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Önsöz

  Sadece Antalyaspor E-Dergi ikinci sayısı ile karşınızda olmaktan 
mutluluk duyuyoruz. İlk sayımızda da bahsettiğimiz gibi Antalyaspor 
taraftarının gerçek sesi olan “Sadece Antalyaspor”  oluşumuyla inter-
net ortamına yeni bir soluk ve heyecan getirdiğimizi biliyor, bununla 
da gurur duyuyoruz.

       Antalyaspor bugüne dek  internet âleminde iyi temsil  edilememiştir. 
Bizler bu olguyu kırmak için çabalar sarf ediyor ve aldığımız olumlu 
yorumlar ile doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Verdiğimiz sözleri 
yerine getirmenin de gururunu yaşıyoruz. SadeceAntalyaspor E-Dergi 
ile taraftarlarımızı buluşturmuş ve beklediğimizden de fazla bir ilgi ile 
karşılaşmış olduğumuzu sizlere belirtmek istiyoruz. Dergimizin ilk sayısı 9245 kez görüntülenmiş ve ayrıca 3109 kez de indirilmiştir. Bu 
sayılar Antalyaspor taraftarının internet ortamında bu tarz organizasyonları beklediğine bir işarettir. 

    Takımımız kupada yarı finale kaldı, ligde ise inişli çıkışlı bir grafik sergilemektedir. Özellikle bu sene, şehirde Türkiye Kupasına duyulan 
özlem ve kupa isteği artık açıkça görülebilmektedir. Antalyaspor taraftarı artık Avrupa’ya gitmek ve eski günlerde olduğu gibi zafer 
lerine yeni zaferler eklemek istemektedir. Bizler de sizin sesiniz olmak ve o günlere duyulan özlemleri bir nebze olsun hatırlatmak için 
dergimizde, o günlere ait resimleri ve tarihçeleri yer vermeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Antalyaspor koca bir çınardır, mazisi tertemiz ve 
başarı ile dolu… Geleceği ise umutlu ve parlaktır.

    Sadece Antalyaspor ailesi olarak, bir kez daha özellikle yazarlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Yazarlarımız büyük bir özveriyle fikir- 
lerini bizlere sunmakta ve her konuda bilgi alışverişi yapmaktadırlar. Bu sayımızda da değerli yazıları ile bizlerle olmuş ve fikirlerini 
Antalyaspor taraftarına ulaştırmışlardır. Bir önceki sayımız ve bu sayımızda bizlere yardımı dokunan, bu derginin çıkmasında emeği 
olan herkese teşekkür etmek istiyoruz.

   “Antalyaspor bizim ortak paydamız.” demiştik. Bizler için ondan daha önde bir sevgi yoktur. Bu sevgi için herkes hayatından bir şeyler 
katmış, bir şeyler eksiltmiş ve bir şeylerden vazgeçmiştir.  Böylesine güzel bir sevdayı internet ortamında temsil etmek de bizler için 
onurdur. İlk sayımızda olduğu gibi ve her zaman söylediğimiz gibi sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. Bizler Antalyaspor taraftarının 
her habere, her olaya doğru ulaşması için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Sizler bizimle olmaya devam ettikçe, bizler hep doğrunun 
ve Antalyaspor’un yanında olacağız.

Sevgili Antalyaspor taraftarları,

Galatasaray 0 - 3 Antalyaspor
Süper Lig 1994-1995 Sezonu 21. Hafta Karşılaşması
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ANTALYASPOR’UN
LİG SERÜVENİ

    Takımımız profesyonel liglerde 1966-1967 sezonunda o zamanki adıyla “Türkiye 2. Futbol Ligi”, günü-
müzdeki adıyla “PTT 1.Lig” adını taşıyan ligde mücadele etmeye başlamıştır. 1981-1982 yılına dek bu 
ligde zirve mücadelesini sürdüren Antalyaspor, sezon sonunda ligi 43 puanla Karşıyaka’nın önünde 
averajla lider tamamladı ve 1.Lig’e yükseldi.

    1. Lig’de 3 sezon oynayan Antalyaspor, 1984-1985 sezonunda ligi 17. sırada tamamlayıp ligden 
düştü. Bir yıl 2. Lig’de mücadele ettikten sonra 1985-1986 sezonunu şampiyon tamamlayarak, yeniden 
1. Lig’e yükseldi. Fakat 1986-1987 sezonunu 18. sırada tamamlayarak bir kez daha 2.Lig’e düştü.

       Bu tarihten sonra 7 sezon boyunca 2. Lig’de oynayan Antalyaspor, 1993-1994 sezonunda play-offlar  
ile adını yeniden 1.Lig’e yazdırdı. 1. Lig’de 8 yıl aralıksız olarak oynayan Antalyaspor’umuz, 2001-2002 
sezonu sonunda 34 maçta topladıgı 37 puanla küme düştü.

     Antalyaspor, 2005-2006 sezonunda Lig A’yı 2. sırada tamamlayıp 2006-2007 sezonunda Süper 
Lig’de oynamaya hak kazandı. Turkcell Süper Lig’de 2006-2007 sezonunun son haftalarında kaybedi-
len puanların yanı sıra 34. haftada evinde oynadıgı Gençlerbirligi maçında iyi bir oyun sergilemeyerek 
3-1 mağlup oldu ve tekrar küme düştü.

    Bir senelik aranın ardından ligi 2. tamamlayarak tekrar Süper Lig’e yükselen Antalyaspor, 2008-2009 
sezonundan bu yana Süper Lig’de mücadelesini sürdürmektedir. 

Antalyaspor 1995-1996 Sezonu
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Sezonlara Göre Lig Sıralaması
SEZON      SIRA                    LİG                      PUAN
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1984-1985
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1988-1989
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1990-1991

1991-1992
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SEZON      SIRA               LİG                          PUAN
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5 
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9 

8  

9 

7    

10  

11  

5    

8 

3   

3   

8   

1  

14 

15   

17 

1    

18    

2    

4       

3  

14    

2      

1    
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2. Futbol Ligi Kırmızı Grup   

2. Futbol Ligi Kırmızı Grup 

2. Futbol Ligi Kırmızı Grup 

2. Futbol Ligi Kırmızı Grup   

2. Futbol Ligi Kırmızı Grup      

2. Futbol Ligi Kırmızı Grup 

2. Futbol Ligi Kırmızı Grup      

2. Futbol Ligi Kırmızı Grup       

2. Futbol Ligi Kırmızı Grup    

 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup  

2. Futbol Ligi Kırmızı Grup       

2. Futbol Ligi Kırmızı Grup    

2. Futbol Ligi Kırmızı Grup   

2. Futbol Ligi Grup B        

2. Futbol Ligi Grup A          

2. Futbol Ligi Grup B            

 Türkiye 1.Ligi                 

 Türkiye 1.Ligi              

 Türkiye 1.Ligi                  

2. Futbol Ligi Grup C   

Türkiye 1.Ligi      

 2. Futbol Ligi Grup B       

2. Futbol Ligi Grup B            

2. Futbol Ligi Grup B            

2. Futbol Ligi Grup B              

2. Futbol Ligi Grup B               

2.Futbol Ligi Kademe 3.Grup            

2.Futbol Ligi Yükselme Grubu       
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2.Futbol Ligi Kademe 3.Grup  

2.Futbol Ligi Yükselme Grubu 

PLAYOFF

Çeyrek Final:  Antalyaspor 3 - 2 Konyaspor

Yarı Final:        İstanbulspor 2 - 3 Antalyaspor

* Antalyaspor ile Adana Demirspor  

final oynamadan 1.Lig’e yükseldi.

Türkiye 1.Ligi 

 Türkiye 1.Ligi    

Türkiye 1.Ligi 

Türkiye 1.Ligi

Türkiye 1.Ligi

 Türkiye 1.Ligi 

Türkiye 1.Ligi 

 Türkiye 1.Ligi  

2. Lig A Kategorisi   

2. Lig A Kategorisi      

2. Lig A Kategorisi  

2. Lig A Kategorisi    

Turkcell Süper Lig

Bank Asya 1.Lig         

Turkcell Süper Lig  

Turkcell Süper Lig  

Spor Toto Süper Lig 

Spor Toto Süper Lig  

Spor Toto Süper Lig  

İSTATİSTİKLER

- Antalyaspor,  resmi liglerdeki ilk maçını 11 Eylül 1966 tarihinde evinde Edirnespor’a karşı oynadı. Maç 1-1 sona erdi.

- Antalyaspor, lig tarihindeki ilk galibiyetini 1966-1967 sezonunda ligin 3. haftasında Bandırmaspor’a karşı aldı. (3-2)

- 1966-1967 sezonunda deplasmanda oynadığı 16 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor, lig tarihindeki ilk 

deplasman galibiyetini 1967-1968 sezonunda 7.haftada Adanaspor’u 1-0 mağlup ederek almıştır.

- 1982-1983 sezonunda1. Lig’e çıkan Antalyaspor,  Mersin İdman Yurdu ile 19 Eylül 1982 tarihinde karşı karşıya geldi. Bu 

karşılaşma, Atatürk Stadyumu’nda oynanan ilk 1.Lig mücadelesi olmasıyla da önemli bir yere sahiptir.

- Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 745 gol atıp 914 golü de kalesinde görmüştür.

- Lig tarihinde en fazla gol atan oyuncumuz Tita(36 gol), en fazla forma giyen oyuncumuz Nuri Kamburoğlu’(223 maç)dur.

- Süper Lig’de oynadığı 6 sezonda 40 sarı kart ve 4 kırmızı kart gören  Ginchev en agresif futbolcumuz olmuştur.

- Antalyaspor tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcumuz Yüksel Alkan (1936).
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“Anlamsız ısrar”

Evren İLKDOĞAN
evrenilkdogan@sadeceantalyaspor.com

Sevgili Antalyasporlular,

90’lı yılların ortaları, Antalya’da hava cehennem gibi... Evimiz-
de ligin ilk maçına çıkıyoruz. Rakip Intertoto’da fırtına gibi esen 
Bursaspor. O yaz bütün Türkiye’yi kendisine hayran bırakan 
efsane kadro… Özellikle ileri üçlüsü oldukça ürkütücü: Musu-
si-Ercüment-Baliç. Atatürk Stadı’nın yıkılmadan önceki hâliyle 
deplasman tarafı hınca hınç dolu. 

Maç başlıyor, sahada fırtına gibi esen bir Antalyaspor var. 
Bülent Selvü hattrick yapıyor ve maçı 4-2 alıyoruz. Atatürk 
Stadı’nda bir bayram havası… Sonrasında Türkiye Kupası yarı 
finalindeki efsanevi 2-0’lık Bursaspor maçı, küme düştüğümüz 
2002 senesinde deplasmanda 0-1 kazanışımız, Bank Asya’dan 
Süper lige çıkmak için deplasmanda kazanmak zorunda oldu-
ğumuz Bursaspor maçında 2-1’lik galibiyetimiz… 

Bursaspor’la hem tribünsel hem de sahadaki rekabet bazında 
unutulmaz hatıralarımız vardır. İki taraf için de bu maçlar her 
zaman özeldir. Artık iki taraf içinde eskisi gibi husumet kalma-
mış olması en sevindirici nokta. 

Cumartesi  ve pazar günü oynanan maçlardan sonra bu ma-
çın önemi bizim için bir kat daha artmıştı. Zira alt tarafla olan 
ilişiğimizi ne kadar hızlı kesersek son haftalara o kadar rahat 
girecektik. Antalyaspor, geçmiş yazılarımda da belirttiğim gibi 
bu tip kırılma maçlarında bu sene hep yüzümüzü güldürmüş-
tü. Maç öncesi bu deplasmandan alınacak bir puana razıydım. 

Maç başladı, daha “ne oluyoruz” demeden golü kalemizde gör-
dük. Sonrasında Bursaspor ikinci golü de bulabilirdi, şanslıy-
dık. Hakemin gözüne perde inmesi ve yüzde yüzlük penaltıyı 
es geçmesi, bizim açımızdan ilk yarının en önemli anıydı. 

Antalyaspor’un tek forvetli sistemle hücum yollarında başarılı 

olamadığı bu kadar aşikârken, Samet Hocanın bu ısrarını anla-
mak gerçekten mümkün değil. 

İkinci yarıya daha derli toplu çıkan Antalyaspor, Semih’in de 
oyuna girmesiyle rakip kalede pozisyonlar bulmaya başladı. 
Maçın sonlarına doğru ilk yarıdaki pozisyonu affettirmek is-
tercesine, hakemin uydurma penaltısıyla 1-1 eşitliği sağladık. 
İşin açıkığı, bu penaltıyla aldığımız bir puandan dolayı hoşnut 
değilim. Hakemin hatalı verdiği kararı başka bir hatalı kararla 
kapatması gecenin en kötü anıydı sanırım.

Sonuçta altın değerinde bir puan kazandık ve Samet Hoca 
krizi bir haftalığına daha ertelemiş oldu. Acaba çekirge bu şe-
kilde daha ne kadar sıçrayacak, merak içerisindeyim. Zira önü-
müzde Galatasaray’la hem kupa, hem lig olmak üzere iki maç 
var. Ardından Eskişehirspor ve Beşiktaş maçları bizim ligdeki 
konumumuzu belirleyecek olan maçlar. Bu üç maçlık zorlu lig 
maratonundan dört puan alamazsak kendimizi düşme hattın-
da buluruz gibi görünüyor. Özellikle son senelerdeki en silik 
iç saha performansını gösteren Antalyaspor’da artık en azın-
dan Antalya’da oynanan maçlarda sistemde değişiklik yapmak 
için ne bekleniyor? Bu takım iç saha maçlarında tek forvetle 
oynarken rakibine karşı gol atmakta zorlanıyor ve attığı golü 
de çıkaramıyor. Sonuçta yine kaybedecek olsak bile çift forveti 
deneyip kaybetmenin ne zararı olabilir ki? 0-1 kaybedeceğimi-
ze o zaman 5-3 kaybederiz ama en azından sahada mücadele 
eden, gol atan bir takım görebiliriz. Bu çizebildiğim en kötü 
senaryo. Eğer ki çift forvet sistemi tutarsa, o zaman iç sahada 
gerçekten korkulan bir takım olabiliriz belki.

Samet Hoca artık bizi bundan mahrum bırakma. Sahaya Diarra 
ile Semih’i aynı anda çıkart. Şu anlamsız ısrara artık bir son ver...
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RÖPORTAJ

Öncelikle sizi tanıyalım. Yılmaz Yıldız kimdir? Antalyaspor 
tribünleri ile tanışması nasıl olmuştur? 
21.09.1975 Diyarbakır doğumluyum. 7 yaşında Antalya’ya gel-
dim. Antalya’ya 7 yaşında geldiğim zaman ilk oturduğum semt 
Çallı idi, Çallı’da büyüdüm diyebilirim.  Çallı’da Manavgatlı ar-
kadaşlarım vardı benim, Şenollar Hafriyat. Onların sahipleri ve 
çocukları ile beraber arkadaş olduk. Onların babaları Antalyas-
por maçlarına giderlerdi. Aradan geçen süre içerisinde ben de 
onlarla birlikte Antalyaspor maçlarına gitmeye başladım. An-
talyaspor aşkımız o günlerden sonra başladı. O gün bugündür 
Antalyaspor’un maçlarına gidip geliyoruz.

Daha önce setlerde sayısız kez bulundunuz. Son olarak An-
talyaspor taraftar gruplarından Grup 1966’nın başındası-
nız. Grup 1966 sizin için ne ifade ediyor?
Benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü Grup 1966 bir davadır, 
bir emektir, bir saygıdır, inanmışlıktır, kaybedilmişlik, yaşan-
mışlıktır... Yani grup 1966’nın içerisindeki arkadaşlarımız zaten 
biliyorsunuz, ben de 07 Gençlik grubunun 10 sene başkanlı-
ğını yaptım. Çok güzel günlerimiz geçti orada, hep beraber 
büyük abilerimizle beraber. Fikir ayrılığından ötürü yıllar sonra 
ayrı düştük. Şu anda Grup 1966 olarak devam ediyoruz ama 
rengimiz kırmızı- beyaz, düşüncelerimiz aynı. Tabii ki insanla-
rın fikirleri, zikirleri değişik olabilir ama Grup 1966 dediğiniz 
zaman akla ağabeylik gelir, kardeşlik gelir, paylaşım gelir, ruh 
gelir çünkü bu 1966’nın içerisindeki insanların hepsi yıllardır 
bu tribüne emek vermiş insanlardır. Tabii bunu sormaktan öte 
biraz da yaşamak lazım. Kamuoyunda gördüğümüz kadarı ile 
büyük ağabeylerimiz olsun, sponsorlarımız olsun herkes bir 
şekilde destek çıkıyor bizlere. İyi gidiyoruz diye düşünüyorum. 
Grup 1966’nın büyük hedefleri vardır ileriye dönük. İnşallah 
yeni hedeflere, yeni stadımız ile imza atacağımızı düşünüyo-
rum. Tribündeki yerimizi alacağız. En büyük hedeflerimizden 
bir tanesi de Grup1966 Store’u açmak ve grubumuza, Allah 
kısmet ederse, 1-2 tane deplasman otobüsü yapmak. 

Antalyaspor’un en büyük sıkıntılarından biridir stadyum 
problemi. Eski adıyla Shadow olan grup, Grup 1966 adıyla 
Mardan Stadyumu’ndan beri tribünlerde yer almakta. Ata-
türk Stadyumu, Mardan Stadyumu ve Üniversite Stadyumu 
derken bu değişiklikler grubu nasıl etkiledi?
Atatürk Stadı bizim can evimizdi, nefesimizdi. Gençliğimizin, 
çocukluğumuzun geçtiği yerdi. Dünyanın belki de hiçbir yerin-
de Atatürk Stadı’nın olduğu gibi bir stat yoktur; stadın denize 
15 metre mesafede olduğu bir yerdi. Karaalioğlu Parkı içinde 
insanların bir araya geldiği yerdi. Değil Türkiye’de, dünya üze-
rinde böyle bir stat ortamı olduğunu düşünmüyorum. Oradan 
ayrıldıktan sonra çok üzüldük ve büyük bir taraftar kitlesini 

kaybettik. Bugün bir maç Işıklar semtinde oynansa bile o sem-
tin stadı doldurma kapasitesi vardır. Tabii o süreçten sonra stat 
sit alanına girdiği için tek bir çivi bile çakılmayacağını Belediye 
Başkanları olsun, Antalyaspor Başkanları olsun defalarca dile 
getirmişlerdi. 
Mardan bir süreçtir. Antalya’nın merkezine 60 km uzağa, her 
hafta Antalyaspor taraftarı deplasman yapmıştır. Antalyaspor 
maçlarını; Ankara’da, İzmir’de bile oynasa Antalyaspor’a gönül 
veren insanlar gider yerini alırdı. Mardan Stadyumu, zengin bir 
iş adamının stadı ama Antalyaspor hep yabancılaşmış, insan-
lardan soyutlanmış. Antalyaspor göçebe gibi maçlarını oyna-
dı o statta. Bizler de çok çileler çektik. Mardan bir kâbus idi. 
O kâbustan kurtulduğumuz için şahsım ve gruptaki arkadaş-
larım adına çok seviniyorum. Öyle bir yerde futbol oynanmaz. 
Ne yolu ne tuvaleti vardı, suları akmıyordu diyebilirim.
Akdeniz Üniversitesine gelecek olursak, burada da göçebeyiz. 
Belki Mardan kadar uzak değil ama Antalyaspor yine yabancı. 
Antalyaspor kendi memleketinin takımı olan ve kendi şehrin-
de stadı olmayan bir takım. Rektörden, X kişiden izin alarak 
ya da belli bir anlaşma yaparak maçlarını oynuyor. Bence bu 
bize yakışmıyor. Antalya dünya da yabancı insanların bildiği 
bir şehirdir. Fakat ne hikmetse Antalya’dan seçilmiş siyasiler 
Antalya’ya yüzünü dönmedi Ankara’ya gittikten sonra. Herkes 
Antalya’ya soğuk. Antalya’nın bir projesi olduğu zaman birlik

“Atatürk Stadı bizim can evimizdi, nefesimizdi. 
Gençliğimizin, çocukluğumuzun geçtiği yerdi.”

12 13



SadeceAntalyaspor E-Dergi Sayı:2 SadeceAntalyaspor E-Dergi Sayı:2www.sadeceantalyaspor.com www.sadeceantalyaspor.com

RÖPORTAJ RÖPORTAJ

ve beraberlik içerisinde olunmuyor. Antalyaspor denildiğinde 
bütün siyasi partiler, sivil kuruluşlar ya da Antalya’dan ekmek 
yiyen, Antalya’ya gönül veren bütün insanların birleşip Antal-
yaspor çatısı altında her konuya destek vermesi gerektiğini dü-
şünüyorum. Belki 2014 yılından sonra yeni stadımıza geçece-
ğiz yarın öbür gün belki de bizim çocuklarımız o stadı görecek 
ama grahmetli ağabeylerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız da 
var. Konuşmaya ilk başladığım zaman da dediğim gibi yaşan-
mışlıklar var, acılar var. Yani en azından onların ruhu bir neb-
ze rahat edecek. Biz arada bir stadı gidip görüyoruz, kontrol 
ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep maçından önce gi-
dip ziyaret ettik. Bayağı iyi gidiyor çalışmalar. Bursa’da yapılan 
Arena Timsah Stadı’nda, Bursaspor taraftarının görüşleri alın-
mıştır kale arkası ile ilgili. Ama burada dernekler ya da taraftar 
gruplarına “Nasıl bir stat istiyorsunuz, nasıl olmalı?” ya da “Fikir 
belirtin hep beraber güzel bir proje ortaya çıkartalım.” diye so-
rulmadı. Bu konuda da üzgünüz. 

Antalyaspor’un bu seneki performansını ve ara transfer dö-
neminde yapılan transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Hasan Akıncıoğlu gittikten sonra Gültekin Gencer ile sezona 
merhaba dedik. Bu süreçte kadromuz önceki hocamız Meh-
met Özdilek zamanındaki futbolculardı ama ikinci yarıya baş-
larken iyi transferler yapıldığını düşünüyorum. Özellikle yeni 
transferimiz Semih Şentürk’ün iyi bir forvet. Yanında hangi 
topçu olursa olsun Semih’i iyi beslerse, Semih’in gol atamaya-
cağı bir maç olmaz. Ayrıca yabancılardan Enoh’u çok beğen-
dim. Bana kalırsa yapılan transferler tutacak . Bu transferlerle 
başarılı olacağımıza inanıyorum. 

Haziran ayında yapılan genel kurul ile Hasan Akıncıoğlu 

yerine Gültekin Gencer başkanlığa gelmişti. Taraftara bakış 
açısından değerlendirmek gerekir ise Grup1966’nın başkanı 
olarak, iki başkanı da nasıl yorumlarsınız? 
Ben her zaman açık konuşmayı seven bir insanım. Giden baş-
kanımız da beni iyi bilir, yeni başkanımız da çocukluğumuzu 
bilir. Kendisi Antalyaspor tribünlerinin içinden gelen birisidir. 
Hasan Akıncıoğlu bu kulübe iyi şeyler verdi. Maddi ve manevi 
açıdan iyi yerlere getirdi. Çok disiplinli, kararlı... Antalyaspor ile 
olan en ufacık konuda bile hassasiyet gösterdi. Kendisini yıllar-
dan beri çok iyi tanırım. Başkanlık bazında kendisinin başarılı 
olduğunu düşünüyorum. Tabii bu zaman zarfında kendisinin 
taraftardan uzak kaldığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Bugün 
Antalyaspor Kulüp Başkanlığı yapmak çok zor Antalya gibi bir 
kentte. Aslında Antalya’nın kendi insanları Antalya’yı tutmuyor. 
Kendi memleketine sahip çıkmıyorlar. Bu 5 yılda kimse Hasan 
Akıncıoğlu arkasından “Kötü bir başkandı.” demez, diyemez. 
Kulüpte devir teslim olduğu zaman ilk giden ben olmuştum 
yanına. “Başkanım teşekkürler. Beş yıl başkanlığımızı yaptınız.” 
diye helallik dileyen bir insanım.
Hasan Akıncıoğlu’nun Antalyaspor taraftarı, taraftar dernekle-
ri ve bireylerle nadir olarak selamlaşması dışında taraftardan 
çok uzak kalmış ve bu yüzden çok tepki görmüştür. Herkesin 
bir yapısı, karakteri vardır. Fakat Antalyaspor Başkanlığı göre-
vini üstlenen bir insan Antalyaspor taraftarından uzak olamaz. 
“Neden?” diye soracak olursanız, futbol taraftara oynanan bir 
oyundur, taraftara yöneliktir. Bu süreçte kongre yapıldı, hatta 
tribünlerden Can Atlı ve diğer adaylar adaylığını koymuşlardı. 
Onlara da ince bir sitemim var buradan. Tribün içinden çıkan 
insanların da elbette Antalyaspor Başkanlığına aday olmaları 
doğal. Keşke bazı hareketler yapılmadan önce tribünlere yılla-
rını vermiş insanların, abilerimizin de fikirleri alınsaydı.

En azından başkanlık adaylıklarını açıkladıkları zaman, bizim 
de haberimiz olmuş olsaydı içimizde bir kırıklık olmaz idi. 
O günkü şartlarda bir tane daha yönetici vardı biliyorsunuz, 
Gültekin Gencer’in karşısında. Kendisi bizim hiç tanımadı-
ğımız biriydi. En azından Gültekin Gencer’in yıllardan beri 
Antalyaspor’a katkısı olduğunu, Antalyaspor’u çok sevdiğini 
biliyorduk. Ben de Antalyaspor A.Ş. ortağıyım, oy hakkım var. 
Alternatifsiz olduğu ve kendisine “Gültekin ağabey” dediğimiz 
için kendisini destekledik. 
Antalya’dan Kaş’a Gazipaşa’ya 650 km.lik sahil şeridi vardır. 
Gültekin Gencer’in taraftara bakışını sorarsanız, Gültekin 
Gencer’in ticari anlamda da çevresi olduğunu biliyorum. Şovu 
seven, tribünleri seven, futboldan zevk alan, heyecanlı bir ya-
pısı var. Ayrıca  tribünlere uzak olmadığını bildiğim için Hasan 
Akıncıoğlu ile karşı karşıya getirdiğim zaman daha sempatik 
geliyor. Tabii burada başkanı yalnız bırakmamamız lazım. Çoğu 
işadamı yardım etmiyor. Antalyaspor maç ve seyirci gelirleri 
ile ayakta kalıyor ama günahtır, yazıktır. Gültekin Gencer’in ilk 
senesidir. Bence ilerleyen senelerde daha çok güzel projelere 
imza atacaktır. 
Son günlerde duyduğum olaylardan birisi de şu: Geçenlerde 
Gültekin Gencer’in bir açıklaması vardı. Bu nasıl bir rezilliktir? 
Bugün, kim olursa olsun, Antalyaspor Başkanı’nı Antalyaspor 
Stadı’nın otoparkına almıyor ise burada büyük bir problem var 
demektir. Bu sadece Başkan’a değil bizlere de yapılmıştır. 
İnsanların, Başkanın ticaret ile ilgili çok reklam yaptığı ve bir 
yönünün siyasete bulaştığı gibi konularda sitemlerini duyu-
yorum. Herkesin bir siyasi tarafı vardır. Ama Gültekin Başkana 
daha çok sahip çıkılmalı ve şans verilmeli. Antalyaspor küme 
düşerse, Antalya şehri küme düşer. Bunun kimse farkında de-
ğil. Bunun için el birliği ile başkanı desteklememiz lazım.

Antalyasporlu bir taraftarımızın isteği ve sitemiz aracılığı 
ile başlayıp Antalyaspor taraftarının geneline yayılan bir 
“Iğdır’a yardım kampanyası” oluşmuştu. Grup 1966 bu kam-
panyaya büyük bir destek vermişti. Buna nasıl karar verildi, 
yardımlar nasıl toplandı ve yardımlar Iğdır’a ulaştıktan son-
ra oradaki öğrencilerin hislerini nelerdi?

Bizim için yardımın Doğusu, Batısı, Kuzeyi, Güneyi olmaz. Böy-
le bir istek geldiği için harekete geçtik.  Dernekteki arkadaşla-
rımız ile birlikte acilen bir karar alıp  şehirdeki işadamlarından, 
başkanımızdan, insanlardan ve biz de dernek olarak nasıl bir 
katkı sağlarız gibisinden yaklaşık 15 günlük kısa bir zamanda 
yardım topladık. Biliyorsunuz yardımın ismi olmaz. Sağ olsun 
Antalyaspor Kulübümüzden de birçok kişinin katkısı oldu. Hiç 
ummadığımız isimler katkıda bulundu. Burada çok zengin in-
sanlardan bahsetmiyorum, özellikle orta sınıf diye tabir ede-
bileceğimiz insanlardan çok katkı gördük. Sizin aracılığınız ile 
Akdeniz Üniversitesi ve orada okuyan kardeşlerimize teşekkür 
ediyorum. Onların da çok katkıları oldu. 
Dernekteki arkadaşlarımız günlerce mahallelerinde çalışmalar 
yaptı. Bu çalışmalardan sonra üç katlı olan derneğimizin alt ka-
tını 150 koli gibi ciddi bir sayıyal doldurduk Araçları da taraftar 
derneğimiz olarak karşıladık. 6.500 lira gibi bir rakam vererek 
gittik. Belki bu para bir deplasman paramızdı, belki bir polar 
paramızdı fakat bizler üşüyen kardeşlerimizi duyduktan sonra 
bunları feda ettik. 
Trabzon maçına denk geliyordu, 4 gün önce yola çıktık der-
nekteki arkadaşlarımız ile. Yolda çok zorluklarla karşılaştık. -25 
derecede gittik ve geldik. Araçların motorları dondu ama yü-
reğimiz sıcaktı. Oraya vardığımızda, oradaki insanlar, yüzlerce 
çocuk ve onların anne babaları sanki bir gurbet trenini bekler 
gibi bizleri beklediklerini gördüğümüzde hepimiz çok duygu-
landık ve gururlandık. 
Bizler destek veren insanlar “Acaba yardımlarımız yerine ulaştı 
mı?” demesinler ve içlerinde bir sıkıntı olmasın diye 150 kolilik 
yardımı bizzat kendimiz ulaştırdık. Oradaki resim ve videolar 
sosyal ağlarda paylaşıldı. Herkes tarafından beğenildi. İnşallah 
yardım kampanyalarımız devam edecek. Şimdi sırada Ceylan-
pınar var. Ondan sonra Antalya’nın bütün ilçelerine yardım 
yapmayı düşünüyoruz, en büyüğü de o olacak inşallah. En 
azından o gözlerdeki pırıltıyı hiçbir zaman unutamayacağım. 

İç saha maçlarında dağıtılan polar ve atkılar derken tribüne 
de hatırı sayılır bir taraftar çektiniz. İlerleyen günlerde gru-
ba ait bir store projesi olur mu? Buna dair atılan bir adım var 

mı? 
Grup olarak iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum.Gruptaki 
liseli kardeşlerimize derneği kurduğumuz ilk günden beri 
2.800 tane adet bere, atkı, şapka, forma ve polar dağıttık. 
Burada asıl amaç herkesin kırmızı- beyaz giyinmesidir. Tabii 
çocuklar da çok mutlu oluyorlar. Bizim çocukluğumuzda kır-
mızı-beyaz şeritli annelerimizin ördüğü atkılar vardı, onlar 
bile çok önemliydi. Hedefimiz o ruhu bugünlere taşımak. İn-
şallah bundan sonraki yıllarda da bu yardımlarımızın devamı 
gelecek.
Biliyorsunuz Antalyaspor Store mevcut, Antalyaspor’un gelir 
kaynaklarından birisi. Biz her zaman oradan ürün alınması-
nı destekleriz. Gidip de sağdan soldan atkı- forma alınması 
taraftarı değiliz. Yeni stadın altında güzel bir yerimiz olursa 
kendi derneğimiz ve taraftarımız ayakta kalabilecek.
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Resmi ürünlerimizin patentleri de alınmak üzere, derneğin 
resmi ürünlerinden alınıp derneğin resmi kasasına para girer-
se Grup 1966 daha çok pankart yapar, daha çok deplasmana 
gider daha çok aktivite eder. Biliyorsunuz Antalya’da iki tane 
resmi taraftar derneği var ve derneklerin hiçbir gelir kapısı yok. 
En azından bu dernekler bu şekilde kendilerini döndürebilir ve 
dediğim gibi daha çok aktivite içerisinde bulunabilirler.

Antalyaspor yönetiminin size olan tutumunu nasıl buluyor-
sunuz? Taraftarlar ile yönetim arasında sorun yaşandığı olu-
yor mu? 
Şu anki yönetim için soruyorsanız, görürseniz arada başkanı, 
birkaç topçuyu görürsünüz. Ne hikmetse, Antalyaspor yöneti-
mine gelen insanlar genellikle işadamları ağırlıklı olduğu için 
bugün Antalyaspor yönetim kurulu yapıldığı zaman, çoğunun 
katılmadığını görüyoruz. Bununla ilgili yönetimde belli kişiler 
ile görüşürüz. Zaten bizim yönetimden herhangi bir talebimiz 
olmadığı için -olamaz da zaten- kendi ayaklarımızın üzerinde 
durabiliyoruz. Fakat Antalyaspor ile ilgili herhangi bir sıkıntıda 
en azından derdimizi dinleyecek birilerinin olmasını istiyoruz. 
Taraftarlardan sorumlu yönetici Avukat Aziz Çetin var.  Sezon 
başından bu yana kendisiyle bir kere “hoş geldiniz” diyerek bir 
çay içtik. O gün bugündür kendisi bizi hiç aramadı. Ne deplas-
mana giderken “yolunuz açık olsun.” dedi, ne de başka bir şey. 
Sitem etmiyorum ama bir yöneticinin “Arkadaşlar deplasmana 
gidiyorsunuz, yolunuz açık olsun.” demesi bile bizim için yeter-
lidir.
Bilet konusuna gelirsek, buradan öncelikle Delphin Otelleri sa-
hibi Sayın Tolga Cömertoğlu’na teşekkür etmek istiyorum. İki 
yıldır hem 07 Gençlik hem Grup 1966’ya bilet sponsoru olu-
yor. Dilerim ki önümüzdeki yıllarda kendisi gibi birkaç işadamı 

daha taraftara ve takıma sahip çıkar.Kendisi bu biletleri bizlere 
tahsis etmemiş olsa idi sıkıntılarımız çok daha büyük olurdu. 
Ayrıca liseli arkadaşlarımızın maddi açıdan sıkıntıları olduğunu 
ve Tolga Cömertoğlu’nun sponsor olduğu biletler sayesinde 
maçlara gelebildiklerini de biliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Samet Aybaba ile polemiğiniz olmuştu. 
Medyada çok yazılıp çizildi. Bir de sizden dinlemek gerekir 
ise bu yazılanların ne kadarı doğruydu? 
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarımızı sosyal ağlar aracılığı ile 
yaptık. Bundan bir buçuk iki ay önce Samet Aybaba’yı ziyarete 
gittik. Kendisine başarılar diledik. Söz tribünden açıldı. Kendisi 
de bizlere resmi dernek olup olmadığımızı sordu. Biz de res-
mi bir dernek olduğumuzu ve yeni lokalimizi taşıdığımızı, üç 
katlı bir yere geçtiğimizi söyledik. “Nasıl ayakta duruyorsunuz, 
nasıl gidip geliyorsunuz?” diye sorduğunda biz de sponsorlar 
ve  kendi taraftarımızın yardımları ile bunların üstesinden gel-
diğimizi, sadece derneğimizin bazı eksiklerinin olduğunu söy-
ledik. İnşallah bu sorunları da en kısa zamanda halledip, sizleri 
de davet etmek isteriz diye görüşlerimizi bildirdik. “Benim ya-
pabileceğim bir şey var mı?” diye kendisi sormuştur, resmi der-
nek olduğumuzu öğrendikten sonra. “Vallahi hocam bizim bir 
isteğimiz yok fakat masa ve sandalyelerimiz eksik.” diye kendi-
lerine söyledik.Bu konu medyada çok farklı anlatıldı fakat işin 
aslı budur.Biz de SadeceAntalyaspor.com aracılığı ile bütün ta-
raftarlarımıza bunu duyurmak istiyoruz. Kendisi “tamam elim-
den geldikçe yardım etmeye çalışırım.” demiştir fakat aradan 
bir buçuk iki ay geçmesine rağmen hocamızdan hiçbir yardım 
göremedik. En son kendisini arayıp “Hocam hani destek vere-
cek misiniz, yardım edecek misiniz? Eksiklerimiz olduğu gibi 
kaldı. Siz destek vereceğinizi söylemiştiniz.” dediğimiz zaman 

“Sizlere 1.500 liralık bir destek verelim.” yanıtı geldi. Biz kendi-
sinden para istemedik, kendi sorusunun üzerine birkaç eksi-
ğimizden bahsetmiştik. Bunu ilettik kendisine. Samet Aybaba 
da “Çabuk tesislere gelin lan!” gibisinden bir kelime çıktı ağ-
zından. “Tamam geliyoruz hocam.” diyerek on arkadaş gittik. 
Kulüp müdürü Süleyman Bey’in odasına geçtik ve beklemeye 
başladık. Bir anda kapı açıldı. Elini uzatmasıyla yakama yapış-
ması bir oldu. “Siz kimsiniz lan” gibi Antalyaspor’un hocasına 
yakışmayacak şekilde konuştu bizlerle. Kulüp personeli de 
buna şahittir. Arkadaşlarımıza ve Antalya’ya ağır küfürler etti. 
O sırada Başkan gelerek araya girdi  oradan uzaklaştık.
O gün bugündür ne Başkan ne de Samet Aybaba ile görüş-
müyoruz. Bu konunun aslı böyledir. Keşke olmasa idi fakat 
oldu. Belki kişisel olarak bizlerin de hataları olmuş olabilir, tek 
taraflı bakmamak lazım olaylara. Fakat unutulmasın ki kimse 
Antalyaspor’dan üstün değildir. Biz resmen o gün kulüpten 
kovulduk, tribün hayatımca yaşamadığım bir olayı yaşadım. 
Belki insanlar “Yılmaz Yıldız nasıl buna müsaade eder, nasıl kar-
şılığını vermez” gibi düşünebilirler. Orası bizim evimiz. Evimiz-
de terbiyesizlik yapacak kadar alçalmadık. Samet Aybaba’nın 
tehditleri olmuştur, doğrudur. O günden sonra Grup 1966 say-
fasından açıklama yapıp “Bu günden sonra Grup 1966’nın bir 
kişiye bir şey olursa bunun sebebi Samet Aybaba’dır.” demişim-
dir ve demeye devam ediyorum. Çünkü ağza alınmayacak ha-
karetler savurdu bize. Belki insanlar bir sonraki maçta protesto 
edeceğimizi düşünmüş olabilirler ama bugün Antalyaspor’un 
hocası olan birine  “Samet Aybaba istifa” demek yakışmazdı 
bize. Antalyaspor’un menfaatleri her şeyden önce gelir. Özdi-
lek ile beş senede oturup tek bardak çay bile içmedik. Aslına 
bakarsanız başkanın o dakika olayı tatlıya bağlayabileceğini 
düşünüyordum. O gün en üzüldüğüm noktalardan biri Samet 
Aybaba’nın kulüp müdürümüzün odasını tekmelemesi, sağı 
solu dağıtması ve tehditler savurması. Bizim Allah’tan başka 
kimseden de korkumuz yok. Ona karşı da kin beslemiyoruz.

Tribünde olduğunuz 28 yıl içerisinde çok başkan eskittiniz. 
En beğendiğiniz başkan kim olmuştur? 
Ben 1985 yılında tribüne adım attığımda çok şeyler gör-
düm. Muhakkak her başkan kendinden bir şeyler vermiştir 
Antalyaspor’a. Unutamadığım başkanlardan bir tanesi Hasan 
Subaşı’dır. O zamanlar Antalya Belediye Başkanı’ydı. Benim gö-
zümde en iyilerden birisidir. Bütün kişi ve kurumlarla iç içe olan 
bir insandı. Taraftarlar ile arası her zaman iyiydi. Antalyaspor 
tarihine adını altın harflerle kazımıştır. Başkanlarımızın onun 
gibi heyecanlı ve içten olmasını istiyoruz. Gültekin Gencer de 
heyecanı ile dikkat çekiyor diyebilirim. Hasan Subaşı’ndan son-
ra Gültekin Gencer’in de başarılı olacağına inanıyorum.

Yıllardır tribünlerin içinden olan biri olarak tribünlerde unu-
tamadığınız bir anınız var mı?
Hangi birisini anlatayım ki… En unutamadığım anlardan birisi 
93-94 sezonu Ankara’da, playoff maçlarımız vardı bizim. Binler-
ce kişi gitmişti Antalya’dan. Maçımız da İstanbulspor ile. Adnan 

Gülek şampiyonluk golümüzü dakika 90’da frikikten atmıştı. 
O golden sonra kendimi nasıl tellere yapıştırdığımı, nasıl se-
vindiğimi, nasıl kendime geldiğimi bile hatırlamıyorum. Tarif-
siz bir sevinçti o. Şampiyonluğu birkaç sefer yaşadım fakat o 
olay çok farklıydı.Maçın son saniyesinde frikikten atılan golle 
gelen şampiyonluk… Bugün bile anlatırken tüylerim diken di-
ken olur. Eski kulüp binamız, belediye binamızın olduğu yerin 
karşısında idi. O gün Antalya’nın girişinde insanların bizi karşı-
laması, Kepez’den oraya inene kadar bütün şehrin birlik içinde 
sevinmesi, top atışlarının yapılması harika bir duyguydu.

Bu keyifli röportaj için teşekkür ederiz. Son olarak Sadece-
Antalyaspor dergisi aracılığıyla Antalyaspor taraftarlarına 
iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Güzel günler bizi bekliyor. Herkesin kırgınlıkları dargınlıkları, 
“Antalyaspor tribünlerinde 07 Gençlik bir yerde, Grup 1966 bir 
yerde, münferitler bir yerde” gibi konuları bırakıp aynı renklere 
âşık olduğumuzu hatırlamamız lazım. 
İki grubun bir araya gelmesinden sıkça bahsediliyor. Bununla 
ilgili bir şeyden bahsedeyim. Grup 1966 Başkanı olarak ben ve 
arkadaşlarım geçen günkü Şehr-i Müdafaa organizasyonunda 
eski 07 Gençlik Dernek Başkanı Gürhan Güneyli ile omuz omu-
za stada kadar beraber yürüdük ve yürüyüşün sonunda herkes 
aynı yere girmek istercesine birbirine baktı. Bizlerle Maraton 
tribününe ya da Adopen tribününe girmek için konuşuyorlardı 
aralarında. Bizlerden de böyle bir talepte bulundular. Bizler de 
talepleri diğer arkadaşlara Gürhan Güneyli aracılığı ile ilettik. 
Şimdi kimse “hiç kimse bir şey yapmıyor, kimse elini taşın altına 
koymuyor” demesin. Ne ben ne de dernekteki hiçbir arkadaşı-
ma yazılıp çizilsin istemiyoruz. Karşı taraf (07 Gençlik) bu işlerin 
olmayacağını ve herkesin kendi tribününe girmesi gerektiğini 
iletti bize. Bizim onlarla da davamız aynı, sevdamız aynı. Bizler 
kimsenin aklı kalmasın diye böyle bir adım daha attık. Bunu 
da sizler aracılığı ile bütün Antalyaspor camiasına duyurmak 
istiyorum. Ben kale arkası tribününü 07 Gençlik’in hınca hınç 
doldurmasını canı gönülden isterim ve gurur duyarım. Karşılık-
lı iki grup olabiliriz. Bugün onlar güzel bir organizasyon yapar 
bize örnek olur, yarın biz yapar onlara örnek oluruz. “Hepimiz 
kardeşiz, hepimiz birimiz için” diyebilmeliyiz .
Sizin aracılığınızla bütün Antalyaspor taraftarına sesleniyo-
rum. Herkes her şeyi bir tarafa çekmekten vazgeçip Gültekin 
Gencer’e sahip çıksın. Kimse kimseyi sevmek zorunda değildir 
ama bir kurum ya da kuruluşun başında olanlara saygı duyul-
malıdır.Herkes elini taşın altına koysun.Mazimiz olan dev bir 
çınarız. Taraftarımız da gruplarımız da çok büyük. Taraftarlar 
olarak “2014 sonunda stadı nasıl doldururuz?” diye düşünme-
liyiz.Antalyaspor’u yerden yere vurmak kimsenin harcı değil-
dir. Yeni statla büyük bir Antalyaspor taraftar grubu kurarsak, 
Antalya halkına da örnek oluruz. Sadece Antalya değil tüm 
Türkiye’ye örnek olacak bir çatı altında buluşursak, işte o gün 
sadece ben değil bütün taraftarımız mutlu olacaktır diye dü-
şünüyorum.
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“Siyasilerin arma aşkı”

Ülkü Deniz ISMIK
ulku.deniz@sadeceantalyaspor.com

Takdir edersiniz ki köşe yazısı yazarken en önemli durum, 
onun bunun değil vicdanının sesini dinlemek.  Kim ne derse 
desin aklındakini, gönlündekini yazmak. Ben de bu yazımda 
siyasi düşüncemi bir kenara atıp “sadece Antalyaspor” mantı-
ğıyla hareket edip kalbimden geçenin, Antalyaspor’un menfa-
ati olduğunu beynimde netleştirdim.

Bir taraftarın siyasi düşüncesi takımıyla arasındaki bağı asla ze-
delememeli. Bugün Antalyaspor’a gönül vermiş hangi tarafta-
ra sorarsak soralım, hemen hemen hepsi Antalyaspor’un siya-
sete alet edilmemesinden yana olur. Hele de zarar verebilecek 
düşüncesi ortadayken hiç kimse aklından bile geçirmemeli.
Son birkaç gün içerisinde, bir haberde Antalyaspor’un “siya-
si reklam alabiliriz” duyurusunu okudum. Endişelenmedim 
değil açıkçası. Kulübün reklam almayı planladığı alanların, 
Antalyaspor’a ait olunduğu tüm şehir tarafından biliniyor. 
Yanlış bir düşünce, kafa bulandırıp siyasi durumu kulübe mal 
ederse, şehir efsanesi gibi yayılırsa, durum taraftara yansır ve 
takıma gönül verenleri üzer.

Millet olarak çabuk unutan bir yapıya sahibiz. Durum böyle 
olunca geçmişte yaşanılan sıkıntılar bir anda unutulup  her-
kes alnı ak yürüyüp gidiyor. Çok uzakta değil, daha geçen se-
çimlerde Antalya’nın seçim bilançosunun faturası ne yazık ki 
Antalyaspor’a çıkartıldı. Fatura ağırdı, bunu her alanda ödedik. 
Aralarında aslen ve neslen Antalyalı olanı da var, olmayanı da. 
Nereli olursa ol ki kendi kanaatim Antalya’nın insanından yana. 
Hizmet etmek istediğin yer Antalya ise şehrinin takımına karşı 
da hassas davranmak zorundasın. 

Çok uzakta değil, geçen seçim öncesi Büyükşehir Belediyesi 
adaylarından biri, yerel kanalda sunucunun “Antalyaspor için 
hazırlığınız var mı?” sorusunu proje açıklamak yerine birkaç 
cümle ile geçiştirmişti. Yine bir adayımız “Antalyaspor üzerin-
den siyaset yapmayacağım.” demesine rağmen, sosyal medya 

hesaplarında bu durumu kullandığını da gördük çok şükür. 
Kulübün yolunu bilmeyenlerin taziye adı altında antrenmana 
katıldıklarını da gözden kaçırmadık. 

Bizans maçında, deyim yerindeyse “elin takımının golünü ayak-
ta alkışlayanı” da, dört yıl umurunda olmadıklarımızın seçime 
çeyrek kala atkıyla maça gelmelerini de, yıllarca Antalya’nın 
göz önünde yerlerine bayrak istememiz ertelenerek seçim za-
manında tutuşunca sessiz sedasız bir anda dikilivermesini de 
taraftar yazdı bir kenara. 

Bir de stat olayımız var ki heyecanımızdan olsa gerek çok ko-
nuşuluyor. Bu kadar konuşulması güzel ama siyasete meze 
oluyor ne yazık ki. 

Benim taraftar olarak hiç kimseden siyasi anlamda bir beklen-
tim yok. Kulübün menfaati uğruna Antalyaspor’u siyasete âlet 
edeceğimize, siyaseti Antalyaspor’a âlet edelim. En azından bir 
işe yarar. 

Ha, unutmadan! Sosyal medyadan “Antalyasporluyum” mesajı 
verecek olan siyasilere naçizane bir uyarı “Antalyaspor birleşik 
yazılır.”

SadeceAntalyaspor E-Dergi Sayı:2 www.sadeceantalyaspor.com
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DEPLASMAN

Antalyaspor’umuz şimdiye kadar hiç bu kadar başarılı bir se-
zon yaşamamıştı. Süper lig tarihimizde ilk defa Beşiktaş ma-
çıyla kazanırsak liderlik koltuğuna oturacaktık ama olmamış 
maalesef Beşiktaş’a her zamanki gibi yenilmiştik. Liderlik şansı 
son hafta Akhisar maçıyla bir kez daha kapımızı çalacak ve bu 
deplasman tarihimizin unutulmaz deplasmanları arasında ye-
rini alacaktı. 

Yola bir gün önce çıkıldı ve herkesin gözlerinde liderlik, şampi-
yonluk duygusu hissediliyordu. Yaklaşık 1000-1500 arası taraf-
tarımız liderlik için yollara dökülmüştü. İlk durağımız Salihli’ydi. 
Maç saatine kadar Salihli’de bekleme kararı alınmıştı. Salihli’de 
sabah saatlerinde ilçenin çeşitli yerlerine dağılarak kahvaltımı-
zı yaptık. Çok küçük ama şirin bir ilçe Salihli. 

Kahvaltıdan sonra Salihli’yi biraz gezdik ve kendimize bir yer 
bulup sohbete başladık. Salihli’de Antalyaspor taraftarının 
gelişi duyulmuştu ve ilçe halkıyla koyu bir muhabbet başla-
mıştı. O sırada yanımıza Salihlispor’un amigosu geldi. Meğer 
Salihlispor’un o gün çok önemli bir maçı varmış ve bizden des-
tek olmamızı rica ettiler. Centilmen Antalyaspor taraftarı ola-
rak kabul ettik ve topluca Salihli stadına yola koyulduk. Stada 
girdiğimizde herkes şaşırmış gözlerle bize bakıyordu, bunlar 
nerden çıktı edasıyla. Sonra statta anons geçilince herkes an-
ladı durumu. 

Maçın ilk yarısı berabere bitmişti. İkinci yarı topluca stat içinde 
yürüyerek kapalı tribüne geçmiştik. Salihlispor’dan iki kişi atı-
lınca Antalyaspor taraftarı olaya el koymuş ve müthiş tezahü-
ratlarla tüm Salihli tribünlerini coşturmuştu. Salihlispor eksik 
olmasına rağmen maçı 3-0 kazanmıştı. 

Hayatımda, maç esnasında bu kadar makara gördüğüm bir 
maç daha olmadı. Salihlili bir amcanın, maç esnasında “Bu 
Antalyaspor atkılarını kim dağıttı?” diye sorması hepimizi gül-
dürmüştü. Salihli halkı bizi bağrına basmış, sevgi gösterileriyle 
uğurlarken otobüste şunu söyledim “Salihli’ye galibiyeti aldır-
dık ama kesin iki maç ceza alırlar.” Sonra duyduk ki o maçta 
yaşananlardan dolayı saha kapama cezası almışlardı. 

Salihli’deki makarayı kaçıranlar için büyük kayıptı ve Akhisar 
maçı için Manisa’ya yola koyulmuştuk. Yolculuk boyunca iyi 
giden hava, tam Manisa’ya gireceğimiz sırada, bir anda yerini 
şiddetli yağmura bırakmıştı. Göz gözü görmüyordu ama ma-
çın tatil olacağı hiç aklımızdan geçmemişti. 

Stada vardığımızda dehşet bir sağanak vardı. Otobüslerden 
inmemizle sırılsıklam olmamız bir oldu. Stada girdiğimizde ise 
tam sudan çıkmış balığa dönmüştük. Kuru hiçbir yerimiz kal-
mamıştı. Yine de Antalyaspor’umuz için değerdi. 

Tam o sırada hiç beklemediğimiz bir tezahürat duyduk Akhi-
sar tribünlerinden. “Antalya buraya!” diye bağırıyorlardı. Biz 
de “Helal olsun size!” diye bağırdık ama bundan sonra gör-
düklerimiz bizi şok etti. Şaşkınlıkla olanları izliyorduk. “Antalya 
gelmezse biz gideriz!” diye bağırıp tellere yüklendiler ve ciddi 
anlamda kendi tribünlerine girmemiz için mücadele ettiler. Tri-
bünde hepimiz duygulanmıştık ve o an liderlik, şampiyonluk 
havasından çıkıp gördüğümüz insanlığın etkisine girmiştik.

Sonunda kapılar açıldı ve tüm Türkiye’nin takdir ettiği, yıllar 
boyu unutulmayacak görüntüler oluştu. O saatten sonra ma-
çın, galibiyetin, liderliğin hiçbir önemi kalmamıştı. Maç tatil 
olmuş, onca yol gelip 15 dakika maç izleyip takıma destek ver-
miştik. Ancak kimsenin yüzünde pişmanlık ifadesi yoktu. Bila-
kis “iyi ki bu deplasmana geldim, bu yaşananlara tanık oldum” 
ifadesi vardı. Öncesiyle sonrasıyla insanlık adına müthiş bir 
deplasmandı ve o meşhur cümleyi bize bir kez daha hatırlattı: 
Futbol, sadece futbol değildir.

“Öncesiyle sonrasıyla insanlık adına müt-
hiş bir deplasmandı ve o meşhur cümleyi 
bize bir kez daha hatırlattı: Futbol, sadece 
futbol değildir.”

Umut ERCAN
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“Umut”

Engin ERDEM
enginerdem@sadeceantalyaspor.com

Ortaokulun sonlarına yaklaştığım o yıllarda, stadyuma yakın 
olmasından dolayı mıdır nedendir bilinmez, daha da artan, 
daha da kudretlenen bir Antalyaspor sevgisi vardı içimde. Her 
hafta sonu dört gözle maçı beklerdim ve maç günü geldiğin-
de de hayatımda çok önemli yeri olan Atatürk Stadyumu’nun 
tribünlerinde bulurdum kendimi.

Tribünleri tanımaya, maçı izlemeye, neler olup bittiğini gör-
meye o kadar hevesliydim ki yine her şeyi bir kenara bırakıp 
kendimi attım Atatürk Stadyumu’nun açık tribününe. 2000 
senesinin, Kasım ayıydı. Bursaspor gelecekti Antalya’ya. Za-
manında olan husumetten dolayı o zamanlardan 2005 sene-
sine kadar Antalya-Bursa maçları hep güzel kaliteli olmuştur. 
Tribünler full… Takım geçen sezon Türkiye Kupasında final 
oynayan, ben gibi o zamanki herkesi kendine hayran bırakan 
kalede Adnanı; savunmada Şenolu, Burhanı, Ginchevi, Kamili; 
orta sahada Nurisi, Gaudinosu, Musiçi, Hüseyini; forvette Atilla 
Birlik ve Selahattinli, Mustafa Gürselli ve birçok sayamadığım 
isimle bana göre efsane kadroydu.

Bir önceki sene Antalyaspor’umuz Galatasaray ile oynadığı 
kupa finalini kaybetmesine rağmen UEFA kupasına katılmıştı. 
Kupanın ilk turunda kendi evinde Werder Bremen’i 2-0 yenmiş, 
deplasmanda 6-0 gibi bir sonuçla mağlup olmuş ve elenmişti.
Bunu fırsat bilen o günkü Antalya deplasmanında takımını 
yalnız bırakmayan Bursa taraftarı --namı diğer Texas grubu- 
“Antalya Bremen’den 6 aylık hamile” pankartı açmıştı. O pan-
karttan sonra tribünler çılgına dönmüş, inanılmaz bir şekilde 
takımını desteklemişti. 1-1 giden o maçta 87’de çömez bir 
kaleci olan Serdar Kulbilge’yi avlayan, benim gözümde o za-
manlar Antalyaspor’un Maradona’sı olan Musiç, sol çaprazdan 
yaptığı mükemmel bir vuruşla skoru 2-1 yapmış ve bu sonuçla 
genç Serdar Kulbilge’nin gözyaşlarıyla maçı Antalyaspor’umuz 
kazanmıştı.

Sene 2014, Şubat 9… Antalyaspor’umuz gitti bu sefer Bursa 
deplasmanına. Bir hafta önce Galatasaray tarafından altı golle 
evine uğurlanmış bir Bursa vardı karşısında. Bursa taraftarının 
2000’de açtığı gibi “Bursa Galatasaray’dan 6 aylık hamile”…

Tarih tekerrürden ibarettir derler ya öyle bir maç oldu. Bursa 
gol attı, Antalya son anda yakaladı, 1-1 bitti. Çok değinmeye-
ceğim maça. 

Aradan 14 sene geçmiş, Bursa “üç büyükler”le mücadele eder 
olmuş. Beşiktaş’a, Fener’e, Galatasaray’a kafa tutar olmuş. Her 
sene Avrupa Kupalarına katılan bir takım hâline gelmiş. Şam-
piyonlar ligi gruplarında mücadele etmiş. Araya bir de Türki-
ye Şampiyonluğu sıkıştırmış. Bu arada da ben gelmişim yazıyı 
yazdığım gün 26 yaşıma…

Umarım bazı şeyleri anlatabilmişimdir.

Kalbinde biraz olsun Antalyaspor sevgisi olanlara...
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İNCELEME

Yeni Antalyaspor Stadı

    6 Aralık 2012 tarihinde yaklaşık 100 Milyon TL keşif bedeliyle ihale edi-
len stadyumun yapımını 79.440.000 TL ile en düşük teklif veren 3. firma 
olan Akay İnşaat kazandı. 

   23 Haziran 2013’te temeli atılan ve inşaasına başlanan Yeni Anta-
lya Stadı’nın kapasitesi 33.032 kişilik olarak belirlendi.  Stadyumun 
800 günde bitirilip 2015-2016 sezonunda Antalyaspor’un kullanımına 
verileceği belirtilse de projedeki hızlı ilerleyiş 2014-2014 sezonunun ik-
inci yarısı için  “Acaba?” da dedirtiyor.  
 
    “Kendi elektriğini kendi üretebilen stadyum” özelliğiyle de dikkat çeken 
Yeni Antalya Stadı,  ayrıca üretilen elektriğin de fazlasının satılabilmesi ile  
bu özelliğiyle Antalyaspor’a da gelir kazandıracak.

    Yine nisan ayı içerisinde betonarmesi, mayıs ayı içerisinde de tribün-
lerin bitirilmesi planlanan stadyumun yine en geç ağustos ayında kaba 
inşaatının bitirilmesi planlanıyor. 
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4 Mayıs 2013

18 Eylül 2013

6 Kasım 2013

16 Aralık 2013

18 Eylül 2013

31 Ocak 2014
6 Şubat 2014

Resimler WowTurkey sitesinden alıntıdır.





“Yine store”

Eda GENÇ
edagenc@sadeceantalyaspor.com

Sezon başında Antalyaspor’a dair çok şey konuştuk, tartıştık. 
Antalyaspor taraftarları olarak fazlaca kanayan yaramız var 
ancak bunlar içerisinde storelar ayrı yer tutuyor. İlk cümlede 
“sezon başı” dedim ama storelardan şikâyet yeni bir şey değil 
bilindiği üzere.

Okul tatil olur olmaz olmasa da tatilde Antalya’ya gitmeden 
olmazdı elbette. İki gün de olsa Antalya’nın bahar görünüm-
lü Şubatını tatmadan edemedim. Ankara ayazından Antalya 
baharına gitmek kolay, dönüş her zaman zor gelir. Yine aynı 
duygularla Ankara’ya geri döndüm ne yazık ki.

Antalya’ya gidip storedan bir şeyler almadan olmazdı. 
Antalya’da yaşamadığım için ayda bir uğrayabildiğim storela-
ra her seferinde “belki bu sefer” umuduyla gittim hep. Ankara 
soğuk olduğundan, kalın bir polar alma hayalindeydim. Hayal-
lerim suya düştü.

Storeda ürün çeşitliliği yok, onu kabul ettik artık normalmiş 
gibi. Hatta bayanlara yönelik ürünlerin olmayışını da yuttuk sa-
yılır. Ancak mevcut ürünlerde de arma bir garip, kırmızı ürünle-
rin kırmızısı turuncu gibi… Bir de anlayamadığım mavi, siyah 
ve turuncu renkteki ürünler. Takımın renkleri kırmızı- beyaz 
ama storeda, belki talep fazlalılığından ötürü ürün kalmadı-
ğındandır, mavi, siyah ve turuncu yoğunlukta. Yine de iyimser 
düşünüp “talep fazlalığı” diyorum.

Bu kulübün arması da renkleri de belli ve değişmez değil mi? 
Değişik olma çabaları nedendir? Bizim istediğimiz armanın ya 
da renklerin değiştirilip çeşitlendirilmesi değil. Çeşitlilikten an-
laşılan bu olmamalı kesinlikle. Çeşitlilik için kastımız telefon kı-
lıfı, çanta, nevresim takımı gibi ürünlerin sadece kırmızı- beyaz 
renklerde taraftara sunulmasıdır. Kırmızı ya da beyaz renk gi-
yemeyen, taşıyamayan, kendine yakıştıramayan armasız ürün-
leri tercih edebilir. Storedan beklentim, ürünlerdeki armanın 

kulüp arması dışına çıkılmadan basılması ve ürünlerin sadece 
kırmızı- beyaz olmasıdır.

Storela ilgili yazılan ne ilk yazı ne de son yazı olacak bu yazı. 

Storela ilgili yapılan şikayetler listesinde okunup geçilenler 
arasında yerini alacak belki. Antalyaspor taraftarı sabretmeyi 
hep bildi. Storela ilgili de söyleyeceklerimiz ancak birileri sesi-
mizi duyduğunda bitecek. 

Store taraftarın isteklerini karşılamıyor. Storeda çeşitlilik yok. 
Store bizim hâlâ kanayan yaramız. Store için daha fazla şey 
yapmak gerekiyor.
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DEPLASMAN

Değerli Antalyasporlular,

Acısıyla tatlısıyla ama keyifli bir deplasman macerasını daha 
geride bıraktık bu takım uğruna. Bursa deplasmanlarının bizim 
için ne kadar önemli olduğunu bütün camia iyi bilir. Geçmiş-
te tribünde yaşanan mevzular ve husumet herkesin bildiği bir 
gerçek. Ta ki son beş seneye kadar. Bu süre zarfında tribünle-
riyle, camiasıyla, sonuna kadar hak ettikleri şampiyonluğuyla 
ve “dört büyükler” safsatasını yıkmalarıyla maalesef epey önü-
müzdeler bizim. İnsan “bu takımın yerinde keşke Antalyaspor 
olsaydı” demekten kendini alamıyor.

Tribünde yaklaşık 300 kişi kadardık. Ama takımına gönülden 
bağlı 300 renktaş… Tabii bu kadar sayıyla Bursa tribünlerini 
susturmak neredeyse imkânsız ama elimizden geldiği kadar 
sesimizi duyurmaya çalıştık. Taraftar baskısı dediğimiz unsur 
futbolda her zaman önemlidir. Kazandığımız penaltıda top 
Kazım’ın eline çarpar çarpmaz bizim tribünden çıkan uğultu, 
hakemi biraz da ilk yarıda veremediği – acizliğinden - bariz 
penaltının da etkisiyle penaltı noktasına yöneltti. Akabinde tri-
bünün resmen çıldırması, penaltı atılırken birçok kişinin tellere 
tırmanması, golden sonraki sevinç ve coşku inanın dünyadaki 
birçok sevince bedeldir bana göre.

Biraz da takıma teknik olarak değinmek isterim. Takımımız ya-
vaş yavaş oturacak gibi gözüküyor ama bu takımda çözeme-
diğim tek bir eksik var, o da çift forvet oynamamız. Bu yüzden 
potansiyelimiz düşük kalıyor. Yoksa devre arasında yapılan 
transferle takımımızın, Süper Ligdeki çoğu takımdan daha 
değerli bir kadrosu var. Israrla şunu savunuyorum; bu takım-
da Diarra santrafor oynar ve hemen arkasında -yan yana değil 
bakın- Semih oynar. Böylelikle Semih’in, özellikle asist özel-
liğini de kullanmış oluruz ve Diarra daha çok beslenir. Bir de 
Köksal’dan çok şeyler bekliyorum şahsen.

Tüm Antalyaspor camiasına selam olsun…

Onur CANKURTARAN
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Samet Aybaba
   Samet Aybaba, 3 Eylül 1955’te Osmaniye’de doğdu. Futbola 1975 yılında İskenderunspor’da 
başladı.  1977-1978 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan Aybaba, 1988 yılına kadar burada oynadı ve 
burada jübilesini yaptı.

      1990-1991 sezonunda Ankaragücü’nün başına geçerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı. 
Ankaragücü’nde 1991-1992 sezonunun sonuna dek görev alan Aybaba, Başbakanlık Kupası’nı ka-
zanarak teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupasını da kazanmış oldu. 

      Teknik direktörlüğe başladığı 1990 yılından bu yana 13 farklı takımı çalıştıran Aybaba’nın çalıştırdığı 

takımlar şu şekilde: 

 Ankaragücü, Kayserispor, Adanademirspor, Vanspor, 
Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, Ankaraspor, 
Çaykur Rizespor, Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş, Antalyaspor.

     Teknik direktörlük kariyeri boyunca 573 maçta hocalık ya-
pan Aybaba, 210 maçı kazanmayı bilirken 140 maç da bera-
bere bitti. Geri kalan 218 maçta ise Aybaba’nın öğrencileri 
sahadan boynu bükük ayrıldı.

BAŞARILARI

Türkiye Kupası

2001 - Gençlerbirliği
2003 - Trabzonspor

Başbakanlık Kupası

1991  - Ankaragücü

TSYD Kupası

1991  - Ankaragücü
1994 - Adana Demirspor
1997 - Ankaragücü
2002 - Trabzonspor
2003 - Trabzonspor
2004 - Ankaraspor
2005 - Ankaraspor
2008 - Gençlerbirliği



“Kupanın dörtte biri”

Doğancan ATAŞ
dogancanatas@sadeceantalyaspor.com

Beklentilerin altında kalan bir ilk yarı... 

Transfer dedikodularıyla ve çalkantılar-
la geçen bir ara transfer dönemi... Bu 
yüzdenden de daha önemli bir hâl alan 
ikinci yarı başlangıcı… İşte bu şartlarda 
ikici yarıya “vira bismillah” dendi. Türki-
ye Kupası’ndaki ilk maçta, deplasmanda 
Elazığ’dan 1-1’lik skorla dönüldü. Sade-
ce bu maçtan ikinci yarı için genelleme 
yapmak tabii ki sağlıksız olurdu.

Kupadaki ikinci maçta evimizde 
Galatasaray’ı konuk ettiğimiz zaman 
ise oynanan futbol ikinci yarı için umut 
verdi. Skor her ne kadar rakibe verilen 
haksız penaltıyla 1-1 ile sonuçlansa da 
sahadaki futbol taraftarı memnun eden 
cinstendi. Futbolcuların ortaya koyduğu 
mücadele ruhu ve isteklilikleri ilk yarı 
boyunca görmeyi arzuladığımız takımı 
ortaya koymuştu.

Türkiye Kupası’nda ilk iki maçta alınan 
iki puan yeterli görünmeyebilirdi ancak 
futbolculardaki toparlanma belirtileri 
gelecek için olumlu sinyallerdi.

Galatasaray maçından üç gün sonra evi-
mizde Tokatspor’u ağırladık. Rakibimizle 
aradaki klasman farkı ve futbolcularımı-
zın kalite üstünlüğü bu maçta kendini 
gösterdi. Alınan 6-1’lik skor maç sonun-
da skorboardda gayet güzel durmak-
taydı. Üç maçta beş puana ve averajda 
en avantajlı konuma ulaşmak kupadaki 
umutları yeşertmekteydi.

Aynı hafta Süper Lig’de ikinci yarının ilk 

maçında Erciyesspor deplasmanınday-
dık. Kupa’da gördüğümüz oyun anla-
mındaki olumlu gelişmeler Kayseri’de 
kendini gösterdi. Deplasmanda 3-1 gibi 
net bir skor ve memnun edici bir futbolla 
döndük ki üç hakemin gör(e)mediği net 
bir ofsayt pozisyonundan yediğimiz bir 
gol skora yansımışken…

Tekrar Kupa’ya döndük ve takım 
Antalya’ya dönmeden üç gün sonra To-
katspor maçına çıktı. Bu maçta gol at-
makta sıkıntı yaşasak da Diarra’nın son 
dakikalarda oyuna alınması maça direkt 
tesir etti. Alınan 2-0’lık galibiyet Kupa 
yolundaki umutlarımızı giderek arttır-
maktaydı.

Yoğun maç temposu... Bu tempoda To-
katspor deplasmanından birkaç gün 
sonra konuğumuz Gaziantepspor’du. 
Bu maçı tribünde ve televizyon başında 
izleyen hiçbir taraftarımızın maç önce-
si mağlubiyet düşündüğünü sanmam. 
Şahsen benim aklımın ucundan geçmez-
di. Oysa ligdeki zorlu fikstür öncesinde 
beraberlik bile az bulunacaktı. İkinci yarı 
başlangıcında gördüğümüz, taraftarı 
umutlandıran istekli futbol Enoh ve Diar-
ra dışında bu maçta pek yoktu. Maçı ken-
di sahamızda koparmamız gerekirken, 
gösterilen isteksizlik 1-0’lık mağlubiyeti 
çok hak etmesek de bu skoru ortaya çı-
kardı ne yazık ki.

Dört gün sonra Kupa’da konuk Elazığs-
por. Oynanan istekli futbol ve bunun 
sonucunda alınan 2-1’lik galibiyet. Ha-
kemin bitiş düdüğüyle birlikte Türkiye 

Kupası’nın dörtte birine sahip olmak... 
Antalyaspor taraftarlarının aklına ve yü-
reğine düşen o soru: “Acaba Kupa ger-
çekten geliyor mu?”

Birkaç gün sonra Bursa’ya konuğuz. 
Tartışmalı kararlarla geçen bir maç so-
nunda alınan 1-1’lik sonuç. Her şeyden 
önce İnceman’ın kadroda olmaması ve 
gönlümden geçtiği gibi Hakan’ı sahada 
kaptan olarak görmek, bu maçın olumlu 
gördüğüm yönleriydi. Antalya’nın çocu-
ğu Zeki’yi ise küstürmemek gerekir diye 
düşünüyorum.

Türkiye Kupası’nın dörtte birine sahip bir 
takım olarak İstanbul’a gidecek olmak 
gerçekten güzel. Oradan gruptaki sıra-
mız kesinleşerek döneceğiz. Buna göre 
diğer gruptan gelen rakiplerle çapraz 
eşleşeceğiz. Karşımıza kim gelirse gelsin 
final umutlarımız en yüksek seviyede 
olacaktır. 

Bu şehir yıllardır beklediği kupa has-
retine son vermek istiyor. Buna da çok 
yaklaştık. Kupa’nın dörtte birine sahibiz. 
Umudumuz ve isteğimiz bu kupaya tek 
başımıza sahip olabilmek.

Şehrin, taraftarın, arman, kendi onurun 
için Saldır Antalyaspor.

O kupayı bu şehre getirin, sizin için 
Antalya’yı yakalım!
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TARAFTAR

Bilindiği üzere Antalyaspor’umuz sezona yeni yönetim ve yeni 
teknik adamla merhaba dedi. Aynı zamanda dernek yöneti-
mi de devir yapılarak hepimizin yakından tanıdığı Nafiz Tanır 
Başkan seçildi. Antalyaspor camiası yeni yönetimden bilet fi-
yatlarında iyileştirme yapılması çabaları olumlu sonuç verdi ve 
normale dönen fiyat uygulamaları ile rekor düzeyde kombine 
satışı gerçekleşti. Peki sadece bilet fiyatları mıydı camianın so-
runları? Yıllardır keşmekeş hâline gelen alt yapı ve A takımın 
tesis alanı sorunları da vardı yeni yönetimin önünde. Şu ana ka-
dar hem Antalyaspor Aş. hem de Antalyaspor Kulübü Derneği 
bu konuda somut adımlar atamadı. Hâlbuki Başbakanın oluru 
ve imzaları ile Antalyaspor Kulübü Derneğine tahsis edilmesi-
ne karar verilen Döşemealtı’ndaki tesis arazisi, siyasi birtakım 
işler yüzünden sürüncemede kaldı. Aynı stadyum kararında 
olduğu gibi... Şimdilik stadyum meselesine girmeyelim. Hazır 
yol almışken inşaatı stadyumun bitmesini bekleyelim. Orada 
da Antalyaspor menfaatleri yerine birilerinin menfaatleri söz 
konusu olursa karşılarında gerçek Antalyasporluları bulurlar. 
Dönelim Döşemealtına… Hâlbuki planları hazırlanmıştı. İhale-
leri yapılmıştı. Hatta projelerden haciz bile uygulandı kulübü-
müze, hatırlayın. Ne oldu, peki sorun ne? Dernek Başkanımızın 
“yılbaşına kadar çözüme ulaşır” dediği tahsis neden yapılmadı? 
Sportif başarılar önemlidir ama tesisleşme daha da önemlidir. 
“Antalyasporluyum” diyen herkesin tesis alanı ile ilgili bir du-
ruşu olmalıdır. Antalyaspor’umuzu gelecek nesillere aktarmak 
istiyorsak büyüyen kentimizde Antalyaspor’umuzun kendine 
ait tesisleri olmalıdır ve herkes üzerine düşen sorumluluğu ye-
rine getirmelidir.

Bir diğer konu, madem Antalyaspor Kulübü Derneğinden 
bahsediyoruz, Kulüp Derneği Üyelikleri… Bilindiği üzere An-

talyaspor Kulübü Derneği kapalı devre sistemi gibi çalışıyor. 
Şirket hisselerinin çoğunluğunu elinde bulundurması nede-
niyle üye alımlarının ayrıcalıklara göre belirlendiği  bir ortam-
da, kulüp sadece elit bir kesimin Antalyaspor’u olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor. Hâlbuki tüm söylemlerimizde Antal-
yaspor’umuzu şehrin geneline yayma politikamızla çelişen bu 
durum üyelik bekleyenlerin canını sıkıyor. Kulüp derneğinin 
yeni başkanı Nafiz Tanır “tüzük nedeniyle hareket edemiyoruz 
üye alımları konusunda” beyanından sonra derneğe üye alım-
larının olduğu kulaklara geliyor. Artık başkandan isteğimiz 
Tüzük değişikliğinin bir an evvel yapılarak üye alımlarının önü 
açılmalıdır. Demokratik ortamların yaratılması için bir başlan-
gıç olacaktır yeni üyelikler aksi takdirde Antalyaspor birilerinin 
arka bahçesi konumundan asla kurtulamaz. 

Biraz da takımın durumundan bahsedelim. İkinci yarı takıma 
yapılan takviyeler biraz olsun Samet Hocayı rahatlatacaktır. 
Köksal, kumaşı iyi bir topçu. Semih için söylenecek çok bir şey 
yok, kalitesi bariz. Boum ise defans olgusu içerisinde yarar sağ-
layacaktır. Gelelim Enoh’a… Tahminlerimden daha toparlayıcı 
bir topçu olduğunu gördüm. Umut ediyorum ki bizimle uzun 
yıllar daha devam eder. 
Eldeki bu geniş kadro ile artık tüm iş hocada. Takımı iyi motive 
edip alınacak puanlarla sıralamada üst sıralara doğru yol alma-
lıyız. Unutmamak gerekir, başarı taraftarı stada daha fazla çe-
ker. Yeni stadımızla birlikte taraftara daha çok ihtiyacımız ola-
cak. Çünkü taraftar takımının arkasında büyük bir itici güçtür 
ve taraftar olmadan takımlar büyük camia olamaz.
Saygılarımla.

“Antalyaspor’umuzun kendine ait tesisleri olmalıdır ve 
herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.”

Hakan DEMİRATAR
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“Bir başkadır Anadolu”

Görkem AYAN
07genclik@sadeceantalyaspor.com

Arkamızda güzel bir deplasman daha bıraktık. Bu deplasman-
da her şey çok farklı oldu. Öncelikle bu deplasmanda bizler için 
yapılan bazı güzelliklerden bahsetmek istiyorum.

Bursa ‘ya doğru Cumartesi gecesi yola çıktık. Otobüs en büyük 
sorun gibi gözüküyordu en başta. Herkes otobüs yok diye dert 
yandı. O gece toplandık ve iki otobüs zor doldu. Bu beni ger-
çekten şaşırttı. Bu otobüs konusunu dernek başkanımız Şeh 
Marif Şeker ağabeyimiz ile görüştüm. Kendisi de bana “Oto-
büste sıkıntı yok. Biz bulduk ve şu an bir otobüsü, kaporasını 
verip geri göndermek zorunda kaldım.” dedi. Yani demek is-
tediğim her şeyi herkes istiyor ama kimse “bir şeyler yapayım, 
tribüne adam çekeyim” diye düşünmüyor. Neyse ki yine de üç 
otobüs 07 Gençlik olarak hareket edildi Antalya’dan. En başın-
dan en sonuna kadar otobüste hiçbir sıkıntı yaşanmadan sağ 
salim Bursa- İnegöl’e giriş yaptık. Bizler yıllardır hiçbir zaman 
bu şehre rahat girmedik. Aramızda her zaman husumetler ya-
şanıyordu. Fakat bu sefer çok farklı oldu her şey. 

Bizler eleştirildik her zaman, Bursaspor taraftarını şehrimizde 
ağırladık diye. Ama dün ne kadar iyi bir davranış yaptığımızı 
anladık. Özellikle Radikal grubunun bizim için hafta içinde 
yaptığı görüşmeler sonucu Emniyet bizi Mudanya’ya götürdü. 
Normalde şehir girişinde saatlerce bekletilecektik. Ama Mu-
danya ilçesine götürdüler bizi ve burada yaklaşık iki saat kadar 
gezdik, eğlendik.  

Mudanya’da yemek yediğimiz bir işletmede 45 – 50 yaşlarında 
biriyle sohbet etme şansı bulduk. Kendisi direkt bize, zamanın-
da Antalya’ya bir kez geldiğini ve çok dayak yediğini ama şimdi 
iki tarafın da doğru olanı yaptığını söyledi.  Dikkatimi çeken 
bir olay da bizler Mudanya sokaklarında gezerken, halkın bize 
bakışı garipti. Yüzlerinde şaşkınlık ifadesi vardı. 

Mudanya’daki güzel saatlerimizden sonra Emniyet eşliğinde 

stada doğru yola çıktık. Stada geldiğimizde bizi bir sürpriz 
daha bekliyordu: “E-Bilet.” Spor Bakanlığının uygulamaya sok-
tuğu sistem, Bursa’da denenme aşamasındaydı. Şahsım adıma 
kesinlikle bu sistem böyle olmamalı. Gişede inanılmaz izdiham 
oluyor. İnsanlar arasında sürekli tartışmalar yaşanıyor. Bu sis-
temde değişikliklere gidilmeli diye düşünüyorum.  

Uzun uğraşlar sonucu stada girdik ve yaklaşık 500 civarı kadar 
vardık. Takımımız golü kalesinde erken gördü. İlk yarı istediği-
miz oyunu ortaya koyamasak da ikinci yarı bambaşka bir An-
talyaspor izledik. Neticesinde penaltı golü ile beraberliği yaka-
ladık. Maç esnasında, İbrahim Yazıcı için açılan pankartı bütün 
Bursaspor tribünleri ayakta alkışladı. Bizlere 90 dakika boyun-
ca olumsuz bir şey söylemediler.  Bursa’dan bir puanı kopardık. 

Bursasporlular bu yaptıkları ile yetinmediler. Bursa’nın önde 
gelen gruplarından “Radikal” grubu, otobüslerimize birer kişi 
binerek şehrin çıkışına kadar eşlik ettiler bizlere. Şehrin çıkı-
şında bizi bekleyen diğer Radikal üyelerinin yanında durduk. 
Bizlere ekmek arası ve içecek ikramında bulundular. Buradan 
ayrıldık kutsal topraklar için yollara düştük. 

Başta Ali Narin, Uzun olmak üzere tüm Radikal grubu üyeleri-
ne teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizleri gün boyunca yalnız bırak-
mayan ve hiçbir kötü söz söylemeyen Emniyete de teşekkür 
ediyoruz. 

Yaşasın Anadolu birliği!
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BLOGLAR

1.Öncelikle sizi tanıyalım. Kenan Kemaneler kimdir?

Kenan Kemaneler, 1983 yılında Antalya’da doğan, büyüyen ve 
yaşamını bu şehirde sürdürmekten büyük bir keyif alan bir An-
talyalı öncelikle. Evliyim ve bir kız çocuğum var. Turizm sektö-
ründe muhasebe-finans işi yapmaktayım. Ailem, Antalyaspor 
ve deniz en büyük tutkularım.

2.Antalyaspor’a dair bir blog açma fikri nasıl gelişti ?

İstifa eden yönetimin özellikle son sezonunda, Antalyaspor 
taraftarının maruz kaldığı baskılardan payını aldığı bir konuda 
fikrini beyan ve haber alma özgürlüğü idi. Antalyasporluların 
sosyal medya diye adlandırılan mecralar dışında sesini duyur-
ması, hakkını araması, hatta haber alması dahi imkânsız hal 
almıştı. Bu iç karartıcı ortam, alternatif medya da diyebileceği-
miz tam bağımsız blogların ortaya çıkmasına zemin hazırladı 
aslında. Bağımsız Antalyaspor Blogları bir ihtiyaçtan doğdu ve 
bu görevlerini çok iyi yerine getirdiler. Bu bağlamda bloglarıy-
la taraftarın sesi olan blogcu arkadaşlara teşekkür ediyorum.

3.Antalyasporlu.blogspot.com adresini ne zamandan bu 

yana aktif olarak kullanıyorsunuz ?

Takipçilerimin de desteği ile ikinci sezonu bitirdik, üçüncü se-
zonu geçiriyoruz. 

4.Varyant’ta dikilen Antalyaspor bayrağına dair fikri ortaya 
atıp en büyük katkıyı sağlayan biri olarak, bu konuda neler 
söylemek istersiniz ?

Bayrağın aslında çok güzel bir fikir aşaması var. Antalya tabiat 
olarak gerçekten harika bir şehir. Falezler de bu şehrin güzel-
likleri içinde en başlarda yer alıyor. Şehrin simgesi olan Falez-
leri, yine bu şehrin aslında ta kendisi olan Antalyaspor’umuzla 
birleştirmek ve bir anlamda mühürlemek fikriydi ‘’Falezlere 
bayrak’’. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu fikre sıcak baktı ve 
Genel Sekreter Sn. Mehmet Aktekin’in de katkılarıyla Antalyas-
por bayrağımız çok güzel bir noktada, Konyaaltı Varyant’ta dal-
galanıyor. Çok şükür ki bu bir başlangıç oldu, ardı sıra Kepez’de 
bir bayrak daha dalgalanıyor ve parklarda Antalyaspor arması 
işlenmeye başladı. Umarım bu akım büyüyerek devam edecek 
ve şehir Antalyaspor kimliğini yavaş da olsa tamamen bürü-
necek.

5.Antalyaspor’un şehirden gerekli desteği görebildiğini dü-
şünüyor musunuz? Bu konuda sizce ne gibi çalışmalar yapı-
labilir?

Antalya göç alan ve sosyal aktivite için epey çok seçeneği olan 
bir şehir. Maalesef şehrin ilgisini ve desteğini tam olarak alabil-
diğimiz söylenemez. Bunun pek çok sebebi olmakla beraber 
yine birçok çözümü var. Yıllarca stat stat dolaşan ve üstünde 
büyük baskı olan taraftar bu sürece yenik düşmüş gibi görünse 
de benim gelecek adına umutlarım var. Güzel günler görecek 
bu şehir ve Antalyaspor’umuz.

6.Kısa bir özetle Antalyaspor’un ilk yarı sonundaki yerini ve 
son ara transfer politikasını nasıl buluyorsunuz ?

Geçis süreçleri daima sancılı olmuştur. Yeni bir yönetim, yeni 
bir teknik ekip… Elbette ki acemilikler olabilir, nitekim oldu da 
ancak taşlar yerine oturuyor. Ligde rahat bir konumda olaca-
ğımızı öngörüyorum. Asıl konu kupa ve beraberinde açılacak 
Avrupa yolu. Bu hedef doğrultusunda yapılan transferler ben-
ce oldukça isabetli.

7.Son olarak, SadeceAntalyaspor E-Dergi aracılığıyla 

Antalyaspor taraftarlarına iletmek istediğiniz mesajınız var 
mı ?

SadeceAntalyaspor taraftar sitesi çok güzel işler yapmaya ve 
ihtiyaçları karşılamaya, yapılmayanları yapmaya devam ediyor. 
Büyük bir boşluğu doldurdunuz internet medyasında. Tebrik 
ve teşekkür ediyorum. Antalyasporlular her şeyin en iyisini hak 
ediyor. Hak ettikleri güzel günlerin birlik içinde oldukça daha 
çabuk geleceğini düşünüyorum. Tribünler taraftarla güzel. Bu 
güzellikten Antalyaspor’umuzu mahrum bırakmayın.
Teşekkür ederim.

antalyasporlu.blogspot.com
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“Deplasman yolunda”

İsmail BULUT
grup1966@sadeceantalyaspor.com

Çok zorlu bir deplasmandan bir puan ile dönerek kapadık haf-
tayı. Zorlu bir deplasmandır Bursa deplasmanları her zaman. 
Üstüne üstlük bir hafta önce Bursaspor, Galatasaray maçında 
resmen hezimete uğrayarak son yılların en ağır yenilgisini ya-
şamışken, daha da zorlu bir deplasman olmuştu.

Antalyaspor ise yükselen form durumuyla bizlere umut veri-
yordu maç önü. Devrearası yapılan tüm transferler kelimenin 
tam anlamı ile “cuk” oturmuştu takımımıza.

Sahaya çıkan 11’e baktığımızda şaşırdık doğrusu. Tita yedek 
kulübesindeydi. Bu tarz maçlarda Tita ne kadar formsuz olursa 
olsun 11 oynamalı, zira her an skor tabelasını değiştirebilecek 
yetenekte bir oyuncu Tita. Insa son haftalarda sanki biraz form 
düşüklüğü yaşıyor, bizlere görünen bu. Insa’nın yerine oynadı-
ğı maçlarda en azından mücadele eden-ki bana göre gayet de 
iyi oynuyor- Zeki niçin düşünülmüyor Samet hocamıza sormak 
gerekiyor.

1-0 yenik duruma düştük ama umudumu hiç kaybetmedim. İlk 
yarıda Emrah’ın şutunu eli ile çelen Bursaspor defans oyuncu-

suna kırmızı kart ve penaltı kararı vermeyen hakem, ikinci yarı-
da bana göre haksız kazandığımız bir penaltı ile skoru eşitledi. 
Oynadığımız oyunun hakkı en azından beraberlikti. Hak yerini 
adaletsiz bir kararla da olsa buldu diyebiliriz.

Gol biraz daha önce gelseydi keşke. Bursaspor tribünleri takım-
larının gardını düşürmüştü, galip gelmemiz içten bile değildi.
Taraftarımız tek kelime ile muhteşemdi. En az 25 dakika hiç 
kesmeden ‘’Deplasman yolunda’’ bestesi söylendi ki Bursa gibi 
uzak bir deplasman yolculuğunda çok çok zor bir performans-
tır bu ve takdir edilesi bir durumdur.

Önümüzde iki Galatasaray maçı var. Galatasaray çok formda şu 
günlerde ama biz de formdayız. Ben İstanbul’da kupa maçın-
da kazanacağımızı, Antalya’da lig maçında da en az beraberlik 
alacağımızı düşünüyorum şahsen. Yeter ki oyuncu arkadaşları-
mız da en az bizim kadar istesinler.
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*Resimdeki Hüseyin ÖZ(Arap Hüseyin)’ü saygıyla anıyoruz. Mekanı cennet olsun.
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TARAFTAR

27 Mart 2008’de ilk standını açan grup, o hafta Altay maçına 
giderek ilk deplasmanını yapmıştır. Ege Üni As  20 Ekim 2009 
tarihinden itibaren Facebook’ta, İzmir’de okuyan Antalyalı ve 
Antalyasporluların birbirinden haberdar olduğu, birlikte An-
talyaspor’umuzun maçlarını izlediği, yakın deplasmanlara git-
tiği bir grup olmuştur. Grubun kurucusu sayılan Osman Mazak, 
İzmir’deki en iyi Antalyaspor örgütlenmesini üniversitede oku-
duğu yıllarda bu grup ile yapmıştır. 

Ege Üni As, İzmir ve çevresindeki bütün deplasmanlara sayı-
sı az da olsa gitmiştir. Buca, Altay, Manisa, Akhisar ve Turgut-
lu deplasmanları gidilen deplasmanlardan bazılarıdır. Osman 
Mazak’ın mezun olmasından sonra grup eski gücünü yitirmiş 
de olsa Taha Kaştan’ın ilgilenmesiyle deplasmanlara gitme-
ye devam etmiştir. Her maçtan önce Üniversite içinde açılan 
stantlar grubu tekrar ayakta tutmaya çalışmıştır. 

Akhisar maçında bir otobüs Manisa’ya giden taraftar, takı-
mı yağmura rağmen desteklemiştir. Türkiye Kupası maçında 
Turgutlu’ya giden grup, galibiyete büyük katkı sağlamış ve son 
20 dakika stadı inletmiştir. Taha Kaştan’ın bu sene okulunun 
bitecek olmasıyla grubun başına Kadir Duran geçmiştir. Grup 
kendi imkânlarıyla yaptığı el emeği pankart ile hem üniversite 
içindeki diğer gruplardan hem Antalyaspor taraftarından bü-
yük takdir görmüştür. Grup Konya’daki deplasmana da az da 
olsa katılım sağlamıştır.  

Son olarak Buca maçına giden grup, Antalyaspor taraftarını en 
iyi şekilde temsil etmiştir. Bu yıl içinde Akhisar’da ve inşallah 
kupadaki final maçında güzel deplasmanlar yapmaya devam 
edecektir. Facebook’ta Ege Üni As olarak bulunan grup, bütün 
Antalyaspor taraftarına açıktır. İzmir’de yaşayan Antalyaspor-
luların desteğiyle daha da büyüyecektir. Kimse unutmasın ki 
Antalyaspor’un geleceği üniversiteli Antalyasporlulardır...

Ege Üni As

BÜYÜK
 ANTALYASPOR

 DERNEĞİ
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TARAFTAR

Her şey 93-94 sezonu Antalyaspor’umuzun İstanbulspor’u 
playoflarda yenip 1.lige çıkmasıyla başladı benim için. Şehir-
de upuzun bir konvoy… Her yer bayram havasında. İnsanların 
yüzlerinde bir mutluluk vardı. Bende “Neden Antalyasporlu-
yum?” diye soramadan kendime, bir baktım Atatürk Stadı’nın 
açık tribünündeyim. Çünkü bu şehre bir borcum var. O borcu 
da Antalyasporlu olarak ödemeliydim. 
Her şey çok güzeldi. Ağabeylik, kardeşlik, arkadaşlık, her şey-
den önce insanların birbirine saygısı, sevgisi vardı. İşte bu 
unsurların hepsi tribünlere âşık olmamız için yetip artıyordu. 
Evimizde bir tas çorbayı öz kardeşimizle paylaşmazken, dep-
lasmanda üç dört kişi ekmek banıp içmeyi, birliği beraberliği, 
memleket sevdasını öğretti tribün bize. Annesi vefat ettikten 
birkaç gün sonra tribüne gelen, eşi hastanede doğum yapar-
ken kendisi arma aşkıyla tribünde olan insanları gördük. Kendi 
arasında kavga edip iki dakika sonra omuz omuza bağıran, küs 
olduğu arkadaşını polisin elinden kurtaranları da gördük. Peki 
ya şimdi?

 Yıllar yılları kovaladı, mevsimler geldi geçti, o eski tribünler-
den eser kalmadı. Neden mi? Hayat şartları, ekonomik zor-
luklar, endüstriyel futbolun kapitalizmle yönetilmesi, tribün 
cezalarının artması, bireylerin egoları, yöneticilerin yönetim 
zaaflarından tut saymakla bitmeyen vesairelerden bölündük, 
parçalandık. Gruplara ayrıldık ve gün geçtikçe tribünlerimiz 
kan kaybediyor, güçsüzleşiyor. Herkesin içinde o eski günlerin 
özlemi yatıyor. Bu özlemin sona ermesi için temeli atılan 33000 
bin kişilik yeni stadımızın bir umut olması dileğiyle...

“Gruplara ayrıldık ve gün geçtikçe 
tribünlerimiz kan kaybediyor, güç-
süzleşiyor. Herkesin içinde o eski 
günlerin özlemi yatıyor.”

Oğuzhan KELEŞ
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Twitter’da Antalyaspor

ABDURRAHMAN KUYUCU
ANTON FERDINAND
EMRAH BAŞSAN
EYONG ENOH
GİRAY KAÇAR
ISAAC PROMISE
KÖKSAL YEDEK
MURAT DURUER
MUSA NİZAM
NATXO INSA
OZAN EVRİM ÖZENÇ
SEMİH ŞENTÜRK
UĞUR İNCEMAN
ZEKİ YILDIRIM

:  @apokyc7
:  @anton_ferdinand
:  @emrahbassan
:  @enoh_eyong
:  @giraykacar
:  @IsaacPromise10
:  @Koksal_Yedek
:  @NatxoInsa
:  @musanizam
:  @MuratDuruer
:  @EvrimZen
:  @SPNAE
:  @ugurinceman
: @zekiyildirim

Her geçen gün  internet ortamında yeni bir sosyal ağ açılırken biz de SadeceAntalyaspor.com olarak mikro blog sitesi 
Twitter’daki futbolcularımız araştırdık. İşte sosyal ağlardaki aktif oyuncularımız ve Twitter profilleri:

FUTBOLCULAR

ANTALYASPOR RESMİ HESAP GÜLTEKİN GENCER
                      @Antalyaspor                                                                                                  @GultekinGencer

YÖNETİM KURULU & İDARİ KADRO
ALİ İHSAN SAV
AZİZ ÇETİN
SALMAN AKSAL
HAKAN MAVİ
CANER CANITEZ
YUSUF İRFAN DERELİ
ZUHAL ÇELİKMEZ
AYÇA TUĞRUL GÜNGÖR

:  @aliihsansav
:  @AvAzizCetin
:  @SalmanAksal
:  @hmavi077
:  @CanerCanitez 
:  @yusuf_dereli
:  @Zuhalcelikmez
:  @Aycatugrulgngr
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TARAFTAR

Biri çıkıp gelse ve benden Antalyaspor’u anlatmamı istese 
herkese basit gelen ama aslında çok büyük anlamı olan 

cümleyi kurardım: “Antalyaspor anlatılmaz yaşanır.” 

Gerçekten de öyle… Antalyaspor’la tanıştığımda 10 
yaşındaydım. Babamla birlikte gitmeye başladım maçlara. Bir 
süre sonra hiç sevmediğim futbola Antalyaspor sayesinde âşık 
olmuştum. Oturup babamla maç özetlerini izlemeye, ligi takip 
etmeye başladım ama ben açıkta oturup maç izlerken kale 
arkasından 07 Gençlik’in hiç oturmadan 90 dakika bağırarak 
Antalyaspor’a verdiği destek çok hoşuma gidiyordu. Hep 
onların yanında olmayı istiyordum.

Bir süre sonra maçlara arkadaşlarımla gitmeye başladım. 07 
Gençlik’in arasına ilk girdiğim gün o kadar heyecanlanmıştım 
ki… O atmosfer gerçekten insanı bağımlı hâle getiriyor. Artık 
bütün maçlara yanlarına gitmeye başladım. Stadın taşınacağını 
duyduğumda dünyam başıma yıkıldı çünkü yeni stat çok 
uzaktı. “Erkekler gitmeye üşenirken ben nasıl gideceğim?” diye 
kara kara düşünmeye başladım. 

Mardan da ligin ilk maçı Sivasspor ileydi. Ne yaptım ettim 
gittim ama gerçekten de bir kızın gidebileceği bir mesafede 
değildi. Daha sonralarda giden kız sayısını arttırmayı denedim. 
Bir insan istediği zaman her şeyi yapabiliyor, bunu anlamıştım. 
Çok güzel bir ailenin içindeydim. Bir süre sonra âşık olduğum 
takımın bayan taraftar grubuna başkanlık teklifi aldım. 
Önceleri istemedim çünkü umurumda olan başkanlık değildi, 

Antalyaspor’du. Ama daha sonra bu takım için, 07 Gençlik 
ailesi için bu teklifi kabul ettim. 07 Gençlik Dişi Akrepler’i en 
iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yaptım. Bunu 
başardığıma da inanıyorum. Çok güzel bir grup olmuştuk. Biz 
bir aileydik, kimsenin kimseye yan gözle bakmadığı, herkesin 
birbirini koruyup kolladığı bir aile. 

Dışarıdan bakıldığında serseri olarak gördükleri insanlarla altı 
sene omuz omuza tribünlerde bağırdım. İnsanlar hep önyargılı 
davranıyor her konuda. 

Hayatında hiç tribüne gitmemiş kızlarla Antalyaspor için 
kavga ettim. Sorsan takımının ilk on birini bilmez ama sırf üç 
büyüklerden olduğu için takim tutar çoğu. Derbiden derbiye 
giydikleri naftalin kokulu formaları vardır onların. 
İnsanlar dışarıdan görüp duyduklarına inanırlar ya hep, işte 
Antalyaspor taraftarı hakkında konuşanlar da öyle. Ben bir kız 
olarak altı sene aralarındaydım. Hiçbirinin en ufak bir hatası bile 
olmadı. Çok kavgacı o grup, hepsi serseri psikopat dedikleri 
adamların hayat hikâyelerini bilmeyen her insan konuşuyor. 
Bir söz vardır ya “Ağzı olan konuşuyor.” İşte... 

Hayatımda tanıdığım en “adam gibi adamlar” o serseri dedi-
kleri adamlar. Çünkü onların içleri dışları bir. Oradaki insanlar, 
baba parasıyla ortalıkta dolanan insanlar değil. Aslında bu 
biraz da basının hatası. Çünkü her şeyi abartmayı seviyorlar. 
İki adam tartışıyor, Antalyaspor taraftarına mal ediliyor he-
men. Hem de kime, 07 Gençlik’e. Neden mi? Çünkü büyükler 
konuşulur, küçükler konuşur. Evet sevmeyen insan, sevmeyen 
yönetici çok olabilir taraftar grubunu ama unutulmaması ger-
eken bir şey var ki meyve veren ağaç bizim ülkemizde her za-
man taşlanmıştır.

Yani diyeceğim o ki ne bir insanı ne de bir taraftar grubunu 
dışardan gördüklerinizle yargılamayın. Emin olun her şeyin bir 
açıklaması ve sebebi vardır.

“Biz bir aileydik, 
kimsenin kimseye 
yan gözle bakmadığı, 
herkesin birbirini 
koruyup kolladığı bir 
aile.”
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1207
ANTALYASPOR

U-17 Kız Milli takımı ile 1207 Antalyaspor, Mardan Stadında saat 16.30 da karşılaştı.

U-17 Kız milli takımı 27-31 ocak tarihlerini kapsayan kamp sü-
recini gerçekleştiriyor. u-17 Kız Milli takımı teknik direktörü Ta-
lat Tuncel, yardımcı antrenör Mustafa Özer.

1207 Antalyaspor Sportif Direktörü Hüseyin Türk” Özellikle ma-
çın ilk 10 dakikasında milli heyecanda kaldık. İlerleyen dakika-
larda oyunu kontrol etmeye çalışan, futbolu güzelleştirmeye 
çalışan bir anlayışla mücadelemizi ortaya koyduk. Bu konuda 
da başarılı olmaya çalıştık. Bizim için müsabakanın neticesinde 
olmadan kendi futbolumuzun geleceği ile ilgili bir maç oldu. 

Oyuncularımı tebrik ediyorum.” dedi.

Maçı 1207 Antalyaspor kulübünün tescilli 2012 Türkiye ve 
Dünya Turizm güzeli yöneticisi Nadide Durmaz’da heyecanla 
takip etti.

Nadide Durmaz, U-17 kız  milli takım teknik direktörü Talat 
Tuncel’e ,1207 Antalyaspor’lu futbolcularının imzaladığı for-
mayı hediye etti.

Ecem BİRİMŞELİ
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“Sevinirken üzülmek”

Uğur Veysel OKŞAR
veyseloksar@sadeceantalyaspor.com

Akdeniz’in Süper Ligdeki temsilcisi Antalyaspor, ikinci ligdeki 
temsilcisi Alanyaspor; haftayı beraberlikle kapatarak taraftarı 
iyi futboldan dolayı sevindirirken, bir puan dolayısıyla da üz-
müştür. Her iki ekibimiz de oynadığı futbolla izleyenlere zevkli 
anlar yaşatmıştır. Ağırlıklı konumuz Alanyaspor olduğu için 
Antalyaspor’umuza bundan sonraki maçlarda başarılar diliyo-
rum.

Alanyaspor hafta sonu grup lideri ve şampiyonluk yarışındaki 
en önemli rakibi ile berabere kaldı. Maçın sonucu, puan tablo-
sundaki yerimizi belirlemek amacıyla önemliydi ama daha da 
önemlisi Alanya taraftarının birlik beraberlik içinde takımının 
yanında olmasıydı. Pazartesi yorumcu olduğum televizyon 
programında otobüs konusunda çağrılar yaparak dikkatleri bu 
konuya çektik. Özellikle yönetim kurulunun içinde bulunduğu 
durumu göz önüne alarak, bu konuda yardımı başka yerlerden 
almak istedik. Önce gitmeyeceklerini açıklayan daha sonra 
da bu çağrılarımızdan sonra gelmeye karar veren gruplar da 
çalışmalar başlatınca ortaya güzel bir tablo çıktı ve 200 kadar 
kişi ile İzmir’e gidildi. Bir ilçe takımının taraftarının 10 saatlik 
uzaklığa bu kadar kalabalık gitmesi ve birlikte hareket etmesi, 
her kesimden övgü dolu sözler almasına vesile oldu. Yıllarını 
tribünlere veren bütün grup temsilcileri, İzmir’de takımı tek 
yürek olarak desteklediler. TFF’nin böyle atmosferi yüksek olan 
maçta taraftarın sergilediği tavırlar için ödül vermesi gerekir. 
Grubumuzda, bu hafta birçok sıradan maçta olaylar olurken, 
Alanya taraftarı Alanya’yı temsil açısından yüksek riskli maçta 
olaysız temsil etmiştir. Maça giden tüm arkadaşları tebrik edi-
yorum ve Kızılcahamam maçında da aynı resmi bekliyorum.

Maça geçecek olursak, Alanyaspor futbol takımı bana zevk 
verdi. İki haftadır Efe Can’ın bölgesindeki etkinliğimiz azalsa da 
genele baktığımız zaman karakterli bir duruş gösterdiler. Pas 
trafiğini iyi yaptığımız için rakibe alan bırakmadık. Altınordu, 
Gökhan ve Halil İbrahim ile zaman zaman bizi zorlasa da ka-

lecimiz Ethem’in pozisyonlardaki hamleleri yerindeydi. Birçok 
insana göre maçın kırılma anı, penaltı pozisyonu olabilir. Bana 
göre sadece o değil, son dakika da Gökhan’a yapılan hareket 
bariz penaltıydı. Üstelik ilk verilen penaltı tartışmaya açık ol-
masına rağmen verilmeyen son dakika penaltısı daha net ve 
açıktı. Maçın hakemi genelde iyiydi ama o son dakika ikinci 
penaltıyı çalmamakla maçın sonucuna etki yapmıştır (Maçın 
tekrarını izlemedim, sadece ilk çıplak gözle gördüğüme göre 
yorumumu yapıyorum.).

Bu önemli maçı kazanıyoruz derken bir puana razı olmak el-
bette üzüntü verdi ama unutulmaması gereken, sezon sonu 
için olası bir puan beraberliğinde bugünkü aldığımız puanla 
averajlı duruma geçtik. Bu açıdan ve rakibimizle aramızın puan 
olarak açılmamasından dolayı alınan puan çok önemlidir. Artık 
belli oldu ki sezon sonuna kadar nefesleri tutacağımız bir üçlü 
yarış izleyeceğiz.
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RÖPORTAJ“Şehirde Alanyaspor bayrakları 
görmek bizleri son derece

memnun ediyor.”

Futbola olan tutkusu, hayalleri ve anıları hakkında kendi 
ağzından Efecan Karaca kimdir?
1989 yılında İstanbul’da doğdum. Eğitimimi de İstanbul’da 
tamamladım. Ailem İstanbul’da yaşıyor. İki çocuklu bir ailenin 
büyük çocuğuyum. Lisede okuyan bir de erkek kardeşim var 
ve sözlüyüm.

Futbolla maceran ne zaman başladı?
10 yaşında Sarıyer altyapısında başladım. Daha 11 yaşın-
dayken de Galatasaray altyapısına transfer oldum. Yedi yıl 
Galatasaray’ın altyapısında oynadıktan sonra 18 yaşıma geldi-
ğimde ise profesyonel futbol hayatıma başladım.

İlk Profesyonel takımınız neresiydi?
İlk olarak Gaziantep Belediyespor’a Galatasaray’dan kiralık ola-
rak gittim. Böylece profesyonel futbol hayatım başladı ve altı 
yıldır da profesyonel olarak devam ediyorum.

Peki, neden futbol?
Çocukluktan bu yana hayalimdi. Çocukken mahalle aralarında 
başlayan futbol sevgim gün geçtikçe arttı. Öyle bir duruma 
geldi ki yaşıtlarım bunu bir oyun olarak görürken ben gelece-
ğimi bu sporda hayal etmeye başlamıştım.

Şu ana kadar futbol hayatında unutmadığın bir anın oldu 
mu?
Benim için tüm forma giydiğim maçlarım çok özeldir fakat 
unutamadığım ve çok üzüldüğüm olay, geçen yıl Kartalspor’da 
küme düşmemiz olmuştu. En mutlu olduğum anım ise iki yıl 
önce Sarıyer – Eyüpspor maçında attığım iki golle sahadan 3-1 
galip ayrılışımız, unutamayacağım güzel anılarım arasındadır.

Şuan kendine ne gibi bir hedef koydun?
Öncelikle Alanyaspor’la PTT 1.Lig’e çıkmak ve Alanyaspor ile 
orada oynamak. En önemli hedefim ise Süper Lig’de oynamak.

Peki, Efecan Karaca futbol dışında ne yapar? Bize biraz da 
saha dışındaki Efecan’dan bahseder misin?
Tabii… Benim gezmek, alışveriş ve sinema en çok ilgilendik-
lerim arasında. Futbolculuğun en zor durumlarından birisi ise 
başka kent takımlarında oynarken sevdiklerinden uzak kal-
mak. Bu yüzden boş zamanımın çoğunu sözlümle geçirmeyi 
tercih ediyorum.

Efecan, Alanya’yı nasıl buldun?
Teklifi ilk aldığımda Alanya’nın bu kadar güzel bir yer olacağını 
düşünmemiştim. Geldikten sonra gezip görünce sıcak insanla-
rı ve insanı büyüleyen atmosferi ile şirin bir yer olduğunu gör-
düm. Çok sevdim, gerek futbol müsabakalarımızda taraftarı 
gerekse saha dışında insanlar çok cana yakın. Ben iklim olarak 
da sıcak yerleri sevdiğimden, Alanya’ya çok çabuk alıştım.

Buradan taraftarlara söylemek istediğin bir şey var mı?
Öncelikle bize destek verdikleri için takım arkadaşlarım adına 
çok teşekkür ederim. Bazen kötü oynayacağımız maçlar da 
olabilir. Sabırlı bir şekilde bizi desteklemelerini istiyoruz. Çün-
kü onların desteği bizim için çok önemli. İnşallah bu takımı ta-
raftarlarımızın desteğiyle de bir üst lige taşıyacağız. 

Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
Ligde zirveye oynuyoruz. Bizim şampiyon olacağımıza inancı-
mız yüksek. Bu inancın şehirde de olduğunu görüyorum. Her 
tarafta Alanyaspor bayrakları görüyorum. Bu durumlar biz 
futbolcuları çok mutlu ediyor. Bu takımı hep beraber bir üst 
lige taşıyacağız. Desteklerden dolayı çok memnunuz ve des-
teklerin kesilmeden devam etmesini istiyoruz. Tüm Alanya’ya 
teşekkür ederim.

“Şampiyon olacağımıza inancımız 
yüksek. Bu inancın şehirde de 
olduğunu görüyorum. “
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