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Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Üzüntüleriyle, sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakırken,
yeni umutlarla, yeni hedeflerle, yeni heyecanlarla yeni bir yılı
karşılıyoruz. Her yeni yıl, geçmiş yılların getirdiği tecrübenin,
birikimin üzerine inşa edilecek yeni bir başlangıç, yeni bir
heyecan, yeni beklentiler, umut demektir. 115 yaşını geride bırakan Beşiktaşımız için 2019 yılının, hem gururu hem umudu
hem de mutluluğu temsil edecek bir yıl olmasını diliyorum.
2019’da daha güçlü, daha umutlu olarak kulübümüze hizmet
etmenin gururuyla, yine gece gündüz çalışacağız ve tek aşkımız
Beşiktaşımız’ı hak ettiği noktaya taşımak için önemli adımlar
atacağımızdan şüpheniz olmasın. Beşiktaş kültürünün temelinde dürüstlük, emek ve haklı onurumuz vardır. Beşiktaşımız, her
zaman bir ışık olarak parlamaya devam edecektir.
¡
Futbol takımımızın bu sezonun ilk yarısında aldığı
bazı sonuçlardan elbette sizler gibi ben de memnum
değilim. Devre arasını en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bazı oyuncularla yollarımızı ayırırken,
Beşiktaş formasını layıkıyla taşıyacağına inandığımız bazı isimleri kadromuza katacağız.
İnanıyorum ki, ligin ikinci yarısında oynanan
futboldan daha çok keyif alacağız.
¡
Tüm branşlarımızdaki sporcularımıza,
antrenörlerimize ve teknik heyetlerine,
çalışanlarımıza ve tüm Beşiktaşlılar’a
yeni yılın sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.
En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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Beşiktaş’ın
altyapısına
kanat gerdik.

Gelecek heyecan verici.
Vodafone KaraKartal Hareketi ile
Türkiye’nin dört bir yanından dokuz
çocuğu Beşiktaş’ın altyapısına kazandırdık.
Yolunuz açık olsun çocuklar!

Hazır mısın?
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Dergimizin bu sayısını şampiyon ve milli futbolcu Fahrettin Cansever’e ithaf ediyoruz.

DİNAMO GİBİ
ÇALIŞIRDI
Siyah-Beyaz forma ile 126 maç oynadı ve rakip kalelere 16 gol attı.
1949 ile 1955 yılları arasında Beşiktaş’ın elde ettiği 1950, 1951,
1952 ve 1954 lig şampiyonluklarında orta saha oyuncusu
olarak büyük katkıda bulundu ve yıldızlaştı.

Yazı ve Fotoğraf:

Vâlâ Somalı Arşivi

İ

stanbul futboluna birçok yıldız kazandıran
“Beykoz Çayırı”ndan
yetişti. Doğal olarak
ilk takımı sarı-siyah
renklerin temsilcisi Beykoz
oldu tabii... Bir yıl gibi kısa bir
zaman dilimi içinde Beykoz
takımındaki pozitif futboluyla
çok dikkat çekti ve 1949 yılının temmuz transfer ayında
Beşiktaşlı oldu.

Orta boylu idi ama çok
güçlü ve yere sağlam basan bir
fizik yapısına, aynı zamanda
bitmez, tükenmez bir enerjiye sahipti hemen hemen
oynadığı tüm maçlarında.
Zaman zaman hücum hattında da görev almasına rağmen,
defansif yönü daha ağır basan
oyun anlayışıyla faydalı olmayı
tercih ederdi genelde.
Meşin yuvarlağı iki yağı
arasında hapsettiği zaman
rakiplerinin o nesneyi ondan
geri alabilmeleri olası değildi
kola kolay... 1950’li yıllarda
İnönü Stadı’nın yağmurdan bozulmuş, adeta tarlaya
dönmüş zemininde, defans
ile ofans blokları arasındaki
bağlantıyı sağlamak için adeta
bir makinenin dinamosu gibi
didinir, çalışır ve topu kimseye kaptırmayarak, takım arkadaşlarına nefes alma imkanı
sağlardı.
En kritik anlarda takım

Orta boylu idi ama
çok güçlü ve yere
sağlam basan bir fizik
yapısına, aynı zamanda
bitmez, tükenmez bir
enerjiye sahipti hemen
hemen oynadığı tüm
maçlarında. Zaman
zaman hücum hattında
da görev almasına
rağmen, defansif yönü
daha ağır basan oyun
anlayışıyla faydalı
olmayı tercih ederdi
genelde.

arkadaşlarına yolladığı milimetrik paslarla, onların gol
üretmelerini sağlar, atmaktan
ziyade attırmaktan büyük haz
duyardı. Bu hazırlayıcı, bugünkü deyimle asist karakteri
yüzünden rakip kalelere attığı
gol sayısı ancak on altı olarak
noktalanıp kalmıştır.
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1949-50 İstanbul Lig Şampiyonu Beşiktaş kadrosu İnönü Stadı’nda...
Üst sıra (soldan): Süleyman, Çengel Hüseyin, Yavuz, Kemal, Dr. Vedii,
Fahrettin, Mehmet Alt sıra: Nusret, Bülent Esel, Şükrü, Ali İhsan

Beykoz Çayırı’ndan
Beşiktaş’a

Fakir bir ailenin çocuğu
olarak 1930 yılında İstanbul’un Beykoz ilçesinde
dünyaya geldi. Ekonomik
sıkıntılar yüzünden çok küçük
yaşlarda hayatını kazanma
güçlüğü ile karşı karşıya
kalmıştı. Bu dramatik sorun
yüzünden istediği düzeyde
okuyamamış ve tek çıkar yol
olarak futbola yönelmişti çocuk denilecek yaşta. Yukarıda
da belirttiğimiz gibi, Beykoz
kulübü için bir “futbol tarlası”
görevi yapan “Beykoz Çayırı”nda yetişmiş ve on sekiz yaşındayken sarı-siyahlı kulübün
A takımına seçilmişti.
1949 yılında, önemli ölçüde yenilenmiş Beşiktaş Futbol
Takımı’nda; Dr. Vedii, Eşref,
Ali İhsan, Nusret, Faruk,
Süleyman, Recep, Bülent Esel,
Şevket ve Şükrü gibi yıldızlarla buluşup onlar ile birlikte
top koşturmaya başlaması,
şöhretinin yayılmasını daha
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da hızlandırmıştı doğal
olarak...

İlk şampiyonlardan

1949-50 sezonu, Türk
futbolunda amatörlüğün sona
erdiği bir sezondu. 1951 yılının başında, Türkiye Futbol
Federasyonu aldığı doğru bir
kararla profesyonelliği kabul
etmiş ve 1950-51 sezonu lig
karşılaşmalarını, İstanbul,
Ankara ve İzmir profesyonel
ligleri etiketi altında oynatmaya başlamıştı.
Söz konusu Profesyonel
İstanbul Ligi’ne Fahrettin
Cansever’li kadrosu ile iştirak
eden Beşiktaş Futbol Takımı,
ortaya koyduğu birbirinden

güzel karşılaşmalar sonucunda
1950-51 sezonunda da şampiyonluğa ulaştı ve böylece
tarihindeki “ilkler”den birini
daha gerçekleştirmiş oldu
futbol tarihimizin gelişimi
içinde... Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923-24 sezonunda organize ettiği “resmi ilk
İstanbul Ligi Şampiyonluğu”
gibi, “İlk Profesyonel İstanbul
Ligi Birincisi” sıfatı kazanarak
şüphesiz...
Rahatça söylenebilir ki
Fahrettin Cansever, futbolu
anlama ve tatbik etme bakımından “batı dünyası”na
en çok yaklaşan futbolculardan biriydi 1950’li yıllarda.
Bununla beraber Beşiktaş’a
ve Türk futboluna yeterince hizmet edebilmiş midir?
“Hayır” demek yerinde olur
sanırız. 1950’li yıllar, futbolumuzda profesyonelliğin yeni
yeni yerleşmeye başladığı bir
dönem olması bakımından,
futbolculara bugünkü kadar
bol para ve geniş imkanlar sağlamıyordu doğal olarak. İçinde
bulunduğu geçim sıkıntısı
yüzünden bazı topçular, ufak
menfaatler karşılığında fazla
düşünmeden kolayca kulüp
değiştirmeye başlamışlardı söz
konusu dönemde. Fahrettin
Cansever de bu yanlışa düşenlerden biriydi maalesef...

En kritik anlarda takım arkadaşlarına yolladığı
milimetrik paslarla, onların gol üretmelerini sağlar,
atmaktan ziyade attırmaktan büyük haz duyardı.
Bu hazırlayıcı, bugünkü deyimle asist karakteri
yüzünden rakip kalelere attığı gol sayısı ancak on
altı olarak noktalanıp kalmıştır.

Desteği Kartal
Yuvası’nda buldu

Beşiktaş forması altında
1949 ile 1955 yılları arasında,
resmi-özel toplam 126 karşılaşmada yer almış ve 3’ü Ümit,
5’i de A olmak üzere 8 defa
ay-yıldızlı takımımızda görev
almıştı başarılı bir grafik
çizerek.
Beşiktaş’ın 1950, 1951,
1952 ve 1954 İstanbul Lig
Şampiyonlukları ile aynı
zamanda 1951 Türkiye
Futbol Birinciliği kazanan
kadrolarında yer aldı. Kendi
kuşağının en büyük orta saha
oyuncularından biriydi ama
Beşiktaş’ı bırakıp sık sık kulüp
değiştirmesi, hayat standardını yükseltmek yerine, ona
devamlı mutsuzluk getirmişti
ne yazık ki!..
Siyan-Beyazlı renkleri terk
ettikten sonra Beykoz, Anka-

1950 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan seyahat dönüşünde
Beşiktaşlı futbolcuların, fahri başkanları Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ı
makamında ziyaret ettikleri gün objektiflere poz verirken...

ragücü, Şekerhilal ve Karagümrük takımlarında sürdürdü maceralı futbol yaşamını...
1970’li yıllarda bir trafik
kazası geçirdi ve istemeyerek
futboldan kopmak zorunda
kaldı.
Beşiktaş’tan bir kapris
sonucu zamansız ayrılmıştı

1950-51, 1951-52 ve 1953-54 İstanbul Ligi Şampiyonu Beşiktaş İnönü
Stadı’nda... Üst sıra (soldan): Eşref, Metin, Faruk, Recep, Dr. Vediii (kaptan),
Coşkun Alt sıra: Bülent Varol, Kamil, Fahrettin, Nusret, Ali İhsan

ama Siyah-Beyazlı camianın
gerçekte “kara gün dostu”
olduğunu yıllar sonra anlayacaktı. Formasını taşıdığı diğer
kulüpler geçirdiği kazadan
sonra ona en ufak bir ilgi bile
göstermemişlerdi ama yine
Kartal Yuvası’nda bulmuştu
sıcak ilgi ile maddi ve manevi
desteği.
Siyah-Beyazlı camia,
Fahrettin Cansever’e bir değil,
ayrı ayrı tarihlerde tam üç
defa jübile yaparak göstermişti
büyüklüğünü.
Fahrettin Cansever geçirdiği trafik kazası yüzünden
fiziki zaafa da uğradığı için
antrenör olarak da rahat
çalışamamıştı yaşamının son
yıllarında... Maddi sıkıntı
bir türlü bırakmamıştı yakasını. 1988 yılında elli sekiz
yaşındayken sessizce göçüp
gitti bu fani dünyadan. Maddi
bakımdan fakir, buna karşılık
futboluyla “Beşiktaşlı Büyük
Fahrettin” olarak tabii... Mekanı cennet olsun...
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Dorukhan Toköz:

"Kalbim hep
Beşiktaş'taydı"
Beşiktaşımız’a sezon başında transfer olduğunda genç yaşı ve mücadeleci
yapısıyla “geleceğin futbolcusu” olarak gösteriliyordu. İlk on birde şans
bulup bulamayacağı merak konusuydu. Ama o formayı bir kaptı, bir daha
bırakmadı. Kısa sürede tribünlerin sevgilisi haline geldi. İlk yarının son
maçında şanssız bir sakatlık yaşasa da devre arası kampında takıma
katılacak olan genç futbolcuya hakkında merak ettiğimiz her şeyi sorduk.
12
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Röportaj:

Serpil Kurtay • Kubilay Samyeli
Fotoğraf:

Rahman Sağıroğlu • Ufuk Tuncaelli

Ö

ncelikle ailenden
bahsedebilir misin? Annen, baban
ne iş yapıyor? Kardeşin var mı?
Babam Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi’nin karşısına
dört-beş sene önce bir büfe açtı.
Önünde çay bahçesigibi bir
bölümü de var. Annem eskiden
ev hanımıydı ama şimdi babamla
birlikte büfede çalışıyor, tost gibi
şeyler yapıyor. 1993’lü bir abim
var. O da Osmangazi Üniversitesi Matematik Bölümü son
sınıfında. O da boş zamanlarında
babamla anneme yardım ediyor.
Nasıl bir çocukluk hayatın
oldu?
Güzel bir çocukluğum oldu.
Her insanın zor dönemleri
olabiliyor. Bizim de olmuştu ama
sağ olsunlar annemle babam her
zaman arkamda durdu. Futbolcu olmam için her zaman beni
desteklediler, ellerinden gelen
her şeyi yaptılar. Okuldan çıkıp
antrenmana, antrenmandan eve
giderdim. Allah ne yaşattıysa
bir bildiği vardır. Neyse ki tüm
sıkıntıların üstesinden geldik ve
şimdi iyi bir yerdeyim.
Futbola nasıl başladın?
Sokakta kaldırımlarda çok
futbol oynuyordum. Yine okulda
da sürekli futbol oynardık. Okul
takımına girdim. Bir maçımızı
dedem, amcam ve babam izlerken, “Bu çocuk topa iyi vuruyor,
altyapıya verelim” diyorlar. İlk
önce Eskispor Altyapı’ya girdim.
Oradan bir sene sonra Eskişe-

hirspor’un altyapısına transfer
oldum. Dokuz-on yaşlarındaydım. Takım kaptanı oldum. A
takıma kadar Eskişehirspor’da
devam ettim.
Küçük yaşlarda kendini geleceğin futbolcusu olarak hayal
ediyor muydun?
Ediyordum. Benim derslerim
de fena değildi. Başarılı olduğum
için eğitimimi sürdürmeyi de,
futbol oynamayı da istiyordum.
Bütün erkek çocuklarının hayali
topçu olmaktır, benim de öyleydi.
Sağ olsunlar annem çok destekledi, babam bana çok inandı. Öyle
olunca futbola ağırlık verdim.
Ailem de bana saygı gösterdi. Altyapıda da her şey iyi gidiyordu.
Hiç ailen başka mesleğe
yönlendirmedi mi?
Yok, hiç olmadı. Anadolu
Lisesi’ne gitmiştim. Üniversite
sınavından da yüksek puan alınca
bir tek o zaman biraz düşündük
ama her zaman futbol bir adım
daha ön plandaydı..

Eskişehirspor tarafından
nasıl keşfedildin?
Eskişehirspor’un bir yöneticisi, babamın arkadaşıydı. Babamla
konuşmuş, “Yaşıtlarına göre daha
iyi duruyor. Bou çocukta gelecek
var. Bizim altyapıya alalım” diye.
Babam da kabul etmiş.
2014-15 sezonunda profesyonel takıma geçtin. 2017-18
sezonunda Eskişehirspor formasıyla Spor Toto 1. Lig’de 32
maça çıktın. Eskişehirspor’daki
futbol hayatından bahseder
misin?
Eskişehirspor’daki yıllarım,
çok iyi, çok güzel ve çok iyiydi.
Altyapısından itibaren oynuyorsun... Hem babam da tribüne
aslında çok meraklıymış. Hatta
anneme, “Bir Ramazan’da kahveye çıkarım, bir de Eskişehirspor
deplasmanına giderim” demiş.
Babam o nedenle çok istiyordu.
Bana armayı, taraftarı, kulübü
çok sevdirdi. Bu nedenle ben de
çok heyecanlıydım. Yavaş yavaş
yükseldim, kaptan oldum, A

İlk yarının son maçında şanssız bir şekilde sakatlanan Dorukhan Toköz,
soyunma odasına götürülür. Muayeneden sonra kulüp doktorumuz
Sarper Çetinkaya, “Korkma önemli bir şey yok” deyince ağlamaya başlayan
Dorukhan, “Abi keşke beni çıkarmasalardı. Arkadaşlarımı yalnız bırakmasaydım.
Daha gol atacaktım” sözlerini kullanır. Twitter’ dan bu anları aktaran
doktorumuzun da dediği gibi: “Bu sözler var ya her şeye bedel... Beşiktaş'ın ve
Türk futbolunun senin gibi cesur yüreklilere ihtiyacı var.”
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takıma çıktım. Benim için çok
güzeldi. Geçtiğimiz sezon transfer yasağı vardı. Onların hepsini
aştık. Elimizden geleni de yaptık,
dediğiniz gibi otuz iki maça
çıktım. Sıkıntılı bir döneme göre
ligi de iyi yerde bitirdiğimizi
düşünüyorum.
Hayatındaki dönüm
noktaları ve bunlarda
etkili olan kişiler kimlerdir?
İnsan küçükken
gezip tozmaya çok
meraklı oluyor. Sokaklar cıvıl cıvıl, arkadaşlarınız dışarıda
geziyor. Ben de arkadaşlarımı çok seviyordum, onlar da beni
seviyordu ve yanlarında
olmak istiyordum.
Babam bana “Bir karar
vermek zorundasın. Arkadaşlarınla gezebilirsin
ama o zaman da okula
biraz daha ağırlık vermen
lazım ya da futbolcu olmak
istiyorsan ona göre dinlenmelisin ve yaşamalısın” dedi. O
ara benim için bir dönüm
noktası oldu. Biraz zorlansam da sosyal hayatımdan
daha çok futbola ağırlık
vermeye karar verdim.
Beşiktaş’a geliş sürecini anlatır mısın? Başka
takımlarla da adın geçiyordu ama senin Beşiktaş’ı tercih etmende neler
etkili oldu?
Büyük taraftarı olan kulüpte oynamak, bir futbolcu için
çok güzel bir şey. Beşiktaş da,
Türkiye’nin en büyük taraftarına sahip kulübü. İki sezon üst
üste şampiyonluğu ve çok da iyi
futbolcuları olan bir kulüp. Başka takımlarla da görüşmelerim
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oldu ama kalbim hep buradan
yanaydı. Bir de farkındayım ki,
Beşiktaşlılar gerçekten daha
farklı. Hep Beşiktaş’a gelmeyi,
bu kulübün kapısından girmeyi çok istiyordum. Gerçi çok
büyük futbolcular olduğu için
şans bulup bulamayacağım da
belli değildi. Bu açıdan zor bir
karardı. Ama ben çok çalışarak
formayı alacağıma inanıyordum.
İyi ki de buraya gelmişim. Benim
için en hayırlısı buymuş.
Herkes yetenekli bir oyuncu
olduğun konusunda hemfikirdi
ama senin de dediğin gibi ilk
on birde şans bulup bulamayacağın tartışılıyordu. Formayı
aldıktan sonra da bırakmadın.
Bu süreçte kendini Beşiktaş’a
ve İstanbul’a mental olarak
nasıl hazırladın?
İstanbul’a dışarıdan gelenlere
her zaman şöyle söylenir; “İstanbul çok tehlikelidir, adamı
yutar”. Bence bu futbolcuya
bağlı bir durum. Ben de kendimi
“İnsan küçükken gezip
tozmaya çok meraklı
oluyor. Sokaklar cıvıl cıvıl,
arkadaşlarınız dışarıda
geziyor. Ben de yanlarında
olmak istiyordum.
Babam bana “Bir karar
vermek zorundasın.
Arkadaşlarınla
gezebilirsin ama o zaman
da okula biraz daha
ağırlık vermen lazım ya da
futbolcu olmak istiyorsan
ona göre dinlenmelisin
ve yaşamalısın” dedi.
O ara benim için bir
dönüm noktası oldu.
Biraz zorlansam da sosyal
hayatımdan daha çok
futbola ağırlık vermeye
karar verdim.”

manlarda çok topla oynuyordum. Beni hep kontrollü pasla
oynamam, doğru yerde durmam
konusunda uyardı. Eskiden sağbek, stoper oynadım ama seviye
artınca, artık rakipler daha güçlü
olunca ve senin takımında hataya
daha az yer olunca kademelerim
konusunda telkinlerde bulunuyor. İhtiyacımız olan her konuda
bize yardım ediyor. Bize de önem
veriyor, çok teşekkür ederim. Biz
de onun yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyoruz.

mental olarak tabii ki hazırladım.
Sabah antrenman olduğunda
tesiste kalmayı tercih ediyorum.
Bu nedenle haftanın iki-üç günü
evde yatabiliyorum. Tatillerde ya
da izin günlerimde tabii ki dışarı
çıkabilirim ama ben evdeki o ikiüç günümde dinlenmeyi tercih
ediyorum. Dışarının heyecanına
kapılmak yerine “Forma bir gün
gelebilir”, “Daha çok çalışmam
lazım”, “Buralara kadar geldim,
bırakmamam lazım” düşünceleriyle hareket ettim. Geldiğimden
beri toplasanız on kere yalnız
dışarı çıkmamışımdır. Ama
bunun karşılığını aldığımı düşünüyorum. Her zaman formanın
geleceği günü bekledim, ona göre
yaşadım. Elbette gelir mi, gelmez
mi kimse bilmiyor ama geldi.

Transfer olduğun günden
bu yana, Beşiktaş’ta seni en çok
etkileyen ya da şaşırtan olay ne
oldu?
Beşiktaş formasıyla ilk sahaya
çıktığımda deplasmandaydık.
Evimizde ilk dakikalarımı aldığımda muhteşemdi. Normalde
çok heyecanlı bir insan değilim,
daha sakin kalmaya çalışırım ama
o taraftarın önünde inanılmaz
heyecanlandım. Gerçekten taraftar beni çok etkiledi.
Şenol Güneş, gençlere önem
veren ve onlara büyük oranda şans tanıyan bir antrenör.
Onunla çalışmanın avantajları
neler?
Şenol Güneş, sürekli bizimle
konuşuyor. Mesela ben antren-

Hem taktik anlayışına hem
de futbolcunun özelliklerine
göre saha içinde ön liberonun
görevleri de değişkenlik gösteriyor. Sen bölgeni ve kendi
özelliklerini nasıl tanımlarsın?
Normalde benim bölgem, ön
libero, altı numara. Sekiz numara da çok oynadım. Ben hırçın
futbolcuyum. Topu gördüm mü
dayanamam. Almak için koşarım, basarım. Benim için takıma yararlı olmak, göz önünde
olmaktan daha önemli. Benim
üç gol attığım maçta 3-4 yenileceğimize, hiç gol atmayayım ama
takım 1-0 yensin düşüncesiyle
oynayan bir insanım. Hem atağa
hem de defansa yardım etmeye
çalışıyorum. Ben takım arkadaşlarımın, onlar da benim açıklarımı kapamaya çalışıyor. Takımdaki insanlar birbirini sevince de bu
kendiliğinden oluyor.
Atiba Trabzonspor maçından sonra senin hakkında
“Dorukhan’ın potansiyeli çok
yüksek. Önünde çok önemli
bir gelecek var. Görev aldığından beri iyi işler yapıyor. İki
yönlü iyi işler yapıyor. Çok iyi
yerlere gelecektir” dedi. Sen
onun hakkında neler söylemek
istersin? Onun tecrübesinden
nasıl faydalanıyorsun?
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“Beşiktaş formasıyla
ilk sahaya çıktığımda
deplasmandaydık.
Evimizde ilk dakikalarımı
aldığımda muhteşemdi.
Normalde çok heyecanlı
bir insan değilim, daha
sakin kalmaya çalışırım
ama o taraftarın önünde
inanılmaz heyecanlandım.
Gerçekten taraftar beni
çok etkiledi.”
Öncelikle Atiba hakkında
birkaç şey söylemek istiyorum.
Şimdi o benim hakkımda bunları
söyledi diye söylüyormuş gibi
olmayayım. Zaten normalde de
Eskişehir’deki arkadaşlarıma ya
da aileme onun hakkında şunlardan bahsediyorum: Taraftarlar
arada “Atiba yirmi sekiz yaşında
olsaydı” gibi şeyler yazıyorlar.
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Çok doğru... Atiba sakatlıktan
çıktı, bizimle beraber ilk antrenmanına katıldı, gerçekten o
yaşta, bir sakatlıktan çıkıp böyle
iyi bir performansı göstermesi
çok zor. Tamam televizyondan
izleyince de ne kadar iyi olduğunu anlıyorsunuz ama onunla
ilk idmana çıktığımda ne kadar
kaliteli bir futbolcu olduğunu
daha iyi anlamıştım. Pozisyon
bilgisi çok olan bir futbolcu. Bu
nedenle onunla oynamak, ondan
bir şeyler öğrenmek çok güzel.
Tamam ben zamanı geldiğinde
altı numara ya da sekiz numara
oynuyorum ama altı numarayı
onun gibi oynamayı seviyorum.
Top kazanıyor, basit oynuyor, takıma pas yaptırıyor, pozisyonunu
da çok iyi biliyor. Kendi pozisyonunu hiç boşaltmıyor. Bu takım
için çok önemli. Sözleri için
çok teşekkür ederim. İnşallah,

onun da yüzünü kara çıkarmam.
Elimden gelenin daha fazlasını
yapıp, takıma yararlı olmak için
çalışacağım.
Trabzonspor maçında senin
attığın gol, VAR uygulamasıyla
iptal edildi. O anki bekleyiş,
sonraki isyanınız da sosyal
medyada epey konuşuldu. Neler yaşandı o sırada?
Ben golü attım, geçerli sanıyorum ve seviniyorum. İçimden
de “Bu dakikada bu golü attık,
kesin yeneriz” diye düşünüyorum. Çok baskı yapıyorduk ve
çok iyi oynuyorduk. O gol geçerli olsaydı, maç çok daha farklı
bir skora doğru giderdi ve galip
gelirdik. O pozisyondan sonra
da Caner abinin kaçırdıkları ya
da diğer kaçırdıklarımız... Say say
bitmez. Hakem VAR’a gitti, epey
de sürdü. Herkes doğal olarak

gerildi. Gol diye seviniyorsunuz, iptal edilince ister istemez
demoralize oluyorsunuz. Beşiktaş formasıyla ilk golüm olacaktı
bir de... Hadi onu da geçtim,
gol sayılsın da başkası atsın. Gol
sayılmadı, belli etmemeye çalışıyorsunu ama sonradan fark ediyorum ben oturmuşum, Gökhan
abi oturmuş... Çok üzülmüşüz.
Ben fark etmiyorum kim beni
çekiyor, n’oluyor...
Rakibin atağında topu
kestikten sonra aynı hızla topu
oyuna sokmak için çok hızlı
düşünmek gerekiyor. Sence
zekanın futbolda önemi nedir?
Kesinlikle çok önemli. Futbol
gerçekten zor bir şey. “Yaparım”
demekle olmuyor. Top sana
gelmeden önce on farklı senaryoyu belki de bir saniyede düşünmen gerekiyor. Sağa mı, sola mı
döneceksin, sağ ayakla mı, sol
ayakla mı vuracaksın, nereye
pas vereceksin, hangi arkadaşın
nereye koşacak tahmin etmelisin.
Bunların hepsini düşünerek topu
alıyorsun, ileri ya da geri oynuyorsun. Sen bunları düşünürken,
arkadaşınla da aynı anda anlaşman lazım. Ya adamın nereden
geldiğini görmezsin ya topu
kaybedersin... Nereye koşacağını, nereyi kapatacağını planlamalısın, önceden pozisyonu
sezmelisin. Zekanı kullanmazsan
zaten bunları düşünemezsin ve
yapamazsın.
Kendinde eksiklik gördüğün ya da geliştirmen gereken
özellikler var mı?
Tabii ki var. Bazen pozisyonumu kaybediyor olabilirim.
Elimden geldiğince pozisyonumu koruyarak oynamaya, adam
markajı yapmaya çalışıyorum
ama daha hızlı oyun kurabilmeliyim veya takım olarak defansın
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arkasına çok fazla girmememiz
lazım. Önde baskı yapabiliriz.
Arada Adem’le yer değiştiriyoruz. O ön liberodan top alıyor,
o daha rahat top kullansın diye
ben on numaraya geçiyorum. O
zaman onlara daha çok yardım
edebilirim. Sol ayağımı kullanasiliyorum, istediğim yere istediğim
topu atabiliyorum ama belki
daha iyi kullanabilirim. Bunları
başarabilmek için de çok çalışıyorum.

benim için yenmesi de kolay oluyor. Çünkü biliyorum ki, yanlış
yapsam da kötü niyetle yapmıyorum, hepimiz iyi niyetliyiz ve
taraftar da bunun farkında. Beni
desteklediklerini de biliyorum.
En azından bir kişi daha fazla
benim için dua etsin, bu hoşuma
gidiyor. Hata yapsam da daha
fazla sorumluluk alabiliyorum.
Üçüncüye de aynı hatayı yapsam,
beni alkışlayacaklarını biliyorum.
Bu çok iyi bir şey.

Taraftarların gözünde çok
büyük bir kredin var. Bu seni
rahatlatıyor mu, daha çok strese sokuyor mu?
İkisi de değil. Rahatlarsanız,
futbolda o rahatlıktan size hiç
hayır gelmez. Strese girerseniz
de eliniz ayağınız titrer. Heyecanlanıyoruma ama yapım gereği

Tribünler seni hemen sahiplendi. Bu kadar çabuk sevileceğini bekliyor muydun?
Beni Eskişehirspor’da da
taraftarlar çok severdi. Kulüp
çalışanları olsun, sağlıkçı veya
malzemeci abiler olsun ya da
medyadakiler olsun, ben muhabbet etmeyi severim. Cana

yakınımdır. Bir de oynasam
da, oymasama da ya da dünyanın en iyi, en kötü futbolcusu
olsam da değişmem. İnsanlarla
iyi geçinirim. Ne olursa olsun,
hiçbir zaman bir insanın kötülüğünü istemem. Kulüp içinde
sevileceğimi tahmin ediyordum
ama taraftarlar tarafından da bu
kadar çabuk sevileceğimi tabii ki
beklemiyordum. Genç futbolcunu, yeni gelmişsin, şans gelecek
mi gelmeyecek mi, belli değil...
Antrenmanlarda elimden geleni
yaptım. Her futbolcu, her zaman
çok iyi oynayamaz. Belki ilk
forma giydiğimde kötü günümde
olsaydım hiçbir şey böyle gelişmeyecekti. Çünkü çok zor bir
maçla başladım, ilk kez Genk’e
karşı forma giydim. İçerde kötü
bir sonuç aldık, deplasmana gittik. Yenmemiz gerekiyordu, zaten

26 numaralı formayı İlhan
Mansız’dan devraldığına dair
bir karikatür yayınlandı. Bu
konu hakkında ne düşünüyorsun?
Çok hoşuma gitti. Arkadaşımız çok güzel çizmiş, kendisine
de teşekkür ettim zaten. İlhan
hocayla aynı memleketliyiz.
Burada da sürekli konuşuyoruz.
O, ofansif oynuyordu, çok mücadele eden bir futbolcuydu.
Ben daha defansif bir oyuncuyum, gerçi iki yönlü de oynamaya çalışıyorum. Formayı
aldıktan sonra ben de çok hırslı
bir oyuncuyum. Mücadele
edince ona benzettiler. Aslında
benziyoruz da ama İlhan hoca
benden daha çok gol atıyor.
Ben atınca ofsayt oluyor bir de
(gülüyor).
son dakika gol yemesek yenebilirdik de... O maç gelen şansı kötü
değerlendirseydim belki esamem
bile okunmayacaktı. Bunu hiç
kimse bilemez.
Onlara bir mesajın var mı?
Her zaman bizi desteklemelerini, tezahürat yapmalarını
istiyorum. Çünkü onlar sustukları zaman, biz de daha düşük
performans gösterebiliyoruz.
Ama karşı takımı ıslıklama gibi
durumlar çok etkili oluyor.
Mesela Trabzonspor maçında da,
tribünler karşı takımı ıslıklamaya
başladı, bizim tempomuz ve baskımız arttı. Onların da eli, ayağı
titriyor. Ne yalan söyleyeyim,
bestelerde ne söylendiğine dikkat
edemeyebiliyorum ama yüksek
ses çıktığı zaman desteği hissediyorsunuz. Islığı duyduğumda
daha çok basasım geliyor. Mesela
Benfice maçı 3-0’dan o destek sayesinde döndü. Ne olursa olsun,
bizi desteklemeyi bırakmasınlar.

Geleceğe dair planların neler? Türkiye’de başarılı olduktan sonra Avrupa’da hayalini
kurduğun bir lig var mı?
İngiltere ligi... Sert, kıyasıya
oynanıyor. Lig kaliteli, futbolcular kaliteli... Cenk abi gibi ben de
gitmek isterim. Allah’tan forvet
değilim, çünkü orada forvet oynamak biraz zor. Ben orta sahada
daha savaşçı, daha sert bir oyun
oynayabilirim. En azından orta
sahada üç artı üç altı kişi olunca belki bana çok yük binmez
(gülüyor).
Gerçi genelde dinlendiğini
söyledin ama futbol dışındaki
zamanlarında neler yaparsın?
Antrenmandan arta kalan zamanların nasıl geçiyor?
Bazen Eskişehir’den arkadaşlarım bana geliyor. Çay içip,
muhabbet ediyoruz. Sağ olsunlar,
takımdan Ozi abi, Necip abi,
Mustafa abi, Caner abi, ilk geldiğim günden beri bana çok

sahip çıktı. Hepsine çok teşekkür
ederim. Evlerine çağırıyorlar,
yemeğe çıkartıyorlar. Beraber
dizi izliyoruz, oyun oynuyoruz.
Yabancılarla da görüşüyoruz ama
tabii aynı dili konuştuğumuz için
onlarla daha samimiyiz. Burada
okuyan çocukluk arkadaşlarım
var, bazen onlarla görüşüyorum.
Genelde evdeyim. Evde zaman
geçirmeyi daha çok seviyorum.
Dizi, film izlemek hoşuma gidiyor. Valla ne yalan söyleyeyim, bir
de bilgisayar var bende (gülüyor).
Oyun oynuyorum. Buradan Beşiktaş Espor takımına selamlar...
Çok iyiyimdir, hayatta bir tek bu
konuda övünebilirim.
Ne tür filmleri ve hangi yönetmenleri beğeniyorsun?
Aksiyon, bilim kurgu filmlerini çok severim. Marvel filmlerini
çok hoşuma gider. Bazı Türk ve
yabancı dizileri izliyorum. Necip
abilerle “Şuna başla, bunu izle”
diye birbirimizi gaza getiriyoruz.
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.

(50x70cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2018. Osman Soydemir Özel Koleksiyon)

Arabalılar

Şampiyonluk Konvoyunda

A
Resim - Yazı:

Nihat Evren Derman
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rabalılar mottosuyla Murat
131’leri ele
aldığım ilk çalışmamın gördüğü
ilgiden cesaret alarak serinin yeni
versiyonuyla 2019’a “Merhaba”
demek istedim.
İlk tabloda arka plandan gördüğümüz 1977-83 arası üretilmiş
T-Stop 131’leri bu defa ön plandan görmekteyiz. Siyah Beyaz
renkli bayrakların oldukça yoğun
olduğu tabloda 131’lerin canlı

renklerini özellikle vurgulamak
istedim. Üretildiği dönemlerde
bugünden farklı olarak otomobil
fabrikaları müşterisine geniş renk
skalası sunuyordu. Tablodaki
131’leri resmederken paletimden
tercih ettiğim renkler, o dönemin
orijinal renkleriydi.
İlk arabamız beyaz renkli
1981 model 131’di ve şampiyonluk turuna o otomobille çıktığımızı dün gibi hatırlıyorum. O
dönemlerde konvoydaki araçların çoğu Murat 131, Renault

12 ve Anadol’du. En azından
hatırlayabildiğim modeller
bunlardı. Hafızamda sisli puslu
bulanık olan sahneleri tuvale
dökerek netleştirmeye çalıştım.
Tabii ki günümüzün dokusunu
ve ruhunu koruyarak.
İki farklı dönemi ve farklı
mekanlara ait araçları bir araya
getirerek anakronizm ve eklektisizm olarak ifade edilen sanatsal
yöntemleri uyguladım. Bu sayede
gerçek ile hayal arasında yumuşak geçişler sağladığımı düşünüyorum.
Beni iki aydır tuvalime
büyük bir heyecanla yönlendiren kahramanlardan bahsetmek
istiyorum. 2015 yılından bugüne
yaklaşık yüz araçlık bir oluşum
haline gelen TİKOD (Tofaş İlk
Klasik Otomobilciler Derneği)
üyelerinin üç yıllık zamanda
hayata geçirdiği birçok faaliyet var. 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı etkinliğine katilarak
Devrim aracından bu yana ilk
defa bir Türk otomobil markasının adı resmi devlet töreninde
anılmasını sağlamıştır. Antika
otomobil fedarasyonu üyesi olan
TİKOD’un Başkanı Gökhan
Duman, aynı zamanda koyu bir
Beşiktaş taraftarı. Dernek üyeleri içinde mühendis, bankacı,

sanatçı, polis gibi birçok meslek
grubunun olduğunu ifade eden
Duman’ın en büyük hayallerinden biri de onlarca TİKOD üyesi
T-Stop’u Siyah Beyaz’la donatarak Vodafone Park’a doğru yol
almak. Geçtiğimiz ay yayınlanan
konvoylu ilk tablomu gördükten
sonra, “Nihat Bey, bu tablodaki
sahneyi gerçeğe dönüştürebiliriz!” diyen Sayın Gökhan Duman’la aynı hayali paylaştığımızı
anlamış olduk.

Sanatın büyüsü, birçok hayalin gerçeğe dönüşmesinde çoğu
zaman ilham kaynağı olmuştur.
“Arabalılar” diyerek tuvalde başlayan serüvenin yakın gelecekte
gerçeğe dönüşmesi dileğiyle...
Siyah Beyaz bayraklı, rengarenk
boyalı onlarca T-stop’la... Bu
hayalimi gerçeğe dönüştürme
konusunda bana sonsuz destek
veren Sayın Gökhan Duman ve
değerli TİKOD üyelerine teşekkürü bir borç bilirim.
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Tarih 15 Ekim 1989... Yer İstanbul Ali Sami Yen Stadı...
Beşiktaş-Adana Demirspor maçı... Ve tarihi bir skor: 10-0...
O günü, gol atandan gol yiyene, gazetecisinden tribündeki taraftara kadar
herkese sorduk. Adana Demirspor kalecisi Haluk’un kurtardığı bir şut
sonrası “Metin yeter ya... 10 oldu...” şeklindeki sözleri; Metin Tekin’in
“Her girdiğimiz pozisyon gol oluyordu” diye hatırladığı o gün...
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Yazı:

Serpil Kurtay

A

rka arkaya üç
sezon ligi ikinci
sırada bitiren
Beşiktaş, 198990 sezonuna iyi
bir başlangıç yapmak istiyordu.
Transfer edilen Britanyalı oyuncuların yaşlı olması, takımın
beklenen performansı gösterememesi ve ilk beş maçta iki mağlubiyet ve bir beraberlik alınması
eleştiri oklarının da Beşiktaş’a
yönelmesine neden oluyordu.
İşte Beşiktaş, altıncı haftada

Adana Demirspor maçına bu
sert eleştiriler arasında hazırlanıyordu.
Takvimler 15 Ekim 1989’u
gösteriyordu. Sezonun altıncı
haftasıydı ve rakip Adana Demirspor’du. Maçın oynanacağı
Ali Sami Yen Stadı’na doğru yol
alırken hiç şüphesiz Beşiktaşlı
futbolcuların ve teknik heyetin
aklında sadece galibiyet vardı.
Taraftar da saatler öncesinden
tribünde yerini almıştı. O gün,
statta tam olarak 15 bin 227
taraftar vardı. Bu da 207 milyon
740 bin lira hasılat anlamına
geliyordu.

Tamamen yerli

Teknik Direktör Gordon
Milne, soyunma odasında son
taktiklerini verirken, Beşiktaş’ı
şu on birle sahaya sürüyordu:
“Engin İpekoğlu, Recep Çetin,
Gökhan Keskin, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Rıza
Çalımbay, Şenol Fidan, Zeki

Önatlı, Feyyaz Uçar, Metin
Tekin, Ali Gültiken.” Bu isimlerden sadece Engin, 64. dakikada
yerini Metin Akçevre’ye bırakacaktı. Beşiktaşlı futbolcuların
sahaya çıkmasıyla ilk dikkati
çeken, takımda hiçbir yabancı
oyuncunun forma giymiyor
olmasıydı.
Engin Kurt, Atilla Olkun
ve Yolcu Yılmaz hakem üçlüsünün yönettiği maçta, Adanademirspor’un kadrosu ise şöyleydi:
“Fatih (Dk. 46 Haluk), Mehmet,
Ümit, Muammer, Cengizhan,
Sedat (Dk. 46 Çetin), Murat,
B.İbrahim, Erol, İsmail, K.İbrahim.” Adana Demirspor ise
değişikliklerini 46. dakikada
kaleci Fatih’in yerine Haluk’u,
Sedat’ın yerine de Çetin’i alarak
yapacaktı.

Gol yağmuru

Hakemin düdüğüyle birlikte
A.Demirspor, başlama vuruşunu
kullanıyordu. Daha maçın ikinci
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dakikasında Rıza’nın ortasına
yükselen Ali Gültiken’in kafa
vuruşu, Beşiktaş’ın hanesine
gol olarak yazılıyordu. Beşiktaş’ın diğer golcülerinin sahneye
çıkmasıyla goller arka arkaya
kaleye yağmaya başlıyordu. İlk
yarı bittiğinde, skor tabelasında
4-5 yazıyordu. İlk yarının gollerini sırayla Ali (Dk.2), Feyyaz
(Dk.12), Metin (Dk.24-43)
atmıştı.
A.Demirspor kaleci değişikliği ile ikinci yarıya başlasa
da, o gün sahada bambaşka bir
Beşiktaş vardı ve herkes gollerin
devamının geleceğine inanıyordu. Beklendiği gibi de oldu.
Beşiktaş’ın hemen her atağı golle
sonuçlandı. Ali (Dk.57-61-82),
Feyyaz (Dk.65-85), Metin Tekin
(Dk.76) birbirinden güzel gollere ikinci yarıda da imza atmayı
başardı. Hakemin bitiş düdüğü
çaldığında Beşiktaş, lig tarihinin
en farklı skorunu elde etmişti:
10-0...

Milne’in Eseri”, “Beşiktaş’a
Şapka Çıkarılır”, “On ve Son”,
“Beşiktaş: 10”, “Sonsuz Teşekkür”, “Beşiktaş A.Demirspor
Önünde Coştu”, “Beşiktaş Gole
Doymak Bilmedi”...

10-0’dan namağlup
şampiyonluğa

Bu tarihi zaferin ardından
Beşiktaş’ın yükselişi de başlıyordu. Sezon sonunda 34 maçın
24’ünden galibiyet, 5’inden
mağlubiyet, 6’sından ise beraberlik ile ayrılan Beşiktaş, 75 puanla
1989-90 sezonunu Şampiyon
olarak bitiriyordu. Lig Şampiyonluğu’nun yanı sıra finalde
Fenerbahçe’yi yenerek Türkiye
Kupası’nı da alıyordu. Beşiktaş’ın
bu efsanevi kadrosu, takip eden
iki sezonda da taraftarlarına
Şampiyonluk sevincini yaşattı.
Öyle ki 1991-92 sezonu başka bir
tarihi olayla bitti. Ve bu yükseliş
Beşiktaş’a “Namağlup Tek Şampiyon” unvanını da getirdi.

Beşiktaş manşetlerde

Doğal olarak bu skor Beşiktaş’ı gazetelerin manşetlerine,
televizyonların da ana haber bültenlerine taşıyordu. Gazetelerden
bazı başlıklar şöyleydi: “Kartal
Ağları Parçaladı”, “Goller Skor
Tabelasına Sığmadı”, “Bu Rekor
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Bu pozisyona herkes penaltı yorumunu
yapıyordu ama hakem Engin Kurt,
Beşiktaş’a penaltı noktasını göstermedi.

“Metin yeter ya”

Haluk Uğurludoğan
(Adana Demirspor kalecisi):

1989-90 sezonunu 44 puanla 14. sırada bitiren Adana
Demirspor için ise 2. Türkiye
Ligi’ne düşmek kaçınılmaz oluyordu. O sezon A.Demirspor’da
dokuzuncu yılı olan kaleci
Haluk Uğurludoğan, Beşiktaş’la
yaptıkları tarihi maçı dün gibi
hatırlıyor: “Maçın bütün golleri
Metin, Ali, Feyyaz’dan geldi.
Aslında bu skorun açıklaması
yok ama yine de o günü anlatmaya çalışalım; ilk yarı 4-0 bitti.
İkinci yarı teknik direktörümüz
benim oyuna gireceğimi söyledi.
Maçın kopacağı belliydi ama
kimse böyle bir skoru tahmin
etmiyordu. Sahada korkunç bir
Beşiktaş vardı. Rakibe yüklenen,
maçı isteyen bir takımdı. Anormal şeyler oluyordu. Futbolda
genelde 70-75. dakikadan sonra
oyun yavaşlar ama Beşiktaşlı
hiçbir futbolcu oyunu bırakma-

dı, oyundan düşmedi. Maç 10-0
olduktan sonra uzatmalarda,
Rıza aradan Metin’in önüne bir
top attı, ben de Metin’in şutunu
18’de tuttum. Sonra ‘Metin yeter
ya... 10-0 oldu’ dedim. Metin
de ‘Bu bizim kendimizi ispat maçımız, sizin şansınıza’ dedi.
O gün, Beşiktaş’ın kadrosunda hiç yabancı oyuncu yoktu.
Belliydi ki, futbolcular soyunma
odasında yemin içmişlerdi. Ama
olan bize oldu ve kabak da bizim
başımıza patladı...
Maçtan sonra Feyyaz basına
açıklama yapıyordu. Büyük futbolcu olmak işte böyle durumlarda ortaya çıkıyor. Feyyaz da
büyüklüğünü gösterdi ve mikrofonlara aynen şunları söyledi:
‘Maç vardır, vurursunuz vurursunuz kaleye girmez. Maç vardır,
kısmetine her vurduğunuz gol
olur. Bu maç da bizim açımızdan
kısmetli bir maçtı.’ Başkaları olsa
kendisini metheder, ‘Ben attım’
filan der. Beşiktaşlı oyuncular o
gün mütevazılıklarını kaybetmediler.
Size ilginç bir şey söyleyeyim,
biz o maçta on bir kez başlama
vuruşu kullandık, on bir kez
santradaydık. Bu açıdan da biz
rekor kırdık.
Bu tarihi maç hepimiz için
tatlı bir anı. Yenilen taraf olsak
da evlatlarımıza, torunlarımıza
anlattığımız, anlatabileceğimiz
güzel bir gün...”

Sonsuz teşekkür
Feyyaz’ından, Ali’sine,
Metin’inden Zeki’sine, Gordon
Milne’den Ali Emeç’ine... Hepinize sonsuz teşekkür... Bizlere
güzelliklerle dolu bir futbol ziyafeti sunduğunuz için... Yıllardır
büyüklerimizden duyduğumuz
Baba Hakkı’lar, Recep Adanır’lar, Şeref Görkey’ler hikayelerini günümüze taşıdığınız
için... Bizim de çocuklarımıza
anlatabileceğimiz güzellikle bir
maçı seyretme olanağı verdiğiniz
için... Teşekkürler...
Yıllardır kadrosunda bulundurduğu futbolcuların kişiliği
ile gönüllerde taht kuran, sporun
sonuna kadar mücadele etmek
olduğunu cümle aleme haykıran,
kazanmak kadar kaybetmek de
doğaldır diyen sevginin, dostluğun her şeyden önce geldiğini
bize sık sık anımsatan Beşiktaş
değil midir? Öyleyse bir kez daha
teşekkür...
Beşiktaş, Adana Demirspor
maçında güzel oynamış, taraftarlarına on gol seyrettirmiştir. İki
hafta önce de Sarıyer’e yenilen,
değil on gol, bir gol bile atamayan aynı Beşiktaş’tır. İki hafta
önce takımı yuhalayıp, iki hafta
sonra alkışlayana da taraftar demek acaba ne ölçüde doğrudur?
Biraz düşünmek gerek... Beşiktaş
bir futbol takımıdır. Ve bu futbol
takımının bir teknik patronu
vardır. Adı da Gordon Milne’dir.
İşinde onu rahat bırakmak,
elden geldiğince desteklemek her
Beşiktaşlı’nın temel görevi olmalıdır. Maçtan sonra “İngilizler’in
takıma girebilmesi için daha çok
çalışmaları gerekir” diyen birine
kendi vatandaşlarını kolluyor
demek biraz haksızlık olmaz mı?
Milne’in de dediği gibi,
inşallah bu fark son olmaz da biz
de daha nice teşekkür yazıları
yazarız.
Tansel Çapkıncı
(18 Ekim 1989 tarihli ve 63 sayılı
Gelişim Spor dergisinden alınmıştır.)
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“Her pozisyon gol
oluyordu”

Metin Tekin
(Beşiktaş futbolcusu):

Üç golün sahibi olan Metin
Tekin’in o gün bir şutu da direkten dönmüştü. Metin Tekin’in
o güne ilişkin hatırladıkları
çok net değil. Bir önceki sezon
teknik direktör Gordon Milne
ile bazı problemler yaşadığını
ve forma şansı bulamadığını
belirten Metin Tekin, Adana
Demirspor maçının da 1989-90
sezonunda oynadığı ikinci maç
olduğunu söylüyor. Bu nedenle
maça iyi konsantre olduğunu ve
bu maçta göstereceği performansın bütün sezonu etkileyeceğini
bildiğini kaydeden Metin, şöyle
devam ediyor: “Bu açıdan bakınca Adana Demirspor maçının
benim için ayrı bir önemi vardı.
Maçta üç gol attım ve Ali ile
Feyyaz da toplam yedi gol attı.
Aslında bizim bu kadar çok
gol bulmamızda, Adana’nın da
doğru işler yapmamasının etkisi
vardı. Her girdiğimiz pozisyon gol oluyordu. Herkes için
enteresan bir maç oldu. Zaten
Metin-Ali-Feyyaz üçlüsünün ön
plana çıktığı ilk maç olmuştu.
Açıkçası o gün neler yaşandığını, aramızda geçen konuşmaları
hatırlamıyorum. 1989-90 sezonu
bizim için çok güzeldi. 10-0’ın
arkasından Sakarya’yı 7-0, Karşıyaka’yı 4-0 yenmiştik.”

“İşimizi yapan
makina gibiydik”

Feyyaz Uçar
(Beşiktaş futbolcusu):

Metin Tekin gibi hat-trick
yapan yapan maçın diğer kahramanlarından Feyyaz Uçar ise
bakın o günü nasıl hatırlıyor: “O
gün kapalı, rüzgarlı, yağmurlu
bir hava vardı. Yani forvetler için
avantajlı bir gündü. En önem-
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lisi maçın skorunu yaratan en
önemli şey, rakibimize duyduğumuz saygıydı. 5-0 gibi bir skor
olduktan sonra bile rakibimizi
küçümsemeden oynamaya devam ettik. Birçok futbolcunun,
takımın yaptığı gibi rakibimizi
rencide edecek pas şekilleri ve
davranışlara girmeden sadece
işimizi yaptık. Rakibimiz Adana
Demirspor da centilmence
mücadele etti. Skorun artmasına
rağmen oyunu çirkinleştirecek
ve vakit öldürecek hiçbir davranışta bulunmadılar.
Hatırladığım kadarıyla o
sıralarda, hem Hocamız Gordon
Milne hem futbolcular olarak

medya tarafından eleştiriliyorduk. Bu sebepledir ki, Gordon
Milne skor 6-0, 7-0 olduktan
sonra bile sahaya müdahele
etmedi. Biraz önce de söylediğim
gibi, teknik adamlar da bu durumlarda futbolcularına ‘Yeter’,
‘Pas yapın’, ‘Vakit geçirin’ gibi
davranışa girerler. Sanıyorum
Gordon Milne de çok hırslı ve
sinirli olduğu için oyunu tamamen bize bıraktı. Biz futbolcular,
işini yapan bir makina gibiydik.
Hakemin de oyuna müdahelesi
yok denecek kadar azdı.
Kısaca o gün, bu skorun
oluşturacak bütün şartlar bir
aradaydı.”

“Mesleğimin 17.
yılında bu şansı
yakaladım”

Bilal Meşe (Gazeteci):

Beşiktaş yazarı Bilal Meşe’nin ilk olarak aklına Gordon
Milne’in inanılmaz derecede
eleştirildiği geliyor. Beşiktaş
yönetiminden Gordon’un gönderilmesini isteyenler olduğunu
ama Başkan Süleyman Seba’nın
her zaman kendisinin arkasında
yer aldığını belirten Bilal Meşe,
konuşmasına şöyle devam ediyor:
“Hem Gordon’a sahip çıkması
hem de takımda istikrarı sağlaması açısından, o yıllardaki
başarılarda Süleyman Seba’nın
da çok büyük payı var. 1989-90,
arka arkaya üç şampiyonluğun
geldiği ilk sezondu. Adana
Demirspor maçında hiç yabancı
oyuncu oynamamıştı. Hem bu

kadro hem de skor beklenmeyebir durumdu. Maçta golleri atan
Metin, Ali, Feyyaz Beşiktaş’ın
lokomotif oyuncularıydı. O maçta bu başarıyı gösteren oyuncular, ilerleyen yıllarda Beşiktaş’ın
şampiyonluklarında büyük pay
sahibi oldular.
O gün, skora da yansıdığı
gibi sahada gerçekten iyi bir
futbol vardı. Beşiktaş, rakibi
Adana Demirspor’un sahasından
çıkmasına izin vermedi ve adeta
kendi sahasına hapsetti.
Bir gazeteci olarak, böyle bir
maça, böyle bir skora tanıklık
etmek büyük bir keyifti. Hoş
duygular bunlar... İnsanın
yaşamında böyle özel maçlar her
zaman olmuyor. Bu şansı kaç
kişi, kaç defa yakalayabilir ki...
Ben mesleğimin 17. yılında bu
şansı yakaladım.”

“Şampiyon olmuş
gibi sevindik”

Şeref Yılmaz (Tribün lideri):

Doksan dakika boyunca
takımını destekleyen tribündeki Beşiktaşlı taraftarlar da, hiç
şüphesiz, skorda pay sahibiydi.
Bitiş düdüğü çaldığında bu maça
gelmekle ne kadar iyi bir iş yaptıklarını, tarihi bir güne tanıklık
ettiklerini anlayan binlerce Beşiktaş taraftarından birisi de Şeref
Yılmaz’dı. O yılların tribün lideri
Şeref Yılmaz anlatıyor: “Güzel bir
sonbahar günüydü. Her zamanki gibi tribünler coşkuluydu,
Beşiktaş seyircisi yerini almıştı ve
epey kalabalıktık. Maç başlarken
maçın 10-0 gibi bir skorla biteceğini hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Bizim için önemli olan maçı
kazanmaktı ve Beşiktaş’ın galip
geleceğine inanıyorduk.
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Gordon Milne, tamamen
Türk oyunculardan kurulu bir
takımı sahaya sürdü. Adana Demirspor da gereken mücadelesini
verdi ama gollerimiz arka arkaya
gelmeye başladı. Goller yağmur
gibi yağıyordu. Skor tabelasına
gözüm takıldığında ‘Ben hayal
mi görüyorum’ diye düşündüm.
Skor 9-0 olunca hepimiz daha
çok heyecanlandık. Çünkü mahalli ligi saymazsak, çift haneli
rakamlara o güne kadar hiçbir
takım erişememişti. 9-0’dan
sonra maç yeni başlamış gibi bir
coşkuya kapıldık. Sanki onuncu
gol Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşıyacak gibiydi. Tezahüratlarımız
devam ediyordu, ‘Metin-Ali-Fey-

yaz gol’ gibi sesler yükselmeye
başladı ama çok net bir tezahüratımız yoktu. O maçtan sonra
Beşiktaş’ın en güzel sloganı
ortaya çıktı: ‘1, 2, 3 yetmez; 4, 5,
6 olsun; Metin-Ali-Feyyaz atsın;
Beşiktaşım Şampiyon olsun.’
Biz Şampiyon olmuş gibi
sevindik. Maçın ardından
bütün gazeteciler, arkası dönük
bir şekilde Ali’nin fotoğrafını
çekiyordu. Ertesi gün gazetelerde yayınlanan bu fotoğraf çok
güzeldi ve maçı özetliyordu.
Skor tabelasında 10-0 yazıyordu, Ali’nin sırtı dönüktü ve sırt
numarası 10’du. Ve gazeteler
Beşiktaş’ın tarihi bir rekora imza
attığını yazıyordu.”

Rekora kadar
Türkiye Ligi’nden
farklı skorlar
1959-60
Galatasaray-Altınordu / 8-0
1962-63
Gençlerbirliği-Şekerspor / 8-1
1963-64
Ankara D.S-Karşıyaka / 7-0
1967-68
Göztepe-Feriköy / 9-1
1971-72
Eskişehir-Karşıyaka / 7-0
1981-82
Altay-Diyarbakır / 8-1
1983-84
Galatasaray-Adana D.S. / 9-2
1984-85
Fenerbahçe-Denizli / 7-0
1987-88
Adana D.S.-Sakarya / 7-0
1988-89
Beşiktaş-K.Maraş / 7-0
1988-89
Ankaragücü-K.Maraş / 7-0
1989-90
Beşiktaş-Adana D.S. / 10-0
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Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 14. haftasında
Beşiktaşımız evinde Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Ardından deplasmanda
Artemiz Alanyaspor’la karşılaşan Siyah Beyazlılarımız, 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaşımız, UEFA Avrupa Ligi I Grubu altıncı maçında Malmö’ye 1-0 mağlup
oldu. Bu sonuçla puanını dokuza yükselten Malmö bir üst tura çıkarken yedi
puanda kalan Siyah Beyazlılarımız, grubu üçüncü sırada tamamladı ve UEFA
Avrupa Ligi’ne veda etti.
Avrupa maçının ardından Beşiktaşımız, Trabzonspor’u ağırladı. Siyah
Beyazlılarımız, 0-2 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İkinci
yarının son maçında deplasmanda Kasımpaşa’ya 4-1 yenilen takımımız, ilk
yarıyı yedinci sırada tamamladı. On bir günlük devre arası tatiline giren
futbolcularımız, 3 Ocak’ta bir araya gelerek,
Antalya’ya kampa gidecek. Süper Lig’de
ikinci yarı maçları ise 20 Ocak haftası
başlayacak. Beşiktaşımız, ikinci yarının
ilk haftasında Akhisarspor’la, ardından da
BB Erzurumspor ile karşılaşacak.
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BEŞiKTAŞ
Galatasaray

1-0

SPOR TOTO SÜPER LİG / 14. HAFTA / 02.12.2018
Hakemler: Cüneyt Çakır,
Bahattin Duran, Tarık Ongun
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Eren (Dk.17), Medel (Dk.40),
Fernando (Dk.41), Selçuk (Dk.42),
Mariano (Dk.45), Adriano (Dk.51), Ljajic (Dk.86),
Karius (Dk.90)
Gol: Ljajic (Dk.18)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, CANER, VIDA, NECİP, ADRIANO, DORUKHAN,
MEDEL (Dk.70 LENS), MUSTAFA (Dk.81 LOVE), LJAJIC,
QUARESMA, GÜVEN (Dk.46 ATIBA)
Yedekler: Tolga, Utku, Oğuzhan, Atiba, Fatih, Lens,
Gökhan Töre, Gökhan Gönül, Larin, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
GALATASARAY:
MUSLERA, AHMET, MAICON, OZAN, NAGATOMO,
MARIANO (Dk.78 LINNES), SELÇUK (Dk.74 MUĞDAT),
FERNANDO, FEGHOULI, EREN, ONYEKURU (Dk.83 ÖMER)
Yedekler: İsmail, Linnes, Ömer, Yunus, Recep, Gökay,
Mustafa, Celil, Muğdat
Teknik Direktör: Fatih Terim

İSTATİSTİKLER
%48

Topla Oynama

%52

14

Toplam Şut

11

5

İsabetli Şut

2

381

Pas

415

%71
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Pas İsabeti (%) %70

6

Korner

5

16

Orta

21

21

Faul

14

2

Ofsayt

2

S

por Toto Süper
Lig’in 14. haftasında Beşiktaşımız
evinde Galatasaray’ı
1-0 mağlup etti.
Galibiyet Adem Ljajic’in 18.
dakikada penaltıdan attığı golle
geldi.
13. dakikada Adriano’nun
yarı alanımızdan gönderdiği
uzun pasla savunmanın arkasına
koşu yaparak topla buluşan
Ljajic, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, meşin
yuvarlak uzak direğin yanından
dışarı çıktı.
17. dakikada Beşiktaşımız
penaltı kazandı. Hakem Cüneyt
Çakır, VAR incelemesi sonrası

15. dakikada kullandığımız çift
vuruşta, barajdaki Eren Derdiyok’un meşin yuvarlağa koluyla
müdahale ettiğini belirledi
ve penaltı noktasını gösterdi.
18’inci dakikada Ljajic, topu
ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada Ljajic’in sağdan
yaptığı ortada Dorukhan Toköz
altıpas içinde meşin yuvarlağa
kafayla vurdu, kaleci Muslera
gole izin vermedi.
33. dakikada Galatasaray’ın
sol taraftan kullandığı köşe
atışında Ozan Kabak’ın altıpas
içindeki vuruşunda, top üst
direkten döndü.
38. dakikada Güven Yalçın’ın
pasıyla ceza sahası dışında sağ

çaprazda topla buluşan Ljajic’in
şutunda, meşin yuvarlak kaleci
Muslera’da kaldı.
Üç kez VAR’dan yardım
alan ve bizim bir penaltımızı
VAR’dan veren, Galatasaray’ın
iki pozisyonda penaltı talebini
geri çeviren Cüneyt Çakır, kırk
beş dakikanın sonunda altı
dakikalık uzatma verdi.
45+3. dakikada Ljajic’in sol
çaprazdan kullandığı serbest
vuruşta, kaleci Muslera topu
kornere çeldi.
56. dakikada Fernando ceza
sahası dışı sağ çaprazından
şutunu çekti. Kaleci Karius’un
müdahalesinin ardından savunmamız meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
66. dakikada Ljajic soldan
ceza sahasına girip topa sert
vurdu. Top uzak direğin
yanından auta gitti.

72. dakikada Onyekuru
ceza sahası sol çaprazında topla
buluştu. Sarı-kırmızılı futbolcunun şutunda, kalecimiz
Karius gole izin vermedi.
84. dakikada Muğdat
Çelik’in sağdan ortaladığı topa
arka direkte Ömer Bayram
vurdu, meşin yuvarlak dışarı
çıktı.
88. dakikada Muğdat Çelik,
ceza sahası içinde bekleyen
Feghouli’ye pasını verdi.
Feghouli’nin sağ çaprazdan
şutunda altıpas önünde Maicon
topuğuyla dokundu, top az
farkla auta gitti.
90+4. dakikada Beşiktaşımız, hızlı hücum şansı
yakaladı. Quaresma’nın pasında
topla buluşan ve sol çaprazdan
ceza sahasına giren Caner Erkin,
şut çekti. Kaleci Muslera gole
izin vermedi.

HAFTANIN MAÇLARI
Ç. Rizespor 1-1 MKE Ankaragücü
A. Konyaspor 2-0 A. Alanyaspor
M. Başakşehir 0-1 D. G. Sivasspor
Antalyaspor 1-0 Göztepe
Kayserispor 0-2 Trabzonspor
Bursaspor 2-1 B. B. Erzurumspor
E. Y. Malatyaspor 1-1 Akhisarspor
Fenerbahçe 2-2 Kasımpaşa
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A. Alanyaspor
BEŞiKTAŞ

0-0

SPOR TOTO SÜPER LİG / 15. HAFTA / 07.12.2018
Hakemler: Alper Ulusoy,
Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Stadyum: Bahçeşehir Okulları Stadyumu
Sarı Kart: Güven (Dk.3), Campos (Dk.9),
Mustafa (Dk.34), Sackey (Dk.49), Villafanez (Dk.90)
A. ALANYASPOR:
HAYDAR, MERIH, TZAVELLAS, BAIANO, N'SAKALA,
FERNANDES, SACKEY, CEYHUN, CAMPOS (Dk.83
VILLAFANEZ), EFECAN (Dk.90 HASAN), CISSE
Yedekler: İsmail, Ufuk, Kaan, Silva, Villafanez, Hasan
Maniatis, Taha, Bobo
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, ADRIANO, NECİP, VIDA, GÖKHAN GÖNÜL,
MEDEL, DORUKHAN (Dk.83 LARIN), LJAJIC, MUSTAFA
(Dk.62 LOVE), QUARESMA, GÜVEN (Dk.72 OĞUZHAN)
Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Atiba, Oğuzhan,
Gökhan Töre, Love, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş

İSTATİSTİKLER
%44

Topla Oynama

%56

13

Toplam Şut

9

3

İsabetli Şut

3

373

Pas

466

%70 Pas İsabeti (%) %76
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Korner

11
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Orta
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15

Faul

16

5

Ofsayt

4

S

por Toto Süper
Lig’in 15. haftasında Beşiktaşımız, Aytemiz
Alanyaspor’a
konuk olduğu mücadelede, 0-0
berabere kaldı.
18. dakikada Gökhan
Gönül’ün pasında ceza sahası
dışında topla buluşan Ljajıc’ın
şutu üstten auta gitti.
25. dakikada Quaresma ara
pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ljajıc’ın
şutunu kaleci kornere çeldi.
34. dakikada Fernandes’in
ceza sahası sol çaprazdan kaleye
gönderdiği sert şut defansa da
çarparak kaleye yöneldi. Gole

giden topu kaleci uzanarak son
anda kurtardı.
36. dakikada Quaresma’nın
pasında ceza sahası dışında
topla buluşan Dorukhan Toköz,
yerden sert şutunu kaleci iki
hamlede kontrol etti.
41. dakikada Güven
Yalçın’ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunu kaleci
kurtardı.
47. dakikada Fernades’in
sol kanattan penaltı noktası
üzerine ortasında Cisse’nin
gelişine vuruşunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.
64. dakikada Fernandes’in
sol çaprazdan sert şutunu kaleci
güçlükle çıkardı.

HAFTANIN MAÇLARI
D. G. Sivasspor 2-0 Göztepe
Trabzonspor 3-0 A. Konyaspor
Galatasaray 2-2 Ç. Rizespor
B. B. Erzurumspor 1-3 E. Y. Malatyaspor
Bursaspor 0-2 Antalyaspor
Akhisarspor 3-0 Fenerbahçe
MKE Ankaragücü 0-1 M. Başakşehir
Kasımpaşa 0-3 Kayserispor

67. dakikada Baiano’nun
sağ kanattan ceza alanına
gönderdiği ortasına yükselen
Djalma Campos’un vuruşunda
top kalenin sağından az farkla
auta çıktı.
69. dakikada Efecan
Karaca’nın ceza alanın
gönderdiği ortasında kaleye
yönelen top üst direğe çarparak
auta çıktı.
80. dakikada Quaresma’nın
ceza sahası dışından sert şutu
üstten auta gitti.
90+1. dakikada Fernandes’in
sol kanattan ceza sahası içine
kestiği ortada Villafanez’in
kaleye gönderdiği sert şutu
kalecimiz çıkardı.
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BEŞiKTAŞ
Malmö

0-1
UEFA AVRUPA LİGİ / 6. HAFTA / 13.12.2018
Hakemler: Luca Banti,
Lorenzo Manganelli, Gianluca Vuoto
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Necip
Kırmızı Kart: Quaresma
Gol: Antonsson (Dk.51)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, ADRIANO, VIDA, NECİP, DORUKHAN, MEDEL,
OĞUZHAN (Dk.60 GÖKHAN TÖRE), MUSTAFA (Dk.78
FATİH), LJAJIC, QUARESMA, LOVE (Dk.72 LARIN)
Yedekler: Tolga, Fatih, Erdem, Kartal, Gökhan Töre,
Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
MALMÖ:
DAHLIN, SAFARI, BENGTSSON, NIELSEN, VINDHEIM,
RIEKS, LEWICKI, BACHIROU, TRAUSTASON,
ROSENBERG, ANTONSSON
Yedekler: Viitala, Larsson, Brorsson, Christiansen,
Gall, Strandberg, Molins
Teknik Direktör: Uwe Rösler

İSTATİSTİKLER
%57

Topla Oynama

%43

11

Toplam Şut

11

2

İsabetli Şut

3

516

Pas

396

%76 Pas İsabeti (%) %67
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1
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5

17
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9

7

Faul

9

4

Ofsayt

2

B

eşiktaşımız, UEFA
Avrupa Ligi I
Grubu altıncı
maçında Malmö’ye
1-0 mağlup oldu.
Bu sonuçla puanını dokuza
yükselten Malmö bir üst tura
çıkarken yedi puanda kalan
Siyah Beyazlılarımız, grubu
üçüncü sırada tamamladı ve
UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.
2. dakikada Vagner pasında
ceza yayı üzerinde topla buluşan
Mustafa Pektemek’in plase
vuruşunda meşin yuvarlak kaleci
Dahlin’de kaldı.
9. dakikada Adem Ljajic’in
sağ kanattan yerden pasında
arka direkte bulunan Necip’in
vuruşunda meşin yuvarlak
direkten döndü. Dönen topu
önünde bulan Vagner Love’ın
vuruşunda da meşin yuvarlak
yine direkten oyun alanına

geri geldi.
23. dakikada Soren Rieks’in
ceza sahası dışı sol çaprazdan
çektiği şut üst direğinden
üzerinden az farkla çıktı.
30. dakikada Traustason’un
sol taraftan kullandığı köşe
vuruşunda arka direkte bulunan
Rosenberg’in vuruşu sırasında
Vida’ya araya girdi ve topu
tehlike bölgeden uzaklaştırdı.
30. dakikada Adem Ljajic’in
orta sahadan uzun pasında
defans arkasında sarkan Mustafa
Pektemek’in ceza sahasına sol
taraftan girerek yaptığı vuruşta
meşin yuvarlak kalenin sağından
dışarıı gitti.
36. dakikada Traustason’un
sol taraftan kullandığı köşe
vuruşunda altıpas içerisinde
iyi yükselen Bengtsson’un kafa
vuruşunda meşin yuvarlak
kalenin üzerinden dışa gitti.

48. dakikada Rosenberg’in
ceza sahası dışından sert
şutunda, Karius direk dibinde
topu kornere çeldi.
51. dakikada Rosenberg’in
orta sahadan savunmanın
arkasına attığı topla buluşan
Antonsson, sağdan ceza sahasına
girerek meşin yuvarlağı filelere
gönderdi. 0-1
55. dakikada Quaresma
sağ taraftan kullandığı serbest
vuruşta topu arka direğe
gönderdi, Vagner Love’ın
vuruşunda meşin yuvarlak dışarı
çıktı.
65. dakikada Quaresma Franz
Brorsson’a yaptığı faul nedeniyle
doğrudan kırmızı kart gördü ve
takımımız on kişi kaldı.
72. dakikada Traustason’un
sağdan ortasına ön direkte
Rieks’in vuruşunda, meşin
yuvarlak arka direğin yanından
auta gitti.
88. dakikada ceza sahası
dışında topla buluşan Larin
rakiplerinden sıyrılarak içeri

girdi, oyuncumuzun dar açıdan
yaptığı vuruşta kaleci gole izin
vermedi.
90+2. dakikada gelişen
Malmö atağında Christiansen
kaleciyle karşı karşıya kaldı.
Malmölü futbolcunun müsait
pozisyonunda vuruşunda Karius
topu kurtardı, seken topa Chris-
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Sarpsborg 08

6

1

2

3

8

13

5

tiansen röveşata ile yaptığı ikinci
vuruşta ise meşin yuvarlak auta
gitti.
90+3. dakikada Larin savunmanın arkasına atılan topta
kaleciyle karşı karşıya kaldı.
Kanadalı oyuncunun aşırtma
vuruşunda meşin yuvarlak üst
direğe çarparak dışarı çıktı.
Beşiktaş
Malmö
Beşiktaş
Genk
Sarpsborg
Beşiktaş

Sarspborg
Beşiktaş
Genk
Beşiktaş
Beşiktaş
Malmö

3-1
2-0
2-4
1-1
2-3
0-1
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BEŞiKTAŞ
Trabzonspor

2-2

SPOR TOTO SÜPER LİG / 16. HAFTA / 16.12.2018
Hakemler: Halil Umut Meler,
Mustafa Emre Eyisoy, Çağlar Uyarcan
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Dorukhan (Dk.45), Ljajic (Dk.77),
Caner (Dk.78), Pereira (Dk.90),
Gol: Rodallega (Dk.45), Nwakaeme (Dk.47),
Dorukhan (Dk.57), Mustafa (Dk.90)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, DORUKHAN, VIDA, NECİP
(Dk.46 GÖKHAN GÖNÜL), ADRIANO, MEDEL, ATIBA,
LENS, LJAJIC, QUARESMA (Dk.46 CANER),
GÜVEN (Dk.82 MUSTAFA)
Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Gökhan Gönül, Caner,
Oğuzhan, Mustafa, Gökhan Töre, Love, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
TRABZONSPOR:
UĞURCAN, HÜSEYİN, TOURE, PEREIRA, NOVAK, SOSA
(Dk.65 BATUHAN), ONAZI, ABDÜLKADİR, YUSUF (Dk.84
AMIRI), RODALLEGA, NWAKAEME (Dk.74 EKUBAN)
Yedekler: Esteban, Kamil, Hosseini, Ibanez, Zeki,
Amiri, Olcay, Batuhan, Abdülkadir, Ekuban
Teknik Direktör: Ünal Karaman
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S

por Toto Süper
Lig’in 16. haftasında Beşiktaşımız,
Trabzonspor’u
ağırladı. Siyah
Beyazlılarımız, 0-2 geriye
düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle
ayrıldı.
6. dakikada Yusuf ’un sağ
kanattan kullandığı serbest
vuruşta ceza sahası içinde
Hüseyin’in kafa vuruşunda
Karius topu kornere çeldi.
8. dakikada sağ kanatta
topla buluşan Quaresma’nın
ceza sahası içine yaptığı ortada
Güven’in şutu direğin yanından
auta çıktı.
22. dakikada Yusuf Yazıcı’nın
kullandığı serbest vuruşta
Karius boşa çıkarken Rodallega’dan seken top Nwakaeme’nin
önünde kaldı. Bu futbolcunun
boş kaleye gönderdiği top üst
direkten geri döndü.
31. dakikada ceza sahası
dışında topla buluşan Adriano’nun şutunu kaleci Uğurcan
çeldi.
45+1. dakikada Quaresma’dan seken top Yusuf ’un

önünde kaldı. Yusuf ’un ceza
sahası içine yaptığı ortada
Medel’i geçen top Rodallega’da
kaldı. Bu futbolcu Karius’u
çalımlayıp topu boş kaleye
gönderdi. 0-1
47. dakikada ceza sahası
içinde topla buluşan Onazi’nin
ceza sahası dışına verdiği pasta
Nwakaeme’nin plasesinde meşin
yuvarlak ağlara gitti. 0-2
52. dakikada ceza sahası
dışı sağ çaprazdan Yusuf ’un
vuruşunu kaleci Karius oyun
alanı içine çeldi.
54. dakikada sol kanatta
topla buluşan Caner’in ceza
sahası içine indirdiği topta
Ljajic’in şutu direğin üstünden
auta çıktı.
57. dakikada sol kanattan
Caner’in ceza sahası içine açtığı
ortada topla buluşan Dorukhan’ın şutunda meşin yuvarlak
ağlara gitti. 1-2
65. dakikada Ljajic’in
sağ taraftan kullandığı köşe
vuruşunda ceza sahası içinde
topla buluşan Vida’nın kafa
vuruşunu kaleci Uğurcan
kornere çeldi.

68. dakikada ceza sahası
dışında topla buluşan Gökhan’ın
ceza sahası içine verdiği pasta
Dorukhan’ın şutunda meşin
yuvarlak ağlara gitti ancak Halil
Umut Meler VAR’a gitti ve gol
ofsayt sebebiyle iptal edildi.
86. dakikada sol kanatta
topla buluşan Amiri’nin şutunu
kalecimiz Karius kornere çeldi.
87. dakikada sağ kanatta
topla buluşan Ljajic’in ceza
sahası içine açtığı ortada

İSTATİSTİKLER

Caner’in kafa vuruşu kaleci
Uğurcan kurtardı.
90+3. dakikada Gökhan’ın
sağ kanattan ceza sahası içine
ortasında ceza sahası içinde
Caner’in kafa vuruşu direğe
çarpıp auta çıktı.
90+6. dakikada Ljajic’in
kullandığı kornerde Gökhan’ın
kafası Uğurcan’dan sekti. Son
olarak arka direkte Mustafa
kafayla topu filelere gönderdi.
2-2

HAFTANIN MAÇLARI

%61

Topla Oynama

%39

18

Toplam Şut

14

8

İsabetli Şut

7

459

Pas

296

%80 Pas İsabeti (%) %66

Göztepe 0-0 Bursaspor
Ç. Rizespor 1-1 A. Alanyaspor
D. G. Sivasspor 4-0 MKE Ankaragücü
A. Konyaspor 3-2 Kasımpaşa
M. Başakşehir 1-1 Galatasaray

10

Korner

8

37

Orta

14

E. Y. Malatyaspor 2-0 Antalyaspor

16

Faul

14

Kayserispor 1-0 Akhisarspor

2

Ofsayt

0

Fenerbahçe 2-2 B. B. Erzurumspor
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Kasımpaşa
BEŞİKTAŞ

4-1

SPOR TOTO SÜPER LİG / 17. HAFTA / 22.12.2018
Hakemler: Cüneyt Çakır,
Bahattin Duran, Tarık Ongun
Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Sarı Kart: Diagne (Dk.20), Pavelka (Dk.21),
Adriano (Dk.42), Vida (Dk.45), Fatih (Dk.74),
Eduok (Dk.81)
KASIMPAŞA:
RAMAZAN, SA (Dk.76 TARKAN), YOUSSEF, VEIGNEAU,
VEYSEL, POPOV, SADIKU, TREZEGUET, PAVELKA (Dk.86
HAKAN), KOITA (Dk.63 EDUOK), DIAGNE
Yedekler: Eray, Hakan, Onur, Özgür, Tarkan, Eduok,
Ethem
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, ADRIANO (Dk.45 FATİH), NECİP, VIDA,
GÖKHAN GÖNÜL, MEDEL, DORUKHAN (Dk.5 BABEL),
ATIBA (Dk.82 GÜVEN), LJAJIC, LENS, MUSTAFA
Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Quaresma, Oğuzhan,
Babel, Gökhan Töre, Güven, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş

İSTATİSTİKLER
%40

Topla Oynama

%60

12

Toplam Şut
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İsabetli Şut
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%77 Pas İsabeti (%) %85
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S

por Toto Süper
Lig’in 17. haftasında Beşiktaşımız,
Kasımpaşa’ya 4-1
mağlup oldu.
2. dakikada kazanılan
serbest vuruşta topun başına
Ljajic geçti. Ljajic’in şutunda
kaleci Ramazan’dan seken topu
Veigneau uzaklaştırmak istedi.
Lens’e çarpan top Dorukhan’ın
önüne düştü. Dorukhan’ın
şutunda top ağlarla buluştu.
VAR’dan gelen uyarı sonrasında
pozisyonu tekrar izleyen Cüneyt
Çakır, topun Lens’in eline
çarptığı gerekçesiyle golü iptal
etti.
11. dakikada sağ kanattan

gelişen atakta Popov ortaladı.
Gökhan Gönül’ün uzaklaştırmak istediği topla ceza yayı
üzerinde buluşan Sadiku gelişine
vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla
buluştu. 1-0
19. dakikada sağ kanattan
gelişen Kasımpaşa atağında
Popov’un ortasına arka direkteki
Diagne’nin kafa vuruşunda top
ağlara gitti. VAR’dan gelen uyarı
sonrasında pozisyonu tekrar
izleyen Cüneyt Çakır, öncesinde
Medel’e faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.
17. dakikada savunmadan
atılan uzun topla savunmanın
arkasına sarkan Trezeguet,
ceza sahasına girdikten sonra

vuruşunu yaptı. Karius kalesini
zamanında terk ederek topu
çelmeyi başardı.
45. dakikada Koita, Trezeguet
ile yaptığı verkaç sonrasında ceza
sahasına girip topu içeri çevirdi.
Karius’tan seken top tekrardan
Koita’nın önüne düştü. Fransız
oyuncunun kafayla içeri çevirdiği
topu Diagne ağlara gönderdi. 2-0
52. dakikada Beşiktaşımız
farkı bire indirdi. Sağ kanattan
gelişen atağımızda Lens ortaladı.
Arka direkte Mustafa Pekte-

mek’in kafa vuruşunda meşin
yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
70. dakikada Karius’un
degajıyla savunma arkasına
sarkan Babel, Ben Youssef’ten
sıyrıldıktan sonra şutunu çekti,
top auta gitti.
73. dakikada Kasımpaşa
penaltı kazandı. Sol kanattan
gelişen Kasımpaşa atağında
Eduok’un içeri çevirdiği topta
Sadiku’nun vuruşunda top
direkten döndü. Dönen topta
Fatih’in Diagne’ye yaptığı

müdahale sonrasında Cüneyt
Çakır pozisyonu tekrar izledi ve
penaltı noktasını gösterdi.
75. dakikada topun başına
geçen Diagne, penaltıyı gole
çevirdi. 3-1
83. dakikada sağ kanattan
gelişen atakta Sadiku içeri
çevirdi. Pavelka’nın gelişine
vuruşunda top ağlara gitti. 4-1
88. dakikada sağ kanatta
topla buluşan Lens’in ortasında
Babel’in kafa vuruşunda top
kaleci Ramazan’da kaldı.
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Beşiktaş’ın
altyapısına
kanat gerdik.

Gelecek heyecan verici.
Vodafone KaraKartal Hareketi ile
Türkiye’nin dört bir yanından dokuz
çocuğu Beşiktaş’ın altyapısına kazandırdık.
Yolunuz açık olsun çocuklar!

Hazır mısın?

Kadın Basketbol A Takım Baş Antrenörümüz Aziz Akkaya:

“Güzel ve doğru
basketbol oynadığmızı
düşünüyorum”
Beşiktaş Kadın Basketbol A Takım Baş Antrenörümüz Aziz Akkaya,
uzun yıllardır kulübümüzde görev alan, önemli emektarlardan
birisi... Kadın Basketbol Takımımız’ı 2004-2005 sezonunda
Türkiye Ligi Şampiyonluğu’na taşıyan Aziz Akkaya, 2006 yılında
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan takımımızın başında yer aldı.
Kadın basketbolcularımızı ligde ve kupalarda birçok kez finale taşıyan
başarılı çalıştırıcının milli takımlarda da birçok başarısı bulunuyor.
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Yazı:

Bilgehan Aras
Fotoğraf:

Hasan Avcı

H

ocam koçluk
kariyerinizden
başlayalım isterseniz.
Benim kariyerim Nişantaşıspor’da başladı.
Daha sonra İstanbulspor ve
1988’de de Beşiktaş küçük takım
antrenörlüğü... Yirmi üç yıl
aralıksız Beşiktaş’a hizmet ettim.
Arada iki yıl kadar milli takımlar
koordinatörlüğü yaptım. Bir yıl
BOTAŞ’ta bulundum ve hemen
akabinde de tekrar Beşiktaş’a
döndüm.

transfer teklifinde bulundu. Gitmeye hazırdım. Ancak bir akşam
telefon geldi ve benim transferimin gerçekleşemeyeceğini söylediler. Bu beni çok şaşırtmıştı. Bir
süre sonra öğrendim ki Süleyman abi, Deniz Nakliyat’ı aramış
ve “Benim antrenörümü alamazsınız. Biz Aziz’den çok memnunuz ve ona güveniyoruz” demiş.
Tabii haliyle transfer yatmış oldu
(gülüyor). Altı ay kadar sonra
o zamanki salonumuz Ahmet
Fetgeri’de bir antrenmanımıza
geldi. Elini omzuma koydu ve
“Buradan asla gidemezsin evlat”
dedi. O günden beri de pek ayrılamadık zaten (gülüyor). Süleyman abi gerçekten bizi çok sevdi,

biz de onu çok sevdik. Gölgesini
her zaman yanımızda hissettik.
Onun prensipleriyle çalıştık.
Kimsenin emeğini gasp etmedik.
Kimsenin oyuncusunu ayartıp
transfer etmedik. Beşiktaş değerlerini ondan öğrendik ve hep
sahip çıkmaya çalıştık. Benim
en büyük üzüntüm, Süleyman
abinin vefatında cenazesine
protokol yüzünden yaklaşamamak oldu. Elbette bütün Türkiye
o gün cenazeye odaklanmıştı
ve tüm camia oradaydı. Ancak
kendime bu kadar yakın hissettiğim bir insanın cenazesinde
cami avlusuna bile yaklaşamadık.
Bu benim hiç unutamadığım,
kederli bir anı oldu malesef.

“Süleyman abi gerçekten bizi çok sevdi, biz de onu çok
sevdik. Gölgesini her zaman yanımızda hissettik. Onun
prensipleriyle çalıştık. Kimsenin emeğini gasp etmedik.
Kimsenin oyuncusunu ayartıp transfer etmedik.
Beşiktaş değerlerini ondan öğrendik ve hep sahip
çıkmaya çalıştık.”

Oyunculuk kariyeriniz oldu
mu?
Oyunculuk kariyerim de
Beşiktaş’la başladı. Birkaç yıl
DSİ’de oynadım. Daha sonra da
antrenörlükte karar kıldım.
O yıllarda Süleyman Seba
ile aranız nasıldı? Programımıza katıldığınızda onunla
yakınlığınızdan epey bahsetmiştiniz.
Süleyman abi, çok farklı bir
insandı. Çok önemli bir figürdü.
Her zaman bizim gibi çalışanlara
destek verdi. Her konuda öncü
oldu. Şöyle ilginç bir anım var.
Beşiktaş’ta başarı kazanmaya
başladığım zamanlarda Deniz
Nakliyat benimle ilgilendi ve
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Beşiktaş’tan ayrı kalıp, BOTAŞ ile yola devam ettiğiniz
bir sezon var. O yıl nasıl geçti?
Enteresan bir sezon oldu
benim için. Şöyle ilginç bir anım
var: Adana’da BOTAŞ-Beşiktaş
maçı oynanacaktı. Beşiktaş
anons edildiğinde gayri
ihtiyari ayağa kalktım
ve ortaya atıldım. Yani
o derece kaptırmışım
kendimi. Tabii tüm
oyuncularımın
bakışları arasında
“Ne yapıyorum
ben” dedim ve
yerime oturdum
(gülüyor).
Hocam lige dönersek, getirilen yabancı
kuralı hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Bence yabancı
sayısındaki kısıtlama iyi
oydu. Takımlar arasındaki bütçe farkı inanılmaz boyutlarda. Bu
nedenle bir sınırlama
olmalıydı. Buna ihtiyaç
vardı. Baktığınız zaman haksız
bir rekabet oluşuyordu. Bizim
burudaki en büyük sıkıntımız şu
aslında: Altyapılardan oyuncu
yetiştiriyoruz. Bu oyuncular yirmi yaşına geldiklerinde belli bir
seviyeye çıkıyorlar. Taraftar da
dışarıdan baktığında bunu sorguluyor haklı olarak. “Neden bu
oyuncuları elde tutamıyoruz?”
diye. Elbette ciddi teklifler alıyor
oyuncular. Geri çeviremeyecekleri teklifler konuluyor önlerine.
Bizim de kulüp olarak yetiştirdiğimiz oyuncudan gelir elde
etmemiz lazım. Tıpkı futbolda
olduğu gibi... Yani kulüp her sene
ciddi bir rakamı bu oyuncular
yetişsin diye harcıyor. Haklı olarak karşılığını almak isteyecektir.
Düşünsenize bunu yapacağına
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o paralara yetişmiş oyuncu alıp
daha yukarılara oynamayı tercih
edebilir. Bu da haklı bir yöntem
ama tercihini oyuncu yetiştirmekten yana kullanıyor. Çok iyi
nesiller yetişiyor. Ama bakıyorsunuz söylediğim nedenlerden
ötürü tutamıyoruz elimizde.
Yaşanan ekonomik sıkıntılar, fırsatları da beraberinde
gerir demiştiniz. Bundan kastınız genç oyuncuların daha fazla
süre alması mı?
Kesinlikle... Yetişen oyuncuyu
elinizde tutamayınca elbette genç
ve potansiyeli olan oyunculara
yöneliyorsunuz. Onlara daha
fazla şans vermek durumunda
kalıyorsunuz. Haliyle on altı-on
yediyaşında çocuklar süre almaya
başlıyor. Bunu yaparken de çocukları otuz sayı fark yaptığınız
maçlar değil, genelde kafa kafaya
giden maçlarda sahaya sürüyorsunuz. Hatırlarsanız, Galatasaray maçında bir süre beş genç
oyuncuyla oynamak durumunda
kaldık. Bunu Avrupa Kupası
maçlarında da denedik. Tabii ki
fundamentalleri çok zayıf. Ama
aradaki farkı kapatacaklarına
inanıyorum. Aslında kadınlarda
yaş farkı çok önemli bir faktör.
“Yetişen oyuncuyu
elinizde tutamayınca
elbette genç ve potansiyeli
olan oyunculara
yöneliyorsunuz. Onlara
daha fazla şans vermek
durumunda kalıyorsunuz.
Haliyle on altı-on
yediyaşında çocuklar süre
almaya başlıyor. Bunu
yaparken de çocukları
otuz sayı fark yaptığınız
maçlar değil, genelde kafa
kafaya giden maçlarda
sahaya sürüyorsunuz.”

Üç-dört yaş çok fark edebiliyor.
Ama bu onlar için çok önemli
bir fırsat. Bunu göze alarak mevcut şartları kendileri için avantaja
çevirmeleri gerekiyor.
Mevcut kadroya yeni takviyeler düşünülüyor mu?
Aslında mevcut imkanlarla
en iyi kadroyu kurduğumuzu
düşünüyoruz. Ancak iyi bir beş
numara birçok sorunumuzu
çözebilirdi. Zaman zaman Bahar
Çağlar ve Viktoria Mircheva’dan
beş numara yapmaya çalışıyoruz
ama maalesef değiller. Mircheva, son zamanlarda çok az
süre alabildi ayrıca. Böbrek taşı
sorunu nedeniyle onu da istediğimiz gibi kullanamadık. Yani iyi
bir uzunumuz olsaydı çok daha
yukarılarda olurduk. Son birkaç
maçımızı küçük farklarla kaybettik. İyi bir pota altı uzunumuz
olsaydı o maçları kesinlikle kazanırdık ve şu an ikinci sıradaydık.

Ama her şeye rağmen güzel ve
doğru basketbol oynadığmızı
düşünüyorum.
Esra Atacan, Kübra Siyahdemir, Bahar Çağlar gibi tecrübeli isimlerle gençlerin doğru
bir kaynaşma içinde olduğuna
inanıyor musunuz? Çok kariyerli bu isimlerin yayında, genç
ve tecrübesiz oyuncuların iyi
bir kimya yakaladığını düşünüyor musunuz?
Aslında burada en önemli
farkı yaratan oyuncumuz Esra.
Çünkü o da on altı yaşında altyapıdan A takıma çıktı ve aradaki
koordinasyonu çok iyi sağlıyor.
Kulüp yapısını en iyi bilen ve en
tecrübeli olan isim Esra. Bahar’la
milli takımlarda zaten hep bareberdik. O da dediğin gibi ciddi
bir birikimle bu takıma katıldı.
Şunu da söylemek lazım; benim
takımımda sahaya çıktığınız
zaman küçük yaş, büyük yaş fark

etmez. Önemli olan ruhunuzu
sahaya yansıtmanız.
Takımın en önemli sayı
opsiyonu Kelsey Mitchell gibi
görünüyor. Zaman zaman
dikkatimi çeken bir çekişme
haliniz de var. Onu sahadayken
çok telkin ediyorsunuz gibi
görünüyor.
Kelsey’i takıma katarken
onun nasıl bir karakter olduğunu biliyorduk. Topu çok seven
ve hep kendisinde olsun isteyen
tarzda bir oyuncu. Bize geldiğinde oyun kural bilgisi de pek iyi
değildi. Yani topun sekiz saniyede yarı sahayı geçmesi gerektiğini
bile sanırım burada öğrendi. Bu
tipte bir yeteneği aldığınız zaman bazı handikaplarına da katlanmak zorundasınız. Neredeyse
hücumda kullandığımız topların
yarısını tek başına kullanıyor.
Ancak onu frenlediğimiz zaman
da takım duruyor. Bu dengeyi
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çok iyi kurmak gerekiyor. İnanıyorum ki Kelsey iki sene içinde
çok önemli bir oyuncu olacak ve
adından çok söz ettirecek.
Evelyn Akhator ve Olivia
Epoupa da oldukça sakin ve
takım oyununa daha yatkın
karakterler gibi gözüküyor.
Akhator, iki sene önce mezun
olmuş, oldukça tecrübesiz bir
oyuncu. Ancak çok atletik ve
fizik dezavantajlarını zaman zaman avantaja çevirmesini çok iyi
bilen bir oyuncu. Epoupa ise, takımın neşe kaynağı. Çok pozitif
bir karakter. Biliyorsunuz Fransa
Milli Takımı’nın da önemli bir
oyuncusu. Bize çok şey kattı ve
katmaya da devam ediyor.
Hocam hem takım için hem
de milli takımlar için altyapıdan oyuncu yetiştirmenin önemine sürekli vurgu yapıyorsunuz. Önümüzdeki yıllarda çok
yol kat edeceğini düşündüğünüz isimler var mı? Şimdiden
söylemeniz mümkün mü?
Elbette çok var. Mesela bizim
altyapılardan gelen Melek Uzunoğlu, Elif Bayram, Nisa Yalçın
gibi isimler var. Bence önümüzdeki yıllarda ligimize damga
vurucak gençler bunlar. Tabii bu
oyuncuların kendilerine çok iyi
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bakması lazım. Antrenmanları,
beslenmeleri ve eğitimleri çok
önemli. Bu onların ellinde. Eğer
kendilerine iyi bakarlarsa çok
önemli yerlere gelecekler. Ancak
şöyle dezavantajları var. Altyapılarda maçlar çoğu kez gece on
bire kadar devam ediyor. Dolayısıyla bu çocukların eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Bizim bu
çocukları koruma altına almamız
ve iyi bir denge kurmamız lazım.
2019 Avrupa Kadınlar
Basketbol Şampiyonası’nda
Ukrayna, İsveç ve Belarus ile
eşleştik. Nasıl değerlendirirsiniz?
Avrupa Şampiyonası bu
yıl çok zorlu geçecek. Çünkü
buradan Olimpiyatlar’a geçiliyor. Böyle dev bir organizasyon
olunca Avrupa Şampiyonası’nın
önemi daha da artıyor. Sırbistan, Letonya, Slovenya, İtalya
ve İspanya çok dişli takımlar.
Bence kupanın da favorileri bu
takımlar. Bizim de grubu lider
bitirmemiz çok önemli. Liderliğe oynamamız gerekiyor. Eğer
ikinci olursak işleri zora sokabiliriz. Ancak şunu söylemeliyim
ki grubu birinci bitirecek potansiyelimiz var. Çaprazdan gelecek
takım kim olursa olsun yenecek
gücümüz var.

“En büyük tutkum deniz.
Maç veya antrenman
yoksa mutlaka kendimi
deniz kıyısına atarım.
Çengelköy’de oturuyorum.
Bu yüzden her zaman
denizle temasım oluyor.
Bunun dışında okumayı
çok seven biriyim.
Ayrıca yerli yabancı ayırt
etmeksizin dizi izlemeyi
çok seviyorum. Yine klasik
olacak belki ama seyahat
etmeyi çok seviyorum”
Sanıyorum Süreyya Soner’den sonra kulübün en uzun
soluklu çalışanlarının başındasınız. Sembol isimsiniz artık.
Geriye baktığınızda en çok
etkilendiğiniz olay, kişi ya da
an nedir?
Ahmet Fetgeri Spor Salonu’nda bir gün bir oyuncuyu tek başına çalıştırıyordum. Yoğun karlı
bir gündü. Telefon gelmiş, futbol
takımı salonda çalışacak diye. O
tarihlerde Gordon Milne, futbol
takımının başındaydı. Tabii tüm
takım salona girince biz çıkmak
için yeltendik. Ancak Milne
yanıma geldi ve “Hocam lütfen
kalın. Biz küçük sahada devam
ederiz” dedi. Donup kalmıştım.
Metin, Ali, Feyyaz, Rıza, yani o
dönemdeki tüm star oyuncular
karşımdaydı. Milne yirmi dört
futbolcusunu ve anterenörlerini alıp küçük salona geçti. Ben
de oyuncumla büyük salonda
çalışmaya devam ettim. Birçok
isim gelip geçti ama Gordon
Milne’nin bu mütevazı tavrı,
o İngiliz centilmenliği benim
anılarımda çok önemli bir yere
oturdu. Bir süre futbol takımının
anteranmanlarını takip ettim.
Onu daha iyi tanımaya çalıştım.
Bana çok şey kattı bu izlenimlerim. Ondan çok şey öğrendik.

Basketbola biraz ara verelim
ve sosyal hayatınızdan konuşalım hocam. Aziz Akkaya sosyal
hayatta nasıl biridir?
En büyük tutkum deniz. Maç
veya antrenman yoksa mutlaka
kendimi deniz kıyısına atarım.
Çengelköy’de oturuyorum.
Bu yüzden her zaman denizle
temasım oluyor. Bunun dışında okumayı çok seven biriyim.
Üniversiteden beri düzenli bir
okuma alışkanlığı edindiğimi
söyleyebilirim. Ayrıca yerli
yabancı ayırt etmeksizin dizi
izlemeyi çok seviyorum. Birkaç
popüler diziyi takip ediyorum.
Ama sanırım son üç aydır yoğun
maç temposu beni bu alışkanlığımdan da biraz uzaklaştırdı.
Yine klasik olacak belki ama
seyahat etmeyi çok seviyorum.
Şanslı bir mesleğim var. Sürekli
seyahat halinde olabiliyorsunuz
(gülüyor). Doğayla ve hayvanlarla da ilişkim çok iyi diyebilirim.
Kedilerim ve köpeklerim oldu.
Hatta 1992’de bir atım da oldu.
Onlarla vakit geçirmek gerçekten
hem çok eğlenceli hem de çok
dinlendiriciydi.
En son hangi filme gittiniz?
“Şampiyon” filmine gittim.
Çok beğendim. Hatta oyun-

culardan biri çok yakın arkadaşım. Veli Efendi sahneleri
muhteşemdi. İyi bir dramaydı.
Eskiden takım halinde giderdik
filmlere. Ancak son zamanlarda
sosyal medyanın etkisi ve telefon kullanma alışkanlığı, bu tip
sosyal aktivitelerden uzaklaştırdı
insanları. O kadar çok birlikte
seyahat edip bir araya geliyoruz
ki elbette kendilerine ait olan
zamanda da farklı sosyal aktiviteleri tercih ediyorlar. Aileleriyle
vakit geçirmek istiyorlar vs.
En son okuduğunuz kitap
hangisi?
Şu an iki kitabı bir arada
okuyorum. Yılmaz Özdil’in
“Mustafa Kemal”i ve Ovacık
Belediya Başkanı’nı anlatan
Erdal Emre’nin “Komünist
Başkan” kitaplarını okuyorum.
Ekonomi mezunu olduğum için
eskiden ekonomiyi dair kitaplar
okurdum. Ancak şuna kanaat
getirdim ki, ekonomiden hiçbirimiz anlamıyoruz. Bildiğimizi
zannediyoruz ama bilgiden çok
uzaktayız. Sanıyorum ekonomiden anlayan kesim halkın kendisi. Tüm zorlu koşullara rağmen
en asgari düzeyde geçinmenin
bir yolunu buluyor. Bu beni hem
şaşırtıyor hem de düşündürüyor.
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Kulübümüz, espor’a büyük yatırım yaparak dünyanın en iyilerini
bünyesine katarken, gerek kadın gerekse de erkek takımlarımız
önemli başarılar elde ediyor. Dünyanın en iyi Street Fighter
oyuncularından Olivier “Luffy” Hay da, Paris’te yapılan
Red Bull Kumite’de Beşiktaş’ı temsil etti.
Luffy ile hem bu turnuvayı, hem de espor yaşamını konuştuk.

A

ğustos’ta
Beşiktaş’a
transfer oldun.
Bize bu transfer
sürecini ve neler
hissettiğini anlatır mısın?
Beşiktaş, espor’un özellikle
dövüş oyunları alanında daha
da güçlenmek istiyordu. Hem
Avrupa’da Street Fighter’ın en
önemli hem de sosyal medyada
en çok tanınan sporcularından
biri olduğum için doğal olarak
benimle iletişime geçtiler. Benim
kalibremde bir oyuncuya sahip
olmak istemeleri Beşiktaş’ın
da espor alanında en iyi olmak
için ne kadar kararlı olduğunu
kanıtlıyor. Beşiktaş dünyanın en
büyük kulüplerinden biri. Ben de
böyle büyük ve köklü bir camiayı
temsil etmekten dolayı gurur
duyuyorum.
Spor takımlarının espora
olan ilgisi her geçen gün
artıyor. Bu artan ilgi hakkında
senin düşüncelerin neler?
Spor takımlarının espora ilgi
duyması çok güzel bir durum.
Spor, dünyanın en büyük eğlence
alanlarının biri. Bu nedenle de
büyük bir kitleye hitap ediyor.
Ekonomisi de çok güçlü.
Reklamlarla, sponsorluklarla ve
yatırımlarla geliri her geçen gün
büyüyor. Espor da büyük bir
atılım içerisinde. Eğer geleneksel
spor kulüpleri bu yolu takip
ederlerse gelecekleri daha da
parlak olacaktır.

Beşiktaş esporda öncü
takımlardan biri oldu. Senin
Beşiktaş’ın espora olan ilgisi
hakkında düşüncelerin ve
duyguların neler?
Beşiktaş doğru büyüme
stratejisine sahip. Spor
dünyasının en köklü
takımlarından biri olarak çok
büyük bir taraftar kitleleri var.
Esporla birlikte yeni taraftarlar
kazanacak ve kitlesi daha da
büyüyecek. Beşiktaş, en popüler
espor oyunlarında takımlarının
gücüne güç katıyor. Kadınlarda
da çok başarılılar. İki tane kadın
takımları var. Kulüp, espora olan
desteğini göstermek istiyor ve bu
da çok hoş karşılanabilecek bir
durum.
Dünyanın en iyi Street
Fighter oyuncularından birisin.
Son olarak da Paris’te Red

Bull Kumite’de boy gösterdin.
Benin için turnuva nasıl geçti?
Red Bull Kumite’yi beşinci
sırada tamamladım. Bitirme
aşamasında tam olarak kendim
olamadım, özellikle de Fujimura
karşısında. Kendisi büyük bir
geri dönüşe imza attı ve yarışı
da şampiyon olarak tamamladı.
Genel anlamda iyi oynadığımı
düşünüyorum. Red Bull Kumite
Fransa’da düzenlendiğinden
dolayı taraftarların büyük
desteğini gördüm. Bu da beni çok
mutlu etti.
Ne kadar sıklıkla Street
Fighter oynuyorsun? Ne kadar
efor harcıyorsun?
Döneme göre değişiyor.
Eğer turnuva olmayan sakin
bir dönemdeysem formumu
korumak için günde biriki saat oynuyorum. Yakın
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zamanda bir turnuva varsa
günde sekiz saate kadar çıkıyor
bu süre. Fakat sadece oyun
oynayarak hazırlanmıyorum
tabii. Videolardan rakiplerimi
izliyorum. Rakiplerimin güçlü
ve zayıf noktalarını belirliyorum.
Bunların dışında her zaman
oyunu düşünüyorum. Mesela
uçakta, metroda... Bazen
duştayken aklıma geliyor ve
hemen konsolun başına geçip
aklıma gelenleri uyguluyorum.
Büyük bir etkinlik öncesinde ise
on altı saate kadar Street Fighter
oynadığım oluyor.
Street Fighter dünyada
en çok sevilen ve en popüler
oyunlarından biri. Milyonlar
bu oyunu oynuyor ve bazı
karakterleri kendine yakın
hissediyor. Senin en favori
karakterin hangisi?
Benim favori karakterim
Rose... Çünkü dövüş
oyunlarındaki her şeyi bu
karakterle birlikte öğrendim.
Espor oyuncusu olmak

isteyen Street Fighter
oyuncularına verebileceğin
tavsiyeler neler?
Verebileceğim en iyi
tavsiye, kendi hatalarından
ders çıkarmaları, her zaman
kendilerini sorgulama özelliğine
sahip olmaları ve egolarını
kenara bırakıp her zaman
kendilerinden daha iyi birisi
olabileceğini kabul etmeleri ya da
kendilerinden zayıf olanlardan
bile bir şey öğrenebileceklerini
unutmamalarıdır. Sonra sonuçlar
geldiğinde sosyal medyayı iyi
kullanmaları, kendi taraftar
kitlelerini oluşturmaları, kendi
topluluklarında lider olmaları
gerekir.
Espor senin hayatını nasıl
etkiledi? Hayatın tamamen
değişti mi yoksa ekstra heyecan
mı yarattı?
Olabilecek en yüksek şekilde
etkilediğini söyleyebilirim.
Bunun için işimden ayrıldım.
Şu an sadece esporla birlikte
yaşıyorum. Yine de ilk başlarda,
2009 yılında espor sadece

bir tutkuydu. Street Fighter’ı
üniversitede ekonomi ve
uluslararası ilişkiler üzerine
master yaparken oynuyordum.
Sonra ilk işime sahip olduğumda,
hafta sonu turnuvalara katıldım.
Tatillerimi kendi tutkumu
geliştirmek için kullandım. Sonra
2016 senesinde Red Bull benimle
iletişime geçti ve onların sporcusu
olmamı istediler. Ben de bu
fırsatı aldım ve tutkumu yaşamak
için kullandım. Tam zamanlı
bir espor oyuncusu olmaya
karar vermek zor bir karardı.
Çünkü bu Fransız kültüründe
gelişmiş bir durum değil.
Sürekli oyun oynadığınızdan
dolayı insanlar sizin tembel
olduğunuzu düşünüyor.
Toplumda negatif bir bakış açısı
olduğunu söyleyebilirim. Ailem
de gelenekçi olduğu için bir işe
sahip olmamı istediler. Ben de
bu yüzden bir sıçrayış yapmak
amacıyla kararımı verdim ve
tam zamanlı oyuncu oldum.
Aynı zamanda diğer işime de
Fransız şirket tarafından çözüm
getirildi. İki sene boyunca işten
uzağım ama sonra geri dönmek
zorundayım. Kariyerimi ileriye
taşımak için esneklik yaratmak
amacıyla bana izin verildi.
Bakalım ileride neler olacak. Şu
an verdiğim karardan dolayı çok
mutluyum.
Beşiktaş taraftarları sizle
iletişime geçiyor mu? Sizin
onlara bir mesajınız var mı?
Evet, hatta bazen Türkçe
mesaj yolluyorlar ve Google
çeviriyi kullanmak zorunda
kalıyorum. Genelde selamlama
ve kutlama mesajları geliyor.
Beşiktaş’ı temsil ettiğim için
gururlu ve çok mutluyum.
Umuyorum ki Kara Kartal
olarak en zirveye uçacağız ve
Beşiktaş espor’u dünyanın en iyisi
yapacağız.
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Ofisiniz
Hazır

• Prestijli Hazır Ofisler

• Sanal Ofisler

• Seminer Salonları

Workland Beşiktaş Esports takımlarına
sponsor olmaktan gurur duyar.

444 1 539
workland.com.tr

/

workland

/

worklandtr

• Toplantı Odaları

Astrolojik portre:

ADEM LJAJIC
Male

Novi Pazar, Serbia

29 Sep 1991, Sun

Tropical

12:00 PM CET -1:00

Yazı:

Betül Alakır

ISAR CAP, Danışman Astrolog
www.betulalakir.com

A

dem Ljajic, 29 Eylül
1991 günü, Sırbistan’ın Novi Pazar
şehrinde dünyaya
gelmiş. Doğduğu
gün gökyüzünde Güneş hava elementinden Terazi burcunda ve Ay
da yine hava elementinden İkizler
burcunda bulunuyormuş. Ljajic’in
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Whole Sign

doğum gününde iletişim gezegeni
Merkür ile mücadele gezegeni Mars
da Terazi burcunda yerleşmişler.
Böylece onun kişiliğinde zarif,
nazik, kibar Terazi burcu etkileri
oldukça çoğalmış diyebiliriz. Venüs
yönetiminde bir burç olan Terazi
kişileri için güzellik, estetik, ikili
ilişkiler, huzur, dinginlik ve keyif
veren iletişimler içinde olmak yaşamda öncelikli konulardır. Gerginlik sevmezler, demagojik ortamdan
kaçınırlar ve dengeli ilişkiler içinde
olmaya çok önem verirler. Birçok
arkadaşları olmasına rağmen fazla
yakın duygusal bağ kurmaktan kaçınır, kimsenin kontrolüne girmek
istemezler.
Adem Ljajic, Beşiktaşımız’a 31
Ağustos 2018 tarihinde satın alma
opsiyonuyla kiralık olarak transfer
oldu. Yetenekli orta saha oyuncusu
olan Ljajic on numara mevkisinde
oynamasına rağmen zaman zaman
kanatlarda da görev yapmaktadır.
İtalya basınına verdiği bir ropör-

tajda “Küçüklüğümden beri 10
numarada oynamayı tercih ediyorum. Ama bazen farklı bölgelerde
de oynayabiliyorum. Bu benim için
problem değil” diyerek tam bir Terazi kişisi gibi uyumlu tavrını gayet
net ortaya koymuştur.
Genç yaşına rağmen birçok
İtalyan kulübünde forma giyen
Adem Ljajic, futbola henüz yedi
yaşındayken FK Josanica’nın
altyapısında başlamış. 2005 yılında,
yani on dört yaşındayken FK
Partizan Kulübü’yle profesyonel
sözleşme imzalamış. 2010 yılına
kadar Partizan forması giyen Ljajic,
2010 yılında Fiorentina’ya transfer
olmuş. Daha sonra 2013 yılında 12
milyon Euro bedelle Roma’ya geçen
Ljajic, 2015 yılında Inter’e kiralandıktan sonra Temmuz 2016’da
8.5 milyon euro bedelle Torino’ya
gitmiş. Sırbistan Milli Takımı’nın
tüm alt yaş gruplarında forma
giydikten sonra 2010 yılından itibaren A milli takımda görev almaya

başlamıştır. Müslüman asıllı Sırp
futbolcu, futbol kariyeri boyunca
Sırbistan Milli Takımı, Partizan, Fiorentina, Roma, Inter ve son olarak
Beşiktaşımız’da hep favorisi olan 22
numaralı formayı tercih etti.
Adem Ljajic’in doğum haritasına geri dönecek olursak; sorumluk,
disiplin ve kariyer sembolizmi
taşıyan Satürn’ün de yine hava
elementinden Kova burcunda yer
aldığını görüyoruz. Bu yerleşim,
kişinin kariyer gelişiminde kendi
özgürlüklerine önem verdiğini ve
bireyselliğini ön plana çıkarak başarılı olmayı hedeflediğini gösterir.
Bir haritada bu kadar fazla hava
elementi ağırlığı olması, o kişinin
hayata bakış açısında rasyonel aklı,
bilgiyi ve mantık mekanizmalarını
doğal olarak kullanan kişilik yapısını vurgular. Bu özelliğe sahip kişiler
için iletişim kurmak, düşünce ve
fikir alışverişi içine girmek öncelikli
ihtiyaçtır. Olaylara yaklaşımı akıl
çerçevesindedir, kendisine mantıklı
bir şekilde yapılan önerileri dinleyebilir, uyum ve esneklik gösterebilir. Hava elementinin getirebileceği
en negatif özellik, soğuk olmak ve
iletişim kuramadığı zaman kendini
soyutlamak olabilir.
Astrolojide Venüs, keyifleri, zevkleri, değerleri ve sevgiyi
sembolize eden gezegendir. Adem
Ljajic’in doğum haritasında güneş
burcunun yönetici gezegeni olan
Venüs’ün yeri ayrıca incelenmelidir. Çünkü Terazi’de yer alan tüm
gezegenler, Venüs’ün bulunduğu
burç konularıyla beslenecek ve o
burç özellikleriyle güçlenecektir.
Ljajic’in haritasında Venüs Aslan
burcunda bulunuyor. Ateş elementinden ve sabit nitelikte olan Aslan
burcunda yerleşen gezegenler, her
zaman beğenilme, takdir edilme,
başarılarıyla gurur duyma motivasyonu içinde hareket eder. Ljajic’in
de mutlu olması için yaptıklarının
fark edilmesi ve hak ettiği övgünün karşısındaki kişiler tarafından
verilmesi, şahsi beklentileri içinde
yer alacaktır. Özel olduğunun
hissettirilmesi ve kendisine güven
duyulması doğal olarak onun özgüveninin yükselmesini sağlayacaktır.
Gururu onun için çok önemli bir

nokta olabilir. Ayrıca yalandan
veya dolambaçlı davranışlardan
kesinlikle kaçınan yaklaşımlar
içinde olacaktır.
Son olarak Mars gezegeninin
Terazi’deki yerleşimine bakabiliriz. Sporcu haritalarında Mars
gezegeni özellikle incelenir. Kişinin harekete
geçme prensibini,
iradesini, isteklerine
ulaşmak için nasıl
motive olduğunu
bu gezegenin
konumu anlatır.
Ljajic’in doğum
haritasında Terazi
burcunda bulunan
Mars, onun aslında
kendi gücünü ortaya
koyması için sosyal
açıdan onaylanmasının çok önemli bir
motivasyon kaynağı
olduğunu gösteriyor. Terazi kişileri
zarif, uyumlu ve
hakkaniyetli yaklaşımlarıyla kavga ve
tartışma ortamından
uzak durmayı tercih
ederler. Kararsızlık
onların en zayıf yönü
olabilir. Ljajic’in oyun
tarzında, Terazilerin
o zarif ve estetik hamlelerini çok rahatlıkla
izleyebiliyoruz. Özellikle
duran toplara vuruşları, orta
sahada yaptığı kilit paslar,
uzaktan isabetli şutlar, top
tutma özellikleri onun aklıyla,
yeteneklerini nasıl bir araya
getirdiğini ortaya koyuyor. Adem
Ljajic ile ilgili en enteresan istatistik, tüm futbol kariyeri boyunca
sadece dört sarı kart görmesi ve hiç
kırmızı kart görmemesi dersek, işte
ne kadar sakin ve adil bir futbolcu
profiliyle karşı karşıya olduğumuzu
anlayabiliriz.
Sakin, kibar, sessiz, yakışıklı
görüntüsü altında büyük yetenekler barındıran Adem Ljajic’ten bu
özelliklerini Beşiktaşımız’a büyük
fayda sağlayacak ve galibiyetler
getirecek şekilde sahaya aktarmasını istiyoruz.
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Sınır tanımayan sevdaların adresidir

BEŞİKTAŞLILIK

S

iyah Beyaz
sevdasını
yürekleriyle
dünyanın
faklı coğrafyalarına taşıyanları
anlatır sayfalarımız.
Beşiktaş, havası soğuk
Yazı:
Gökhan Karakaş
Kuzey ülkelerdeki
insanlara sıcak bir
gülümseme ile anlatılır
bazen; bazen de Orta Asya steplerinde yakılan
ateşin başında ısınan ellerin arasında görürsünüz
atkımızı. Siyah Beyaz renklerin herkes tarafından sempati ve ilgiyle karşılandığına bir kez
daha tanıklık ederken, Beşiktaşlı olmanın sınır
tanımadığına şahit olacaksınız yine.

Beşiktaş’ı sevmeden bilemezsin

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya
Bölümü öğrencisi Samet Can, çıktığı dünya turunda İstanbul’dan götürdüğü Beşiktaş atkısıyla birçok
maceraya imza attı. Malezya’dan Singapur’a doğru
otostopla giderken pek çok kültüre tanıklık eden
genç Beşiktaşlı Samet, Kuala Lumpur şehrinde açtı
atkımızı. Samet Can, şöyle konuştu: “Beşiktaş aşkımı
anlatırken klavyeye öyle hızlı ve coşkuyla vuruyorum ki bilgisayarım zarar görecek diye korkuyorum.
Çünkü bu sevda okyanusları aşacak, dağların zirvesine
çıkacak kadar yüce. #gezmedengöremezsin sloganıyla
ve kendi imkanlarımla otostop çekerek Asya kıtasını
geziyorum. Hayalim diğer insanlardan farklı olmak.
Doktor ya da mühendis olmak yerine dünyayı gezmek,
yeni insanlarla tanımak istiyorum. Beşiktaş aşkını
her yerde haykırmak için atkımı ve formamı alarak
düştüm yollara. Malezya’nın Kuala Lumpur şehrinde,
o müthiş gökdelen fotosunu çektirirken yanıma yaklaşan polisleri bile görmeyecek kadar büyük bir aşk BeşiktAŞK. Çarşı gurubunun bir neferi olarak gezerken
Malezyalı polislerin “Very very good Çarşı” demelerinden sonraki gururu size nasıl anlatırım bilemiyorum.
Son sözüm Beşiktaş’ı sevmeden bilemezsin.”
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Gerçek ve modern bir Viking:
Eivind Luthen

Bizans İmparatorluğu’nu korumak için bin yüz yıl
önce İstanbul’a geldikleri bilinen Vikinglerin geleneksel deniz yolculuğu, önümüzdeki yıllarda geleneksel
yöntemlerle canlandırılacak. Norveç Kralı 5. Harald’ın ziyaretinin ardından ivme kazanan ilişkilerle
inşa edilen Saga Farmann isimli Viking gemisi, Kuzey
Buz Denizi’ni aşarak Rusya’nın göl ve nehirleri üzerinden Karadeniz’e girecek ve İstanbul’da kültürel bir
buluşmaya imza atacak. Bin yüz yıl önce gerçekleşen
tarihi maceranın canlandırılacağı yolculuğu planlayan
Norveç’teki Oseberg Viking Tarih Vakfı’ndan akademisyen Eivind Luthen, ön çalışmalar sırasında geldiği
İstanbul’da Beşiktaşlı oldu. Beşiktaş’ı hep duyduğunu
ve taraftar grubu Çarşı’nın dünya çapında ses getiren
işler yaptığını söyleyen Luthen, “Futbolun sadece
futbol olmadığın gösteren bir takım Beşiktaş. Taraftarıyla farklılık yaratan Beşiktaş atkısı bana sıcak bir
hatıra olarak kalacak. Norveç’in güneyinden çıkacağımız yolculuk sonrasında Beşiktaş’a geldiğimde Çarşı
gurubunun içinde yer almaya sabırsızlanıyorum” dedi.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Sualtı
Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ufuk Kocabaş’ın girişimleriyle planlanan
yolculuğun kendisinde heyecan yarattığını söyleyen
Luthen, Norveç ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçleneceğine inandığını da söyledi.
Vakfın yöneticileri Einar Erlingden ve Knut Borge
Knutsen’de tarihi yolculuğun futbol gibi birleştirici
olduğuna inandıklarını ve Beşiktaş takımını ilgiyle
takip ettiklerini söyledi.

Gidilecek çok deplasman var

Beşiktaş taraftarını deplasmanlar yıldırmaz.
Uzak duygusu, Beşiktaşlı için geçerli değildir. Aynı Murat Ünel’de olduğu gibi. 6 Aralık
2017’de Almanya’da oynanan Leipzig-Beşiktaş
maçına giden Ünel, 1-2’lik zafer sonrasında
Berlin tren istasyonunda poz verirken içindeki
mutluluğu yansıtıyordu.

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

DIN FUTBOL

AY
IN
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Adı Soyadı:
Başak Gündoğdu
Doğum Tarihi:
23.04.1992
Doğum Yeri:
İstanbul
Forma Numarası:
15
Mevkisi:
Forvet / Orta Saha
Burcu:
Boğa
Medeni Hali:
Bekar
Boy:
166 cm
Kilo:
52 kg
İlk idolü:
Zidane
İlk amatör takımı:
Marmara Üniversitesi Spor Kulübü
İlk profesyonel takımı:
Beşiktaş
İlk profesyonel sözleşme yılı:
2013
İlk antrenörü:
Suat Okyar
İlk kazandığı parayla ne aldı:
Ailesine yemek ısmarladı
İlk Beşiktaş formasıyla maçı:
Bakırköy Zara
İlk evimizdeki maçı:
Akdeniz Nurçelikspor
İlk golü:
Bakırköy Zara'ya
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İlk başarısı:
BJK Kadın Futbol Takımı'nın lige ilk
girdiği sezon şampiyonluk yaşamak

En iyi huyu:
Güleryüzlü ve pozitif olması
En kötü huyu:
Kazanma hırsı bazen
negatif etkileyebiliyor.
En büyük başarısı:
Beşiktaş formasıyla iki şampiyonluk
En heyecanlandığı an:
Vodafone Park'ta kırk bin kişinin
önünde üçlü çektikleri an
En korktuğu şey:
Kaybetmek
En beğendiği şarkıcılar:
Imany, Kenan Doğulu
En hoşlandığı müzik türü:
Pop, jazz
En son okuduğu kitap:
Gezegenler ve Astroloji Bilimi
En beğendiği film türü:
Bilim kurgu
En beğendiği aktör:
Brad Pitt
En beğendiği komedyen:
Cem Yılmaz
En sevdiği yemek:
Etli yemekler
En son tatili:
Milano
En beğendiği ülke:
İtalya
Hayatında en değer verdiği şey:
Ailesi ve arkadaşları
Bugüne kadar aldığı en güzel hediye:
Apple watch

Hayat felsefesi:
"Para biriktirmem, dost biriktiririm"
Hep yapmak istediği ama sürekli
ertelediği bir şey:
Gezemediği ülkelere gitmek
Kıyafetlerinde nelere dikkat ediyor:
Siyah olmasına
Batıl İnancı:
Yok
Uğuru:
Maçtan önce dua etmek, uğurlu
ayakkabı ve kıyafetleri giymek
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BESİKTAS'IN

ONUR'U
Hentbolda orta oyun kurucu, bence hücumda pivotla beraber en
önemli mevki. Adı üstünde zaten... Orta oyun kurucu mevkisinde
oynamak, hücumu yönlendireceği bölgeyi seçme, pas vermeyi ya
da şut atmayı tercih etme gibi stratejik kararları anlık düşünmeyi
ve uygulamayı gerektiriyor. İşte tüm bu anlattıklarımın vücut
bulmuş hali Onur Ersin.
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bir araya geldik ve çok keyifli bir
röportaj yaptık...

Röportaj:

Barış Uzel
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli

Ü

lkemizde hentbolun bir dönem
“Ankara’nın
Sporu” olarak
nitelendirildiği,
ligdeki takımlardan yedi-sekiz
tanesinin Ankara takımı olduğu
zamanlardan yetişen bir oyuncu
Onur Ersin. O dönem en büyük
rekabetimiz B.B. Ankaraspor’laydı ve Onur da bu takımdaydı.
Dile kolay, yıldız, genç ve A
milli takım formasını iki yüzden
fazla giyip, Mersin’deki 2013
Akdeniz Oyunları’nda üçüncü olan, Bakü’deki 2017 İslam
Oyunlarında ise ikinci olan
takımın önemli bir parçasıydı.
Yaşına göre (1992 doğumlu) oldukça büyük bir tecrübeye sahip
olan Onur, üç sezondur Beşiktaş Mogaz formasını terletiyor.
Gerek Beşiktaş Mogaz gerekse
Türk hentbolu olsun ondan
kendilerini daha çok onurlandırmasını bekliyor. İşte Beşiktaş’ın
Onur’u Onur Ersin ile siz değerli
Beşiktaş Dergisi okuyucuları için

Hentbola ne zaman ve nasıl
başladın?
Hentbolda başarılı olan
Cumhuriyet Ortaokulu’na
gidiyordum. Orada okurken
hentbola ilgi duydum
ve 2005’te okul takımı
seçmeleri ile hentbolla
tanıştım.
21 numaralı formayı
giyiyorsun. 21 numaranın senin için bir anlamı
var mı?
Forma numarama özel
bir anlam yüklemiyorum.
Önemli olanın formayı hak
eden mücadeleyi göstermek
ve formayı terletmek olduğunu
düşünüyorum.
Maça çıkmadan önce yaptığın bir uğurun ya da ritüelin
var mı?
Maç öncesinde mutlaka
eşimle konuşurum. Eşimin
bana başarılar dilemesi beni hep
motive eder.
Hentbolda hem Beşiktaş
Mogaz olarak hem de kişisel
hedeflerin neler?
Beşiktaş Mogaz’daki hedefim, her zaman kalıcı olabilmek... Çok büyük bir camiaya
ve çok eski bir maziye sahip olan
kulübümüzde uzun yıllar forma
giyip, onu terletmeyi hedefliyorum. Kişisel hedefim de, Avrupa’nın önemli ligleri olan Fransa

“Beşiktaş Mogaz’daki hedefim, her zaman kalıcı
olabilmek... Çok büyük bir camiaya ve çok eski bir
maziye sahip olan kulübümüzde uzun yıllar forma
giyip, onu terletmeyi hedefliyorum. Kişisel hedefim de,
Avrupa’nın önemli ligleri olan Fransa ve Almanya’da
forma giymek, Beşiktaş’ı ve ülkemi orada en iyi şekilde
temsil edebilmek.”
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ve Almanya’da forma giymek,
Beşiktaş’ı ve ülkemi orada en iyi
şekilde temsil edebilmek.
Uzun süre Beşiktaş’a karşı
oynadın, şimdi ise formasını
terletiyorsun. Dışarıdan Beşiktaş Mogaz’ı nasıl görüyordun,
içeriden nasıl?
Beşiktaş Mogaz’a karşı oynamak, her zaman motive edici
oluyordu. Çünkü karşımızda
hem çok büyük bir camia hem de
sürekli kazanan bir takım vardı.
Beşiktaş Mogaz her zaman çok
iyi oyuncu potansiyeline sahip
olduğu için onu yenmek çok
değerli bir hal alıyordu. Şimdi
içinde olmak ise, çok daha özgü-

Kariyeri
Bafraspor / 2005-09
BB Ankaraspor / 2009-15
Göztepe / 2015-16
Beşiktaş Mogaz / 2016-...

venli bir hal aldı. Maçın gidişatını
değiştirecek çok fazla kaliteli
oyuncumuz var. Sürekli kazanma
alışkanlığına sahip olmamız, maçın kırılma anlarında hep kazanmaya daha yakın taraf olmamızı
sağlıyor.
Beşiktaş Mogaz’a karşı
oynarken seni en çok zorlayan
Beşiktaşlı hentbolcu kimdi?
Şu an takım arkadaşı olduğumuz Josip Buljubasic’e karşı oynamak, beni her zaman zorlamıştır. Savunmadaki sert ve agresif
müdahaleleri ile ona karşı hücum
yapmak gerçekten zordu. Şimdi
iyi ki aynı takımdayız.
Beşiktaş’a transferinle
beraber Şampiyonlar Ligi’nde
oynamaya başladın. Şampiyonlar Ligi için ne söylersin? Şampiyonlar Ligi ve Hentbol Süper
Ligi arasındaki farklar nedir?
Şampiyonlar Ligi, dünyanın
en iyi hentbolcularından kurulu

ekiplerden oluşuyor. Bu nedenle
gerçekten Şampiyonlar Ligi’nde
oynamak çok fazla mücadele
gerektiriyor. Her hücumu doğru
oynamak, her savunmayı en üst
seviyede yapmak zorundayız.
Basit hatalara yer olmayan müsabakalar oynuyoruz. Ligimizde ise
hentbol kalitesi ve seyirci atmosferi çok daha farklı. Şampiyonlar
Ligi’ndeki oyuncuların kalitesi,
takım bütçeleri, her şeyi çok
değiştiriyor.
Takımdaki arkadaşlık ortamı nasıl? Bu sezonki takım ve
takımın hedefleri hakkında ne
söylemek istersin?
Takım arkadaşlarım ile
sohbetimiz gerçekten abi-kardeş
derecesinde yakın. Birbirimize olan saygımız, sevgimiz ve
hoşgörümüz sonsuz. Hedefimiz
her zamanki gibi ligi şampiyon
bitirmek, Türkiye Kupası’nı da
müzemize götürmek ve arkasından da Süper Kupa’yı kazanmak.

“Bizim Süleyman Seba
Spor Salonu’ndaki
maçlarımıza gelenlerle
Beşiktaş Mogaz sporcuları
olarak tam bir aileyiz.
Daha da çok taraftarın
gelip desteklemesini tabii
ki çok isterim ama daha
ötesi onların da bu büyük
ailemizin bir parçası
olmasını temenni ederim.
Onlar yanımızda oldukça
kazanmamız daha kolay.”
Yıllarca belediye takımı
olan BB Ankaraspor’da oynadın, sonra da spor kulübü olan
Göztepe’de bir sezon oynayıp
Beşiktaş Mogaz’a geldin. Sporun kamu, belediye ve müessese takımlarıyla gelişemeyeceğini savunan biri olarak merakım
şudur, taraftarsız bir takımda
oynamak nasıl bir duygu, taraftarı olan bir kulüpte oynamak
nasıl bir duygu? Aradaki fark
nedir?
Aradaki en büyük fark, hedefler. Spor kulüpleri daha başarıya
dayalı oluyor, diğerleri ise spor
faaliyet olarak nitelendiriyor.
Taraftar da bir takım için itici bir
güç. Sahada performans veren
sporcuya inananların, destekleyenlerin olması çok büyük bir
motive kaynağı oluyor.
Maçlarınıza gelen kemik
bir taraftar kitlesi var. Ancak
sanırım siz de diğer branşlarda
olduğu gibi deplasmanlarda
daha çok Beşiktaş taraftarı
tarafından destekleniyorsunuz. Beşiktaş taraftarı için ne
söylemek istersin? Onlara bir
mesajın var mı?
Bizim Süleyman Seba Spor
Salonu’ndaki maçlarımıza gelenlerle Beşiktaş Mogaz sporcuları
olarak tam bir aileyiz. Daha da
çok taraftarın gelip desteklemesini tabii ki çok isterim ama daha

ötesi onların da bu büyük ailemizin bir parçası olmasını temenni
ederim. Onlar yanımızda oldukça kazanmamız daha kolay.
Beşiktaş Mogaz’da unutamadığın maç hangisidir?
2017-18 sezonunda B.B
Ankaraspor’a karşı oynadığımız
deplasman maçı benim için çok
farklıdır. Her zaman oynamak istediğim takımda, beni yetiştiren
takıma karşı mücadele ediyordum. Beni yetiştiren kulüp olması nedeniyle özel anıları olan bir
kulüptü ve oynanan o maç zor
geçiyordu. Ben oyuna girdikten
sonra maçın seyrinin değişmesi
ve kazanmamızda etkili rol oynamam, profesyonel bir sporcu
olarak uzun yıllar geçirdiğim
takıma karşı mücadele etmek,
bana duygusal anlar yaşattı.

Son olarak ailenden kısaca
bahseder misin? Maçlarını
seyretmeye gelirler mi?
Ailem maalesef beni çok fazla
canlı izleme fırsatı bulamıyor.
Samsun’da yaşadıklarından ötürü
televizyondan naklen yayınlanan
maçlarda takip edebiliyorlar.
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Hem Beşiktaşlı
hem de Beşiktaş kazanıyor
Beşiktaş Sigortayeri ve Gulf Sigorta’nın taraftarlarımıza özel
yeni ürünü “Kartal Yuvam Konut Sigortası” ile hem taraftarımız
hem de kulübümüz kazanıyor.

S

iyah Beyazlılar’ın
sigorta platformu
Beşiktaş Sigortayeri
ve Gulf Sigorta güçlerini birleştirdi ve taraftarlarımıza özel hazırladıkları
Kartal Yuvam Konut Sigortası
ürününü piyasaya sundu.
2 Aralık Pazar günü düzenlenen imza protokolüyle hayata
geçirilen iş birliği kapsamında
sunulan konut sigortası ürünü,
taraftarlarımız için özel avantajlar içeriyor, onlara güvence ve iyi
hizmet sözü veriyor. Taraftarlarımız da satın aldıkları her bir
konut poliçesi ile hem yuvalarını
teminat altına alıyor hem de

kulübümüze destek sağlıyor.
Kartal Yuvam Konut Sigortası,
Beşiktaş Sigortayeri ve tüm Gulf
Sigorta kanalları aracılığıyla
satışa sunuluyor.
Başkanımız Fikret Orman,
Kartal Yuvam Konut Sigortası
ile hem Beşiktaş’lının hem Beşiktaş’ın kazanacak olmasından
büyük mutluluk duyduğunu
belirterek, 1903 numaralı Kartal
Yuvam Konut poliçesini satın
alarak ilk desteği kendisinin
verdiğini sözlerine ekledi.
Sigortayeri Genel Müdürü
Cüneyt Tanrıverdi, Sigortayeri
ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün güçlerini birleştirerek
kurdukları Beşiktaş Sigortayeri
ile Siyah Beyazlı taraftarlara,
hayatlarını kolaylaştıran ürünler

sunduklarını belirtti. Gulf Sigorta ile yapılan iş birliği sayesinde ise taraftarların Kartal Yuvam
Konut Sigortası aldığında, kendileriyle birlikte takımlarının da
kazanacağını sözlerine ekledi.
Konuyla ilgili bilgi veren Gulf
Sigorta Genel Müdürü Süleyman
Sağıroğlu ise “Her efsanenin bir
yuvası, her yuvanın bir kartalı
vardır” sloganından yola çıkarak
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne
gönül veren milyonlarca taraftara
özel teminatlar içeren ve aynı
zamanda kulübe destek yaratan
Kartal Yuvam Konut Sigortası
ürününü sunmaktan mutluluk
duyuyoruz. Yenilikçi ürünler ile
sigorta sektörüne ve tüketicilere
desteklerimiz devam edecek”
dedi.
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“Sizce de
Beşiktaşlı kadınlar çok
cool değil mi?”
Yeni yılın ilk sayısında konuklarımız Burcu ve Mira Necim... Bu kocaman
yürekli anne ve kızıyla sizlere sağlık, başarı ve huzur dolu bir yıl diliyoruz
ve mutluluk dolu sohbetimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Yazı:

Fatma Arsan

K

ısaca sizi tanıyabilir miyiz?
Seramik mezunu ve eski belgelendirme uzmanıyım. İş hayatıma ara verdiğim bir
dönemde aynı zamanda çocuk
sahibi de olmak istedik ve bir
bebek yapmaya karar verdik. İşte
ondan sonraki on altı aydır full
time ebeveynlik işinde çalışan,
Mira adında muhteşem bir
canavarın annesiyim (gülüyor).
Yemek yapmayı ve yemek yemeyi,
üstüne üstlük bir de tatlıyı aşırı
severim. Bollywood ve metal
müzik tutkunuyum. Ekstrem
spor yapmaktan hoşlanırım fakat
şu aralar emzirdiğim için pek
mümkün olamıyor.
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iki buçuk yaşında ve sanırım
dünyanın en tembel kedisi. O
da doğuştan Beşiktaşlı özelliğini
renkleriyle gösteriyor...

Doğuştan Beşiktaşlı olanlardan mısınız yoksa sonradan
bir tercih miydi Beşiktaşlılık.
Benim annem Beşiktaşlı’dır.
Kan çekti herhalde (gülüyor).
Biz böyle iki kuşak boyunca ve
gerçek bir gururla analı-kızlı-torunlu Beşiktaşlı olarak devam
ediyoruz ve devam da edeceğiz.
Evde herkes Beşiktalı mı?
Mira’nın babası da benim
gibi Beşiktaşlı olduğundan Mira
doğal olarak doğuştan Beşiktaşlı
oldu. Kocam Amir Necim, yirmi
sekiz yıl lisanslı futbol oynamış,
şimdilerde veteran liglerinde (üç
ayrı lig daha var aslında) oynamaya devam eden sülaleden Beşiktaş taraftarı birisi. Boncuk var bir
de, Mira’nın kedi abisi. Boncuk

Beşiktaşlı olmak üstelik de
ta anneden gelen bir analı-kızlı
Beşiktaşlı olmak nasıl bir duygu? Nasıl bir gruru yaşatıyor bu
size?
Ben Beşiktaşlı olmaktan
büyük keyif alıyorum ve gurur
duyuyorum. Mira da henüz
hiçbir şeyin farkında değil ama
büyüdükçe bu farkındalığı bu
gururu, bu ayrıcalığı anlayacak.
Anladıkça daha da GURURLANacak.
Maç izlemeyi sever misiniz
yoksa Beşiktaş’ı daha çok bir
kulüp kültürüyle mi sahiplenirsiniz?
Maçı çok severim. Öyle ki
liseye kadar kendim dahil olmak
üzere siteler arası futbol maçları
yapardık. Maç izlemeyi de çok
severim, daha doğrusu severdim... Ta ki eski futbolcu olan
eşimin günde ikiye varan maçlarına gidip de beni gerçekten bu
sevginin fazlasında boğana kadar
(gülüyor). Şu anki durumumda
Beşiktaş’ın maçlarını her zaman
izlemesem de, özetlerden düzenli
takip ediyorum. Kulüp ruhu,

kulüp kültürü bambaşka, çok
başka... Nasıl tarif edilir bilmiyorum. Fakat bence hiç bir takımda böyle bir ruh ve birlik yok.
Almanya’dan FC St Pauli hariç...
Bazısı inanır bazısı saçma
bulur ama sormadan geçmek
istemedim; totemleriniz var
mıdır hiç?
Beşiktaş’ın maçı olduğu
zamanlar iddia yapmama gibi bir
totemimiz var aslında, bireyselden ziyade ailecek.
Bir kadın olarak Beşiktaşlı
olmak size de bir ayrıcalık gibi
geliyor mu?
Gibi mi? Sizce de Beşiktaşlı
kadınlar çok cool değil mi? Ayrıca hayatım boyunca grim olmadı,
hayata hep Siyah Beyaz olarak
baktım. Kulübün ve camiasının
protest, halkla iç içe duruşu, kendimi bu ülke içinde ayrıcalıklı
hissettiriyor.
Burcu, Mira ve anneanne
Beşiktaş’ın gerçekten yürekten analı kızlı Beşiktaşlı
kadınları... Amir ve Boncuk
da bu dünyalar tatlısı Beşiktaş
ailesinin gücüne güç katan erkekleri... Bize yüreklerini açan
Necim ailesine çok teşekkür
ediyoruz.
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UMUT KURT:

"TİYATRO, MAÇA
ÇIKMAK GİBİ"
Tiyatro ve sinema oyuncusu Umut Kurt’un sesinin de oyunculuğu kadar
başarılı olduğunu sanatçı arkadaşlarıyla söylediği “Demba Ba” şarkısından
hatırlaycaksınız... İyi bir Beşiktaşlı olan Umut Kurt’la arkadaş sohbetinden
ana haberlere uzanan o günün hikayesini, şampiyonluk kutlamalarında
küçücük teknesiyle yaşadığı heyecan dolu anları ve tabii ki
Beşiktaş’ı konuştuk.
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Röportaj:

Dilay Dilaver

Ç

ok güzel bir stadımız var. Vodafone
Park ile ilgili siz
neler söylemek
istersiniz?
Burada maça
gelmek inanılmaz
bir his. Beşiktaşlı olmayan
arkadaşlarımızı maç izlemeye özellikle Avrupa maçlarına
getiriyoruz. Onlar da hissediyorlardır aynı şeyi. Burada çok
güzel, çok değişik bir ambiyans
var. Yıkıldı, yeniden yapıldı. O

ruh kaybolmadı. O ruh hala
burada dönüyor, bunu rahatlıkla
hissedebiliyor ve görebiliyorsunuz. Bu eskiden de böyleydi,
şimdi de böyle. Çok mutluyum
böyle bir stadımız olduğu için.
Emeği geçen herkese gerçekten
çok teşekkür ediyorum. Bizim
taraftarımız zaten çok başka.
Gerçekten çok severek ve candan
tezahürat yapıyor. Garip bir bağ
var. O ruhu her yere taşıyorlar.
Beşiktaşlı olmak, bir ailenin üyesi
olmak gibi hissettiriyor insana.
Bilmiyorum diğer takımın taraftarları da böyle hissediyor mu?
Umarım onlar da hissediyordur.
Ama bizim dışarıdan bakıldığında gözle görülür bir farklılığımız
var. Diğer arkadaşlarım da hep
saygı ile ve imrenerek bahsediyorlar Beşiktaş taraftarından.
Demba Ba’nın bizde olduğu
zamanlar sizin sosyal medyayı
sallayan bir videonuz vardı.
Nasıl ortaya çıtı o video?
Biz o gün yenilmiştik, Li-

verpool maçıydı. Yenildikten
sonra biz onu söyledik. Biz Demba Ba’yı çok seviyoruz gerçekten.
Hakan abi, Zafer abi, Ozan,
Ayhan, Ahmet... Bizim böyle bir
tribün grubumuz var. “Yeniköy
tribünü” diyoruz kendimize.
Genelde Hakan abide buluşuyoruz. Onda izliyoruz maçları.
On kişilik bir kadroyuz. Zaten
statta da kombinelerimiz hep yan
yana. Yenildik, Hakan abi dedi
ki, “Duydunuz mu ‘Demba Ba,
Demba Ba’ diye bir şey çıkmış.
Taraftar grubundan bir arkadaşımız bütün sözlerini değiştirmiş.”
Biz onu duyduk, “Biz bunu böyle
söyleyemeyiz” dedik. Nakarat
kısmı çok güzel olmuş. “Sadece o
kısmı öyle söyleyelim, geri kalanını normal şarkı olarak söyleyelim” dedik. Biz kendi kendimize
söyledik bunu. Arkadaşlarımızdan Ahmet, çekti bizi şarkıyı söylerken. Zafer abiye sordu, “Koyayım mı bunu Facebook’a” diye.
“Tamam” dedik hepimiz. Facebook’a koydu Ahmet bunu. Çar-
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şı’dan bir arkadaş görmüş almış,
Çarşı’nın sayfasında paylaşmış.
Ben ertesi gün sete gittim. Hiç
farkında değilim olanların. Geldim eve, apartman görevlimiz
var Ahmet abi; “N’aber Demba
Ba” dedi. “Aaa abi sen nerden
duydun” dedim, “Ana haberlerdesiniz” dedi. Sonra bir baktım,
herkes izlemiş, epey beğenmiş.
Biz aslında bir şey yapmadık,
maçtan sonra eğlendik öyle
biraz. Sonraki maçta başkanımız
bizi stada çağırdı, stada gittik. O
zaman Olimpiyat’ta oynuyorduk
maçları. O gün stattan verdiler
bizim söylediğimiz besteyi. O
kadar mutlu oldum ki... Bizim
evde yaptığımız bir şeyi tüm
taraftar ile söylemek gerçekten
çok güzeldi benim için.
Beşiktaş ile ilgili hiç unutamadığınız bir an var mı?
Takımı denizden karşıladığımız şampiyonluk kutlaması
gününü anlatmak istiyorum.
Benim de küçük bir tane teknem var. Denizde olmayı çok
seviyorum, hayatım hep denizde geçiyor diyelim. O gün
bizim Zeytinburnu limandan
dört-beş tekne çıktık. Arkadaşlarımın tekneleri hızlı. Benim
teknem yavaş, küçük balıkçı
teknesi gibi... Tabii onlar bastılar, gittiler. Biz kaldık arkada.
Bir saat geçti, iki saat geçti biz
daha birinci köprüye gelemedik.
Takım çıktı, geliyor. Bir de öyle
bir geliyorlar ki, yüzlerle ateşler,
dumanlar... Ben başladım geri
kaçmaya. Çünkü baktım, dedim
“Üstümden geçecekler herhalde”.
Ahmet de diyor ki, “Aralarından
girsene”. Dedim “Deli misin,
divane misin adam? Görmüyor
musun gelenleri?”. Aralarına
giriyim de, nasıl çıkayım oradan.
Zor bela giridk aralarına. Ama
çok ciddiyim, motor gücü ile
değil, diğer teknelerin dalgası
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Umut Kurt, 17 Nisan
1981 yılında Erzincan’da
doğdu. Kırk günlük bebekken ailesi İstanbul,
Kartal’a taşındı. Tiyatroya
1997 yılında amatör olarak
başladı. İlk kez sahneye on
yedi yaşındayken 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nde “Kadınlara Özgürlük” adlı tiyatro oyunu
ile çıktı. Oyunculuğu kadar
bağlama çalmada ve türkü
söylemede de başarılı olan
Umut Kurt, Müjdat Gezen
Sanat Merkezi Konservatuarı’ndan mezun olduktan
sonra Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularına katıldı.
“Beynelmilel” ve “Hatırla
Sevgili” ile geniş bir izleyici
kitlesi tarafından tanındı.
“Kadınlar”, “Otobüs Durağı”, “Erkeklere Özgürlük”,
“Bu Dünya Bizim”, “Çizmeli
Kedi”, “Benim Tatlı Meleğim” ve “Hisseli Harikalar
Kumpanyası” oyunlarında
rol aldı.
ile ilerledik. Sörf yaptık resmen.
Ben böyle bir şey görmedim
hayatımda. Bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Bir arkadaşı
öne koydum, denizden anlayan
bir arkadaş. Dedim, “Bak hiçbir
şey göremiyorum. Olur da bir
şey gelirse bana haber ver”. Bir
an bir baktım yandaki Üsküdar-Beşiktaş motorları ile aynı
seviyeye gelmişiz. En üstteki
adamla yanyana duruyoruz. O
zaman da burada oturuyorum.
Yaptığım tek akıllıca şey var. O
da, şurada cami var ya, oraya bir
amca bakıyor. Dedim “Amca ben
yarın buraya geleceğim. Tekneyi
buraya koyacağım, şampiyonluk
maçını izleyeceğim”. Bir gün
önceden ayarlamıştım adamı.

Oraya bir şekilde attım kendimi.
“Oh” dedim, “Maça da gelmiyorum, siz ne yaparsanız yapın.
Ben bir süre oturup kendime
gelmeye çalışacağım”. Canımızı
zor kurtardık valla.
Tiyatro yapmak mı yoksa
sinema filminde olmaktan mı
daha çok keyif alıyorsunuz?
Tiyatro, hissiyat ve duygu
olarak sinema ve televizyondan
ayrılıyor. Tiyatro biraz böyle
maça çıkmak gibi. Gerçekten
stadyum gibi düşünün. Oynadığımız sahnenin etrafında seyirci
oturuyor. Seyircinin karşısına
çıkmak, hem performans olarak hem de duygu olarak daha
yüksek ve heyecanlı bir durum.

İki senedir tiyatro yapmıyordum. Şu an tiyatro yaptığım için
çok mutluyum. Bir de çok güzel
bir ekip ile çalışıyoruz. Devin
Özgür Çınar, Olgu Baran, Kaya
Akkaya, Ceren Taşçı, Duygu
Yetiş... Hep birlikte çok güzel bir
ekibe dönüştük, çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Gün içerisinde
birbirimize kalpli mesajlar atıp
duruyoruz (gülüyor). Oyunu bir
kenara koyuyorum, böyle arkadaşlarım olduğu için onlarla her
hafta buluşacağım için çok mutluyum. Gelirseniz siz de buna
şahit olacaksınız zaten. Oyunun
güzelliği bir yana, birbiri ile çok
güzel iletişimde olan bir ritim
içinde hareket eden bir ekip ile
karşılaşacaksınız.

77

Ocak 2019

ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN

Şehitlerimizi
vefatlarının
ikinci yıl
dönümünde andık

V

odafone Park yakınında 10 Aralık
2016 tarihinde
yaşanan hain terör
saldırısında şehit
düşen vatandaşlarımız, vefatlarının ikinci yıl dönümünde
Şehitler Anıtı’nda düzenlenen
törende dualarla anıldı.
Anma törenine; İkinci
Başkanımız Serdal Adalı, Genel
Sekreter, İcra Kurulu Başkanımız Ahmet Ürkmezgil, Hukuktan Sorumlu, İcra Kurulu
ve Transfer Komitesi Üyemiz
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Genel
Koordinatörümüz Levent Çifter,
Beşiktaş Kaymakamı Önder
Bakan, futbolcularımız; Tolga
Zengin, Necip Uysal, Oğuzhan
Özyakup, amatör şubelerimizin
ve altyapı takımlarımızın teknik
ekip ve sporcuları, kulüp personelimiz, taraftarlarımız, emniyet
mensupları, şehit yakınları ve
vatandaşlar katıldı.
Törende; Adalı ve Ürkmezgil,
anıta çelenk, futbolcularımız ise

çiçek bıraktı ve şehitlerimiz için
dualar edildi. İkinci Başkanımız
Serdal Adalı, anma töreninde
yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Allah bir daha bize böyle
acılar yaşatmasın. Şehitlerimizi
rahmetle anıyor, gazilerimize de
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah, ülkemizde bir
daha terör olayı yaşamayız.”
Genel Sekreter, İcra Kurulu
Başkanımız Ahmet Ürkmezgil,
anma töreninde yaptığı konuşmada, “Şehitlerimize Allah’tan
rahmet, geride kalanlara sabır
diliyorum. Vefa Karakurdu ve
Tunç Uncu kardeşlerimizin acısını ilk günkü gibi hissediyoruz”
diye konuştu.
Öte yandan Beşiktaş Kdz.
Ereğli Derneği Başkanı Bahadır Kasap ve dernek üyeleri, 10
Aralık 2016 tarihinde Vodafone
Park yakınında yaşanan hain
terör saldırısında şehit düşen
Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu’yu vefatının ikinci yılında
kabri başında dualarla andı.
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Pasörlükten gelme, yıldız milli
olmuş, yirmi yılı aşkındır voleybol
oynayan, Beşiktaş’ın müzesindeki
dört Balkan Kupası’ndan üçü
alınırken takımda olan ve bu
kupalar kazanılırken ciddi
katkılar vermiş Beşiktaş Kadın
Voleybol Takımımız’ın liberosu
Pınar Eren Atasever ile siz değerli
Beşiktaş Dergisi okuyucuları
için çok keyifli ve bir o kadar da
samimi bir röportaj yaptık.
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Röportaj:

Barış Uzel
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli

P

asör, pasör çaprazı,
smaçör, orta oyuncu... Voleyboldaki
bilinen klasik mevkiiler... Voleybolu
hızlandırmaya, seyir zevki daha
yüksek bir spor dalına dönüştürmeye yönelik kural değişikliklerinin sonucu olarak ortaya çıkan
son mevkiyse libero...
Voleybolu kısaca “iyi servis,
iyi manşet, iyi pas, iyi hücum, iyi
blok” diye özetlersek, pasörün iyi
pas verip, etkili hücum yapılabilmesi için, öncelikle liberonun
iyi manşet alıp topu pasörüne
aktarması gerekiyor. İyi hücum
etmenin yolu d öncelikle iyi
savunmadan geçiyor, iyi hücum
iyi savunmayla başlıyor.
İşte bu yüzden iyi bir voleybol
takımı olmanın yolu iyi liberoya
sahip olmaktan geçiyor. Beşiktaş
bu konuda hedefi tam 12’den
vurmuş durumda.
Pasörlükten gelme, yıldız
milli olmuş, yirmi yılı aşkındır
voleybol oynayan, Beşiktaş’ın
müzesindeki dört Balkan Kupası’ndan üçü alınırken takımda
olan (2008, 2009, 2018 ve diğeri
2013) ve bu kupalar kazanılırken
ciddi katkılar vermiş Beşiktaş
Kadın Voleybol Takımımız’ın
liberosu Pınar Eren Atasever
sorularımızı yanıtladı.

Voleybola ne zaman ve nasıl
başladın? Nasıl libero mevkisini seçtin?
Voleybola on bir yaşında
başladım. Beden eğitimi öğretmenimiz sınıfa gelip birkaçımızı voleybol oynamamız için
seçmişti. O zamanlar libero
mevkisi yoktu. Ben eski pasörlerdenim aslında (gülümsüyor).
Sonra okul takımından Göztepe
Kulübü’ne geçiş yaptım. Oradaki
antrenörüm defansif yönümün
daha kuvvetli olduğunu görüp
beni libero mevkisine çekti.
12 numaralı formayı giyiyorsun, 12 numaranın senin
için bir anlamı var mı?
Gerçekten uzun yıllardır 12
numaralı formayı giyiyorum.
Doğum tarihim 12.12. Benim
için anlamı bu aslında.
Geçmiş doğumgünün kutlu
olsun Pınar. Maça çıkmadan
önce yaptığın bir uğurun ya da
ritüelin var mı?
Teşekkür ederim, çok naziksin. Önceki sezonlarda gerçekten
ciddi ritüelim vardı. Taktığım
tokaların sayısı, yediklerim, yap-

tığım işler, telefonla konuştuğum
insanlar (gülüyor). Ama hayatı
tanıyıp olgunlaştıkça gerçek
gücün insanın içinde olduğunu
anladım, geriye kalan her şey işin
esprisi. Ama tabii ki yapmaktan
hoşlandığım şeyler var maç günleri. Enerjimi ve motivasyonumu
olabildiğince yüksek tutmaya
ve mümkün olduğunca olumsuzluklardan uzaklaşmaya özen
gösteririm.
Beşiktaş’taki hedefin ve
voleyboldaki kişisel hedefin
nedir? Aktif voleybol yaşantın
bitince de voleybolun içinde
kalmayı düşünüyor musun?
Beşiktaş’taki hedefim, her
zaman için bir öncekinden daha
iyisini yapabilmek. Bulunduğumuz yeri korumak bize asla yetmez. Ama sporun içinde her şey
var. Vazgeçmemek ve çok calışmak sporun ana prensibi bence.
Kişisel hedefim kendimi evim
olan ve gönülden bağlı olduğum
Beşiktaşımız’a uzun yıllar hizmet
etmek. Bununla birlikte psikolojik danışmanlık mezunuyum.
Aktif voleybol yaşantım bittiğinde mesleğime yönelmeyi düşü-

Kadın voleybol takımımız, 2018-19 sezonuna Balkan Kupası'nı kazanarak başladı.
Pınar Eren Atasever, 2018 yılında olduğu gibi 2008 ve 2009 yıllarında da Balkan
Kupası'nı kazandığımız kadrolarda yer alıyordu.
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nüyorum. Aslında mesleğimi
spora entegre edip uygulamak da
mümkün. Voleybol takımlarının
da teknik anlamdaki başarılarını
mental destekle çok daha fazla
artırılabilinmesi mümkün. Bu
alanda yapılan çalışmalar oldukça önemli ama maalesef yetersiz.
Libero olduğun için doğal
olarak, Beşiktaş servis atarken
kenarda, Beşiktaş servis karşılarken ise sahadasın. Sürekli
oyuna gir çık yapmak, hatta
üst üste sayı alındığında terin
soğuyup oyuna dönmek zor
olmuyor mu? Oyun konsantrasyonunu etkiliyor mu?
Her mevkinin kendine göre
zorlukları var. Ama dediğinize
katılıyorum. Liberoysanız yapabileceğiniz tek şey servis karşıla-
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mak ve defans yapmak. “Bugün
kendimi iyi hissetmiyorum,
manşet alamazsam servis atarım”
deme lüksümüz yok. Bazen uzun
sayılar dışarıda kalabiliyoruz.
Ben kendi adıma dışarıdayken de
içerideki gibi her sayıdan sonra
fazlasıyla sevinip kendimi sıcak
tutabiliyorum (gülüyor).
Beşiktaş’taki toplamda
altıncı sezonun. “Libero kaptan olamaz” kuralı olmasaydı
muhtemelen takımın kaptanı
olacaktın. Bu sezon takımdaki
arkadaşlık ortamı için ne söylemek istersin?
Beşiktaş’ın benim hayatımdaki anlamını, yerini anlatmak,
oldukça zor. Profesyonel hayatımın neredeyse yarısını burada
geçirdim. Kaptanlık da tanım

olarak oldukça zor. Ama kaptanımız Dilara (Bilge) bu takım için
elinden gelenin her zaman daha
fazlasını yapan, oyunda olmadığı zamanlarda bile bize hep
destek olan, varlığını hissettiren
bir kaptan. Ben sadece gerektiği
zamanlarda ona yardımcı olmaya
çalışıyorum. Arkadaşlık ise yeni
oluşan bir takıma göre oldukça
güçlü. Sadece iyi zamanlarda
değil her koşulda birbirimizin
yanındayız. Takım olabilmenin
en önemli koşulu da bu bence.
Vazgeçtiğinde, kötü oynadığında, düştüğünde beş-altı kişinin
de yanına gelmesi, maç bitiminde
on iki kişinin bir küme halinde
sevinmesi. 12 burada da karşımızda çıkıyor. Zaten önemli olan
da bu, takım olabilmek, sezon
başında sadece kurulan bir kad-

royuz, ancak ruhumuzu ortaya
koyabilirsek takım olabiliriz. Ancak ruhumuzla mücadele edersek
Beşiktaşlı oluruz.

bitirebildiğimiz en üst sırada
tamamlayıp önümüzdeki sezon
Avrupa Kupaları’na direkt katılmak hakkı elde etmek istiyoruz.

CEV Challenge Cup’tan
oldukça şansız bir şekilde
elendik, bu sezonki takım ve
takımın hedefleri hakkında ne
söylemek istersin?
Sporun içinde yenmek olduğu kadar yenilmek, iyi ya da kötü
oynamak her zaman var. Tabii ki
de hiç istemediğimiz bir şekilde CEV Challenge Cup’a veda
ettik. İkinci maçı deplasmanda
oynamanın verdiği bir dezavantajımız vardı. Rakibimiz de bunu
çok iyi kullandı. Çok büyük bir
üzüntü yaşadık ama antrenörlerimiz maçtan hemen sonra bile
bize gereken desteği ve morali
verdiler. Artık lige konsantre
olma zamanı. Her maça galibiyet
parolasıyla çıktık, bundan sonra
da aynı şekilde çıkacağız. Ligi

Libero-pasör uyumunun
takım için ne kadar önemli
olduğu düşünülürse, Arelya
Karasoy ile olan uyumun için
ne düşünüyorsun? Bence saha
içinde çok iyi anlaşıyorsunuz.
Bu sonuçlara da yansıyor. Üstelik sanırım hemşehrisiniz de...
Takımızdaki iki pasörümüz
de (Arelya Karasoy ve Merve
Tanıl) oldukça başarılı. Her
ikisinin de kendilerine özgü
yetenekleri var. Arelya, çok genç
ve çok istekli bir pasör. Topa en
çok ikimizin değdiği düşünülürse evet uyumumuz çok önemli.
Ben de iyi anlaştığımızı düşünüyorum. İzmirli olmanın verdiği
bir avantaj da var tabi (gülüyor).
Bu sezon Arelya’yla ilk defa
aynı takımda olmamıza rağmen

oyun karakterinin yanı sıra saha
dışında da çok sevdiğim ve iyi
anlaştığım bir sporcu. Umarım
voleybol hayatı başarılarla dolu
olur.
Beşiktaş’ın ilk Balkan Kupası’nı aldığı 2008-09 sezonunda da takımdaydın. Bu kupa
şampiyonluğu için ne söylemek
istersin?
Beşiktaş formasını giydiğim
ilk sezonda Balkan Kupası’nı
almıştık. Tabii ki unutulmaz ve
güzel anılardı. Balkan Kupası
diğer kupalara göre kolay görünür aslında ama sezon açılmadan
oynanan çok erken bir turnuvadır. Bunun için sezonu çok erken
açmanız gerekir. Özellikle takım
yeni kurulduysa gerçekten sizi
zorlayabilir. Geçtiğimiz sezonlarda bunun örneklerini gördük.
Ama biz 2018’de de Beşiktaşımız’a kupayı getirdik. Darısı
diğer kupalara...
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Beşiktaş’ta oynadığın altı
sezonda unutmadığın maç
hangisidir?
Aslında çok maç var aklıma
gelen. Ama geçen sezon ikinci
devre aldığımız Galatasaray galibiyetinin yeri ayrıdır. Çok çekişmeli bir maçtı, taraftarımızın da
desteğiyle maçı 3-2 kazanmıştık.

Kariyeri
2000-05 / Göztepe
2005-06 / Türk Telekom
2006-08 / İller Bankası
2008-12 / Beşiktaş
2012 / Maltepe Yalı
2013 / Karşıyaka
2013-15 / Seramiksan
2015-16 / Rota Koleji
2016-17 / Samsun BBAnakent
2017-... / Beşiktaş
Maçlarınıza gelen kemik
bir taraftar kitlesi var. Ancak
sanırım siz de diğer branşlarda
olduğu gibi deplasmanlarda
daha çok Beşiktaş taraftarı
tarafından destekleniyorsunuz. Beşiktaş taraftarı için ne
söylemek istersin? Onlara bir
mesajın var mı?
Biz oynadığımız deplasman
maçlarının çoğunda kendimizi
hiç misafir takım oyuncusu gibi
hissetmiyoruz. Gerçekten taraftarlarımız bizim için inanılmaz
bir motivasyon kaynağı. Salona
girdikleri anda biri bizi kameraya
çekse yüzümüzdeki mutluluk her
şeyi anlatır. Galibiyet onlarla çok
başka bir anlam ifade ediyor. Bu
sezon maalesef Akatlar’da oynamıyoruz. Bizim için Burhan Felek Spor Salonu’na alışmak biraz
zor oldu. Taraftarımız geldikçe
benimseyebiliyoruz ancak. Bizi
yalnız bırakmazlarsa çok ama
çok mutlu oluruz (gülümsüyor).

Beşiktaş’ta oynadığın süre
boyunca birçok kez deplasmana
gittin. Unutmadığın deplasman
anını değerli Beşiktaş Dergisi
okuyucuları ile paylaşır mısın?
Ben hep “Ankara’da maç olsa
da gitsek” derim. Çok güzel bir
taraftar kitlesi karşılıyor bizi her
seferinde. Geçen sezon Avrupa
Kupaları’na katılmak hakkını
da Ankara’da kazanmıştık. En
anlamlı deplasman anılarımdan
bir tanesi de o maçın sonunda
çektirdiğim üçlüdür (gülüyor).
Son olarak ailenden kısaca
bahseder misin? Bildiğim kadarıyla yeni evlisin ve eşin (Caner

Atasever) de voleybol camiasından. Maçlarına gelir mi? Evde
de tek konu voleybol mu?
2018’in 21 Temmuz’unda evlendik. Eşim Caner kondisyonerlik yapıyor. Şu an Romanya’nın
CSM Bükreş takımında. Bu
sezon onların da temposu oldukça yoğun. Ama mümkün oldukça
İstanbul’a geliyor. Evde tek konu
yemekte ne yiyeceğimiz, asla voleybol değil (gülüyor). Voleybolu
eve getirmeyi sevmeyen bir çiftiz.
İçimdeki psikolojik danışman
da, insanın kendisini sarj edip
yenilenmesi için en sağlıklısının
da bu olduğunu söylüyor bana
(gülüyor).
Bu içten cevaplar için Pınar
Eren Atasever’e teşekkür ediyoruz. Onun aldığı manşetleri,
özellikle de Beşiktaş’ın aldığı
sayılar sonrasındaki haykırışını
duymanız ve yaşadığı sevinci
görebilmeniz için de sizleri
Burhan Felek Spor Salonu’na
bekliyoruz.
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Türkiye'de
futbol ve
pazarlama değeri
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Yazı:

Handan Kaloğulları
Spor ve Pazarlama Yöneticisi
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utbol bir endüstri haline geldiği
andan itibaren, lig
çekişmeleri başladı.
Popüler endüstri
haline gelmesinin en büyük
etkenlerinin ikisi, gelir kalemleri ve popüleritedir. Diğer
ligler ve takımlarla rekabet
etmek için de spor sektöründe,
çeşitli departmanlara ihtiyaç duyulmuş ve gelişmiştir.
Örnek vermek gerekirse, bu
endüstrinin oluşumunun ilk

dönemlerinde sportif başarı
önemliyken, sırasıyla bilet satışları, lig ve takım sponsorluğu
önemli hale gelmiştir. İlerleyen
zamanla birlikte bu sektör,
forma üreticilerinin dikkatini
çekmesine ve sporda ikinci bir
sektörün oluşmasına etken
oldu. Yayın gelirleri, transferler
ve sponsorluk çalışmalarıyla
birlikte sporda pazarlamananın
önemi idrak edilerek popüler
olmaya başladı. Tıpkı geçtiğimiz sezonda, yeni bir lig olan

Ligue 1’in ortaya çıkması gibi...
Bakalım bizleri bekleyen başka
ne gibi yenilikler olacak.
Futbol endüstrisinde bu
yenilikler ve gelir kalemlerinin
değişimiyle birlikte, dünyada
ligler arasında da rekabet oluştu. Önceki sezon yedinci sırada
bulunan ligimiz, bir basamak
atlayarak bir üst sıraya çıktı. Bu
güzel bir gelişme... Lig bazında
rakamlara yansımasını ise aşağıdaki şablonda bulabilirsiniz.
Buna istinaden 2016-17
sezonunda 2,3 milyar TL olan
marka değerimizin, 2017-18
sezonunda 3,2 milyar TL’ye
çıktığını görüyoruz. Yine 201617 sezonunda 2,7 milyon olan
seyirci ortalamamız, 2017-18 sezonunda ise 3,9 milyona çıkmış
bulunmaktadır.

En büyük ticari gelir
Beşiktaş’ın

Süper lig’de 279,4 milyon
TL ile en büyük ticari gelirin
lideri Beşiktaş oldu.
Dört büyük takımın toplam geliri ise birçok sektörün
iştahını kabartacak derecede
829,8 milyon TL değerinde...
Sizce de öyle değil mi?

Spor pazarlama açısından önceden kısıtlı olan
bu dağılım, gelişen endsürti
ve popülarite ile birlikte yeni
sektörlerin de ilgisini çekti. Bu
sektörlere göz atacak olursak,
lojistik, inşaat yapı malzemeleri, banka, sigorta, hazır giyim
ilk %29 dilimi paylaşıyorlar.
Hemen arkasından %26’lık
dilimle bahis siteleri geliyor.
Bahis sitelerinin kazanç yoğunluğunu, buradan yani spor
sektöründen olduğunu düşünürsek, bu oran düşük

değil mi? Belki sıralama bu
sezon değişecektir. Bu sıra
sağlık, teknoloji diye devam
ediyor.
Toparlayacak olursak;
seyirci ortalamasında kan kaybetmiş olabiliriz ama toplam
gelirlerde, 2017-18 sezonunda
liderlik bayrağını Beşiktaş taşımaya devam ediyor. Beşiktaş’ın
toplam geliri, 729,1 milyon
TL, dört büyüklerin toplam
geliri ise 3,2 milyar TL’dir.
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SOSYAL

BEŞİKTAŞ

2018'DE
TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN EMOJİLER

NELER OLDU?

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN HASHTAG'LER

Kartal emojimiz yıl boyunca 1 milyondan
fazla kez kullanılarak göze çarpmaktadır.

#Beşiktaş hashtagi de yıl boyunca 1 milyon
620 bin’den fazla kez kullanılmıştır.

(666366)
1,8%

(2293416)
6,3%

(31154835)
85,0%

(2025815)
5,5%

TT LİSTESİNDE BEŞİKTAŞ

RESMİ HESAPLARIMIZIN
EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

#BeşiktaşınMaçıVar hashtagi toplamda 36 gün, 14 saat gündemde kalarak yıl boyunca uzun süre
gündemde kalmıştır.
FUTBOLCULARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

HEDEF KİTLE

• Instagram’da yıl boyunca 170 milyon beğeni, 45
milyondan fazla izlenme ve
1,5 milyondan fazla da yorum
aldık.
• Takipçi sayımız %34,1 artarak 2.467.806 oldu ve halen
artmaya devam ediyor.
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İZMİT
BEŞİKTAŞLILAR
DERNEĞİ

Yönetim Kurulu
Oktay Ok
(Onursal Başkan)
Fahri Balaban
(İdari Başkan
Yardımcısı)
Cenk Erdoğan
(Mali Başkan
Yardımcısı)
Erdinç Işık
(Genel Sekreter)

Başkanın Mesajı
“Beşiktaş demek, Feda demektir. Fedakarlıktır. O yüzden
bizler her daim çok çalışacağız.
Biz, ‘İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz’a inananlardanız.
Biz, oluşturduğumuz stratejimiz,
ortaya koyacağımız artı değerler ve
sinerjimiz ile bölgemizde rol model
dernek olacağız.”

Tolga Çankaya
(Üye)
Doğ ukan Çağlayan
(Üye)

Kuru

luş
“Derneğimiz
, 23 Şubat 20
seçkin üyem
17 yılında ku
iz bulunmak
rulmuştur. Y
ta olup, üyele
üz on beş
yüzde otuz al
rimizin on ik
tısının komb
is
i
k
ad
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ınd
mız’a maddii bulunmakta
manevi katkı
dır. Derneğim ır ve
sa
iz
ğl
güçlendirmek
, Beşiktaşıamak, kentim
, üyelerimizi
izde Beşiktaşl
Beşiktaşlılık
ıl
ve renkdaşları
ık
ruhunu
değerleriyle k
mızı bir çatı
aynaştırmak
altında topla
Beşiktaşlılar
m
ak için kurulm
Derneği olara
uştur. İzmit
k, en önemli
kentimize kat
kazancımız B
kımızdır. Ku
eşiktaşımız’a
lübümüzün d
Renklerimiz
ve
eğerleri bizim
e destek, aşk
değerlerimiz
ımızdan geli
ki Beşiktaşlıl
r.
dir.
Ü
ye profilimiz
ığı te
le kentimizd
Beşiktaşlı olm msil eder; din, ırk, politi
ek görüş ayrım
ak esasını kab
ı yapmadan
ul ederiz.”
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Faaliyetler
• Beşiktaş JK Başkanı Fikret
Orman’ın değerli katılımıyla kuruluş kahvaltısı gerçekleştirildi.
• 10 Haziran 2017 tarihinde
üyelerimizin katılımıyla iftar yemeği
düzenlendi.
• 2 Ağustos 2017 tarihinde yapılan Şampiyonluk Balosu’na geniş
bir katılım oldu..
• 4 Mart 2018 tarihinde üyelerimizin katılımıyla Vodafone Park
gezisi gerçekleştirildi.

• 12 Mayıs 2018 tarihinde
Çocuk Esirgeme Kurumu ziyareti
yapılarak, çocuklara lisanslı
Beşiktaş formaları hediye
edildi.
• 14 Ekim 2018 tarihinde yeni
üyeler ile “Hoşgeldiniz kahvaltısı”
yapıldı.
• 19 Aralık 2018 tarihinde yeni
üyelere rozet ve üyelik beratının
verildiği üye katılım programı
gerçekleştirildi.
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@maximumgamingg

@maximumgamingg

@maximumgaming_

@maximumgaming1

Şiir:

Vedat Özdemiroğlu

MATIAS
DELGADO
Oyunu kuran matematik
Bozan aritmetik
Senin işin geometrik Delgado
Yap hesabını at pasını
Ardiles aşkına
Oyundan düşür şanssızlığı
Çalımla sakatlığı
Senin işin milimetrik Delgado
Yap koşunu at şutunu
Maradona aşkına
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KIŞ DOSTU: TRAINER

Yazı:

E. Burak İzmirlioğlu
Bisiklet Sporcusu - Mühendis

İ

ster sporcu olun, isterseniz spor yapmak isteyen
hevesli bir bisikletçi, eğer
bir bisikletiniz varsa,
kışın ona binebilmenin
keyfini ya da yapacağınız antrenmanların verimini artırabilmenin
yegane yolu trainer kullanmaktır.
Trainer, kendi bisikletinizi
kullanarak, olduğunuz yerde
bisiklete binme keyfi sağlayan bir
mekanizmadır. Basit modellerde
arka tekeri yerden birkaç santim
yukarıya kaldırıp, tekerleğin
dönerek bir silindiri döndürmek
suretiyle çalışır. Çoğu modelde

bulunan resistans ayarı ile bisikletin vitesine dokunmadan daha
ağır ya da daha hafif bir biniş
sağlanabilir.
Teknolojinin gelişmesi ile
“turbo trainer” denilen modellerde bisikletin arka tekerinin sökülüp trainer’ın
üzerindeki arka çarka
(rubleye) takılması
esasına dayanan
mekanizma, alet
içerisindeki motorun yarattığı resistans ile zorluk
ayarı yapabilmektedir. Fiyat olarak
pahalı olmasına
karşın, gerek sessiz
çalışması gerekse lastik
aşınmalarının olmadığı
bu tür trainer’lar son yıllarda sıklıkla tercih edilen türlerdir.
Yeni, modern ürünlerin hızla
gelişmesi, tüm dünyada hızlanan
dijitalleşme rüzgarı ile birlikte
bisiklet sektörü de etki altında.
Endüstri 4.0 esintileri hissedilen
bu gelişimelere ayak uyduran
trainer’ların yeni modelleri
“smart trainer” olarak adlandırıl-

maktadır. Smart trainer’lar hem
hız, kadans, nabız, güç ölçer gibi
sensörler ile uyumlu ve birbirleri
ile iletişim halinde çalışmakta

hem de zwift gibi simülasyon
programları ile eşleşerek antrenmanınızı dışarıda binmekten
farksız hale çevirebilmektedir.
Hatta zwift programı üzerinden
arkadaşlarınızla birlikte biniş
zevki yaşayabilir, dilediğiniz parkurun tüm coğrafi özelliklerini
ekranda gördüğünüz gibi birebir
sanal olarak uygulayabilirsiniz.
Yani yokuşta trainer’ın zoruk
derecesinin otomatik olarak
artması, düz yolda azalması gibi
dışarıda biniyor hissini içeride
yaşayabilirsiniz.
Elite, Tacx, Minoura, Kurt
Kinetic, Wahoo, CycleOps gibi
markalar, trainer üreten markalar olup bir çoğu ülkemizde
satılamakta... Decathlon’un
Btwin markasının da ekonomik
modelleri bulunmaktadır.
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Trafik cezaları
Yazı:

Kaan Özşenler
Fiat Motorsporları Copilot
İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı

U

zun zamandır söylediğim bir şey var;
maalaesef ülkemizde kural ihlallerinin önüne geçmenin tek sebebi ağır
trafik cezaları gerçeğidir. Bunu bu
ülkenin bir ferdi olarak söylemek
ağırıma gitse de gerçek bu!
Yeni düzenlenen yasayla ülkemizde de trafik
cezaları caydırıcılık seviyesine ulaştı. Bunun sebebi,
artı ve eksi yönde maddiyatın hayatımızı ele geçirmesi. İnsan yaşamının, canlı yaşamının, toplum
kurallarının hiçbir değeri yok. Bir de ülkemizdeki
standartlar göz önünde bulundurulmalı ama anladığımız lisan sanırım para...
Bazı Avrupa ülkelerinde trafik cezaları kişilerin
gelirlerine göre tertip ediliyor. Bu konuda en radikal
olan örnekler Finlandiya’dan. 2002 yılında rekor bir
ceza kayıtlara geçti. Yıllık geliri 11.5 milyon euro
olan bir iş adamı motosikletiyle hız sınırını aştığı
için 94 bin euro ceza ödedi. Finlandiya’daki ikinci
yüksek ceza ise 2013’te kesildi. Hız limitinin 80 km
olduğu yolda 103 km hızla yapan milyoner iş adamı
Reima Kuisla, 54 bin euro para cezasına çarptırıldı.
Hız sınırını 23 km geçen Kuisla’nın hesabında 6.5
milyon euro olduğunun tespit edilmesi üzerine
rekor ceza geldi. Ancak, bu Kuisla’nın ilk hız ihlali
değildi. Kuisla daha önce de 2013’te hız aşımı nedeniyle 64 bin 448 euro ödemişti.
Dünyada kayıtlara geçmiş en yüksek ceza ise
Marco Reus’un ödediğidir. Borussia Dortmund’lu
futbolcu, ehliyetsiz otomobil kullandığı ve birkaç
kez hız sınırını aştığı için 540 bin euro ödemek
zorunda kaldı. Ceza, sporcunun o dönem aylık 180
bin euro kazandığı hesaplanarak tespit edildi.
Gelelim ülkemize... Nihayet dinsizin hakkın-

dan imansız geldi! Cezalar, trafik magandalığının
önüne geçebilecek ve caydırıcılağa sebep olabilecek
diye ümit ediyorum. Makas atmayı, yol kesip drift
yapmayı, elinde telefon yol gitmeyi marifet sayanlara belki bir çözüm olur. Bu kadar bahsetmişken yeni
cezalara bir göz atalım. 2018 zamları sonrasında
trafik para cezası rakamları şöyle:
Hız sınırını %10-30 aşanlara: 235 ¨
Hız Sınırını %30-50 aşanlara: 488 ¨
Hız sınırını %50 aşanlara: 2 bin ¨
Hız sınırını bir yıl içinde beş kez ihlal edenlerin
ehliyetine bir yıl süreliğine el konulacak. Tekrarında
ehliyetleri iptal edilecek.
Usulsüz çakar lamba ve siren kullananları haber
bültenlerinde çok görüyoruz. Bu konuda verilen
ceza rakamı da 2 bin ¨. Söz konusu aracı kullanan
kişi, araç sahibi değilse, bu kişi için ehliyete el konulması da söz konusu olacak.
Araçta çevreyi rahatsız edecek şekilde teknik değişiklik yapmak: 2 bin ¨
Spin veya drift atmak: 5 bin-10 bin ¨
Araç kullanırken cep telefonu kullanmak: 235 ¨
Yılda üç kez kırmızı ışığı ihlal edenlerin otuz
gün, yılda üç kez kırmızı ışık ihlalini tekrarlayanların kırk beş gün, yılda üç kez kırmızı ışık ihlalini
üçüncü kez tekrarlayanların altmış gün ehliyetine el
konulacak.
Kamyon/tır emniyet şeridi ihlali: 488 ¨
Kamyon/çekicilerin sol şeridi sürekli işgali: 2 bin ¨
Araç muayenesini yaptırmamak: 235¨
Emniyetsiz raporuna rağmen trafiğe çıkmak: 488 ¨
Hem kendi emniyetimiz hem de yaşadığımız
dünyayı paylaştığımız paydaşlarımız için trafikte
emniyeti elimizden bırakmayalım.
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MOTO GAMEPAD
ile eğlence
her daim yanınızda

Yazı:

Murat Yıldız

M

obil teknoloji
devlerinden
Motorola,
bir süredir
tümüyle
Lenovo firmasının çatısı altında çalışmalarına devam ediyor. Kısacası mobil telefonlar
tarafında Lenovo şirketinin
tümüyle sahip olduğu bir yan
kuruluş olarak hayatına
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devam etmekte. Son dönemde Moto Gamepad ürünü ve
“Telefonunuzla anında oyun
konsolu deneyimi” sloganıyla
mobil oyun severleri hedefleyen
çalışmaları şimdilik çok etkin
olmasa da ilgi görmeye açık bir
alanda faaliyet gösterdiklerini
düşünüyoruz. Daha çok Sony
PSP ve Nintendo DS ürünlerine
benzerliğiyle tarif edebileceğimiz bu ürünün farklı özelliği
ise cep telefonu ile çalışabiliyor
olmasıdır. Kablosuz giriş gecikmesi ve bluetooth eşleştirme

gibi zahmetler içermeyen ve
direkt cihaza takılarak kullanılan Moto Gamepad ile eğlenceli
zamanlar geçireceğinize inanıyoruz. 1035 mAh kapasiteli pili
ile yaklaşık sekiz saat aralıksız
oyun keyfi sürebileceğiniz bu
cihazın üzerinde bir de şarj için
USB-C portu bulunuyor. Moto
Z ailesindeki tüm telefonlar ile
uyumlu çalışabilen bu ürün için
Moto Game Explorer aracılığı
ile size uygun, beğenebileceğiniz ve çeşitli oyunlar satın alabileceğiniz bir de portal mevcut.

A

Xiaomi oyun telefonları ile
ön plana çıkmayı planlıyor

kıllı telefon piyasasında durumlar
oldukça ilginç hal
almaya başladı.
Kimi firmalar
estetiğe, kimileri dayanıklılığa,
kimi firmalar ise aksesuar desteği ile ön plana çıkarak kullanıcıları çekmeyi hedefliyor. Tabii
tüm bu yöntemleri bir
arada bulundurmak
ise akıllı telefon

modellerinde fiyat artışına sebep
olacağı gibi rekabeti de zor bir
konuma taşıyor. Yakın zaman
içerisinde Xiaomi’nin Türkiye satışlarının iyi durumda
olduğunu öğrenmiştik. Şimdi
ise standart akıllı cep telefonu
dışında tercih edilebilecek oyun
telefonları alternatifi ile ön
plana çıkmayı zorluyorlar. Black
Shark modeli ile oyun severlerin
gönlüne girmeyi hedefleyen
Xiaomi firması
bu ürüne
8GB Ram
bellek,
128GB
dahili
depolama
alanı
ve

Snapdragon 845 mobil işlemcisi
ile biz teknoloji takipçilerini
şimdiden etkiledi bile. Adreno
630 grafik destekçisi ile en zor
3D ve performans gerektiren
oyun aşamalarında dahi hiç
zorlanmadan level atlamanıza
yardımcı olacak. 6 inç genişliğindeki dokunmatik ekranda
1080x2160 piksel çözünürlük
sunabilen bu cihaz oyun gerçekçiliği ve grafik görüntüleri ile
başınızı döndürerek sizi oyunun
içine çekebileceğine inanıyoruz.
Android 8.0 versiyon (Oreo) işletim sistemi, farklı özelliklerde
20mp çözünürlükte iki kamerası, USB 2.0 ve C-Tipi bağlantı
birimleri, parmak izi okuyucu ve
daha birçok özelliği ile Xiaomi
Black Shark oyun sever kullanıclıarını bekliyor.

Ricoh D8400 interaktif beyaz tahta

G

enellikle eğitim
kurumlarında kullanılan akıllı tahta
özelliklerini barındıran Ricoh’un
D8400 modeli oldukça üstün
özelliklere sahip. Kullanıcıların
ilk dokunuşu ile çalışmaya hazır
hale gelen beyaz tahtamız görsel
berraklığı ile ilgi çekiyor. PDF
çalışmaları kaydedebildiğimiz
D8400 modelinde el yazısını
metne dönüştürme özelliği de
mevcut. Ofiste, okulda, çeşitli
sunum ortamlarında veya bir
toplantıda video konferans

düzenleyebileceğiniz, aynı anda
birden çok kişinin ekrana yazı
yazabileceği ve farklı grafikler
üzerinde düzenlemeler yapabileceği muazzam bir beyaz tahtadan söz ediyoruz. Geniş mekanlarda bu son derece alımlı beyaz
tahta ile çağın gereklilikleri
doğrultusunda modern adımlar
atmaya devam edeceksiniz. 4K
HD çözünürlük sunabilen Ricoh
D8400 beyaz tahtamız kolay
kullanıcı arayüzü, akıllı cihazlarla hızlı bağlantı özelliği ve 84
inç genişliğindeki dokunmatik
LCD ekranı ile bulunduğu

ortamlarda tüm gözleri üzerine
çevirebilecek bir cazibeye sahip.
USB, VGA, HDMI ve Display
Port bağlantı birimleri bulunan
interaktif beyaz tahtamız sayesinde oldukça iyi işler çıkaracağınıza emin olun.
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Bu bir ilandır.
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ECE KÖSE
24 Nisan 20
18 tarihinde
Köse’nin da
doğan Ece
ha annesin
in karnında
belliymiş bir
yken
Yavru Karta
l olacağı. Ba
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nesi Merve’n
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UZAY İŞİCİ

tarihinde
30 Haziran 2016
Uzay İşici, o
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alışveriş yapıyor”

İCİ
BURAK VE KAAN İŞ

erlin’in
Babaları Çarşı B
olan Burak ve
kurucularından
niyetine marş
Kaan İşici, ninni
müşler. Maçları
dinleyerek büyü
kardeşlerin
asla kaçırmayan
lerinde ilk
İstanbul’a geldik
artal Yuvası
gittikleri yer de K
. Babaları gibi,
mağazalarımız..
zon aldıkları
onların da her se
leksiyonları var.
formalardan ko
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KARTALYUVAM
K O N U T
S i G O R T A S I
#kartalyuvam

KİTAP

MOBY DICK
Yazar:
Hermon Melville
Yayınevi:
İş Bankası Kültür Yayınları
“Balinadan düşmanımız gibi bahsedilmesi çok
anlamsızdı. Beyaz Balina insan değildi, düşmanımız
hiç değildi!”

HAYVANLARI TANIYALIM

ANGORA TAVŞANI
Angora tavşanının yünü uzun, ince, yumuşak, parlak ve dokunmaya elverişlidir.
Kökeni Ankara kenti ve yöresi olmasına
karşın, Türkiye’de Ankara tavşanı yetiştiriciliği yok denecek kadar azdır. Buna karşın dünyada Angora tavşanı yetiştiriciliği
hızla artmaktadır. Özellikle Çin, Fransa,
Macaristan, Çekoslovakya, Arjantin, Şili,
Brezilya tavşan yünü üreten başlıca ülkelerdir. En yüksek Angora tavşanı popülasyonuna sahip Çin’de, bu tavşan ırkı ile ilgili
olarak çalışan bir enstitü bile mevcuttur.
Vücut ağırlığına bağlı olarak Angora
tavşanından yılda elde edilen yün miktarı,
koyunun 1 kg. canlı ağırlığına karşılık alınabilen yünün yaklaşık dört katı kadardır.
Tavşan yününün ortalama yüzde doksan
sekiz saf yün oranı göz önüne alınacak
olursa, yün üretiminde koyundan yedi-sekiz kat üstün olduğu açıkca görülmektedir.
Angora tavşanı, ülkemizin her iklim bölgesinde başarı ile yetiştirilebilir.
Tavşanın beslenmesi de diğer hayvanlara göre kolaydır. Yediği yem maddelerini kolayca ete çevirebilir. Bu hususta
tavşanı ancak balıklar ve etlik piliçler
geçebilmektedir.

Beyaz Balina Moby Dick ile Kaptan Ahab’ın mücadelesi soluk soluğa okunan olağanüstü bir maceradır. Ancak tüm zamanların en önemli başyapıtları
arasında yer alan Moby Dick’i sadece harika bir
deniz macerası olarak düşünmemek gerekir. Bu eser,
insanlık tarihindeki uzunca bir dönemin belgeseli gibidir. Yazar, insanın doğayla mücadelesini ve bunun
sonucunda da yaşam alanlarını nasıl tahrip ettiğini
anlatır. Aynı zamanda bir doğa bilimci gibi döneminin
denizler hakkındaki bütün bilgilerini ve bir gazeteci
gibi denizcilerin yaşam tarzlarını, düşünce yapılarını
ve okyanuslardaki sosyal düzeni okura sunar. Bütün
bunları yaparken, insan ruhunun derinliklerini araştırmayı da ihmal etmez.

FİLM

RALPH VE İNTERNET
Yönetmen: Rich Moore, Phil Johnston
Oyuncular: John C. Reilly, Sarah Silverman, Gal
Gadot
Oyun alanının Turbo’nun intikamından kurtarılmasında altı yıl sonra Sugar Rush oyunu yeni bir tehlike
altındadır. Oyun bozulmuş ve yeniden çalışması için
bir parçaya ihtiyaç vardır. Ralph ve Vanellope oyunu
kurtarmak için Litwak’in Oyun Salonu’na internet
aracılığıyla girmek zorunda kalır. Ralph ve Vanellope
gerekli olan parçayı bulup oyunu kurtarmayı başarabilecek midir?
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BJK TV ve Vodafone Park Kesintisiz
Gücünü Tescom UPS’ten Alıyor

Kartallar Yüksek Uçar

DS|POWER DS300 UPS SERİSİ
200kVA - 250kVA - 300kVA - 400kVA
500kVA - 550kVA - 600kVA - 650kVA

www.tescom-ups.com

Beşiktaş Futbol A.Ş. Olağan Genel
Kurul Toplantısı’na çağrı ilanı

B

eşiktaş Futbol
A.Ş. 01.06.201731.05.2018 özel hesap dönemi Olağan
Genel Kurul Toplantısı, 01.06.201731.05.2018
özel hesap dönemi çalışmalarını
incelemek ve gündemlerini
görüşüp karara bağlamak üzere,
09.01.2019 günü saat 10.30’da,
Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park
Beşiktaş İstanbul adresindeki
Vodafone Park Basın Toplantı
odasında yapılacaktır.
SPK düzenlemelerine
göre hazırlanmış 01.06.201731.05.2018 özel hesap dönemine
ait Finansal Tablolar, Bağımsız
Denetleme Kuruluşu Güney
Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Finansal Müşavirlik
A.Ş. Bağımsız Denetim Raporu,
Yönetim Kurulu’nun 01.06.201731.05.2018 özel hesap dönemine
ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum
Raporu ve gündem maddeleri
ile Kurumsal Yönetim İlkelerine
uyum için gerekli açıklamaları
içeren bilgilendirme notları genel
kurul toplantısından en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone
Park Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç
Kapı No:1113 Beşiktaş İstanbul
adresindeki Şirket Merkezi’nde,
Şirketimizin http://www.bjk.
com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/
adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul
sisteminde (“e-GKS”) Sayın Pay

Sahiplerinin incelemelerine hazır
bulundurulacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay
sahiplerimizin Merkezi Kayıt
Kuruluşu’nun kamuya ilan ettiği
prosedürleri yerine getirmesi
gerekmektedir. Toplantıya katılan
hak sahipleri ve temsilcilerine
ilişkin “pay sahipleri listesi”
toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden
alınır. “Pay sahipleri listesi” hazır
bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel
Kurul Toplantısı’na katılmak için
fiziken toplantı salonuna gelen
kişilerin pay sahibi veya temsilcisi
olup olmadığının kontrolü anılan
liste üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak
edemeyecek ortaklarımızın,
Elektronik Genel Kurul Sistemi
üzerinden elektronik yöntemle
katılacak pay sahiplerinin hak ve
yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki
örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu
örneğini şirket merkezimizden
veya http://www. bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki Kurumsal internet sitemizden
temin etmeleri ve bu doğrultuda
24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren II-30.1 sayılı
“Vekaleten Oy Kullanılması ve
Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması
Tebliği”nde öngörülen hususları
da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini
Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul
Sistemi üzerinden elektronik

yöntemle atanmış olan vekilin
bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli
değildir. Söz konusu Tebliğ’de
zorunlu tutulan ve ekte yer alan
vekâletname örneğine uygun
olmayan vekâletnameler, hukuki
sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığı’nın
28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan
“Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki yükümlülüklerini yerine
getirebilmeleri için Merkezi Kayıt
Kuruluşu’ndan veya Şirketimizin
Yatırımcı İlişkileri’nden bilgi
edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4
üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu
maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy
kullanma hakkı, pay senetlerinin
depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel
Kurul Toplantısı’na katılmak
isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek
bulunmamaktadır. Genel Kurul
Toplantısı’na şahsen katılacak
ortaklarımızın toplantıda kimlik
göstermeleri gerekli ve yeterlidir.
Genel Kurul Toplantısında
gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy
kullanma hükümleri saklı olmak
kaydıyla, el kaldırma usulu ile
açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin
bilgilerine arz olunur.
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BEŞİKTAŞ 18-19
FORMA / 189¨

#BirYılDeğilHerYılBeşiktaş

BEŞİKTAŞ YENİ YIL TRİKO KAZAK 2019 / 175,00¨
BEŞİKTAŞ YENİ YIL TRİKO ATKI 2019 / 45,00¨
BEŞİKTAŞ YENİ YIL TRİKO BERE 2019 / 35,00¨

BJKxLES BENJAMINS
ANDERXI TRACK TOP / 325,00¨

BJKxLES BENJAMINS
ANERAI TRACK PANT / 219,00¨

BJKxLES BENJAMINS
KONDO SWEATSHIRT / 199,00¨

BJKxLES BENJAMINS
PIGZARI SWEATPANT / 199,00¨

ADIDAS BJK 2018-19
YARI-FERMUAR ÜST CV8234 / 229,00¨

BEŞİKTAŞ
ELDİVEN 06 / 24,99¨

ADIDAS BJK 2018-19
KABAN BQ6602 / 519,00¨

ADIDAS BJK 2018-19
EŞOFMAN ALT BS0526 / 219,00¨

BEŞİKTAŞ MONT 7819502 / 224,99¨

BEŞİKTAŞ SWEATSHIRT 7819212 / 155,00¨

•

BEŞİKTAŞ SWEATSHIRT 8819211 / 159,99¨

•

BEŞİKTAŞ YAĞMURLUK 8819500 / 219,99¨

•

BEŞİKTAŞ SWEATSHIRT 7819234 / 169,99¨

•

BEŞİKTAŞ SWEATSHIRT 7819221 / 149,99¨

BEŞİKTAŞ ÇOCUK KOL SAATİ
BJK12064A-2 /149,90¨

BJK FUTBOL TOPU
01 N.5 / 84,99¨

BEŞİKTAŞ DERİ
BİLEKLİK 07 / 200,00¨

BEŞİKTAŞ BEBEK
HASTANE ÇIKIŞI 9 PARÇA
K18-101 / 199,99¨

