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‹lk yar› karnesi “Eh iﬂte”
Antalyaspor, Turkcell Süper Ligi ilk yar›s›nda oynad›¤› 17 müsabakada 17 puan
toplayarak ligi 16. s›rada tamamlad›.
ige iddial› baﬂlayan ve ald›¤› beraberliklerle ad› beraberlik tak›m›na
ç›kan Antalyaspor, son dakikalarda
yedi¤i gollerle dikkat çekiyor. 17 puanla
Antalyaspor, 15 puanl› Sakaryaspor ve
11 puanl› Kayseri Erciyesspor ile birlikte
ilk yar› sonunda düﬂme hatt›nda yer alan
3 tak›mdan biri oldu Lige kendi sahas›nda oynad›¤› Çaykur Rizespor beraberli¤i
ile baﬂlayan Antalyaspor, ikinci müsabakas›nda deplasmanda Sakaryaspor, üçüncü haftada kendi sahas›nda Konyaspor ile
0-0 berabere kald›. Ligin dördüncü haftas›nda kendi sahas›nda ilk ma¤lubiyetini
alan Antalyaspor, 5. haftada deplasmanda
Fenerbahçe'ye 4-2 ma¤lup oldu.
Ligin 6. haftas›nda kendi sahas›nda oynad›¤› Bursaspor karﬂ›s›nda ligde ilk galibiyetini elde eden Antalyaspor, 7. haftada
deplasmanda Ankaraspor ile 1-1 berabere kald›. 8. haftada saha ve seyirci avantaj›n› iyi kullanarak Kayserispor'u 1-0
ma¤lup etmeyi baﬂaran Antalyaspor, 9.
haftada deplasmanda ilk yar›n›n flaﬂ ta-
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Kepez’in inanc› tam
ürkiye Basketbol 2. Ligi’nin 11. haftas›nda Kepez Belediyespor, hem lider,
T
hem de matematiksel olarak play- off grubuna kalmay› garantiledi. Basketbolda Antalya’n›n gururu olan Kepez Belediyespor, ligin 11. haftas›nda liderli¤e yükselirken, matematiksel olarak da, 1. lige terfi maçlar›na
kalmay› garantilemiﬂ oldu. Kepez Belediyespor’un baﬂar›l› Baﬂ Antrenörü Gökhan
Taﬂtimur da, “Bundan sonra rehavete kap›lmadan önümüzdeki maçlar› alarak, tak›m›m› final maçlar›na haz›r hale getirmek istiyorum.” diye konuﬂtu. (Zübeyde YILDIZ)

‹ﬂte hep bu sorular›n yan›t›n›
ar›yorum. Cadde ve sokaklarda
yürürken, otoritelerle konuﬂurken,
hep bu sorunun yan›t›n› bekliyoÜNYA küresel ›s›nmay›
rum. Ama bulam›yorum. Bildi¤im
konuﬂuyor. K›ﬂ›n geç
bir tek ﬂey, Antalyaspor´un son 9
geldi¤inden ﬂikayet ediyor.
y›ll›k dönemi. Bir aile düﬂünün
Ama ben Antalyaspor´un dünü,
varl›k içinde yaﬂam›ﬂ, ard›ndan
bugünü ve yar›n›n› irdeliyorum,
tekerle¤i ters dönüp f›rt›nal› yollart›pk› küresel ›s›nmay› inceleyen
da kaybolup gitmeye yüz tutmuﬂ.
Ahmet
bilim adamlar› gibi. Galatasaray
Futbol heyecan› tam yok olacakt›
GEVEN
tak›m› ile birlikte y›llar önce
ki, imdada Menderes Türel yetiﬂti.
geldi¤im Antalya´y› düﬂünüyoGeçmiﬂ dönemi hat›rlamak bile istemiyorum. Otelden ç›k›p Atatürk Stad›´n›n yol- rum. Tesislerde b›rak›n çay içmeyi, su bile
unu tutarken kald›r›mda yürüyen insanlar› bulamad›¤›m y›llar› hat›rlar›m. Hatal› transgörüyor ve kendi kendime ``Aman Tanr›m ferler, bir biri üstüne y›¤›lm›ﬂ borçlar.
bu nas›l bir futbol kenti, bu nas›l bir atmos- Kaybolan futbol heyecan›na, piyasadaki
fer'' diye söyleniyordum.
prestiji de ekleyin. Ortaya nas›l bir tablo
Dünün o belleklerde iz b›rakan tak›m›, ç›kt›¤›n› tüm spor kamuoyu gördü.
bugün nerededir?. Yar›n nereye gidecektir?
Menderes Türel, bu tak›m› kayyumdan

Bayram´l›k
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k›mlar›ndan Vestel Manisaspor karﬂ›s›nda 3-2 ma¤lup olmaktan kurtulamad›.
Ligin 10, 11 ve 12 ve 13. haftalar›nda
s›ras›yla Gaziantepspor ile 0-0, Denizlispor ile 1-1, Beﬂiktaﬂ ile 4-4, Trazonspor ile 0-0 berabere kald›. 14. haftada Galatasaray karﬂ›s›nda kendi kalesine att›¤› gol ile 1-0 ma¤lup olan An-

kurtar›p zafere taﬂ›m›ﬂt›r. Antalyaspor´un
bu kadar k›sa bir sürede 2 A´dan Süper
Lig´e taﬂ›nmas›, önce Menderes Türel ile
Sedat Peker Baﬂkanl›¤›´ndaki çal›ﬂkan
yönetimin, sonra da Y›lmaz Vural ve ekibinin iﬂidir. Antalya, futbolda heyecan›
yeniden yakalad› ama, tak›ma olan ilgi,
yukar›da bahsetti¤im y›llar öncesinden çok
uzak.
Futbolseveri tribüne çekmek için baﬂar›
gerekir. Bu dünyan›n her yerinde böyledir.
Ancak, Antalyaspor´da durum farkl›d›r.
S›k›nt›lar içinde bo¤uﬂan Antalyaspor´a
Antalyal› sahip ç›kmal› ve tribüne
koﬂmalad›r. Antalyaspor, Tak›m Oyunu´nu
gerek sahada gerek saha d›ﬂ›nda en iyi
ﬂekilde uygulamaktad›r. Burada sadece
Antalyal› futbolseverlerin, sivil toplum
örgütlerinin yani 7´den 70´e herkesin bu
tak›m oyununa orta olmas› gerekir. Ki,

talyaspor, 15. hafta Ankaragücü deplasman›nda 1-0 ma¤lup oldu. 16. haftada Kayseri Erciyesspor'u kendi sahas›nda 3-1 ma¤lup eden Antalyaspor
ligde ilk yar›n›n son müsabakas›nda
Ankara'da Gençlerbirli¤i karﬂ›s›nda
son dakikada yedi¤i gol ile 1-0 ma¤lup
olarak ilk yar›y› tamamlad›.

Antalyaspor daha büyük hedefler peﬂinde
olsun.
Antalyaspor´un Süper Lig´deki hedefi ne
olmal›d›r?
Antalyaspor ekonomik darbo¤azdan kurtulmadan büyük hedefler peﬂinde
koﬂamaz. O halde Antalyaspor bu sezonu
Süper Lig´de ´kal›c›´ olmal› ve bunun
hesab›n› yapmal›d›r. Zaten camian›n du
bugün
için
düﬂüncesi
budur.
Antalyaspor´a, borçlardan ar›nmas› için
k›sa bir süre daha gerekmektedir. Öyle
san›yorum Antalyaspor bu sezon yukar›da
belirledi¤im
hedefini
tutturursa,
önümüzdeki sezon hem borçlar asgariye
inmiﬂ olacak, hem de Antalyaspor daha
güçlü bir tak›m kurma f›rsat›n› yakalam›ﬂ
olacakt›r.
‹ﬂin özü budur.
‹yi bayramlar
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Antalya’da spor
Y

unanistan’›n cam damar› Rodos olarak
gösterilir.

Türkiye’nin de Antalya. Tabi ki, Turizm girdilerinin yüksekli¤inden dolay›.
‹ki ülkeyi ayakta tutabilen iki ayr› turizm kenti.
ﬁu s›ralar Antalya, Futbol Turizmi ile otelleri
a¤z›na kadar dolu.
Antalya’da spor denilince,
her türlü organizasyonu sayabilmek mümkün.
Ancak spor sözcü¤üyle Antalyal›lar öncelikli olarak hiç
kuﬂkusuz Antalyaspor’u ak›llar›na getirir.
Süper Lig’in 17 haftal›k ilk
yar› maratonunda ne yaz›k ki
bir ﬂey veremedi AntalyasVedat
por.
GÜRKAN
Hep, “Ah, oh” çekilip duruldu.
Son dakika golleriyle, canlar yanmad› de¤il.
Ama hiç kimse bu ac› gerçeklere ç›k›pta, “Bu
son dakika gollerinin nedeni ﬂudur” diyemedi.
Konsantre eksikli¤i sahaya yans›t›l›nca, o golleri yemek kaç›n›lmaz oluyordu ve K›rm›z›-Beyazl› ekip 17 maçta 17 puanla küme düﬂme
hatt› olan 16’nc› s›rada tamamlad› ilk devreyi.
ﬁimdi tek bir amaç var.
“Devre aras›nda tak›ma takviye yaparak kadroyu güçlendirip, ligde kal›c› olabilmek”.
Nereden baksan en az 3 trilyonu bulacak takviye gerçe¤i.
Yani, düne kadar y›rt›k olan, toparland›r›l›p
dikilen o y›rt›klar, ﬂimdilerde sökük gibi görülüyor. ‹ﬂte o sökükte biraz daha sökülmeler olaca¤› bir gerçek. Sökülmeler olur da, inﬂallah
dökülmeler olmaz.
“Bir de çuvald›z› kendimize bat›ral›m” derim
ben.
S›rf, “Methiye düzmüﬂ” olmak için yaz›lar yaz›lmaz. Gerçekler göz ard› ettirilmeye kalk›lmaz. Yani gazeteci dedi¤in ki özellikle de spor
yazarl›¤› yol gösterici olmak zorundad›r diye
düﬂünüyorum ben.
Bu nedenle de, eleﬂtirilmesi gereken konular›
eleﬂtireceksin ki birileri yanl›ﬂ›n› düzeltsin.
Oluyor mu Antalya’da?
Bana göre olmas› gerekenden çok çok az.
At koﬂturanlara çanak tutmak, spor gazetecili¤i olmaya baﬂlad›.
Dilerim Alanyaspor 2A’a yükselir. Yükselmesi için seferber olunmak zorunday›z.
Sidespor’da düﬂmez. Düﬂmemesi için Antalya’da herkes üzerine düﬂen ne varsa yapmak
mecburiyetinde.
Bu vesileyle herkesin Kurban bayram›n› içtenlikle kutluyorum.

