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ANTALYASPOR’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
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HASAN YAVAŞLAR

ntalyaspor A.Ş. Başkanı
Aziz Çetin, kulübün kalıcı
gelirlere sahip olması için
üzerinde çalıştıkları projeleri 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 gerçekleştireceklerini söyledi.

SPOR TURİZMİ PROJELERİ

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ne kuracakları Güneş Enerji Sistemi projesi
ile tesisin elektrik giderini karşılayacaklarını belirten Çetin, imza aşamasındaki 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 dönümlük bir arazi belirledik. Tahsisini
alıyoruz ve alternatif turizm projesi
hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

KONAKLAMA TESİSİ YAPACAĞIZ

Çok sayıda proje geliştirdiklerini
belirten Çetin, “Döşemealtı Ekşili’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 sahipliği yapmak istiyoruz. Projeler tamamlandığında tribünler daha dolu, şehir
takımla daha bütünleşmiş olacak.
Böyle olursa sportif başarı kendiliğinden gelecektir”.
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Salon fakiri bir
şehir: Antalya
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