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Önsöz & Künye

SadeceAntalyaspor E-Dergi Sayı:1 www.sadeceantalyaspor.com

      Sevgili Antalyaspor sevdalıları, 

   Çok uzun süredir, içinde Antalyaspor sevgisi besleyen 
insanlar için internet üzerinden sağlıklı ve tarafsız haber 
alacağı bir platform olmayışı üzüntü vericiydi. Birçok 
kardeşimiz, dostumuz ve arkadaşımız Antalyaspor ile ilgili 
internet siteleri açmış fakat açılan onca site maalesef 
hede�ne ulaşamadan kapanmak zorunda kalmıştı.  

      SadeceAntalyaspor.com sitesinin kurucuları olarak,  gurur 
ve heyecanla söyleyebiliriz ki geçen kısa zaman diliminde 
birçok iş başardık.  Bizim tek bir hede�miz vardı; Antalyaspor 

Künye
Yayın Yönetmeni

taraftarının sesinin çıktığı, her gruptan her kesimden insanın özgürce düşüncelerini yazabileceği,  Antalyaspor’u ortak payda olarak 
gören, tek sevdası tek kavgası Antalyaspor olan insanların aynı platformda buluştuğu, Antalyaspor ile ilgili haberleri, gelişmeleri tarafsız 
yönden okuyacakları, takip edecekleri ve paylaşımda  bulunacakları bir platform oluşturmak. 

       Aradan geçen kısa zamana rağmen çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bu kadar kısa süre içinde, açıkçası bizim de beklemediğimiz 
bir ilgi ile karşılaşmak hem mutluluk verici hem de ilerisi için artı bir enerji oldu.  Ayrıca ilk günden itibaren yazılarını bizimle paylaşan 
değerli yazar arkadaşlarımız, konuk yazar olarak sitemizde görüşlerini belirten dostlarımız ve manevi desteklerini esirgemeyen siz güzel 
Antalyaspor sevdalıları… Şunu içtenlikle söyleyebiliriz ki; Antalyaspor’a gönül verenlerin ortak bir paydası, “Sadece Antalyaspor”u var.  

       SadeceAntalyaspor.com E-Dergi’nin ilk sayısını da sizlere sunmak bizim için gurur vericidir. “Başlamak bitirmenin yarısıdır” derler. Biz 
sizlerden cesaret alarak ilk önce SadeceAntalyaspor.com’a ve şimdi E-Dergi çalışmasına başladık. Ümit ediyorum ki dergimiz uzun 
soluklu ve her sayısında aynı heyecanı yaratacak bir haz bırakacaktır siz değerli Antalyaspor’a gönül vermiş dostlarımızda. 

      Tabii ki biz sadece bunlarla sınırlı kalmayı düşünmüyoruz. Daha önce de duyurusunu yaptığımız akıllı cihazlar için uygulamamız da 
yakın zamanda sizlerin beğenisine sunulacaktır. İkinci sayıdan itibaren dergimiz iOS cihazlar için “.epub” formatında da yayınlanacak 
olup, yine birçok yenilik zaman içerisinde sizlerle buluşacaktır.

       Sevgili Antalyasporlu dostlar,

       Hepimizin ortak paydası “sadece Antalyaspor” diyebilmemizdir. Antalyaspor bizim için bir sevdadır, aşktır. İnsan sevdaya tutulduğu 
zaman gözü başka bir şeyi görmez, bizim Antalyaspor dışında bir sevda görmediğimiz gibi.  Ümit ediyoruz ki 2014 yılı sevdamızın, 
Antalyasporumuzun yılı olsun. Kırmızı-beyaz renklerimiz yıl boyunca dillerden düşmesin.

(8 Ekim 1967 Adanaspor - Antalyaspor Maçı )

Ünal AYDIN

Editör
Eda GENÇ

Önsöz

Yüksel , Hasan , Öner , Erol , Ahmet , İzzet , Abdurrahim , Yarkın , Dabovic , Hüseyin , Bülent

Yazarlar

Doğancan ATAŞ

İsmail BULUT
Görkem AYAN
Veysel Okşar

Süleyman KAMIŞ
Evren İLKDOĞAN
Engin ERDEM
Eda GENÇ

( 07 Gençlik )

( Grup 1966 )

sadeceantalyaspor onlyantalyaspor sadeceantalyaspor

Sadece Antalyaspor E-Dergide yer 
alan tüm yazı, resim ve içerikler, 

kaynak gösterilerek yayınlanabilir. 

Tüm hakları saklıdır.

info@sadeceantalyaspor.com

Ülkü Deniz ISMIK

İçerik Yönetmeni
Tunahan TAMYÜREK

SadeceAntalyaspor E-Dergi Sayı:1 www.sadeceantalyaspor.com

Yağmur çamur dinlemeksizin, mesleklerini zor 
şartlar altında dahi sorumluluk bilinciyle  azim ve 
kararlılıkla sürdüren, gerçekleri göz önüne seren  
tüm basın emekçileri...

10  OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜZ 

kutlu olsun.

10 Ocak, 1961 yılından itibaren 

"Çalışan Gazeteciler Günü" 
olarak kutlanmaya başlandı.
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Antalyaspor’un ilk kadrosu şu isimlerden oluşuyordu:
 
1 - Yüksel Alkan
 2 - Veli Yavuz
 3 - Aynur Tongül
 4 - Nail Yitmen
 5 - Necati Güldağ
 6 - Feyzi Odabaşı
 7 - Mehmet Ertuğer
 8 - Hasan Esti
 9 - Aydın Sarıbülbül
10 - Turan İşcan
11 - İzzet Kaylı
12 - Coşkun Çetintaş
13 - Önder Hepaydınlı
14 - Mehmet Taşberk
15 - Günay Ermal
16 - Asım Sarıtosun
17 - Süleyman Bilgetay
18 - Nuri Özey
19 - Umur Sarıoğlu
20 - Bülent Yüzbaş
21 - Yalçın Demir
22 - Metin Ünal
23 - Yarkın Böke

Avrupa’da Antalyaspor

    Antalyaspor,   kurulduğu günden bugüne ülkemizi 3 kez Avrupa arenasında temsil etmiştir.

  Bunlardan ilki, 1996-1997 sezonunda İnter Toto Kupası 7. Grup’ta olmuştur. Antalyaspor 
grupta Rotor Volgograd, Shaktar Donetsk, Basel ve Ataka-Aura Minsk ile karşı karşıya gelmiştir.
    
    Antalyaspor,  oynadığı 4 maçın sonunda iki galibiyet iki mağlubiyet alarak  grubu  üçüncü  tamamlamış ve 
kupadan elenmiştir.

Antalyaspor’un Kuruluşu
    Antalyaspor Kulübü,  Antalya Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığı Bölge İstişare Kurulu’nun 5/6/1966 tarih ve 1 sayılı kararıyla 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunun mevzuatı çerçevesinde Antalyaspor Profesyonel Takımı’nın teşekkülünde hiç bir mahsur 
görülmediğine ittifakla karar verilerek,  İleri Gazetesi’nde yayınlanan Nizamname’nin 2. maddesinde belirtilen kurucu 
( Antalyaspor Kulübü Müteşebbis Heyeti) üyelerince kurulmuştur.

    Yenikapı Suspor,  İlk Işıkspor  ve Ferrokromspor’ takımlarının Antalyaspor çatısı altında birleşmesi ile  Beden Terbiyesi Kanunu 
intibaki ile birlikte 02 Temmuz 1966 tarihinde genel müdürlükçe tescil edilmiştir. Kulübün adı “Antalyaspor” , rengi 
“Kırmızı-Beyaz” olarak belirlenmiştir.

    Antalyaspor,  profesyonel liglere 1966-1967 sezonunda o zamanki adıyla “Türkiye 2. Futbol Ligi” , günümüzdeki adıyla
 “PTT 1.Lig” adını taşıyan ligde mücadele etmeye başlamıştır. 1981-1982 yılına kadar bu ligde zirve mücadelesini sürdüren  
Antalyaspor, sezon sonunda  ligi  43 puanla Karşıyaka’nın önünde tamamlayarak 1. Lig’e yükseldi. 

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

    Bu tarihten sonra toplam 7 sezon boyunca 2. Lig’de oynayan Antalyaspor, 1993-1994 sezonunda play-o�arla yeniden 1. 
Lig’e adını yazdırdı. 1. Lig’de 8 yıl aralıksız olarak oynayan Antalyasporumuz, 2001-2002 sezonu sonunda 34 maçta topladığı 37 
puanla küme düştü.

Ali Rıza 
Nuri

Smajic 
Moser
H. Yakın
Giallanza
La Placa
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Kona
Murat

Kona
Khuse

Veretennikov

Kryventsov

Antalyaspor’un İlk Başkanı Atilla KONUK

  Antalyaspor, 2005-2006 sezonunda Lig A’yı 2. sırada 
tamamlayıp 2006-2007 sezonunda Süper Lig’de oynamaya 
hak kazandı. Turkcell Süper Lig’de 2006-2007 sezonunun son 
haftalarında kaybedilen puanların yanı sıra ligin son 
haftasında evinde oynadığı Gençlerbirliği maçında iyi bir 
oyun sergilemeyerek 3-1 mağlup oldu ve tekrar küme düştü.

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

Amblem
Antalyaspor’un arması beyaz yuvarlak 
bir zemine kırmızı bir çerçeve ve 
çizgilerden oluşur. 

“A”, Antalya sözcüğünü; S ise “Spor” 
sözcüğünü temsil eder.

 A ve S har�erinin ortasında şehrin 
simgelerinden Yivli Minare kırmızı çizgilerle çizimi bulunur. 
Yivli Minare'nin üzerindeki üç bant ise Antalyaspor'u oluşturan 
İlk Işıkspor, Ferrokromspor, Yenikapı Suspor takımlarını temsil 
eder. Yivli Minare çiziminin altında kuruluş yılı olan tarihi 
bulunmaktadır.

 20 Temmuz 2010 tarihinde Medical Park ile yapılan anlaşmaya 
göre Antalyaspor’un yeni ismi 2+2 yıllığına “Medical Park 
Antalyaspor” olmuş ve taraftarlarca büyük bir tepki almıştır.

Stadyum
    Antalyaspor Kulübü,  maçlarını 2010 yılına dek Antalya Atatürk Stadı’nda oynamıştır.   2010 yılında  
TFF kriterlerine uymadığı gerekçesiyle ve kapalı tribündeki yıkılma tehlikesi sebebiyle Atatürk 
Stadı’nda oynanmaktan vazgeçilmiş ve Antalyaspor maçlarını Mardan Stadyumu’nda oynamaya 
başlamıştır. 

    2010-2012 yılları arasında şehir merkezine yaklaşık 30 km uzaklıktaki Mardan Stadı’nda maçlarını 
oynayan Antalyaspor,  Akdeniz Üniversitesi’nde yapımı tamamlanan stad için anlaşmış ve
2012-2013 sezonundan bu yana maçlarını burada oynamaktadır.

    Temeli 23 Haziran 2013 yılında atılan 2014 yılı sonuna dek bitirilmesi planlanan yeni stadyumun 
inşaası ise halen devam etmektedir.   33.000 kapasiteye sahip olacak Antalya Stadı’nın cephesinde ve 
üzerinde bulunan paneller aracılığıyla güneş enerjisinden elektrik üretimi yapılacak ve stadyum 
buradan enerjisini karşılayacağı gibi Antalyaspor'un elektrik giderlerinin cebinde kalmasını 
sağlayacak. 

  Antalyaspor, 1997-1998 sezonunda ikinci kez katıldığı Inter Toto Kupası’nda bu kez 11. 
Grup’ta Lokomotiv Nizhny Novgorod , Publikum,  Proleter Zrenjanin ve Maccabi Haifa ile 
eşleşti. 
    
   Oynadığı 4 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alarak grubu 4. sırada tamamlayan Antalyaspor, 
kupadan elenmekten kurtulamadı.
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2   5 2   1

0   3 1   0

Olgun Shum

Kona

1   1 0   2

1   0 1   0

Halahla
Seslar

Durnev

  Antalyaspor, 2000 yılında Diyarbakır Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve Galatasaray’ın 5-3 
üstünlüğüyle biten Türkiye Kupası �nalinde ikinci olarak Uefa Kupası’na katılmaya hak
kazanıyordu. 

   Eleme Turu’nda karşı karşıya geldiği Azerbaycan’ın Kapaz takımını 2-0 ve 5-0lık sonuçlarla 
geçen Antalyaspor’un 1.Tur’daki rakibi güçlü Werder Bremen’di. Otoritelerin şans 
tanımamasına rağmen Antalya’da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Antalyaspor, Almanya’da 
oynanan karşılaşmada 6- yenilerek tarihinde ilk kez katıldığı Uefa Kupası’na veda ediyordu.

0   2 5   0

2   0 6   0

Mike Barten & Atilla Birlik
(Werder Bremen - Antalyaspor)
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Semih Şentürk
  Antalyaspor, 30 yaşındaki Semih Şentürk ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Profesyonel futbolculuk kariyeri boyunca ligde 188 maçta forma giyen Semih 
Şentürk, 53 gol atarken 38 de asist yaptı.  Fenerbahçe kulübünde oyuna sonradan 
girdiğinde attığı gollerle dikkat çeken ve kendisine  ”nöbetçi golcü”  lakabı uygun 
görülen deneyimli forvet,  Türkiye Milli Takımı’nın 20 Haziran 2008’de Hırvatistan ile 
oynadığı maçta da 120.  dakikada sahneye çıkarak  klasını konuşturmuş ve maçın 
penaltılara kalmasını sağlayarak Türkiye’nin yarı �nale çıkmasında büyük rol oynamıştır.

       Futbola Özçamdibispor altyapısında başlayan ve 1999 yılında Fenerbahçe’ye 
transfer olan Semih, 14.5 yıl sonra ilk transferini gerçekleştirdi.    6 aylık bir aradan sonra 
sahalara dönmek için gün sayan Semih,  kupa maçlarının kendisi için avantaj olduğunu 
belirterek, ligde oynanacak ilk maç olan Kayseri Erciyesspor karşılaşmasında tamamen 
hazır olacağını belirtti.

Doğancan Ataş
dogancanatas@sadeceantalyaspor.com

Zincirin Halkaları

    Daha birkaç ay önce diyebileceğimiz zaman diliminde 
Antalyaspor’da beklenen seçimler gerçekleşti. Gönül isterdi ki o 
seçimleri “sadece Antalyaspor” diyen taraftar listesi kazansın. Bu 
gerçekleşmedi ama Gültekin Gencer’in seçilmesi ve özellikle 
seçilmesinden sonra taraftarla diyalog kurma çabaları, taraftarın 
uzun süredir hasretini çektiği kulüp ve taraftar bağını tekrar eski 
günlerine döndürecek izlenimindeydi. İlk yarının geneli de bu 
şekilde geçti desek yalan olmaz.

     İnsanoğludur hata yapar, büyük Antalyaspor taraftarı da hataları 
a�etmeyi bilir. Ancak her insanın, özellikle de Antalyaspor Kulübü 
Başkanının belli bir kredisi vardır. Bu kredi dolduğu vakit, özellikle 
de vaktinden önce dolduğu durumlarda, tehlike çanları çalmaya 
başlar. Eğer yapılan hatalar Antalyaspor’un şanlı adına leke 
sürmeye başlarsa o zaman bu duruma dur diyen taraftar elbet 
sesini yükseltir.

     İlk önce yazın Atiba transferinde geldi-gittiler oldu. Beşiktaşlı 
yöneticilerin “bu futbolcuyla ilgilenmiyoruz” söylemleri dendi, 
“futbolcuya bizden iki kat fazla para teklif edildi” dendi, durumu 
anlayışla karşıladık. Çünkü hem İstanbul takımlarının yaptığı ilk 
alavere değildi hem de bütçemizin sınırları belliydi. Daha sonra 
öğrendiğimiz; sadece Vederson’un hocanın isteğiyle geldiği, diğer 
transferlerin yönetimin takdiri olduğu da ayrı bir mevzu.

     İlk yarıya iyi başlayamadık. Ancak altı haftadan sonra üst üste 
gelen üç galibiyet takımı rahatlattı. Ancak anlaşıldı ki bu maçlarda 
özel prim dağıtılmış. Ben buradan şahsen şunu anlarım; futbolcular 
diyor ki “bizim senelik garanti ücretlerimiz bize yetmiyor, ancak 
maçlara özel prim konursa galibiyet getiririz.”  Prime odaklı bir 
takım yaratmakla Başkan bence ilk hatasını yapmış oldu.

     İlk yarının sonlarında ve özellikle içinde bulunduğumuz devre 
arasında hatalar bir zincir hâlini aldı. Bu zincirin ilk halkası 
Antalyaspor’u siyasete karıştırmak oldu. Taraftarın yıllardır bıktığı 
“siyaset-kulüp-çıkar ilişki” üçgeninde asla görmek istemediğimiz bir 
tablo sergilendi. Böyle bir durum özellikle o gün takımla deplas-
mana gitmek yerine siyasi bir partinin lideriyle görüşmek tercih 
edilince ve bu görüşmeye Antalyaspor forma ve atkıları malzeme 
edilince işin rengi değişmeye başladı. Taraftar bu durumdan 
hoşnut olmadığını yıllardır dillendirdiği gibi tekrar belirtti. Ancak 
seçildiği dönemden beri sosyal medyada gayet aktif olan 
başkanımız bu konuda susmayı yeğledi. 17 haftada lig ve puan 
açısından zaten başarısız olan bir Antalyaspor varken ve özellikle 
mücadele yönü ve ruhsuzluğu taraftarı hasta etme noktasına 
getirmişken,  mantıklı ve akılcı bir açıklama yerine “Hoca benim 
yakın arkadaşımdır, hiçbir yere gitmiyor.” söylemleri hata zincirinin 
bir diğer halkası oldu.

     Hoca konusunda herkesin elbet kişisel görüşleri vardır, isteyen 
“gitmeli” der isteyen “kalmalı” der. Yönetimde oturur değerlendirir, 
“hocamızın arkasındayız” der bunlar anlaşılabilir. Ama yakın ilişkiler 

profesyonel bir işte kullanılmamalıdır. Eğer ortada başarısız bir hoca ve 
takım varsa, kusura bakma Sayın Başkan ama bunu arkadaşlık ilişkisiyle 
bağdaştıramayız. O zaman kulüp tarihinde herkes arkadaşlarını 
kulüpte görevlendirsin. Ne güzel samimi bir ortam oluşur değil mi? 
Ama kulübün menfaatlerini ve başarısını boş verin, siz mutlu olun 
yeter. Nasıl olsa taraftar cefa çekmeye alışkın.

      Son bir haftadır hatalar zinciri hızlanarak devam etti. Önce hocadan 
17 haftadır duymayı beklediğimiz oyun sistemimiz artık değişecek 
haberi geldi. Ama hocadan değil bizzat Başkandan. O an düşündüm 
“acaba takımı hoca mı yönetiyor, yoksa başkan mı?” Benim bildiğim 
kulüp yönetimi başkandadır, takım yönetimi hocada. Gerçi sezon 
başında on transferden sadece birinin hocanın isteğiyle olması bu 
konu için yeterince şüphe çekici. Tabii bu haber hakkında da hocadan 
ses çıkmaması ayrıca ilgimi çekmedi değil.

     Hleb dendi, anlaştık dendi, sonra vazgeçtik dendi. Vazgeçmekten 
vazgeçtik ama bu sefer de Hleb bizden vazgeçti. 

     Caner Arıca’yla anlaştık dendi, bugün yarın imzalarız dendi. Sonra 
Balıkesirspor Başkanı çıktı ve iki cümleyle rezil olduğumuzu cümle 
âleme açıkladı. 

     Cenk Ahmet dendi, Twitter’dan duyuruldu. Üzerinden bir gün dahi 
geçmeden K. Erciyesspor’la sözleşme imzaladığını öğrendik. Bu 
haberin duyurulma şekli de Antalyaspor’a zarar verildiğinin örneğiydi. 

     Enoh ve Olgun Peker… Enoh’la anlaşıldı dendi; el sıkışılan, yüzlerin 
güldüğü fotoğra�ar yer aldı. “Bonservisini aldık, bekle bizi Antalya” 
havası estirildi ve gerçekten haber havada kaldı. Önce yok Enoh 
sadece kiralık gelmek istiyor dendi, yok Almanya’dan da teklif var 
dendi. Ama ne öğrendik? Enoh’un menajeri açıkladı: “Enoh transferi 
kesinlik kazanmadı, Antalyaspor Başkanı transfere dair profesyonelce 
hareket etmedi.” Aldık mı Başkan sayesinde havamızı… Bu yazı 
yazıldıktan sonra belki de Enoh gelmiş olacaktır, bilemeyiz. Ama  
Antalyaspor’un itibarının zedelendiği gerçeği değişmeyecektir.

     Tabii bu transferin şike davasının baş sanıklarından Olgun Peker’le 
gerçekleştirilme çabası, Hollanda’ya beraber gitmeler, aslında bu 
futbolcunun Türkiye ayağındaki menajerinin bu zatın olması şüpheler 
yarattı ve tepki çekti.

     Antalyaspor adı lekelenmektedir. Umarım Antalyaspor taraftarının 
buna seyirci kalacağını düşünmüyorsunuzdur Sayın Başkan.

     Yüzümüzün asıldığı bu günlerde güzel gelişmeler de var tabii. Emek 
verilip yürekten yapılan her iş değerlidir. SadeceAntalyaspor ailesinin  
yaptığı diğer iş, siteden sonra bu dergi oldu. Antalyaspor ve özellikle 
“sadece ve sadece Antalyaspor” diyenlerin seslerini duyurabilmeleri 
için bir mecra daha kullanıma geçmiş oldu. Şehrimizde, şehrimizin 
takımının sesinin İstanbul takımlarınınkinden daha gür çıkması 
sağlanıyorsa bu işin harbiden ve yürekten yapıldığının ispatıdır.

YazarlarTransfer Gündemi

Giray Kaçar
      Antalyaspor, Trabzonspor’un 28 yaşındaki  defans oyuncusu 
Giray Kaçar ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

  Aslen Serikli olan Giray,   futbola 8 yaşında Gençlerbirliği 
altyapısında başladı.  2004 yılında Gençlerbirliği Oftaş takımı ile 
profesyonel sözleşme imzalayan Giray, 4 sene burada forma 
giydi . Gençlerbirliği Oftaş forması altında 3 kez şampiyonluk 
yaşayan Giray, bugüne dek    ligde 153 maçta forma giyerken, 
oynadığı maçlarda ortalama 85 dakika sahada kalarak bir rekora 
da imza attı. 
 
  Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle futbola ara veren ve 
gerçekleştirilen kontroller sonucunda “oynayabilir” raporu alan 
Giray, 1.5 aylık aradan sonra yeşil sahalara döndü.

   İmza töreninde "Her Antalyalı gibi Antalyaspor'un formasını 
giymek ve en iyi şekilde taşımak her zaman hayalimdi. Bana 
inananları, güvenenleri mahcup etmeyeceğim.” şeklinde 
açıklamalarda bulunan Giray,   bugüne dek 1 kez de milli formayı 
giydi.

      Aman dikkat! Giray iyi bir defans oyuncusu olmasının yanı 
sıra atlet, lisanslı yüzücü, siyah kuşak sahibi tekvandocu ve kupa 
kaldırmış bir hentbol oyuncusudur. 

Eyong Tarkang Enoh
  Antalyaspor, 27 yaşındaki Eyong Enoh’u satın alma opsiyonu Antalyaspor’da olmak 
üzere sezon sonuna dek kiraladı.

    Kamerun Milli Takımı’nda  33 kez forma giyen orta saha oyuncusunun Antalyaspor’a 
geliş hikayesi olaylı oldu. Başkan Gencer’in Twitter hesabından “oyuncuyla anlaştık” 
şeklinde duyurulan futbolcunun menajeri Gencer’i yalanlamış ve Gencer’in etik 
davranmadığını söyleyerek  oyuncusunu Almanya Ligi ekiplerinin istediğini ileri 
sürmüştü. 

  Futbola  Little Foot takımında başlayan Enoh,  bugüne dek Mount Cameroon,  
Mağusa Türk Gücü,  Türk Ocağı Limasol,  Ajax Cape Town, Fulham (kiralık) ve Ajax 
formalarını giydi. 

    “Ajax’ta oynayan ilk Kamerunlu oyuncu” olarak kulüp tarihine geçen Kamerunlu,  Ajax 
formasını   98 kez giyerken,  bu maçlarda 3 gol atıp 7 de asist yaptı.

Joseph Boum
 Antalyaspor,  24 yaşındaki  defans oyuncusu Joseph 
Boum ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

1989 yılında Kamerun’un Yaounde kentinde 
dünyaya gelen Boum, futbol kariyerine doğduğu 
kentin altyapısında başladı. Profesyonel futbol 
kariyerine Kuzey Kıbrıs Futbol Ligi takımlarından 
Çetinkayaspor ile adım atan Boum, 2009 yılının 
Ocak ayında  Mersin İdman Yurdu’na transfer oldu. 
Mersin İY takımında kırk beşi Süper Lig olmak üzere 
78 maçta forma giyen Boum, bilhassa Mersin İdman 
Yurdu’nda forma giydiği ilk sezonda  ortaya 
koyduğu güzel futbolla adından sıkça bahsettirdi.

İmza töreninde "Başkanım ve teknik direktörümün 
bana duyduğu güveni boşa çıkarmamak için çok 
çalışacağım” şeklinde açıklamada bulunan Boum,   
2012-2013 yılı sonunda alacaklarının ödenmediği 
gerekçesiyle kulübüyle anlaşmasını feshetmiş ve o 
zamandan beri hiçbir kulüple anlaşmamıştır.
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    Bu şehrin bir bayan futbol takımı var! Evet, belki çoğunuz şu an bu yazıyı okuyuncaya dek 1207 Antalyaspor 
takımından haberdar bile değildiniz.  Kadınlar 2.Ligi’nde mücadele eden, alınan başarılı sonuçlar ve güzel futbol 
neticesinde Kadınlar 1. Ligi’ne yükselme mücadelesinin en büyük favorilerden biri olarak gösterilen, grubunda 6 
maçta aldığı 5 galibiyetle 2.sırada olan ve attığı 49 gole karşılık kalesinde yalnızca dört gol gören 1207 Antalyaspor 
Bayan Futbol Takımı’ndan bahsedeceğiz. 

Röportaj1207 Antalyaspor

Serenay AKTAŞNadide DURMAZ

  2007 yılında kurulup, 2008-2009 sezonunda 
Kadınlar 2.Ligi’nde mücadele eden Antalyaspor 
Bayan Futbol Takımı, ilk sezonun sonunda 1.Lig’e 
çıkarlar. Burada üç sezon mücadelesini sürdüren 
Antalyaspor, 2011-2012 sezonunda küme düşer 
ve yönetim tesis yetersizliği sebebiyle 
Antalyaspor takımını devretme kararı alır.

     2012-2013 sezonuna gelindiğinde takımın adı 
1207 Antalyaspor olmuştur.   Başkan Süleyman 
Türk ve  teknik sorumluları Hüseyin Türk 
önderliğinde  yola koyulurlar ve  öncelikle 
Yenikapı Bayan Futbol Takımı’nı bünyelerine 
katarlar.  Bayan Futbol Takımı şubesinin  
kapanışının onaylanmasıından sonra şehirde 

faaliyet  gösteren  Döşemealtı Kırkgöz Gençlikspor da 1207 Antalyaspor bünyesine geçer ve  böylece 1207 Antalyaspor, şehrin tek kadın futbol takımı 
özelliğini kazanarak yoluna Kadınlar 2.Ligi’nde devam eder.

   2012-2013 sezonuna gelindiğinde Kadınlar 2. Ligi 1. Grup’ta rakiplerinin arasından sıyrılarak 10 maçta 9 galibiyet 1 mağlubiyet alarak maç başına da 7.2 gol 
ortalaması yakalayan kızlarımız, kademe maçlarına adını yazdırmaya hak kazandılar. 

    Kademe maçlarında Marmara Üniversitesispor ile karşılaşan 1207 Antalyaspor, karşılaşmayı  2-1 kaybetti ve bu sezon geçtiğimiz sezonun üzerine koyarak 

    Aynı zamanda Kadınlar U19 ve U17 Milli Takımları’nda da bizi temsilen eden oyunculara sahip olan 1207 Antalyaspor,  başkan Süleyman Türk ve hocaları 
Hüseyin Türk önderliğinde  daha iyi yerlere geleceğinden Röportajı okudukça kafanıza takılan sorulara daha net cevaplar alacaksınız ve  1207 Antalyaspor’un 
zirve mücadelesinde her maçta siz de tribünlerde yer alacaksınız.

    Haydi Antalya, şehrinin tek kadın futbol takımına sahip çık!

U17 Milli Takım Oyuncusu Bahar GÜVENÇ

1207 Antalyaspor takımı ayrıca bünyesinde iki ünlü güzeli de 
barındırıyor.  

kulübünün yönetim kadrosuna Miss Tourism Türkiye Güzeli Nadide Durmaz da dahil oldu. 

Nadide Durmaz, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Antalya’mızda böyle güzel ve başarılı bir 
takıma karşı kayıtsız kalamazdım.  1207 Antalya ailesine katılmaktan son derece mutluyum.”

Takımın Ankara’da oynadığı ve 2-1 yenildiği Fomget Gençlikspor maçında da takımın yanında 

yaşadıklarını gördüm. Ayrıca Ankara'daki maçta hakemlerin olumsuz tavır ve yönetimine 
rağmen oyuncularımızı centilmenlikten ödün vermedikleri için tebrik ediyorum.” dedi.

Fomget Gençlikspor - 1207 Antalyaspor Yıldız Kızlar Türkiye Üçüncülüğü

- Şimdi bilindiği gibi 2.lige düştükten sonra takım devretme 
kararı aldı. Bu çok önemliydi. Belki de en önemlisiydi bizim 
için. Erkek egemenliğinin yoğun olduğu bir şehirde yaşıyo-
ruz, daha doğrusu ülkede… Görev almaya nasıl karar verdi-
niz, savaşmaya nasıl karar verdiniz?

Hüseyin Türk: Şimdi zaten 2.lige düştüğü sene, takımın lige devam 
edip etmeyeceği yönünde sıkıntılar vardı. O dönemde de tam düşme 
sürecinde biz takımın organizasyonunu yapıyorduk. İşte küsen 
futbolcuları, gelmeyen oyuncuları, o organizasyonu biz yapıyorduk 
zaten. Yani o düşme sürecinde. Diğer takımla da ilgileniyoruz, 
Medical Park adına da biz devam ettiriyorduk organizasyonu. Zaten 
o süreçte, oradaki kızların çoğunu yakinen tanıyorum ve yaş olarak 
da çok gençler. İyi bir çalışmadan sonra iyi bir gelecekleri de var. Bu 
konuda o kızlarımızı düşünerek bir karar aldık. Biz bu işi yaparız 
dedik ve bu konuda bir çalışma yaptık. Herkes o kadar sözler verdi ki 
ve bu süreçteki sıkıntıları da biliyorsunuz. Ulaşımdan tutun kızların 
eğitim hayatları gibi birçok konuları çözmemiz lazımdı. Çünkü bir 
oluşumu yaparken ilk önce oyuncuların kendi sorunları üzerine 
çözüm üretmek gerekir. Mesela oyuncunun antrenmana gidip 
gelirken yol parası bile aslında küçük bir rakamdır ama onu aylığa 
vurduğunuz zaman yüksek bir rakam çıkar. Ailelerden bu konuda 
tepki almamamız lazım. Okul hayatları ile ilgili sıkıntıları çözmemiz 
lazım. Bu süreçte kardeşim, ben ve sağ olsun Hakan arkadaşımız, bu 
süreci iyi bir şekilde yönettik, hallettik. Tanıdıklar vasıtası ile oraya 
gittik, buraya gittik. Büyük sponsorluklar değil fakat küçük destekler 
ile yani elimizden geldiğince bu sıkıntıları çözmeye çalıştık. Bu zorlu 
süreci başarı ile aştık ve daha sonra şunu gördük, çocukların eğitim-
leri, problemleri ile ilgilendiğiniz zaman ailelerin de size bakışı 
değişiyor. Yani kızının antrenmana gitmesini istemeyen bir aileden, 
“kızım haydi antrenmanını kaçırma” diyebilen aileler gördük ve 
bunun da meyvelerini şu anda rahatlıkla alıyoruz. 

- Tabii ki çocukların da arkalarında desteğinizi hissetmesi 
çok önemli. 

1207: Tabii ki ama şunu da açıkça söylemek istiyorum, sözde o 
kadar çok destekler oldu ki… Antalya'nın tepesindeki insanlardan 
tutunda -şimdi isim vermek istemiyorum-… Çok sözler verildi ama 
biz hiçbir zaman bunu özne de görmedik. 

- Destek hep lafta kaldı yani? 

1207: Her şey lafta kaldı. Şunu söylemek istiyorum, bizim gemimizi 

kendi gayretlerimizle, sorunları çözerek bir şeyler elde edebileceği-
mizi biliyorduk.

- Siz zaten yola tek başınıza başlayacağınızı biliyordunuz, 
olursa yanımızda destekçilerimizde olsun dediniz?

1207: Geçen sene Denizli’de bir maçımız vardı. Denizlili bayan 
milletvekili maça geldi ve bize şunu söyledi “hocam size Antalya'da 
müthiş bir destek olmalı ki böyle bir takım oluşturmuşsunuz. Takım 
çok kaliteli, Antalya konusunda çok şanslı olmalısınız.” dedi. Biz de 
tebessüm ettik, “Ne oldu hayırdır hocam?” diye sordu. Ben de 
“Antalya'da destek konusunda bir ben varım bir de kardeşim var.” 
dedim. “Nasıl olur, çok şaşırdım.” diye söylendi ve “Ben Ankara’ya 
gittiğim zaman bu konuyu, özellikle Antalya milletvekillerine 

anlatacağım.” dedi.  Mesela destek sözü verenlere, kızlarımızın 
hesap numaralarını, bilgilerini ulaştırıyoruz. Burs anlamında, katkı 
anlamında destek verirler diye fakat bunların da hiçbiri gerçekleş-
medi. 

- Peki erkek liglerine göre artı ve eksileri kadınlar ligi için 
nedir? 

1207: Benim bu konuda olumsuz bir düşüncem yok. Tek sıkıntı 
buradaki spor anlayışının değişmemesi. Mesela zar zor bizim 
maçlara davet ettiğimiz insanların, “Kızlar böyle mi oynuyordu?” 
şeklinde tepkilerini çok görürsünüz. Özellikle bizim takım için 
söylüyorum, “Hocam kızlarımız müthiş, aynısını erkekler yapsa ligde 
kimse bizi tutamaz.” diyenler çok. Kızlarımız her şeyi yapıyor futbol 
adına. 

- Kadınlar da kuralına göre oynar değil mi?

1027:  Evet fakat bir eksisi ne diye sorarsanız 20-30 tane kızı bir 
arada tutup bir hedef için toplatmak zordur. Erkekler de iyi bilir, 
hayatlarında bir tane kızı bile idare etmek zor iken 30 tane kızı idare 
etmek pek kolay olmuyor açıkçası. Ama çok şükür ki bizim kızlarımız 
her açıdan pırıl pırıl. Yani karakter olarak, özveri olarak… Ben bunu 
her yerde dile getiriyorum. Sahada ve dışarıda her istenileni yapıyor-
lar. Ama en önemlisi biz bir aile olduk, 1207 ailesi. Mesela kızlarımı-
zın her sorunu, bizim sorunumuz oluyor.

- Peki günde kaç saat birliktesiniz?

1207: Ben size şunu anlatayım, kızlarımız 3. oldu. Şampiyonluğu 
belki kaybettik ama bu turnuvalarda bizlere söylenen şu oldu 
“Hocam siz gönüllerin şampiyonu oldunuz.” Mesela birçok takım 
defans üzerine oynar. İleride tek kişi bırakıp sürekli ona oynayarak 
gol bulmaya çalışır ve öyle şampiyon olur. Ama biz oyun kurarak, 
saha içi organizasyonlar ile başarılı olmaya çalıştık. Başarılı olduk 
mu? Bence olduk. Bu süreçte biz altı ay boyunca her gün antrenman 
yaptık. Öyle bir noktaya geldik ki izin vereceğimiz günlerde kızları-
mızın sahaya gelip beni çağırdıkları günler oldu. Yani onlar beni 
antrenmana çağırmaya başladılar. Buradaki güzellik 3. olduk her iki 

fakat bana göre biz şampiyon olduk . 

“BİZİM GEMİMİZİ LAFLA YÜRÜTMEYE ÇALIŞTILAR AMA BİZ BU İŞİN LAFLA YÜRÜMEYECEĞİNİ, 
KENDİ GAYRETLERİMİZLE, SORUNLARI ÇÖZEREK BİR ŞEYLER ELDE EDEBİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUK.”



- Oyuncularınızın dışarıdaki hayatları ile ilgileniyor musu-
nuz? 

1207: Tabii ki. Mesela bir kızımız var, yurtta kalmak istemiyordu. Biz 
aradık, ailesi ile görüştük ve sorununu çözdük. Başka bir örnek de 
bütün kızlarımızın saçları uzundur. Sadece bir kızımız var şu an saçı 
kısa ama onun saçları da uzuyor. Saça bile karışıyoruz diyebilirim. 
Mesela birçok takımda kısa saçlı kızlar vardır. Transfer yapacaksam 
eğer, kızlar ilk şunu sorarlar “Hocam kısa saç kuralınız hâlâ geçerli 
mi?” Ben de “evet” diyorum çünkü buna imaj açısından Türkiye'nin 
ihtiyacı var. Mesela bizde şöyle bir kural daha vardır, ders notları iyi 
olmak zorundadır. Her ay okullardan öğrencilerin not durumlarını 
toplarız. Koyarız önüne aile ile de konuşuruz. “Kızım bu dersini düzelt 
gel, yoksa antrenmana almam.” diyoruz. Böyle olunca ailenin de 
hoşuna gidiyor. Kısacası biz kızlarımızın a’dan z’ye her şeyi ile 
ilgileniyoruz. Hatta sosyal medyada yazdıkları bazı şeylere bile 
müdahale ediyoruz. Eğer argo kelimeler kullanmış ise “Kızım hemen 
bunu sil.” diyoruz. “Tabii ki hocam.” deyip siliyorlar. Artık aileler 
kızlarını kendileri getirmeye başlıyorlar, bizlere emanet ediyorlar. 
Hem de bu ailelerin çoğu muhafazakâr diyebileceğimiz aileler. Bu 
da bizim için bir gurur kaynağı.

- Antalya'yı temsil eden tek bayan futbol takımısınız. Tek 
olmak sizi etkiliyor mu? Etkiliyor ise nasıl etkiliyor?

1207: Şöyle söyleyeyim, tek olmanın bir avantajını hissetmedik. 
Dezavantajını da hissetmedik. Biz de artık öyle bir noktaya geldik ki 
oynatamadığımız çok futbolcu var. Mesela ben şu anda ikinci bir 
takım çıkarsam, A takımının peşinden ikinci sıraya yerleşir. Öyle 
kızlarımız var. Bu kızlarımız da şöyle düşünüyoruz. Kulüp bazında 
branşlaşma olarak, atletizim gibi, değişik spor branşlarında oynata-
madığımız kızları buralarda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Böyle 
bir sürece de başladık. Eğer nasip olursa, çalışmalarımızı başlattık. 
Hem bayan basket takımı hem bayan hokey takımının da organi-
zasyonlarına başladık. Burada önemli olan Antalya'nın çocukları, 
yani kızları ile bir başarı sağlayabilmek. Benim takımımda dışarıdan 
bir tek kız var, Serenay Aktaş. Meşhur, Muhteşem Yüzyıl’da oynayan. 
Mesela tek kızımız dışarıdan odur. Bir onu transfer ettik. Onu 
transfer etmemiz de bir dergide verdiği röportajdır. 7 rakamının 
hayatındaki uğuru ile ilgili bir röportaj vermiş. Ben o dergi vasıtası ile 
ona ulaştım ve tek bir şey dedim “Seni Antalya'ya, yani 7’ye bekliyo-
rum.” Dedim. O da kabul etti . Şöyle söyleyeyim, bizim için iki önemli 
unsur var: bir 1207 Antalyaspor bayan futbol takımı, bir de 
Antalyaspor. Bizim için ikisi de aynı değer.

- 1207 Antalyaspor Bayan Futbol takımı şu anda Kadınlar 

2.liginde altı maçta beş galibiyet ile 
lider durumda. Bu başarıyı neye 
borçlusunuz? 

1207: Şöyle söyleyeyim, bizde tatil yok. 
Elimizdeki mevcut kadronun %90’ı 
gençlerde ve yıldızlarda üçüncü olan 
takımların kadrosu. Yani alt yapı ile 
gelen bir grubumuz var. Bu grubu en iyi 
şekilde hazırlıyoruz. Haftanın her günü 
antrenman yapıyoruz. Sistemli çalışıyo-
ruz. Profesyonel şekilde çalışıyoruz. 
Mesela kızlarımıza “Futbola ne zaman 
başladınız?” diye soracak olsanız, “7 ay 
önce” derler. “Peki, 7 ay önceki ve şu anki 
durumunuz nedir?” diye soracak olursa-
nız, size eminim çok şeyler anlatacaklar-
dır. Bunu da sistemli çalışmaya bağlıyo-
ruz. 

- Bu seneki beklentileriniz nedir takımdan? 

1207: Aslında Türkiye liginde oynadığımız gruptan hiç de memnun 
olmadığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü kaliteli bir takımın, sizden 
daha zayıf bir takımla mücadele etmesi çok zor. Ciddi takımların, 
ciddi olmayan organizasyonlarda oynaması sorunlu olmuştur. Biz 
aslında bu sorunları çok yaşamadık fakat oynadığımız maçlardan 
zevk alamadık. Ben mesela o kadar gol atıldı hiçbir maçta sevinme-
dim veya oyuncularım sadece ilk gollerde sevindi
Ondan sonra ki gollere sevinemediler. Şöyle bir durum da var, 
Antalya'da Avrupa’nın en güçlü takımları ile hazırlık maçı yapma 
imkânımız oluyor. Şimdi onlarla oynadıktan sonra kendi grubumuz-
daki takımlarla oynamak, aynı kaliteyi vermiyor. Yabancılar ile 
oynadığımız maçlardan o yüzden daha çok zevk alıyoruz. Ama şunu 
da söylemek istiyorum, ligin ayrı bir rengiyiz. Mesela 1207 formaları-
mız var, kupalarımız var, internet sitemiz var, sosyal medyalarda 
gruplarımız var. Yani profesyonel bir takımda olması gerekenler 
bizim takımımızda var. Hatta biz deplasmana gittiğimiz zaman 
bizim çok iyi bir sponsorumuz olduğunu düşünenler var fakat biz 
açıkladıktan sonra genelde insanlar şaşırıyorlar. Aslında bu acı bir 
durum Antalya adına. 

- Peki ben size sormak istiyorum. Siz bu konuda ne düşünü-
yorsunuz? Turizmin başkentinde neden Antalyaspor'a sahip 
çıkılmıyor? 

1207: Ben şöyle söylemek istiyorum, biz bayan takımı olarak bir 
kalite yakalayıp bu kaliteyi sunalım dedik her anlamda. Eğer 
Antalyaspor’umuz çok iyi takım yapsa, iyi oyuncular transfer etse, 
bu destek konusunda sıkıntı yaşanır mıydı? Benim en çok yadırgadı-
ğım konulardan bir tanesini, Antalyaspor Store'u Antalyaspor hâlâ 
gerçek anlamda oturtamadı. Mesela ben bir formayı beğenerek 
alamıyorum. Bu konuda her kesime hitâp eden daha detaylı 

konuşuyoruz, araştırmalar yapıyoruz. 

- Antalya’da 2-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 
UEFA U19 Avrupa Kadınlar Şampiyonası vardı ve bilhassa 
yabancı medyanın büyük ilgi gösterdiği turnuvada şampi-
yon, İsveç takımı oldu.Yine 2013 FIFA Puskas Yılın Golü 
Ödülü için 10 aday arasında üç tane de kadın golcü adayı 
vardı. Uluslararası alanda da git gide kadınların futbolda 
kendini gösterdiğini söyleyebilir miyiz?

1027:  Evet, uluslararası alanda söylediğinize katılıyorum. Fakat 
Türkiye konusunda aynı şeyleri söyleyemem. Federasyon ile de 
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konuştuğumuz zaman Türkiye'de bayan futbolunun gelişimini 
sağlamak için yapılacak iki şey olduğunu söylüyoruz : Ulaşım organi-
zasyonunu üstlenmek, konaklamayı üstlenmek . 
Zaten bunu yapıyorlar, 2.ligde, 3.liglerde bile yapıyorlar. Bunu bayan 
ligler içinde yapabilirler. Mesela biz deplasmana gideceğiz, pazarte-
sinden itibaren nereden sponsor bulacağız diye düşünüyoruz. En 
büyük sıkıntı ulaşım ve konaklama. Ha federasyonun hiç mi katkısı yok 
diye soracak olursanız, mesela Kayseri’ye gidiyoruz. Toplam masraf 

hiç hesaba katmıyorlar.

- Yine 1207 Antalyaspor takımından Bahar Güvenç ve Dilan 
Akarsu, Kadın U19 Milli Takım’ın son Azerbaycan karşılaşma-
sında kadrodalardı. Bunun yanı sıra medyada Serenay Aktaş, 
Melisa Keskin ve Sinem Yıldırım’ın da Kadın Milli Takımlar 
Antrenörleri tarafından takip edildiğini duyuyoruz. Bu oyun-
cularımızı nasıl yorumluyorsunuz?

1207: Aslında öyle bir noktaya geldik ki Türkiye’de 97-98 grubunda 
milli takımlarda oynatacak oyuncu sıkıntısı baş gösterdi. Bu da alt 
yapıya verilmeyen önemi gösteriyor. Bizim oyuncularımızın çoğu da 
bu grup dahilinde. Bu yüzden milli takım hocaları bizi çok yakından 
takip ediyor. Bu sene içerisinde birkaç oyuncumuz çok yakın takibe 

Mesela size bir konudan bahsedeyim. Serenay Aktaş'ı transfer 
ettiğimizde bize çok eleştiriler geldi. Sırf görüntü için transfer olduğu 
söylendi. Serenay son derece karakterli ve düzgün bir kızımız ve kendisi 
ile şunu konuştuk.”Serenay seni görüntü için transfer ettiğimizi 
düşünüyorlar, ilgi çekmek için olduğundan bahsediyorlar. Ama ben 
böyle olduğunu düşünmüyorum, katkın çok olacak.” Serenay da bana 
elinden geleni yapacağını ve azimle çalışacağını söyledi. Serenay 
haftanın beş günü televizyon çekimleri olduğu hâlde, İstanbul’da 
onun için bir antrenman programı ve hoca ayarladık. Attığı goller ile 
de bizim yüzümüzü güldürmeye devam ediyor kendisi. Mesela çok 
duyuyoruz “Şu 17 numarayı vitrin olarak oynatıyorlar herhalde.” diye. 
Fakat o, sahada herkese cevabını verdi. Geçen sene 15’e yakın gol attı . 

- Bu zamana kadar unutamadığınız bir maç oldu mu?

1207: -
liriz. Artık Türkiye'de bir algı oluştu, “1207 Antalyaspor'u nasıl yeneriz?”  
Ya suni çimde ya da küçük sahalarda. Çünkü bize karşı takımlar 
kapanıyor. Geçen mesela Ankara’daki maçımız büyük sahada idi. Bir 

-
ğim maç Kütahya’da rezil bir sahada oynandı. 1-0 öndeydik. Cansu 
-milli olan kızımız- kaleci ile karşı karşıya kaldı. 
Yanında arkadaşı bomboş. Hani ona atsa 
topu, boş kaleye gol olacak ama Cansu kızımız 
topu tuttu, tuttuğu gibi de dizi döndü. Yan 
bağlarında sorun oluştu. Acilen hastaneye 
kaldırıldı. Diğer kızlarımız onun sakatlığından 
çok etkilendi ve maçı 2-1 kaybettik. O derece 
kötü bir sahada top oynamıştık. Bunun dışında 
oynadığımız her maç normal düzeydeydi. 

- Son olarak kulüp yönetimine gelen Miss 
Tourism Türkiye Güzeli Nadide Durmaz, 
bilhassa ulusal medyada yer buldu. 
Kendisini nasıl tanımlarsınız?

1207: O konuda şöyle söyleyeyim . Nadide’nin 
uzun süredir işleri yoğun. Sürekli İstanbul - 
Antalya yapıyor ama biz hep bağlantıdaydık. 

bir göreve hazır olduğunu söyledi. Biz ilk etapta aramızda şunu düşün-
medik “aramızda bir dünya güzeli var.” Aramızda bir dünya güzeli 
vardır evet ama adı vardır, kendisi yoktur. Biz bunu istemezdik. Ama 
Nadide öyle değil. Deplasmanlara, maçlara fırsat buldukça geliyor ve 
çocuklarla arası çok iyi. Her şeyiyle ilgileniyor onların. Şöyle derler ya 
“çok güzel olanlar, kibirli olur.” Ama Nadide öyle değil. O güzelliği 
karakteri ile de aynı şekilde. Eğitimi de üst seviyede. Bizim için en 
önemlisi de oyuncuları ile alakası ve karakteridir. Nadide’de saydıkları-
mızın hepsi var .

- Türkiye'de severek takip ettiğiniz takım ve antrenörleri var 
mı? 

1207: Türkiye'de futboldan soğudum desem yalan olmaz herhâlde. 
Mesela 5 yıl öncesinde 2.ligdeki bir maçı bile heyecanla izlerken, şu 
anda önemli bir karşılaşmayı bile tam olarak izlediğimi hatırlamıyo-
rum. O konuda da severek ve beğenerek izlediğim bir antrenör veya 
takım yok. Biz sadece kendi takımımız ile ilgileniyoruz. 2.ligler yabancı 
çöplüğüne dönüşmüş durumda. Belli bir standart yok. Mesela 
İngiltere’de AB vatandaşı olma şartı vardır. Ama bizde bunlar yok. Adı 
sanı duyulmamış birçok yabancı futbolcuya, boşa paralar akıtılıyor. 
Mesela biz bayan futbol takımı olarak yabancı oyuncu getirdik, iki 
kızımızı Hırvatistan'dan. O oyuncuların bizim takım ile kaynaşmaları, 
onlara verdikleri pozitif enerji görülmeye değerdi. Fakat Federasyon 
transfer için kanunu geçirmedi. Biz de niye böyle bir şeye izin verilme-
diğini sorduğumuzda, Federasyonun “Onlara harcayacakları parayı, 
altyapıya harcasınlar.” dediğini öğrendik. Öyle de bir sıkıntımız 
mevcut. Biliyorsunuz yabancı futbolcular için Türkiye'de bence iki şehir 
var: Bir İstanbul, ikinci Antalya. Diğer şehirlerde pek oynamak istemez 
yabancı futbolcular.

- Peki, bayan futbol takımlarından beğendiğiniz antrenörler 
var mı? 

1207: Yok. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de Bayan Futbol Birliği var. Ama 
sadece var. İsmi var yani. Antrenörler hepsi arasında tartışmalı, kavga-
lı. O yüzden kimseyi beğeniyorum diyemem. 

- Son olarak dergimizde bu röportajı okuyacak sporseverlere 
bizim aracılığımızla neler söylemek istersiniz? 

1207: Biz artık bize yardım edin dememe kararı aldık . Antalya’mızda 
bayan futbolu olarak en güzel cevabı sahada verdiğimize inanıyoruz. 
Hem karakterleri hem eğitim durumları ile ailelerine sorumlulukları-
mızı yerine getiriyoruz. Bizim için önemli olan, Antalya bizi izlemeye 
devam etsin. Hatta şöyle bir şey söylemek istiyoruz, Antalya'da birkaç 
büyüğümüz var. 

Röportaj: Ülkü D. Ismık - İsmail Aktaş
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Gia Innovative Information Technologies is a leading provider of information technology services and 
solutions. With o�ces located in the Izmir and Antalya, we o�er our clients an array of �exible, cost-
e�ective solutions that range from sta� supplementation through complete project outsourcing. A 
multidisciplinary team of professionals develop and implement reliable, adequate and permanent 

solutions, all according to the vision of the customer.

Yazarlar

www.giainnovative.com

info@giainnovative.com

E-Dergi
Eda Genç

edagenc@sadeceantalyaspor.com

    1966’dan beri Antalyaspor taraftarı, Antalyaspor menfaati için birçok iş başardı. Benim yaşım kuruluşa kadar 
yetmiyor elbette ama yapılan işlerin küçük bir kısmında yer almak dâhi sevindirici. Yakın geleceğe baktığımızda 
yardım kampanyaları bunun en güzel örneği olarak gösterilebilir. Ayrıca Antalya’nın, şehrinin takımına desteği 
gönlere çekilen büyük Antalyaspor bayrağıyla, tribünlerin kırmızı- beyaz oluşuyla ve kaldırım taşlarının dahi 
kırmızı - beyaza boyanmasıyla sürüyor. Antalyaspor’a internet ortamında da destek olmak amacıyla 
SadeceAntalyaspor.com’dan sonra şimdi de E-Dergi çıkıyor. Antalyaspor’a destek her alanda sürdürülüyor, 
sürdürülecek. E-Derginin çıkması da bunun bir başka göstergesidir.

    Antalyaspor ’a  dair  haber  yapan tarafs ız  b i r  s i tenin eks ik l iğini  h issett iğimiz  bi r  zamanda 
SadeceAntalyaspor.com açıldı. Açılalı daha bir sene bile olmadı ama içeriğiyle ve tarafsızlığıyla kendini kısa 
sürede kabul ettirdi. Site hem kendini kabul ettirdi hem de gelişimini sürdürüyor elbette. Her geçen gün yeni 
şeyler ekleniyor siteye. Bu yeniliklere E-Dergi de ekleniyor. 

    E-Dergi içeriğiyle Antalyaspor’a layık olup taraftarın beklentisini karşılayacak şekilde büyük bir emekle düzen-
lendi. E-Dergiyle birlikte site yapımında emeği geçen herkesin iş yükü ve sorumluluğu biraz daha arttı. “Tertemiz 
Antalyaspor” adına başlatılan işlerin en doğru şekilde yapılması gerektiği için sorumluluğu da büyük bir işin 
altına girildi tekrar. Ama kendi adıma Antalyaspor için yaptığım hiçbir şeyden, hiçbir zaman şikayet etmediğimi 
söyleyebilirim. E-Derginin de SadeceAntalyaspor.com gibi özveriyle hazırlanacak ve zamanında okuyucunun 
karşısına çıkarılacaktır.

    SadeceAntalyaspor.com’da olduğu gibi E-Derginin çıkması da beni heyecanlandırıyor. Çünkü Antalyaspor için 
bir şeyler yapabilmenin mutluluğu içimi dolduruyor. Sitenin güzel gidişatı da E-Dergi için olumlu şeyler olacağı-
nı bana hissettiriyor. E-Dergi de SadeceAntalyaspor.com gibi kendini kabul ettirip geliştirecek ve günden güne 
daha iyi hale gelecektir. Bu duygularla E-Dergi yapımında emeği geçen herkese kolaylıklar diliyor, Allah utandır-
masın diyorum.

    Sevgiler…
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Antalya ATATÜRK STADI

(1944)
O zamanki adıyla “STADYON”

2005-2006 Sezonu 34. Hafta

Maç sonunda Antalyaspor Süper Ligde!
Antalyaspor - Türk Telekomspor

ADOPEN CEHENNEMİ
Hala peşindeyiz o eski düşün !

Antalya Atatürk Stadı
Açık Tribün Arkasındaki Lokal

eşsiz Yivli Minare
Antalyaspor ‘un armasına işlenmiş 

1985-1986 Sezonu
Antalyaspor Kadrosu



19

SadeceAntalyaspor E-Dergi Sayı:1 www.sadeceantalyaspor.comSadeceAntalyaspor E-Dergi Sayı:1 www.sadeceantalyaspor.com

18

Eski Zaman Olur Ki

2
PETROL OFİSİ ANTALYASPOR

0

Eski yıllarda maçlara, Cuma Pazarı’nda oturduğum için hem aynı okul 
hem aynı mahalle sebebi ile hep aynı arkadaşlarımla giderdim. 
İçerideki ve dışarıdaki maçlara bazen izinle bazen kaçarak… Yaşlar 
çok büyük olmadığı için de annemi, çok eski sarı jetonlarla “şu 
şehirdeyim” falan diye arardım.

Sevgimiz büyük armaya. Çok deplasmana gittim. Yine Ankara’da 
maç var, Petrol O�si maçı. Nartollo var, eski futbolseverler bilir, orada 
oynuyor. Neyse mahalleden ağabeyimizle birlikte dört kişi atladık 
arabaya, Ankara’ya maçtan bir gün önce gittik. Yine mahallede 
eskiden oturan maliyeci Ahmet amcamız var. Onun evine gittik.  
Huysuz ama sevimli bir amcamız, kafası güzel hep. Sobası var bunun 
odada. Biz de eski torpillerin ucunu kesip sobaya atıyoruz. Her attığımızda içinde ses oluyor. Ahmet 
amca basıyor küfürü… Amma makara… Neyse sabah kalktık. 19 Mayıs Stadı’na gittik. Sonra 
otobüslerle taraftarımız geldi. Tribünler yine dolu. Bazılarına şimdi garip geliyor ama her 
deplasmanımız hemen hemen öyleydi. Neyse maç başlayacak. Herkes torpil atıyor, sis yakıyor. Biz 
de gece ucunu kestiğimiz torpilleri yaktık, attık derken ben bir tane daha yaktım. Elimde patladı, 
elim yandı. Her yeri su topladı.

Eskiden 19 Mayıs’ta deplasman tribünü protokol tarafının sol tarafında idi. Neyse bizim takımın 
hemen doktoru geldi tribüne sonra beni aşağı indirdiler. Tedavi falan yaptılar. Maç bitti, Ankara’da 
hastaneye gittik. İleriki günlerde düzeldi. Sonu olumsuz gibi gözükse de şimdilerde güzel bir anı 
olarak kaldı. 

Hepinize sevgiler saygılar…
Şükrü ÇALIŞKAN

Engin Erdem
enginerdem@sadeceantalyaspor.com

Sadece Antalyaspor

    Kendimi bildim bileli futbola, doğup büyüdüğüm şehir olan Antalya’ya ve dolayısıyla Antalyaspor’a karşı bir 
ilgim vardı. Antalyaspor’a ilgimin yükseldiği o ortaokul yıllarında bir cuma günü müdür yardımcısının: ”Çocuk-
lar, öğrenci kartı olanlar bu haftaki Antalyaspor-Vanspor maçına ücretsiz girebilecek.” cümlesini duydum ve 
kulaklarım kabardı bu lafa, içimden gelen bir ses bu maça gitmem gerektiği söylüyordu. Ben de cumartesi günü 
anneme söyledim. 
    Daha ortaokul 1 ya da 2. sınıftaydım ki oturduğum mahalle de Göksu Mahallesiydi. O zamanlar şehir merkezi-
ne uzak olan, yarım saatte bir otobüs kalkan, şehirin epey dışında bir yerdi. Annemin beni tek başıma maça 
göndermesi imkânsızdı. Anneme cumartesi günü söyledim:”Ben Pazar maça gideceğim” dedim. O bana maça 
kiminle gideceğimi sordu.  Ben de “Okuldan arkadaşlarla…” diye cevap verdim. Pek yalan söyleyen biri değilim-
dir ama bir şey beni o stadyuma çekiyordu resmen, söylemiş bulunduk. 

  Günlerden Pazar oldu, otobüse bindim. Okulun yanındaki kırtasiyeden öğrenci kartı aldım. Fotoğraf bile 
yapıştırmadım ve imzalatmam gereken bir karttı. İmza da okulda pazar pazar kimse olmadığı için kendim o işi 
de hallettim. Stadyuma gittim, kapıdan geçtim, maçı izledim. Tek başıma gittiğim ilk maçtı ki bu tek olmadı tabii 
ki de. Fazlı o maçta tam 4 gol attı. 4-1 kazandık yanlış hatırlamıyorsam. 

    O maç bana çok şey öğretti. O maçta açık tribünde benim dede diyeceğim yaştaki insanların takımı ne kadar 
sevdiklerini, Antalyaspor’a ne kadar gönülden bağlı olduklarını gördüm. Bir de zamanında İzmir’e 20 bin kişi 
deplasmana gittiklerini duydum. Antalya’da erkekler gidince şehirde erkek kalmadığını, şehrin bomboş olduğu-
nu 20 bin kişinin kenetlenip İzmir’de takımlarını nasıl desteklediğini, daha sonraki hafta Balıkesir’den dönerken 
yapılan şampiyonluk kutlamalarındaki eğlenceleri bir bütün olarak bir şehrin takıma nasıl sahip çıkacağını, 
çıkması gerektiğini duydum, gördüm, öğrendim. İşte o İzmir’e giden 20 bin kişi, açık tribüne döşeğiyle gelen 
dedelerim, amcalarım; kapalı tribünde oturan sosyete ağabeylerim; Adopendeki “geliyoruz” pankartı açan 
kardeşlerim ve annesine çocuk yaşta yalan söyleyen, sahte imza atan, maça giren ben… Tek şey için vardık: 
Antalyaspor için… Sadece ve sadece Antalyaspor için…

    Dergimiz hayırlı olsun…

    Kalbinde biraz olsun Antalyaspor sevgisi olanlara...

Yazarlar
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EMRAH BAŞSAN

YazarlarAntalyaspor

EMRAH BAŞSAN
Süper Lig’de ligin ilk yarısı 
geride kalırken 15 lig maçı 
ve 4 kupa maçında görev 
alan Emrah, 19 maçta 4 gol 
atıp 3 de asist yaptı.  1250 
dakika sahada kalan genç 
oyuncu, ara  transfer döne-
minde yerli ve yabancı 
kulüplerin ilgilendiği isim-
lerden biri olarak geçiyor.  
2011-2012 sezonunun 
başına takımımıza transfer 
olan Emrah Başsan, sağ ve 
sol kanatta oynayabildiği 
gibi ofansif orta olarak da 
görev alabiliyor.

Evren İlkdoğan
evrenilkdogan@sadeceantalyaspor.com

Yeni Bir Soluk

    Sevgili Antalyasporlular,

    Gelişen teknolojiyle beraber bilgisayar kullanımı ve bu yolla da insanların internetli yaşam oranı çığ gibi 
büyüdü. Özellikle sosyal medya ağları hayatın olmazsa olmazı hâline geldi. Antalyaspor da bu gelişen çağa ayak 
uydurarak Twitter, Facebook gibi önemli sosyal ağlarda aktif hâle geldi. 

    Kulübümüzün en önemli eksiklerinden bir tanesi, camianın zevkle okuyabileceği, paylaşımlarda bulunabile-
ceği, tarihinden bilgiler bulabileceği bir E-Dergiydi. Bir grup Antalyaspor sevdalısı bunun için yola çıktı ve sizler 
için bu dergiyi oluşturdular. Eksikler olacaktır elbet, zamanla bu eksikler sizin tarafınızdan gözlemlenerek, emek 
veren arkadaşlarımıza iletilirse, her sayısında okumaktan daha büyük zevk alacağımız ve ileride çocuklarımıza 
okutabileceğimiz bir arşiv çıkacağına inanıyorum.

    Bu dergi sizin desteklerinizle, manevi desteklerinizle büyüyecektir.

    Gelin ilk sayıyı beraberce okumaya başlayalım şimdi.

    Emrah Başsan 17 Nisan 1992 tarihinde Gebze’de doğdu. Futbola Dolayoba SK takımının altyapısında 
başlayan Başsan,  kısa zamanda kendini kanıtlayarak 2004 yılında Pendikspor’da oynamaya başladı. 
Pendikspor’da geçen 5 senenin ardından 2009 yılında takımıyla iki senelik sözleşme imzalayarak 
profesyonelliğe adım attı.

    Pendikspor formasıyla ligdeki ilk maçına19 Eylül 2009 tarihinde çıkan Emrah, 2.Lig’de Pendikspor 
formasıyla 42 maça çıktı. Ortaya koyduğu futbolla bilhassa Süper Lig takımlarının kıskacına alınan 
Başsan,  2011-2012 sezonunun başında Antalyaspor’a transfer oldu. 

     2011-2012 sezonunda ligde ve kupada 36 kere Antalyaspor formasını giyen genç oyuncu, 1508 
dakika görev aldı. Aldığı süre boyunca 3 gol kaydeden ve 3 de asist yapan Başsan, sezonu bu şekilde
 noktaladı. 

  Antalyaspor formasıyla  68 lig maçı ve 15 kupa maçında görev alan Başsan, 12 gol atıp 10 asist yaptı.

   Emrah,  aynı zamanda 2 kez U-18 Milli,  13 kez U-21 Milli Takım formasını giydi. 
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Özgün YILMAZ & Mehmet KÜHEYLAN

1 - Öncelikle sizi tanıyalım. Özgün Yılmaz & Mehmet 
Küheylan kimdir? 

Biz hem aynı mahallenin çocuğuyduk hem de ilkokulu aynı 
okulda okuyorduk. Tanışıklığımız buradandır. Derken ortao-
kulda sınıf arkadaşı olunca bu tanışıklığımız daha da pekişti. 
Lise yıllarında da yollarımız birbirinden ayrılmadı ve liseyi de 
birlikte okuduk. Böyle böyle aramızda sıkı bir dostluk oluştu 
ama doğrusunu söylemek gerekirse bu dostluğun üzerine 
kurulduğu önemli temellerden biri de Antalyaspor'dur. Lise 
yıllarında birlikte maçlara gitmeye başlayıp birlikte tribün 
kovalamaya başladık. Futbolun sadece 90 dakikalık bir 
mücadeleden ibaret olmadığını bu yıllarda öğren-
dik. Antalyaspor'un Antalya için gerçekte ne 
anlama geldiğini bu yıllarda anladık. 
Antalyaspor futbol okulu ve çocukluğun-
da gittiği maçlarla Küheylan'ın 
Antalyaspor geçmişi çok daha öteye 
dayansa da birlikte tribün geçmişimiz 
de on yılı aşkın süredir böylece devam 
ediyor.

2. Antalyaspor'a dair bir blog 

etmek için daha etkili bir mecra arayışımız-
dan ortaya çıktı. Forumlarda, Twitter'da aktif 
olarak Antalyaspor tartışıyorduk ancak bunlar 
bir süre sonra yitip gidiyordu. Farklı şehirlerde okuduğu-
muzdan, birbirimizle sadece telefonla irtibat hâlinde olabili-
yorduk, ara ara da "Açalım bir blog..." gibisinden konuşuyor-
duk ancak bir türlü bir araya gelemediğimiz için nasıl bir şey 
yapacağımız belirsizdi. Küheylan'ın Mardan'da jandarma ile 
sıkıntı yaşadığı bir maçın ardından blog işini aklımızda kesin-
leştirdik ve her zaman maç tartıştığımız yerde, o gece blogun 
adının ne olacağını tartışmaya başladık.

3. 
kullanıyorsunuz ?

O geceki tartışmada birkaç isim arasında karar vermeye 
çalışıyorduk. Hatta bunlardan birini alan adı olarak Küheylan 
aylar öncesinde almıştı. Ancak neticede Himmet Abi'nin 

-

kıldık. Şimdi düşünüyoruz da bir blog ismi olarak güzel isim 
seçmişiz.

4. Antalyaspor ile ilgili ilk açılan bloglardan olma 
özelliğinin yanı sıra Antalyaspor'a dair yeni stadyum 
olsun, şehrin Antalyasporluluk nabzını tutmak olsun 
bir çok projeye de imza atarak Antalyaspor taraftarları 

beğeniyle takip edilmeye devam ediyorsunuz. Bu 
konuda neler söylemek istersiniz ? 

Bizden önce bildiğimiz bir tek Tribün Günlüğü 
vardı. Güncel olarak değil de tribün ve 

futbol kültürü üzerine Antalyaspor odaklı 
bir blogdu. Yazılan yazıları da sürekli 
tekrar tekrar açıp okurduk. Biz blogu 
açarken iki türlü düşünmüştük aslında. 
Biraz Tribün Günlüğü tarzı postlar ancak 
genellikle güncel konular olsun şeklin-

deydi düşüncemiz... Tribün Günlüğü gibi 
yazmak gerçek anlamda bir yazarlık 

ustalığı gerektiriyordu. Dolayısıyla onun 
kadar başarabildik mi bilinmez ama güncel 

konularda ses getirebildiğimize inanıyoruz.

Proje üretme konusuna gelince de ilk postu göndermemi-
zin üzerinden bir hafta geçmeden, Mustafa Akaydın'ın Bahçe-
lievler Mahallesi'ne geleceğini duyduk. Özgün bunun üzerine 
Akaydın'ın seçim zamanı Antalyaspor ile ilgili vaatleri üzerine 
bir dosya hazırladı ve Akaydın'a sorularımızı mahalle toplan-
tısında herkesin huzurunda sorduktan sonra çıkışta da hazır-
ladığımız dosyayı kendisine takdim ettik. Bu hareketimiz yerel 
basında epey ses getirdi. Biz bunu blog olmasa da yapardık 
ama muhtemelen bu kadar ses getirmeyecekti. Bu olay 
yazmaktan daha fazlasını da yapabileceğimizi bize gösterdi 
ve bugüne kadar Antalya'da olduğumuz kısıtlı zamanlarda 
güzel projeler gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz.

5. Antalyaspor'un şehirden gerekli desteği görebildiği -
ni düşünüyor musunuz? Bu konuda sizce ne gibi 
çalışmalar yapılabilir?

Antalyaspor'un yeterli desteği aldığını söylemek ne yazık ki 
pek mümkün değil. Oysa bu sorunu çözmek için yapılacak şey 
çok basit: Antalyaspor'un varlığını insanların gözüne sokmak. 
Başka yolu yok. Bunu yaparak, öncelikle Antalyaspor konu-
sunda bir farkındalık yaratılmalı. Varyant’a dikilen bayrağı-
mız, caddeleri süsleyen Antalyaspor bayrakları, hepsi şehirde 
bu farkındalığın yaratılması için önemli hareketler... 
Kırmızı-beyaz tretuarlar bile çok önemli bir farkındalık yarattı.
Bu farkındalık konusunda bir diğer önemli adımın da 
Antalyaspor'un farklı branşlara yönelmesi olacağına inanıyo-
ruz. Şu anki hâliyle Antalyaspor, temel olarak futbolu takip 
eden kitleye hitap ediyor. Ancak farklı branşlara yönelerek çok 
daha geniş bir kitleyi Antalyaspor ile tanıştırmak mümkün 
olacaktır. Bu anlamda son yıllarda sutopu takımımız ve 
hentbol takımımızın verdiği mücadele güzel birer örnek...
Gerekli farkındalığı yarattıktan sonra ikinci aşama olarak 
Antalyaspor'un Antalya'da yaşayan insanlarla bütünleşmesi-
ni sağlamalıyız. Bunun için de 19 Mayıs, 29 Ekim gibi yürüyüş-
lere katılan Antalyasporlular, kan bağışında bulunan, yardı-
ma muhtaç kişilere yardım eden Antalyasporlular güzel 
örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar bizim kimseden 
destek beklemeden yapabileceğimiz şeyler... Bunları gören 
insanlar Antalyaspor'a sempati ile bakacaklar. Yoksa kavga 
dövüşle bir avuç serseri olarak damgalanmaktan öteye 
gidemeyiz. Bu da insanları Antalyaspor'dan uzaklaştırır. 
Bunun bilinciyle davranmamız gerekir.
Bunların yanı sıra tabii ki şehir yöneticilerinin de yapması 
gerekenler var. Yine Varyant’ta yapılan Antalyaspor bayrağı 
gibi bir caddeye Antalyaspor adı verilebilir, bir Antalyaspor 
parkı açılabilir, apartman boyalarında kırmızı-beyaz renk 
teşvik edilebilir. Bunlar herkes için ilk akla gelebilecek seçenek-
ler ama şunu da hatırlatmak gerekir, önce Antalyaspor tarafta-
rı olarak biz elimizden geleni yapmalıyız ki sonra yöneticiler-
den bir şeyler isteyebilelim. Çünkü onların bu şehri ve bu 
takımı bizim kadar karşılıksız sevebileceklerini düşünmek 
biraz hayali bir yaklaşım olacaktır.

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

Antalyaspor'un yönetim ve hoca değişikliğinden sonra böyle 
bir dönem yaşayacağını düşünüyorduk hepimiz. Ancak sene 
başında yapılan transferlerin üzerine gelen bu sonuç hüsran 
yarattı. Böyle bir kaza olabilir ancak asıl sıkıntı takımda ileriye 
dönük hiçbir umut görmemek. Düşmekten korkanların sayısı 
azımsanmayacak sayıda ancak bu takıma yapılacak üç 
transferle özellikle kupada ileriye gidebileceğimizi düşünüyo-
ruz. Sadece futbolcuların bir ruha ihtiyacı var.
Devre arası transfer dönemi ise tam bir hüsran... Biz transfer-
siz çok transfer dönemi geçirdik. Özellikle son 5 seneden 
alışkın olduğumuz şeyler bunlar. Bizi esas üzen ise transfer 
konusundaki politika... Her gün bir isim ortaya atılıyor, her 
gün farklı bir hikâye çıkıyor ortaya. Bunu kabul etmek de 
mümkün değil. Umarız bu hatadan bir an önce dönülür ve 
daha sağlam, daha programlı bir transfer politikası hayata 
geçirilir. Antalyaspor taraftarı ne bomba transferler ne de 
şampiyonluklar istiyor. Sadece sahada onuruyla savaşan bir 
takım istiyor, hepsi bu.

7. Son olarak SadeceAntalyaspor E-Dergi aracılığıyla Antalyaspor 
taraftarlarına iletmek istediğiniz mesajınız var mı ?

Birlik olduğumuzda neler yapabildiğimizi son iki senedir bazı 
örneklerde görüyoruz. Ancak ne yazık buna rağmen hâlâ 
doğru düzgün şekilde bir birliktelik içine girebilmiş değiliz. 
Öncelikle bu birliktelik için özverili bir tutum takınmalıyız. 
Bunun dışında Antalyaspor taraftarından biraz daha bilinç 
bekliyoruz. Antalyaspor dört senedir “MP” gibi bir utanç 
yaşıyor ama tribüncü diye baktığımız insanlar bile üzerine 
“MP” olan formaları kullanıyorsa yazık bize. Antalyaspor 
taraftarı bunun önüne geçmek için artık dört senedir yapma-
dığı hareketler yapmalı.
Son olarak da Antalyaspor taraftarı önümüzdeki seçim döne-
minde Antalyaspor'un, Antalya'nın en önemli değerini 
hatırlatacak işler yapmalı. Seçim dönemini kendi çıkarlarımız 
için değil, Antalya’nın ve Antalyaspor’un çıkarları için kullanıp 
yeni dönemde belediye başkanlarının Antalyaspor'u kulak 
ardı etmemesi gerektiğini göstermeliyiz.

“LİSE YILLARIMIZ BİZE FUTBOLUN 90 DAKİKADAN İBARET 
OLMADIĞINI ÖĞRETTİ”

Bloglar

2322
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Körfez FK 1 - 2 Antalyaspor
Antalyaspor,  deplasmanda  oynadığı  maçta 
Körfez Fk karşısında kötü bir oyun sergilemesine 
rağmen önce Emre Torun’un golüyle maçı uzat-
maya taşıdı, sonra 94. dakikada kazanılan 
penaltıyı Tita kullanarak gole çevirdi ve galip 
gelerek kupada 3.Tur’a yükselmeyi başardı.

Turgutluspor 2 - 3 Antalyaspor
Deplasmanda Turgutluspor ile karşı karşıya gelen 

Antalyaspor, oyuna etkisiz başladı ve ilk yarıyı 2-1 

geride kapattı. Baros’un 75. ve 90.dakikada attığı 

gollerle tur atlamayı başaran Kırmızı-Beyazlılar, 

4. Tur’a yükseldi.

Antalyaspor 4 - 2 Çankırıspor
4.Tur’da evinde Çankırıspor ile karşılaşan 

Antalyaspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 

uzatmaya taşıdı. Uzatmalarda Diarra ve 

Vederson’un attığı gollerle 4-2 galip geldi.

Bucaspor 0 - 1 Antalyaspor
Bucaspor ile gruplara kalma mücadelesine çıkan 

Antalyaspor, güzel bir oyun ortaya koyamadığı 

gibi sayısızı fırsatı da harcadı. Uzatmaya giden 

maçta Emre’nin kafa golüyle galip gelmeyi 

başaran Kırmızı-Beyazlılar, 1-0 galip gelerek 

kupada gruplara kaldı.

  Antalyaspor, çekilen grup kuraları sonucunda  
“B Grubu”nda yer alarak Elazığspor , Galatasaray 
ve Tokatspor ile eşleşti. 

   Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan 
grup maçları sonunda gruplarında ilk iki sırayı 
alan takımlar çapraz eşleşme* yöntemi ile yarı 
�nalde mücadele edecekler.  

    Grup maçları 14-15 Ocak, 18-19 Ocak, 22-23 
Ocak, 29-30 Ocak, 5-6 Şubat ve 12-13 Şubat  ta-
rihlerinde oynanacak.

*   A Grubu Birincisi   X   B Grubu İkincisi
     A Grubu İkincisi     X   B Grubu Birincisi

  Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği ilk 4 
hafta programı ise şu şekilde:

ELAZIĞSPOR - ANTALYASPOR
15 Ocak 2014

ANTALYASPOR - GALATASARAY
19 Ocak 2014

ANTALYASPOR - TOKATSPOR 
22 Ocak 2014

TOKATSPOR - ANTALYASPOR
29 Ocak 2014
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Yazarlar

İsmail Bulut
ismailbulut@sadeceantalyaspor.com

Sadece Antalyaspor

     Sevgili Antalyasporlular, 

    Büyük hayallerle başladık sezona. Geçen sezon ligin ilk 
yarısında şampiyonluğa oynayan bir takımın kemik kadrosu 
duruyor, üzerine gerçekten kalburüstü denilebilecek isimler 
takıma katılıyordu. Defansın sağı ve soluna çağdaş futbolun 
gereksinimi olan ofans yönlü Serkan Balcı ve Wederson 
alınmıştı. Gerçekten alınan oyuncular çok iyiydi lakin bu 
oyunculardan fazla verim alamadık. Ferdinand resmen 
kulübeden çıkmadı. Baros desek Diarra'nın müthiş 
performansı sonrası nöbetçi golcü oldu resmen. Aissati 
satılmasa gerçekten bu takım şu an olduğu sıralardan çok 
daha üst sıralarda olurdu. Bir tek oyuncu resmen koca 
takımın kaderi ile oynayabiliyor. Hadi sattık, yerine aynı 
tarzda bir oyuncu almalıydık, o da olmadı ki bence bu 
yapılan tüm iyi transferlerin yararını yerle bir etti.

     Sezon başından beri başkanımızın ''Aldık, alıyoruz'' vs. 
diye açıkladığı isimleri bugün kadromuzda görseydik bence 
kesinlikle şampiyonluk adayıydık.

     İlk yarıda performansından memnun kalmadığım, daha 
doğrusu hemen hemen hiçbir taraftarın memnun kalmadığı 
Uğur İnceman, Deniz Barış gibi isimler de vardı. Şimdi yeni 
yapılan ve yapılacak olan transferlerle bu isimlerden bazıları 
takımdan ayrılacak, ayrılmayanlara ise yedek kulübesi hatta 
takıma girememe ihtimali görünüyor. Çok çalışsınlar, 
sahada yürümesinler, formayı kazansınlar.

     Ligden düşer miyiz? Sanmıyorum, düşmeyiz ama hedefsi-
zlik de insana heyecan vermiyor. Takımımızın üst sıralarda 
olmasını istiyoruz.

     Bu arada Türkiye Kupası hede�miz var ki çok iyi bir gruba 
düştük. Bu bağlamda daha alternati�i, daha geniş bir kadro 
kurulmalı, hâli hazırda transfer dönemindeyken söyleyelim. 
Emre Torun'un 1461 Trabzonspor'a verileceği konuşuluyor. 
Hata yaparız, kadroda tutulmalı bu oyuncu bence.

     Bu sezon tribünlerimiz geçmiş yıllarda yönetim ve teknik 
direktör ile yaşanan sorunlardan kurtulmuş olarak, her hafta 
üzerine bir basamak daha koyarak adından oldukça söz 
ettirdi ülkemizde. Grup 1966 olarak gidilmeyen, pankart 
asılmayan tek bir deplasmanımız yok. Dile kolay bu 
deplasmanların içerisinde Rize, Trabzon gibi çok uzak 
deplasmanlar var. Karda kışta takımı yalnız bırakmamak için 

onca yol gidildi. Sezon sonuna kadar da hede�miz bütün 
deplasmanlarda takımımızı yalnız bırakmamaktır.

     Grup 1966 artık sosyal konulara verdiği önem ile adından 
oldukça söz ettiriyor Türkiye tribünlerinde. Kan bağışları, 
organ bağışları gibi organizasyonları, stadımıza bando 
getirerek sürdürdük ve �nalde Iğdır'daki çocuklarımıza 150 
koli atkı, bere, polar vb. ürünlerle yardımda bulunarak 
taçlandırdık. Bu organizasyon Türkiye'de oldukça ses getirdi. 
Şimdi ise Şanlıurfa'daki küçük kardeşlerimiz için organizasyon 
yapıyoruz. İnanın oradaki çocukların hediyeleri aldıkları anda 
yüzlerinde oluşan o tebessümler, gidilen onca yolu, çekilen 
onca eziyeti, yorgunlukları, yolda atlatılan tehlikeleri 
kafanızdan silip atıyor. ''İşte bu'' diyorsunuz.

     Sezonun ikinci yarısında takımımız ve tribünlerimiz adına 
daha yükseklere çıkıp sezonu da çıkabildiğimiz en yüksek 
yerde bitirmek hede�miz olmalıdır.

    Çağımız malum iletişim çağı. Günümüzde taraftarlık ve 
futbol artık globalleşiyor. İnternet üzerinden sosyal medya ve 
forumlar başta olmak üzere taraftarlar rakip taraftarlar ile �kir 
alışverişinde bulunabiliyorlar. Sadece bu değil, kendi takımları 
hakkında da anlık haberleri takip edebiliyorlar. Sosyal medya 
yönetimi çok zordur. Herkes Karagöz-Hacivat oyununu 
perdeden izler ama perde arkasında neler yaşanıyor, çoğu 
insan merak bile etmez. Hâlbuki o perdenin arkasında emek 
vardır, zorluk vardır, yorgunluk vardır, her şeyden öte zaman 
vardır. Ne demişler, “Time is money.” (Zaman para demektir.). 
Ama SadeceAntalyaspor.com zamanını da parayı da bir kenara 
iterek “sadece Antalyaspor” demiş yine ve çok zor bir işe el 
atmış. E-dergi diye adlandırılan bir çalışma yapmışlar. Başka 
bazı takım taraftarları bunu sürekli periyotlarla yapıyorlar 
hâlihazırda ve bizlerde takip ediyorduk. Her zaman gıpta ile 
bakardık, biraz da hüzün ile karışık... “Bizim niye yok” derdi 
insan. Şimdi sağ olsunlar SadeceAntalyaspor.com ailesi buna 
da emek vermiş. Gerçekten çok zor bir iştir bu E-dergi işi. Çok 
yoğun bir çalışmanın sonucudur. Umarım sürekli periyotlarla 
yapımı devam eder. Teşekkürler SadeceAntalyaspor com.
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Eski Zaman Olur Ki

1
ESKİŞEHİRSPOR ANTALYASPOR

1

Antalyaspor taraftarında çok farklı yere sahiptir karlı Eskişehir 
deplasmanı... Antalya’dan 15 otobüs çıkılırken 3 otobüs yolda 
kalmış ve 12 otobüs Eskişehir’e varabilmişti. 

Zirve mücadelesi yapan iki takımdan Antalyaspor, lig sıralamasında 
1 puan farkla Eskişehirspor’un önünde yer alıyordu. 38. dakikada 
Serdar ile öne geçen Eskişehirspor, zirve için umutlanmıştı. Ta ki o 
gol gelene kadar...
 Antalyaspor taraftarları dahi “maçta başka gol olmaz ” diye staddan çıkmaya hazırlanırken hakemin düdüğü 
duyulur; “Penaltı!” Eskişehir tribünleri sessizliğe gömülürken 90+3te Cenk İşler atıyor deplasman  tribünü tabiri 
caizse yıkılıyordu. 

Maçtan sonra son dakikada gelen golü hazmedemeyen Eskişehirsporlular,  maç sonu hınçlarını Antalyaspor 
taraftarlarını taşıyan otobüslerden çıkartıyor;  Antalyaspor taraftarı da o soğukta Antalya yollarına çoğu otobüsün 
camı kırılmış vaziyette düşüyordu.

Şimdi bir de o maça gitmiş Antalyasporlu taraftarlarımızdan Eskişehir deplasmanının hikayesini dinleyelim.

DeplasmanBloglar

Antalyaspor.blogcu.com

Eda GENÇ

“ FUTB OL,  BAYANLARIN  ÇOK İLGİ  GÖSTERDİĞİ  BİR   SPOR 
DALI  OLMADIĞIN DAN TRİBÜND E BAYAN  TARAFTAR   AZ”

1. Öncelikle sizi tanıyalım. Eda Genç kimdir? 

1987 Kıbrıs doğumluyum. Ankara’da yaşıyorum, Orduluyum. 
2010 Hacettepe Sınıf Öğretmenliği mezunuyum. Antalya 
sevgisinden ötürü Antalyaspor’a gönül vermiş, bundan sonra 
da Antalya’da yaşamak isteyen üç yıllık bir öğretmenim.

severim. Antalyaspor’a dair içimde birikenleri de bir yerde 
biriktirmek istedim. Kendimce Antalyaspor’la ilgili anıları-
mı, düşüncelerimi yazdığım bir blog açıp orada 
biriktirmeye karar verdim.

3. Antalyaspor blog adresini ne zaman -
dan bu yana aktif olarak kullanıyorsu -
nuz?

Blog 21 Nisan 2013’te açıldı. 
SadeceAntalyaspor.com’da yazana 
kadar aklıma estikçe bloga yazı 
ekledim. Ancak dediğim gibi blog 
yazma ihtiyacımdan dolayı açıldığı 
için siteye düzenli yazınca bloga çok 
yazı ekleyemedim. Bu sebeple de blog 
biraz sessiz kaldı. Blogu Antalyaspor 
hakkında bir şeyler yazmak için açmıştım. 
Site bunu karşıladığı için sessiz kalmayı sorun 
etmiyorum.

4. Antalyaspor'a dair açılan bloglar içerisinde blog 
sahibi tek bayan taraftarsınız. Bunun sizce ne gibi 
artıları eksileri olabilir? Bu konuda neler söylemek 
istersiniz? 

Aslında Antalyasporlu blog sahibi bayan olmanın yanında 
Antalyaspor’a gönül vermiş sayılı bayanlardan biriyim zaten. 
Futbol bayanların çok ilgi gösterdiği bir spor olmadığından 
belki de tribünde çok bayan göremiyoruz. Tribüne gittiğim 
zamanlarda da ağabeylerimin yanında izlerim maçı. Onları 
tanıyor olmak beni rahatlatır. 

Blog için zaten bilgisayar başından ilgilendiğim için artı ya da 
eksi bir şey hissetmedim. Çünkü zaten kendi anılarımı, düşün-

gibi bir kaygı da yaşamadığım için sıkıntı olmuyor.

5. Antalyaspor'un şehirden gerekli desteği görebildiği -
ni düşünüyor musunuz? Bu konuda sizce ne gibi 
çalışmalar yapılabilir?

Antalya gibi güzel bir şehrin takımının bu kadar az ilgi görme-
si şimdiye kadar anlayamadığım bir durum zaten. Antalyalı 
olmadığım hâlde ilk fırsatta Antalya’ya gitmek için yol 
ararım. O kadar çeker beni şehir. Antalyalı birinin, şehri için 

benden daha fazla şey hissetmesi gerektiğini düşünü-
rüm hep. 

Takımı destekleyenler ise zaten şehrine 
gerçekten âşık kişiler. Antalya’nın kıymetini 

bilip Antalya için en iyisini isteyen kişiler. 
Bu biraz da insanın içinden gelen bir şey. 
Takımın desteklenmesi konusunda önce 
şehir bilinci olacak, sonra da Antalyaspor 
yönetiminin olumlu tutumu devreye 
girecek diye düşünüyorum.

6. Kısa bir özetle Antalyaspor'un ilk yarı 
sonundaki yerini ve son ara transfer poli- -
tikasını nasıl buluyorsunuz?

Antalyaspor’un ilk yarıdaki yerini sezon başındaki 
umut ettiğimiz yere göre kötü buluyorum. Taraftar 

olarak her zaman iyiye inanılır ama son transferlerdeki 
futbolcuların yaşları dolayısıyla çok da atak bir takım oluştu-
ramayacak gibiyiz. Yine de bu konunun yorumu ayrıntılı 
futbol bilgisine sahip ağabeylerime aittir.

7. Son olarak SadeceAntalyaspor E-Dergi aracılığıyla 
Antalyaspor taraftarlarına iletmek istediğiniz mesajı -
nız var mı?

Antalyaspor taraftarı Antalyaspor için neyin doğru olacağını 
bilir ve ona göre davranır. “Sadece Antalyaspor”a gönül 
vermiş herkesi Antalyaspor için tek yürek olmaya çağırıyo-
rum. Herkese teşekkür ederim.

Mesela benim aklımda kalan, Hakan Has 
ağabeyimizin Antalya’dan çıkarken 
yaptığı müthiş konuşma ve dönüş 

yolunda saydığım 200’e yakın arabanın 
yolda mahsur kalması… Cefası yüksek bir 
deplasman duygusu uyandırmıştı. Allah’a 

emanet gidip gelmiştik.

Ben de biraz gittiğimiz otobüsten bahsedeyim. 
Otobüs tam kemik tayfa, bildiğin infaz otobüsü… 

Otobüste olanlar bilir kopan gaz teli en meşhuru… 
Kaptanın yanında bir kaptan, gaz teli arkadan bağlı, 

önde çekerek eliyle gaz veriyor. O yol nasıl bitti? Allah’a 
şükür. Ölümlerden döndük kaç sefer. Cemil’in namı 

diğer Camız’ın kaptana söylediği söz hâlâ 
kulağımda… 

Bir ara tipiye yakalandık. Devrilen tırlar, kayan 
kamyonlar, otobüsler… Görüş mesafesi bir metre yok. 
Sol taraf uçurum. Camız’ın kaptana dediği “Sağdan git 

bari de yuvarlanırsak kara, dağa saplanalım, uçalım.”
Gece telefonlar susmuyordu. Türkiye’de yollarda kalan 
insanlara battaniye yardımı bile yapılıyordu. Ertesi gün 
işe gidemeyecek olma durumu bile vardı. Emniyetin 

yolda “can güvenliğinizden hiçbir sorumluluğum yok” 
demesi, bizi göndermesi… Bir de sabaha karşı 

Kepez’de bile kar yağmıştı. Sanırım ertesi gün şehir 
merkezine de atıştırmıştı bayağı. Tabii en güzeli de 

90’da gelen gol… İçimizi ısıtmıştı.

Benim gibi birçok arkadaşın ilk deplasmanı olacaktı bu maç. Gitmeye karar vermiştik bir 
kere Eml Tayfa olarak. Çoğu kişinin katılması için sahte gezi belgesi düzenleyip ailelere 

vermiştik “Eskişehir’e gezi var” diye. Daha Antalya'dan çıkmadan annem aramıştı “Oğlum 
maç varmış Antalya'nın. Maça da gidecek misin? Havalar soğukmuş Eskişehir’de, dikkat et 

kendine.” demişti. Isuzu otobüse binip yerimizi almıştık ve başlamıştı ilk deplasman 
yolculuğumuz. Makara, gırgır, şamata derken Eskişehir’in girişine vardık.Araçtan indik, 

arama yapıldı falan derken stadın yolunu tuttuk. Her şey iyi, hoş, güzeldi. İlk 
deplasmanımdı ama çok keyi�iydi. 

Cenk'in attığı golden önce stattan çıkmaya başlamıştık ve golü göremedim. İçeride 
kalanların sesi dışarıya geliyordu. Tekrar tribüne girmeye çalıştığımızda izin vermedi 

Emniyet. 
Maç bitti, otobüslere bindik. İkinci çıkan otobüs, bizim otobüstü ve köşeyi döner 

dönmez kaldırım taşları, normal taşlar yağmaya başladı otobüse. Şoförün arka 
tarafındaki cam ve ön cam ortadan patladı. Stadın orayı geçtiğimizde koltuklar hep taş 
doluydu. İleride bir kahvehane vardı yanlış hatırlamıyorsam, orada durmuştuk. Etrafta 

az da olsa Eskişehirli vardı. O tarafa gidiyorduk ki Çevik coplarla birden karşımızda 
belirdi. Otobüslere bindik tekrar. İlerideki petrol o�sinde başka bir otobüse geçtik. Sıkış 

tepiş bir şekilde Antalya'ya dönüş başladı. 
Erken saatlerde indik Antalya’ya. O yüzden daha otobüsler çalışmıyordu. Bir kaç saati de 
dışarıda geçirdikten sonra artık gün doğuyordu. Otobüse bindim, eve gittim bitmiş bir 
hâlde yorgunluktan. Hatta o gün kar yağmıştı Antalya’ya ama karın içinden geldiğim 

için hiç aldırış etmedim. Uyumaya devam etmiştim.
Bize Antalyaspor’u ve tribünü sevdiren abilerin ellerinden öpüyorum.

Nereden başlasam, nasıl anlatsam… Aklımda o kadar çok şey var ki… Ama en güzeli ve en mutlusu taraftarın yarısı maç bitti diye 
dışarı çıkarken Cenk İşler’in uydurma penaltısıyla gol atmasıydı. Türkiye’yi o günlerde kuşatan dondurucu soğuğu -ki biz hiç alışık 

değiliz, donduk- Antalya’nın cehennem sıcağına çeviren o atmosferi yaşayan biri olarak alayına isyan, ölümüne Antalyaspor!
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Yazarlar

Süleyman Kamış
suleymankamis@sadeceantalyaspor.com

Darısı Tribünlere

    Merhaba…

    Doğduğu, yaşadığı şehrin değerlerine, takımına gönül verip sahip çıkan, 'sadece Antalyaspor' diyebilen bütün 
kırmızı-beyaz yüreklere sevgiler.
    
    Antalya'da, Antalyaspor taraftarının sesi soluğu olmak adına yola çıkan, kısa süre içerisinde epey uzun yol kat 
eden ve bütün taraftarın ortak paydası hâline gelen SadeceAntalyaspor.com, E-Dergi girişimiyle yine iyi bir işe 
imza atıyor. Şimdiye kadar yakından takip ettiğim yapıya omuz vermek, daha iyi işler çıkarılmasına yardımcı 
olabilmek adına ben de yazar kadrosuna dâhil oldum. Gönül ister ki sezonun kalan kısmında takım ve taraftar 
adına güzel şeyler olsun, güzel şeyler yazalım.

    Bir iki şey de sitenin emekçileri için söylemek isterim. Belki de hiç birimiz bu kadar çok yol alınacağını düşün-
memiştik. Uzun yıllardır bazı deplasmanlar hariç tam anlamıyla bir araya gelemeyen Antalyaspor taraftarını 
internet ortamında da olsa yan yana getiren ortam için çokça vaktini harcayan renktaşlarıma kendi adıma çok 
teşekkür ederim. Yakın geçmişte tek elden, keyfi yayın yapan, çoğu zaman yanlış bilgilendirmelerinden şikayetçi 
olduğumuz yayın organlarına çok şık bir alternatif konumuna geldi ve yakın gelecekte çok daha güçlü bir 
duruma geleceğinden hiç şüphem yok. 

    Süper Lig şu an devre arasında olduğundan ve ilk yazım oluşundan dolayı takım, transfer, transfer politikası, 
teknik direktör, yönetim, tribün gibi konulara daha sonraki yazılarımda fikrim yettiğince değinmeye çalışaca-
ğım. Yukarıda da söylediğim gibi umarım güzel şeyler yazmak nasip olur. 
Hayırlı, uğurlu olması dileğiyle…

    Sağlıcakla…

ANTALYA SUTOPU TAKIMI 

İLK KEZ SEYİRCİSİ ÖNÜNE ÇIKIYOR !

Evinde oynayacağı karşılaşmadan itibaren Kepez Olimpik Yüzme 
Havuzu'nu kullanmaya başlayacak olan Antalyaspor Sutopu Takımı, 
18  Ocak Cumartesi günü saat 19:30'da ODTÜ karşısına çıkıyor. 19 
Ocak Pazar günü saat 13:00'da oynanacak karşılaşmada ise bu kez
 evinde bu kez ESTİ takımını ağırlayacak.

Haydi Antalya, takımını desteklemek için sen de salondaki yerini al !
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YazarlarTwitter Gündemi

#ANTALYASPOR

Yazarlar

Ülkü Deniz Ismık
ulku.deniz@sadeceantalyaspor.com

İzlemeye Devam Edin

  Uzun çabalar sonucu haftalardır süregelen hizmetini, bünyesine bir de E-Dergi ekleyerek sürdüren 
SadeceAntalyaspor.com  ailesi olarak mutlu ve heyecanlıyız.

    Son zamanlarda her haberin havada kaldığı camiamızda, kaynağı belli, doğrulanmış ve samimi haberlerin de 
yer alacağı E- Dergi, taraftarın talebine iyi bir arz olacaktır diye düşünüyorum.

    Kışkırtıcı ve yüceltici yönü olmayan, görüleni değil olanı aktaran, anlık düşünmeyip “sadece Antalyaspor”un 
geleceğini ve itibarını düşünen bir kaynak günümüzde zor bulunuyor. Sitedeki başarısını kısa zamanda dergiyle 
taçlandıran yönetimin başarısı ve azmi de takdire şayan. 

    Hiç şüphesiz ki şehrimin takımı günümüze kadar ki zaman zarfında birçok kez menfaate yenik düşmüştür. 
Sadece başa geçen yönetimlerden ve hocalardan bahsetmiyorum. Yeri gelmiş taraftarlar da menfaat sağlamadı-
ğı gerekçesiyle takımı yüzüstü bırakmışlardır. Fakat durum negatif olmasa bile kendilerine rant sağlamak için 
yapılan olumsuz kışkırtmalar taraftarı, yönetimi, hocayı, hatta maç anında taraftarın ettiği isyan sonucu oyuncu-
ları da etkilemiştir. Görülen o ki camiamızda söylenen en ufak bir cümle, sonucunu Antalyaspor'un başarısızlığı-
na ve biz taraftarın da hüsranına bırakıyor. 

    Hemen hemen hepimiz küçük yaşlardan bu yana Arma sevdalısıyız ve eminim ki asla Antalyaspor'un zarar 
görmesini istemeyiz. Durum böyle olunca yapmamız gereken tek şey düz mantık olmayıp tarafsız bir ağızdan en 
doğrusuna inanmak ve ona göre davranmak. 

    Muhteşem bir performansla devam eden SadeceAntalyaspor.com ve ailemize yeni eklenen E- Dergi… Ben 
şahsım adına çıkarılacak işlerin profesyonelliğinden ve özelliğinden eminim. Dileğim camiamıza hayırlı olması. 

    Bizi izlemeye devam edin...
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YazarlarBloglar
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kirmizininyaninabeyaz.blogspot.com

Hasan SARI

1. Öncelikle sizi tanıyalım. Hasan Sarı kimdir? 

Ben 10 Ekim 1991 tarihinde, Antalya'da doğdum. Hayatımın şu ana 
kadarki tüm dönemlerinde Antalya'da yaşadım. Akdeniz Üniversitesi 
mezunuyum ve hâlen Açıköğretim öğrencisiyim. Sigortacılık yapıyorum. 
Yaklaşık olarak 9 yıldır Antalyaspor maçlarını stadyumda takip ediyorum.

adı altında Mehmet Küheylan ve Süleyman Özgün Yılmaz açmıştı. 
Antalyaspor blog sayısının artmasının, taraftarın sesini daha iyi 
duyurmasını sağlayacağını düşündüm ve blog açmaya karar verdim. 

3. Kırmızının Yanına Beyaz blog adresini ne zamandan bu 
yana aktif olarak kullanıyorsunuz ?

Yaklaşık olarak bir buçuk senedir yayında blog. 
Fakat son aylarda vakit ayıramadım. 
Antalyaspor gündemini yakından takip 
ediyorum. Ama yazı derleyecek vakit 
bulmakta epey zorlandım. Doğrusunu 
söylemek gerekirse blog son zamanlarda 

-
na göre geride.

4. Geçtiğimiz senelerde Antalyaspor'un 

ortaya atarak bu konuda bir çalışma 
yapmıştınız. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz ? 

Antalyaspor'un kurulduğu ilk yıllarda bir deplasman-
da çekilmiş takım fotoğrafıydı. Resim çok net olmasa da 
forma kendini belli ediyordu. Aynı şekilde armamızda kendini belli 
ediyordu. Çok farklı ama çok güzel geldi bana. Sadece aklımdan 
geçirip fotoğrafı paylaşmıştım renktaşlarla. İlgi çığ gibi büyüdü ve 
bir anlamda o kadar beğenen olunca hayata geçirmek kaldı bana 
da. O günlerde okula ara vermiştim, zaman olarak ilgilenebilecek 
durumdaydım. Başta Ünal Aydın olmak üzere birçok renktaş da elini 
taşın altına koydu. Formanın tasarım sürecinden tanıtımına ve 
üretimine kadar yardım eden tüm renktaşlarıma, dergimiz aracılı-
ğıyla tekrar teşekkür ediyorum. Onların sayesinden çok iyi bir sayıyla 
gerçekleşmiş bir organizasyon oldu. Yaşanan bazı aksilikler olsa da 
forma sahiplerinden aldığım tepkiler hep olumlu yönde.

5. Antalyaspor'un şehirden gerekli desteği görebildiğini düşünü-
yor musunuz? Bu konuda sizce ne gibi çalışmalar yapılabilir?

Maalesef Antalyaspor şehirden gerekli desteği alamıyor. Hem iş 
adamları anlamında hem de Antalya halkı bazında kulüp yeterli 

-
sef bu şehrin takımı olduğu için değil de başarı geldiği takdirde 

için Antalyaspor'a destek olmak bir reklam değil, borçtur aslında. Bu 

görüyor hâli hazırda. Antalya halkı için maalesef daha umutsuz 
konuşuyorum. Antalya'da Antalyalı sayısı az olduğu kadar bu güzel 
şehirde yaşayan hayatını buradan kazanan insanlar da kulübe karşı 
duyarsız. Antalya bir futbol şehri değil fakat Antalyaspor'u bu kadar 
yalnız bırakacak bir şehir de değil. Antalyaspor'u Antalya halkına 
tanıtmak gerekiyor. İmza günleri, okul ziyaretleri ve en önemlisi 
Meslek Odaları düzeyinde Antalyaspor'un tanıtım çalışmaları 

yapılmalı, Antalya'da bir Antalyaspor gerçeğinin olduğu tekrar 
tekrar vurgulanmalıdır.

6. Kısa bir özetle Antalyaspor'un ilk yarı 
sonundaki yerini ve son ara transfer politika-

sını nasıl buluyorsunuz?

Başarısız bir ilk yarı geçirdiğimizi söyleyebili-
rim. Olmaması gereken puan kayıpları ve en 
acı tarafı, taraftara hoş gelmeyen bir oyun 
vardı. Şanssızlıktan daha çok kötü perfor-
mans Antalyaspor'un şu anki yerini belli etti. 
Ara transfer döneminin henüz başındayız 

fakat strateji baştan hatalı olduğunu belli etti. 
Antalyaspor, Türk futbolunda yeri olan saygın 

bir kulüp. Malesef henüz başında olunan 
transfer görüşmeleri hiçbir resmi sonuca ulaşma-

mışken transferlerin bitmiş gibi gösterilmesi 
Antalyaspor'umuzun bu prestijine gölge düşürüyor. 

“Kulis yapma” tabirini daha iyi kullanmamızı ve kulüp 
menfaatlerini düşünerek hareket etmeyi öncelikli kılmalıyız.

7. Son olarak SadeceAntalyaspor E-Dergi aracılığıyla Antalyaspor 
taraftarlarına iletmek istediğiniz mesajınız var mı?

Öncelikle Antalya gibi göç alan ve insanının gözleri İstanbul kulüple-
rinde olan bu şehirde “sadece Antalyasporlu” olarak kaldıkları için 
tüm renkdaşlarımı tebrik ediyorum. Antalyaspor ortak paydası 
bizlere öyle güzel dostluklar, arkadaşlıklar, hatta kardeşlikler kazan-
dırdı ki şahsım adına bu yaşıma kadar bana öğrettikleri herşey için 
tüm Antalyaspor taraftarına teşekkür ediyorum. 

Antalyasporlu olmak hiç bitmeyecek bir umuttur. Bunu yaşatmaya 
devam edelim.

“ANTALYASPOR'A DESTEK OLMAK BİR REKLAM DEĞİL, GÖNÜL 
BORCUDUR.” Uğur Veysel Okşar

veyseloksar@sadeceantalyaspor.com

Hayırlı Olsun

      Öncelikle Alanya’dan, tüm Antalyalılara ve Antalyasporlu taraftarlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

     Sadece Antalyaspor adlı site açıldığından beri haftalık yazılarımla sizlerle buluşuyorum. Aylık E derginin 
çıkacağını öğrendiğim zaman kısa sürede gösterilen aşamadan mutlu oldum

     İnternet ve sosyal medya hayatımıza girdikten sonra spor siteleri ve sayfaları adeta buluşma yeri oldu. 
İnternetin olmadığı dönemlerde taraftar toplamak, organize olmak daha zordu. Muhakkak bir lokal açılması 
gerekirdi. Şimdi ise her evde internet olduğu için bilgi paylaşımı daha hızlı ve kolaydır. 

     Bu web sitelerin birçoğu zaman içinde kapanıyor. Özellikle tarafsız yayın yapan, hiçbir kuruluşun 
güdümünde çalışmayan web sitelerin yaşaması çok zordur. Yorumcular ve okuyucular günlük düşündüğü için 
sitenin nasıl yaşayıp yaşamadığı ile ilgili değildir. Bu yüzden SadeceAntalyaspor.com yöneticilerinin işi kolay 
değildir. Bu zor şartlara rağmen birde dergi çıkarmaları takdire şayandır. Böyle tarafsız bir oluşumu destekle-
mek gerekir. Özellikle sporsever bu konuda destek olmalıdır.

     Seksenli yıllardan beri Antalyamızın maçlarına giderim. Son 2 yıl hariç her konuda bilgi sahibi idim. 
Tribündeki dostlarımla çok fazla maçlara gittim. Antalyaspor sayesinde Antalya–Alanya yolunu ezber ledik. Bu 
sene fazla ilgili olmasak da, Ünal kardeşimiz bize yazı yazmamız için teklifte bulundu. Antalya’da 
yaptıklarımızın takdir edilmesi ve bunun yansımasının geri dönmesi bizi mutlu etti. Biz de Alanyasporla ilgili 
gözlemlerimizi siz okuyucularımıza taşımaya başladık. Antalyaspor’u menfaatsiz sevenlere destek vermek 
hepimizin görevi olmalı. Antalyaspor herşeyin üstünde tutulursa her zaman kazanan Antalya olur.

     Son olarak bu genç girişimci arkadaşları özverili çalışmalarından dolayı kutlar, e-derginin hayırlı olmasını 
temenni ederim.

     Alanya’dan sevgilerle...



www.sadeceantalyaspor.com

Dergimizle ilgili geribildirimleri niz için;

TWITTER: onlyantalyaspor
FACEBOOK: sadeceantalyaspor

MAIL: info@sadeceantalyaspor.com

hesaplarından bize ulaşabilirsiniz.


