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En büyük Beşiktaşlı...
İzindeyiz...

Sevgili Beşiktaş Ailesi,
“Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir,
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...”

“Come to Beşiktaş” sloganıyla gerçekleştirdiğimiz iletişim 
kampanyası sayesinde Beşiktaşımız, Türkiye’nin sınırlarını 
aşarak, dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri 
oldu. Taraftarlarımızın bulduğu bu sloganla 1.2 milyar kişiye 
ulaştık. Çin’e giderek başlattığımız globalleşme projelerimizin 
en önemli adımını yine bu sloganımızla ve yazımın başında 
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’den alıntıladığım yol gösteren 
sözlerin ışığında atıyoruz. Din, dil, ırk gözetmeden herkesi Be-
şiktaş’a çağıran bir reklam filmi hazırladık ve bu reklam filmini 
geçtiğimiz ay sizlerle paylaştık. Yurt dışında yayınlamadan 
önce sosyal medya hesaplarımızından paylaştığımız andan 
itibaren sizlerden gelen olumlu görüşler, sadece kulübümüz 
değil, Türkiye futbolu açısından da devrim sayılacak adımlar 
atma noktasında bir kez daha bizlere cesaret verdi. Beşiktaş 
Ailesinin verdiği bu büyük destek ve kenetlenme sayesinde 
bir kez daha böyle güzel bir camianın başkanı olduğum için 
büyük gurur yaşadım. Bugünlere gelebilmek için çok çalıştık. 
Daha iyi günler için de daha çok çalışacağız.  

¡
Son iki yılın şampiyonu, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da 

önemli işler başaran, oynadığı oyunla herkese keyif veren fut-
bol takımımız, sezonun ikinci yarısına başladı. Bu maratonun 
sonunda üçüncü kez üst üste şampiyonluğu göğüsleyeceği-
mize inanıyorum. Beşiktaş’ın geldiği bu noktada golleriyle ve 
efendi kişiliğiyle büyük katkı sağlayan sevgili Cenk Tosun’u 
bizi en iyi şekilde temsil edeceğini bildiğim İngiltere Premier 
Ligi’ne uğurladık. Cenk, ailemizin değerli evlatlarından biridir. 
Kariyerinin hangi noktasında olursa olsun, bir gün yine ailesine 
dönmek isterse Cenk’e kapımız her zaman açıktır. Bu vesileyle 
takımımıza yeni katılan futbolcularımıza da “Hoş geldin” diyor, 
Beşiktaş armasını göğsünde taşıyarak, Siyah Beyaz formamı-
zı terleten her sporcumuza başarılar diliyorum.   

 En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman 
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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Beşiktaş’ın maçını izlerken
#FormasızOlmaz
Şimdi Vodafone’a transfer olanlar, avantajlı tekliflerle
3 yıldızlı formalarına kavuşuyorlar. 

Bireysel aboneler seçtikleri Devreden Uyumlu 1 / Devreden Uyumlu 3 / Devreden Uyumlu 5 / Red10 / Red15 / Red20 / Red Basın /Red8/ Biriktiren Uyumlu 1 / Biriktiren Uyumlu 2 / Biriktiren 
Uyumlu 3 / Biriktiren Uyumlu 5 / Biriktiren Uyumlu 6 tarifelerinin kendi bedeli üzerinden ücretlendirilir. İlgili tarifenin tüm esasları bu kampanya kapsamında da geçerlidir. Numara  taşıyarak 
gelen aboneler Red tarifelerin kontratlı fiyatları üzerine aylık 8 TL, Red dışındaki diğer faturalı tarifelerin kontratlı fiyatı üzerine aylık 13 TL ödeyerek  12 ay kalma sözü verip formalarırını 
alabilirlealabilirler. Formaları, 2017-2018 sezonu futbol takımı yetişkin erkek formalarıdır  Beyaz, Çubuklu, Gri modelleri) Stoğu bulunan bedenler XS, S, M, L, XL, XXL ve XXXL’dir. Formaların iade ve 
değiştirme hakkı yoktur. Kampanya kapsamında abonelerin seçtikleri tarife bedelleri üzerinden seçilen tarifeye göre indirim verilecek ve mevcut aboneler için aylık forma bedeli tahsilatına 
aracılık edilen bedel olarak abonenin faturasına yansıyacaktır. Forma taahhütünden çıkmak istendiğinde kalan tutar cezai bedeli olarak tahsil edilecektir. Kampanya kapsamında yer alan 
aboneleraboneler aksini belirtmediği sürece kampanya taahhüt süreleri bitmiş olsa dahi, kontratsız  fiyat  üzerinden  ücretlendirilmeye  devam edeceklerdir. Kampanya forma stoklarıyla sınırlıdır. 
Kampanya 30.06.2017 tarihine kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için www.vodafone.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.
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 VÂLÂ SOMALI’NIN ARŞiViNDEN

F
uat Balkan, Tür-
kiye spor tarihine 
adını altın harflerle 
yazdırmış önemli 
Beşiktaşlılar’dan- 

     dır. 1887’de (1304) 
Beşiktaş Ihlamur Caddesi’ndeki Ka-
rakol Sokağı’nın 1 numaralı hanesin-
de doğdu. Aynı zamanda Beşiktaş 
Jimnastik Kulübü’nün “1” numaralı 
kurucu üyesi olan ve üç dönem  
başkanlığını da yapan bu kıymetli 
insan, Türkiye’de eskrim sporunu 
kulüplere sokan, temel tutmasını ve 
yayılmasını sağlayan değerli de bir 
sporcuydu.

1903 yılında henüz genç bir subay 
iken İstibdat Devri’nin yarattığı çok 
zor şartlara rağmen Osman Pa-
şa’nın oğulları ve Fetgeri kardeşlerle 
beraber Beşiktaş Jimnastik Kulü-
bü’nü kurmaya muvaffak olan Fuat 
Balkan, bir müddet sonra Edirne’ye 
tayin olmuş ve askeri lisede  

eskrim hocası olarak vazife görmeye 
başlamıştır. Orada jimnastik öğret-
meni Mazhar Kazancı ile tanışmış ve 
Edirne’de spor kulübü kurmak üzere 
faaliyete geçmiştir. Fakat o sıralarda 
“31 Mart Vakası” patlak verince “Ha-
reket Ordusu”na katılarak İstanbul’a 
dönmüş ve isyanın bastırılmasında 
vazife almıştır.

Eskrimciler yetiştirdi
1908 yılında Meşrutiyet ilan  

edilip bilahare de Cemiyetler  
Kanunu yürürlüğe girince, Fuat Bal-
kan’ın ilk işi Beşiktaş Jimnastik  
Kulübü’nün (resmen) tescilini sağ-
lamak olmuştur. Bu tarihten son-
ra, bütün çalışmalarını kulübüne 
adayan Fuat Bey, başta kardeşi 
Enver Balkan olmak üzere sayısız 
eskrimci yetiştirmiş, şampiyonalar 
organize etmiş ve eskrimin bütün 
kulüplerimizde yayılmasında baş 
rolü oynamıştır.

Dergimizin bu sayısını 
emekli binbaşı, milletvekili, 

milli eskrimci, ilk Eskrim 
Federasyonu Başkanı, BJK 

Kurucusu Fuat Balkan’a 
ithaf ediyoruz.
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‘Balkan’ soyadı
nereden geliyor?

İstiklal Savaşı sıralarında bir ara 
“Garbi Makedonya Devleti”ni kuran 
ve büyük kardeşi Fethi Bey’le bu 
uğurda büyük mücadeleler veren 
Fuat Bey’e “Balkan” soyadı buradan 
gelmektedir.

Eskrim tarihimizde dış temaslar-
da şampiyonluk ünvanını Türkiye’ye 
kazandıran iki eskrimci olmuştur. 
Bunlar da Fuat Balkan tarafından 
yetiştirilen kardeşi 1931 Balkan Kılıç 
Şampiyonu Enver Balkan ile oğlu 
1952 İsviçre Kılıç Şampiyonu Nihat 
Balkan’dır. Yine, Olimpiyatlar’da Tür-
kiye ve Beşiktaş’ı en çok temsil eden 
aile soyadı “Balkan”dır.

- 1924 Paris Olimpiyat Oyunları: 
Fuat Balkan

- 1928 Amsterdam Olimpiyat 
Oyunları: Fuat ve Enver Balkan

- 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları: 
Fuat ve Enver Balkan

- 1948 Londra Olimpiyat Oyunları: 
Nihat Balkan

Yalnız Türkiye’de değil belki de 
dünyada Balkan ailesi haricinde 
başka hiçbir aile tam dört Olim-
piyat’ta memleketini temsil etme 
şerefine erişememiştir.

Kahraman bir asker!
Türkiye spor tarihine adını altın 

harflerle yazdırmış en önemli Be-
şiktaşlılar’dan Fuat Balkan, aynı 
zamanda kahramanlıklarla dolu bir 
askerlik hayatına da sahipti. Türk 
Sporu için yaptığı güzel işleri an-
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lattıktan sonra şimdi de onun yine 
sporla iç içe geçmiş askerlik hayatı-
nı gözler önüne serelim...

1319-1322 yani 1901-1904 yılları 
arasında Harbiye’de okudu ve mezun 
olup teğmen rütbesiyle orduya ka-
tıldı. 190 cm boyu, adaleli vücuduyla 
atlet, komple bir sporcuydu. Boks 
yaptı, halat çekti ve atletizm ile 
gülle attı. Ama silahşör karateri ne-
deniyle “eskrim”i esas branş olarak 
benimsedi. İlk uluslararası maçında 
ve padişah II. Abdülhamit’in huzu-
runda, İtalyan rakibini yenerek takdir 
topladı.

Olaydan hoşnut olan padişah, 
yine aynı karşılaşmalarda başa-
rılı olan teğmen ve aynı zamanda 
Beşiktaş kurucuları arasında da yer 
alacak olan Refik Bey’le birlikte as-
keri okullarda, eskrimi yaymaları için 
öğretmen olarak tayinlerini emretti 
ilgililere!

Katıldığı ilk askeri harekat, II. 
Meşrutiyet arefesinde patlak veren 
31 Mart Vakası’nı bastırmak için 
İstanbul’a yürüyen Hareket Ordu-
su’nda görev yaparken gerçekleşti 
(1908).

Fuat Balkan ilerleyen yıllar içinde 
“Balkan Harbi”, “Umumi Harp” ve 
“Milli Mücadele”ye de katıldı. En 
önemli askeri faaliyetlerini, Batı 
Trakya ve Makedonya’da düş-
man çetelerini püskürten birliklere 
kumanda ederek, buralarda “geçici 
hükümetler” kurarak gösterdi.

Drama’da geniş bir “Milis Teş-
kilatı” teşkil etmiş, Türk-Bulgar 
Müfrezeleri’ni yönetmiş ve “Milli 
Mücadele”nin en şiddetli anlarında 
bir “Yunan Fırkası”nı taktik savaşla 
işgal ederek, Trakya’da Türkiye Bay-
rağı’nın dalgalanmasını sağlamıştır.

Bu savaşlarda defalarca yara-
lanan Fuat Balkan, her seferinde 
güçlü fiziği ve iradesiyle iyileşmeyi 
başarmıştır. Vatanı için dövüşmek-
ten hiçbir zaman geri kalmamış ve 
İstiklal Savaşı sonunda “binbaşı” 
rütbesi ve “gazi” ünvanları ile emek-
liye ayrılmıştır.

Edirne ve Kocaeli milletvekili 
olarak iki dönem Millet Meclisi’nde 
de görev yapan Balkan’ın 1914’te 
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Ata-
türk ile başlayan yakın dostluğu, Ulu 
Önder’in ölümüne kadar devam etti. 

“Komitacı” Fuat Balkan
“Komitacı sözcüğü ürkütücüdür... 

Ama bazılarının sandığı gibi çapul-
culuk, soygunculuk değildir! Aksine, 
vatanperliğin en koyusuna, en müf-
ritine ‘komitacılık’ denir. Ve komitacı, 
vatan davası söz konusu olduğunda 
her şeyini, hatta canını bile feda 
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eden, gözünü budaktan esirgemeyen 
adamdır. Ülkesi ve millet için gereki-
yorsa... Ancak o zaman yakar, yıkar 
ya da öldürür!”

Batı Trakya ve Makedonya’daki 
faaliyetleri, ülkesi adına düşmanla-
rını tedirgin ettikçe, başta Yunanlı-
lar’ın “İtilaf Devletleri” adına tatbik 
etmek istedikleri planları “taktik 
savaşlarla” bozdukça, adı “komita-
cı”ya çıkan Fuat Balkan, yıllar önce 
kaleme aldığı hatıratında komita-
cılığı yukarıdaki gibi anlamıyla tarif 
ettikten sonra son sözünü şu cümle 
ile noktalıyor:

“Evet... Komitacı, vatanı için canını 
bile esirgemez... Gözünü budaktan 
sakınmaz... Memleket ve millet için 
gerekirse acımadan yakar, yıkar 
öldürür! Biz de gerektikçe böyle 
hareket ettik!”

Beşiktaşlı Fuat Balkan, sporcu 
kişiliğinin yanı sıra, 
gerçekten de yakın 
tarihimizin bir numaralı 
komitacısıdır. 1908 ile 
1923 yılları arasında 
ve fasılasız olarak en 
önemli ve ayrıca gizli 
görevlerde bulunmuş, 
“İmparatorluk Döne-
mi”nde Makedonya’da 
komitacılık yapmış, 
daha sonra “Büyük 
Millet Meclisi” tarafın-
dan Yunanistan içlerine 
sokulmuştur.

Fuat Balkan’ın bura-
daki görevi, Anadolu’ya 
geçmeye hazırlanan 
Yunanistan Kuvvet-

leri’ni bu ülkede karışıklık çıkararak 
alıkoymaktır! Bunun için kendisine 
hudutsuz yetkiler verilmiştir.

Lozan Antlaşması ile Türkiye 
istiklaline ve sükuna kavuşunca, 
Mareşal Fevzi Çakmak, Fuat Bal-
kan’a bir “takdirname” göndermiş 
ve “sonsuz hizmetleri”nden dolayı 
kendisine ve ayrıca mahiyetindeki 
komitacılara teşekkür etmiştir.

Fuat Balkan’ın yaşamı boyunca 
aldığı takdirnamelerin sayısı hayli 
kabarıktır. Bunlardan ikisini aşağıda 
siz değerli Beşiktaşlılara sunuyoruz.. 
 
Gümüş Liyakat Madalyası

“Harp mevkiinde fevkalade şeca-
at ve cesaret ibrazı suretiyle vatani 
hizmette bulunan erkan ve umera 
ve zabitan ile küçük zabitan efrat 
ve memurin askeriye ve mülkiyenin 
emsali arasında baisi fahri mübahat 

olacak surette taltifi emrü ferman 
hümayını Padişahanem iktizasında 
bulunduğuna ve Mektebi Harbi-
ye-i Şahanem Eskrim Muallimi iken 
Feldmareşal Fon Makenzen kara-
gahına memur Mülazım Evvel Fuat 
Efendi Milis Teşkilatı’nda görülen iyi 
hizmetlerinden naşi kendisine Gü-
müş Liyakat Madalyası ita kılınmış 
olduğu...”

Makedonya ve Batı Trakya’daki 
kahramanlıklarından sonra, emrin-
deki üç Milis Taburu’nu 17 Eylül 1917 
günü Drama’dan hareketle Türki-
ye’ye getiren Fuat Balkan’ı, Umumi 
Karargah, paha biçilemez bir hediye 
şeklinde “Türk Ordusu’na kavuştur-
duğundan, nasıl tebrik edeceğini 
bilememişti!

Fuat Balkan, 28 Mayıs 1970 günü 
ise başarılarla dolu yaşamına  
veda etti. ◊

Fuat Balkan, 1966 yılında 
Beşiktaş’ın şampiyonluk 
yemeğinde ailesiyle birlikte
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.
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B
aşkanımız Fik-
ret Orman’ın 
katılımıyla 
Vodafone  
Park’ta Come  

       to Beşiktaş 
lansmanı gerçekleştirildi. Lans-
mana Başkanımız Fikret Orman’ın 
yanı sıra; Sayman, Mali İşler ve 
Finanstan Sorumlu Üyemiz Berk 
Hacıgüzeller, Kartal Yuvaları’ndan 
Sorumlu Üyemiz Hüseyin Mi-
can, İletişimden Sorumlu Üyemiz 
Candaş Tolga Işık , BJK Şirketler 
Grubu Genel Koordinatörümüz 
Gökhan Sarı, Finanstan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcımız Seçil 
Aygül, Pazarlama ve Sponsor-
luklardan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcımız Umut Kutlu ile Kartal 
Yuvası Genel Müdürümüz Ser-
dıl Gözelikli ve çok sayıda basın 
mensubu katıldı.

Başkanımız Fikret 
Orman, geçtiğimiz yıl 

başladığımız globalleşme 
projesinin devamı 

niteliğinde dünyanın 
çeşitli ülkelerinde 

yayınlanacak olan 
#ComeToBeşiktaş 

videosunu basın 
mensuplarıyla paylaştı. 

Video aynı anda 
kulübümüzün sosyal 

medya hesaplarında da 
yayınlandı.

#COMETOBEŞİKTAŞ
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Başkanımız Fikret Orman, geç-
tiğimiz yıl başladığımız global-
leşme projesinin devamı niteli-
ğinde dünyanın çeşitli ülkelerinde 
yayınlanacak olan #ComeTo-
Beşiktaş videosunu basın men-
suplarıyla paylaştı. Video aynı 
anda kulübümüzün sosyal medya 
hesaplarında da yayınlandı. 

“Rekorlar kırdık”
Başkanımız Fikret Orman, 

lansmanda yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: “Son yıllarda planlı 
bir çalışma ile müthiş bir ivme 
yakaladık. Son iki yılı şampiyon 
bitirdik ve hem Türkiye’de hem de 
Avrupa’da önemli işler yaptık. Son 
iki yılda Beşiktaş’a en çok döviz 
kazandıran kurum olduk. Oyna-
dığımız futbol ile herkese keyif 
verdik. UEFA Avrupa Ligi’nde çey-
rek final oynadık ve yarı finali ka-
çırdık. Bu sene UEFA Şampiyonlar 
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Ligi’nde birçok ilki gerçekleştirdik. 
Önemli bir stadyum kazandırdık. 
Vodafone Park’ın teknoloji merke-
zi olduğunu gösterdik ve dünya-
nın en güzel stadyumu seçildik. 
2019’da UEFA Süper Kupa finali 
Vodafone Park’ta oynanacak. 
Sponsorlarımız ile Türkiye’de 
rekorlar kırdık. Sponsorlarımız ile 
yaptığımız ilişkilerin hepsini part-
nerlik, aile ilişkisine döktük. Bizde 
sponsorluklar imza atıldıktan 
sonra başlar.” 

“Kartal Yuvası’nda önemli işler 
yaptığımızı düşünüyoruz. Mağa-

zamıza gelen Beşiktaşlı taraf-
tarlar artık ‘Hangi ürünü alsak’ 
diyorlar. Dünya markası olan 
kurumlarla önemli işler yaptık. 
Özellikle taraftarlarımıza özel 
ürünler çıkarmaya gayret ettik. 
İnanılmaz büyümeler yaşıyoruz. 
Mağaza sayılarımız yirmi birden 
yüzlü rakamlara geldi. Marka 
iletişimini çok önemsedik ve çok 
çalıştık. Beşiktaş’ın marka değeri-
ni önemli yerlere getirmek için 
uğraşlar verdik. Reklam ve iletişim 
ile birçok ödül aldık. Bize destek 
olan, inanan Beşiktaşlılar’a teşek-

kür ediyorum. Türkiye’de belirli bir 
noktaya geldik. Artık globelleş-
meye başlıyoruz. Bunun başlan-
gıcını Çin’e yaptığımız seyahat ile 
verdik. Geçen sene globalleşme 
işine başladık. Çin önemli bir 
pazar. Orada ilk adımı attık. Bir 
maç yaptık, üç günlük seyahat 
içerisinde oradaki Schalke maçını 
91 milyon kişi takip etti. Orada 
Beşiktaşlılar takımımızı karşıladı. 
Çin ile ilişkilerimize başladık. Fe-
derasyonu ve basınları ile devamlı 
toplantılar yaptık. beINSports ile 
beraber artık Beşiktaş maçları 
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artık Çin’de yayınlanacak. Çin 
medyası defalarca ülkemize geldi. 
Her hafta Çin’de Beşiktaş ile ala-
kalı haberler çıktı. Bunun dışında 
kendimize biçmiş olduğumuz he-
def pazarlarda da bunları yaptık. 
Birçok ülkede programlar yaptık. 
Orada sosyal medya hesapla-
rı açtık. Oralara özgü dergiler 
yaptık. Orada çeşitli kafeterya-
larda toplu maçlar seyrettiriyoruz. 
Tamamen taraftarımızn bulduğu 
bir slogandı Come to Beşiktaş. 
Taraftarımız hoşlandı ve dünyada 
önemli bir proje haline getirdik. 

1.2 milyar kişiye ulaştı. Beşiktaş 
ile alakalı bir şey geçtiğinde diğer 
kulüpler de Come to Beşiktaş 
kampanyasına katılmaktadır. 
Transfer videolarımız ile önemli 
sesler getirdik.” 

“Mevlana’dan
yola çıktık”

Bu lansmanımız yurt dışı he-
defli bir lansmandır. Beşiktaş bu 
iş için yurt dışına finansman har-
cayacaktır. Bugüne kadar Come 
to Beşiktaş’ı nasıl yaydıysak bunu 
da yaymaları için herkesten des-
tek bekliyoruz. Bu reklam filminde 
Mevlana’nın sözleri bize ışık tu-
tacak. Bu kampanyaya büyük bir 
bütçe ayırdık. Türkiye’nin tanıtımı 
için de önemli bir rol oynayaca-
ğını düşünüyoruz. Burada Mevla-
na’dan yola çıktık.

Bizim kollarımız herkese açık. 
Çok çalıştık. Bütün iletişim ekibini 
tebrik ediyorum. İnşallah bütün 
kamuoyu tarafından da beğenilir. 
Türkiye’de ayrı bir vizyon açmak 
istiyoruz. Yüz milyonun üzerinde 
taraftara sahip olmak istiyoruz.”

“Bütün dünyaya
ulaşacağız”

“Kulüpler arasında bonser-
vis bedelleri çok fazla açılmaya 
başladı. Bizim o bütçelere gelebil-
memiz için borçlanmadan bu işleri 
yapmalıyız. 2020’ye geldiğinde 
yüz milyon taraftara sahip olan 
Beşiktaş yapmak istiyoruz. Türk 
bayrağını taşıyan tek kulübüz. 
Bunu da iyi temsil etmeliyiz. Ül-
kemizi temsil ederken bir talepten 

daha fazla devletimizden bazı 
destekler bekliyoruz. İngiltere 
Premier Lig önemli bir iletişim 
noktası haline geldi. O yüzden 
Avrupa’da da yayınlayacağız. Az 
önce bahsettiğim hedef ülkelerde 
daha fazla yayınlayacağız. Büyük 
takipçileri olan fenomenler var. 
Onlardan da destek alacağız. Bu 
bir şov işi. Bunun en önemli kişileri 
sahada olan kişilerdir. Bizi de 
tanıdınız. Yapacaklarımızı, yap-
tıklarımızdan çıkarırsınız. Tahmin 
ediyorum bir milyonun üzerinde 
bir para bu işe harcayacağız. 
Marka değerini ne kadar yük-
seltirsek, o kadar büyük etkiler 
yaratacaktır. Global hesapları 
artık herkes takip ediyor. Oradan 
da yayınlayacağımız için hemen 
hemen bütün dünyaya ulaşacağı-
mızı düşünüyorum.” ◊
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“BEŞİKTAŞ 
İLK BAKIŞTA 

AŞK GİBİ”

DOMAGOJ VIDA İLE

ÇOK ÖZEL
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Taraftarlarımızın aylardır 
beklediği Domagoj Vida 

transferi gerçekleşti. Biz 
de yıldız futbolcumuz 
ile aile yaşamı, futbol 

anlayışı, hayat görüşüne 
dair çok kapsamlı bir 

röportaj gerçekleştirdik.

Röportaj:
Murat Arda

Fotoğraf:
Rahman Sağıroğlu

Ufuk Tuncaelli

Tercüman:
Azem Haydaroğlu

D
omagoj Vida 
ile devre arası 
hazırlık kampı 
dönüşü BJK 
Nevzat Demir  

         Tesisleri’nde bu-
luştuk ve doğrusu ona hemen kanım 
ısındı. Öylesine sevimli ve sıcak biri 
ki, daha röportajın başında Türkçe 
öğrendiği kelimeleri (Abi, nasılsın, 
canım vb) bizlere söyleyerek çok 
eğlenceli bir atmosfer yarattı. Şunu 
da söylemeliyim ki en zevk aldığım 
röportajlar, futbolcunun özgüven-
le her konuyu sizinle konuşabildiği 
söyleşilerdir. Vida da bu tip rahat 
ve sakin yaratılışlı bir insan ve bizi 
bıraksanız sabaha kadar sohbetimizi 
sürdürebilirdik. Onunla çocuklu-
ğundan bu yana her şeyi etraflıca 
konuştuk.

Nasıl bir aile yaşantın vardı?
Hayatımda en önemli şey ailem. 

İnsani yönden de beni geliştiren 
insanlar onlar. Aldığım her kararda 
babam, annem, abim, eşim ve yakın 
dostlarımla konuşur, sevdiklerimden 
fikir alırım. Dost canlısı bir insanım 
ve sevdiklerime büyük bir sadakat 
taşırım.

Çocukluğunda ilk futbol oynadı-
ğın zamanlar nasıldı?

Babam da futbolcudur. Çok güzel 
anılarımız var, o, ben ve abimle.  
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Babam bizzat kendisi idman yaptı-
rırdı bize. Abimle beni sportif yönden 
geliştirmeye çalışırdı. Ama babam 
abime hep kızardı, o benim gibi 
iyi vuramazdı topa. Ben daha beş 
yaşımdayken daha ilk denememde 
“Baba bak şimdi direği nişanlaya-
cağım” demiş ve ilk atışımda hedefi 
tutturmuştum. Daha o zamanlar 
babam benim iyi bir futbolcu oldu-
ğuma inanmıştı. Çok güçlü bağlar 
var bizim ailemizde ve onlar ile aramı 
hep sıcak tutarım.

Baban ne iş yapardı?
Babam Rudika Vida da eski bir 

profesyonel futbolcudur. Hatta Hır-
vatistan’da röportaj yaparken önce 
onu sorarlar, galiba hala babam 
benden daha meşhur (gülüyor). Aynı 
zamanda bir petrol şirketinde çalı-
şırdı, hala orada çalışıyor. Emekliliği 
yaklaştı. “Baba artık bırak” diyorum, 
“Hak etmem lazım” diyor. “Küçük 
oğlun futbolcu oldu. Para sıkıntı-
sı yok. Abim de üniversiteyi bitirdi. 
Artık rahat etmen lazım” desem de 
dinletemiyorum. 

Hangi takımda oynardı baban, 
mevkisi neydi?

NK Osijek adlı takımda oynar-
dı. Bir Dinamo Zagreb değildi belki 
ama yine de orta sıralarda yer alan 
bir takımdı. Babamın mevkisi forvet 
olduğundan benim de golcü özel-
liklerim gelişkindir. Babamın santr-
for genlerini de taşıyor olmalıyım 
(gülüyor).

İnanılmaz soğukkanlısın. Kariye-
rinde sadece iki kırmızı kartın var?

O iki kırmızı kartı da tecrübesiz 
zamanlarımda yedim. Çocukluğu-
ma vermek lazım. Pozisyon bilgim 
şimdiki gibi iyi değildi. O zamanlar 
fazla düşünmüyordum, beni saha-
ya bıraktığın zaman saldırıyordum. 
Henüz on sekiz yaşında olmalıyım o 
iki kırmızı kartı gördüğüm zamanlar-
da. Ama şimdi her pozisyonu kartsız 
ve faulsüz geçirmek istiyorum. “Maç 
boyunca en fazla üç faul yapmalı-
yım” diyorum kendi kendime.

Sosyal medyada Real Madrid’in 
yıldızı Ronaldo’dan bir top alışın var. 
Sonradan tekrar izledin mi o anı? 
Müthiş!

Arkadaşlarım bana Ronaldo’ya 
yaptığım hareketin videosunu gön-
derdiler ama keşke ben o maçta gol 
atabilseydim diyorum. Her şeyimi 
verirdim o maçta bir gol atabilmek 
için...

Futbol hayatında en mutlu oldu-
ğun anları aktarır mısın?

Kariyerimde milli takıma ilk seçil-
diğim an benim en mutlu olduğum 
andır. Bayern Leverkusen’e imza at-
tığım dönemlerde yirmili yaşlarımın 
başındaydım ve benim için büyülü 
zamanlardı. Bazı kritik maçlarda 
attığım goller, Avrupa Şampiyona-
sı’nda Fransa’da oynadığım maç-
larda yaşadığım çok özel anlar ve 
şimdi Beşiktaş’a imza atmam büyük 
mutluluk anlarım. 

“Hayatımda en önemli 
şey ailem. İnsani yönden 

de beni geliştiren insanlar 
onlar. Aldığım her kararda 

babam, annem, abim, 
eşim ve yakın dostlarımla 
konuşur, sevdiklerimden 

fikir alırım. Dost canlısı bir 
insanım ve sevdiklerime 

büyük bir sadakat 
taşırım.”

Domagoj Vida ile Vodafone Park’ta yapılan imza törenine Başkanımız Fikret Orman ve İletişim-
den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Candaş Tolga Işık katıldı. Başkanımız Orman, “Çok karakterli 
bir oyuncu aldık. Aramızdaki iletişim çok sağlam temellere oturdu. Bu süreçte oyuncuya birçok 
teklif gitti. Türkiye’den de teklifler geldi. Onun da vermiş olduğu cevap ‘Ben Beşiktaş’a söz verdim, 
Beşiktaş’ta oynayacağım’ idi. İlk günden bu yana çizgisini hiç değiştirmediği için de camia başkanı 
olarak kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
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Uzun saçlı futbolcular özeldir. 
Saç modelinin bir hikayesi var mı?

Benim çok sevdiğim bir arkadaşım 
vardı; “Güç belki saçtadır” diye beni 
ikna etti. O yüzden uzun saçlıyım.

Pepe, Medel, Adriano, Ricardo 
gibi dünya yıldızları ile aynı takım-
dasın. Beşiktaş’ın vizyonuna dair 
neler söyleyebilirsin? Artık giderek 
bir dünya takımı olma yolundaki 
Beşiktaş’a dair, başlangıçta kafan-
da nasıl bir düşünce oluşmuştu?

Beşiktaş JK Başkanı Fikret 
Orman ile ilk görüştüğüm anda, 
başkanın yaklaşımı, bana olan tavrı 
beni çok etkiledi. Sanırım, daha o ilk 
görüşmede ben kafa olarak Be-
şiktaş’ın bir parçası olabileceğimi 
hissettim. Başkanın vizyonuna haki-
katen ikna oldum. Hedefleri ve bakış 
açıları çok net, profesyonel ve içime 
sinen bir ortamı bana sundular. İleriki 

dönemde çok iyi bir yere geleceği-
mize inandım.

Beşiktaş’ın heyecanını paylaştın 
diyebilir miyiz?

Zaten Kiev’de son altı ayda, 
ön anlaşmayı imzaladıktan sonra 
sürekli Beşiktaş’ı takip ediyordum. 
O heyecanı adeta bir taraftar gibi 
yaşamaya başlamıştım. Hatta çok 
üzülmüştüm, “Keşke yazın başında 
gelebilseydim” diye hayıflanıyordum.

Ön anlaşma imzalamıştın. Bu 
süreci bir futbolcunun penceresin-
den anlatacak olursan, nasıl bir ruh 
halin vardı?

O dönem bazı Beşiktaş taraftar-
ları Kiev’deki maçlarımı takip edi-
yordu. Tribünden “Come To Beşiktaş” 
diye bana bağırdıklarında çok mutlu 
oluyordum, gülümsememi engelle-
yemiyordum. Ama bir yandan da o 

anda oynadığım takıma saygısızlık 
gibi algılansın istemiyor, bu durumu 
sessizlikle geçiştirmeye çalışıyor-
dum. Hala Kiev’in oyuncusuydım 
sonuçta ama içim içime sığmıyordu. 
Bir de şöyle bir durum vardı; sonuçta 
bu bir ön anlaşmaydı. Henüz gerçek 
kontrat imzalanmamıştı. Ama yine 
de çok keyif alıyordum bana insan-
ların “Beşiktaş’a gel” diye seslenme-
lerinden.

Beşiktaş’a transferin kolay  
oldu mu?

Görmüş olduğum aile terbiyesi 
gereği verdiğim sözün hep arka-
sında dururum. Benim annem ve 
babamdan mirastır bu, ben böyle 
gördüm, başka türlü yapamam. Birisi 
bana sıcak davranırsa ben ona çok 
güvenirim. Ben elimi verdiğim zaman 
eğer karşı taraf beni aldatmaya ça-
lışırsa tabii o zaman durum değişir. 
Ama Beşiktaş’ın yöneticileri ile öyle 
samimi bir iletişimimiz oldu ki, bana 
gösterilen yakın alakaya kayıtsız 
kalamazdım. İnanın daha fazla para 
teklif eden kulüpler oldu ama ben 
Beşiktaş’a söz vermiştim ve iyi ki 
buraya transfer oldum. Çünkü bura-
da çok mutluyum. Bazı mutlulukların 
parasal karşılığı yoktur. Başkana, 
yöneticimiz Umut Güner’e ve teknik 
ekibe verdiğim söz benim için mad-
diyattan daha önemliydi.

O zamanların perde arkasından 
bahsedebilir misin?

Başkan ilk Zagreb’e geldi. Doğru-
su görüşmeye biraz geç kalmıştım 
ve mahcup hissettim. İki-üç saat 
trafiğe yakalanmıştım ve bir otelde 
beni beklemek zorunda kalmışlardı. 
Ama buna rağmen Fikret Orman’ın 
davranışları beni o kadar etkiledi ki, 
bence her şey o anda gerçekleşti. 
Mütevazı insanları severim. Bu kadar 
gecikmeme rağmen bana hiç olum-
suz bir duygu hissettirmedi, bence 
her şey işte o anda bitmişti. Trans-
ferimin gerçekleşmesi için büyük 
emek döken diğer isimler; Umut Gü-
ner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 
da çok faydası oldu.

O süreçte yirmi civarında ayrı 
menajer aradı beni. “Beşiktaş ile 
senin işini bitirebiliriz” diyorlardı. 
Yabancı ve Türk menajerler yağmur 
gibi yağıyordu. Hırvat, Alman, Sırp, 
Türk; çeşitli ülkelerden menajerler 
araya girmeye çalıştılar. Bu hoşuma 
gitmiyordu. Ancak biz direkt Face-
Time yoluyla başkan Fikret Orman, 
Umut Güner ve Şafak Mahmutya-
zıcıoğlu ile uzaktan da olsa doğru-
dan görüşerek çok net bir şekilde 

“Babam da futbolcudur. Çok güzel anılarımız var, o ben 
ve abimle. Babam bizzat kendisi idman yaptırırdı bize. 
daha beş yaşımdayken daha ilk denememde ‘Baba 
bak şimdi direği nişanlayacağım’ demiş ve ilk atışımda 
hedefi tutturmuştum. Daha o zamanlar babam benim iyi 
bir futbolcu olduğuma inanmıştı. Çok güçlü bağlar var 
bizim ailemizde ve onlar ile aramı hep sıcak tutarım.”

As Başkan, Futbol Transfer Komitesi Başkanı, Vodafone Park’tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz 
Umut Güner ve Beşiktaş formasıyla Vida’nın ilk pozu...
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ilerledik. Herkes çok saygılı davra-
nıyordu. Bu benim için çok önemli-
dir. Beni kandırmaya çalışmıyordu 
kimse. Beni Beşiktaş’a kazandırmak 
istiyorlardı. Fikret Orman çok beye-
fendi bir insan. Ona minnettarım. 

İlk olarak seninle ne zaman te-
mas kurulmuştu?

Aslında ilk, üç sene evvel Beşik-
taş’tan teklif gelmişti bana. İstan-
bul’a deplasmana geldiğimde de 
taraftar Kiev’deki gibi yine tribün-
den “Come To Beşiktaş” diyordu.  
Şaka gibi başladı ama sonunda bu 
kulüp ile aramda bir çekim oluşma-
sına neden oluyordu bu laf atmalar.

Bir savunma erbabı olarak gol 
atmaya dair fikirlerini söyleyebi-
lir misin?

Babamdan dolayı benim 
gol önsezilerim kuvvet-
lidir. Korner olduğun-
da sanki top beni 
çağırıyormuş gibi 
hissederim. 
Asıl mev-
kim de-
fans ama 
hisler 
gole dö-
nük. Tabii 
taraftarı mutlu etme arzusunun en 
fazla doruğa çıktığı ve gerçekleş-
tiği an da, gol attığımız an olduğu 
da malum. Dolayısıyla gol atmanın 
keyfi bambaşkadır.

Stoper mevkisini eskiden nasıl 
görüyordun? Çağdaş futboldaki 
evrimine dair neler söyleyebilirsin?

Stoper mevkisinde oynayan 
futbolcuların oyun algısı on yıl önce 
bambaşkaydı. Şimdi ise çok daha 
farklı bir defans anlayışı var. Ge-
lecekte ne olacak bunu şimdi-
den kestirebilmek de kolay 
değil. Artık hücuma katılan 
ve daha hızlı oynayan 
stoperler gerek. Tabii 
hocanın ne istediği-
ni bilmen gerekir. 
Bazıları topla çok 
oynamanı, bazı-
ları da hemen 
ayağından 
çıkartmanı 
ister. Ön 
liberolar ve 
forvet arkası ile çok uyumlu olman 
gerek. Bununla birlikte teknik direk-
törlerin oyun anlayışı da farklıdır. 
Sonuçta bu bir takım oyunu. Eskiye 
nazaran çağdaş stoperlerin daha iyi 
olduklarını düşünüyorum.
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“Babamdan dolayı benim gol 
önsezilerim kuvvetlidir. Korner 
olduğunda sanki top beni 
çağırıyormuş gibi hissederim. 
Asıl mevkim defans ama hisler 
gole dönük. Tabii taraftarı 
mutlu etme arzusunun en fazla 
doruğa çıktığı ve gerçekleştiği 
an da, gol attığımız an olduğu 
da malum. Dolayısıyla gol 
atmanın keyfi bambaşkadır.”
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Arkadaşlık ortamından biraz 
bahsetsene?

Tosic, Mitrovic, Mrmic ile zaten 
çok iyi arkadaşız. Diğer tüm arka-
daşlarım da şakacı ve aynı zamanda 
disiplinli olmayı da başarıyorlar. İyi 
futbolcular ama aynı zamanda çok 
iyi insanlar. Kısa bir süredir bura-
dayım ama sanki çok uzun süredir 
buradaymışım gibi hissediyorum. 

Hedeflerini anlatır mısın?
Beşiktaş’a kendimi kabul et-

tirmek, çok iyi form tutmak ve 
şampiyonluklar yaşamak öncelikli 
hedefim. Tabii burada göstereceğim 
performansa paralel olarak Hırvatis-
tan Milli Takımı ile Dünya Kupası’n-
da da başarı kazanmak istiyorum, 
öncelikli hedeflerim bunlar.

Hobilerin neler?
Kulağıma hoş gelen her türlü mü-

ziği dinlerim. Ben bir aile babasıyım. 
İki buçuk yaşında ve iki aylık oğulla-
rım var. Çocuklarımla, ailemle evde 
vakit geçirmek en büyük hobim. Boş 
zamanlarımda kendi özel hocam-
la da çalışıyorum. Sağlıklı olmayı 
seviyorum. Bakalım, İstanbul’u biraz 
daha tanımaya başlayınca gene 
konuşuruz.

Son olarak taraftara bir mesajın 
var mı?

Beşiktaş taraftarına beni hava-
alanında karşıladıkları için teşekkür 
ediyorum. Kiev’deyken Beşiktaş’a 
karşı bir rakip olarak oynamama 
rağmen çok heyecan duymuştum. 
Şimdi tüm benliğimle Beşiktaş’ı 
içimde hissetmek istiyorum. Umu-
yorum ki bu yüce ruhlu taraftarı 
memnun edebilirim. ◊ Domagoj Vida, yazı işleri müdürümüz Murat Arda ve tercümanımız Azem Haydaroğlu ile birlikte...

As Başkan, Futbol Transfer Komitesi Başkanı, Vodafone Park’tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut 
Güner ve Hukuk, Bakırköy Tesisi’nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesimiz Şafak Mahmutyazıcıoğlu; Vida ile...
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Üst üste iki sezonu şampiyon tamamlayan, 
yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi 
gruplarında aldığı sonuçlarla Türk futbol 
tarihine geçmeyi başaran Beşiktaşımız, 
devre arasında Antalya’nın Belek ilçesinde 
hazırlık kampı yaptı. Beşiktaş Dergisi olarak 
futbolcularımızın her anını sizler için not 
tuttuk, çok özel fotoğrafları  
sizlerle paylaşmak istedik.

Yazı:
Mert Közoğlu

Fotoğraf:
Rahman Sağıroğlu

Kara Kartal’ın 
kamp günlüğü
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şampiyonluk için hazırız
Kara Kartal, 3 Ocak Çarşamba 
günü izinli olan futbolcularından 
yoksun çalışmalara başlamıştı. Siyah 
Beyazlılarımız, 5 Ocak’tan itibaren ise 
tam takım halinde antrenman programını 
sürdürdü. Gelenekselleşmiş takım pozu 
ise devre arası kampında da unutulmadı. 
Takım pozundan önce sahada bütün 
futbolcuların birbirine sarılarak verdiği 
güzel görüntüler takımdaşlığın önemli bir 
göstergesi olarak kayıtlara geçti. O anlar 
objektiflere işte böyle yansıdı.
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Kampta takımın yeni transferi 
ve dergimizin de kapağını 
süsleyen futbolcumuz Domagoj 
Vida, antrenman öncesi Teknik 
Direktörümüz Şenol Güneş 
tarafından alkışlar eşliğinde 
arkadaşlarına tanıtıldı.

Devre arası kamplarının vazgeçilmezidir 
barbekü organizasyonu... Bu sene de başta 
Başkanımız Fikret Orman olmak üzere yönetim 
kurulu üyelerimizn, teknik heyetimizin, 
futbolcularımızın, personelin ve basın 
mensuplarının katılımıyla neşeli bir biçimde 
gerçekleşti geleneksel mangal partimiz.
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Beşiktaşımız 
güç topladı
Devre arası kamplarında yapılan çalışmalar 
özellikle kondisyon ve kuvvetlendirme 
programı şeklinde belirlenir ki, bu 
antrenmanlar futbolcuların ligin geri kalan 
kısmında maçların seyrinin belirlendiği son 
bölümlere güçlü girebilmeleri açısından 
oldukça önemlidir. Beşiktaşımız, kamp 
boyunca günde iki antrenman yaparak 
yeni sezona hazırlandı. Hazırlık maçlarının 
olduğu günlerde dahi sabah saha 
antrenmanı yapılması, kampta işlerin 
ne kadar ciddiye alındığının en önemli 
göstergelerinden birisiydi.



35
Şubat
2018

Futbolcularımızın hırsı özellikle 
antrenman maçlarında yapılan 
çift kale maçlarda kendisini 
iyiden iyiye gösterdi. Kazanan 
takımın vermek istediği galibiyet 
pozuna kaybedenler de katılmak 
isteyince ortaya işte yukarıdaki 
bu görüntü çıktı.

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, 
kamplara altyapıdan futbolcuları dahil 
ederek onları A takıma alıştırmayı, o 
rekabete sokmayı hedefleyen futbol 
adamlarından birisi. Bu kampta yer 
alan kaleci Ersin Destanoğlu ve stoper 
Alpay Çelebi ikilisinin kamp sürecinden 
alt yaş milli takımlarına seçilmeleri de 
Beşiktaş Özkaynak Düzeni’nin doğru 
çalışmalarının bir meyvesiydi.
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Şampiyonluk pozu
Kampın son günlerinde Beşiktaş kafilesi ile kamp yapılan tesisin personeli birlikte 

hatıra pozu verdi. 2015-2016 sezonunda yaşanan şampiyonluğun devre arasında da 
aynı tesiste benzer şekilde poz verilmişti. 

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü 
Mircea Lucescu Antalya’daki kampımızı 
ziyaret etti. Teknik Direktörümüz Şenol 
Güneş tarafından ağırlanan Lucescu, 
bir süre milli futbolcularla ve teknik 
heyetle sohbet ederken antrenmanın bir 
bölümünü de izlemeyi ihmal etmedi. 

İspanyol eldiven Fabricio Ramirez ile 
milli futbolcu Gökhan Gönül’ün doğum 
günleri devre arası iznine denk geldi. 
Futbolcularımızın doğum günleri 
de kampta hep birlikte kutlanırken, 
mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. 
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Siyah Beyazlılarımız, devre 
arası kampında iki hazırlık 
karşılaşması oynadı. İlk hazırlık 
maçında Hollanda Eredivisie 
ekiplerinden Ado Den Haag ile 
karşılaşan takımımız, iki farklı 
geriye düşmesine rağmen Caner 
Erkin ve Atiba Hutchinson’un 
golleriyle rakibine cevap verdi. 
Mücadele 2-2 sona erdi. İkinci 
hazırlık maçında Arnavutluk 
Ligi takımlarından Skenderbeu 
ile karşılaşan takımımız, 
Mustafa Pektemek’in iki, Alvaro 
Negredo’nun tek golü ile zafere 
ulaştı. Beşiktaşımız, rakibini 3-2 
mağlup ederek kampı sonlandırdı.

Beşiktaşımız’ın antrenmanlarına 
derneklerimiz vasıtasıyla sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında 
taraftarlarımız davet edildi. 
Oyuncularla bir araya gelme 
fırsatı bulan taraftarlarımız da 
bu organizasyondan oldukça 
mutluydu.
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ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN
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ŞUBAT AYI MAÇLARIMIZ

04 Şubat 2018 Pazar:
BURSASPOR - BEŞİKTAŞ (STSL)

06 Şubat 2018 Salı:
GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ (ZTK)

11 Şubat 2018 Pazar:
BEŞİKTAŞ - K.KARABÜKSPOR (STSL)

18 Şubat 2018 Pazar:
ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ (STSL)

20 Şubat 2018 Salı:
BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ (ŞL)

25 Şubat 2018 Pazar:
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE (STSL)

Beşiktaşımız, sezonun ilk yarısını 4-1’lik Osmanlıspor maçıyla kapatırken, ikinci yarıyı 2-1’lik Osmanlıspor yenilgi-
siyle açtı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında aldığı bu sonuçlarla 4-1’lik avantajlı skor elde eden ekibimiz, 
çeyrek finale yükseldi. Siyah Beyazlılarımız’ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde rakibi Gençlerbirliği oldu. Futbol 

takımımız, Süper Lig’de ise Antalyaspor’u 1-2 mağlup etti.  

(Beşiktaşımız’ın Kasımpaşa ile oynadığı Süper Lig maçının ve Gençlerbirliği ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 
maçının ayrıntılarına dergimiz baskıya girdiği için önümüzdeki sayıda yer vereceğiz.)

Beşiktaşım
geliyor

çalsın davullar, sazlar
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

SON 16 TURU / 28.12.2017

Hakemler:
Alper Ulusoy
Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken 

Stadyum:
Vodafone Park

Sarı Kart:
Hasan (Dk.33), Cenk (Dk.53)
Gökhan (Dk.90)

Kırmızı Kart: Anıl (Dk.89)

Gol: Vrsajevic (K.K - Dk.15), Negredo 
(Dk.35), Cenk (Dk.50), Doukara 
(Dk.73), Quaresma (Dk.90)

BEŞİKTAŞ:
TOLGA, GÖKHAN, PEPE, TOSIC 
CANER, ATIBA (Dk.40 MITROVIC) 
OĞUZHAN, TOLGAY, BABEL (Dk.78 
QUARESMA), NEGREDO, CENK 
(Dk.58 ORKAN)

Yedekler: Utku, Ersin, Mitrovic, Fatih 
Alpay, Abdullah, Quaresma, Orkan, 
Mustafa Pektemek, Mustafa Apardı

Teknik Direktör: Şenol Güneş

OSMANLISPOR:
KARCEMARSKAS, VRSAJEVIC 
MAXSÖ, NUMAN, ANIL, SERDAR 
ÖZER (Dk.60 MUSA), REGATTIN 
CARLOS (Dk.67 TUGAY), HASAN 
DOUKARA (Dk.73 CIKALLESHI)   

Yedekler: Hakan, Eyüp, Ninaj, Ali 
Musa, Tugay, Burak, Cikalleshi
 Ahmet

Teknik Direktör: İrfan Buz

BEŞİKTAŞ
Osmanlıspor

4-1
Beşiktaşımız, Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Osmanlıspor 

ile deplasmanda oynadı. Siyah Beyazlılarımız, rakibine 2-1 yenilmesine 
karşın ilk maçta aldığı 4-1’lik avantajlı skorla çeyrek finale yükseldi.

Osmanlı Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi 
çıkmadı. İkinci yarıya her iki ekip de aynı on birlerle başladı. Bu yarının 
da büyük bir bölümünde gol olmadı. Mustafa Pektemek, 83. dakikada 
sessizliği bozdu. Bu golden üç dakika sonra Cikalleshi, mücadeleye 
yeniden eşitliği getirdi. Hakem Koray Gençerler, 87. dakikada Mitro-
vic’in ceza sahası içerisinde rakibine yaptığı müdahale sonrası penaltı 
noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cikalleshi, skoru 2-1 yaptı. Siyah 
Beyazlılarımız, rakibine 2-1 yenilmesine karşın ilk maçta aldığı 4-1’lik 
avantajlı skorla çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekim Töreni, 19 
Ocak 2018 Cuma günü Riva’da yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirilen kuraya, 
kulübümüzü temsilen  Futbol A Takım Direktörümüz Ali Naibi katıldı. 
Takımımızın rakibi Gençlerbirliği oldu.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk maçları 30, 
31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşlar ise 6, 7 ve 8 Şubat’ta oynanacak. Beşik-
taşımız, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği’ni elemesi 
halinde yarı finalde Giresunspor - Fenerbahçe çeyrek final eşleşme-
sinin tur atlayan takımıyla finale yükselme mücadelesi verecek. Ziraat 
Türkiye Kupası’nda yarı final ilk müsabakaları 27-28 Şubat veya 1 Mart, 
rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak. ◊

Çeyrek finalde
rakip Gençlerbirliği
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

SON 16 TURU / 17.01.2018

Hakemler:
Koray Gençerler
İbrahim Çağlar Uyarcan, İlker Takpak 

Stadyum:
Osmanlı Stadı

Sarı Kart:
Mitrovic (Dk.87)

Gol:
Mustafa (Dk.83), Cikalleshi (Dk.86 - 
88 P)

OSMANLISPOR:
HAKAN, MAXSÖ, MUHAMMED 
NUMAN, MEHMET (Dk.76 LUMANZA) 
SERDAR (Dk.56 AMINU) ,LAWAL 
ÖZER (Dk.65 MUSA), REGATTIN 
CARLOS, CIKALLESHI   

Yedekler: Karcemarskas, Vrsajevic 
Yalçın, Musa, Aminu, Lumanza 
Doukara

Teknik Direktör: İrfan Buz

BEŞİKTAŞ:
TOLGA, GÖKHAN (Dk.78 ADRIANO) 
PEPE (Dk.57 TALISCA), MITROVIC 
CANER, NECİP, MEDEL, ORKAN 
(Dk.84 FATİH), TOLGAY, LENS 
MUSTAFA

Yedekler: Fabri, Utku, Adriano, Fatih, 
Quaresma, Babel, Oğuzhan, Atiba, 
Talisca, Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Osmanlıspor 
BEŞİKTAŞ

2-1
Vodafone Park’ın yüzüncü golünü Süper Lig’in 16. haftasındaki Osmanlıspor maçında 

Ryan Babel attı. Genel Sekreterimiz Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye Pazarlama 
Direktörü Nedim Baytorun, kupa maçı öncesi Babel’e gol pozisyonundaki vuruş anını tasvir 
eden maketi verdi.
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TÜRKİYE SÜPER LİG

18. HAFTA / 21.01.2018

Hakemler:
Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz 

Stadyum: Antalya Stadyumu

Gol: Charles (Dk.8), Talisca (Dk.30 / 54) 

Sarı Kart: Danilo (Dk.57), Caner (Dk.72), Charles (Dk.72)

ANTALYASPOR:
FERHAT, ANGELO, NAZIM, CELUSTKA, MUSA (Dk.60 

1-2

Antalyaspor 
BEŞİKTAŞ

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalyaspor deplasma-
nıyla başlayan Beşiktaşımız, sahadan 2-1 galip ayrıldı. 
Charles’in şok golüyle 1-0 geriye düşen Siyah Beyazlı-
larımız, Talisca’nın 30 ve 53. dakikalarda attığı gollerle 
üç puana ulaştı ve sezonun ikinci yarısına galibiyetle 
başladı.

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Antalyaspor karşı-
sında son lig karşılaşmasına göre sahaya üç değişiklikle 
çıktı. Süper Lig’de 23 Aralık’ta Demir Grup Sivasspor ile 
oynanan 17. hafta maçının ilk on birinde yer alan, ancak 
sakatlıkları dolayısıyla kadroya alınmayan Pepe ve Tosic 
ile Gökhan Gönül’ün yerine defansta yeni transfer Vida 
ve Caner Erkin ile orta sahada Oğuzhan Özyakup forma 
şansı buldu. Vida, Siyah Beyazlı formayla ilk lig maçına 
çıktı. Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea 
Lucescu ile yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da izledi. 
Yaklaşık beş yüz kişilik Beşiktaş taraftarı da kendilerine 
ayrılan bölümden takımlarını destekledi.

Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak, Beşiktaş’tan geldi. 7. 
dakikada sol kanatta topla buluşan Babel, çizgiye indi 
ve penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Talisca’nın şık 
vuruşu auta gitti.

8. dakikada Quaresma’nın kaptırdığı topu sonucunda 
Deniz Kadah’ın ortasında ceza sahası içinde topu 
önünde bulan Charles, düzgün bir vuruşla topu filele-
rimize gönderdi. 1-0 

20. dakikada Caner Erkin yaptığı baskıyla topu kaptı 
ve hemen Talisca’ya pasını verdi. Talisca’dan topu alan 
Negredo’nun vuruşunu Ferhat, kurtardı.

24. dakikada Babel’in kafayla indirdiği topta Talis-
ca’nın attığı gol, faul gerekçesiyle hakem Halis Özkahya 
tarafından iptal edildi.

30. dakikada Caner’in getiridiği topta Atiba’nın 
ortasına düzgün vuran Talisca, topu filelerle buluşturdu 
ve maça eşitlik getirdi. 1-1

45. dakikada gelişen Beşiktaşımız atağında Talis-
ca’nın pasında topla buluşan Quaresma, ceza sahasına 
girdi ve şutunu çekti ancak top direkten oyun alanına 
geri döndü.

İkinci yarınmın hemen başında Antalyaspor, 
yakaladığı pozisyondan yararlanamadı. 46. dakikada 
savunmanın arkasına sarkan Emre Güral, topla buluştu 
ve Fabri ile karşı karşıya kaldı. İspanyol kaleci Emre’nin 
şutunu kurtardı ancak top yine Emre’nin önünde kaldı. 
Emre Güral’ın sağ çaprazdan vuruşu üst direkten oyun 
alanına geri döndü.
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SAKIB), ZEKİ, CHARLES, DANILO (Dk.84 CHICO), EL KABIR (Dk.77 HARUN), DENİZ, EMRE

Yedekler: Ozan, Boffin, Yusuf, Sakıb, Oğuzhan, Chico, Harun, Tayfun

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO, MEDEL, VIDA, CANER (Dk.77 GÖKHAN), ATIBA, OĞUZHAN (Dk.69 TOLGAY), 
QUARESMA, BABEL (Dk.83 LENS), TALISCA, NEGREDO

Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Fatih, Gökhan, Lens, Tolgay, Necip, Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Güneş

49’da Antalyaspor defansı geriye pasta büyük hata yaptı. 
Ancak Alvaro Negredo topun kontrolünü sağlayamadı.

53. dakikada Beşiktaşımız, Antalyaspor kalesini abluka altına 
aldı. Oğuzhan, Talisca ve Negredo’nun seri paslaşmaları sonra-
sında topu önünde bulan Talisca’nın vuruşu kaleciden sekti ve 
Quaresma’nın önünde kaldı. Quaresma’nın arka direğe yaptığı 
ortaya Talisca kafayla vurdu ve öne geçti. 1-2 

83. dakikada Gökhan Gönül savunmadan kaptığı topla hızla 
Antalyaspor yarı  sahasına hareketlendi. Gökhan’ın pasında topla 
buluşan Babel bekletmeden topu Tolgay’a verdi. Tolgay’ın şutu 
auta çıktı. 

89’da Quaresma’nın ceza sahası dışından şutu az farkla dışarı 
gitti. 

90+3. dakikada Anderson Talisca üçüncü gole çok yaklaştı. 
Brezilyalı yıldızın uzaktan sert şutu direkten dışarı çıktı. ◊
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Bu asla
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B azen kaçırdığı 
gollerle üzül-
düğümüz, daha 
çok da rakip 
fileleri havalan- 

       dırmasıyla 
bizleri sevince boğan futbolcumuz 
Cenk Tosun, İngiltere’nin  Everton 
takımına transfer oldu. Bu trans-
fer sürecinde yaşananlar, bir kulüp 
ile futbolcusu arasında kurulacak 
bağın muhteşem bir örneği olarak 
hepimize duygusal anlar yaşattı. 
Transferin duyurulmasıyla birlikte 
hem kulübümüzün hem Everton’un 
hem de Cenk Tosun’un mesajları 
gündeme oturdu.

“Bir gün yine buluşacağız”
Öncelikle Cenk Tosun’un transfe-

riyle ilgili kulübümüz şu açıklamayı 
yayınladı: “Beşiktaşımız ile özdeş-
leşen kişiliği, saha içindeki duruşu, 
işine olan sadakati, mücadelesi ve 
azmiyle hem Siyah-Beyaz aşıklarının 
hem de futbolseverlerin gönüllerin-
de taht kuran bir isim Cenk Tosun... 
Taraftarlarımızın dilinden düşürmedi-
ği ‘Bu asla veda değil’ sözü bugünkü 
durumu ne kadar da güzel özetliyor. 
Bizim Tosun Paşa’mız bundan sonraki 
dönemlerde takımımızda olmayacak, 
ama biliyoruz ki her zaman kalbinde 
Siyah-Beyaz aşkı taşıyacak. Büyük 
taraftarımız ve camiamızın kalbin-
de kurduğu tahtı ise hiç inmeyecek. 
Tosun Paşamız, Beşiktaş’a veda etse 
de, hatırası hep bizimle olacak. Cenk 
Tosun’un Beşiktaşımız’a kattıklarını 
anlatmaya söz yetmez. Unutulması 
mümkün olmayan anılar hafızaları-
mızda taptaze... İngiltere’de ülkemizi 
en iyi şekilde temsil edeceğinden 
eminiz Cenk... Bu asla bir veda değil, 
bir gün yine buluşacağız.” 

“Ona iyi bakacağız”
Beşiktaşımız yukarıdaki açıkla-

manın yanı sıra sosyal medyada, 
Cenk Tosun ile ilgili duygusal 

bir video paylaştı. Bunun 
üzerine Cenk Tosun’u 

kadrosu-

na katan Everton, kulübümüzün 
bu paylaşımına sosyal medyadan 
yanıt verdi. İngiliz kulübünün resmi 
sosyal medya hesabı Türkçe olarak, 
“Everton’a hoş geldin Tosun Paşa. 
Hiç merak etmeyin, ona burada çok 
iyi bakacağız” mesajını ve Cenk 
Tosun’un “Herkese merhabalar, des-
tekleriniz için teşekkür ediyorum. 
Umarım bundan sonra Everton’ı 
desteklersiniz” sözlerini söylediği 
videosunu paylaştı. Kulübümüzün 
resmi hesabı ise yanıt olarak, “Biz 
ona gözümüz gibi baktık, bundan 
sonra Tosun Paşamız size emanet” 
notunu düştü.

“Her zaman kalbimin en 
güzel yerinde olacaksınız”

Cenk Tosun da, sosyal medya 
üzerinden yayımladığı mesajla Be-
şiktaş taraftarına veda etti: 

“Ben hayatta iki şeyin paylaşıldı-
ğında büyüdüğüne inanırım; birincisi 
başarı, ikincisi mutluluk. Bu dünya-
da hiçbir başarı kişiye özel değildir. 
Destekleyen, dua eden, sevinen, 
heyecanlanan binlerce insanın payı 
vardır hayat hikayemize yazılan 
her başarı başlığında. Ben kariye-
rimin en önemli yıllarını Beşiktaş 
formasıyla yaşadım. Zor günlerim 
de oldu ama beni hep destek-
lediniz, düştüğümde hep ilk elini 
uzatan siz oldunuz. Bu formayla 
geçirdiğim her günü 
hayatımın sonu-

na kadar başına gurur kelimesini 
koyarak anlatacağım. Taraftarla-
rımız, yönetimimiz, kulübümüzün 
bütün emektarları, takım arkadaş-
larım, hiç bilemediğim evlerde bizi 
desteklemiş futbolseverler... El ele 
vererek bugünlere geldik.

Hep beraber Beşiktaş tarihine 
altın harflerle yazılacak başarılara 
imza attık. İnsanoğlu hayallerini 
gerçekleştirdiği oranda değil, hayal 
kurmaya devam edebildiği süre-
ce yaşarmış. Şimdi yeni hayaller 
ve yeni başarılar için yepyeni bir 
hikayeye başlıyorum. İstedim ki 
yıllar boyu başarıyı paylaştığımız 
gibi bu mutluluğu da paylaşalım. 
Çünkü ikisini de ne kadar büyütür-
sek bizden sonra gelenlere o kadar 
ilham veririz. Şimdi veda zamanı. 
Büyük Beşiktaş Camiası ve onun 
büyük taraftarı, her zaman kalbimin 
en güzel yerinde olacaksınız. Sizinle 
ilgili dünyanın en ücra köşelerinde 
hayranlıkla anlatılan tribün hika-
yeleriyle gurur duymaya devam 
edeceğim. Bana yaşattığınız mut-
lulukların hepsi kalbimin en güzel 
yerinde. Günün birinde yine mutlu 
bir senaryoda elbet bir araya geliriz. 
O güne kadar benden desteğinizi 
esirgemeyiniz ve hakkınızı helal 
ediniz.” ◊
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Bu sefer de 

sen kolay 

kazan!
Sen de hemen nkolaybono.com’a tıkla, 

dilediğin zaman faiz kaybetmeden paranı 

alabilme olanağıyla kazanmaya başla. 

Erken gel, fırsatı kaçırma!

%15,15 =N KOLAY BONO FAİZİ

%16,04*MEVDUAT FAİZİ

*Bonodaki stopaj avantajıyla 6 aya kadar vadede %15,15 faizli N Kolay Bono ile aynı 

kazancı sağlayacak mevduat faiz oranı %16,04’tür. N Kolay Bono bir Aktif Yatırım 

Bankası A.Ş. bonosudur, mevduat ürünü olmayıp TMSF kapsamında değildir. N Kolay 

Bono’da 200 TL-500.000 TL arasında yatırım yapabilirsiniz. Stopaj oranı %10’dur. 

İzahnameye www.nkolaybono.com ve KAP’tan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve faiz 

oranları için www.nkolaybono.com
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oğun iş tem-
posundan bir 
haftalık izin 
alarak, tatil 
yapmak için  

           Bükreş’in 
yolunu tuttum. Birkaç tesadüfi 
gelişmeden sonra eski futbolcumuz 
Daniel Gabriel Pancu ile Bükreş’in 
bir kafesinde buluşmak için söz-
leştik. Aradan yıllar geçmişti, eski 
bir sevgiliyi bekler gibi erken gittim 
buluşacağımız yere. En azından on 
defa duruşumu değiştirdim. Sonra 
merak etmeye başladım, değişmiş 
midir, yaşlanmış mıdır, kilo almış 
mıdır? Ki tam o sırada kapıdan birisi 
girdi. Yürüyüşündeki beyefendiliği 
ile atletizmi birleştirebilen bu kişi, 
yıllar önce bir maçta golden son-
ra formasını sıyırıp koşmasından 
hatırladığımız Pancu’ydu. Kafenin 
en sonunda oturmama rağmen, 
Beşiktaş atkımdan hemen tanıyıp, 
kafenin öbür ucundan “Siyah!” diye 
bağırdı. Herkes bize dönüp baktı... 
Ben de “Beyaz!” diye cevap verdim. 
Pancu bu durur mu: “En büyük”... “Ya 
Pancu ne yapıyorsun, millet rahat-
sız olacak, Türkiye’de değiliz” dedim 
içimden ama Beşiktaşlı değil miyiz, 
böyle tezahüratı yarıda bırakmak 
ihanet gibi olurdu:  “Beşiktaş!”

Röportaja başlamadan önce 
önemli bir not belirtmek isterim. Ye-
rimize geçmeden, Pancu “Ne içersin, 

gidip sipariş vereyim” dedi. “Olmaz 
ben ısmarlıyorum” diye itiraz ettim. 
O da “Olur mu öyle şey, sen misa-
firsin” diye ısrar etti ama “Kadıköy 
Panteri’ne hesap ödettirdiğim du-
yulursa, beni yaşatmazlar” dedim ve 
o şekilde anlaştık. Bu arada merak 
edenlere söyleyeyim, kendisi ana-
naslı çay hastası...

Beşiktaşlılar, Siyah Beyaz for-
mayı giydiğin günleri asla unutma-
dı ama öncesi ile ilgili bir hatırlatma 
yapalım istersen. Daniel Gabriel 
Pancu kimdir? Kendinden bahseder 
misin?

Romanya’nın İaşi şehrinde doğ-
dum. Futbola dokuz yaşındayken 
yerel takım olan Poli İaşi’de kaleci 
olarak başladım. Burada ikinci lige 
terfi ettik. Futbola başladıktan beş 
sene sonra, on dört yaşımda milli 
takım ile ilk maçıma çıktım. On yedi 
yaşımda da profesyonel oldum. Ben 
Dynamo taraftarıydım ama beni 
Steau ve Rapid istedi ve ben daha 
çok para veren Rapid’e gittim. O 
zamanlar takımın başında Lucescu 
vardı, onunla bu şekilde tanıştım. 
Hayatımda iki şampiyonluk yaşa-
dım; birincisi Rapid’le, diğeri tabii ki 
Beşiktaş’la oldu. Ama ikisinde de 
takımın başında büyük usta Luces-
cu vardı. İki çocuğum var, bir kız bir 
erkek. Oğluma nazaran kızım futbola 
daha yatkın.

Hiç şüphesiz 17 Nisan 
2005 yılında oynadığımız 

Fenerbahçe derbisi, sadece 
Beşiktaşlılar’ın değil, 

bütün futbolseverlerin 
kolay kolay hafızalarından 

silinmeyecek. Hele 
ki sahaya gol atmak 

için çıkan ama oyuna 
girdikten beş dakika sonra 

kaleye geçmek zorunda 
kalan Daniel Pancu’nun 

muhteşem perfomansını 
nasıl unutabiliriz. Yıllar 

sonra “Kadıköy Panteri”ni 
Bükreş’te bulduk ve bu 

güzel dostla eski günleri 
yad ettik. 

Röportaj:
Andrew Simes 
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Daniel Pancu, kalede gösterdiği müthiş  
performansla dergimizin kapağını bu şekilde  
süslemişti.

“Rapid ve Beşiktaş 
taraftarları çok benziyor, 

ikisi de ülkelerinin en ateşli 
seyircilerine sahip ve ne 

şanslıyım ki hep böylesine 
destek gördüm. Eğer 

uygun görülürse en büyük 
hayalım, Beşiktaş ve Rapid 

arasında oynanacak bir 
maçta jübile yapmak.

Tabii ki Vodafone Park’ta!”
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Beşiktaş’a geliş hi-
kayenden bahsedebilir 
misin?

Beni Türkiye’den ilk 
Fatih Terim gelip izledi. 
Ama o maçta sakatlan-
dım ve bir daha kendi-
sinden haber alamadım. 
Ardından İtalya’den teklif 
alıp Cesena’ya transfer 
oldum. Her işte bir hayır 
olduğuna inanırım ve şim-
di iyi ki Fatih Terim’in izle-
diği maçta sakatlanmışım 
diyorum. Çünkü bu daha 
sonra Beşiktaş’a gelme-
me vesile oldu. Bakın bu 
kadar iddiali konuşuyo-
rum, kimse sakatlanmak 

istemez normalde. Türkiye’de önemli 
oyuncular vardı, bu benim için iyi 
bir fırsat olacaktı. Tabii işin maddi 
boyutu da avantajlıydı.

Türkiye’deki hayatını özlüyor 
musun? 

İstanbul ikinci evim gibi artık. 
İnsanları çok sevdim. Çünkü Rumen 
kültürü ile aynı kültere sahipler, 

sıcaklar. Akmerkez, Ulus hatır-
ladığım yerler... Deniz mahsulü 
yemeklerini özlüyorum. 

Lucescu ile çalışmak nasıl 
bir duyguydu?

Onu babam gibi severim. 
Çok kültürlü biri. Aslında bir 
profesörü daha çok andı-
rıyor, yedi dil biliyor! Onun 
dışında takımı çok iyi ha-

zırlıyordu, rakibi ödev gibi 
çalışıyordu.  

 
 
 
 

 
 
Onunla çalışmayı çok ama çok sev-
dim. Çok az insan bunu bilir, o beni 
Shakthar’a götürmek istedi fakat ilk 
defa onu ve daha fazla parayı red-
dettim. Ben aşık olduğum takımda 
kalmak istemiştim. Bunu profes-
yonel ağızıyla değil, tüm kalbimle 
söyleyebilirim... Ve Beşiktaş’tan 
istenmeyinceye kadar kaldım.

Beşiktaş’taki zamanlardan bah-
sedelim biraz daha...

Geldiğim sezon çok iyi bir 
başlangıç yapamamıştık lige. Çok 
beraberlik aldık. Üçüncü veya  
 

 
 

dördüncü sıra arasında gidip 
geliyorduk. Sağda-solda çok kişi 
konuşmaya başladı hakkımızda. Bir 
bakıma bu seneki Beşiktaş takı-
mı gibiydik. Dokuz-on haftalık bir 
bocalama sonrası, yenilmez bir ekip 
olduk. Şimdiki takıma da seslenmek 
istiyorum; biz yapabildiysek bunu, 
sizler hayli hayli yaparsınız. Çünkü 
şimdiden efsane bir kadro oldunuz. 
Bakıyorum son bir kaç senedir aynı 
bizim zamanımızda olduğu gibi Be-
şiktaş’tan rahatsız olanlar var. Bizim 
zamanımızda da herkesin bize karşı 
tavır aldığını hissetmiştik. Ayağımızı 
kaydırmaya çalışmışlardı. Meşhur bir 
Samsun maçımız vardı. Sırf kırmı-
zı kartlık pozisyonlara bakarsanız 
aldanabilirsiniz. Maçın başından iti-
baren hakem kontrolü kaybetti veya 
kaybetmek istedi. O gün Ahmet 

Yıldırım’ı zor zaptet-
tik, bıraksaydık 

neler olabilece-
ğini tahmin bile 
etmek istemi-
yorum! Herhal-
de Türkiye’de 

ilk defa 
böylesine  

 
 

 
 

“Lucescu ile çalışmayı çok ama 
çok sevdim. Çok az insan bunu 
bilir, o beni Shakthar’a götürmek 
istedi fakat ilk defa onu ve daha 
fazla parayı reddettim. Ben 
aşık olduğum takımda kalmak 
istemiştim. Bunu profesyonel 
ağızıyla değil, tüm kalbimle 
söyleyebilirim... Ve Beşiktaş’tan 
istenmeyinceye kadar kaldım.”
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“Fenerbahçe maçının bitmesini hiç 
istemedim. Ne kadar oynuyorsak o 
kadar yükseliyorduk ve rakip batıyordu. 
Ama şunu belirtmek isterim ki; herkes 
maalesef beni o maçtan hatırlıyor fakat 
benim için en önemli an, Trabzon’a 
94.dakikada gol attığım ve 1-1 biten 
maçtı. O maçtan tek puan bile almamız 
mühimdi. Çünkü Galatasaray puan 
olarak bize çok yakındı.”
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bir karalama kampanyası oldu ve 
belki de iyi oldu. Çünkü Beşiktaşlı-
lar artık daha akıllı. Şimdiki başkan 
hazırlıklı, bunun bir daha tekrarlan-
masına izin vermez. Zaten Beşiktaş 
bu sezon şampiyon olursa ileriki se-
nelerde zirvede yalnız olur. Rakipler 
son kozlarını oynadılar. Şampiyonlar 
Ligi’nde dolu dizgin gidiyoruz ve 
bu maçları zevkle takip ediyorum. 
Elbette biraz da şans lazım bu kul-
varda... Mesela ben Beşiktaş’tayken, 
Lazio 94. dakikada Sparta Prag’ı ye-
nip, grubu geçmemize engel olmuş-
tu. Bu sezon da grubu lider bitirdik 
ve Bayern ile eşleştik. Ama ben 
geçeceğimize inanıyorum, hatırlayın 
bu lafımı.

Öyle bir maç var ki, ayrı bir pa-
rantez açmassak olmaz... Tahmin 
edebiliyor musun?

Tabii.. Fenerbahçe maçı benim için 
de unutulamaz... Zaten bahsettiğim 
gibi futbola kaleci olarak başlamış-
tım. Beşiktaş antrenmanlarında da 
eğlencesine bazen kaleye geçerdim 
ve forvetlerimiz beni zor geçiyor-
du. Hatırlarım, bu onları çok sinir 
ediyordu! Derbide Oscar Cordoba 
kırmızı kartı görünce kalecinin kimin 
olacağına karar vermek için hepi-
miz yedek kulübesine gittik. Ahmed 
Hassan da bir ara kalecilik yap-
mış. Tabii ben Ahmed Hassan’dan 
biraz daha uzunum ama o an biraz 
daha yüksek boylu göstermek için 
özellikle parmak uçlarımda durdum. 
Kendime güveniyordum. Zaten bütün 
takım da benim geçmem için antre-
nöre baskı yaptı. Hiç panik olmadım, 
hatta bilakis o maçın bitmesini hiç 
istemedim. Ne kadar oynuyorsak o 

kadar yükseliyorduk ve rakip batı-
yordu. Ama şunu belirtmek isterim 
ki; herkes maalesef beni o maçtan 
hatırlıyor fakat benim için en önemli 
an, Trabzon’a 94.dakikada gol attı-
ğım ve 1-1 biten maçtı. O maçtan 
tek puan bile almamız mühimdi. 
Çünkü Galatasaray puan olarak bize 
çok yakındı. 

Peki ya şimdi eski takım arka-
daşlarınla irtibatın devam ediyor 
mu? 

Takımdan görüştüğüm kimse 
yok. Herkes bir yerlere dağıldığı için 
görüşmek biraz zor ama biliyoruz ki 
hepimiz yakınız ve istediğimiz za-
man bıraktığımız yerden devam ede-
biliriz. Malzemecimiz Sürreya’yı çok 
özlüyorum. Lütfen kendisine benden 
selam söyleyin. Bıyığı duruyor mu?

Evet, duruyor... Romanya’da neler 
yapıyorsun? 

Bugünlerde diğer aşkım olan Ra-
pid’i tekrar 
hak etti-
ği yerlere 
getirmeye 
çalışıyorum. 
Şimdilik 
dördüncü 
ligdeyiz. 
Onlara vefa 
borcum 
var ve iki 
senelik  bir 
proje belir-
ledik. Yeni 
stadımıza 
kavuşaca-
ğız. Şubat’ta 
Antalya’ya 

kampa getireceğim takımı. Rapid 
ve Beşiktaş taraftarları çok ben-
ziyor, ikisi de ülkelerinin en ateşli 
seyircilerine sahip ve ne şanslıyım ki 
hep böylesine destek gördüm. Eğer 
uygun görülürse en büyük hayalim, 
Beşiktaş ve Rapid arasında oynana-
cak bir maçta jübile yapmak. Tabii ki 
Vodafone Park’ta!

Son olarak taraftara bir mesajın 
var mı?

Benim için Beşiktaş taraftarı 
daima en iyisi olacak. Kötü ol-
duğumuzda bile bizi sevdiler ve 
bunun için hayatımın sonuna kadar 
minnetar olacağım. Şimdi noel dö-
nemi ve normalde burada insanlar 
evlerinde noel şarkıları açarlar. Ben 
ise internetten Beşiktaş bestelerini 
açıyorum ve mahalleyi inletiyorum. 
Bak kafedekileri son bir kere korku-
tacağım (Türkçe bağırıyor); Beşikta-
şım, sen çok yaşa! Canım feda olsun 
sana! ◊

“Derbide Oscar Cordoba 
kırmızı kartı görünce 

kalecinin kimin olacağına 
karar vermek için hepimiz 
yedek kulübesine gittik. 

Ahmed Hassan da bir ara 
kalecilik yapmış. Tabii 

ben Ahmed Hassan’dan 
biraz daha uzunum ama 
o an biraz daha yüksek 

boylu göstermek için 
özellikle parmak uçlarımda 

durdum.”



56
Şubat
2018

MAX_BESIKTAS_SPONSOR_21x30cm.indd   1 27/11/2017   18:14



57
Şubat
2018

# 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



58
Şubat
2018



59
Şubat
2018



60
Şubat
2018

Beşiktaş’ın yaşayan 
efsanelerinden, malzemeci 

Süreyya’nın hayatı 
film oldu. Yönetmen 

Gökçe Kaan Demirkıran, 
Süreyya Soner’in Eyüp’te 

doğumuyla başlayan, 
Zeytinburnu’ndaki 

çocukluk hayatı ile devam 
eden ilginç bir belgeseli 

Beşiktaşlılar’a ve tüm 
sinemaseverlere sunuyor. 

Soner’in sokaklarda bin 
bir mücadeleden geçen, 

yolları Fatma Girik’ler 
ile, Yılmaz Güney’ler ile 
kesişen ve Şeref Stadı, 

Yeşilçam, Beşiktaş derken 
“Güzel Adam Süreyya” 

duraklarında dolaşan 
hayat katarı şimdi beyaz 

perdede...

Röportaj:
Murat Arda

Fotoğraf:
Öcal Bayram M

alzemeci Sü-
reyya’yı BJK 
Nevzat Demir 
Tesisleri’nde 
bekliyorum.  

             Gökhan Töre, 
fotoğrafçımız Rahman Sağıroğlu 
ve antrenörümüz Mehmet Kulak-
sızoğlu ile yemeğe oturduk. Töre, 
“Hangi futbolcu dergiye çıkacak?” 
diye soruyor, “Süreyya Soner var 
bu defa” diyorum. Mehmet hoca, 
Gökhan Töre ve Rahman ile şaka-
laşmalar had safhaya çıkıyor. Çünkü 
herkes “Güzel Adam Süreyya filminin 
galasında ne giyecek” tartışması 
yapıyor. Mehmet hoca, “Smokinden 
aşağısı kurtarmaz” diyor. O esnada 
Şenol Güneş de geliyor ve aramızda 
müthiş bir Süreyya Soner muhabbeti 
çeviriyoruz. Ancak o, başka bir ya-
zının konusu olur. Çünkü bugünlerde 
vizyona girecek olan “Güzel Adam 
Süreyya”nın başrol oyuncusu, Beşik-
taş’ın “bitirimi” Süreyya ve belgeselin 
yönetmeni Gökçe Kaan Demirkıran, 
filmin 9 Şubat’ta gösterime girme-
sinin hemen öncesinde konuğumuz 
oluyorlar.

Tesislerden otobüs ve metro yo-
luyla Süreyya abi ile beraber Taksim 
Rock ’n’ Rolla Kafe’ye ulaştık. Gökçe 
Kaan Demirkıran ile yağmurlu bir 
günde buluştuk. Yönetmen Gökçe’nin 
haklı gururu yüzünden okunuyordu. 

Bugüne kadar yedi uzun metrajlı bel-
gesele imza atan Demirkıran, ilk defa 
beyaz perdede de bir filmini oynatı-
yordu, mutluydu. “Asıl Süreyya abinin 
o büyülü beyaz perdede kendisini 
görmesini çok istiyorum” diyordu. 
Direkt muhabbeti koyulaştırdık ve 
Gökçe başladı heyecanla anlatmaya: 

“Eğer Fikret Orman 
olmasaydı bu filmin 

çekilebilmesi imkansız 
olurdu. Futbol dünyasında 

sinema, müzik, sanat 
gibi konularda aynı dili 
konuşmak pek mümkün 

olmaz. Çoğu insan 
güncel futbol ile ilgilenir, 
maçlar, skorlar, kim kimi 

yenmiş falan. Ancak 
Fikret Orman’ın derinlikli 

yaklaşımı beni çok 
etkiledi. Yılmaz Erdoğan’la 
da Fikret Başkan konuştu 

ve filmi o seslendirdi.”

Süreyya Soner, yönetmen Gökçe Kaan Demirkıran ile...
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“Filmimiz malzemeci Süreyya’nın 
bilinmeyenlerine ışık tutuyor. Örneğin 
Süreyya abi ile Şenol Güneş’in aynı 
futbol takımında zamanında oyna-
dıklarını biliyor musun? Her ikisi de 
Öz Trabzon’un formasını giymişler.”

Eskiden yaz aylarında Kartallısı, 
Fenerlisi, Cimbomlusu, Trabzonlusu; 
yaşlı-genç, eski-yeni tüm futbolcular 
şöhretler turnuvası yapar, millet de 
hınca hınç seyretmeye gelirmiş. Sü-
reyya abi, “Sadece emekli futbolcu-
lar değil, o zamanlar hala oynayanlar 
da forma giyerdi” diyor. Sene 1981... 
Filmde, Şenol Güneş’in de Sürey-
ya’ya dair çok önemli anlatımlarını 
izleyeceğiz. Sadece o mu? Gordon 
Milne’den Les Ferdinand’a, Metin-A-
li-Feyyaz’dan Oğuzhan Özyakup’a, 
eski ve yeni şöhretler... Süreyya ile 
anısı olmayan yok...

“Sekiz salon şimdiden garanti. 
Belki Van’da bile filmin gösterilmesi 
mümkün olabilecek” diyor Gökçe. 
Süreyya abiye dönüyor ve nasıl 
hissettiğini soruyorum. Kendisini iz-
lemekten pek hoşlanıyor gibi görün-
müyor: “Ben kendimi seyretmeyi hiç 
sevmiyorum abi yaa!” (gülüşmeler)

“Süreyya abi, yapma” diyorum. 
“Sonuçta senin idollerin Yılmaz 
Güney’lerin, Fatma Girik’lerin olduğu 
yerde, beyaz perdede görünecek-
sin”. Yılmaz Güney’in ismini duyunca 
hemen o yüzündeki güzel Süreyya 

“Filmin isminin hikayesini soruyoruz. Süreyya abi; ‘Ya 
bu Gökçe güzel adamla yatıyor, güzel adamla kalkıyor, 
benim nerem güzel’ deyince kahkaha fırtınası kopuyor. 
Süreyya abi öyle içtenlikli konuşuyor ki, sanki çok yakın 
bir akraba gibi, mahalleden eski bir çocukluk arkadaşı 
gibi hissediyorsunuz. Bazı insanlar yaşsızdır. Süreyya 
Saner de onlardan biri.”

Süreyya Soner babası Şevki Soner ile...

Süreyya Soner’in 
geçmişte kalecilik 
yaptığını biliyor 
muydunuz? 
Daha fazlası 
“Güzel Adam 
Süreyya” filminde...
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gülümsemesi peyda oluyor: “Dur şim-
di, Yılmaz Güney’e getirme hemen” 
diyor. “Peki” diyor ve sözü tekrar 
sevgili Gökçe’ye bırakıyorum:

“Süreyya abi ile ilk tanıştığımda 
onun Yeşilçam’da set işçisi olarak 
çalıştığını bilmiyordum. Onu tanı-
dıkça, bu iş, amatör bir belgesel-
den daha profesyonel, sinemalarda 
gösterime girecek bir esere dö-
nüştü. Toplumsal tarih ile bağlarını 
kurabileceğim bir hikaye olması 
beni heyecanlandırdı. ‘Güzel Adam 
Süreyya’ belgeseli, aynı zamanda 
bir kent hikayesi, bir İstanbul öyküsü 
olarak sadece Beşiktaşlıların değil, 
tüm yurttaşların ilgisini çekmesini 
umduğum bir film oldu.”

Hakikaten de Süreyya abinin 
hayatı çok ilginç ve sıra dışıydı. 
1952 doğumlu bir İstanbul bitirimi o, 
Gökçe’nin deyişiyle. Sözlerine şöyle 
devam ediyor:

“Beşiktaş toplumsal bir olgudur. 
Bu kulübün tarihinde biriktirdi-
ği şeyler, Süreyya abinin karakteri 
ve yaşantısıyle çok örtüşüyor. Bu 
belgesel hiç çekilmeseydi bile, yüz yıl 
sonra dahi Süreyya’nın Beşiktaş JK 
tarihindeki özel yeri hep konuşula-
caktır diye düşünüyorum.”

Hakikaten de 1992 doğumlu 
Oğuzhan’ın da, 1965 doğumlu Les 
Ferdinand’ın da Süreyya söz konusu 
olduğunda benzer hissiyatları dışa 
vurması Gökçe’nin söylediklerini 
perçinliyordu. Süreyya abiye, anne ve 
babasının futbolla ilişkisini soruyo-
ruz:

“Rahmetli babam Şevki bey fut-
bolla ilgili biri değildi. Ancak annem 
Kadriye hanım, fanatik Beşiktaşlı. 
Tabii bir de tüm mahallemizi Beşik-
taşlı yapan dayım Cevat’ı da say-
madan olmaz.”

Süreyya abinin annesi, hala ona 

tenhalarda gezmemesini öğütlüyor-
muş. Gülerek, “Çocukluğumdan beri 
aynısını söylüyor” diyor Süreyya abi. 
Çok içten, sıcacık, hakikaten doğal 
komik bir insan Süreyya. Gökçe’ye, 
filmde yer alan kentin dönüşümü ve 
Süreyya abiye dair sembolik vurgu-
ları biraz daha açmasını rica ediyo-
rum:

“Eyüp’te doğmuş. Zeytinburnu’nda 
büyümüş. Silivrikapı ve Davutpaşa’da 
öğrencilik hayatı geçmiş, Cağaloğ-
lu’nda matbaa ile tanışmış. Sonra 
Şeref Stadı, Fulya, İnönü, Ümraniye 
derken kent tarihinin ve İstanbul 
gündelik hayatının her anına şahitlik 
etmiş simge bir isim Süreyya Soner.”

Filmin isminin hikayesini soru-
yorum. Süreyya abi; “Ya bu Gökçe 
güzel adamla yatıyor, güzel adamla 
kalkıyor, benim nerem güzel” deyince 
kahkaha fırtınası kopuyor. Süreyya 
abi öyle içtenlikli konuşuyor ki sanki 
çok yakın bir akraba gibi, mahal-
leden eski bir çocukluk arkadaşı 
gibi hissediyorsunuz. Bazı insanlar 

yaşsızdır. Süreyya Soner de onlardan 
biri.

“Taraftarı merak ediyorum ben” 
diyor Süreyya. “Gökçe de, ben de bu 
işi para için yapmadık. Gençler de bir 
şeyler öğrensin, herkes mutlu olsun 
dedik. Üç kişi yaptık bu filmi, ben, 
Gökçe ve eşi Özge hanım. Mucize 
gibi bir şey bence. Çok yorulduk, 
beş yıl sürdü bu filmin yapımı ama 
sonunda bitti. Bizden bu kadar. Bir 
kusurumuz olduysa affola.”

Gökçe, sinema ile futbola dair 
şöyle bir metafor yapıyor: “Sinema 
da, futbol gibi nankördür. Yıllar sürer 
emek verirsiniz, ama bir doksan 
dakikada her şey bitebilir. Ben, dü-
rüst bir film yaptığıma inanıyorum. 
Futbola mesafesi olan entelektüel 
kesimlerin bile bu belgesele bir şans 
vermesini öneriyorum. Belki mükem-
meli aramadık ama doğru anlatımı 
aradık ve bunu başardık diye düşü-
nüyorum.”

Başkan Fikret Orman’ın yaklaşı-
mına dair mutluluğunu saklamıyor 

Süreyya Soner, eski teknik direktörümüz Gordon Milne ile yedek kulübesinde maç izlerken...
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Gökçe: “Eğer Fikret Orman olmasay-
dı bu filmin çekilebilmesi imkansız 
olurdu. Futbol dünyasında sinema, 
müzik, sanat gibi konularda aynı 
dili konuşmak pek mümkün olmaz. 
Çoğu insan güncel futbol ile ilgilenir, 
maçlar, skorlar, kim kimi yenmiş fa-
lan. Ancak Fikret Orman’ın derinlikli 
yaklaşımı beni çok etkiledi. Yılmaz 
Erdoğan’la da Fikret Başkan konuştu 
ve filmi o seslendirdi.”

“Ben çok severim Yılmaz Erdo-
ğan’ı” diye araya giriyor Süreyya abi, 
ben de ona hemen “Sen de Yılmaz’la-
rı hep seversin” diye takılıyorum. O 
da gülerek: “Bak yine konuyu Yılmaz 
abiye (Güney) getirdin” diyor, gülü-
şüyoruz.

Peki bu filmde eski yeni Beşik-
taşlılar var, şöhretli futbolcular var. 
Başka ne var? Süreyya abi filmde en 
etkilendiği sahneyi şöyle anlatıyor:

“Bir arkadaşım ile ilgili özel bir bö-
lüm var belgeselde. Ne yazık ki onu 
kaybettik. Onu anarken çok duygu-
landım.”

Gökçe ise Ferdinand ve Milne 
sekanslarının çok ilginç olduğunu, 
bununla birlikte özellikle Feyyaz 
Uçar’ın çok enteresan şeyler anlat-
tığını vurguluyor. Beşiktaşlılar’a bir 
müjdeleri de şöyle: Süreyya abi, kitap 
da yazıyor. Onu da Gökçe yayına 
hazırlıyor. Gelelim filmin müziklerine. 
Cenk Taner, “Hep Yarın Olsun” şarkı-
sıyla filme renk katıyor. Mehmet Gü-
reli’nin iki parçasının yanı sıra, Julide 
Cance Ece, Taner Öngür gibi isimler 
de çok özel şarkılarla müziklere imza 
atıyor. Gökçe aynı zamanda müzik 
belgesellerine de imza attığı için film 
müziği kullanımının onun en çok ke-
yif aldığı şey olduğunu öğreniyoruz:

“Gerçi Süreyya abi birkaç tane 
Ferdi Tayfur şarkısı da koymak istedi 
ama ben kabul etmedim tabii.” (Gü-
lüşmeler)

Süreyya abiye hiç başka takım 
taraftarlarından tepki alıp almadığını 
soruyorum:

“Hepsinden Allah razı olsun. Bana 
gelirler ‘Süreyya abi ben Galata-

saraylıyım ama seninle fotoğraf 
çektirmek istiyorum” derler, “Tabii 
ki aslanım, gel” derim. Fenerli ile de 
fotoğraf çektiriyorum, Trabzonlu ile 
de... Ben kavga sevmem.”

“Süreyya abi, insanlar sence seni 
niye seviyor?” diye soruyorum. Birkaç 
saniye düşünüyor, utanıyor sanki. 
“Valla bilmiyorum ki” diyor. Araya 
yönetmen Gökçe giriyor:

“Bu soruya cevap verememesin-
den dolayı” diyor, “En dipteki adam-

dır Süreyya ve o, en yalın haliyle mü-
tevazıdır. Ama bunu planlı yapmaz.”

“Öyle ya, bu adam ‘Güzel’ ta-
nımlamasını işte bu yüzden sonuna 
kadar hak ediyor” diyorum ben de.

Ve heyecan içinde filmin göste-
rime girmesi için beklemeye koyu-
luyoruz. Siz bu satırları okurken film 
gösterime girecek. Lütfen, “Güzel 
Adam Süreyya” belgeseline sahip 
çıkalım, izleyelim, izletelim.

Vedalaşıyoruz. ◊

“Bana gelirler, ‘Süreyya abi 
ben Galatasaraylıyım ama 
seninle fotoğraf çektirmek 

istiyorum” derler, “Tabii 
ki aslanım, gel” derim. 
Fenerli ile de fotoğraf 

çektiriyorum, Trabzonlu ile 
de. Ben kavga sevmem.”
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K
ulübümüz, 
son dönemde 
yatırım yapa-
rak büyüttüğü 
eSpor şubesine  

          etkili transfer-
ler yapmaya devam ediyor. League 
of Legends takımına yapılan trans-
ferlerle lige iddialı bir giriş yapmaya 
hazırlanan Beşiktaş eSpor, yeni 
transferlerini bir video ile tanıttı.

Beşiktaş JK, her alanda olduğu 
gibi eSpor’da da zirveye oynayacak 
takımlar oluşturmaya devam ediyor. 
League of Legends takımının yeni 

sezon tanıtım videosunu yayınlayan 
Beşiktaş eSpor, yaptığı transferlerle 
sezonun en iddialı takımları arasın-
da yer alacak.

League of Legends Yükselme Ligi 
Kış Mevsimi’nde ilk maçını 30 Ocak 
günü yaptı. Beşiktaş eSpor LOL Ta-
kımı, Koç Salih “Nihilanth” Kızıldağ 
liderliğinde, üst koridorda Emircan 
“Hioss” Hazar, ormancı pozisyonun-
da Atakan “Cyrstal” Aydın, orta ko-
ridorda You “Neahyun” Neahyun, ni-
şancı görevinde Fatih “Luger” Aydın 
ve destek oyuncusu Barış “Tolerant” 
Çepnioğlu ile zirveye oynayacak.

Beşiktaş JK, her alanda 
olduğu gibi eSpor’da 

da zirveye oynayacak 
takımlar oluşturmaya 

devam ediyor. League of 
Legends takımının yeni 

sezon tanıtım videosunu 
yayınlayan Beşiktaş 

eSpor, yaptığı transferlerle 
sezonun en iddialı takımları 

arasında yer alacak.

eSpor takımımız yeni sezona 
iddialı transferleriyle başlıyor



66
Şubat
2018

G
eçtiğimiz sayı-
da bir ilke imza 
atarak mabe-
dimiz Vodafone 
Park’ın mimari- 

           sini tuvalime 
aktardım.

Dolmabahçe’nin geleneksel 
çehresini değiştiren yeni stadımı-
zın, antik dönem mimarisini andıran 
görselliğinin tuvallerime ilham verdi-
ğini söyleyebilirim.

Sıralı kolonları, tercih edilen dış 
yüzey rengi ve müzenin bulunduğu 
tarihi doku bir araya geldiğinde sta-
dımız adeta günümüze antik çağdan 
zaman makinesiyle ışınlanmış gibi 
izlenim yaratıyor.

Son çalışmamda estetik harikası 
mabedimize farklı bir yorum kat-
mayı amaçladım. Gece oynanan 
bir maç gününde stat çevresindeki 
benzersiz enerjiyi ve atmosferi ışık 
ve duman efektlerini yoğun kullana-
rak yansıtmaya çalıştım.

Stadımızda hangi maçın oynan-
dığı, tablodaki anın maç öncesi mi, 
yoksa sonrası mı olduğu soruları-
nın cevaplarını izleyiciye bırakmak 
istedim. Başka bir deyişle ikonogra-
fik anlamda gizemli bir yol izlemeyi 
tercih ettim.

2013 Aralık sayısından bugüne 
“Her Detayda Beşiktaş” adlı kö-
şemden Siyah Beyaz’ın olduğu her 
mekanı resmederken bundan sonra 
“Sanatta Vodafone Park” sloganıyla 
stadımızı her açısından ele almaya 
çalışacağım.

Önceki çalışmamda Dolmabahçe 
Saat Kulesi’nin olduğu açıdan stadı-
mızı resmederken, son çalışmamda 
Vodafone Park’ı caminin bulundu-
ğu perspektiften kadrajıma almak 
istedim.

Sonraki çalışmalarımda da ma-
bedimizi farklı zaman dilimleri ve 
daha farklı açılarla resmetmek için 
bugünden hazırlıklara başladığımı 
söyleyebilirim.

İnönü Stadı, Mithatpaşa Stadı, 
Vodafone Arena ya da Vodafone 
Park... İsmi gelecek yüzyıllar içinde 
defalarca kez değişse de, değişme-
yen tek şey; Dolmabahçe’de bulunan 
ikinci nesil stadımızın bizim geçmiş-
ten geleceğe mirasımız olacağıdır. 
Sanatçı olarak görevimiz ise, bu 
mirası taraftarlarımızla bir araya 
getirerek eserlerimizde ölümsüzleş-
tirmek ve gelecek nesillere sanatsal 
belgeler bırakmaktır. Stadımızın 
daha nice yıllar sayısız sanat eseri-
ne ilham kaynağı olması dileğiyle... ◊

Resim - Yazı:
Nihat Evren Derman

Zafer Işıklarıyla
Vodafone Park
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(50x70cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2018. Osman Soydemir Özel Koleksiyon)
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Hentbol şubemizin 
kuruluşunun kırkıncı 

yılında Beşiktaş Mogaz 
Takımımız, tarihi bir 

başarıya koşuyor. Dokuzu 
son dokuz yılda olmak 

üzere on üç şampiyonluğu 
bulunan ve “Salonlarda 
ekol, Beşiktaş Hentbol” 
sloganını sonuna kadar 

hak eden Parkenin 
Kartalları, üst üste onuncu 
şampiyonluğuna doğru yol 

alıyor. 

B
eşiktaş Mogaz, 
sezonun ilk resmi 
maçında Beykoz 
Belediyesi’ni An-
kara’da oynanan  

       maçta 28-26 
mağlup ederek, Süper Kupa’nın 
sahibi olarak sezona iyi bir başlangıç 
yaptı. Bu maçtan sonra hem Süper 
Lig, hem Şampiyonlar Ligi’nde yoğun 
bir maç temposuna giren Siyah Be-
yazlılarımız, Süper Lig’de ilk yarıyı li-
der kapatırken, Şampiyonlar Ligi’nde 
ise grubunu üçüncü tamamlayarak 
kupaya veda etti.

Beşiktaş Mogaz, Süper Lig’in ilk 
yarısında oynadığı on iki maçta, on 
bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. 
Yirmi iki puan toplayan Parkenin 
Kartalları, ligin ilk yarısını en yakın 
rakibinin dört puan önünde zirvede 
tamamladı.

Siyah Beyazlılarımız, ligteki tek 
mağlubiyetini, ligin üçüncü hafta-
sında Nilüfer Belediyesi’ne deplas-
manda 27-26 mağlup olarak aldı. 
Daha sonra ligde oynadığı dokuz 
maçın tamamını kazandı. Beşiktaş 
Mogaz, en yakın takipçilerinden 
Ankara BŞB’ni ve Selka Eskişehir’i 
Süleyman Seba Spor Salonu’nda, 
Göztepe’yi ise deplasmanda mağlup 
etme başarısını gösterdi.

“İkinci yarı
hazırlıklarına başladık”
İlk yarıyı siz değerli Beşiktaş 

Dergisi okurları için değerlendiren 
Beşiktaş Mogaz İdari Menajeri Berk 
Karahan, hentbol şubesinin kırkın-
cı yılı olduğunun altını çizip, çok 
özel bir sezon yaşadıklarını belirtti. Yazı: 

Barış Uzel
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Karahan, şöyle devam etti: “Sezona 
zorlu bir transfer sürecinin ardından 
başladık. Takımızın önemli parçala-
rından Predrag Dačević, Ivan Ninče-
vić, Yunus Özmusul, İbrahim Demir 
gibi oyuncular ayrıldı, ki bir tanesi 
önemli bir rakibimize transfer oldu. 
Transfer döneminde bu giden oyun-
cularımızın eksikliğini iyi kapatıp, 
teknik heyetimiz önderliğinde güzel 
bir hazırlanma süreci geçirdik. Bütçe 
olarak geçen sezona göre daha 
seviyeli bir takım oluşturmuş olsak 
da, performans olarak geçtiğimiz 
sezondan pek bir farkı olmadı. Hem 
Şampiyonlar Ligi’nde hem de Süper 
Lig’de geçen sezonla neredeyse 
birebir aynı durumda olduğumuz 
söylenebilir. Ama rakiplerimiz için 
aynısını söyleyemem. Geçen sezon 
ilk yarı bittiğinde rakiplerimiz ile 
puan farkı daha fazlaydı. Bu sezon 
puan farkı daha az. Sahadaki so-
nuçlara bakınca da, direkt rakibimiz 
olan ekipleri açık ve net skorlarla 
mağlup etmiş olmamız bizim için 
oldukça sevindirici. Avrupa Şampi-
yonası ve Afrika Kupası nedeniyle 
milli oyuncularımız takımdan ayrılar. 
Onların yokluğunda ikinci yarı ha-
zırlıklarına başladık. Bu özel sezonda 
şampiyon olup onuncu sene üst üste 
şampiyon olmayı camiamıza hediye 
etmek istiyoruz.” 

Avrupa’da ne yaptık?
Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı-

mız, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 
on maçta beş galibiyet, bir beraber-
lik ve dört mağlubiyet aldı. Parkenin 
Kartalları, topladığı on bir puan ile 
bu kupada geçen sezon elde ettiği 
dereceyi de egale etmiş oldu. 

Bu sezon, geçtiğimiz sezonların 
aksine özellikle deplasman maç-
larında daha başarılı olan Parkenin 
Kartalları, HC Metalurg, Chekho-
vskie Medvedi ve Montpellier HB 
deplasmanlarından galibiyetle 
ayrıldı. Siyah Beyazlılarımız’ın özel-
likle Montpellier HB deplasmanında 
aldığı galibiyet Avrupa hentbol gün-
deminde de önemli yer teşkil etti. 
Rakibimiz o maça kadar oynadığı 
sekiz maçın sekizini de kazanmıştı 
ve gruptaki ilk yenilgilerini bizden 
aldı. 

Parkenin Kartalları, Şampiyonlar 
Ligi’nde oynadığı son üç maçı kaza-
narak ayrı bir başarıya daha imza 
attı ve 2005/06 sezonundan bu 
yana ilk kez Avrupa Kupaları’nda üç 
maç üst üste kazanmış oldu.

Türkiye Kupası
Hedefleri arasında Türkiye 

Kupası’nı da havaya kaldırmak 
olan Beşiktaş Mogaz, 
kupa grup 
müsaba-
kalarında 
ise Batman 
Belediyesi, Nilüfer Bele-
diyesi ve Antalyaspor ile 
eşleşti. Rakipleriyle 30-31 
Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde 
tek devreli lig usulüne göre 
Batman’da karşılaşacak olan 
Siyah Beyazlılarımız, gru-
bunda ilk iki sıraya girmesi 
halinde Türkiye Kupası’nda 
çeyrek finale yükselecek.

Öne çıkan istatistikler
Dört yıldır Şampiyonlar Ligi 

grup aşamalarında müca-

dele Beşiktaş Mogaz’ın, bu sezonki 
en skorer oyuncusu yine Ramazan 
Döne oldu. Döne, 57 gol ile aynı 
zamanda Şampiyonlar Ligi grup 
aşamalarının en skorer dördüncü 
oyuncusu olmayı başardı. 

Ramazan Döne’nin dört sezon 
boyunca Şampiyonlar Ligi’nde attığı 
gol sayısı ise 200’ü geçti. Değer-
li oyuncumuz, bu dört sezonda 
sırasıyla 39, 74, 53 ve 57 gol atarak 
2017/18 sezonu sonu itibariyle 227 
gole ulaştı. Ramazan Döne’yi 181 
golle Tolga Özbahar, 131 golle Ne-
manja Pribak takip etmekte.

Parkenin Kartalları’na 2006/07 
sezonu başında katılan Ramazan 
Döne, formamız altında geçirdiği on 
iki yıllık Avrupa Kupaları serüvenin-
de ise 500 golü bu sezon geçmeyi 
başardı. Ramazan Döne’nin Avrupa 

Kupaları’nda 2017/18 sezonu 
sonu itibariyle formamız altında 
attığı gol sayısı 537’ye ulaştı.

Süleyman Seba Spor Sa-
lonu’nda oynadığı iç saha 

maçları ücretsiz olan 
Beşiktaş Mogaz, kurulu-

şunun kırkıncı yılında 
üst üste onuncu kez 
şampiyonluğa ko-
şarken, siz değerli 

Beşiktaşlılar’ın 
desteğini bekli-
yor.

Not: İstatistik-
sel veriler, www.
kartalyuvasi.net 
sitesi ve https:// 

 twitter.com/Ra- 
  kamlarlaBJK hesabı 

sahibi Ömer Seymen ile yürütülen 
ortak çalışma sonucu çıkartılmıştır. ◊
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dünya ile cennet arasında
bulutlara sarılmış başka yer varmış 
çalışkan insanlar yaşarmış

Dusko Tosic
sağlam işçilik

nerde bir ekip çalışması varsa
lazım o ruh
hatanı şevk ile düzeltendir o 

senin mesain kalpten
benim hayranlığım Dusko

Şiir:
Vedat Özdemiroğlu
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eşiktaş’ın  
Hollanda 
doğumlu, 
Surinam asıllı 
futbolcusu  

      Jeremain Lens  
24 Kasım 1987 tarihinde Güneş 
Yay burcunda ilerlemekteyken 
Amsterdam’da hayata gözlerini 
açmış. Doğum gününde Güneş ile 
birlikte Venüs, Satürn ve Uranüs  
gezegenleri de Yay burcunda iler-
lemekteymiş. Ateş elementinden, 
değişken nitelikte bir burç olan  
 

 

Yay kişileri genel olarak iyimser,  
hevesli, hareketli, heyecanlı, 
seyahati, eğlenceyi ve ufukla-
rını genişletmeyi seven yapıda 
olmalarıyla tanınırlar. Bu burcun 
yönetici gezegeni olan Jüpiter, 
Jeremain Lens’in doğum hari-
tasında yine ateş elementinden 
olan Koç burcunda yerleşmiş 
bulunuyor. Bir burcun yöneti-
ci gezegeninin o harita içindeki 
konumu bize o burçtaki gezegen-
lerin ana motivasyon kaynağının 
nasıl olacağını gösterir. Lens’in 
haritasında Yay burcundaki ge-
zegenlerin, Koç burcu tarafından 
desteklendiğini görüyoruz. Başka 
bir deyişle bu kadar çok ateş 
elementi vurgusu kişiye başarı 
ve eyleme geçmekten keyif alan, 
kendine güven duygusu beslen-
dikçe başarı ivmesi yükselen bir 
karakter yapısı verir. Mangaldaki 
ateşi canlı tutmak için nasıl çaba 
gerekiyorsa, doğum haritasında 
ateş elementi çok olanları da 
canlı ve enerjik hale getirmek 
için övmek, desteklemek, motive 
etmek gerekmektedir.

Jeremain Lens, futbol hayatına 
Ajax’ın altyapısında başladı. AZ 
Alkmaar’ın alt yaş takımlarında 
forma giyen Lens, ilk profesyo-
nel maçına 2005-06 sezonunda 
AZ formasıyla çıktı. Sonrasın-

da 2007-08 sezonunda NEC 
Nijmegen’de kiralık oynadı. 

Mayıs 2010’da PSV Ein-
dhoven’a transfer olduktan 
sonra, 2013 yılında Dinamo 
Kiev’le anlaştı. Ukrayna’da 
iki kupa, bir de lig şampi-
yonluğu elde eden Lens, 
2015-2016 sezonunda 12 
milyon Euro karşılığında 

Sunderland’a transfer oldu. 
Kulüp kariyerinde 372 maçta 

94 gol atan Lens, 33 defa 
giydiği Hollanda Milli Takı-

mı formasıyla 7 kez gol sevinci 
yaşadı. Jeremain Lens, 2017-18 
sezonu başında Beşiktaşımız ile 
sözleşme imzaladı. 

Astrolojik doğum haritaları 
analizinde Ay’ın pozisyonu kişinin 
duygularını nasıl ifade ettiği, 
duygusal istek ve ihtiyaçlarını 
karşılamak için ne gibi beklenti-
ler içinde olduğunu temsil eder. 
Jeremain Lens’in doğum harita-
sında Ay, Oğlak burcunda, aslında 
pek rahat hissetmediği bir burçta 
yer alıyor. Oğlak burcu pratik, 
akılcı, ciddi, sessiz, sakin ve sabırlı 
özellikleriyle ön plana çıkan bir 
burçtur ve sorumluluk gezegeni 
Satürn tarafından yönetilir. Genç 
yaşlardan itibaren aile ile ilgili 
sorumlulukları ve görevleri yerine 
doğru bir şekilde getirmek kişinin 
mutlu hissetmesi için en öncelik 
taşıyan konulardır. Lens’in yaşam 
hikayesinde en dikkat çeken ko-
nulardan birisi de, Dinamo Kiev’e 
transfer olduktan sonra ülke reji-
minde ve yönetiminde meydana 
gelen siyasi olaylar sebebiyle eşi 
ve üç çocuğunun güvenliğinden 
endişe etmesi ve bu sebeple fut-
bol hayatını da etkileyen kararlar 
almasıdır. İngiltere basınından 
Chroniclelive’e verdiği röportajın-
da şöyle demiştir: “Dynamo Kiev’e 
gittiğimde her şey normaldi, an-
cak altı ay sonra siyasi durumun 
değişip Rusya ile savaş çıkması 
nedeniyle ailemin oraya gelmesi-
ni istemedim. Yaklaşık bir buçuk 
yıl eşim ve üç çocuğumdan uzak 
kalmak zorunda kaldım. Bu ben 
ve ailem için zor bir karardı, ancak 
ben yine de sahada profesyonel-
ce işimi yaptım. Yeniden ailemle 
birlikte yaşamak için İngiltere 
Premier Ligi’ne dönme kararı 
aldım.”

Jüpiter’in yönettiği Yay bur-
cunda doğan kişiler için hayat-

Male / 24 Nov 1987, Tue
Amsterdam, Netherlands / Tropical / Whole Sign

ASTROLOJİK PORTRE:

JEREMAIN

LENS
Yazı:

Betül Alakır
ISAR CAP, Danışman Astrolog 

www.betulalakir.com
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ta felsefeleri, özgürlükleri ve 
inançları doğrultusunda hareket 
etmek oldukça önemlidir. Ancak 
Lens’in doğum haritasında Akrep 
burcunda da tam üç gezegen 
bulunuyor. Su elementi ve sabit 
nitelikte bir burç olan Akrep 
derin, sakin, soğukkanlı, içgüdüsel 
ve yavaş harekete geçen mizaç 
özellikleri getirir. Merkür’ün do-
ğum haritasındaki pozisyonu bir 
kişinin düşünme tarzını, zihninin 
işleyişini ve karşısındaki kişilerle 
iletişim kurma şeklini sembolize 
eder. Jeremain Lens’in haritasın-
da Merkür’ün Akrep burcunda yer 
alması ve Plüton ile yakın durma-
sı onun zihinsel anlamda sessiz 
ve sakin görüntüsünün altında 
aslında aşırı kararlı, hırslı olabile-
ceğini gösteriyor. Kafasına taktığı 
herhangi bir şeyi mutlaka sonuna 
kadar götürür. Özel hayatını veya 
gizli kalmasını istediği konuları 
kimseyle paylaşmamayı tercih 
eder.

Sporcu haritalarındaki en 
önemli yerleşimlerden birisi de 
enerji, motivasyon ve mücadele 
gezegeni Mars’ın konumudur. Je-
remain Lens’in doğum haritasın-
da Mars, çok güçlü kabul edildiği 
Akrep burcunda bulunuyor. Akrep 
burcu, su elementinden olduğu 
için kişiyi motive eden sebeplerin 
başında sezgiler, dürtüler, istek 
ve arzular bulunur. Hayal ettiği 
bir amaç olması ve bu amaca 
ulaşmayı çok arzulaması Lens’in 
harekete geçme özelliğini direkt 
olarak etkiler. Başka bir deyişle 
Lens’in bir şeyi yapmayı öncelikle 
arzu etmesi şart diyebiliriz. İçsel 
olarak bütünleştiği her konuda 
enerjisini hırslı, azimli, tutarlı ve 
oldukça kararlı bir şekilde, en 
yüksek seviyede ortaya koyma 
potansiyeline sahiptir. 

Lens’in doğum haritasında-
ki gezegenler 180 derecelik bir 
bölge içinde yer alıyorlar. Ağır-
lıklı olarak Akrep, Yay ve Oğlak 
burcuna yerleşmiş olan gezegen 
dağılımı Lens’in yaşamın belli 
başlı konularına odaklanmayı 
tercih eden yapısını gösteriyor. 
Kişisel olarak bir Yay gibi iyimser, 
hevesli, hareketli olmasına rağ-
men, duygusal açıdan bir Oğlak 
gibi daha kontrollu, disiplinli, 
sabırlı, kararlı davranışlar ortaya 
koyabilir. Akrep’teki gezegenle-

rin etkisi de onun zaman zaman 
içine kapanıp, dış etkenlere tep-
kisiz kalmasına ve sadece kendi 
arzularıyla başarmak istediği 
konulara yönelik motivasyonu-
nun yüksek olmasında daha iyi 
gözlemlenebilir. 

Ateş elementi fazlalığı onun 
sıcakkanlı doğasını, içten, dobra 
yönünü vurgularken; su ele-
mentinde yer alan gezegen-
ler de aslında çok duygusal 
ve sezgisel bir yapıya da 
sahip olduğunu gösteriyor. 
Davranışlarının beğenil-
mesi, takdir edilmesi onun 
duygusal motivasyonunu 
daha yükseklere çekerek 
takımla bütünleşmesini 
sağlayacaktır.

Beşiktaşımız’a 
transfer olduktan son-
ra BJK TV’ye verdiği 
bir röportajda kendisini 
ve hayallerini şu şekilde 
özetlemişti: “Beşiktaş’ın oyuncu-
su olduğum için çok mutluyum. 
Bu büyük bir gurur. Birçok kişinin 
farklı düşünceleri olabilir. Benim 
için en önemlisi, hayallerimi takip 
etmektir. Beşiktaş’ta oynamak 
benim hayalimdi. Burada oldu-
ğum için çok mutluyum. Beşiktaş 
gibi kulüplerde beklentiler yük-
sektir. Beşiktaş üst üste iki defa 
şampiyon olmuş, Şampiyonlar 
Ligi’nde oynayan bir takım. Hedef 
şampiyonluğu üst üste üçüncü 
defa başarmak. Türkiye Ligi’ni 
iyi tanıyorum, kalitemi göste-
receğimi düşünüyorum. Ben de 
elimden geleni yapıp bu başarının 
bir parçası olmak istiyorum. Çok 
heyecanlıyım. Uzun zaman önce 
Şampiyonlar Ligi’nde oynamış-
tım. Şampiyonlar Ligi kulüpler 
bazında en üst seviye. İyi bir 
kadromuz var. Şampiyonlar 
Ligi’nde oynamayı dört gözle 
bekliyoruz.”

Beşiktaş ailesi olarak 
Lens’ten hem kupa ve lig şam-
piyonluğu yolumuzda hem de 
grubumuzu namağlup ve lider 
olarak tamamlayıp son on altı 
takım arasına kaldığımız Şam-
piyonlar Ligi karşılaşmalarımız-
da hızını, tekniğini ve motivas-
yonunu yükselterek alacağımız 
galibiyetlerde pay sahibi olması-
nı istiyoruz. Yolu ve yolumuz tüm 
kulvarlarda açık olsun. ◊
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Avukat Efe
Beşiktaş’ın seyyahı oldu

Rusya’nın başkenti Moskova’da sosyoloji doktorası 
yapmakta olan avukat Efe Tanay, aynı zamanda ger-
çek bir maceraperest. Beşiktaş aşkını ve atkısını pek 
çok ülkede dalgalandıran ve sayfalarımıza konuk olan 
Efe, bu kez de Etiyopya’nın en ilkel kabilesi Mursi ka-
bilesine konuk oldu. Genç avukat Tanay, Etiyopya’daki 
kabile ziyaretlerinde yine Beşiktaş aşkını gösterdi. 
Kenya’dan Etiyopya’ya geçen Efe Tanay, her Beşiktaş-
lı’nın yaptığı gibi önce halkla kaynaşıp, toplu taşıma ile 
seyahat etmeyi tercih etti. En sonunda Mursi Kabile-
si’nin güneş altında kavrulan köyünde üç gün geçiren 
ve bambu evlerde kalan Tanay, onlarca hatıra biriktirdi. 
Kartal yürekli dostumuz Tanay, “Kenya’dan Etiyopya’ya 
yaklaşırken ziyaret ettiğim ufak bir kasabada, Sambu-
ru Kabilesi üyesi olup İngilizce bilen bir genci yol arka-
daşı olarak yanıma aldım. İnsanların hala mızrakla yol 
kenarında görülebildiği bu bölgelerde değil Türkiye’yi, 
futbolu dahi bilmeyen insanlar vardı. Ama bu Kenyalı 
arkadaşımın fanatik Beşiktaşlı olması beni mutlu etti” 
dedi ve son sözünü ekledi: “Dünya küçük ama Beşiktaş 
sevdası günden güne büyüyor.”

B
u sayımızda yine sayfalarımızı 
nerede olursa olsun Beşiktaş 
aşkını yanından ayırmayan 
Kartal yürekli dostlarımıza 
ayırdık.  

       Bu kez modern dünyanın ni-
metlerini reddeden Etiyopya’nın Mursi kabilesinin 
köyünde, vatani görevini yapan Kartal yürekli 
askerlerimizin ellerinde Bilecik’teki kışlada ve 
Erciyes Dağı’nın karlı zirvelerinde dalgalandı 
renklerimiz.

Kalbimin tam orta 
yerinde büyük bir 

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

Vatan borcu Beşiktaş aşkı
Üç iyi arkadaş... Üç Kartal yürekli asker... Siyah Beyaz sevdaları tükenme-

yen üç Beşiktaşlı... Onlar, Malatya Darendeli Emre Aydoğan, Nevşehirli Ali 
Avcı ve Konyalı Salih Kartal... Bilecik Söğüt’te askerlik görevlerini yerine ge-
tirirken tanışan üç Beşiktaşlı badinin biriktirdiği askerlik anılarının hepsinde 
Beşiktaş var. Üç bin askerle gazinoda Beşiktaş maçlarını izlerken yarattık-
ları stadyum ruhu halen unutulmadı. Yaptıkları tezühüratlarla komutanlarının 
bile dikkatini çeken Beşiktaşlı askerler, “En güzell de, şanlı Beşiktaş armamı-
zı kışlamızın logosunu yapmamız oldu. Kömür, kozalak ve kışlada topladığı-
mız taşlarla yaptığımız armamız bize en büyük askerlik hatırası” dediler. 

Feriköy’ün çocukları
Deplasman Kartalları

Şişli-Feriköy Kartalları’ndan Gökhan Güzeller, sadece semtine yakın olan 
Vodafone Park’ta Beşiktaş’ı destelemekle kalmıyor aynı zamanda deplas-
manlarda da Beşiktaş’ın gücüne güç katmayı seviyor. Hemen her deplas-
mana gidecek kadar vefalı bir taraftar olan otuz altı yaşındaki Güzeller, 
mutlaka turistik gezi de yapıyor. Güzeller, bu gezileriyle ilgili şöyle konuşu-
yor: “Maç önce ve sonrasında gittiğim bölgedeki tarihi ve turistlik yerleri, 
coğrafi güzellikleri gezmeyi ve keşfetmeyi ihmal etmem. Hepsinde de ya-
nımdan ayırmadığım atkımı dalgalandırırım. İşte 10 Aralık 2017’deki Kayse-
rispor deplasmanına gidip Beşiktaşımız’ı yalnız bırakmadığım gibi... Erciyes 
Dağı’na da çıkıp Beşiktaş atkısını açarak tüm Beşiktaşlılar’a selam verdim. 
Daha gidilecek ve atkı açılacak çok deplasman var!” ◊
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SOSYAL BESIKTAS

(189790)
4,7%

(79427)
2,0%

(3506319)
86,4%

(247099)
6,1%TT listesinde besiktas TREND

15 ARALIK 2017- 15 OCAK 2018

Beşiktaş’ımız Twitter’da takipçi başına aldığı 
etkileşimde ilk sıradadır. %3,7 takipçi artış oranımız ile 
de Avrupa’nın önde gelen kulüpleri arasında ilk sırada 

yer almıştır.

15 Ocak’ta yapılan 
lansmanımızın etkisiyle 

Kartal emojisi en çok 
kullanılan emoji olmuştur. 

#ComeToBeşiktaş 
hashtagi çeşitli 

versiyonları ile popüler 
olmuştur. 

Resmi hesaplarImIzIn en beGenilen içerikleri

FUTBOLCULARIMIZIN en beGenilen içerikleri

Twitter hESAP PERFORMANSI

Twitter da BESiktAS
ile birlikte

en fazla kullanIlan
emojiler

KELIME BULUTU

Twitter da BESiktAS ile birlikte 
en fazla kullanIlan hashtagler

#BeşiktaşınMaçıVar hashtagi toplamda 
21 saat gündemde kalarak tatil dönemi 

olmasına rağmen popüler kalmıştır. 
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Uluslararası başarılara imza atan kulübümüz 
ve İstanbul merkezli sokak giyimi markası Les 
Benjamins bir araya geldi, futbolu, kültür ve 
sokak giyimiyle buluşturarak bir ilke imza attı. 
Birbirinden etkileyici tasarımlarla Beşiktaş JK 
logosu, Les Benjamins’in sonbahar-kış 2017/18 
koleksiyonundan Moğol esintili desenlerle buluştu. 

FUTBOLUN

SOKAK GİYİMİYLE

KÜLTÜR VE

BULUŞMASI

Röportaj:
Serpil Kurtay
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B
eşiktaş JK x Les 
Benjamins kap-
sül koleksiyonu, 
kulübün arşivle-
rinden ilham alan  

        bir armayı kul-
lanarak Beşiktaş’ın tarihi mirasına 
saygı duruşunda bulunuyor. Siyah, 
beyaz ve bordonun blok renkler ola-
rak kullanıldığı tasarımların kumaş-
ları kotondan kadifeye kadar geniş 
bir yelpazeden seçildi. Koleksiyonda 
kullanılan özel jakar için ilham kay-
nağı, Les Benjamins’in Sonbahar-Kış 
2017/18 Moğol koleksiyonu oldu. 
Beşiktaş’ın tarihi mirası, kültür ve 
sokak giyimi bu detayların tümüne 
yansıtıldı. Beşiktaş x Les Benjamins 
kapsül koleksiyonu, 5 Ocak 2018 
Cuma itibariyle Vodafone Park Kar-
tal Yuvası Mağazası ile kartalyuvasi.
com.tr ve lesbenjamins.com internet 
sitelerinde satışa sunuldu. Başkanı-
mız Fikret Orman, iş birliği hakkında 
şu yorumda bulundu: “İlkleri ger-
çekleştirmeyi ilke edinmiş bir kulüp 
olarak, Türkiye’nin dünya çapın-
da ses getiren moda markası Les 
Benjamins ile yaptığımız bu iş birliği 
hem spor hem de moda dünyasına 
yepyeni bir soluk getirecek.”

“Ürünler neredeyse ışık 
hızıyla tükendi”

Beşiktaş x Les Benjamins kapsül 
koleksiyonu hakkında tüm merak 
edilenleri Kartal Yuvası Genel Müdü-
rümüz Serdıl Gözelikli Serdıl Göze-
lekli’ye sorduk.

Kulüp olarak Les Benjamins’i ter-
cih etmemizin sebepleri nelerdir?

Modada başarının anahtarların-
dan biri doğru iş birlikleridir. Biz de 
Beşiktaş markasının lisanslı ürün ve 
perakende ayağı olarak, Türkiye’nin 
önde gelen markalarından biriyle iş 
birliği fikriyle yola çıktık. Bir yandan 
ilklerin kulübü olarak, spor ve moda 
tarihinde olmayan bir ilki de gerçek-
leştirmek istiyorduk. Fikri çok be-
ğenen başkanımızdan da destek ve 
yeşil ışık alınca hemen süreci baş-
lattık. İlk tercihimiz Les Benjamins 
oldu. Çünkü hem Bünyamin Aydın 
Türkiye’nin en yetenekli tasarımcıla-
rından biri hem de Türkiye’den çıkıp 
dünyaya hızla yayılmakta olan Les 
Benjamins markası globalleşme viz-
yonumuzla çok örtüşüyordu. Ağustos 
ayında Bünyamin’le bir araya geldik 
ve sonrası çorap söküğü gibi ilerledi. 
Kendilerine bu verimli iş birliği için 
tekrar teşekkür ederiz.
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Taraftarlarımızın ürünlere ilgisi 
nasıl oldu? Satışlar ne durumda?

Elbette büyük bir ilgi bekliyorduk 
ama doğrusu bu kadarı bizleri de 
şaşırttı. Taraftarlarımızdaki yansı-
mada hayret, merak, heyecan, takdir, 
gurur hepsi bir aradaydı. Taraftarla-
rın tutkusuyla koleksiyona anında 
sahip olma arzusu birleşti ve ürünler 
neredeyse ışık hızıyla tükendi. Hele 
ilk gün mağaza ve e-ticaret sitesin-
deki yoğunluğun tarifi güç. Mümkün 
olduğunca hızlı bir şekilde stokları 
güncelledik ama taraftarın hızına 
yetişmek pek mümkün değildi.

Les Benjamins ile başka nasıl 
çalışmalar olacak?

Les Benjamins markasıyla sık sık 
görüşüyor ve konuşuyoruz. İki taraf 
da sonuçlardan çok memnun. Tekrar 
bir araya gelmemiz gayet olası gö-
züküyor.

Kartal Yuvası’nda yakın vadede 
yapılması düşünülen başka projeler 
var mı? 

Kartal Yuvası olarak amacımız, ta-
raftarlarımızın ilgisini farklı konsept-
ler ve kampanyalarla sürekli olarak 
diri tutmak ve onların sadece maç 
günü değil, hayatlarının her anında 

taşıyabildikleri koleksiyonlar oluştur-
mak. Orta ve uzun vadeli planlar ya-
pıyoruz ama kısa vadede de sürpriz 
projelerimiz olacak.

“Beşiktaş’ın global
vizyonu ve duruşu
çok hoşuma gitti”

 2011 yılında doğan Les Benjamins 
markası, kültür ve konforu dokular 
ve desenler aracılığıyla birleştiren 
Kurucu ve Yaratıcı Direktör Bünya-
min Aydın’ın hibrit tasarım felsefe-
sini yansıtıyor. Les Benjamins sokak 
giyim kreasyonları, keşfetmenin 
güzelliğini en ham, çeşitli ve nadir 
haliyle kucaklıyor. Bünyamin Aydın, 
dergimizin sorularını şöyle yanıtladı:

Les Benjamins hakkında öncelikle 
biraz bilgi verebilir misiniz?

Les Benjamins, 2011 yılında 
kuruldu ve yedi yıl içinde Türkiye’nin 
ilk global lüks sokak giyim markası 
olmayı başardı. Les Benjamins, dün-
yadaki geleneksel kültürlerin hikaye-
lerini anlatan bir marka. Bir tasarımcı 
olarak her sezon,  geleneksel kültür-
leri sokak giyim silüeti ile konforlu bir 
hale getiriyorum.

Kartal Yuvası
Genel Müdürümüz
Serdıl Gözelekli
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Les Benjamins olarak BJK Kartal 
Yuvası ile çalışmaya nasıl karar 
verdiniz? Görüşme süreçlerinden 
söz edebilir misiniz?

BJK Sportif AŞ Genel Müdürü 
Serdıl Gözelekli benimle iletişime 
geçti ve  “Birlikte hayata geçirebile-
ceğimiz bir iş birliğine nasıl bakar-
sın” diye sordu. Beşiktaş’ın global 
vizyonu ve duruşu çok hoşuma 
gittiği için Beşiktaş x Les Benjamins 
iş birliğini memnuniyetle tasarlamak 
istediğimi söyledim.

Beşiktaş’ı tercih ederken kıstas-
larınız neler oldu?

Bir spor kulübünden ilk kez böyle 
bir teklif aldım. Bu beni çok onurlan-
dırdı ve heyecanlandırdı. Heveslen-
mek benim işim için çok önemli. İş 
birliğinin başından sonuna kadar çok 
hevesliydim, bu en önemli kıstastır 
benim için.

Tasarım sürecinde nelere özen 
gösterdiniz? 

Tasarımlarıma hep boş bir sayfa 

ile başlarım. Öncellikle Beşiktaş’ın 
tarihini inceledim. Sonra Les Benja-
mins ile Beşiktaş’ı nasıl birleştirebi-
leceğimi çözümledim. Sonrasında da 
Moğolistan koleksiyonumdaki halı 
deseninin bu iş birliğine çok yakışa-
cağını düşündüm ve tasarımlar bu 
şekilde ortaya çıkmaya başladı. Tabii 
ki bu süreçler hızlı olmuyor ama çok 
keyif veren bir çalışmaydı benim 
için.

Sonrasında moda dünyasından 
ve Beşiktaş taraftarlarından size 
gelen tepkiler nasıl?

Mükemmel... Beşiktaş x Les 
Benjamins koleksiyonumuz sanırım 
sekiz saat içinde tüm satış noktala-
rında tükendi. Beni en çok sevindiren 
şeylerden biri, Les Benjamins’in yurt 
dışındaki global kitlesinin bu iş bir-
liğine gösterdiği ilgiydi. Bu, bir spor 
kulübü markası ve bir lüks sokak gi-
yim markasının tüm dünya tarafın-
dan örnek alınabilecek nitelikte bir 
iş birliği gerçekleştirdiğini gösteriyor 
aslında.... ◊

Les Benjamins Kurucu ve
Yaratıcı Direktörü Bünyamin Aydın
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F
utbol dünyasını 
son günlerde en  
güzel şekliyle  
meşgul eden 
konu, Cenk  

     Tosun’un  
Everton FC’ye transferi... Transfer 
edilen kişinin, iki yıldır Türkiye Ligi 
Şampiyonu olan Beşiktaş’ın değerli 
oyuncusu olması, transferi yapılan 

takımın ise dünyadaki 
fubolun lideri olan Premier 
League’in ilk on sırasında 
yer alması, bu projenin 
PR etkisini daha büyük ve 
etkili hale getirmektedir. 
Bu etki, Cenk Tosun’un 
başarı orantısıyla birlikte 
artabilir de... İki başa-
rılı ismin birleşiminden 
doğan bu etki, daha da 
uzun olacağa benziyor. 
Gelin bu başarılı oluşumu 
ayrı ayrı inceleyelim.

 
Everton FC

Premier League’in ilk on 
sıralamasının içinde bulu-
nan Everton FC, İngiltere’de 
Premier League’in futbol 
takımıdır. 1878’de kurulmuş 
olan bu kulüp, maçlarını 
daha önce Liverpool FC’yi 

Yazı ve Fotoğraf:
Handan Kaloğulları

Spor ve Pazarlama Yöneticisi
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incelemek için gittiğim Liverpool 
şehrinin, Goodison Park Stadı’nda 
oynuyor. 1878 yılında Liverpool 
şehrinde “St.Domingo Football 
Club” adıyla kurulmuş olan bu 
takım, bir yıl sonra Kasım 1879’da 
“Everton Football Club” adını alıyor. 
Everton’ın arma hikayesine ba-
kacak olusak, armanın ortasında 
bulunan kule, Everton Tepesi olarak 
bilinen mevkide, Netherfield Road 
isimli caddede bulunan ve 1787 
yılında inşa edilmiş olan “Prince 
Rupert’s Tower”dur. 1800’lü yılların 
İngiltere’sinde ertesi sabah yargıç 
önüne çıkacak ağır suçlu olmayan 
kişileri yargıdan önceki gece hap-
setmeye yarayan tarihi bir kuledir. 
Kulenin sağ ve sol üst bölümünde 
yer alan şekiller, defne yaprağından 
çelenklerdir. Bu çelenkler, armaya 
daha sonra zaferleri simgelemesi 
adına eklenmiştir. Sol ve sağda 
bulunan “18” ve “78” rakamları 
kulübün kuruluş tarihini yansıtır-
ken, altta Latince yazan “Nil satis 
nisi optimum” yazısı “Nothing but 
the best is good enough” anlamını 
taşıyor. Türkçe karşılığında cümle 
biraz düşük dursa da “Sadece en 
iyi olan yeterince iyidir” anlamına 
gelmektedir. Premier League’de en 
fazla kalan kulüptür.

Cenk Tosun
Başbakan Yardımıcısı Meh-

met Şimşek’in de ilgisini çekerek 
açıklama yapmasına sebep olan 
kişi ve konudur. Yaptığı açıklama-
da, “Bu transfer, cari açığa olum-
lu katkı sağlayacak transferdir” 

demiştir. Bu büyük transfer bedeli 
ile Everton tarafından Beşiktaş’a 
22.000.000 Avro (98 milyon 898 
bin TL) bonservisiyle ve diğer 
haklarla birlikte ekstra katkı sağ-
layacak olan Cenk Tosun, Haziran 
1991 yılında Almanya’da dünyaya 
geldi. Beşiktaş takımında yükselen 
grafiği ile tüm Avrupa kulüplerinin 
kıskacında olan Tosun, performansı 
ile her geçen gün değerine değer 
katmıştır. Yıldız futbolcunun yeni 
kulübünde de kendisine değer 
katmaya devam edeceğini düşü-
nüyorum.

Futbol yaşantısına, Almanya’nın 
Frankfurt takımının alt yapısında 
başlamıştır. Daha sonra 2011 yılın-
da Gaziantepspor’a 550 bin Euro 
bonservis bedeli ile transfer olarak, 
Gaziantep forması ile başarılı üç 
sezon geçirmiştir. Sonrasında yani 
2014 yılında bonservissiz olarak 
Beşiktaş takımına katılarak, tarihi 
başlangıcın ilk adımlarını atmıştır. 
Türkiye A Milli Takımı’nda da forma 
giyen Cenk, toplam 25 kez milli 
formayı sırtına geçirmiştir. Türkiye 
A2 Milli Takımı’nda ise 12 maçta 7 
gol atan Cenk Tosun, Almanya U16 
ve U21 milli takımlarına kadar tüm 
kategorilerde forma giymiştir. Ba-
şarılı futbolcu, 2016 yılında da Ece 
Akgürbüz ile evlenmiştir.

Türkiye Ligi
marka imajına katkısı
Dünyada tüm ligleri göz önünde 

bulundurduğumuzda, bazı ta-
kımlara gönderdiğimiz veya diğer 

liglerde oynayan Türk kökenli 
futbolcularımız bulunuyor. Son 
sezonları ele alırsak başarılı olan 
futbolcularımızın bazıları, Cen-
giz Ünder, Arda Turan, Mesut Özil, 
Emre Mor, Enes Ünal, Cenk Gönen, 
Emre Çolak, Yunus Mallı, Ömer 
Toprak, Çağlar Söyüncü, Nuri Şahin 
ve son olarak bu isimlerin arasına 
en güçlü pazarlama iletişimi olan 
Cenk Tosun’un koyabiliriz. 

Farklı ülkelerde doğmuş olma-
ları, Türk olmalarını değiştirmiyor. 
Bu da Türkiye Ligi’ne karşı pozitif 
yansıma olarak geri dönmektedir. 
Günümüzde en çok konuştuğumuz 
pozitif örnek ise Cenk Tosun örne-
ğidir. Konuyu bir de spor pazarlama 
etkisi olarak değerlendirelim.

Spor pazarlama
PR etkisi

Bu başarılı projeninin ekonomik 
değerine, yukarıda kısaca değin-
miştik. Bu bütçenin tüm detayları, 
birçok haber sitesinde yer aldı. 
Bu değer dışında, milyon bedel-
lerle yapabileceğiniz bu tarz bir 
pazarlama iletişimini, hiçbir bedel 
ödemeden sadece sportif başa-
rınızın karşılığında yapabilirsiniz. 
Bu örnekte gördüğümüz gibi... Bu 
başarının sihri uzun süre günde-
mi meşgul etti, etmeye de devam 
edecektir. Tüm dünyada olmak 
üzere, ulusal ve yerel birçok gazete 
manşetlerinde yer aldığına şahit 
olduk. Üst satırda değindiğim gibi, 
eğer bir proje yapıp böyle bir pa-
zarlama iletişimini, birçok gazete 
ve televizyonda yayınlanmasını 
isteseydik, bunun için ciddi bir büt-
çe ayırmamız gerekecekti. Uluslar 
arası basına da yaymayı düşünür-
sek, elbette ki bu bütçeler daha üst 
noktalara tırmanacaktı.

Bu başarılı proje ile bir Türk fut-
bolcunun, başarılı bir Türk takımının 
ve Türkiye Ligi’nin isminin, dünyada 
kaç hafızaya kazındığını düşüne-
biliyor musunuz? Yani dünya da lig 
sıralamasında yedinci sırada olsak 
da, Türkiye Ligi’nde başarılı futbol-
cuların olduğunu ve dünya liglerine 
başarılı bir şekilde pazarlandığının 
altını çizerek, parayla bile satın 
alınamayacak bir aidiyet duygusu 
oluşturulmuş oldu. Çeşitli çalışma-
lar yaparak bunun yansımalarını 
bir süre daha yaşayabiliriz. Yeterki 
başarımızı, daha ileriye taşımak 
isteyelim. ◊
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Siyah Beyaz aşkımızı bir 
kez de Sevgililer Günü’nü 

barındıran bu özel ayda 
tazelemek ve bunu dolu 

dolu bir aşk, bir sevgi ile bu 
sıcacık aileyle kucaklayarak 

yaşamak, bizim için büyük 
bir keyif oldu. Bu keyfi aynı 
Beşiktaş aşkı ile sizlerle de 
paylaşmak istedik. İşte bu 

ayki konuklarımız Ayça, 
kızları Irmak ve Defne ile 

birlikte Sevgililer Günü’nüzü 
en anlamlı şekilde 

kutlayarak sizi selamlıyoruz.

“Beşiktaş’ın
her şeyine tutkunuz”

Yazı:
Fatma Arsan

A
yça Dilaver 
Bıçakçı ve 
kızları Irmak 
ile Defne ile 
birlikteyiz.  

               Öncelikle 
sizleri tanıyalım mı?

Kökleri Karadeniz’e dayanan 
ama üç kuşağının da İstanbul’da 
dünyaya gelmiş olduğu bir ailenin 
ilk kızı olarak, 1983 yılında ben 
de İstanbul’da doğdum ve halen 
İstanbul’da yaşıyorum. Özel bir 
lisede rehber öğretmen olarak ça-
lışıyorum. Biri on üç yaşında, diğeri 
bir buçuk yaşında iki kız çocuk 
annesiyim. Irmak yedinci sınıf öğ-
rencisi bir ergen, Defne ise evimizin 
dışarıya en az çıkan ama buna 
rağmen sokakkolik, komik ve me-
raklı maskotu bu aralar. Abla-kar-
deş çok güzel bir ilişkileri var. Daha 
Defne doğmadan Irmak’ın çok 
güzel bir abla olacağını anladık, 
sanki bazı insanlar abla olmak için 
yaratılmışlar; sarmak, sarmalamak, 
korumak, kollamak, kucaklamak 
için... Defne de ablasını hayran 
hayran izleyen, tüm yaptıklarını 
taklit etmeye çalışan, ablasının 
odasının kapısında yatan, söylediği 

her şeyi tekrar etmeye çalışan bir 
papağan bu sıralar. Tabii iki kardeş 
arasında yaş farkı olmasının çoğu 
zaman avantajlarını yaşasak da, 
zaman zaman zorluklarıyla da kar-
şılaşıyoruz. On bir yaş farkı olan iki 
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bireyin ihtiyaçları ve beklentileri de 
çok farklı oluyor. Haliyle araların-
da denge kurmak ebeveyn olarak 
bize düşüyor. Evde vakit geçirmeyi 
ve hep birlikte bir şeyler yapmayı 
çok seven, konuşkan ve komik bir 
aileyiz. Eşim de, ben de önceliğimi-
zi her zaman eve ve çocuklarımıza 
veriyoruz. Çünkü sonunda bize 
kalacak şeyin ailemiz ve birbirimiz 
olduğunun ne mutlu ki farkındayız. 
Mutlulukları kaybetmeden değerini 
bilmenin gerekliliğini sürekli birbi-
rimize hatırlatıyoruz. Bu da evimizi 
hepimiz için korunaklı bir kale 
haline getiriyor. Kapımızı kapattı-
ğımızda her türlü sorunun dışarıda 
kaldığını düşünmek ve evimizin 
içinde birlikteyken çözemeyeceği-
miz bir dert olamayacağına inan-
mak bizi mutlu ediyor. Bu nedenle 
ilk odağımız, işimizde fazla para 
kazanmak ya da kişisel hırslarımız 
değil, kazandığımız her şeyi keyifle 
ve birlikte harcayabilmek, anın 
tadını çıkarabilmek. 

Nasıl Beşiktaşlı oldunuz. Be-
şiktaşlı olmak, üstelik de anne 
ve kızlar olarak Beşiktaşlı olmak 
nasıl bir duygu?

Komik olacak ama kendimi 
bildim bileli hep Beşiktaşlı’ydım. 
Futbolu hep sevdim ve ilgi duy-
dum. Hatta oturup karşılaşmalarını 
zevkle izlediğim ilk spor, futboldur 
diyebilirim. Bir ikizler burcu olarak, 
hayatımı hep Siyah ve Beyaz’a 
göre yaşadım. Bir şey benim için 
ya Siyah’tı ya da Beyaz, arasında 
bir renk hiç olmadı. Bunun eksilerini 
yaşadığım gibi, net oluşumdan ve 
kararlarımın arkasında duruşum-

dan dolayı sayısız güzelliğini de 
yaşadım. Bunun üstüne mühendis 
ve Beşiktaşlı bir adamla evlenin-
ce -ki eşim için hayat 1 ve 0’dan 
ibarettir- Siyah Beyaz bir yaşam 
şekli oldu bizim için. Siyah Beyaz 
bizim için bir takım rengi olmak-
tan çok öte bir yaşam felsefesidir. 
Tüm bunların yanında Beşiktaş hep 
farklı ve asil gelmiştir bana. Defne 
doğacağı zaman nüfus cüzdanında 
“Beşiktaş” yazsın diye doğum ya-
pacağım hastaneyi bile değiştirdik. 
Kızlarım da doğuştan Beşiktaşlı. 
Irmak sık sık “Anne Beşiktaş olma-
sa hangi takımı tutardık hayal bile 
edemiyorum” der. Defne ise daha 
doğmadan ilk forması alınmış, 
doğum yeri bile “Beşiktaş” olan 
gerçek bir Yavru Kartal. 

Evde herkes Beşiktaşlı oldu-
ğuna göre, en büyük, en tamam 
mutluluk bu olsa gerek!

Evimizde herkes, ben, eşim ve 
kızlar hepimiz Beşiktaşlıyız. Zaten 

“Büyük derbi maçlarında 
giydiğimiz formalarımız 
farklıdır, diğer maçlarda 
giydiklerimiz farklı... Evde 
maç sırasında farklı bir 
oturma düzenimiz vardır. 
Eşim maç sırasında be-
nim herhangi bir nedenle 
mutfağa ya da evin baş-
ka bir odasına gitmemi 
istemez çünkü o anda gol 
yiyeceğimizi düşünür.”
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aksi nasıl olurdu bilmiyorum. Çün-
kü aynı coşkuyu, aynı mutluluğu 
ya da üzüntüyü birlikte yaşamanın 
tadı bambaşka. 

Bir maç gününüz nasıl geçiyor? 
Sadece ben değil, tüm aile 

bireyleri, eşim ve kızlarla (kızlar 
diyorum çünkü maç günleri Defne 
bile mama sandalyesinde usluca 
oturuyor) maç izlemeyi çok severiz. 
O gün Beşiktaş maçı varsa bizim 
başka bir programımız yoktur. 
Başka bir program varsa da maç 
saatine kadar bitmek zorundadır. 
Hiç dile getirilmemiş bir anlaş-
madır bu adeta, bir aile geleneği 
diyebiliriz. Ama maç dışında da 
Beşiktaş Jimnastik Kulübü bizim 
için tüm unsurlarıyla değerlidir. 
Başta da söylediğim gibi biz Si-
yah-Beyaz bir aileyiz. Sevdiğimiz 
zaman her şeyiyle sever ve sonuna 

kadar savunuruz. Dolayısıyla biz 
Beşiktaş’ın her şeyine tutkunuz.

Totemleriniz var mıdır? 
Bazı totemler geliştirdik ken-

dimize göre. Mesela büyük derbi 
maçlarında giydiğimiz forma-
larımız farklıdır, diğer maçlarda 
giydiklerimiz farklı... Evde maç sı-
rasında farklı bir oturma düzenimiz 
vardır. Eşim maç sırasında benim 
herhangi bir nedenle mutfağa ya 
da evin başka bir odasına gitmemi 
istemez çünkü o anda gol yiyece-
ğimizi düşünür. Tabii ki maç günü 
sabahından itibaren bazı hazırlık-
larımız da vardır; yemek menüsü 
belirlenir, formalar hazırlanır, tüm 
işler bitirilir ve heyecanla maç 
beklenir. 

Bir kadın olarak Beşiktaşlı 
olmak size de bir ayrıcalık gibi 

geliyor mu? Irmak ve Defne nasıl 
bir Beşiktaşlı olacak ileride?

Bence Beşiktaşlı olmak, çok bü-
yük bir ayrıcalık. Tüm büyük takım-
lar arasında tarihi en eski takımdır 
Beşiktaş ve ambleminde ay yıldız 
taşıyan tek kulübüz. “Armamızdaki 
yıldız, tüm yıldızlara bedeldir” diye-
bilecek kadar da asil ve mağrur bir 
yan taşır hep renklerinde. Beşiktaş 
yaşamın kendi rengidir, tüm renk-
lerin karışımından oluşan Beyaz’ı 
ve onun tam karşısında duran 
Siyah’ıyla yaşam ve ölüm kadar 
gerçektir. Irmak ve Defne için aile 
olarak ilk dileğimiz dünyaya, diğer 
canlılara ve tüm insanlara, ben-ö-
teki ayrımı yapmaksızın hoşgörülü 
olmaları... Takımı, rengi, dili, dini 
ne olursa olsun herkese sevgi ve 
saygıyla yaklaşmaları ve emeğe 
saygı duymaları... Tüm bu özellikleri 
kazanarak Cumhuriyetçi ve Ata-
türkçü kadınlar olarak yetişmeleri, 
inandıklarını her zaman ve her 
yerde doğru üslup ile savunabil-
meleri... Ebeveyn olarak en büyük 
dileğimiz evlatlarımız için önce 
sağlık, ardından daha yaşanılır 
bir dünyada mutluluk... Dilerim ki 
tüm evlatlar, tüm Beşiktaşlılar ve 
kızlarımız Kartal’dan aldıkları güçle 
her zaman dayanıklı olsunlar ve 
yükseklerden uçsunlar...

Ne güzel bir dilek! Ayça’nın bu 
güzel dileğine ortak olarak en 
büyük sevgilerle selamlıyoruz sizi 
Beşiktaşlı anneler ve dünyalar 
güzeli kızlarımızla... Sevgili Ayça, 
Irmak ve Defne; bize yüreklerinizi 
açtığınız için çok ama çok teşek-
kür ederiz. ◊

“Irmak ve Defne için aile olarak ilk 
dileğimiz dünyaya, diğer canlılara 
ve tüm insanlara, ben-öteki ayrımı 
yapmaksızın hoşgörülü olmaları... 
Takımı, rengi, dili, dini ne olursa olsun 
herkese sevgi ve saygıyla yaklaşma-
ları ve emeğe saygı duymaları... Tüm 
bu özellikleri kazanarak Cumhuri-
yetçi ve Atatürkçü kadınlar olarak 
yetişmeleri, inandıklarını her zaman 
ve her yerde doğru üslup ile savuna-
bilmeleri...”

Hemen nkolaykredi.com.tr’ye gir,

başvurunu kolayca yap, paran cebinde olsun.

Aktif Bank’tan

Kredinin kolay haliN Kolay Kredi

nkolaykredi.com.tr

30.000
TL’ye kadar,

48 aya varan 

vadelerle

Aktif Bank tarafından geliştirilen N Kolay Kredi, nakit ihtiyaçlarını 
şubeye gitmeden karşılayabileceğin bir ihtiyaç kredisi ürünüdür.
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ekerlekli San-
dalye Basketbol 
Ligi’nin tepesin-
deki çekişme ilk 
yarı boyunca  

       devam etti. Siyah 
Beyazlılarımız, İstanbul Engelli Yıl-
dızlar ve Galatasaray ile aynı puanı 
topladı. Üç takım da on bir maçta 
yirmi bir puan elde etti ve ligin ilk üç 
sırasını oluşturken, averaj ile Beşik-
taş RMK Marine zirvede yer aldı. Ta-
kımımız, ligin ilk yarısında oynadığı 
on bir maçta 797 sayı üretirken, 574 
sayıyla ligin ilk yarısında potasında 
en az sayı gören takım oldu.

Beşiktaş RMK Marine, ligin ilk 
yarısında Galatasaray’ı Ahmet 
Cömert Spor Salonu’nda oynanan 
maçta 52-63 mağlup ederek, ezeli 
rakibine karşı son dönemde kurmuş 
olduğu üstünlüğü devam ettirdi. 
Siyah Beyazlılarımız, bu galibiyet-
le Galatasaray’ı ligde yedinci kez 
üst üste mağlup etmiş oldu. Demir 
Pençeler, rakibini ligin ikinci yarısın-
da Süleyman Seba Spor Salonu’nda 
ağırlayacak.

Avrupa Kupası
Beşiktaş RMK Marine, 2-3 Şubat 

2018 tarihlerinde ise Avrupa Kupası 
müsabakalarına çıkacak. Siyah Be-

yazlılarımız, İspanya’dan BSR Amiab 
Albacete, Almanya’dan BG-Baskets 
Hamburg, İtalya’dan Deco Group 
Amicacci Giulianova ve Fransa’dan 
Le Cannet takımları ile karşılaşacak. 

Grup müsabakalarını ilk iki sırada 
tamamlayacak takımlar Avrupa 
Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek fi-
naline, üçüncü bitirecek takım André 
Vergauwen Kupası’na, dördüncü 
takım ise Willi Brinkmann Kupası’na 
katılmaya hak kazanacak.

Son iki sezonun şampiyonu 
Beşiktaş RMK Marine 

Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Takımımız, ligin 
ilk yarısını on bir maçta on 
galibiyet ve bir mağlubiyet 

ile kapattı. Takımımız, 
böylece son iki buçuk 

sezonda ligde oynadığı elli 
beş maçta sadece iki kez 

yenilmiş oldu. 

Yazı: 
Barış Uzel
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daha mücadeleci”
İlk yarıyı siz değerli Beşiktaş 

Dergisi okurları için değerlendiren 
Beşiktaş RMK Marine Genel Mena-
jeri Erdem Göksel, sezonun kendileri 
adına zor başladığını belirterek, şöy-
le konuştu: “Spor dalımızın altyapısı 
yok, çünkü kullanılmak zorunda olan 
malzemelerimiz hem gerçekten çok 
pahalı hem de kişiye özel. Bundan 
ötürü bizim spor dalında altyapı 
oluşmuyor. Bu sıkıntıların yanı sıra, 
bazı belediyelerin bu spora ciddi 
paralar harcayıp çıtayı yukarı çıkar-
ması ve rakiplerimizin güçlenmesi, 
plan ve programlarımızı daha dik-
katli bir şekilde yapmamıza sebep 
olmakta. Altyapımız olmamasına 
rağmen, her sezon iki-üç genç takı-
ma monte etmeye çalışarak, onların 
bu sporda yetişmesini sağlamaya 
çalışıyoruz. Beş yıllık bir plan ile 
hareket ediyoruz. Bize çok emekleri 
geçen ve Galatasaray’a geri dönen 
Özgür Gürbulak’ın yerini doldurup 
dolduramayacağımızı merak ediyor-
duk. Ancak yaptığımız bu planlama 
sayesinde yetiştirdiğimiz gençler ile 
yolumuza sağlam adımlarla devam 
ettik ve edeceğiz. Ligde bir kaza 
geçirdik, kazanabileceğimiz bir maçı 
-hatta maçta öndeyken- kendi 

hatalarımız yüzünden maalesef 
kaybettik. İlk devreyi sorunsuz bitir-
dik. İki buçuk sezondur bir çıkışımız 
var, bunu sürdürmek istiyoruz. İlk 
yarıyı lider tamamladık. Umuyorum 
ki, ikinci yarıda daha kaliteli, daha 
hırslı, daha mücadeleci bir takım 
olarak yolumuza devam edeceğiz ve 
Beşiktaş Camiası’na yine şampi-
yonluğumuzu hediye edeceğiz.”

Tekerlekli basketbol sporunun 
zorluklarına da değinen Erdem Gök-
sel, “Büyük resme baktığınız zaman, 
engelli sporunun geldiği nokta dü-
şünülürse, Türkiye’de devletin engelli 
sporunu A’dan Z’ye değiştirmesi 
gerekiyor. Bu başarılarımız bunu 
zorunlu kılıyor. Devlet imkanları 
kulüplere verilmeli. Sponsorluklar 
yüzde yüz vergiden düşürülmeli ve 
sponsorluklar teşvik edilmeli. Bizler 
bunu hak ediyoruz” diye belirtti.

Süleyman Seba Spor Salonu’nda 
oynadığı iç saha maçları ücretsiz 
olan Beşiktaş RMK Marine, şampi-
yonluğa koşarken siz değerli Beşik-
taşlılar’ın desteğini bekliyor.

Not: İstatistiksel veriler, www.kartal-
yuvasi.net sitesi ve https://twitter.com/
RakamlarlaBJK hesabı sahibi Ömer Sey-
men ile yürütülen ortak çalışma sonucu 
çıkartılmıştır. ◊

Avrupa Şampiyonlar Ligi
Ön Eleme Programımız

 
2 Şubat Cuma

13.15: BSR Amiab Albacete
Beşiktaş RMK Marine

17.45: Beşiktaş RMK Marine
Le Cannet

 
3 Şubat Cumartesi

 11.00: BG-Baskets Hamburg
Beşiktaş RMK Marine

17.45: Beşiktaş RMK Marine
Deco Group Amicacci Giulianova

Beşiktaş RMK Marine Genel Menajeri
Erdem Göksel



C
evrenizde 
okuduğunuz  
bütün mutlu-
luk formülle-
rini unutun,  

          size mutlulu- 

ğunuzun formülünü veriyorum” 
diye başlayan yazılar, genellik-
le “mutluluk kriterleri” kendin 
ol, kendine vakit ayır, Paris’te 
eşinizle romantik bir gün geçirin 
tavsiyelerini içerebilir. Öncelikle 
mutluluğun formülünü arayarak 
geçen ve bunu hiçbir zaman bula-
madığı için mutsuz olan insanların 
ortak özelliklerine değineceğim. 
Yani, beklentilerimizin bizleri ne 
kadar mutsuz ettiğinden bahse-
deceğim. Kültürümüzde bize ister 
istemez zarar veren düşünce şe-
killerinden biri de, sorun yaşayan 
veya kötü hisseden birine “Senin 
neyin eksik ki mutsuz olasın?” gibi 
bir düşünce şekliyle karşılık veril-
mesidir. Bu kültürel kod toplumu-
muzda, o kadar yaygındır ki, artık 

insanlar “Her şeyim var ama yine 
de mutsuzum” düşüncesiyle karşı 
karşıya kalıyorlar. Yani diğer bir 
deyişle “Ben artık mutlu olmalı-
yım” kriterleri üretiyorlar. Hep-
sini toplarsak bir beklenti içine 
giriyorlar, hem de kendilerinden. 
Peki bu beklentiyi karşılamadığını 
düşünenler ne yapıyor, depres-
yona giriyorlar. Örnek vermek 
gerekirse, kilo vermenin on sırrını 
okuyorsunuz ama hepsini uygula-
sanız da bir türlü o kiloyu vere-
miyorsunuz, kilo veremeyince de 
başarısız siz oluyorsunuz. Çünkü 
o yazıyı yazan “üst akıl” olduğu 
için, “Ben beceremedim herhalde” 
diyorsunuz. İşte bu yüzden bu ya-
zıyı kendi mutluluk formüllerinizi 
üretmeniz için yazıyorum.  ◊

Yazı:
Serdar Vatansever

Uzm. Klinik Psikolog
www.serdarvatansever.net
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Mutlu olmanız için
on kural

1
Kendinizden beklenti-

lerinizi düşürün. Yani bu 

beklentilerinizin sizi bir 

yarış atına çevirmedi-

ğine emin olun. Diğer 

türlü kendinize yeni bir telefon 

veya araba almayı beklerseniz, 

zamanın her şeyi eskittiği gerçe-

ğiyle yüzyüze kalıp, kalıcı olanın 

sizin mutlu olabilme beceriniz 

olduğunu unutacaksınız. 

2
Mutluluğunuzu insanlar 

üzerine değil, uğraş-

larınız üzerine kurun. 

Örnek vermek gerekir-

se; eğer bir gitar çalar-

sanız, o gitar siz çaldığınız zaman 

orada, çalmadığınız zaman yok 

olacaktır. Yani bu demek oluyor ki 

kendiyle mutlu olmayı bilen baş-

kalarını da daha mutlu edebilir.

3
Hakkınız olanı alın!  

Eğer bu dünyaday- 

sanız, bir yer kaplı- 

yorsunuz ve nefes 

alıyorsunuz demektir. 

Bunların hepsini düşünerek, var-

lığınızı önemseyin ve diğer insan-

ların haklarına veya özgürlükle-

rine saldırmadan kendinizinkileri 

edinin.



5
Okuyun, hatta izleyin! 

Eskiden sadece okuyun 

yazardım ama şu an 

izleyin de diyorum ne-

den mi? İnternette artık 

okuduğunuz kitapları özetleyen 

insanlar konuşuyor. Tanıdığım 

birçok profesör sadece okumuyor, 

internet ortamında bilimsel ko-

nuşmalar izliyor. Böylesinin daha 

rahat ve faydalı olduğunu söyle-

yen insanlar bile var.

4 Yapmaktan keyif aldı-ğınız bir uğraş edinin. Buradaki en önemli husus, hobilerinizi en iyi olmaya çalışma-
dan yapın. Birkaç şut kaçırdığınız 
için sporu bırakmayın, nefesiniz 
erken kesiliyor diye vazgeçmeyin. 
Bunun en güzel yolu istikrardan 
geçer. Çünkü vücut istikrarlı bir 
şekilde yapılan aktiviteyi alış-
kanlık haline getirir. Örneğin her 
sabah altıda işe giden birinin, 
hafta sonları işe gitmese de altıda 
kalkması istikrarın vücudumuzda-
ki etkilerinden örnek gösterilebilir.

6
Merak edin!  

Şu hayatta siz bu  

yazıyı okurken bile 

insanlar onlarca bil-

giyi açığa çıkarıyorlar. 

Bilmeniz gereken çok şey var, 

harekete geçin. Bu bilgiler hem 

sizin hayata karşı olan bakışınızı 

değiştirecek hem de arkadaşları-

nız veya sosyal ortamınız tarafın-

dan daha fazla kabul edilmenizi 

sağlayabilir.

8
Gurur ve onur keli-

melerinin anlamları-

na sözlükten tekrar 

bakın! Gururu nede-

niyle sevdiğinden özür 

dileyemeyen, onurundan yıllardır 

sevdiği ama konuşmadığı kişi-

lere hiç yaklaşmayan insanlarla 

karşılaşıyorum. Bu tip durumlarda 

istediklerinizi gerçekleştirmeniz 

sizi gurursuz veya onursuz  

yapmaz.

9
Sosyal medyaya ara 

verin! Hayatımızdan 

çokça zaman alan 

telefonlarımızın yerini 

sevdiklerinizin elleri 

tutsun. Günümüzde artık bir insan 

uzvu sayılabilecek telefon bile 

bazen kapatılıp kenara koyulmalı. 

Sevdiklerinizle iletişime geçmek 

için elektriklerin kesilmesini bek-

lemeyin.

Mutluluk formüllerini bir 

kenara koyun! Mutlu ol-

mak mı, daha az mutsuz 

olmak mı; bazen insan-

lar bu ikisini karıştırırlar. 

Mutlu olmak, gülmek 

değildir. Ağlayan bir insan da mutlu sayılabi-

lir. En önemlisi kendini farkında olan bir insan, 

mutluluğun gerçek tanımını karşılar. Çünkü 

ancak kendinin farkında olan bir insan neleri 

yapıp, neleri yapamayacağının bir ön değerlen-

dirmesini yapar ve ona göre hareket eder. Hayal 

kurmak güzeldir fakat kurulan hayallerde kay-

bolmak, kişinin genel ruh halini olumsuz etkiler 

ve harekete geçirmez. Bu yüzden eğer yazının 

burasına kadar gelebildiysen, hemen  

kafanı kaldır ve ne yaptığını  

önemsemeden bir şeyler yap!  

Harekete geç! ◊

7 “Problemlerinizin bitme-yeceğini” ama prob-lem çözme becerinizin gelişeceğini unutmayın! Şöyle düşünün; eski-
den basit bir grip bile insanların 
kaybına yol açarken, insanların 
geliştirdikleri ilaçlarla birlikte artık 
basit bir hastalık tanımlaması 
yapılabilir durumdadır. Yani prob-
lem bitmedi ama çözümü gelişti. 
Zaman içerisindede her hastalık 
için görünen o ki süreç böyle iş-
leyecek. Bu yüzden sizde problem 
çözme becerinizi geliştirin.
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O
scar ödül 
törenlerinde 
boy gösteren 
sinema yıldız-
larından,  

           dünyanın en 
büyük müzik gruplarının elemanları 
ve sarkıcılara yüzlerce bilindik ka-
rakterin sokaklarda karşınıza çıkma 
ihtimalinin en çok olduğu şehir şüp-
hesiz ki Los Angeles.

ABD’nin New York’tan sonra en 
kalabalık ikinci şehri... California 
eyaletinin de en önemli noktala-
rından bir tanesi... Özellikle film ve 
müzik endüstrilerinin merkezi olması 
bu önemini biraz daha artırıyor. 

Kurucu İspanyollar’dan sonra 
yaklaşık kırk altı sene Meksikalılar’ın 
elinde kalan Los Angeles, Meksi-
ka-Amerika savaşından sonra ABD 
topraklarına katılıyor ve bölgenin 
merkez şehri haline geliyor. Sonra-
sında demiryollarının bölgeye ulaş-
ması ve şehrin kaderini değiştiren 
petrol yataklarının keşfi Los Ange-
les’ın ilerlemesine hız kazandırıyor. 
Sanayi bölgelerinin oluşması ve en 
önemlisi 1910 yılında Hollywood’un 
yavaş yavaş Los Angeles’a yerleş-

mesi ile şehir en önemli sıçramasını 
sağlıyor. 1920’lerde dünya film en-
düstrisinin yüzde sekseni Los Ange-
les’tan yönetiliyor. 2. Dünya Savaşı 
sırasında özellike uçak fabrikalarının 
kurulduğu bölge, savaş sonrası ya-
kınlarındaki San Fernando Vadisi’ne 
doğru büyümeye başlıyor ve savaş 
sonrası dünyanın büyük güçlerinden 
olacak ABD’nin lokomotiflerinden 
biri haline geliyor. Günümüzde sa-
nat, sanayi, spor, eğlence ve politika 
söz konusu olduğunda en çok bahsi 
geçen dünya şehirlerinden birisi 
haline geldi Los Angeles.

OLVERA STREET 
Şehrin kurucusu olan İspanyol-

lar’dan kalan en tarihi noktası. Bu 
sokak ve etrafındaki birkaç bina on 
sekizinci yüzyıl itibari ile kurulan şe-
hirden kalan en eski noktalar. Özel-
likle cadde üzerinde yer alan ve şe-
hirde ayakta kalan en eski bina olan 
Avıla Adobe orijinal hali ile müze 
olarak kullanılmakta ve o döneme 
ait hayatın en detaylı örneği olarak 
karşımıza çıkmakta. Ayrıca sokağın 
açıldığı meydan dönemin özelliklerini 
tüm detayları ile göstermekte.

Yazı:
Adil Akbay

Amerika’yı görmek isteyenler 
için listenin üstlerinde yer 

alan şehirlerden bir tanesidir 
Los Angeles. Küçük bir 

İspanyol topluluğun dini 
amaçla kurduğu şehir o 

zamanki ismi ile El Pueblo 
de Nuestra Señora la 

Reina de los Ángeles del 
Río de Porciúncula olarak 

bilinmekte. Kısalmış ve resmi 
adı ile günümüzde “City of 

Los Angeles” yani “Meleklerin 
Şehri” olarak biliyoruz.

Meleklerin şehri;
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UNION STATION 
1930’lı yıllarda bölgedeki yolcu 

kapasitesinin artması sonucu var 
olan iki istasyona göre daha büyük 
bir kapasiteye sahip bir tren istas-
yonu gündeme geldi ve nihayetinde 
1939 yılında Union Station hizmete 
girdi. Günümüzde güney Kaliforni-
ya’nın en büyük kapasiteye sahip 
istasyonunun günlük yolcu sirkü-
lasyonu yüz on bin kişi civarında. 
Özellikle bekleme salonu ve bilet 
gişelerinin bulunduğu salonlar döne-
min mimarisinin şehirdeki en önemli 
detaylarını barındırıyor.

BELEDİYE BİNASI 
1928 yılında yapılan, Los Ange-

les bölgesel yönetiminin ve şehrin 
valisinin ofislerinin bulunduğu bina 
özellikle yapım aşamasında kulla-
nılan taban izolasyonu detayı ile 
öne çıkmakta. 8.2 şiddetinde bir 
depremden en az hasarla çıkacak 
şekilde geliştirilen binada kırk iki kat 
bulunmakta ve yüksekliği 138 metre. 

WALT DISNEY
KONSER SALONU 

Hollywood efsanelerinden Walt 
Disney’in ismini taşıyan bu konser 
salonu, farklı mimari çalışmaları 
ile tanınan mimar Frank Gehry’nin 
imzasını taşıyor. Los Angeles Filar-
moni Orkestrası’nın evi olan bina bir 
alev görüntüsünde dizayn edilmiş. 
Disney ailesi tarafından 1987 yılında 
bağışlanan elli milyon dolar ile baş-
lanan proje sadece otoparkın yüz 
on milyon dolar gibi bir tutara mal 
olmasından sonra ek bütçe bekle-
mek zorunda kalmış. Nihayetinde 
2003 yılında hizmete giren binanın 
sorunları bununla da kalmadı ve  
Gehry’nin eşsiz dizaynındaki dış 
cephe kaplamalarının metal olması 
Los Angeles gibi güneş ile yaşayan 
bir şehirde yansıma ile trafiği et-
kileme ve bölgedeki evlerin yansı-
ma sonucu aşırı sıcak olması gibi 
problemlerle karşılaşıldı ve dış cephe 
yansımayı öneleyen bir materyal ie 
kaplanarak sorun çözüldü.

CHINESE THEATRE
1929 yılında Grauman Chinese 

Theatre ismi ile açılan ve Hollywo-
od’un en bilinen iki sinemasında biri 
olan sinema, günümüzde ismi gibi 
Çinli bir şirketin adını taşımakta; 
TCL. Sinemanın ana girişindeki av-
luda yer alan iki yüze yakın el izleri, 
ayak izleri ve imzalar sinema dünya-
sının pek çok isminin hatırası olarak 

bulunmakta. 1944-1946 arasında 
üç kere Oscar törenlerine ev sahip-
liği yapan sinemanın tarihinde pek 
çok efsane filmin ilk gösterimleri de 
bulunmakta. 

DOLBY THEATRE 
2001 yılında açıldığından beri 

Oscar ödüllerine ev sahipliği ya-
pan kompleks daha çok eski isim 
sponsoru olan Kodak adıyla ha-
tırlanmakta. Pek çok konsere ve 
televizyon programına da sahnesini 
veren Dolby Theatre, özellikle Oscar 
törenleri ve Amerika Yetenek Yarış-
ması’nın canlı konserleri ile müzik ve 
sinema hayranlarının ilgisini çekiyor.

GRIFFITH GÖZLEMEVİ 
Griffith J. Griffith tarafından Los 

Angeles şehrine bağışlanan, vasiyeti 
üzerine bir gözlem evi ve astrono-
mi çalışmalarının sergilendiği bir 
sergi alanı olarak yapılarak, konumu 
itibari ile tüm Los Angeles vadisine 
hakim durumda bulunmakta. Şehre 
tepeden bakmak için en ideal nokta 
ve Los Angeles’ın simgelerinden 
Hollywood yazısını görebileceğiniz 
en ideal yer.

HOLLYWOOD BULVARI 
Los Angeles merkezinde bulunan 

ana caddelerden olan bu bulvar 
özellikle 1920’li yıllarda yapımına 
başlanan ve bölgenin en önemli 
otelleri ve tiyatro salonlarına ev sa-
hipliği yapıyor. Dolby Theatre, Egyp-
tian Theatre ve Chineese Theatre 
bunların arasında en öne çıkanlar. 
Ayrıca 1958 yılı itibari ile eğlence 
sektöründe çalışan sanatçılar bir 
saygı olarak oluşturulan Hollywood 
şöhret yolu da bulvarda yer almakta. 
Beş köşeli yıldızlara yazılmış onlar-
ca sanatçının adı bulvar boyunca 
kaldırımlara yerleştirilmiş durumda 
ve bunları arasında yerde olmayan 
sadece bir tane var o da Muhammed 
Ali’ye ait olan. Onu görmek isterse-
niz Dolby Sineması’nın girişinde sol 
duvara bakmanız gerekecek.

Olvera Street

Union Station

Belediye Binası

Chinese Theatre
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SUNSET BULVARI 
Gene Los Angeles’ın en önemli 

ve uzun caddelerinden olan bulvar 
özellikle Sunset Strip Bölgesi ile öne 
çıkar. Eğlence mekanlarının mer-
kezi olan bu nokta özellikle müzik 
sektörü için önemli detaylar barındı-
rıyor. Rock’n roll dünyasının efsa-
neleri olarak isimlendirebileceğimiz 
pek çok müzik grubun hikayesinin 
başladığı ya da şekillendiği nokta ol-
ması ile de günümüzde halen en çok 
müzik marketin, gitar dükkanların ve 
canlı müzik mekanlarının halen en 
aktif olduğu bölgedir. Ayrıca bulvar 
üzerinde bulunan komedi kulüpleri 
de günümüzde Hollywood projelerin-
de yer alan ya da talk showlar sunan 
pek çok ünlünün ilk programlarını 
yaptıkları yerler olarak yeni yete-
nekleri eğlence dünyasına kazandır-
maya devam ediyor.

HOLLYWOOD İŞARETİ 
Santa Monica dağlarının  

Hollywood tepelerinde Mount Lee 
bölgesinde yer alan bu işaret, Ame-
rikan kültürünün en bilindik detayla-
rından bir tanesidir. 1923 yılında böl-
gedeki bir emlak yatırımının simgesi 
olarak orijinal hali ile Hollywoodland 
olarak yerleştirildi. 1949 yılında 
şehir meclisinin kararı ile land kısmı 
atılarak bölgeyi simgelemesi adına 
sadece Hollywood kaldı. 1978 yılında 
aralarında Alice Cooper ve Hugh 
Hefner gibi isimlerin bulunduğu 
dokuz kişi ve kuruluş tarafından ba-
kımı için bağış yapıldı. Dönem içinde 
farklı olaylara, protestolara veya 
kutlamalara göndermelerin yapıldığı 
işaretin Los Angeles fotoğraflarınız-
da arka fonda yer almasını kesinlikle 
isteyeceksiniz.

STAPLES CENTER VE 
DODGER STADYUMU 

Spora meraklı herkes bilir ki spor 
mücadelelerine en önemli katkılar-
dan biri de gerçekleştiği mekandır. 
Özellikle taraftarların mabet olarak 
nitelendirdiği bu mekanların Los 
Angeles açısından en önemlileri de 
basketbol liginden Los Angeles La-
kers ve Los Angeles Clippers’a, buz 
hokeyi liginden Los Angeles King’e 
ev sahipliği yapan Staples Center 
ve beyzbol liginin en büyüklerinden 
Los Angeles Dodgers’ın mabedi olan 
Dodger Stadyumu. Eğer tarihler 
açısından uygun bir maç denk gelir-
se hangisinde olduğu önemli değil, 
birkaç saatinizi ayırmanıza kesinlik-
le değer.

SANTA MONICA VE 
VENICE BEACH

Eğer okyanus kıyısında vakit 
geçirmek isterseniz Los Angeles’tan 
yaklaşık otuz dakikalık bir yolcu-
lukla Santa Monica’ya geçebilirsiniz. 
Özellikle Santa Monica Pier, okya-
nusu tam anlamı ile hissetmenizi ve 
tarihi dönme dolap ve atlı karınca 
da keyif yapmanızı sağlar. Sahil 
boyunca yürüyerek ulaşabileceğiniz 
Venice Beach ise özellikle rahat ya-
şam tarzını benimsemiş bir toplulu-
ğun yaşadığı sahil bölgesi ile daha 
önce gördüğünüz kısımlardan farklı 
gelecek. ‘68 ruhunu halen görebile-
ceğiniz sahil bölgesi aynı zamanda 
spor tutkunlarının da en sevdiği 
yerlerden.
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Los Angeles, Amerikan kültürünü 
en detaylı şekilde görebileceğiniz 
yerlerden bir tanesi. Yaşam tarzı, 
eğlence kültürü, spor ile olan bağlar 
ve tabii ki iş dünyası... Bunlara çoklu 
kültürün uzantısında gelişen mut-
faklarını da ilave edersek kendinizi 
Avrupa, Asya ve özellikle Mek-
sika yemekleri sunan 
devasa bir resto-
randa bulacak-
sınız. Şehrin 
köklerinden 
kaynak-
lı özellikle 
Meksika 
yemekleri 
konusunda en 
iyilere rastla-

yacağınızı garanti 
edebiliriz. Burrit-
tolar, Quesadil-
lalar ve Tacolar 
karşınıza hem 
Meksika res-
toranlarında 
hem de yemek 
kamyonların-
da çıkacak ve 
belki de en iyi 
Burrito’yu köşede 
bekleyen küçük bir 
tezgahta bulacaksı-
nız. Asya mutfağını da 
yemek kültürünün mer-
kezinde tutuyor Los Ange-
les ahalisi. Özellikle Japon ve Çin 
mutfağına dair hemen her şeyi 
bulabilirsiniz. Tabii ki doğru adres 

Chinatown... Amerikalılar’ın 
ete olan düşkünlüğü 

üzerinden mut-
laka tatmanız 

gerekenler 
listesinin 
tepesinde 
hambur-
gerler ve 
biftekler 

geliyor. 
Hollywood  

 
 

Bulvarı ve 
Sunset Strip civa-

rında bu konuda en iyilerden 
birkaç tanesine rastlayabilirsiniz. 
Elbette okyanus kıyısında olmanın 
avantajı ile deniz ürünleri konusunda 
da alternatifler sınırsız.

Los Angeles dediğimiz zaman ak-
lımıza öncelikle gelenler Hollywood 
ve ünlüleri, plak şirketleri, müzisyen-
leri ile tabii ki spor meraklıları için 
sabaha karşı maçlarını izlediğimiz 
Los Angeles Lakers. Hollywood Bul-
varı civarındaki hediyelik eşya  
 

dükkanları, size eğlen-
ce sektörüne özellikle de 
sinemaya dair yüzlerce 
alternatif sunacak. 
Sunset Strip tarafında 
ise hayranı olduğunuz 
müzisyenlerin alışveriş 
yaptığı dükkanlar-
dan müzik aletleri ve 
albümler alacaksınız ve 
belki de hayranı olduğunuz 
o kişi ile birlikte alışveriş 
yapacaksınız. Daha tarihi 
objelere ve şehrin kökle-
rine ait objeler isterseniz, 
doğru adres eski şehirdeki 
Olvera Caddesi... Tarihi detay-
ları kadar üzerindeki hediyelik eşya 
dükkanları ve tezgahları ile de epey 

popüler bir cadde burası. Spor 
meraklısı olanlar için ilk 

adres Los Angeles Lakers 
dükkanları... Hem efsa-

nelerin hem de yeni 
dönem oyuncuların 
formalarından kulu-
bün genel ürünlerine 
alternatifleriniz çok 
fazla. Her ne kadar 
bizde çok bilinen ve 

sevilen bir oyun olmasa da 
Amerikalılar için vazgeçil-

mez olan beyzbol liginin 
en büyük takımla-
rından biri de Los 
Angeles merkezli. Los 
Angeles Dodgers ve 
bir beyzbol şapkası 
Los Angeles gibi gü-
neşli bir yerde işinize 

yarayabilir. ◊

YEMEDEN DÖNMEYİN

ALMADAN DÖNMEYİN
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Zamansız tasarımların sahibi 
Jumbo’nun kulübümüz için özel ola-
rak tasarladığı kahve fincanları satışa 
sunuldu. Kulübümüz için özel olarak 
tasarlanan kahve fincanının İstinye 
Park Brooks Brothers mağazasında 
düzenlenen tanıtım etkinliğine; Başka-
nımız Fikret Orman, Sayman, Mali İşler 
ve Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyemiz Berk Hacıgüzeller, Pazarlama 
ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyemiz Hakan Özköse, Teknik 

Direktörümüz Şenol Güneş, futbolcumuz 
Oğuzhan Özyakup, Karaca Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve CEO’su Fatih Karaca ile RMK 
Classic Türkiye CEO’su Füsun Kuran ka-
tıldı. Başkanımız, Jumbo tarafından özel 
olarak tasarlanmış fincanla kahve içti 
ve basın mensuplarına poz verdi. RMK 
Classic Türkiye CEO’su Füsun Kuran, 
kahve fincanlarının Vodafone Park’tan, 
Brooks Brothers mağazalarından ve 
Edwards mağazalarından satın alınabi-
leceğini belirtti.

Başkanımız Fikret Orman 
ile birlikte Kartal Yuvalarından 
Sorumlu Üyemiz Hüseyin Mican, 
Yeni Yatırımlar ve Tesislerden 
Sorumlu Üyemiz Hakan Kalka-
van, İletişimden Sorumlu Üyemiz 
Candaş Tolga Işık, lisanslı ürün-
lerimizi büyük taraftarlarımızla 
buluşturan Kartal Yuvası’nın, 
Antalya Agora AVM’deki açılışını 
gerçekleştirdi. 

Öte yandan Erzurum’da ile Ata-
şehir’deki Brandıum AVM’de yeni 
mağazalarımız hizmete girer-
ken, İzmit Kartal Yuvası Dolphin 
AVM’ye taşındı. 

BEŞİKTAŞLILAR’A ÖZEL KAHVE FİNCANI
Başkanımız
 Agora Kartal 
Yuvası’nı açtı

AYIN
OLAYLARI

BROOKS BROTHERS’A EN ŞIK SPONSOR ÖDÜLÜ
2016 yılında kulübümüzün resmi 

giyim sponsoru olan Brooks Brothers, 
Antalya’da düzenlenen FIFEX (Futbol 
Endüstrisi ve Forum Fuarı) tarafından 
verilen Futbol Endüstrisi Ödülleri’nde 
“En Şık Sponsor” ödülüne layık görüldü.

T H E  O R I G I N A L  A M E R I C A N  B R A N D
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Kulübümüz Eski Müdürü ve Divan 
Kurulu Üyemiz Cemil Ulusel, son yol-
culuğuna uğurlandı. Yirmi iki yıl kulüp 
müdürlüğümüzü yapan Ulusel’in cena-
zesi, Sinanpaşa Camii’nde öğle namazını 
müteakip kılınan cenaze namazı sonrası 
kaldırılarak, Ortaköy Mezarlığı’na def-
nedildi. Cenaze törenine Başkanımız 
Fikret Orman, yöneticilerimiz Ahmet 

Nur Çebi, Ahmet Ürkmezgil, Berk Hacı-
güzeller, Hüseyin Mican, Hakan Özköse 
ve Erdal Karacan ile Divan Kurulu Baş-
kanımız Tevfik Yamantürk, kulüp genel 
koordinatörümüz Levent Çifter, Futbol 
Akademi Sportif Direktörümüz Gökhan 
Keskin, kurul ve kongre üyelerimiz, eski 
sporcularımız, Ulusel ailesi ve yakınları 
katıldı.

Beşiktaşımız’ın eski As Başkanı, Baş-
kanımız Fikret Orman’ın aile dostu ve iş 
ortağı Muzaffer Nasıroğlu’nun merhum 
babası Necat Nasıroğlu için Batman Ka-
yabağı köyü camiinde bir cenaze töreni 
düzenlendi. Törene Başkanımız Fikret 
Orman, yönetim kurulu üyelerimiz, 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 
TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek ile Na-
sıroğlu’nun ailesi, yakınları ve sevenleri 
katıldı. Necat Nasıroğlu’nun cenazesi, 
öğle namazına müteakip kılınan cenaze 
namazından sonra Kayabağı Köyü me-
zarlığına defnedildi.

Vefat ve 
başsağlığı

Kaza geçiren 
taraftarlarımıza 
acil şifalar
dileriz

GÜLE GÜLE CEMİL ULUSEL 

NECAT NASIROĞLU
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türk sinema ve tiyatrosunun 
usta ismi Münir Özkul’un, kulübü-
müz eski müdürü ve Divan Kurulu 
Üyemiz Cemil Ulusel’in, Divan 
Kurulu Üyelerimiz Ümit Karaka-
ban’ın, Teoman Zıngıl’ın, Koray 
Deniz’in ve Adem Yılmaz’ın, Divan 
Kurulu Üyemiz ve Beşiktaş Beledi-
yesi Ruhsat ve Denetim eski müdürü 
Makine Mühendisi Cemal Aksoy’un, 
Beşiktaşımız’ın eski As Başkanı, Baş-
kanımız Fikret Orman’ın aile dostu 
ve iş ortağı Muzaffer Nasıroğlu’nun 
babası Necat Nasıroğlu’nun ve 
Divan Kurulu eski başkanlarımızdan 
Yılmaz Soysal’ın vefatları nedeniyle 
kulübümüz tarafından başsağlığı 
mesajları yayınlandı. Mesajlar-
da yaşamını yitirenlere Allah’tan 
rahmet; ailelerine, yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı dilendi. 

Antalyaspor maçı sonrası İstan-
bul’a dönüş yolunda Kütahya’da 
bir grup taraftarımızı taşıyan araç 
kaza yaptı. Araç şoförünün yanı sıra 
dokuz taraftarımızın yaralandığı ta-
lihsiz kazanın ardından, yetkililerin 
müdahaleleriyle yaralılar hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Üç yaralının tedavilerine Dumlu-
pınar Üniversitesi Evliya Çelebi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
devam edilirken, diğer yaralılar ise 
ayakta tedavi edildi. Kulübümüzün 
yönlendirmesiyle Kütahya Beşik-
taşlılar Derneğimiz, taraftarlarımız 
ile yakından ilgilendi. Kulübümüz 
tarafından yapılan açıklamada, “Ka-
muoyunun bilgilerine saygılarımızla 
sunar, yaralılara acil şifalar temenni 
ederiz” denildi. 

4
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Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile 
futbolcumuz Pepe, 24. UEFA Pro Lisans 
Gelişim Semineri’ne katıldı. Güneş, 
seminerde şöyle konuştu: “Yetenekli, 
zeki ve karakterli oyuncularım var. Ta-
kım ruhunu oluşturunca başarı geliyor. 
Mazaret üretmiyoruz. Herkesin keyif 
aldığı bir oyun oynamaya çalışıyoruz. 
Sevgi, saygı ve sportmenlik önceliğimiz. 
Doğru futbolcuları, doğru felsefe ile bir-
leştirince sonuç kendiliğinden geliyor. 
Şampiyon gibi düşündük ve davranık, 
böylece şampiyon olduk. Emek, sabır 
zaman verdik. Hayal ettik ve hep cesur 
olduk. Başarmak için zaman zaman 
sırtımızı kalabalığa döndük.” 

Bireysel hedeflerden çok takım 
hedefine daha çok inandığını söyleyen 
Pepe de, “Hala futbolcu olarak hedef-
lerim var. Futbolu bıraktıktan sonra 
teknik direktörlük yapabilirim. Her 

şeyin başında karakter gerekiyor. Ben 
çalışmaya inanıyorum. Sıkı çalıştık-
tan sonra arkasından başarı gelir. İyi 
çalışan takımlar bunun meyvelerini 
topluyorlar” diye konuştu.

Türkiye’nin adaylık çalışma-
larını sürdürdüğü 2024 Avrupa 
Futbol Şampiyonası’nın logo ve 
sloganı tanıtım toplantısı Riva’da 
yapıldı. Avrupa Futbol Şampiyo-
nası ev sahipliği adaylık sürecinin 
anlatıldığı toplantıda aday kent ve 
stadyumların görüntüleri eşliğinde 
turnuvayı düzenleme isteğimizin 
kuvvetli bir şekilde verildiği video 
gösterimi ile Türkiye’nin UEFA 
EURO 2024 logo ve sloganı kamu-
oyuna açıklandı. UEFA EURO 2024 
sloganı “Birlikte paylaşalım” olarak 
kamuoyuna duyuruldu. Yarışma 
sonucunda kalplerimizin UEFA 
EURO 2024 için birlikte attığının 
anlatıldığı logo seçildi. Logoda ay-
rıca futbol sevgimizi temsilen top, 
bayrağımızdaki yıldızımız ve 2024 
vurgusu yer alıyor.

TFF EURO 2024 
adaylık logo ve 
sloganını tanıttı 24. UEFA PRO LİSANS GELİŞİM SEMİNERİ

Başkanımız Fikret Orman, Türki-
ye Spor Yazarları Derneği (TSYD)’nin  
düzenlediği “Yükselen Değer Beşiktaş” 
isimli panele katıldı. Gazeteci Meriç 
Müldür’ün moderatörlüğünü yaptığı 

panelde konuşan Orman, kulübümüzün 
faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler 
vererek, Türk sporunun marka değerinin 
yükseltilmesi için herkesin kafa yorması 
gerektiğini söyledi.

YÜKSELEN DEĞER BEŞİKTAŞ

Basketbol altyapı 
takımlarımız 
yeni yılı kutladı

Başkanımız Fikret Orman ile 
Basketboldan Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyemiz Cihat Kumuşoğlu, 
No:1903’te düzenlenen yeni yıl 
kutlaması etkinliğinde Basketbol 
Altyapı ve Akademi Genel Koordi-
natörü Serkan Arıca ile basketbol 
altyapı takımlarımızın teknik ekip 
ve oyuncularıyla bir araya geldi. 
Başkanımız Fikret Orman, etkinlikte 
yaptığı konuşmada teknik ekibimiz 
ile sporcularımızın yeni yılını kutla-
dı ve başarılar diledi. 
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Yönetim Kurulu Üyemiz ve BJK-Ka-
bataş Vakfı İcraat Kurulu Üyesi Cihat 
Kumuşoğlu ile BJK-Kabataş Vakfı İcra 
Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, 
Sarıyer Belediye Başkanı ve Vakıf Yöne-
tim Kurulu Üyesi Şükrü Genç, Sarıyer 
Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay, 
Park Bahçeler Müdürü Gülcan Balcı, Pey-
zaj Mimar Hatice Büyükkök, Vakıf Genel 
Müdürü Rıza Küçükoğlu, Vakıf Koordina-

törü Ekrem Candar, Kabataş Erkek Lisesi 
Öğrencileri ve Mezunlar Derneği Üyeleri 
çevrenin korunması amacıyla gerçekleş-
tirilen projede ağaç diktiler. Proje kap-
samında taraftarlarımız da ağaç dikerek 
çevreye olan duyarlılıklarını sergilediler. 
Tüm çiçeklendirmeyi sağlayan bağışçı-
mız Güney Çiçekçilik adına Ensar Güney 
ve Divan Kurulu Üyemiz Mustafa Kaya’ya 
teşekkürlerimizi sunarız.

Beşiktaş JK Müzesi, “Müzede Öğren-
me Etkinlikleri” kapsamında, yarı yıl 
tatilinde içerisinde hafta sonları, altı-on 
dört yaş grubu çocuklara yönelik olarak 
çeşitli atölyeler düzenliyor. Eğitmenler 
eşliğinde gerçekleşen spor, sanat ve 
tasarım atölyelerinde çocuklar, yaratıcı 
drama ile sporda ve hayatta fair play 
kavramını deneyimleyerek; sanat ile pra-
tik geri dönüşüm becerilerini geliştiriyor 
ve tasarım ile futbol topunun özellikle-
rini öğreniyor. Ocak ayında “90 Dakikada 
Fair Play Atölyesi” ve “Top yuvarlak 

mıdır?” isimli etkinlikler yapılırken, 
3 Şubat günü 14.00 ve 16.00 saatleri 
arasında “Yeşil Sahalardan Yeşil Enerjiye 
Dönüş Atölyesi” isimli atölye düzenlene-
cek. Atölyelere kayıt için muzeegitim@
bjk.com.tr adresine mail gönderilmesi 
gerekmektedir. Aynı zamanda 5-12 yaş 
grubundaki tüm çocuklar, 4 Şubat 2018 
tarihine kadar Pazartesi hariç, hafta içi 
her gün 14.00 - 17.00 saatleri içerisinde 
Beşiktaş JK Müzesi, Çocuk Etkinlik Ala-
nında gerçekleşecek açık atölyeye kayıt 
yaptırmadan katılabilirler. 

ÇİN KÜLTÜR 
MÜSTEŞARI’NDAN

MÜZEMİZE ZİYARET

BJK-KABATAŞ VAKFI’NDAN
AĞAÇ DİKME ETKİNLİĞİ 

BEŞİKTAŞ JK MÜZESİ SPORSEVER
KÜÇÜK DOSTLARINI BEKLİYOR

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyü-
kelçiliği Kültür Müsteşarı Ruilin Shi ve 
heyeti, Divan Kurulu Üyemiz Erdem Işık, 
Kongre Üyelerimiz Abdullah Cin ve Onur 
Bozkurt ile Beşiktaş JK Müzesi’ni  
ziyaret etti.

Sporcularımızın 
doğum günleri 
kutlandı

Futbolcularımız Dusko Tosic, 
Gökhan Töre ve Elif Keskin; basket-
bolcularımız Ryan Boatright, Samet 
Geyik ve Sera Özelçi ile voleybolcu-
muz Mustafa Alkan, doğum günleri 
takım arkadaşlarıyla pasta keserek 
kutladı. Sporcularımıza yeni yaşla-
rında mutluluklar dileriz. 
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Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, 
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 
Fenerbahçe Doğuş’a 71-76 yenilirken, 
Eskişehir Basket’i 78-87, D. İ. Büyükçek-
mece’yi 78-65 yendi. İlk yarıdaki on beş 
maçın on birinden galibiyet, dördünden 
ise mağlubiyet alan takımımız, yirmi altı 

puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ekibimizin 
üst sıradaki rakipleri Fenerbahçe’nin yirmi 
sekiz, Tofaş’ın ise yirmi yedi puanı var.  

Siyah Beyazlılarımız, FIBA Şampiyonlar 
Ligi’nde ise Zielona Gora’ya 99-96 mağlup 
oldu ve CEZ Nymburk maçından 91-80 
galip geldi. 

Beşiktaş Sompo Japan Takımı-
mız, 14-18 Şubat tarihleri arasında 
İstanbul’da düzenlenecek Türkiye 
Kupası’nın çeyrek finalinde ligin ilk 
yarısını altıncı sırada tamamlayan 
Banvit ile karşılaşacak. Beşiktaş 
Sompo Japan-Banvit eşleşmesinde 
tur atlayacak takım, Tofaş-Sakar-
ya Bş. Basketbol eşleşmesinin tur 
atlayacak takımıyla yarı finalde 
mücadele edecek.

Kadın basketbol

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN’A
İKİNCİ YARIDA BAŞARILAR DİLERİZ

Türkiye 
Kupası’nda rakip 
Banvit

Kadın basketbol takımımız, 
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol 
Ligi’nde Hatay Bş. Belediyesi’ne 
74-71, Çukurova Basketbol’a 57-62 
mağlup olurken, Botaş’ı 68-66, 
Samsun Canik Belediye’yi 66-70 
yendi. 

Bu arada Hatay Bş. Bld. maçı 
için Hatay’da bulunan takımımızı, 
Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı 
Mehmet Yıldız ve dernek üyeleri ye-
mekte ağırladılar. Samsun Beşiktaş-
lılar Derneği Başkanı Bilal Doğançay 
ve Yönetim Kurulu üyeleri ise, kadın 
basketbol takımımızı Samsun’da 
oynanan Canik Belediye maçından 
sonra düzenledikleri yemekte misa-
fir ettiler ve galibiyeti kutladılar.
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Voleybolda 
sonuçlar

Kadın voleybol takımımız, Vestel 
Venüs Sultanlar Ligi’nde İlbank’ı 
0-3 yenerken, Eczacıbaşı’na 1-3, 
Vakıfbank’a 3-1 ve Fenerbahçe’ye 
2-3 mağlup oldu. Erkek voleybol ta-
kımımız ise Fenerbahçe’ye, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne, Halk-
bank’a ve Kula Belediyesi’ne 3-0’lık 
skorlarla mağlup oldu. 

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, 
Juan Palacios ile bir buçuk, ve Josh 
Adams ile ise yarım sezonluk sözleşme 
imzaladı.

1985 doğumlu, 206 cm boyundaki 
Juan Palacios, power-forvet ve pivot 
mevkilerinde görev alabiliyor. Kolom-
biyalı basketbolcu en son Litvanya’nın 

Neptunas Klaipeda takımında forma 
giydi. Juan Palacios daha önce ülkemiz-
de Pınar Karşıyaka ve Tofaş takımların-
da da oynamıştı. 

1993 doğumlu, 188 cm boyundaki 
Josh Adams ise son olarak Anadolu Efes 
forması giydi. ABD doğumlu basketbol-
cu, oyun kurucu olarak görev alıyor.

Zeynep Özel’e 
Fair Play 
Özel Ödül’ü

TAHİNCİOĞLU ALL-STAR 2018 

YENİ TRANSFERLERİMİZ;
JUAN PALACİOS VE JOSH ADAMS 

U-13 Kız Basketbol Takımımız’ın 
oyuncusu Zeynep Özel, İstanbul 
Basketbol İl Temsilciliği tarafın-
dan “Oyunda Saygı Hayatta Saygı 
Projesi” kapsamında Fair Play Özel 
Ödülüne layık görüldü ve ayrıca 
Zeynep Özel’e “Fahri Hakem” mis-
yonu verildi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda 21 
Ocak Pazar Günü düzenlenen Tahinci-
oğlu All-Star 2018’de Beşiktaş Sompo 
Japan Takımımız’ı yıldız basketbolcu-
larımız Kenan Sipahi, Sertaç Şanlı, DJ 

Strawberry ve Josh Adams temsil etti. 
Ayrıca; ING Bank 3 Sayı Yarışması’nda 
Sertaç Şanlı, Tahincioğlu Smaç Yarış-
ması’nda ise Josh Adams maharetlerini 
spor severlerin beğenisine sundu. 
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Başarılarıyla gurur duyduğumuz at-
letlerimiz, geçen ay katıldıkları yarışlar-
da da madalyalara koştu. 
• İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Şehit Asteğmen Kubilay anısına düzenle-
nen 11’inci Cumhuriyet Şehitleri Ulusal 
Koşusu Menemen’de yapıldı. Koşuda 
Genç Kadınlar kategorisinde sporcu-
larımız Şilan Ayyıldız üçüncü, Sinem 
Özpınar dördüncü oldu.
• İstanbul’da yapılan Olimpik Deneme 
Yarışları’nda, U-20 Kadınlar kategorisin-
de sporcularımızdan Büşra Pekşirin (Sı-
rıkla Atlama) 3.80m derecesiyle Türkiye 
Şampiyonu oldu. Yaren Baş ve Kübra 
Çelik ise Türkiye İkinciliği elde etti. 
• 82. Büyük Atatürk Koşusu’nda atletizm 
takımımız on iki puan ile ikinci oldu. 
Sporcularımızdan Remziye Temel ise 
birincilik elde etti. 
• İstanbul’da yapılan Olimpik Deneme 
Yarışması’nda atletlerimiz Yaren Baş ve 
S. Simay Harman sırıkla atlama kate-

gorisinde, Özge Tekin de gülle atma ka-
tegorisinde Türkiye Şampiyonu oldular. 
Kübra Çelik ise 200 metre kategorisinde 
Türkiye Üçüncüsü oldu.
• Kulüpler Yarı Maraton Ligi Yarışları’n-
da atletizm takımımız 4.14.33 derece ile 
üçüncü oldu. 
• Olimpik Deneme Yarışları’nda atleti-
miz Özge Tekin Gülle Atmada 11.46m 
derecesiyle Türkiye Şampiyonu olurken, 
Tuğçe Şahin ise Gülle Atmada 11.13m’lik 
derecesiyle Türkiye Üçüncüsü oldu.
• Atletizm takımımız, 4. Ruhi Sarıalp 
Atlamalar Salon Şampiyonası’nda 13.02 
derece ile ikinci oldu. Sporcularımızdan 
Tuğba Aydın ve Kadriye Aydın ikincilik, 
Tuğba Aydın üçüncülük elde etti. 
• U-16 Kadınlar Türkiye Salon Şam-
piyonası’nda sporcularımız S. Simay 
Harman, Ecem Dursun, Bahar Öztürk ve 
H. Ceren Palalı Türkiye Şampiyonu oldu. 
Ayrıca H.Ceren Palalı ve Bahar Öztürk 
ikinciik, Deniz Tunç üçüncülük elde etti. 

ATLETLERİMİZ MADALYALARI TOPLADI

Kadın futbol
takımımızdan 
galibiyetler

Hayata imza atan 
kadınlar

Kadın Futbol Takımımız, ligde 
karşılaştığı Trabzon İdmanocağı’nı 
4-0, 1207 Antalya Döşemealtı Be-
lediye Spor’u 0-3, Ataşehir Beledi-
ye Spor’u 0-4, İlkadım Belediyesi 
Yabancılar Pazarı Spor’u 1-3 yendi. 
Yirmi puanla üçüncü sırada yer alan 
takımımız, ikinci yarının ilk maçını 
11 Şubat günü Amed Sportif Faa-
liyetler ile oynayacak. Öte yandan 
yıldız kız futbol takımımız da, Yeni 
Levent Konaklar’ı 9-0 yenerek, Tür-
kiye Şampiyonası grup elemelerine 
galibiyetle başladı. 

Kadın Futbol Takımımı Antre-
nörümüz Mutlucan Zavotçu ile 
sporcuları, takımın ana sponsoru 
Avon tarafından “Hayata İmza Atan 
Kadınlar” temasıyla düzenlenen 
Elele Avon Kadın Ödülleri Töreni’ne 
katıldı.
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Kürek takımımız, 2017 yılında 
katıldığı yedi müsabakada; altı bi-
rincilik, bir ikincilik ve iki üçüncülük 
kupası elde ederek, toplamda dokuz 
adet kupanın sahibi oldu. Öte yandan 
Siyah Beyazlılarımız, 2017 yılında 39 
Altın ile 23 Gümüş madalya kazandı.

Bireysel ve Çift Masa Tenisi Tür-
kiye Şampiyonası, İstanbul Hidayet 
Türkoğlu Spor Salonu’nda gerçekleş-
tirildi. Milli takım için seçme kriteri 
taşıyan şampiyonanın ilk gününde 
sporcularımız Talha Yeğenler ve 
İbrahim Gündüz birinci oldu. Şam-
piyonanın sonunda İbrahim Gündüz 
Türkiye Birincisi olurken, Talha 
Yeğenler de ikincilik elde etti. 

Kürek takımımız 
2017’de 39 altın 
madalya kazandı

İbrahim Gündüz 
Türkiye Birincisi

İstanbul Boks İl Temsilciliği’nin Sarıyer 
Spor Salonu’nda düzenlediği Alt ve 
Üst Minikler Teşvik Müsabakaları’nda 
sporcularımız dört birincilik, bir ikinci-
lik kazandı. Alt Minikler Kategorisi’nde 
Emincan Mahmutoğlu, Üst Minikler Kate-
gorisi’nde ise Alperen Fatih Ay, Yusuf Said 
Ayşan ve Emre Can Küçükemre birincilik; 

Muhammet Ali Kalaycı ikincilik elde etti. 
U-22 (19-22 Yaş arası) Erkekler Tür-

kiye Ferdi Boks Şampiyonası’nın birincisi 
ise 8-13 Ocak tarihleri arasında Antal-
ya’da yapıldı. Boks takımımızın yedi spor-
cu ile katıldığı şampiyonada Muhammed 
Baki Yalçın ikinci, Yunus Emre Batman 
üçüncü oldu. 

Spor okullarımızın sömestr kampı, 
oyuncu tarama ve turnuvası, yurt içi 
ve yurt dışı futbol okullarımızdan sekiz 
yüzden fazla öğrencimizin katılımıyla 
Antalya’da yapıldı. 

Öğrencilerimiz kış kampında; BJK Spor 
Okulları Koordinatörümüz Tuğba Başer, 
BJK Futbol Okulları İdari Sorumlumuz 
Gökhan Ataş, Spor Psikologları, Beslenme 
Uzmanı ve Zihinsel Antrenman Uzmanla-
rı eşliğinde teorik ve pratik futbol eğitimi 
aldı ve düzenlenen turnuvada yetenek-

lerini sergileme fırsatı elde etti. Futbol 
Akademi antrenörlerimiz; Recep Ömer 
Gülen, Faruk Hakan Şahin ve Cem Özden, 
sömestr kampı boyunca öğrencilerimi-
zin turnuva maçlarında sergileyecekleri 
performansı yakından takip etti.

Dört gece beş gün süren kampta 
öğrencilerimiz futbol eğitiminin yanında 
spor psikolojisi eğitimleri ve oyunlarıyla 
birlikte zihinsel antrenmanlar yaparak 
unutamayacakları bir kamp dönemi 
geçirdi.

BOKSÖRLERİMİZDEN BİRİNCİLİKLER

SPOR OKULLARIMIZIN SÖMESTR KAMPI 
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Güreş takımımız, İstanbul Yıldızlar 
Serbest Güreş Şampiyonası ve 14-15 
Yaş Minikler Grekoromen Güreş İstanbul 
Şampiyonası’nın ikinisini de kazanarak 
İstanbul Şampiyonu oldu. 14-15 Yaş Mi-
nikler Serbest Güreş İstanbul Şampiyo-
nası’nda ise Siyah Beyazlılarımız takım 
olarak ikincilik elde etti.

İstanbul Yıldızlar Serbest Güreş 
Şampiyonası 

Birinci: Metin Karabıyık, Sina Aksakal, 
Çağrıcan Bayram, Yusuf Durhan 

İkinci: Bekir Öztürk, Sezer Kabaktaş, 
Ömer Faruk Doygun 

Üçüncü: Adem Akbaş, Ebubekir Ars-
lan, Furkan Arslan 

14-15 Yaş Minikler Grekoromen Gü-

reş İstanbul Şampiyonası
Birinci: Hasan Can İnce, Umut Erdo-

ğan, Ebubekir Arslan
İkinci: Metin Karabıyık, Mehmet 

Kerem Çağlar
Üçüncü: Maşuk Karahan, Abdülla-

tif Yılmaz, Mehmet Can Çapar, Enver 
Selimoğlu 

14-15 Yaş Minikler Serbest Güreş 
İstanbul Şampiyonası

Birinci: Mücahit Atabey, Metin Kara-
bıyık, Enver Selimoğlu 

İkinci: Sezgin Koşar, Umut Erdoğan, 
Mehmet Kerem Çağlar

Üçüncü: Maşuk Karahan, Semih Şen, 
Abdullatif Yılmaz, Ebubekir Arslan, Meh-
met Can Çapar

GÜREŞ TAKIMIMIZDAN
İSTANBUL ŞAMPİYONLUKLARI

Akatlar Merkez Futbol Okulu-
muz’da eğitim alan öğrencilerimiz, 
20 Ocak Cumartesi gününden 
itibaren Çilekli Merkez Futbol 
Okulumuz’da futbol eğitimi almaya 
başladı. BJK Spor Okulları Genel 
Koordinatörümüz Tuğba Başer ve 
Akatlar Merkez Futbol Okulumuzun 
Sorumlusu Süleyman Akgül, Akatlar 
Merkez Futbol Okulumuz’da eğitim 
gören öğrencilerimizin velilerine 
düzenledikleri toplantıyla konu hak-
kında bilgilendirmede bulundular. 

Çilekli Merkez 
Futbol Okulumuz 
eğitimlere 
başladı

Mustafa Cengiz’i 
tebrik ederiz

Kulübümüz tarafından yazılı 
açıklama yayınlanarak, Galatasaray 
Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli 
Genel Kurul Toplantısı’nda üyelerin 
oylarıyla Galatasaray’ın başkanlı-
ğına seçilen Mustafa Cengiz tebrik 
edildi.
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As Başkanımız Deniz Atalay Deniz 
Atalay ve Pazarlama, Sponsorluklar, 
Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Özköse; 
Ankara Beşiktaşlı Sanayici ve Yatırımcı İş 
Adamları Derneği’nin yenilenen der-

nek merkezinin açılış törenine katıldı. 
Yöneticilerimiz, dernek başkanı Hikmet 
Köker ile bir araya geldi ve yeni dernek 
merkezlerinin hayırlı olması temennisin-
de bulundu. Derneğin yenilenen merkezi 
alkışlar eşliğinde kurdele kesilerek açıldı.

• Küçükçekmece Beşiktaşlılar Derneği, 
Muş’un Oğulbalı Köyü Ortaokulu’nda 
Beden Eğitimi Öğretmeni Furkan Silahlı 
nezaretinde voleybol takımına giysi ve 
forma hediye ettiler.
• Çorum Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, 
Hitit Üniversitesi’nde ihtiyaç sahibi 
öğrencilere “Askıda Yemek” etkinliğinde 
bulundular. Dernek üyeleri Çorum Huzu-
revi’ni ziyaret edip huzurevi sakinlerine 
çeşitli hediyeler verdiler ve Çorum’da 
bulunan şehitliği ziyaret ettiler.
• Aksaray Beşiktaşlılar Derneği Yönetim 
Kurulu ile Aksaray Üniversiteli Beşiktaş-

lılar Topluluğu, yeni yıla girerken A.Kadir 
Üçyıldız Huzurevi’ni ziyaret etti. 
• Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği 
Başkanı Özkan Torunoğulları ve dernek 
yöneticileri, kanser tedavisi gören Şük-
ran Yurtseven’e sürpriz yaparak futbol-
cularımızın imzaladığı formayı hediye 
etti. Torunoğulları, Şükran’a Vodafone 
Park’ta konuk etme sözü verdi.
• Siirt Beşiktaşlılar Derneği ile Perpa 
Kartalları Derneği, ortaklaşa düzenle-
dikleri bir organizasyonla Siirt Engelli 
Okulu’ndaki çocuklara giyim eşyası 
yardımında bulundular.

YÖNETİCİLERİMİZ ANKARA’DA
DERNEK MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ 

Yeni yıla merhaba 
Beşiktaşlı Girişimci İş Adam-

ları ve Kadınları Derneği (BEGİ-
KAD) Ankara Hilton Oteli’nde Net 
Working etkinliği ile yeni yıla 
merhaba partisi düzenledi. Geceye 
İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi 
ile Pazarlama ve Sponsorluklar, 
Dernekler ve Taraftar ile Pendik 
Tesisi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyemiz Hakan Özköse, canlı telefon 
bağlantısıyla bağlanarak, dernek 
üyelerinin faaliyetlerini tebrik 
ederek yeni yıllarını kutladı. Gecede 
ayrıca kurucu üyelere, sponsorlara 
ve dernekte üstün hizmet gösteren 
üyelere plaket takdim edildi. 

Küçükçekmece Beşiktaşlılar 
Derneği Başkanı Güven Akkuş’un ev 
sahipliğinde Küçükçekmece Şehit 
Fethi Sekin Öğretmenevi’nde ger-
çekleştirilen yılbaşı kutlamasına ise 
Taraftarlar ve Dernekler Sorumlu-
muz Selçuk Kaynarkan ile dernek 
üyeleri katıldı.

Öte yandan Ordulu Beşiktaşlılar, 
Ordu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı 
Korkut Karakoç ve yönetim kurulu 
üyelerinin düzenledikleri kah-
valtı etkinliğinde bir araya geldi. 
Etkinlikte derneğin yeni üyelerine 
sertifika ve çeşitli hediyeler verildi.
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Sosyal duyarlılık 
projeleriyle taraflı-tarafsız 

herkesin beğenisini ve 
takdirini kazanan çArşı, 

bu kez de Isparta’daki 
Dedegöl Dağları ve 

Kuzukulağı Yaylası’nda 
mermer ocağı açılmasına 
karşı çıktı. Türkiye’nin en 
çok bilinen doğa sporları 
merkezlerinden biri olan 

bölgeye verilen maden 
arama ruhsatının bir an 
önce iptal edilmesi için 

imza kampanyası başlatıldı 
ve imzacıların sayısı kısa 

sürede on bin kişiye ulaştı. 

T
ürkiye’nin en 
önemli uzun 
duvar tırmanış 
rotalarının bu-
lunduğu ve  

       dünya çapında 
tanınan Dedegöl Dağları ile Kuzu-
kulağı Yaylası tırmanış bölgesine 
maden arama ruhsatı verildi. 2000’li 
yılların başında kaya tırmanış ro-
taların açılması ile tanınan Isparta 
Eldere köyü sınırları içerisindeki 
bu bölge, Türkiye’nin en çok bilinen 
doğa sporları merkezlerinden biri. 
Bölgenin sahip olduğu kaya tırma-
nış ve doğa sporları potansiyeli ise 
sınırsız...

Uzunlukları yirmi ila altı yüz metre 
arasında değişen yüzlerce tırmanış 
rotası, yerli ve yabancı rota açıcılar 
tarafından uluslararası standartlar-
da meydana getirilmiş ve rota sayısı 
her geçen yıl artırılıyor. Yerli ve ya-
bancı ekiplerin ortaklaşa yürüttüğü 
çalışmalar neticesinde Türkiye’nin en 

derin dördüncü mağarası Kuyukule, 
bölgede ortaya çıkarıldı. Bu mağara, 
üniversite kulüpleri ve Mağara Araş-
tırma Derneği tarafından tescillendi. 

Dünyanın en önemli
tırmanış bölgelerinden 
Dedegöl Dağları, doğa sporla-

rı için son derece uygun alanlar... 
Kuzukulağı Yaylası ve civarına yıl 
içinde dört mevsim boyunca bin-
lerce doğa sporcusu kaya tırma-

Dedegöl’de

maden aramaya karşı

Fotoğraf: 
Öztürk Kayıkcı
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nışı, uzun duvar tırmanışı, sportif 
kaya tırmanışı, dağcılık, tur kayağı, 
kampçılık, doğa yürüyüşü, bisiklet ve 
motocross için kullanıyor. Türkiye’nin 
ve dünyanın her yerinden gelen bu 
sporcular Isparta, Eğirdir, Aksu ve 
köylerine ekoturizm yolu ile katma 
değer sağlıyor. 

Bu sporculardn biri olan dünyanın 
en ünlü ve önemli tırmanıcılarından 
Michel Piola bölgeyle ilgili duygula-
rını şöyle ifade ediyor: “Bir tırmanıcı, 
uzun duvar rota açma uzmanı ve bu 
konuda on beş kitabın yazarıyım. 
Dedegöl kayalıkları, Kuzukulağı Yay-
lası, Eldere Köyü uluslararası öneme 
sahip bir bölgedir. Dünyada bu tarz 
tırmanışlar için beş önemli bölge 
vardır. Fransa’da Verdon, Fas’da Tag-
hia ve Todra, Meksika’da El Potrero 
Chico, bir diğeri de Dedegöl’dür.”

Doğa sporcuları için
cazibe merkezi 

Kültür Turizm Bakanlığı ve Isparta 
Valiliğinin himayesinde yürütülen 
projelerle St. Paul yolu, Kapıkaya 
ve Yazılı Kanyon tırmanış bölgeleri, 
Davraz Dağı Kayak Tesisleri saye-
sinde yöre yerli ve yabancı ziyaret-
çiler tarafından kullanılıyor. Bölge 
Türkiye turizminin lokomotifi olan 
Güney sahillerine ve her yıl milyon-
larca yerli ve yabancı turistin akın 

ettiği Antalya Havalimanı’na çok 
yakın bir mesafede bulunuyor. Her 
yıl sadece kaya tırmanışı için çok 
sayıda yerli ve yabancı sporcu böl-
geyi ziyaret ederken, dünya çapında 
markaların sponsor olduğu uluslara-
rası şenliklerin Türkiye ayağı yine bu 
bölgede yapılarak, turizmin gelişme-
sine ön ayak olunması düşünülüyor. 
Hali hazırda Isparta Valiliği bu yönde 
çalışmalar yaparak, Kapıkaya ve 
Yazılı Kanyon bölgelerindeki faali-
yetlere destek verdi ve profesyonel 
ekiplerin açtığı rotaları envantere 
geçirdi. Isparta Valiliği’nin gerçek-
leştirdiği “Kayadaki Eller Projesi” ile 
Isparta ili, ülkemizdeki kaya tırmanı-
şına gönül vermiş gençlerin yanı sıra 
yabancı tırmanıcılar için de cazibe 
merkezi haline geldi. Ne yazık ki 
böylesine özel ve önemli bir böl-
gedeki ana tırmanış kaya bandının 
üstüne ve etrafına maden arama 
ruhsatları verildi.

Maden arama ruhsatı
iptal edilsin

çArşı, Change.org’da başlatılan 
imza kampanyasını resmi Twitter 
hesabından “Isparta Dedegöl Dağları 
ve Kuzukulağı Yaylası’nı mermerden 
kurtar” mesajıyla duyurdu. Taraftar-
larımızın da destek verdiği kampan-
ya çerçevesinde doğa sporcuları 

yaptıkları açıklamada taleplerini 
şöyle ifade ettiler: “Maden arama 
işlemi, bölgeye geri dönüşü mümkün 
olmayan zararlar verecektir. Maden-
cilik ve taş ocağı faaliyetleri, sportif 
faaliyetleri ve sürdürülebilir turizmi 
bitireceği gibi hayvancılık, tarım 
gibi yaşamsal döngülere de zarar 
verecektir. Son yıllarda Türkiye’nin 
tanıtımına ve kış dönemi turizmine 
canlılığına katkı yapan ve her sene 
yaklaşık yerli ve yabancı yirmi-yir-
mi beş bin sporcunun ziyaret ettiği 
Antalya-Geyikbayırı bölgesi de aynı 
sorunu yaşamış ve ilgili bakanlıkların 
sürece hızlı müdahelesi sonucun-
da bölgedeki tüm maden arama 
ruhsatları iptal edilmiştir. Dileğimiz 
Dedegöl Dağları Kuzukulağı bölge-
sinde de maden arama ruhsatının 
bir an önce iptal edilmesidir.” ◊
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SAMSUN
BesıKTasLILAR DERNEGI

Samsun Beşiktaşlılar Derneği, 10 Nisan 2008 tarihinde, ilimizde Be-
şiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nin kongre üyelerini ve taraftarlarını bir 
çatı altında toplayıp, gönül verdiğimiz Beşiktaşımız’a maddi, manevi her 
türlü desteği vermek, yeni nesille Beşiktaşlı olmanın ayrıcalığını yaşatarak 
ve onların da iyi birer Beşiktaşlı olmalarını sağlamak, üyelerimizin sosyal, 
kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Derne-
ğimiz, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu tarafından tescil edilmiş 
Samsun il sınırları içindeki tek dernektir.”

“Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Samsun’daki tek resmi derneği olma-
mız sıfatıyla kulübümüzün benimsediği misyona ve amaçladığı vizyona ek 
olarak bölgesel özellikleri de göz önünde bulundurarak davranmayı amaç-
lıyoruz. ‘Beşiktaşlılık duruşu’ ile hareket ederek, diğer kulüp taraftarları ve 
temsilcileri ile olan ilişkilerimizi son derece centilmen ve olgun bir biçimde 
sürdürüyoruz. Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ 
sözü taşıyabileceğimiz en önemli misyondur. Gönül verdiğimiz Beşiktaşı-
mız’a her şart altında destek vermek, sporcularımızın taşıdığı formadaki 
terin ve çamurun bir parçası olabilmek, bu aşkı bizden sonraki kuşaklara 
aktarmak temel amacımızdır.

Samsun’daki Beşiktaş taraftarlarını ve takımımıza gönül verenleri bir çatı 
altında toplamak, ilimizdeki okullar ve çeşitli kurumlarla iş birliği yaparak 
kulübümüzü her platformda tanıtmak ve genç kuşaklara Beşiktaşlılığın bir 
aşk olduğunu anlatmak da yolumuzdur.”

KURULUŞ

Bilal Doğançay
(Başkan)

Arif Şengöz 
(İkinci Başkan)

Halil Ercan Kahraman 
(Asbaşkan)

Ceren Ertan  
(Asbaşkan)

Turgut Güz 
(Asbaşkan)

M. Haluk Torun 
(Genel Sekreter)

Mümin Uçar  
(Sayman)

Yüksel Akbıyık 

Fatih Küçükkaraca

Ercan Kurnaz

Akın Kıyıcı

Fatih Turan Alkan

Onur Tokatlıoğlu

Volkan Konya

Halim Dalgıç

İsmail Onur

Sezai Okur

Vedat Kamsız

Turgut Erel

Abdurrahman Öner

Fahriye Kahraman  
(Başkan)

Ahmet Şengöz

Yasin Arat

Özcan Öz  
(Başkan)

Selahattin Perinçek 

Remzi Arat

YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

MİSYON VE VİZYON
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Samsun Beşiktaşlılar Derneği olarak, 
yaptığımız çeşitli sosyal etkinliklerle 
hem sosyal sorumluluklarımızı yerine 
getiriyor hem de Beşiktaşlılık ruhuna 
uygun adımlar atıyoruz. Bunun en 
somut birkaç örneği;

• Samsun Asarcık ilçesine bağlı 
Çulhaoğlu Köyü’ndeki öğrencilere 
yardım organizasyonu gerçekleşti-
rildi. Bu okulun ana sınıfında ve il-
kokulunda okuyan kırk üç öğrenciye 
mont, bot, okul araçları ve yiyecek 
yardımı yaptık. Bu çocuklarla birlikte 
olmak, onların ihtiyaçlarını bir parça 
da olsa karşılamak ve onları se-
vindirmek, bizim için çok büyük bir 
mutluluktu.

• Samsun Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’na bağlı Samsun Çocuk 
Evleri Sitesi’nde kalan sekiz-on üç 
yaş arası çocuklarımıza sinema key-
fi yaşatmak, bizi de çocuklar kadar 
sevindirdi.

• Samsun Büyükşehir Belediye-
si Huzurevi’nde kalan yaşlılarımızı 
bayramlarda ziyaret ederek, onları 
mutlu etmeye çalışıyoruz.
• Üyelerimizin kaynaşması amacıy-
la belirli aralıklarla kahvaltı organi-
zasyonları düzenliyoruz.

• Her Ramazan ayında düzenlediği-
miz iftar yemekleriyle üyelerimiz ve 
misafirlerimizle birlikte oluyoruz.
• Samsun’da bulunan lösemili ço-
cukları mutlu etmek, bizi de fazla-
sıyla mutlu ediyor.
• Sadece iç saha maçlarında değil, 

deplasmanda da futbol takımımızı 
yalnız bırakmamaya çalışıyoruz.
• Stadımızın yapım aşamasında 
ziyaret ettiğimiz Sayın Başkanımız 
Fikret Orman’ın gayret ve fedakârlı-
ğını birebir görme fırsatımız oldu.
• 2016-2017 Sezonu U13 Türkiye 
Şampiyonası 2. Etap maçları için 
Samsun’a gelen ve 2. Etap Şam-
piyonu olan genç sporcularımızı 
desteklemek ve şampiyon olmalarını 
görmek bizi gururlandırdı.
• 06 Ağustos günü oynan Süper 
Kupa Finali öncesi Samsun’a gelen 
futbol takımımızı havaalanında kar-
şılayarak, Başkanımız Fikret Orman 
ve yöneticilerimizin onuruna bir ye-
mek düzenledik. Bu yemekte derne-
ğimizin üyeleri, yöneticileri Beşiktaş 
yöneticileriyle bir arada olmanın ve 
onlarla tanışmanın sevincini  
yaşadı. ◊

“Sevgili Beşiktaşlılar,
10 Nisan 2008 tarihinde kurulan derneğimiz, kurulduğu günden bu yana 

yaptığı çalışmalarla ve aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla sürekli büyü-
yor ve gelişiyor.

Beşiktaşlı olmanın nasıl bir farklılık yarattığını ancak Beşiktaşlı olan bilir 
düşüncesiyle, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Samsun’daki bayrağı olmanın 
onurunu ve gururunu taşıyoruz. Şeref Bey’den Baba Hakkı’dan, Süleyman 
Saba’dan gelen ‘Hakkı’nla oyna, Şeref’inle kazan’ ahlakının; Kaptan Vedat’ın 
‘Üzerimde Beşiktaş forması varken nasıl yalan söylerim’ şeklindeki va-
kurlu duruşunun birer temsilcisi olmak için çabalıyoruz. Başkanımız Fikret 
Orman’ın vizyonuyla küllerinden doğurduğu Beşiktaşımız’ın başarılarıyla 
övünüyoruz.

Samsun Beşiktaşlılar Derneği olarak, Kurtuluş Savaşı’nın başladığı kent-
ten tüm Beşiktaşlılar’a sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyor, yolu bu kente 
düşen her Beşiktaşlı’ya kapımızın daima açık olduğunu hatırlatıyoruz.”

FAALİYETLER

BAŞKANIN MESAJI

Telefon: 0362 230 1903   •   www.samsunbjk.com   •  E-Posta: dernek@samsunbjk.com
Adres: Zafer Mh. Cumhuriyet Cd. No.23 Devecioğlu İş Merkezi Kat.1 İlkadım / Samsun
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Acer’ın en yeni dizüstü bilgisayar 
modellerinden olan Swift 7 modeli, 
ultra ince tasarımı ile adeta inceliğin 
sınırlarını zorluyor. Artık incelik mi, 
kalınlık mı diye belirtmekte zor-
lanacağımız 9.98mm ölçüde neler 
barındırabileceğini göreceğiz. Önce-
likle cihazımızın siyah ve altın renkli 
şık tasarımına değinmemiz gerekir. 
Dış kısımda mat siyah alüminyum 
kullanılan bu modelde iç kısıma altın 
rengi uygun görülmüş. Olabildiğince 
tüm köşe ve kenarların yuvarlatılmış 
modern bir stilde olduğu göze çarpı-
yor. Bununla birlikte  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
donanımsal özelliklerinden ödün 
vermemiş olması Acer Swift 7’yi 
daha da ilgi çekici hale getiriyor. 
Çoğumuz taşınabilir cihaz-
larda batarya ömrü 
ile ilgili problemler 
yaşamakta-
yız. Fakat 
bu ürünün 
4 hücreli 
2770mAh 
kapa-
siteli 
batar-
yası sa-
yesinde 
tam şarj 
ile yaklaşık 
dokuz saate 
varan kullanım 
deneyimi yaşa-
yacaksınız. Mu-Mimo 
teknolojisi olarak adlandı-
rılan ve kablosuz iletişimde eskisine 

oranla üç kat daha hızlı erişim  
 

 

 
 
 
 
imkanı sunan bir donanıma sahip 
olacaksınız. Windows 10 Home 
versiyon işletim sistemi yüklü gelen 
cihazımızın 8GB Ram belleği, Intel 

Core i5 1.2GHz işlemcisi ve 
256GB katı hal depolama 

birimi (SSD) bulu-
nuyor. IPS tekno-

lojisi ve Corning 
Gorilla Glass 
yüksek sertlik 
ve çizilmelere 
karşı korumalı 
bir teknoloji ile 
üretilmiş Full HD 
(1920x1080) çö-

zünürlükte ve 13,3 
inç genişliğinde bir 

ekrana sahip. Dolb 
Audio ve Acer True 

Harmony ses sistemleri 
ile donatılmış çift hoparlörlü 

cihazımızda etkileyici ses deneyim-
leri yaşayacaksınız. Ayrıca üzerinde 
iki adet USB-C tipi data bağlantı 
birimi bulunan Acer Swift 7 ile mo-
dern mimaride yüksek data aktarımı 

yapabileceksiniz.    

ACER’DAN
OLDUKÇA ŞIK 
HAREKETLER

Yazı:
Murat Yıldız

Dünyaca bilinen büyük teknoloji üreticilerinden biri olan Panasonic fir-
masının en yeni kamera ürünü Lumix G9 modeli kısa bir süre önce tanıtıldı. 
Cihazın 80 megapiksele kadar yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekebildiği, 
saniyede 20 kare seri çekim yapabildiği ve çift SD kart yuvası ile geniş de-
polama alanı desteği bulunuyor. Diğer yandan video çekimlerinizin Full HD 
yavaşlatılmış çekim modunda saniyede 180 kare, 4K yüksek çözünürlük 
kayıtlarınızda ise saniyede 60 kare ile kayıtlarınızı tamamlayabileceksiniz.

Profesyonelliğe 
önem verenler için 
alternatif yeni bir 
kamera
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Son dönemde bilindiği üzere elektrikli otomobil üretimi 
ile oldukça başarılı işlere imza atan Tesla firması teknoloji 
ürünlerine de el atmaya başladı. Kısa bir süre önce “Des-
ktop Supercharger” adı ile satışa sundukları taşınabilir 
mobil şarj ürünü kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Bu 
ürünün tasarım bakımından Tesla elektrikli otomobillerinin 
de şarj edilebildiği süper şarj istasyonlarına benzetildiği-
ni görmekteyiz. Ürün 1.5A çıkış ile 3350mAh kapasitede 
mobil şarj desteği sunabilmekte. Bu ürün henüz ülkemizde 

satışa sunulmadı fakat merkezi satış kanalından 
45$ etiket fiyatı ile satın alına-

bilmektedir. 

Özellikle kaliteli ses ürünleri ile 
tanınan Creative firmasının bu 
defa en başarılı oyuncu ekipman-
larından biri olan Sound BlasterX 
ürünlerine değineceğiz. Birçok 
oyun sever tarafından bilineceği 
üzere klavye-fare ve mouse pad 
olarak adlandırılan üçlü bizim için 
olmazsa olmaz en etkin kullanaca-
ğımız ekipmanlardır. Bunu bir paket 
halinde sunan Creative’in gerçek-
ten de profesyonelliğe ve kaliteye 
verdiği önemi bu üçlü ürün guru-
buna ait tasarladığı taşıma çanta-
sıyla görmekteyiz. Paket içeriğinde 
gaming mouse olarak “Siege M04 
Precision” modeli tercih edilmiş. 
Ürüne baktığımızda oldukça estetik 
ve ergonomik yapısı dikkatlerimizi 
çekiyor. Fare’nin yüzeye temas eden 
alt kenarlarından çevreleyen “Auro-
ra Reactive” renkli ışınlandırması 
ürünü daha da çekici hale bürün-
dürmüş. Üzerinde 3-level DPI ayar-
lama butonu bulunan bu üründe 

dahili hafızaya alınabilir yedi farklı 
buton özelliği oluşturulabiliyor.  

Klavye olarak “Vanguard K08” 
Sound BlasterX’in mekanik klavye 
modeli tercih edilmiş. Özelleştirile-
bilir 109 tuşlu bu ergonomik klav-
yemizin yanında el dayama eklen-
tisi de bulunuyor. Her komutunuzu 
hassaiyetle ve hızlı bir biçimde 
yerine getire-
bilecek 

olan bu klavyenin butonlarının diğer 
regular mekanik klavyelere oranla 
çok daha hızlı etkileşim sağladığı 
testlerle kanıtlanmış. Bunun oyun 
tutkunları için bi tercih sebebi ola-
bileceğini düşünüyoruz. Ayrıca üze-
rinde USB portu, medya ve dönerek 
çalışan ses kontrol parametreleri ve 
aynı Siege M04 Precision fare ürü-
nünde bulunan renkli ışıklandırma 

özelliği bu üründe de yer alıyor. 
Mousepad olarak yüksek 

performans ürünü olarak lanse 
edilen Alphapad modeli tercih 
edilen bu paket ile oyun tutkun-
ları daha uygun fiyata üçü 

bir arada güzel 
bir ekipman 

takımına 
sahip 
olacak. ◊

Tesla’dan
yüksek güç
desteği

Creative’in 
Sound BlasterX 
oyuncu ekipmanları
fark yaratıyor
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Motosiklet eğitimi

Yazı:
Mustafa Tekin

Motosiklet Başlangıç ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitmeni 

www.besiktasmtsk.com

M otosiklete 
gönül verdiniz 
ve bir yerden 
başlamak 
istiyorsunuz.  

           Peki, nereden 
başlamalısınız? 

Öncelikle motosiklet ehliyeti ve 
eğitim veren bir kurum araştırılmalı. 
Araştırmalarınızı yaparken dikkat 
etmeniz gereken en önemli unsur, 
eğitimleri kimden alacağınızdır. Ha-
yati önem taşıyan kurs ve eğitmen 
seçiminizi çok iyi yapmanız gerek-
mektedir.

Motosiklet eğitimlerinde temel 
amaç; insanların motosiklet üzerin-
de el ve ayak  koordinas-
yonlarının geliştirilmesi, 
denge kontrolünün 
sağlanabilmesi ve 
dış etkenlerden 
meydana gelebile-
cek bir durumda 
neler yapılması 
gerektiğini öğ-
renmektir.

Motosik-
let üzerinde 
iyi bir sürüş 
yapabilmeniz 
için, motosiklet 
üzerinde doğru 
konumlanmak çok 
önemlidir. Eğitim-
lerde öğrencilere ilk 

derslerde oturuş pozisyonu ile ilgili 
bilgiler aktarılmalıdır. Kafanızın, 
gözlerinizin (bakış açınız), omuz-
larınızın, dirseklerinizin, ellerinizin, 
belinizin, dizlerinizin ve ayaklarınızın 
konumu doğru olmalıdır.

Motosiklette bakış açısı çok 
önemlidir. Gözleriniz devamlı hare-
ket halinde olmalıdır. Algılarınızın 
ise açık olması gerekmektedir.

Ayna ve çevre kontrol becerileri-
nizi çok iyi geliştirmeniz gerekmek-
tedir.

Motosiklet, hareket ettikten son-
ra kesinlikle önünüze değil, ileriye 
doğru bakmalı, dönüşlerde moto-
sikletten önce kafanızı döneceğiniz 
yere doğru çevirmeniz gerekmek-
tedir.

Omuzlar ve kollar, rahat bir şekil- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de aşağı doğru konumlanmalıdır. 
Dik ve kasılmış durumdaki omuz ve 
dirsekler hareket halindeki mo-
tosikleti kullanırken sizi rahatsız 
edebilir.

Ellerinizi, el bileklerinizi, ayakla-
rınızı ve ayak bileklerinizi doğru po-
zisyonda kullanmak, vites ve arka 
fren kullanımınızı rahatlatacaktır. 
Debriyajı ve gazı doğru tutuş po-
zisyonunuz da, rahat bir motosiklet 
kullanımınıza yardımcı olacaktır.

Bu ve bunun gibi daha birçok 
bilgiyi ehliyet alacağınız kurumda-
ki motosiklet eğitmeni tarafınıza 
iletecektir. Onun içindir ki eğitim ve 
ehliyet alacağınız kurum ile eğitme-
ni seçerken ince eleyin sık dokuyun!

Bir Kartal gibi yollarda iyi  
seyirler... ◊
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ocuklarımız, 
hepimizin en 
değerli varlıkla-
rı... Sözde hepi-
miz de bunu  

          böyle düşünür,  
          böyle de kabul 
ederiz. Ancak konu otomobilde seya-
hat etmek ve seyahat disiplini olunca 
çocuklarımız bir eşyadan farksız hale 
geliyor. Evet, üzülerek söylüyorum ve 
kesinlikle abartmıyorum. Uzun za-
manlı bir gözlemin neticesinde bunları 
söylemeyi kendimde hak görüyorum. 

Yaptığım profesyonel iş yüzünden 
bu disiplini, bu özeni, verdiğim eğitim-
lerde kayıtsız-şartsız altını çizerek 
anlatıyorum. Ben anlatıyorum da 
konu uygulamaya gelince durum hiç 
de böyle değil.

Eskiden çocukları duran otomobil-
de direksiyona oturtanlara kızardım. 
Oysa ki ne de masum bir durummuş. 
Bunu gün geçtikçe yaşadıklarımdan 
daha iyi anlıyorum. Bu konuyla ilgili 
bazı bilgileri paylaşıp biraz da dikkat 
çekmek istedim. Bir ebeveyn olarak 
beni rahatsız eden bir konuyu siz 
değerli okurlarımızın bilgisine sunmak 
istedim.

Türkiye’de araç içinde çocukların 
yüzde sekseninin seyahat güvenliği 
sağlanmıyor. Kazaya bağlı ölümlerde 
sıfır-dokuz yaş arasındaki çocuk-
ların yüzde kırk altısı oto koltuğu 

kullanılmaması sebebiyle yaşamını 
yitiriyor. Bu rakamlar, ailelerin bu 
konuda daha hassas davranmaları 
gerektiğini bir kez daha kanıtlarken, 
oto koltuğu kullanım zorunluluğu 1 
Haziran 2010 yürürlüğe girdi. Buna 
göre araçlarda 150 cm’den kısa ve 36 
kg’nin altındaki çocukların taşınması 
sırasında çocuk bağlama sistemleri 
zorunlu. 135 cm’den uzun çocuklar ön 
koltukta oturmamak şartıyla diğer 
koltuklardaki emniyet kemerlerini 
kullanabilecek. Uygulama yürürlüğe 
girmeden önce e-bebek’in yaptırdığı 
bir araştırma düşündürücü sonuç-
lar ortaya koydu. Araştırmaya göre, 
Türkiye’de oto koltuğuna oturtulması 
gereken çocukların yüzde seksen-
den fazlası oto koltuğunda seyahat 
etmiyor. Aileler, çocukların yaklaşık 
yüzde otuzunun aracın ön koltuğuna 
oturmasına izin veriyor.

Son yıllarda Türkiye’de araçlarda 
çocuk koltuğu kullanımı yaygınlaş-
tı. Ancak hala ABD ve Avrupa’daki 
kadar değil. Birçok aile, çocukların 
anne kucağında yolculuk etmesini ya 
da arka koltukta oturmasını yeterli 
görüyor. En kötüsü de seyir halin-
deki birçok otomobilde ön koltukta 
bir çocuğa sıklıkla rastlanıyor. Bu da 
çocukları kazaların açık hedefi haline 
getiriyor. Saatte yirmi kilometre hızla 
giderken bile meydana gelebilecek 
kazalarda çocuklar ölümlü yaralan-
malara maruz kalabiliyor. İstatistikler, 

çocuk koltuğunun doğru kullanılması 
ile çocuk ölümlerinin yüzde yetmiş bir 
azaldığını gösteriyor.

Bunun bir de hukuksal-kanunsal 
bir boyutu var ki; bu da 2918 sayı-
lı K.T.K.’nın 31/1-a maddesine göre 
(Özelliklerine ve cinslerine göre, 
yönetmelikte nitelik ve nicelikleri 
belirtilen gereçleri, araçlarda bu-
lundurmamak, kullanmamak veya 
kullanılır şekilde bulundurmamak) 
çocuk koltuğu bulundurmamanın 
cezası 92 TL ve 10 ceza puanıdır 
(2016 verilerine göre-Her yıl cezaların 
yükseldiğini unutmayın). Sürücü aynı 
zamanda araç sahibi değilse, aracın 
tescil plakasına da aynı oranda ceza 
tutanağı yazılır.

150 cm’den kısa ve 36 kg’ın altında 
olan çocukların ön koltukta oturması 
yasaktır. Araçta çocuk koltuğu ol-
masına rağmen kullanmayıp, çocuğu 
kucakta taşımanın da cezası aynı-
dır. “Çocuk çok ağladı da o yüzden 
kucağıma aldım” gibi bir sebep, ne 
kaza anında çocuğunuzu korur ne de 
kanuni açıdan bir geçerliliği vardır.

Çocuk koltuklarını birkaç kategori-
de inceleyebiliriz:
• Sıfır-on iki aylık (0-9 kg) bebekler 
için, ana kucağı modeli tercih edili-
yor. Arka koltuğa, bebeğin yüzü arka 
cama bakacak şekilde yerleştiriliyor.
• Dört yaşına kadar olan çocuklar için 
(10-18 kg), hareketli çocuk güvenlik 
koltukları kullanılmalı. Bunlar arka 
koltuğa, öne bakacak şekilde monte 
edilebilir. Çocuk mümkün olduğu 
kadar uzun süre, 0-12 aylık dönemde 
olduğu gibi, oto koltuğunda yüzü ar-
kaya bakacak şekilde seyahat etmeli.
• Dört-on iki yaş arasındaki (15-36 
kg arası) çocuklar, boy ve kilo olarak 
hareketli koltukları kullanamaya-
caktır ve henüz emniyet kemeri de 
kullanmaya hazır olmadığından, yük-
seltici çocuk güvenlikli oto koltukları 
kullanılmalı. ◊

Yazı:
Kaan Özşenler

İleri Sürüş ve Sportif Sürüş Eğitmeni

Araçlarda 
çocuklarımızın güvenliği
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Bu bir ilandır



Pamela
Tarih: 07 Şubat 2018 

Saat: 22:00
Yer: Moda Kayıkhane, İstanbul

Fiyat: VIP ¨100.00, Normal ¨50.00

Çok da Fifi - Hatunlar Stand up
Tarih: 09 Şubat 2018 • Saat: 20:00 • Yer: Hayal Kahvesi, Adana
Fiyat: ¨45.00

ŞUBAT
ETKiNLiKLERi

Ata Demirer Gazinosu 
Tarih: 01 Şubat 2018 
Saat: 21:00
Yer: Beşiktaş Kültür Merkezi
İstanbul
Fiyat: 
Tam ¨120.00,
Öğrenci ¨100.00

Sertab Erener
Tarih: 02 Şubat 2018 • Saat: 22:00 • Yer: DasDas, İstanbul
Fiyat: Tam ¨120.00, Öğrenci ¨90.00, Balkon Oturmalı ¨150.00

                                    Metin Kemal Kahraman
                                 Tarih: 03 Şubat 2018 
                      Saat: 20:30
           Yer: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul
Fiyat: Tam ¨56.50, Öğrenci ¨42.00

Aşk Halleri 
Tarih: 03 Şubat 2018 

Saat: 20:00
Yer: Karadeniz Teknik 

Üniversitesi AKM Salonu, 
Trabzon

Fiyat: ¨68.00
Hollandalı yazar Maria 

Goos’un sevilen oyunu, 
“Doek!”, “Aşk Halleri” 

adıyla ilk kez Türkçe 
sahneleniyor! “Aşk 

Halleri” oyunuyla Zuhal 
Olcay ve Burak Sergen, ilk 

kez aynı sahnede...

Moğollar 50. Yıl Konseri 
Tarih: 09 Şubat 2018 • Saat: 20:30 • Yer: Zorlu PSM Ana Tiyatro, İstanbul • Fiyat: Tam ¨60.00, Öğrenci ¨40.00
Ülkemiz müzik sahnesinin efsane grubu Moğollar, 50. yaşını konserle kutluyor. Bu özel gecede Moğollar’a 
sahnede sürpriz isimler eşlik edecek. 

Anadolu Ateşi
Tarih: 10 Şubat 2018 

Saat: 21:00
Yer: Congresium, Ankara

Fiyat: 1. Kategori ¨135.00,
2. Kategori ¨120.00, 3. Kategori ¨100.00,

4. Kategori ¨75.00
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Erol Evgin
Tarih: 14 Şubat 2018 
Saat: 20:30
Yer: MEB Şura Salonu, Ankara
Fiyat: 1. Kategori ¨168.00
2. Kategori ¨112.00
3. Kategori ¨89.50

MFÖ Akustik
Tarih: 10 Şubat 2018 • Saat: 20:30 • Yer: Atatürk Kongre Kültür Merkezi Osmangazi Salonu, Bursa
Fiyat: 1. Kategori ¨134.50, 2. Kategori ¨112.00, 3. Kategori ¨89.50
*Tarih: 17 Şubat 2018 • Saat: 20:30 • Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir
Fiyat: 1. Kategori ¨224.00, 2. Kategori ¨190.00, 3. Kategori ¨168.00, 4. Kategori ¨134.50

Gaye Su Akyol
Tarih: 14 Şubat 2018 

Saat: 20:30
Yer: Holly Stone Performance Hall, Antalya

Fiyat: ¨40.00 

Son Feci Bisiklet
Tarih: 23 Şubat 2018 • Saat: 20:30 • Yer: Akasya Kültür 
Sanat, İstanbul • Fiyat: VIP ¨66.00, Tam ¨60.50
Öğrenci ¨55.50

Bülent Ortaçgil
Tarih: 17 Şubat 2018

Saat: 22:00
Yer: 6:45 KK,Ankara

Fiyat: ¨50.00

Flört
Tarih: 16 Şubat 2018 • Saat: 21:00
Yer: 232 Park Bornova Sahne, İzmir • Fiyat: ¨35.00

Can Bonomo
Tarih: 21 Şubat 2018 
Saat: 22:00
Yer: Hayal Kahvesi, Kocaeli
Fiyat: ¨45.00

Atilla Taş - Sakıncalı Çökelek
Tarih: 27 Şubat 2018 
Saat: 20:30
Yer: Narlıdere AKM, İzmir
Fiyat: Tam ¨67.50, Öğrenci ¨47.50
“Ortayı bulamıyorum:
Tarlada çalıştım ve Berlin’de konser verdim!
Normal olamıyorum:
İşportacılık yaptım ve Londra’da eğitim gördüm!
Ölçüyü tutturamıyorum:
Dünyanın en rüküş kostümüyle ekrana çıktım ve kendimi New 
York Film Akademisi’nde buldum!
Denge kuramıyorum:
Komik şarkılar söyledim ve dört yüz günden fazla hapis 
yattım!
Durumu ayarlayamıyorum:
Sosyal medyada 1 milyon 750 bin takipçim vardı ve bir kişi bile 
ziyaretime gelmedi!
Hayatım bir uzuneşek şakası gibi!”
Ham çökelekten Twitter fenomeni olmaya giden yolda Atilla 
Taş bütün hayatını tüm samimiyetiyle sahnede anlatıyor.

Sinema Senfoni Orkestrası - Göksel
Tarih: 28 Şubat 2018 
Saat: 20:30
Yer: İş Sanat Kültür Merkezi, İstanbul
Türkçe pop müziğin en sevilen seslerinden Göksel ve genel 
sanat yönetmenliğini Hakan Ateş’in üstlendiği Sinema 
Senfoni Orkestrası, özel bir proje için bir araya geliyor. Halit 
Ergenç’ten Erol Evgin’e, Zuhal Olcay’dan Monica Molina’ya 
birçok ünlü sanatçıya eşlik eden; Avrupa’nın ve ülkemizin ilk 
pop senfonik orkestrası olan Sinema Senfoni Orkestrası’nın 
repertuvarında yerli-yabancı film müzikleri, müzikaller ve 
popüler eserlerin senfonik tarzda sunumları yer alıyor. 
Fiyat: 1. Kategori ¨56.00, 2. Kategori ¨45.00, 3. Kategori Tam 
¨39.00 - İndirimli ¨34.00



AYIN KÜLT FİGÜRLERİ

MÜNİR ÖZKUL
AYDIN BOYSAN

N
e yazık ki sanat 
dünyası için 
2018 iyi başla-
madı. Peş peşe 
iki büyüğümü- 

        zü; Münir Özkul 
ile Aydın Boysan üstatlarımızı yitir-
miş olmanın acısını yaşadık.

Sinema, tiyatro ve televizyon 
dünyamızın en büyük ustalarından 

meddah Münir Özkul, anlamlı hayatı 
boyunca sayısız karaktere hayat 
verdi.

Mahmut Hoca’dan Yaşar Usta’ya; 
sinema ve tiyatroda onlarca karak-
ter, onun şahsiyetli oyunculuğuyla 
kuşakları büyüledi.

Büyük usta, aynı zamanda birçok 
da ödüle sahip oldu. Bu ödüllerin 
bazıları şunlar:

1967 - İlhan İskender Armağanı 
1972 - 9. Altın Portakal Film Fes-

tivali, En İyi Erkek Karakter Oyuncu 
Ödülü 

1991 - Dümbüllü Ödülü 
1997 - Altın Kelebek Ödülleri 

Onur Ödülü 
1999 - Dokuz Eylül Üniversite-

si, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne 
Sanatları Bölümü “Muhsin Ertuğrul 
Tiyatro Emek Ödülü” 

2004 - 37. Sinema Yazarları Der-

neği Ödülleri Onur Ödülü 
2006 - Uluslararası İstanbul Ti-

yatro Festivali Onur Ödülü 
2014 - 18. Afife Tiyatro Ödülleri, 

Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü
2015 - T.C. Cumhurbaşkanlığı 

Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

Yine Münir hocamızın kuşağın-
dan, kendisiyle özel röportaj yapma 
şerefine de nail olduğum, güzel in-
san Aydın Boysan da hemen hemen 
aynı saatlerde hayata gözlerini 
yumdu.

Geriye onlarca kitap ve metre-
karelerce güzel mimari eser bırakan 
yazar ve mimar üstadımız Aydın 
Boysan’a, sinema ve gösteri dün-
yamıza kattığı büyülü anlar için de 
Münir Özkul’a huzur diliyor, bir Kartal 
gibi onları selamlıyoruz. ◊

Yazı:
Murat Arda
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Oscar’lı Bir Ayrılık’ın yönetmeni 
Asghar Farhadi, Fransa’da çektiği 
Geçmiş’in ardından sarsıcı bir dram-
la yeniden ülkesine dönüyor. İran’da 
günümüzde geçen filmde Arthur 
Miller’ın Satıcının Ölümü oyunu-
nu sahneye koyan tiyatrocu çift 
Rana ve Emad, yeni bir eve taşınır. 
Rana, burada saldırıya uğrar. Emad, 
travmasını sessizce atlatmaya ça-
lışan Rana’nın aksine intikam alma 

yolunu seçer. Farhadi’nin izleyiciyi 
girdap gibi içine çeken ve mükem-
mel işleyen senaryosu ve oyuncu 
kadrosunun kusursuz performans-
ları, filme Cannes’da iki ödül ve bol 
övgü kazandırdı. İran sinemasının 
güçlü soluğu Ashgar Farhadi, ahlaki 
açılımları ve İran toplumuna getirdiği 
derin çözümlemelerle bir kez daha 
insan davranışlarının dehlizlerine 
iniyor. ◊

Artan endüstrileşmeyle birlik-
te fabrikaların arasında sıkışıp 
kalmış bir sebze tarlası ve bü-
yük maddi sorunlarına rağmen 
geleneksel tarım yöntemlerinde 
direnip hayata tutunmaya çalışan 
göçmen bir aile... Ailenin içinde 
bulunduğu bu duruma rağmen 
küçük oğul İbrahim, kendisi için 
farklı bir geleceğin hayallerini kur-
maktadır. Oysa bir hayali gerçeğe 

dönüştürmek ve kaderini kendi el-
lerine alabilmek o kadar da kolay 
olmayacaktır. ◊

Efsane müzisyen Morrissey’i 
daha yakından tanımak ister mi-
siniz? Oscar ve Bafta adayı Mark 
Gill’in yönetmenliğini üstlendiği film, 
izleyiciyi müzik tarihinin çığır açan 
gruplarından The Smiths’in kurul-
masına uzanan günlere götürüyor. 
1970’lerde Manchester’da geçen hi-
kaye, Morrissey’in yürüdüğü sokak-
ları, ilham aldığı müzikleri, kitapları; 
dönemin atmosferini titiz bir şekilde 
perdeye yansıtıyor. Morrissey’i Dun-

kirk filmi ile yıldızı parlayan genç 
oyuncu Jack Lowden canlandırırken, 
yakın arkadaşı, punk sanatçı Linder 
Sterling rolünde ise Downtown 
Abbey ve Black Mirror dizilerinden 
tanıdığımız Jessica Brown Findlay 
karşımıza çıkıyor. Adını The Smit-
hs’in klasik şarkılarından “Still ill”in 
sözlerinden alan film, rock müzik 
tarihinin en gizemli ve sıra dışı 
idollerinden birisinin, kendi sesini ve 
kimliğini buluşunun hikayesi... ◊

Yönetmen: Mark Gill
Oyuncular: Jack Lowden, Jessica Brown-Findlay, Laurie Kynaston

Yönetmen: Asghar Farhadi
Oyuncular: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi

Yönetmen: Fikret Reyhan
Oyuncular: Aytaç Uşun, Mehmet Özgür

İngiltere Benim

The Salesman / Satıcı

Sarı Sıcak



Yazar: Eduardo Galeano
Yayınevi: Sel

Çevirmen: Süleyman Doğru
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HiKAYE

G
üneşte ve Gölgede Futbol 
isimli efsanevi futbol kitabı-
nın yazarı, ustamız Galea-
no’dan yine incelikli bir eser, 
Sel tarafından Türkçe’ye  

          kazandırıldı.
Eduardo Galeano, dünya denen cangıla bu kez 

ömrünün son dalışını gerçekleştirip hepimizi 
derinden sarsan küçük hikâyeler avlıyor.

Eşitsizliğin, şiddetin ve adaletsizliğin gemi 
azıya aldığı geçtiğimiz o uzun yüzyılın dö-

kümünü, sevgi ve mizah yüklü sözcüklerle 
aktarırken, direnişin ve düş gücünün de 
yaygınlaştığını, insanlıktan her şeye rağ-
men umut kesmememiz gerektiğini bir 

kez daha vurguluyor. Bütün kıtalardan ve 
bütün zamanlardan ezilenlerin, sömürülenlerin, 
dışlananların sesinin yorulmak bilmez taşıyıcısı, 
yazar, tarihçi, şair, anlatıcı, John Berger’ın o güzel 
tanımıyla “dünyanın vicdanı” Galeano, üzerinde 

titizlikle çalıştığı, vasiyet niteliği taşıyan bu 
kitabında da sömürücülerle diktatörle-

rin leşçiliğine ve ahlaksızlığına karşı 
halkların insanlık ve haysiyet adına 

mücadelesini efsaneler, anekdot-
lar, gerçek hayat hikâyeleri 

ve olaylarla anlatmaya, 
dünya halklarının direniş 

belleği olmaya devam 
ediyor.

Yazarın ölmeden 
önce tasarladığı, 

tamamlanmamış 
son projesi “Kara-

lamalar”dan bir 
seçkinin de yer 

aldığı Hikâye 
Avcısı, ilk kez 

Türkçe’de... ◊

Ayın Kitabı
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“Korkunçtu. Kimse Britanya’nın 
bombalanıp bombalanmayaca-
ğını bilmiyordu. Annemin, ‘Artık 
Afrika diye bir yer yok’ dediğini 
hatırlıyorum. Ağzından çıkan tek 
şey buydu. Ölen bütün aslanları ve 
filleri düşününce ağladım. Sadece 
yedi yaşındaydım.” 

Yeryüzünün çehresini değişti-
ren korkunç bir savaş patlak verir. 

Özgürlük ve bireysellik namına ne varsa tarihe karışır.
Politik özgürlükten eser olmayan bir dünyada kişisel özgürlüklere 

dair ne varsa, beyaz porselen maskeli ve gizemli bir adamın zor-
balara karşı verdiği mücadeleye bağlıdır. İdeolojik iyilik ile kötülük 
arasındaki çizgilerin bulanıklaştığı baş döndürücü bir hikâye! Hem 
çizgiromanını hem de sinema versiyonunu tavsiye ediyoruz. ◊

Pencere çerçevesinin üst kıs-
mında bir damlacık beliriyor, onu 
bin sönük ışıltıya bölen gökyüzüne 
doğru titreşiyor, sonra büyüyor ve 
sendeliyor, düştü düşecek, ama 
düşmüyor, henüz düşmüyor. Bü-

tün tırnaklarıyla oraya tutunuyor, düşmek istemiyor ve bir yandan 
göbeği büyürken dişlerini oraya geçirdiği görülüyor, o artık görkemli 
bir şekilde sarkan koca bir damla, derken birden, şıp ve işte düşüyor, 
parçalanıyor ve sonrası, hiçlik, mermerin üzerinde bir kayganlık.

Julio Cortázar’ın öykü külliyatının bu ikinci cildi, Kronopların ve 
Meşhurların Hikâyeleri (1962), Bütün Ateşler Ateş (1966), Son Raunt 
(1969), Sekizyüzlü (1974), Orada Dolaşan Biri (1977) kitaplarının bir 
araya gelmesiyle oluştu.

Ayak İzlerinde Adımlar’daki deneysel hikâyelerin, mikro anlatıların, 
gerçeküstü evrenlerin hepsi, Cortázar efsanesinin birer izdüşümü... ◊

Yazan: Alan Moore
Yayınevi: JBC

Yazan: Julio Cortázar
Yayınevi: Can

V For 
Vendetta

Ayak
İzlerinde 
Adımlar

MüZiKOMANi

Onlar; ‘68 kuşağının yaşayan en 
büyük temsilcisi...

Onlar; bu zalim dünyada tertemiz 
kalmayı başarabilmiş büyük müzik 
üstatları...

Onlar; Türkiye’nin en eski ve en 
itibarlı grubu; ancak gerek kendilerini 
her dönemde tazeleyebilmeleri, gerekse 
de yediden yetmiş yediye tüm müzik-
severlerin kalplerini her daim çalabil-
melerinden dolayı aynı zamanda hep 
yepyeni kalmayı başarabilmiş büyük 
rock orkestrası...

Onların kudretli sesini işitmeyen, ad-
larını bilmeyen var mı? Rock’ın kalender 
ismi Moğollar’dan bahsediyoruz!

Moğollar, elli yaşında... 
Kutluyoruz. ◊

Moğollar
elli yaşına 

girdi



126
Şubat
2018



127
Şubat
2018

BJKxLES BENJAMINS
HEMDAKI ZIP HOODIE

BJKxLES BENJAMINS
TEMDAKI SWEAT

BJKxLES BENJAMINS
DAKIDOLU SWEAT
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Ben Rüya Ertutan, 
2012 yılında doğdum. 
Büyüyünce öğretmen 

olacağım. Bernar 
Nahum İlkokulu’nda 

okuyorum.

Ben Ahmet Karışık… 
2011 yılında doğdum. 

Ay Koleji’nde 
okuyorum. Büyüyünce 

ressam ve futbolcu 
olmak istiyorum.
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ağmurlu bir 
günde, Be-
şiktaşımız’ın 
Nevzat Demir 
Tesisleri’nde  

       Jeremain 
Lens abimizle buluştuk. Onunla 
çok özel fotoğraflar çektirip bir 
de özel röportaj yaptık. Lens abi-
miz bizlere çok sıcak davrandı ve 
bizi çok mutlu etti. O röportajı ve 
sonrasında yaşadığımız her şeyi 
Yavru Kartal arkadaşlarımızla da 
paylaşmak istedik.

Beşiktaş’taki arkadaşlık orta-
mını bize anlatır mısın? 

Burada tüm takımlara örnek 
olması gereken bir takımdaşlık 
ruhu var. Beşiktaş bir aile gibiy-

miş. Buraya adım attığım 
andan itibaren herkes 
bana çok sıcak dav-
randı. Bu yüzden her 
gelen yeni oyuncu da 
hemen kolaylıkla takı-
ma uyum sağlayabiliyor. 

Beşiktaş’ı tercih etmende 
neler etkili oldu? 

Şampiyonlar Ligi’nde iddialı 
bir takıma dönüşmesi, Beşiktaş’ı 
seçmemde en büyük etkenler-
den biri... İyi bir takımın bir par-
çası olmak, bir futbolcuyu daha 
fazla motive eder. Beşiktaş’ta 
futbol oynamak benim hedefle-
rimle örtüşüyor.

Çocuklarla aran nasıldır? 
Benim üç çocuğum var. 

Çok severim ben çocukları. 
O yüzden de seve seve siz 
Yavru Kartallar ile röportaj 
yapmayı kabul ettim.

Beşiktaş’ın sırrı nedir? 
Gerek saha içinde gerekse 

de saha dışında iyi ilişkiler 
kurmayı başarabilmek ve bir 

“Bir noktaya gelince artık 
karar vermen gerekir; 
ya partilemeye devam 

edeceksin ya da futbola... 
Ben futbolu seçtim.”
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takım olabilme ruhunu en iyi 
şekilde taşımak Beşiktaş’ın en 
büyük sırrı bence. 

Eğer futbolcu olmasaydın 
hangi mesleği yapmak ister-
din? 

Avukat olabilirdim. Çocuk-
luğumdan beri tartışmalarda 
hep ağzım iyi laf yapmıştır. Bu 
yüzden ciddi ciddi “Ben avukat 
olmalıyım” diye düşünüyordum. 
Ancak yaşım on altı olduğunda 
ve artık profesyonel kontratlar 
imzalamaya başladığımda 
futbolculuğa daha fazla odak-
landım.

Hedeflerin neler? 
Beşiktaş’ta üst üste üçüncü 

şampiyonluğa ulaşmak ve Şam-
piyonlar Ligi’nde başarılı sonuç-
lar almak... Daha ilerisi için bir 
şeyler söylemek için ise erken.

Ligde ve Şampiyonlar Ligi’n-
de Kara Kartal’ı nasıl değerlen-
diriyorsun?

Artık herkes Beşiktaş’ın gü-
cünü gördü. Şu ana kadar Tür-
kiye’de de, Avrupa’da da iyi bir 

performans gösterdik. Umuyo-
rum ki bunu devam ettireceğiz.

Futbola nasıl başladın? 
Aslında herkes abimin iyi bir 

futbolcu olacağını düşünürdü. 
O yedi yaşında futbola başla-
dığında benim sokakta bile top 
oynamama izin vermiyorlardı. 
Henüz dört yaşımdaydım. Ama 
birkaç yıl geçinde herkes benim 
abimden daha iyi bir futbolcu 
olacağımı anladı. 

Abin de futbolcu mu? 
Hayır, o devam etmedi. Bir 

noktaya gelince artık karar 
vermen gerekir; ya partilemeye 
devam edeceksin ya da futbo-
la... Ben futbolu seçtim. Abim ise 
benim futbol hayatımda bana 
destek oluyor.

Futbol dünyasında idolün 
kimdi? 

Brezilyalı Ronaldo... Onun 
sayesinde profesyonel futbol 
hayatına adım attım.

Beşiktaş taraftarı hakkında 
neler söyleyebilirsin? 

Derbi maçı ya da Anadolu’da 
herhangi bir maç taraftarımız 
için fark etmiyor. Onlar bizi her 
zaman, her yerde destekliyorlar. 
Bundan bir futfolcunun etkilen-
memesi imkansız.

Teşekkür eder, başarılarının 
devamını dileriz. ◊





KARTALLAR
mini mini

Mersin 
Beşiktaşlılar Derneği 
eski Başkanı Murat 

Özpaksoy’un yeğeni Mir 
Yezdan Erdem, beş yaşında... 
Çubuklu formasıyla bize Kartal 

pozu veren arkadaşımızı biz Sarı 
Fırtına Metin Tekin’e benzettik. 
Kim bilir belki o da gelecekte 
Metin abisi gibi muhteşem 

bir futbolcu
olabilir.

Derya Karaboğaz,
“Kartal yattığı

yerden belli olur”
dercesine
gururlu.

Selam büyük Beşiktaş ailesi!

Benim adım, Ali Sezer Şen

Ben de biricik babam

Erkan Şen ve sevgili dayım 

Selçuk Genç gibi doğuştan 

Beşiktaşlıyım!
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Kerem Bora Boz, 
Beşiktaş’ın geleceğine 

umutla bakarken 
deklanşörlere işte 
böyle yakalandı.

Dora Özkazanç, 
Siyah-Beyaz 
harikulade 

kreasyonuyla Kartal 
modasına bambaşka 
bir vizyonu işte böyle 

kattı.

Demir Ünsal;
Demir-Adam!

Yavru Demir Adam!
Kısaca;

Demir Yavru Kartal.
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KARTALLAR
mini mini

Karakoyunlar 
ailesi, tekmili birden 

verdikleri pozlarla Yavru 
Kartal sayfalarımıza konuk 

oldular. İşte; anne Kartal Sinem 
Karakoyunlar, baba Kartal Uygar 
Karakoyunlar...  Ve başrollerde 

Yavru Kartallarımız Su ve 
Osman Karakoyunlar olarak 

hepimize “Siyah” diye 
bağırıyorlar...140
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Defne Ada,
şirinlikler prensesi 

bir Yavru Kartal 
olarak uyurken böyle 

görüntülendi.

Ata Yılmaz,
en sevdiği meşhur 
sloganı babasından 

öğrenmiş: “Her 
zaman, her yerde, en 

büyük Kartal!”

Ali Toprak Aras 
ve Zeynep Sude 

Aras... 
Beşiktaş’ın muhteşem 
ikilisi, Yavru Kartallar 
olarak göz dolduru-

yorlar.
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AKTÜE L

Yazar: Edith Nesbit
Yayınevi: Arkadaş Yayıncılık 

Babalarının aniden evden 
ayrılması üzerine Roberta, Peter 
ve Phyllis anneleriyle birlikte 
Londra’da mutluk ve bolluk içinde 
yaşadıkları evlerini terk etmek 
zorunda kalırlar. Artık onları 
küçük bir köyde zor bir yaşam 
beklemektedir. Ufacık bir kulübeye 
yerleşirler. Üstelik anneleri de 
çalışmak zorundadır. Çocukların 
tek eğlencesi vardır: Kulübelerinin 
yakınından geçen demiryolu ve 
trenler... ◊

DEMİRYOLU 
ÇOCUKLARI

LEO DA VINCI:
MISSION MONA LISA

· Kaydedilen en uzun tavuk uçuşu
13 saniyedir.

· Bir karınca kendi ağırlığının
50 katı ağırlığı kaldırabilir.

· Kirpiler suyun üzerinde batmadan 
kalırlar.

· Dünyadaki beyaz karıncaların toplam 
ağırlığı insanların 10 katıdır. 

· Çiçekli bir bitki, bir milyar polen 
saçabilir.

· Eşeklerin gözleri dört ayaklarını da 
görebilecek şekildedir.

· İnsan dişleri kaya kadar serttir.

İLGİNÇ BİLGİLER

Vinci’de hayat huzurla geçmektedir. Leonardo zamanın 
çoğunu ilginç icatlarıyla uğraşarak geçirir. Arkadaşı Loren-
zo da ona icatlarını geliştirmesinde yardım etmektedir. Gi-
oconda ise onların yaptıklarını dalga geçerek izlemektedir. 
Üç arkadaşın sakin geçen hayatları kente gelen bir adamın 
anlattıklarından sonra değişecektir. Adam onlara gizli bir 
hazinenin varlığından bahseder. Anlatılanlar karşısında bü-
yülenen Leonardo ile arkadaşları Lorenzo ve Giaconda, bu 
kayıp hazinenin peşine düşerler ve kendilerini bilmedikleri 
maceraların içine sürüklerler.



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...



Her şey KaraKartallılar için
Her şey #SeninİçinBeşiktaş
Vodafone KaraKartal hareketine katıl, maç biletinden hediye
internete  senin için hazırladığımız birçok faydadan yararlan.
seninicinbesiktas.com

Vodafone KaraKartal Topluluk Programı, Beşiktaş Spor Kulübü ile Vodafone tarafından ortak sunulan bir kampanyadır. Kampanyadan tüm bireysel ve kurumsal ön ödemeli ve faturalı 
aboneler yararlanabilir. Bu programa üye olan abonelere telekomünikasyon hizmeti ile ilgili veya telekomünikasyon hizmeti dışında faydalar ve fırsatlar sunulacaktır. Vodafone tarifelerine 
ek olarak alınan paketlerle aylık ücret ödenerek Vodafone KaraKartal Topluluk programına üye olunabilmektedir. Vodafone KaraKartal’a üye olmak için 3 opsiyon vardır; 1TL Destek Paketi 
aylıkaylık 1TL, 3 TL Destek Paketi aylık 3TL ve 5TL Destek Paketi aylık 5TL. Bu 3 opsiyon arasında program kapsamında kazanılacak faydalar/fırsatlar farklılık göstermektedir.  Tüm destek 
paketlerinin değişkenlik gösterebilen katılım hakları ile yararlanacağı telekomünikasyon harici faydalar çekiliş ve talep katılımı esası ile dağıtılacaktır. Kampanyadan çıkmak için IPTAL BJK 
yazıp 1903’e ücretsiz SMS gönderilmesi gerekmektedir. İptal talebini onaylıyorsa, EVET yazıp 1903’e göndermelidir. Detaylar: seninicinbesiktas.com

BJK5 =          =1903




