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4 yılda 100 proje

Döşemealtı
kazandı
Antalya’nın parlayan yıldızı Döşemealtı, yeni nesil
belediyecilik hamlesiyle adeta yeniden inşa ediliyor.
Başkan Turgay Genç yönetiminde tarihinin en büyük projeleriyle
tanışan Döşemealtı Belediyesi, halkın takdirini kazanıyor.

H

izmet de 4’üncü yılını geride bırakan
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç,

ilçeye kazandırdığı eserlerle
rekor üstüne rekor kırdı. Eğitimden sağlığa, kültür sanattan alt yapıya 100’e yakın
projenin neredeyse tamamını halkın hizmetine
açan Başkan Genç,
2014
seçimlerinde
verdiği sözlerin daha
fazlasını yerine geti-

rirken 4 yılda dört dörtlük belediyecilik performansı ile ön
plana çıktı.
Yeni yasa ile Antalya’nın
en büyük merkez ilçesine dönüşen Döşemealtı, özellikle
son 4 yılda yapılan yatırımlarla büyük bir ivme kazandı.
Katıldığı proje yarışmalarından 6 ödül topladı. Düne kadar Antalya’nın en az gelişen
bölgesi olarak görülen Döşemealtı, Antalya’nın yükselen
değeri oldu. Vizyon projelerle
kaderi değişen ilçe her kesimden insanın yaşamak isteyeceği modern bir kent kimliği
kazandı.

ÖZEL SAYI
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Sağlığa dev yatırım
Döşemealtı’nın ilk tam teşekküllü hastanesi
hizmet vermeye başladı

İ

lkleri gerçekleştiren Döşemealtı Belediyesi, ilçenin
en önemli sorunu ve beklentisi olan tam teşekküllü
hastaneyi ilçeye kazandırdı.
Belediye şirketi Döşemeyol
tarafından yaklaşık 30 milyon
lira yatırımla tamamlanan
hastane, Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izinlere sahip özel
bir kuruluş tarafından işletilecek. Döşemealtı Belediyesi,
işletmeciden kira alacak.

Özel Şelale Termessos Hastanesi adıyla hizmet verme-

ye başlayan hastane, sadece
Döşemealtı’na değil bölgeye
hizmet verebilecek kapasiteye
sahip.
Yeniköy Mahallesi’nde 10
ay gibi rekor sürede tamamlanan hastane yaklaşık 12
bin metrekare alan üzerine
kurulu. Tesis 27 adet yataklı
erişkin yoğun bakım ünitesi, 17 adet yataklı yeni doğan
yoğun bakım ünitesi, 4 adet
yataklı izolasyon ünitesi ve 27
yataklı hasta odası ile hizmet
verecek.

DAHİLİ BRANŞLAR
• Çocuk Hastalıkları
• Dahiliye
• Nöroloji
• Kardiyoloji
• Göğüs Hastalıkları
• Dermotoloji
• Fizik Tedavi
• Psikiyatri

CERRAHİ BRANŞLAR
• Kadın Doğum
• Genel Cerrahi
• Ortopedi
• Kulak-Burun-Boğaz
• Üroloji
• Göz Hastalıkları
ÜNİTELER
• Diş Tedavi
• Biyokimya / Mikrobiyoloji / Enfeksiyon
• Radyoloji
• Anestezi
• Acil Tıp

BELEDİYE İMKANLARIYLA

YENİ SAĞLIK OCAĞI

H

D

alkın daha iyi şartlarda sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla Döşemealtı Belediyesi, Atatürk Caddesi üzerindeki eski Sağlık Ocağı binasını protokolle kaldırarak Yeniköy Mahallesi’nde
modern bir Sağlık Ocağı inşa etti. Çevre düzenlemesi, otoparkı, hasta kabul odaları, bekleme salonu,
doktor ve hemşire odalarından oluşan yeni sağlık
ocağı, vatandaşlar tarafından beğenildi.

HASTA NAKİL
AMBULANSI

öşemealtı Belediyesi, daha çok acil müdahale
gerektirmeyen, yatağa bağımlı ancak sedye
ile nakledilmesi gereken hastaları evlerinden
alıp ilgili sağlık kurumlarına ulaşımını sağlıyor. Yaklaşık 2.5 yıldır hizmet veren Döşemealtı Belediyesi’nin hasta nakil ambülansı ile bugüne kadar yaklaşık 400 hasta sağlık tesislerine oradan da evlerine
taşındı.

PERSONELE ve OKULLARA

DİŞ SAĞLIĞI DESTEĞİ

D

öşemealtı Belediyesi bünyesinde açılan
diş polikliniği, personele yönelik dolgu,
çekim ve diş temizliği gibi işlemlerin yanı
sıra ilçe genelinde diş sağlığı hakkında bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Diş hekimi,
okullara giderek çocuklara ücretsiz diş taraması
gerçekleştiriyor.
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Üreten belediyeciliğe

ÖRNEK TESİS
TESİS
ÖRNEK
D

öşemealtı Belediyesi üreten
belediyecilik prensibiyle kendi parke
fabrikasını kurup ahşap ve demir
atölyelerini de aynı kampüs içerisinde topladı.
Tam otomatik makinalarla el değmeden
üretim yapabilen, ses ve çevre kirliliğini en
aza indiren Parke Taşı Fabrikası, belediyenin

Tam otomatik makinalarla el değmeden üretilen parke taşları,
Döşemealtı Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yaklaşık 2.5 milyon
liraya mal edildi. Taşlar, özellikle köy statüsünden mahalleye dönüşen
yerlerde ara sokaklara modern bir görünüm kazandırıyor.

Kent mobilyaları
ve belediyenin
ihtiyaç duydugu ofis
mobilyaları, tesiste
bulunan ahşap ve demir
atölyelerinde üretiliyor.

kendi öz kaynaklarıyla yaklaşık 2.5 milyon
liraya mal edildi.
Tesiste bugüne kadar üretilen 2 milyon
600 bin kilit taşı ve 23 bin 115 metrekare
plaktaş, ara yollar ve kaldırımların yanı sıra
okul bahçeleri ve cami avlusu gibi alanlarında
kullanıldı.
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İlçe tarihinin en büyük yol hamlesi

4 yılda 600 km yeni yol
S

ınırlarıyla birlikte sorumluluk
alanları da büyüyen
Döşemealtı’nda insanların
evine, işine, bahçesine rahatlıkla

ulaşabilsin diye Fen İşleri ekipleri
her gün yeni bir yol çalışması ile
yol ağını genişletiyor. Başta köy
statüsünden mahalleye dönüşen
yerleşim alanları olmak üzere son
4 yılda 600 km’nin üzerinde yeni
yol açılırken alt yapısı tamamlanan
cadde ve sokaklar asfaltlanıyor.

HIZLA ASFALTLANIYOR
Başta köy statüsünden mahalleye
dönüşen yerleşim alanları olmak
üzere ilçe genelinde başlatılan
büyük bir yol hamlesi sürüyor.
Alt yapısı tamamlanan cadde ve
sokaklar hızla asfaltlanıyor.

Akdeniz’in En İyi Alt Yapı Ödüllü Caddesi

Şehit Mustafa Gürcan
4

Yıl öncesine kadar tek şerit çift yön
olarak kullanılan Şehit Mustafa
Gürcan Caddesi, Döşemealtı
Belediyesi tarafından yeniden
projelendirilip modern hale getirildi.
Yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğunda ki
caddenin alt yapısı tamamlandı, elektrik,
telefon hatları yer altına alındı, orta refüj
ve yeşillendirmesi ile birlikte yolun her
iki tarafında hem yayalar hem
de bisiklet sürücüleri
için özel bir parkur
oluşturuldu.
Belediyenin kendi
imkanlarıyla
yapılan Şehit
Mustafa Gürcan
Caddesi, 2017
yılında Akdeniz
Belediyeler
Birliği tarafından
‘En İyi Alt Yapı
Projesi’ kategorisinde
birinci seçildi.

Akdeniz Belediyeler Birliği
En İyi Alt Yapı Ödülü
2017
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Yeni iş makineleriyle
gücümüze güç kattık

4

yılda rekor düzeyde yol açan
Döşemealtı Belediyesi iş verimliliğini
daha da arttırmak için yaklaşık 7,5
milyon lira yatırım yaparak araç parkını
güçlendirdi. Tam donanımlı sathi
kaplama aracı, kepçe, grayder,
kamyon, yakıt tankeri gibi
çok sayıda araç-gereç ve
iş makinesi ile ilçenin
tamamına hizmet
götürülüyor.

Tek seferde asfalt
Döşemealtı Belediyesi yatırımlarına
bir yenisini daha ekleyerek kombine
sathi kaplama aracı aldı. Tek seferde
sathi kaplama yapabilen 500 bin
lira değerindeki araç, zamandan ve
yakıttan tasarruf sağlıyor.

Caddelere asfalt, sokaklara
sathi kaplama ve kilit taşı

K

ent içi ulaşımı daha
kolay ve modern hale
getirmek için ilçe tarihinin en büyük asfalt ihalesini
gerçekleştirip çalışmalara başlayan Döşemealtı Belediyesi
toplam da 850 bin metrekare
sıcak asfalt ve 150 bin metrekare yeni parke yol yapacak.
Bugüne kadar 600 Km’nin
üzerinde yeni yol açan Fen
İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt
yapısı ve stabilizesi tamamlanan başta cadde ve sokaklar
olmak üzere ana arterler sıcak
asfalt ile kaplandı. Ara yollar
ise, son teknoloji ürünü olan
2 ayrı kombi sathi kaplama
araçlarıyla sathi kaplaması
gerçekleştiriliyor.
Yol hamlesini 3 koldan sürdüren Döşemealtı Belediyesi,
okullar, camiler ve mezarlık
yolları başta olmak üzere asfalt araçlarının giremediği yerleri kendi parke tesisinde üretilen kilit taşlarıyla döşemek
suretiyle hem kent estetiğini
yansıtıyor hem de vatandaşların ulaşım kalitesini artıyor.

Asfalt makinesinin giremediği ara sokaklara ise Döşemealtı Belediyesi’nin
kendi fabrikasında üretilen kilit taşları döşeniyor. Köy statüsünden mahalleye
dönüşen yerleşim yerlerinde sokaklara ve kaldırımlara modern bir görünüm
kazandıran taşlar, Döşemealtı’nı güzelleştiriyor.
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Döşemealtı’nın ödüllü

Kent Meydanı

D

öşemealtı’nın tarihine,
doğasına ve kültürüne
yakışan bir kent meydanı yapacağının sözünü veren
Başkan Turgay Genç, bürokratik işlemlerin ardından proje

Kent Meydanı, ilk olmanın
yanı sıra estetik ve
mimari özellikleriyle ön
plana çıkıyor. Tabandan
aydınlatma sistemiyle fark
yaratan Döşemealtı Kent
Meydanı, Türkiye’de bir
benzeri bulunmayan dev
Atatürk silüetine de ev
sahipliği yapıyor.

çalışmalarını bizzat yürüttü
ve İlçenin ilk kent meydanını
1 yıl gibi süre de tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı. Nitelikleriyle olduğu
kadar

görüntüsüyle de ilçeye değer
katan Döşemealtı Kent Meydanı, Türkiye’nin ilk 3 boyutlu
dev Atatürk siluetiyle ayrı bir
önem kazandı.

Döşemealtı’nın ilk kent
meydanı, Özel Kalem Dergisi
Yerel Yönetim Ödülleri’nde,
Çevre Koruma Ödülü’ne layık
görüldü. Başkan Turgay Genç ise
bu projeyle Yılın Büyükşehir
İlçe Belediye Başkanı seçildi.

4. Yıl Özel Sayısı

Dağbeli Meydanı
Dağbeli
Mahallesi’nde
yapımı tamamlanan
meydan, bölgenin
çehresine değer
katmakla kalmayıp
vatandaşların
buluşma noktası
haline geldi. Hacı
Ali Topbaş’ın adını
taşıyan parkın yanı
sıra meydanda
gezi alanları, bitki
havuzu, kafeterya
ve Atatürk heykeli
bulunuyor.

7

Bademağacı Meydanı
Bademağacı Meydanı
toplam 6.540 m2’den
oluşuyor. Asırlık
ağaçlar korunarak
hazırlanan proje
ile Bademağacı
Mahallesi nitelikli bir
meydana kavuştu.
Meydan, Atatürk
heykeli, bitki
havuzları, çocuklar
için sentetik zeminli
park, gezi ve oturma
alanları, otopark
ve dükkanlardan
oluşuyor.

Mahalle Meydanları
Çığlık Meydanı

T

ürkiye’nin nar cenneti olarak bilinen Çığlık Mahallesi, tarım da
olduğu kadar vizyon projelerle
de adından söz ettiriyor. Döşemealtı

Belediyesi tarafından kısa süre de projelendirip inşaatına başlanan; Çığlık
Meydanı, Kapalı Pazaryeri ve Çocuk
Parkı aynı anda hizmete açıldı. Çığ-

lık, Ayanlar, Aydınlar ve Orta Mahalle halkının kullanımına sunulan proje
mini bir kompleksi andırıyor. İçerisinde dükkanların, muhtarlıkların, yeşil

alanların, cafeterya, bay-bayan tuvalet
ve gezi alanlarının yer aldığı eser, özellikle yaz akşamları ailelerin bir araya
gelip sosyalleştiği mekan oldu.
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Yeni nesil pazar yerleri
11 mahalleye 12 adet çok amaçlı
KAPALI PAZAR YERİ
Bademağacı

Dağbeli

Yağca

Ilıca-1

Karaman

Karataş

D

öşemealtı’nda kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birisi
de çok amaçlı kapalı pazaryeri uygulamaları oldu. Mahalle aralarında haftanın belirli günleri kurulan tezgahlar,
güneşlikler ve pazarcı şemsiyeleri artık
tarihe karıştı. Döşemealtı Belediyesi’nin
başlattığı çok amaçlı kapalı pazaryeri
projesi ile hem esnaf hem de vatandaş
yazın sıcağından, kışın yağmur ve çamurundan kurtuldu. 4 Yılda 11 mahalleye
12 adet modern pazaryeri inşa edildi.
İçerisinde mutfak, idari ofis, bay-bayan
tuvaletlerinde bulunduğu kapalı pazaryerlerinde, haftanın 1 günü pazar tezgahları kurulurken diğer günlerde de
mahalle halkının; düğün, nişan, asker
uğurlaması, mevlit ve benzeri organizasyonlar düzenleniyor. Döşemealtı Belediyesi’nin kent estetiğini de dikkate alarak
projelendirdiği çok amaçlı kapalı pazaryerlerinden 4 mahalleye 4 tane daha yapılacak.

Camili

Kömürcüler

Yazın güneşten, kışın
yağmurdan kurtuldular!

Döşemealtı’nda pazar yer yerleri, önceden açıkta kuruluyordu.
Kötü hava koşulları herkese zor anlar yaşatıyordu.Kapalı pazar
yerleri, vatandaşı ve esnafı yazın sıcağından, kışın yağmurçamurundan kurtardı.

Kovanlık

4. Yıl Özel Sayısı
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Hacı Ramazan Altun

Müze Konseptli Merkez Cami

Modern mimariye göre projelendirilen camide, Süleymaniye Cami, Ayasofya
Cami, Edirne Selimiye Cami, Bursa Ulu Cami ve Yeşil Cami gibi Selçuklu ve
Osmanlı dönemine ait dünyaca ünlü mimari eserlerin önemli yapı elemanlarının
örnekleri (replikaları) bir kronolojik senaryo içerisinde uygulandı.

2

015 yılında devlet-vatandaş işbirliğiyle temelleri atılan ve o gün
için Merkez Cami olarak projelendirilen ancak daha sonra
ekonomik sorunlar nedeniyle Döşemealtı Belediyesi’nin
himayesine geçen inşaat, yeniden projelendirilerek dünyanın ilk “Müze Konseptli Ca-

YENİ HALİ

İ

lçenin tarihi
yapılarından Hasan
Nurlu Cami’nin eskiyen
güneşlikleri sökülerek
yerine ahşap pergolalar
yapıldı. Dış yüzey özel
taşlarla yenilendi. Yol
üzerinde kalan bölümler
yıkılıp yerine mermer
kaplı abdestlikler yapıldı.
Caminin üst katına rahat
ve güvenli çıkılabilmesi için
demir merdiven uygulandı.

ESKİ HALİ

Hasan Nurlu Cami yenilendi

mi”sine dönüştürüldü. Sanat
yapıları ve çevre düzenlemesi
ile tamamlanan cami, ibadete
açıldı.
Tek kubbeli, asma katlı,
2’şer şerefeli ve her biri 50
metre yüksekliğinde 4 minareden oluşan camide aynı
anda 2 bin 500 kişi ibadet edebiliyor.
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Akdeniz Belediyeler Birliği
En İyi Üst Yapı Ödülü
2017

Eğitimde Türkiye markası

Ekolojik Kreş
D

öşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in
vizyon projelerinden
birisi olan ve belediyenin öz
kaynaklarıyla yapılan Ekolojik Kreş, nitelikleri itibariyle
Antalya’da ilk, Türkiye’de ise
örnek bir proje olarak gösteriliyor. Çıplaklı Mahallesi’nde 3
bin 600 m2 alan üzerine kuru-

lan kreş, elektriğini güneşten
alıyor. 3-5 yaş grubu 120 çocuğun eğitim gördüğü kreşte
mini hayvanat bahçesi, gölet,
atölyeler, 20’şer kişilik sınıflar, sağlık birimi, idari ofisler,
çocuklar için özel olarak ayrılmış uygulama tarlaları, oyun
alanları ve hobi bahçesi bulunuyor. Modern mimarisiyle

olduğu kadar yüksek eğitim
kalitesi ile de çocukların ikinci evi olmayı başaran Ekolojik Kreş, hizmete açıldığı ilk
yıl Akdeniz Belediyeler
Birliği tarafından En
İyi Üst Yapı projesi
ödülüne layık görüldü.

İlk yılında
AB projesine
üye oldu
Döşemealtı Belediyesi
Ekolojik Kreşi, 7 ülke
ile ortaklaşa yürütülen
Avrupa Birliği “Eco Farm
Kindergartens” (Ekolojik
Çiftlik Kreşleri) projesinde
Türkiye’yi temsil ediyor.

KIRKPINAR
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ÖZEL EKİ

POSTER HEDİYELİ

Döşemealtı, tarihinin en
büyük zaferini kazandı
Döşemealtı Belediyesi güreşçisi Orhan Okulu, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı
Güreşleri’nde, altın kemerin sahibi oldu. Başkan Turgay Genç, Döşemealtı tarihinde
ilk kez altın kemeri Antalya’ya getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

E

lemelerde; Kaan Kaya,
Hasan Cengiz, Nedim
Gürel, Hüseyin Gümüşalan, Serhat Balcı ve Şaban
Yılmaz’ı geçerek altın kemere
ulaşan Okulu’yu, uzun süre
omuzlarda gezdikten sonra
protokol tribününe giderek
Döşemealtı Belediye Başkanı
Turgay Genç ile kucaklaştı.
Kupa ve madalya töreninin
ardından altın kemeri boynuna takan Orhan Okulu,
yine omuzlara alınarak sahada şeref turu attı.

Kendisine destek için
Edirne’ye gelen Döşemealtı’lı güreşseverlerle birlikte
konvoy halinde kent merkezine giden Okulu daha sonra
15 Temmuz Şehitleri için düzenlenen anma etkinliğine
katıldı. Kispetiyle çıktığı etkinlikte altın kemeri şehit ve
gazilere armağan ettiğini de
söyleyen 2018 Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Orhan
Okulu büyük alkış aldı.
Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü

güreşçisi Okulu, daha sonra
geleneksel olarak başpehlivanların götürüldüğü Tarihi
Saray Hamamı’na gitti. Vatandaşlar yol boyunca Orhan
Okulu’ya sevgi gösterisinde
bulundu.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ata sporu
yağlı güreşlerin en büyük
organizasyonu Kırkpınar’dan altın kemerle
dönüyor olmaktan büyük gurur ve mutluluk
duyduğunu
söyledi.
Genç şöyle konuştu:
“2014 yılında kurduğumuz spor kulübümüz aracılığıyla başta güreş olmak
üzere amatör branşlara
önem verdik. Bugün de
bunun meyvelerini topluyoruz. Geçen yıl finalde
kaybettiğimiz birinciliği
bu yıl kazandık ve Döşemealtı tarihinin ilk altın
kemerine ulaştık. Kulüp
başkanımıza, antrenörlerimize, güreşçilerime, bizi
her zaman destekleyen

Döşemealtı halkına ve
mesai arkadaşlarıma
teşekkür ederim.”
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K

ırkpınar Yağlı Güreşleri’ni
kazanarak Döşemealtı’na ilk kez
altın kemeri getiren Orhan Okulu,
ilçede büyük bir coşkuyla karşılandı
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Güneş enerjisi sistemiyle

Kendi enerjimizi üretiyoruz
D

öşemealtı Belediyesi, Antalya’da bir
ilki daha gerçekleştirerek çatı üzeri
güneş enerji sistemi kurdu. Belediyenin öz kaynaklarıyla yaklaşık 3 milyon
500 bin liraya kurulan güneş enerji sistemi

ile belediye tarafından sarf edilen enerjinin
3’te 1’i yenilenebilir enerji kaynaklarından
sağlanıyor. Bahçeyaka Mahallesi’ndeki kapalı pazar yeri çatısına uygulanan proje,
görüntü kirliliği yaratmadığı gibi verimlilik bakımından da örnek bir yatırım olarak
gösteriliyor.

Afrin şehidi Oğuz Kağan Usta’nın ismiyle yaşayacak açık ve kapalı yüzme havuzlu

Gençlik Merkezi bitiyor

Döşemealtı
Belediyesi, ilçenin
ilk Gençlik Merkezi’ni inşa
ediyor. Yeşilbayır Mahallesi’nde
yaklaşık 6 bin m2 alan üzerine
kurulan Gençlik Merkezi, her yaştan
insanın yararlanabileceği bir kompleks olarak
projelendirildi. Afrin şehidi Oğuz Kağan Usta ismini
yaşatacak olan merkez, birkaç ay içinde hizmete açılacak.
Şehit Oğuz Kağan Usta Gençlik
Merkezi’nde yarı olimpik açık ve kapalı
yüzme havuzu, dans ve folklor salonu,
konferans ve sergi salonu, çocuklar için
mini havuz, giyinme odaları, doktor
ve hemşire odaları, 2 adet 30’ar kişilik
seminer odası, plastik sanatlar ve resim
işliği, gençlik lokali ve otopark bulunuyor.
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54 yeni nesil park
170 bin m2 yeşil alan

D

öşemealtı
Belediyesi’nin
başlatmış olduğu “Daha Yeşil Bir Döşemealtı” projesi
meyvelerini veriyor. 2014 yılına
kadar ilçe genelinde yalnızca 70 park
bulunurken son 4 yılda 54 yeni park ve
sosyal alan yapıldı. Başta parklar olmak
üzere farklı noktalara 7 bin değişik türde

ağaç, 420 bin mevsimlik çiçek ve 150 bin çalı
bitkisi dikildi.
Özel olarak projelendirilen parkların bir
çoğunda voleybol, basketbol sahaları, tenis
kortları, köpek eğitim parkuru, cafeterya,
bay-bayan tuvaletler, yürüyüş alanları, mini
göletler, spor aletleri, çocuklar için de özel
zeminli oyun grupları yer alıyor.

Ticari
alan parka
dönüştürüldü
Atatürk Caddesi üzerinde ticari
parsel olarak belirlenen alan
yeniden projelendirildi ve yeşil alana
dönüştürüldü. Köşe Park, bugün ışıklı
mini havuzu, oturma bölümleri, yeşil
alanları ile her kesimden insanı bir
araya getiriyor.

uyor,
Çevreyi kor ye
ekonomi
r
kazandırıyo

Atık Getirme Merkezi

A

tıkların usullere uygun olarak
toplanarak ekonomiye yeniden
kazandırılması suretiyle doğanın
korunmasını amaçlayan Birinci Derece
Atık Getirme Merkezi, 511 bin liralık
maliyetle tamamlandı.
Tesiste atık pil, tehlikeli atık, atık
yağlar, tekstil atıkları, ilaç atıkları, atık
lastikler, ahşap, cam, metal, plastik,
kağıt ve karton atıkları ile elektronik
atıkların geri dönüşümü ve bertarafı
sağlanacak.
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Yeşili, sosyal alanları
ile fark yaratan

Merkez
Park
Kent estetiğine ve doğasına uygun olarak
yeniden projelendirilen Merkez Park
yaklaşık 8 bin metrekare alan üzerine
kuruldu. Onlarca yıllık ağaçlar korunarak
yeniden düzenlenen Merkez Park’ta yürüyüş
parkurları, gölgelikli oturma bölümleri, süs
havuzları, çay bahçesi, sosyal etkinliklerin
yapılabileceği kafeteryanın dışında özellikle
yabancı ziyaretçilere ilçe hakkında bilgi
verecek bilgi ofisi yer alıyor. Müze Cami ile
iç içe olan Merkez Park bu düzenlemeyle
birlikte yeni bir kimlik kazandı.

Antalya’nın en güzel

Çocuk Trafik Eğitim Parkı
B

aşta trafik kuralları
olmak üzere çocukların
kent yaşantısına eğlenceli bir ortamda uyum sağlaması, beraberinde çocukların
ve ailelerin sosyalleşmesine
olanak sağlamak amacıyla Antalya’nın en büyük ve en nitelikli Çocuk Trafik Eğitim Parkı
Döşemealtı Belediyesi tarafından yaptırıldı.

8 dönüm arazi üzerine kurulan trafik eğitim parkında,
özel olarak tasarlanmış trafik
pisti, garaj, tamirhane, meydan, spor yapabilmek için de
tenis kortu, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, koşu ve
yürüyüş alanları, cafeterya, su
havuzları ve engelli bireyler
için de hazırlanmış parkurlar
yer alıyor.
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Kültür ve Sosyal
Hizmet Merkezi
D
oğal güzelliklerinin yanı sıra
paha biçilemez tarihi ve kültürel
zenginlikleriyle ön plana çıkan
Döşemealtı İlçesi’nde etkinliklerin tek
bir çatı altında birleştirilip bütüncül
hizmet sağlanabilmesi amacıyla
Yeşilbayır Mahallesi’nde ki eski
belediye hizmet binası özel olarak
hazırlandı. 3 Katlı bina da eğitim
sınıfları, idari ofisler, sosyal market ve
toplantı salonları yer alıyor.
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Kültür ve Sosyal Hizmet Merkezi binasında yer alan Sosyal
Market’in bay-bayan ve çocuk reyonlarında toplanan
kıyafetler, temizlenip ütülendikten sonra raflara yerleştiriliyor.
Paketlenen kıyafetler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Döşemealtı Belediyesi’nin Nebiler ve Çıplaklı mahallelerinde
kurduğu Emekliler Kahvesi ile vatandaşlar aynı çatı altında bir
taraftan sosyalleşirlerken diğer yandan da çay ikramıyla birlikte
gazete, dergi ve kitap okuyor.

EĞİTİCİ ve EĞLENDİRİCİ

D

öşemealtı Kaymakamlığı bünyesinde
her yaz düzenlenen kurslara katılan
çocukların eğlenceli ve eğitici bir yaz
dönemi geçirebilmesi amacıyla imkanlarını
seferber eden Döşemealtı Belediyesi,
ulaşımdan malzeme teminine, saha ve salon
tahsisinden kırtasiye yardımına kadar her
konuda tam destek veriyor.

4. Yıl Özel Sayısı

15

Sahne sanatında yeni bir marka
Döşemealtı
Belediyesi

Halk Tiyatrosu

B

ölgede tiyatro adına önemli bir boşluğu
doldurması amacıyla 2016 yılında Döşemealtı Belediyesi tarafından kurulan
Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosu (DHT),
bugüne kadar 30 bin izleyiciye ulaştı. Genel Sanat Yönetmenliğini Müfit Kayacan’ın yaptığı
DHT’nin her biri birbirinden yetenekli oyuncuları, geride kalan 2 yıllık sürede 3’ü orta oyunu,
2’si çocuk oyunu olmak üzere toplam 9 oyunu
izleyiciyle buluşturdu.

B

u yıl Ramazan ayında 22 farklı noktada “Komşu Köyün Delisi” adlı oyunu sahneleyen DHT,
tiyatroyu halkın ayağına götürerek Antalya kültür sanat tarihinde görülmemiş bir işi başarıyor. Hem
modern tiyatroyu hem de köy seyirlik oyun biçimini
bir arada sürdüren DHT, ilçe dışından da seyirci çekiyor. Sahne oyunlarını her sezon Yeşilpark Kültür Merkezi’nin 350 kişilik salonunda oynayan DHT, gelecek
sezonda da her hafta Cuma günü büyükler, Cumartesi
günü de çocuklar için sahnede olacak.
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Türkiye’de örnek, ödüllü gençlik projesi

Akdeniz Belediyeler Birliği
İyi Yönetişim Ödülü

SODEM Katılım ve
Yönetişim Ödülü
2016

2017

D

öşemealtı Belediyesi tarafından bölge de yaşayan gençlerin aktif siyasete dahil olması,
sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinliklere katılması ayrıca yurt içi ve
yurt dışı eğitim seminerlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2016 yılında
kurulan Döşemealtı Gençlik Meclisi
(DÖGEM), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kurucu ruhunu referans
alıyor.
1 yıl süreyle görev yapan DÖGEM
Genç Vekilleri, bağımsız bir komisyon
tarafından seçiliyor.
Olağan Genel Kurullarını yaparak kendi

yönetimlerini belirleyen DÖGEM üyelerinin ülke, bölge ve ilçe ile ilgili aldığı
ortak kararlar, Belediye Meclisi’nde
tavsiye niteliğinde değerlendiriliyor.
DÖGEM projesi ile Döşemealtı Belediyesi, 2016 yılında Sosyal Demokrat
Belediyeler Birliği (SODEM) tarafından “Katılım ve Yönetişim” ödülüne
layık görülmüştü. Geçen yıl Akdeniz
Belediyeler Birliği’nin düzenlediği yarışmada “Yönetişim ve
Halkla İlişkiler” kategorisinde 2’ncilik ödülü
kazanan DÖGEM, Ulusal Gençlik Parlamentosu (UGP) tarafından da
“Yılın Gençlik Meclisi”
seçildi.

Ulusal Gençlik Parlamentosu

Yılın Gençlik Meclisi Ödülü
2018
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D

öşemealtı halkının öneri, istek ve şikayetlerini
öğrenmek ve gereğinin
daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasına aracılık etmek
üzere kurulan Nar Masa, kısa
sürede birçok sorunun çözü-
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müne aracılık etti. İnsan odaklı
hizmet anlayışıyla hareket eden
Nar Masa; Gezici Ekip, Çağrı
Merkezi, Sosyal Medya, Kültürel Etkinlik, İş ve İşçi Çözüm
Merkezi, Karşılama ve Koordinasyon birimlerinden oluşuyor.

Fuarlarda
Döşemealtı
tanıtımı

D

öşemealtı Belediyesi, ilçenin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini yurt içi ve
yurt dışı fuarlarında tanıtıyor. Belediye imkanlarıyla kurulan standlar
da dünyaca ünlü Döşemealtı halısı, Karain ve
Kocain Mağaraları, Termessos ve Ariassos Antik şehirleri, İlçeye adını
veren antik döşemeyol,

bölgenin önemli geçim
kaynağı olan nar ve zeytin, fuarlar aracılığıyla
yerli ve yabancı ziyaretçilere anlatılıyor.

800 yıllık
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elçuklu Sultanı 1. İzzeddin
Keykavus tarafından yaptırılan Evdirhan Kervansarayı,
ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden
kaderine terk edilmişti. Döşemealtı Belediyesi’nin çabaları, An-

talya Müzesi’nin kontrolü ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Mimarlık Bölümü işbirliğinde temizlik ve kazı çalışmaları tamamlanan kervansaray, restorasyon aşamasına getirildi.

Açık avlulu ve 4 eyvanlı yapısıyla değerli bir Selçuklu yapısı
olan Evdirhan, restorasyon sonrası Döşemealtı Belediyesi ‘Han
Hayatı Müzesi’ ile ‘Dokumacılık
Müzesi’ne dönüştürülecek.
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Kırkgöz Döşemealtı Belediye
GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ

D

öşemealtı
Belediyesi,
sporu teşvik etmek ve
sporun
yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla
Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü’nü kurdu. Başta ata sporu yağlı güreş
olmak üzere bisiklet ve futbol

branşları oluşturuldu. Yeşilbayır Şehit Er Tevfik Cebeci stadının zemini yenilendi. Mevcut
binada da düzenlemeler yapılarak sporcular için yatak odaları, toplantı salonu, yemekhane,
derslikler, duşlar ve idari ofisler kuruldu.

Ata sporuna büyük katkı

K

ırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü’nün Güreş Takımı, 2017-2018 yıllarında
Türkiye’nin dört bir yanında
düzenlenen yağlı pehlivan
güreşlerinin tozunu attı! Başpehlivanlar hemen her organizasyonda kürsüde yer alırken,
alt boylarda güreşçiler iki yıl
boyunca onlarca madalya topladı. Büyüklerde Kemal Yıl-

maz, alt boylarda ise Mustafa
Kara yönetimindeki güreş takımı, son yıllarda er meydanlarında en fazla madalya kazanan ekip oldu.
Geçen yıl Kırkpınar finalinde kaçırdığı altın kemeri bu
yıl bileğinin hakkıyla kazanan
Orhan Okulu’nun, Türkiye
Cumhuriyeti Başpehlivanlığı
ünvanını Döşemealtı’na getirmesi kulübü zirveye taşıdı.

Futbolda yeni
yıldızlar yetişiyor

K

ırkgöz Döşemealtı
Belediyesi Gençlik
ve Spor Kulübü
bünyesinde faaliyet
gösteren U11, U12 ve U15
takımları, bölgede yaşayan
gençlerden oluşuyor.
Ali ve İzzet Eryılmaz

yönetimindeki futbol
takımı, haftada 3 idman
yapıyor. 2016 yılında
bölgesel ligde yenilgisiz
şampiyonluğa ulaşan
U11 takımı, Almanya ve
Ukrayna’daki turnuvalarda
da şampiyon oldu.

K

Bisiklet
takımının
başarısı

ırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve
Spor Kulübü Bisiklet Takımı, kızlar ve
erkeklerde Türkiye çapındaki başarılarıyla gurur kaynağı oluyor.
Yıldız kızlar ve erkekler kategorisi yol yarışlarında büyük başarılara imza atan aynı zamanda ilçede bisiklet tutkusunun yaygınlaşmasına
öncülük eden Döşemealtılı bisiklet sporcularını, milli takım antrenörlerinden Yusuf Ezirgan çalıştırıyor.

Doğa
sporları
cazibesi

D

öşemealtı, doğa sporları için elverişli alanları ile
her geçen gün daha fazla sporcuyu kendine çekiyor. Gerek kamp yapma, gerek yürüyüş alanlarının zenginliği, gerek kaya tırmanışı alanları, gerekse de
yamaç paraşütü yapılabilme imkanları ile Döşemealtı,
giderek doğa sporlarının merkezi haline geliyor.
Döşemealtı Doğa Sporları Kulübü’nün bu yıl ilkini
düzenlediği Doğa Şenlikleri, Kırkgöz Gölü’ndeki
kamp alanında, Döşemealtı Belediyesi’nin büyük
desteği ve doğaseverlerin
yoğun katılımı ile gerçekleşti. Şenliklerin, gelecek
yıllarda daha nitelikli hale
getirilerek gelenekselleştirilmesi hedefleniyor.

4. Yıl Özel Sayısı
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Arsası bizden, projesi Büyükşehir’den

Yeni Otogar Döşemealtı’na geliyor

D

öşemealtı Belediye Başkanı
Turgay Genç, yeni otogarın Döşemealtı’na yapılması için 100
dönüm arazinin tapusunu Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti. Projesi
Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Antalya Merkez Otobüs Terminali’nin yapımına bu yıl içinde başlanması bekleniyor.
Yeni otogar hizmete geçtiğinde her
gün yüzlerce otobüs, kent merkezine
girmeden yeni yapılan çevre yolları
aracılığıyla bir noktada toplanmış olacak. Bu sayede Antalya’nın kent trafiği
bir nebze rahatlarken Döşemealtı’na
da sosyal ve ekonomik canlılık kazandıracak.

Her şey Döşemealtı için..
Döşemealtı’nın sosyo-ekonomik açıdan gelişimi, halkın refah ve güveninin arttırılması için
bakanlıkların, Büyükşehir Belediyesi’nin ve özel sektörün yatırımlarına yasalar doğrultusunda
destek veren Döşemealtı Belediyesi, çözüm üreten bir anlayışla hareket ediyor.

Döşemealtı
doğal gazla
tanıştı

B

aşkan Turgay Genç’in seçimlerden önce söz verdiği doğal gaz
projesi gerçekleşiyor. Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
ile yapılan görüşmeler neticesinde
Döşemealtı’na doğalgaz hattı kurulması için yetkili firma olan Enerya Antalya Gaz
Dağıtım A.Ş. ile Döşemealtı Belediyesi arasında
protokol imzalandı ve çalışmalar başladı. Çıplaklı
Mahallesi’ne 1 milyon 200 bin euro yatırımla 37
bin metreküp kapasiteli doğal gaz basınç düşürme
istasyonu kuruldu. Yatırımcı firmanın fizibilite çalışmaları neticesinde doğalgaz ilk olarak Yeşilbayır ve
Altınkale Mahallelerine verilecek. Daha sonra da ilçe
genelinde bir çalışma yapılacak. Toplam yatırım tutarının 30 milyon liraya ulaşması ön görülüyor.

Antalya’nın
ilk hipodromu
Döşemealtı’nda

T

arım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
Döşemealtı’na yaptırılan
Türkiye’nin 10’uncu hipodromunun inşaat ruhsatı, düzenlenen protokolle imzalandı
ve inşaatına başlandı. Yapımı
hızla devam eden Döşemealtı
Hipodromu tamamlandığında
12 ay boyunca çalışacak.
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HABER MERKEZİ

Döşemealtı Belediye Başkanı

Ali GÜLER • Soner KOCAER
Hasan SERBEST • Ezgi ÇOT

İLETİŞİM
Döşemealtı Belediyesi
ANTALYA

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Bahtiyar SİDEL

GRAFİK TASARIM
Sefa SEYİTOĞLU

Tel: 0 242 421 30 55
Faks: 0 242 421 31 85

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Ali KÖSE

BASKI
Döşemealtı Matbaası / ANTALYA

bilgi@dosemealti.bel.tr
www.dosemealti.bel.tr

SAHİBİ
Turgay GENÇ

Antalya’nın en büyük çevre projesi

Kırkgöz Yaşam Vadisi
D
öşemealtı Belediyesi, ilçe sınırlarında olmasına rağmen hiçbir
yetkimizin bulunmadığı Antalya’nın en büyük doğal gölü ve çevresi
için 3.5 yıllık mücadelenin sonunda
planlama ve uygulama yetkisi aldık.
500 bin metrekarelik projede 300 bin
metrekare yeşil alan yer alıyor. Bu,
Döşemealtı sınırlarında kişi başı yeşil
alan miktarını 5 metrekare artırması
anlamına geliyor.

Döşemealtı
Cemevi
TÜRKİYE’NİN İLK

Alevi yurttaşlar için projelendirilen Döşemealtı Cemevi,
kentin sosyal dokusuna önemli katkı sağlayacak. 350 kişilik
cemhane ve 210 kişilik konferans salonuna sahip olacak
Cemevi, derslikleri, idari ofisleri ve aşevi ile fark yaratacak.
Cemevi’nin toplam alanı 5 dönüm büyüklüğünde. Yapının
kapalı alanı ise 2 bin 620 metrekare olacak.

“Güreş Arenası”
Yaşlı Bakımevi
İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların yararlanabileceği,
sosyalleşip keyifli vakit geçirebilecekleri Yaşlı Bakımevi
Projesi de yeni projeler arasında.

D

öşemealtı Belediyesi, Türkiye’nin ilk
Güreş Arenası’nı yaptıracak. Ata sporu
yağlı pehlivan güreşlerini desteklemek
ve bu alandaki sportif faaliyetlerin daha nite-

likli tesislerde yapılabilmesi amacıyla hazırlanan 6 bin kişi kapasiteli Döşemealtı Güreş
Arenası, Türkiye’de bir ilk olacak. Yağlı güreş
müsabakalarına bu tesis ev sahipliği yapacak.

