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Mimar

Turgay GENÇ
Döşemealtı
Belediye Başkanı

Genç Başkan çalışıyor

Döşemealtı
kazanıyor
Seçim sözlerinin fazlasını, görevdeki ilk 4 yıl dolmadan gerçekleştiren
Döşemealtı’nın mimarı Başkan Turgay Genç, ilçeyi cazibe merkezi yaptı.

İ

lçe tarihinin en büyük yatırım hamlesini gerçekleştiren Döşemealtı Belediyesi,
son 44 ayda 70’in üzerinde
projeye imza attı. Kültürden
sanata, eğitimden, sağlığa, alt
yapıdan modern kentsel dönüşüme kadar hemen her alanda
ilkleri gerçekleştiren Döşemealtı Belediyesi, halkın takdirini
kazanıyor.

5 ÖDÜL KAZANDI

Müze Cami

2014 seçim çalışmaları sırasında söz verdiği projelerin
daha fazlasını ilçeye kazandıran Döşemealtı Belediye
Başkanı Turgay Genç, sözünü yerine getirmenin
ötesinde bölgenin imajını,
marka değerini ve cazibesini arttırmanın mutluluğunu yine halkıyla birlikte
yaşıyor. Başkan Turgay
Genç’in hazırladığı proje-

ler çeşitli yarışmalarda 5 ödül
kazandı. Akdeniz Belediyeler
Birliği’nin yarışmasına ilk kez
katılan Döşemealtı Belediyesi,
alt yapı, üst yapı ve yönetişim
projeleriyle ödüllendirildi.

ÖRNEK PROJELER
Yakın zamana kadar Antalya’nın en az gelişmiş bölgesi
olarak gösterilen Döşemealtı,
bugün 150 milyon liradan fazla yatırımın hayata geçirildiği,
parmakla gösterilen bir yer
haline geldi. Antalya genelinde
ve Türkiye çapında örnek projelere imza atan Başkan Turgay
Genç, planlı, programlı ve her
kesime hitap eden stratejisiyle
ilçeyi yaşam ve yatırım merkezine dönüştürüyor.

İLÇENİN KADERİ DEĞİŞİYOR
Döşemealtı
Belediyesi,
temel belediyecilik hizmet-

lerinin ötesinde bir taraftan
kurumsal marka olmanın gereğini yaparken diğer taraftan da bölgenin imajına katkı
koyacak, gelişimine ivme kazandıracak çalışmalarla sosyal
belediyeciliğin
temellerini
atıyor. Özel ve titiz bir çalışma
sonucu bölge halkının istek ve
beklentileri doğrultusunda hazırlanan projeler ilçenin kaderini değiştiriyor.

52 YENİ NESİL PARK
Döşemealtı Belediyesi, park
ve yeşil alan çalışmaları sonucunda her yaştan insanın spor
yapabileceği, sosyalleşip zaman geçirebileceği çok amaçlı
52 yeni parkı 45 ayda tamamlayıp hizmete açtı. İlçeye kazandırılan yeni parklar Başkan
Genç’in “Ben niceliği değil, niteliği önemsiyorum” anlayışıyla projelendiriliyor.

Hastane

Ekolojik Kreş

Parke Taşı Fabrikası

Kent Meydanı

Gençlik Merkezi

Güneş Enerjisi
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ÖNCESİ

İ

lçe tarihinin en büyük asfalt
ihalesini gerçekleştiren
Fen İşleri Müdürlüğü,
toplam 850 bin
metrekare sıcak
asfalt, 150 bin
metrekare parke
yol için kolları
sıvadı. Ekipler
diğer taraftan
da yeni alınan
sathi kaplama
aracıyla yolların
sathi kaplamasına
başladı.

S

on 44 ayda 500 kilometrenin üzerinde yeni yol açan
Döşemealtı Belediyesi, stalibize işlemleri tamamlanan cadde,
sokak ve bulvarların asfaltlanması için 13 milyon 600 bin lira ile

A

sfalt 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.

ilçenin en büyük asfalt ihalesini
gerçekleştirdi. Çalışmaları hızla
sürdüren Fen İşleri ekipleri, yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerden başlayarak yolları asfaltla
kaplıyor.
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Akdeniz Belediyeler Birliği Proje Yarışması “En İyi Altyapı Projesi” kategorisinde birincilik ödülü kazanan

ÖNCESİ

Akdeniz Belediyeler Birliği
En İyi Alt Yapı Ödülü
2017

REKOR: 500 km yeni yol
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.

S

on yasa ile sınırları 3 kat büyüyerek
224 kilometrekareden 701
kilometrekareye çıkan ilçede alt ve
üst yapı ihtiyaçları da arttı. Başta köy
statüsünden mahalleye dönüşen yerleşim

alanları olmak üzere ilçe genelinde
büyük bir yol hamlesi başlatıldı. Son 44
ayda 500 km’nin üzerinde yeni yol açılırken
alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklar
asfaltlanıyor.
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• 6.472 m2 alan
• 1.050 m2 çok amaçlı
kapalı pazar yeri ve mutfak
• Bay-bayan tuvaletler
• 8 dükkan, 1 büfe
• Çocuk parkı
• Maliyet: 1.5 milyon TL

ÖNCESİ

Çığlık Meydanı
Kapalı Pazar Yeri
ve Çocuk Parkı

Ticari alan,
yeşil alana
dönüştürüldü

ÖNCESİ

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.

Dağbeli
Meydanı
Dağbeli Mahallesi’nde
yapımı tamamlanan
meydan, bölgenin çehresine
değer katmakla kalmayıp
vatandaşların buluşma
noktası haline geldi.

Bademağacı Meydanı
İ
ÖNCES

Bademağacı Meydanı projesi
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.

Ocak 2018

ÖDÜLLÜ PROJE

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.
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Döşemealtı

Kent
Meydanı

D

öşemealtı’nın değerine ve saygınlığına
önemli katkı sağlayan 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. 3 boyutlu heykel için
yaklaşık 3 ton çelik kullanıldı.
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İlçenin en önemli eksikliği için 30 milyon liralık yatırım

D

öşemealtı Belediyesi, bölgenin en
önemli ihtiyacı olan tam donanımlı
75 yatak kapasiteli hastane yaptırıyor. Yaklaşık 30 milyon liraya mal olan Termessos Hastanesi 14 Mart Tıp Bayramı’nda hasta kabulüne başlayacak. Belediye
iştiraki Döşemeyol AŞ tarafından yürütü-

len hastane inşaatı tamamlandı. İç düzenlemeler, mobilyaların kurulumu ve cihazların montajı gerçekleştiriliyor. Hastaneyi
işleten firma, yılda 1 milyon 500 bin lira
kira bedeli ödeyecek. Ayrıca hiçbir sosyal
güvencesi olmayan vatandaşların tedavisi
için belediyenin kontenjanı olacak.

10 ay gibi kısa sürede tamamlanan hastane inşaatının toplam alanı 11 bin 715
metrekare. 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 olmak
üzere toplam 75 yatakla hizmet verecek.

ÖNCESİ
DAHİLİ BRANŞLAR
• Çocuk Hastalıkları
• Dahiliye
• Nöroloji
• Kardiyoloji
• Göğüs Hastalıkları
• Dermotoloji
• Fizik Tedavi
• Psikiyatri (Poliklinik)

CERRAHİ BRANŞLAR
• Kadın Doğum
• Genel Cerrahi
• Ortopedi
• Kulak-Burun-Boğaz
• Üroloji
• Göz Hastalıkları

Belediye personeli
ve aileleri için

Sağlık Ocağı
A

tatürk Caddesi üzerinde küçük bir binada hizmeti veren
Aile Sağlık Merkezi, yeni ve modern bir binaya kavuştu.
Döşemealtı Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi’ne yaptırılan
Merkez, çevre düzenlemesi,
otopark, hastalar için bekleme alanları ile sağlık görevlilerinin daha rahat
çalışabilmelerine imkan sağlayacak şekilde
yapıldı.

ÖNCESİ

ÜNİTELER
• Diş Tedavi
• Biyokimya /
Mikrobiyoloji /
Enfeksiyon
• Radyoloji
• Anestezi
• Acil Tıp

Diş
Polikliniği

Hasta Nakil
Ambulans
Hizmeti

D

öşemealtı Belediyesi, bir ilki daha
gerçekleştirerek hastaların sağlık
tesislerine ulaşımını sağlamak
amacıyla Hasta Nakil Ambulansı
hizmetine başladı. Daha çok acil müdahale
gerektirmeyen, yatağa bağımlı ancak sedye
ile nakledilmesi gereken hastalar evlerinden
alınıp ilgili sağlık kurumlarına götürülüyor.
Tedavisi biten hastalar tekrar evlerine
bırakılıyor. Hasta nakil ambulansı ile son
2 yılda 365 hasta sağlık tesislerine taşındı.

D

öşemealtı Belediyesi, çalışanların
ve ailelerinin yararlanabilmesi
amacıyla Diş Polikliniği açtı.
Poliklinikte acil müdahaleler dışında
dolgu, çekim ve diş temizliği hizmeti
sunuluyor. Döşemealtı Belediyesi
ilçe belediyeler arasında kendi diş
polikliniğini kuran örnek bir belediye
olarak gösteriliyor.

Ocak 2018
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Karataş

Dağbeli

11 mahalleye 12 adet

Kömürcüler

Çok amaçlı pazar yeri
D

öşemealtı Belediyesi kent estetiğini de
bozmayacak şekilde 11 ayrı mahalleye 12
adet çok amaçlı kapalı pazaryeri yaptı.
Haftanın 1 günü alışveriş tezgahları kurulan pazar
yerleri, mahalle halkının düğün, mevlit, nişan, asker
uğurlamaları gibi sosyal amaçları için de kullanılıyor.

Modern pazaryerleri ile esnaf ve vatandaşlar, yazın sıcaktan, kışın da yağmur ve
çamur derdinden kurtulmuş oldu. Pazar
yerleri, çevre düzenlemesi, aydınlatma,
mutfak, idari ofis ve bay-bayan tuvaletleri
olacak şekilde tek tip olarak projelendirildi.

ÖNCESİ
Bademağacı

Ilıca-1

Yağca
Karaman

Döşemealtı’nda pazar yer yerleri, önceden bu haldeydi. Açıkta kurulan
pazarlar kötü hava koşullarında esnafa ve vatandaşa zor anlar
yaşatıyordu.

Camili

Kovanlık
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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 binasının giriş katında 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 kitaplarını okuyor.

7’den 77’ye herkes için
eğitici, eğlendirici kurslar

D

öşemealtı Kaymakamlığı bünyesinde her
yıl yaz aylarında düzenlenen yaz kurslarına
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.
Döşemealtı Yaz Kursları geçen yıl; futbol,
basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, badminton,
masa tenisi, güreş, halter, tekvando, judo, muhai
thai, tiyatro, bilgisayar, halk oyunları, model uçak,
yabancı dil, işaret dili, Türkçe, satranç, resim, gitar,
bağlama ve keman branşlarında açıldı.
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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. DÖGEM,
geçen yıl ise Akdeniz Belediyeler Birliği’nin düzenlediği yarışmada “Yönetişim ve Halkla
İlişkiler” kategorisinde 2’ncilik ödülü kazandı.
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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 25 bin izleyiciye ulaştı. Genel Sanat Yönetmenliğini Müfit Kayacan’ın yaptığı
DHT’nin her biri birbirinden yetenekli oyuncuları, geride kalan 1,5 yıllık sürede 2’si orta oyunu, 1’i çocuk oyunu olmak üzere toplam 6 oyunu
izleyiciyle buluşturdu.

2

016-17 yılları Ramazan aylarında 8 ayrı mahallede ‘Hoş Bir Seda’ ve ‘İftarlık Komedya’ adlı orta
oyunlarını toplamda 16 kez sahneleyen DHT,
sahne oyunlarını Yeşilpark Kültür Merkezi’nin 350 kişilik salonunda oynadı. “Entrikalı Dolap Komedyası”nı
22 kez, “Dünden Kalan” ve “Baş Belası” adlı oyunları
11’er kez, “Harikalar Mutfağı” adlı çocuk oyununu ise
17 kez sahneye koyan DHT, her hafta Cuma günü büyükler, Cumartesi günü de çocuklar için Yeşilpark Kültür Merkezi’nde oynamaya devam ediyor.

Ocak 2018
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Avrupa standartlarında üretim yapan

Parke Taşı Fabrikası
Ahşap ve Demir Atölyeleri

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
kendi öz kaynaklarıyla yaklaşık
2.5 milyon liraya mal edildi.

Tesiste bugüne kadar üretilen 2 milyon 333 bin adet kilit
taşı ve 22 bin 608 metrekare
plaktaş, ara yollar ve kaldırımların yanı sıra okul bahçeleri ve
cami avlusu gibi çevre düzenleme alanlarında kullanıldı.

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

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.
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Döşemealtı Belediyesi’nden 44 ayda

D

52 yeni nesil park
169 bin m2 yeşil alan

öşemealtı Belediyesi’nin başlatmış olduğu “Daha Yeşil Bir
Döşemealtı” projesi meyvelerini veriyor. 2014 yılına kadar ilçe genelinde yalnızca 70 park bulunurken
son 44 ayda 52 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.
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Hasan Nurlu Cami yenilendi
ÖNCESİ
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.

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
Cami”sine dönüştürüldü. Kaba inşaatı,
sanat yapıları ve çevre düzenlemesi tamamlanan camide halen iç tefrişat devam ediyor.
Tek kubbeli, asma katlı, 2’şer şerefeli
ve her biri 50 metre yüksekliğinde 4 minareden oluşan camide aynı anda 2 bin
500 kişi ibadet edebilecek.

Kent estetiğine
önemli bir katkı daha

Merkez
Park
K

ent 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, sentetik zeminli çocuk parkı, 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.
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Yeni iş makineleriyle
hizmet ağı genişledi
4

4 ayda rekor düzeyde yol açan
Döşemealtı Belediyesi iş verimliliğini
daha da arttırmak için yaklaşık 6
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 sağlayacak.

Güneş enerji sistemleri ile

Kendi enerjisini
üreten belediye

Döşemealtı 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 sağlanacak.

Bahçeyaka Mahallesi’ndeki kapalı pazar yeri çatısına
uygulanan proje, görüntü kirliliği yaratmadığı gibi
verimlilik bakımından da örnek bir yatırım olarak
gösteriliyor.
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İlk yılında AB
projesine seçildi
Döşemealtı Belediyesi Ekolojik
Kreşi, 7 ülke ile ortaklaşa
yürütülecek Avrupa Birliği
“Eco Farm Kindergartens”
(Ekolojik Çiftlik Kreşleri)
projesinde Türkiye’yi temsil
ediyor.

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 kurulan 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.
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Akdeniz Belediyeler Birliği
En İyi Üst Yapı Ödülü
2017
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Eğitim şart!
Adını Döşemealtı’nın önemli
tarımsal ürünü nardan alan
Nar Masa, toplam 25 kişiden
oluşuyor. Belediye birimleriyle
vatandaşlar arasında köprü
vazifesi gören Nar Masa’da
görevli personel, 2 ay boyunca
etkili iletişim, diksiyon, beden
dili, sosyal medya, belediye
mevzuatları hakkında eğitim
aldı.

ile

D

Belediye her yerde,
hizmet her noktada

öşemealtı halkının öneri, istek
ve şikayetlerini öğrenmek ve
gereğinin daha hızlı ve etkin
bir şekilde yapılmasına aracılık etmek
üzere kurulan Nar Masa kısa sürede adından söz ettirmeyi
başardı.
İnsan odaklı hizmet
anlayışıyla hareket
eden
Döşemealtı
Belediyesi’nin Nar
Masa; Gezici Ekip,
Çağrı Merkezi, Sosyal Medya, Kültürel

Etkinlik, İş ve İşçi Çözüm Merkezi,
Karşılama ve Koordinasyon birimlerinden oluşuyor.

Ocak 2018

Açık ve kapalı yüzme havuzlu

Gençlik Merkezi
ÖNCESİ
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D

öşemealtı 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. Merkez, birkaç ay içinde hizmete açılacak.

Döşemealtı Belediyesi Gençlik Merkezi’nde yarı olimpik açık ve kapalı yüzme havuzu,
dans ve folklor salonu, konferans ve sergi salonu, çocuklar için mini havuz, bay, bayan
ve engelli giyinme odaları, doktor ve hemşire odaları, 2 adet 30’ar kişilik seminer
odası, plastik sanatlar ve resim işliği, gençlik lokali ve otopark bulunuyor.

Antalya’nın en nitelikli

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.

ÖNCESİ
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ıllık
800 y

hak ettiği
ilgiyi gördü!

ÖNCESİ

S

elçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılan Evdirhan Kervansarayı, ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden
kaderine terk edilmişti. Döşemealtı Belediyesi’nin çabaları, Antalya 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 tarafından hayata geçirilecek ‘Han Hayatı
Müzesi’ ile ‘Dokumacılık Müzesi’ne ev sahipliği yapacak.

Fuarlara
Döşemealtı
damgası

D

öşemealtı Belediyesi, İlçe’nin coğrafi avantajlarını,
tarihi, doğal ve kültürel
değerlerini yurt içi ve yurt
dışı fuarlarına katılarak
tanıtıyor. Belediye imkanlarıyla kurulan standlar da
dünyaca ünlü Döşemealtı
halısı, Karain ve Kocain
Mağaraları, Termessos ve
Ariassos Antik şehirleri, İlçeye adını veren antik dö-

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

Çek, gönder,
ödülü kazan!

D

öşemealtı Belediyesi, üyesi bulunduğu Batı Antalya Altyapı Hizmet Birliği
(BATAB) aracılığıyla fotoğraf yarışması
düzenliyor. İlçenin tanıtımına ve doğal-kültürel değerlerin kayıt altına alınmasına katkı
sağlayacak olan yarışma için son başvuru tarihi 22 Haziran 2018 olarak açıklandı.
“Dünden Bugüne Döşemealtı” başlığını
taşıyan yarışmaya katılmak isteyenler gerekli şartnameyi www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.
asp?ID=712 adresinden temin edebilecek.

Ocak 2018
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Kırkgöz Döşemealtı
Belediyesi Gençlik
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
pehlivan güreşleri olmak üzere bisiklet ve futbol branşları

oluşturuldu. Yeşilbayır Mahallesi’nde ki Şehit Er Tevfik
Cebeci stadının zemini yenilendi. Mevcut binada da düzenlemeler yapılarak sporcular için yatak odaları, toplantı
salonu, yemekhane, derslikler,
duş bölümleri ve idari ofisler
kuruldu.

Bisikletçiler tutulmuyor!

K

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.

Futbolda yıldız yağmuru
Kulüp bünyesinde faaliyet gösteren
U11, U12 ve U15 takımları,
bölgede yaşayan gençlerden
oluşuyor. Ali ve İzzet Eryılmaz
eşliğinde yeni sezon hazırlıklarını
sürdüren futbol takımı, haftada
3 idman yapıyor. Geçen
sezon bölgesel ligde yenilgisiz
şampiyonluğa ulaşan U11 takımı
uluslararası turnuvalardan
birinciliklerle döndü. Takım,
Almanya Nürnberg ve Ukrayna
Lviv şehirlerinde gerçekleştirilen
turnuvalardan da şampiyon oldu.

Kadın Futbol Takımı
Türkiye Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Antalya’nın
tek takımı 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor, bir
yandan lig mücadelesi verirken diğer yandan da Antalya’ya
gelen dünyaca ünlü kulüpler ve kadın milli takımlarıyla
hazırlık maçları oynuyor. Bugüne kadar kulüp ve milli takım
düzeyinde onlarca takımla maç yapan Döşemealtılı kadın
futbolcular, spor turizmi için önemli bir aktör olarak rol alıyor

Döşemealtı, yağlı güreşlerde
bir Türkiye markası oldu

K

ırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün Güreş Takımı, 2017 yılında Türkiye’nin dört
bir yanın da düzenlenen yağlı pehlivan
güreşleri büyüklerde; 19 başpehlivanlık,
10 ikincilik ve 15 üçüncülük elde ederken,

Alt boylarda ise; 24 birincilik, 17 ikincilik
ve 34 üçüncülük ile toplam da 119 madalyanın sahibi oldu. Büyükler de Kemal Yılmaz, alt boylarda ise Mustafa Kara yönetiminde ki güreş takımı er meydanlarında
en fazla kürsü yapan ekip oldu.

Er meydanlarının
atom karıncası

Orhan Okulu

2

015 yılında
Kırkpınar’da
başpehlivanlığı
elde eden Orhan
Okulu 2017 yılında
finale kadar yükseldi.
Katıldığı hemen her
organizasyonda
kürsü yapan Okulu,
Elmalı güreşlerini
5, BalıkesirKurtdereli
ve Kumluca
güreşlerini de
3 kez üst üste
kazanarak altın
kemerin ebedi sahibi oldu.
Okulu, geçen yıl 13 kez
birincilik, 3 kez ikincilik
ve 6 kez de üçüncülük
kürsüsüne çıktı.
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SAHİBİ
Turgay GENÇ
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Döşemealtı’na
yapılıyor
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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.

Döşemealtı’nın
geleceği için...
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ruhsatı verildi,
inşaatı başladı

T

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

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.
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evleri
ısıtmaya
geliyor!
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öşemealtı Belediye Başkanı 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 istas-

yonu 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.
Bilindiği gibi Kepez,
Muratpaşa ve Konyaaltı
ilçelerine doğal gaz sağlayan hat Döşemealtı sınırlarından
geçmesine
rağmen geçmiş yönetim
tarafından yatırım programına alınmadığı için
ilçe sakinleri doğal gazdan faydalanamıyordu.

