıyı sevgi ve 
özlemle anıyor, Siyah-Beyaz za-
manlarımızın Kartal yürekli bu sıra 
dışı ustasını ayın kült sinema artisti 
olarak selamlıyoruz. ◊

Yazı:
Murat Arda

SADRi ALIŞIK
Ayın kült sinema artisti: 
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On dört yaşındaki Gaza, ya-
şadığı küçük sahil kasabasından 
ayrılarak büyük şehirde liseyi oku-
mayı hayal ederken, babasının onu 
insan kaçakçılığı şebekesinin bir 
parçası haline getirmesiyle suçla 
tanışır. Gaza’nın ergenliği, baba-
sının baskıcı karakteri ve sürekli 
gözlemlediği göçmenlerle geçmeye 

başlar. Gaza, babası gibi şiddet ve 
baskı üzerine bir hayat mı kura-
caktır yoksa o da bir göçmen mi 
olacaktır? Hakan Günday’ın “Daha” 
adlı romanının beyazperde uyarla-
ması olan filmde Onur Saylak hem 
yönetmen olarak aynı zamanda 
başrol oyuncusu olarak perfor-
mans gösteriyor. ◊

Büyük oyuncu Sadri Alışık’a bü-
yük bir saygı besleyen ve Arif dahil 
birçok karakterine yine Sadri Alışık 
tiplemelerinden esinlenerek hayat 
veren “modern Turist Ömer” Cem 
Yılmaz’ın başrolde olduğu yeni 
filmi siz bu satırları okumaya baş-
ladığınızda vizyona girmiş olacak. 
Arif v 216, ünlü komedyen Cem 
Yılmaz’ın 2004 yılında vizyona 

giren filmi G.O.R.A.’nın baş kahra-
manlarını ele alıyor. Esnaf Arif ve 
yakın arkadaşı robot 216’nın yeni 
maceralarını işleyecek olan filmde 
başrollerde Cem Yılmaz’a başarılı 
oyuncu Ozan Güven’in yanı sıra, 
sadece müzisyen kimliğiyle değil, 
sinemadaki başarılarıyla da ilgiyle 
izlediğimiz üstat Özkan Uğur da 
eşlik ediyor. ◊

Yönetmen: Kıvanç Baruönü
Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Özkan Uğur

Yönetmen: Onur Saylak
Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck,
Tuba Büyüküstün

Arif v 216

Daha



Ayın Kitabı

Yazar: Kolektif
Çevirmen: Altuğ Akın

Yayınevi: Desen Yayınları
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GABO
Büyülü

bir yaşamın 
hatıraları

debiyat serüve-
nimde en büyük 
motive kaynak-
larımdan biri 
olmuştur Gabo.  
Büyük yazarın 

“Büyülü Gerçekçilik” akı-
mına gönderme yaptığım 

“Saykodelik Gerçek-
çilik” tarifi, ona olan 
saygı ve sevgimle il-
gilidir. Şimdi de, onun 
yaşamını derinleme-
sine ele alan müthiş 
bir çizgi roman ile 
karşı karşıyayız. 
Büyülü gerçeklik 
akımının en önemli 
kalemlerinden 
Gabriel García 
Márquez’in insani 
ve edebi yönleri-
ni bir çizgi roman 
biçiminde okurların 
beğenisine sunan 
Gabo - Büyülü Bir 
Yaşamın Hatıraları, 
2014 ilkbaharın-
da kaybettiğimiz 
Nobel Ödüllü Latin 
Amerikalı edebiyat 

efsanesinin yaşam 
öyküsünü göz-

ler önüne 
seriyor. 

Hikâyelerini en iyi direksiyon 
başında hayal ettiğini söyleyen 
Gabriel García Márquez, eşi Merce-
des ve çocukları ile birlikte çıktıkları 
Acapulco yolculuğunun edebiyat 
kariyerinde önemli bir kırılma nok-
tasına dönüşeceğini tahmin bile 
edemezdi. Başlangıcına bir türlü 
karar vermediği için yaklaşık yirmi 
yıldır kafasını kurcalayan “Ev” isimli 
hikâyesi için aradığı o ateşleyici 
fikir nihayet zihninde canlanmıştı. 
Yazmaya başlayacağı yeni kitabının 
ekseninde artık neyin olacağını çok 
iyi biliyordu: Anneannesi ve dedesi 
ile birlikte yıllarca yaşadıkları Arca-
taca’daki evleri...

Doğum anından okul yıllarına, ilk 
aşkından hayat arkadaşı Merce-
des’e, okuduğu ile kitaptan kaleme 
aldığı ilk öyküye, etkisi altından kur-
tulamadığı Kafka’nın Dönüşüm ese-
rinden Carlos Fuentes, Julio Cortá-
zar gibi Latin Amerika edebiyatının 
önemli yazarları ile olan ilişkilerine, 
Fidel Castro’dan ülkesinin siyasi 
tarihine kadar Márquez’in hayatı 
üzerine üç farklı çizer tarafından 
görselleştirilen bir hikâye resmeden 
kitap, hayallerinin peşinden koş-
maktan asla vazgeçmeyen ölüm-
süz bir yazarın, bir çocuktan Nobel 
ödüllü bir romancıya dönüşmesini 
ve ilham veren yaratım sürecine 
tanıklık etmemizi sağlıyor... ◊
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Aynı zamanda coşkulu bir Beşiktaşlı da olan arkadaşımız Uğur 
Batı, üretken bir yazar, verimli bir akademisyen... Sinaps, “Beynimizin 
ve Kararlarımızın Sıradışı Hikâyesi” adlı bu eserinde sıra dışı sorula-
rın peşine takıyor hepimizi: 

Acı insanı daha mı mutlu kılıyor? Beynimizi rehin alan yiyeceklere 
niye karşı koyamıyoruz? Diyetler neden işe yaramaz? Sevgiliniz tak-
lit ürün kullanıyorsa size aldatma potansiyeli daha yüksektir desek! 
Kusursuz Beynimiz, Kararlarımızın Nöroanatomisi ve Zihnin Oyunları 
-Neden ihanet ediyoruz? Kaybeden pehlivan neden güreşe doymaz! 
Güzelliğin zihinde yarattığı yıkıcı etki nasıl oluyor? Neden irrasyonel 
ve sabırsızız? Aşkın nörobiyolojisi? Rüşvetin nöropsikolojisi: Herkesin 
bir fiyatı var mı? Seninki ne kadar? Ya çok aptalsanız! Beyninizde 
bir Tanrı noktası var mı? Her şey sizin iradenizle mi oluyor?  “Beyin 
yakan sorulara hazırız” diyorsanız hemen kitapçıya uğrayınız. ◊

Okuma iştahını gıdıklayacak kitap pakedi, Hep Kitap etiketiy-
le kitapçılara dağıtıldı... Bacon, Caravaggio, Cézanne, Dalí, Gaudí, 
Gauguin, Goya, Kandinsky, Leonardo da Vinci, Magritte, Matisse, 
Monet, Pollock, Rembrandt, Van Gogh, Warhol, Frank Lloyd Wright 
ve farklı ülkelerden, farklı akımlardan, sanat dünyasında iz bırakmış 
on yedi sanatçı, deli ve dahiler bu sette yer almakta. Ödüllü çizerle-
rin hazırladığı büyüleyici illüstrasyonlar ve özel baskılarıyla her biri 
kendi başına bir sanat eseri olan on yedi kitap, sanatseverleri keyifli 
bir yolculuğa çıkarıyor. ◊

Yazan: Uğur Batı
Yayınevi: Doğan

Yazan: Kolektif
Yayınevi: Hep Kitap

Sinaps, Beynimizin 
ve Kararlarımızın
Sıradışı Hikâyesi

İşte Sanat
Serisi Seti
17 Kitap Takım

MüZiKOMANi

AC/DC kurucusu, beyefendi kişilik 
Malcolm Young, ne yazık ki vefat etti. 
Yoldaşı Brian Johnson, Malcolm’un 
ardından kamuya açık bir mektup 
kaleme aldı. Ben de Türkçe’ye çevirdim. 
Müzik dünyası artık her zamankinden 
daha yoksul... Huzur içinde yat sevgili 
Malcolm...

“Otuz iki yıl, dostum Malcolm ile 
sahnede yan yana durduk. Çok üzgü-
nüm ve yakın arkadaşımı kaybetmenin 
acısını çekiyorum. Bu dünyadan göçtü-
ğüne inanamıyorum. Her zaman onun 
ne büyük bir riff dehası olduğunun ay-
rımındaydım. Çaldığı ezgiler efsaneydi, 
artık o da bir rock efsanesi oldu. Sevgili 
eşi Linda, çocukları Kara ve Ross ve 
elbette ki sevgili Angus... Hepinizin ke-
derini, acısını paylaşıyorum.

Sevgili Malcolm, hiçbir zaman bir 
rock yıldızı gibi davranmadı. O, şan 
veya şöhrete inanmayan, bilge ve mü-
tevazı bir kişilikti. O, AC/DC’yi yaratan 
kişiydi ama tek bir sebebi vardı: ‘Orta-
lıkta rock ‘n’ roll diye bir şey yoktu.’

Sevgili Malcolm; seni tanıdığım için, 
sana dostum diyebildiğim için gururlu-
yum.

Seni en içten dileklerimle selamlıyo-
rum.” ◊

AC/DC’nin 
acısını 

paylaşıyoruz
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MALCOLM YOUNG
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BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN BAŞ ANTRENÖRÜ UFUK SARICA:

“SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKAN
BİR TAKIM YARATTIK”

Alaz Aracı,
12 Ocak 2010;
Umut Nehir Özcan,
8 Nisan 2008 
doğumlu... İkisi de 
Beşiktaş Süleyman 
Seba Merkez Basketbol 
Akademisi’ne 
devam ediyor ve 
büyüyünce profesyonel 
basketbolcu
olmak istiyorlar. 
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üzel bir 
Beşiktaş 
gününde 
büyük hay-
ranlık  

           beslediği-
miz Beşiktaş Sompo Japan Baş 
Antrenörü Ufuk Sarıca ile Akat-
lar’daki tesisimizde buluştuk. 
Kendisi ile çok iyi vakit geçirdik 
ve iyi birer sporcu olabilmemiz 
için ondan çok değerli nasihatler 
aldık. Ufuk Sarıca, sorduğumuz 
soruları yanıtlarken ne kadar ka-
rizmatik bir spor insanı olduğunu 

da bizlere gösteriyordu. İşte o 
röportajımız...

Beşiktaş’ta hem oyuncu hem 
de antrenör olarak hizmet 
verdiniz. Duygularınızı tek ke-
limeyle ifade etseydiniz hangi 
sözcüğü seçerdiniz?

Gururlan. Çünkü Beşiktaş’a 
hizmet etmek insana gurur verir. 
Beşiktaş’ın bir parçası olmak, 
taraftar olarak, sporcu olarak, 
yönetici ya da antrenör olarak 
fark etmiyor, insana yüce duygu-
lar yaşatıyor.

Basketbol oyna-
maya nasıl ve ne 
zaman başladınız?

Babam sayesinde 
dokuz yaşımdayken 
basketbola yöneldim.

Eğitim hayatınız 
ve basketbolu bir 
arada yürütmek sizi 
zorlamış mıydı?

Ne yazık ki Tür-
kiye’deki sistemde 
hem eğitim hem de 

“Beşiktaş taraftarı en yaratıcı, en 
entelektüel derinliğe sahip bir 

profilde. Beşiktaş Sompo Japan 
takımı da, seyir zevki veren bir 

takım. Taraftar-takım bütünleşmesi 
konusunda biraz daha çaba 

harcamalıyız. Basketbol takımımıza 
daha fazla destek bekliyorum. Çünkü 

Beşiktaş taraftarı tribünde varlığını 
hissettirdiği oranda başarılar da 

kendiliğinden gelecektir.”
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“Kendine güvenen bir 
ekip haline geldik. Bunu 

önemsiyorum. Ancak 
hiçbir zaman ‘Tamam 
olduk’ dememeliyiz. 
Beşiktaş’a yakışan 

hiç şımarmamak ve 
daima hedeflerinin 

peşinde koşup başarıya 
odaklanmaktır.”
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basket bir arada çok kolay yürü-
müyor. Benim de okul hayatımda 
zorlandığım çok oldu çünkü tüm 
konsantrasyonum basketbola 
kaymaya başlamıştı. Bir süre 
sonra bir seçenek yapmak 
durumunda kalıyorsunuz ve ben 
basketbolu seçtim.

Beşiktaş Sompo Japan 
hedeflerine emin adımlarla iler-
liyor. Neler söyleyebilirsiniz?

Sahaya kazanmak için çıkan, 
kendine güvenen bir takım yarat-
tık. Beşiktaş Sompo Japan olarak 
hiç şımarmadan disiplinimizden 
taviz vermeden şampiyonluğa 
uzanmayı hedefliyoruz.

Bizim gibi genç basketbolcu-
lara öneriniz ne olurdu?

Yaptığınız iş ne ise tutkuyla 
yapın. İlla profesyonel basketbol-
culuk için söylemiyorum bunu, 
elektrik teknisyeni bile olsanız 
işinizi tutkuyla yaparsanız fark 
yaratırsınız.

Beşiktaş Sompo Japan olarak 
olarak taraftarlarımıza mesajı-
nız nedir?

Beşiktaş taraftarı en yaratıcı, 
en entelektüel derinliğe sahip bir 
profilde. Beşiktaş Sompo Japan 
takımı da, seyir zevki veren bir ta-
kım. Taraftar-takım bütünleşmesi 
konusunda biraz daha çaba har-
camalıyız. Basketbol takımımıza 
daha fazla destek bekliyorum. 
Çünkü Beşiktaş taraftarı tribünde 
varlığını hissettirdiği oranda 
başarılar da kendiliğinden gele-
cektir.

Daha önceki bir röportajınız-
da “Beşiktaş’ı herkese kafa tu-
tan bir takım haline getireceğiz” 
demişsiniz. Peki şu an böyle bir 
takım olduk diyebilir miyiz?

Kendine güvenen bir ekip ha-
line geldik. Bunu önemsiyorum. 
Ancak hiçbir zaman “Tamam 
olduk”’ dememeliyiz. Beşiktaş’a 
yakışan hiç şımarmamak ve da-
ima hedeflerinin peşinde koşup 
başarıya odaklanmaktır. ◊



KARTALLAR
mini mini
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Atlas Karakaş ve
Kara Kartallar sınıfı,

hep bir ağızdan
“Eski açık Beyaz

desene”
diye bağırıyor.
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Utku Gören 14 
Ağustos 2005’te, 
Tufan Gören 28  
Mayıs 2009’da 

dünyaya geldi ve o 
günden beri Beşiktaş’ı 

çok sevdiler.

Yağız 
Torunoğulları, 
adeta yıldız 

oyuncumuz Pepe’nin 
bakışlarıyla rakip takımları 

tutan arkadaşlarına 
“Hodri meydan” diyor 
ve “Burası Beşiktaş” 

diye de ekliyor.

Derya Karaboğaz,
“Kartal yattığı yerden
belli olur” dercesine

gururlu...



KARTALLAR
mini mini
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Emir ve Emre Ergüçikizlerinin mini Kartal oldukları dönemden neredeyse Baba Kartal oldukları döneme kadar olan hayatlarını Siyah Beyaz bir film şeridi gibi ortaya işte böyle serdi Bekir Ergüç...

İkiz kardeşler Efe ve
İbrahim Kıratoğlu 3 Şubat 

2009 tarihinde hayata 
“Siyah diyerek gözlerini 

açtılar. Bugün de “Beyaz” 
diyerek Kara Kartal’ı 
desteklemeye devam 

ediyorlar.

Aras Ege
Çobanoğlu, 

Amerikan Kartalı ile 
Beşiktaş Kartalı’nın 

kardeş olduğunu 
söylüyor.



139
Ocak
2018

139
Ocak
2018

Yavru 
Kartallar 

üçlüsü, Yusuf, 
Kartal ve Mehmet Efe, 
koltuklarına kuruldular.

Üst üste üçüncü 
şampiyonluk için 
gün sayıyorlar....

Nisanur Banmaz, Adapazarı’ndan tüm Beşiktaş Camiası’na sevgilerini yolluyor.

Ricardo Farasopulo,
13 Ağustos 2012 tarihinde 
doğdu. Babasıyla maçlara 
giden ve en çok da Pepe 
ve Negredo’yu çok seven 

Ricardo, Vodafone Park ve 
Kartal Yuvası’na gidince 

çok mutlu oluyor.
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B
u yaz tatilinin 
bir haftasını 
eskiden Ay-
dınspor’da top 
koşturmuş  

     Bayrampaşalı 
arkadaşımın Milas’ın Boğaziçi 
köyüne yakın bir sitedeki yaz-
lığında geçirdik. Doğal olarak 
çevre yerleri de gezmeye çalıştık. 
Boğaziçi köy içi henüz yağma-
lanmamış, küçük, şirin, sakin bir 
plajı ve salaş balık lokantaları 
olan bir yer. Lokantalar genelde 
aile işletmeleri ve sıcak insanlar 
oldukları için sohbet etme şansı 
buluyorsunuz. Yerel pazarlara 
meraklı olduğumuzdan pazar 
kurulan günü hemen öğrendik. 

Pazarın kurulduğu gün 
pazarda dolaşırken oğlumuz 
Direnç, bir tezgahın önünde 
kendine bileklik yaptırmak istedi. 
Pazar esnafı arkadaş Soner Bay, 
sanatçı kişiliğini minicik taşlara 

yansıtıyor. Sadece isim 
yazmak değil, size 
sormadan bir şeyler de 
çiziveriyor ve bu ruhu-
nuza uygun oluyor. Bir 
sürü boyayla bir ressam 
edasıyla ince ince çalışıp 
üstüne de koruyucu 
bir cila atarak kurutma 
işlemini yapıp işini teslim 
ediyor. Ancak bu emeğin 
taşa yansıtılması süreci 
çok kısa olmadığından 
müşterileriyle de sohbete giriyor. 

Direnç’e hangi takımı tuttu-
ğunu sordu. Övünçle “Beşiktaş” 
haykırışı çıktı oğlumuzun 
ağzından. Soner kardeşimiz de 
Beşiktaş sevdalısıymış meğer. 
Hem de ne sevda, hiç maçına 
gidememiş olmanın kara sevda-
sını yaşıyor. Eşim Sevgi hemen 
atılarak “Esas hasta babamızdır 
bizim, maçlara gider, kongre 
üyesi hatta” diyerek sohbete 
girdi. Sanatçımız hayran 
olduğu futbolcunun 
Atiba olduğunu ve 
oğlu Noah’ı çok 
sevdiğini söyledi. 
“Abi” dedi, “Ben 
Noah’a bir 
hediye yapsam 
iletme şansın olur 
mu?” E peki bu güzel, 
içten insan kırılır mı? “Tabii” de-
dim, “Bir şekilde iletirim.” Hemen 
Noah için el emeği bilekliği göz 
nurunu akıtıp yaptı. Büyük bir 
sevinçle oğlum Direnç’e emanet 
etti. 

Takımın kalacağı otele gittik 
ama futbolculara ulaşmak o 
kadar kolay değilmiş. Kamp 
denilen şey çok ciddiymiş. Kon-
santrasyon bozulmaması için 
dışarıyla bağlantı en az düzeyde 
tutulurmuş. Ne bilelim! Ama 
değerli dostumuz Korkut Soydan 
bunu da düşünmüştü. Bizim 
hikayemizi dünya tatlısı bir insan, 

Beşiktaş A Futbol Takımı Medya 
Sorumlusu Selim Şakarcan’a 
anlatmış, o da sevgili Atiba’ya. 
Atiba’nın çok duygulandığını ve 
çok memnun olduğunu, yemek 
sonrası kısa bir süre için Direnç’le 
buluşacağını söyledi. Bekledik, 
aynı gün olan İzmir Beşiktaşlılar 
Derneği’nin 25. yıl kutlama kok-
teylini kaçırdık, heyecanlandık, 
hatta hiç aklımızda olmamasına 
rağmen diğer futbolcularla, Şe-

nol Güneş’le, sevgili emek-
tarımız Süreyya Soner 

ile fotoğraf çektirme 
şansımız da oldu 
ama buluşma 
sonunda gerçek-
leşti. Sevgili Soner 

Bay’ın Noah’a 
hediyesini babasına 

emanet ettik, kendisin-
den son derece sıcak Türkçe 

bir teşekkür aldık. O kadar yer 
görmüş, milyonların sevgilisi, 
dünya standartlarına göre çok iyi 
kazancı olan, tüm bunların etki-
sinde egosu şişik olması gerek-
tiğini düşündüğümüz Atiba’yı o 
küçücük bileklik ne kadar mutlu 
etti, bilemezsiniz. Bileklik sonuçta 
bir simge belki de; Milas’tan bir 
sevgiyi avucuna alan oğlumuz, 
kamptaki Beşiktaşlılarla beraber 
olmanın sevincini ve bizim 
mutluluğumuzu içine katarak Ati-
ba’nın gönlüne koydu.

Ne mutlu emek verene, ne 
mutlu değer bilene... ◊

BABA KARTAL İLE YAVRU KARTAL’IN ATIBA MACERASI
Yazı:

Celal Boratav



141
Ocak
2018



AKTÜE L

Yazar: Helen Stratton Would
Çevirmen: Derya Çebi
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Berk, geceleri gökyüzünü pırıl 
pırıl aydınlatan Ay’a hayrandır. 
Ay’a bakarak uykuya dalarken 
güzel hayaller kurar. En büyük 
hayali de astronot olmaktır. Ama 
bir gece, bir de bakar ki, gözkyüzü 
bomboş, Ay’ın yerinde yeller 
esiyor. Büyük bir üzüntüye kapılan 
Berk, Ay’ı birilerinin çaldığını düşü-
nüp aramaya koyulur. 

Ay’ı Kim Çaldı? Helen Strat-
ton-Would’un ilk kitabı. 1972 do-
ğumlu Stratton-Would, Fransızca 
ve Rusça Uygulamalı Dilbilim bölü-
münden mezun oldu. Oğlu aynı 
zamanda kitabın da baş karakteri. 
1981 doğumlu illüstratör Vlad 
Gerasimov ise eğitimini ekonomi 
alanında yapmış olsa da, çocuk 
kitapları resimliyor. ◊

Ay’ı Kim Çaldı?

MUTLU CANAVAR 
AİLESİ

· Zürafalar, 35 cm uzunluğunda siyah bir dile sahiptirler. 

· Kangurular, geri geri yürüyemezler. 

· Kelebekler, ayaklarıyla tat alırlar. 

· Kadınlar, erkeklere oranla iki kat fazla göz kırpar. 

· İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir. 

· Gözleri açık tutarak hapşırmak imkansızdır 

· İnsan elinde en yavaş uzayan tırnak baş parmağınki,
en hızlı uzayan tırnak ise orta parmağınkidir.

İLGİNÇ BİLGİLER

B İ L İ Y O R  M U S U N ?

Wishbone ailesi, mutlu olmaktan çok 
uzakta olan bir ailedir. Bir aile olarak 
yeniden bağlanma girişimi ailenin annesi 
Emma’dan gelir. Emma aileyi toplamak 
için eğlenceli bir gece planlar. Ancak planı, 
kötü bir büyücünün onları lanetlemesiyle 
geri teper. Aile gecesinin maholması yet-
mezmiş gibi artık bütün aile bireyleri birer 
canavar haline gelmiştir.



ÖNEMLİ NOT: Belgeler başvurudan en fazla 3 ay önceki tarihle hazırlanmış olmalıdır, daha eski tarihli belgeler kabul edilmez.

Tüzük gereği üyeliğinize karar verildiği tarafınıza bildirildikten 30 gün içinde giriş ücreti ve aidat tutarının ödenmesi 
gerekmektedir. Üyelik kabulünden önce söz konusu ücretlerin ödenmesi halinde üyelik başvurunuz reddedilirse yatırılan 
tutarlar, derneğimize bağış olarak kabul edilecektir. 

Aidatların son ödeme tarihi her yılın 31 Aralık günü saat 12.30’dur.

Size ulaşabilmemiz için, varsa adres ve telefon değişikliklerinizi en kısa zamanda kurulumuza bildiriniz. 

Tel: 0212 948 1903 (Dahili: 2301 - 2302)  Faks: 0212 948 99 99

ÜYELİK İÇİN ARANAN BELGELER
1.
2.
3.
4.

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

Adı Soyadı :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri - Medeni Durumu :
Doğum Tarihi (gün / ay / yıl) :
Uyruğu - TC Kimlik Numarası :
Tahsil Durumu - Kan Grubu :
En Son Bitirdiği Okul :
Mesleği :
Çalıştığı İş Yerindeki Ünvanı :
İş Adresi
 :
Ev Adresi :

İş Telefonu :
Cep Telefonu :
Ev Telefonu :
Faks :
E-Posta Adresi :

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

                 İmza

5 yıllık Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Kurul Üyesi olarak yukarıda kişisel bilgileri belirtilen

............................................................................................................’yı üyeliğe takdim ederiz.

Adı Soyadı

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

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

Sicil No

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

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

İmza

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

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

Fotoğraf

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ

ÜYELİK BAŞVURU FORMU



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

Üyelik Giriş Ödentisi 5.000.-TL ve Yıllık Üyelik Aidatı 120- TL olmak üzere toplam 5.120.-TL Kulüp veznesine 
ödeme yapabilirler.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Ziraat Bankası Ticari Şişli Şubesi 2247-1796610-5005 no’lu hesaba
IBAN: TR98 0001 0022 4701 7966 1050 05

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Denizbank Karaköy Şubesi 9027-985468-475 no’lu hesaba
IBAN: TR51 0013 4000 0009 8546 8000 98        Üyelik Giriş Ödentisi 5.000-TL ve Yıllık Üyelik Aidatı
120-TL olmak üzere toplam 5.120-TL’yi yatırdığıma dair dekont ektedir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Ziraat Bankası Ticari Şişli Şubesi 2247-1796610-5005 no’lu hesaba

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Denizbank Karaköy Şubesi 9027-985468-475 no’lu hesaba
annem / babam / eşim ........................................................ (ismini yazınız) BJK Genel Kurul Üyesi olduğu
için üyelik giriş ödentisinin %50’si olan 2.500-TL ve yıllık üye aidatı olan 120-TL olmak üzere toplam
2.620 TL’yi yatırdığıma dair dekont ektedir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne, annem / babam / eşim ........................................................................ (ismini yazınız)
BJK Genel Kurul Üyesi olduğu için üyelik giriş ödentisinin %50’si olan 2.500-TL ve yıllık üye aidatı olan 120-TL 
olmak üzere toplam 2.620-TL’nin aşağıda detayları verilmiş olan kredi kartımdan tahsil ediniz.

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

     Peşin                                     Üyelik onay tarihinde                                ...../...../20...                               5.120-TL

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

                                            İmza:

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

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

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

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

İmza:

İmza:

     4 Taksit                                 Tüm Kredi Kartlarına

Visa

Visa

Amex

Amex

Master

Master

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

Üyeliğinizin kabul edildiği tarafınıza bildirildikten 30 gün içinde giriş ücreti ve aidat tutarının aşağıdaki ödeme 
şekillerinden birini seçerek ödediğinizi derneğe bildiriniz. 
Üyeliğe kabul edilenin anne veya babasının BJK Genel Kurul Üyesi olması durumunda alttaki bölüm doldurulur.

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



Gelecek 
heyecan verici. 

Hazır mısın?




