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İLK YARI DEĞERLENDİRME
1. HAFTA: GÖZTEPE 0 – 1 
ANTALYASPOR
Antalyaspor, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta 
Sezonu’nda perdeyi İzmir deplasmanında açtı. 
Serdar’ın kullandığı kornerde Bahadır’ın 
dokunduğu topa iyi yükselen Diego’nun 
golüyle maçı 1-0 kazanarak lige güzel bir 
başlangıç yapan Antalyaspor, ilk haftayı 6. sırada 
tamamladı.

3. HAFTA: İTTİFAK HOLDİNG 
KONYASPOR 2-2  ANTALYASPOR
Antalyaspor, ligin üçüncü haftasında İttifak 
Holding Konyaspor’a konuk oldu. Serdar’ın 
penaltıdan kullandığı golle öne geçen kırmızı-
beyazlılar, ikinci yarıda kalesinde iki gol görerek 
2-1 geriye düştü. Bitime beş dakika kala 
Mukairu ile skoru eşitleyen Antalyaspor aldığı bir 
puanla 4 puana yükseldi ve 10. sıraya geriledi.

5. HAFTA: KASIMPAŞA 3 – 0 
ANTALYASPOR
Ligin beşinci haftasında İstanbul 
deplasmanında Kasımpaşa’ya konuk olan 
Antalyaspor, rakibine altı maç sonra mağlup 
oldu ve haftayı beş puanla 14. sırada 
tamamladı.

7. HAFTA: FENERBAHÇE 0 - 1 
ANTALYASPOR 
Milli ara öncesinde Kadıköy deplasmanına 
konuk olan Antalyaspor, maçın başında Ufuk 
ile bulduğu golün ardından rakibine gol izni 
vermiyor, rakibinin 15 maçlık iç saha galibiyet 
serisine de son veriyordu. 
Aldığı galibiyetle puanını 11 yapan Antalyaspor, 
milli araya büyük bir moralle ve 7. sırada 
giriyordu. 

8. HAFTA: ANTALYASPOR 0 – 6 
GENÇLERBİRLİĞİ 
Milli aranın ardından lig sonuncusu 
Gençlerbirliği’ni konuk eden Antalyaspor, 
Boffin’in hatası ile 1. dakikada 1-0 geriye 
düşüyordu. Konuk ekip, 22 dakikada iki gol 
daha bularak farkı üçe çıkarıyor, 24. Dakikada 
Bahadır’ın atılmasıyla iyice sıkıntıya giren 
Antalyaspor maçtan 6-0’lık mağlubiyetle 
ayrılıyordu. 
Aldığı bu mağlubiyetle birlikte 11 puanda kalan 
Antalyaspor, 10. sıraya kadar geriliyordu.

2. HAFTA: ANTALYASPOR 0 – 2 
YUKATEL DENİZLİSPOR
Yeni sezonun ilk iç saha maçında 3 ay 7 gün sonra 
seyircisi önüne çıkan Antalyaspor, Bahadır’ın kendi 
kalesine attığı golle geriye düştü. İkinci yarıda iki 
farklı geriye düşen Antalyaspor kazandığı penaltıyı 
da gole çeviremedi ve üç puanda kalarak haftayı 9. 
sırada tamamladı. 

4. HAFTA: ANTALYASPOR 2 – 2 HES 
KABLO KAYSERİSPOR 
Antalyaspor, lige verilen milli aranın ardından 
ligin dördüncü haftasında rakibine karşı iki kez 
öne geçse de skoru korumayı başaramadı ve 
mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Haftayı beş 
puanda tamamlayan takımımız, 11.sıraya geriledi. 

6. HAFTA: ANTALYASPOR 3 – 0 BTC 
TURK YENİ MALATYASPOR
Antalyaspor, 6. haftada BTC Turk Yeni 
Malatyaspor’u farklı geçerek hem Fenerbahçe 
maçı öncesi moral depoluyor hem de alt 
sıralardan kurtulma anlamında önemli bir galibiyet 
alıyordu. 
Aatıf, Ufuk ve Hakan’ın golleriyle maçı 3-0 kazanan 
kırmızı-beyazlılar, haftayı 8 puanla 10. sırada 
noktalıyordu. 
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İLK YARI DEĞERLENDİRME İLK YARI DEĞERLENDİRME
9. HAFTA: DEMİR GRUP SİVASSPOR 
2 – 1 ANTALYASPOR 
Milli aranın ardından düşüşe geçen Antalyaspor, 
lige iyi başlangıç yapan Demir Grup Sivasspor 
önünde 2-0 geriye düşüyor, 83. dakikada 
Serdar’ın golü, puan almaya yetmiyordu. 
11 puanda takılan Antalyaspor, bu 
mağlubiyetin ardından 14. sıraya kadar 
düşüyordu. 

10. HAFTA: ANTALYASPOR 1 – 2 
BEŞİKTAŞ
Ligin 10. haftasında lige kötü başlangıç yapan 
Beşiktaş’a maçın başında yediği gollerle 2-1 
mağlup olan Antalyaspor, üç sezon sonra 
art arda üçüncü mağlubiyetini alıyor, Bülent 
Korkmaz istifa çağrılarının ardından “Başkanımız 
ne derse onu yaparım” açıklamasında 
bulunuyordu.

12. HAFTA: ANTALYASPOR 1 – 1 
GAZİANTEP FK
Bülent Korkmaz’ın gönderilmesinin ardından 
Stjepan Tomas ile beyaz bir sayfa açmak isteyen 
Antalyaspor, 37. dakikada kalesinde gördüğü 
gole 84. dakikada Nazım ile cevap veriyor, kalan 
dakikalarda başka gol bulamayınca ligde üç 
maç sonra puan alıyordu.
Bu beraberlikle puanını 12’ye yükselten 
Antalyaspor, ligde 16. sıraya dek düşüyordu. 

ZTK 5. ELEME TURU İLK MAÇ: 
EYÜPSPOR 0 – 3 ANTALYASPOR
Ligdeki kötü gidişatını Ziraat Türkiye Kupası’nda 
durdurmak isteyen Antalyaspor, yedek ağırlıklı 
çıktığı maçta rakibini Gustavo Blanco, Fredy 
ve Harun’un golleriyle geçerek ilk maçtan tur 
biletini cebine koyuyordu. 

ZTK 4. ELEME TURU: NİĞDE ANADOLU 
FK 0 (2) – 0 (3) ANTALYASPOR
Kupada 4. Eleme Turu’na seri başı olarak katılan 
Antalyaspor, TFF 2. Lig’de mücadele eden zayıf 
rakibi karşısında 90 dakika boyunca gol bulamıyor, 
maç uzatmalara gidiyordu. Uzatmalarda da 
yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen 
takımımız, seri penaltı atışlarının ardından rakibini 
zor da olsa geçiyor, kupada 5. Eleme Turu’nda 
rakibini beklemeye başlıyordu. 

11. HAFTA: ÇAYKUR RİZESPOR 1 – 0 
ANTALYASPOR
Rize deplasmanına üç puan hedefiyle giden 
Antalyaspor, 26. dakikada kalesinde gördüğü 
golün ardından oyunu rakip sahaya yıkıyor 54. 
dakikada rakip kalecinin kırmızı kart görmesinin 
ardından kaleye geçen Zafer, kalesini gole 
kapatıyordu. 
Antalyaspor, bu mağlubiyetle beraber 11 puanda 
kalırken, bir basamak gerileyerek 15. sıraya 
düşüyordu.

13. HAFTA: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2 - 
0 ANTALYASPOR 
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta 
rakibinin iki golüne engel olamayan Antalyaspor, 
kötü gidişatını sürdürüyor, “Doğru yoldayız” 
açıklaması yapan Tomas, bu sözleri ile tepki 
çekiyordu. 
12 puan ile haftayı tamamlayan Antalyaspor, 16. 
sıradaki yerini koruyordu. 

14. HAFTA: ANTALYASPOR 1 – 3 
TRABZONSPOR 
Kupa maçıyla moral bulan Antalyaspor, ligin 
14. haftasında Trabzonspor’u konuk ediyordu. 
Kalesinde erken gördüğü gole 17. dakikada 
Celustka ile cevap veren Antalyaspor, ilk yarıda 
kalesinde iki gol daha görüyor ve 12 puanda 
kalarak ligin 16. Sırasına adeta demir atıyordu. 



İLK YARI DEĞERLENDİRME

15. HAFTA: AYTEMİZ ALANYASPOR 
0 – 0 ANTALYASPOR 
15. haftanın açılış maçında Alanya 
deplasmanına konuk olan Antalyaspor, 
yoğun yağış altında oynanan mücadelede gol 
bulamıyor ve golsüz eşitlikle biten mücadelenin 
ardından puanını 13’e çıkarsa da 16. sıradaki 
yerini koruyordu.

16. HAFTA: ANTALYASPOR 2 - 2 MKE 
ANKARAGÜCÜ 
İlk yarıda taraftarı önündeki son maça çıkan 
Antalyaspor, maçta iki kez öne geçmesine 
rağmen 90+4. dakikada kalesinde golü görüyor 
ve yediği golle beraber ligdeki galibiyet hasretini 
dokuz maça çıkarıyordu. 
Aldığı beraberlikle ilk yarının bitimine bir hafta 
kala puanını 14’e yükselten Antalyaspor, 16. 
sırada kalıyordu

ZTK 5. ELEME TURU İKİNCİ MAÇ: 
ANTALYASPOR 2 – 2 EYÜPSPOR
Antalya Stadyumu’nun bakımda olması sebebiyle 
bir otelin spor merkezinde rakibini ağırlayan 
Antalyaspor, maçta iki kere geriye düşmesine 
rağmen beraberliği yakalıyor, ilk maçı 3-0 
kazanması sebebiyle kupada Son 16 Turu’na 
yükseliyordu. 

17. HAFTA: GALATASARAY 5 – 0 
ANTALYASPOR 
İlk yarının son maçında Galatasaray’a konuk olan 
Antalyaspor, maçın ilk devresinde etkisiz bir oyun 
ortaya koydu ve ilk devreyi 3-0 geride tamamladı. 
İkinci devrede daha etkili bir oyun sergileyen 
kırmızı-beyazlılar, rakibinin gollerine engel 
olamazken maçtan 5-0 mağlup ayrıldı ve galibiyet 
hasretini 10 maça çıkardı. 
Bu mağlubiyetle beraber ligin ilk yarısını 14 puanla 
16. sırada noktalayan Antalyaspor’da ilerleyen 
günlerde Stjepan Tomas’ın görevine de son 
veriliyordu.
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ANTALYASPOR’UN 
LİGDEKİ

İLK YARI KARNESİ 
Galibiyet: 3

Beraberlik: 5
Mağlubiyet: 9
Atılan Gol: 15
Yenen Gol: 33

SÜPER LİG İÇ SAHA PERFORMANSI: 
Galibiyet: 1

Beraberlik: 3
Mağlubiyet: 4
Atılan Gol: 10
Yenen Gol: 18

SÜPER LİG DEPLASMAN PERFORMANSI: 
Galibiyet: 2

Beraberlik: 2
Mağlubiyet: 5
Atılan Gol: 5

Yenen Gol: 15
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PERFORMANSI

Galibiyet: 2
Beraberlik: 1
Atılan Gol: 5
Yenen Gol: 2
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İLK YARININ “EN”LERİ

En Çok Forma Giyenler: Nazım Sangare, Paul Mukairu 
(17 Maç)

En Çok Süre Alan: Nazım Sangare ( 1530 Dakika)
En Çok Kadroda Bulunan İsim: Ruud Boffin (20 Maç)

En Çok Gol Kaydedenler: Serdar Özkan, Gustavo Blanco 
Leschuk (3 Gol)

En Çok Asist: Diego Angelo, Gustavo Blanco Leschuk (2 
Asist)

En Fazla Sarı Kart: Hakan Özmert (7 Sarı Kart)
En Fazla Kırmızı Kart: Bahadır Öztürk (1 Kırmızı Kart)

En Çok Oyuna Giren: Fredy Ribeiro (8 Maç)
En Çok Oyundan Çıkan: Hakan Özmert (8 Maç)

En Farklı Galibiyetler: Antalyaspor 3 – 0 BTC Turk Yeni 
Malatyaspor (Süper Lig 6. Hafta) 

Eyüpspor 0 – 3 Antalyaspor (Ziraat Türkiye Kupası 5. 
Eleme Turu İlk Maç)

En Farklı Mağlubiyet: Antalyaspor 0 – 6 Gençlerbirliği 
(Süper Lig 8. Hafta)

En Gollü Maç: Antalyaspor 0 – 6 Gençlerbirliği (Süper 
Lig 8. Hafta)

En Genç Golcü: Mikail Başar (18 Yaş 5 Ay 27 Gün)
En Yaşlı Golcü: Hakan Özmert (34 Yaş 3 Ay 26 Gün)



ANTALYASPOR STORE
KAZANDIRIYOR!

Antalyaspor Store, ocak ayında da kazandırmaya devam edecek. 31 Ocak tarihine kadar her 100 
TL’lik alışverişe 1 çekiliş hakkı kazanacak olan taraftarlarımızdan 1 kişi tüm takımın imzaladığı 
Antalyasporumuzun forması, 1 kişi de tesislerimizde gezi ve en sevdiği futbolcuyla tanışma şansı 
yakalayacak. 
Her ay yeni çekiliş, her ay yeni ve sürpriz hediyeler taraftarımızla buluşacak. Antalyaspor Store 
ürünlerinden alın, hem kulübünüz kazansın hem siz!

15 TL

30 TL 16 TL130 TL

15 TL 15 TL
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16 TL

65 TL

5 TL 60 TL 1062 TL

10 TL12 TL

18TL 18TL

2242 TL



DÜNDAR ULUĞKAY
Antalyaspor’un bir dönem başkanlığını 
yapmış ve halen Antalyaspor Divan 
İcra Kurulu başkanlığını yürüten 
Dündar Uluğkay ile keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdik.

Öncelikle sizi tanıyalım. Dündar Uluğkay 
kimdir?
Babam, Korkuteli’de öğretmendi. 1956 yılında İstanbul 
Eyüp Lisesi’ne tayin oldu. 
Futbola çok meraklı biriyim. Orta ikinci sınıfta okul 
takımında oynamaya başladım. Ardından lise takımında 
oynadım. İstanbul’da 19 yaşında beş bin kişinin 
arasından seçilerek Fenerbahçe kulübüne girdim. O 
tarihte aileler, çocuklarının futbol oynamalarını istemezdi. 
“Futbolcular it olur” derlerdi. Dolayısıyla ben de ailemden 
saklayarak, kaçak bir şekilde futbol oynadım. Lefter ile 
futbol oynayan bir kişiyim.
Antalya’da çok büyük işler yaptık. Oymapınar Barajı’nı 
Almanlar ile beraber yaptık. Karacaören Barajı’nı yapan 
biziz. Uluslararası alanda çiçek üretimi yaptık. İlk hava 
kargo uçak şirketini kurarak, kendi yüklerimizi Avrupa’ya 
kendimiz gönderdik. Alman hükümetiyle ortak okul 
açtık. Dökme çimento sistemini Türkiye’ye getiren kişiyim. 
Büyük tesisler kurduk, uluslararası bazda ilk onun içine 
girdik. Üç defa Avrupa’nın en iyi şirketi ilan edildik.
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Dündar Uluğkay’ın Antalyaspor ile 
tanışması nasıl olmuştur?
Yöneticiler arada bir para verirler ama sözlerini 
hiç tutmazlar. Fenerbahçe, Hasköy ve Yeşildirek 
gibi kulüplerde oynadım. 1966 yılında askere 
gittim. Ordu takımında oynamaya başladım. 
Ama içimden her zaman “Ben bir gün yönetici 
olursam, bunlar gibi yapmayacağım. Ne söz 
vermişsem, yerine getireceğim” diye dua 
ederdim. Büyük laf etmişim. Neticede futbol 
hayatımız bitti. 1971 yılının sonunda Antalya’ya 
yerleştim. 
Antalyaspor’un 1973 yılından beri içindeyim. 
1973 yılında Antalyaspor deplasmana gidecekti. 
Antalyaspor’da para olmadığı için o zamanki 
yönetici Mehmet Sındıraç’a 15 günde bir 1500 
lira para verirdim ve kulübe hediye ederdim. 
Yıllar geldi geçti, derken iş adamı olduk. 
Kulübe her zaman yardımcı oldum. 1980 
ihtilali oldu, politikada beni senatör olarak davet 
ettiler. İşlerimi bitiremediğim için affımı istedim. 
Milletvekili, bakanlık gibi teklifler geldi ama ben 
bunları kabul etmedim. Çünkü yapım gereği bir 
söz verdim mi onu yerine getirmem gerekir. 

Kayyım Zaten Kararını Vermiş, Yazılı Tebliğ 
Edilmiş
1980 ihtilalinde Antalyaspor çok zor durumda 
olunca sıkıyönetim komutanı işe el attı. El 
atınca 1983 yılında mahkeme kararıyla 40 kişilik 
kayyım atandı. Benim dünyadan haberim yok. 
Bir toplantı yapıldı bende iş için her gün bir 
ülkeye gidiyorum. Toplantıya beni de çağırdılar. 
Gittim baktım, Antalyaspor’un toplantısı. 40-45 
kişi var orada. Yönetim oluşacağını söylediler. 
Ben de ne olacak, ne bitecek diye bekliyorum. 
Fenerbahçe’nin yöneticisinin geldiğini söylediler. 
Antalyaspor’un Fenerbahçe’ye borcu varmış. 
O yönetici, “Dündar Bey ‘evet’ derse gideriz” 
dedi. “Evet” dedim ama neye evet dediğimi 
bilmiyorum ki. Ardından Galatasaray’ın yöneticisi 
geldi. “Dündar Bey, bizim de alacağımız var. 
‘Evet’ derseniz gideriz.” Ardından Trabzonspor’un 
yöneticisi ile de aynı diyalog tekrarlandı. Derken 
orada kimin başkan olacağı belirlenirken benim 
adım söylendi. Antalyaspor başkanı olmam için 
zorladılar. Derken bir arkadaşım yanıma gelip 
“Ağabey şu ana dek 25 milyon TL para verdin. 
Geriye kaldı 15 milyon TL. Biz de birer milyon TL 
para veririz. Bu iş hallolur.” dedi. Baktım ki kayyım 
zaten kararını vermiş, yazılı tebliğ edilmiş. Bana 
başkanlık verilmiş. 
40 kişi toplantı yapıyoruz, kimse borcu bilmiyor. 
Bir akşam rahmetli Haşmet Tur geldi, defterler 
geldi. O zaman 25 milyon TL borç var derken 
borç aynı gün 32 milyon TL olarak hesaplandı. 
Gece yarısı sabaha karşı dört gibi muhasebeciyi 
getirttim. Borcun 80 milyon TL’ye çıktığını 
anladık. Sabaha doğru bu borç 105 milyon TL 
oldu. Bu borçların hepsini hemen hemen aynı 
gün kapattık. 



Futbolculara “Kümede kalın, 
size birer milyon TL prim 
vereceğiz.” denmiş. Ama kimse 
bir kuruş ödeme yapmamış. 
İlk geldiğimde 16 kişiye birer 
milyon TL parasını ödedim. 
Ünlü teknik direktör Peter 
Stubbe ile anlaştık. Hocanın 
parasını Almanya hükümeti 
ödedi. Dokuz hafta kadar devam 
ettik. Fakat Stubbe, dünyanın 
sayılı teknik direktörlerinden bir 
tanesi.  Ben dokuzuncu hafta 
Türkiye Milli Takımı’nın santrforu 
Bora’yı Beşiktaş’tan 28.5 
milyon TL’ye nakit olarak aldık. 
Beşiktaş’ın o zamanki bütçesi 
30 milyon TL idi.  Alman hoca 
ayrıldı, Yılmaz Gökdel’i getirdik. 
Bir sene sonra Yılmaz Gökdel, 
milli takımın hocası oldu.

UEFA Normlarına Sahip Tek 
Kulüp İlan Edildik 
Futbolun içinden geldiğim 
için disiplinli, profesyonel ve 
herhangi bir manipülasyona 
girmeyen bir kulüptük. Fakat 
bizi 1984-1985 sezonunda 
29 puanla küme düşürdüler. 
Şimdiye göre o puan, 45 puana 
eşittir. Türkiye ligleri tarihinde 
tek takım düştü. Altı takımı 
sıraladılar. İki puan, üç averaj 
derken altı takımın hepsini 29’ar 
puana çıkardılar ve bizi küme 
düşürdüler. Bizi düşürdüklerinde 
kurullara gittik, kayyımdan 
bizi düşürdüler. Dava açtık, 
takımımızı gençleştirdik ve 
yeni takıma gençleri topladık. 
Bir yıl içinde Türkiye’de yaşları 
18-19 olan tüm genç isimleri 
bünyemizde topladık. İki tane 
ağabey olarak Osman ile 
Hüseyin, ağabey olarak kaldı. 
Ardından bu takım, Türkiye’nin 
en iyi takımı oldu. Çıktığımız 
zaman UEFA normlarına sahip 
tek kulüp ilan edildik. 
Dört sene başkanlık yaptım, 
ondan sonra her zaman 
Antalyaspor’un sıkıntılı 
anlarında dürüstçe, herhangi 
bir yönlendirme söz konusu 
olmadan devreye girdim. 
Antalyaspor, 1987 yılında 
yeniden düştü. Tekrar düşünce 
1994 yılına dek 2. Lig’de kaldı 
hatta 3. Lig’e düşme tehlikesi 

atlattı, son anda kurtuldu. 
1994 yılında tekrar bilgilerimle 
arkadaşları yönlendirerek 1. 
Lig’e çıkılmasında rol oynadım. 
Play-offlarda sekizinci iken, 
Adnan Dinçer ile dört maçta 1. 
Lig’e çıktık. Spor, dürüst işidir. 
Ondan sonra ben her zaman 
“Antalyaspor’un bir bileni” gibi 
oldum. Her düşüşte bir sene 
sonra çıkardım ama bunu 
dürüst davranarak, çalışma ve 
bilgi ile gerçekleştirdim. 
Bizler, başarıyı hep yakaladık. 
Halen Antalyaspor Divan İcra 
Kurulu başkanıyım. Devamlı 
ağabey olarak kaldım. 

Antalyaspor Kulübü 
başkanlığının yanı sıra 
Antalyaspor Vakfı’nın 
kuruculuğunu yaptınız 
ve Antalyaspor Vakfı 
başkanlığını yürüttünüz. 
Sizin döneminizde 
vakıfta ne gibi 
çalışmalar yapıldı?
Bekir Kumbul 1999 yılında 
belediye başkanı adayı oldu, ben 
vakıf başkanlığı adaylığından 
çekildim. Bekir Kumbul bana 
“Dündar ağabey sen kulüp 
başkanı ol.” dedi. Benim de bu 
teklifi reddetmem sonrası beni 
zorladı ve Antalyaspor Vakfı 
Başkanı olmamı istedi. Ben de 
bunun üzerine Antalyaspor Vakfı 
başkanı oldum, Bekir Kumbul 
ise Antalyaspor başkanı oldu. 
Vakıfta ciddi sorunlar çıkmaya 
başladı. Orada güzel bir proje 
hazırladık. Aynı zamanda 
Antalyaspor Divan Kurulu 
Başkanı olduğum için Carrefour 
ile bir anlaşma yaptık. Bu, 
müthiş bir projeydi. 
Antalyaspor Ne Zaman 
Sıkıntıya Girse, Dündar 
Uluğkay Devreye Girmiştir
5 milyon dolar kadar bize para 
vereceklerdi. Vakfın olduğu 
yerde beş yıldızlı, 200 yataklı, 
üstünde helikopter pisti 
olan, kapalı otoparklı bir otel 
yapılacaktı. Maalesef belediye 
bize bu hakkı vermedi, hak 
bizim yerimize Koç grubuna 
verildi. Ben de orada çekildim. 

Bu sefer 1995’te şu anda vakfın 
olduğu yer müteahhite verildi. 
Birtakım yanlış işler yapılmış, 
bu işleri düzeltmek için 
başkanlığım döneminde çok 
uğraştık. Antalyaspor ne zaman 
sıkıntıya girse, Dündar Uluğkay 
devreye girmiştir. Her dönemde 
de böyle oldu. Bu kapalı kapılar 
arkasında tüm bilgilerimi ben 
kulübümün menfaatleri neyse 
veririm. Böyle bir tablo içerisinde 
zaman zaman başarılı oluyoruz. 
Antalyaspor’un genç bir 
yönetim kadrosu var. Aynı 
zamanda da kendi sporcumuzu 
yetiştirmemiz gerekiyor. Bunda 
bazen başarılı olduk bazen 
olamadı. Sıkıntılı dönemler 
yaşandı. O sıkıntı dönemlerde 
bilgilerimizi ve neler yapılması 
gerektiğini tekrar sunduk. 
Şu günkü tabloda, ben vakıf 
başkanlığını 1-2 ay önce 
bıraktım. Neden bıraktığımı 
sorarsanız, vakıfta bulunan 
tesislerimiz Antalyaspor’undu. 
İmar barışı yaptırdım. Orası 
tamamen Antalyaspor 
Vakfı’nındır. Antalyaspor’u ancak 
vakıf kurtarır. Antalyaspor’un 
kurtaracağı o alandır. Bunların 
hepsini yaptırdıktan sonra “Beni 
artık affedin. Ben, ne istiyorsanız 
her zaman yanınızdayım” 
dedim ve ayrıldım. 

1983-1987 
yılları arasında 
Antalyaspor’un 10. 
Başkanı olarak kulüpte 
görev aldınız. Nasıl 
bir başkanlık dönemi 
geçirdiniz? Bu dönemi 
değerlendirebilir 
misiniz?
Yönetim kurulumuz 40 kişi. 
Müthiş bir tablo. Profesyonel 
olarak futbolu bilen yalnızca 
Dündar Uluğkay var. 2-3 ay 
içinde baktık ki olmuyor, 
olağanüstü genel kurul kararı 
alarak yönetimimizi 15 kişiye 
düşürdük. Bu 15 kişi ile dört 
sene devam ettik. O dört sene 
içinde ben hiçbir zaman önde 
yer almadım, en arkada ben 
gittim. 
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Her 15 günde bir toplantı yaptık. 
Vali Bey, başkanımız oluyordu. 
Eski kulüp başkanlarımız ile bilgi 
alışverişi yaptık. Bu şekilde ciddi 
bir kulüp haline geldik. Sahadaki 
birtakım çirkin davranışları 
kapattık, tertemiz bir Antalyaspor 
seyircisi ve yönetimi oluştu. 
1986’nın sonunda yorulduğumu 
ifade ederek aflarını istedim. Bir 
yemek düzenledik. Bakanlar 
geldi, orada genel kurul oluştu. 
Affımı istedim. 
Bugün bakıyorum, herkes 
bir şekilde istisnalar hariç bir 
yerlerden menfaat elde etmek 
istiyor. 

1983 yılında 
Antalyaspor’un girdiği 
büyük mali krizin 
ardından Haşmet 
Tur’un yerine 40 kişilik 
bir kadro ile göreve 
geldiniz. Bu mali 
durumu nasıl aştınız? 
ÇİMTUR, bu problemin 
giderilmesinde ne gibi 
bir rol üstlendi?
Tüm parayı ÇİMTUR ödedi. 
ÇİMTUR’un hem %90’ının 
sahibiyim hem de yönetim 
kurulu başkanıyım. 

Bizlere Türk Futbolu Emanet 
Edilecekti
 Antalyaspor, ligden düşürüldüğü 
1984-1985 sezonunda o dönem 
TFF’nin oluşturduğu bir komite 
kararıyla ligden düşürülmüş ve 
kulüp TFF’ye dava açmıştı. O 
dava hakkında bizi bilgilendirir 
misiniz?
Davayı devamlı sürdürdüm. 1986 
yılında kulübü bıraktığım zaman 
maalesef arkadaşlarımız bu 
davayı iptal ettirmiş yani davaya 
girmemişler bile. Çok büyük bir 
para alacaktık devam edilseydi, 
çünkü o para bizim hakkımızdı. 
Bunun ardından 1987 yılında 
TFF başkanlığı teklifleri geldi, 
davetler alındı. Maalesef 
TFF genel kuruluna ben 
katılmayacağımı söyledim. 

Nedenini sordular, “Ben kulüp 
başkanı değilim. Oraya kulüp 
başkanı gider” dedim. Yönetici 
olduğum için gelebileceğimi 
söylediler ama ben karşı 
çıktım. O zaman buna bir 
çare bulacaklarını söylediler. O 
zamanlar TFF Genel Kurulu’na 
Süper Lig takımları katılırdı. 
Galatasaray, Fenerbahçe ve 
Beşiktaş ikişer kişi ile Trabzonspor 
ve diğer kulüpler birer kişi ile 
temsil ediliyordu. Trabzonspor ve 
Antalyaspor’un kontenjanı bir kişi 
daha artırıldı. TFF özerk olacak, 
özerk kuruluşun başına ben 
gelecektim. Toplantı başlayacağı 
zaman baktım ki Antalyaspor’u 
temsilen benim yerime bir kişi 
gönderilmiş. Bizlere Türk futbolu 
emanet edilecekti. Mesela 
Turgut Özal ile sık görüşürdüm. 
Benim arkadaşımdı. Bir hayli 
konuşma yaptım onunla. “Türk 
futbolu bitti. Edirne’yi geçtiği 
zaman hiçbir kulübümüz ve milli 
takımımız başarılı değil. Biz Türk 
futbolunu beş sene kapatalım, 
kendimiz üretim yapalım.” 
dedim. Bu söylemim orada çok 
büyük yankılar uyandırdı.

Başkanlık döneminizde 
birçok teknik direktör ile 
çalışmıştınız. Bu teknik 
direktörler hakkında 
neler söylersiniz?
Stubbe’yi Beşiktaş almak 
istiyordu. Bana önerdiler, ben 
de inceledim. Stubbe, Werder 
Bremen’de oynayan, takımın 
en önemli isimlerinden bir 
tanesiydi. Onun da parasını 
geri kalmış ülkeler fonundan 
Almanya veriyordu. Fakat bir 
Yugoslav futbolcu transfer ettik 
Trbovic diye 40 bin dolara iki 
yıllığına. Anamızdan emdiğimiz 
süt, burnumuzdan geldi. 
O zaman federasyonda 30 
yaşında milli olan Türkiye’de 
oynayabiliyordu. Bu genç milli 
mi A milli mi bilemeyiz. 19 
yaşındaki futbolcuyu transfer 
ettik. O zamanlar 1 milyon mark 
gibi ücretlerle transferler oluyor. 
Soyuyorlardı Türkiye’yi. Çok büyük 

bir başarı elde ettik. Stubbe 
bana dokuzuncu maçtan sonra 
“Başkan, çok zorlanıyorsun. Ben 
ayrılayım. Kendine yazık.” dedi.  
İki tane Afrika takımına Dünya 
Kupası oynattı. 
Stubbe’den sonra Yılmaz 
Gökdel’i aldık. Yılmaz benim 
futbol arkadaşımdır, düzgün bir 
insandır. Yılmaz Gökdel ile ligde 
kaldık ve Yılmaz Gökdel, Milli 
Takım antrenörü oldu. 
Daha sonra Zeynel Soyuer geldi. 
Zeynel Soyuer, çok düzgün 
bir insandır. Mükemmel bir 
hocadır. 7.5 milyon TL’ye 
anlaşmıştık. Fakat bir türlü 
tutmadı. Benim de futboldan 
geldiğimi biliyor. Kocaeli takımı 
gelmiş, Kocaeli başkanı Eyüp’ten 
arkadaşımdı.. Ben, her maç 
öncesi rakip takımı ziyaret eder 
ve yemekte ağırlardım. Ertesi 
gün de hem hakemleri hem 
rakip takımı yemeğe alırım. Bu 
centilmenliktir. Zeynel Hoca da 
eskiden Kocaeli’nin hocasıydı. 
Kocaeli’nin kampına Zeynel 
Soyuer ile birlikte gidince akşam 
da onları davet ettim. “Ben 
gelmeyeyim” dedi. Dönüşte 
Behudin Trbovic’i santrfor 
oynamak istediğini sordu. Ben 
de karışmayacağımı fakat sürekli 
ofsayta gireceğini söyledim. 
Maçta iki gol attık, ikisi de ofsayt 
sebebiyle sayılmadı. 1-0 yenildik. 
“Başkanım beni affet, moralim 
bozuk” dedi. Pazartesi gelmesini 
söyledim. Pazartesi günü yine 
geldi, “Başkanım beni affet, ben 
başaramayacağım” dedi. Moral 
olarak çökünce bir gün daha 
düşünmesini söyledim. Kalan 
hakkını aldı, peşin aldığı parasını 
iade etti. Biz böyle adamlarla 
çalıştık. 
Adnan Dinçer, Müthiş Bir 
Hocadır
Daha sonra Adnan Dinçer geldi. 
Adnan Dinçer, benim çocukluk 
arkadaşımdır. Adnan Dinçer, 
müthiş bir hocadır. 



Antalyaspor’un en 
zor dönemlerinden 
birinde başkanlığa 
gelerek yaklaşık 4 
yıl görevde kaldınız. 
Sizden sonra ise iki 
yılda Halim Horasan 
ve Ahmet Yeşilyurt 
göreve gelmişti. Hasan 
Subaşı’nın başkanlık 
dönemine dek geçen 
bu zaman dilimini nasıl 
yorumlarsınız?
Halim Horasan başkanlığında 
yönetim tarzından ötürü kulüp 
dört ayda 2. Lig’e düştü. 1989 
yılında Hasan Subaşı göreve 
geldi. Dolayısıyla bütün eski 
başkanlar Haşmet Tur da dâhil 
olmak üzere yönetim kuruluna 
girdi. Girmeyen bir ben vardım, 
bir de Atilla konuk vardı. Biz 
kendisine eski başkanlardan bu 
kadar yönetici olmasının yanlış 
olduğunu, zaten divan kurulu 
olduğunu söyledik. 
O sene kulübümüz 19 puan 
varken, son 4 maçta 10 puan 
alarak 2. Lig’den düşmekten 
kurtuldu. 1994 yılına dek 2. 
Lig’de kaldı. 2. Lig’de ise play-offa 
kaldık. Son iki maçımız kalmıştı, 
sekizinci sıradaydık. Play-offtan 
çıkmamız mümkün değildi. 
Ben bazı şeyleri gördüm, müthiş 
şekilde uyardım herkesi. Bunları 
açıklamak istemiyorum. Biz, 
burada Bakırköyspor’u yendik. 
Arkasından Sakaryaspor’u 
deplasmanda yendik ve play-offa 
çıktık. Adnan Dinçer ile iki maçta 
iki galibiyet aldık. Biz, Süper Lig’e 
çıktık. Bu nasıl oldu? Bilgi, beceri 
ve dürüstlük ile. Manipülasyon 
yapan bazı kişiler vardır, bunların 
kimler olduğunu bilemezsiniz. 
Bunlardan çekinmek gerekir. 

Günümüze dönersek, 
size göre Antalyaspor’un 
en başarılı başkanı 
kimdir ve neden? 
Hasan Subaşı’nı hep destekledik, 
aynı zamanda belediye başkanı 

olduğu için hepimiz ona karşı bir 
iltimas gösterdik. 
Başarı, Disiplinle Mümkündür 
Eleştiriye açık biridir, ondan 
ötürüdür bu. 
Sedat Peker de vardır. Bir yıl 
düştü ama bir yıl çıkardı. 
Başarı, disiplinle mümkündür.
Başarıyı sağlayacak olan, yönetim 
kuruludur ve teknik direktördür. 
O kadroyu kurabilen de yine 
yönetim kuruludur. Tabi ki 
profesyonel futbol, çok zor 
bir iştir. Dünyanın en zor işidir 
Türkiye’de. Yönetim kurulu 
oluşurken deneyimi olanlar, 
kulübün içinde başarılı olup 
da kaptan olanlar hep seçici 
isimlerdir. Biz bunları yapabildik 
mi? Maalesef hala yapabilmiş 
değiliz. 

Antalyaspor Kulübü 
Başkanı Ali Şafak 
Öztürk ve Antalyaspor 
Vakfı ile Antalyaspor 
Kulübü Derneği Başkanı 
Fikret Öztürk’ü nasıl 
buluyorsunuz? Bu iki 
isimle diyaloglarınız 
nasıl?
Son zamanlarda kulüp açısından 
çok fazla başkan değişikliği oldu. 
Bu yüzden birtakım sıkıntılar 
yaşanmaya başladı. 
Kulüp Bir Ailedir. Aileyi 
Yöneten, Yönetimdir
Kulüp bir ailedir. Aileyi yöneten, 
yönetimdir. Yönetimin üstünde 
Divan İcra Kurulu gibi organlar 
vardır. Bunların çalışması gerekir. 
Bu kurulları oluştururken 
oraya hizmet verebilecek 
kişilerin olması gerekmektedir. 
Futbolda istisnalar hariç 4-5 
milyon Euro para alan kişiler, 
yokluklardan gelmiş. Transfer 
yaparken yaşlara çok iyi dikkat 
etmek gerekir. Profesyonel 
futbolda 30 yaşını geçtiği zaman 
kişilerin enerjisi çalışmaz, orada 
bazı manipülasyonlar çalışır. 
Antalyaspor’un şu anki mali 
tablosu da budur. İçeride dirlik 
ve düzeni yaratılamamış bir 
kulübüz biz.

Ali Şafak Öztürk’ün ilk dönemki 
başkanlığında kulüp ciddi bir 
maddi sıkıntı içindeydi. Ali 
Şafak Öztürk’ü neden seçtik? 
Genç bir kişi, profesyonel 
futbolu çok iyi bilen, uluslararası 
bazda bir sistemi olan bir isim. 
Oysa herkesin yaptığı bir işmiş 
o. Deneyimi olmadığı için 
Samir Nasri denen bir sporcu 
geldi 7 milyon Euro ücretle. 
Bunun dışında Fransa’nın en 
iyi oyuncularından biri diye 
düşünüp, sevinmiştik. Ama 
Antalyaspor birden gençlerini 
bıraktı ve yabancılaştı. 
Arkadaşlar teknik direktör arıyor, 
ben birini söylersem kimse 
almıyor. Çünkü herkes her şeyi 
çok iyi biliyor. Rıza Çalımbay da 
çok iyi birisidir. Ben, Süleyman 
Seba ile çok iyi arkadaştım. 
Düşündüm taşındım. Bir kulüp 
yöneticisini aradım. Onlar başka 
isimlerle uğraşıyordu. “Rıza 
Çalımbay’ı düşünüyor musunuz? 
Doğru adres.” dedim. Rıza 
Çalımbay geldi ve yükseldik. 
İkinci sene Rıza Çalımbay’ı 
hemen gönderdiler. Ali Şafak 
Öztürk görevden ayrıldıktan 
sonra Cihan Bulut’u getirdik. 
Kulübün belli sıkıntıları vardı. Ali 
Şafak Öztürk, yeniden göreve 
getirildi. Geçen sene gayet 
iyi geçti. Bu sene ne oldu? 
Profesyonel futbol çok hassastır. 
Öyle bir seçim yapacaksınız ki, 
gençlere önem vereceksiniz. 
Gençlere önem verme derken, 
2-3 tane ağabey pozisyonunda 
olan, kaptanlık yapan insanlarla 
haşır neşir olacaklar. Bugün 
Antalyaspor’un içindeki anafor 
devam ediyor. Birlik yok, 
husumet var. Çünkü futbolda 30 
yaşını geçince çene çalışır, vücut 
çalışmaz. Bunu sağlayabilmek 
için çok otoriter bir sistem lazım 
ama bizde de öyle bir sistem 
yok.
Ben zorla beş sene önce Vakıf 
başkanlığına getirildim. Neden 
getirildim? Burayı ancak benim 
çözebileceğimi söylediler. 
Daldık gene işin içine.  Fakat 
Antalyaspor’u kurtaracak olan 
yer,
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Antalyaspor Vakfı’nın bulunduğu 
alandır. Bu alan mükemmel 
bir yerdir. Oranın rakamlarına 
ulaşamazsınız, 3-4 milyar yapar. 
Ben, orayı inceledim ve oranın 
kaçak yapı olduğunu tespit ettik 
imar barışı çıktığı zaman. Orada 
bazı yerler var, benzin istasyonu 
var; bir kuruş para vermez. 
Hâlbuki para vermeleri lazım. 
Vakıf başkanı olduğum günün 
ertesi günü evime 1.8 milyon 
TL evime haciz geldi. Oysa 
borç, kurumun. İki buçuk sene 
uğraştım bunun müessesenin 
borcu olduğunu anlatmak için. 
Fakat hiç kimse para ödemedi. 
Artı o yer, yanlış bir yer. Bizim 
istimlak ettiğimiz yer değil. 
Milli Emlak’ın yeri olduğu için 
imar barışına başvurduk. Biz, 
Milli Emlak’ın yerine kaçak 
inşaat yaptırmışız. Tespitler 
yapıldı. Antalya nereden gelmiş, 
nereye gidiyor. Benim bir kuruş 
alacağım yok, Antalyaspor’a 
hibe ettim ben. Birileri hastane 
reklamı alıyor, oraya asıyor. 
Ayrıca Antalyaspor’un ismi 
ÇİMTUR Antalyaspor’dur. Bunlar, 

bana değil şehre yapılan çok 
büyük haksızlıklardır. Ben, ismi 
koydurtmadım başına. Hiçbir 
kişinin ismi, Antalyaspor’un 
önüne geçemez. Ama bunlar 
çok önemli. Bu, çok hassas bir 
olay. 
Antalyaspor’un içi boş
Dernek, vakıf ve anonim şirketin 
tek bir erkte toplanması, 
olmaması gereken bir şeydi. 
Antalyaspor AŞ’nin zaten 30 
milyon sermayesi vardır. Bu, 
fiktif sermayedir. Öyle bir para 
yoktur. Bunun %30’unu Fadıl 
Akgündüz almış, %3’ünü Tanju 
Çolak almış ve ödememişlerdir. 
30 milyon sermaye diye bir olay 
yok. Dolayısıyla Antalyaspor’un 
içi boş. Antalyaspor’a boyuna 
haciz giderdi ama vakfa kimse 
gelemezdi. Sistem, vakıfta 
düğümleniyordu. Burada 
baktığımız zaman Ali Şafak 
Öztürk konusu geldi, çekildiler, 
330 milyon TL alacağımız 
var diye üçte birine tedbir 
koydular. Ben birkaç televizyon 
konuşmamda Antalyaspor’un 
bütçesinin 92 milyon olduğunu, 
bu bütçenin de hazırlanan 

bütçe 33 milyon TL’sine haciz 
konduğunu, bundan fazlasının 
alınamayacağını söyledim. 
Genel kurulda bütçelerin 
tasdiklenmesi gerektiğini 
söyledim. Arkadaşlarımız sağ 
olsunlar, tekrar geldiler. Bunu 
yürüteceklerini söylediler. 
Hakikaten de yeniden Ali Şafak 
Öztürk geldi ve geçen seneyi 
iyi şekilde geçirdik. Ama bu 
seneye geldiğimiz zaman 
gene sıkıntılar başladı. 

Antalyaspor’un 
bu sezonki 
performansını nasıl 
değerlendirirsiniz? 
Size göre bu sezonki 
başarısızlığın sebebi 
nedir?
Kulübü yöneten, yönetim 
kuruludur. Yönetim kurulunun 
başındaki ise başkandır. 
Başkan, içerideki olup 
bitenlerin hepsini irdelemeli ve 

görmelidir. Eksik ve yanlış varsa, 
düzeltmelidir.  Antalyaspor’da 
yetişmiş oyunculardan kaptanlık 
yapan en az 2-3 kişinin o 
yönetimin içine girmesi gerekir.
Antalyaspor, İzmir’de galip 
geldi. Daha sonra Denizlispor’a 
yenildik. 1972’den beri maçlara 
ilk gidenlerdenimdir. Erken 
gittiğim zaman, orada nasıl 
davrandıklarının, nasıl hareket 
ettiklerinin, soyunmaya nasıl 
gittiklerinin, takım içindeki 
ilişkilerin nasıl olduğunun %20
-25’ini kaparım. 

Dündar Uluğkay’ın 
taraftarlara mesajına 
aşağıdaki QR code 

aracılığıyla ulaşabilirsiniz.



i
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BERLİN DÖNER ANTALYASPOR 
2017-2018 sezonunda şube 
spor okulları bünyesinde 
faaliyete geçen voleybol 
şubesine Başantrenör olarak 
Gökhan Egeli getirildi ve 
toplamda altı yıllık bir planlama 
ile yola çıkıldı.
Antalyaspor voleybol şubesinin 
başarılarının hiçbiri, tesadüf 
değildir. Voleybol planlamasında 
hedef, Antalyaspor’un en üst 
seviyedeki lig olan Sultanlar 
Ligi’nde kalıcı olmasıdır. Üç yıl 
gibi kısa sürede hem A takım 
hem de altyapı seviyesindeki 
başarılar, voleybol branşının 
doğru yolda olduğunun 
göstergesidir. Bu süre içindeki 

planlamalar ve izlenen yol 
haritaları, şubenin hedeflediği 
noktalara bir adım daha 
yaklaştırmada önemli rol 
oynamış ve oynamaya devam 
etmektedir.
Berlin Döner Antalyaspor, 
faaliyetlerine başladığı ilk 
sezonunda mini takım ile 
şampiyon olmuş, ardından 
geçtiğimiz sezon genç takım 
ikinciliği ve yıldız takım 
üçüncülüğü ile altyapılar 
bazında doğru adımlar attığını 
göstermiştir. Bu sezon genç 
takımın Antalya şampiyonluğu 
ve Antalya’yı grup maçlarında 
temsil edecek olması da 

Antalyasporlu voleybolseverler ve 
Antalyaspor camiasını oldukça 
mutlu etmiştir. 
Berlin Döner Antalyaspor A 
takımı, kurulduğu sezon Antalya 
dışından hiçbir oyuncusu 
olmadan Bölgesel Lig’de 
mücadele etti. Isparta’daki 
şampiyonluk maçını da 
kazanan ve 2.Lig’e terfi eden 
Berlin Döner Antalyaspor, 
bu başarının devamı için bu 
sezon TVF Kadınlar 1. Lig’de 
durmaksızın ilerlemesini devam 
ettirmektedir. Bu başarıda 
yönetim ve antrenörler başta 
olmak üzere Antalyaspor’daki 
her bireyin emeği

BERLİN DÖNER ANTALYASPOR’UN MESAJI:
Bizleri her maçımızda yalnız bırakmayan ve desteklerini bir an olsun 

kesmeyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu durum, bize her 
maçta ekstra motivasyon kazandırıyor. Unutmayalım ki, salonlarımız ve 

maçlarımız, taraftarlarımızla güzel.
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 bulunmaktadır.
Antalyaspor Voleybol A Takımı, 
geçtiğimiz sezon 2. Lig’de elde 
ettiği başarıların ardından bu 
sezon 1. Lig’de mücadele etme 
fırsatı bulmuştur. 
Yeni oldukları bu ligde hedef, ligi 
bitirebildikleri en iyi pozisyonda 
bitirmekti. Kadro planlamasında 
dikkat edilen nokta, Antalya’dan 
yetişen sporculardan oluşan bir 
kadro kurmaktı. Bu noktada ilk 
transfer, Antalyalı olan ve uzun 
yıllar Sultanlar Ligi’nin yanı sıra 1. 
Lig’de oynayan Gülcan Tanrıverdi 
transfer edildi. Geçen sezon da 
kadroda olan libero Dilara Yeşil 
ve Svetlana Uncu ile sözleşme 
yenilendi. İlerleyen haftalarda 
Sultanlar Ligi’nin tecrübeli 
oyuncuları Ayşe Kılıç ve Ukraynalı 
Olga Geyko transfer edildi. Bu 
sporcularla birlikte yine Antalyalı 
olan Yaren Sencel ile üniversiteyi 
kazanarak Antalya’ya yerleşen 
Sinem Erkul takıma katıldı. Öte 
yandan genç, yıldız ve küçük 
takımlardan sporcular Ece 
Özdemir, Dilara Şahbaz, Derin 

Gömeçoğlu, Merve Aykın ve 
2006 doğumlu sporcu Leyla 
Yaman, ablaları ile forma yarışına 
dâhil olan diğer isimler oldu.
Berlin Döner Antalyaspor, çok 
yeni olduğu TVF Kadınlar 1.Lig’in 
ne kadar zorlu olacağını tahmin 
ediyordu. İlk haftalarda alınan 
şanssız mağlubiyetler, takımı 
hedefinden vazgeçirmedi. 

Altıncı haftadan itibaren 
takıma yeni katılan sporcularla 
birlikte çıkış yakalamaya 
başladılar ve her geçen hafta 
performanslarını artırmaya 
devam ettiler. Son yedi haftada 
alınan altı galibiyet, doğru 
yolda olduklarının önemli bir 
göstergesi.



Şu an ligde yedinci sırada bulunan 
Berlin Döner Antalyaspor, çıkışını 
sürdürerek daha üst sıralarda 
kendisine yer bulmak istiyor. 
Bu başarıların altında yatan en 
büyük sebep, bir takımdan çok 
aile gibi olmaları. Her antrenörün 
birlikte çalışmak isteyeceği, 
mükemmel bir ekibe sahip olan 
Berlin Döner Antalyaspor’un 
ekibinde çalışan her birey, görevini 
en iyi şekilde yapmaya çalışmanın 
yanı sıra ekstra zaman harcayarak 
“nasıl daha başarılı oluruz” 
sorusunun cevabını aramaya 
devam ediyor. 
Berlin Döner Antalyaspor’un hedefi, 
kendi altyapısından yetiştirdiği 
sporcularla birlikte şimdiye kadar 
aldığı başarıların daha fazlasına 
ulaşmaktır. Bu hedefe ulaşmak 
için A takım ve altyapıda yer alan 
antrenörler, tüm bilgi birikimini 
gençleri yetiştirebilmek için 
aktarmaya devam etmektedir.
BERLİN DÖNER ANTALYASPOR 
TEKNİK EKİBİ
Gökhan Egeli: Gökhan Egeli, 1980 
yılında Balıkesir’de doğmuştur. 
Lisans eğitimini Celal Bayar 
Üniversitesi’nde tamamlayan Egeli, 
2006 yılında başladığı antrenörlük 

kariyerinde 
İstanbul, İzmir, 
Çanakkale 
ve Manisa 
illerinin çeşitli 
takımlarını 
çalıştırmıştır. 
Çanakkale 
Belediyesi 
ve Salihli 
Belediyesi 
ile Sultanlar 
Ligi tecrübesi 
de bulunan 
Gökhan 
Egeli, üç yıldır 
Antalyaspor 
voleybol 
şubesinin 
başantrenörü 
olarak görev 
yapmaktadır. 

Mahir Şaylan: Profesyonel olarak 
yıllarca Süper Lig’de oynayan 
ve sorasında antrenörlük ile 
kariyerini sürdüren Mahir Şaylan, 
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi 
Öğretmenliği mezunudur. 
Aynı zamanda beden eğitimi 
öğretmeni olan Mahir Şaylan’ın 
antrenörlük kariyeri ise başarılarla 

doludur. Vakıfbank ve Beşiktaş 
gibi takımlarda antrenör ve altyapı 
sorumlusu görevlerinde bulunan 
Şaylan, Türkiye’nin en başarılı 
antrenörleri listesi oluşturulduğu 
zaman en üst sıralarda yer alan 
bir isimdir. Yetiştirmiş olduğu 
sporcular, A Milli Takım forması 
ile halen ülkemizi başarılı şekilde 
temsil etmektedir.
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Veysel Gürsoy: 
Lisans eğitimini 
Ankara Üniversitesi 
Antrenörlük 
bölümünde 
tamamlayan Veysel 
Gürsoy, yüksek 
lisansını da Akdeniz 
Üniversitesi’nde 
yapmıştır. Yardımcı 
antrenörlüğün 
yanı sıra istatistik 
ve müsabaka 
analizinden 
sorumludur. Aynı 
zamanda voleybol 
branşının altyapı 
sorumlusu olan Gürsoy, 
hakem milli takımlar için 
turnuvalarda yer almaktadır.

Emincan Kocabaş: Ekibin en 
yeni üyesi olan Emincan Kocabaş, 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi 
Öğretmenliği bölümünde eğitimini 
devam ettirmektedir. A Milli Takım 
olmak üzere mili takımlarda yıllarca 
ülkemizi en iyi şekilde temsil eden 
Emincan Kocabaş, yaşadığı talihsiz 
sakatlıkların ardından sporculuk 
kariyerini noktalayıp antrenörlüğe 
başlamıştır. 
ALTYAPI ANTRENÖRLERİ
Özellikle spor okulundan yetişen 

sporcular, 
altyapıların temelini oluşturmakta 
ve gelecek sezonlarda A takım 
sporcularının yetiştiği bir fabrika gibi 
çalışmaya devam etmektedir. 
A Takım ekibi gibi altyapı teknik 
kadrosunda da değerli antrenörler 
bulunmaktadır. 
Takımın altyapısına büyük önem 
veren Berlin Döner Antalyaspor’da 
işini ciddiye alarak yıllarca Antalya 
voleyboluna hizmet veren, Sultanlar 

Ligi’ne dek ilerleyen 
onlarca sporcu 
yetiştiren Gülümser 
Şahin, altyapı 
koordinatörü olarak 
görevlendirilmiştir.

Gülümser Şahin: 
Tokat doğumlu 
olan ve 30 yıllık 
tecrübeye sahip 
olan Gülümser 
Şahin, bugüne dek 

Sultanlar Ligi de dahil 
olmak üzere farklı 

kategori ve liglerde 
Antalya’dan birçok ismi 

yetiştirmiştir. 

Çetin Ok: Yıllardır Antalya 
voleyboluna sporcu yetiştirmek için 

emek veren Çetin Ok, Antalyaspor 
voleybol branşında, altyapının 
temelini oluşturmak için emek 
vermektedir. 
Mehmet Çapar: Voleybola yıllarını 
vermiş olan Mehmet Çapar, 
altyapı kadrosunun en önemli 
antrenörlerinden birisidir. 
Tuğba Kızıl: Sporculuk hayatından 
sonra antrenörlüğe başlayan Tuğba 
Kızıl, spor okullarının çok değerli bir 
antrenörü olarak görev yapmaktadır. 



HAKAN TÜTÜNCÜ İLE

Hakan Tütüncü için Antalyaspor ne 
ifade eder? 
Antalyaspor deyince Antalya’nın o altmışlı, 
yetmişli yılları, çocukluğumuzun geçtiği seksenli 
yılları ve çocukluğumuzun geçtiği o kocaman 
heyecan aklımıza geliyor her şeyden evvel. 
Çünkü o yıllara dönüp baktığımız zaman, aslında 
bugünkü Antalya’dan çok uzakta bir Antalya 
var. O Antalya’nın içerisinde eğlence imkanı yok, 
çok heyecan üreten bir sosyal ortam yok. İşte o 
yıllarla birlikte heyecan üreten ortamı, o yılların 
masumiyeti aklıma geliyor. Yıllar geldikçe Antalya 
büyüdü, Antalya büyüyünce Antalyaspor’un 
imkanları büyüdü. Türk futbolu bununla beraber 
çok farklı imkanlara erişti, ulaştı. Antalyaspor 
da günden güne Türkiye’nin ve Türk sporunun 
önemli bir markası haline geldi. Şehrimizin çok 
güçlü bir simgesi haline geldi. 

Küçük yaşlardan beri Antalyaspor’u 
takip ediyorsunuz. Antalyaspor ile 
ilk tanışma hikayenizi anlatabilir 
misiniz?
Zannediyorum 87-88 yıllarıydı. Dayımlar biraz 
futbolla ilgiliydiler. Tabi Türkiye’de kendimizi yeni 
yeni tanımaya başladığımız yıllarda üç büyükler 
vardı spor kulübü olarak. O üç büyüklerin 
Antalya’ya yerel düzeyde yansımasını biz çok 
merak ediyorduk. Onlar vasıtasıyla Işıklar’daki 
stadyuma gitme ve Antalyaspor’un maçlarını 
izleme imkanı buldum. Daha sonra lise yıllarında 
kaçak şekilde maça girmek çok büyük bir keyifti 
bizim için.  

Antalyaspor’un bu sezonki 
performansını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Hep Birlikte Bu Zorlukları da Aşacağız
Tabi Antalyaspor’un ligin ilk yarısında aldığı 
neticeler, çok parlak olmadığını gösteriyor. 
İnşallah, hep birlikte bu zorlukları da aşacağız. 
Antalyaspor’un her zamankinden daha 
fazla desteğe ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. 
Birlik ve beraberliğin aşamayacağı hiçbir 
problem yoktur. O yüzden ben, Antalyalıları 
takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. 
Stadyuma davet ediyorum. Tek vücut olarak 
Antalyaspor’umuzu destekleyelim. Geçtiğimiz 
sezonlara baktığımız zaman, zaman zaman böyle 
sıkıntılı dönemlerden geçtik. Bu takımın güçlü 
bir sinerjisi vardı. Bu sinerji ile birçok güçlüğü 
geride bıraktık. Bu sezon da böyle olacağını 
düşünüyorum. O yüzden takımımıza her zaman 
destek diyorum. 

Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü ile keyifli bir sohbet 

gerçekleştirdik.
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Antalyaspor ile ilgili en mutlu 
anınız ya da en üzüldüğünüz 
anı nedir? Bizimle paylaşabilir 
misiniz?
Antalyaspor fileleri havalandırınca, gol 
sevinci hepimizi bambaşka etkiliyor. 
Her golde aynı heyecanı, aynı sevinci 
yaşıyoruz. Stadyumda da gol sevincinin 
yaşamanın farklı bir heyecanı olduğunu da 
ifade etmeliyim. Aslında Antalyaspor her 
maçında bizi çok heyecanlandırıyor. Şehre 
sevdanız varsa, şehri seviyorsanız, şehrin 
insanına çok özel bir bağınız varsa, o zaman 
şehrinizin takımının her gol sevinci, sizin 
için unutulmaz bir sevinç oluyor. 
Kepez Belediye Başkanı olarak 
Antalyaspor’a verdiğiniz destekleri biliyoruz. 
Dokuma Park’ta “Bir Zamanlar Antalya 
Müzesi” içinde Antalyaspor’a özel bir köşe 
de bulunuyor. Yine eski takım otobüsümüz 
de burada yer alıyor. 

Kepez Belediyesi olarak 
Antalyaspor’a dair bu tür 
projelerin devamı gelecek mi? 
Ne gibi projeler düşünülüyor?
2017 yılında Oyuncak Müzesi’ni açtığımız 
zaman, Antalyaspor ile ilgili çok özel bir 
köşe yaptık. Kendi çocukluğumuzun 
anılarından oluşan güzel bir anı köşesi 
yaptık. O müze çok fazla ziyaretçi alırken 
en çok dikkat çeken kısımlardan birisi de 
Antalyaspor köşemiz oldu. Şimdi yeni bir 
adım daha atıyoruz. “Bir Zamanlar Antalya 
Müzesi” diye çok güzel bir kent müzesi 
meydana getirdik. Orada da Antalyaspor’a 
oldukça geniş bir köşe hazırladık. Yıkılan 
eski stadyum, Antalyaspor’un kuruluşundan 
bugüne giydiği tüm formalar, eski 
posterler, eski stadyumdaki o heyecan dolu 
dakikaların özeti niteliğindeki görüntüler… O 
köşede yok yok. 
Ayrıca Antalyaspor’un ilk takım otobüsü 
olan, nice hatıra biriktiren 07 AS 047 
plakalı otobüsü de aldık, restore ettik ve 
müzemizde sergiledik. Aynı zamanda 
Antalyasporlu yolcularıyla birlikte Antalya 
turu yaptı. Otobüsü bu otobüsün ilk kaptanı 
Servet Abi kullandı. Otobüsteki herkes çok 
duygulandı.  
Hafızamız Zayıf, Çabuk Unutuyoruz
Geçmişle hafızamız zayıf. O yüzden 
çabuk unutuyoruz. Biz, aslında burada 
Antalya’nın ve Antalyaspor’un geçmişine 
sahip çıkmakla birlikte, geçmiş ile geleceği 
birbirine bağlayıcı bir rol oynuyoruz. Bu 
hafızanın yeni nesillere aktarılmasına 
aracılık yapıyoruz. 

Tek Soru,
Tek Cevap

Antalyaspor: Tutku
Futbol: Heyecan

Ali Şafak Öztürk: Gençlik
Atatürk Stadyumu:  Hatıralar
Antalya Stadyumu: Yarınlar

Süper Lig: Başarı
Kepez: Ruhum
Antalya: Sevda
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07 Gençlik Antalyaspor 
Taraftarlar Derneği, 1981 yılında 
Antalyaspor’u desteklemek 
amacıyla kurulmuş, Türk tribün 
tarihinin ilk resmi taraftar 
grubudur.
Kuzey Kale Arkası anlamına gelen Curva 
Nord ibaresiyle tanınan 07 Gençlik, Atatürk 
Stadyumu’nun kapalı tribününde başladığı 
yolculuğuna gene aynı stadyumun 
kuzeyinde yer alan kale arkasında, Adopen 
tribününde efsaneleşerek devam etmiştir. 
Daha sonra Mardan Stadyumu, Akdeniz 
Üniversitesi Stadyumu ve 33.000 kişilik 
Antalya Stadyumu’nun Kuzey Kale Arkası 
tribününde yer alan 07 Gençlik, her geçen 
gün büyüyen potansiyeli ve üye sayısı 
ile Türkiye’nin en güçlü taraftar grupları 
arasında yer almaktadır. Bunun yanında 
dahil olduğu sosyal sorumluluk projeleri 
ve fair play çerçevesinde Antalyaspor’u 

desteklemek adına attığı adımlar ile tüm 
kamuoyunun takdirini kazanmıştır.
07 Gençlik, 2019-2020 sezonunda huzur 
evi ziyareti, DMD kas hastalığına sahip 
çocuklara yapılan moral ziyaretleri, 
LÖSEV’in başlatmış olduğu mandalina 
destek projesi, 29 Ekim Cumhuriyet 
yürüyüşü, grupta yer alan lise öğrencilerinin 
yürüttüğü “Sahillerimiz Temiz Kalsın” 
projesi, “Bir Fidanla Geleceğe Nefes” 
kampanyası altında yapılan fidan bağışları, 
ortaokul ve liselerde Antalyaspor sevgisi 
aşılatmak için gençlere dağıtılan polar 
ve atkı hediyeleri, Antalya dışındaki 
ilkokullarda minik yürekleri mutlu eden 
hediyeler, Baraj Ortaokulu ile birlikte 
hentbol ve voleybol maçlarına destek, 
Antalya deplasmanı dönüşü hayatını 
kaybeden Ankaragücü taraftarları Eren 
ve Mert için yapılan yürüyüşlerle birlikte 
takdire şayan sosyal sorumluluk projelerine 
imza atan büyük bir ailedir.

07 GENÇLİK



2016 yılında konservatuvarı sınavlarını kazanarak 
yarı zamanlı olarak, Çukurova Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Keman Keman 
Bölümüne girdi, eğitimine 2019 yılında Akdeniz 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam etti.
2016 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı sınavlarını kazanarak, Yaylı Çalgılar 
Keman bölümünde girdi. 2017 yılında ise 
konservatuvarda tam zamanlı olarak öğrenim 
görmeye başladı.
Elif Eroğlu, enstrümanıyla genç yaşında uluslararası 
yarışmalarda birçok ödül kazandı.
• 2016 yılında Sırbistan Müzik Pedagogları 
Derneğinin düzenlediği “VII. International Music 
Competition” 2.lik ödülünün sahibi oldu.
• 2017 yılında Tokyo “Melos III. Uluslararası Müzik 
Yarışması’nda” 1.lik ödülünü kazandı.
• 2018 yılında Sırbistan Müzik Pedagogları 
Derneğinin düzenlediği “IX. International Music 
Competition” 1.lik ödülünün sahibi oldu.

PARLAYAN YILDIZLARI
ELİF EROĞLU

2007 yılında 
Ankara’da doğan Elif 

Eroğlu, 2015 yılında ilk 
kez Daniya Kaynova’dan 
keman dersleri almaya 

başladı.

ANTALYA’NIN
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 2018 yılında İtalya/Floransa 
kentinde yapılan “IX. Premio 
Crescendo Müzik Yarışması’nda” 
1.lik ödülünü aldı.
• 2018 yılında Almanya/Baden 
Wurttemberg eyaletinde 
yapılan “Musical Fireworks Müzik 
Yarışması’nda” ‘Assaluto’ olarak 
1.lik ödülü almaya hak kazandı.
• 2019 yılında İtalya’da 
düzenlenen “29.Concorso 
International Per Giovani 
Musicisti Citta Di Barnetta 
Yarışması’nda” ‘Premio Assaluto’ 
derecesiyle 1. oldu.
• 2019 yılında Arjantin 
“Iguazú en Concierto Müzik 
Festivali’nde”yapılan halk 
oylamasıyla; 315 kişi (tüm 
enstrümanlar) arasında 7. 
seçildi. Keman dalında ise 32 
katılımcı arasından 1. oldu.
• 2019 yılında, Bulgaristan’nın 
Albena kentinde düzenlenen “7. 
Uluslararası “Heirs Of Orpheus 
Müzik Yarışması’nda” yaş 
kategorisinde 1. oldu.
• Aynı zamanda, Associated 
Board of the Royal Schools of 
Music (ABRSM) sınavlarını 1-6. 
aşamalarını başarı puanlarıyla 
geçti.
• Adana Ekonomi Dergisi Reflex 
ve Fasion Vip Dergisi Ödül 
törenlerinde şehrin başarılı 
çocuğu plaketi verildi.
Yurtiçi ve yurtdışında onlarca 
konser ve resital deneyimi oldu;
• Kahramanmaraş/Sütçü İmam 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde keman çaldı.
• Adana/İncirlik Hava Üssünde 
23 Nisan Etkinliği’nde 
keman çaldı. • Adana/
Çukurova Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Karma 
Konserlerinde görev aldı.
• İzmir/Kültür Sanat ve Eğitim 
Vakfı’nda (İKSEV) Ustalık 
Sınıfında, kemanıyla sahne aldı.
• İzmir/Karşıyaka Oda 
Orkestrası (KODA) ve Bursa/
Uludağ Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı’nda CAKA ile 
birlikte orkestra deneyimi oldu.
• Adana/Çukurova 
Üniversitesinde Slava Kainov 
Oda Orkestrası’nda solist olarak 
olarak keman çaldı.

• 23 Nisan Etkinlikleri 
kapsamında Çukurova Devlet 
Senfoni Orkestrası’yla birlikte 
çocuk solist olarak olarak keman 
çaldı.
• Almanya/Mühlacker’de 
Kunstschule Glock Tiyatro 
Salonunda gala konserinde 
keman çaldı.
• İtalya Barletta Curci 
Tiyatrosunda gala konserinde 
keman çaldı.
• Ankara/Nazım Hikmet Kongre 
ve Sanat Merkezinde Eugen 
Doga Konseri’de duo olarak 
sahne aldı.
• Bulgaristan Albena 
Dobrudja’da gala konserinde 
keman çaldı.
Birçok ulusal ve uluslararası 
organizasyonlarda da sahne 
aldı;
• Adana/İnsan Kaynakları 
Yönetim Zirvesi’nde keman 
çaldı.
• 21. Adana Sabancı Uluslararası 
Tiyatro Festivalinde resital verdi.
• Adana Ekonomi Dergisi Reflex 
ve Fasion Vip Dergisi Ödül 
törenlerinde keman çaldı ve 
şehrin başarılı çocuğu plaketi 
verildi.
• KKTC/Doğu Akdeniz 
Üniversitesi III. Uluslararası 
Korolar Festivali’nde sahne aldı.
• Antalya 3. Old Town 

Festivali’nde sahne aldı.
• Antalya Salı Grubu 
organizasyonunda sahne aldı.
• Ünlü keman sanatçısı Suna 
Kan’ın doğum günü için yapılan 
organizasyonda CAKA ile 
sahneyi paylaştı.
Önemli keman sanatçılarıyla 
masterclass çalışmaları yaptı;
Alexander Markov,
Prof.Cihat Aşkın,
Prof.Itzak Rashovsky,
Prof.Ani Schnarch,
Hakan Şensoy,
Tuncay Yılmaz,
Artur Kaganovskiy,
Prof. Vadin Voyler,
Prof.Tamara Poddubnaya
Prof.İldigo Moog gibi önemli 
keman sanatçılarından ders 
aldı. Daniya Kaynova ile 
masterclass çalışmalarına 
devam etmektedir. Antalya 
Hurma Ortaokulu 7. sınıfında 
öğrenim görmekte ve müzik 
eğitimine ise yarı zamanlı olarak 
Akdeniz Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı’nda, öğretim 
görevlisi Can Özhan’ın sınıfında 
devam etmektedir.
Elif Eroğlu önünüzdeki sezon 
yurtiçi ve yurtdışı için planlanmış 
konser organizasyonlarına 
hazırlanmakta ayrıca katılacağı 
yeni yarışmalar için çalışmaları 
da devam etmektedir.



RÜŞTÜ REÇBER

AHMET SÖNMEZ

OSMAN AKYOL

ALİ RIZA YILMAZ LEVENT TEKNE

FAZLI ULUSAL SAMUEL ETO’O 

ADNAN GÜLEK

GOSHO GINCHEV

NAZIM SANGARE İHSAN OKAY

EFSANE 11
Antalyaspor’da uzun yıllar top koşturan ve şu an Antalyaspor U16 Teknik Sorumlusu olarak 

kulübümüzde görev alan Ahmet Sönmez, okurlarımız için “Efsane 11”ini oluşturdu.  
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SEDAT KARABÜK

Öncelikle sizi tanıyalım. Sedat Karabük 
kimdir?
1956, Samsun doğumluyum. Gazi Üniversitesi 
Beden Eğitimi bölümü mezunuyum. Teknik 
direktörlük yaptım, UEFA Pro-lisansına sahibim. 
UEFA’nın diplomalı antrenör eğitmeniyim. Hemen 
hemen otuz yıldır profesyonel çalışan biriyim, ondan 
önce de 8 yılı TFF 1. Lig, 3 yılı 2. Lig olmak üzere 
11 yıl futbol oynadım.   Profesyonel olarak futbol 
oynamadan önce, basketbol ve voleybol oynadım. 
Lise takımları ve üniversite takımlarında az da olsa 
diğer branşlarda sporcu olarak rol aldım.

Türkiye liglerinde sporseverlerin yeni 
yeni aşina olmaya başladığı bir kavram: 
Altyapı Direktörü.  Altyapı direktörü 
nedir, neler yapar? Kulüplere katkısı 
nelerdir? Bunu biraz açıklar mısınız? 
 Antalyaspor Koleji’ni Kuruyoruz
Şimdi ben, kulübümüzde Futbol Direktörü olarak 
görev yapmaktayım. Tabi ki altyapı akademisi olarak 
kullanıyoruz o kelimeyi. Futbol Federasyonu “Gençlik 
Yetiştirme” ismini kullanıyor, biz de “Antalyaspor 
Futbol Akademisi” diyoruz. Akademi ismi, iddialı 
bir isim. Kolay kolay kullanılacak bir isim değil. 
Akademinin içerisinde okul da olmalı kolej de. 
Ancak o zaman akademi diyebilirsiniz. Türkiye’de 
herkes akademi dese de hiçbirinin içinde okul yok. 
Bizim planımızda okul olduğu için akademi diyoruz. 

Gelecek seneye başlayacak şekilde hazırlık yapıldı, 
Antalyaspor Koleji’ni kuruyoruz. Belki de Türkiye’deki 
ilk akademi, Antalyaspor’un olacak. Akademi 
isminin hakkını sadece Antalyaspor verecek ve 
“Antalyaspor Futbol Akademisi” kavramını rahatlıkla 
kullanabileceğiz. Tamamen kulüp bünyesinde, az 
sınıflı, yalnızca sporculara hitap eden bir okul şeklinde 
olacak. 

Antalyaspor’da 2001-2002 sezonunda 
kısa bir süre çalışmış, 2011 yılında 
göreve geldiğinizde yine iki yıl 
Antalyaspor’da görev almıştınız. Beş 
senelik bir aranın ardından geçtiğimiz 
sene ekim ayında üçüncü dönem için 
Futbol Direktörü olarak göreve geldiniz. 
Antalyaspor size ne ifade ediyor?
Antalyaspor’da 2001 yılında kısa bir süre çalıştım 
ama o üst yapıdaydı. Hüseyin Hoca ile çalışmıştım. O 
tarihte buraya yerleştim. Ankara’da ikamet ediyorum 
ama Antalya’da evim var. O yıldan bu yana senenin 
3-4 ayı burada yaşıyorum. Antalyaspor olarak 
da Antalya olarak da şehrin kıymetini biliyorum. 
Düşüncem, Antalya’da başlayıp Antalya’da bitirmekti. 
Başından başlayamadık belki ama sonunda 
da olsa antrenörlük hayatımı burada bitirmeyi 
düşünüyorum. 

Antalyaspor Futbol Direktörü 
Sedat Karabük ile Antalyaspor’u ve 
Antalyaspor altyapısını konuştuk. 
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Antalyaspor’da çalıştığınız zamanlarda 
Zeki, Osman, Emre gibi oyuncuların yanı 
sıra bu sezon Mukairu başta olmak üzere 
birçok oyuncuyu as takıma kazandırdınız. 
Yine Aissati, Ömer, Lokman, Diarra gibi 
isimlerin takımımıza maddi olarak kazanç 
sağlamasında da rolünüz büyük. Bu 
konuda neler söylemek istersiniz?
Tabi buranın başında olan biri olarak kararı ben versem 
de benim verdiğim kararı uygulayacak da yönetimdir. 
Yani üç ayağımız var; benimle çalışan arkadaşlarım, ben 
ve yönetim. Şimdi bunun üçü de birleşmeden hiçbir 
şey yapılamaz. Ben ne kadar bir oyuncuyu seçsem de 
yanılabilirim. Ama bu yanılgıyı yapmamak için bütün 
antrenör arkadaşlarımı bu seçimlerde işin içine sokarım 
ve doğru oyuncuyu buluruz. Ben son kararı veririm, 
yönetime sorarım. Yönetim ve başkan bunu kabul 
ederse, ancak o şekilde olur. Yani burada herkesin katkısı 
var.
Ayrıca Antalya basını da gerçekten yakından takip ediyor. 
Ben, bu durumu çok seviyorum. Çok şehirde çalıştım 
ama Antalya basını hem araştırmacı olarak hem niyet 
olarak çok iyi. Hiçbir art niyet yok. Anadolu kulüplerinde 
çok tuhaf şeyler yaşayabiliyorsunuz. Yaşadığımız için 
biliyoruz ama Antalya’da öyle bir sorun yok. 

Sizin çalıştığınız zaman diliminde olmasa 
da Antalyaspor’un altın karma dediği ve 
2009 yılında şampiyonluğu yakaladığı PAF 
Takımındaki oyunculardan çoğu, ilerleyen 
zamanda kaybolan yetenekler arasında 
yer aldı. Yine Türk futbolunda altyapılarda 
yıldız olarak gösterilen birçok oyuncunun 
da Süper Lig’de forma giymeye 
başladığında hızlı şekilde söndüğünü 
de görüyoruz. Bu oyuncuların size göre 
eksikliği neydi? 
O takımda Zeki’nin haricinde Musa’nın da oynadığını 
biliyorum çünkü Musa da altyapıdan gelen bir oyuncu. 
Bizim dışarıdan aldığımız genç oyuncular var mesela, 
onlar çıktı. Şimdi oynayanlar var biliyorsunuz. Zaten 
onların da çoğu altyapıda ama bu zorluk çocuklarla, 
futbolcularla alakalı bir zorluk değil. Kulüplerin yapıları, 
Türk futbolunun yapısı, futbol felsefesinin olmayışı 
ve kulüp felsefesinin olmamasından kaynaklanan 
problemler bunlar. Siz altyapıdan yetişen oyuncu sayısını 
örneğin bizim takımda altıya yediye çıkartamazsanız, ne 
oyuncularda aidiyet duygusu yetişiyor ne de takım rahat 
bir sezon geçirebiliyor. Puan olarak da rahat olmadığınız 
zaman genç oyunculara şans veremiyorsunuz. Ligde 
kalmak için savaş verirken bu genç oyuncular yetenekli 
olsalar dahi şans bulamıyorlar. 
Başka takımlara giden oyuncular da var buradan. Mesela 
benden önce Selim Ay var Konyaspor’da. Antalyaspor’da 
hiç oynamadan, amatörden direkt Konyaspor’a gitmiş ve 
şu anda Süper Lig’de oynuyor. Seddar var ama o 2. Lig’de. 
Onun dışında Süper Lig’e giden Burak var. Ama Burak, 
Antalyaspor’da oynadı. Bu isimler dışında altyapıdan 
yetişen çok fazla oyuncu yok. 



Paul Mukairu hakkındaki 
düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?
Paul, Gelecekte Türk Futboluna 
Damga Vuracak Bir Çocuk
Yetenekli bir oyuncu. Kulübün 
zorluklarına göre değişiyor ama 
ilk senesi olmasına rağmen 
Süper Lig’de oynadı. Ligde aldığı 
süre bana göre çok iyi. Biz, onu 
Nijerya’dan seçmelerden aldık geldik. 
Altyapımızda bir sene oynattık ve 
şimdi A takımda. 
Kendisinin karakteri de çok düzgün 
diyebilirim. Bizde zaten bir söz vardır; 
biz oyuncuyu yetenekleriyle alırız, 
futbolcu karakteri ile kalır. O karakteri 
ile kendini kabul ettirir.

Doğru bir altyapı gelişimi 
için temel unsurlar 
nelerdir?
Öncelikle sisteminizi iyi kurmanız 
gerekiyor. Çocukların en geç yedi 
yaşında futbola başlaması lazım. 
O yüzden biz, Okullar Ligi’ni çok 
önemsiyoruz. Bizim daha önce 
2011-2012 yılında gerçekleştirdiğimiz 
Minik Kramponlar organizasyonumuz 
vardı. Mustafa Hoca var, bizden 
sonra bunu devam ettirmiş. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile 
ortak çalışma kapsamında Hasan 
Subaşı Tesisleri’nde Okullar Ligi’ni 
düzenliyoruz. Antalyaspor’a da 
yedi yaşından itibaren elit grupları 
kurmaya başladık. 
Doğukan’ı Şimşekspor’dan o 
zamanki Asbaşkanımız Ali Yılmaz’ın 
gayretleriyle alarak Antalyaspor’a 
kazandırmıştık. Bahadır’ı 
seçmelerden aldık. Minik Kramponlar 
organizasyonundan gelen çok sayıda 
oyuncu, Antalyaspor altyapısında 
oynuyor. Ayrıca milli seviyede olan 
oyuncularımız var.

Oyuncu taramaları 
yaparken nelere dikkat 
ediliyor? Yetenekli 
çocukları nasıl 
keşfediyorsunuz? Bu 
oyunculara verilen 
eğitimlerden biraz 
bahseder misiniz?
Biz, şimdi küçük yaştaki çocukları 
okuldan seçiyoruz ama bu 
organizasyonlara katılmayan 
okullar da var. Amatör takımlardan 
besleniyoruz, Antalya dışından 

besleniyoruz. Oyuncuların atletik 
olmalarına dikkat ediyoruz. Tabi 
bazıları gelişim gösteremiyorlar. O 
yüzden alt grubu çok geniş tutuyoruz. 
60-70 kişi tutabiliyoruz. Bu sayıdan 
elene elene 19 yaşına geldiklerinde 
20-22 kişiye düşüyor. 
Antalya dışından da transfer 
yapıyoruz. Ama bu transferlerin 
sayısını düşük tutmaya çalışıyoruz. 
Çünkü Antalya’nın nüfus 
olarak Antalyaspor’a yeteceğini 
düşünüyorum. Yine de dışarıdan da 
oyuncu alıyoruz. Bunun nedenine 
gelirsek, Türkiye’deki çoğu kulübün 
hatta Paris Saint-Germain’in de 
burada futbol okulları var.  Antalya’da 
iklim şartlarının elverişli olması 
nedeniyle 12 ay futbol oynama 
imkânı var. Ayrıca anne Rus, baba 
Rus ya da anne Azerbaycanlı, baba 
Ukraynalı gibi melez bir toplum 
yetişiyor. Melez çocuklar gelmeye 
başladı. Bu yüzden diğer kulüpler 
burada futbol okulu açıyor. Bize 
oralardan gelenler Antalyalı olmadığı 
için kolayca Antalyasporlu olamıyorlar. 
Antalyasporlu olmadıkları için de 
alma konusunda zorluk çekebiliyoruz. 
Altınordu, Galatasaray gibi kulüpler 
zaman zaman buradan futbolcu 
alıp götürebiliyor. Bu oyuncuları 
kaçırmama üzerine bir planımız 
var ama kaçırsak dahi Antalya’nın 
nüfusuna baktığımızda Antalyaspor’a 
rahatlıkla yetecek bir potansiyel 
olduğunu görüyorum. 
Biz, 6-10 yaş kategorisine teknik 
ağırlıklı eğitim yapıyoruz. 1012- yaş 
arasında taktiği ekliyoruz. Ama 
özellikle hücum ve savunma 
prensiplerini 12 yaşın sonunda 
bitiriyoruz. 13 yaşından itibaren hangi 
sistemi oynayacağımızı A takımla 
aynı şekilde götürmeye çalışıyoruz 
ve taktik ağırlıklı sistem üzerine 
çalışmalarımız devam ediyor.

Antalyaspor, 
altyapılardaki gençlerin 
eğitilebilmesi için nasıl 
bir yapı inşa ediyor? Bize 
biraz bu yapılanmadan 
bahseder misiniz? 
Akademiden Çıkacak Çocuklar, 
Futbolcu ve İyi Birey Olarak 
Yetişecek
Antalyaspor Spor Akademisi Gelecek 
Programı diye bir kitapçığımız var. 
Burada yazıyor. Akademiden çıkacak 
çocuklar, birincisi futbolcu olarak 
ikincisi iyi birey olarak yetişecekler. 
Bunun için çaba sarf ediyoruz. Kötü 

alışkanlıkları olmasın diye bununla 
ilgilenen bir psikolog kızımız var. 
Bir psikolojik danışmanımız ve bir 
de 16 yaş ve üzeri oyuncularımızla 
ilgilenecek bir mentorumuz var. 
Bunun dışında diyetisyen kızımız, 
sporcuların küçük yaştan itibaren 
beslenmeleri ile ilgileniyor. Sağlık ile 
ilgili bölümde sponsorumuz olan 
Memorial Antalya Hastanesi’nden 
de çok fazla faydalanıyoruz. Bize çok 
destek veriyorlar. Zaten altyapı ile 
ilgili sağlık sorunlarımızda A takım 
doktorlarından da faydalanabiliyoruz.

Yapılan araştırmalarda 
Türkiye, kulüpten yetişen 
oyuncular sıralamasında 
son sıralarda yer alıyor. 
Avrupa’daki liglere 
baktığımız zaman ise 
bu oran çok yüksek. 
Türkiye’deki kulüpler 
sizce altyapıya gerekli 
önemi veriyor mu? 
Maalesef vermiyorlar.  Bunun 
nedeni de aslında açıkça görülüyor. 
Avrupa’da bildiğim kadarıyla 
kulüpten yetişen oyuncuları oynatma 
oranı olarak %23’ün altına düşen 
kulüp yok. Ciddi kulüpleri söylüyorum. 
Bizde ise hiç mümkün değil bu 
oranı yakalayabilmek. Keza ben %25 
oranını dahi az buluyorum. Türkiye’de 
belki Altınordu var ama o da TFF 1. 
Lig’de oynuyor, Süper Lig’e çıkamıyor. 

Altyapılarda altyapıda 
yer alan kategorilerdeki 
teknik sorumluların 
rolleri nedir? Altyapıdaki 
hocaları geliştirmek 
için ne gibi çalışmalar 
yapılabilir?
Bizim seminerlerimizde ve kendi 
aramızda gerçekleştirdiğimiz 
toplantılarda futbolla ilgili 
sistemlerimiz ile yapmamız gereken 
bazı şeyleri oturtmaya çalışıyoruz. 
Örneğin biz; savunma, hücum, 
orta saha, kaleci gibi mevkilerin 
departmanlarını ayrı bir şekilde 
tutmak istiyoruz. Bunu da kitapçık 
haline getireceğiz. Küçük yaştan 
itibaren tamamen sistematik 
olarak onlar öğretilecek. Ama 13-14 
yaşından sonra tamamen sisteme ve 
taktiğe dönüş olacak. 
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Antalyaspor dışında birçok 
kulüpte farklı görevlerde 
bulundunuz. Yine Türkiye 
Futbol Federasyonu 
eğitimlerinde de sizi 
görüyoruz. Bu deneyimler 
size neler kattı? 
Tabi UEFA eğitimleri çok önemli. 
UEFA Lisansı, hakikaten futbolu 
öğretme açısından çok ciddi bir 
lisans diyebilirim. Buna da ilk 
gidenlerdenim. Tabi antrenör 
eğiticisi bile oldum yani, oraya 
kadar gittik Pro Lisanstan sonra. 
Bunun çok faydasını gördüm 
ama bizim onun daha da üstüne 
koymamız gerektiğini de gördüm. 
Tabi altyapı ile ilgili, akademi ile ilgili 
zaman zaman bizden sunumlar 
isteniyor Federasyon tarafından. 
Biz de hemen gidiyoruz. Orası bize 
ne katıyor diye soracak olursanız, 
oralarda çok şey öğreniyoruz. Bazen 
bir kelime, bazen bir cümle, bazen 
sayfalarca faydalanacağımız şeyler 
çıkıyor ortaya. Oraya gitmemizin 
faydaları, bizim açımızdan gerçekten 
de çok fazla.

Ülkemizde farklı 
zamanlarda dile 
getirilen yabancı oyuncu 
sınırı hakkında neler 
düşünüyorsunuz? 
Mevcut durum sizce Türk 
oyuncuları ve altyapıyı 
nasıl etkiliyor?

Ülkemizde Genç Oyuncuyu 
Oynatamıyorsunuz

Yabancı oyuncu sınırına normalde 
karşı olmamamız gerekiyor 
ama bizim ülkemizde maalesef 
olmuyor. Genç oyuncuyu 
oynatamıyorsunuz. 2-3 sene önceydi 
yanlış hatırlamıyorsam, bir Anadolu 
takımı ligden düşüyor ama hala 
11 yabancıyla oynuyordu. Küme 
düşmeyi garantilemişsin, 11 yabancı 
ile oynamanın ne anlamı var. Bu 
bilinç bizde yok. Varsa yoksa o gün 
yeneyim, puan alayım düşüncesi… 
Günlük düşünceler olduğu için 
yabancı konusuna ben çok fazla 
sıcak bakmıyorum. 
Mesela şu an Antalyaspor, Türkiye’de 
en fazla genç oyuncu oynatan 
kulüplerden birisi. Bu durum 

tamamen Ali Şafak Öztürk ve Fikret 
Öztürk’ün dünya görüşüyle alakalı 
bir durum. Oynatılmasını istiyorlar. 
Ali Şafak Öztürk ve Fikret Öztürk, 
Avrupai bir altyapı oluşturmak istiyor. 
Bunun içinde dışarıdan bir oyuncu 
alınacaksa, sonsuz destek veriyorlar. 
Altyapıda ne gerekiyorsa yapılıyor. 
Şunu içtenlikle söyleyebilirim ki 
kesinlikle iki sene içinde bu başkan 
ve bu yönetim olduğu sürece ne 
altyapının ne de üst yapının bir eksiği 
kalmayacak. Şu an her yaş grubunda 
A takımı yakalayacak 2-3 oyuncuya 
sahibiz.

Oyuncu gelişimlerinde 
sizin rekabete dayalı 
futbol yerine sonucun 
önemli olmadığı bir 
anlayışı temel aldığınızı 
duyuyoruz. Size göre 
altyapıdaki rekabet 
anlayışı, altyapıda yer 
alan alt yaş grubundaki 
oyuncuları nasıl 
etkiliyor? 

Bazı İşlerin %70’ini Hallettiğimizi 
Düşünüyorum

Bizim sistemimiz kazanmaya 
değil, oyuncu çıkarmaya dayalı bir 
düzen. Ben 17 yaş kategorisine 
kadar yarışmacı olmalarını 
düşünmüyorum. Gerçi ondan 
sonrasını da düşünmüyoruz. Hiçbir 
antrenör arkadaşıma neticeyi 
sormuyorum. Sadece oyun olarak 
tatmin olduk mu, bizi memnun 
eden bir oyun sergilenebildi mi onu 
düşünüyorum. Tabi her grubumuzda 
4-5 oyuncumuzu A takıma aday 
olarak düşünüyoruz. Onların nasıl 
oynadıklarını takip ediyorum. Yine de 
her ne olursa olsun Antalyaspor’un 
bir markası, bir camiası var. 
Çıktığımız maçlarda Antalyaspor’u 
kötü temsil etmememiz lazım. 
Onun için yenilsek bile o gün iyi 
mücadele etmemiz lazım. Bunu da 
arkadaşlarımız başarıyor. 
Gruplarımızı düzenli hale 
getireceğiz ama şu anki sistemde 
U19 kategorisinde sistemin 
bozukluğundan ötürü 5 tane büyük 
oyuncu oynatabiliyorsunuz. Bazı 
kulüpler oynatıyor, biz oynatmıyoruz 
ama diğer kulüpler oynattığı zaman 
maçları kaybedebiliyoruz.   
Bizim 9 yaşından itibaren 
gruplarımız var. Şimdi bunu yedi 

sekize indiriyoruz. Kötü gruplarımız 
yok ama hepsi şampiyon mu 
olacak? Olmayacak. Şampiyonluğu 
kovalayacak 2-3 grubumuz var ama 
şampiyon olmasalar da önemli değil. 
Biz, bu grupları iyi doldurduğumuz 
anca o zaman belki biz kazanmasak 
istemesek dahi o arkadaşlarımız 
şampiyonluğu getirecekler. Ama hiç 
önemli değil. Şampiyon olmasalar 
da iyi netice alıyorlar, iyi oynuyorlar. 
İzlemeye gelenler memnun kalıyor. 
Bu da bizi mutlu ediyor. 
Şimdi teknik kadro olarak bir 
kaliteyi yakalamaya çalışıyoruz. Eski 
futbolcularımız var mesela, çok iyi 
futbolculardı ama diploma sorunları 
vardı. Onları kazanmaya çalışıyoruz. 
Bizim istediğimiz diplomalara 
ulaştıklarında dört dörtlük bir eğitim 
kadrosu gelecek. Şu anki boşluğu 
Osman Hoca olsun ben olayım 
doldurmaya çalışıyoruz. 
Geldiğimiz günden bu yana 
bir yıl olmuş. Ekim kasım gibi 
çalışmalarımıza başlamıştık. Kısa 
sürede çok büyük aşama kat 
ettiğimize inanıyorum. İstediğimiz 
işlerin %100’ünü gerçekleştirdik 
dersek kendimizi kandırırız fakat 
bazı işlerin %70’ini hallettiğimizi 
düşünüyorum. 

Biraz da altyapılar 
dışında konuşalım. Sedat 
Karabük, Antalyaspor 
dışında neler yapar? 
Zamanını nasıl geçirir?
Ailem Ankara’da yaşıyor, ben burada 
yaşasam da onlar senenin 3-4 
ayını burada geçiriyorlar. İki şehirde 
yaşıyor gibiyiz. Artık Antalyalı olduk. 
Kardeşim burada yaşıyor. 
Tiyatroyu çok severim, operayı 
çok severim. Yeni bir oyun geldiği 
zaman seyretmek isterim. Hepsini 
de seyrettim herhalde diye 
düşünüyorum. Müzik de dinlerim. 
Briç oynamayı severim. Burada işim 
bittiği zaman genellikle eve giderim. 
Takıldığım öyle bariz yerler yoktur. 

Sedat Karabük’ün 
taraftarlara mesajına 
aşağıdaki QR code 

aracılığıyla ulaşabilirsiniz.



DEPLASMAN GÜNLÜKLERİ

SÜLEYMAN
TURHAN

TARİH: 19/06/1983 
YER: ATATÜRK STADYUMU 
MAÇ: ANTALYASPOR 5 – 2 ALTAY 

1. Lig’deki ilk maçımızda 
Fenerbahçe ile 1-1 berabere 
kalmışız. İkinci hafta ise Beşiktaş’tan 
altı yedik. Tabi bütün karizma yerle 
bir oldu. 
Ligin son maçı, herkeste ümitler 
tükenmiş vaziyette. Ligde kalmamız 
için Beşiktaş’ın Gaziantepspor’u 
üç farklı yenmesi, bizim Antalya’da 
Altay’ı üç farkla yenmemiz, Mersin 
İdman Yurdu-Samsunspor maçını 
ise bir farkla Mersin’in alması lazım. 
Altay geldi buraya, o zamanlar 
Altay’da Mustafa Denizli falan 
oynuyor. Ligin son maçı, haziran 
sıcağı, mahşeri bir kalabalık var, 
statta oturacak yer yok. Biz de o ara 
kapalının üstünde, eskiden Şeref 
Tribünü olan yerdeyiz. 
Goller atılıyor, Beşiktaş üç farkla 
galip, biz 5-2 öndeyiz. Mersin İY-
Samsunspor maçı da golsüz devam 
ediyor. Beraberlik Samsunspor’a 

yarıyor, Altay’ın iddiası yok ama 
öyle bir direniyor ki... O zamanlar 
polis telsizleri ve radyolardan haber 
geliyordu. Ama polis telsizlerine 
radyodan daha önce bilgi geliyor. 
Herkes maç bitsin diye beklerken 
birden bir gümbürtü koptu. Ben 
hayatımda ilk kez öyle bir ses 
duydum. Ne olduğunu öğrenmeye 
çalışırken, topçular topu bıraktı hatta 
Altay golü atıyordu. Alaattin son 
anda topu tribüne attı yoksa gol 
yiyorduk. Meğer Mersin maçında 88. 
Dakikada Memik gol atmış, Mersin 
İdman Yurdu 1-0 öne geçmiş. 
Biz, yerlerdeyiz. O zamanlar hiç 
unutmuyorum Orhan Gülmez 
ayakta, takım ayakta, millet 
sevinçten ne yapacağını bilemiyor. 
Mersin’de de Mersinliler ligde kaldık 
diye sevinirken, Samsunsporlular da 
ligden düştük diye üzülüyorlar. Bir 
öğreniyorlar ki bizim maç üç farklı 
bitmiş. Bu sefer Mersinliler kendi yarı 
sahalarında, Samsunlular kendi yarı 
sahalarına düştük diye ağlıyorlar. 

Deplasman Günlükleri 
bölümümüzün konuğu 07 

Gençlik kurucularından 
Süleyman Turhan oldu
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TARİH: 01/12/1985 
YER: ANTALYA ATATÜRK 
STADYUMU
MAÇ: ANTALYASPOR 4 – 2 
ADANASPOR 
Antalya’da oynadığımız 4-2’lik 
Adanaspor maçı var ki, bu maç da 
Antalyaspor açısından unutulmaz. 
O zamanlar Adanaspor, PTT, 
Karagümrük ve Antalyaspor 
şampiyonluğa oynuyor. 
Adanaspor’un kadrosunda 
Feyzullah, Ümit, Kayhan gibi isimler 
var. Adanaspor, o zamanlar koca 
armada. Türkiye’de en popüler 
oyuncular kimse, o takımda 
oynuyor. 
İlk yarıda skoru 3-0 yaptık. 
Adanaspor’un hocası bir sağ bek, 
bir sol bek değişikliği yaptı. O 
zamanlar bizim bir tarafta Sancar, 
bir tarafta santrfor Bekir, bir tarafta 
Adnan var. Adanaspor’da çıkan 
oyuncular “Hangi birini durdurayım” 
diye isyan ediyor. Bizimkiler, rakibe 
göre isimsizdi ama içeride dışarıda 
hepsini yenerek şampiyon oldu. O 
kadro belki de Antalyaspor tarihinin 
en güçlü kadrolarından biriydi. 

TARİH: 19/09/1993 
YER: DENIZLI ŞEHIR STADYUMU
MAÇ: DENIZLISPOR 1 – 1 
ANTALYASPOR 
O zamanlar Antalyaspor’u 
Erdem Tuğal çalıştırıyor. Biz 
Pamukkale’deyken bir klasik olarak 
yine beklettiler. Aramalar falan 
derken Denizli’ye girerken klasik 
arabalara saldırmalar, taraftarın 
otobüslerden inmesi derken bir 
sürü olay oldu. 
Stadyumun önüne geldik, maça 
gireceğiz. Rahmetli Çamur Veli 
ve Kürt Mahmut dışarıda. Alkollü 
olanları da içeriye almıyorlar. O 
zaman Pepe Akif’in kolunda kolluk, 
Beden Terbiyesi’nde görevli. O 
zamanlar tabi turnike yok, kağıt 
biletle maça giriliyor. Dışarıdaki 
herkesi bir şekilde içeri aldık, 10-15 
kişi kaldı. Onları da ben kapıdakilere 
rica ettim, “Bunlar mağdur, sakat, 
engelli” diye. Dışarıda kimse 
bırakmadık. 
O zamanlar da kulüpler, 
kendilerine gelir olsun diye araba 
piyangosu düzenliyor. Bir baktık, 
önümüzden 3 tane yeşil siyah 
kurdeleye sarılmış, süslenmiş 
Denizlispor arabası geçiyor. Millet 

eline ne geçtiyse fırlattı, arabaların 
ne camı kaldı ne çerçevesi ne 
kaportası… 
Stat tamamen doluydu. 
Denizlispor için de önemli bir 
maçtı. Denizlispor 1-0 galip 
durumda maçı devam ettirirken 
ve son dakikalara girilmişken bize o 
zamanın meşhur tezahüratlarından 
olan “Çarşafı topla, çarşafı topla” 
diye bağırmaya başladılar. Bizde 
de büyükçe Antalyaspor bayrakları 
vardı. 
Bize göre sol taraftan son 
dakikalarda bir serbest vuruş 
kazandık. Topun arkasına Ahmet 
Çelikhan geçti ve maç 1-1’e 
geldi. Bir anda yere düştüğümü 
hatırlıyorum, kendimi o kadar çok 
sıkmışım ki stresten, ambulansa 
götürdüler. Ambulansta yanımda 
da meşhur Topal Salih var. O 
da bayılmış ama yalandan. 
Ambulansı stadyumun içinden 
çıkardılar, Denizlispor taraftarının 
içinden geçiyoruz. Binlerce 
insan, ambulansın içinde bizim 
olduğumu bilseler yakarlar.  
Gözümüzü hastanede açtığımda 
başımızda hemşire ve doktor var. 
“Ne oldu? Nereden geldi bunlar?” 
diye sordu. Antalyaspor taraftarı 
olduğumuzu, maçtan geldiğimizi 
söylediler. Bize “Bir maç için böyle 
ayılıp bayılmaya değer mi?” dedi 
doktor. “Denizli maçı olursa, bir de 
golü son dakikalarda atarsan her 
şeye değer” diye cevap verdim. 
Denizlispor ile anılarımız bitmez. 
Denizlispor maçları, Antalyaspor 
için en önemli maçlardan biriydi. 
Fikstür belli olduğu zaman, herkes 
içerideki ve dışarıdaki Denizlispor 
maçlarının tarihlerini not alırdı. 
Çalışan çalışmayan, okuyan 
okumayan işini gücünü bu fikstüre 
göre ayarlardı. Tam bir milli maç 
havasına geçerdi bu maçlar. Derbi 
falan hak getire… O zamanki tribün 
olayları ve maçlarda yaşananlar, 
şimdilerde yaşananlar ile mukayese 
edilemez. Şimdiki zamana 
baktığımızda, o yaşananlar tasvip 
edilen şeyler değildi. Ama tribün 
olayları ve çekişmeler, o zamanlar 
kulüplerin çekişmesiydi. 
Denizli ile o husumetler geride 
kaldı. Bundan sonra da bu 
tür davranışların saha içinde 
mücadelede kalması lazım. Şu an 
onlar buraya geldiği zaman bizim 

lokali ziyaret ediyorlar, bizimkiler 
gittiklerinde onların lokalini ziyaret 
ediyorlar. Doğrusu da bu.

TARİH: 30/05/1994 
YER: ANKARA 19 MAYIS 
STADYUMU
MAÇ: İSTANBULSPOR 2 – 3 
ANTALYASPOR 
Ligin son maçında Bakırköyspor 
ile oynuyoruz. Bakırköy, bizden bir 
puan alsa dahi 1. Lig’e yükselecek. 
Biz onları yenersek de Vanspor 1. 
Lig’e çıkacak. 
Bizim Bakırköyspor’u yenmemiz 
de bizi play-offlara götürmüyor. 
Boluspor - Sakaryaspor maçı var, o 
maçı ya Boluspor kazanmalı ya da 
berabere bitmeli. Birçok denklem 
vardı yine. 
Antalyaspor, burada Bakırköyspor’u 
3-0 yendik. Bolu’daki skor 
önemli. Sakaryaspor, 1-0 öndeydi. 
Boluspor’un golünü 80. dakikada 
Beşiktaşlı Tacettin atmıştı. Bizim 
taraftarlar, Bolu’daki maçın 1-1 
bittiğini duyunca Açık Tribün 
önündeki telleri çökerttiler, millet 
sahaya indi. Ankara’ya play-off 
maçlarına gidiyoruz. 
Play-offta ilk maçımızda Konya’yı 
3-2 yendik, İstanbulspor da 
Bakırköyspor’u 2-1 yendi. Finalde 
Cem Uzan’ın İstanbulspor’u ile 
oynayacağız. O zamanlar Tanju 
oynuyor İstanbulspor’da. Kadro 
olarak da bizi beşe katlarlar. 
Ankara’nın emniyeti de çok sıkıdır. 
Maç başladı, biz malzemecinin 
çantasıyla içeri soktuğumuz 
sisleri, meşaleleri yaktık. Meşaleyi 
sisi tribünlere ilk sokan da 
Antalyaspor taraftarıdır. Bizim 
astsubay bir arkadaş vardı, bahriyeli. 
Donanmada tatbikatta kullanılan 
meşaleleri, sisleri getirdi bize. Biz de 
onları yakarak başlattık bu işi. 
2-0 öndeyiz. İyi de oynuyoruz. 
Derken 2-1 oldu, 2-2 oldu. 7-3 7-4 
bitecek maçta Tanju yüzde yüzlük 
bir gol kaçırdı. Tribünler ahlar, vahlar 
derken hakem Bülent Yavuz, son 
dakikalarda bir frikik verdi. Topun 
başına Adnan Gülek geçti. Şöyle 
barajın bir sağına, bir soluna baktı. 
Bir çatlattı 25 metreden ve gol! 
Şampiyon olduk.
Antalya’ya geldik,  yer yerinden 
oynuyordu. Çok unutulmaz bir 
maçtı



MEHMET FATİH
IŞIK
Öncelikle sizi 
tanıyalım. Fatih Işık 
kimdir?
7 Aralık 1981 Tekirdağ’da 
doğdum. Uludağ 
Üniversitesi beden eğitimi ve 
öğretmenlik bölümünden 
mezun oldum. Yaklaşık 
yirmi yıldır sporcu, altyapı 
antrenörü, A takım yardımcı 
antrenörü, A takım baş 
antrenörü olmak üzere 
hentbol branşının içindeyim. 
Hentbolun mutfağından 
gelip, en üst kademesine 
kadar yükselmiş bir spor 
adamıyım.
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Antalyaspor’a gelmeden önce 18 sene 
kadar Nilüfer Belediyespor’da sporcu, 
antrenör ve başantrenör olarak görev 
almıştınız. Uzun yıllar orada çalıştıktan 
sonra Antalyaspor’a geldiğinizde ne 
hissettiniz?
Nilüfer Belediyespor’un yeri kariyerimde benim için 
önemi çok büyük. Özellikle antrenörlük kariyerimde 
bana ön ayak olan, ilk deneyimlerimi yaşadığım ve 
gözümü ilk açtığım kulüp… 
Nilüfer Belediyespor’dan ayrılıp Antalyaspor’a 
gelmek kolay olmadı. Çok büyük emeklerin, çok 
büyük başarıların, çok büyük kazanımların olduğu 
18 yılın ardından buraya geldim. İlk üç ay büyük 
zorluklar yaşadım. Çünkü 18 yıldır bir şehirde ve 
kulüptesiniz. Anılarınız, başarılarınız, çok büyük 
işleriniz var. Bunları bırakıp yeni bir maceraya, yeni 
bir sportif deneyime yelken açıyorsunuz. Alışmak 
çok kolay olmadı ama iyi ki Antalyaspor’a gelmişim. 
Zaman geçtikçe kariyerim açısından Antalyaspor’da 
çalışmanın benim adıma doğru bir karar olduğunu 
gördüm. Antalyaspor’da çalıştığım için çok 
mutluyum.

Takımın başındaki ilk sezonunuzda ligi 
2. sırada tamamlayarak Antalyaspor 
hentbol takımını tarihinde ilk kez 
Avrupa’ya taşımayı başardınız. Bu 
başarının hikayesini anlatır mısınız? 

Hentbol Şubesini Yaşatıp, Belli Bir Noktaya 
Getirmek Kolay Bir İş Değil

Geçen yıl yaşamış olduğumuz sportif başarı, 
gerçekten kitaplara konu olacak kadar ciddi bir 
başarı hikâyesidir. Bu başarıda öncelikle Başkanımız 
Ali Şafak Öztürk ve Hentbol Şube Sorumlumuz 
Hakan İrban’a teşekkür ederim. Hentbol şubesini 
yaşatıp, belli bir noktaya getirmek kolay bir iş değil. 
Bu konuda özellikle Hakan İrban beyin çok büyük 
emeği ve özverisi var.  
Ben buraya geldiğim zaman, öncelikli hedefimiz 
ligde kalıp lige tutunmaktı. Sonraki hedefimiz ise 
ligin orta sıralarında 5 ile 8 arasında bitirebildiğimiz 
en iyi yerde bitirmekti.  
Geldiğim zaman transferlerin %90’ı yapılmıştı. 
Geldikten sonra yapmış olduğumuz antrenmanlar 
sonrasında hedefimiz doğrultusunda 2 oyuncu ya 
daha ihtiyacımız olduğunu belirtim. 



Sezon başında Hakan İrban ile 
yaptığımız toplantıda, bu takımın 
orta sıraları zorlayacağını ancak 
bununla yetinmeyip, Avrupa 
Kupaları’na katılabilecek bir 
mucizeyi yaratabileceğimizi 
söylemiştim. O da bana bunu 
yaparsak Antalyaspor tarihine 
geçeceğimizi söylemişti. 
Türkiye’nin içinde bulunduğu 
ekonomik durum belli. Dövizin 
fırlaması gerçekten bizi de 
etkiledi. Özellikle ilk yarıda maddi 
anlamda büyük sıkıntılar yaşadık. 
Manevi anlamda ise çok güçlü 
bir takım havasında durduk. 
O dönem Ali Şafak Öztürk’ün 
kulüp başkanlığına gelmesi ve 
finansal planlama ile hem maddi 
hem manevi anlamda bizim 
arkamızda durdular. 
Maddi sıkıntılar yaşasak da 
takımımız, manevi anlamda hep 
diri kalmayı başardı. 
İlk yarıyı beşinci sırada 

tamamladık. Beş aylık süreçte 
maddi sıkıntılarımıza rağmen 
sporcularımızın göstermiş olduğu 
karakter, özveri, fedakarlık ve 
mücadele örneği taktire şayandı. 
Sezon başındaki hedefimizin 
üzerinde yer alıyorduk. Ligdeki 13 
takım içinde ilk devreyi 5. Sırada 
bitirmek, gerçekten büyük bir 
başarıydı. 
Devre arasında bu maddi 
süreçte sıkıntı yaşadığımız bazı 
oyuncularımızla yollarımızı ayırdık 
ve yerine üç tane nokta transfer 
yaparak ikinci yarıya daha iyi bir 
başlangıç yaptık. İkinci devrede 
daha iyi oynamaya başladık. 
Sezon başındaki takım birlik 
ve beraberliği, takım oyununa 
ikinci yarıda daha ciddi anlamda 
nüfus etti. Antrenmanlarımızın 
da temposunu artırarak ligi 
ikinci sırada tamamladık. 7 yıldır 
Erkekler süper Lig’de mücadele 
eden Antalyaspor’u tarihinde ilk 

kez lig ikincisi yapma başarısını 
gösterdik ve Antalyaspor’umuzu 
ve ülkemizi Avrupa’da temsil 
etme hakkını kazandık.  
Biz, Bir Aile Olduk
Bu hikayede öncelikle kulüp 
başkanım Ali Şafak Öztürk’e, 
şube sorumlumuz Hakan İrban 
beye, yöneticilerimize, kulüp 
personeline teşekkür ediyorum. 
Sporcularıma ve teknik heyetime 
de göstermiş oldukları fedakârlık, 
özveri, mücadele, kazanma 
hırsı ve sahaya yansıttıkları 
performanstan ötürü teşekkür 
ediyorum. Biz, bir aile olduk. 
Gerçekten ‘Antalyaspor’ olduk 
ve çok büyük bir başarıya imza 
attık. Lig ikinciliği ile Avrupa’ya 
katılma hedefi, düşüncemizde 
bile yokken bunu başardık. 
Antalyaspor adına gerçekten bir 
tarih yazdığımızı düşünüyoruz.
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Avrupa’da karşılaştığınız 
Dobrogea Sud Constanta 
ile neredeyse 6-7 kat düşük 
bütçe ile mücadele ettiniz 
fakat iyi bir oyun ortaya 
koydunuz. Bu konuda neler 
söylersiniz?
Biz, bu sene geçen yılki başarıyı 
geride bırakarak, oradan da 
edindiğimiz tecrübelerle beraber 
mevcut kadromuzun çoğunu 
korumaya çalıştık. Ligde kalmak 
için mücadele eden bir takımın iyi 
bir başarı elde etmesi neticesinde 
birçok oyuncumuz, diğer kulüplerin 
transfer listesine girdi. Geçen yılın 
kadrosunun %70’ini koruyabildik. 
Ayrılan oyuncularımızın bazılarının 
yerlerini doldurduk. 
Mevcut Bütçe İle Avrupa’da 
Başarılı Olmak Kolay Değil
Avrupa’da oynayacağımız için geçen 
seneye göre çalışmalarımıza daha 
erken başladık. Oynadığımız kupa, 
hentbolda Şampiyonlar Ligi’nden 
sonra en prestijli kupaydı. Ciddi 
ülkelerin ciddi takımlarıyla karşılaşma 
imkanımız vardı. Bizim için de iyi 
bir tecrübe olacaktı. Çünkü mevcut 
bütçemiz ile Avrupa’da başarılı 
olmak çok kolay iş değil. 
Çalışmalarımızda Avrupa Kupası’nda 
bir iki tur atlama ve lige iyi bir şekilde 
başlama düşüncesiyle başladık. 
Yaptığımız transferlerde geçen 
seneki verimi alamadığımızı 
düşünmeme rağmen kura 
çekiminin ardından ciddi bir şekilde 
hazırlanmaya başladık. Kura 
çekimi için Hakan İrban bey 
ile birlikte Viyana’ya gitmiştik. 
Kura şanssızlığı diyebiliriz, 
geçen sezon Romanya 
Süper Ligi’ni ikinci sırada 
tamamlayan ve zorlu 
bir rakip olan, şube 
sorumlumuz Hakan 
İrban çekmememiz 
gereken beş takım 
arasından ilk sıraya 
yazdığım Dobrogea Sud 
Constanta ile eşleştik. 70 
yıllık bir kulüp tarihi olan Sud 
Constanta, Şampiyonlar Ligi 
deneyimi olan ve kupa kazanmış 
bir takım. 18 kişilik kadrosunda 17 
ismin farklı ülkelerin milli takımında 
oynayan oyuncularından oluşan, 2.5 

milyon avronun üzerinde bir bütçesi 
olarak bir takımla eşleştik. Avrupa 
Kupası’nda maalesef kura çok 
önemli. Final oynayacağın takımla ilk 
turda karşılaşabiliyorsun. 
Türkiye ve Avrupa’daki hentbol 
otoriteleri, bize %1 bile şans 
vermiyordu. Hatta iki maçın da 
farklı skorlarla biteceğini, rakibin 
turu zorlanmadan geçeceğini 
söylüyorlardı. Rakiple ilgili analizimizi 
iyi yaptık. Sezon öncesindeki beş 
maçı izledik ve özellikle kendi 
sahamızda oynayacağımız ilk maçta 
iyi bir oyun sergilemek istedik. İlk 
maçta kimsenin beklemediği bir 
oyun sergiledik. Rakibimize kolay 
lokma olmadığımızı gösterdik. İlk 
maçın ilk devresini 13-11 önde 
tamamlasak da ikinci yarının 
son on dakikasında yaptığımız 
basit hatalar yüzünden maçı 
berabere tamamladık. Beraberlik 
bizi gerçekten üzdü. 3-4 farkla 
kazanabileceğimiz maçı tecrübe 
eksikliğinden ötürü 24-24 
beraberlikle noktaladık.
İlk maçın skorundan ötürü 
kazanma umuduyla ikinci maç için 
Romanya’ya gittik. Maçın başından 
itibaren saha avantajını rakibimiz çok 
iyi kullanmayı başardı. Turnuvada 
ve ilk maçta hafif sakatlıklar yaşayan 
oyuncularımızın performansları 
da yeterli olmayınca, farklı bir 
skorla mağlup olduk. Tamamen 
kura şanssızlığı diyebiliriz ama 

Antalyaspor ve bizler için çok büyük 
bir deneyim oldu.

2018-2019 yılında 13 
takımla oynanan Süper 
Lig, bu sezon 9 takımla 
oynandı. Birçok takım 
maddi yetersizlikler 
sebebiyle kapanırken, çoğu 
oyuncu kulüplerinden 
ayrılmak zorunda kaldı. 
Antalyaspor bu krizden 
nasıl etkilendi?
Geçen yıl devre arasına dek lig, 14 
takımla oynanıyordu. Devre arasında 
bir takımın ekonomik yetersizlikler 
sebebiyle çekilmesinin ardından 13 
takımla devam edildi. 
Bu sezon başında o ekonomik 
sıkıntı ve süreç, gerçekten tavan 
yaptı. Dövizdeki artış da bu durumu 
etkiledi. Herkes ayağını yorganına 
göre uzatmayı istedi. Hentbol 
kulübü olan çoğu kuruluş ve 
belediye takımının ciddi anlamda 
ekonomik sıkıntı yaşadığını 
düşünüyorum. Bu yıl ligi yine 14 
takımla oynamayı beklerken, 
deneyimli hentbol kulüplerinin 
ekonomik nedenlerle kapanması, 
gerçekten Türk hentbolu ve Süper 
Lig adına kötü oldu. Kapanan dört 
kulüp de Türkiye’nin gerçekten 
önemli ve değerli kulüpleriydi. 
Hentbol camiası olarak onları 
kaybettiğimiz için üzgünüz ama bu 
ekonomik krizi en iyi şekilde yöneten 

kulüpler ayakta kaldı. 
Bu durumun Türkiye’deki 

hentbol kalitesi ve gidişatına 
büyük bir darbe indirdiğini 
söyleyebilirim. 20 yıllık lig 
tarihinde ilk defa dokuz 
takımlı bir Erkekler Süper 
Lig oynanıyor.

Finansal Anlamda 
Kulüplerin 
Desteğe İhtiyacı Var 

Federasyonumuzu da 
ciddi önlemler alması 

ve  kulüplerimize ciddi 
destek olması gerek fakat 

THF’nin bunu başaramadığını 
düşünüyorum. Ama finansal 

anlamda kulüplerin gerçekten 
desteğe ihtiyacı var.



Antalyaspor, ligin ilk 
devresini topladığı 
sekiz puanla 5. 
sırada tamamladı. 
İlk yarıya baktığımız 
zaman takımımızın 
performansını nasıl 
değerlendirirsiniz? 
İlk yarı itibariyle oynadığımız sekiz 
maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet 
ve 2 beraberlikle beşinci sıradayız. 
Geçen yıl da devreyi 5. Sırada 
bitirip, devre arasında yaptığımız 
transferlerle ligi ikinci sırada 
bitirmiştik. Geçen senenin 
ilk yarısıyla aynı süreçteyiz ve 
bulunduğumuz pozisyon itibari 
ile takımımızı başarılı buluyorum. 
Oynamış olduğumuz sekiz maçta 
talihsiz puan kayıpları yaşadık. 
Özellikle rotasyon konusunda 
sıkıntımız var. Bazı bölgelerde 
giden oyuncularımızın yerini 
dolduramadık ve bunun sekiz 
maçta bize ne kadar zarar verdiğini 
görüyoruz. 
İlk yarıyı daha başarılı bitirebilirdik. 
Oynadığımız son 2 maçta 
sakatlıklar yüzünden sıkıntı 
yaşadık. Özellikle son iki maç, 
derbi havasındaki maçlardı. Bu 

iki maçı kazandığımız takdirde 
ilk yarıyı zirvede bitirme şansımız 
vardı. Özellikle Milli Piyango 
maçından bir hafta önce dokuz 
farkla kazandığımız MYK Hentbol 
maçında Oleksandr Tiukin 45. 
dakikada sakatlandı. Bu sakatlık 
yüzünden oyuncumuz Milli 
Piyango maçında oynayamadı.
Milli Piyango maçına çok iyi 
başlayamadık ama oyunun 
ilerleyen zamanında toparlandık 
18-17 öndeyken, önce Salih’in 
ardından Oleg’in sakatlanarak 
sahayı terk etmesinden ötürü 
ve rotasyonda sıkıntı yaşamamız 
sonucunda önde götürdüğümüz 
maçı kaybettik. 
Beykoz maçına altıya yakın sakatla 
çıkacaktık. Tüm hafta boyunca 
uğraştık ve dört oyuncumuzu maça 
yetiştirdik. Maçın son dakikalarında 
hakem arkadaşların yapmış 
olduğu hataların ardından bizim 
de yaptığımız basit hatalarla maçı 
kaybettik.
Bu sene dokuz takımlı bir lig 
oynamamıza rağmen play-off 
sistemi var. İlk sekiz takım play-
off oynayacak, dokuzuncu takım 
küme düşecek. Ligi üçüncü veya 
dördüncü sırada bitirerek play-off 
öncesinde saha ve sıra avantajı 

yakalamak istiyoruz.

Antalyaspor taraftarlarının 
hentbola ilgisine dair neler 
söylersiniz? 
Antalyaspor, Türkiye’ye mal olmuş 
bir kulüp. Antalyaspor sadece 
bir futbol kulübü değil. Hentbol, 
voleybol, yüzme, sutopu, masa 
tenisi, espor gibi farklı branşlar da 
boy gösteren bir kulüp. 
Antalyaspor taraftarı da gerçekten 
büyük bir güç. Özellikle geçen 
sene oynamış olduğumuz 
müsabakalarda, Avrupa Kupası 
maçı da dahil olmak üzere bize 
17. adam olarak inanılmaz bir 
destek verdiler. Taraftarlarımıza çok 
teşekkür ediyorum. 
Her iki taraftar grubu da 
Antalyaspor için her yere giden, 
her yerde takımın yanında olan bir 
taraftar grubu.
Taraftarımızın Hınca Hınç 
Doldurmaları Gerekiyor
 Bize desteklerinden ötürü 
mutluyum ama bize olan ilgi 
ve alakaları daha fazla olabilir. 
Her maçta ciddi bir seyirci 
grubuna oynasak da Antalyaspor 
markası için bu sayı yeterli 
değil. Taraftarımızın hınca hınç 
doldurmaları gerekiyor salonu.
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Ali Şafak Öztürk ve Fikret 
Öztürk’ün hentbolla ilgili 
size ne gibi destekleri 
oluyor?
Öncelikle Antalyaspor Kulübü 
Derneği Başkanı Fikret Öztürk ile 
Antalyaspor A.Ş. Başkanımız Ali 
Şafak Öztürk’e ve yöneticilerimize 
teşekkür ederim. Çoğu futbol 
kulübünün amatör branşlarına 
bu kadar ilgi ve destek verdiğini 
düşünmüyorum.
1.5 yıldır bu kulüpteyim. Özellikle 
Ali Şafak Öztürk’ün kulüp 
başkanlığına gelmesiyle birlikte, 
Fikret Öztürk’ün de dernek başkanı 
olarak bu sürecin içinde olmasının 
ardından ikisinin de yanımızda 
olduğunu her an hissediyoruz. 
Altyapı ile ilgili çok ciddi projeler 
üretmeye başladık geçen yıldan 
beri. Bilhassa altyapı konusunda 
başkanlarımızın desteği bizlere 
sonsuz diyebilirim.

Hentbol Şube Sorumlusu 
Hakan İrban ile ilişkiniz 
nasıl? Hakan İrban’ı nasıl 
değerlendirirsiniz?
Hakan İrban, Sporu A’dan Z’ye 
Bilen Birisi
Hakan İrban bey, sporun içinden 
gelen biri. Basketbol, voleybol, 
futbol ve hentbol oynamış; voleybol 
ile hentbolda hakemlik yapmış bir 
isim. Gerçekten derler ya, sporun 
mutfağından diye; kendisi sporun 
tozunu yutmuş birisi ve ayrıca bir 
dönem gazetecilik de yapmış. 
Antalyaspor taraftar gruplarında 
etkisi olan, gerçekten sporu A’dan 
Z’ye bilen birisi, Hakan İrban bey. 
Transferimde Hakan İrban 
beyin payı çok fazladır. Çünkü 
çoğu spor kulübünde sporun 
içinden gelmeyen ve siyasetten 
gelen insanlardan oluştuğu için 
zorluklar yaşanabiliyor. Nilüfer 
Belediyespor’dan ayrıldıktan 
sonra Hakan İrban’ı arayıp, 
“Başkanım sizinle çalışmak için 
Antalyaspor’a gelmek istiyorum” 
dedim. Bunu dememdeki ana 
etken, kendisinin sporun içinden 
gelmiş olmasıdır. Gerçekten de 
sporu, sporcuyu, antrenörü biliyor. 
Maçın ruhunu gerçekten yaşıyor. 
Bana gerçekten de çok katkısı 
olduğu düşüncesindeyim. Bu 

sportif başarıda en büyük pay, 
Hakan İrban’a aittir diyebilirim. 
Teknik ekibi, sporcu kadrosunu bu 
şekilde uygun bütçeli bir boyutta 
oluşturması, onun başarısıdır. 
Onun için Antalyaspor’da 
hentbolun bir numaralı 
savaşçısı diyebilirim. O olmazsa 
kulübümüzde hentbolun 
devamının kolay olmadığını 
düşünüyorum. Antalya’da 
hentbolun yaşaması adına 
gerçekten çok büyük özveri ve 
fedakarlıklarda bulunduğunu 
buradaki 1.5 yıllık zamanımda çok 
iyi gördüm. 
Tekrar söylüyorum, Hakan Başkan 
Antalya’nın ve Antalyaspor’un 
olmazsa olmazlarından biridir.

Antalyaspor’un ligin ikinci 
yarısındaki ve ilerleyen 
sezonlardaki hedefleri 
nelerdir?
İlk devrenin ardından 
oyuncularımıza 18 gün izin verdik. 
Fiziksel ve mental anlamda 
oyuncularımızın dinlenebilmesi 
için üç hafta izinleri var. Bu izin 
süresince bulundukları yerde 
kendileri kondisyon çalışmaları 
gerçekleştiriyorlar. Takımımız 3 
Ocak tarihinde toplanacak ve ertesi 
gün antrenmanlara başlayacağız. 
29 Ocak’ta ise ilk maçımız olan 
Beşiktaş maçına çıkacağız. 
İkinci yarı herkes çok daha 
farklı bir Antalyaspor izleyecek. 
Hedefimiz, Avrupa’ya katılabilmek 
ve şampiyonluk yarışı içinde 
bulunabilmek. Onun için 
hazırlıklarımızı bu doğrultuda 
gerçekleştireceğiz. 
Beşiktaş maçından ve sonrasında 
oynayacağımız yedi müsabakadan 
galibiyetle ayrılarak, iyi puanlar 
alarak play-offa avantajlı bir skorla 
girmek istiyoruz. Öncelikle Avrupa 
Kupaları’nı garantilemek istiyoruz. 
Play-offlarda yarı final ve final 
oynayıp, şampiyonluk mücadelesi 
içinde olacağız.

Antalyaspor Hentbol 
Takımı ile okullara 
ziyaretler gerçekleştiriyor, 
panellere katılıyorsunuz. 
Bu panellerin gençlerin 
ilgisini hentbola 

çekmek ve geleceğin 
hentbolcularını yetiştirme 
anlamında ne gibi katkı 
yapması planlanıyor?
Özellikle altyapı, benim için çok 
önemli. Antalyaspor ile çalışmaya 
başladığımdan beri, kulübümüzün 
felsefesi ve başkanlarımızın 
felsefesine göre altyapıya önem 
vermemiz gerektiğini biliyoruz. 
Yıllarca Nilüfer Belediyespor’da 
altyapıya önem verdim. 
Gençlerimiz ve Altyapı Çok 
Önemli 
Gençlerimiz ve altyapı çok 
önemli. Her oyuncuyu dışarıdan 
getiremezsiniz. Kendi yetiştirdiğiniz 
oyuncunun da katkı vermesi 
gerekiyor. Başarıya bu şekilde 
ulaşabilirsiniz. 
Özellikle bu yıl, Antalya 
altyapısından yetişen gençlerimizin 
yoğun olduğu bir takım oluşumu 
içerisindeyiz. Ciddi bir Antalyaspor 
oluşumu gelişiyor. Bunun farkında 
olduğumuz için ‘Konumuz 
Hentbol’ isimli panelle Antalya’daki 
okulları periyodik olarak teknik 
ekibimiz ve sporcularımızla birlikte 
ziyaret ediyoruz. Öğrencilerle 
buluşup, onlara hentbolu 
anlatıyoruz. Spor bilincini 
onlara aşılamaya çalışıyoruz, 
onları hentbola yönlendirmeye 
çalışıyoruz. 

Gittiğimiz panellerde sadece 
söyleşi yapmıyoruz. Hentbol 
kalesine köşeleri delik şekilde 
kaleci posteri asarak, öğrenciler 
ve öğretmenlerin de zevkli bir 
zaman geçirmesini hedefliyoruz. 
Onlara orada kısa eğitimler veriyor, 
atışlar yaptırıyoruz. Atışlarda başarılı 
olan arkadaşlara kulübümüzün 
formasını, tişörtünü hediye 
ediyoruz. Böylece onları spora 
yönlendirmek için teşvik etmeye 
çalışıyoruz. 
Ayrıca hazırlık grupları, spor okulları 
şeklinde farklı projelerimiz var. Pilot 
okulları belirleyip, bu okullarımıza 
antrenör, servis ve malzeme 
konusunda destek veriyoruz. 
Proje, altyapıda olmazsa olmaz. 
Özellikle altyapıdaki projeleri 
başkanlarımız gerçekten 
destekliyor. Onlara buradan sizin 
aracılığınız ile tekrar teşekkür 
ediyorum.



Sizi Antalyaspor’un 
futbol maçında da, aynı 
gün hentbol takımının 
maçı olsa da voleybol 
takımının maçlarında 
da tribünde görüyoruz. 
Taraftarların da hoşuna 
giden bu davranışınızı 
aidiyet duygusu olarak 
nitelendirebilir miyiz? 
Ben bir spor adamıyım. 
Çalıştığım kurum ve kuruluş 
benim için çok önemlidir. Ben, 
Antalyaspor’u çok benimsedim. 
Gerçekten böyle büyük bir 
kulüpte çalışmaktan onur ve 
mutluluk duyuyorum. Burada 
çok güzel bir aile ortamı var. 
Futboldaki antrenörlerimiz olsun, 
voleyboldaki antrenörlerimiz 
ve sporcu arkadaşlarımız olsun, 
diğer branşlardaki antrenör ve 
sporcularımız olsun çok güzel 
bir diyaloğumuz ve ortamımız 
var. Antalyaspor’un başarısı için 
gerçekten aile olabilmek çok 
önemli ve Biz Antalyaspor olmayı 
başarabildik.
Özellikle çalışmadığım zaman 
diliminde hiçbir maçımızı 
kaçırmamaya çalışıyorum. 
Voleybol maçlarını da 
kaçırmamaya özen gösteriyorum. 
Mesela geçenlerde bizim 
Beykoz ile saat beşte maçımız 
vardı. Voleybol takımımızın da 
saat ikide çok önemli bir maçı 
vardı. Biz, takım olarak maçı 
hissetmeye, onlara destek olmaya 
gittik. Oradan da kendi maçımıza 
geçtik.
Antalyaspor Taraftarının 
Ruhunu Yaşıyoruz
 Futbolda da çoğu zaman 
benimle birlikte takımı da 
Antalyaspor’un maçlarına 
götürerek taraftarlarımızla birlikte 
takımımıza destek olmaya 
çalışıyoruz. Bu, önemli bir duygu 
ve olgu. Çünkü onlarla birlikte 
Antalyaspor taraftarının ruhunu 
yaşıyoruz, onlar gibi davranıyoruz. 
Bu da bize çok büyük bir güç 
katıyor.

Antalya’yı Süper Lig’de 
erkeklerde Antalyaspor, 

kadınlarda ise Muratpaşa 
Belediyespor temsil 
ediyor. Muratpaşa 
Belediyespor’un 
maçlarını da takip 
edebiliyor musunuz?
Antalya için spor şehri diyebiliriz. 
Bu şehir, özellikle hentbolu 
benimsemiş durumda. Kadın 
ve erkek hentbolunda iki tane 
önemli takımı barındırıyor. Geçen 
sene Muratpaşa Belediyespor ligi 
ikinci sırada tamamladı. Türkiye 
Kupası’nı da müzesine götürerek 
önemli bir başarıya imza attı. 
Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal da gerçekten spora ve 
projelere çok önem veren bir isim. 
Muratpaşa Belediyespor’a 
baktığımızda onlar da maddi 
sebeplerden ötürü gençleşme 
projesine yöneldiler. A Milli Takım 
ve Genç Milli Takım düzeyindeki 
yetenekli gençleri bünyelerinde 
toplayarak, farklı bir yapılanmaya 
gittiler. Özellikle Alt yapılarda 
projeler ile üreten, çalışan 
ve yetenekli sporcuları Türk 
Hentboluna kazandıran bir yapı 
içerisindeler.  Genelde maçlarına 
gidiyorum ve onları çok başarılı 
buluyorum.

Türk hentbolunda aktif 
olarak yıllarını vermiş bir 
isim olarak, geçmişten 
bugüne Türkiye’de 
hentbolun gelişimini 
nasıl değerlendirirsiniz?
1999 yılından bu yana hentbol 
camiasının içindeyim. 20 
yıl oldu. Bu 20 yılın 9 yılını 

aktif başantrenör olarak 
geçirdim. Antrenörlüğe 
başladığımda, Süper Lig’in en 
genç Antrenörüyüm. Şu an 
itibariyle de 10 yıl geçmesine 
rağmen Türkiye’nin en genç 
Antrenörüyüm. 
Türkiye’de hentbol, 1976’da 
oynanmaya başladı. Türkiye’nin 
mazisi bir Almanya, İspanya kadar 
eski değil. 
İlk günden bugüne hentbolda 
çok fazla dalgalanmalar yaşandı. 
Özellikle son iki yıldır ciddi 
anlamda düşüş yaşıyoruz. Avrupa 
ile aramızdaki makas ciddi 
şekilde açılmış durumda. Avrupa 
da Ülke sıralamasında 21. ve 
Dünya ülke sıralamasında 77. 
sıralardayız. Bu bizim adımıza 
gerçekten de iyi bir durum değil. 
İleri gitmek yerine geriye gittik. 
Son 20 yıldaki en kötü lig de bu 
sene gerçekleştiriliyor. 
Hentbol Federasyonu’nun ciddi 
projelerle adım atması gerekiyor. 
Hentbolun tanıtımı, kalkınması 
ve ileriye taşınmasıyla ilgili çözüm 
önerileri gerekiyor.

Maç esnasında ya da maç 
öncesinde uyguladığınız 
bir toteminiz var mı?
Totem gibi şeylere pek fazla 
inanan birisi değilim. Maçla ilgili 
gerekli olan tüm hazırlığınızı 
taktiksel ve mental anlamda 
yapmışsanız, bunu maça iyi 
yansıtırsanız başarılı olacağınıza 
inanırım. Hem fiziksel hem de 
zihinsel anlamda hazırlıklarımı iyi 
yaparak maça çıkmanın, benim 
için en iyi totem olduğunu 
düşünüyorum.
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Biraz da parke dışındaki Fatih Işık’ı 
tanıyalım. Antrenmanlar ve maç günü 
dışında bir gününüzü nasıl geçirirsiniz?
Hentbol Benim Hayatım
7/24 hentbolla yatıp kalktığımı söyleyebilirim. 
Hentbol benim hayatım. Benim hayatımda 
hentbolun çok önemli bir yeri var. Hentbol, nefesim 
diyebilirim. Hentbolsuz bir gün düşünemiyorum. 
Disiplin anlayışım ve iş aidiyetim çok yüksek. Haftalık 
programımızda üç gün çift, diğer günler tek 
antrenman yapıyoruz. Antrenman saatleri dışında 
genelde ofiste vakit geçiriyorum. Rakip analizlerini 
yapıyorum. Bunları takip edip, hentbol anlamında 
takımım adına üretkenlik yaratmaya çalışıyorum. 
Genel anlamda hentbola ayrılmış bir yaşam 
düzenim var. 
İzinli olduğum günlerde ise sinemaya gitmeyi, kitap 
okumayı seviyorum. Evdeysem film açarım. İçtenliği 

olan, gerçek hikâyelere dayanan filmleri ya da 
romanları izlemeyi daha çok seviyorum. Mümkün 
oldukça işimle ilgili seminerlere ve eğitimlere 
yer ayırırım. Boş vakit buldukça bu şekilde 
değerlendirmeye çalışırım. 
Her türlü sporu izlemeyi, takip etmeyi, o sporlarla 
yakından ilgilenmeyi istiyorum ama hayatımın çoğu 
zamanını hentbola ayırınca, diğer sporları yalnızca 
görsel olarak izlemek zorunda kalıyorum. Evimde 
bile genellikle spor kanalları açıktır. 
İşi ve tatili birlikte yapmaya özen gösteriyorum. Spor 
ile yaşıyorum diyebilirim.

Mehmet Fatih Işık’ın taraftarlara mesajına 
aşağıdaki QR code aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
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Ufuk Akyol, 27 Ağustos 1987 
tarihinde Almanya’nın Ravensburg 
şehrinde doğmuştur. 
Futbola yedi yaşında TSB 1847 
Ravensburg altyapısında başlayan 
Ufuk Akyol, 2012-2015 yılları 
arasında VfB Stuttgart’ta top 
koşturmuş, 2015-2016 sezonunda 
1. FC Heidenheim 1846 takımına 
geçmiştir. 
Daha sonra kariyer rotasını Türkiye’ye 
çeviren Ufuk Akyol, 2016 yılının 
ağustos ayında Fatih Karagümrük’e 
transfer oldu. Fatih Karagümrük 
ile başarılı bir üç sezon geçiren ve 
birçok kulübün peşinde koştuğu 
Ufuk Akyol, tercihini Antalyaspor’dan 
yana kullanarak sezon başında 
takımımıza transfer olmuştur. 
Bu sezon 16 resmi maçta forma 
giyen Ufuk Akyol, iki gol kaydetti. 
1311 dakika sahada kalan Ufuk, dört 
sarı kart gördü.
Sekiz kez Almanya U16, bir kez 
Almanya U17 forması giyen Ufuk 
Akyol, Almanya Milli Takımı ile bir 
kez de gol sevinci yaşamıştır. 

Adı Soyadı: Ufuk Akyol

Doğum Tarihi: 27 Ağustos 1987

Forma Numarası: 19

Boy: 1.80 mt

Oynadığı Pozisyon: Orta Saha



GEÇMİŞ ZAMAN

Antalyaspor taraftarları arasında 
takımımızın tarihine damga vurmuş, 
geçmişten bu yana en değerli ve en 
önemli oyuncular arasında belki de ilk 
üçte gösteriliyorsunuz. Camia açısından 
bu şekilde
anılmak nasıl bir his?

En Sevdiğim Şeyler; Antalya, Antalyaspor ve 
Antalyaspor Taraftarları

Ben futbol hayatımda da Antalya’yı çok sevmiştim, 
şimdi de çok seviyorum. Antalya dışında transfer 
olduğum kulüplere kulübün o zamanki maddi 
problemlerinden ötürü gittim. Şartlar öyle gerektirdi, 
mecbur ayrılmak zorunda kaldık. Yoksa ben hayatım 
boyunca Antalyaspor’dan başka bir takımda oynamayı 
düşünmedim. Benim en sevdiğim şeyler; Antalya, 
Antalyaspor ve Antalyaspor taraftarları. Bilhassa 
taraftarlarla çok büyük bir bağım var. Futbolu 20 sene 
önce bırakmış birisinin bu şehirde, bu camiada bu 

şekilde sevilmesi gerçekten çok gurur verici bir olay.

OLUR Kİ

Öncelikle sizi tanıyalım.
Adnan Gülek kimdir?
17 Aralık 1963’te doğdum. Hollanda’da futbola 
başladım. Daha sonra 20-21 yaşında Türkiye’den 
Antalyaspor’a transfer oldum. Antalyaspor’da yedi sene 
top oynadım, takım kaptanlığı yaptım, şampiyonluklar 
yaşadım. 

O, Antalyaspor tarihine adını altın harflerle 
yazdırmış bir isim. O, 31 Mayıs 1994’te 89. 
dakikada attığı enfes frikik golüyle Antalyaspor’u 
1. Lig’e taşıyan isim. Geçmiş Zaman Olur ki 
bölümümüzün bu ayki konuğu Antalyaspor 
efsanelerinden Adnan Gülek oldu.
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Adnan Gülek, futbol camiasında 
çeşitli lakaplarla anılıyor. Bu lakaplar 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu 
lakapların ortaya çıkış hikayesini bir 
de sizden dinleyebilir miyiz?
Lakaplardan Hiçbir Zaman Gocunmadım
Bir oyuncu için lakap da önemlidir. Çoğu 
oyuncuda yoktur. Tabi bu biraz da futbolla 
alakalı bir şey. Sahanın içindeki oyununla, 
saha içinde yaptığın hareketlerle alıyorsun 
bu lakapları. Futbolun içinde varyete demek; 
kıvrak, top cambazı demek.  İyi oyuncular bunları 
yapabiliyor. E tabi seyircinin gözüne hoş gelen, 
seyircinin gözünde hoş gelen bir futbol oynayan 
bir tiptim. Varyetelik de önemli değil burada, 
önemli olan icraat. Lakaplar güzel bir şey, bu 
lakaplardan da hiçbir zaman gocunmadım. Öyle 
bir şey var ki, Adnan isminde çok kişi oynamıştır 
ama o lakabı kullandıkları zaman hemen 
biliyorlar kim olduğunu. Ama bu taraftarın 
taktığı bir lakaptır bana. 

Adnan Dinçer, belgeselinde sizden 
“Adnan Hoca kadınları maçlara 
getirtmeye çalışırdı. Kadınlar 
eskiden maça gelmezlerdi. Maça 
gelmelerini bile Adnan Gülek 
başlattı” şeklinde bahsetmişti. Bu 
konuda neler söylersiniz?
Lakaplardan Hiçbir Zaman Gocunmadım
Benim hayatımda Adnan Dinçer’in çok önemli 
bir yeri vardır. Beni yaratan insan desem, bütün 
her şeyimi ona borçluyum desem yalan olmaz. 
Benim hayatımdaki yeri ve önemi çok büyüktür. 
Eskiden tabi ki hoca bunu Türkiye’de ilk yapan 
Adnan Dinçer’di. Bayanları maça davet ederdi.
Eskiden kadınlar maçlara gelmezdi. 
Gelmedikleri için Adnan Dinçer öncülüğünde 
öyle bir organizasyon başladı. Buradaki 
idarecilerin hanımları, çoluk çocukları derken 
çok sayıda kadın taraftar maçlara gelmeye 
başladı. O furyayı Türkiye’de ilk başlatan 
Adnan Dinçer’dir. Çok önemli bir iş yaptığını 
düşünüyorum. E şimdi statlarda görüyorsunuz, 
her yerde kadın taraftar var. Kadınların maçta 
olması, hem maçın tansiyonunu düşürür hem 
küfürlü ortamı biraz daha azaltır. 
Adnan Dinçer’in yorumuna gelirsek, 
Hollanda’dan geldiğim zaman değişik bir 
tipim vardı. Saçlarım çok uzundu eskiden. 
Omuzlarımdan aşağıya inen, yele gibi saçlarım 
vardı. Millet de meraktan, yavaş yavaş gelip 
izlemeye başladı. Bir de nasıl diyeyim, olaylı bir 
kişiliğim vardı futbolculuk hayatım boyunca. 

Dediğim dediktir, haksızlığa hemen karşı 
çıkarım. Bu yüzden çok kadro dışı kalmışımdır, 
kaptanlığım alınmıştır, para cezası yemişimdir. 
Fakat olaylı bir kişiliğim olsa da sahadaki 
oyunumdan hiçbir şekilde taviz vermezdim. 
Önceliğim yaptığım iş ve aldığım paranın 
hakkını vermekti. 

Antalyaspor ile yedi sezon 
forma giymiş, forma giydiğiniz 
maçların yaklaşık %96’sında ilk 
on birde sahaya çıkmıştınız. Bu 
istatistiğe bakarak dahi birçok 
teknik direktörün vazgeçilmezi 
olduğunuzu söyleyebilir miyiz?
Hiçbir Zaman ‘Ben’ Demedim
Hocanın senden vazgeçmemesi, 
oyunculuğunuzla alakalıdır. Yoksa hiçbir oyuncu 
vazgeçilmez değildir. Herkesten vazgeçilebilir. 
İyi oynadığınız, işinizi iyi yaptığınız, başarılı 
olduğunuz sürece sizi hiçbir oyuncu kesemez. 
Çünkü hiçbir hoca bindiği dalı kesmez. Orada 
benim skora yaptığım katkı da çok önemli. Hiç 
olmadık dakikalarda ortaya çıkarım, gol atarım, 
eski sisteme göre konuşursak iki puanı getiririm. 
Tabi bunları yalnız yapamazsın. Yıldız oyuncu 
olmak apayrı ama takımda on tane daha 
oyuncu var. Onlar olmadan da biz, hiç oluruz, 
işe yaramayız. Yanımızdaki arkadaşlarımız da 
çok önemli. Hiçbir zaman ‘ben’ demedim 
hayatımda. Benim için önemli olan, her 
zaman arkadaşlarım olmuştur. Her maçtan 
sonra golü atsam da, galibiyeti getirsem de, 
şampiyonluğu getirsem bile ilk yaptığım şey, 
arkadaşlarıma teşekkür etmek olmuştur. Bunları 
yapabiliyorsam, bunları başarmışsam, onların 
sayesindedir. Onların hakkı benden daha 
büyüktür. Yetenek, bireyselliktir. Takımsız hiçbir 
şeysiniz. Tek başına yapabiliyorsan, buyur çık 
sahaya.  
Arkadaşlarımın hayatımda çok büyük önemi 
vardır. Bizler burada efsane diye anılıyor 
olabiliriz. Ama bana göre Antalyaspor forması 
giymiş herkes, benim için efsanedir. Herkesi çok 
severim, herkesle halen görüşürüm. Kimseyle 
kavgam olmamıştır. Benden daha iyi olan birisi 
gelse ben daha mutlu olurum. Paylaşmak 
önemli… Her şeyi paylaşabiliyor isen, başarı 
kendiliğinden gelir zaten. Bir tek futbolunla 
efsane olamazsın yapmazlar seni. Kişilik 
ve karakteri futboluna katarsak bir yerlere 
gelebilirsin. Ben belki saha içinde hırsımdan 
kaynaklı olarak ahlaklı değildim ama zeki 
ve çeviktim. Bazen takıma da zarar vermiş 
oluyorum ama sahada Antalyaspor için her 
şeyi yaparım.



İlk golünü kaydettiğiniz maç olan 
1985-1986 sezonundaki 4-0’lık 
Edirnespor maçını hatırlıyor 
musunuz? O ilk golünüzde neler 
hissetmiştiniz?
O maçta attığım gol, benim attığım ilk goldü. 
İlk iki maç, alışma safhasında geçmişti. Kamp 
dönemi geçiriyorsun, hazırlıklar derken lig 
başlıyor. E lige de alışman lazım. Hollanda’da 
farklı, burada farklı bir futbol oynanıyor. Sezonun 
üçüncü maçıydı. Benim de patlama maçım oldu. 
O maçta çok iyi oynamıştım. O maçın ardından 
şehirde gözler üstümüze çevrildi.

1993-1994 sezonu… İstanbulspor 
ile oynanan play-off maçında 2-0 
öne geçtiğimiz maçta rakip skoru 
2-2’ye getirmiş, 89. dakikada frikiğin 
başında Adnan Gülek… Kazanılacak 
bir golle Antalyaspor, Süper Lig’de. 
Topun başına geçerken neler 
hissettiniz? 
İstanbulspor Maçındaki Gol, Hayatımın En 
Önemli Golü
O sene biz play-offa son maçta kalmıştık. 
Altıncı takım olarak play-offa kaldık. Finaller 

Ankara’daydı. O zaman Başkan Hasan Subaşı, 
Futbol Şube Sorumlumuz İsmail Bilal, Takım 
Menajerimiz Turgay Soyer’di. Play-offta ilk 
maçımızda Konyaspor ile karşılaştık. Konyaspor 
da iyi takımdı, Sertan Eser falan vardı onlarda. 
Yarı finalde ben de 40 metreden frikik 
golü atmıştım. Enteresan bir goldü. Rüzgar 
vardı. 3-2 yendik ve finalde İstanbulspor  ile 
karşılaşacaktık. İstanbulspor’da da Tanjular, 
Saffetler... O maçta Murat’ın iki golüyle 2-0 
öne geçtik. İkinci devre sahneye Tanju çıktı. 
İki kafa golüyle skoru 2-2 yaptı. Hepimiz buz 
kesilmiştik. Ondan sonra İstanbulspor’un 
da bir topu yan direğe çarpıp dışarı çıktı. 
89. dakikaya kadar sıkıntılı bir maç geçirdik. 
Gençlerbirliği’nde de oynadığım için o 
stadyumu iyi biliyordum. Saatli kalenin oraya 
doğru frikik kazandık. Topu dikip, frikiği atana 
dek doksanı geçti. Frikikten sonra ortalık biraz 
karışmıştı. Hatta Tanju, Hakem Bülent Yavuz’a 
frikik verdiği için sitem ediyordu.  Attın, attın. 
Atamadın, ne olacağını bilmiyoruz. Öyle 
bir andı. 3-2 öne geçtik. O sene lige çıktık 
ve uzun süre 1. Lig’de oynayarak söz sahibi 
olduk. 
O gol için hayatımın en önemli golü 
diyebilirim.20-25 sene sonra dahi o gol 
konuşuluyorsa, demek ki gerçekten çok 
önemli bir golmüş. 

Adnan Gülek’in 
Antalyaspor’a transferi 
nasıl gerçekleşti? 
Hollanda’nın Sparta Rotterdam 
takımında profesyonel 
oyuncuydum. 16 yaşında 
profesyonel oldum.  Orada 
oynarken Milli takıma davet 
edildim ve Türkiye’ye geldim. 
Beni çağıran o zaman da Adnan 
Dinçer’di. Milli maçta oynadık 
ve herkes memleketine döndü. 
Ondan üç sene sonra Adnan Dinçer 
beni aradı. “Ben Antalya’dayım. 
Seni burada görmek istiyorum, 
gelir misin?” diye sordu. Oturduk, 
konuştuk, anlaştık. Atladım uçağa, 
geldim buraya. Yine Adnan 
Dinçer’in sayesinde Türkiye’ye 
gelmiş oldum ama iyi ki gelmişim 
diyorum. 
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Antalyaspor birkaç dönem de 
olsa kısa süreli hocalık deneyimi 
yaşadınız ve başarılı zamanlar 
geçirmiştiniz. Bir anda neden 
bıraktınız? Teknik direktörlüğe 
devam etmeme sebebiniz neydi?
Antrenörlük kariyerim, Walter Meeuws’ın 
yardımcısı olarak Gençlerbirliği ile başlamıştı. 
Orada altı ay kadar sürdü. Meeuws ayrıldıktan 
sonra ben de ayrıldım ve Antalya’ya döndüm. 
Antalyaspor’da Süper Lig’de kısa bir dönem 
çalıştım. Sonra takım düşmüştü. Daha sonra 2. 
Lig’de Adnan Dinçer ile başladım. Hoca bırakınca 
Başkan Menderes Türel benim devam etmemi 
istedi. Kısa bir dönem devam ettim. Gayet başarılı 
şekilde idare ettim. Onun üstüne hoca geldi 
çünkü benim diplomam yoktu. 6-7 maç kaldım, 
çok başarılı olsam da diploma sıkıntısı oldu. Galip 
geliyoruz, sordukları şey diplomam. En son basın 
toplantısında gazetecinin birine “Sorununuz ne, 
bu takımın başarısı mı önemli, benim diplomam 
mı önemli kardeşim?” dedim. Hala ligde 
diplomasız çalışan hocalar var. Diploma, diploma, 
diploma… Benim üstüme Tarık Söyleyici gelince 
yardımcılık yapmayacağımı söyledim. Bir de 
Metin Türel zamanı vardı, onunla da bir dönem 
çalıştık. Beni istediğini söylemişti yardımcısı 
olarak. Sonra Metin Hoca bırakmak zorunda 
kaldı. O zaman yine Menderes Türel yine benim 
devam etmemi istedi. O riske girebilir miyim diye 
düşündüm kendi kendime.   Ama tabi ki hayır 
diyemedim. Onun da altından başarıyla kalktım. 
Antrenörlük hayatım oldukça başarılı geçmişti 
burada. 
Bırakma sebebime gelirsek, Türkiye’de bu işin 
rahat bir şekilde yapılmadığını gördüm. Türkiye’de 
bu sistem oturmadığı ve profesyonelleşmediği 
için yapmayacağımı söyledim. O seneden sonra 

futboldan uzun süre uzak kaldım. Ticarete 
girdim, başka bir hayata yöneldim ama futbolsuz 
olmayacağı belliydi. 
Futbolsuz Hele Antalyasporsuz Yapamam
Ben, futbolsuz hele Antalyasporsuz yapamam. 
Başka yerde de çalışmam. Sayın Başkan Ali 
Şafak Öztürk ilk geldiği zaman İsmail Bilal de 
yönetimdeydi. Yeni bir scout ekibi kuruluyordu. 
Benle de görüştüler ve sağ olsunlar beni de bu 
işe layık gördüler. Maçlara gidiyorum, oyuncu 
izliyorum, Antalyaspor’a oyuncu kazandırmaya 
çalışıyorum. Üç senedir de bu işteyim.

Antalyaspor tarihinde efsane olan 
anılan isimlerden birisi siz, diğeri de 
rahmetli Kelebek Levent’ti. Beraber 
oynadığınız zamanları bize anlatır 
mısınız? Levent Tekne için neler 
söylersiniz?
Beraber oynadığım, en sevdiğim takım 
arkadaşlarımdan bir tanesiydi Levent. Saha dışında 
bile her zaman birlikteydik. Akşamları birlikte oturup, 
zaman geçirirdik. Levent, Türk futbolunun kaybettiği 
belki de en büyük yeteneklerdendi. Onun futbol stilini 
Messi’ye benzetiyorum. Boyu da, tipi de, sürati de, 
çabukluğu da aynı Messi gibiydi. Elim bir kazada onu 
kaybettik. Çok üzüldük. Çok büyük oyuncu olacaktı, 
çok… Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Antalya, müthiş 
bir oyuncuyu kaybetti. Çok iyi bir çocuktu, bizim için 
de büyük bir darbe oldu. Bütün camiayı üzdü. Allah 
rahmet eylesin. O, bizim canımızdı. 



Antalyaspor’un 1985-1986 ve 
1993-1994 şampiyonluklarına 
futbolcu olarak tanık oldunuz. Bu 
şampiyonluklardaki hislerinizi 
öğrenebilir miyiz? Antalya şehrinin o 
zamanki duyguları nelerdi?
Kelebek Levent Aynı Messi Gibiydi
Hayatta en mutlu olduğum şey, birini mutlu 
etmektir. Birini mutlu edebiliyorsam, ben 
de çok mutlu oluyorum. Kolay mı, futbolla 
bir şehri mutlu edebiliyorsun. Bundan daha 
büyük bir mutluluk olabilir mi! Koskoca 
bir şehri mutlu ediyorsun. 1993-1994’teki 
şampiyonluğunda o frikik golünün ardından 
kucağındaki çocuğu fırlatanı mı ararsın, 
tarladaki tüm kasaları atanı mı ararsın… Ne 
hikayeler duyuyorum, insanın çocuğu oluyor 
ve adını Adnan koyuyor. Bunlar, çok güzel 
şeyler. Bizler, şehri temsil ediyoruz. Onun 
için halk ne istiyorsa, karşılığını vermeye 
çalışacaksın. 

Biraz da günümüze dönersek, Antalyaspor 
oyuncu izleme komitesinde yer alan biri 
olarak bu komitenin çalışma prensipleri 
nelerdir? Örneğin bir futbolcuyu izlemek ve 
takıma katmak için nasıl bir strateji izleniyor?

Scoutluk İşi, Biraz da Şans İşi
Burada komple bir ekip var. Biz, burada 
5-6 kişiyiz. Herkes her hafta bir maç izliyor. 
Takip ettiğimiz oyuncular var, onları izlemeye 
gidiyoruz. Hepimiz oyuncu izlemeye 

gidiyoruz, raporları topluyoruz. Kimin elinde 
ne var, olumlu mu, olumsuz mu bunları 
değerlendiriyoruz. Scoutluk işi, biraz da şans 
işi.  Bir oyuncuya bakmışsın çok iyi, iki sene 
sonra düşmüş. Burada futbolcu gelişimi de 
çok önemli. Bakın, Merih şimdi Juventus’ta 
oynuyor. 16-17 yaşında Fenerbahçe 
altyapısından ayrıldı. Şimdi 30-40 milyon 
avrolardan bahsediliyor. 
Biz, burada iyi bir sistemle çalışıyoruz. Sedat 
Karabük ile birlikte iyi bir sistemimiz var. 
Oyuncu bizden kolay kolay kaçmaz ama 
özellikle genç oyuncunun gelişimi de önemli.

Saha dışına dönersek, Adnan Gülek, 
Antalyaspor dışındaki zamanlarını nasıl 
geçirir? Neler yapar? 
Bizim yaptığımız işten dolayı çok fazla 
kendimize zaman ayırma şansımız 
olmuyor. Çünkü yılın 12 ayında da 
futbol organizasyonları olduğu için bu 
organizasyonlarda bulunmamız gerekiyor. Boş 
vakit bulduğum zamanlarda tenis oynamayı 
veya halı sahada futbol oynamayı seviyorum.
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Adnan Gülek’in taraftarlara mesajına aşağıdaki 
QR code aracılığıyla ulaşabilirsiniz.





DİLARAYesil.
13 yaşından bu yana aktif olarak 
voleybol oynuyorsunuz. Voleybol ile 
tanışman nasıl gerçekleşti?
İlkokulda beden eğitimi öğretmenimiz, okul 
takımı için seçme yapacaktı. Katılmak isteyenler 
için antrenman saatini ve yerini verdi. Seçmelere 
gider gitmez okul takımına seçildim ve 30 kişilik 
gruptan bu işi ilerletip bırakmayan tek kişi oldum.

Sezon başında yaşanan sakatlıklar 
ve alınan başarısız sonuçlar derken 
şimdi tutulamayan bir Berlin Döner 
Antalyaspor var.  Bu konu hakkında 
neler söylersin?
Sezon başında talihsiz sakatlıklar yaşadık. 
Birbirimize alışma süreci, takım uyumunu 
yakalamak derken belli bir süre geçti. 
İlerleyen zamanlarda eksiklerimizi giderdik. 
Kadromuza tecrübeli oyuncuları da dâhil ederek, 
daha güçlü ve daha uyumlu çalışan bir takım 
olduk. Bu sayede başarı da gelmeye başladı. 
Başlarda kötü sonuçlar alan bir takımımız vardı 
ancak şu an aldığımız sonuçlar gerçekten çok 
iyi. Takımımızın daha iyi olacağına inanıyorum, 
takımıma ve ekibimize güveniyorum. 

Geçtiğimiz sezon ile bu sezon 
arasındaki farklar nelerdir?
Geçtiğimiz sezon bildiğiniz gibi TVF Kadınlar 
2. Ligi’nde mücadele ediyorduk. Takımımız, 
sadece Antalya doğumlu oyunculardan 
oluşuyordu. Dış transfer ile takımımızda 
yer alan oyuncu yoktu. “Antalya’nın kızları, 
Antalya’nın takımı” anlayışı hakimdi. 
Geçen sezon sıfır transfer ile bütçesi bizden 
katbekat yüksek ve daha çok yatırım alan 
takımlara karşı iyi bir mücadele verdik. 
Beklenmeyeni gerçekleştirerek, transfer 
yapmadan play-offlara yükseldik. 
Bu sene ise geçen sene yaptığımız 
çalışmaların meyvesini almaya başladık. 
Antalya’nın kızları ile çıktığımız bu yolda, 
takıma birkaç yabancı ve tecrübeli ismi dahil 
ederek, takıma destek oluşturduk. 
Sorumluluk alma ve voleybol kalitesi 
açısından geçen sezon biraz daha rahatken, 
bu sene daha fazla sorumluluk almaya 
başladık. İleride bizler ve Antalya’nın kızları 
için 1.Lig’de mücadele edecek bir takım 
olmasının kendi adıma oldukça gurur verici 
olduğunu söyleyebilirim. 
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Voleybol takımında libero nedir? 
Neden libero? Bir liberoyu iyi yapan 
özellikler nelerdir?
Libero; sahada diğer takım arkadaşlarından 
farklı bir forma giyen, görevi sadece savunma 
olan, genellikle diğer oyunculara göre kısa olan 
ve ön pozisyonda oynamayan mevkidir. Libero, 
aynı zamanda psikolojisi sağlam olan, takım 
arkadaşlarına oyundan düştüğü anlarda bile 
destek olup, oyuna dönmelerinde yardımcı olan, 
takımın neşe kaynağı olan isimdir. 
Bir liberoyu iyi yapan şeyler, iyi defans yapması 
ve servis manşet alıyor olmasıdır. Bir liberonun 
kesinlikle refleksinin ve sezgilerinin iyi olması 
gerektiğini düşünüyorum. 

İlerleyen dönemlerdeki kariyer 
planlamanız nedir?
Ben, aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Bölümü son sınıf öğrencisiyim. 
Öncelikle dil eğitimi alıp, yurtdışında voleybol 
deneyimimim olmasını amaçlıyorum. Voleybol 
hayatımda ilerleyebildiğim kadar ilerleyip, daha 
sonra öğretmenlik yapmayı düşünüyorum.

SadeceAntalyaspor E-dergi 
aracılığıyla okurlarımıza ve özellikle 
voleybola başlamak isteyen gençlere 
ne söylemek istersiniz?
Bu büyük ailede olduğum için çok mutluyum. 
Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, bizi hiçbir 
maçta yalnız bırakmadılar. 
Voleybola başlamak isteyen gençlere 
verebileceğim en büyük tavsiye, iyi bir altyapı 
eğitimi alarak yollarına devam etmeleridir. Bunun 
bilincinde, bedenlerine ve zihinlerine sahip 
çıkmalılar, kendilerini geliştirmeliler ve azla hiçbir 
zaman yetinmemeliler.



SİZDEN GELENLER
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