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Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ASKF:
ASKF, Antalya’da 1986 yılında kurulmuş olup bu gün yüz altmışiki spor klübünün üye
olduğu bir spor kuruluşudur. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi
malzeme yardımlarını ASKF kanalıyla Antalya Amatör spor klüplerine aktarmaktadır. ASKF,
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi bütçesinden halı saha yenilenmesi
için yüz elli bin TL yardım almıştır. Spor yapmak isteyenlerin saha ve tesislerden ücretsiz
yararlanmaları sağlanmıştır. Halı saha içinde bulunan kapalı alan, Karate ve Judo sporları için
kulüp sporcularının çalışmalarına ayrılmıştır. 100. Yıl Spor Tesisleri içinde bulunan 1 nolu
futbol sahasının yerine yapılması planlanan çok amaçlı kapalı spor salonunun tesis içinde
bulunan boş alanlara kaydırılması için çalışmalar yapılmaktadır.
Antalya Amatör Futbolcular Derneği:
Antalya Amatör Futbolcular Derneği 2006 yılında kurulmuş olup 2008 yılında Türkiye
Amatör Futbolcular Derneği kurulduğu için bu derneğin ismi ile Antalya Eski Sanayi Sitesi
halı sahasının içindeki binada çalışmaktadır. Futbol müsabakalarında sporcuların
sakatlanmaları ve yaralanmalarına karşın sahalarda sağlık elemanları ile ambulans hizmeti
verilmesi ve sporculara rapor verecek doktor ve kurumun belirlenmesi için çalışmalar
yapmaktadır. Dernek olarak Kepez Belediyesi ile işbirliği içinde sporcu sağlık merkezi
yapılması projesine katkı sağlamaktadır.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği TÜFAD:
Antrenörler Antalya amatör kulüplerine özveri ile hizmet etmektedir. Antrenörlerin her yıl
periyodik olarak eğitimlerine önem verilmektedir. Antalya sporun alt yapısında altı tane
yüksek ücretlerle yabancı antrenörün çalıştırıldığı bilindiğinden alt yapıdan sporcu
yetiştirilmesi için Antalya’da bulunan yerli antrenörlere iş verilmesinin yararlı olacağı
üzerinde çalışmaktadır.
Antalya Saha Komiserleri Derneği:
Antalya’da spora hizmet eden taban birliklerinin bir araya gelememeleri nedeniyle spor ve
sporcu sorunlarının çözümüne ulaşmadığı anlaşıldığından taban birliklerinin birlikte hareket
etmelerinin sağlanması gerektiği,100. yıl tesisi içinde bulunan 1 ve 2 nolu futbol sahalarının
kaldırılıp kapalı salon ve yüzme havuzu yaptırılacağı planlandığından bu tesislerin
kullanılmayan alanlara kaydırılma, futbol sahalarının yağmur, güneş ve rüzgara karşı seyirci
oturma yerlerinin üstlerinin kapatılması ve 6222 sayılı Spor Yasasında hakem ve gözlemci

için madde olduğu halde Saha Komiserlerinin isminin yazılmadığından yasal hakları
bulunmadığından saha komiserlerinin isminin yasaya ek madde olarak eklenmesi için
çalışılmaktadır.

Antalya Futbol Hakemleri Derneği:
Antalya Futbol Hakemleri Derneğine iki yüz kayıtlı hakem bulunmaktadır. Her sezon başında
spor klüpleri ile işbirliği içinde hakemlere, sporculara, antrenörlere ve yöneticilere futbol
kuralları hakkında eğitim çalışması vermektedir. Spor müsabakalarında olabilecek olaylar için
kolluk kuvveti görevlendirilmesi istenmektedir.
Türkiye Futbol Federasyonu Akdeniz Bölge Temsilciliği:
Türkiye’de bulunan halı sahaların denetimi ve sorumluluğu Futbol Federasyonuna aittir.
Antalya’da Futbol müsabakalarının yıllık planlaması Futbol il temsilciliği tarafından
yapılmaktadır.
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü:
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce Kepez ve Muratpaşa Belediyelerinden spor
salonu yapımı için yer gösterilmesi istenmesine rağmen yer gösterilmediğinden 100.yıl
tesislerinde 1 ve 2 nolu futbol sahalarının yerine çok amaçlı özellikle Jimnastik sporunun
gelişmesi için kapalı salon yapılması kararlaştırılmış ve ihale aşamasına gelinmiştir.
Öneriler:
1- 100. Yıl spor tesisi içinde bulunan 1 nolu futbol sahasının yerine yapılacak çok amaçlı
kapalı spor salonunun, tesis içinde bulunan boş alanlar yeterli ise yapılmalıdır.
2- 100.yıl spor tesisi içinde bulunan futbol sahalarının seyirci tribünleri güneşe, rüzgara
ve yağmura karşı üstü kapatılmalıdır.
3- Döşemealtı ilçesinde, semt spor alanı olarak planlı bulunan 23 dönümlük alan spor
alanı olarak Antalya’ya kazandırılmalıdır.
4- Kepez ilçesi Baraj Mahallesinde Düden Çayı kenarında bulunan 200 dönümlük alan
semt spor alanı, yürüyüş yolları, park, dinlenme yerleri ve yeşil alan olarak Antalya’ya
kazandırılmalıdır.
5- Her türlü spor karşılaşmalarında sağlık ekibi ve ambulans bulundurulmalı, bu konuda
İl Sağlık Müdürlüğü ile yerel yönetimin iş birliği içinde olmalıdır. Spor
karşılaşmalarında güvenlik Emniyet Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş
birliğince sağlanmalıdır.
6- TÜFAD’a kayıtlı antrenörlere Antalya spora alt yapıdan sporcu yetiştirme
çalışmalarında daha çok görev verilmelidir.
7- 6222 sayılı Spor Yasasına Hakem ve Gözlemciler maddesinin devamına ‘Saha
Komiserleri’ismi eklenmelidir.
8- 100. Yıl Spor Tesisleri içinde bulunan Spor Derneklerinin kullanım odaları
iyileştirilmelidir.
9- Kepez ilçesi Düden Başı Mahallesinde planlı bulunan alan semt spor sahası olarak
planlanmalıdır.

10- Antalya Sporuna hizmet veren taban birliklerinin, Spor sorunlarına ortak çözüm
üretmek ve kararlar almak için yılda en az üç toplantı yapmaları mülki amirlikce
sağlanmalıdır.
11- Kulüplerde ve okullarda spor yapacak sporcular için sağlık raporu verecek kurum ve
doktorların İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilmesi yapılmalıdır.

