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Antalya Kent Konseyi’nin Gençlik Spor Çalışma Grubu ve Kültür ve Sanat Çalışma 

gruplarında uzun yıllar gönüllü ve özverili bir biçimde çalışan, devlet hizmetinde iken de 

doğum yeri olan Antalya’ya çeşitli spor tesisleri kazandıran Gültekin Çeki’nin birinci ölüm 

yıldönümü 4 Mayıs gününe rastlamaktadır.   

  

Gültekin Çeki spor ve sporcu konusunda “Önceden hazırlığı olmayan, yapılandan daha iyisini 

yapmayı amaç edinmeyen sporcu olamaz. Sporcu, rekabeti husumete dönüştürmeyen örnek 

insan kimliğinin adıdır. Spor, barışa, başarıya, sürekli çalışmaya ve ön hazırlık yapmaya 

endeksli bir yarıştır. Bunları kişisel alışkanlıkları arasına alabilenlere ve uygulayabilenlere 

sporcu denmelidir. Futbol sporcusu, seyirci ile, hakem ile, rakip ile değil, topla oynayan ve 

oynama alışkanlığı edinebilen kişidir. Sporda rekabet olmazsa, spor ve sporcu olmaz. 

Rekabeti husumete, rakibi hasımlığa dönüştüren spora ve sporcuya göz yumulmaz.” 

Düşüncesindedir.   

 

Ömrünü Beden Eğitimi öğretmeni, eğitim yöneticisi ve bürokrat olarak tüketmiş bir spor 

gönüllüsü ve duayenidir. Yurt çapında yaptığı çalışmaların yanısıra Antalya'ya da önemli 

değerler kazandırmış bir Antalya yerlisidir.  Sadece eğitici ve spor adamı olarak değil, örnek 

bir besteci, sanatçı, bir Cumhuriyet aydını olarak da Türk müziğine çok sayıda kalıcı besteler 

kazandırmış, Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubunda ve Kültür ve Sanat 

Çalışma Grubunda gönüllü ve özverili çalışmaları ile herkesin takdirini ve hayranlığını 

kazanmış bir kimlik ve kişiliktir.  

  

Antalya’nın yetiştirdiği en değerli insanlardan, müzisyenlerden, bestekârlardan biri olan 

Gültekin Çeki, dillerden düşmeyen besteleri ile müzik dünyasına büyük katkılar koymuş, 

Klasik Türk Müziğini geliştirmek ve sevdirmek adına üzerine düşeni fazlasıyla yapmış bir 

kültür ve sanat adamıdır.  Toplam 30 civarında bestesi olan Gültekin Çeki’nin dillerden 

düşmeyen şarkıları arasında “Hancı”, “İbibikler”, “Eski Dostlar”, “Biz göçüp gitsek aşkımız 

kalacak” gibi hemen herkesin ezbere bildiği eserler bulunmaktadır.   

  

Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu ve Kültür ve Sanat Çalışma Grupları 

olarak ortaklaşa bir kararla “Gültekin Çeki” adının kent merkezinde bir spor kompleksine ya 

da adına yakışır bir kültür sanat merkezine verilmesini öneriyoruz. 
 


