
ŞUBAT 2020







’’
Antalyaspor… Kazandığı zaman mutluluktan uçtuğumuz,
kaybedince kahrından öldüğümüz aşktır…

Ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte üst üste rakiplerimizle 
oynadığımız haftalardayız. Şubat ayı, takımımız için ligin en kritik ayların-
dan birisi. Bu ayki sayımızda da şehrimizin ve takımımızın nabzını tutmaya 
devam ediyoruz. 

E-dergimizin şubat sayısında eski oyuncularımızdan Adnan Karahan, eski 
başkanımız Sedat Peker, futbol ve Antalya sevdalısı Milletvekili Av. Mustafa 
Köse, Türkiye’ye taraftarlık dersi veren gruplarımızdan 07 Gençlik grubunun 
dernek başkanı Gürhan Güneyli, Antalyaspor sevdalısı Tolga Cömertoğlu 
röportajlarının yanı sıra ara transferde takımımıza gelen ve takımımızdan 
giden oyuncularımızın incelemesini, “Deplasman Günlükleri” kısmında 07 
Gençlik’in ilk amigosu Beymen Rıza’dan maç anılarını bulabilirsiniz. 

Her sayımızda olduğu gibi ilerleyen sayılarımızda da SadeceAntalyaspor 
Whatsapp taraftar hattından bizlere göndereceğiniz fotoğraf, haber ve diğer 
paylaşımlarınızla sizler de e-dergimizde ve Antalya’nın gündeminde yer 
alabilirsiniz. 

Koşulsuz, şartsız ve objektif ilkelerimizle her fikre, her düşünceye yer vere-
ceğimiz e-dergimizin şubat sayısının Antalya’mıza hayırlı olmasını dileriz. 
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KUPA GÜNLÜĞÜ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURU 

 NİĞDE ANADOLU FK 0 (2) – 0 (3) FTA ANTALYASPOR

 EYÜPSPOR 0 – 3 FTA ANTALYASPOR

FTA ANTALYASPOR 2 – 2 EYÜPSPOR 

Kupada 4. Eleme Turu’na seri başı olarak katılan Antalyaspor, TFF 2. Lig’de mücadele eden Niğde Anadolu FK ile eşleş-
mişti. 
29 Ekim 2019’da Niğde 5 Şubat Stadyumu’nda oynanan mücadelede zayıf rakibi karşısında yakaladığı pozisyonları 
değerlendiremedi ve 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca maç penaltılara kaldı. 
Penaltılarda Dala, Yekta ve Gustavo ile golü bulan kırmızı-beyazlılar, beşinci turda Eyüpspor ile eşleşti.   

PENALTILAR
Embiya                                    Dala
Recep                                      Bahadır
Berkin                                      Doğukan
Hakkı                                       Yekta
Emirhan                                   Gustavo

3 Aralık 2019’da Esenler Stadyumu’nda oynanan mücadelede ligdeki kötü gidişatının önüne geçmek isteyen Fraport 
TAV Antalyaspor, yedek ağırlıklı çıktığı ilk maçta rakibini Gustavo, Fredy ve Harun’un golleriyle 3-0 mağlup ediyor, tur 
biletini ilk maçtan cebine koyuyordu. 
Goller: Gustavo Blanco, Fredy Ribeiro, Harun Alpsoy
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17 Aralık 2019’da Antalya Stadyumu’nun bakımda olması sebebiyle Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi’nde oynanan 
müsabakada kırmızı-beyazlılar iki kez geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalıyor, ilk maçı 3-0 kazanması sebebiy-
le kupada son 16 takım arasına adını yazdırmayı başarıyordu. 
Goller: Gelson Dala, Mikail Başar



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU 

FTA ANTALYASPOR 4 – 3 GÖZTEPE

GÖZTEPE 2 -2 FTA ANTALYASPOR

16 Ocak 2020’de Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda oynanan mücadelede Fraport TAV Antalyaspor maçın ilk dakika-
sında kalesinde golü görse de Harun ve Yekta ile golleri buluyor, ilk yarının sonlarında Deniz’in golüyle ilk devre 2-2 
eşitlikle sona eriyordu. 
Maçın ikinci yarısında güzel oyununu sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, Diego ile golü buluyor, bu gole konuk ekip 
Murat ile cevap veriyordu. 78. dakikada konuk ekibin 10 kişi kalmasının ardından baskını artıran takımımız, 83. dakika-
da Harun ile golü buluyor, İzmir deplasmanına avantajlı bir skorla gidiyordu. 
Goller: Harun Alpsoy x2, Yekta Kurtuluş, Diego Angelo

İlk maçta elde ettiği avantajlı skorla İzmir deplasmanına giden Fraport TAV Antalyaspor, 22 Ocak 2020’de Bornova 
Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanan maçta 31. dakikada Harun’un kaydettiği gole ev sahibi ekip 33. dakikada cevap 
veriyor, ilk yarının skorunu belirleyen gol ise 41. dakikada Mukairu’dan geliyordu. 
İkinci yarıda baskısını artıran ve 55. dakikada beraberlik golünü bulan Göztepe’ye kaleci Ferhat geçit vermiyor, 2-2 
biten maçın ardından kırmızı-beyazlılar altı yıl sonra çeyrek finale yükselme başarısını gösteriyordu.  
Goller: Harun Alpsoy, Paul Mukairu



FTA ANTALYASPOR 0 – 0 DEMİR GRUP SİVASSPOR

DEMİR GRUP SİVASSPOR 1- 1 FTA ANTALYASPOR 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU 

6 Şubat 2020’de Antalya Stadyumu’nda oynana çeyrek final mücadelesinde iki takım da bulduğu pozisyonları değer-
lendiremiyor ve maç golsüz eşitlikle sona eriyordu. 
Bu beraberlikle Sivas deplasmanına umutlu giden Fraport TAV Antalyaspor’a yarı finale yükselmesi için gollü beraber-
lik ve galibiyet yetiyordu. 

13 Şubat 2020’de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesinde zorlu kış şartları nedeniyle takımımızı taşı-
yan uçak Sivas’a inememiş, oyuncular Kayseri’den kara yolu ile Sivas’a gelmek zorunda kalmışlardı. 
Maça saatler kala Sivas’ta kar yağışı devam ederken herkeste mücadelenin erteleneceğine dair endişe hakimdi. Maça 
saatler kala stadyum zemini temizleniyor ve maçın oynanmasına elverişli bir hale getiriliyordu.
Bu şartlar altında maça çıkan Fraport TAV Antalyaspor, 31. dakikada kalesinde golü görse de bu gole ikinci yarının 
başlarında Doğukan ile cevap veriyor, 1-1 eşitliğin ardından kupada yarı finale yükseliyordu. 
Gol: Doğukan Sinik

Yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, rakibi ile ilk maçını iç sahada 3,4,5 Mart 
tarihlerinden birinde oynayacak. Bu maçın rövanşı ise Alanya’da 21,22,23 Nisan tarihlerinden birinde oynanacak. 

Galibiyet: 2
Beraberlik: 5
Mağlubiyet: -
Atılan Gol: 12
Yenen Gol: 8

En Skorer Oyuncu: Harun Alpsoy (4 Gol)
En Gollü Maç: Fraport TAV Antalyaspor 4 – 3 Göztepe

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İSTATİSTİKLERİ
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Tüm iç saha maçlarında kale arkasında sette gördüğümüz, 
Antalyaspor taraftarlarının ağabeyi ve kardeşi Tolga Cömertoğlu ile 
taraftarlık ve Antalyaspor’a dair keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

TOLGA
CÖMERTOĞLU
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Öncelikle sizi tanıyalım. Tolga Cömertoğlu kim-
dir? Antalyaspor ile tanışması nasıl olmuştur?
1977 yılında doğmuşum. 11-12 yaşına gelene dek Antal-
yaspor’dan haberdar değildim. Lakin 11-12 yaşında Antalya’ya 
taşındık. Antalya’da yaşayan birçok insan gibi biz de babamızın 
ekmek peşinde koşmasından ötürü buraya geldik ve Antalya’ya 
yerleştik. 
Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, Burak Eyilik. Evleri Atatürk 
Stadyumu’nun arkasındaydı. Buradan itiraf ediyorum, onunla 
birlikte ya çok sevdiğimiz bir ağabeyimizin basın kartıyla ya 
da turnikeden üçe bir yaparak geçip maçlara gelip gitmeye 
başladık. Antalyaspor’u sevdik. Daha sonra lise ve üniversiteyi 
yurtdışında okuyunca Antalyaspor’dan uzak kaldık. Geri dön-
düğümüz zaman vatanımıza milletimize faydalı olalım diye 
ticaret hayatımızı yeniden bir yere getirme sevdasına giriştik. 
Bundan yaklaşık 11-12 sene önce bir başkanımızın talihsiz 
bir “Üç beş çapulcu taraftar için kale bile almam hiçbir şeyi” 
demesiyle yeniden hırslanarak eski günleri hatırladık. Eski 
bir yöneticiyi yeniden çağırıp “Antalya’ya destek ol, yönetici 
ol” dediğinizde size “Çok büyük uğraş, ben bu derde tasaya 
giremem” der. Ama eski bir taraftarın yeni nesil kardeşlerine 
çapulcu derseniz, onların arasından çıkan, halini vaktini iyi 
yerlere getirmiş birisi de onlara destek olmak için geri döner. 
Ben de 10-11 senedir aktif şekilde yeniden Antalyaspor kale 
arkasına tribününe döndüm.
Yanlış anlaşılmasın, dönüşüme baktığınız zaman ben gö-
rev olarak ya da bu kardeşlerimizin reisi olarak değil, yaş ve 
konum itibariyle ağabeyleri, kardeşleri, dostları olarak geri 
döndüm. 

Sizi protokol tribününde değil her zaman kale 
arkası tribünlerinde görüyoruz. Kale arkası tri-
bününde taraftarların içinde olmak nasıl bir his? 
Her zaman söylediğim gibi; kale arkası tribünü, gönüllerin 
protokolü, gönüllerin VIP tribünü. Benim için VIP tribününden, 
protokolden daha kıymetli bir yer. Sahaya özellikle yeni stad-
yumda fiziksel anlamda daha çok hakim oluyoruz. 
Antalyaspor taraftarının hissiyatını öğrenmek istiyorsan, o 
statta bulabileceğin tek adres. Bizim kale arkasında kimse 
duymasın ama maç izlemek yasaktır. Biz buyuz. Bazen stada 
gelen ya da televizyondan izleyen arkadaşlarım çoğu zaman 
maça arkamın dönük olduğunu söylüyorlar.  Kale arkası 
taraftarı, maçı izlemekten ziyade takımına, sevdasına, şeh-
rine destek vermeye geliyor maça. Bizler sırtımız dönükken, 
esasında taraftar kardeşlerimize takıma destek olmaları için 
bazı direktiflerde bulunuyoruz. Onlara ön ayak oluyoruz. Bizim 
durduğumuz yere set deriz. Sette maç izlenmez. Golleri görme-
yiz, gol sevincini görünce birbirimize golü kimin attığını sorarız. 
Kale arkasında olmak, bambaşka bir şey. Gerçek taraftarlık, 
gerçek hissiyat kale arkasındadır. Ama şehrine destek veren, 
stadın neresinde olursa olsun maçı izleyen, takımını destekle-
yenlerin de başımızın üstünde yeri vardır.  
Hazır konusu açılmışken Antalyaspor taraftarla-
rı hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Hayatımdaki en büyük sıkıntıları, stresleri geride bırakacağım 
ve en büyük dermanları bulacağım yerlerden birisi oldu tribün. 
Zor günlerim de oldu, Antalyaspor taraftarı yanımda oldu. 
Benim için çok özel bir taraftar grubudur. 
“Antalyasporlular” dediğimiz zaman akla Antalyalı sporseverler 
geliyor ama öyle değil. Antalya, kozmopolit bir şehir. Yaklaşık 
%80’i ekmeğinin peşine düşmüş, başka şehirlerden Antal-
yaspor’a gelmiştir. Hatta sizler de bilirsiniz, 1999’da yaşanan 

depremin ardından sonra burada yaşama şerefine erişmiş 
kardeşlerimiz var. Onun için 07 Gençlik, maçın her 41. dakika-
sında Kocaeli’ne selam gönderir.  Dolayısıyla çok güzel ve farklı 
mozaiklerden oluşan bir taraftar kitlesi var Antalyaspor’un. 
Güzel insanlarla birlikte olmak, benim için çok büyük bir zevk. 
Beni yaşadığım kesimdeki hayatın sahteliklerinden çıkarıyor; 
yeniden gerçeklerime, özüme döndürüyor. Antalyaspor tarafta-
rı, benim için çok kıymetlidir. 

07 Gençlik’in Tolga Cömertoğlu için anlamı ne-
dir? 
07 Gençlik; kardeşlerim, ailem, dostlarım… Türkiye’nin kendine 
ait sembolü olan, ilk taraftar atkısını bastıran, en eski taraftar 
gruplarından bir tanesidir. 07 Gençlik, artık son beş senede 
sadece taraftar grubu değil bu şehrin en büyük sosyal lokomo-
tiflerinden bir tanesi haline gelmiştir. Belki de yakın zamanda 
en dişlisi olacağını düşünüyorum. 
07 Gençlik sadece maçlarda değil, şehrinin sevdasını yaşadık-
ları her ana yansıtan bir gruptur. Liselere, ortaokullara, anao-
kullarına gidiyorlar. 07 Gençlik’in bayrağı, bugün birçok lisede, 
ortaokulda Antalyaspor bayrağı ile birlikte dalgalanıyor. 
07 Gençlik bambaşka, Antalya için taraftar grubundan daha 
fazlasıdır. 

Daha önce iftar organizasyonu, 7 Temmuz 
tarihinde düzenlenen Bir Meşale de Sen Yak 
organizasyonu gibi organizasyonların yanı sıra 
taraftarlar ile ilgili tüm toplantı ve organizas-
yonlarda sizi görüyoruz. Camia tarafından bu 
kadar sevilen bir isim olarak neler söylersiniz?

Geçtiğimiz gün sosyal medyada iki tane cümle paylaştım. 
Birincisi, “dertler paylaştıkça azalır, kısmet paylaştıkça çoğalır” 
ikincisi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ne mutlu Türk’üm diyene” 
sözüydü. Ben, Antalyaspor’da ikisini de yaşayabiliyorum. 
Düzenlediğimiz organizasyonlarda muazzam bir mutluluk duy-
dum.  Ben bu organizasyonlarda hakikaten sahip olduğumu 
paylaşmak ve bir araya gelmek için yaptım. 
7 Temmuz tarihinde düzenlediğimiz organizasyona Antal-
yaspor Başkanı ve yönetimi de katıldı. Kimse 30 bin kişiye 
yakın insanın o gün oraya geleceğini düşünmüyordu. Ama biz 
“Antalyaspor taraftarı, bu şehrin ciddi bir sosyal grubudur. Bu-
gün 20 bin kişi olacağız.” dedik. 30 bin kişiye yakın gelen oldu. 
Boğaçayı’nın etrafında yaktık meşaleyi. 
En güzeli de ne oldu biliyor musunuz,  hiçbir problem yaşan-
madı. Kavga dövüş olmadı, etkinlik bitiminde bütün çöpleri 
toplayıp bir araya getirdik. Sabah insanlar uyandığı zaman 
bize geçici olarak teslim ettikleri o alanı hırpalanmış, darbe 
görmüş şekilde görmediler. Sokaklarda, caddelerde kaza bela 
olmadı. Emniyetimiz de sağ olsun yardımcı oldu. Çok güzel bir 
şeydi. Biraz trafik anlamında sıkıntı verdik ama yaz günüydü, 
güzel bir hafta sonuydu. Hepimiz eğlendik, bir araya geldik. 
Antalya’da hele günümüzde 30 bin kişinin bir araya gelmesi, 
birlik beraberlik ruhunun o gün o şekilde ortaya çıkması, bence 
trafiğin kilitlenmesinden daha önemli bir şeydi bizim için. Ama 
o gün beklettiğimiz, sıkıntıya soktuğumuz insanlar varsa, sizin 
aracılığınızla buradan özür diliyoruz. Bizleri hoş görsünler. 
İnşallah yine böyle bir sürpriz etkinlik daha düşünüyorum. O 
etkinliğe de Antalyaspor taraftarları ve Antalyaspor taraftarı 
olmaya aday olan herkesi bekliyorum. 



Yine kızınızı da “Nesilden nesile Antal-
yaspor” anlayışıyla yetiştirdiğinizi görüyo-
ruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Ne mutlu babadan Antalyasporlu olanlara ama Antal-
ya, kozmopolit bir şehir. Ben 11 yaşına dek Antalya’da 
değildim. Ben de babadan Antalyasporlu olmak, burada 
doğmak isterdim. Kızım, babadan Antalyasporlu. Ke-
pez nüfusuna kayıtlı. Mesela kızım belki de yurtdışında 
okumaya gidecek. 10 kişilik grubun dokuzu Fenerbahçe, 
Galatasaray ve Beşiktaş’ı destekleyecek. Kızım orada 
“Antalyasporluyum” diyecek. 
Bu şehri ne kadar çok sevdiğimi anlatamam. Dünyanın en 
güzel dedikleri şehirlerine gidiyorum. İnsan Antalya’yı öz-
ler mi! Valla özlüyorum billa özlüyorum. Antalya; nefes al-
dığım, ekmek yediğim şehir. Antalya; bana kızımı, eşimi, 
malımı mülkümü, dostlarımı, arkadaşlarımı kazandıran 
şehir. Antalyaspor’u desteklememek ne mümkün! Ben, 
babadan Antalyasporlu olamadım. Arkadaşlardan da rica 
ediyorum, babadan Antalyasporlu olmayanları ben dahil 
hor görmesinler. Fakat Antalyaspor’u destekliyorsanız 
tek takım olmalı. Bütün enerji ve sevdanız, o takıma ait 
olmalı. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti halkı olarak iki kişiyle 
evlenmeye karşıysak, bu da onun gibi.  
Ben size söylüyorum, insanlarla da inatlaşıyorum. Antal-
yaspor taraftarının on sene önceki haliyle bugünkü hali 
çok farklı. Belki stadyum belli maçlar haricinde dolma-
yabilir ama Antalyaspor sevdası, bundan beş on sene 
öncesi gibi de değil. Antalyaspor her gün konuşuluyor, 
Antalyaspor sevdası her gün büyüyor. Göreceksiniz, belki 
on seneye bile kalmadan Ankaragücü, Adana Demirspor, 
Göztepe, Eskişehirspor, Kocaelispor, Bursaspor gibi çok 
ciddi bir Antalyaspor sevdalısı kitlesi olacak. Bunun için 
uğraşıyorum. Sportif başarılar bizim için çok önemli değil. 
Küme düşmeyelim yeter. Gençlerimiz ortaokullara, lisele-
re hatta anaokullarına gidiyorlar. O yaşlarda Antalyaspor 

sevdasını işlemeye başladık. Bu emeklerimizin karşılığını 
alacağız, biz bunu başaracağız. 
Takipçilerimizin her zaman merak ettiği so-
rulardan birisi de şu;  Tolga Cömertoğlu’nu 
ilerleyen dönemde Antalyaspor başkanlığın-
da görebilecek miyiz? Bu şekilde bir düşün-
ceniz var mı? 
Hiçbir zaman böyle bir düşüncem olmadı. Bugüne kadar 
bir başkan haricinde polemiklere de girmek istemedim. 
Zor bir görev ama zorluktan ziyade başkan olmak isteme-
mem için üç sebep var. 
Birincisi, ben başkan olsam beni ilk maçta protokolden 
atarlar. İnsan, bir sevdanın peşindeyse ve onu gerçekten 
seviyorsa hal ve hareketlerini kontrol edemeyebilir. Ben 
kendimi hakikaten bir şeye bağlayarak geliyorum. Hem 
stresimi atmaya hem de sevdamın enerjisini taraftara, 
kardeşlerime, stada, oyunculara yansıtmaya çalışıyorum. 
Tarzım da bu tür işlere uygun değil.
İkincisi, rahmetli babamın bana söylediği çok güzel bir 
söz vardı. “Çok sevdiğin bir sevdanı, bir hobini eğer ki ger-
çekten maalesef makam veya maddiyat usulü yaparsan, 
o işe olan sevgin ve sevdan sonlanır.” demişti. 
Üçüncüsü, ben taraftar olmayı ve kale arkasında olmayı 
seviyorum. O arkadaşların benim zor günlerimde, derdim-
de tasamda yakınlarından daha fazla yanımda olduk-
larını gördüm. Her şeyden önce mazimi, eskimi, özümü 
hatırlattıkları için çok seviyorum. Hakikaten aile gibiyiz. 
Bilhassa son beş senede öyle bir hale geldik ki gerçekten 
çok güzel sosyal sorumluluk çalışmalarımız var. Yüz yüze 
görüşmesek de, başka tribünlerden maçı takip ediyor ol-
sak da birbirimizi biliyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun, 
birbirimizin dertlerini biliyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz. 
Bazen tartışıyor, bazen eleştiriyor bazen kavga ediyoruz 
ama taraftarlık bambaşka bir şey. 
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Antalyaspor’da Kulüp Derneği ve Vakıf Baş-
kanı Fikret Öztürk ve A.Ş. Başkanı Ali Şafak 
Öztürk ile ilgili neler söylemek istersiniz? 
Fikret Öztürk ve Ali Şafak Öztürk ile çok şey söyleniyor 
ama ne güzel, babası da oğlunun yanında. Benim babam 
da çok sert ve otoriter biriydi. Her gün dua ediyorum 
hayatta olsa da her gün o sertlikle beni yönetse, kontrol 
etse diye. O zaman derdimi tasamı düşünmezdim, babam 
düşünürdü. Baba oğul diye çok şey söylüyorlar ama baba 
oğul ilişkisinin kutsallığını hangi baba oğul inkar edebi-
lir?
Babası dernek başkanı olmuş, oğlu anonim şirket baş-
kanı olmuş; buna karşı değilim ben arkadaşlar. Ne güzel; 
babası hayatta ve oğlunun yanında. Onu kontrol edebilir, 
arkasında durabilir. Oğlu da babasının vizyonunda geride 
kaldığı yerde vizyonu ve gençliğiyle onu tamamlayabilir.
Ben, yöneticilerle başkanlarla polemiğe giren birisi de-
ğilim. Onların da işinin ne kadar zor olduğunu biliyorum. 
En azından ellerini taşın altına koyduklarını biliyorum. 
Bir hata yapmazlarsa bence hiçbir sıkıntı yok. Ama haşa, 
elini taşın altına koymalarında başka bir şey çıkarsa, o 
zaman çok da güzel şekilde onlara karşı savaş veririm. 
  
Antalya, futbol turizminde dünyada sayılı 
yerlerden bir tanesi. Peki siz bir turizmci 
olarak Antalya’nın turizm avantajlarından 
Antalyaspor’un yeterince faydalandığını dü-
şünüyor musunuz? 
Muazzam tesisler, muazzam otellerimiz, muazzam kamp 
alanlarımız var. Fakat Antalyaspor’un Antalya’nın bir fut-
bol şehir olmasına rağmen zerre faydalandığını düşün-
müyorum. Eski stadyumda bir sponsorluk adı altında yurt 
dışından ve yurt içinde büyük takımların katıldığı bir iki 
tane turnuva düzenlenmişti. O çok güzeldi mesela. Ben 
bunu düşünüyorum hatta Turizm Bakanımızdan da rica 
ediyorum. Ciddi bir ödülle Antalya’da dünyanın en büyük 
takımlarının davet edildiği, Antalyaspor’un da içinde 
olduğu bir Antalya ya da Antalyaspor turnuvası düzenle-
yelim. Gerçekten çok kıymetli kulüpler hem Türkiye’den 

hem de yurt dışından buraya geliyor. Bence bu şekilde 
faydalanabiliriz. Bütün turizmcilerin futboldan ekmek 
yiyip kendi futbol takımına sahip çıkmak gibi bir desteği 
olabilir ama benim için şimdilik öncelik, lütfen Antal-
yaspor’a destek olacak bir turnuvadan yapılsın.

Futbol ve Antalyaspor dışına çıkarsak, Tolga 
Cömertoğlu zamanını nasıl geçirir? Neler 
yapar?
Tolga Cömertoğlu, karısını çok sever. Onu sevmekle, 
onunla didişmeyi sever. Kızını çok sever. Çok aktif bir ada-
mım. Ata biniyorum, spor yapıyorum, kayak yapıyorum, 
snowboard yapıyorum. 43 yaşındayım, artık genç değilim. 
Bu kadar genç kardeşimin arasında yaşlı durmak iste-
miyorum. Onlara enerjimin yetişmesini istiyorum. Bazen 
deli diyorlar bana, doğru. Sosyal hayatımda da öyleyim. 
Hatta attan düşerim, tekrar binerim. Motordan düşerim, 
arabadan, snowboarddan düşerim ama yeniden ayağa 
kalkarım. Deli denmesinden hiç gocunmuyorum. Osman 
Gazi’nin bir nasihati vardır; “Bilesin ki; atın iyisine doru, 
yiğidin iyisine deli derler” diye. 
Ayrıca araba sevdam var. Paramız yokken eskiden defter-
lerimizi, kitaplarımızı yabancı araba dergileriyle kaplar-
dık. Param olsa da şu arabayı alsaydım diye başlayan bir 
araba sevdam var. Onun dışında öyle çok fazla gezeyim, 
tozayım, geceleri dışarı çıkayım gibi alışkanlıklarım yok. 
Antalyaspor, iş; iş ve Antalyaspor. 
Bu keyifli röportaj için size çok teşekkür 
ederiz. Son olarak SadeceAntalyaspor.com 
E-dergi aracılığıyla bu röportajı okuyacak 
taraftarlarımıza mesajınız nedir?
Tolga Cömertoğlu’nun taraftarlara
mesajına aşağıda yer alan karekodu
okutarak ulaşabilirsiniz.



ARA TRANSFER DÖNEMİ
GELENLER

Lukas Podolski
2015-2016 sezonunda Galatasaray forması giyen Lukas Podolski, 2016-2017 
sezonunda sarı-kırmızılardan ayrılarak Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe 
forması giymeye başladı. Üç sezon boyunca Japonya’da top koşturan Alman 
futbolcu, ara transfer döneminde takımımıza katıldı. 34 yaşındaki oyuncunun 
kulübümüzle 2021 yılının mayıs ayına dek sözleşmesi bulunuyor.
Ülkemizde iki sezonda 75 maça çıkan Podolski, 34 gol kaydetti, 18 asist yaptı.
Lukas Podolski, Almanya forması ile çıktığı 130 maçta 49 gol kaydederken, 31 
asist yapmıştır

Sinan Gümüş 
Türkiye kariyerine 2014-2015 sezonunda Galatasaray forması ile başlayan Sinan 
Gümüş, 2018-2019 sezonu sonunda İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaş-
maya vardı. İtalya’da çok fazla forma şansı bulamayan Sinan Gümüş, ara trans-
fer döneminde sezon sonuna dek kiralık olarak takımımızla anlaşmaya vardı. 
Antalyaspor’a gelene dek Türkiye’de beş sezon top koşturan Sinan Gümüş, 
forma giydiği 116 maçta 33 gol kaydetti. 
26 yaşındaki oyuncu, üç kez Almanya U20 Milli Takım forması giymiştir. 

Adis Jahovic 
Türkiye kariyerine 2016-2017 sezonu başında Göztepe formasıyla 
başlayan Adis Jahovic, 2017-2018 sezonunun devre arasında İttifak 
Holding Konyaspor ile anlaşmaya vardı. 2019-2020 sezonunun başın-
da BtcTurk Yeni Malatyaspor’a giden Makedon forvet, ara transfer 
döneminde takımımıza katıldı. 32 yaşındaki oyuncunun kulübümüzle 
2021 yılının mayıs ayına dek sözleşmesi bulunuyor.
Bir sezonu TFF 1. Lig, üç sezonu Süper Lig olmak üzere ülkemizdeki 
dördüncü sezonunu geçiren Adis Jahovic, dört sezonda forma giydiği 
120 maçta 60 gol kaydetti. 
Adis Jahovic, Kuzey Makedonya forması ile 14 milli maça çıkmış ve bu 
maçlarda 3 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştır.
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Veysel Sarı
Futbola 1999 yılında Beyoğlu Çarşıspor’da başlayan Veysel 
Sarı, 2008 yılında Beylerbeyispor formasıyla profesyonel söz-
leşmeye imza atmıştır. 31 yaşındaki defans oyuncusu, Beyler-
beyi’nin yanı sıra Eskişehirspor, Galatasaray ve Kasımpaşa’da 
forma giymiştir. Ara transfer döneminde takımımıza katılan 
oyuncunun kulübümüzle 2021 yılının mayıs ayına dek sözleş-
mesi bulunuyor.
Kulüp kariyerinde 338 maça çıkan Veysel Sarı, 95 sarı kart ve 
4 kırmızı kart görmüştür. 
Veysel Sarı, 7 kez Türkiye A2,  2 kez Türkiye A Milli Takım for-
ması giymiştir. 

Fedor Kudryashov
Futbola FC Sibiryak Bratsk takımında başlayan Fedor Kudryas-
hov, Türkiye kariyerine 2018-2019 sezonunun devre arasında 
Medipol Başakşehir’de başladı. Turuncu-lacivertlilerle 8 maça 
çıkan Kudryashov, sezon sonunda Rusya Premier Lig ekip-
lerinden FC Sochi’nin yolunu tuttu. Ara transfer döneminde 
takımımıza katılan Kudryashov’un 2021 yılının mayıs ayına 
dek sözleşmesi bulunuyor. 
Fedor Kudryashov, ülkemizde şu ana dek 13 maçta forma 
giyerken, 1 gol kaydetti ve 2 sarı kart gördü.
Deneyimli defans oyuncusu, kariyerinde 35 kez Rusya A Milli 
Takım formasını giymiştir.

Ersan Adem Gülüm
Futbola Avustralya’da başlayan Ersan Adem Gülüm, 2006-2007 
sezonunun başında Manisaspor’a transfer olmuştur. 2015-2016 
sezonunun devre arasında Çin Süper Lig ekiplerinden Hebei 
China Fortune’a transfer olana dek Elazığspor, Adanaspor ve 
Beşiktaş’ta da forma giymiştir. Ara transfer döneminde takımı-
mıza transfer olan 32 yaşındaki oyuncunun takımımızla 2021 
yılı mayıs ayına dek sözleşmesi bulunuyor.
Ersan Adem Gülüm, ülkemizde 208 resmi maçta 63 sarı kart, 4 
kırmızı kart görmüştür.
Ersan Adem Gülüm, 2 kez Avustralya U23, 7 kez Türkiye A Milli 
Takım forması giymiştir.  

Delvin N’Dinga
Futbola Diables Noirs takımında başlayan Kongolu oyuncu, ülkemizde 2017-
2019 yılları arasında DG Sivasspor forması giymiştir. Mayıs ayından bu yana 
kulüpsüz olan ve ara transfer döneminde takımımıza katılan 31 yaşındaki 
oyuncunun takımımızla sezon sonuna dek sözleşmesi bulunuyor. 
Delvin N’Dinga, ülkemizde şu ana dek 53 maça çıkarken 3 gol kaydetti ve 1 
asist yaptı.



GİDENLER
Diego Angelo,  Hes Kablo Kayserispor
2015-2016 sezonu başında Antalyaspor’a gelen Diego Angelo, 
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’a sezon sonuna 
dek kiralandı.

Harun Kavaklıdere, Ekol Göz Menemenspor
Sezon başında Bodrum Belediyesi Bodrumspor’dan alınan 
Harun Kavaklıdere, eylül ayında antrenmanda sakatlanarak 
ameliyat oldu. Harun, ara transfer döneminde sezon sonuna 
dek Ekol Göz Menemenspor’a kiralandı. 

Tarık Çamdal,  Adana Demirspor
2018-2019 sezonunu devre arasında Antalyaspor’a gelen Tarık 
Çamdal, bu sezon devre arasında kulübümüzden ayrıldı ve TFF 1. Lig 
ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşma sağladı. 

Gelson Dala, Sporting Lizbon 
Sezon başında Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon’dan satın alma opsi-
yonu ile kiralanan Gelson Dala, bekleneni veremedi ve ara transfer döneminde 
Portekiz’e geri döndü. 

Serdar Özkan, Bursaspor
Antalyaspor’un 2015-2017 yılları arasında formasını giyen, 
2018-2019 sezonunun başında yeniden Antalyaspor’a gelen 
Serdar Özkan, ara transfer döneminde TFF 1. Lig ekiplerinden 
Bursaspor’un yolunu tuttu. 
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GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ
ADNAN KARAHAN

Öncelikle sizi tanıyalım. Adnan Karahan 
kimdir?
1964 yılında Trabzon’da doğdum. Dört kardeşin en küçü-
ğüyüm. 18 yaşına kadar Trabzon’da kaldım. Futbol oyna-
dım, liseye gittim daha sonra profesyonel olarak gurbete 
çıktık. 1984 yılından sonra uzun yıllar profesyonel futbol-
cu olarak futbol oynadım. Futbolculuğumun son on yılını 
Antalyaspor’da geçirdikten sonra antrenör olarak hayatı-
ma devam ettim.
Futbolda birçok mevki olsa da kaleye geç-
meye nasıl karar verdiniz? Bunu öğrenebilir 
miyiz?
Aslında benim altyapım forvetti. Ama mahalle arasında 
büyüklerimiz bizi “sen geç” diye kaleye geçirirdi. Kendi 
yaşıtlarım arasında ileride oynardım. Hatta bununla ilgili 
bir anımı anlatmak istiyorum. Alanyaspor bugünkü TFF 
1.Ligdeyken 1988-1990 yılları arasında onların kaleciliğini 

yaptım. O dönem bazı idmanlarda ileride oynardım. 
Göztepeli eski gol kralı Fevzi Zemzem de antrenörü-
müzdü. Bir gün beni çağırdı yanına, “Sen çok yetenek-
lisin, niye kalecilik yapıyorsun?” dedi.  O dönemlerde 
isim yapmış bir kaleciyim. “Hocam, ben kaleciyim.” 
dedim. “Yok, sen ileride müthiş oynuyorsun. Ben seni 
ileride oynatayım.” dedi. Kendi kendime hoca şaka 
yapıyor diye düşündüm. Sezonun son maçında Mersin 
İdman Yurdu ile oynayacağız. Hoca kadroları sayıyor. 
Beni saydı, “7 Adnan” dedi. Şaşırdım, “Hocam ben 
kaleciyim, nasıl olur.” dedim. Bana  “Ben hocayım, seni 
ileride oynatacağım.” dedi. Mersin deplasmanında beni 
ileride oynattı, 14. dakikada Alanyaspor’un ilk golünü 
ben attım. O zaman da Mersin İdman Yurdu kalesinde 
eski Antalyasporlu Ayhan Yakar vardı. Bir düşünsenize, 
bir kaleci çıkıyor ve gol atıyor. Çok enteresandır ve hat-
ta Türkiye’de profesyonel lig tarihinde belki de böyle 
bir şey yoktur. 
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1993-1994 sezonu başında Antalyaspor’a 
transfer olmuştunuz. Muğlaspor’da forma 
giydikten sonra Antalyaspor’a transferiniz 
nasıl gerçekleşti? Bundan biraz bahseder 
misiniz?
Muğlaspor’da bir sene oynadım. Sezon bitti, anlaşama-
dım. Eve dönüyorum. Arabama bindim, kızım da 45 gün-
lük o zaman, Trabzon’a gideceğim. Kulüpte Bekir Ağabey 
vardı, ona da bir uğrayayım, onunla da helalleşeyim 
diye düşündüm. Bana ne olduğunu sordu, Muğlaspor ile 
anlaşamadığımı söyledim. Antalyaspor’un kaleci aradığı-
nı, kendisinin Vedat Gürhan diye bir arkadaşı olduğunu 
ve onu arayacağını söyledi. Aradı. Vedat Gürhan da yarım 
saat sonra döneceğini söyledi. Yarım saat sonra Bekir 
Abi bana “Antalya’dan seni bekliyorlar. Otobüse bin, yarın 
git.” dedi. Çocukları yeniden eve bıraktım, o gece bilet 
aldım, sabah Antalya’ya geldim. O zaman Perge Otel’de 
Hüseyin Şanlı vardı o zaman asbaşkan. Vedat Gürhan 
da aracı olarak geldi, anlaştık. Rüştü o zaman bir trafik 
kazası geçirmişti. Daha genç, ölümden dönmüştü. Antal-
yaspor’da bu şekilde futbol hayatımıza başladık. 
 Antalyaspor’daki ilk sezonunuzda Süper 
Lig’e çıkarken, Antalyaspor forması giydiği-
niz son sezonda takımımız küme düşmüştü. 
Bu iki anıyı da birebir yaşayan biri olarak 
bu şampiyonluk ve bu küme düşmeye dair 
neler söylersiniz? 
Önce şampiyonluk kısmına değinirsek, o zaman iyi bir 
kadromuz vardı. Ama o sezon içinde çalkantılı günler ge-
çirdik. Yoksa ilk ikiden çıkabilecek bir kadro vardı. O kadro 
play-offlara kaldı. Ankara’da oynandı o maçlar. Ankara’da 
finalde 2-0’dan 2-2’ye gelen İstanbulspor maçında Adnan 
Gülek’in son dakika golüyle 3-2 yendik. O maçı alarak 
şimdiki adıyla Süper Lig’e yükseldik. Çok güzeldi. Antal-
ya’ya girişte inanılmaz bir karşılama vardı, futbolcularla 
taraftarlar arasında müthiş yakınlaşmalar oldu. Ben o 
sezon 3-4 hafta oynadım. Kalede Rüştü vardı. Rüştü, çok 
yetenekli bir kaleciydi. 
Biz o senenin heyecanıyla 8-9 sene gittik ama 2001-2002 
sezonunda küme düştük. Ben o sezonun ilk devresinde 
oynayabildim. Bel fıtığı olunca futbolu bıraktım. İkinci 
yarı hiç top oynayamadım. Hatta 15 maç oynadım, bel 
fıtığı olunca bıraktım. Ama oynamasam da takım düş-
me pozisyonundayken hem takım kaptanı hem de bir 
abi olarak takım için faydamız olur diye düşündük ama 
maalesef takımı kurtaramadık. O dönemlerin yanlış yöne-
timleri, takımı küme düşürdü. O takım normalde düş-
mezdi ama çokça sebepler vardı. TFF ile ters düşmeler, 

kulübü yanlış yönetmeler… Bir kulübü ya yönetirsin ya da 
yönetemezsin. Bizi yönetmeye çalıştılar ama maalesef 
o dönemki yönetim, Antalyaspor’u yönetemedi. Bunun 
sonucunda da takım küme düştü. Daha sonra Akçaabat 
Sebatspor’a gittim, sakatlanınca bıraktım ama futbolu 
Antalyasporlu Adnan olarak bıraktım.  

Antalyaspor tarihinde en çok forma giyen 
isimlerden birisisiniz. Forma giydiğiniz do-
kuz seneyi nasıl değerlendirirsiniz?
  
Bizler işin hep amatör yanından baktık. Bizim için para 
önemli değildi. Antalyaspor’dayken son iki sene hariç 
başkan Hasan Subaşı idi. Kendi adıma söylersem ben 
giderdim, bize “At oğlum imzanı, sen takımın ağabeyi-
sin.” derlerdi, biz atardık imzamızı. Onlar takdir ederlerdi. 
Biz eski nesil futbolcular, parayı düşünmeyen futbolcular 
olduk. Biz bu işlere para kazanacağız diye başlamadık. 
Futbolu severek oynadık. 
Güzel günlerimiz de oldu, acı günlerimiz de oldu. En son 
dönemde çok acılar, sıkıntılar çektik ama Antalyaspor sa-
yesinde Avrupa’ya gittik. Avrupa’yı görme imkanımız oldu. 
Bizler, Antalyaspor’u Avrupa’da temsil ettik. Ülkemize 
puanlar kazandırdık. Bu yönden çok heyecanlı günlerimiz 
oldu. 
Antalyaspor’un uzun süre küme düşmeden ligde sürek-
li mücadele ettiği dönemler, bizim dönemlerimizdir. O 
zamanlar şehirle de iyi bütünleşmiştik. Herkes birbirini 
tanırdı. Adnan’ı, Burhan’ı tanırlardı. Esnafa uğrardık, çay 
içerdik, yemek yerdik. Hep böyle bir birliktelik sürdürerek 
Antalyaspor’u o noktalara getirdik. Genel anlamda aklıma 
hep güzel günler geliyor. Hoş anılar aklıma geliyor. 
Ben, 15 senedir Metin Diyadin’in kaleci antrenörüyüm. 
Günümüzdeki koşullarda internet çağı, insanları yalnız-
laştırıyor. İnsanların en iyi arkadaşı telefonları olmuş. 
Biz, Inter Toto Kupası maçı için Rusya’ya gittik, Türkiye’yi 
arayacağım ama yazdırarak arıyorum Rusya’dan. Sade-
ce telefon var, internet yok ki. Biz o bütünleşmeyi nasıl 
sağlamıştık; otururduk, muhabbet ederdik, dertleşirdik, 
konuşurduk, tartışırdık. Artık bu durum sadece futbolda 
değil, hiçbir yerde yok. Bakıyorsun karı koca bir kafeye 
oturuyorlar. Kadın telefona bakıyor, kocası telefona bakı-
yor. Birbirleriyle hiçbir alakaları yok. İnsanlar günümüzde 
artık evde birbirlerini tanımıyorlar. Global dünyada çağın 
getirdiği şartlar, futbolu da etkiledi. Şimdi bakıyoruz fut-
bolcular da kendi kafasında. Artık buna da yasak koyamı-
yorsun. Çocuğuna “interneti kullanma” de bak, ne diyor 
sana. Çağın getirdiği yenilik dünyaya kıyasla ülkemizi çok 
fazla etkiledi. Futbol da maalesef bundan nasibini aldı. 



Antalyaspor’un Avrupa serüvenlerinde for-
ma giyen bir isim olarak Inter Toto Kupası 
ve UEFA Kupası’nı bize nasıl yorumlarsınız?  
Bilhassa taraftarlarımızın o çok merak et-
tiği Werder Bremen maçlarını bize  anlatır 
mısınız?
Eskiden Inter Toto Kupası’nda grubunda birinci olan 
takım, UEFA Kupası’na katılıyordu. Biz, ligde hep beşinci, 
altıncı, yedinci olduğumuz sezonda Inter Toto’ya katıldık. 
Orada hiçbir zaman grup birincisi olamadık ama güzel bir 
heyecandı. 
Antalya’ya o dönemlerde kupa maçları için yabancı 
takımlar geliyordu. Antalya seyircisi yabancı takımları 
seyretti. Basel geldi, Dinamo Minsk geldi, Werder Bre-
men geldi. Biz gittik oralara. Inter Toto’da daha çok Rusya 
taraflarına gittik. 
1999-2000 sezonunda Galatasaray ile Türkiye Kupası fina-
linde karşılaştık. Biz şanssız şekilde uzatmalarda yenil-
sek de o yıl Galatasaray şampiyon olduğu için biz UEFA 
Kupası’na katılma hakkı kazandık. İlk turda Azerbaycan’ın 
Kapaz takımını yendik. İkinci maçta bize Werder Bremen 
çıktı. Çok iyi bir takımdı. Biz ilk maçta Antalya’da çok iyi 
kenetlendik. Rakip de bizi küçümsediği için burada onları 
2-0 yendik. Hatta gollerden birisini Atilla Birlik birisini 
Gaudino atmıştı. Ama tabi Alman disiplinine sahip, iyi 
bir takım Werder Bremen. Bizi iyi etüt etmişler, Alman-
ya’da nefes aldırmadılar. Gerçekten bizi sürklase ettiler. 
İsteseler on tane de atabilirlerdi ama 65. dakikada 6-0 
yaptıktan sonra bıraktılar. Biz, daha önce böyle ciddi bir 
maç oynamamış olmanın dezavantajını yaşadık. Ama çok 
önemli bir organizasyondu. Belki bir sene daha oynamış 
olsak o hezimeti yaşamamış olurduk. Sonuçta Werder 
Bremen gibi bir takımın karşısına çıktık, Türkiye’yi temsil 
ettik. Bir maçı yendik, bir maçta yenildik. O heyecanı hem 
kendimiz yaşadık hem Antalyaspor taraftarına hem de 
Türkiye’ye yaşattık. O galibiyet bütün büyük gazetelerin 
birinci sayfasından verildi. Werder Bremen’i yendiğimiz 
günün şartlarında o günün imkanlarıyla en iyisini yapma-
ya çalıştığımıza ve yaptığımıza inanıyorum. 
 Şimdi millet kızıyor bana, o maçtan sonra “Bu kadar gol 
nasıl yediniz” diye sordular. Ben yemek istemezdim ama 
bu maalesef Türk futbolunun acı gerçeği. Türk milli takı-
mımız iki kere İngiltere’den sekiz gol yedi. 

Eskiden üç yabancı oynayabiliyordu. Şimdi ilk 11’deki 
hepsi yabancı. Yine de Başakşehir dışında hiçbiri yok pi-
yasada. Biz yine de o dönem iyi işler başardık. Grup maçı 
yoktu o dönemler. Eleme usulü oynanıyordu maçlar. An-
talya’da müthiş bir atmosfer vardı, güzel bir maçtı. Öyle 
ya da böyle bu heyecanı insanlara yaşattık. Yalnız şuna 
da değinmek isterim, Antalyaspor’un sıkıntılarından birisi 
de Antalya’nın kozmopolit bir şehir olmasıdır. Geleni 
gideni çok olan bir şehir. Yeni nesil, eskiyi tanımıyor. Ben 
18 senemi Trabzon’da geçirdim. Ömrümün 5-6 yılını farklı 
şehirlerde geçirdim. Onun haricinde Antalya’da yaşayan 
bir insanım. Ben Antalyaspor’da oynamadan önce de 
burada kimlerin oynadığını biliyordum. Sorun bana, Trab-
zonspor’un 2. Ligden çıktığı 1976 sezonunda bile kimlerin 
oynadığını sayarım. İşte Antalya’da bu yok. Şehirde önce-
likle bu kenetlenmeyi sağlayamıyoruz. Bizim dönemimiz-
de iyiydi ama sonra bu kozmopolit yapıdan ötürü kimse 
kimseyi tanımıyor. Geliyor, bakıyor. Kim bu? Kaleci Adnan. 
İyi de Adnan kim? İşte bu yapı burada sağlanamıyor. 
2001-2002 sezonunda yaptığınız “Antal-
yaspor’da Oliver Kahn var da mı ben oy-
nuyorum” açıklaması gündem olmuştu. O 
açıklamaya dair neler söylemek istersiniz?
Bu arada herkes o açıklamayı Galatasaray maçının 
ardından diye biliyor ama yanlış. İçeride oynanan Yozgat 
maçının ardından oldu bu açıklama. 
O sene bizim için çok sıkıntılı başlamıştı. Parasal prob-
lemler, yanlış hoca tercihleri derken yanlış çalışmalar da 
oldu. Ben 37 yaşındayım o sene. Mehmet Ali Ağabeyin  
oğlu Atacan vardı. Atacan da genç milli olmuştu. Onu ha-
zırlayalım dedik ama yabancı kaleci aldılar o sene. Niye 
yabancı kaleci aldınız da yalandan para verdiniz, ney-
se. Hocalar değişiyor, giden gelen hoca beni oynatıyor. 
Alınan adam kötü, ben oynuyorum. Sezonun ilk maçında 
Ankaragücü’ne 8-1 yenildik, daha sonra Kocaelispor’a 3-1 
yenildik. İçeride Yozgatspor’u 3-2 yenerken uzatmalarda 
3-3 oldu. Hatta taraftarlar bana küfrettiler, ben de onlarla 
atışmıştım. Çıkarken muhabir de bana bunu sormuştu. 
Benim seyirciye saygım var ama kimse bize ana avrat 
küfredemez. Yabancı kaleci kötü, iyi olsa oynayacak. 
Yanlış transfer politikasından ötürü gencecik Atacan’ın 
gerilemesine neden oldular. Benim de öyle bir veryansı-
nım olmuştu. 

20



Adnan Karahan futbolu bırakmasının ardın-
dan birçok kulüpte kaleci antrenörü olarak 
görev aldı. Fakat sizi bugüne dek Antal-
yaspor çatısı altında göremedik. Bunun 
sebebi neydi?
Öncelikle ben Metin Diyadin’in ekibindeyim. Ondan 
bağımsız olarak hiçbir zaman böyle bir beklentim olmadı. 
Hocayla birlikte hareket ettiğimiz için nasip olmadı. Bir 
tek Gültekin Gencer başkan iken olmak üzereydi, onda da 
Metin Diyadin son anda Antalyaspor’a gelmekten vazgeç-
ti ve kaldı. 
Onun haricinde Antalyaspor’un yapısı gereği ve burada 
yöneticilik yapan insanların çoğu bize “ağabey” deyip ya-
nımıza gelip oturan kişiler. O kişiler belli bir yere gelince 
o ilişkileri unuttular. Bizler bu camianın içine girmeye 
yaklaştığımız zamanlarda rahatsız olur gibi oldular. 
Antalyaspor, eski oyuncularına maalesef sahip çıkmıyor. 
Bunun nedenlerinden birisi de hem yukarıda anlattığım 
sebep hem de kozmopolit yapı. Eski topçular kim, bilin-
miyor. Başkan Ali Şafak Öztürk ile bir yerde karşılaştık 
ama beni tanımıyor. Ha, tanıması mı gerekir? Bence 
gerekir. Bir başkan olarak sonuçta bu camiada isim 
yapmış birisini bilmeli. Bu yapı içinde profesyonel bir 
kadro kuruluyor ama Antalyaspor bizden hiç faydalan-
madı. Bütün kulüpler eski oyuncularına değer veriyorlar. 
Trabzonspor’un başına Hüseyin geçti, Fenerbahçe kendi 
topçusuna önem veriyor ama Antalyaspor’da böyle bir 
şey yok. 
Ben antrenörlük yapan biriyim. Bana bir defa Boffin hari-
cinde “şu kaleci nasıldır” diye sorulmadı. Boffin’i de İsma-
il Bilal sormuştur, “gözünüz kapalı alın” demiştim. Onun 
haricinde bizi değerlendirmek kimsenin aklına da işine 
de gelmiyor. Yine kulüpte çalışan Adnan Gülek teknik 
ekibin içinde olması gerekirken scout olarak gidip geli-
yor, oyuncu izliyor. Bu hizmet değil. Adnan’dan, bizlerden 
daha farklı yararlanacaksın. Antalyaspor sezon başında 
5-6 tane transfer yaptı. O kadar adam alındı, bazıları 
yollandı. Yazık değil mi? Biz bu ligde herkesi biliyoruz, 
tanıyoruz. Ben Ankaragücü’nde iken Antalyaspor’da takım 
içinden birileri “Şunu alalım mı?” diye sordu, almamaları-
nı söyledim.  Ama Türkiye’de işin bu taraflarına girerseniz 
neler çıkıyor, bir bilseniz… 
Bizler, en faydalı olabileceğimiz dönemlerde yok sayıldık. 

Küslük diyemem, benim hiçbir zaman Antalyaspor’da 
görev alayım diye bir beklentim, hırsım olmadı ama bunu 
beklerdim. Sen eski topçulara sahip çıkarsan, şehir de 
seni sahiplenir. 
Antalyaspor’daki yapı, belli kişilerin hegemonyasına gir-
miş, şehirden gittikçe uzaklaşan ve Antalya’nın dışından 
icraat yapmaya çalışan bir görünüm içinde. 
Bana bugün “Gel Antalyaspor’da kaleci antrenörlüğü 
yap” deseler gitmem. Neden, bir ekip var, ben de o ekibin 
içindeyim ve onlarla birlikte hareket ediyorum. 
Antalyaspor’da ‘Kaleci Adnan’ dendi mi akla 
her zaman Burhan, Nuri, Kamil gelir. Bu 
isimler hakkında neler söylemek istersiniz?
Tabi bu isimlerle uzun yıllar oynadık. Bilhassa Burhan ve 
Nuri, Antalyaspor tarihinde önemli oyunculardır. Benden 
fazla forma giymişlerdir. Uzun yıllar birlikte oynadığımız 
için isimlerimiz birlikte anılır. Çok sevdiğim insanlardır. 
Aynı forma için mücadele ettiğim, çok sevdiğim arkadaş-
lardır. 
Bugün Antalyasporlu taraftarların da çok 
konuştuğu bir olay olan 2002 yılının nisan 
ayına dönelim. Olaylı Diyarbakırspor maçına 
Antalyasporlu oyuncular yönetimi protes-
to amacıyla maça siyah forma ile çıkmıştı. 
Hatta sizin kaptanlığınızda maçtan önce 
Antalyaspor A.Ş. Futbolcuları şeklinde bir 
açıklama yapılmıştı.  O günkü olay nasıl ya-
şandı, bu karar nasıl alındı? Bize anlatabilir 
misiniz? 
Bunun acısını yıllardır çekiyorum ve bu konuda ilk defa 
bir yere açıklama yapıyorum. 
Ben o günkü maçta oynamadım.  Futbolu bırakmıştım 
ama kulübün içindeydim. O zamanlar belediye başkan-
ları, kulüp başkanlığı da yapıyordu. Kulüp başkanı, Bekir 
Kumbul’du. Sezon başından, hatta bir sene öncesinden 
gelen alacakları vardı takımın. Bunlar ödenmiyor, bugün 
yarın diye geçiştiriliyordu. Ben takım kaptanıyım, futbol-
cularla sürekli ben muhatap oluyordum. Hatta bundan 
daha önce oyuncular devre arası kampına katılmama 
kararı almışlardı. Giray Bulak, Mahmut Akkaş ve ben dev-
reye girdik. Gidip konuşarak problemi çözdük. 



O dönem Fazlı Ulusal ve Zafer Demiray transfer olmuştu. 
O iki transferden para geleceğini söyleyerek bizi sürekli 
oyaladılar. En son o paraların eylül ayında geldiğini ve 
bittiğini öğrendik. Çok ciddi paralardı. Bunu herkes biliyor 
ama kimse dillendiremedi.  İsim vermiyorum ama birileri 
o gelen paraları götürmüş. Bize verilen para yok. Herkese 
de futbolculara ödemelerin yapıldığını söylüyorlar. Ama 
ortada gelen giden para yok. Durum o kadar kötü ki, çaya 
koyacak şeker yok. Kulüpteki personelin çoğunun dolmuş 
parası bile yoktu. Biz aramızda para toplardık. Salih Abi 
vardı. Eski futbolcu, genel kaptan. Maç var geliyoruz kah-
valtı yapmaya, kahvaltılık yok. Salih Abi kendi cebinden 
veriyor, bakkaldan alıp geliyor. Tuhaf işler oluyor yani. 
Sonunda gelen paraların ortada olmadığını futbolcular 
da öğrendi. Futbolcularla bir şeyler yapalım diye düşün-
dük. O siyah forma, kamuoyunun dikkatini çekmek için 
yapılan bir şeydi. Biz Antalyaspor’u protesto etmek iste-
medik. Kamuoyunun dikkatini çekmek, “Antalyaspor’da 
farklı şeyler oluyor. Paralar ortada yok. Gelin buna önlem 
alın, bize destek olun, bize sahip çıkın” diye bunu yaptık. 
Bir nevi isyandı. Kamuoyunu uyandırmak istedik.  Ama 
mevcut yönetim bu durumu çok iyi kullandı. Bu işi örtbas 
ettiler. Bizi hep kötü insanlar olarak lanse etmeye çalış-
tılar halbuki yapılan yanlışlara bir isyandı. Antalyaspor’a 
sahip çıkma meselesiydi.
O günlerde gelen paraların hesabını kimse vermedi. O 
paralarımızı da hiç alamadık.
Günümüze dönersek Antalyaspor’un şu anki 
durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Antal-
yaspor’u gerek sportif gerek kulüp yönetimi 
bazında nasıl görüyorsunuz?
Antalyaspor, kadro olarak kesinlikle düşecek bir kadroya 
sahip değil. Sadece borçları var. Mevcut yönetimin de bu 
borçları akıllı işler yaparak çözebilecek konumu da var. 
Öztürk Ailesi, güçlü de bir aile. Ama ne kadar güçlü olu-
nursa olunsun, işler sahada bitiyor. Antalyaspor bu kadar 
savunma yapacak ve kontraya çıkacak bir takım değil. 
Zihniyet değişmezse sıkıntı çeker. 
Yönetim Tomas’ı getirdi, yanlış. Bülent Korkmaz gitti, 
yanlış. Bülent Korkmaz biraz daha dayanabilirdi. Yanlış-
lar varsa, ben nasıl yönetim başarılı diyebilirim! Bizim 
düştüğümüz sene dört tane hoca gelmişti. Böyle bir 
durumda istikrar sağlayamazsın. Futbolcu oynadığı oyunu 
bilmez, allak bullak olur. Tomas nerede çalışmış? Antal-
yaspor’a Tomas’ın gelebileceği kadar hatır, kim tarafın-
dan ortaya koyuldu? Sezon başı gelse amenna ama senin 
getirdiğin dönem, Antalyaspor’un en kritik dönemiydi. 
Başka hoca olsaydı Antalyaspor belki dört puan daha 
fazla alırdı ve sıkıntısı olmazdı. Bunu ben yapmadım, 
yönetim yaptı. İnsanları yaptığı işlerle değerlendiriyor-
sak, başarısızdır. Başarılı olduğu zaman da alkışlamasını 
biliriz. 
Ayrıca ortada 400 milyonluk bir borç var. Bu borç kimin 
zamanında yapıldı? Şimdi herkeste bu parayı bu aileden 
başkasının bulamayacağı ve bu borcu kimsenin ödeyeme-
yeceği düşüncesi var. Yönetim olarak başarılı bulmuyo-
rum. Bu demek değildir ki gitsinler. Ama yönetim olarak 
başarısız işler yaptılar. 
Yönetimin başarısı, yaptığı transferler ve kulübün nerede 
olduğu ile tespit edilir. Sezon başında yanlış transferler 
yapıldı, şimdi de 5-6 transfer yapıldı ama gerekli oyun-
cuları aldılar. Şu an geldikleri noktada başarısızlar ama 
toparlayacak olan da onlar. Doğru işler yapacaklar, doğru 

tespitlerle doğru transferler yapacaklar. Gereksiz her 
transfer, borcuna borç katıyor. Limit artışı ile transfer 
yapıldı ama sezon başında doğru transferler yapılsaydı o 
limite gerek yoktu. Onu kullanmazdın, cebinde kalabilirdi. 
Antalyaspor tarihinde bizimle paylaşmak istediğiniz en 
mutlu anınız, en hüzünlü anınız nelerdir? 
Bunları sizden dinleyebilir miyiz?
Antalyaspor ile Inter 
Toto ve Avrupa Kupalarına defalarca katıldım. Bu çok 
önemli bir şeydir. Biz, UEFA Kupası’na katılmıştık. Atatürk 
Stadyumu’nda Werder Bremen ile oynadık, 2-0 yendik. 
Baya bir manşet oldu Türkiye’de. Sonra Galatasaray ile 
Türkiye Kupası finali oynadık Diyarbakır’da. Uzatmalarda 
yenildik. Bunlar güzel anılardı. Bir de ligin ilk maçında 
Ankaragücü’ne 8-1 yenilmiştik. Benim için acı bir hatıray-
dı. Kalecilerin anısı her zaman acı oluyor. Hep gol yiyoruz, 
bizim anılarımızda hep gol yemeler var. 
Biraz da futbol dışındaki Adnan Karahan’ı 
tanıyalım. Adnan Karahan boş zamanlarında 
neler yapar?  Zamanını nasıl geçirir?
En büyük zevkim, eşimle zaman geçirmek ve bir yerle-
re gidip kahve içmektir. Sevdiğim arkadaşlarımı ziyaret 
ediyorum. Çok fazla hareketli bir hayatım yok. Ayrıca boş 
zamanlarımda da spor yaparım. Boks hastasıyım. Boks 
yapıyorum. Bir salonumuz var. Orada kick boks yapıyo-
rum, deşarj oluyorum. Ayrıca yürüyüş yaparım, koşuya 
çıkarım. Sporla iç içe yaşıyorum. 
Uzun yıllar futbol oynamış ve kalecilik 
yapmış, halen antrenörlük yapan bir isim 
aracılığıyla e-dergimizde bu röportajımızı 
okuyacak genç kaleci adayları ve sporculara,  
ayrıca Antalyaspor taraftarlarına mesajınız 
nedir?
Adnan Karahan’nın taraftarlara mesajına
aşağıda yer alan karekodu okutarak
ulaşabilirsiniz.
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SEDAT PEKER

Öncelikle sizi tanıyalım. Sedat Peker kimdir?  
İlkokul, ortaokul, lise hatta ilk üniversitemi burada okuyan biriyim. Akdeniz Üniversitesi’nin ilk mezunlarındanım. 
Antalya çarşısının içinde bir Antalyalı olarak büyüdüm. Hep Antalya’daydım. Dolayısıyla Antalya ve Antalyaspor ile 
büyüdüm. 

Antalyaspor tribünlerinden gelen, evlendiğiniz günün ertesinde maça giden, Antalyaspor’a 
yıllarını vermiş birisi olarak Antalyaspor sizin için ne ifade ediyor? Bize anlatabilir misiniz?
Antalyaspor, benim her şeyim, yaşam biçimim. Takımımız 1966’da kuruldu, ben 1970li yıllardan bu yana her maçına 
gittim. Gitmediğim maç sayısı çok azdır. Tribünden gelen birisi olarak da Allah bana Antalyaspor başkanlığını da na-
sip etti. Antalyaspor’a görev yapmaktan büyük mutluluk duydum, halen duyuyorum.  

Antalyaspor camiasının sevilen isimlerinden, geçmiş dönemlerde 
kulübümüzün başkanlığını yapan Sedat Peker, e-dergimizin şubat 

sayısında konuğumuz oldu.

Antalyaspor camiasında büyük küçük herkes ta-
rafından sevilen bir başkansınız. Bu konuda neler 
söylersiniz? 
Teşekkür ederim. Ben küçüklüğümden beri çarşının içindeyim. 
Herkesle bir göz temasım olmuştur. Herkesle birlikteyiz. Dostuz, 
arkadaşız. Bir de ben insanlarla iyi geçinmeyi severim. Benim 
olduğum yerde huzursuzluk olmaz. O yüzden hep böyle güzel 
düşüncelerle yıllarımızı geçirdik. Sağ olsunlar, onlar da hala ben 
bir yere gittiğimde koştururlar, yanıma gelirler. Bu da beni son 
derece memnun ediyor.

2006-2007 sezonu, son sekiz maçta 4 beraberlik, 
4 mağlubiyet alan ve küme düşen bir Antal-
yaspor… O seneye dair neler söylemek istersi-
niz?
O yıl bizim için çok şanssız bir yıldı. Ama zaten biz bir sene önce-
sinde şampiyon olmak için çıkmamıştık yola. Borçlar çok fazlay-
dı, takım çok zor dönüyordu. Ama şampiyon olup kendimizi bir 
anda Süper Lig’de bulduk. Süper Lig’de bulunmanın telaşıyla da 
transferler yaptık. Nitekim o sene çok konuşuldu, biz düştükten 
sonra bütün futbolcularımız kapışıldı, olan bize oldu. 
Yılmaz Vural ile keyifli bir şekilde çalışıyorduk ama son maç-
larda biraz motivasyon kaybı oluştu. TV programlarına çıkmaya 
gelince ben onunla bunları her konuştuğumuzda “Ben, Antal-

yaspor’u oralarda tanıtıyorum.” diyordu. Bunda her zaman “Ha-
kemler, federasyon bizi istemiyor mu” gibi düşünceler oldu ama 
nasıl söyleyeyim, oyalandık. Şanssız bir şekilde küme düştük. 39 
puanla küme düştüğümüz zaman herkes telefon açmıştı “şaka 
mı?” diye. 

2006 yılındaki federasyon seçimlerinde sizin 
başkanlığınızdaki Antalyaspor, seçimlerde Ayhan 
Bermek’i destekleme kararı aldığını açıklayan tek 
kulüp olmuştu. Yapılan seçimlerde Haluk Ulusoy 
başkan seçilmişti. Bir sene sonra da Antalyaspor 
küme düşmüştü. O dönem çok konuşulan ko-
nulardan birisi de Antalyaspor’un yaptığı bu 
açıklamanın ardından Ulusoy yönetiminin Antal-
yaspor’a cephe almasıydı. Bu iddialar sizce doğru 
muydu?
Türkiye Futbol Federasyonu’nun bize karşı her zaman olumlu 
olmadığını söyleyebilirim. Ama küme düşürme çabaları da oldu 
diyemeyiz. Düşmemiz bizim kendi başarısızlıklarımızdan ötürü 
oldu ama bazı maçlarda da atanan hakemlerin art niyetli dav-
ranışları bizi üzmüştü. Bize kasıt olmadığını söylemişlerdi ama 
maalesef bütün Antalya izlemişti o dönemi. Tabi aradan baya 
bir zaman geçti. O federasyon yönetimi dağıldı, biz de bunun 
öncülüğünü yapan takımlardan birisi olduk.
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Antalyaspor küme düştükten hemen bir sene 
sonra yeniden Süper Lig’e çıktı. Hemen ertesi 
sene Süper Lig’e yükselmemiz nasıl oldu? O se-
nenin macerasından bize bahsedebilir misiniz?
Küme düşmemiz son derece dramatik olduğu için hemen 
o gün kolları sıvadık ve Raşit Çetiner ile anlaştık. Çok 
zordu o dönemleri atlatmak. Çünkü elimizdeki futbolcula-
rı da Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlara sattık. Burak 
ise Beşiktaş’a gitmişti. Raşit Çetiner’in ve bizim bildi-
ğimiz iyi oyuncuları alarak yolumuza devam ettik. Ama 
Raşit Çetiner ile ilk devre sonunda yollarımızı ayırdık. 
Daha sonra son yedi hafta Hikmet Karaman ile anlaştık 
ve şampiyon olduk.
Antalya’da o sene öyle bir güç birliği oldu ki, hiçbir şe-
kilde salmadı bizi. Taraftar bırakmadı. Ben bu takıma illa 
başkan olayım diye gelmemiştim. Daha önce de Dündar 
Uluğkay döneminde yöneticilik geçmişim olmuştu. Ama 
uzun zamandır Antalyaspor ile Antalyalıların arası açıktı. 
Ben bunu düzeltmek istedim. Kapı kapı dolaştık, burada 
medyanın da büyük desteği oldu. Sanayicilerden tutun 
turizmcilere, çarşıya, her tarafa gittik. O sıra futbol-
cularımızla okul gezileri gerçekleştirdik, Antalyaspor 
dergisini çıkardık, Antalyaspor Store’u kurduk. Bunlar, 
Antalyaspor’un varlığını şehre hissettirme çalışmalarıydı. 
Dolayısıyla bizim başarılı olmamızın ardında Antalyalıla-
rın Antalyaspor’a sahip çıkması vardı. 
Mesela günümüze baktığımız zaman yönetim biraz daha 
kucaklayıcı bir tavır sergilemelidir. Taraftar gruplarımız 
var, onların dışında ilçelerimiz var. İlçelerimize program-
lar yapmamız lazım. Mesela bizim takım otobüsü bir 
gününü Kumluca’da geçirsin, bir gününü Manavgat’ta. 
Çünkü oraların en büyük etkinliği haline geliyor ve oralar-
da toplanıyorlar. 
Serik otobüsleri gelirdi, dolmuşlar gelirdi, Manavgat ge-
lirdi, Kumluca ve Finike arabaları dizilirdi. Şimdi bunları 
tekrar görmek ancak Antalyaspor yönetiminin elinde. 

2005 Haziran -2008 Haziran yılları arasında Antal-
yaspor başkanlığı yaptınız ve kulüp tarihinde iki 

şampiyonluk yaşayan tek başkansınız. Başkanlı-
ğınız sürecinde geçen dönemi biraz açıklayabilir 
misiniz? Batmak üzere olan bir takımın başkanlı-
ğına gelmeyi nasıl kabul ettiniz?
Hani timsahlarla dolu bir havuza atlarsınız, arkanıza 
dönüp kimin ittiğine bakarsınız ya, öyle bir şeydi aslında. 
Bırakın başkan olmayı, yönetici olmak isteyen bile yoktu. 
Hakikaten bir dönem öncesinde yurtdışı çıkış yasakları 
gelen bir kulüptük. Her taraftan hacizlerle uğraşıyorduk 
ve o dönemde bile anonim şirketsiniz, çok büyük bir mali 
sorumluluğu da alıyorsunuz.  Vergi borçları, SSK borçları 
derken o dönemde öyle bir takım arkadaşlığı yaptık ki, 
yönetim olarak inanılmaz bir çaba sarf ederek hem mali 
yönden düzlüğe çıktık hem de şampiyonluk geldi. Her za-
man söylüyorum, şampiyonluk bizim programımızda olan 
bir şey değildi ama bir anda kendimizi şampiyon bulduk. 
Çok yorucuydu ama bir o kadar da güzel günler geçirdik.
Antalyaspor’un en zor dönemlerinden birinde, 
kayyıma gitmek üzere olan bir kulübün başına 
geldiniz. O zamanki şartlarla başarılı olabilece-
ğinizi ve takımın Süper Lig’e yükselebileceğinizi 
düşünüyor muydunuz? 
Programımızda böyle bir şey yoktu. Yeter ki idare edelim, 
bu seneyi böyle geçirelim, ondan sonraki seneye şam-
piyonluk hedefi koyarız diye düşünüyorduk. Bir baktık ki 
ilk üçe girmeye başladık. Öyle de izledik. Öyle bir durum-
dayız ki, o dönemlerde bizle aynı şeyleri yaşayan Sakar-
yaspor ve Kocaelispor’a bakın, ne haldeler. Biz burada 
hala Antalyaspor olarak borçlarımız var diyoruz ama 
hiç olmazsa Süper Lig’deyiz. Bunu da sağlayan başkan 
olmaktan ve o yönetimde bulunmaktan çok büyük mutlu-
luk duyuyorum. 



Biraz da günümüze dönersek, Antalyaspor 
Kulübü Derneği, Antalyaspor Vakfı ve Antal-
yaspor Anonim Şirketi’nin tek erkte toplan-
masını nasıl değerlendirirsiniz?
Ben, Antalyaspor’da hem anonim şirket hem de der-
nek başkanlığı yaptım. Bu durum, Süper Lig’de ilk defa 
karşılaşılan bir durum herhalde. Tabi buradaki amacı ve 
düşünceyi bilmiyorum ama belki görevleri paylaşmak 
olabilir. Yani birbirinden ayrı kişilerin temsil etmesi, An-
talyaspor için daha iyi olur diye düşünüyorum. 
Fikret Öztürk beyle tanışmıyorum. Ama Ali Şafak Öz-
türk’ün başkanlık süresince neler çektiğini, neler yaşadı-
ğını iyi biliyorum. O dönemlerde birlikte olduğumuzda da 
o olayları nasıl yaşadığını ben de bildiğim için “Vallahi 
hiç anlatma” dedim kendisine. Gözleri dolu dolu bıraktı. 
O yüzden Antalyaspor’a tekrar sahip çıkılması konusunda 
kulübümüze kim sahip çıkıyorsa onlara teşekkür etmeyi 
de her zaman biliriz. 
Antalyaspor Divan İcra Kurulu üyelerinden 
birisi olarak Antalyaspor’un sportif ve finan-
sal durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
Ben, Süper Lig’de mücadele ettiğimiz her yıl kendimizi 
şampiyon olmuş gibi görüyorum. Çünkü diğer sezon Sü-
per Lig’de tekrar büyük bir gelire sahip oluyorsunuz. Tabi 
hedef koyabilmek için maddi durumunuzun da iyi olması 

lazım. Transferlerle birlikte gençleri de monte ederek iyi 
bir yerlere gelelim ki, borçları bitirelim. O yüzden benim 
gelecek sene ilk üçe, ilk dörde, ilk beşe girelim gibi bir 
düşüncem yok. Girersek tabi o bizim şampiyonluğumuz 
gibi olur ama önceki hedefimiz, borçlarımızı bitirmek 
olmalı.

Elbette birçok anınız vardır ama başkanlık 
döneminizden aklınızda yer eden, hiç unut-
madığınız bazı anıları bizimle paylaşabilir 
misiniz?
İlk yılımızda bir Bursaspor maçı vardı. Unutulmaz ve çok 
tehlikeli bir maçtı. İki takım arasında düşmanlık vardı. 
İnanılmaz zor şartlar vardı. Stadyuma bile zor girmiş-
tik.  Başkan olarak bizim üstümüze bile yabancı madde 
yağdırmışlardı. O zaman hem Bursa hem de can düşmanı 
Sakarya’dan puan alıp gelmek, çok keyifliydi. Onları hiç 
unutamıyorum. 
Bir de bizim bir Mardinspor maçımız vardı. İnanılmaz-
dı. Tecavüzcü Coşkun ile birlikte maça doğru gidiyoruz, 
bütün Mardin arkamızda. Coşkun arkasını bir dönüyor, 
herkes alkışlıyordu. Bütün Mardin peşimizdeydi. 
Aslında futbol veya spor, bir şov. Güzellikler içeriyor. O 
yüzden de her gittiğimiz yerde iyi arkadaşlıklar, iyi dost-
luklar kazandık. Bundan da son derece mutluyum. 
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Amatör futbola verdiğiniz katkıları ve Yeni-
kapı Gençlerbirliği’nin başkanlığını yaptığı-
nızı da biliyoruz. Bu konularda neler söyle-
mek istersiniz?
Yıllarımızı Antalyaspor’a verdik, başkanlık ve yöneticilik 
geçmişlerim var. Amatörde ise herhalde 20 yılı geçti baş-
kanlığım, rekora doğru gidiyoruz. Herhalde 20 yılı geçti 
başkanlığım, rekora doğru gidiyoruz. Ben, amatör sporcu-
lara ve onların aileleri ile olmaktan büyük mutluluk du-
yuyorum. Onlarla da kocaman bir aile olduk. Antalyaspor 
dostları var, yani sadece Antalyaspor değil, Antalya’nın 
spor dostları var. O dostlarla birlikte çok keyifli zamanlar 
geçiriyoruz, çok da güzel arkadaşlıklarımız oldu. Amatörü 
herhalde ömrüm boyunca da bırakmayacağım.  

Ayrıca judo sporu ile ilgilendiğinizi de duy-
duk. Bu spor dalı hakkında neler söylemek 
istersiniz?
Judoya çok küçük yaşlarda başladım. Uzun yıllar yaptım 

Antalya’da. Siyah kuşak birinci dan olarak bitirdim. Ben, 
judonun Antalya’da daha iyi olabileceğine inanıyorum. 
Antalya, güreşi seven bir il. Dolayısıyla vücut yapısına 
bakıldığında Korkuteli, Serik, Kemer gibi yerler judoya çok 
uygun. Judonun daha iyi tanıtılmasıyla buradan da iyi 
sporcular çıkabileceğine inanıyorum.
Ben halen judoyu takip ederim. Judo, benim için yaşam 
felsefesidir. Judo, her zaman saygıyı ön planda tutan bir 
spor dalıdır. Judonun benim gelişimimde çok büyük bir 
katkısı vardır.

Biraz da spor dışındaki Sedat Peker’i tanıya-
lım. Boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsi-
niz?
İşlerimden arta kalan zamanımı arkadaşlarımla geçirme-
yi seven bir insanım. Dediğim gibi amatör sporlara karşı 
ilgimden ötürü amatör maçları kaçırmam. Fırsat bulduk-
ça voleybol maçları, basketbol maçlarına giderim. Öyle 
sporla geçiyor. Ayrıca Kaleiçi’ni çok severim, Kaleiçi’nde 
oturmak da bana çok büyük bir huzur verir.



SÖYLEŞİ: AV. MUSTAFA KÖSE
Öncelikle sizi tanıyalım. Mustafa Köse
kimdir? 
1977 yılında İstanbul’da doğdum. İlk, orta ve lise eğiti-
mimi Antalya’da tamamladım.  İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ni bitirdim. 2015 yılına kadar 14 yıl 
Antalya’da serbest avukatlık yaptım. Siyasete AK Parti’de 
gençlik kollarında başladım. AK Parti Antalya Gençlik 
Kolları İl Başkan Yardımcılığı, İl Ana Kademe Yönetim Ku-
rulu Üyeliği, İl Teşkilat Başkanlığı ve 4.5 yıl İl Başkanlığı 
yaptım. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu 
üyeliklerinde bulundum.
25. 26. ve 27. dönem Antalya Milletvekili seçildim. TBMM 
Anayasa Komisyonu Üyesiyim.  AK Parti Merkez Karar 
Yönetim Kurulu Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Mar-
mara Koordinatörlüğü görevini yürütmekteyim. 

Antalya’nın sizin için neler ifade ettiğini ve 
Antalyaspor sevdanızı hepimiz çok iyi bili-
yoruz. Antalya sevdanızın yanında Mustafa 
Köse için Antalyaspor ne ifade ediyor?
Atatürk’ün de dediği gibi Antalya, dünyanın en güzel 
şehri. Doğası, tarihi, havası ve insanlarıyla Antalya’da 
yaşayanların çok şanslı olduğuna inanıyorum. Bunun için 
de Antalya’ya hizmet etmek, buradaki insanların hayat-
larını en iyi şekilde geçirmeleri için çalışmanın görevimiz 

olduğunu düşünüyorum. 
Antalyaspor, çocukluğumdan itibaren benim için bir 
hayal ve tutkudur. Antalyaspor tutkusunu amcam aşıladı. 
Atatürk Stadyumu’nun açık tribünü her maçta bizim 
mekanımızdı. Çocukluğumdan beri futbol oynuyorum. 
Yolspor’da lisanslı olarak futbol oynadım. O yıllarda 
Antalyaspor forması giyebilmek en büyük hayalimdi. 
Futbola devam edemedim ancak şehrimin takımını 
şampiyon olmuş ve şampiyonlar liginde ülkemizi temsil 
ettiğini görmeyi hayal ederim. Antalyaspor bir tutkudur. 
Şu sıralar pek fırsat bulamasam da mümkün olduğunca 
her maçına gitmeye çalışırım. 

TBMM futbol takımında aktif olarak futbol 
oynuyorsunuz ve futbola özel ilginiz var. 
Futbolun içinden biri olarak Antalyaspor’un 
bu sezonki performansını nasıl değerlendiri-
yorsunuz?
Bu yıl bizleri çok üzdü takımımız. Lige iyi başlamıştı an-
cak üst üste alınan kötü sonuçlar ligin alt sıralarına
gerilememize neden oldu. Bu büyük takımın hak et-
mediği yerde olduğunu düşünüyorum. Ancak devre 
arasında yapılan transferlerle son haftalarda artık 
Antalyaspor adına yakışanları yapmaya ve iyi oynamaya 
başladı. İnanıyorum ki kalan haftalarda da iyi oyun ve iyi 
sonuçlarla üst sıralara doğru tırmanacaktır. 

Antalya ve Antalyaspor sevdalısı Antalya Ak Parti Milletvekili 
Mustafa Köse ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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Antalyaspor ile ilgili en mutlu anınız ya da 
en üzüldüğünüz anı nedir? Bizimle pay-
laşabilir misiniz?
Antalyaspor maçlarına amcam ile birlikte gittiğimi 
söylemiştim. Bana futbolu sevdiren de amcamdı. Am-
cam sadece iyi bir taraftar değil, aynı zamanda iyi bir 
futbolcuydu. Hatta ben ilkokula giderken amcamın 
Antalyaspor’a transferi gündeme gelmişti. Her maçın-
da tribünde büyük bir coşkuyla desteklediğimiz An-
talyaspor’da amcamın futbol oynadığını görmek o dönem 
en büyük hayalimizdi. Ancak o gün şartlar oluşmadı ve ne 
yazık ki transfer gerçekleşmedi. 

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile 
Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor 
Vakfı Başkanı Fikret Öztürk hakkında 
düşünceleriniz nelerdir?

 Ali Şafak Öztürk ve babası Fikret Öztürk, ülkemizin en önemli 
iş insanları arasında. Ticaretteki başarılarına şahit oluyoruz. 
Ticari başarılarını spor alanına da
yansıtacaklarına inanıyorum. Ancak futbolda büyük başarıları 
elde etmek zaman alacaktır. Sadece iyi transferler yapmak 
yetmez. Altyapıya önem vermek, genç yetenekleri ortaya 
çıkarmak gerekir. İyi tesisleşme, taraftar desteği, kentle 
takımı buluşturmak gerekir. Ali Şafak Öztürk ve Fikret
Öztürk’ün bu başarıyı yakalamak için emin adımlarla
ilerlediklerini görebiliyorum. Önümüzdeki yıllarda umarım
şampiyonluğu zorlayacak bir Antalyaspor göreceğiz.  

Bu keyifli söyleşi için size çok teşekkür 
ederiz. Son olarak SadeceAntalyaspor.com 
E-dergi aracılığıyla bu röportajı okuyacak 
taraftarlarımıza mesajınız nedir?
Antalyalılardan takımına sahip çıkmasını istiyorum. 
Futbol kulüpleri taraftarlarıyla büyür. Hemşerilerimizden 
maçlara gitmeleri, takımlarını desteklemeleri, iyi günde, 
kötü günde takımlarının yanında olmalarını istiyorum. 
İleride Antalyaspor’u dünyanın en büyük takımları ile oy-
narken görmek istiyorsak takımımızın bu desteğe ihtiyacı 
var.

Antalyaspor? Hayalim
Futbol? Tutku

Ali Şafak Öztürk? Başarı
Atatürk Stadyumu? Tarih

Antalya Stadyumu? 
Muhteşem

Süper Lig? Rekabet
Antalya? Yaşanacak yer

TEK KELİME
TEK CEVAP



TARAFTARDAN
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GELENLER



Mehmet Ali Öztürk

Nazım Sangare

Osman Akyol 

Samuel Eto’o Adnan GülekFazlı Ulusal  

Kona

Tita

Burhan Saatçioğlu,
Nuri Kamburoğlu

İhsan Okay

EFSANE 11
Antalyaspor’da uzun yıllar kalecilik yapan Adnan

okurlarımız için  “Efsane 11”ini oluşturdu.
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Öncelikle sizi tanıyalım. Gürhan Güneyli 
kimdir?
1978 yılında Diyarbakır’da doğdum. Seksenli yılların ba-
şında Antalya’ya yerleştik. 5-6 yaşından bu yana Antal-
ya’da yaşayan bir Antalyaspor sevdalısıyım. 

“Tribünün içinde olmak başka, tribüncü 
olmak başka” derler. Antalyaspor tribünle-
rinin bir ferdi ve 07 Gençlik grubunun tribün 
lideri olarak kırmızı-beyaz renklere olan 
sevdanız nasıl başladı?
Bizim Selahattin Karatoprak isminde bir aile dostumuz 
vardı. Kendisi rahmetli oldu. O zamanlar çevik kuvvet 
amiriydi. Bir dönem Yenikapı Karakolu’nda da çalışmış-
tı. Maçlarda görev alırdı. Seksenli yılların ortasında bizi 
görevli olduğu zaman maçlara götürürdü. Onun vesile-
siyle o zamandan beri maçlara gider geliriz. 07 Gençlik 
o zamanlar Atatürk Stadyumu’nda kapalının üstündeydi. 
Gıptayla onları seyrederdik. Zamanla onların içlerinde 
maç izlemeye ve birlikte deplasman yapmaya başladık. 
Neticede bu vesileyle bugünlere kadar geldik. 

Türkiye’ye tribün kültürünü getiren 07 
Gençlik grubu, Gürhan Güneyli için ne ifade 
ediyor?
Türkiye’de bir ilk olmak, bizim için gurur verici bir şey. 07 
Gençlik, Türkiye’deki bütün tribünlere de öncülük yapıyor, 
ağabeylik yapıyor. Sadece ilk dernek olarak değil,
“Curva” kültürünü Türkiye’ye ilk taşıyan, sosyal sorumlu-
luk projeleriyle bir ilki başlatan, her etkinlikte en önde 
olan 07 Gençlik’te olmaktan gurur duyuyorum. 

Bir üstte de bahsettiğimiz gibi 07 Gençlik, 
İtalyan tribünlerinde çıkan ‘curva’ akımını 
Antalyaspor tribünlerinde Curva Nord adıyla 
sürdürüyor. İtalya’da bu akımın öncüleri, 
kulüp yönetimlerine dahi yön vermeleriyle 
biliniyor. 07 Gençlik’in Antalyaspor yöneti-
mine ve camiasına sözü ne derece geçiyor?
07 Gençlik olarak bu kültürü Türkiye’ye getiren ilk tribün 
grubuyuz. Atatürk Stadyumu’nda yerimiz kuzey olduğu 
için Curva Nord adını aldık ve bu kültürü yaydık. Bizden 
sonra Türkiye’de kuzeye giren bütün taraftarlar, bu kültü-
rü benimsemeye başladı. 
Camiayla da yönetimle de ilişkilerimiz çok güzel. Ciddi 
potansiyeli olan bir grubuz. Onun için yönetimimiz de 
bizi her şekilde dikkate alıyor. Biz de onlara gerekli des-
teği veriyoruz. 

Türkiye’de taraftarların en büyük şikayet-
lerinden birisi de yönetimler tarafından 
müşteri olarak görülmek. Antalyaspor yöne-
timinin bu konudaki yaklaşımını nasıl de-
ğerlendirirsiniz? 
Diğer tribünlerde olabilir ancak bizim yönetimimiz, bizleri 
müşteri olarak görmüyor. Zaten yönetimimizin beklentisi, 
Antalya Stadyumu dolsun, taraftarlarımız maça gelsin. 
Herhangi bir maddi kazanç sağlayalım düşüncesinde de-
ğiller. Bizim de bu konuda onlardan böyle bir şikayetimiz 
olmadı. 

GÜRHAN GÜNEYLİ
07 Gençlik Antalyaspor Taraf-

tarları Derneği Başkanı Gürhan 
Güneyli ile SadeceAntalyaspor 
e-derginin şubat sayısına özel 
keyifli bir röportaj gerçekleş-
tirdik. Bu keyifli için Gürhan 
Güneyli’ye teşekkür ederiz. 
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Antalyaspor tribünleri, yıllardır küfür se-
bebiyle ceza almayan nadir tribünlerden. 
Fakat Türkiye’de en çok tartışılan konular-
dan birisi, sporda şiddet konusu. Bununla 
ilgili tribünlerin kısaca 6222 şeklinde bildiği 
kanun da mevcut. Futbolda bu kanunun cay-
dırıcılığı size göre nedir? 
Bizler, gerçekten Antalyaspor’u seven, Antalyaspor’a ciddi 
anlamda sahip çıkan ve takımımızın ceza almaması için 
uğraşan bir taraftar grubuyuz. Biz, camia olarak da böyle 
bilinçlendik. Küfür olsun, şiddet olsun bu tür şeylere 
fırsat vermiyoruz. 
Bana kalırsa Türkiye’de birçok kulüp bunun önüne ge-
çemiyor. Sebebi de 6222 diye bildiğimiz kanundaki bazı 
saçmalıklar. Bu kanunun çıkış sebebi, münferit olaylarda 
kamera tespiti ile olayı gerçekleştiren şahısların ceza 
alması isteğidir. Fakat baktığınızda orada bir kişi çakmak 
atıyor, bütün tribün ceza alıyor. Bu, yanlış bir durum. 
Bunların bir şekilde düzeltilmesi lazım.

Antalyaspor, 113 bin Passolig sayısıyla en 
fazla Passolig satan 7. Kulüp. Fakat bu ista-
tistiğe rağmen stat ortalaması on binlerde 
seyrediyor. Bunun nedeni nedir? Bu sayının 
arıtılması için neler yapılmalı? 07 Gençlik 
olarak bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyor-
sunuz?
113 bin bence çok iyi bir sayı ama bize göre az tabi. Yani 
200,300, 500… Ne kadar çok olursa, bizim için o kadar 
iyidir. 
Stadyumun dolmamasına gelirsek, bu durum biraz da 
takımın başarısıyla alakalı bana göre. Çünkü her sene 
düşme korkusuyla hareket eden bir kulübüz. Her sene 
“takım düşecek mi yoksa ligde kalacak mı” derken üst 
sıraları zorlayamıyoruz. Hal böyle olunca insanların da 
ister istemez takıma olan güveni zedeleniyor. Tribüne 
gelmemeye başlıyor. İnanıyorum ki her sene şampiyonluk 
olmasa da ligi ilk beşin içinde bitirdiğimiz zaman ciddi 
bir seyirci artışı görülecektir. Önemli olan, takımın biraz 
olsun başarı sağlaması. Mesela UEFA’da oynamak ya 
da ligde şampiyonluğa oynamak gibi durumlar, taraftar 
sayısı ile taraftarların Antalyaspor’a olan ilgisini çoğalta-

caktır. 
07 Gençlik olarak biz bu konuda birçok organizasyon 
yapıyoruz. Gençlere ücretsiz Passolig çıkarıyoruz, polar ve 
atkılar dağıtıyoruz. Bizim buradaki amacımız, grubumuzu 
büyütmek. Grubumuz büyüdükçe, grup bilinci ve Antal-
yaspor’u onlara aşıladıkça Antalyaspor’a daha iyi destek 
vereceğiz.

Hazır stadyum demişken; Atatürk Stadyu-
mu’nun ardından iki stat değiştiren Antal-
yaspor, 2015 yılının ekim ayında Antalya 
Stadyumu’na kavuştu. Peki takımımız Ata-
türk Stadyumu’ndaki o ruhu yakalayabildi 
mi?
Bence yakaladı. Antalya Stadyumu’nda çok güzel bir 
atmosfer var. Sadece tek sorunumuz şu, stadı beğen-
miyoruz. Türkiye’de son on sene içinde çok güzel stat-
lar yapıldı. Ama yeni statlar içinde Türkiye’nin en kötü 
stadyumu bizde. Baktığımız zaman kale arkalarında dört 
katlı tribün var havalandırma dedikleri yerin üstündeyiz. 
Saha ile bağlantısı yok. Girdiğimiz yerde taraftarı bölüyor. 
Deplasmana gelen taraftarlar da dört katlı yerde. Onların 
altı boş bırakılmak zorunda. Yukarıya üç kat tribün çıkı-
yor. Yani kale arkaları çok kötü diyebilirim. Yeni statlar 
arasında Türkiye’de yapılmış en kötü stat diyebilirim. Biz 
hiç memnun değiliz. Bir taraftar olarak bizim hoşumuza 
gitmiyor. 
Göztepe’nin 20 bin kişilik yeni stadı yapıldı, kutu gibi 
stat. Bütün stadyumlara gittik ama bizimki kadar atmos-
feri kötü olan bir stadyum yok. İçeride 1500 2000 kişi 
bağırıyoruz, içeride ses yok fakat stada girmek isteyen 
insan belki 30 bin kişi bağırıyor diye düşünüyor. Ama 
içeriye baktığınız zaman ses yok. Çünkü stadyumun dört 
bir yanı açık. 
Yetkililer kusura bakmasın ama keşke bu projeler taraf-
tara sorulup da yapılsaydı. Çünkü ben 25 senedir dep-
lasman yapıyorum, stat kültürlerini çok iyi biliyorum. En 
azından bizimle fikir alışverişinde bulunsalardı. Mesela 
Dortmund’un stadı tek kat. Bursa aynısını istedi, adamlar 
tek kat yaptı. Bütün herkes oraya giriyor. Mesela bizim 
oraya dört kat verilmiş. Birinci kata ayrı sesleniyorsun, 
ikinci kata ayrı, üçüncü kata ayrı, dördüncü kata ayrı. 
Bütünlük yok, görsellik yok, sesi yakalayamıyorsun. Tribü-
nünü bölüyor. 



Gürhan Güneyli’ye göre “İyi bir 
Antalyasporlu” ne demektir?
Bana göre işinden gücünden ve zamanından feragat 
eden,fedakarlık yapan insan, iyi bir Antalyasporludur. 
Fedakarlıktan kastım şu; maçlara geliyorlar, ailesini, işini 
gücünü bırakıp deplasmanlara takımını desteklemeye 
gidiyorlar. Benim için iyi bir Antalyasporlu, bu şekildedir. 

07 Gençlik grubunu sürekli sosyal sorumlu-
luk projelerinin içinde görüyoruz. Bu proje-
lerle dikkat çeken grubunuz hakkında neler 
söylemek istersiniz?
07 Gençlik olarak kendimizi sadece bir taraftar grubu ola-
rak görmüyoruz. Sosyal sorumluluk anlamında da bütün 
konulara değiniyoruz. Bana göre bir taraftar grubunun 
yapması gereken de bu. Ülkenin menfaatlerine göre ne 
gerekiyorsa birlik beraberlik içinde bunlara destek olma-
mız lazım. 
Bizim projelerimiz spontane gelişiyor. Ülkemizdeki her-
hangi bir konuda sorumluluk hissettiğimiz anda tered-
dütsüz bir şekilde 07 Gençlik orada olacaktır. 

Daha önce Medical Park zamanında isim 
sponsorluğuna taraftarların tepkisi olmuştu. 
Uzun zaman sonra isim sponsorluğu anlaş-
ması yapan takımımızın yeni adı Fraport TAV 
Antalyaspor olacak. Bu isim sponsorluğu ko-
nusundaki düşüncelerini öğrenebilir miyiz?
Ben hiçbir zaman Antalyaspor’un önüne veya arkasına 
herhangi bir ismi yakıştırmam. Yönetimimiz böyle bir 
karar almışsa, bize saygı duymak düşer. Benim hoşuma 
gitmeyen şey şu, keşke kulübümüzde altyapıya gerçekten 
önem verilse de iyi futbolcular çıkıp sürekli para kazanan 
bir kulüp olsak. Böyle borç yükü ile mücadele etmesek ve 
bu tür şeylere gerek kalmasa. 
Antalyaspor, keşke Antalyaspor olarak kalsa ama borcu-
muz çok. Yönetimimiz bir şeyler yapmaya çalışıyor borcu-
muzu ödemek için. Onun için böyle bir şeye kalkışmışlar. 

Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey de, diyecek bir şey 
de yok. Biz her koşulda takımımızı desteklemeye devam 
edeceğiz. 

Biraz da Kocaelispor ile olan dostluğa de-
ğinelim. Geçtiğimiz yıllarda bir dönem sek-
teye uğrasa da depremden doğan kardeşlik 
halen devam ediyor. Antalyaspor ve Kocae-
lispor arasındaki kardeşliğe dair neler söy-
lemek istersiniz?
Biliyorsunuz, 1999 yılında gerçekleşen depremde Koca-
eli’de birçok vatandaşımızı kaybettik. O dönem deprem-
zedelere ilk kucak açan şehirlerden biri de Antalya’ydı. 
O depremden sonra Antalya’ya gelen ve halen burada 
yaşayan çok sayıda Kocaelili dostlarımız, kardeşlerimiz 
var. O süreçte bir dostluk havası esti, o dostluk havasını 
da bizler tribün liderleri olarak devam ettiriyoruz. İnşal-
lah bir ömür boyu böyle kardeşlik havasında geçer. 

Tribün kültürünün olmazsa olmazlarından 
birisi de deplasmandır. Gürhan Güneyli ola-
rak en çok yer eden, en unutamadığın dep-
lasman hangileri olmuştur? 
Çanakkale deplasmanı unutamadığım deplasmanlardan 
birisidir. Durduk yere baya olaylar çıkmıştı. Kaç tane kar-
deşimiz orada bayıldı. Otobüsün içinde neredeyse herkes 
bayılmış vaziyette geldik. Buraya geldikten haftalar sonra 
bile herkeste o cop izleri duruyordu. 
Manisa deplasmanı da var, orada da çıkan olaylar yüzün-
den otobüslerimiz taşlandı. Orada polislerle girdiğimiz 
münakaşalar var. Dört arkadaşımız cezaevine girdik. Unu-
tamadığımız deplasmanlardan birisi, aylarca cezaevinde 
kaldık.
İki sene önceki Gençlerbirliği maçı, bizim açımızdan final 
niteliğinde bir maç. O maça o dönemki başkan Cihan 
Bulut “gitmeyelim” demişti. Biz borç bulduk, otobüs 
kaldırdık ve gittik. Takımı ligde bırakıp üç puanı da alıp 
gelmiştik. 
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Antalyaspor’un bu seneki performansını 
nasıl buluyorsunuz?   
Bu sezonki performansımızı başarısız buluyorum. Geçen 
sene ligi altıncı sırada bitirdik, UEFA’yı kıl payı kaçırdık. 
3-4 tane nokta transferle bu sene belki şampiyonluğa 
veya tekrar aynı hedefe ulaşmak için mücadele verebili-
riz derken alınan 5-6 futbolcu fiyasko çıktı. Şu anda bile 
hala forvet eksiğimiz var. Alınan forvet, alınan orta saha 
oyuncularından hiçbir verim alamadık. Bu durum hiç 
hoşumuza gitmedi. Biz taraftar olarak takımımızın hala 
arkasındayız, inşallah takımımızı bu sene ligde bıraka-
cağız. Ama kulübe çok iyi scout ekiplerinin gelmesi ve 
nokta transferlerin yapılması da şart. 

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile 
Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor 
Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile ilgili düşün-
celerini öğrenebilir miyiz? 
Bence çok iyi niyetli insanlar. Bu kulüp için, bu camia için 
ellerini taşın altına koyuyorlar. Antalyaspor için bir şeyle 
yapmak istiyorlar. Ben yaptıklarına hiçbir şekilde karşı 
değilim, camia olarak iyi yerlere geleceğiz ama sadece 
yaptıkları Nasri, Menez, Sandro, Vainqueur gibi transfer 
hataları bu borç yükünü getirdi. Keşke daha iyi scout 
ekipleri ile çalışılsaydı da bu tür şeylere fırsat verilme-
seydi. 
Yaptıkları işler takdire şayan ama transfer politikaları 
bence şu ana dek yanlış. Zaten borç yükünü getiren de 
onlar. Bir an önce bu borç yükünden kurtulmak lazım. 
Ama şunu biliyorum ki, çok iyi niyetliler. Uzun yıllar 

Antalyaspor’a faydalı olabilecek işler yapıyorlar. Antal-
yaspor’a sabit gelir kaynağı olacak yerler olsun diye 
uğraşıyorlar. 

Her iç saha maçında sette gördüğümüz, 07 
Gençlik grubunun neferlerinden Tolga Cö-
mertoğlu hakkında neler söylersiniz?
Tolga Cömertoğlu, sadece 07 Gençlik için değil Antal-
yaspor camiası ve Antalya şehri için gerekten örnek bir 
insan. Hem turizm hem de Antalya için yaptıkları son 
derece mükemmel işler. Antalyaspor için de çok büyük 
bir değer ve çok büyük bir şans. 07 Gençlik olarak biz onu 
ağabeyimiz olarak görürüz, bizler de onun kardeşleriyiz. 
Onun gibi birçok iş insanının da Tolga Cömertoğlu kadar 
olmasa bile elini taşın altına koyması gerektiğini dü-
şünüyoruz. Tolga Cömertoğlu gibi insanların bu şehirde 
çoğalmasını istiyoruz. Takıma faydalı olsunlar, yaşadıkları 
şehre faydalı olsunlar. 

SadeceAntalyaspor Ailesi adına bu keyifli 
röportaj için teşekkür ederiz. SadeceAn-
talyaspor e-dergi aracılığıyla bizi okuyacak 
taraftarlarımız ve 07 Gençlik üyelerine
mesajınız nedir?
Gürhan Güneyli’nin taraftarlara
mesajına aşağıda yer alan karekodu
okutarak ulaşabilirsiniz.
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Bünyamin Balcı, 31 Mayıs 2000 tarihinde Samsun’da doğmuştur. 
Futbola 2011 yılında Antalyagücü takımında başlayan Bünyamin Balcı, Meydan Gençlik ve Spor takımının ardından 

Antalyaspor alt yapısına dahil oldu. 26 Kasım 2018’de profesyonel anlaşma imzalayan ve iki sezondur Antalyaspor A 
takımı ile birlikte idmanlara çıkan Bünyamin Balcı, kırmızı-beyazlıların farklı yaş kategorilerinde top koşturmuştur. 
A takım ile ilk resmi maçına Niğde Anadolu FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında çıkan genç oyuncu, Süper 

Lig’deki ilk tecrübesini ise 19 Ocak 2020 tarihinde Göztepe ile oynana maçta yaşadı. 
Bu sezon 4’ü Süper Lig, 6’sı Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 10 maçta forma giyen Bünyamin Balcı, bu maçlarda üç 

sarı kart gördü. 
Bünyamin Balcı, 10 kez Türkiye Futsal Milli Takım, 13 kez Türkiye Futsal U-19 Milli Takım forması giydi.

Adı Soyadı: Bünyamin Balcı
Doğum Tarihi: 31 Mayıs 2000

Forma Numarası: 99
Boy: 1.77 mt

Oynadığı Pozisyon: Sağ Bek



DEPLASMAN GÜNLÜKLERİ
Antalyaspor taraftar gruplarından 07 Gençlik’in ilk amigosu Rıza Atiker 

nam-ı diğer Beymen Rıza ile deplasman anılarını konuştuk. 
TARİH: 08/12/1991
MAÇ: İNEGÖLSPOR 2- 1 ANTALYASPOR
1991-1992 sezonuydu. Kış günü aralık ayında bir İnegöl 
deplasmanımız vardı. Bizim tribünlerden Sakal Serhat diye 
bir arkadaşımız vardı, Bilecik Söğüt’te askerliğini yapıyor-
du. Bizler de askerde bir arkadaşımız varsa ilk önce onu 
ziyaret eder, sonra maça geçerdik.
Serhat’a gidelim diye çıktık, Söğüt yoluna girdik. Hava 
kar, kış, kıyamet. Otobüs 302, rampada kaldı mı… Simitçi 
Musti’nin battaniyesi vardı otobüste, tekerlerin altına 
onu koyduk, otobüsü kurtardık. Yoksa uçuruma gidecekti 
otobüs. Otobüs oradan devam edemedi zaten birliğe de 
3-4 kilometre kalmıştı o havada yürüdük. Serhat’ı gördük 
15 dakika kadar maç başlayacak diye hemen döndük. 
İnegöl yolunda giderken otobüsün sigortası attı bu sefer. 
Silecekler çalışmıyor, lapa lapa kar yağıyor, kalorifer 
çalışmıyor. İçeride millet donuyor, dışarıda kar yağıyor. 
Kar yağdığı için otobüsün önü bembeyaz oluyor, göz gözü 
görmüyor. Neyse limon, elma falan bulduk, camlara sıktık. 
Kar tutmuyormuş öyle yapınca. Artık yavaş yavaş gittik, bir 
dünya araba şarampole yuvarlanmış. 
Maç başladı, biz hala yoldayız. İnegöl’e girdiğimizde 
elimizi kolumuzu sallaya sallaya maça girdik ama tabi ilk 
yarıyı kaçırmıştık. Bu arada bütün davullar, zurnalar, sisler, 
konfetiler hepsi bizim otobüsteydi. Amigo Ali Dayı önce-
den gitmiş, Ali Dayı bize saydırıyor. İkinci yarı başlamadan 
önce takım sahaya bir çıktı, biz tekrar takımı çağırdık. 
Takım gelince patlayıcılar, sisler gümbür gümbür attık aşa-
ğıya. O maçta biz 2-1 mağlup olduk. Bizim golümüzü Halim 
Okta atmıştı. Kalemizde Murat vardı. Ben bu maçı unuta-
mam. Asker ziyareti yapmasak maça yine yetişirdik ama o 
zaman biz mutlaka arkadaşlarımızı ziyarete giderdik. 

TARİH: 02/02/1992 
MAÇ: ANTALYASPOR 1 – 0 KARŞIYAKA
O sezon Karşıyaka ile şampiyonluk için çekişiyoruz. Kar-
şıyaka buraya geldi, İskender’in kornerden kafayla attığı 
golle 1-0 yenmiştik. Efsane bir maçtı. 07 Gençlik’in kapalı-
nın üstündeki meşhur fotoğrafının çekildiği, ilk kez Avrupa 
meşale yaktığımız maçtı. Müthiş organize olmuştuk. 

TARİH: 09/02/1992 
MAÇ: MUĞLASPOR 3 – 2 ANTALYASPOR 
Karşıyaka’yı yendik, her şey çok güzel. Sen git Karşıyaka’yı 
yen, arkasından düşmemeye oynayan Muğlaspor’a yenil. 
Biz dedik ki “Bu futbolcuları kıstıracağız.”  Takım otobüsü-
nün de şoförü Servet Ağabey idi. O zaman böyle cep telefo-
nu falan yok ki, çıkışta bir yere gittik bekliyoruz oyuncuları. 
Orada bir yol ayrımı vardı bizim Servet Ağabey çakmış 
bizim orada olduğumuzu görmüş. Bunlar yavaşladılar, durur 
gibi oldular, gelmiyorlar. Akabinde Servet Ağabey direksiyo-
nu bir kırdı, öbür yola girdi. Teknik Direktör Orhan Gülmez 
de Servet Ağabey’e “Ne yapıyorsun, öldürecek misin bizi?” 
demiş. Servet Ağabey de “Hoca hoca, oradan gidersek onlar 
bizi öldürecekler.” demiş. 

TARİH: 10/04/1988 
MAÇ: ANTALYASPOR 1 – 1 KAHRAMANMA-
RAŞSPOR
Pazar günü maç, biz cumartesi akşamdan şehri havaya 
sokmuşuz. Her tarafa flamalar asılmış, her yer bayraklarla 
donatılmıştı. Bize Maraş’tan haber geldi, Maraş taraftarının 
erkenden geleceğine dair. Biz o gece çarşıda 15-20 kişilik 
grupla sabahladık. Hatta Konyaaltı Caddesi’nde polisin 
biri ne yaptığımızı sormuştu, bayrakları kontrol ettiğimizi 
söylemiştik. Sabaha doğru hepsi Antalya’ya döküldüler hat-
ta baya olay çıkarmışlardı. Maç öncesinde eski portatifin 
tahtalarını söküp sahaya atmışlardı. 
Neyse maç başladı, 1-0 öndeydik, stoperde Ufuk vardı. 
Ufuk, iri yarıydı. Şifo Mehmet o kısacık boyuyla Ufuk’un 
yanından eğilerek vurup gol atmıştı. Sonra birkaç Kahra-
manmaraşspor taraftarı tribünden düşmüş, hastanelik 
olmuştu. İstanbul medyası da sanki biz yapmışız gibi 
olayları aktarmıştı. Hatta eski gazeteci Abdulkadir Kalender 
ağabeyimiz vardı, fotoğraf makinesiyle Şifo’yu kovalamıştı. 
Maç sonunda Talya Otel’in olduğu kalenin içine Maraşspor-
lu oyuncuları sokmuşlardı, 10-15 dakika içeriye giremediler. 
Kaldılar orada. Asker falan gelmişti. 
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TARİH: 28/08/1994 
MAÇ: BURSASPOR 2 -1 ANTALYASPOR 
Bursa deplasmanımız var ama Antalya’dan taraftar 
gitmedi. Tabi biz duramıyoruz yerimizde. O zamanlar 
rahmetli Fatih’in Mitsubishi L 300 minibüsü vardı. Arkası 
kapalı, panelvan şeklinde. İçine minderleri falan serdik. 
Rahmetli Fatih, Güngör Boyacı, Özcan Yılmaz, Hakan Ka-
ramancı, Sakal Serhat, ben ve Cem Üstün varız. Yedi kişi 
minibüsle Bursa’ya gittik deplasmana. Ama deplasman 
tribününde bilet satış yok, bizde mecburen kale arkasına 
Texas grubunun içine girdik. Onlar tam ortada duruyor, 
biz kapalıya doğru olan bölüme girelim dedik. Hepimiz 
hızlı adamlarız, yan yana oturmayalım, dağınık otura-
lım, dikkat çeker, büyük olay çıkar dedik. Bizim Antalyalı 
olduğumuzu bilseler oradan cenazemiz gelir, o derece. 
Sekseninci dakikaya dek 0-0- giden maçta 81. Dakikada 
Bursaspor önümüzde golü attı. Stadyum yıkıldı, Texas 
grubundan meşale yaktılar. Arkasından santra yaptık. 
Lodewijk vurdu, 1-1 oldu. Adam meşale yakmış, meşale 
hala yanıyor ama golü yemiş. E içimiz içimize sığmıyor, 
bağıramadığımız için “Bu gol yenir mi” diye bağırıyoruz, 
bir yandan da bıyık altından gülüyoruz. Bursalılar bü-
yük olay çıkardı kendi kendilerine, polis müdürü geldi. 
İçlerinden birisi polis müdürünün kafasına taş attı, çevik 
kuvvet girdi. Büyük olaylar çıkmıştı. Bize bir şey olmadı. 
Son dakikalarda bir gol daha yedik, 2-1 kaybettik.
TARİH: 22/12/1991 
MAÇ: GÖNENSPOR 0 – 0 ANTALYASPOR
Gönen maçından bir gece önce biz, Balıkesir’e gitmiştik. 
Kahvaltı falan derken, yola çıktık. Maç öğleden sonraydı. 
Bizim Güngör “Buradan bir kestirme yol var, o yoldan 
gideriz. Ben yolu biliyorum. Hemen çıkarız” dedi. “Emin 
misin” derken bir girdik o yola, git git bitmiyor yol. Stad-
yuma geldik, içeri gireceğiz, giremiyoruz. Amigo Ali Dayı 
bizi haşlayacak. Davullar, konfetiler, patlayıcılar bizde. 

Birimizin de girmesi lazım. Neyse Güngör ile ben girdik 
içeriye, girer girmez tezahürata başladık, katakulliye 
getirdik. 
Biz 10. dakikada maça girdik, bir bakıyoruz takım eksik. 
E dayıya da soramıyoruz ne olduğunu. Bizde Birol vardı, 
5 numara. Trabzonlu. Birol kırmızı kart görmüş. Hatta 
Muzaffer Yüzbaş sonradan anlatmıştı, hoca Birol kırmızı 
kart görünce Muzaffer’e ısınmasını söylüyor. Muzaffer 70. 
dakikaya kadar ısınmış ama hoca bunu oyuna almamıştı. 
O maç, 0-0- bitmişti. 



FEHMİ KOÇ
Doğum Tarihi: 28.08.2003

Mevki: Santrfor

GÜRKAN YAMAK
Doğum Tarihi: 08.02.2005

Mevki: Kaleci

TAHA BULUT
Doğum Tarihi: 28.04.2001

Mevki: Sol kanat

Futbola 2 Mayıs 2013 tarihinde Çallıspor’da 
başladı.5 ay sonra Meydan Gençlikspor’a 
transfer oldu. 28 Ocak 2015 tarihinde An-
talyaspor alt yapısına geçiş yaptı. 30 Ekim 
2018 tarihinde Antalyaspor’da profesyonel 
sözleşmeye imza attı. Antalyaspor A takımı 
ile birlikte ilk resmi maçını Türkiye Kupası’n-
daki Antalyaspor-Yomraspor karşılaşmasında 
oynadı. 24 Aralık 208 tarihinde Süper Lig’de 
oynanan Antalyaspor-Fenerbahçe maçında 
oyuna girerek Türkiye Süper Ligi’nde oynayan 
en genç oyuncu rekorunu kırdı ve bu rekoru 
halen elinde tutuyor. Süper Lig’de 1, Ziraat 
Türkiye Kupası’nda 3 maç onadı.   

Milli olma sayıları:
Türkiye U15 9 kez
Türkiye U16  7 kez

Son milli olduğu tarih: 05.01.2019 Türkiye-Ar-
navutluk

Futbola 28 Ocak 2015’te Antalyaspor’da 
başladı. Halen Spor Toto Gelişim U15 Ligi’nde 
Antalyaspor formasını terletiyor.  

Milli olma sayıları:
Türkiye U15 1 kez

Futbola 3 Ocak 2013 tarihinde Meydan Genç-
likspor’da başladı. 9 Ekim 2013 tarihinde An-
talyaspor alt yapısına transfer oldu. 15 Ocak 
2020 tarihinde profesyonel sözleşmeye imza 
attı. Ligin ilk yarısında Antalyaspor U19 takı-
mının formasını giydikten sonra devre arası 
transfer döneminde Fethiyespor takımına 1.5 
yıllığına kiralık olarak gitti.     

Milli olma sayıları:
Türkiye U19 1 kez

NOT: Talha milli takım kampında ilk maçını 6 
Şubat’ta oynayacak

ALTYAPI:
MİLLİ OYUNCULAR 
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HALİL İBRAHİM SEVİNÇ
Doğum Tarihi: 24.01.2002

Mevki: Orta saha

MUSTAFA ACAR
Doğum Tarihi: 22.02.2001

Mevki: Orta saha

Futbola 7 Aralık 2012 tarihinde Bülent Demir 
Gençlik ve Spor Kulübü’nde başladı. 2 yıl son-
ra Dokumaspor’a geçti. Buradan Antalya Özer 
Gençlik ve Spor Kulübü’ne transfer olduktan 
sonra 17 Eylül 2015 tarihinde Antalyaspor 
alt yapısına alındı.6 Aralık 2018 tarihinde 
profesyonel sözleşmeye imza attı. Halen 
Antalyaspor U19 takımında forma giyiyor. 
Zaman zaman Antalyaspor A takımında da 
yer bulan Halil İbrahim, A takımla ilk resmi 
maçına 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye 
Kupası’nda oynanan Antalyaspor-Göztepe 
karşılaşmasında çıktı. 2018-2019 ve 2019-
2020 sezonunda 2’şer kez Süper Lig’de maç 
kadrosunda yer buldu.     

Milli olma sayıları:
Türkiye U16 10 kez
Türkiye U17 21 kez
Türkiye U18 3 kez

Son milli olduğu tarih: 12.10.2019 İsveç U18 – 
Türkiye U18

Futbola 28 Şubat 2013 tarihinde Bahtı-
lıspor’da başladı. Aynı yıl Antalya Özer Genç-
lik ve Spor Kulübü’ne transfer oldu. 14 Eylül 
2015 tarihinde Antalyaspor alt yapısına geçti. 
Halen Antalyaspor U19 takımında forma 
giyiyor.

Milli olma sayıları:
Türkiye Futsal U19 15 kez
Türkiye Futsal  5 kez

Son milli olduğu tarih: 07.07.2019 Letonya 
Futsal U19 - Türkiye Futsal U19



07 GENÇLİK
ANTALYASPOR TARAFTARLAR DERNEĞİ

Kayseri Deplasmanı - Şubat 2020

07 Gençlik Taraftarlar Derneği
olarak bu ay yaptığımız deplasmanlara ve projelerimize 

ek olarak bizce en önemli gördüğümüz deprem faciasında 
zarar gören depremzedelere yardımlarımızı ulaştırdık.

07 Gençlik taraftar grubu liderimiz Gürhan Güneyli, 
yaptığı açıklamada 07 Gençlik olarak her zaman 
depdepremzedelerin yanında olacaklarını söylerken, 

“Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralı olan 
vatandaşlara da acil şifa diliyorum. 07 Gençlik olarak 
depremzedelerin her zaman yanındayız. Küçük büyük 

demeden yapılan yardımları deprem bölgesine ulaştırıp, 
ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız.” dedi.
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METİN ÇELİK’TEN
TARAFTARIMIZA MESAJ

* Video 29 Ocak 2020 tarihinde çekilmiştir. 

Metin Çelik’in taraftarlara mesajına
aşağıda yer alan karekodu okutarak

ulaşabilirsiniz.



TARAFTAR VE

BESLENME

Diyetisyen Kübra Efe, bu aydan
itibaren her sayımızda farklı bir 
konuda taraftarlarımıza doğru 

beslenmenin sırlarını açıklayacak. 

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından birisi de doğru beslenme ve 
spor. Antalyaspor Futbol Akademisi diyetisyeni Kübra Efe,

SadeceAntalyaspor.com’un sorularını yanıtladı. 

Kübra Efe kimdir?

1994 yılında Antalya’da doğdum. Birçok sporcumuzun da 
okumakta olduğu Muratpaşa Lisesi’nden takdir alarak 
mezun oldum. -sporcularımızdan ve taraftarlarımızdan da 
aynı başarıyı bekliyorum-  

Üniversite yıllarına gelecek olursak, ilk olarak Gıda Kalite 
kontrolü ve Analizi bölümünden mezun oldum. Şu an 
spor yöneticiliği okumaktayım. Akdeniz Üniversitesi’nde 
Pedagojik Formasyon sertifikası almaya hak kazandım. 
Ayrıca Akdeniz Üniversitesi’nde ‘Beden Eğitimi ve Spor 
Bilimleri’ ‘Yüksek Lisans’ programında Sporda Beslenme, 
Ergojenik Yardımcılar ve Doping dersini alıp başarılı 
oldum. TFF Sağlık Kurulu Futbolda Beslenme Uzmanlığı 
Sertifikasyonu kursunu da tamamladım. 1. Kademe yoga 
yardımcı antrenörüyüm. Alanımla ilgili birçok kongre, 
sempozyum ve seminerlere de katıldım. 

Neden sporcu beslenmesi? 

Beslenme ve Diyetetik bölümünü okumaya karar 
verdiğim zaman kendi kendime sporcu diyetisyeni 
olacağımı söyledim. Bu yolda ilerlemek için çalışmaya 

başladım. Bölümü okurken Sporun Ritmi adında kulüp 
kurdum ve yöneticiliğini yaptım. O esnada ne kadar 
doğru bir karar verdiğimi görmüş oldum. Esasen Murat-
paşa Lisesi öğrencilerinin büyük kısmı sporcuydu oradan 
da bu alana bir yönelme eğilim vardı. Sınıfımda kadın 
hentbolcu arkadaşlarım, hem kadın hem erkek futbolcu-
lar vardı. Onların maç dönemlerindeki tempoları, sakatlık 
dönemlerindeki stresleri ve endişeleri bilinçaltımda yer 
etmiş sanırım. Bireysel olarak farklı branşlarda da bir çok 
profesyonel sporcuyla çalıştım. Bu alanda çalışmak beni 
mutlu ediyor.
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Antalyasporlu sporcular için ne gibi
çalışmalar yapıyorsunuz?

Sporcularımıza ilk olarak sporda beslenmenin önemi
üzerine bir tanışma sunumu yaptım. Beraberinde 
beslenme değerlendirme formları dağıtıp, onları
doldurttum. Böylelikle kulübümüzde her sporcumuzun 
bir dosyası mevcut oldu. Sonrasında 4 ile 6 haftalık 
aralıklarla antropometrik ölçümlerini yapıyorum. Ölçüm 
sonuçlarını değerlendirip, gerekli raporlamaları yapıp 
takımlarımızın teknik sorumlu hocalarına ve Gençlik 
Gelişim Teknik Sorumlumuz Osman Akyol hocamız
 iletiyorum. Sonuçlar üzerine sporcularımızla bir
toplantı yapıp durumlarını izah ediyorum. Ölçüm 
sonuçları beklenen düzeyde olmayan sporcularımıza kan 
tahlil sonuçları, ölçüm sonuçları, antrenman programları 
ve beslenme alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak 
bir beslenme programı oluşturuyor ve haftalık takiplerini 
yaparak beslenme programlarında da yanıta göre düzen-
lemeler yapıyorum.

Sporcularımıza ve ailelerine belirli aralıklarda sunumlar 
yapıp sporcu beslenmesini özellikle antrenman, maç 
öncesi, sırası ve sonrasında nasıl beslenmeleri
gerektiğini, yeterli ve dengeli beslenmenin sporcu-
larımızın gelişimi ve sportif performansı için ne kadar 
önemli olduğundan sıkça bahsediyorum. Özellikle küçük 
yaş gruplarımızda sporcularımız ve velilerimizle birlik-
te gerçekleştirdiğim sunumlarda; kahvaltı yapılmama 
nedenlerini, beslenme çantasının önemini, tüketmeyi 
sevmedikleri besinlerin içeriklerini anlatıyor ve
tüketmeyi en sevdiği besin içeriğiyle kıyaslayıp neden 
önemli olduğunu kendilerinin görmesini sağlıyorum. 
Genelde “annem veya babam yapmıyor” gibi bahaneleri 
oluyor sporcularımızın. Bu görüşmeler sayesinde bu
bahanelerin de önüne geçiyorum 

Neden Antalyaspor?

Futbolun yeri bende her zaman başkaydı. Halen öyledir. Farklı takımlarla da çalıştım ama bu sezon gelen bir 
telefon ile Antalyaspor ailesinin resmen bir parçası oldum. 07/07 Antalyasporlular Günü coşkum ve mutluluğum 
bambaşkaydı. Şehrimin takımını her zaman destekliyorum. Futbol Direktörümüz Sayın Sedat Karabük hocama ve 
bana bu yolda destek olan herkese tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.



Ebeveynler, çocuklarımıza rol modeldir. Örneğin evde 
baba ya da anne sebze yemiyorsa çocuk da yemiyor. Te-
sisimizin yemekhanesinde sebze yemeği çıktığı zaman 
bazı sporcularımız yemek istemediğini söylüyor. Bense 
o sebzenin ne olduğunu bilirse yemeyebileceğini onlara 
aktarıyorum. Genelde yanlış söylüyorlar ve yemek zorun-
da kalıyorlar. Önyargılı oldukları besinleri tüketmelerini, 
tüketirken de neden faydalı olduğunu anlattığım zaman 
bazı sporcularımız tabağına ikinci kez ekliyor bazıları da 
diğer gün çıkan sebze yemeğini ben uyarmadan tabağı-
na koyup yiyor. Bunu sağlamak zaman ve sabır istiyor. 

Evde sabah kahvaltı yapılıyorsa ve bu kahvaltıda rol 
model ebeveynler yumurta, peynir, zeytin, yeşillik, tam 
tahıllı ekmek gibi besinleri tüketiyorlarsa, çocuklarımız-
da tüketiyor. Kahvaltıda yumurta yemeyen anne ya da 
baba olunca onlarda yememeyi kendilerinde hak olarak 
görebiliyorlar. Evde kahvaltı yapılmıyorsa çocuklarımız 
genellikle okulda simit, poğaça, bisküvi yiyorlar. Bu da 
gelişimleri için oldukça yetersiz ve sağlıksız.

Antrenman ve iç saha maç bitimlerinde hazırlamış 
olduğum sporcu içeceklerini sporcularımızın içmelerini 
sağlıyorum. Başlarda her antrenman bitiminde elimde 
şişelerle içeceğin içeriğini, neden içmeleri gerektiğini 
anlattım. İlerleyen süreçte onlara sordum. Şimdi önemi-
nin farkında olarak tüketiyorlar. 

Antrenman öncesi ve öğle yemeği bitiminde bazen tesi-
simizin etrafında oluyorum. Elinde börek, çikolata, gazlı 
içecek olan, fast food tüketen sporcularımızı yakalayıp 
tek tek uyarıyorum. Uyarmaya başladığım o zamanlar-
dan bu zamana ciddi bir azalma oldu. Daha da azalaca-
ğından eminim. 

Bundan sonraki sayılarda ben de varım! Taraftar ve 
Beslenme köşesinde gelecek sayıda hangi konu olsun 
istiyorsanız, Instagram sayfamıza yazabilirsiniz. 

Tatlı krizini önleyecek tariflere, ödemden kurtulma 
tüyolarına ve önerilerimle yaza ideal kilonuzda gir-
meye hazır mısınız?

!
0534 216 93 61

diyetisyenile

diyetisyenile@gmail.com

@
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DEPREM TEHLİKESİNİN

FARKINDA MIYIZ?
• Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve 
ovalık bölgeler iskana açılmamalıdır. Konutlar gevşek 
toprağa sahip meyilli arazilere yapılmamalıdır.
• Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edil-
melidir. (Yapı Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliğine uygun 
olarak)
• İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere 
ev ve bina yapılmamalıdır.
• Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina 
yapılmamalıdır.
• Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılma-
malıdır.
• Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalıdır.
• Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır.
Bu önlemlerin yanı sıra, yapısal olamayan, yani binadan 
değil de eşyalardan kaynaklanacak hasarlardan korun-
mak için günlük kullandığımız eşyalarımızın ev içerisine 
yerleştirilmesinde aşağıda sayılan önlemleri almalıyız:
• Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemeleri ka-
yarak düşmelerini önlemek için plastik tutucu malzeme 
veya yapıştırıcılarla sabitlenmelidir.
• Soba ve diğer ısıtıcılar sağlam malzemelerle duvara 
veya yere sabitlenmelidir.
• Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyalar birbirine ve 
duvara sabitlenmelidir. Eğer sabitlenen eşya ve duvar 
arasında boşluk kalıyorsa, çarpma etkisini düşürmek için 
araya bir dolgu malzemesi konulmalıdır.
• Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazlar bu-
lundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde, duvar ve 
pencerelerden yeterince uzağa ve kanca ile asılmalıdır.
• İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik 
kilitler takılarak sıkıca kapalı kalmaları sağlanmalı.

• Tezgah üzerindeki kayabilecek beyaz eşyaların altına 
metal profil koyarak bunların kayması önlenmelidir.
• Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir 
konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak bir şekilde depo-
lanmalıdır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici 
etiketler konulmalıdır.
• Rafların önüne elastik bant ya da tel eklenebilir. Küçük 
nesneler ve şişeler, birbirlerine çarpmayacak ve devrilme-
yecek şekilde, kutuların içine yerleştirilmelidir.
• Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik 
sigortaları otomatik hale getirilmelidir.
• Binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki teh-
likeler ortadan kaldırılmalı, bu yollar işaretlenmeli, çıkışı 
engelleyebilecek eşyalar çıkış yolu üzerinden kaldırılma-
lıdır.
• Geniş çıkış yolları oluşturulmalıdır. Dışa doğru açılan 
kapılar kullanılmalı, acil çıkış kapıları kilitli olmamalıdır. 
Acil çıkışlar aydınlatılmalıdır.
• Karyolalar pencerenin ve üzerine devrilebilecek ağır 
dolapların yanına konulmamalı, karyolanın üzerinde ağır 
eşya olan raf bulundurulmamalıdır.
• Tüm bireylerin katılımı ile (evde, iş yerinde, apartman-
da, okulda) “Afete hazırlık planları” yapılmalı, her altı 
ayda bir bu plan gözden geçirilmelidir. Zaman zaman bu 
plana göre nasıl davranılması gerektiğinin tatbikatları 
yapılmalıdır. 
• Bir afet ve acil durumda eve ulaşılamayacak durumlar 
için aile bireyleri ile iletişimin nasıl sağlanacağı, alter-
natif buluşma yerleri ve bireylerin ulaşabileceği bölge 
dışı bağlantı kişisi (ev, işyeri, okul içinde, dışında ve ya 
mahalle dışında) belirlenmelidir.
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DEPREM ANINDA

YAPILMASI GEREKENLER

• Önemli evraklar (kimlik kartları, tapu, sigorta belgele-
ri, sağlık karnesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı 
vb.) kopyaları hazırlanarak su geçirmeyecek bir şekilde 
saklanmalı, ayrıca bu evrakların bir örneği de bölge dışı 
bağlantı kişisinde bulunmalıdır.
• Bina yönetimince önceden belirlenen, mesken veya 
iş yerinin özelliği ve büyüklüğüne göre uygun yangın 
söndürme cihazı mutlaka bulundurulmalı ve periyodik 
bakımları da yaptırılmalıdır. Bu cihazlar;
o Kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır.
o Yeri herkes tarafından bilinmelidir.
o Duvara sıkıca sabitlenmelidir.
o Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır.
o Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulma-
lıdır.
o Binalarda asansörlerin kapı yanlarına “Deprem Sırasın-
da Kullanılmaz” levhası asılmalıdır.

DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ;

Kesinlikle panik yapılmamalıdır.
• Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak 
durulmalıdır.
• Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına 
veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık 
gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat 
üçgeni oluşturulmalıdır.
• Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, 
kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar 
bu pozisyonda beklenmelidir.
• Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni 
koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere 
TUTUN
• Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
• Balkona çıkılmamalıdır.
• Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmama-
lıdır.
• Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
• Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında 
kullanılmamalıdır.
• Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine doku-
nulmamalıdır.
• Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş 
ve boyun korumaya alınmalıdır.
• Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin 
bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapa-
tılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzakla-
şılmalıdır.
• Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını 
kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
• Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve 
malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan 
derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.
• Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa alt-

larında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat 
üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi 
ile baş ve boyun korunmalıdır.
• Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak 
durulmalıdır.
DEPREM ANINDA AÇIK ALANDAYSANIZ;
• Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer bina-
lardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazi-
de çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı 
olunmalıdır.
• Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek 
yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda 
bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir ortama geçilmeli-
dir.
• Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara 
karşı tedbirli olunmalıdır.
• Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatların-
dan gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.
• Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.
DEPREM ANINDA ARAÇ KULLANIYORSANIZ;
• Sarsıntı sırasında karayolunda seyir halindeyseniz;
- Bulunduğunuz yer güvenli ise; yolu kapatmadan sağa 
yanaşıp durulmalıdır. Kontak anahtarı yerinde bırakılıp, 
pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklenmelidir. 
Sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gidilmelidir.
- Araç meskun mahallerde ya da güvenli bir yerde değilse 
(ağaç ya da enerji hatları veya direklerinin yanında, köp-
rü üstünde vb.); durdurulmalı, kontak anahtarı üzerinde 
bırakılarak terk edilmeli ve trafikten uzak açık alanlara 
gidilmelidir.
• Sarsıntı sırasında bir tünelin içindeyseniz ve çıkışa ya-
kın değilseniz; araç durdurulup aşağıya inilmeli ve yanına 
yan yatarak ayaklar karına çekilip, ellerle baş ve boyun 
korunmalıdır. (ÇÖK-KAPAN-TUTUN)
• Kapalı bir otoparkta iseniz; araç dışına çıkılıp, yanına 
yan yatarak, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. Yukarıdan 
düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki 
ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz 
takdirde, aracın üzerine düşen bir parça ile aracın içinde 
ezilebilirsiniz.
METRODA VEYA DİĞER TOPLU 
TAŞIMA ARAÇLARINDAYSANIZ:
• Gerekmedikçe, kesinlikle metro ve trenden inilmeme-
lidir. Elektriğe kapılabilirsiniz veya diğer hattan gelen 
başka bir metro yada tren size çarpabilir.
• Sarsıntı bitinceye kadar metro ya da trenin içinde, 
sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere 
tutunmalı, metro veya tren personeli tarafından verilen 
talimatlara uyulmalıdır.



KAPALI ALANDAYSANIZ;
• Önce kendi emniyetinizden emin olun.
• Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup 
olmadığını kontrol edin.
• Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görü-
len ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsa-
nız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen 
binayı terk edin.
• Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.
• Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne 
koyun.
• Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma 
noktanıza doğru harekete geçin.
• Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size 
yapılacak uyarıları dinleyin.
• Cadde ve sokakları  acil yardım araçları için boş bırakın.
• Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler 
olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve bü-
yüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara 
yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar 
hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında 
da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır.
AÇIK ALANDAYSANIZ;
• Çevrenizdeki hasara dikkat ederek bunları not edin.

• Hasarlı binalardan ve enerji nakil hatlarından uzak 
durun.
• Önce yakın çevrenizde acil yardıma gerek duyanlara 
yardım edin.
• Sonra mahalle toplanma noktanıza gidin.
• Yardım çalışmalarına katılın. Özel ilgiye ihtiyacı olan 
afetzedelere -yaşlılar, bebekler, hamileler, engelliler- yar-
dımcı olun.
YIKINTI ALTINDA MAHSUR KALDIYSANIZ;
• Paniklemeden durumunuzu kontrol edin.
• Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı 
riske atacak hareketlere kalkışmayın. Biliniz ki kurtarma 
ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba göstere-
cektir.
• Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareket-
lerinizi kontrol altında tutun.
• El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz 
tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyur-
maya çalışın.
• Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin ses-
lerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. Ancak 
enerjinizi kontrollü kullanın.

DEPREM SONRASINDA
YAPILMASI GEREKENLER

52



           1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri 
Haritası, AFAD tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 
30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yeni 
harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni harita en 
güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve 
yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha 
fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki 
haritadan farklı olarak “deprem bölgeleri” yerine “en büyük 
yer ivmesi” değerleri gösterilmektedir. Yeni haritada deprem 
tehlikesi sarıdan kırmızıya doğru artmaktadır. Ayrıca hazırlanan 
interaktif web uygulaması ile deprem tehlikesi koordinat bazlı 
olarak verilmektedir.

 

•	 Nedir?
Deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösteren
bir haritadır.

•	 Ne	Değildir?
Türkiye Deprem Tehlike Haritası bir RİSK haritası DEĞİLDİR.
RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların,
nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek,
ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği
zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren
harita oluşturmak gerekir.

•	 Nasıl	Hazırlanmıştır?
Türkiye Deprem Tehlike Haritası AFAD Ulusal Deprem
Araştırma Programı tarafından desteklenen bir proje ile
AFAD, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Boğaziçi 
Üniversitesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
(MTA), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Çukurova 
Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi 
işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

•	 Kullanım	Alanları
Sigortacılık, depreme dayanıklı bina tasarımı, afet planları,
afet farkındalık çalışmaları.

•	 Nasıl	Ulaşılır?
Türkiye Deprem Tehlike Haritası, e-Devlet üzerinden interaktif
olarak görüntülenebilir ve bilgi alınabilir.

Deprem tehlikeni 
biliyor musun?

Türkiye 
Deprem Tehlike Haritası

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı

@afadbaskanlik

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159
06800 Çankaya / Ankara

Tel: +90 (312) 258 23 23 • Faks: +90 (312) 258 23 10

www.afad.gov.tr



3 Günlük Yiyecek

Önemli Evraklar

Pilli Radyo

Mevsime Uygun 

Pil

İlk Yardım 

afadbaskanlik

Temiz Giysi

Para

Kişisel İlaçlar

El Feneri

Çok Amaçlı ÇakıSu

Bozulmaya Dayanıklı 

Düdük

 Afet ve Acil Durum
Aile Planı 7 Günlük

Çöp Poşeti

Malzemeleri

Afet ve acil durum çantasında 
olması gerekenler

- Afet ve acil durum çantasının içeriğini kontrol et.
- Her birey için ayrı çanta hazırla.       
- Çantaları ulaşılabilir yerde tut.

Ayrıntılı bilgi için;  www.afad.gov.tr  

Afet ve Acil Durumlara Hazırlıklı Olmak İçin 
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ANTALYASPOR STORE
KAZANDIRIYOR!

5 TL 10 TL 12 TL

12 TL 50 TL 50 TL

15 TL

Antalyaspor Store, şubat ayında da kazandırmaya devam edecek. 29 Şubat 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!
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