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HASAN YAVAŞLAR

Antalyaspor A.Ş. Başkanı 
Aziz Çetin, kulübün kalıcı 
gelirlere sahip olması için 
üzerinde çalıştıkları proje-

leri anlatı. Başkan Çetin, Konyaaltı 
Belediye Başkanı Semih Esen ile 
Feslikan Yaylası’na Antalyaspor 
Tesisi yapacaklarını ve her sezon başı 
300-500 Bin Euro’ya mal olan ilk 
kamp dönemini burada gerçekleştire-
ceklerini söyledi. 
SPOR TURİZMİ PROJELERİ
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ne kura-
cakları Güneş Enerji Sistemi projesi 
ile tesisin elektrik giderini karşılaya-
caklarını belirten Çetin, imza aşa-
masındaki projenin 6 yılda kendisini 
amorti ettiğini belirtti. 
Korkuteli Seyir Parkı için Korkuteli 
Belediyesi ile protokol imzaladık-

larını belirten Çetin, “90 dönümlük 
mevcut seyir terasının içine, Kuzey 
Avrupa tipi, ağaç evler ve geniş 

bahçeli 90-100 ev veya otel, restoran 
ve yüzme havuzu olacak” ifadelerini 
kullandı. Hatipler Göleti Projesi’nin 
sadece bakanlık izninin kaldığını 
ifade eden Çetin, “Prosedürün yüzde 
80’i tamamlandı. Gölete sıfır 120 dö-
nümlük bir arazi belirledik. Tahsisini 
alıyoruz ve alternatif turizm projesi 
hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.
KONAKLAMA TESİSİ YAPACAĞIZ
Çok sayıda proje geliştirdiklerini 
belirten Çetin, “Döşemealtı Ekşi-
li’de ANTGİAD ile ortak açtığımız 
Antalyaspor Kütüphanesi’nin bir 
benzerini Manavgat Beşkonak’ta 
hayata geçireceğiz. Alan bulabilirsek 
bir konaklama tesisi yapıp sezon başı 
ve devre arası kamplarına ev sahipli-
ği yapmak istiyoruz. Projeler tamam-
landığında tribünler daha dolu, şehir 
takımla daha bütünleşmiş olacak. 
Böyle olursa sportif başarı kendili-
ğinden gelecektir”.

Turizm ve 
tarımın 
başkenti 

olarak belirtilen 
Antalya’nın spor-
da da hayli ileri 
olduğu bir gerçek.

Kentte nere-
deyse her gün bir 
organizasyon var. 

Ulusal ve ulus-
lararası organi-
zasyonların biri 
bitmeden diğeri 
başlıyor.

Yılda yüzlerce 
etkinlik, turnuva 
ve yarışmaya ev 
sahipliği yapılıyor.

Sadece futbol 
değil. 

Golf, bisiklet, triatlon gibi 
branşlarda Avrupa’yı kıskandı-
racak düzeyde çalışmalara imza 
atılıyor.

Her yıl devre arası kamp 
döneminde binin üzerinde futbol 
takımı ağırlanıyor.

Süper Lig’de Antalyaspor ve 
Alanyaspor ile temsil ediliyor. 

2’nci Lig’de Serik Beledi-
yespor, 3’üncü Lig’de ise Kestel 
Belediyespor ile futbol bayrağını 
dalgalandırıyor.

Hentbola damgasını vurmuş 
bir kent.

Yıllarca Türkiye’yi Avrupa’da 
başarıyla temsil etmiş Muratpaşa 
Belediyespor, Antalya’ya sayısız 
başarı kazandırdı. Şimdi aynı 
başarıyı voleybolla yakalamanın 
peşinde.

Konyaaltı Belediyespor 
hentbolda Muratpaşa Belediye-
si’nin yerini tutmaya aday. Mavi 
Kelebekler olarak bilinen kadın 
takımı, Süper Lig’de şampiyon-
luğa koşuyor. 

Antalyaspor Erkek Takımı’nı 
unutmamak gerekir. Yıllardır 

kendi yağında 
kavrulan kırmızı 
beyazlı ekip, 
Antalya’yı en iyi 
şekilde temsil 
etmenin haklı 
gururunu yaşı-
yor. 

Kadın futbolu-
na değinmeden 
geçemeyiz. 

Uzun yıllardır 
1207 Antal-
yaspor adıyla 
Süper Lig’de 
mücadele eden 
kadın sporcular, 
kendisine hep 
üst sıralarda yer 
bulabildi. Başarı-

larıyla kente değer katıyor.
Bugün sadece Antalyaspor 

Kulübü Derneği bünyesinde 12 
branşta 4 bin 200’e yakın sporcu 
bulunuyor. 

On binlerce lisanslı sporcusuy-
la adeta bir ordunun karargahı 
konumunda.

Demem o ki; Antalya sporda 
başı çeken kentlerden. Ancak 
yeteri kadar değer, destek gördü-
ğünü söylememiz zor. Zira deniz 
kentinin elle tutulur bir yüzme 
havuzu bile yok. Salon fakiri bir 
şehir. Geleceğin yıldız adayları 
tesis yokluğunda kaybolup gidi-
yor. Yazık oluyor. 

Bir çağrıda da bulunmak 
istiyorum.

Düzenlenen turnuvalar nede-
niyle adeta Ankara-Antalya arası 
mekik dokuyan Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve 
aynı zamanda Antalyalı da olan 
Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy’un dünyanın göz 
bebeği için artık harekete geçmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Çün-
kü Antalya bunu fazlasıyla hak 
ediyor.
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Salon fakiri bir 
şehir: AntalyaANTALYASPOR’U 

kurtaracak projeler

Feslikan Antalyaspor Tesisleri, GES, Korkuteli Seyir Terası, Hatipler Göleti gibi çok 
sayıda projeye başladıklarını belirten Başkan Çetin, “Tamamı 2024 yılında bitecek 
projeler ile Antalyaspor daha dolu tribünler önünde daha başarılı olacak” dedi


