850 bin m² sıcak asfalt
150 bin m² parke yol
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“Kırsal bölge”den
yaşam merkezine
Döşemealtı Belediyesi’nin vizyon projeleri göz kamaştırıyor. Başkan Turgay Genç’in 3 yıl
gibi kısa bir sürede hayata geçirdiği yatırımlar, ilçeyi yeni yaşam merkezine dönüştürüyor.

D

üne kadar Antalya’nın kırsal bölgesi olarak gösterilen
Döşemealtı, bugün herkesin saygı duyduğu, her platform da temsil kabiliyeti
olan, tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini koruyarak, modern kentleşmenin
temellerinin atıldığı İlçeye
dönüştü.
Kültür sanattan sağlığa,
alt yapıdan, tarihe kadar
onlarca projenin startını
veren Döşemealtı Belediye
Başkanı Turgay Genç, nitelikli belediyecilik prensibiy-

le hareket edip ‘olmaz, yapılamaz’ denilen çalışmaları
bölgeye kazandırdı ve ilçeyi
adeta cazibe merkezine dönüştürdü.
Söz verdiği projelerin
neredeyse tamamını 3 yıla
sığdıran Başkan Genç, ilçenin adını ülke genelinde duyuran projelerin de mimarı
oldu.
Döşemealtı Belediyesi,
zorunlu belediyecilik hizmetlerinin yanında halkın
beklentileri doğrultusunda sosyal belediyeciliğin de
adresi oldu. Halk Tiyatro-

su, Sosyal Market, Yalınlı
ve Çıplaklı Mahallelerinde
açılan Emekliler Kahvesi, 3
ayrı sinema salonu, sosyal
belediyecilik adına yalnızca
birkaç örnek.
Başkan Turgay Genç,
hizmette 3 yılı geride bırakırken Döşemealtı için hazırladığı projelerin ne anlama geldiğine açıklık getirdi.
Genç şunları söyledi: “Projelerimizin tamamı çağdaş ve
modern bir Döşemealtı için

tasarlandı. Her biri çevreci; gençlerin sosyal, sportif
ve sanatsal beklentilerine
cevap verebilecek; ev hanımlarının aile ekonomisine katkı sağlayacak; yeşili
koruyup güneş enerjisinden
maksimum
faydalanacak
şekilde düşünüldü. Yaptığımız çalışmalar, bölgemizin
gelişimine katkı sağlamakla
birlikte halkımızın refahı ve
huzuru için de fayda sağlamaya yöneliktir.”

Parke Tesisi ve Atölyeler

Pazar Yerleri
Merkez Park

Kent Meydanı

Futbol Takımı

H.Nurlu Cami

Güneş Enerjisi

Halk Tiyatrosu
Nebiler-Yalınlı Park

Çığlık Kent Meydanı

Gençlik Merkezi

Müze Cami
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• 11.715 m2 inşaat alanı
• 27 adet erişkin yoğun bakım ünitesi
• 17 adet yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi
• 27 adet yataklı hasta odası
• 5 adet ameliyathane

• Görüntüleme merkezi
• Sterilizasyon
• Laboratuvar
• Yemekhane
• Çamaşırhane

Döşemealtı Hastanesi
D

öşemealtı halkının en önemli ve temel ihtiyaçlarından
birini karşılayacak olan tam teşekküllü Döşemealtı
Hastanesi’nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. 2018 yılı
Ocak ayı itibariyle hizmet vermeye başlayacak hastane,
Döşemealtı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılıyor.
Acilden diş polikliniğine kadar tüm temel branşlarda
hizmet verecek olan hastane 75 yatak kapasiteli.
POLİKLİNİKLER

Mart 2017
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ESKİ HALİ

ÖZELLİKLER
• 16.500 m² proje alanı
• 3.600 m² meydan
• 3.400 m² yeşil alan
• Gezi ve dinlenme alanları
• Su havuzları
• 300 Kişilik amfi tiyatro
• 3 boyutlu Atatürk silueti

Döşemealtı

Kent Meydanı
D

öşemealtı’nın
değerine ve
saygınlığına
pozitif katkı sağlayacak
olan Kent Meydanı, ilk
olmanın yanında estetiği
ve mimari özellikleriyle de
ön plana çıkıyor. Tabandan
ışıklandırma sistemiyle de
Antalya’da fark yaratacak
Döşemealtı Kent Meydanı,
Türkiye’de bir benzeri
bulunmayan dev Atatürk
siluetine de ev sahipliği
yapıyor. 3 boyutlu heykel
için yaklaşık 3 ton çelik
kullanıldı.

ESKİ HALİ
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Ekolojik
Kreş

3-5 Yaş Anaokulu Sınıfı
Etkinlik ve Çalışma Alanı

Masal ve Uyku Alanı
Açık Bahçe
Ortak Etkinlik ve Sergi Alanı

Oyuncak Alanı

Ortak Etkinlik Habitatı

Açık Oyun Bahçesi

Masal ve Uyku Alanı
Etkinlik ve Çalışma Alanı

WC

Etkinlik ve
Çalışma Alanı

Ç

ıplaklı’da yapımı devam eden
Ekolojik Kreş, kendi enerjisini
üreten, 1-6 yaş grubu 175 - 200
çocuğu barındırabilecek kapasiteye
sahip. Kreşin elektriği, çatısına monte
edilen güneş panellerinden elde edilecek.
Kreşte, çalışan annelerin çocuklarına
öncelik verilecek. Türkiye’ye örnek olacak
Ekolojik Kreş’te çocuklara günlük çiftlik
hayatının öğretileceği hobi bahçeleri ve
mini hayvanat bahçesi de bulunuyor.

Anaokulu Sınıfı
Oyuncak Alanı

Anaokulu Sınıfı

Açık Oyun Bahçesi

Oyuncak Alanı

WC

Masal ve Uyku Alanı

Oyuncak Alanı
Ortak Koridor
& Giriş Fuaye

Etkinlik ve Çalışma Alanı
Anaokulu Sınıfı
Masal ve Uyku Alanı

WC

Ortak Etkinlik
ve Sergi Alanı

Etkinlik ve
Çalışma Alanı

Yangın Merdiveni

Anaokulu Sınıfı

ÖZELLİKLER
• 7.500 m² toplam alan
• Proje alanı: 4.000 m²
• Kapasite: 200 öğrenci
• Her biri 60 m²’lik 6 sınıf
• Güneş enerjisiyle elektrik
üretimi.
• Yağmur suyu arıtma özelliği.
• Çiftlik hayatı, mini seralar,
çiçek bahçesi

Etkinlik ve Çalışma Alanı
Anaokulu Sınıfı

Masal ve Uyku Alanı
Açık Oyun Bahçesi

WC
Kat Merdiveni

Masal ve Uyku Alanı

Mart 2017

Güneş
Enerjisi
Projesi

P

rojeyle, temiz ve yenilenebilir enerjiden
faydalanabilmek amacıyla Döşemealtı Pazar
Yeri’nin çatısına güneş panelleri kurulacak.
Güneşten yılda 760 kw elektrik üretiminin
hedeflendiği bu proje ile Döşemealtı Belediyesi
kendi enerjisini üretir hale gelecek.

Trafik Eğitim Parkı
ÖZELLİKLER
• Trafik parkuru
• Oto park
• Su havuzları
• Garaj
• Meydan
• Tamirhane
• Tenis kortu
• Voleybol, basketbol ve futbol sahaları
• Koşu ve yürüyüş parkurları ve yeşil alanlar

Y

eşilbayır Mahallesi’nde 8
dönüm alan üzerinde inşaatına
başlanan Antalya’nın en nitelikli
Trafik Eğitim Parkı, çocukların trafik
kurallarını küçük yaşta uygulamalı
olarak öğrenmeleri hedefliyor.
Çocuklar, keyifli bir ortamda
kent kültürünün önemli parçası
olan trafik kurallarını öğrenirken
sosyalleşmelerine de imkan verecektir.
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Gençlik Merkezi
ÖZELLİKLER
• Yarı olimpik açık ve kapalı
yüzme havuzları
• Dans ve folklor salonları
• Çok amaçlı konferans salonu
• Sergi salonu
• Çocuk havuzu
• Bay-bayan, engelli giyinme
odaları
• Bilgisayar dersliği
• Plastik sanatlar ve resim işliği
• Dinlenme alanı
• Gençlik lokali
• Drama & tiyatro salonu
• Kafeterya

D

öşemealtı’nın ilk
Gençlik Merkezi,
Yeşilbayır
Mahallesi’nde yapılıyor.
Yaklaşık 6 bin m2 alan
üzerinde inşaatı devam
eden Gençlik Merkezi,
yalnızca gençleri değil
her yaştan insanın
faydalanabileceği
özelliklere sahip. Çağdaş
ve modern bir merkezde
olması gereken herşeyin
yer alacağı bu proje mimari
özelliğiyle de dikkat
çekiyor.

Merkez Park

Yeniköy Pazar Yeri’nin yanında,
halen inşaatı devam eden Merkez
Cami ile bütünleşik olarak
planlanan Merkez Park, 180 gün
içinde tamamlanacak.

ÖZELLİKLER
• 7.700 m² toplam alan
• 5.700 m² yeşil alan
• Bilgi ofisi, kafeterya, yürüyüş
yolları, süs havuzları

Mart 2017
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Şehit Mustafa Gürcan Caddesi

3

yıl öncesine kadar çift yön
tek şerit olarak kullanılan
Şehit Mustafa Gürcan
Caddesi, Döşemealtı Belediyesi
Fen İşleri tarafından çift yön
ve çift şerit hale getirildi. 2 bin
500 metre uzunluğundaki bu
cadde üzerinden geçen telefon,
elektrik hatları yer altına
alındı; kanalizasyon ve yağmur
suyu şebekesi tamamlandı.
Bisiklet kullananlar için de
cadde üzerinde ilçenin ilk
bisiklet yolu hayata geçirildi.

ESKİ HALİ

ÖZELLİKLER
• 11 bin 500 ton sıcak asfalt
• 20 bin metre bordür taşı ve
8 bin metrekare kilit taşı
• Döşemealtı yazılı 15
metrelik dekoratif kemer
• Yeşillendirme ve
ağaçlandırma

850 bin m2 sıcak asfalt
150 bin m2 parke yol

D

öşemealtı Belediyesi, son 3 yılda
ilçeye 400 km’nin üzerinde
yeni yol kazandırdı. Stabilizesi
yapılan cadde, sokak ve bulvarların
asfaltlanması için 13 milyon 600 bin
lira ile Döşemealtı’nın en büyük asfalt
ihalesi yapılarak çalışmalara başlandı.
Açılan yollarda öncelik yapılaşmanın
yoğun olduğu bölgelere verilecek. Asfalt
makinesinin giremeyeceği ara yollara
ise belediyenin Parke Taşı Fabrikası’nda
üretilen kilit taşları döşenecek.
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Parke ve Bordür Taşı
Fabrikası & Atölyeler
Ü

reten Belediyecilik adına Döşemealtı
Belediyesi tarafından yaklaşık 2.5
milyon lira yatırımla kurulan Parke
ve Bordür Taşı Fabrikası ile ahşap ve demir
atölyelerinde üretim, 2 vardiya halinde
devam ediyor. Daha önce ihale ile satın alınan
parke ve bordür taşları artık belediyenin
kendi tesislerinde üretiliyor. Atölyelerde ise
kent mobilyalarının imalatı yapılıyor.

ÖZELLİKLER
• 14 bin m² alan üzerine kurulu
• Ses yalıtımlı imalathane, idari bina, ahşap ve metal atölyeleri
• Agrega depolama alanları
• Günlük 800 m² kilit taşı üretimi (Çift vardiya ile 1400 m²)
• Tam otomatik makinalarla üretim
• TSE standartlarında
• Kalite kontrolü laboratuvarına sahip

Çığlık Kent Meydanı, Kapalı
Pazar Yeri ve Çocuk Parkı

N

ar cenneti Çığlık
için hazırlanan
Kent Meydanı, Çok
Amaçlı Kapalı Pazar Yeri ve
Çocuk Parkı tamamlandı.
Çığlık, Orta, Ayanlar ve
Aydınlar Mahalleleri’ne
hizmet verecek yeni
kompleks, bölgede yaşayan
vatandaşların yeni sosyal
yaşam alanı olacak nitelikte
planlandı. Kompleks
içerisinde, pazar yeri ve
meydanın yanı sıra 8
dükkan, 1 büfe, bay-bayan
WC, çocuklar için oyun
parkı, spor aletleri, gezi ve
oturma alanları yer alıyor.

ÖZELLİKLER
• 6 bin 472 m² alan
• 1.050 m² çok amaçlı
kapalı pazar yeri ve mutfak
• Bay-bayan tuvaletler
• 8 dükkan, 1 büfe
• Çocuk parkı
• 1,5 milyon lira maliyet

Bademağacı
Meydan
Bademağacı Mahallesi’ne
yeni bir çehre kazandıracak
kent meydanının yapımına
başlandı.

Dağbeli Meydan
Dağbeli
Mahallesi’nde
hizmete açılan
kent meydanı...

Mart 2017
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TOKİ Konutları Park ve
Sağlıklı Yaşam Alanı
Ç

ıplaklı Mahallesi’nde
bulunan TOKİ
Konutları’nda
yaşayan vatandaşlar
için hazırlanan Park ve
Sağlıklı Yaşam Alanı Projesi
150 günde tamamlanarak
hizmete açıldı.

ÖZELLİKLER
• 6.100 m² alan
• Su Havuzları
• Gezi ve Oturma Alanları
• Çocuk Parkı
• Çiçek Bahçesi
• Kafeterya

8 yeni park daha geliyor
Döşemealtı Belediyesi, ilçe genelindeki 15’in üzerinde
mahalleye farklı ebatlarda toplam 25 yeni park kazandırdı.
Halen 8 yeni parkın inşaatı ise sürüyor.

Nebiler & Yalınlı Parkları
N

ebiler Mahallesi’nin
çehresini değiştiren
bu proje ile çocuklar
kadar büyükler de keyifli
vakit geçirebiliyor. Nebiler
Parkı’nda ayrıca, ilçenin
ilk köpek eğitim ve gezi
parkuru da hizmete açıldı.

ÖZELLİKLER
• 12.292 m² alan
• Tenis kortu
• Basketbol ve
voleybol sahası

• Gölet
• Bay-bayan WC
• Kafeterya
• Otopark

Y

alınlı Parkı ile mahalle sakinleri, her türlü
sportif faaliyetlerini yapabilmesine olanak
sağlıyor. Modern kent mobilyaları ve
oyun araçları ile donatılan park aynı zamanda
vatandaşların bir araya gelerek sosyalleşmesine de
imkan veriyor.

ÖZELLİKLER
• 410 m² koşu parkuru
• Ağaç ve bitki alanları
• Köpek gezi parkuru
• Yürüyüş ve dinlenme alanları
• Kafeterya

10

Mart 2017

Müze konseptli

Merkez Cami

D

öşemealtı Merkez
Cami’nin inşaatı,
Bahçeyaka
Mahallesi’nde sürüyor.
Kaba inşaatı hayırsever
vatandaşların desteğiyle
tamamlanan Merkez
Cami, ilçenin ilk 4 minareli
camisi olacak. 2 bin
kişilik kapasitesiyle içenin
en büyüğü olacak olan
Döşemealtı Merkez Cami,
tamamlandığında Bursa
Ulu Cami ve Yeşil Cami ile
Edirne Selimiye Cami’den
bazı bölümlerin bire bir
uygulanmasıyla Türkiye’nin
ilk müze konseptli camisine
dönüşecek.

Hasan Nurlu Cami
İ
lçenin tarihi yapıları arasında yer alan Hasan Nurlu
Cami’nin eskiyen güneşlikleri sökülerek yerine ahşap
pergolalar yapıldı.
Dış yüzey özel taşlarla
İ HALİ
yenilendi. Yol üzerinde ESK
kalan bölümler yıkılıp
yerine mermer kaplı
abdestlikler yapıldı.
Caminin üst katına
çıkılabilmesi içinde
demir merdiven
uygulandı.

ÖZELLİKLER
• 3.800 m² alan
• 78,80 x 45,30 metre
büyüklüğünde taç kapı
• Kapalı alanlar
• Selçuklu ve Osmanlı
mimarisinin en güzel
örneklerini içeren uygulamalar

Mart 2017
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CAMİLİ

DAĞBELİ

ILICA-1

KARAMAN

BADEMAĞACI

KARATAŞ

KOVANLIK

Çok Amaçlı Kapalı
Pazar Yerleri
KÖMÜRCÜLER

D

öşemealtı’nın 10 ayrı mahallesine
yapılan 11 pazaryeri ile esnaf
ve vatandaş yazın sıcak, kışın
yağmur ve çamur derdinden kurtarıldı.
İçindeki mutfak, zabıta odası, bay-bayan
WC ile haftanın 1 günü pazaryeri olarak
kullanılan bu alanlar, diğer günlerde
mahalle halkının, mevlüt, düğün, nişan
gibi sosyal amaçlı etkinliklerine hizmet
verebiliyor.

SAYI
20
MART
2017

HABER MERKEZİ

Döşemealtı Belediye Başkanı

Ali GÜLER • Soner KOCAER • Ezgi ÇOT
Behiye YARAŞÇI • Hasan SERBEST

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

Döşemealtı Belediyesi
Halk Tiyatrosu
D

öşemealtı’nın ilk
tiyatrosu DHT,
ilçede kültür sanat
alanındaki önemli bir
boşluğu dolduruyor. Geçen
yıl Ramazan ayında ilk kez
sahne alan DHT, kısa sürede
halktan büyük beğeni topladı.
Halen Yeşilpark Kültür
Merkezi’nde biri çocuk oyunu
olmak üzere 4 sahne oyunu
sergileyen DHT, yaz aylarında
mahallelerde açık havada
izleyiciyle buluşacak.

1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor

Kadın Futbol Takımı
Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde Antalya’nın tek takımı olarak mücadele veren
1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor, zirve yarışını sürdürüyor. Hedef Avrupa
şampiyonalarında ilçemizi başarıyla temsil etmek.

Döşemealtı
Güreşleri
Döşemealtı Belediyesi, ata sporu yağlı pehlivan güreşlerine
sahip çıkıyor. Bu yıl 23 Nisan tarihinde yapılacak 12’nci
Geleneksel Döşemealtı Güreşleri’ne Türkiye’nin önemli
başpehlivanları katılıyor.

