NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON

NİSAN 2018 • 04 / SAYI: 196 / FİYAT: 15

ABBAS SAKARYA
IAN WILSON
TOLGAY ARSLAN
VAGNER LOVE
SOCRATES VIERA
ARAS BULUT IYNEMLI

FIKRET ORMAN:
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En büyük Beşiktaşlı...
İzindeyiz...

Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Maalesef Avrupa maceramızı bu sezon için noktaladık ama
sizler sayesinde, Beşiktaş Camiası’nın başkanı olduğum için
bir kez daha gurur dolu anlar yaşadım. UEFA Şampiyonlar
Ligi’nde mücadele eden Türk takımları arasında grup aşamasındaki en başarılı ekip unvanını elde eden futbol takımımız,
grubunu yenilgisiz tamamlayan, gruptan lider olarak çıkan,
deplasmanlarda üç galibiyet alan, en çok puan toplayan ve
en çok gol atan Türk takımı olarak tarihe geçti. Bayern Münih
karşısında ilk maçta aldığımız beş farklı yenilgiye rağmen satışa çıkar çıkmaz biletleri tüketen, tribünleri dolduran ve doksan dakika boyunca dünyaya takımını destekleme konusunda
bir kez daha ders veren siz taraftarlırımızla ne kadar övünsem
azdır. Her zamanki gibi muhteşemdiniz. Beşiktaşımız’ın adını
buraya kadar yükselten her bir futbolcumuzu alnından öpüyor,
sizlere de destekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki, Avrupa’da kupa kazanacağımız yıllar çok uzak değil.
¡
Artık rotamız tamamıyla lige dönmüş durumda... Avrupa
maceramız bitse de, bizim için çok önemli bir kulvar olan ligde
halen şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Üst üste
üçüncü şampiyonluğumuza kenetlenmiş durumdayız. Bu zorlu
maratonda siz taraftarımızın desteği, zaferlere ulaşmamızda en önemli gücümüz olacaktır. Sizlerden ricam, takımımız
Şeref’iyle oynayıp, Hakkı’yla kazanırken desteğinizi devam
ettirmeniz.
¡
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıldönümü olan
23 Nisan’ın aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanması
ülkemizin çocuklarına verdiği değeri simgelemesi bakımından
son derece anlamlıdır. Büyük Önderimiz, En Büyük Beşiktaşlı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize ve çocuklarımıza
armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; tüm çocuklarımızın ve
yavru kartallarımızın geleceğimizin teminatı olduğunu hatırlatıyor, Ulu Önderimizi minnetle ve özlemle anıyorum.
En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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Beşiktaş’ın
geleceğine
kanat ger

Vodafone Karakartal Hareketi Beşiktaş’ın
altyapısına oyuncu kazandırıyor.
Çocuğunun futbol yeteneğini videoya çek,
Vodafone Park Uygulaması veya
geleceginkarakartali.com’a yükle.
Karakartallılar oylasın!
Vodafone Karakartal hareketine katıl:

BJK9

Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?

1903

Yarışmaya, 29.01.2018 (saat 00.01’de başlar) - 13.05.2018 (saat 23.59’da sona erer) tarihleri arasında, 8-10 ve 11-13 yaş arası (2010, 2009, 2008 ve 2007, 2006, 2005 doğumlu) çocukların yasal velileri,
çocuklarının yarışma kurallarına uygun olarak kaydedilmiş en fazla 59 saniyelik futbol videolarını geleceginkarakartali.com web sitesi ve Vodafone Park uygulamasına yüklemeleri sureti ile katılmaya hak
kazanılır. Videolar kontrol edilerek belirtilen kurallara uygun olarak çekildiyse sisteme yüklenecektir. Video yüklemeleri ve oylamaları her bölge için o bölgede belirlenen seçme tarihlerinden 1 hafta önce
gece 23:59’da sona erecektir. Oylamalar sonucunda seçilen adaylar Beşiktaş JK antrenörleri tarafından yapılan bölge elemelerinde, elemelerde seçilen adaylar İstanbul’da düzenlenecek kamp ve finale
katılmaya hak kazanır. Final gününün ardından kazanan en az 3 aday 2 hafta süre içerisinde geleceginkarakartali.com web sitesi ve Vodafone Park uygulaması üzerinden açıklanacaktır. Kazananlar Beşiktaş
JK altyapısında futbolcu olmaya hak kazanır. Videoların sisteme yüklenmesi için Vodafone abonesi, videoların oylanabilmesi için Vodafone Karakartal Hareketi üyesi olunması gerekmektedir. Vodafone ve
Beşiktaş JK yarışmanın kuralları ve tarihleri ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Detaylar için: geleceginkarakartali.com
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Dergimizin bu sayısını efsane şampiyon güreşçilerimizden
Abbas Sakarya’ya ithaf ediyoruz.

ABBAS SAKARYA
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Türkiye ve Balkan Güreş
Şampiyonu, Macar Yüksek
Spor Akademisi mezunu ve
Robert Koleji spor hocası,
aynı zamanda İstanbul
Yüzme İhtisas Kulübü’nün
de bir numaralı kurucu
üyesi...

1

950’li yıllardı.
Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğü,
Macaristan’ın karşıt spor teşkila			
tına bir mektupla
müracaat ederek, Türkiye’de yeni
yetişecek jimnastik hocalarını
eğitecek, kurslar yönetecek “Macar
Yüksek Spor Akademisi” mezunu
bir eğitmen istemişti bu ülkeden!
Bir hafta geçmeden şu cevap
gelmişti Macaristan’dan: “ Elimizdeki kayıtlara göre candan dost
Türkiye’de, Macaristan Yüksek Spor

Akademisi’ni birincilikle bitirmiş
ve çok yetenekli Abbas Sakarya
adında bir hoca yaşamaktadır.
Israrla ondan yararlanabileceğinizi
tavsiye eder, en az bizim yollayabileceğimiz bir Macar hoca kadar
size yararlı olabileceğini belirtmeyi
görev sayarız.”
Yaşanmış bu olay sonrasında, bu
büyük spor adamından faydalanan
ilk irfan yuvası Robert Koleji olmuştu ülkemizde... Kendisi ile uzun
yıllar sürecek bir mukavele yapılarak “Spor Öğretim Üyesi” sıfatıyla
göreve getirildi bu seçkin okulda...

ya” adını altın harflerle yazdırmıştır.
Aramızdan ayrılan bu spor abidesi
büyüğümüzü, bir kez daha anmak ve
bu vesile ile tüm özelliklerini gözler
önüne sermeyi bir Beşiktaşlılık görevi sayıyoruz!

Kadro yenilendi

1. Balkan Hafif Siklet Güreş Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu olan Milli Takımımız. Abbas Sakarya (soldan üçüncü) ülkemizi başarıyla temsil etmişti.

Adını altın harflerle
yazdırdı

Spor alanlarında Beşiktaş forması ile ilk defa boy gösterdiği 1930’lu
yıllarda, üst üste üç kez “Hafif Siklet
Türkiye Güreş Şampiyonu” oldu. Bu
başarısını üst üste iki kez “Balkan
Şampiyonu” olarak daha da taçlandırdı er meydanlarında!

Ayrıca iyi bir yüzücü ve tramplen
atlayıcısı idi su sporlarında... Sağlam
ve güçlü bir fiziğe sahip olabilmek
için atletizmi de ihmal etmiyor,
sporun en temel unsuru olan bu
hareketler silsilesini, başta Robert
Koleji’ndeki eğitim verdiği talebelerine benimsetiyordu bizzat önlerinde
tatbik ederek. “Ben yapabiliyorsam,
sizler de yapabilirsiniz” demeye
getiriyordu açık seçik. Uzun yıllar
sporcu kimliği ile en az üç-dört spor
branşında Siyah-Beyaz renklere
birçok şampiyonluk kazandırdığı
gibi, son yarım asrın su sporlarına
damgasını basan “İstanbul Yüzme
İhtisas Kulübü”nü kurarak yönetici
kimliği ile de Türk sporunun ölmezleri
arasına “Beşiktaşlı Abbas Sakar-

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün
269 sicil numarasına sahip üyesi
Abbas Sakarya, uluslararası müsabakalarda Türkiye’ye ilk altın
madalyayı getiren efsane sporculardandı. Türkiye’nin en önemli jimnastikçilerinden biri ve aynı zamanda
Avrupa diplomalı bir spor hocası da
olan Abbas Sakarya’nın 1960’lı yılların başında öz yuvası Beşiktaş’ta
göreve getirilmesi fikri, onunla aynı
yıllarda (1931) Siyah-Beyazlı renklere intisap eden Baba Hakkı’dan kaynaklanmıştı. Abbas Sakarya hocanın
1960’lı yılların başında “Kondisyon
Eğitmeni” sıfatıyla futbol takımımızın başına geçmesi sonucunda,
yeni kurulan kadro adeta iki doksan
dakikalık enerji sergilemeye başlamıştı tüm maçlarında! Yıllar boyu
şampiyonluk titri ile yapışık kardeş gibi bir bütün olarak görmeye
alıştığımız Beşiktaş için, 1958-59
Futbol Sezonu pek başarılı geçti
denemezdi. Siyah-Beyazlı takım,
İstanbul Ligi’ni o yıl ikinci kez beşinci
olarak bitirmiş, arkasından da aynı
sezonun Türkiye Ligi kademesinde
Fenerbahçe’nin de bulunduğu grupta
ikinci olarak kalmıştı. 1950’lerin
başlarında, Beşiktaş Futbol tarihinin
en muhteşem kadrosu olan (yirmi iki
şampiyonlu) “Baba Hakkı ve Mangası”ndan görevi devralan Yavuz’lu, Dr.
Vedii’li, Eşref, Ali İhsan ve Nusret’li,

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, başarılı sporcuları
ödüllendirdiği törende, Abbas Sakarya'ya da özel ilgi
göstermişti.
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genç yeteneği Siyah-Beyaz renklere bağladılar!..

Abbas hoca iş başında

Abbas Sakarya (ön sırada, en sağda), Ahmet Fetgeri (ikinci sırada, ortada) ile birlikte.

Süleyman, Recep, Şevket, Fahrettin
ve Bülent’li kadro dört İstanbul Ligi,
bir Türkiye Futbol Şampiyonluğu
ile iki de Türkiye Ligi Birinciliği elde
ettikten sonra görevini başarı ile
tamamlamış, tabii bu süre içerisinde doğal olarak yaşlanmıştı... İşte
1958-59 sezonundaki başarısızlık
bu nedenle gelmişti Karakartal’ın
başına!.. 1960 yılının Kulüp Başkanı
Hakkı Yeten, teşhisi koymuştu çoktan... Mevcut futbol takımı yenilenecek, Recep ve Nazmi gibi birkaç
as oyuncu dışındaki yaşı ilerlemiş
oyuncular serbest bırakılacak, çoğu

genç olan yepyeni bir kadro oluşturulacaktı şampiyonluğa ulaşabilmek için... 1959-60 Türkiye Ligi,
o dönemin Futbol Federasyonu’nun
kararıyla; 1937-1950 ile 1956-1959
dönemlerinde olduğu gibi İstanbul,
Ankara ve İzmir Mahalli Ligleri’nin
devamı gibi değil, bu sezondan
itibaren doğrudan doğruya oynanacaktı artık! Bu değişikliği dikkate alan Başkan Hakkı Yeten ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, bilinçli bir
program ile İstanbul, Bursa, İzmir
ve Ankara’ya yayılarak Beşiktaş’ın
yepyeni kadrosu için tam altmış altı

Takımın başına teknik direktör
olarak Macar Andrea Kutik (András
Kuttik) getirilirken, onun yardımcılığı
da Abbas Sakarya’ya verilerek esasında en büyük transfer bu atılımla
gerçekleştirilmiştir!.. Beşiktaş takımı,
yaşlı Kutik’i elinde baston ile “ti”ye
alan bazı basın mensuplarını, Lefter’li, Can’lı, Kadri’li ve Hilmi’li “Atom
Forvet”i ile övünen Fenerbahçe ile
“Biz Mekteb-i Sultani’yiz, tahsilli
takımız” diye şişinen Galatasaray’ı
yeni kurulan bu (Necmi’li, Kaya’lı,
Arif, Nazmi, Şenol, Birol ve K. Ahmet’li) kadro ile geriye düşürmüş ve
1959-60 Futbol Sezonu’nu Türkiye
Ligi Şampiyonu olarak tamamlamıştır bileğinin hakkıyla. Gerçek şu ki;
bu başarıyı getiren en önemli faktör
olan, Abbas hocanın bu yepyeni
kadroya her maçında depoladığı
“iki doksan dakikalık enerji ve güç”
unutulmamalıdır!..
Nur içinde yat büyük hoca! ◊
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Beşiktaş JK
Resmi Giyim
Sponsoru

12

Nisan
2018

ZORLU CENTER
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www.edwards.com.tr
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.
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İyi ki doğdun

BEŞiKTAŞ

T

ürkiye’nin en
köklü spor
kulübü Beşiktaşımız’ın 115.
yılı, KKTC’de
			
düzenlenen
geceyle kutlandı. Kutlamaya Başkanımız Fikret Orman, Pazarlama
ve Sponsorluklar ile Taraftarlar
ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Özköse,
Başkanımızın Danışmanı Şevki
Bostan ile geniş bir davetli topluluğu katıldı.

115. yıla özel posta pulları

Ülkemizin en önemli kurumlarından PTT, Beşiktaş JK ile iş birliğine
giderek önemli bir projeye imza
attı. Kulübümüzün 115. yılı çerçevesinde hazırlanan özel gün zarfı,
özel gün damgası ve Beşiktaş JK
posta pulları, PTT Genel Müdürlüğü
Pazarlama Daire Başkanı Gökhan

Tuncer ve İstanbul Müdürlüğü yetkilileri tarafından Fikret Orman’a
Vodafone Park’taki makamında
takdim edildi. Sınırlı sayıda üretilen
ve önemli bir koleksiyon değeri taşıyan, özel gün damgası ile
Beşiktaş JK için tasarlanan pullar
ve özel gün zarfları, 19 Mart günü
Beşiktaş JK Müzesi’nde ve Beşiktaş Postanesi’nde satıldı.

Başkanımızdan
2023’e mektup

Fikret Orman, 115. yıl kutlamaları kapsamında, Cumhuriyetimiz’in
100., kulübümüzün 120. yaşına dair
bir mektup kaleme aldı. Cumhuriyetimiz’in kurucusu Ulu Önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’e hitaben,
2023 Türkiye’sine ve 2023 yılının
Beşiktaş’ına atıfta bulunan mektupta Başkanımız Orman; “Gururla
belirtmek isterim ki Beşiktaş JK,
Cumhuriyet’in 100’üncü yılı itibarıyla, dünyanın sayılı spor kulüpleri ve camiaları arasında yerini
almıştır. Türkiye’nin ilk spor kulübü,
dünyanın saygı duyduğu bir kurum
olarak varlığını sürdürmektedir”
ifadelerine yer verdi. Orman, daha
sonra mektubu, 115. yıla özel olarak üretilen zarf ve pul eşliğinde,
PTT Genel Müdürlüğü yetkililerine
emanet etti.
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Bu arada BJK Denetim Kurulu
tarafından 115. yılımız nedeniyle yapılan açıklamada, “Spor
ahlakı ve duruşu ile milyonlarca
sevgilisi olan ulu çınar Türkiye’nin
ilk kurulmuş spor kulübü olan
Beşiktaşımız’ın 115. yılını kutlar; nice başarı dolu güzel yıllar
dileriz” denildi.

Vodafone Park’ta
pasta kesildi
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155. yıl formaları

Kulübümüz, köklü tarihinde
yer alan nostaljik formalardan
esinlenerek 115. yıla özel olarak
hazırlanan formaları taraftarlarımızın beğenisine sundu. Son
yılların en çok ses getirmesi
beklenen ürünlerinden biri olan
Beşiktaş JK 115. yıl forması,
99.90 TL’lik satış fiyatıyla Kartal
Yuvası mağazalarındaki yerini
aldı. Futbol takımımız, M. Başakşehir ile oynayacağı maç
öncesinde ısınmaya 115. yıl özel
formalarımızla çıktı.

Kurucularımızı andık

Kulübümüzün kurucularından
Mehmet Şamil Shaplı ve Hüseyin
Bereket Shaplı’yı kabirleri başında andık. Eyüp Sultan Kabristanı’nda düzenlenen anma törenine; Genel Sekreterimiz Ahmet
Ürkmezgil, Sayman, Mali İşler

ve Finanstan Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyemiz Berk Hacıgüzeller,
genel koordinatörümüz Levent
Çifter, kurullarımızın üyeleri ile
Shaplı ailesi katıldı. Anma töreni
okunan duaların ardından sona
erdi.

Beşiktaşımız, 115. yılını Vodafone Park’ta çalışanlarıyla
beraber kesilen pasta ile kutladı. Kutlamaya yöneticilerimiz
Ahmet Ürkmezgil, Berk Hacıgüzeller ile genel koordinatörümüz
Levent Çifter katıldı. Öte yandan Bayrampaşa Beşiktaşlılar
Derneği, kuruluş yıldönümümüz
nedeniyle Gaziosmanpaşa Ay
Koleji’nde etkinlik düzenledi. Etkinlikte tiyatro oynucusu Özgür
Özgülgün öğrencilere çeşitli hediyeler verdi ve beraber Beşiktaş
marşları söyledi.
Sakarya Beşiktaşlılar Derneği’nin Adapazarı’nda düzenlediği
115. balosuna ise yöneticimiz
Erdal Karacan, Levent Çifter,
taraftar ve dernekler sorumlumuz Selçuk Kaynarkan, Beşiktaş
derneklerinin başkan ve üyeleri
ile çok sayıda davetli katıldı.
Kutlamada Başkanımız Fikret
Orman’ın görüntülü mesajı yayınlandı.
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“SEZON
SONUNDA
KUPA
BiZiM
OLACAK”
Avrupa’nın en namlı kulüplerinde büyük bir kariyer yaşamış, İngiltere’de Premier
Lig Şampiyonluğu’nun tadına varmış, Real Madrid B takımında başladığı
profesyonel kariyerinde Sevilla, Castilla, Almeria, Middlesbrough duraklarından
geçip şimdi de büyük Beşiktaş’ın başarısı için ter döken Álvaro Negredo
Sánchez, Beşiktaş Dergisi’ne çocukluğunu, futbol hayatının kırılma noktalarını
ve futbol anlayışını anlattı.
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Röportaj:

Murat Arda
Fotoğraf:

Rahman Sağıroğlu
Ufuk Tuncaelli
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aşakşehir maçında talihsiz
bir sakatlık
yaşayan ve
ameliyat olan
			
Negredo’yu
fitness antremanı yaptığı BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde ziyaret ettik.
Futbolcumuz, her ne kadar kafasının sağ yan tarafında bir “faça”ya
sahip olsa da gayet güçlü ve moralli
gözüküyordu. Geçmiş olsun dileklerimizle hemen sohbetimize başladık.
Negredo, o meşum anın heyecanını
hala yaşıyor gibiydi:
Sakatlandığın anı bir de senden
dinleyebilir miyiz?
Maçın ikinci yarısında kafama o
darbeyi aldığımda aslında hiç ağrım

yoktu, ben de oyuna normal bir
şekilde devam ediyordum. Meğerse
kafamda iki kırık bir çatlak varmış,
öyle oynamışım. Maçın heyecanıyla
ağrıları hissetmedim sanırım. Daha
sonra acı çekmeye başlayınca hemen hastaneye gittik ve çekilen film
neticesinde kafatasımdaki kırıkları
tesbit ettik. Tabii hemen ameliyata
aldılar. Şu gördüğünüz dikişli yer, kafatası kemiğimin düz kaynaması için
ve kemiği sabitleştirmek için atılan
kesikle oluştu. Ama şimdi iyiyim.
Dikişler birkaç güne alınacak.
Karizmana karizma katacak bir
maske siparişi geliyor mu?
(Gülüyor) Herhalde yüzümün
tamamı için daha güvenli bir zaman
olacak. Sadece ameliyatlı taraf değil, yüzümün diğer tarafları da daha
korunaklı olacaktır bir süre. Sonuçta
sürekli rakip takımın stoperleri ile ve
orta saha oyuncularıyla kafa topuna
çıkmak zorundasın. Bu maske ile
daha rahat ve güvenli bir şekilde
kafa toplarına çıkabileceğim.
Futbolculuk mesleğinin kolay
olmadığının ispatı gibi bu sakatlık
mevzuları... Dışarıdan bakıldığında
tüm çocukların hayalidir futbolcu
olmak ama işin bir de bu tarafları
var değil mi?
Neyse ki benim sakatlığım bir
maske ile kolaylıkla atlatılabilecek
bir sıkıntıya yol açıyor. Ancak kimi
zaman altı ya da yedi ay sahalardan uzak kalabilecek sakatlıklar da
bir futbolcunun başına gelebiliyor.
Bu durumda sadece o sakatlanan

“Kaliteli bir takımız,
karakterli futbolcularımız
var. Son haftaya
kadar şampiyonluğu
kovalayacağız ve inşallah
sezon sonunda kupayı
kaldıracağız.”
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futbolcu değil, tüm takım arkadaşları çok üzülüyor. Bununla birlikte
bu zorunlu ara vermeler, bir futbolcunun moralini çok etkiler ve bozar.
Sonuçta bu bir takım oyunudur ve
bu moral bozukluğu herkese yansıyabiliyor.
Ligin kalan maçlarına dair neler
söyleyebilirsin?
Kalan maçlarımızı sakatlık olmadan, başarılarla ve galibiyetlerle
geçirip sezonu şampiyon olarak
bitirmeyi umut ediyorum.
Madrid’te doğup büyüdün. Nasıl
bir çocukluk hayatın oldu?
Mütevazı bir semtte dünyaya
geldim. Doğum büyüdüğüm Vallecas
semti, emekli ve aydın insanların
yaşadığı, alçakgönüllü insanların
ikamet ettiği bir yerdi. Semtimizin
takımı Rayo Vallecano’yu desteklerdik, hala da bu takımın bir taraftarıyım.

Annen, baban ve kardeşlerinle
iyi anlaştığını biliyorum. Onlardan
biraz bahseder misin?
Babam otuz iki senedir taksi
şoförlüğü yapmakta, hala da devam
ediyor. Annem ise ev hanımıdır. Biz
üç erkek kardeşiz; üçümüz de futbolcu olduk. Benim gibi üst seviyede oynayan kardeşim de var, alt
seviyede oynayan da ama hepimizin ortak özelliği futbola müptela
olmamızdı.
Çocukken kardeşlerinle futbola başladığın ilk zamanları anlatır
mısın?
Mahallemizde bir top sahası
yoktu. Taşlardan kale yapardık ya da
tişörtlerimizi büzüştürüp kale olarak
kullanırdık. Bazen de bankları çekip,
alt kısımlarını kale olarak kullanırdık.
Top bulabildiğimiz her yerde oynardık. Güzel günlerdi. Bugün, otuz iki
yaşında bir futbolcu olarak, o günleri
gülümseyerek hatırlıyorum. Sadece
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“Annem Atletico Madrid taraftarıydı, babam ise Real
Madrid’i tutardı. Bununla birlikte biz üç kardeş de
semtimizin takımı Rayo Vallecano’yu tutardık. Yıllar
geçtikçe Real Madrid’e kaymalar olduysa da semtimizin
takımını asla unutmam.”

bir spor profesyoneli olarak değil, bir
insan olarak da nereden gelip nereye
gittiğime dair beni bilinçlendiriyor,
güzel aşamalar bunlar.
Peki sokaklardan yeşil sahaya
geçiş nasıl oldu?
Babam futbolu severdi ama bu
spora karşı bir aşkı vardı diyemem.
Ancak benden beş yaş büyük olan
abim Real Madrid’in altyapısında
oynamaya başladığında biz de onun
yolundan gittik. Onunla beraber biz
de profesyonel bir futbolcu nasıl
olur, bunun evrelerini gözlemleyebiliyorduk. Bununla birlikte elbette
ki anne ve babamın desteklerini es
geçemem. Biz üç kardeş de farklı
takımlarda oynamaya başlamıştık
ve onlar bizleri antrenmanlara götürüp getirirlerdi, emeklerine haksızlık
etmek istemem.
Kalabalık bir ailesiniz ve farklı
takımları mı tutardınız? Kapışmalar
olur muydu?
Bizim ailede durumlar biraz
karışıktı (gülüyor). Annem Atletico
Madrid taraftarıydı, babam ise Real
Madrid’i tutardı. Bununla birlikte
biz üç kardeş de semtimizin takımı
Rayo Vallecano’yu tutardık. Yıllar
geçtikçe Real Madrid’e kaymalar
olduysa da semtimizin takımını asla
unutmam.
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“Evcimen bir insanım.
Türkiye’de sokakta
herkesin sizi tanıması çok
ilginç geldi bana. Bu güzel
birşey elbette ki ama ben
gene de evde ailemle ve
kendimle vakit geçirmeyi
daha fazla seviyorum.”

Avrupa’da semtin dışına çıktığında unutamadığın neler var? Büyük
bir kariyer yaşadın sonuçta...
Real Madrid B Takımı’ndan sonra
Sevilla, Castilla, Manchester City...
Her takımımda büyük mutluluklar
yaşadım ve benim için oralarda geçirdiğim tüm anılar büyük değer taşır. Örneğin Almeria, birinci lige yeni
çıkmıştı ve orada en üst seviyede
futbol oynama olanağı bulmuştum.
Transfer olduktan sonra çıktığım ilk
maçta attığım golü ve yaşadığım
heyecanı anlatamam. Sevilla’da
geçirdiğim dört senenin her anı çok
kıymetliydi. Tabii ki Manchester
City’de Premier Lig Şampiyonluğu
yaşamam da paha biçilemezdi.
Şimdi de Beşiktaş’tasın. Farklı bir
kültürel iklime, farklı bir lige geldin,
neler söyleyebilirsin?
Daha önceden Türkiye Ligi’ne
dair çok fazla fikrimin olmadığını
söylemeliyim. Ancak buraya gelince
gördüm ki, çok büyük oyuncuların
oynadığı bir lig. Belki ilk başlarda bu
kadar büyük bir lig olduğunu düşünmüyordum ama kendimi büyük
mücadelelerin içinde bulmam hoş bir
sürpriz oldu. Şu anda da Türkiye’nin
en büyük kulübü Beşiktaş’ta oynamanın keyfini çıkartıyorum.
Golcüsün ama iyi bir asistsin.
Buna dair düşüncelerin nedir?
Şu ana kadar attığımdan daha
fazla gol atmış olmayı dilerdim.
Asistlik konusuna gelince, ben her
zaman kendimi bir takım oyuncusu
olarak görmüşümdür. Önemli olan
takımın başarısı ve bütünlüğüdür.

Bireysel başarıdan daha çok takımın
başarısını önemsiyorum. Bundan
sonraki kalan maçlarda da her
zaman bu takımın bir parçası olarak
oynamaya devam edeceğim. Attığım
gollerden çok Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutlamak daha çok önemli.
Takımdaşlık kavramına dair neler
söyleyebilirsin? Beşiktaş’taki arkadaşlık nasıl?
Soyunma odası kalabalıktır; yirmi
iki insan düşünün; farklı anne-babalardan gelmiş, farklı yerlerde doğup
büyümüş... Grup içerisinde illa ki
futbolcuların kendilerine daha yakın
bulduğu insanlar olur, bu doğaldır.
Benim İngilizcem o kadar iyi olmasa
da herkes ile iyi anlaşıyorum, Beşiktaş’ta tüm takım arkadaşlarımla
iyi bir diyaloğum var. İyi bir elektrik
tutturduğumuzu düşünüyorum. Tabii
ki tüm takımlar arasında kendinizi
daha yakın bulduğunuz futbolcular
olabilir.
Sosyal hayatta neler yapmayı
seviyorsun?
Evcimen bir insanım. Türkiye’de
sokakta herkesin sizi tanıması çok
ilginç geldi bana. Bu güzel birşey
elbette ki ama ben gene de evde
ailemle ve kendimle vakit geçirmeyi
daha fazla seviyorum.
Taraftara mesajların ve lig sonundaki hedeflerini alalım?
Kaliteli bir takımız, karakterli
futbolcularımız var. Son haftaya
kadar şampiyonluğu kovalayacağız
ve inşallah sezon sonunda kupayı
kaldıracağız. ◊
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BU TARAFTAR
SİZİNLE
GURUR
DUYUYOR
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Namağlup lider olarak gruplardan çıkarak Türkiye futbol tarihinde bir ilke imza atan Beşiktaşımız’ın
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rakibi Bayern Münih oldu. Siyah Beyazlılarımız, oynadığı her iki
maçta rakibine mağlup olarak elense de, o güne kadar gösterdiği performansla sadece Beşiktaşlılar’ın değil, tüm Türkiye’nin gururu oldu. Taraftarlarımız ise, Vodafone Park’taki rövanş maçında doksan
dakika boyunca takımımıza verdiği destekle tartışmasız tribünlerin Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu.
Beşiktaşımız, artık rotasını tamamıyla Türkiye’ye çevirdi.
Spor Toto Süper Lig’inde hafta sonu Fenerbahçe’yi 1-3 ezici üstünlükle geçen Beşiktaşımız, ezeli
rakibiyle hafta içi bir kez daha karşılaştı. Bu kez takımımız, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında
sarı lacivertlilerle 2-2 berabere kalırken, maça daha çok çıkan kartlar ve olaylar damga vurdu. Ligde Trabzonspor’u 0-2, Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden ekibimiz, M.Başakşehir’e 0-1 yenilerek, milli
takım arasına girdi.
Beşiktaşımız’a lig ve kupa şampiyonluğu yollarında başarılar dileriz.
(Beşiktaşımız’ın 31 Mart 2018 tarihinde A.Alanyaspor ile oynadığı lig maçının ayrıntılarına dergimiz
baskıya girdiği için önümüzdeki sayıda yer vereceğiz.)
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NİSAN AYI MAÇLARIMIZ
07 Nisan 2018:
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE (STSL)

22 Nisan 2018:
BEŞİKTAŞ - EY MALATYASPOR (STSL)

13 Nisan 2018:
TM AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ (STSL)

29 Nisan 2018:
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ (STSL)

19 Nisan 2018:
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ (ZTK)

İSTATİSTİKLER
BEŞİKTAŞ

%64
17
6
468
%83
6
12/36
15
3

FENERBAHÇE
Topla Oynama
Toplam Şut
İsabetli Şut
Başarılı Pas
Pas Başarı
Korner
Orta
Faul
Ofsayt

%36
7
6
228
%67
1
0/5
22
2

30

Nisan
2018

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi nefes kesti. Maçta 1-0 geriye düşen Beşiktaşımız, Vida ve Quaresma’ın (2) muhteşem golleriyle karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Ligde on beş maçlık yenilmezlik
serisi bulunan Fenerbahçe, 29 Eylül 2017 tarihinde oynanan
Akhisarspor maçının ardından ilk kez bir maçta mağlup oldu.
8. dakikada sağ kanattan Dirar’ın ortasında Fabri topu çeldi,
penaltı noktasına düşen topu Giuliano kaleye gönderdi, Vida
çizgi üzerinden çıkardı ancak Fernandao boşta kalan topu filelere
gönderdi. 0-1
20. dakikada Tosic’in savunmadan çıkarken yaptığı hata
sonrası Fenerbahçe’de Fernandao topla buluştu. Brezilyalı
golcünün birkaç metre topu sürdükten sonra ceza sahası
üzerinden kaleyi yokladı, top az farkla auta gitti.
25. dakikada bu kez Beşiktaşımız golle burun buruna geldi.
Quaresma sol kanattan duran topu Fenerbahçe altıpasına
gönderdi, Kaleci Kameni’den önce topa kafasını Babel soktu ama
topu sağdan auta çıktı.
35. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştık. Ricardo
Quaresma sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına
girdi. Portekizli yıldız kendisine has ‘trivela’ vuruşuyla kaleyi
yokladı, Kameni güçlük topu kornere tokatladı.
38. dakikada Quaresma’nın sol kanattan ortasında top
Neto’ya çarptı, seken topta Isla ve Quaresma topa aynı anda
müdahale etti. Quaresma ve diğer futbolcularımız bu pozisyonda
bir müdahale olduğunu düşünerek penaltı bekledi. Yardımcısına
bakan Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirdi. Atağın devamında
Quaresma’nın ortası kaleye yöneldi, ancak az farkla auta gitti.

49. dakikada beraberliği yakaladık. Gökhan Gönül’ün ortasında
Domagoj Vida ceza sahası dışından koşarak geldi ve müthiş bir
kafayla skoru eşitledi. 1-1
52. dakikada Fernandao’ya verilen ara pasta kaleci Fabri ceza
sahası dışına çıkıp topu uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen top
sonrası Şener Özbayraklı çok uzaklardan kaleye aşırtma bir şut
yolladı. Gary Medel çizgi üzerinden topu güçlükle çıkardı.
54. dakikada bu kez Beşiktaşımız pozisyona girdi. Quaresma’nın duran topta yaptığı orta sonrası oluşan karambolde Atiba
altıpas üzerinde topla buluştu. Kanadalı futbolcumuzun şutu
savunma çarpıp tehlike bölgesinden uzaklaştı.
64. dakikada Ryan Babel’in ceza sahası dışından çektiği şut az
farkla auta gitti.
65. dakikaya gelindiğinde Beşiktaşımız, oyunu Fenerbahçe yarı
sahasına yıktı ve üst üste tehlikeli ataklar geliştirmeye başladı.
67. dakikada Quaresma sol kanattan topu taşıdı, topu sağ
ayağına çekip kaleyi yokladı, ancak isabet sağlayamadı.
73. dakikada Gökhan Gönül’ün ortasında Negredo kafayla
kaleyi yokladı, ancak top Kameni’nin kucağında kaldı.
77. dakikada Quaresma’nın ilk yarıda yaptığı trivela’yı Kameni
kurtarırken, Portekizli yıldız aynı denemeyi bir kez daha yaptı ve
muhteşem bir golle takımına üstünlüğü getirdi. 2-1
90+4’üncü dakikada Ricardo Quaresma muhteşem bir gole
daha imza attı. Ceza sahasında topla buluşan Quaresma çok dar
açıdan mermi gibi bir şut çıkardı ve top filelerle buluştu. 3-1 ◊

BEŞİKTAŞ
Fenerbahçe

3-1
SPOR TOTO SÜPER LİG
23. HAFTA / 25.02.2018
Hakemler:
Cüneyt Çakır, Bahattin Duran
Tarık Ongun
Stadyum:
Vodafone Park
Sarı Kart:
Isla (Dk.33), Şener (Dk.38), Vida
(Dk.39), Tolgay (Dk.50), Quaresma
(Dk.90)
Gol:
Fernandao (Dk.8), Vida (Dk.49)
Quaresma (Dk.77 / 90)
BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO, TOSIC, VIDA (Dk.63
NEGREDO) GÖKHAN, MEDEL, ATIBA
TOLGAY, QUARESMA, BABEL (Dk.85
NECİP), LOVE (Dk.75 CANER)
Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Alpay
Caner, Lens, Necip, Negredo
Mustafa, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş

HAFTANIN MAÇLARI
M. Başakşehir

1-1

Gençlerbirliği

Göztepe

1-0

Sivasspor

Osmanlıspor

0-0

Antalyaspor

E.Y. Malatyaspor

3-1

Karabükspor

A. Alanyaspor

1-2

Trabzonspor

Kayserispor

3-2

Kasımpaşa

Akhisarspor

3-0

A. Konyaspor

Galatasaray

5-0

Bursaspor

FENERBAHÇE:
KAMENI, ISLA (Dk.79 VALBUENA)
İSMAİL (Dk.32 ŞENER), NETO
NEUSTADTER, MEHMET TOPAL
DIRAR, GIULIANO, SOUZA,
CHAHECHOUHE (Dk.61 ALPER),
FERNANDAO
Yedekler: Volkan, Erten, Şener, Skrtel,
Alper, Mehmet Ekici, Valbuena, Oğuz,
Serhat, Soldado
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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BEŞİKTAŞ
Fenerbahçe

2-2

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

YARI FİNAL 1. MAÇI / 01.03.2018
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok
Aleks Taşçıoğlu
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Alper (Dk.39), Medel (Dk.45)
Volkan (Dk.45), Mehmet Ekici (Dk.54)
Pepe (Dk.59), Tosic (Dk.90)
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Kırmızı Kart: Alper (Dk.44), Quaresma
(Dk.52), Volkan (Dk.76)
Gol: Negredo (Dk.14), Soldado (Dk.17)
Şener (Dk.45), Talisca (Dk.82)
BEŞİKTAŞ:
FABRI, TOSIC, PEPE (Dk.80
OĞUZHAN), VIDA (Dk.46
QUARESMA), GÖKHAN, MEDEL
TOLGAY, CANER, LENS (Dk.46
BABEL), TALISCA, NEGREDO
Yedekler: Utku, Adriano, Fatih, Alpay
Quaresma, Babel, Oğuzhan, Necip
Mustafa, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
FENERBAHÇE:
VOLKAN, HASAN, ŞENER
NEUSTADTER, SKRTEL, MEHMET
TOPAL, ALPER, MEHMET EKİCİ (Dk.66
DIRAR), SOUZA, CHAHECHOUHE
(Dk.80 KAMENI), SOLDADO (Dk.73
VALBUENA)
Yedekler: Kameni, Erten, Isla, Neto,
Dirar, Giuliano, Elmas, Valbuena,
Oğuz, Serhat
Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaşımız, kendi
sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Maça damga
vuran gollerden daha çok çıkan kartlar ve olaylar oldu. Rövanş
mücadelesi 17-18 veya 19 Nisan tarihinde oynanacak.
Fenerbahçe ile ligde oynanan maçta savunmanın göbeğinde görev
alan Dusko Tosic, kupa mücadelesine sol bekte başladı. Ligdeki derbi
maçta zaman zaman sol bekte görev alan Tosic’in yanı sıra Tolgay
Arslan’ın da görev yeri değişti. Talisca’nın yokluğunda orta sahada
hücuma dönük oynayan Tolgay, bu sefer savunmaya dönük orta saha
görevini yerine getirmeye çalıştı. Ligin 23. haftasındaki maç öncesinde
yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadroda yer alamayan Oğuzhan
Özyakup, kupa karşılaşmasına yedek başladı.
Mücadelenin 3. dakikasında Talisca şık bir çalım sonrası topu
Caner’e gönderdi. Caner ceza sahası dışından şansını denedi, top kaleci
Volkan’da kaldı.
5. dakikada uzun süreli paslaşmaların ardından sağ kanattan atak
geliştiren Fenerbahçe’de Şener’in sol ayakla içeri gönderdiği ortayı
Pepe kafayla karşıladı. Mücadelenin on dakikalık kısmı geride kalırken
takımımız, daha çok kanatlardan atak yapmaya çalıştı. Oyun sık sık
sert müdahaleler nedeniyle durdu.
12. dakikada Fenerbahçe yarı sahasında Talisca topu alan isim oldu.
Kaleyi görür görmez plase şut çeken Brezilyalı, kaleci Volkan Demirel’i
geçemedi.
14. dakikada Beşiktaşımız derbide ilk golü buldu. Talisca’nın sol
kanattan ortaya gönderdiği mükemmel pasta Negredo topla buluştu,
kaleci Volkan’ı geçti ve kaleye topu gönderdi. İspanyol oyuncu Alvaro
Negredo bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’ndaki yedinci golünü kaydetti.
1-0
17. dakikada Fenerbahçe’nin beraberlik golü geldi. Mehmet Topal’ın
ceza alanına havadan gönderdiği pasta Soldado, sol çaprazda gelişine
topa vurdu ve topu filelerle buluşturdu. 1-1
21’de Negredo Fenerbahçe yarı sahasında topla buluştu. Ancak
istediği gibi vuruş yapamayan golcü oyuncumuz, topu farklı bir şekilde
üstten auta attı.
24. dakikada Gökhan Gönül sağ kanattan Fenerbahçe ceza
sahasına ortayı kesti, Şener topu kafayla uzaklaştırdı. İkili mücadelede
Caner’in faul yaptığı tespit edildi.
27. dakikada Alper Potuk hızla ceza sahasına girip sol ayağıyla
şutunu gönderdi ama Pepe’ye çarpan top kornere çıktı. Bir dakika sonra
sağdan Şener’in yaptığı orta savunmadan dönerken top,
ceza sahası dışındaki Mehmet Ekici’nin önünde kaldı. Onun
sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
36. dakikada Beşiktaşımız bu kez etkili gelen taraftı.
Lens sağdan etkili geldi. İçeriye ortasında Fenerbahçe
savunması yine ıska geçti. Negredo topu iyi kontrol
edemedi ve bir anda Caner Erkin çaprazda ters köşeye sert
vurdu. Top direkten dışarıya çıktı. Öne geçme fırsatını kaçırdık.
37’de Aatif sol çizgide ilerleyip topu sağ kanata gönderdi. Şener
topla buluşup çizgiye indi, vuruşunda savunmaya çarpan top kornere
gitti.

İlk sarı kart 39’da geldi. Fenerbahçe’nin sağdan kullandığı
köşe vuruşu savunmadan döndü. Ardından Beşiktaşımız
kontratağa çıkmak isterken Alper arkadan faul yaptı ve atağı
kesti ama bu faul sonrasında sarı kart gördü.
41. dakikada gole çok yaklaştık. Sol kanattan içeri yapılan
ortaya Talisca ayağıyla gelişine sert bir şut gönderdi ama
kaleci Volkan topu çeldi. Devamında korner kazandık ama iyi
değerlendiremedik.
44. dakikada kırmızı kart çıktı. Topsuz alanda Hasan Ali ile
Tolgay arasında çıkan tartışmada Alper, Tolgay’ı ittirdi ve olay
yerine gelen hakem, Alper’e önce ikinci sarı kartı ardından
da kırmızı kartı gösterdi. Fenerbahçe bu dakikadan sonra on
kişiyle maça devam etti.
45+1’de Fenerbahçe hızlı hücuma çıkarken Medel faulle
rakibini durdurunca Fırat Aydınus’un sarı kartı ile cezalandırıldı.
45+2’de Mehmet Ekici’nin pasında Şener ceza alanı
içinden vuruşunu yaptı, kalecimizi geçen top ağlarla buluşmadan Vida tarafından uzaklaştırıldı ama çizgiyi geçen top
gol olarak değer kazandı. 2-1
İkinci yarı oyuna giren Ricardo Quaresma, 52. dakikada
kırmızı kart gördü. Quaresma’nın kırmızı kart yemesinden
sonra saha karıştı. Yedek futbolcular ve teknik heyetler,
sahaya girdi. Tartışmaların ardından Mehmet Ekici sadece
sarı kart gördü. Olayların yatışmasının ardından maç kaldığı
yerden devam etti.
55’te sol kanattan kullandığımız köşe vuruşunda ceza
alanı içinde oluşan karambolde Volkan topu yatarak aldı ve
kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri Volkan için oyun alanına
geldi. Volkan’ın tedavisinin ardından oyuna devam edildi.
59. dakikada Fenerbahçe sol kanattan hücum ederken
Josef de Souza’a faul yapıldığı gerekçesiyle hakem serbest
vuruş verdi. Pepe sarı kart gördü.
62. dakikada Aatif ceza alanına hızla girdi ama şut
çekemedi.
65’te Fenerbahçe savunmasının yaptığı top
kaybında topla buluşan Babel, sol kanatta
topla birlikte hareket ederken pasını ceza
alanı dışındaki Tolgay’a gönderdi ama
savunma Tolgay’dan
önce araya girdi.
Fenerbahçe

ilk değişiklik hakkını 66’da kullandı. Sarı kartı olan Mehmet
Ekici, yerini Dirar’a bıraktı.
69’da Mehmet Topal ile Pepe ikili mücadelede çarpıştı ve
iki oyuncu da yerde kaldı. Mehmet Topal kısa süreli baygınlık
geçirdi. İki oyuncu da tedavisinin ardından oyuna döndü.
75’te Talisca’nın sol kanattan yaptığı ortada Babel kafayı
vurdu ama top üstten auta çıktı.
77’de ilk yarıda sarı kart gören Volkan Demirel, Babel’in
kafa vuruşundan sonra hakeme itirazda bulundu ve ikinci
sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Fenerbahçe, dokuz kişi kaldı. Kırmızı kartın ardından Fenerbahçe’de
Volkan’ın yerine Kameni geçerken Aatif bu değişiklik için
oyundan çıktı.
80’de Pepe oyundan alınırken Oğuzhan maça dahil oldu.
82. dakikada Beşiktaşımız beraberliği buldu. Caner’in
soldan ortasında Talisca kafayı vurdu, Hasan Ali’ye çarpan
top ağlarla buluştu. 2-2
87’de ceza sahası çizgisi üzerinde sert bir şut çeken Babel
gole yaklaştı ancak savunmaya çarpan top üstten az farkla
dışarı çıktı.
Mücadelenin 89. dakikasında Oğuzhan’ın yerden ceza
alanına gönderdiği klas ara pasında Negredo topa hareketlendi ancak hızlı giden top dışarı çıktı. Karşılaşmanın sonuna
on dakikalık kayıp süre eklendi.
90+3’te Oğuzhan’ın pasında ceza alanı içindeki Talisca
topla buluştu, açı ararken topu ayağından aştı ve Skrtel topu
uzaklaştırdı. ◊

İSTATİSTİKLER
BEŞİKTAŞ

%62
21
7
377
%82
10
8/34
15
1

FENERBAHÇE
Topla Oynama
Toplam Şut
İsabetli Şut
Başarılı Pas
Pas Başarı
Korner
Orta
Faul
Ofsayt

%38
6
2
209
%72
3
0/6
21
4

Vodafone tarafından gerçekleştirilen “KaraKartal Hareketi”nin
ikinci konuğu Beşiktaş’ın eski forvet oyuncusu Ahmet Dursun oldu.
Vodafone Park’ta gerçekleştirilen buluşmaya, Beşiktaş Pazarlama
ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu
ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun da
katıldı. Ahmet Dursun, 2004-2005 sezonunda kendisinin de ilk on
birde sahaya çıktığı ve Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3
yendiği maçla ilgili anılarını anlattı.
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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaşımız,
zorlu Trabzonspor deplasmanından Babel’in golleriyle
2-0 galip ayrıldı ve zirve yarışında şampiyonluk şansını
devam ettirdi. Alvaro Negredo, oyuna girdikten sonra iki
golün de asistini yaparak maça damgasını vurdu.
Beşiktaşımız’da kırmızı kart cezalısı Ricardo
Quaresma ile sakatlığı bulunan Pepe, Trabzonspor karşısında oynayamadı. Ligde bir önceki haftaki Fenerbahçe
maçına göre Quaresma ve yedek kulübesine çekilen
Domagoj Vida’nın yerine Jeremain Lens ile Anderson
Talisca, Trabzonspor karşısında forma giydi. Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş, stoperde Gary Medel
ve Dusko Tosic’i oynattı. Güneş, forvette Ziraat Türkiye
Kupası’ndaki Fenerbahçe maçında görev verdiği Alvaro
Negredo’yu yedek kulübesine çekerken, Vagner Love ilk
on birde sahaya çıktı.
7. dakikada Trabzonspor sağ kanattan serbest
vuruş kazandı. Topun başına geçen Sosa’nın ortasında
Novak’ın ceza sahası içinden vuruşu auta gitti.
8. dakikada Talisca ile gol aradık. Brezilyalı yıldızın
ceza sahasından şutu üstten dışarı gitti.

Trabzonspor

BEŞİKTAŞ

0-2

SPOR TOTO SÜPER LİG
24. HAFTA / 05.03.2018
Hakemler:
Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz
Stadyum:
Vodafone Park
Gol: Babel (Dk.71 / 78)
Sarı Kart: Tosic (Dk.1), Hubocan (Dk.27), Lens (Dk.44)

22. dakikada Jose Sosa soldaki Pilip Novak’ın hareketlendiğini
görüp pasını verdi, son anda Jeremain Lens etkili bir müdahale
yaptı ve topu kornere gönderdi.
25. dakikada Adriano’nun soldan altıpas ön çizgisi üzerine
ortasına, Vagner Love yakın mesafeden dokunamayınca, mutlak
golden olduk.
31. dakikada Novak’ın defansın arkasına gönderdiği topu
N’Doye, demarke pozisyonda olmasına rağmen kontrol edemedi.
38. dakikada gelişen atağımızda Talisca’nın ceza sahası sağ
içine bıraktığı topa Vagner Love çaprazdan sert vurdu, top az
farkla üstten auta gitti.
43. dakikada Babel’in derinlemesine pasında Talisca bekletmeden vurdu, Onur çıkardı sonrasında top Talisca’ya çarpıp dışarı
gitti.
Maçta 65 dakikada geride kalmasına rağmen iki takımda
ikinci yarıda pozsiyon üretmekte oldukça zorlandı. 68. dakikada
bir taraftar Türk Bayrağı ile sahaya girdi ve mücadele bir müddet
durakladı.
71. dakikada gelişen atağımızda sol kanattan Caner’in yaptığı
ortayı ceza sahası içinde kontrol eden Negredo, boş durumdaki
Babel’i gördü ve Hollandalı topçu takımımızı öne geçirdi. Bu
golün ardından futbolcularımız gol sevincini yaşamak için Alvaro
Negredo’ya koştu. 0-1
Kendi yarı sahamızda kazandığımız serbest vuruşu bekletmeden kullandık. Ceza sahası önünde Babel, Negredo ile verkaça
girdi ve kaleci Onur’la karşı karşıya kaldı. 78. dakikada Hollandalı
yıldız topu filelerle buluşturdu. 2-0 İspanyol futbolcumuz bu golün
de asistini yaptı ve oyuna girdikten sonra maçın gidişatını değiştirdi. ◊

İSTATİSTİKLER
TRABZONSPOR

%50
12
2
363
%83
2
5/17
16
3

BEŞİKTAŞ

%50
11
4
364
%81
2
1/8
15
2

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

HAFTANIN MAÇLARI
Antalyaspor

1-4

Sivasspor

Fenerbahçe

2-3

Akhisarspor

A. Konyaspor

0-1

E. Y. Malatyaspor

Gençlerbirliği

0-1

A. Alanyaspor

Karabükspor

0-7

Galatasaray

M. Başakşehir

2-0

Göztepe

Kasımpaşa

1-1

Osmanlıspor

Bursaspor

1-0

Kayserispor
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Bordo Mavili taraftarlar, kafilemizin kaldığı otele gelerek Teknik
Direktörümüz Şenol Güneş’i ziyaret edip çiçek verdi. Ziyaretten
dolayı Trabzonsporlu taraftarlara teşekkür eden Güneş, havaalanında yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

TRABZONSPOR: ONUR, DURICA, HUBOCAN, PEREIRA, NOVAK, OKAY, SOSA, OLCAY (Dk.65 YUSUF),
ABDÜLKADİR, KUCKA (Dk.65 RODALLEGA), N'DOYE
Yedekler: Arda, Uğurcan, Kamil, Uğur, Abdurrahim, Batuhan, Onazi, Bero, Yusuf, Rodallega
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
BEŞİKTAŞ: FABRI, ADRIANO (Dk.65 CANER), MEDEL, TOSIC, GÖKHAN, ATIBA, TOLGAY, LENS (Dk.86
MUSTAFA), BABEL, TALISCA, LOVE (Dk.58 NEGREDO)
Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Vida, Caner, Oğuzhan, Necip, Negredo, Mustafa, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş

BEŞİKTAŞ

Gençlerbirliği

1-0
SPOR TOTO SÜPER LİG
25. HAFTA / 10.03.2018
Hakemler:
Mustafa Öğretmenoğlu
Ekrem Kan, Hakan Yemişken
Stadyum:
Vodafone Park
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Sarı Kart:
Sessegnon (Dk.37), Alper (Dk.41)
Tosic (Dk.57), Atiba (Dk.60)
Gol:
Talisca (Dk.53)
BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO, TOSIC, MEDEL
GÖKHAN, ATIBA TOLGAY, LENS
(Dk.64 CANER), BABEL, TALISCA
(Dk.82 OĞUZHAN),
NEGREDO (Dk.74 LOVE)
Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Vida
Caner, Oğuzhan, Necip, Mustafa
Love, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
GENÇLERBİRLİĞİ:
HOPF, AHMET, UĞUR, ALPER
(Dk.59 KHALILI), POGBA, SCEKIC
MILINKOVIC, AYDIN (DK.68 MANU)
SESSEGNON, SKULETIC, PARAIBA
(Dk.46 ZEKİ)
Yedekler: Taha, Mert, Zeki, Murat
Serdar, Khalili, Berişbek, Mehmet
Manu, Deniz
Teknik Direktör: Ümit Özat

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaşımız, Gençlerbirliği’ni Talisca’nın golüyle 1-0 mağlup etti ve ikinci sıraya yükseldi.
Maça ev sahibi Beşiktaşımız oldukça istekli ve baskılı başladı.
Gençlerbirlği’nde Skuletic ceza sahasına girmeye çalıştı ancak
Adriano kritik bir müdaheleyle pozisyonu önledi.
21. dakikada, Talisca’nın yerde kalmasıyla tehlikeli bir yerden
serbest vuruş kazandık. Topun başına geçen Brezilyalı futbolcunun şutu barajdan kornere çıktı. Lens’in kullandığı köşe
vuruşunda Tosic’in kafa vuruşunu Hopf çift yumrukla uzaklaştırdı,
dönen topa Adriano vurdu ancak meşin yuvarlak auta gitti.
25. dakikada Tolgay topla buluştu ve ceza sahasının sağ
tarafından boş durumda bulunan Babel’e çok güzel bir pas attı.
Topla buluşan babel çizgiye indi ve rakibini çalımlayarak
şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.
30. dakikada Lens’in sağ taraftan içeriye çevirdiği
topu Hopf uzaklaştırdı ama top Babel’in önünde
kaldı. Hollandalı futbolcunun
şutu auta çıktı.

33. dakikada Gökhan Gönül’ün çizgiye inerek yaptığı ortaya
Negredo kafa ile vurdu ancak top dışarı çıktı.
36. dakikada Beşiktaş’ta savunmada yaşanan anlaşmazlık
sonucunda Skuletic topla buluştu ve şutunu çekti ancak Fabri
harika kurtardı.
43. dakikada Gençlerbirliği etkili bir noktadan serbest vuruş
kazandı. Topun başına geçen Sessegnon’un şutunu Fabri müthiş
çıkardı.
İkinci yarıya da ilk yarıda olduğu gibi etkili başladık. Ceza
sahası içinde Lens’in şutunu kaleci Hopf kurtardı.
52. dakikada gelişen atağımızda topla buluşan Tolgay’ın
arapasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca’nın şutu
filelerle buluştu ve öne geçtik. Talisca’nın golünden sonra asisti
yapan Tolgay, Brezilyalı yıldızımızla gol sevincini yaşadı. 1-0
İkinci gol için net pozsiyonlara girsek de bir türlü golü
atamadık. 88. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Hopf’un
uzaklaştırdığı top vagner Love’un önünde kaldı. Love’un yakın
mesafeden kafa vuruşu auta gitti. ◊

İSTATİSTİKLER
BEŞİKTAŞ

GENÇLERBİRLİĞİ

%66
20
7
474
%84
9
5/31
12
1

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

%34
6
3
204
%68
2
2/9
18
1

HAFTANIN MAÇLARI
Akhisarspor

1-3

Trabzonspor

Galatasaray

2-1

A. Konyaspor

E.Y. Malatyaspor

0-2

Fenerbahçe

Göztepe

2-1

Antalyaspor

Kayserispor

3-2

Karabükspor

Osmanlıspor

2-1

Bursaspor

Sivasspor

2-2

Kasımpaşa

A. Alanyaspor

4-1

M. Başakşehir
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BEŞİKTAŞ
Bayern München

1-3

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ / SON 16 TURU
14.03.2018
Hakemler:
Michael Oliver
Stuart Burt, Simon Bennett
Stadyum:
Vodafone Park
Sarı Kart:
Hummels (Dk.37), Boateng (Dk.42) Rafinha
(Dk.63), Atiba (Dk.64), Oğuzhan (Dk.71)
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Gol:
Alcantara (Dk.18), Gökhan (Dk.46 -K.K) Love
(Dk.59), Wagner (Dk.84)
BEŞİKTAŞ:
TOLGA, GÖKHAN, MEDEL, NECİP, CANER
TOLGAY (Dk.60 ATIBA), OĞUZHAN, LENS
(Dk.60 TALISCA), QUARESMA, MUSTAFA
LOVE (Dk.75 BABEL)
Yedekler: Fabri, Adriano, Fatih, Babel, Atiba
Talisca, Negredo
Teknik Direktör: Şenol Güneş
BAYERN MUNCHEN:
ULREICH, HUMMELS (Dk.46 SULE), MARTINEZ
RAFINHA, BOATENG, ALABA, ALCANTARA
(Dk.35 RODRIGUEZ), RIBERY, VIDAL
LEWANDOWSKI (Dk.68 WAGNER), MULLER
Yedekler: Starke, Süle, Bernat, Rodriguez, Rudy
Kimmich, Wagner
Teknik Direktör: Jupp Heynckes

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında
Beşiktaşımız, Vodafon Park’ta Bayern Münih ile karşı karşıya
geldi. Almanya’daki ilk müsabakayı 5-0 kaybeden Siyah Beyazlılarımız, bu mücadeleden de 1-3 mağlup ayrıldı. Ancak taraftarımız, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak geceye damgasını
vurmayı başardı. Tribündeki şovuyla futbol tarihindeki yerini
alan taraftarlarımız, doksın dakika boyunca hiç susmadı ve
Bayern’in galibiyetinden çok stadımızdaki atmosfer manşetlerde yer aldı.
Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Ryan Babel,
Alvaro Negredo, Atiba Hutchinson ve Anderson Talisca, rövanş
mücadelesinde yedek soyundu. Şenol Güneş, Tolga Zengin,
Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek ve Necip Uysal’ı ilk on
birde sahaya sürdü. Güneş, ilk maça göre altı farklı oyuncuyu
on birde sahaya sürdü.
Pepe ve Dusko
Tosic’in sakatlıkları
bulunurken, Almanya’da oynanan karşılaşmada kırmızı kart
gören Domagoj Vida
cezası nedeniyle kadroda
yer alamadı.
Mücadelenin 2. dakikasında sol kanattan yapılan
ortaya arka direkte Vidal, kafa
vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.
11. dakikada Alaba’nın frikikten
vuruşunu Tolga Zengin çıkardı,
dönen topa Müller vurdu, üstten
auta gitti.
13. dakikada Gökhan’ın sağdan

İSTATİSTİKLER
BEŞİKTAŞ

%49
17
5
371
%81
4
3/17
18
3

BAYERN MUNCHEN
Topla Oynama
Toplam Şut
İsabetli Şut
Başarılı Pas
Pas Başarı
Korner
Orta
Faul
Ofsayt

%51
12
5
378
%81
4
5/19
14
1

Taraftarlarımız, maçın sonunda futbolcuları ve Şenol Güneş’i
tribünlere çağırarak, “Bu taraftar seninle gurur duyuyor”
tezahüratı yaptı. Bayernli futbolcular da Beşiktaş tribünlerini
alkışladı.

ortaladığı topa ceza sahasında Love kafayla vurdu, top auta
gitti.
Karşılaşmanın 18. dakikasında Müller’in sağ kanattan
ortasında savunmanın arkasına sarkan Thiago, ağlarımızı
havalandırdı. 0-1
Dakika 30’da Quaresma ceza sahası dışından şansını denedi,
top dışarı gitti.
38. dakikada Beşiktaşımız, sol çaprazda kaleye yakın
bir noktada serbest vuruş kazandı. Frikikte Quaresma’nın
vuruşunda top üstten dışarı gitti.
Dakika 46’da sağ kanattan Rafinha’nın açtığı ortada Gökhan
Gönül, ters bir vuruşla topu kendi filelerimize gönderdi. 0-2
Karşılaşmanın 59. dakikasında Vagner Love, attığı golle farkı
bire indirdi. Markaj altında yere düşerken yaptığı vuruşta top
direk dibinden ağlarla buluştu. 1-2
61. dakikada mutlak gol pozisyonundan faydalanamadık.
Sol kanattan gelişen atakta Oğuzhan’ın pasıyla topla buluşan
Mustafa Pektemek, topu az farkla dışarı gönderdi.
Dakika 84’te Sandro Wagner, golünü kaydetti. 1-3 ◊

39

Nisan
2018

Grup maçlarında dört galibiyet, iki
beraberlik alırken, toplamda on bir gol
attık. Kalemizde beş gol gördük ve on dört
puanla son on altı turuna yükseldik.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden
Türk takımları arasında grup aşamasındaki en
başarılı ekip unvanını elde ettik.
Grubunu yenilgisiz tamamlayan, gruptan
lider olarak çıkan, deplasmanlarda üç
galibiyet alan, en çok puan toplayan
ve en çok gol atan Türk takımı
olarak tarihe geçtik.
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İSTATİSTİKLER
M. BAŞAKŞEHİR

%35
10
3
210
%76
3
4/15
22
2

BEŞİKTAŞ

%65
16
2
431
%85
10
8/40
12
2

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

HAFTANIN MAÇLARI
Trabzonspor

4-1

E. Y. Malatyaspor

A. Alanyaspor

1-1

Göztepe

A. Konyaspor

2-0

Kayserispor

Fenerbahçe

0-0

Galatasaray

Bursaspor

1-0

Sivasspor

Gençlerbirliği

1-1

Akhisarspor

Kasımpaşa

2-3

Antalyaspor

Karabükspor

0-4

Osmanlıspor

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaşımız, Medipol Başakşehir’a 1-0 mağlup
olarak, puan kaybı yaşadı. Bir gün önce Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 0-0 sona ererken, şampiyonluk yolunda önemli bir
şansı değerlendiremedik.
Medipol Başakşehir maça hızlı başlayan taraf oldu. İlk
dakikalardan itibaren kontrolü ele alan ev sahibi ekip, 5.
dakikada üst üste pozisyonlar buldu. Visca’nın ceza sahası
üzerinden çektiği şutu Fabri güçlükle önledi.
12. dakikada Başakşehir, kendi yarı sahasında pas yaparken,
hata yapıp topu Babel’e kaptırdı. Hollandalı futbolcu bir anda
takımımızı atağa çıkardı ancak son çizgiye inmek isterken topu
oyun alanında tutamadı.
20. dakikada Adebayor’un altıpasa indirdiği topu Visca kaleye
yolladı, Tosic çizgiden topu çıkardı.
21. dakikada Gary Medel, topsuz alanda Mossoro’ya
yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Şilili futbolcu, haftaya
oynanacak Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.
28. dakikada Tolgay Arslan’ın kaptırdığı topta Adebayor
pozisyonu yarattı, sağ kanattaki Visca’yı gördü. On iki asisti
bulunan Bosnalı futbolcu, ceza sahası üzerindeki Elia’yı gördü.
Hollandalı futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelerimize gönderdi.
1-0
32. dakikada Negredo’nun ara pasına hareketlenen Talisca’yı
düşüren Caiçara, sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
33. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen
Talisca’nın şutu yan ağlarda kaldı.
44. dakikada Eljero Elia, düdük çaldıktan sonra topa vurduğu
için sarı kart gördü.

45+2’de ikiye bir pozisyonda Napoleoni, Adebayor’u gördü.
Togolu yıldız karşı karşıya pozisyonda ağır davranıp açısını
kaybetti ve araya Beşiktaşlı futbolcular girdi. Aynı dakikada
Babel, rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.
61. dakikada Clichy, elle müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü
ve gelecek maç cezalı duruma tüştü.
62. dakikada Caiçara, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve
Başakşehir on kişi kaldı.
70. dakikada Adriano, Adebayor’a yaptığı hareket nedeniyle
sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
72. dakikada Tosic, Edin Visca’ya yaptığı hareket sonrası sarı
kart gören isimler arasına girdi.
79. dakikada Tosic’e koluyla müdahalede bulunan Adebayor
sarı kart gördü.
85. dakikada Adriano’nun soldan ortasında savunmadan
seken topu ceza alanı dışında kontrol eden Talisca, sağ ayağıyla
vurdu, top direği sıyırıp auta çıktı.
Beşiktaşımız son dakikalarda rakip kalede baskı kursa da, net
pozisyon bulmakta zorlandı ve karşılaşma 1-0 sona erdi. ◊

M. Başakşehir

BEŞİKTAŞ

1-0

SPOR TOTO SÜPER LİG
26. HAFTA / 18.03.2018

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa
Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Stadyum:
Vodafone Park
Sarı Kart:
Medel (Dk.21), Caiçara (Dk.31),
Elia (Dk.44), Babel (Dk.45), Clichy
(Dk.61) Adriano (Dk.70), Tosic (Dk.72),
Adebayor (Dk.79)
Kırmızı Kart:
Caiçara (Dk.62)
Gol: Elia (Dk.28)
M. BAŞAKŞEHİR:
VOLKAN, CLICHY, COSTA, CAIÇARA
ATTAMAH, VISCA, MOSSORO
(Dk.45 NAPOLEONI), İRFAN (Dk.79
GÖKHAN), MAHMUT, ADEBAYOR
ELIA (Dk.68 UĞUR)
Yedekler: Mert, Uğur, Alparslan
Egemen, Tunay, Kerim, Gökhan, Bajic
Napoleoni, Mevlüt
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
BEŞİKTAŞ:
FABRI, GÖKHAN, TOSIC, MEDEL
ADRIANO, ATIBA (Dk.82 CANER)
TOLGAY (Dk.60 OĞUZHAN), LENS
(Dk.68 LOVE), BABEL, TALISCA
NEGREDO
Yedekler: Tolga, Utku, Fatih Vida,
Caner, Oğuzhan, Necip Mustafa,
Love, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Baskanımız Fikret Orman:
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“Tüm sermayemiz
namus ve dürüstlük”

B

eşiktaş JK Divan Kurulu’nun
2018 yılı 1. Olağan Toplantısı,
Vodafone
			
Park’ta gerçekleştirildi. Toplantıya; Başkanımız Fikret Orman, Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, Divan Kurulu Başkanımız Tevfik Yamantürk ile Divan
Kurulu Üyelerimiz katıldı. Toplantının açılışının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı
okundu. Divan Kurulu Başkanımız
Tevfik Yamantürk, borcu yönetmenin serveti yönetmekten daha zor
ve önemli olduğuna dikkat çekerek, “Zorlukları aşabilecek büyük
bir camia olduğumuzu unutmamalıyız” dedi.
Divan Kurulu Toplantısı’nda bir
konuşma yapan Başkanımız Fikret
Orman, şunları söyledi: “Sözlerime
Afrin’de şehit düşen askerlerimize
rahmet dileyerek başlamak istiyo-

rum. Umarım bir an evvel huzurlu
günler gelir. Yakın dönemde birçok
Beşiktaşlı büyüğümüzü kaybettik. Allah onlara rahmet eylesin.
Çok uyumlu bir Divan ve Denetim
Kurulu çalışması görüyoruz. Geldiğimizden beri borç yönetimiyle
uğraşıyoruz. Devraldığımız kulübün
mali durumu unutularak bugüne
bakılmasın. İflasın eşiğine gelmiş
bir Beşiktaş kulübü vardı. Gelir elde
etmek için yatırım yoktu. Sürdürülebilir borç olsaydı biz bugün burada olmazdık. Bütçeyi büyütmek

için gelirleri artırdık. Borçları çevirip, yatırımları yapıp ondan sonra
Beşiktaş’ın mallarını satan adam
olarak tarihe geçmek istemiyorum.
Biz ileride çocuklarımıza bir isim
bırakmak için çalışıyoruz. Borcu
yüzdürmek için stat yaptık, Kartal
Yuvası gelirlerini artırdık, sponsorluklar imzaladık. Marka değerimizi
yükselttik. Biz sadece Beşiktaş’ın
mali problemlerini çözmek için
değil, aynı zamanda başarılar
yaşamak için geldik. Beşiktaş’ın
itibarı yerindedir. Bir yandan ‘cimri’

deniyor, bir yandan da ‘Beşiktaş’ın
parasını düşüncesizce harcayan
adam’ deniyor. Kimseye yaranamıyoruz. Bizim yönetim olarak
gayrimenkul satılması yönünde bir
arzumuz yok. Geçen sene Futbol
A.Ş. kar elde etti. Bu sene planımız
yine kar elde etmek olacak. Ana
rakiplerimiz zarar ediyor, biz ise kar
elde ediyoruz. Bir başarı varsa tüm
camianın başarısıdır. Bütçe yönetimi konusunda kontrol mekanizması kurmamız gerekiyor. Beşiktaş
itibarlı bir kulüptür. Bu yönetim,
borcu yönetme konusunda büyük
bir başarı elde etmiştir. Tüzük tadili
yapmak istiyoruz. Mali Genel Kurul’dan önce tüzük tadili yapmayı
planlıyoruz.
Bu hoca ve bu takım stadı
olmadan şampiyon oldu. Geçen
sene ikinci şampiyonluğu kazandı.
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final
oynadı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde
namağlup gruptan çıktı. Hocamıza
ve takımımıza sahip çıkmalıyız.
Şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Elimizdeki tüm sermayemiz
namus ve dürüstlük. Bizi birbirmize düşürmeye çalışanlara karşı
mücadele ediyoruz. Şenol Güneş
dünyanın en namuslu, en çalışkan
insanı. Beşiktaş bizim takımımız.
Göreceksiniz bu sene de hep beraber şampiyon olacağız.
Herkes başarı istiyor. Bu sezon
basketbolda önemli başarılar elde
edeceğimizi düşünüyorum. Takımımıza destek olalım. Amatör
şubelerde zarar ediyoruz. Devletimiz kulüplerin üzerindeki amatör
branşlar yükünü üstleniyor.
Pendik Tesisi’ni yeniledik, önümüzdeki ay açacağız. Harika bir
tesis oldu. Tesisin adı Gazi Akınal
olacak. Beşiktaş’a hayırlı olsun.
Fulya’yı yeniden bir çarşı haline getirmeliyiz. Üç-dört milyon
dolarlık yatırım yapmamız lazım.
4.5 milyon dolar kira kaybımız var.

Tekrar orayı canlandırmak için
yatırım yapılması gerekiyor. BJK
Nevzat Demir Tesisleri’nin arkasındaki araziyi bir türlü alamamıştık.
Yakında araziyi teslim alacağız.
Ümraniye’ye futbol akadamesi kuracağız. Gücümüz yerindeyken Beşiktaş’ın birçok problemini çözmek
istiyoruz. Akatlar’da salon yapmak
için yasal izin çıkmak üzere. Müthiş
bir tesis yapacağız.
Olmayan parayla yapılan stat
için bana ve arkadaşlarıma yapılan
ithamlar bizleri üzdü. Sponsor
inşaatı yapacak ve sonrası beraber
işleteceğiz. On iki bin kişilik çok
amaçlı salon olacak. Tüm amatör
branşların çalışma yapabileceği bir
kompleks olacak.
Kartal Yuvası’nda önemli işler
yaptık. Beş yüz bin hedefini bu
sezon yakalayacak gibi gözüküyoruz. 130 milyon TL ciro yapacak
Kartal Yuvası. Kartal Yuvası çığ gibi
büyüyor. Taraftarlarımıza, Hüseyin Mican’a ve Serdıl Gözelekli’ye
teşekkür ediyorum.
İletişim ve pazarlamada çalışmalarımız devam ediyor. Uzakdoğu’ya gideceğiz. Yüz milyon taraftar projemiz var. Avrupa ekipleri bu
işe yirmi yıl önce başladı. Marka
değerimizi ve taraftar sayımızı
artırmak ile yüksek bedelli sponsorluk anlaşmaları imzalamak için
bu çalışmaları yapıyoruz. Yakında
dünya çapında bir şirketle sponsorluk anlaşması imzalayacağız.
Sosyal medyada
büyüyoruz. Yaklaşık on iki milyon
kişiye sosyal medya
üzerinden ulaşıyoruz.
İletişim konusunda
Türkiye’nin bir numarasıyız.
Dedikoduyla
habercilik yapılmaz.
Elinde belgesi olup
da konuşmayan na-

merttir. Sahte hesaplarla Beşiktaş
yönetimini yıkamazsınız. Aramızda
itilaf olmuyor mu, oluyor... Sizin
evinizde olmuyor mu? Bu hayat.
Bu demek değildir ki, biz Beşiktaş’ın aleyhine çalışan kişileriz.
Bizim hiç öyle bir durumumuz yok.
Her konuyu, her şekilde anlatmak
zorunda mıyız? Beşiktaş’ın kemik
gibi çalışan bir yönetim kurulu
var. Beşiktaş düzgün çalışan bir
yönetim kurulu var, onlara teşekkür ediyorum. Bunlar aile içerisinde
olabilecek şeylerdir.”
Başkanımız Fikret Orman, Divan
Kurulu üyelerimizin konuşmalarından sonra tekrar kürsüye geldi ve
şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda bulunduğumuz noktayı beş sene önce söylesek hayal
kurduğumuz iddia edilirdi. Ben
başkan olarak görünen yüzüm ama
birçok icraatı başkaları yapıyor. Bir
şeyler yapılıyorsa ekibimizle birlikte yapıyoruz. Desteklerinize layık
olmak için daha çok çalışacağız.
Futbolun marka değerini yükseltirsek daha yüksek bedellerle oyuncu
satışı yapabiliriz. Yöneticilik çözüm
bulma sanatı. Amatör branşlara
daha çok seyirci çekmek için daha
çok çalışmalıyız. İyi bir şeyler yapılırsa insanlar sahip çıkıyor. Diğer
kulüpler olmadan bizim kuvvetimizin önemi yok. Takımımızı sakin bir
şekilde destekleyelim. Provokasyonlara gelmeyelim ve hep birlikte
güzel bir maç izleyelim.” ◊

45

Nisan
2018

46

Nisan
2018

Andre Vergauwen Kupası

FiNALLERiNDEYiZ
Beşiktaş RMK Marine Takımımız, Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final grubunu
üçüncü sırada tamamladı. Siyah Beyazlılarımız, 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında
İspanya’nın Bilbao şehrinde gerçekleştirilecek Andre Vergauwen Kupası finallerine
katılmaya hak kazandı.

B

eşiktaş RMK
Marine Takımımız, Avrupa
Şampiyonlar Ligi
çeyrek final
			
grubunda mücadele etti. 9-11 Mart 2018 tarihleri
arasında İspanya Madrid’de düzenlenen çeyrek final grubu maçlarında
rakiplerimiz Almanya’dan RSV Lahn Dill, İsrail’den Ilan Ramat Gan
ve İspanya’dan CD Ilunion oldu.

CD Ilunion (9 Mart)

Takımımız maça Kaan, Cem, Kaan Şafak, Ferit
ve Cafer ile başladı. İlk çeyreği 27-9 geride geçen
ekibimiz, ilk yarıyı 52-20 geride tamamladı. Son
çeyreğe 65-35 geride giden Siyah Beyazlılarımız,
salondan 71-51 mağlup ayrıldı.

RSV Lahn - Dill (10 Mart)

Madrid Büyükelçiliği Müsteşarı Aykut Ünal ve
büyükelçilik çalışanlarının da izlediği maça; Ferit,
Cem, Deniz, Uğur ve Cafer ile başlayan takımımız, ilk çeyreği 7-16, ilk yarıyı da 20-26 geride
tamamladı. Son çeyreğe 31-46 geride giden ekibimiz, salondan 48-61 mağlup ayrıldı.

Ilan Ramat Gan (11 Mart)

Beşiktaş RMK Marine maça; Kaan, Ferit, Uğur,
Zafer ve Deniz beşiyle başladı. İlk çeyreği 1016 önde geçen ekibimiz, ilk yarıyı 20-36 üstün
tamamladı. Son çeyreğe 31-50 önde giden Siyah
Beyazlılarımız, salondan 43-71 galip ayrıldı.

Üçüncülük Kupası’nı aldık

Öte yandan Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadelesini sürdüren takımımız, Erdal Gügül Sezonu’nun 14. hafta maçında Keçiören
Bld. Güçlü Eller’i 70-49 mağlup etti. Engelli Yıldızlar’a 75-68 yenilen ekibimiz,
Galatasaray ise 69-68’lik skorla galip gelerek geçti.

Takımımız, maçlardan aldığı bu sonuçlarla
Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final grubunu
üçüncü sırada tamamlamış oldu. Siyah Beyazlılarımız, 26-29 Nisan tarihleri arasında İspanya’nın
Bilbao şehrinde gerçekleştirilecek Andre Vergauwen Kupası finallerine katılmaya hak kazandı.
Siyah Beyazlılarımız; K. Karabükspor ile İngiltere’den The Owls ve Almanya’dan BG-Baskets
Hamburg takımları ile zirve mücadelesi verecek.
Basketbolcularımız, düzenlenen törenle üçüncülük kupasını aldı. Kupayı takımımız adına oyuncumuz Cafer Yumuk kaldırdı. Ayrıca oyuncumuz
Deniz Acar, Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final
grubunun All-Star kadrosuna seçildi.
Deniz Acar

Levent Çifter:
“Şampiyonluk bekliyoruz”

IMI İtalyan Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri Maria Vittoria Perrotta, Delizia
Flaccavento, ve Ayşegül Selenga Taşkent Beşiktaş RMK Marine Takımımız’ı
ziyaret etti. Süleyman Seba Spor Salonu’nunda gerçekleşen ziyarette öğrenciler, okul gazetesi için Antrenörümüz Tacettin Çıpa ve oyuncularımızla söyleşi
gerçekleştirip hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Andre Vergauwen Kupası
27 Nisan Cuma-15.45: K.Karabükspor - Beşiktaş RMK Marine
(İspanya Bilbao Lasesarre Sports Center)
27 Nisan Cuma-21.15: Beşiktaş RMK Marine-The Owls
(İspanya Bilbao Txurdinaga Sports Center)
28 Nisan Cumartesi-12.45: Beşiktaş RMK Marine-BG-Baskets Hamburg
(İspanya Bilbao Lasesarre Sports Center)

Genel Koordinatörümüz Levent Çifter, Beşiktaş RMK Marine Takımımız’ı tebrik etti: Çifter,
“Beşiktaş RMK Marine, uzun yıllardır yurt dışında başarılı işlere imza atıyor. Andre Vergauwen
Kupası, daha önce İstanbul’da organize edilmiş ve
Beşiktaş RMK Marine bu kupayı kazanmıştı. Bu
yıl da şampiyonluk bekliyoruz. Takımımız Avrupa’da çok tecrübeli. İspanya’dan şampiyon olarak
döneceklerine inanıyorum.” ◊
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Dünyanın tüm güçlü kadınlarına;
Bundan tam 132 yıl önce, kadının adının bile olmadığı bir dönemde; onları etiketlerden kurtarmak, her
şeyi başarabileceklerini anlatmak, doğalarındaki mucizevi gücü fark etmelerini sağlamak için yola
çıktık.
Ve zincirler kırıldı.
Kadınlar artık güçlerinin farkındalar.
Sanattan edebiyata, bilimden spora, endüstriden teknolojiye her alanda onların imzası var.
Futbol kadına yakışmaz deseler de biz biliyoruz.
Başarmak istediğinde her şey #YAKIŞIRSANA.
**
Beşiktaş Kadın Futbol Takımımız’ın ana sponsoru AVON, Türkiye’de kadın futboluna verdiği desteği pekiştirmek üzere kadınlara her ne yaparlarsa yapsınlar yakışacağından yola çıkarak
#YAKIŞIRSANA dediği çarpıcı bir reklam kampanyasına imza attı.
Kadın futbolcularımızın rol aldığı reklam filminde kadınların futbol oynayamayacağı
ön yargısına meydan okunuyor. Filmde futbolcu kadınlar oynadıkları futbolla olduğu kadar
güçlü kadın imajlarıyla da dikkat çekiyorlar.
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IAN WILSON:
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"SEN BEN
YOKTU
TARAFTAR
iÇiN
OMUZ OMUZA
ÇARPIŞMAYA
GiDEN
ASKER
GiBiYDiK"

Röportaj:

Andrew Simes

Bazı futbolcuları
yetenekleri ile ölçersiniz,
bazılarının ise görünmeyen
bir avantajları vardır.
İşte bu avantaj, bazen o
futbolcuları yeteneklerinin
üstüne çıkarır. Kısaca
buna “yürek” deriz. Tam
da yürekten Beşiktaşlı
olan Ian Wilson’dan
bahsediyoruz. Biz de onu
hiç unutmadık. Ne mutlu ki
o da bizi hiç unutmamış.

ncellikle kendinizden biraz
bahseder
misiniz?
İskoçya’nın
Aberdeen
şehrinde,
1958 yılında
doğdum. İki çocuğum var, oğlum
Teksas’ta yaşıyor, kızım ise Doha’da.
Şimdilerdeyse, Aberdeen’de kendi
futbol okulumu açtım.
Futbola nasıl başladınız?
Kendimi bildim bileli futbol oynuyorum. O zamanlar her yerde oynayabiliyordunuz; okulda, yerel futbol
kulübünde, evin önünde, sokaklarda... Çünkü trafik veya bilgisayar
gibi şeyler yoktu. Haftanın yedi günü
futbol oynardım. Okulda teneffüste, okul sonrası yerel kulübümde,
sonra eve giderken mahallede maç
yapacak arkadaş arardık. On üç-on
dört yaşımda Aberdeen’in altyapısına girdim ve on sekiz yaşıma kadar
burada oynadım. Fiziksel yönüm zayıftı, bu yüzden Dundee’ye yollandım
ve oradan Elgin City... Bizde ne kadar alt lige gidersen, o kadar gaddar
oynanır futbol. Elgin’deyken herkes
benden büyüktü ve bayağı hırpalandım sahada ama bu beni çok
kuvvetlendirdi. İtilmeyi-kakılmayı bir
yere kadar kabul ediyorsun ve ondan
sonra geri itmeye başlıyorsun.

Ayaktakiler: Engin, Feyyaz, Kadir, Gökhan, Ali, Metin • Çömelenler: Rıza, Şenol, Wilson, Recep, Ulvi

Bu fırsatı iyi değerlendirip Leicester City’e transfer oldum ve bu
hayatımın çok önemli bir dönüm
noktasıydı. Çünkü burada Gordon
Milne vardı. Dokuz sezon oynadım
Leicester’da, dört sezonu Gordon
Milne’yleydi. Sonra Everton’a transfer oldum ve İngiltere Şampiyonluğu yaşadım. Bir gün Gordon aradı,
tanıdığı ve sevdiği için kendisiyle
Türkiye’ye gelmemi istediğini söyledi. Takdir edersiniz ki, o zamanlar
İngiltere Şampiyonu’ndan Türkiye’ye
transfer olmak çok duyulmuş bir
şey değildi. Gordon’a aşırı bağlıydım.
Hatta antrenör-futbolcudan öte bir
ilişkimiz var, çok yakın arkadaşız.
Eşlerimiz çok yakın arkadaş hala.
Hatta tatillere beraber gidiyoruz, bazen Türkiye’ye bazen başka
yerlere... O zamanlar çok genç baba
olmuştum ve küçük yaşta iki çocuğum vardı. Yeni yeni okula başlıyorlardı, eğitimleri gibi önemli hususları düşünmem gerekiyordu. Ama
Gordon beni çok güzel ikna etti ve
en sonunda Liverpool’dan İstanbul’a
gitmeye karar verdim.
O zamanlar Türkiye’de oynamak
nasıldı?
İnsanlar ile asla zorluk çekmedim. Hatta Türkler ve İskoçlar, birçok
konuda birbirine benziyor. Saygılı,
tutkulu, yardımsever ve vatansever insanlarız. En sevdiğim film gibi,
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“Beşiktaş’ta tam bir
kolej havamız vardı.
Kimse süperstar değildi.
Kimse kimsenin üstüne
çıkmıyordu, çıkılmasına
izin verilmiyordu. Metin
Tekin bile o kadar yakışıklı
olmasına rağmen çok
mütevazıydı. Sen-ben
yoktu, taraftar vardı ve
onlar için omuz omuza
çarpışmaya giden asker
gibiydik.”

birer cesur yüreğiz! Sanırım en zoru
şartlardı. O zamanlar diğer Britanyalı transferler Walsh ve McDonald
ile Tarabya’da bir otelde kalıyorduk.
Sabahları Mehmet adında bir şoför,
büyük bir Amerikan arabasıyla gelip
bizi alıyordu. Walsh’ın üç çocuğu
vardı, McDonald’ın bir, benim de iki...
Hepsini arabaya bindirirdik, sonra
eşlerimiz ile biz binerdik. Çocukları
okula, eşlerimizi alışverişe bıraktıktan sonra antrenmana giderdik.
Düşünün o arabada on iki kişiydik.
Belki de bu yüzden McDonald fazla
kalmayıp ülkesine geri döndü (gülüyor)! Ayrıca İngiltere’de futbolcu
olmak farklıydı. Kimse tınlamazdı
seni. Ama Türkiye’de futbol oynuyorsan, sokakta herkes ile konuşman
gerekiyor. Zamanla buna alıştım.

Peki ya Beşiktaş’ta oynamak...
Çok güzel bir ortam vardı. Zaten hep söylenir ya; kolej havamız
vardı. Ama gerçekten öyleydi. Kimse
süperstar değildi. Kimse kimsenin üstüne çıkmıyordu, çıkılmasına
izin verilmiyordu. Metin Tekin bile
o kadar yakışıklı olmasına rağmen
çok mütevazıydı. Büyük Ali ve Metin
Tekin iyi İngilizce konuşurlardı ve
sayelerinde hiç Türkçe öğrenemedim (gülüyor)! Herkesin herkesle iyi
geçinmesi mümkün mü? Ben bunu
yaşadım. Sen-ben yoktu, taraftar vardı ve onlar için omuz omuza
çarpışmaya giden asker gibiydik.
Antrenmandan çıkar eve giderdim,
Kaptan Rıza’nın babası kıraathaneden mutlaka seslenirdi; “Wilson,
çay, çay” derdi ben de onu kırmaz-

İskoçya Milli Takımı’nda da oynadınız...
Sadece altı defa milli oldum ama
en önemli ülkelere karşı oynama
şansı yakaladım: İngiltere, Brezilya,
Fransa, Belçika gibi...
İnönü Stadı ve şimdiki haliyle
Vodafone Park için ne düşünüyorsunuz?
Gordon ile Vodafone Park’ı ziyaret ettim. Gerçekten her bakımdan
daha büyük, modern ve güzel. Ama
şampiyon olduktan sonra ben İnönü’de omuzlara alındım. Hiçbir stat
benim için bu duyguyu geçemez. Bir
de çok beğendiğim bir detay vardı
İnönü’de. Maddi imkanları iyi olmayanların maçı izleyebildiği bir tepe
vardı (Beleştepe), oradakilerin azmine hayrandım. Hep de selamlardım,
görürler miydi bilmem.

“Metin Tekin, sağdan bindiriyor, ortayı kesiyor, top
öyle güzel geliyor ki, zıplamama bile gerek kalmıyor,
tam kafama oturuyor ve Fenerbahçe’yi 5-1 yendiğimiz
maçın açılışını yapıyorum. Niye böyle anlatıyorum,
çünkü hala rüyalarıma girer, uyurken o kafayı yine
atıyor ve kendimi uyandırıyorum. Metin Tekin’in bana
zararı büyük (gülüyor).”
dım. Hatta baklavayı çok sevdiğini
öğrenmiştim ve ben de sürekli ona
baklava götürürdüm. Kaptan Rıza’nın merhum babasını çok özlüyorum. Nur içinde yatsın. Recep ile çok
gülerdik. Şenol, Kadir, Ulvi, Gökhan,
Şifo... Ne gençtik be! Rıza’ya hepimiz
saygı duyardık, insanların saygısını
almasını bilirdi. Bunu zorla yapmazdı,
hak ederek yapardı. Süleyman başkan, özellikle evlerinden uzak olan
yabancılara gelir ve bir ihtiyaçları
olup olmadığını sorardı. “Teşekkürler başkanım” dediğinizde dünyalar

onun olurdu. O denli içten ve ilgiliydi.
Tam bir centilmendi.
Unutamadığınız bir maç var mı?
Metin Tekin, sağdan bindiriyor,
ortayı kesiyor, top öyle güzel geliyor
ki, zıplamama bile gerek kalmıyor,
tam kafama oturuyor ve Fenerbahçe’yi 5-1 yendiğimiz maçın açılışını
yapıyorum. Niye böyle anlatıyorum,
çünkü hala rüyalarıma girer, uyurken o kafayı yine atıyor ve kendimi
uyandırıyorum. Metin Tekin’in bana
zararı büyük (gülüyor).

İlginç bir anınız var mı Beşiktaş’taki günlerinizden?
Bu hikayeyi anlatmadan geçemeyeceğim. O zamanlar futbolculara
arabalar tahsis edilirdi. Öyle havalı
arabalar da değil. Gordon Milne’e
çok garip görünümlü bir pickup
vermişlerdi. Hala... Düşündüğümde...
Çok pardon (gülüyor)... Kendime
mani olamıyorum (gülmeye devam
ediyor)... O arabayı her düşündüğümde gülerim. Neyse, Gordon Milne
şömineyi çok severdi. Bir keresinde
arabanın arkasını kütüklerle doldurmasına yardımcı oldum ve Fulya’ya
doğru gidiyorduk. O önden gidiyor,
ben arkadan arabayla takip ediyorum. O zamanlar orası çok yokuşluydu. Birden, kütükler yokuşu alamadı
ve arabadan olduğu gibi devrildiler.
Düşünün yüz metrelik bir yokuşta arabalar kütüklere çarpmasın
diye manevra yapıyorlar. Bilgisayar
oyunu gibiydi. Gordon arabadan inip,
yokuştan aşağı baktı umutsuzca ve
kalan tek bir kütüğü aldı. O bakıştan
sonra saatlerce gülmüştüm. Tabii
ondan sonra bana toplattırdı o kütükleri. Ama toplarken hala gülüyordum!
Türkiye’den en çok neyi özlüyorsunuz?
Çok kolay ve kısa cevaplayacağım; lahmacun!
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yıl formasını alacaktım ama ilginç
olarak ne benim ne de Walsh’ın
isimlerinin orada olmadığını gördüm.
Yanlış anlamayın, kızgın değilim
ama merak ediyorum.
Türkiye’ye hiç geliyor musunuz?
Hep oradayız. Yazın genelde Bodrum ve Marmaris tarafındayız, bazen
Milne’lerle. Orada bir futbol okulu
açtım ama çocuklar yazın tatilde
oluyorlar ve istediğim kadar rağbet
görmedi.
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Süleyman başkan, özellikle
evlerinden uzak olan
yabancılara gelir ve bir
ihtiyaçları olup olmadığını
sorardı. ‘Teşekkürler
başkanım’ dediğinizde
dünyalar onun olurdu. O
denli içten ve ilgiliydi. Tam
bir centilmendi.”
Beşiktaş maçlarını ve haberlerini
takip ediyor musunuz?
Birkaç canlı skor uygulamam var
telefonumda. Özelliklerden Beşiktaş’ı seçtim, sürekli goller ve haberler geliyor. Tosic diye biri var, çok
kart görüyor!
En sevdiğiniz futbolcu kimdir?
Sırf İskoç olduğu için değil ama
Kenny Dalglish’ı çok beğenirdim.
Bugünlerde ise Tottenham’da oynayan Harry Kane’e hayranım. Tottenhama’a saygısızlık etmek istemem
ama o çocuğun yolu açık, çok ileri ve
büyük takımlara ve yerlere gelecek,
daha gencecik.
Beşiktaş formanız duruyor mu?
Üç formam var; biri kendi Beşiktaş formam, ikincisi Kaptan Rıza’nın
giydiği ve bana hediye ettiği Türkiye
Milli Takımı forması, bir de geçen
sene ziyaret ettiğimde eski takım
arkadaşlarımın imzaladığı modern
bir formam var. Aslında bütün futbolcuların isimleri yazıldığı yüzüncü

Son olarak, taraftara bir mesajınız var mı?
Olmaz mı! En çok bu soruyu
sevdim. Ben Everton’da ve Leicester’da kırk beş bin taraftarın önünde
oynadım ama Beşiktaş taraftarları
önünde oynamak çok başka. Hep
bizi desteklediler. Eğer olduysa, bir
maçta, bir pozisyonda onları üzdüysem çok ama çok özür diliyorum.
Onları bu kadar çok seviyorum. Eğer
bir dileğim olsa, Vodafone Park’ta
bir Beşiktaş maçını onların arasında
seyretmek isterim. Beşiktaşlı futbolcu oldum ama Beşiktaş taraftarı
olursam, bu yaşlı adamı çok mutlu
edersiniz. ◊
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0216 388 72 88
gozdeerenmaden@gmail.com

Kapadokya'nın
Resim - Yazı:

Nihat Evren Derman

H
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er Detayda
Beşiktaş”
adlı köşemizde bu ay
Beşiktaş
			
Köyiçi’nden
yaklaşık yedi yüz elli kilometre uzağa giderek, Kapadokya’nın Siyah
Beyaz rüyasını tuvalime aktarmaya
çalıştım. 2013 Aralık ayından bugüne belirlediğim konularda çoğunlukla semtimizin içinde yer alsam da,
dergimizin sanatsever okuyucuları
için Siyah Beyaz’ın farklı tonlarını
gösterebilmek için gayret ediyorum.
Bu doğrultuda 2017’nin sonuna
yaklaştığımız günlerde, Aralık ayının
dondurucu soğuk hava şartlarında
atölyemden Kapadokya’ya doğru
yola çıktım. Termosta sıcak su, poşet çaylarım ve taze meyvelerimle
İstanbul’dan Tuz Gölü üzerinden Kapadokya’ya aracımla on iki saatte
vardım. Yolculuk sırasında sıklıkla
durarak fotoğraf çekimleri gerçekleştirerek, yarım günlük zaman diliminde rüyalar şehri Kapadokya’ya
ulaştım.
İlk gördüğüm peri bacasınından
itibaren Göreme’nin merkezine giriş
yapana kadar kahverenginin her
tonunun lezzetine vardım. Çocukluğumdan bugüne televizyon ekranlarından, sinema salonlarından ve
fotoğraflardan görselliğine aşina
olsam da, peri bacaları ve sıcak
hava balonlarını üç boyutlu ve ihtişamlarıyla görmek tarifsiz duygular
yaşamama neden oldu.
Aile dostumuz, sevgili ağabeyim
Nevzat İncekara’nın mağara oteline
vardıktan yaklaşık iki saat sonra hava karardı. Yol yorgunluğu ve
uykusuzluk nedeniyle dinlenmeye
çekildim. Dondurucu ayaz dakika

Efendileri
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(50x70 cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2018. Nevzat İncekara Özel Koleksiyon)
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dakika kendini göstermeye başlamıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde
odamdan dışarı çıkıp dolaşmak
istedim. Ancak ne yazık ki, uzak
mesafeye yürümek pek mümkün
olmadı. Otelin önündeki yokuşta
bulunan taşlar adeta kristal gibi
parlıyordu. Tüm Kapadokya’yı ince
bir buz tabakası kaplamıştı.
Mevsimden ötürü sabahın ilk
ışıkları saat 07:30-08:00 gibi kendini gösteriyordu. O saatte balon
uçuşlarını izleyeyeceğim tepeye
çıkmak için aracıma geldim. Tüm
camlar buzla kaplı olduğu için aracı
bırakmak zorunda kaldım. 10-15
dakika içinde tepeye çıkmam gerekiyordu ama neyse ki otele yakın
mesafede olduğu için hızlı adımlarla
tepeye çıktım.

Acele etmemin nedenine gelirsek, balon uçuşlarını seyrederken
en kıymetli ve gizemli zaman dilimi;
gökyüzündeki alacakaranlık renkleriyle balonların uçuşa başlamadan
önceki son anlarıdır. Devasa balonlar alacakaranlıkta ateş yandığı
anda, adeta alev topuna dönüyor
ancak hava aydınlandıkça ateşin
görsel etkisi azalıyor. Bu nedenle
görsel açıdan uçuş öncesini yakalamak büyük önemli taşıyor. Balonlar
teker teker havanlanmaya başladıklarında gökyüzü adeta renk şölenine dönüştü. Bir yandan hipnotize olmuş gibi balonları seyrederken,
diğer taraftan da tablolarım için
doküman toplamam gerekiyordu.
Topladığım dokümanlarla otele
döner dönmez, Kapadokya tablo-

larım için bana ilham kaynağı olan
Nevzat ağabey ile derin bir sohbete
daldık. Kendi geçmişi, Kapadokya
ve tabii ki Beşiktaş...
Nevzat İncekara ve 1994 yılında
aramızdan ayrılan babası Hüseyin
Avni İncekara’nın Kapadokya’ya
katkıları örnek teşkil ediyor. Hüseyin Avni bey, ömrünün son döneminde Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi’nin şu anki arsasını
devletten kamulaştırarak üniversitenin inşaatı için ilk büyük adımı
atmış oluyor. İncekara ailesinin
şehire olan katkıları yalnızca üniversiteyle sınırlı kalmıyor. Hüseyin
Avni İncekara Fen Lisesi’nin inşaatı
devam ederken Hüseyin Avni bey
vefat ediyor ve inşaat oğlu Nevzat
İncekara tarafından tamamlanıyor. Fen lisesiyle birlikte İncekara
İlköğretim Okulu’nu da kuruyorlar.
Öğrencilerin iyi şartlarda eğitim
görmeleri için kurulan ilk akıllı
yurt, yine İncekara ailesinin ismini
taşıyor. Nevşehir’in “Baba Kartalı”
Nevzat İncekara, aslen Nevşehirli
olmasına karşın, Üsküdar doğumlu
ve hayatı çoğunlukla Üsküdar ve
Ankara’da geçmiş. Nevşehir’e ilk
kez on yaşında adım atan İncekara,
kırk dokuz yıl sonra 2008 yılında
yeniden memleketine ikamet etmek
için geri dönüyor.
Aradaki kırk dokuz yıl içinde
Almanca dil öğrenimi ve turizm
otelcilik eğitimi için Almanya’ya da
gidiyor. Henüz yirmi üç yaşındayken
kendi imkanlarıyla gittiği Stuttgart’ta Goethe İnstitu bünyesinde
eğitim görüyor.

Almanya günlerini anlatırken,
en çok Siyah Beyaz tutkusunun
hasretini çektiğini ifade ediyor:
“Gurbetteyken Beşiktaş’ın maç
sonuçlarını büyük bir merakla takip
ederdim. Yaşadığım bölgenin takımı
Stuttgart olduğu için maçlarını
kaçırmazdım. Mercedes’in fabrikası
yakında olduğu için tüm Türk işçiler
de Stuttgart maçlarına gelirdi.
Zamanın şartlarında forma bulmak neredeyse imkansızdı. Maçlara
giderken üstüme Siyah Beyaz renkli
ne bulursam giyer, tribünde yerimi
alırdım. Stuttgart’ı sanki Beşiktaşım gibi izlerdim.”
2008’de memleketine dönüş
yaptıktan kısa süre sonra Nevşehir’deki dernek kapandığı için burada faaliyet içinde bulunma imkanı
olmuyor. Anadolu Beşiktaşlılar Derneği’nin üyesi olan İncekara, Hıdır
Şimşek başkanlığında bir dönem
Haysiyet Divan Başkanlığı yapıyor.
2008’de Kapadokya’ya ilk adımını atar atmaz kaya odalı bir ev
alıyor. Ev yapmak amacıyla aldığı
kaya odalı yeri butik otele çeviren
İncekara, on yıldır turizme hizmet
vermeye çalışan, sosyal sorumluluk
projeleriyle de örnek olan idealist
bir Beşiktaşlı. İncekara’nın oteline gelen yabancı turistler, kartal
heykellerini gördüklerinde, ilk olarak
kayalıkların eskiden kartal yuvası

olduğunu düşünüyorlarmış. Kartal
heykellerinin anlamını sorduklarında, göğsündeki rozet ile otelin
duvarlarındaki Siyah Beyaz bayrakları gösterip yalnızca “Beşiktaş”
diyormuş.
Kapadokya hakkında bilincin
oluşması 1970’li yıllarda başlamış.
Bölgenin koruma altına alınması
da aynı tarihlere uzanıyor. İlk sıcak
hava balon uçuşunun da 1988’de
yapıldığını öğrenmiş oldum. Bir
bölgenin tarihini ve özelliklerini, o
bölgenin en saygın isimlerinden biri
olan Nevzat İncekara’dan öğrenmek
tadına doyulmaz bir sohbet gerçekleştirmemize neden olmuştu.
İstanbul’a döner dönmez Kapadokya Serisi için çalışmalara başladım. Yedi yüz elli kilometre uzaklıktaki Kapadokya, Nevzat ağabeyin
hikayeleriyle birlikte artık tuvalimin
içindeydi. Ancak kendi hayalimdeki
görselliğiyle!
Siyah Beyaz ve armamızın bulunduğu bayraklarla göğe yükselen
Kapadokya’nın Efendileri geçtiğimiz sezon sonunda şampiyonluğu
gökyüzünde kutlamışlardı. Bu sahneye ne yazık ki canlı olarak şahit
olamasam da, resimli dünyamda bu
rüyayı ölümsüzleştirmek için tuvalimin başına geçtim ve “Kapadokya’nın Efendileri”ni ortaya çıkardım.
Kapadokya’nın “Baba Kartalı”

Nevzat ağabey ile Kapadokya’daki
sohbetimizden notlarımı almıştım
ancak fotoğraf çekimini bir sonraki
buluşmaya ertelemiştik. Sonraki
buluşmamızı Ankara’da bir diğer
“Baba Kartal” Selçuk Yazıcı ağabeyimizin ofisinde gerçekleştirdik.
Siyah Beyaz ruhunun her köşede
hissedildiği öyle muhteşem bir
ortam vardı ki, Nevzat ağabey ve
Selçuk ağabeyin fotoğrafını günün
hatırası olarak aynı karede belgelemek istedim. Çocuklarına ve
torunlarına verilecek en muhteşem
manevi miraslardan birinin bu sayfalarda yer alacak hatıra fotoğrafı
olduğunu düşündüm.
Bu deneysel çalışmalarımda
bana rehberlik ederek ilham kaynağı olan Nevzat İncekara’ya teşekkürü bir borç bilirim. Kapadokya
semalarının daha nice yıllar Siyah
Beyazımız ve ay yıldızımızla renklenmesi dileğiyle... ◊
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“100” AKIMIZ
BEŞİKTAŞ MOGAZ!

T

Yazı:

Barış Uzel
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli

Beşiktaş Mogaz Takımımız,
Süleyman Seba Spor
Salonu’nda üst üste 100.
galibiyetini kazandı.
Hentbol şubemizini kırkıncı
kuruluş yılını üst üste
onuncu şampiyonlukla
taçlandıracaklarına
inandığımız Siyah
Beyazlılarımız’ı tebrik
ediyor, başarılarının
devamını diliyoruz.

arih: 6 Ekim
2012...
Yer: Süleyman
Seba Spor Salonu...
Rakip: Ankara İl

		
Özel İdare...
Parkenin Kartalları, o gün salondan 25-27 rakibine mağlup ayrılıyor.
Ve o maçtan sonra oynadığı her
maçta adete rakiplerinin kabusu
olup çöküyor Beşiktaş Mogaz.
O tarihten sonra, yaklaşık beş
buçuk yılda evinde oynadığı 74
Süper Lig, 21 Süper Lig Play-off ve 5
Türkiye Kupası maçında rakiplerine
Süleyman Seba Spor Salonu’nu dar
edip kazanmasını biliyor.
Tarih: 9 Mart 2018...
Yer: Süleyman Seba Spor Salonu...
Rakip: Beykoz Belediye Spor...
Parkenin Kartalları, rakibini 35-23
yenerek üst üste 100. iç saha galibiyetini elde ediyor.
“Salonlarda Ekol Beşiktaş Hentbol” sloganını sonuna kadar hak
eden, hentbol şubemizin kırkıncı
kuruluş yılında, üst üste onuncu
şampiyonluğuna doğru koşan Beşiktaş Mogaz’ın Süleyman Seba Spor

Salonu’nda oynadığı iç saha maçlarının ücretsiz olduğunu hatırlatırken,
Beşiktaş Mogaz’ın taraftarlarımızın
“100”ünü güldürmeye devam edeceğinin sözünü verebiliriz.
Beşiktaş’ın “100” akı Beşiktaş
Mogaz’ın yakaladığı bu büyük başarıda emekleri tarışılmaz olan Amatör
Şubeler, Süleyman Seba Tesisi'nden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz

Beşiktaş Mogaz, ligde karşılaştığı M. Milli
Piyango’yu 36-25, B.Bld. Ankaraspor’u 27-30,
Beykoz Belediyesi Spor’u 35-23; Türkiye Kupası
çeyrek finalindeki rakibi Aziziye Bld. Termal
Spor’u 42-33 mağlup etti.

Erdal Karacan, antrenörümüz Müfit
Arın, yardımcı antrenörümüz aynı
zamanda Türkiye Hentbol Milli Takım
Antrenörü olan İlker Şentürk, idari
menajerimiz Berk Karahan ve 100
galibiyet öncesi son mağlubiyeti yaşayan takımda olan iki oyuncumuz,
kaptanımız Ramazan Döne ve ikinci
kaptanımız Tolga Özbahar’ın üst
üste 100. galibiyet ile ilgili düşüncelerini ve üste üste onuncu şampiyonluğa doğru gitmemiz hakkındaki görüşlerini siz değerli Beşiktaş
Dergisi okuyucuları için aldık.

üste galip gelerek Beşiktaş Mogaz
Hentbol Takımı’nı ve büyük Beşiktaş
Camiası’nı gururlandırmıştır.
Bu arada Beşiktaş Mogaz, Süper
Lig dışında da, Avrupa’da da başarılar göstermiş ve burada da Beşiktaş’ın gurur kaynağı olmuştur. Son
iki sezonda Şampiyonlar Ligi’ndeki
gruplarımızda on maçta aldığımız
beşer galibiyet ve bir beraberlik,
sadece Beşiktaş Camiası için değil,
Türk hentbolu için de çok önemlidir.
Amacımız sadece Süper Lig’de değil,
Avrupa’da da ses getirebilmektir.”

Erdal Karacan:
“Hentbolcularımızla
gurur duyuyoruz”

İlker Şentürk:
“Hedeflerimizi hep
büyük tuttuk”

“Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımımız, inanılmaz başarılara imza
atıyor. Bu çok anlamlı. Takım sporlarında 100. galibiyet ve arkasından
on yıl üst üste şampiyonluğumuz
gelecek. Bunlar da takım sporlarında
kırılması zor rekorlar. Çocuklarımızla
gurur duyuyoruz. Gerek hocalarımıza, gerek idari, teknik kadrolarımıza,
oyuncularımıza şahsım ve camiamız
adına teşekkür ediyorum. Bu başarılarının devamını diliyorum. Çok
mutluyuz.”

“Beşiktaş’ta göreve başladığımız zaman, hep kulübümüzü layık
olduğu yere çıkartmanın planlarını
yaptık, hedeflerimizi hep büyük tuttuk. Ve yıllardır da üst üste aldığımız
şampiyonluklarla da büyük Beşiktaş
Camiası’nı layık olduğu yere ulaştırdığımızı düşünüyoruz. Hedeflerimizi

hiç küçültmedik, hep büyük tutarak
Şampiyon Ligi’ne sadece katılmayı
değil, gruptan çıkmayı düşündük.
Hep yukarılarda olmayı hedefledik.
Çünkü Beşiktaş bunu hak eden bir
kulüp, Avrupa’da ismi olan bir kulüp.
Sadece futbolda ve basketbolda
değil, özellikle hentbolde de çok
büyük bir yeri var Beşiktaş Mogaz’ın. Bu amaçla da iyi oyuncularla
bir olup iyi antrenmanlar yaptık.
Tüm bunların sonunda da bu 100.
galibiyet geldi ve on sene üste üste
şampiyonluğumuza da çok az kaldı.
Onuncu şampiyonluk bir rekor
olacak, Beşiktaş, hentbolda da
tarihe geçmiş olacak. Bunun için
çok üzün süredir çok iyi çalışıyoruz.
Kaliteli iyi oyuncularla beraber iyi
antrenmanlar yapıyoruz. Sporcularımız olsun, teknik kadromuz olsun,
idari kadromuz olsun çok iyi işler
yapıyoruz, işimizi çok iyi yapıyoruz.
Bu tip başarıları kazanabilmek için
ekip halinde bir arada, uyumlu olarak koordineli çalışmak lazım.
Bunların da üstünde, idari ve
teknik kadronun tamamı Beşiktaşlı,
hatta çoğumuz Beşiktaş Kongre
Üyesi’yiz. O yüzden kendi kulübümüze de sahip çıkarak en yukarılara,
zor hedeflere taşımayı kendimize
ilke edindik ve ilke edinmeye de
devam edecegiz.”

Berk Karahan:
“Aynı ekiple çalışmak da
çok büyük bir avantaj”

“2012 yılından beri tüm maçlarımızı kazanarak geldik bugüne.
Geriye baktığımızda dökülen ter ve
verilen emekle hak edilmiş 100 üst
üste galibiyet var. Çok önemli bir
başarı bu. Bu özel yılda, Beşiktaş’ta

Müfit Arın:
“Amacımız Avrupa’da da
ses getirebilmek”

“Gerçekten çok büyük bir başarı öyküsü bu. On beş yıldır azim,
emek ve alın teriyle örülmüş bir
başarı öyküsü. Bu yola çıktığımızda
ilk amacımız hentbolde bir marka
yaratabilmekti. Bu oluşum içerisinde
sayıları hiç düşünmeden başarıya
odaklandık. On beşinci yılımızda salon takım sporlarında on yıl üst üste
şampiyon olarak bir ilki başarmak
bize nasip olacak. Yine aynı şekilde kendi sahamızda 100 maç üst

Teknik kadromuzun tamamı, on yıldır Beşiktaş’ta birlikte yol alıyor ve onuncu şampiyonluğa da
beraber koşuyorlar.
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Süleyman Seba Spor Salonu’nda üst üste 100. galibiyet, yöneticimiz Erdal Karacan, antrenörümüz Müfit Arın, teknik ekibimiz ve sporcularımız tarafından taraftarlarımızla pasta kesilerek kutlandı.
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hentbol şubesinin kırkıncı kuruluş yılında, üst üste onuncu şampiyonluğa
giderken merhum efsane başakanımız Süleyman Seba’nın adını taşıyan
bu salonda üst üste 100. galibiyeti
almak büyük bir onur, büyük bir
gurur. Beşiktaş Mogaz olarak sadece
üstümüze düşen görevleri yaptığımızı
düşünüyor ve söylüyoruz.
Öncelikle bu galibiyetlerde payı
olan yerli, yabancı eski ve yeni tüm
sporcularımıza teşekkür ederiz. Bu
100 üst üste galibiyetlik seriden
çok sahada olan ilk üç hentbolcumuz kaptanımız Ramazan Döne, bu
sezon başında aramızdan ayrılan eski
kaptanımız İbrahim Demir ve ikinci
kaptanımız Tolga Özbahar’dır. Aynı
şekilde teknik kadromuzun tamamı,
masörümüze kadar, bu üst üste 100
galibiyeti tamamında takımın bir
parçasıydı, beraberdik. Daha inşallah hep beraber nice 100 galibiyet
yaşarız.
Burada önemli bir nokta daha
var. Bu galibiyet serisi yaklaşık beş
buçuk yılda yapıldı. Bu süre Fikret
Orman’ın başkanlığının başladığı zamana geliyor. Aynı zamanda
Amatör Şubelerden Sorumlu Yöneticimiz Erdal Karacan’ın da göreve
başlamasıyla da gelişen bir süreç. On
sene üst üste şampiyon olursak, bu
on kupayı havaya kaldırdığımız on

yılın yedi yılında başkanımız Fikret
Orman’dı. Aynı ekiple çalışmak da
çok büyük bir avantaj oldu bizim için.
Sağ olsunlar hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Oyuncularımız için,
takım için, kulübümüz için her zaman
ne gerekiyorsa yardımlarını esirgemediler ve hep beraber bu başarılara
imza attık.
Baktığımızda her sezon bazı mağlubiyet kazası da oluyor. Ligte veya
kupada olabiliyor. Ya da beraberlik
yaşıyoruz. Bunun hiçbiri iç sahada
olmuyor, hepsi deplasmanda oluyor.
Tabii bu sporcunun motivasyonuyla

da alakalı bir durum. Demek ki daha
iyi şartlarda, daha iyi bir spor salonunda daha fazla taraftarla biz bu
başarıları Avrupa’da da daha büyük
başarılar kazanabiliriz, bunu gösteriyor bize. Buna hepimiz inanıyoruz,
hem hocalarımız hem sporcularımız
hem de Erdal Karacan inanıyor. Başkanımız da inanıyor ki kulübümüzün
gündeminde yeni bir salon yapımı var.
İnşallah yeni salonun yapıldığını hep
beraber görürürüz. Ayrıca bu on yıllık
sürecin yaklaşık yarısında Mogaz ile
olan birlikteliğimiz de çok önemlidir,
Mogaz’a da teşekkürü borç biliriz.”

Ramazan Döne:
“Taraftarlarımızla çok
daha güçlüyüz”

“Bu sezon bizim için çok önemli
bir sezon. Hem 100 maç üst üste
iç saha galibiyeti hem de üst üste
onuncu şampiyonluk bu sezona
kadar hiçbir takıma nasip olmadı.
Takım olarak gururluyuz. Takım
olarak bu sezonun ilk başarısını gerçekleştirdik, inşallah şimdi
sıra şampiyonlukta. Bu takımın bir
parçası ve kaptanı olduğum için
çok mutlu ve gururluyum. Üst üste
onuncu şampiyonluk gelince de
işimiz bitmeyecek, hedeflerimiz
daha yukarılara çıkacak. Kırılması
zor rekorları kırıp Beşiktaşımız’a
kazandırmak her zaman amacımız
olmuştur ve olacaktır. Bu süreçte
bizleri yalnız bırakmayan başta
eşim olmak üzere takım arkadaşlarımın ailerine ve büyük taraftarımıza çok teşekkür ederim. Umarım
bundan sonra da bizleri yalnız
bırakmazlar, biz onlarla beraber çok
daha güçlüyüz. Takım adına herkese teşekkür ederim.”

Tolga Özbahar:
“Her takıma nasip olacak
bir seri değil”

“Bu seri her takıma kolay kolay nasip olacak bir seri değil.
Altı sezonda 100 iç saha maçını
kaybetmemek bence çok önemli
bir başarı. Bu başarı başka bir spor
branşında kazanılsaydı çok daha
fazla takdir toplardı.
Süleyman Seba Spor Salonu, bizim evimiz ve biz evimizde
misafirperverliğimizi en iyi şekilde
gösterip her maçı kazanmak için
elimizden geleni yaptık ve yapma-

On yıl üst üste şampiyon olursak, bunun on yılında takımımızın formasını terletmiş tek sporcumuz;
kaptanımız Ramazan Döne...

ya da devam edeceğiz. Salonun adı
üstünde, rahmetli Onursal Başkanımız Süleyman Seba’nın adını
taşıyan bir salon, biz bu isme saygı
göstermek zorundayız, burada maç
kazandıkça ekstra mutlu oluyoruz.
Üst üste onuncu şampiyonluk da
müthiş bir başarı olacak. Belki de,
takım arkadaşlarımızın ailerini de
hesaba kattığımızda çok büyük bir
başarı hikayesi olduğunu çok daha
iyi anlayacağız. Bu başarıda emeği
geçen tüm eski-yeni sporcularımızın, teknik ekibimizin, başta Hakan

Özmızrak olmak üzere Süleyman
Seba Spor Salonu çalışanlarının,
sağlık ekibimizi, sponsorumuz Mogaz’ın, taraftarımızın, bize destek
olan herkesin bu büyük başarıda
payı vardır. Büyük Beşiktaş Camiası’na daha üst üste nice galibiyetler
nice şampiyonluklar diliyorum, çünkü Beşiktaş Mogaz bunu sonuna
kadar hak ediyor. Sekiz senedir bu
büyük ailenin, Beşiktaş Mogaz’ın bir
üyesiyim, umarım daha uzun yıllar
nice başarıları bu büyük ailede yine
hep beraber yaşayacağız.” ◊
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Yeni yol arkadaşımız

VOLVO
B

aşkanımız Fikret
Orman ile Volvo
Car Türkiye Genel Müdürü Sabri
Sözen, Vodafone
			
Park’ta gerçekleştirilen lansman ile işbirliği
anlaşması imzaladılar. Lansmanda;
Sayman, Mali İşler ve Finanstan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz
Berk Hacıgüzeller, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz
Hüseyin Mican, Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcımız Umut Kutlu ve Kartal
Yuvası Genel Müdürü Serdıl Gözelikli
de yer aldı.
Yapılan iş birliği çerçevesinde
2018-19 sezonu sonuna kadar Volvo
Car Türkiye, futbol takımımızın
oyuncuları ile üst düzey yöneticilerimize araç desteği sağlayacak ve
1903 Tribünü’nün adı “Volvo 1903
Tribünü” olacak.
Volvo Car Türkiye ile iş birliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk
duyduğunu ifade eden Başkanımız
Fikret Orman, lansmanda yaptığı
konuşmada şunları söyledi: “Global-

leşme stratejimizle beraber uluslararası markalarla iş birliği yapmaya
devam ediyoruz. Volvo Car Türkiye
ile önemli bir anlaşma imzalıyoruz.
2018-19 sezonu sonuna kadar Volvo
Car Türkiye ile partner oluyoruz.
Volvo Car Türkiye ile iş birliğine
gitmekten dolayı çok sevinçliyim.
Volvo’nun güvenlik, kalite ve çevreye
duyarlılık özellikleri ile kulübümüzün

ve Vodafone Park’ın temel özellikleri
birbirine çok benzer. Aynı hedeflere
yürüyen iki markanın bir araya gelmiş olmasından dolayı mutluyum.
Sponsorlarımızın mutluluğuna çok
önem veriyoruz. İnanıyorum ki bu iş
birliği her iki markanın da değerine
yakışır bir yol arkadaşlığı olacaktır.
Beşiktaş’ın Volvo Car Türkiye ile çok
önemli işler yapacağına inanıyorum.”
Beşiktaşımız ile Volvo’nun marka
algılarının birbirine çok benzer olduğunu söyleyen Volvo Car Türkiye
Genel Müdürü Sabri Sözen ise, şu
ifadeleri kullandı: “İnsan odaklı tasarım anlayışıyla hareket eden Volvo
olarak, Beşiktaş ile iş ortaklığımızı
duyurmaktan dolayı çok mutluyum.
Beşiktaş ile yaptığımız iş birliği, çok
değerli ve anlamlı bir beraberlik
olacak. Beşiktaş ve Volvo’nun marka
algıları birbirine çok benzer. İki markanın da insana yaptığı yatırım ve
insani değerleri yukarıda tutması ile
Beşiktaş’ın sağlam bir marka olması,
iki markayı birleştirici en önemli unsur. Beşiktaş ailesine çok teşekkür
ediyorum.”
Konuşmaların ardından Orman
ile Sözen, Volvo’nun XC60 model
aracının önünde basın mensuplarına
poz verdi. ◊
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ASTROLOJİK PORTRE:

VAGNER
LOVE
Yazı:

Betül Alakır
ISAR CAP, Danışman Astrolog
www.betulalakir.com
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eşiktaş’ın yeni
transferlerinden, İkizler
burcundan
olan futbol		
cumuz Vagner
Love’ın (tam adıyla Vagner Silva
de Souza) astrolojik doğum haritasını inceliyoruz. Vagner Love, 11
Haziran 1984 Pazartesi günü

Natal / 11 Jun 1984, Mon
Rio De Janeiro, Brasil pical / Whole Sign
/ Tro

Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde doğmuş. Love’ın doğduğu
gün kişisel yaşam enerjisini sembolize eden Güneş İkizler burcunda, duyguları temsil eden Ay da
Akrep burcunda bulunuyormuş.
Bir doğum haritasındaki
gezegen konumları incelenerek
kişilik, duygusal yaklaşımlar, aklın
kalitesi, mücadele şekli ve daha
birçok konuda karakter analizi
yapabiliriz.
Love’ın doğum haritasında Güneş, Merkür ve Venüs gezegenlerinin İkizler’de konumlanması, onu
tam burcunun özelliklerini taşıyan
bir kişi yapıyor. İkizler burcundan
olanlar hayatın birçok alanına
hızlı, seri, amacına çabuk ulaşmak isteyen, pratik özelliklerle
yaklaşırlar. İletişim içinde olmak,
etrafında zeka seviyesi yüksek ve
kendilerini hızlıca anlayan kişilerin
olması onlar için oldukça önem
taşır.
Love, Beşiktaşımız’a 2018 yılın
Ocak ayında, yani sezon ortasında transfer oldu. Henüz takım ile
uyum sağlama sürecinin başında
olmasına rağmen gol yollarında
hızı, fırsatları değerlendirmek
isteyen tavırları ve istekli davranışlarıyla geleceğe yönelik
oldukça iyi sinyaller veriyor. Hatırlatmak gerekirse
ara transfer döneminde
Premier Lig’den Everton
takımı tarafından yüksek
bir bedelle transfer edilen
oyuncumuz Cenk Tosun
da becerikli bir İkizler burcu
forvet oyuncusuydu.
Vagner Love, futbol oynamaya çok küçük yaşlarda

babasının aldığı bir topla başlamış, sekiz yaşında salon futboluna merak salmış ancak sonrasında Rio de Janerio’nun küçük
kulüplerinden biri olan Bangu’da
altyapı eğitimi almış. Ancak daha
sonra aradığı şeyin bu olmadığını
fark edip yeşil zemindeki futbola
dönmüş.
Love’ın İkizler burcu olması
onun çok yönlü, hareketli, becerikli, hızlı davranmaya meyilli
olmasını sağlıyor. İletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilen bu
burç insanları için zihinsel paylaşımlar çok önemlidir. Bilgi almak
ve aktarmak temel ihtiyaçlar
arasında yer alır. Konuşmak, okumak, izlemek, öğrenmeye meraklı
olmak, soru sormak, çabuk düşünmek ve hemen kavramak tipik
İkizler burcu özellikleridir. Neşeli,
keyifli ve esnek olmaları sebebiyle çok çabuk adapte olabilir, yeni
koşullara hemen uyum sağlayabilirler. Bir röportajında kullandığı şu
cümleler aslında onun burcunun
tipik özelliklerinin hayata bakış
açısını nasıl oluşturduğunu adeta
kanıtlar nitelikte: “Brezilyalı oyuncuları nasıl tarif edersiniz; teknik ve çabuk futbolcular olarak.
Brezilyalı oyuncuların teknik ve
çabuk olmalarının ana sebebi salon ve plaj futboludur. Oyuncular
orada dar alanda çabukluğunu ve
tekniklerini geliştiriyorlar. Çünkü orada çok hızlı düşünüp, hızlı
karar vermeniz gerekiyor.”
2002 yılında Brezilya’da
Palmeiras kulübü ile imzaladığı
anlaşma ile profesyonel futbol
hayatına başlayan Love; iki yıl
boyunca oynadığı bu kulüpte kırk

iki maçta yirmi yedi gol atmış
ve ekibinin şampiyon olup birinci
lige yükselmesine büyük katkı
sağlamış. 2004 yılında Rusya
Premier Lig ekiplerinden CSKA
Moskova tarafından transfer
edilen Love, 2013 yılına kadar bu
ekipte toplam 158 maçta yetmiş
dokuz gol attı. Rusya’da parlak
bir kariyer yapan Love, CSKA
Moskova takımıyla iki Lig Kupası,
beş Rusya Kupası, üç Rusya
Süper Kupası ve 2005 yılında da
UEFA Kupası’nı kazandı. Ayrıca
2008-2009 yıllarındaki UEFA
Kupası’nda da sekiz maçta on
bir gol atarak en golcu futbolcu ünvanını da kazandı. 2009
yılında Palmeiras’a, 2010 yılında Flamengo’ya kiralanan Love,
2013 yılında 12 Milyon Euro’ya
Çin’in Shandong Luneng takımına transfer oldu. İki yıl süren Çin
macerasının ardından Brezilya’ya
geri dönen Love, Corinthians’ta
bir yıl oynadıktan sonra Ocak
2016’da Monaco’ya transfer
olarak yeniden Avrupa’ya döndü.
Vagner Love, Ağustos 2016’da
Alanyaspor tarafından transfer
edildikten sonra, 26 Ocak 2018
tarihi itibarı ile Beşiktaşımız’a
transfer oldu.
Sporcu haritalarının en
önemli gezegenlerinden
olan Mars, kişinin iradesini,
isteklerine ulaşmak için
nasıl motive olduğunu
gösterir. Love’ın haritasında Mars çok
güçlü yerleşimde olduğu
Akrep

burcunda bulunuyor. Aynı
zamanda doğum haritasında kişinin duygusal mutluluk
ihtiyaçlarını gösteren Ay da
Akrep burcunda yer alıyor. Bu iki
gezegenin, su elementinden Akrep burcunda bulunması, Love’ın
harekete geçmek ve hedefine
ulaşmak için öncelikle duygusal
olarak amacına kendini adamış
olması gerektiğini vurguluyor.
Eğer duygusal bir motivasyonu
olmazsa, diğer gezegenleri hava
elementinden İkizler burcunda
bulunduğu için çok kolay dikkati dağılabilir, konsantrasyon
problemi yaşayabilir. Akrep’teki
gezegenler kişinin alışkanlıklarının önemli olduğunu gösterir.
Kalpten bağ kurdukları zaman
sonuna kadar verici olabilir, empati kurabilirler. Ayrıca sezgisel
yönün kuvvetli olması sebebiyle ortam içindeki her türlü
davranışı anında hissedebilirler.
Akrep burcundaki Mars’ın en
büyük avantajı sakin ve korkusuz
yönünü ön plana çıkararak kriz
anlarını da büyük bir soğukkanlılıkla yönetebilecek bir potansiyel
vermesidir. Tabii bu potansiyelin
kişi tarafından doğru kullanılma
yönünde geliştirilmesi de kişinin
kendisine aittir.

Love’ın doğum haritasında
keyifleri, sevgiyi, istekleri sembolize eden Venüs gezegeni
İkizler burcunda yer alıyor. Bu
konum kendisinin keyifleri söz
konusu olduğunda yenilikçi, farklı
olmaktan hoşlanan, belki biraz
aceleci ve isteklerini hemen elde
etmek isteyen özelliklere sahip
olabileceğini gösteriyor. Asıl
adı Vagner Silva de Souza olan
Brezilyalı futbolcunun “Love”
lakabını almasının sebebi de, on
dokuz yaşındayken kampa kız
arkadaşını getirmiş olmasıymış.
Aşk hayatının yanı sıra zevkleri
de temsil eden Venüs’ün ikizler
burcunda olması onun renkli bir
kişilik olduğunu vurguluyor. Kendisi ile özdeşleşen mavi saçlarından bahsederken, “Biliyorsunuz
o saçlar orjinal değildi, gerçek
saçım kıvırcıktı ve uçlarına ekler
yapıyorduk. Mavi saçı yapmak
yaklaşık üç saatimi alıyordu.
Ancak yaşım ilerleyip saçlarım
azalınca o saçları sökmek zorunda kaldık” diyerek, o saçından zor
vazgeçtiğini de belirtiyordu.
Brezilya Milli Takımı formasını
yirmi bir kez giyerek, beş gol
kaydeden, çift ayağını da
kullanabilme özelliğine sahip
olan futbolcumuza kendi
kıvrak özelliklerini ve
yeteneklerini rahatça ortaya koyabileceği başarılı
bir sezon ile taraftarlarımıza şampiyonluk
kupası sevincini
yaşatacak muhteşem goller
diliyorum.

71

Nisan
2018

Bekçisiyiz kopsa kıyamet

SiYAH BEYAZ
bize emanet

B

eşiktaş’ın ateşiyle kavrulan taraftarlarımız, yine
farklı coğrafyalarda sevdalarını dalgalandırdı.
Yüz on beş yıllık şanlı
			
tarihiyle övünen Beşiktaşlılar, alnı ak, başı dik yürümenin verdiği
gururu her daim hisseder. Siyah Beyaz tutku
bu ay da turizm cenneti Tayland’da, Afrika’nın en yüksek dağı Kilimanjaro’da, eşitlik
ve adaletin sembolü Küba’da ve mavi Ege
Denizi’nin kasaba kültürünü unutmayan Akyaka semtinde yükseldi göklere.
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Altın Tabancalı Adam
tutkumuzu kıskandı
İnsanlık yerleşimi kırk bin yıl öncesine kadar giden Tayland, Beşiktaş’ın yılmaz neferi Muhammet Anlı ile tanık oldu sevdamıza. Dinler
arası diyaloğun sembol ülkelerinden Tayland, dünyanın en kalabalık yirmi ülkesi içinde yer alırken, Muhammet’in taşıdığı Siyah Beyaz
bayrak, kalabalıkta fark edilmesini sağladı. Çarşı’nın haylaz çocuğu
Muhammet, James Bond filmlerinden “Altın Tabancalı Adam” bölümünün çekildiği ünlü kayalıkta ölümsüzleştirdi Beşiktaş sevgisini. Roger
Moore’un “Ben Bond, James Bond” diyerek iz bıraktığı kayalıklarda,
turistleri gezdiren yerlilerle birlikte fotoğraf çektiren Anlı, duygusal
anlar yaşadı. Beşiktaş’ın en çok renklerinden etkilendiklerini söyleyen
Taylandlılar, tüm Siyah Beyaz tutkunlarına selamlarını iletti. Muhammet Anlı, “Ağaçlı yolda yürürken hissettiğimiz aidiyet duygusu bu
medyatik adada kendini gösterdi. Uğruna deplasmanlara koştuğumuz
takımımız, mabedimizden binlerce kilometre uzakta bana yine gurur
yaşattı” dedi.

Zirveleri zorlayan
aşk: BeşiktAŞK
Kendimizi iyi, sağlıklı, coşkulu, mutlu ve
heyecanlı hissettiğimiz yerdir Vodafone
Park. Vodafone Park’ta çalışan Dilara Durna
da, amatör olarak ilgilendiği dağcılık sporunda zirveyi zorlayan doğa tutkunlarından. “7 Zirve” adıyla bilinen, yedi kıtanın en
yüksek dağlarına çıkmayı başaran ilk Türk
kadın olmak için çabalayan Dilara, en büyük
zirve tırmanışının Beşiktaş için duyduğu
heyecan olduğunu vurguluyor. 5 bin 895
metre yüksekliği ile kara kıtanın en yüksek
zirvesi Kilimanjaro’nın sönmüş bir volkan
olduğunu belirten Dilara, “Hem Beşiktaş
sevdamı dalgalandırdım hem de yükseklere
çıkma heyecanının Siyah Beyaz tutkumla
birleştirdim. Bu öylesine bir sevgi ki zirveleri zorlarken bile aklımdan çıkmıyor” dedi.
Dilara, Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun ardından bayraklarını haziran ayında
Avrupa'nın en yüksek dağı olan Elbruz'da
dalgalandıracak.

“Hayatımın öznesidir
Beşiktaş”
Gazetecilik için deneyim, meslek aşkı, merhamet ve başarı gibi kelimeler bir araya geldiğinde
akıllara Cemal Köyük gelir. Otuz beş yıl çalıştığı
medya sektöründen emekli olduktan sonra hemen
Ege Denizi’ne yönelen Köyük, hayal ettiği ‘bohem’
hayatı yakaladı. Muğla’nın Akyaka beldesine yerleşen usta foto muhabiri Cemal Köyük, yanından
eksik etmediği Siyah Beyaz atkısını taraftarlarımız için dalgalandırdı. Köyük, şöyle konuştu:
“Hayatımın bir parçası değil öznesidir Beşiktaş.
Sevgi, mutluluk, huzur, eş, anne, baba, evlat ya da
sevgili hepsidir benim için. Şereftir Beşiktaş’ın yolunda yürümek. Bazen üzülsek ya da isyan etsek
bile içimize atar, sevdamızı yine Siyah Beyazlılarla
paylaşırız. Önce ‘Efendi’ oluruz. işte bu yüzden ne
mutlu Beşiktaşlıyım diyenlerdenim.”

Latin dünyası taraftar gördü
Tek başına Güney Amerika kıtasını gezen Sema Ertürk’ün
İstanbul’dan götürdüğü Beşiktaş atkısı yine otantik yerlerde
dalgalanıyor. Uruguay’ın efsane başkanı José Alberto Mujica
Cordano’nun Montevideo’daki çiftliğinde Siyah Beyaz sevdasını
dalgalandıran Ertürk, güçlü, kendinden emin ve sevdalı rotasını devam ettiriyor. Ertürk, “Otostop yaparak dolaştığım Güney
Amerika kıtası ilginçlikler buluşması yaşatıyor. Bu kez Küba’da
dalgalandırdım bayrağımızı. La Habana, Santa Clara, Trinidad,
Camagüey, Holguin, Guardalavaca’nın ardından Santiago de Cuba’dayım. İki-üç yıl sürecek Orta ve Kuzey Amerika seyahatime
başladığım Küba’nın ardından Haiti, Dominik, Jamaika, Panama,
Kosta Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize,
Mexico, Amerika, Kanada, Alaska’ya devam edeceğim. Elbette
Siyah Beyaz tutkum benimle olacak” dedi. ◊

SİZ DE BEŞİKTAŞ AŞKINIZI GİTTİĞİNİZ HER YERE TAŞIYIN, FOTOĞRAFLARINIZI YAYINLAYALIM. / gkarakas1903@gmail.com
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En güzel
Beşiktaş’ın
çocukları sever

B

Yazı:

Fatma Arsan

Yavru Kartallar başta
olmak üzere dünyadaki
bütün çocukların 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlu olsun. Ulusal
egemenlik duygusunun doya
doya yaşanacağı nice 23
Nisan’lara...

u ay sizleri benim çocuk bayramlarımın geçtiği memleketime götürüyo			
rum... Ayvalık’ta
bu sıcacık Ege yuvasında konuklarımız Hanife Gürler ile kızı Deniz
Mavi ile buluştuk...
Kısaca sizleri tanıyabilir miyiz?
Ben Hanife Gürler. İşletme mezunu, insan kaynakları işe alım uzmanıyım. Altı yıl önce kızımın dünyaya
gelmesiyle iş hayatıma ara verdim.
Şu anda kendimize ait özel bir
müzayede evine destek veriyorum.
Yaklaşık bir yıl önce Beşiktaş’tan
Ayvalık’a göç ettik. İstanbul’dan gitmeyi, kontrol edemediğimiz kentsel
dönüşüm ve toplumsal olaylar, bizi
yavaş yavaş yaşamın kenarında bir
biblo gibi hissettirdiği için istedik.
Yaşamımızın tamamını doldurmayı
seçtik ve yolumuz Ayvalık’a çıktı. Şu
anda 137 yıllık bir taşevde, kasaba
hayatı yaşıyoruz.

“O ruha sahip olması
için jimnastik hayatına
Beşiktaş’la başlaması çok
önemliydi, öyle de oldu.
Dört yaşında Beşiktaş
Jimnastik Kulübü’ne
başladı. Şimdi Ayvalık
Spor Merkezi’nde devam
ediyor olsa da Beşiktaş’la
başlamış olmanın
gururunu yaşıyoruz.”

Kızım Deniz Mavi, inanılmaz
bir spor sever. İki yıldır jimnastik
yapıyor ve bu yıl da okulda yüzme
eğitimi alıyor. Hayvanlara, özellikle
köpeklere aşık. Ayvalık’ta tanımadığı köpek çok az. Geçtiğimiz yaz
sokakta birkaç kişinin etrafına toplandığı bir köpek gördü ve babasına
“Baba bu insanlar bu köpeği kaçırmış olabilirler gidip sorar mısın?”
dedi ve meğer köpek kayıpmış,
insanlar da belediyeyi arıyorlarmış.
Deniz Mavi, o köpeğin fırının köpeği
olduğunu söylüyor, fırına gittiklerinde sahibi de kayıp ilanı için
belediyeyi arıyormuş. Hayvan ve
spor seven bir çocuk olması bizi
çok mutlu ediyor.
Beşiktaşlı olmak nasıl
hissettiriyor size? Herkesin
bir Beşiktaşlı olma ya da
Beşiktaşlı doğma öyküsü
vardır. Sizinkini de anlatır
mısınız bize?
Beşiktaşlı olmayı on
altı sene evvel eşimle
tanıştığımda gördüm
ve ben öyle bir takım
tutmak görmedim. Öyle bir
tutuyorlar ki takım da, skor
da bir bütün oluyor, her şey
sadece Beşiktaş oluyor,
Beşiktaşlı olmak oluyor. Asıl
hayran bırakan durum ise
bütün Beşiktaşlılar aynı seviyor Beşiktaş’ı, ben öylesine
Beşiktaşlı olan birini görmedim. Beşiktaşlı olmak, sadece
futbol takımını desteklemek de
değil, içinde Beşiktaş olan her şey
kutsal, her şey çok değerli... Türkiye’nin, hatta dünyanın bir ucunda
yaşayan Beşiktaş’a adım atmamış
Beşiktaşlı bir taraftarın, Beşiktaş
semti denilince gözleri doluyor. Bu
muazzam bir olay. Beşiktaşlı olmak

felsefesi diye bir şey var; bir yaşam
biçimi, bir bakış açısı var. Gelelim
benim Beşiktaşlı olmam konusuna,
ben takım tutmuyorum. Tutsam
Beşiktaş’ı tutarım o yüzden tutmuyorum çünkü o duyguyu kaldırabilecek bir yüreğim yok benim. Marş
söylenirken daha “Sen benim her
gece efkarım” cümlesi bitmeden
boğazım düğümlenir benim. Yarı yıl
tatilinde Beşiktaş JK Müzesi’nde
karaoke odasında 112. yıl marşını kızım söylerken hüngür hüngür
ağladım.
Ayvalık’ta hayat nasıl? Burada
Beşiktaşlı olmak nasıl?
Ayvalık, çok keyifli. Aslında iki
hali var Ayvalık’ın; yaz hali ve kış
hali. Yaz hali uzun bir tatil gibi.
Buraya yerleşmeden önce en fazla
bir hafta yapabildiğim tatili bütün
bir yaz yapıyormuşum gibi. Böyle
olmasının en büyük sebebi Ayvalık’ta bir iş yerimizin olmaması.
İstanbul’da çalışıp, Ayvalık’ta yaşıyoruz. Eşim gidip geliyor İstanbul’a,
biz kızımla hep Ayvalık’tayız. Bana
göre Ayvalık’ın asıl hayran kalınası
hali kış. Tam bir kasaba; sahili, kafeleri, küçük restoranları çok daha
keyifli. Semt ruhunu biz Beşiktaş’ta
çok güzel tecrübe ettiğimiz için hiç
zorlanmadık. İstanbul’da yaşarken
de son yıllarda mümkün olduğunca
Beşiktaş’tan dışarı çıkmazdık, alışmıştık tek merkezli bir semt yaşamına. Ayvalık Beşiktaşlılar Derneği
var. Muhtarın evinin tamamı Siyah
Beyaz boyanmış, tepesinde de
Kartal var. Eve giderken önünden
geçiyoruz, evimizde hissettiriyor.
İstanbul’da evimizin karşısında
Hakkı Yeten Tesisleri vardı, hemen
her pazar oradaki maçları izlerdik.
O çocukları görünce çok etkilenirdi
Deniz Mavi (kızımız). Daha bir ulaşılabilir oluyordu Beşiktaş. Burada
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“Müze gezisinden kızımın hafızasına kazınan ve dilinden
düşmeyen bir cümle; “İyi insan olmadan, iyi Beşiktaşlı
olunmaz”. Ben her gün “İyi insan ol” desem bu kadar
etkili olmazdı sanırım. Çok seviniyorum Beşiktaşlı
olduğu, o ruha sahip olduğu için.”

Birbirimize ilham olduğumuz, benim
gibi Ayvalık’a göç etmiş bir anneyle
(Ayşen) Ayvalık Halk Kütüphanesi’nde Kadınlar Kitap Kulübü ve
her Cumartesi Anne-Çocuk Kitap
Kulübü’nü kurduk. TEMA Ayvalık
ekibiyle çevre bilincini geliştirici etkinliklere başladık. Çocukları bırakıp
sinema gecesi yapıyoruz.
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çok değerli Beşiktaşlı dostlarımız
var. Örneğin Antikacılar Sokağı’nda “1903 Antik” var, Süreyya abi
bizim için Beşiktaş. Hani demiştim
ya içinde Beşiktaş geçen her şey
değerli; Beşiktaş bizim hayatımızın
tam göbeğinden yayılıyor tamamına. Eşim ve ben koleksiyoneriz aynı
zamanda. Eşim Arda Gürler Beşiktaş Koleksiyonu’yla gündemde olan
bir koleksiyonerdir.
“Ayvalık Anneleri” isimli bir
platformunuz var. Ayvalık Anneleri
neler yaparlar, onları nasıl tanımalı
ve tanıtmalıyız?
İstanbul’daki gibi bir yaşam
tasarlamadım Ayvalık’ta. Yapmak
istediklerimi İstanbul’da yapacak
cesaretim ve alanım olmadığından
geldim Ayvalık’a. Ayvalık her şeyi
yapabilmeniz için mükemmel bir
yer. Yaşam için her şeyi... Dünya
böyle çünkü biz onu böyle hayal
ediyoruz, ben hayalimi değiştirmek için geldim Ayvalık’a. Ayvalık
Anneleri platformunu kurmamdaki
amaç da buydu. Benim gibi annelerle tanışmak, paylaşmak, birilerine
dokunmak ve ilham olmak muazzam bir insan olma durumu bence.

Maç izler misiniz? Totemleriniz
var mıdır?
Maç izliyorum, Özellikle basketbol maçlarından çok keyif alıyorum, kızımızla gidiyoruz izlemeye.
Maç aralarında sahaya iniyor, çok
mutlu oluyorum. Ben takım tutma konusunda maalesef özgür
bırakmıyorum Deniz Mavi’yi. Bir
takım tutacaksa -ki tutmasını çok
isterim- Beşiktaş’ı tutacak. Diğer
her konuda özgür. O ruha sahip
olması için jimnastik hayatına Beşiktaş’la başlaması çok önemliydi,
öyle de oldu. Dört yaşında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne başladı.
Şimdi Ayvalık Spor Merkezi’nde
devam ediyor olsa da
Beşiktaş’la başlamış
olmanın gururunu
yaşıyoruz.
Erkek egemen bir
dünyada, bir kadın
olmak, bir kadın
olarak Beşiktaşlı
olmak, çok kıymetli.
Ve geleceğe güzel,
güçlü hanımefendiler
yetiştirmek de... Bunun getirdikleri ya da
gerektirdikleri için ne
söyleyebilirsiniz?
Bir gün eşim
Beşiktaş Çarşı’dan
eve gelirken şöyle bir
olaya tanık olmuş;
kafede bir çift tartışıyor, erkek kıza sert
davranmaya başlıyor
ve mekanın sahibi
“Burası Beşiktaş ....”
diyerek çocuğu dışarı
atıyor. Müze gezisinden kızımın hafızasına kazınan ve dilin-

den düşmeyen bir cümle; “İyi insan
olmadan, iyi Beşiktaşlı olunmaz”.
Ben her gün “İyi insan ol” desem bu
kadar etkili olmazdı sanırım. Çok
seviniyorum Beşiktaşlı olduğu, o
ruha sahip olduğu için.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
“Ayvalık Anneleri” sosyal medya hesabını açtıktan sonra sürekli
Ayvalık’a yerleşmek isteyen annelerden mesajlar almaya başladım.
Nasıl olduğunu, nasıl bir süreçten
geçtiğimi tek tek anlatmak yerine
bir kitap yazmaya karar verdim. Şu
sıralar onu yazıyorum. Kısaca şunu
söylemek isterim ki; biz İstanbul’dan
kaçmadık, kaçmak doğru bir yaklaşım değil, biz kendimize doğru
bir yolculuğa çıktık. Fikirlerimi
paylaşma fırsatı ve hayranı olduğum Beşiktaş başlığında bana yer
verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Benim için anlamı çok büyük, çok
değerli bir söyleşi oldu.
Siyah ve Beyaz’ın engin, uçsuz, bucaksız sınırsızlığını birkaç
satıra sığdırma yollarında biz de
gözümüzde bir-iki damla memleket hasretiyle teşekkür ediyoruz
Hanife ve Deniz Mavi’ye... Ve Ayşen
Boran’la birlikte tüm Ayvalık Anneleri’ne, bu güzel yolculuklarında
Beşiktaş kadar sonsuz sevgiler
olsun. ◊
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Neden psikoloğa gideyim?

Deli miyim ben?
Yazı:

Serdar Vatansever
Uzm. Klinik Psikolog
www.serdarvatansever.net
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B

azı insanlar
kendilerini
korumak için
çevrelerine o
kadar kalın
			
duvarlar
örerler ki, o duvarlar dıştan bir
yardımı kabul etmeksizin, içeriden dışarıya çıkamama gibi
bir probleme de sebep
olabilir. Kişi kendi
dünyasında
yaşar ve
dışarıdan
saldırı

almadığı gibi, her türlü yardım
girişimi de sonuçsuz kalacaktır.
Psikolojik destek, insanın kendini
tanıma sürecidir. Neden bu kadar
önemlidir? Şöyle tanımlayalım:
Bir arabanız var ve tamirci
olmayan bir yolda ilerliyorsunuz.
Eğer arabanızın nereden arıza
verdiğini çözer, saptarsanız onu
tamir edersiniz. Öte yandan bu,
arabanın hiç arıza yapmaması
için ne kadar hıza çıkabileceğinizi, yola çıkmadan ne kadar
benzin koyabileceğinizi anlayabilmeniz demektir. O arabayı ne
kadar iyi tanırsanız o kadar yolda
kalmazsınız. Peki bu araba hiç
yolda kalmaz mı?
İnsanlar hayatlarının bir
kısmında baş edemeyecekleri
şeylerle karşılaşabilirler,
o zamanlarda ne yapılmalı?

İlk adım: Yardım kabul edilmeli! Sağlıklı bir insan yardım
kabul eden insandır. Bir ortama
girin ve şu soruyu sorun, eğer
cevabını olumlu alıyorsanız o kişi
aradığınız kişi değildir. Soru mu
ne? “Sence psikoloğa ihtiyacın
var mı?” Deneyin, göreceksiniz, çoğunlukla en karışık ruh
haline sahip kişiler destek kabul
etmezler.
İkinci adım: Korkma! Bir psikolog sizi asla küçük düşürmez.
Bunun yerine kendi ruh halinizi
olabildiğince en açık yönüyle
ortaya koymak sizi hedefe daha
fazla yakınlaştırıcaktır.
Üçüncü adım: Dişi ağrımadan
dişçiye gitmeyen bir milletin
evladı olarak, sen ruhunun acı
çekmesini bekleme! Uzmanını
araştır, belirle ve harekete geç!
Unutma, problemsiz değil, problemi çözebilen bir kişi olmak
daha sağlıklıdır. Öteki
türlü herhangi bir
kötü durumda
kendini bırakacaksın!

Dördüncü adım: İnternette şikayetini araştırıp kendini
etiketleme. Onu yapacağına git
Beşiktaş’ın sitesinden güncel
haberleri takip et, bırak psikolog
işini yapsın.
Beşinci adım: Gitmişken omzumdaki ağrıyı da hallettireyim
deme! Her şeyi halletmek için
acele edersen sürecin sonunda,
hayatında başına gelenlerin tümünün aceleciliğinden kaynaklandığını anlayabilirsin.
Altıncı adım: “Ya bu adam/
kadın beni nerden anlayacak?”
deme! Kanser tedavisi yapan bir
doktorun kanser olması gerekmiyorsa, ruh sağlığı uzmanının da
seninle aynı doğrultuda bir hayat
yaşamasını bekleme.
Yedinci ve en önemli adım:
Danışmanlık sürecinin başındaki
sen ile devamındaki sen yeniden
tanışacaklar. Yani farklılığa çok
şaşıracaksın. Ama bu adımın
önemli olmasının sebebi, kişiler süreç
içerisinde

“göstermelik düzelmeler” dediğimiz geçici iyi olma haline
girebilirler. En önemlisi bu hissiyatı sürekli kılmaktır. Bu yüzden
uzmanınızın sizin için belirlediği
danışmanlık planına uyun.
**
En güçlü insanlar kendini
tanıyan insanlardır. Bir futbol takımı gibi düşünün... Eğer takımın
dinamiklerinde pozitif ve negatif yanlar belirlenmişse, takım
avantajlı olduğu bölgeden rakibe
saldıracaktır. Yani iyi olduğu
bölgeleri tahlil edebilen bir takım,
rakiplerinin mental olarak önündedir. Günümüzde birçok insan
kendiyle karşılaşmamak
adına bu bilimsel hizmetten kaçınıyor. Fakat
öte yandan birçok
insan da bu
yolla çıkamadığı

yolları daha rahat aşabiliyor.
Bu yüzden siz şikayetlerinizin
temelini tahlil edebilen tarafta
olun, mutlu olun! Mutluluk neye
sahip olduğunuzda değil, sahip
olduklarınızla ne yapabildiğinizle
alakalıdır. Bu yüzden bir psikolog,
cebinden mutlu olmanı sağlayacak somut şeyler vermek yerine,
senin hayatındaki şeyleri görmeni sağlayacaktır. Bu yazıyı okuyup bir gün kendi için bu sağlıklı
süreci başlatmaya karar veren
biri olur da bana yazarsa, kim
bilir belki de ben
kendi psikoloğumda
olurum. ◊
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Futbolda
sosyal
sorumluluk
projeleri

eden diğer alan/dal ise sosyal
medya pazarlamasıdır. Yaklaşık
olarak beş yıldır ülkemizde daha
aktif hale gelen dijital kanallar,
yani sosyal mecralar, şu dönemlerde pazarlamanın önemli
birimlerinden biri haline gelmiştir.
Özellikle spor kulüpleriyle imzaYazı ve Fotoğraf: lanan sponsorluk anlaşmalarının
Handan Kaloğulları en önemli gelir kalemleri arasına
Spor ve Pazarlama Yöneticisi
girmiştir.
Tıpkı taraftarlar arasında maç
skorlarındaki tatlı atışmalar gibi
takımların takipçi sayısı da konuşulur hale geldi. İşte tam da bu
Türkiye Şampiyonu noktada, piyasadaki ihtiyacı fark
Beşiktaş, Fransa eden profesyonel araştırma şirketleri, bu alan ile ilgili araştırma
Şampiyonu Monaco’dan yapabilecekleri alt birim daha yadaha çok takip ediliyor. ratmış, kurumların bu alandaki iş
Beşiktaş’ın en çok takip yükünü hafifletmek için ise dijital
edilen oyuncusu ise medya ajansları kurulmuştur.
Futbol alanınında büyük araşyeni transfer Pepe oldu. tırma şirketi olan KPMG Football
Portekizli savunma Benchmark, Şampiyonlar Rapooyuncusunu 21,6 milyon ru 2018’de “sosyal medya puan
kişi takip ediyor. cetveli”ne yer verdi. Dört sosyal medya (Twitter, Instagram,
Facebook ve Youtube) rakamları
esas alınarak yapılan çalışmayı
ütün sektörinceleyelim.
lerin ihtiyaç
Real Madrid’in şampiyon olduduyduğu,
ğu araştırmada İspanyol kulübü,
olmazssa
eksikliği hissedört platformda Facebook’ta
106,1 milyon, Twitter’da 45,3
			
dilen birimdir
milyon, Instagram’da 54 milyon,
pazarlama... Pazarlamanın kenYouTube’da da 2,6 milyon kişi tadini en iyi gösterdiği, en popüler
olduğu ve oyun alanın en geniş
rafından takip ediliyor ve toplamolduğu alan sanırım spor sektörü- da 208 milyon kişiye ulaşıyor.
Beşiktaş 11,4 milyon takipdür. Bana göre sporun içindeki dal
çisiyle beşinci sırayı aldı. Kara
olan futboldur.
Kartallar, 7,4 milyon takipçisi olan
Bu alanın oyun alanı o kadar
Fransa Şampiyonu Monaco’yu
geniştir ki futbolculardan tutun
gerisinde bıraktı.
televizyona, maçlara gelen izleyiListede yer alan Süper Lig
ciden tutun tüm taraftar algısına
Şampiyonu Beşiktaş’ı 1 Aralık
kadar birçok kalemleriniz bulu2017 itibariyle Facebook’ta 6 milnuyor. Öncesinde pazarlamanın
yon, Twitter’da 3,5 milyon, Instagiçinde bulunana sonrasında ise
dijital kanallar olarak rüştü ispat
ram’da 1,7 milyon, YouTube’da 100

B

bin kişi takip ediyor ve Beşiktaş
11,4 milyon kişiye ulaşıyor. Fransa
Şampiyonu Monaco’yu ise dört
platformda toplam 7,4 milyon kişi
takip ediyor.

Sosyal medya liginde
öne çıkan rakamlar

•

Beşiktaş’ın en çok takip edilen oyuncusu yeni transfer Pepe
oldu. Portekizli savunma oyuncusu 21,6 milyon kişi tarafından
takip ediliyor.
Real Madrid’in en yakın
takipçisi Premier Lig Şampiyonu
Chelsea. Londra temsilcisinin 72,9
milyon takipçisi var.
Bundesliga’da son beş yılda
şampiyonluk kupasını kimseye kaptırmayan Bayern Münih,
“sosyal medya ligi”nde ise üçüncü
basamakta. Panzerleri 61,4 milyon
kişi takip ediyor.
Bir döneme damgasını vuran
ancak şike cezası sebebiyle popülaritesi zarar gören Juventus’un
dört platformda 46,5 milyon
takipçisi var.
Real Madrid’in sosyal medyadaki başarısının altında Cristiano
Ronaldo da önemli rol oynuyor.
Portekizli futbolcuyu tam 304
milyon 400 bin kişi takip ediyor.

•
•

•

•

Takipçi Sayısı
Kulüp
208 M
Real Madrid
72,9 M
Chelsea
61,4 M
Bayern Münih
46,5 M
Juventus
11,4 M
Beşiktaş
7,9 M
Monaco
5,7 M
Benfica
2,5 M
Celtic
2,3 M
Basel
1,9 M
Spartak Moskova
1,3 M
Feyenoord
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Röportaj:

Melike Saied
Fotoğraf:

Rahman Sağıroğlu
Ufuk Tuncaelli

O, Koçovalı ailesinin
gündüzleri kimyager,
geceleri müzisyen küçük
oğlu... Beşiktaş’ın sadece
kulübünün müptelası
değil; lisesinin de mezunu:
O, bir Beşiktaş Anadolu
Liseli... Üstelik de
mühendis çocuk: İTÜ Uçak
Mühendisliğini bitirmekle
kalmıyor, aynı zamanda
tam teşekküllü bir dizi
oyuncusu da oluyor.
Beşiktaşlı oyuncu Aras
Bulut İynemli, sinema,
televizyon ve eğlence
dünyasına dair tüm
hissettiklerini aktardı.

lk olarak Arka Sokaklar
dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 20102013 yıllarında Mete
Akarsu karkaterini canlandırdığı “Öyle Bir
Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı.
“Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı.
“Maral”da Hazal Kaya ile başrolü
paylaştı. “İçerde” dizisinde Umut/
Mert karakterini canlandırdı. “Çukur”
dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam eden İynemli, “Pek
Yakında”, “Mahmut ile Meryem”,
“Tamam mıyız” gibi yapımlarda da
rol aldı.
Vodafone Park’ı gezdin. Şeref
Turu, müze, saha içi... Nasıl vakit
geçirdin?
Çok güzel bir Şeref Turu yaptık.
Çok gurur verici bir şey tabii benim
için. Ne zamandır da yapacağız diyorduk ama set çok yoğun geçiyor.
Biz haftada altı gün çalışıyoruz.
Beşiktaş aşkın bambaşka. Bunu
çok iyi biliyoruz. Peki spora, futbola bakış açın?
Eskiden taraftarlık konusunda
daha serttim. Önemli olan bunun
bir spor olduğudur. Ama tabii ki
Siyah-Beyaz renkleri daha çok seviyoruz. Öyle bir yerden bakıyorum
son yıllarda. Belki de büyüdüğüm ve
artık olgunlaştığım için. Diğer renkler de, Fenerbahçe de, Galatasaray
taraftarı da bu kadar değerli baktığında. Aslında bizim kendi ülkemiz
için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani

biz yedi bölgesi olan, inanılmaz
jeopololitik konumu olan bir ülkeyiz. Başka şiveler de konuşan... Biriz
ya biz, bir olmayı seven bir milletiz
ki, bizi biz yapan da budur aslında,
futbolumuzdaki gibi...
Nasıl bir spor anlayışın var?
Son beş senedir sürekli spor
yapan biri olarak söyleyebilirim;
önemli olan, yaptığın mesleğin ne
olursa olsun bunu iyi yapmaya
çabalaman gerek. Bir takım oyunu bu. Tabii sadece futbol gözüyle
bakmayalım. Beşiktaş çok büyük bir
kulüp. Basketbol, voleybol, hentbol...
Bunların hepsi takım oyunları ve
takım olabilmek aslında çok değerli
bir şey. Şenol hocamızın sayesinde
son iki-üç senedir biz çok güzel takım oyunu oynuyoruz. Bizim takımın
futbolunun seyri daha keyifli oluyor.
Zaten futbol, seyri çok güzel ve keyifli bir spor. O yüzden dediğim gibi
daha serttim bu konuda ama sporu,
yani yapılan mesleği izlemek daha
keyifli gibi geliyor bana artık.
Sahaya çıktın, Vodafone Park
çimlerine bastın, havayı kokladın; o
anki hislerin nelerdi, ne düşündün?
Bir şey söyleyeyim mi, hiç birşey
düşünemedim. O anı, o havayı kokladım. Çok keyifliydi, inanılmazdı.
Bastığım yeri hissettim.
Müzeyi nasıl buldun?
Çok başarılı olmuş. Çok güzel
olmuş. Bir kaç yerde gözüm doldu.
Desibel odası da çok heyecan vericiydi. Bir daha yapalım (gülüyor)...
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“Çukur, çok değerli bir proje. Yani şöyle; aslında bir
mahallenin anlatıldığı, başrolün çukur olduğu bir yapım
bu. Bizim en başından beri anlatmak istediğimiz oydu.”
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Gelelim ekranlara. Çukur dizisi
herkesin dilinde, reytinglerde birinci. Proje nasıl gidiyor? Biraz bahseder misin?
Çukur, çok değerli bir proje. Yani
şöyle; aslında bir mahallenin anlatıldığı, başrolün çukur olduğu bir yapım
bu. Bizim en başından beri anlatmak
istediğimiz oydu. Mahalleyi anlatabilirsek, mahalleyi inandırabilirsek
tamam. Şunu da söylemeliyim ki,
tüm ekip bu projeye inandı ve çok
çalışıyor. Arkada o kadar büyük işler
yapılıyor ki... Tabii biz daha kamera
önünde olduğumuz için daha fazla
konuşuluyoruz doğal olarak. Ancak
işin mutfağına büyük bir saygı duyuyorum. Çünkü arka planda büyük
emekler veriliyor. Bir tane aksesuarın gelmesi, alınması ve ertesi günden ayarlanması bile büyük bir iş
aslında. İnsanlar da mahalleyi merak
ediyor. Şöyle diyorlar; “Biraz daha
meşale görelim” ya da “Mahallenin
arkasında neler oluyor” gibi. Bunların
yanı sıra çok olumlu ve enteresan
eleştiriler alıyoruz.
Yamaç karakteri çok sevildi. Sen
nasıl anlatırsın bize Yamaç’ı?
Ben genelde daha yüksek, yani
daha patlamalı roller oynadım bu
zamana kadar. Yamaç biraz daha
durağan, bakan, düşünen, plan yapan bir adam. Bizim hocamız Çetin
Sarıkartal’la üç haftalık bir zaman
aralığında senaryo üstüne konuştuk.
Onun önemli çalışmaları var. Atölye
çalışması diye geçiyor. Biraz onlara
baktık. Senaryo üzerine detaylı kafa

yorduk. Aksiyon için parkur dersi
aldık. Çok parkur yaptırmıyoruz
Yamaç’a ama. Spor yapmaya devam
ettim. Yürüyüşüne baktık, ettik
falan. Senaryo da geldikçe oturdu.
Hala da oturmaya devam ediyor. Bir
de değişimleri olan bir karakter; yani
aslında çok bu mahallenin adamı...
Bir noktada babası gibi bir adam
ama öte yandan istemiyor böyle bir
yerde yaşamak. “Gideceğim ben”
diyor ve son bir kavgada flashback’te de gösterdik onu, “Gidiyorum ben” diyor daha on sekiz

yaşındayken ve dediğini yapıyor.
Müzik yapmak istiyor. İnsan özünü
her şekilde koruyabilir. İşte “Saçını
kestir” diyor babası mesela. “İnsanın özü saçta değil baba, sen bunu
anlamıyorsun” diyor. Baba da eski
bir kafa. E her iki karakter de haklı
olunca sen de kimi tutacağını karıştırıyorsun. O da diyor ki “Delikanlılık
saç da değildir” falan filan, bilmem
ne gidiyor. Sonra dönmek zorunda
kalıyor abi vefat edince. Aslında çok
özünde, bir yerde biliyor ama çok
bilmediği bir yere geliyor. Ve toparlaması gereken şeyler var. Ailesi var.
Sonrasında aslında babasını anlıyor
biraz. Çukur, bir mahalle, burası
bir aile. Önceden, o küçükken onu
anlayamıyordu. “Babam beni hiç
sevmiyor ya” diye içinden geçiriyordu, ama öyle değil işte, artık onu
öğreniyor.
Dizideki duvar yazıları çok dikkat çekici. Bir anlamda içeriğinde
yeraltı edebiyatını barındırıyor
dizi?
Yani şöyle; Gökhan Orzum, yani
bizim senaristimiz, en başından
beri bize çok büyük güven veriyor.
Yani biz ne soru sorsak cevaplıyor.
Bu da oynayan ve çeken ekip için
güven verici oluyor. “Gökhan bir şey
diyorsa vardır” gibi bir durumla karşılaşıyorsun aslında. Yazılar Çukur’u,
mahalleyi anlatmak için. Çünkü
bu yazılar da Çukur’un bir parçası.
Bilirsiniz, mahallelerde böyle yazılar
gerçekte de vardır. İşte “2+2=4 değil
de dert eder” gibi... Sokak edebiyatı

“Bir projeyi kabul ederken,
heyecanlanmaya ve keyif
almaya bakarım. Keyif
alabilecek miyim ve beni
merak ettirecek mi bu
karakter? ‘Karaktere bir
şeyler katabilir miyim’ diye
düşünürüm. Karakterin
üzerine düşünebilmek
isterim.”
falan. Benim çok hoşuma gidiyor.
Dizide müzikler de dikkat çekici.
Arabesk, halk müziği, rap... Farklı
tarzlar ama hepsi de çok yakışıyor?
Ben bu işe bağlamanın çok yakıştığını düşünüyorum. Toygar da
çok acayip müzikler yapıyor. Ama
aynı zamanda başka bir yerden de
seçilen rap çok iyi oldu. Özellikle
“Gömün Beni Çukur’a”. Gazapizm
“Heyecanı Yok” falan acayip şarkılar
çıktı. Çünkü rap tarzında biraz dert
anlatma vardır. Çukur’daki insanların da böyle dert anlatma durumu
var. Galiba o sanki örtüştü. O yüzden
böyle uyumlu bir durum gerçekleşti.
Senin müzikle aran nasıl? Oyna-

dığın rollerde seni sahnede gördük
hep?
Müzik benim için çok başka yerde.
Çalışırken, ezber yaparken, role
hazırlanırken, spor yaparken... Benim
ablam şarkıcı zaten. Yapmıyor son
altı senedir ama ablam çok güzel
halk müziği söyler. Onunla büyüdüm
ben yani. Müzik hep bir yerimde
ama gitar tıngırdatırım, piyanoya
başladım veya müzik yapayım falan
haddim değil yani.
Kendini izlerken neler hissediyorsun?
Ben utanıyorum ya... Yani normalde yaptığımız işleri izliyoruz bir
şekilde. Nasıl olmuş, nasıl gözüküyor... Bazen çünkü hissettiğini
düşünüyorsun, olduğunu düşünüyorsun ama izlerken “Hımm” diyorsun.
Ya da bazen “Tam olmadı mı acaba”
diyorsun çekerken. Ya da “Allah allah
daha mı iyi olmuş” diyorsun. Ama
öyle kalabalık izlerken utanıyorum.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki projesi
ile popüler oldun. Senin için ayrı bir
yeri vardır herhalde?
Benim için de çok değerli bir
yapımdır. Dizi olarak ilk profesyonel
anlamda projem aslında. Çok güzel
bir aile hikayesiydi. Senaryosu, ilk
sezonu özellikle on senede yazılmış
bir hikaye. O yüzden çok derinlikli her karakter. Bir de baba sorunu

yaşayan, lisede okuyan bir karakterdi Mete. Çok acayip ya. Ben böyle
üç saat konuşurum “Öyle Bir Geçer
Zaman Ki”yle ilgili.
Maral projesinde çok farklı bir
karakteri oynadın. Mutfakta usta
bir karakterdi. Senin aran nasıl
yemek ile?
Çok değil. Ama iyi yerim. Yemeği
çok severim. Yemek yapmayı öğrendim tabii. Çikolata falan yapıyorum.
Pasta, cheesecake, tiramisu...
Bir projeyi kabul ederken kriterlerin neler olur genellikle?
Heyecanlanmaya ve keyif almaya
bakarım. Keyif alabilecek miyim ve
beni merak ettirecek mi bu karakter? “Karaktere bir şeyler katabilir
miyim” diye düşünürüm. Karakterin
üzerine düşünebilmek isterim. Bir
de projenin geneli önemlidir. Sadece
karakter bazlı değil; proje bazlı da
değerlendirmek gerekir. Dediğim gibi
çok büyük bir ekip işi bu aslında.
Kanalıyla, yapımcısıyla, kamerasıyla... Ama daha spesifik olarak,
oyuncu olarak, hikayenin genelinden, akışından daha öznele girersek
karakterin beni heyecanlandırmasını
çok önemsiyorum.
Önüne bir proje gelse ve başka
takım forması giymen gerekse...
Oyuncuyum ben, giyerim. Olur
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o duygu ne bilmiyorum ismi ama
yuvaya dönme hissi diyebilirim.
Beşiktaş’ın bugünkü durumunu
nasıl değerlendiriyorsun?
Şampiyonlar Ligi defteri kapandı.
Benim Beşiktaş ile ilgili çok sevdiğim bir söz var. Bu tribünde falan da
pankartı açılıyor zaten. “Biz yendikçe
sevgimiz, kaybettikçe sadakatimiz artar” yani böyle bir şey benim
anlayışım. Ben yeniyor, yeniliyor diye
tutmuyorum bu takımı zaten. Aşk
yani BeşiktAŞK.
Come to Beşiktaş projesini nasıl
buldun?
Dahiyane bence. İnanılmaz bir
proje oldu o. Come to Beşiktaş ve
son çekilen reklamı da dahil etmek
istiyorum. Come who ever you are...
E bir de Mevlana. Bayıldım yani ben
reklama. Come to Beşiktaş da fenomen oldu. Enteresan yani. Başkan
dünya kulübü yapmaktan bahsetmişti. Chelsea küçücük bir yer
ama bütün dünyadan tutanlar var;
Beşiktaş da öyle bir yer olmalı. Çok
başarılı hamleler aslında bunlar.
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“Benim Beşiktaş ile ilgili çok sevdiğim bir söz var. Bu
tribünde falan da pankartı açılıyor zaten. ‘Biz yendikçe
sevgimiz, kaybettikçe sadakatimiz artar’ yani böyle
bir şey benim anlayışım. Ben yeniyor, yeniliyor diye
tutmuyorum bu takımı zaten. Aşk yani BeşiktAŞK.”
ama sorgularım mesela “Neden bu
takım?” Yani hikayesi var mı, işe
yarayacak mı, yoksa öylesine mi
giydiriyorsun? Zor bir karar aslında.
Ama ben kayda girdiğimde diğer karakteri, başka bir karakteri yansıtmaya çalışıyorum. Benim yapmam
gereken budur; profesyonel anlamda
işim o çünkü. Ben Yamaç değilim
sonuçta şimdi. Oraya çıkınca Yamaç
olmaya çalışıyorum. Onu da elimden
geldiğince yapmaya çalışıyorum. O
yüzden öyle bir şey olursa düşünürüm tabii ki.
Tamam mıyız projesi sinemada
çok beğenilmişti. Çok zor bir rolü
hakkıyla oynadın orada da? Başka
sinema projeleri var mı?
Umut çok büyük bir kavram benim için. Tamamen bir umut filmiydi.

İki arkadaşın buluşma ve birbirini
tamamlama hikayesiydi aslında. Doğuştan bir engeli vardı İhsan’ın. Çok
da güzel yeşil efekt çalışması yapıldı. Enteresandı. Enteresan bir işti o
da. Çağan Irmak faktörü tabii. Diğer
projelere gelince, farklı senaryolara
bakıyorum ama net bir kararım yok
şu an için.
Vodafone Park ilk açıldığında
neler hissettin?
Yuvaya dönmek gibi hissettirdi. İnönü’nün yıkılması kötü oldu.
Hep “İyi olacak, iyi olacak” gibi bir
beklentim vardı. Çünkü biz buraya
gelirken her şeyi dışarda bırakıyoruz aslında. Keyif almaya geliyoruz
ama aslında bir şey de paylaşmaya
geliyoruz. O yüzden ilk geldiğimde
böyle “Vay be” falan olmuştum. Tam

Futbolcular hakkında neler düşünüyorsun?
Babel enteresan bir futbolcudur
benim için. Benim görüşüm tabii ki
bu. Hani sakinliği, profesyonelliği,
hızlı koşuşları falan. Çok başka bir
adam. Bir de set arkasında kamera,
video falan çekiyor. Çok da sempatik aynı zamanda. Talisca başka bir
adam. Doğal yetenek yani. “Nasıl gidiyor o top oraya” falan diyorsun. E
Querasma başka. Medel çok acayip.
Atiba bel kemiği takımın. Hepsi ayrı
ayrı güzel. “En, en” yok yani.
Şenol Güneş hakkında neler
söylersin?
Çok güveniyorum futbol bilgisine, hocamıza çok inanıyorum. Tabii
bunu söylemek haddim bile değil.
Ben sadece taraftarım. Sahanın
içine işte ilk defa girdim. Kendini
kanıtlamış bir adam zaten bu ülkede.
Dünya kupaları olsun, burası olsun.
Hani başka yerde Şenol Hoca. ◊
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Kartal ruhuyla
Socrates’in izinde;
Corinthians’ın
mabedi
Pacaembu’daydık
Yazı:

Murat Arda

Brezilya’ya ayak
bastığımda ilk işim, Kartal
yürekli arkadaşım Carmen
Lidja’nın rehberliğinde
Socrates’in soluk aldığı
mekanları tavaf etmek
oldu. Elbette ki bu futbol
bilgesinin top koşturduğu
Pacaembu Stadyumu,
dünya futbolunun en
önemli mabetlerinden
biriydi ve işte; oradaydık!

ncelikle, büyük futbolcu
Socrates’i
tanımayanlara kısa bir
bilgi verelim.
Aynı zamanda
felsefe doktorası da yapmış bir tıp doktoru olan,
kimliğini “devrimci” olarak tanımlayan bu sıra dışı futbolcu, şu an
üzerine bastığım toprakların nadide
takımı Corinthians’ta, Brezilya’nın
İnönü Stadı diyebileceğimiz Pacaembu Stadyumu’nda ter dökmüş,
yıllarca işte bu stadyumda top, tıp
ve felsefe peşinde koşmuştur. Hem
futbolu hem de tıp eğitimini bir ara-

da götürmeye çalışan Socrates’in
tıp fakültesinden mezun olamadığını
da kayıtlara düşelim. Ama yine de o,
doktor lakabını hem mecazi anlamda hem felsefe doktorası yaptığı
için akademik olarak hem de halkın
doktoru olarak yaptığı eylemlerle
tıbbi manada hak etmiştir. Bununla
birlikte, pek nadir rastlayabileceğimiz “kitap okuyan futbolcu”
tiplemesi olarak da bana göre yine
doktor lakabını hak etmektedir. Bu
noktada, Kara Kartalımız’dan kaleci
Fabri ve eski futbolcumuz Andreas
Beck’in de birer kitap kurdu olduklarını hatırlatalım.

Carmen ile Corinthians formalarımızın arkasına gururla Socrates yazdırıp mabede adım
atıyoruz.
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Futbol bilgesi Socrates’i sıra
dışı yapan o kadar çok unsur var
ki... Öncelikle dediğimiz gibi o bir
doktor. Brezilya’da, yoksulların getto
halinde yaşadığı gecekondu mahallelerine “favela” denir. O aynı zamanda favelaların da kralıdır. Çünkü
futboldan arta kalan zamanlarında
buradaki fakirlerin de tedavileri için
emek harcıyordu.
“Futbol sahasında güzellik, zaferlerden daha önemlidir” derken
Büyük Başkan Süleyman Seba ile
benzer ruhları taşıdığını ispatlamıyor muydu? İşte bu yüzden, bu
yüce stadyuma adımımı attığımda
tüylerim diken diken olmuş, Carmen
ile edindiğimiz Siyah Beyaz Corinthians formalarımızın arkasına
isimlerimizi değil, bu karakterli isim
Socrates’in namlı ismini gururla
yazdırmıştık.
Pacaembu stadını tavaf edip
“futbol hacısı” olduktan sonra
stadyumun kapalı alanındaki müzeye girdik. Öncelikle, çok eğlenceli bir futbol müzesi olduğunun
hakkını vermeliyim. Burada ikili ve
daha fazla arkadaşlarınızla langırt
müsabakalarından dijital oyunlara
futbola dair türlü türlü atraksiyonlara girmeniz mümkün. Carmen’in
önce Corinthians-Beşiktaş dostluk
maçı teklifini seve seve kabul edip
onu 3-1 yenilgiyle tanıştırdığımı ve
Brezilya-Türkiye’yi temsilen penaltı turnuvasında bu defa berabere
kaldığımızı söylemeliyim. Müzede en
çok ilgimi çeken, basit ama vurucu

olan bölüm ise Brezilyalılar’ın top
olarak kullandıkları objeler sergisiydi. Meşrubat kutularının yanı
sıra Brezilya plajlarında müptelası
olduğum Coco’nun (hindistan cevizi
sütü) da top olarak kullanıldığını
ve müzede sergilendiğini görünce
gülümsedim.

Socrates ve Corinthians
demokrasisi

Brezilya’nın en ateşli taraftarlarına sahip olan Corinthians ile
Beşiktaş arasında çok güçlü bir
kardeşlik bağı hissettim. Bunda en
büyük faktör, Baba Hakkı, Şeref Bey, Süleyman Seba gibi yüce

ruhlu isimler ile Socrates arasındaki
ruhani yakınlıktı kuşkusuz. Ancak
önemli olan daha birçok nokta vardı.
Öncelikle, bu takım da bizim gibi
Siyah Beyaz renklere meftundu. Ve
işin daha da ilginci, bizim simgemiz
Kartallar, Corinthians’ta Şahinler’e
dönüşüyordu.
Hepsinden de önemlisi, halkın
takımı Beşiktaş gibi onların da kendilerine has bir “demokrasi” anlayışları var. Youtube’ta, Socrates’e ve
Corinthians demokrasisi kavramına
dair çok keyifli bir belgesel var ve
bu yazıyı takiben izlemenizi salık
veririm. Bununla birlikte Corinthians, Brezilya’da işçi sınıfı tarafın-

dan kurulan yegane futbol kulübü
olarak görülmekte. Bu da ağırlıklı
olarak “emekçi takımı” hüviyetindeki
Kara Kartalımız ile yine örtüşen bir
sosyolojik benzerliktir. Corinthians
demokrasisi kavramı, bu takımın
futbolcularının ve taraftarının Brezilya’da askeri diktatörlüğe karşı
ödünsüz halk demokrasisi yanlısı duruşları ile somutlanır. Kulüp,
Socrates’in önderliğinde özgürlükten
yana tavır almış ve “futbolun sadece
futbol olmadığı”na dair Siyah Beyaz
bir manifesto gibi dünya futbolunda
ve uygarlık tarihinde iz bırakmıştır.
Tüm bu ciddi meseleri konuşurken
Carmen adeta yaramıza tuz basarcasına şunları ekliyordu: “Socrates’i
daha da sıradışı yapan ne biliyor
musun? ‘Corinthians’ın şampiyon
olduğu bir Pazar günü ölmek istiyorum’ derdi hep. Ve 4 Aralık 2011 yı-

lında Socrates yıldız tozu olduğunda
şampiyon Siyah Beyaz Corinthiansımız oldu.”
Tüylerim yeniden diken diken
olmuştu.
Stadyumdan ayrıldıktan sonra
yemek yemek için yakınlarda bir
lokantaya gittik. Latin Amerika’nın
bu en büyük şehrinde, Corinthians’ın
yanı sıra iki büyük takım daha var;
oranın Fenerbahçesi diyebileceğimiz Flamengo ve Galatasaray’ı Sao
Paulo... Gittiğimiz lokantanın sahibi
Jose, üzerimizdeki formaları görünce
bir Flamengo taraftarı olarak bize
yemek vermeyeceğini şaka yollu
söyleyince Carmen’in dev adama
diklenmesi görülmeye değer ve çok
eğlenceliydi. Dakikalarca Portekizce
bir şeyler konuştular ve ben sadece
sırıtarak izledim. Ama elbette ki sonunda “tartışmanın” galibi Carmen

Pacaembu Stadyumu'nun içindeki müzede sporseverler hem değişik aktivitelere katılıyor hem de
Corinthians başta olmak üzere Brezilya futbolunun tüm efsanelerine ve geçmişten bugüne futbol
kültürü hakkında derinlemesine bilgilere ulaşabiliyor.

oldu ve hep beraber Socrates’e dair
saygımızı bir kez daha vurgulayıp bir
hatıra fotoğrafı çektirdik. Gerçek bir
futbol ülkesi Brezilya ve en eğitimli
bireyinden sokaktaki evsize futbolu
adeta solumayan yok gibi... İnanılmaz... Şunu da kayda düşmeliyim
ki, Socratesli Corinthians formamla Brezilya’nın Kuzeydoğu’sundan
Güneybatı’sına çok yer dolaştım ve
rakip taraftarlarca hep olumlu karşılandım. Bunda elbette ki “yabancı”
olmamın da bir etkisi muhakkak ki
vardır ama dünyanın en ateşli futbol
taraftarlarına sahip bu tropik ülkede
herhangi bir rakip futbol takımı fanatiği tarafından gadre uğramadığımı mutluluk içinde söyleyebilirim.
İyi ki var olmuşsun Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de
Oliveira; çok yaşa şampiyon Corinthians! ◊
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Şiir:

Vedat Özdemiroğlu

REFİK
OSMAN
TOP
Attığınız penaltı
Doksan iki
Gol yaptığınız penaltı
Doksan bir
En kral istatistikte
Benzer fire sabittir
Nasıl sevdiyseniz
Beyaz noktaya koyduğunuz topu
Gün geldi
Soyadınız oldu
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Park İstanbul ile
dünya stadyumlarında bir ilk
Vodafone Park’ta arabalara bakım ve koruma
Röportaj:

Suat Kara
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli

Vodafone Park’ta
yine bir ilk yaşanıyor.
Stadımızın içinde,
profesyonel teçhizat ve
ürünlerle yapılan araç
detaylı temizlik, bakım
ve koruma hizmetleri
ile taraftarlarımıza
Park İstanbul’un sahip
olduğu bilgi birikimi
ve deneyim ile en iyi
araç bakım hizmeti
hedefleniyor. Firma sahibi
İlker Yanardağ, Beşiktaş
Dergisi’ne konuk oldu.

V

odafone
Park’ta böyle
bir iş yapmak
nasıl aklınıza
geldi?
		
Otuz senedir
camianın içindeyim. Şirketimiz faaliyetlerine 1990’lı yıllarda otoparkçılığa, sonra da Park İstanbul olarak
2006 yılında VIP taşımacılık ve vale
hizmeti yaparak başladı. Park İstanbul, süreç içerisinde VIP taşımacılığı
üzerinde durdu. 2005’te Formula’da
seyirciydim. Bir yıl sonra onların
tedarikçiliğini yapmaya başladık.
Daha sonra Redbull derken İstanbul’a gelen en iyi motoryatlara kara
taşımacılığı hizmeti verdik. Burada
da bir ilki başararak bir stadyumda
ilk defa Park İstanbul Professional
Car Care olarak yer almak istedik. Yetkililerle görüştük ve şimdi
buradayız. Türkiye’nin ve İstanbul’un
en gözde araç temizlik, bakım ve ko-

ruma hizmetleri sunan işletmelerden
biri olarak dünyanın en güzel stadında bulunmaktan dolayı kıvançlıyız.
Burada neleri hedefliyorsunuz?
Profesyonel teçhizat ve ürünlerle
yapılan araç detaylı temizlik, bakım
ve koruma hizmetleri ile müşterilerimize sahip olduğumuz bilgi birikimi
ve deneyim ile en iyi sonucu vermeyi
amaçlıyoruz. Pasta cila, ceramic
uygulama, detaylı iç temizlik, koruma, nano yıkama gibi hizmetler

pankartımız durur. İnönü’deyken,
beyaz montlarla Erkan Ulusel abinin
anons yaptığı tribünde, numaralı
altta bir sinerji yakalamıştık. Üç yüz
kişi beyaz montlar giyerek tezahürat
yapardık.

veriyoruz. Maç günü ağırlıklı olarak
sporculara ve loca sahiplerine hizmet veriyoruz. Ömer Şişmanoğlu’na
yapmıştık, Talisca’nın arabasına
ceramic uygulama yapacağız. Lens
de arabasını değiştiriyor ve o da
bizim müşterimiz. Sponsorlarımızdan
Volvo, Vodafone ile ortak projelerimiz var. Bununla birlikte, Beşiktaş
kongre üyelerine ve taraftarımıza
da hizmet sunuyoruz. Ayrıca Kara
Kartal Vodafone abonesi olanlara
indirim sağlamak için görüşmelerimiz sürüyor.
Beşiktaşlılık nereden geliyor?
Dayım Beşiktaşlı’ydı. Onun etkisinde kalmıştık. Bir beden hocam
vardı, o da hasta Altaylı’ydı. Bende
eski tip koçan kombinelerinden
vardı, hala duruyor, biri hariç. Hocam
“Beşiktaş-Altay maçının biletini
bana vermezsen seni sınıfta bırakacağım” demişti. Mecburen ona
kaptırdık bileti. Semtimiz Nişantaşı'dır, hala tribünde her maçta

Peki tekrar Park İstanbul’a dönelim. Hizmetleriniz arasında bulunan
Ceramic uygulamayı merak ediyorum. Bize anlatabilir misiniz nedir
bu ceramic uygulama?
Trafik şartları, doğa koşulları ve
kullanıma bağlı olarak, tüm bu kötü
koşullara maruz kalan araçlar bir
süre sonra deformasyon göstermeye başlar. İşte ceramic uygulama
ile araçlarda deformasyon asgariye
iner. Bu son teknoloji sayesinde,
hem aracınız değer kazanır hem de
yarattığı estetik değer sayesinde
keyifli bir sürüş deneyimi yaşatır.
Parlak yüzeylerin adeta yeni gibi
görünmesini sağlamakla birlikte
orijinal rengi bozmaz, araca sıfır
görünümü getirir. Ceramic kaplama sayesinde, kuş pisliği, çamur,
çakıl, taş izi ve vuruğundan dolayı
oluşacak zararları asgariye indirilir.
Araç boyasını ilk günkü gibi muhafaza eden uygulama sayesinde araç
üzerindeki su ve çamurun en asgari
şekilde tutulmasını sağlar. ◊
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SOSYAL BES I KTAS
15 SUBAT 2018- 15 MART 2018

TT LİSTESİNDE BEŞİKTAŞ

TREND

(458330)
8,5%

(4609383)
85,0%

(215595)
4,0%

(77603)
1,4%

TOSUN PAŞA

#BeşiktaşınMaçıVar hashtagi
toplamda 130 saat gündemde
kalarak dikkat çekmektedir.
Tüm Twitter gündeminde de
2. sıradadır.

TWITTER HESAP PERFORMANSI

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN HASHTAGLER
Tosun Paşa İngiltere’den
destek vermeye devam ediyor.
Kalbimiz seninle Cenk Tosun! 97
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• Beşiktaşımız Twitter’da post başına ve
takipçi başına etkileşimlerde Avrupa’nın
dev kulüplerini geride bırakmıştır.
• Instagram’da ise %6 takipçi artışı ile en
fazla takipçi artışı olan kulüp olduk.

KELİME BULUTU

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN EMOJİLER
Bayern Münih ile Vodafone Park’ta
oynadığımız maç, her açıdan öne
çıkmıştır.

EMOJİ BULUTU

Alkış emojisi en fazla
kullanılan emoji olmuştur.

RESMİ HESAPLARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

AYIN
OLAYLARI

Geçmiş olsun
Atınç Nukan
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Futbolcumuz Atınç Nukan,
Acıbadem Fulya Hastanesi’nde
Sağlık Kurulu Başkanımız, Dr.
Sarper Çetinkaya tarafından sol
dizinden ameliyat edildi. Sol diz
artroskopik revizyon ön çapraz
bağ rekonstrüksiyonu uygulanan
Atınç’ın ameliyatının başarılı
geçtiği belirtildi.
Başkanımız Fikret Orman,
Atınç’ı hastanede tedavisi devam
ederken ziyaret ederek, en kısa
sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

YILIN SPOR MARKASI BEŞİKTAŞ JK
Sportif başarıları ile herkesin beğenisini kazanan, Come to Beşiktaş
kampanyası ile dünyaya sesini duyuran,
Sessiz Tezahürat ile herkesin dikkatlerini
üzerine çeken kulübümüz, dünyanın en
prestijli ödüllerinden Campaign Agency&Brand Of The Year ödüllerinin Türkiye
ayağında “Yılın Spor Markası” oldu. Ödül
törenine Başkanımız Fikret Orman’ın yanı

sıra, BJK Şirketler Grubu Genel Koordinatörümüz Uğur Gökhan Sarı, Finanstan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Seçil
Aygül, Pazarlama ve Sponsorluklardan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Umut
Kutlu, Kartal Yuvası Genel Müdürü Serdıl
Gözelekli ve Kurumsal İletişim Direktörümüz Heval Elhüseyni katıldı. Ödülü
kulübümüz adına Uğur Gökhan Sarı aldı.

Vodafone Park,
ACE of M.I.C.E
Fuarı’nda tanıtıldı
Türkiye’nin tek, dünyanın ise
en büyük üçüncü MICE (Meeting,
Incentive, Congress, Events-Kongre Toplantı ve Etkinlik Sektörü)
fuarı “ACE of M.I.C.E., sektörü
bir kez daha bir araya getirdi.
İstanbul Kongre Merkezi’ndeki fuarda, ülkemizin en önemli
spor komplekslerinden biri olan
Vodafone Park da farklı yönleriyle
katılımcılara tanıtıldı. Kulübümüz, bu organizasyonda yer alan
ilk spor kulübü olarak da adından
söz ettirdi.

ORMAN, FUTBOLİGA KURA ÇEKİMİNE KATILDI
İstanbul yeni havalimanı çalışanlarının mücadele edeceği FutbolİGA turnuvasının kura çekimi, İGA Havalimanları
İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu’nun ev
sahipliğinde Başkanımız Fikret Orman’ın
katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte

As Başkanımız Umut Güner ile Transfer
Komitesi ve Hukuktan Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyemiz Şafak Mahmutyazıcıoğlu
da yer aldı. Fikret Orman, turnuvaya katılan takımların gruplarını kura çekerek
belirledi ve takımlara başarılar diledi.

BJK TV HD YAYINA BAŞLADI
Çin İstanbul
Başkonsolosu'ndan
başkanımıza
ziyaret
Çin İstanbul Başkonsolosu Cui
Wei, Başkanımız Fikret Orman’ı
Vodafone Park’taki makamında ziyaret etti. Orman, ziyaret sırasında
başkonsolosa adının yazılı olduğu
forma hediye etti. Başkonsolos
Cui Wei ise Fikret Orman’a Çin’in
geleneksel işlemelerinin olduğu bir
tabloyu takdim etti.

Almanya Eski
Cumhurbaşkanı
Beşiktaş’taydı
Almanya Eski Cumhurbaşkanı
Christian Wilhelm Walter Wulff,
Vodafone Park’ta Başkanımız Fikret
Orman’ı ziyaret etti. Wulff, daha
sonra Beşiktaş JK Müzesi’ni gezti.
Müze Danışmanımız Zülal Gök’ten
bilgi alan Wulff, ardından Şeref
Turu’na katıldı.

Aralık 2017’den bu yana Vodafone
Park’ta yeni ofis ve stüdyosunda yayın
hayatını sürdüren BJK TV, 1 Mart 2018
tarihi itibari ile HD yayın sistemine
geçişini gerçekleştirdi. Eski stüdyo
düzeninde soğuk ışık sistemi yer alan
BJK TV’de Vodafone Park stüdyosunda LED ışıklarla son teknoloji bir ışık
sistemi oluşturuldu. Daha önce “SD 8
megabit” yayın gerçekleştiren BJK TV
artık HD format ile bunu “35 mega-

bit” e yükseltti. Yayın ekran formatı
“720x576” iken HD yayın sistemi ile
format “1920x1080” oldu. HD yayın ile
birlikte Digiturk “MPEG1” formatından
“MPEG4” formatına geçildi.
Yeni otomasyon sistemi, HD kameralar, yeni reji düzeni ve teknolojik
cihazlarla izleyiciye çok daha kaliteli bir
ekran deneyimi sunacak olan Beşiktaş
TV, artık HD görüntü ile Dıgıturk 74.
Kanal’da yayın hayatına devam ediyor.
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BAŞKANIMIZ, TARAFTARLARIMIZ İLE
BULUŞTU
Başkanımız Fikret Orman, yenilenen Antalya Çarşı Kartal Yuvası’nın
açılış törenine katıldı ve taraftarlarımızla bir araya geldi. Hayırlı olsun
temennisiyle açılış kurdelesini kesen

Orman, daha sonra yenilenen mağazamızı gezdi ve ürünleri inceledi.
Başkanımız, açılış töreninde taraftarlarımızla sohbet etti ve hatıra
fotoğrafı çektirdi.

As Başkanımız
bağış çekini
Mehmetçik
Vakfı’na teslim
etti
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Türkiye’nin aynı zamanda en
büyük sivil toplum organizasyonlarından biri olan kulübümüz, 20
Şubat Salı günü tüm Türkiye’deki
Kartal Yuvası Mağazaları cirosunun
yüzde onunu, ayrıca bin beş yüz
adet formamızı Mehmetçik Vakfı’na
bağışladı. As Başkanımız Deniz
Atalay, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Yaşar Bal’ı
makamında ziyaret ederek, tüm
sporseverlerin katkılarıyla toplanan
bağışı Bal’a takdim etti.

GELECEĞİN KARAKARTALI ANADOLU’DA
Kulübümüz ile Vodafone’un ortaklığında hayata geçirilen, dünyanın ilk dijital
scouting (futbolda yetenek avcılığı) projesi “Geleceğin KaraKartalı”nın Anadolu’daki ilk durağı Erzurum oldu. Vodafone’un mobil ekipleri, Erzurum’da dört
gün boyunca okul ve meydanlarda projeyi
tanıtarak, sekiz-on üç yaş arasında çocuğu olan tüm Erzurumluları projeye
katılmaya davet etti. “Geleceğin KaraKartalı” projesinin Erzurum’dan başlatılması vesilesiyle düzenlenen toplantıya
Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcımız Umut Kutlu ile
Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü
Nedim Baytorun katıldı.
“Geleceğin KaraKartalı” projesi için
yedi ilde tanıtım çalışmaları yürütülecek.
Nisan ayı itibariyle de yine Erzurum’dan
başlamak üzere Gaziantep, Samsun, An-

talya, İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde
gerçekleştirilecek birer günlük seçmeler
ile her bölgeden beş çocuk seçilecek.
Böylece toplam otuz beş çocuk, Haziran
ayında kulübümüzün Ümraniye’deki
Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenecek
dört günlük kampa ve ardından Vodafone
Park’taki bir günlük final etkinliğine katılmaya hak kazanacak. Finalde yapılacak
seçmelerle en az üç çocuk Beşiktaşımız’ın
altyapısına girme fırsatı yakalayacak.
Geleceğin KaraKartalı projesinde
bugüne kadar tüm Türkiye’den bini aşkın
video yüklendi. Bu videolar dört yüz elli
bin kez izlendi. Bölge bazında bakıldığında, video yüklemede en çok talep yüzde
kırk dört ile Marmara Bölgesi’nden geldi.
Proje hakkında ayrıntılı bilgi ve katılım
için www.geleceginkarakartali.com adresi ziyaret edilebilir.
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Vefat ve
başsağlığı
1967-68 sezonunda Beşiktaşımızın kadrosunda yer almış eski
futbolcumuz Yaşar Kömürcü’nün,
Divan Kurulu Üyelerimiz Celal
Şahin’in ve Ural Unvan’ın, Kongre
Üyemiz Aydın Bayraktar’ın; Divan
Kurulu Üyemiz ve sicil kurulumuzun
asil üyelerinden Faruk Öncü’nün,
Gazeteci Turgay Demir’in ağabeyi
Oktay Demir’in vefatları ve Zeytin
Dalı Harekatı’nda Afrin’de güvenlik
güçlerimizin şehit olmasıyla ilgili
kulübümüz tarafından başsağlığı
mesajları yayınlandı. Mesajlarda
merhumlara ve şehitlere Allah’tan
rahmet; ailelerine, yakınlarına ve
sevenlerine başsağlığı dilendi.

ERDAL KARACAN’A
DOĞA KOLEJİ’NDEN ZİYARET
Doğa Koleji Spor Koordinatörü Derviş
Tunç ve Beden Eğitimi Bölüm Başkanı
Adnan Altunbay, Beden Eğitimi ve Spor
Bölüm Başkan Yardımcısı, Mustafa Solak
Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim

Kurulu Üyemiz Erdal Karacan’a kulübümüzde ziyarette bulundu. Kolej yetkilileri, Engelliler Günü’nde düzenledikleri
etkinliklere katılan kulübümüze teşekkür
ziyareti gerçekleştirdi.

Kadın futbol
Kadın futbol takımımız, ligde
karşılaştığı Fatih Vatan Spor’u 4-2,
Kireçburnu’nu 3-2, Trabzon İdmanocağı’nı 0-1 yenerken Konak Belediye
Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Anderson Talisca
ikinci kez baba
oldu
Futbolcumuz Anderson Talisca’nın eşi Anna Paula, Acıbadem
Hastanesi’nde bir erkek bebek
dünyaya getirdi. Talisca-Anna çifti
yeni doğan bebeklerine Samuel
Davi adını verdi. Talisca-Anna çiftini
tebrik eder, Samuel Davi’ye sağlıklı
ve mutlu bir ömür dileriz.

Futbol takımımız
Mehmet Ali
Uzun’u ağırladı
Futbol takımımız, Düzce Valisi
Dr. Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı
ve Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay’ın eşi Nursel Ay’ın yardımları ile
BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen
taraftarımız Mehmet Ali Uzun’u ağırladı. Şenol Güneş ve futbolcularımız,
Mehmet Ali Uzun ile hatıra fotoğrafı
çektirdi ve imzalı forma hediye etti.

KADINLAR SAHADA SERGİSİ
BEŞİKTAŞ JK MÜZESİ’NDE
İstanbul’da kadın futbolunun
geçmişinden bir kesit ile kadın futbol
takımımızın konu edildiği “Kadınlar
Sahada” sergisi Beşiktaş JK Müzesi’nde açıldı. Sergi açılışına Sayman, Mali
İşler ve Finans, İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı, Akatlar Mehmet Üstünka-

ya Sosyal Tesisi’nden Sorumlu Üyemiz
Berk Hacıgüzeller, kadın futbol takımımızın teknik ekibi ve oyuncularımız, Türkiye’nin ilk kadın futbolcuları
aynı zamanda müze danışmanımız
Zülal Gök, Nihal Tüksel ve Neşe Algur
katıldı.
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KİLİS’TEN GELEN GENÇLERİ MİSAFİR ETTİK
Kilis’e yönelik terör saldırısında
yakınlarını kaybeden ve evleri hasar
gören çocuklar, kulübümüzün destek
verdiği organizasyon kapsamında
İstanbul’a geldi. Çengelköy’de kahvaltı yaptıktan sonra Boğaz’da tekne
turuna çıkan kafile, daha sonra Milli

Sarayları gezdi. Kilis Vali Yardımcısı
Osman Uğurlu ve beraberindeki gençler, Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi
müsabakasını tribünde izledi. Genç
misafirlerimiz, ertesi gün ise Beşiktaş
JK Müzesi’ni gezdiler.

Erdal Erdem
kanser hastası
çocuklar için
koştu
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Futbol takımımızın malzemecisi
Erdal Erdem, Fransa’da Marsilya
2018 Maratonu’na katılmadan önce
Beşiktaş TV’ye konuştu. Kanser
hastası çocuklar için farkındalık yaratmak adına koşacak olan Erdem,
maraton sırasında “Come To Beşiktaş” yazılı forma giydi. Daha önce
üç defa maratona katılan Erdem
ilk kez uluslararası bir turnuvada
koştu.
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RONALDO GUIARO, MÜZEMİZİ ZİYARET ETTİ
Beşiktaşımız’ın yüzüncü yıl şampiyonluğunda pay sahibi olan eski
futbolcumuz Ronaldo Guiaro, Beşiktaş
JK Müzesi’ni ziyaret etti. Beşiktaş JK
Tarih ve Müze Danışmanı Zülal Gök,
eski futbolcumuz Ronaldo Guiaro’ya
müzemizi ziyareti sırasında eşlik etti.
Ronaldo Guiaro Beşiktaş JK Müzesi’nde,
100. yıldaki şampiyonluğumuza ait obje
ve dökümanları dikkatle inceledi ve
hatıra fotoğrafı çektirdi. U-21 Takımı-

mızın Teknik Sorumlusu ve o dönemki
takım arkadaşı Yasin Sülün de Vodafone Park’ta Ronaldo Guiaro ile bir araya
geldi ve bir süre sohbet etti.
Öte yandan hayatı belgesel film yapılacak olan Ampute Milli Futbol Takımı
oyuncusu Barış Telli ile belgesel filmin
yapımcı ve yönetmeni Naohiro Asano,
yönetmen Jihee Hwang, Kazue Suzuki
ve Mine Erkmen, müzemizi ziyaret
ettiler.

Beşiktaş Sompo
Japan Avrupa’ya
veda etti
Beşiktaş Sompo Japan, ligde
karşılaştığı Muratbey Uşak’ı 65-75
mağlup ederken Darüşşafaka Basketbol’a 74-67, Sakarya Büyükşehir
Basketbol’a 58-71 yenildi. FIBA
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda
ise Almanya ekibi Medi Bayreuth ile
karşılayan Siyah Beyazlılarımız, ilk
maçta 81-76 yenilirken, ikinci maçta 84-84 berabere kaldı. Takımımız,
bu sonuçla Avrupa’ya veda etti.
Kadın basketbol takımımız ise
OGM Orman’ı 84-87 yendi fakat
Mersin Bş. Bld.’ye 65-70 mağlup
oldu. Ekibimiz, Bornova Becker karşılaşmasından ise 0-20 galip sayıldı.

ÜMRANİYE’DE DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR
GÜNÜ KUTLANDI
Futbol takımımız, 8 Mart Dünye
Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir
kutlama yaptı. Teknik Direktörümüz
Şenol Güneş, teknik ekibimiz, Kaptanımız Tolga Zengin, futbolcularımız

ve Tesis Müdürümüz İlker Yılmaz
bir araya gelerek, BJK Nevzat Demir
Tesisleri’nde çalışan Kıymet Kabaoğlu,
Fadime Yayan ve Suna Atalay’a çiçek
verdi.

Atletizmde
Türkiye
Şampiyonlukları
Olimpik Deneme Yarışları’nda,
Gülşah Kızıltaş (60m) 8.04, Gülşah
Kızıltaş (Uzun Atlama) 5.23 m ve
Büşra Pekşirin (Sırıkla Atlama)
3.85’lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu.
Bursa’da yapılan Okullar Arası
Gençler Yarışmaları’nda ise atletizm takımımız sporcularından Özge
Tekin Gülle Atmada 10.34’lük derecesiyle ikinci, Tuğçe Şahin 10.42’lik
derecesiyle ikinci, Tuğçe Şahin Cirit
Atmada 30.90’lık derecesiyle üçüncü
oldu.

MASA TENİSİ TAKIMIMIZ
BALKAN ŞAMPİYONU
Masa Tenisi Balkan Şampiyonası,
Slovenya’da yapıldı. Antrenörlüğünü Sabahattin Sabrioğlu’nun yaptığı; Abdullah
Talha Yeğinler, İbrahim Gündüz ve Ziver
Gündüz’den oluşan masa tenisi takımımız, ilk kez düzenlenen organizasyonda
rakiplerini geçerek finale yükseldi. Finalde
Sırp takımını mağlup eden Siyah Beyazlılarımız, Balkan Şampiyonu oldu.
Öte yandan masa tenisi takımımızın
sporcularından İbrahim Gündüz ve Talha
Yeğenler’den oluşan U-21 Masa Tenisi
Milli Takımı, Belarus’ta düzenlenen Avrupa
Şampiyonası finallerinde mücadele etti.
Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya çiftine karşı mücadele eden İbrahim Gündüz
ve Talha Yeğenler çifti, rakibini 3-1 mağlup
etti ve Avrupa Şampiyonu oldu.
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Voleybolda ligler
tamamlandı
Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde
normal sezonu dokuz galibiyetle
yedinci sırada tamamlayan kadın
voleybol takımımız, çeyrek finalde
karşılaştığı Vakıfbank’a iki maçta da
3-0’lık skorlarla yenildi.
Efeler Ligi’nde normal sezonu on birinci sırada tamamlayan
erkek voleybol takımımız da, baraj
etabında; Jeopark Kula Bld., İnegöl
Belediye ve TKD Kuzey ENJ. Torul G.
İle karşılaştı. Sadece Gümüşhane
Torul Gençlik’i iki kez yenebilen
takımımız, maalesef küme düştü.

KIZLARIMIZ İSTANBUL ŞAMPİYONU
U-12 Kız Basketbol Takımımız’ın
oyuncularının oluşturduğu Şehit Murat
Demirci Orta Okulu Takımı İstanbul
Şampiyonu oldu. Küçükçekmece İfa Spor
Salonu’nda oynanan final maçında Şehit
Öğretmenler Orta Okulu’nu 53-34 yenen

Şehit Murat Demirci Orta Okulu, namağlup İstanbul Şampiyonu oldu.
Öte yandan U-18 Kız Basketbol Takımımız Fenerbahçe’yi 43-57, U-14 Kız
Basketbol Takımımız da yine Fenerbahçe’yi 55-50 yendi.

Kürek takımımız
birinci
Adana’nın Seyhan Baraj Gölü’nde düzenlenen Adana Belediyesi
Kürek Yarışları’nda sporcularımız
Deniz Küreği Erkekler kategorisinde birincilik kupasının sahibi oldu.
Deniz Küreği 1x’te Yaman Koç,
Deniz Küreği 2x’te Murat Tunalı ile
Güvenç Uzun, Deniz Küreği 4x+’da
Yaman Koç, Murat Tunalı, Güvenç
Uzun ve Yiğit Güngör finalde birincilik elde etti.

FETHİ APAYDIN TÜRKİYE KUPASI’NI KAZANDI
Satranç Türkiye Kupası, Antalya’da
yapıldı. 388 oyuncunun katıldığı kupada,
on bir maçta dokuz galibiyet, iki beraberlik elde ederek on puan toplayan Fethi

Apaydın (FM) Türkiye Kupası’nın sahibi
oldu. Satranç takımımızın oyuncusu Fethi
Apaydın, 2018 Türkiye Bireysel Satranç
Şampiyonası’nda yer almaya hak kazandı.
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Güreş'te iki
ikincilik
Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye
Şampiyonası’nda 92 kg’da Çağrıcan Bayram ile 110 kg’da Yusuf
Durhan Türkiye ikincisi oldu. 11
Yaş Minikler Güreş İstanbul İl
Şampiyonası’nda ise takımımız
135 puanla İstanbul Üçüncülüğü
elde etti. Sporcularımızdan Yusuf
Güzel, Koray Eken, Metehan Yetimhallaç ve Yakup Eren Baykuşak
şampiyon; İbrahim Batuhan Sel,
Abdullah Doğan ve Kağan Manguş
üçüncü oldu.

BOKS TAKIMIMIZDAN LİGDE GALİBİYETLER
On iki takımlı Spor Toto Boks Ligi’nde
mücadele eden boks takımımız, ikinci
haftada Osmaniye ile karşılaştı ve maçı
10-0 kazandı. Üçüncü haftada ise bu kez
Ankara ASKİ’yi 5-4 yendik.

LİSELİ BOKSÖRLERİMİZ ŞAMPİYON
Liseler Arası İstanbul Ferdi Boks
Şampiyonası’na toplam iki yüz elli sporcu katıldı. Kulübümüz boks takımından
dokuz sporcu şampiyonaya çeşitli liseler
adına katıldı ve üç şampiyonluk, üç ikincilik ve bir üçüncülük elde etti. 57 kg’da

Tunahan Tüysüz, 60 kg’da Emir Çağlar
Malkoç ve 91 kg’da Doğukan Ağbaba’nın
şampiyon olduğu şampiyonada, Kadir
Öztürkmen ve Muhammed Eşref Özkan,
Yunus Emre Karaman ikinci; Yunus Emre
Güney üçüncü oldu.

RMK Marine
Takımımız’a
öğrencilerden
ziyaret
Çekmeköy Okyanus Koleji öğrencileri, Süleyman Seba Spor Salonu’nda
Beşiktaş RMK Marine Takımımız’ı ziyaret etti ve ekibimizin çalışmasını
izledi. Antrenman sonrasında minik
öğrencilerin sorularını cevaplayan
Siyah Beyazlılarımız, konuklarıyla
hatıra fotoğrafı çektirdi.

BEŞİKTAŞ ESPORTS TAKIMIMIZ ZİRVEDE
League of Legends 2018 Yükselme Ligi
Kış Mevsimi’nde ilk haftadan itibaren
üstün bir performans ortaya koyan Beşiktaş eSports Takımımız, zirvedeki yerini
kimseye kaptırmayarak normal sezonu
lider tamamladı.
Bu arada Beşiktaşımız’ın son dönemde
yatırım yaparak büyüttüğü eSpor şubemiz,
Türkiye’nin en iyi hazır ofis şirketlerin-

ANTALYA BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ
1903 LOKALİ AÇILDI
Antalya kale içinde yer alan Antalya
Beşiktaşlılar Derneği 1903 Lokali'nin açılış töreninde Başkanımız Fikret Orman’ın
yanı sıra; Antalya Vali Yardımcısı Hamdi
Bolat, Akdeniz Beşiktaşlılar Derneği
Başkanı Nahit Tunador ve taraftarlarımız
yer aldı. Alkışlar eşliğinde açılış kurde-

Cem Gezinci
baba oldu
Beşiktaş RMK Marine Takımımızın
oyuncusu Cem Gezinci’nin eşi Ceylan Gezinci, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Cem-Ceylan Gezinci çifti
yeni doğan bebeklerine Kartal Can
ismini verdi. Beşiktaş RMK Marine
Takımımızın teknik ekibi ve oyuncuları, Gezinci ailesine hastane ziyaretinde bulundu.

den Workland ile sponsorluk anlaşması
imzaladı. Vadistanbul’da ve Eclipse
Maslak Business’ta; hazır ofis, sanal ofis
ve toplantı odaları için prestijli çalışma
alanları sunan Workland, 2018 yılının
sonuna kadar Gaming House (Oyun Evi)
ve eSpor takımlarının tesis organizasyonu
konusunda Beşiktaş JK Espor takımımıza
destek verecek.

lesini kesen Orman, taraftarlarımızla
sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkanımız, daha sonra Antalya
Vali Yardımcısı Hamdi Bolat ve Akdeniz Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Nahit
Tunador ile akşam yemeğinde bir araya
geldi.

AKATLAR JİMNASTİK MERKEZ SPOR
OKULUMUZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Akatlar Jimnastik Merkez Spor Okulumuz, No:1903 EuroGym stüdyosunda
çalışmalara başladı. 2007-2013 yılları
arasında doğan öğrenciler, üç kategoriye
ayrılarak bir saat sürecek çalışmalarda
teorik ve pratik jimnastik eğitimi alıyorlar. Divan ve Kongre Üyelerimiz için
yüzde on beş, kardeş için ise yüzde on
indirim uygulanıyor. Cumartesi ve Pazar

günleri verilen eğitim saatleri şöyle:
Doğum Tarihi: 2007-2008-2009 Kontenjan: 10 Saat: 10:00
Doğum Tarihi: 2010-2011 Kontenjan: 12
Saat: 11:00
Doğum Tarihi: 2012-2013 Kontenjan: 12
Saat: 12:00
Kayıt ve detaylı bilgi için: 0212 526 1903
- 0212 527 1903
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HAKAN ÖZKÖSE ÇANKIRILI BEŞİKTAŞLILAR
İLE NO:1903’TE BULUŞTU
Pazarlama ve Sponsorluklar ile Taraftarlar ve Derneklerden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyemiz Hakan Özköse ile Taraftar
ve Dernekler Sorumlumuz Selçuk Kaynarkan, Çankırı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Oğuzhan Akbaba ve yönetim kurulu

üyelerinin aileleriyle birlikte yüz kişilik
bir grupla No:1903’te düzenlenen kahvaltı etkinliğine katıldı. Çankırı Beşiktaşlılar
Derneği üyeleri, kahvaltıdan sonra Beşiktaş JK Müzesi’ni ziyaret etti ve Vodafone
Park’taki Şeref Turu’na katıldılar.

DERNEKLERİMİZİN FAALİYETLERİ
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Afyonlu Kartallar
başarı belgelerini
aldı
Afyon Beşiktaşlılar Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beşiktaş
Futbol Akademisi (ABFA) öğrencileri,
BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde
Futbol Okulları İdari Sorumlusu
Gökhan Ataş ve yardımcıları öncülüğünde antrenman yaptı. Antrenman ve maçlar sonrasında Yavru
Kartallar, Başkanımız Fikret Orman
imzalı başarı belgelerini aldı. Atiba
Hutchinson ile bir araya gelen öğrenciler daha sonra Beşiktaş JK Müzesi ve Şeref Turu organizasyonuna
katılıp hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Öte yandan Afyon Beşiktaş
Basketbol Akademisi Takımı, konuk
ettiği Eskişehir İbrahim Kutluay
Basketbol Akademisi’ni üç maçta da
mağlup etti. Afyon Beşiktaş Basketbol Akademisi, 2005-2006 doğumlu
sporcuları ilk maçı 70-16 kazandı.
İkinci maçta da 2007-2008 doğumlu sporcularımız rakibini 40-10
mağlup etti. 2007-2008 doğumlu
sporcularımızın çıktığı üçüncü maçı
da Afyonlu Yavru Kartallarımız 3613 kazandı.

• Ankara Beşiktaşlı İş Adamları ve
Kadınları Derneği ‘BEGİKAD’nin düzenlediği organizasyonla Fırat Kalkanı ve
Afrin harekatlarında gazi olan taraftarlarımız, Vodafone Park’ta Fenerbahçe
ile oynadığımız maçı izledi. Başkanımız
Fikret Orman, İkinci Başkanımız Ahmet
Nur Çebi ve yöneticimiz Hakan Özköse,
gazi taraftarlarımızla bir araya geldi.
• Sarıyer Beşiktaşlılar Derneği
Başkanı ve Ordu Beşiktaşlılar Derneği
illerinde düzenledikleri etkinliklerle
emektar malzemecimiz Süreyya Soner’in
anılarından oluşan ve futbol takımımızın
da yakın tarihine ışık tutan belgesel film
Güzel Adam Süreyya’yı izlediler.
• Hollanda Beşiktaşlılar Derneği;
Mardin’in Mazıdağı, Derik, Ömerli ve
Dargeçit ilçelerinde bulunan okullarda
eğitim gören bin öğrenciye; ayakkabı,
çorap ve birçok spor malzemesinden
oluşan Beşiktaş paketleri hediye etti.
Etkinliğe, Mardin Milli Eğitim İl Müdürü
Yakup Sarı ve Şube Müdürü Tekin Oruç
da destek verdi.
• Hatay Beşiktaşlılar Derneği ve
Kocaeli Başiskele Beşiktaşlılar Derneği,
Islahiye’de yaşayan taraftarımız Cebrail

Çil’in hayalini kurduğu Beşiktaş odasını
Çil’e armağan etti.
• İzmit Beşiktaşlılar Derneği üyeleri
ile yavru kartallarımız Vodafone Park
Şeref Turu ve Beşiktaş Jk Müzesi’ni gezip
hatıra fotoğrafı çektirdi.
• Deplasman Kartalları Derneği, Trabzon’un Maçka İlçesi’nde güvenlik güçlerine yol gösterirken teröristlerin hain
saldırısında şehit olan on beş yaşındaki
Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti.
• Çeşme Beşiktaşlılar Derneği, 18
Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale
Şehitleri’ni anma günü öncesi şehitliği
ziyaret edip saygı duruşunda bulundu.
• Ankara Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları ve Yatırımcıları Derneği (BESİYAD),
Altındağ’da bulunan Karapürçek İlkokulu’nda eğitim gören sekiz yüz öğrenciye
giysi yardımında bulundu.
• Torbalı Beşiktaşlılar Derneği, İlçe
Emniyet Müdürü Zeki Oğuz Kesen, İlçe
Jandarma Komutanı Erkan Bozyel ile İlçe
Garnizon Komutanı Metin Fıstık koordinatörlüğünde, Yazıbaşı Uluğbey İlk/Orta
Okulu’nda uygulamaya konulan Geleceğine Sahip Çık-2 Projesi kapsamında iki
yüz elli öğrenciye kıyafet, kırtasiye malzemesi, oyuncak ve forma hediye etti.

107
Nisan
2018

BesıKTas USA
(AMERIKA BESIKTASLILAR DERNEGI)

YÖNETİM KURULU
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Başkan:
Ferruh Zor

KURULUŞ
19 Mart 2001 tarihinde New York’ta spor alanında kurulan ve faaliyetini
yürüten ilk Türk derneği olarak tarihteki yerini almıştır.

İkinci Başkan:
Alper Ahmedoğlu
Başkan Yardımcıları:
Talat Ulutaş
Tekin Akbay
Erkin Alver
Gökay Mediceler
Yönetim Kurulu Üyeleri:
İsmail Topal
Ayhan Çatalyürek
Barış Kayadelen
Fatih Ayyıldız
Zümrut Ayyıldız
Ömer Köseoğlu
Şaban Taşdemir
Ahmet Bob Turgut
Barbaros Tapan

MİSYON VE GÖREV
“Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve ülkesinden uzakta olmasına
rağmen, gönlünde Beşiktaş aşkı eksilmeyen, gurbetçi vatandaşlarımız ile
bir araya gelmek, aynı zamanda başta spor olmak üzere çeşitli sosyal aktiviteler ve sorumluluk projeleriyle Beşiktaş’ın ismini ABD’nin her bölgesinde
duyurmayı hedeflemektedir.
Başta yönetim kurulumuz olmak üzere derneğimize üye olan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu kulübe üye olmasının yanı sıra, bu sayının
daha da artması için gerekli girişimlerde bulunmaktadır.”

FAALİYETLER
Dernek kurulduğundan bu zamana
kadar yıl içinde geleneksel hale getirilen organizasyonlarından bazıları
şöyle:

•

Amerika’daki Türk dernekleri
arasında en çok katılımla gerçekleştirilen balolara imza atmaktayız.
2016 yılı şampiyonluk balomuzun
katılımcı sayısı bin kişi ile birlikte
rekor, Beşiktaş USA’ya aittir. 2017
yılı şampiyonluk balosuna New York
Eyalet Senatörü Jesse Hamilton
ve Brooklyn Belediye Başkanı Eric
Adams da katılarak, kutlamaları
ortak olmuştur. Başkanımız Fikret Orman son dört yıl dözünlenen
balolara yönetim kurulu üyeleriyle
birlikte iştirak ederek, bizleri şereflendirmiştir. Bu vesileyle gönlünü
Beşiktaş’a vermiş değerli sanatçılarımızla, balolara katılan Türk
vatandaşlarını bir araya getirmenin
mutluluğunu yaşamaktayız.
Yıl içinde gerçekleştirilen New

•

York Türk Günü yürüyüşlerine en çok
taraftar getiren Türk derneği yine
Beşiktaş USA’dır.
19 Mart’a yakın hafta sonlarında
Beşiktaş’ın doğum günü üyelerin
katılımıyla kutlanmaktadır.
Özellikle futbol takımımızın şampiyon olduğu dönemlerde New York
Belediyesi’nden izin alarak New
York’un önemli bölgelerinde “Şampiyonluk Yürüyüşü” yapılmaktadır.
2016-17 şampiyonluğumuzun yürüyüşü, Amerika’nin simgesi olarak
kabul edilen Brooklyn Köprüsü’nde
gerçekleştirilmiştir.
Ramazan ayında tüm vatandaşlara geleneksel iftar yemeği verilmektedir.
Ramazan veya Kurban bayramlarında geleneksel piknik organizasyonları yapılmaktadır.
Milli bayramlarımızda anma günü
düzenlenmekte ve toplanan bağışlarla, Mehmetçik Vakfı’na yardım
yapılmaktadır.
ABD’de mevcut Türk okullarınnıın
eksiklerinin giderilmesine katkıda
bulunulmaktadır ve aktivitelerine

•
•

•
•
•
•

iştirak edilmektedir.
Gençlerden oluşan Beşiktaş USA
futbol takımının kurulmasından dolayı yıl içinde amatörce düzenlenen
çeşitli turnuvalara katılım sağlanmaktadır.
New York şehrinin “MLS” liginde mücadele eden New York City
FC takımı ile kardeş kulüp olmaya
istinaden sezon kombinesi alınarak
maçlarına gidilmektedir ve taraftar
dernekleriyle ortak aktivitelerde
bulunulmaktadır.
Yıl içinde başta diğer Türk spor kulüpleri olmak üzere diğer derneklerin
organizasyonlarına katılım sağlanmaktadır.
2014 yılından beri her yıl geleneksel olarak düzenlenen New York’un
önemli film festivallerinden biri olarak sayılan Chelsea Film Festivali’ne
ülkemizden, temasında “Beşiktaş”
geçen Aydın Bulut imzalı ‘Benimle
Oynar mısın?” filmi katılmış ve en iyi
yönetmen ödülünün sahibi olmuştur.
Festival süresince en çok izleyiciyle buluşan film olmasıyla da bizleri
gururlandırmıştır.◊

•

•

•
•

www.besiktasusa.net • Instagram: BesiktasUSA • Twitter: @BesiktasUsa1903 (BESİKTASUSA)
Adres: 4323 40th Street Suite 6K, Sunnyside, NY, 11104
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LG V30s

düşündürüyor
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Şu sıralar giderek yayılan haberler
arasında LG’nin en yeni akıllı telefon
modellerinden biri olan V30s ThinQ modeli ile ilgili bilgiler kulağımıza gelmeye
başladı. Dünya akıllı telefon piyasasının önde gelen aktörlerinden olan LG
firmasının yeni ve iddialı modeller ile
yoluna devam etmeye çalıştığını biliyoYazı:
ruz. Fakat bu istek ürünlere ne oranda
Murat Yıldız
yansıyor ve son kullanıcı tarafından ne
kadar sahipleniliyor açıkçası bu konu
oldukça düşündürücü. Son aşamada
V30s ThinQ ile belki bir ivme kazanacak
olan LG için akıllı telefonlar umarız karalar bağlanacak bir ürün
grubu olmayacaktır. Şimdi biraz bu yeni akıllı telefon modelinden söz etmemiz gerekirse 6 inç genişliğinde P-Oled kapasitif
ekranlı cihazımızın 1440x2880 piksel çözünürlük sunabildiğini
ve Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile ekran camının kırılma
ve çizilmelere karşı birkaç kat daha dayanıklı olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. 6GB Ram belleği, 256GB dahili depolama
birimi ve Octa-core çift dört çekirdek işlemcili gelişmiş donanımları gözümüze çarpıyor. Android 7.1.2 Nougat versiyon mobil
işletim sistemi yüklü olan V30s ThinQ modeline 16mp ve 13mp
olmak üzere çift birincil kamera ve 5mp ikincil kamera entegre
edilmiş. USB, Bluetooth, Wi-Fi ve NFC bağlantı arabirimleri
bulunan cihazımızın 3300mAh kapasiteli bataryası sayesinde
uzun süreli kullanımlarda pek problem yaşamayacaksınız.

TP-Link oyun tutkunlarını
yönlendiriyor
Network ürünleri bakımından yadsınamaz derecede iyi işler çıkaran TP-Link şimdi de Gamer’lar için bir
çözüm sunuyor. Network router yani kablosuz ağ yönlendiricisi ürün grubunda Archer C5400X modeli ile
oyunculara online oyunlar sırasında oldukça yardımcı
olacağını düşündüğümüz TP-Link ile performans çok
uzağınızda kalmayacak. Dört çekirdekli (Quad-core) 1.8GHz ve 64Bit’lik işlemcisi ile fark yaratacağına
inandığımız Archer C5400X’te 1GB Ram bellek bulunuyor. Bunlara ek olarak ücretsiz 16GB depolama alanı
da sunan bu ürün ile oyunlarda ve 4K filmlerde gereken yüksek kablosuz bağlantı hızı ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabilecek. Üzerinde tam sekiz adet anten
bulunan cihazımızın kırmızı ve siyah renkli tasarımı da
fazlasıyla ilgi çekecek gibi görünüyor.

Mobil işlemcilerde
yükseliş devri
Akıllı cep telefonlarında, tablet bilgisayarlarda, çeşitli özel PC çözümlerinde ve taşınabilir
birçok bilgisayarda mobil platformlar için üretilmiş işlemciler kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Intel ve AMD gibi büyük işlemci ve çipset üreticilerinden ziyade daha çok akıllı cep
telefonlarına yönelik çalışmalar yürüten Qualcomm’un en başarılı işlemci ailesi olan
Snapdragon tarafında ise yenilikler gözümüzden kaçmıyor. Qualcomm’un en yeni işlemci modeli olan Snapdragon 845’in, tabi tutulduğu çeşitli performans testlerinden
yüksek başarı ile geçtiğini öğrendik. Muadili olabilecek işlemcilere ve Snapdragon’un önceki modellerine nazaran çok daha iyi özellikler sunabileceğini öğrendiğimiz 845 modeli ile özellikle yüksek grafik desteği sayesinde en zorlu oyun ve
3D aşamalarını zorlanmadan geçebileceksiniz. İlerleyen süreçte birçok akıllı
telefon modelinde tercih edileceğini düşündüğümüz Qualcomm Snapdragon
845 mobil işlemci modeli ile performansı hissedeceksiniz.
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Düz panel
endüstrisi 2018’de
toparlanacak mı?
Dünyanın en büyük LCD, TFT, Led ve çeşitli tiplerde panel üreticilerinden biri olan AU Optronics firmasının yöneticilerinden Michael Tsai
2018 yılının ikinci çeyrek sonuna doğru düz panel endüstrisinin bir düşüşe
geçebileceğini öngörüyor. Fakat bu düşüş üçüncü çeyrek itibarı ile aksi
yönde yükseliş ile devam edecektir şeklindeki görüşlerini de geçtiğimiz
günlerde yapmış olduğu açıklamaların sonuna ekledi. Bu sene itibarı ile
Çin’de televizyon satışlarının bir önceki seneye oranla çift haneli bir oranda gerilediğini de belirten Tsai 32inç televizyon panellerinin bu günlerde iki
dolar civarında düşüş yaşayacağını da sözlerine ekledi. Satışlarının 100K
adetlerde bu fiyatlara yansıyacağını öğrendiğimiz televizyon panellerinde
LG, Acer, Phillips, Samsung, Panasonic ve Apple gibi diğer birçok elektronik ürün imalatçılarında da fiyat düşüşü şeklinde yansıyacağını düşünmekteyiz. ◊
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Dağ bisikleti sezonu açılış yarışı:

SANCAKTEPE MTB CUP
Yazı:

E. Burak İzmirlioğlu
Bisiklet Sporcusu - Mühendis

S

ezon açılış
yarışları her zaman sürprizlere
gebedir. Tüm kış
yoğun antren		
man programlarına giren yarışçıların antrenmanlarını ne kadar doğru yaptığı ile
ilgili olarak, rakiplerine göre kendini
ne denli geliştirdiği ilk yarışlarda
ortaya çıkar. Açıkçası önceki yıllara
göre çok daha yoğun bir ara dönem
geçirdiğim için kendime güvenim
tamdı. Yarış dışında aklımda ve
kalbimde akşama Fenerbahçe ile
mabedimizde oynayacağımız derbinin heyecanı ile kavruluyordum.
İlk yarışımız, 25 Şubat günü
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde
Aydos Ormanı’nın kıyısında büyük

kaptanımız Rıza Çalımbay’ın adının
verildiği parkta start alacaktı. Yarıştan bir gün önce parkurda yaptığım
antrenmanda, parkurun tam bana
göre olduğunu test ettim. Ancak
yaşadığım soğuk algınlığı nabzımın
normalden daha yüksek seyretmesine yol açıyordu. Gene de hedef,
kategorimde birinci olmaktı.
Tüm gece yağan yağmur, zemini
berbat etmiş ve bir gün önce antrenman turunda mükemmel akıcılıkta keyif içinde binilen parkur adeta
çamur deryasına dönmüştü. Bir de
üzerine onlarca yarışçının zeminden
geçmesiyle balçık kıvamına gelen
zeminde inişleri yapmak teknik
açıdan zorlayacaktı. Dört kilometre olan parkurda üç tur atacaktık.
Antrenman turlarında yaklaşık on
beş takika ile bir turu atacağımı
hesaplarken çamuru hesaba katmamıştım.
Start ile birlikte 30+ kategori
favorisi ile birlikte önden fırladık.
Starttan 200 metre sonra başlayan
uzun dik yokuşta rakiplerden kopacağımızı tahmin ediyordum. Öyle de
oldu. Tırmanış bitene kadar oluşturduğumuz farkı inişte artırınca
arkamızda gözle görünür bir rakip
kalmadı. Farklı kategorilerin yarışçıları olduğumuz için rakebet yerine
dayanışma ile parkurda çevirmeye
devam ettik. Özellikle çıkışlarda
bazı noktalarda bisiklet kaygan
zeminden dolayı çıkmakta güçlük
çektiğinde ele alarak tırmanmak
gerekiyordu. İlk turu on altı dakika
gibi güzel bir zamanlama ile döndüm. İkinci turda parkurda yığılmalar azalmış olduğundan daha rahat
bir şekilde 30+ kategori favorisi ile
birlikte on yedi dakika civarında
döndük. Son tura girerken kategorimde birinciliği garantilediğimi
düşünüyordum. Her şey yolunda

gidiyordu, tırmanışları yaptık, ta ki
inişte 30+ kategori favorisi arkadaş biraz arayı açana kadar. Ona
yetişmek için hızımı artırdım, ancak
o kadar çamur vardı ki gözlerimi
açmakta zorlanıyordum. Hızımı
ayarlayamadım ve kayarak düştüm.
Vücüdumda çeşitli yaralar oluşmuştu ama devam etmeliydim. Hızlıca
kendime gelip kalan yarım turu
bitirmem gerekiyordu. Bisikletimde
oluşan problemleri binerken gidererek acı içinde finişe kadar geldim.
Böylelikle 40+ kategorinde yarışı
birinci tamamladım.
Kendi adıma güzel bir açılış yarışı
oldu. Böyle bir zeminde düşmeden
bitirebilmek gerçekten zordu. Gerçi
zaten önde götürdüğüm yarışta
hızımı optimize edip daha kontrollü
gitseydim düşmezdim. Bu da bana
ders oldu. Ödül töreninden sonra
koştur koştur stada yetiştim. Ezeli
rekabete 3-1 gibi ezici bir skorla
vurduğumuz şamar ile mükemmel
bir gün geçirmiş oldum. Aynalarda
gördüğümsün, ağladığım güldüğümsün... ◊
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Motosiklet Fuarı 2018

Yazı:

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

B

u sene onuncusu
düzenlenen
İstanbul Motosiklet Fuarı, 2225 Şubat günleri
		
arasında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Messe
Frankfurt İstanbul tarafından organize edilen fuarda birçok yeni model
görücüye çıktı.
Moto Bike İstanbul Fuarı’nın ana
destekçilerinden MOTED’in yol
güvenliğinin artırılmasına dikkat
çekmek için hazırladığı “Biz trafikte
bir aileyiz” kampanyası fuarın öne
çıkan temasıydı.
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Fuarı gezerken çok sayıda satış
temsilciyle konuşma fırsatı buldum.
Hemen hemen hepsinin ön görüşü
bu seneki satışların 2017’den daha
iyi olması şeklindeydi. 2017’de beklentilerin altında kaldıklarını söyleyen yetkililer, 2018 sezonunun daha
hareketli geçeçeğinden umutlu.
İnşallah beklentileri boşa çıkmaz!
Fuarda yeni çıkan birçok modelin
yanı sıra teknolojinin her geçen gün
ilerlemesiyle daha da şekillenen
elektrikli motosikletler, motosiklet

sevdalılarının oldukça ilgisini çeken
stantların başında geliyordu.
Birçok markanın kask, mont vb.
ekipmanlarını da bir çatı altında
toplayan fuar alanında motosiklet
severler yeni modelleri denemek
ve fuara özel indirimlerden yararlanmak için aksesuar stantlarının
önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Ayrıca fuar alanında düzenlenen
konferanslarla; konusunda uzman
motosiklet kullanıcılarının tecrübelerini fuara gelenlere aktarmaları, bilgi paylaşımı adına güzel bir
düşünce olmuş.
Fuarın gelip geçmesiyle bir motosiklet sezonuna daha “Merhaba”
dedik. Umarım tüm sektörün beklentilerinin karşıladığı bir sezon olur.
Bir Kartal gibi yollarda iyi
seyirler... ◊
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www.lukoil.com.tr

/lukoilturkey

Huzursuz sayılar

Yazı:

Kaan Özşenler
İleri Sürüş ve Sportif Sürüş Eğitmeni

R

akamların,
sayıların arkasından koşturup
gidiyoruz. Hatta
bazı rakamları
		
o kadar sıradanlaştırıyoruz ki olması gerektiği
anlamdan kopmaya başlıyor. Örneğin “Sekiz şehit” diyoruz. Dile kolay
“Sekiz” deyip geçiyoruz. O kadar
umursamıyoruz ki artık “Sekiz yavru
babasız kaldı”, “Sekiz ocak söndü”,
“Sekiz ananın yüreğine kor düştü”,
“Sekiz hayal küle döndü”... Daha da
çoğaltabiliriz bu örnekleri... Evet, maalesef kanıksadık artık bu durumu.
Bu durum beni çok derinden
yaralıyor ancak bir o kadar daha
yaralayan bir konu var ki, bu benim
mesleğimle ilintili. Ocak 2018’in
kaza istatistikleri açıklandı. Bu istatistikler eski tarihlerde bir, bazen
iki yıl geriden gelirdi, ancak gerek
emniyet gerekse jandarma teknolojinin bu kadar hayatımızın içine
girmesinden sebep inanılmaz hızlı
veri toplayabiliyor ve verileri paylaşıyor. Teşekkür etmek lazım, etmesine edelim de durum o kadar vahim
ve rakamlar o kadar manasız ki ne
söylesek içini dolduramayız. Tabii bu
konuda sadece emniyetin değil, her
Türk vatandaşının üzerine düşen bir
görev rakamlar burda da manasızca
karşımıza çıkıyor!
Madem bu kadar şikayetçiyiz bir
göz atalım rakamlara:

Ocak 2018’de Türkiye genelinde
meydana gelen kaza sayısı 32 bin
256. Bir aylık kaza adedi inanılır gibi
değil. Daha da inanılmazı ölümlü
kaza sayısı 183, ölü sayısı 256. Bu
sayıyı o kadar basitçe yazdım ki, o
kadar ruhsuzca ifade ettim ki, sadece sayı ve bu sayı düzenli olarak
üç aşağı beş yukarı hep bu seviyelerde. Neden mi? Eğitim eksikliği...
Neden mi? Umursamamak... Neden
mi? Bilinçsizlik... Ve daha bir sürü
neden, gerçekten neden? Otomobil kullanmayı bu kadar seven bir
toplumken neden bu özensizlik, bu
vurdum duymazlık anlaşılır bir şey
değil. Herkes birbirinden düzeltme
bekliyor. Belki de bir sihirli değnek
değip düzeltecek sanıyolar.
Arkadaşlar, silkinelim ve kendimize gelelim. Trafiği düzeltmeye kendimizden başlayalım. Biraz
saygı, biraz hoşgörü, çokça kurallara
riayet ve aracımızın dinamik özelliklerini bilmek, algılarımızı açmak, bu
işin yüzde ellisini halletmek demektir. Otomobilin koltuğuna oturduğumuzda önce beynimizi vitese
taksak, bu işin üstesinden geliriz.
Arkada emniyet kemeri takmamanın yasal trafik cezası olduğunu
bilmeyen sürücü var trafikte. Bunu
da geçtim, herhangi bir kaza esnasında ön koltukta kemer takmayan

117

Nisan
2018

zarar görürken, arka koltukta kemer
takmayan zarar görmez mi? Her
yanımız çelişkilerle dolu. Bu ara,
huzursuz eden sayılara takmıştım, içimi döktüm. Rahatladım mı?
Asla içimi dökerek değil, bu konuda
sonuç aldıkça rahatlayabileceğimi
düşünüyorum.

İnovatif bir proje

Bu kadar iç karartıcı detaydan
sonra güzel bir bilgi paylaşayım.
Dünyanın önde gelen kiralama
şirketlerinin başında gelen AVİS
Koç Holding bünyesinde merkez
ofisinin de bulunduğu şehir olan
İstanbul’a özel bir çalışma yaparak
kiralama yapan müşterilerinin İspark
otoparklarından ücretsiz istifade
etmesini sağlayan bir kampanyaya başlatmış. Kampanya, kiralama
esnasında yol arkadaşı paketini de
satın alan müşterileri kapsıyor. Bu
paket parkla beraber bir mini hasar
paketini de kapsıyor ki; birbirini
tamamlayan tam İstanbul’a özgü
bir paket olmuş. Şehir içinde yoğun
otomobil kullananların en büyük
derdi olan parklanmayı bu kadar
basit hale getiren bu inovatif yaklaşımından dolayı AVİS’i tebrik etmek
lazım. ◊

Bu bir ilandır
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BİR BARDAK
SU İÇMEYİNCE!
Hayati öneme sahip olmasına rağmen pek çoğumuz, susamadıkça su içmiyoruz.
Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, yaşamsal
faaliyetlerin devam edebilmesi için kaybedilen suyun yerine konması gerektiğini belirtiyor.

“Bir bardak suyu bile zor içiyorum!”… “Nedense
hiç susuzluk hissetmiyorum!”… ”Bir bardak su
içmeden günü tamamladığım oluyor!”… Hayati
öneme sahip olmasına rağmen pek çoğumuz,
susamadıkça su içmiyoruz. Acıbadem Bakırköy
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça
Güleryüz, vücudumuzun yaklaşık yüzde 60’ının
sudan oluştuğunu, tüm hücrelerin ve organların
düzgün çalışabilmeleri için suya ihtiyaç duyduklarını
belirterek “Her gün vücut, terlemeyle, idrarla ve
hatta nefes alırken bile su kaybeder. Yaşamsal
faaliyetlerin devam edebilmesi için kaybedilen
suyun yerine konması gerekir. Vücudun su ihtiyacı
kişinin kilosuna, aktivite durumuna göre değişiklik
gösterirken, kilo başına su tüketiminin 30-40 ml
olması gerekir. Hiç tüketilmemesi ise ölümcül
sonuçlar doğurabilir” diyor. Beslenme ve Diyet
Uzmanı Ayça Güleryüz, ihtiyacımızdan az su
içtiğimizde sağlığımızı bekleyen tehlikeleri anlattı,
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Kas kramplarına yol açıyor

Konsantrasyonu azaltıyor

Böbrek yetmezliğine götürebiliyor

Beynin yüzde 75’i sudan oluşuyor. Hafif seviyelerde
susuzluk duygu durum ve bilişsel işlevlerde
bozulmalara neden olabiliyor. Susuzluk sonucu
konsantrasyon azalırken, kısa süreli hafıza gibi
bilişsel işlevin performansı önemli ölçüde düşüyor.
El-göz motor koordinasyonu bozulabildiğinden,
hassas veya detaylı işlerin yapılması zorlaşıyor,
güvenlik zafiyeti oluşabiliyor.

Astım ve alerjiyi tetikliyor
Su tüketimi azaldığında, hava yolları su kaybını en
aza indirgemek için vücut tarafından kısıtlanıyor,
böylece potansiyel olarak astım ve alerjiler daha
da kötüleşebiliyor. Vücudumuzdaki mikropların
kısa sürede dışarı atılabilmesi için de yeterli su
tüketimi önemli. Özellikle yüksek ateş ve ishal gibi
durumlarda su tüketimi hayati öneme sahip.

Tansiyonu yükseltiyor
Kanın yüzde 90’ı sudan oluşuyor. Kan hacmi ve kan
basıncı su tüketiminden doğrudan etkilendiğinden,
yeterli su tüketimi olmaması durumunda kan basıncı
dengesi ayarlanamıyor, tansiyonda yükselişe neden
olabiliyor.

Mide-bağırsağı bozuyor
Bağırsağın düzgün çalışması için suya ihtiyacı var.
Az su tüketimi olursa, sindirim sorunları ve kabızlık
bir sorun haline gelebilir. Su tüketiminin yetersiz
olması mide ekşimesini daha yaygın hale getiren
ve mide ülserlerinin gelişimini teşvik edebilecek aşırı
derecede asidik bir mideye neden olabiliyor.

Terleme, vücut için önemli bir soğutma
mekanizması. Cildin soğumasına yardımcı oluyor.
Öte yandan ter attıkça tuz ve bazı mineralleri
de kaybediyoruz. Ter kayıpları sıvı alımıyla telafi
edilmezse, vücut ısısının düzenlenmesi sağlanamıyor,
ayrıca kaslara giden kan basıncı azalıp, kas
krampları ve kas kasılmaları gözlemlenebiliyor.

Baş ağrısına yol açabiliyor
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz
“Susuzluk baş ağrısına da yol açabilirken, bazı
gözlemsel çalışmalar susuzluğun migren sürelerini
uzatabileceğini söylüyor. Birçoğumuz gün içerisine
baş ağrısı yaşarız. Bunun nedenini stres, yorgunluk,
uykusuzluk veya hastalık gibi nedenlere bağlarız.
Ancak gün içerisinde sıklıkla baş ağrısı çekiyorsanız
ve dinmeyen baş ağrıları migrene dönüşüyorsa
bunun en temel nedeni su içmemeniz olabilir” diyor.

Böbrekler atıkların kan dolaşımından filtrasyonu
ve idrar yolu ile atılım için suya ihtiyaç duyuyor.
Böbrekler vücudumuzda her gün oluşan zararlı
atık maddeleri (üre, kreatinin, ürik asit gibi) su ile
seyreltip atıyorlar. Günlük ihtiyacından daha az
sıvı alan insanlarda idrar akımı yavaşlayacağı için
kolayca idrar yolu iltihapları ve taşları oluşabiliyor.
Yetersiz su tüketimi uzun vadede böbrek
yetmezliğine de yol açabiliyor.

Ciltte kırışıklıklara sebep oluyor
Cildimizin yaklaşık yüzde 30’u sudan oluşuyor. Su,
cilt nemini korumak ve cilt hücrelerine gerekli besin
maddelerini vermek için gerekli. Cilt dokusunu
yeniliyor, esnekliğini artırıyor. Bu da, kırışıklıklar
ve ince çizgiler gibi yaşlanmanın belirtilerinin
görünümünü geciktirmeye yardımcı oluyor. Az su
tüketildiğinde ise; cilt bozuklukları ve kırışıklıklarla
daha erken karşılaşılıyor.

Eklem ağrılarına yol açıyor
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça
Güleryüz “Eklemlerde ve omurganın
disklerinde bulunan kıkırdak, yaklaşık
yüzde 80 oranında su içerir. Su
tüketimi yeterli olduğunda kıkırdaklar
daha iyi iş görür ve iyi yağlanmış
omurga daha kolay hareket edebilir.
Daha pürüzsüz omurgada sürtünme
daha az etkilenir. Susuzluk arttığında,
dejenerasyon ve hasara neden
olabilir, şiddetli ağrıya yol açabilir”
diyor.
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NiSAN
ETKiNLiKLERi
Emilia Zamuner Quartet
Tarih: 04 Nisan 2018
Saat: 20:00
Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi A Salonu, Ankara
Fiyat: ¨ 44.00
Geleneği özel bir caz diline dönüştürme
deneyimine odaklanan Emilia Zamuner Quartet,
onu farklı kültürler arasında bir araştırma olarak
görüyor ve bu görüşü kuartetin tüm bileşenlerine
yansıtıyor. Bu nedenle hiçbir lisanı diğerine
tercih etmiyor ve aynı nedenle bossa nova,
standart caz, geleneksel İtalyan şarkıları
ve elektronik müzik arasında
geçişler yapıyor.

				

Senforock

		
		
		
		
		

Melek Mosso
Tarih: 11 Nisan 2018
Saat: 22:00
Yer: Hayal Kahvesi, Mersin
Fiyat: ¨ 34.00

Tarih: 05 Nisan 2018
Saat: 22:30 • Yer: Dorock XL, İstanbul
Fiyat: ¨ 40.00
Türk rock tarihinin efsane şarkıları,
şef Musa Göçmen yönetiminde Senforock
yorumuyla izleyicilerle buluşacak. Solistler Cem
Kısmet (Pilli Bebek), Ogün Sanlısoy (Ogün Sanlısoy,
Pentagram), Murat İlkan (Murat İlkan Akustik Proje, Pentagram),
Bora Biçer (Büyük Birader, Bad Motor Finger), Murat Zümrüt (Fresh!,
Rollover), Murat Çayır (Mojo Town, The Doors Tribute), Zerrin Mete
katılımlarıyla gerçekleşecek bu görkemli konser kaçırılmayacak bir etkinliktir.

Amir John Haddad
Flamenko Resitali
Tarih: 07 Nisan 2018
Saat: 20:00
Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi Büyük Salon
İstanbul
Fiyat: ¨ 45.00, ¨ 23.50

Oğuzhan Uğur
Büyük Ev Ablukada
Tarih: 14 Nisan 2018
Saat: 20:00
Yer: IF Performance Hall Beşiktaş, İstanbul
Fiyat: VIP ¨ 77.00, 1. Kategori ¨ 38.50

Tarih: 18 Nisan 2018
Saat: 22:00
Yer: Hayal Kahvesi, Kocaeli
Fiyat: ¨ 50.00

The Madcap

Vini Vici
Tarih: 13 Nisan 2018 • Saat: 15:00 • Yer: Life Park, İstanbul
Fiyat: VIP Sahne Önü ¨ 123.00, Normal ¨ 78.50
Free Tibet, Great Spirit, Chakra gibi prodüksiyonlarıyla bütün dünyayı etkisi
altına alan; Tomorrowland, Transmission, Dreamstate ve Ozora gibi festivallerin vazgeçilmez ismi, Psytrance’ın bilinen en büyük temsilcisi Vini Vici,
Istanbul Lifepark’ta. Bu benzersiz gecede A State of Trance ve Armada’nın yetiştirdiği trance müziğin etkili isimlerinden Ruben De Ronde ve Psytrance’ın
önemli yeteneklerinden Off Limits ile harika bir şova hazırlıklı olun.

Tarih: 15 Nisan 2018• Saat: 22:30
Yer: Dorock XL, İstanbul • Fiyat: ¨ 25.00
Yirmi beş yıl aradan sonra Türkiye’de bir
glam metal albümü yayınlandı. Uzun saçları
gösterişli kostümleri ve yüksek sahne enerjisiyle
The Madcap, ilk albümleri “The Madcap Rising”i
“Arpej Yapım” etiketiyle Deniz Sayman, İzgi Gültekin
ve Alen Konakoğlu prodüktörlüğünde yayınladı.
The Madcap yüksek voltajlı bir sahne şovu, besteleri ve klasikleşmiş
Hard Rock parçalarıyla sahnede olacak.

Rock Fest

Hayko Cepkin

20 Nisan: Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Koray Candemir
21 Nisan: Adamlar, Kurtalan Ekspress&Umut Kuzey
22 Nisan: Can Gox, Pera
Yer: Sanat Performance Sahnesi, İstanbul
Fiyat:
Kombine: Arkadaş Paketi ¨ 62.00
Ladies Night Out ¨ 56.00, Ön Satış ¨ 78.50
Günlük: Arkadaş Paketi ¨ 32.00, Ladies Night Out ¨ 27.50
Ön Satış ¨ 39.50, Bar Önü ¨ 99.50, Balkon VIP 2 ¨ 99.50
Balkon VIP 1 (Masa) 2 Kişilik Bilet ¨ 299.00

Tarih: 28 Nisan 2018
Saat: 22:00
Yer: Hayal Kahvesi, Edirne
Fiyat: ¨ 65.00

İzmir Cocktail Fest 2018
Tarih: 21-22 Nisan 2018
Kombine ¨ 51.00, Günlük ¨ 28.50
İlk defa gerçekleşecek olan
İzmir Cocktail Fest klasik tarzların dışına
çıkarak yepyeni tatlara ev sahipliği yapıyor.
Katılımcı mekanlar: 360 İzmir, HIP. Craft Bar Artısan
Cafe, La Puerta, Less Ordinary Coffee & Cocktails, Moni
Cocktails & More, Orman Cunda, Paradiso & V Lounge
Pub Locale, Start Drinks & Networking
21 Nisan: Doğuş Çabakçor, Ogün Haksever
DJ Mono, Orhun Özsoydan, Romello
22 Nisan: Evrencan Gündüz
Tezgah, Eren Dutlu,
Cansu Nihal Akarsu Band
Analogdısko,
Arda Akuzman

%100 URBAN MUSIC

Tarih: 21 Nisan 2018
Saat: 18:00
Yer: KüçükÇiftlik Park, İstanbul
Fiyat: ¨ 55.00
Yeşili, griyi ve özgür müziği bir araya getiren %100 Urban Music, Intergalactic Lovers, Yasemin Mori,
Kesmeşeker ve The Away Days ile kaldığı yerden devam ediyor.

Son Feci Bisiklet
Tarih: 25 Nisan 2018 • Saat: 22:00
Yer: Bamya Rock Beylikdüzü, İstanbul
Fiyat: ¨ 45.00

Salut Salon
Liebe Tour
Tarih: 27 Nisan 2018
Saat: 20:30
Yer: MEB Şura Salonu, Ankara
Fiyat: 1. Kategori ¨ 125.00
2. Kategori ¨ 95.00
3. Kategori ¨ 75.00
4. Kategori ¨ 55.00
Vivaldi’den Bach’a
Rachmaninov’dan
Piazzola’ya kadar
esintiler sunacak.

Gül Özgüner Altın
Tarih: 27 Nisan 2018
Saat: 22:00
Yer: Hayal Kahvesi Atakent,
İstanbul
Fiyat: ¨ 45.00

Ecza Dolabı
Tarih: 27 Nisan 2018 • Saat: 21:30
Yer: Salon İKSV, İstanbul • Fiyat: ¨ 45.00
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Girls in Airports
Tarih: 30 Nisan 2018
Saat: 21:30
Yer: Salon İKSV, İstanbul
Fiyat: Tam ¨ 61.50, Öğrenci ¨ 50.50
Caz, indie ve folk’u birleştiren Danimarkalı grup Girls in
Airports, coğrafi sınırları ve türler çizgilerini tanımayan,
doğaçlama odaklı işleriyle büyük takdir topladı.

Nisan
2018

122
Nisan
2018

Yazı:

Murat Arda

M

Yönetmen: Joe Russo, Anthony Russo
Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

arvel'in
çizgi roman
dünyasından
beyaz perdeye başarılı
		
nakilleri
sürüyor. Avengers, serinin son filmi
olarak yine kapalı gişe gösterimde... Kaptan Amerika ve Iron

Man’in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara
savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın kaderi bir
kez daha tehlikeye girer. Sınırsız
bir güç kaynağı olan sonsuzluk
taşlarının peşine düşen Tha-

nos, dünyanın gördüğü en büyük
tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez
daha, insanlık için savaşmaya ant
içmiş kahramanlarımız elindedir.
Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki
bu tehdit için ekipler birleşmeli ve
tehdite tüm güçleriyle karşı koymalıdır... ◊

Deadpool 2
Yönetmen: David Leitch
Oyuncular: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin
İlk filmi büyük beğeni toplayan,
Marvel çizgi romanından 20th
Century Fox aracılığıyla beyaz
perdeye uyarlanan Deadpool’un
merakla beklenen, devamı niteliğindeki ikinci filminin de yönetmen

koltuğunda Tim Miller oturuyor.
Deadpool karakterini tekrar Ryan
Reynolds hayata geçirecek. İkinci
filmin senaryosunda ise Paul Wernick ve Rhett Reese ikilisini tekrar
görüyoruz. ◊

Lanetli Konak
Yönetmen: Brian O’Malley
Oyuncular: Charlotte Vega, Bill Milner, Eugene Simon
1920’de İrlanda’nın kırsal kesiminde yaşayan ikiz kardeşler Rachel ve
Edward, evlerini değişik bir varlıkla
paylaşmaktadır. Her gece ev şeytani
bir varlığın etkisi altına girmektedir.

Bu varlık ikizler üzerinde üç kural
dayatır; gece yarısında yatakta
olmalılar, kapıdan içeri yabancı birini
alamazlar ve eğer biri kaçmaya çalışırsa diğeri tehlikeye girer... ◊

Rampage: Büyük Yıkım
Yönetmen: Brad Peyton
Oyuncular: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman
İnsanları kendinden uzak tutan bir
Primatolog olan Davis Okoye, doğumundan beri bakımıyla ilgilendiği
oldukça zeki bir goril ile arasında
inanılmaz bir bağ kurar. Oldukça
nazik olan maymun, uygulanan

yanlış bir deney sonucu korkunç
bir canavara dönüşür. Konu ile ilgili
araştırma yapıldıkça, benzer şekilde
dönüştürülmüş bir çok yırtıcı hayvan keşfedilir. Davis, küresel bir afetin oluşmasını engellemek, genetiği

değiştirilmiş hayvanları kurtarmak
için, gözden düşmüş bir genetik mühendisi ile birlikte harekete geçer.
Aynı isimli bir video oyunundan
uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Brad Peyton oturuyor. ◊
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Oğlak Dönencesi
Yazar: Henry Miller
Çevirmen: Avi Pardo
Yayınevi: Siren Yayınları
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Y

irminci yüzyılın en büyük
yazarlarından
Henry Miller
şöyle der: "Ar		
kadaşlığın
gerçek anlamını kavrayabilmek için
insanın arkadaşlarından kopması
gereken zamanlar vardır. Bunu söylemek biraz tuhaf kaçacak ama bu
kitabın keşfi etrafımda bulunan ve
benim için artık bir şey ifade etmeyen arkadaşlarımı yaralayabileceğim bir silah, bir aygıt keşfetmekten
farksızdı. Bu kitap dostum oldu
çünkü bana arkadaşa ihtiyacım
olmadığını öğretti. Bana tek başıma
durma cesareti verdi ve yalnızlığın
kıymetini bilmemi sağladı.”
Sözünü sakınmayan dev bir yazardan, isyanla haykıran bir klasik:
Oğlak Dönencesi.
Dünyaya biçili koordinatlara,
medeniyet adı altında savaş, silah
ve beton üreten düzene, insanı yok
etmek pahasına köleleştiren sisteme
karşı bir çığlık, gemlenemeyen bir
ezgi ya da çağdaş yaşamın çarklarına atılan sert bir tekme... Henry Miller, Oğlak Dönencesi’nde rahimden

mezara, kasıklardan zihne uzanıyor,
benzersiz bir atlasın sayfalarını kendi
renklerine boyayarak bambaşka bir
dünya resmi ortaya koyuyor. Burada
savaş saçma, yaşam beyhude; burada aşk siyah bir yıldızın gölgesinde
ve ekmek aslanın ağzında... Burada
kölelik özgürlüğü, yalanlar gerçekleri
ve sürü bireyleri ezip geçiyor; burası
Amerika, ama başka bir yer de olabilir; kitlelerin günbegün topluca cephelere veya işe yürüdüğü herhangi
bir yer... Ve Henry Miller, akıntının tersine doğru gitmekte, kendi şarkısını
haykırmakta kararlı.
Yayımlandığı günden bu yana
yasaklarla boğuşan Oğlak Dönencesi, bir açıdan Henry Miller’ın yaşam
öyküsü... Rahme düşmesinden aşka
yuvarlanmasına, sürüye katılmasından kendi yazgısını ele geçirmesine
ve dünyanın başlangıcından geleceğin müziğine varan bir öykü. Yaşam
adı verilen sonsuz döngünün her
zerresine uzanan bir varoluş çığlığı bu
ve şiddeti dünyayı yerinden sarsmaya yetiyor.
Tek başına duracak, kendi doğrularınca yaşamaya cesareti olanlar
için. ◊

Erdemle Kırbaçlanan Kadın
Yazar: Marquis De Sade
Çevirmen: Yaşar İlksavaş
Yayınevi: Oğlak Yayıncılık
Marquis de Sade... Yaşadığı
dönemde insanların nefret ettiği,
tiksindiği, iğrendiği, akıl hastanelerinde ve cezaevlerinde çürüttüğü
büyük bir yazar. Marquis de Sade...
İnsanların ruhundaki kötülüğü,
çarpıklığı haykırdıkça toplum dışına
itilen, doğa/toplum ilişkisini çağının
çok ötesinde değerlendirdiği için
sevgisiz bırakılan bir bilinç. Sadizm
olarak bilinen bir ayrıksılığa adı verilen büyük bir yazar ve... Bir klasik.
Erdemle Kırbaçlanan Kadın... Sade’i
Sade yapan bütün özellikleri içeren
roman. İyilik/kötülük çatışmasının
irdelenmesinde alışılagelmiş bütün
değer yargılarını zorlamak amacıyla

yazılmış bir roman... Dinin arkasına
sığınmış Hıristiyan din adamlarının
yaptığı kötülüklere rağmen, toplumun bu gibi adamların peşinden
gitmesi, zengin/yoksul eşitsizliği
insanların genelgeçer kurallara ve
duygulara aykırı bütün duygularını
saklaması ve bütün kötü insanların -nedense- hep galip gelmesi,
hatta iyiliklerin yalnızca kötülüklerle
ödüllendirilmesi nedeniyle Sade’i
sonunda yaratıcısından bile kuşkuya düşüren roman. Ne ahlaksız, sapık, iğrenç... Ne de ahlaklı ve erdemli
olmayan bir yazarın, ikiyüz yılı aşkın
bir süredir ikiyüzlülükten kurtulamayan insanları anlatan roman... ◊

Beni Asla
Bırakma
Yazar: Kazuo Ishiguro
Çevirmen: Mine Haydaroğlu
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Yatılı okul Hailsham’ın öğrencileri, bahçe duvarının arkasındaki karanlık ormandan çok
korkarlar.
Hafta sonları veya tatillerde
evlerine gitmez., Hailsham’dan
önceki yaşamlarını hatırlamazlar.
Dış dünyayla bağlantıları hiçbir
şekilde yoktur.
Öğretmenler değil, gözetmenler tarafından eğitilirler. Spor
ve sanata büyük önem veren
gözetmenler, Hailsham öğrencilerine sürekli özel olduklarını
hatırlatır ve bedenlerine çok iyi
bakmaları gerektiğini tekrarlar.
Kazuo Ishiguro, yayımlandığı
yıl Time tarafından İngilizce yazılmış en iyi yüz roman listesine
alınan Beni Asla Bırakma’da,
yıkıma götüreceğini bile bile kendi kaderini kabullenenlere odaklanmış görünüyor.

MüZiKOMANi

Rock Diyarı
Finlandiya’nın
bıçkın delikanlıları:
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Kadınlar
Yazar: Eduardo Galeano
Çevirmen: Süleyman Doğru
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Latin Amerika'nın en büyük
yazarlarından Galeano'dan
kadınlara dair müthiş bir eser...
Farklı coğrafyalardan, ahir zamanlardan, yakın geçmişten, her
yaştan, her sınıftan kadınlar...
Kimi büyük kimi küçük eylemlerle, kimi konuşarak kimi
yalnızca susarak, yaparak ya da
yapmayarak tarihin akışını değiştirmiş kadınlar... Engizisyona,
senatoya, kiliseye, sömürgecilere,
faşizme direnen kadınlar... Dans
eden, seven, sevişen, ağlayan ve
gülen kadınlar...
Eduardo Galeano yine dünyanın bütün köşelerini dolaşarak,
kadınlar şahsında bir insanlık
tarihine davet ediyor okuru.
Yalnızca tekerrürden ibaret olmayan, çomak da sokulabilen bir
insanlık tarihine...
Her satırıyla etkileyen, öfkelendiren ve umut veren bir derleme.
Galeano ölümünden sonra da "dünyanın vicdanı" olmaya devam
ediyor.

Dünyada heavy metal müziğin en
çok sevilen coğrafyası ne Amerika’dır
ne de Çin Halk Cumhuriyeti... Doğru
cevap: Finlandiya! Sokaktaki teyzeden manavdaki amcaya rock müzik
tutkunu olmayan yok gibidir bu tuhaf
coğrafyada. Şimdilerde ise hem gotik
hem rock’n’roll sentezi müzikleriyle
Finlandiya’nın yükselen metal trendi:
The 69 Eyes...
Vampir imajları, goth-rocker imajlı
vokalistleri ve glam-dark-pop-metal
sentezi elementleriyle Finlandiya rock
sahnelerinin deyim yerindeyse tozunu
attıran bıçkın delikanlıları The 69 Eyes,
son turnelerinde turnayı yine gözünden vurdu. Kış turnesine Finlandiya’da
devam eden gösterişli Fin metalistler,
Finlandiya’da çoğu konserin biletlerinin
tükenmesinden çok memnun olduklarını her fırsatta dile getiriyorlar.
İmajlarının eleştirilmesine; “Umurumuzda değil; biz köklerine bağlı, eski
geleneklere sadık eskiokul bir grubuz”
diyerek yanıt veren Helsinki kökenli grubun frontmani Jyrki Pekka Emil
Linnankivi, “Yolumuz Motörhead’in yolu,
sadece bizim müzik tarzımızın adı goth’n’roll” diyor.
Grubun en büyük destekleyicisi ise
efsanevi goth-rock kahramanı, “Love-Metal”in mucidi Ville Valo... ◊

7818101

44,99¨

S E N i N L E
Z i R V E Y E
K A R A D A N
U Ç U Y O R U Z
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RESMİ FİLO YÖNETİMİ SPONSORU
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TOLGAY ARSLAN:

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK
BİZİ GURURLANDIRIYOR"
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Ben Cihan Can, on
yaşımdayım. Bağcılar
İlkokulu’nda dördüncü
sınıfta okuyorum.
Büyüyünce doktor
olacağım.

Ben Zeynep Tansoy,
on yaşımdayım.
Profesör Abdullah Türkoğlu
Ortaokulu’nda beşinci sınıftayım.
Büyüyünce öğretmen
ya da doktor
olmak istiyorum.
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T

olgay Arslan
abimiz ile buluşacak olmanın
heyecanı içinde
BJK Nevzat
		
Demir Tesisleri’ne geldik. Çok heyecanlıydık.
Tolgay abimiz yanımıza geldi
ve bize o kadar sıcak davrandı
ki, sanki sınıf arkadaşımız ya da
öğretmenimiz gibi hissettik, tüm
heyecanımız kayboldu. Tolgay
Arslan, bize hem tesisleri gezdirdi hem de sorduğumuz tüm
soruları içtenlikle yanıtladı. Biz de
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Yavru Kartal Dergisi için onunla
bu röportajı yapmanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz.

seyretmiyorum. Benim için iki
takım var; biri Beşiktaş, diğeri
Barselona...

Beşiktaş’ın tüm zamanlarını
düşünürsen en çok kimi seviyorsun?
İdolüm Sergen Yalçın’dır.

Futbol hayatında kendini en
kötü hissettiğin an?
En kötü anım Şampiyonlar
Ligi’nde geçen sezon son maçta
Kiev’de yenilip turdan elenmemiz...

Kara Kartal dışında dünyada
hangi takımlara sempati duyarsın?
Beşiktaş dışında yurt dışında
Barselona’ya hayranım. Dünya
futbolunda diğer takımları pek

“İyi bir orta saha oyuncusunun hem defansif hem ofansif
yönlerinin gelişkin olması lazım. Takımın beyni orta
saha oyuncusudur. Bu yüzden maçı iyi okuman gerekir.
Bununla birlikte iyi bir orta saha futbolcusunun sahada
önde ve geride mutlaka direkt etkisi olması gerekiyor,
maça küsmemeli ve oyunu yönlendirmelisin.”

“Beşiktaş dışında yurt
dışında Barselona’ya
hayranım. Dünya
futbolunda diğer takımları
pek seyretmiyorum.
Benim için iki takım
var; biri Beşiktaş diğeri
Barselona...”
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En mutlu olduğun anın?
Liverpool’a attığım gol ve orada da turu geçmemiz...
Orta saha olmasaydı hangi
pozisyonda oynamak isterdin?
Orta sahada oynamasaydım
forvet hattında golcü olmak
isterdim.
Beşiktaş’ta oynamak nasıl
hissettiriyor?
Beşiktaş’ta oynamak bizi
gururlandırıyor. Öbür kulüplere
nazaran biz birbirimize sahip
çıkarız. Ayrıdır Beşiktaş, aile
kulübüdür.
Futbolcu olmasaydın ne
olmak isterdin?
Babam emlakçı olduğu için
kesin o işi yapardım. Belki ileride
yine o işi yapma ihtimalim var.
Peki Cihan, büyüyünce sen ne
olmak istiyorsun?
Doktor...
Gözlüklerinle ve sorduğun
sorularla senden doktor olur
(gülüşmeler).

Toteminiz var mı?
Sağ ayak ile ilgili bir takıntım
var. Mesela maça çıkarken çorabımı ve ayakkabımı mutlaka ilk
önce sağ ayağımla giyerim.
İyi bir orta saha oyuncusu
nasıl olmalıdır?
Hem defansif hem ofansif
yönlerinin gelişkin olması lazım.
Takımın beyni orta saha oyuncusudur. Bu yüzden maçı iyi
okuman gerekir. Bununla birlikte
iyi bir orta saha futbolcusunun
sahada önde ve geride mutlaka
direkt etkisi olması gerekiyor,
maça küsmemeli ve oyunu yönlendirmelisin.
Futbolcu olmaya nasıl karar
verdin?
Çok küçükken babamla futbol
maçlarını izlemeye giderdik.
Daha üç yaşımdayken futbolcu
olmayı kafaya koymuştum. Tabii
bunda babamın da etkisi çok
büyük çünkü o gerçek bir futbol
tutkunudur. Küçüklüğümden beri
beni spora yönlendirdi.

En sevmediğin takımlar hangileri?
Türkiye liglerinde var birkaç
tane ama burada söylemem
(gülüşmeler). ◊
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mini mini

KARTALLAR
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Egemen
Ataman,
Zonguldak Ereğli’nin
biriciği... Yavru
Kartalımız Egemen “şanslı”
doğanlardan... Sebebi ise çok
fazla lafa gerektirmiyor; daha
ana karnındayken hazırlanan
“Yuvası”, Egemen’in
şimdiden iyi bir Beşiktaşlı
olarak doğduğunu
müjdeliyor.

Ece Nacak,
mabedimiz
Vodafone Park’ı gezerken
sevimli sevimli pozlar
veriyor. Biz de onu
sevgiyle
selamlıyoruz...

139
SamsunAtakum’daki
Şehit Yüzbaşı Tunç
Fidaner İlkokulu’nda
okuyan Yiğit Daldal ile
kardeşi Mert Daldal,
Karadeniz’de Kartal
uçuşu yaptıklarını
söylüyorlar.
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Arel Apdil Değirmenc
i,
Büyük Beşiktaşlı Arel’
in
locası bile hazır.
O zaman ona da
şampiyonluk yakışır.

mini mini

KARTALLAR
Mehmet Ege Ayhan
ve Elif Ece Ayhan,
Beşiktaş’ın bayrağını
hep yükseklerde
tutacaklarına söz
veriyorlar.
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Kartal Sırma,
türlü türlü Kartal hallerini
dergimizde yayımlatarak
sonsuza kadar Beşiktaşlı
olmayı belgelediğini
söylüyor.

...
Uygar Baş
esine ait
il
a
ş
ikta
Büyük Beş
ka...
yfi bambaş
olmanın ke
nasip
“Herkese
Baş ailesi,
iyerek,
iktaşlılık” d
olmaz Beş
lıyor.
mızı selam
tüm camia
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Ali Keser,
aramıza katılalı üç
ay oldu. Daha gözlerini
bile açmakta zorlansa da,
fotoğrafı çekilirken sizler için
Kartal pozu vermeyi ihmal
etmiyor. Dileriz, mükemmel
güzellikte bir hayatın
olur Ali...

AKTÜEL

İriliği, yırtıcılığı, görkemli görünüşü
ve kusursuz güzelliğini sergilemek
istercesine havada döne döne süzülüşü nedeniyle eskiden beri kuşların
kralı sayılmıştır. Sayısız söylenceye
konu olan Kartallar, gücün ve özgürlüğün simgesi olarak birçok ülkenin
bayrağında, ayrıca silahlı kuvvetler, hava yolları, okul gibi çok
çeşitli kurum ve kuruluşun arma ve ambleminde kullanılmıştır.
Kaya Kartalı, kuzey yarımkürede çok geniş bir coğrafi alana
yayılmıştır. Uzunluğu yaklaşık bir metre, başı sarımsı-kahverengi, pençelerin hemen üzerinden başlayarak tüm gövdesi de
koyu kahverengi rengidir. Sarı gözleri, delici bakışları ile dikkati
çeker.
Dallardan yapılmış otlar ve yapraklarla döşenmiş geniş yuvası, sarp kayalıklardaki oyuklarda ya da ağaçların tepelerinde
bulunur. Yuva, yıllar boyunca kullanılır ve gerektikçe yenilenir.
Dişi yuvaya genellikle nisan ayı başlarında kirli-beyaz renkli,
bazen kızıl kahve benekli iki yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan
yavru, hav tüyleriyle kaplıdır. Zamanla bunların yerini daha
koyu tüyler alır. Erişkinler, yavrularına özenle bakarlar. Yuvaya
pençeleri arasında taşıdıkları avlarını, kancalı gagalarıyla küçük
			
parçalara ayırıp, özenle yavruların gagasına yerleştirirler. Dişiler, erkekten daha iri ve
yırtıcıdır. Ama
beşikten
bebekleri
kaptığını
anlatan
efsanelerin
gerçekle ilgisi yoktur.

HAYVANLARI TANIYALIM

KARTAL

TAŞ DEVRİ FİRARDA

Dinozorlar ve yünlü mamutların dünyada
dolaştığında zamanın başlangıcında, şanslı
bir mağara adamı kabilesini güçlü bir düşmana karşı birleştiriyor ve günü kurtarıyor.
Orijinal seslendirme kadrosunda Eddie Redmayne, Tom Hiddleston ve Maisie Williams
gibi isimleri bulunduran animasyon filmin
yönetmen koltuğunda Nick Park oturuyor.

MATILDA
Yazar: Roald Dahl
Çevirmen: Lale Akalın
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları
Matilda, kitap okumaya karşı
doyulmaz bir iştahı olan çok zeki,
olağanüstü bir kızdır. Üç yaşına
geldiğinde evdeki gazete ve dergileri inceleyerek kendi kendine
okumayı öğrenmiştir. Dört yaşına
geldiğinde köy kütüphanesindeki
tüm kitapları bir çırpıda bitirmiştir.
Anne-babası Bay ve Bayan Wormwood ise onun işe yaramaz bir
baş belası olduğunu düşünmektedir. Onların yalnızca televizyon
izlemekle ve insanları aldatarak
para kazanmakla ilgili olduklarını
gören Matilda, anne-babasını
cezalandırmaya karar verir. Kendisine her kötü davrandıklarında şu
ya da bu şekilde buna bir karşılık
verecektir. Bu zeki, sevimli küçük
kız çok geçmeden doğaüstü güçleri olduğunu da keşfedecektir. Bu
güçler yalnızca evde değil, Matilda
ve sınıf arkadaşlarının gelmiş geçmiş en korkunç başöğretmen olan
Bayan Trunchbull'la başa çıkarken
de çok işine yarayacaktır. ◊

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
Fotoğraf

ÜYELİK BAŞVURU FORMU
Adı Soyadı

:

Baba Adı

:

Ana Adı

:

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

:

Uyruğu - TC Kimlik Numarası :
Tahsil Durumu - Kan Grubu

:

En Son Bitirdiği Okul

:

Mesleği

:

Çalıştığı İş Yerindeki Ünvanı

:

İş Adresi

:

Ev Adresi

:

İş Telefonu

:

Cep Telefonu

:

Ev Telefonu

:

Faks

:

E-Posta Adresi

:

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

İmza

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

Sicil No

İmza

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

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

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

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

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

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

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

Faks: 0212 948 99 99

ÜYELİK ÖDEME FORMU

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

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

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

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

Üyelik onay tarihinde

4 Taksit

Tüm Kredi Kartlarına

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

5.120-TL

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

Kart Numarası

:

Kart Cinsi

:

Visa

Master

Amex

Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka

:

Adı Soyadı

:

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

İmza:

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

İmza:

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

:

Kart Cinsi

:

Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka

:

Adı Soyadı

:

Visa

Master

Amex

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

İmza:

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

Beşiktaş’ın
geleceğine
kanat ger

Vodafone Karakartal Hareketi Beşiktaş’ın
altyapısına oyuncu kazandırıyor.
Çocuğunun futbol yeteneğini videoya
çek, Vodafone Park Uygulaması veya
geleceginkarakartali.com’a yükle.
Karakartallılar oylasın!
Vodafone Karakartal hareketine katıl:

BJK9

Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?

1903

Yarışmaya, 29.01.2018 (saat 00.01’de başlar) - 13.05.2018 (saat 23.59’da sona erer) tarihleri arasında, 8-10 ve 11-13 yaş arası (2010, 2009, 2008 ve 2007, 2006, 2005 doğumlu) çocukların yasal velileri,
çocuklarının yarışma kurallarına uygun olarak kaydedilmiş en fazla 59 saniyelik futbol videolarını geleceginkarakartali.com web sitesi ve Vodafone Park uygulamasına yüklemeleri sureti ile katılmaya hak
kazanılır. Videolar kontrol edilerek belirtilen kurallara uygun olarak çekildiyse sisteme yüklenecektir. Video yüklemeleri ve oylamaları her bölge için o bölgede belirlenen seçme tarihlerinden 1 hafta önce
gece 23:59’da sona erecektir. Oylamalar sonucunda seçilen adaylar Beşiktaş JK antrenörleri tarafından yapılan bölge elemelerinde, elemelerde seçilen adaylar İstanbul’da düzenlenecek kamp ve finale
katılmaya hak kazanır. Final gününün ardından kazanan en az 3 aday 2 hafta süre içerisinde geleceginkarakartali.com web sitesi ve Vodafone Park uygulaması üzerinden açıklanacaktır. Kazananlar Beşiktaş
JK altyapısında futbolcu olmaya hak kazanır. Videoların sisteme yüklenmesi için Vodafone abonesi, videoların oylanabilmesi için Vodafone Karakartal Hareketi üyesi olunması gerekmektedir. Vodafone ve
Beşiktaş JK yarışmanın kuralları ve tarihleri ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Detaylar için: geleceginkarakartali.com

