Döşemealtı Belediyesi
kendi enerjisini üretecek
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in seçim vaadi olarak
söz verdiği güneşten enerji elde etme projesinin yasal izinleri alındı ve ihale aşamasına gelindi.
Sayfa 7’de

Döşemealtı’nın
projeleri City
Expo Fuarı’nda
Döşemealtı Belediyesi,
City Expo Fuarı’nda yeni
projelerini tanıttı. 2’de

Döşemealtı
Belediyesi’nden
büyük yol hamlesi
MART 2016

DÖGEM’e Katılım
ve Yönetişim Ödülü
Vizyon projelerle dikkat çeken Döşemealtı Belediyesi, yakın zamanda hayata geçirdiği
Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) projesiyle ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı
Turgay Genç’e ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdi. Sayfa 8-9’da

Sayfa 3’te

Temizlik ekipleri
yeni araçlarla
güçlendirildi

Sayfa 5’te

Başkan Genç
vizyon projelerini
basına tanıttı

Sayfa 10-11’de

‘Genç Vekiller’ işbaşı yaptı
Döşemealtı Belediyesi tarafından hayata geçirilen
Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM), ilk toplantısını gerçekleştirdi. 50 genç vekil, kendi meclis
Sayfa 8-9’da
başkanı ile yönetim organlarını seçti.

Döşemealtılı
güreşçiler tempo
arttırdı

İlçe genelinde ücretsiz
kanser taraması yapılacak
Döşemealtı Belediyesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü
Kanser Şubesi ile protokol imzaladı. Sayfa 14’te

Sayfa 15’te
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Döşemealtı’nın projeleri
City Expo Fuarı’nda
Kısa adı “Antalya
City EXPO” olan
6. Uluslararası
Şehircilik ve
Teknolojileri Fuarı’na
katılan Döşemealtı
Belediyesi,ilçe
için hazırlanan
projelerini tanıtma
fırsatı buldu.

A

kdeniz Belediyeler Birliği öncülüğünde, Antalya Expo Center’da
düzenlenen 6. Uluslararası
Şehircilik ve Teknolojileri
Fuarı’nda 40 belediye ve 89
firma stant açtı. Fuara Türkiye’nin yanı sıra 20 ülkeden
389 belediye başkanı ve belediye meclis üyesi de katıldı.
Döşemealtı’nın ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığının arttırılması, tarihi, doğal,
coğrafik ve tüm özelliklerinin
bilinmesi amacıyla ülke genelinde gerçekleştirilen organizasyonları değerlendiren
Döşemealtı Belediyesi, City
Expo’daki yerini aldı.

İlçeyi kalkındıracak
projeler
Döşemealtı
Belediyesi
standında ağırlıklı olarak, ilçeyi daha çağdaş ve modern
görüntüye
kavuşturacak
20’ye yakın proje tanıtılıyor.
Fuar ziyaretçileri, kendileri-

ne ikram edilen nar suyunu
yudumlarken yeni projelerle
ilgili bilgi alıyor.
Döşemealtı standını ziyaret edenler arasında Antalya
Valisi Muammer Türker ve
Akdeniz Belediyeler Birliği
Başkanı Hakan Tütüncü de
vardı. İlçenin vizyonunu değiştirecek projeler hakkında
Döşemealtı Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Müdürü Cevat
Yanar’dan bilgi alan Vali Türker’e, dünyaca ünlü Döşemealtı halısı hediye edildi.
City Expo’da, belediyelerin
geliştirdikleri yeni çalışmalar,
ulaşım araçları, kent mobilyaları, geçiş ve aktarma sistemleri, park bahçe düzenlemesi
ekipman ve donanımı, bahçe
ve süs bitkileri, peyzaj donatıları ve ekipmanları, ses, ışık
ve görüntü sistemleri, spor
tesisleri, otomasyon, belediye
araçları, yazılım başta olmak
üzere birçok ürün ve proje
sergileniyor.

Vali Muammer
Türker ve
Akdeniz
Belediyeler
Birliği Başkanı
Hakan
Tütüncü de
standı ziyaret
ederek projeler
hakkında bilgi
aldı.
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Döşemealtı
Belediyesi’nden
Döşemealtı
Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler,
vatandaşlardan gelen
talep doğrultusunda
Yeniköy Mahallesi
Turgut Özal Caddesi
ve bağlantılı
bölgelerde yaklaşık
2.5 kilometrelik yol
açma çalışmalarına
başladı.

S

Büyük yol hamlesi

ınırları Kepez-Varyantdan Burdur Bucak sınırına kadar devam eden
Döşemealtı ilçesinde yol seferberliği sürüyor. Belediye
Başkanı Turgay Genç’in göreve gelişiyle birlikte ‘İlçede
yolu olmayan sokak ve mahalle kalmasın’ talimatını yerine
getirmek için aralıksız çalışan
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,
ilçenin farklı noktalarında yol
açıyor.

Döşemealtı
Belediyesi’nden 2.5 km
yeni yol
Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, Yeniköy mahallesi
Atatürk caddesi paralelinde
bulunan Turgut Özal Caddesi
ve bağlantı bölgelerde yol çalışması yapıyor. Ekipler, yaklaşık 2,5 kilometrelik alanda
önce kot yükseltmesi, ardından da stabilize ve asfalt çalışması başlattı. Ekiplerin yol
çalışmasını yerinde inceleyen

Döşemealtı Belediye Başkanı
Turgay Genç, bölgede oturan
vatandaşlarla bir süre sohbet
edip sorunlarını dinledi.

Atatürk Caddesi’ndeki
yoğunluğu azaltacak
Yapılan çalışmalardan dolayı Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e teşekkür
eden mahalle sakinleri, açılacak yolların ilçenin en önemli
caddelerinden Atatürk Caddesi’ndeki yoğunluğu azaltacağını ifade etti. Döşemealtı
İlçesi’nin yol ağını planlı ve

programlı bir şekilde vatandaşların da talepleri doğrultusunda genişleteceklerini söyleyen
Belediye Başkanı Turgay Genç,
“İlçe sınırlarının büyümesiyle ihtiyaçlar da arttı. Bunların
başında yol geliyor. Bu konuda
ekiplerimiz aralıksız çalışıyor’
diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden
teşekkür
Mahalle sakini Mehmet
Demir, “Atatürk caddesi’nde
araç trafiği sıkışıyordu. Bu

yolun açılması için belediyeye
başvurduk. Programa almışlar ve hemen harekete geçtiler
yıllardır açılmayan yolumuz
açıldı” dedi. Bir başka mahalle sakini Mehmet Güven ise;
Döşemealtı Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, “Belediyemize giderek yolun açılmasını istedik. Bir hafta içinde
araçlar gelerek yolumuzu açmaya başladı. Belediye Başkanı Turgay Genç’e çok teşekkür
ederim” dedi.
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Şampiyon folklorcular,
kupayı Başkan’a hediye etti
Döşemealtı ilçesinde
faaliyet gösteren
Amatör Spor Kulüpleri
ve bu kulüplerin
sporcularına destek
veren Belediye
Başkanı Turgay
Genç, il birincisi
olan Alyazma Folklor
Gençlik ve Spor
Kulübü’nün hocasını
ve ekibini ağırladı.

A

ntalya Halk Oyunları
Yarışmasında il birinciliğini kazanan Döşemealtı Alyazma Folklor Gençlik ve Spor Kulubü’nün hocası
ve ekibi Belediye Başkanı Turgay Genç’i ziyaret ederek birincilik kupasını hediye ettiler. İlçede yaşayan gençlerden
kurulan ekibin başarısıyla
gurur duyduğunu söyleyen
Başkan Turgay Genç, Türkiye
Halk Oyunları Federasyonu
Akdeniz Tekeler Bölge Yarışmasına katılacak ekibe tam
destek sözü verdi.

Amatör spora ve
sporcuya destek veren bir
başkanımız var
Döşemealtı Alyazma Folklor Gençlik ve Spor Kulubü
Başkanı ve hocası Şenol Berber yaptığı açıklamasında,
“Turgay başkanımızın amatör
sporlara ve sporculara ne kadar önem verdiğini biliyoruz.

Kendisi daha önce tüm ekibe
yöresel kıyafetler almıştı. Ayrıca gittiğimiz tüm yarışmalarda ulaşım ve yemek desteği
sağlamıştı. Biz de il şampiyonu olarak kendisini ziyaret
edip hem şampiyonluk kupasını
ver-

mek hem de teşekkür etmek
istedik” dedi.

Gençlerimizin başarısıyla
gurur duyuyoruz
Alyazma Folklor Gençlik
ve Spor Kulübü’nün başarıların-

dan dolayı gurur duyduğunu
söyleyen Başkan Turgay Genç,
“Döşemealtı’nda yaşayan ve
eğitim gören gençlerimizden
oluşan folklor ekibimiz katıldığı her müsabakada ilçemizi
layıkıyla temsil etmektedir.
Onların başarısı hepimizi
mutlu ediyor. Başta Şenol hocamız olmak üzere bugüne
kadar emeği geçen ve halen de
ekip içerisinde mücadele eden
gençlerimizi tebrik ediyorum.
Döşemealtı Belediyesi olarak
gençlerimize daima pozitif
ayrımcılık yaptık ve bundan
sonra da aynı şekilde devam
edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye Şampiyonası
Başkan Genç, Burdur’da
yapılacak Türkiye şampiyonasına gidecek ekibe, konaklamadan, yemeğe, müzisyen
temininden ulaşıma kadar
her konuda yardımcı olabileceklerini söyledi.
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Belediye temizlik ekipleri
yeni araçlarla güçlendirildi
Döşemealtı Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürlüğü ekipleri daha
temiz ve yaşanılabilir bir kent
için çalışmalarını gece gündüz
sürdürüyor.

Atık pil ve yağlar toplanıyor
Ana arterler, cadde ve sokaklar,
meydan, boş alan, pazar yerleri, sanayi sitelerinin temizliği ve bu alanlarda
bulunan atıkların toplanarak doğaya
zarar vermeden bertarafını sağlayan
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dönemsel olarak atık pil ve bitkisel atık
yağ toplama işlerini de büyük bir titizlikle yürütüyor.
Ekipler yol kenarlarına atılan pet
şişe, sigara paketleri gibi atıkları da
düzenli olarak toplayarak çevre ve görsel kirliliği engellemeye çalışıyorlar.

23 araç 80 personelle ilçenin 32 mahallesinde görev yapan ekipler, 9 çöp kamyonu
ile her gün 5 bin konteynerden çöp topluyor; yine özel dezenfekte
aracı ile bu konteynerleri koku ve sineğe karşı
dezenfekte ediyor.

Çöp konteynerları günlük
yıkanıp dezenfektesi yapılıyor
Çöp konteynerlerinin koku oluşturmaması, sinek, haşere barındırmaması ayrıca görüntü kirliliğine yol
açmaması için çöp konteyneri yıkama
aracını da bünyesine katan Temizlik
ekipleri özellikle halkın yoğun olarak
yaşadığı alanlarda bulunan konteynerleri günlük olarak dezenfekte ediyor.
Birinci önceliklerinin insan sağlığı
olduğunu söyleyen ekipler halktan gelen talepler doğrultusunda da günlük
programlarına ilave çalışmalar yürüttüklerini bildirdiler.

Yeni araçlarla daha çağdaş ve
modern temizlik hizmeti
Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü
bünyesine yeni kazandırılan elektrikli
yıkama aracı da vatandaşların hizmetine sunuldu. Temizlik işleri filosuna
kazandırılan elektrikli yıkama ve durulama aracı özellikle pazar yerleri ve
rögar temizliği işlerinde kullanılmaya
başlandı. İlçede bulunan 8 pazar yeri
yiyecek satışı yapıldığı için büyük bir
titizlikle temizleniyor. İnsan sağlığına zararı bulunmayan doğal temizlik
ürünleri ile tüm pazar yerleri yeni alınan elektrikli araç ile yıkanarak hem
doğa korunuyor hem de yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Yol kenarları yeni alınan araçlarla
temizleniyor
Belediye bünyesinde bulunan biri
küçük diğeri büyük iki yol süpürme
aracı aralıksız olarak hizmet vermeye
devam ediyor. Büyük araçla ana arterler ve sanayi siteleri gibi insan ve araç
yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde, küçük süpürme aracı da büyük
kamyonun giremediği yerlerde kullanılarak ilçenin dört bir yanı özenle temizleniyor. Döşemealtı’nın her geçen
gün daha temiz ve daha güzel olduğuna dikkat çeken Başkan Turgay Genç,
“İhtiyaç doğrultusunda araç filomuzu
genişlettik, ekiplerimizin de gayretli çalışmasıyla hiçbir vatandaşımızın
mağdur edilmemesi prensibiyle hareket ediyoruz” dedi.
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Kadın B
personele
8 Mart jesti

elediye bünyesinde yönetici, memur, işçi ve hizmet
alımı yolu ile çalışan 96
kadın personele, toplu sözleşme
şartları kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 1
gün idari izin verildi. Tüm kadın
personelin adlarına özel olarak
yaptırılan ajanda ve kalemleri
tek tek kendisi dağıtan Başkan
Genç, yine her kadına karanfil
vererek kadınlar gününü kutladı.
Başkan Turgay Genç, başta

şehit anneleri olmak üzere tüm
kadınların ‘Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını söyledi. Başkan Genç, “Kadınlarımız bizim
en büyük sorumluluğumuz ve
önceliğimiz. Kadınlar için pozitif ayrımcılık uygulayan bir
belediyeyiz. Toplu sözleşmeler
yapılırken de Kadınlar günü ile
ilgili maddeyi özellikle şart koşuyorum. Ekonomik özgürlüğünü
elde etmiş kadınlar gelişen toplumların aynasıdır” dedi.

CHP İlçe Kadın Kolları üyeleri
ve esnafa ziyaret
Döşemealtı Belediye Başkanı
Turgay Genç, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Döşemealtı
İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’nı
ziyaret etti. Burada ilçe yönetim
kurulu ve kadın kolları üyesi kadınlara karanfil ve hediyeler dağıtan Başkan Genç, daha sonra
esnafı ziyaret edip, kadın çalışanları tebrik etti.

PROJELERİMİZ HAZIR

Camili, Karataş, Kovanlık
Kömürcüler Pazar Yerleri
Camili

Kovanlık

Camili, Karataş, Kovanlık ve Kömürcüler
Mahallelerine 672 m² büyüklüğünde Çok Amaçlı
Kapalı Pazar Yeri ile 56 m² mutfak yapılacak.

Karataş
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Döşemealtı
Belediye Başkanı
Turgay Genç’in
seçim vaadi
olarak söz verdiği
güneşten enerji
elde etme
projesinin yasal
izinleri alındı ve
ihale aşamasına
getirildi.

Döşemealtı Belediyesi 1 milyon avro yatırımla

Kendi enerjisini üretecek
D

öşemealtı güneş enerjisiyle
tanışmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Turgay Genç’in
seçim vaadi olarak söz verdiği güneşten enerji elde etme projesinin yasal
izinleri alındı ve ihale aşamasına getirildi.

Yılda 760 kw elektrik üretecek
Döşemealtı’nın en büyük kapalı
pazaryerinin çatısına kurulacak güneş panelleriyle yılda yaklaşık 760
kw elektrik üretmeyi hedefleyen Döşemealtı Belediyesi, güneşten enerji
elde eden ilk İlçe belediyesi olmaya
hazırlanıyor.

Yasal izinler alındı
Güneş enerjisinden faydalanmak
için 2014 yılında başlatılan çalışmalar Enerji Piyasası Denetleme Kurulu

(EPDK) ve Enerji Bakanlığı’nın onay
vermesiyle ihale aşamasına getirildi. Güneşten elde edilecek enerji ile

öncelikle kapalı pazaryerinin aydınlatılma enerjisi karşılanacak, kalan
bölümü de devlete satılmak suretiyle

Üreten belediyeyiz

B

aşkan Turgay Genç, “Yenilenebilir enerji üretme konusunda
başlatmış olduğumuz çalışmalar
da sona yaklaştık. Belediyemiz Meclis
Üyesi Elektrik Mühendisi Ali Acır bu
konu ile ilgili özel olarak çalıştı. Aylar
süren tetkikler ve araştırmalar neticesinde proje ihale aşamasına getirildi.
Yaklaşık 1 milyon avro bedelle kurulacak sistem ile belediyemiz kendi enerjisini üreten, üretim fazlasını da devlete satarak belediyeye gelir sağlayan
kurum haline gelecektir” dedi.

belediyeye kalıcı gelir sağlanması hedeflenmektedir.

Güneşten enerji üreten belediye
Döşemealtı Belediyesi tarafından
projelendirilen ve izinler dahil her
türlü teknik alt yapısı hazır hale getirilen proje ile Döşemealtı en çevreci
ve doğal enerji kaynağı olan güneş
enerjisinden elektrik üreten örnek
belediye olacak.

Başkan Genç sözünü tutuyor
Seçimlerden önce rüzgar ve güneşten yenilenebilir enerji üretme
sözü verdiğini hatırlatan Döşemealtı Belediye Başkanı Mimar Turgay
Genç, titiz bir çalışma sonucunda
projeyi ihale aşamasına getirdiklerini söyledi.
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‘Genç Vekiller’
işbaşı yaptı
Döşemealtı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Döşemealtı Gençlik
Meclisi (DÖGEM), ilk toplantısını gerçekleştirdi. 50 genç vekil, kendi
meclis başkanı ile yönetim organlarını seçti.

D

öşemealtı
Belediye
Meclisi’nde kabul edilerek yürürlüğe giren
Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) ilk toplantısını
Belediye Meclis Salonu’nda
gerçekleştirdi. 14-25 yaş arasındaki 50 genç vekil, toplantı
öncesi düzenlenen kokteylde
Döşemealtı Belediye Başkanı
Turgay Genç’in konuğu oldu.
DÖGEM’in ilk toplantısına
Başkan Turgay Genç’in yanı
sıra Döşemealtı Kaymakamı
Mehmet Baygül, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP yöneticileri ve 50
genç vekilin aileleri katıldı.

DÖGEM marka olur
Açılış konuşmasını yapan
Döşemealtı Belediye Başkanı
Turgay Genç, “Gençlere yapabileceğimiz en büyük yatırım
nedir diye tartışırken onların
fikirlerini, düşüncelerini belediye hizmetlerine ve projelerine dahil etmeyi planladık.
Bu benim şu ana kadar en
çok önemsediğim proje diyebilirim. Çünkü bu projeyle
gençlerimizin demokratik bir
meclis oturum çalışmalarını
özümsemesini, yerel yönetimlere fikir ve düşünceleriyle
katkı sağlamasını amaçladık.
Üstelik bunu yaparken de cinsiyet eşitliği ile engelli kotasını zorunlu tuttuk” dedi. Genç
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uzun yıllar sonra DÖGEM Akademi bir marka olur.
DÖGEM siyaset üstü meclistir. Hiçbir siyasi partiye özgü
bir çalışma değildir. Gençlerimiz burada çeşitli eğitimler
alıp, bölgeleriyle ilgili proje
üretecekler. Avrupa’nın bir
çok şehrine giderek orada
bulunan gençlerle bir araya
gelerek bilgi alışverişinde bulunacaklar.”

Kaymakam Baygül’den
genç vekillere tavsiye
Döşemealtı Kaymakamı
Mehmet Baygül ise gençlere
tavsiyelerde bulunarak öncelikle belediye kanunu öğrenmelerini istedi. Gençlerin
tarafsız bir anlayışla hareket
etmesini isteyen Kaymakam
Baygül, “Tarafsız, objektif ve
kendi gözlemlerinize dayanarak ürettiğiniz fikirleriniz,
ilçemizin geleceğine ışık tutmalı. Şunu hiç unutmamak
gerekiyor. Bir ülkede öncelikle liyakate layık olmaya değer
vermek gerekiyor. Buradaki
çalışmalarınız geleceğe ışık
tutacak” dedi.

Birlikte yemin edip
görevlerine başladılar
Açılışın ardından Kaymakam Mehmet Baygül ve Belediye Başkanı Turgay Genç,
Döşemealtı’nın genç vekille-

ine rozetlerini takıp, sertifikalarını dağıttı. Meclis Üyelerinin yemin merasiminin
ardından oturumun geçici
başkanlığını Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç
yaptı. Genç vekiller, meclis
başkanlarını seçmek için oy
kullandı. 6 genç vekil aday
arasından Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
2’nci sınıf öğrencisi Halil İbrahim Kayalı 29 oy alarak meclis başkanı seçildi.

Başkan Genç’e teşekkür
Başkan olma hayalinin
gerçek olması nedeniyle çok
mutlu olduğunu dile getiren
Kayalı, “Öncelikle böyle bir
projeyi hayata geçirdiği için
Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç’e teşekkür
ediyorum. Bu koltuğun sorumluluğunun farkındayım.
Beni seçen arkadaşlarıma çok
teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım ile hayata geçireceğim
çok projemiz var” dedi.

DÖGEM’e
Katılım ve
Yönetişim
Ödülü
Vizyon projelerle dikkat çeken Döşemealtı
Belediyesi, yakın zamanda hayata geçirdiği
Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM)
projesiyle ödüle layık görüldü. Belediye
Başkanı Turgay Genç’e ödülünü CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdi.

S

osyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin
(SODEM) düzenlediği,
Belediyeler Buluşması ve
Yerel Yönetimler Ödül Toplantısına 3 proje ile katılan
Döşemealtı Belediyesi, “Katılım ve Yönetişim” dalında
ödül aldı.

500’ün üzerinde proje
yarıştı
İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde 200’e yakın belediyenin katıldığı ve 2 gün
süren zirvede 16 branşta 77
belediye ödüle layık görülürken Döşemealtı Belediyesi
500’ün üzerinde proje arasına girmeyi başardı ve Döşe-

mealtı Gençlik Meclisi projesiyle en iyi proje seçildi.

Başkan Genç’e ödülünü
Kılıçdaroğlu verdi
Ünlü oyuncu Volkan Severcan’ın
sunuculuğunu
yaptığı törende ismi okunan Döşemealtı Belediye
Başkanı Turgay Genç alkışlar arasında sahneye gelip,
ödülünü Cumhuriyet Halk
Partisi Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’ndan aldı.
Belediye Başkanı Turgay
Genç’i tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, ödüle layık
görülen diğer belediye baş-

Seçim sonuçları
Meclisin Divan Katip Üyeliklerine Şeyma Ekiz ile Ömer
Yakar seçilirken, Yürütme Kurulu seçimini Furkan Akın,
Oğuz Tevke, Nebahat Uçar ve
Melisa Gündoğmuş kazandı.
Gençlik Meclisi genel kurulun
ardından ilk toplantısını 20
Mart’ta gerçekleştirecek.

Antalya Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin
Osman Budak, Başkan Turgay Genç’i ilk tebrik eden isim oldu.
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Başkan Genç’ten genç
vekillere tavsiye:

AB Projesi
hazırlamaya
çabalayın

kanlarını ve temsilcilerini de
tebrik edip birlikte fotoğraf
çektirdiler.

Doğru işler yapıyoruz
Döşemealtı’nın gençlerine yönelik olarak hazırlamış
olduğu DÖGEM Projesinin
ödüle layık görülmesinden
dolayı mutlu olduğunu söyleyen Başkan Turgay Genç,
“Üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir projeydi. Antalya’nın tek, Türkiye’nin
örnek projelerinden birisi
olan DÖGEM ile gençlerimiz
kent yönetiminde söz sahibi
olacaklar. Fırsat eşitliği yara-

tabilmek için 50 vekilimizin
yarısı kız, yarısının da erkek
olmasına özen gösterdik ve
engelli gençlerimize de pozitif ayrımcılık yaptık. Genç
vekillerimiz demokrasi gereği kendi yönetimlerini belirlediler ve iş başı yaptılar.
Her bir genç vekilimiz yaşadıkları mahallelerde ve ilçemiz genelinde söz sahibi olacaklardır. Böylesine değerli
bir çalışmanın ödül alması
yaptığımız işlerin ne kadar
doğru ve yerinde olduğunu

göstermektedir” dedi.

Ankara’daki terör
saldırısına kınama
Ödülün verildiği gün Ankara’da meydana gelen terör
saldırısını da kınayan Başkan Turgay Genç, “Ardı arkası kesilmeyen terör olayları
hepimizin yüreğini yakıyor.
Ülkemizi kan gölüne çeviren
terör olaylarının biran evvel
sona ermesini diliyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan
rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum.”

D

öşemealtı
Belediye
Başkanı Turgay Genç,
Döşemealtı Gençlik
Meclisi Başkanı Halil İbrahim
Kayalı ve bir grup genç meclis üyesini ağırladı. Genç vekillere tavsiyelerde bulunan
Başkan Genç, “Avrupa Birliği
proje yazılımlarını çok önemseyin. Mümkün olduğu kadar her biriniz Avrupa Birliği
Projesi hazırlamaya çaba sarf
edin” dedi.
Genç vekilleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Genç,
Türkiye’ye örnek olan DÖGEM Projesinin başarılı bir
şekilde yürütüldüğünü söyleyip, çalışmalarda gelinen noktayı anlattı. Başkan Genç, “Bir
yönetmelik oluşturuyoruz.
Kendi meclisinizden kendiniz
geçireceksiniz ki bundan sonraki süreçlerde bu sizin anayasanız olacak” dedi.

“Bizim meclisi izleyin”
Başkan Genç sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeter ki bu eğitimler alınsın projeler üretilsin. Aylık meclis toplantıları
ve komisyon toplantılarında
bize ışık tutun, güzel fikirler
verin. Ben sizin meclis kararlarınızı her ay kendi ana mec-

lisimde okutacağım. Bizim
meclisi de izleyin” önerisinde
bulundu.

Gençlik Merkezi gelecek
yıla hazır
Başkan Genç, genç vekillere Döşemealtı’nda yaşayan
gençlere yönelik hazırlanan
Gençlik Merkezi Projesi hakkında da bilgiler verdi. Başkan
Turgay Genç, “İçinde derslikler, işlikler, sinema salonu,
yarı olimpik yüzme havuzlarının bulunduğu Gençlik
Merkezi’ni 1 yıl içerisinde
tamamlamayı
planlıyoruz.
Antalya’nın en güzel Gençlik
Merkezi Kompleksi’ni gençlerimiz yani sizler için projelendirdik” dedi.
Genç vekillerden Cafer
Uzunoğlu, Başkan Turgay
Genç, Başkan Yardımcısı Zafer Yörük ile Özel Kalem Müdürü Servet Özdemir’e kendi
yaptığı sulu boya resim tablosu hediye etti.

Birimleri gezdiler
Döşemealtı Gençlik Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kayalı ve genç vekiller, daha sonra belediye birimlerini ziyaret
ederek görevli personelden
bilgi aldılar.
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Başkan
Genç vizyon
projelerini
basına tanıttı
Döşemealtı Belediye
Başkanı Turgay
Genç,görev yaptığı 21
aylık dönemde ilçede
hayata geçirilen
projeler ve bundan
sonraki dönemde
yapılacak vizyon
projelerini Antalya
basınına tanıttı.

R

amada Otel’de düzenlenen basın toplantısında
gazetecilerin
karşısına çıkan Başkan Genç,
30 Mart yerel seçimlerinde
vaat ettiği projelerin büyük
kısmının hayata geçirildiğini,
vizyon projelerin vatandaşın
hizmetine sunulmaya devam
ettiğini aktardı.
İlçe nüfusunun büyük bir
çoğunluğunun köylerde yaşadığını anlatan Belediye Başkanı Turgay Genç,eski belde ve
köylerde yaşayan vatandaşlar
için modern çözümlerle şehir
yaşantısını ayaklarına hizmet
olarak götürdüklerini söyledi.
“Belediye sizin eviniz, evinize
hoş geldiniz” sloganıyla 21 ay
önce göreve başladığını söyleyen Genç, ilçeye 300 kilometre yeni yol kazandırdıklarını,

bunun yanında parke tesisi ve
atölyeler kurduklarını açıkladı. İlçenin en büyük sorunlarından birinin yağmur suyu
olduğunu aktaran Başkan
Genç, 20 mahallede dere ıslahı ve menfez çalışması yapıldığını sözlerine ekledi. Yapımı
devam eden ve ilçenin simgelerinden biri olmaya aday 2
bin kişilik 4 minareli müze caminin önümüzdeki günlerde
hizmete açılacağını bildirdi.
800 yıllık Selçuklu Kervansarayı Evdirhan’ı gün yüzüne
çıkardıklarını alanı açık hava
kültür merkezi olarak kullanmayı planladıklarını anlatan
Genç, 5 milyonluk liralık maliyetle restorasyon çalışmalarının tamamlanmasını planladıklarını söyledi.
Sadece ilçe merkezi değil
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tüm eski beldelerde de kent meydanları ve çok
amaçlı kapalı
pazar yerleri
yaptıklarını
sözlerine ekleyen Döşemealtı
Belediye Başkanı
Turgay Genç, “Buradaki eski köy görüntüsünden uzak modern küçük
şehirler yaratacağız. Amatör
sporcuların faaliyetlerini yapabilecekleri alanlar ile spor,
sanatsal etkinliklerin canlanabilmesi ve ilçenin sanat
spor merkezi haline gelebilmesi için Döşemealtı tiyatrosunu kurağız” dedi.
Kırkgöz Doğal Yaşam Alanı Projesi hakkında da gazetecilere bilgi veren Genç, “Kırkgöz için uygulama projesi
hazırlandı. 2017 yılı başında
bu proje hayata geçecek. 700
dönümlük bu alanda; kuş gözlem kuleleri, endemik bitki
sergi alanları, gölün içine doğru ahşap yürüyüş yolları kafeteryalar bulunacak. Benim
çok önem verdiğim ve vizyon
projelerimin başında yer alan
Kırkgöz projesi hayata geçtiğinde yaz akşamlarında tüm
Antalyalılar bu bölgeye gelecek” diye konuştu.
Projeleri arasında 200 öğrenci kapasiteli ekolojik kreş,
kapsamlı gençlik merkezi, oto
galericiler sitesi, canlı hayvan
pazarının da bulunduğunu
söyleyen Genç, ilçede yapımını tamamlayarak polise teslim

ettikleri mobese sisteminin
yanı sıra köylerde de kamera
sistemini kurup jandarmaya
teslim edeceklerini açıkladı.
İlçe merkezinde bulunan
kapalı pazarın üzerine güneş
panelleri yerleştirerek 760
kw’lık elektrik elde edeceklerini belirten Genç, bunun yapım maliyetinin ise 1 milyon
Euro olduğunu söyledi. Başkan Genç, ayrıca ilçenin simgesi haline gelen Döşemealtı
halısı için hazırladıkları projenin Avrupa Birliği’nden fon
aldığını, bu sayede köylü kadınların kültürlerini yaşatarak para kazandığını açıkladı.
Önümüzdeki 5 yıllık dönemde Sağlık Bakanlığı’nın ilçeye

hastane kurma gibi
bir planının olmadığını, bunun yerine ilçeye özel
bir hastane kazandırmak için
görüşmeler yaptıklarını belirten
Başkan Genç, “Her
ne koşulda olursa olsun en azından bir özel hastaneyi ilçeye kazandıracağım”
diye konuştu.
Döşemealtı’nda
sadece
14-25 yaş gençlerden oluşan
50 kişilik Döşemealtı Gençlik
Meclisi’ni (DÖGEM) hayata
geçirdiklerini anlatan Genç,
bu gençlerin önerilerinin belediye meclisine de sunulacağını söyledi. DÖGEM projesinin tüm benzeri projelerden
farklı olduğuna değinen Genç,
“Yüzde 50 cinsiyet kotası bulunuyor, ayrıca engelliler için
pozitif ayrımcılık yapılacak.
Her meclis üyesi genç Avrupa’ya giderek burada eğitim
alacak” dedi. Projelerin tanıtımının ardından gazeteciler
Belediye Başkanı Genç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Şehir Plancıları Odası
Antalya Şube Başkanı
Dr. Ebru Manavoğlu,
“Döşemealtı’nı,
Antalya’nın
gelişen yüzü olarak
görüyoruz. Döşemealtı
hem hızlı hem de çok
daha planlı bir biçimde
gelişiyor” dedi.

Şehir Plancıları Odası’ndan

Döşemealtı’na tam not
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i ziyaret eden
Şehir Plancıları Odası Başkanı Dr. Ebru Manavoğlu,
ilçedeki planlı yapılaşmanın kendilerini çok mutlu
ettiğini söyledi.

K

ısa bir süre önce gerçekleşen
seçimlerde Şehir Plancıları
Odası Antalya Şube Başkanlığına seçilen Dr. Ebru Manavoğlu ve
yönetim kurulu üyeleri, Döşemealtı
Belediye Başkanı Turgay Genç’i ziyaret etti. Manavoğlu ve yönetim kuruluna başarılar dileyen Başkan Genç,
projelerle ilgili bilgi verdi. Manavoğlu, “Biz yönetim kurulu olarak Döşemealtı’nı Antalya’nın gelişen yüzü
olarak görüyoruz. Çünkü Döşemealtı
hem hızlı hem de çok daha planlı bir

biçimde gelişiyor. Bizde bunu gözlemliyor ve tam not veriyoruz” diye
konuştu.

Planlı büyüyoruz
Döşemealtı ilçesinin için hazırlamış olduğu projeler hakkında bilgiler
veren Başkan Genç, “Kentin dağıtım
noktası olma yolundayız. Çok ciddi
oranda da göç alıyoruz. Ancak bu göç
akını çok daha elit ve bilinçli insanlardan oluşuyor. 10 yıl sonra Konyaaltı ilçesini yakalar hatta nüfus

Pazarcılar P
Odası’nın
ilk durağı
Döşemealtı

olarak geçebiliriz çünkü planlı alanlarımızın daha yüzde 8’i dolu iken
yüzde 92’lik bölüm boş durumda. En
büyük hassasiyetimiz ise kentin yapısını bozdurmadan planlı bir büyüme sağlamak” diye konuştu.

Vizyon projelerle büyüme
hızlanacak
Yeni eklenen belde ve köylerle birlikte 701 kilometrekarelik bir
alana sahip olduklarını ve yüzölçümü açısından Antalya’nın en büyük
merkez ilçesi konumuna gelindiğini
ifade eden Başkan Genç, “Planlı sahalarımızda kentleşme hızla oluyor.
Ancak köylerden mahalleye dönüşen
alanlarda da biz aynı planlı yapılaşmayı hedefliyoruz. Eksik olan bazı
mahallelerde üst planları hazırlama
aşamasındayız. Tarım ve hayvancılık

azarcılığın peygamber mesleği olduğunu söyleyen Oda
Başkanı İsmail Öz, “Bu kutsal mesleğe desteklerini hiç esirgemeyen Belediye Başkanımız
Turgay Genç’e çok teşekkür ederiz. İlçede yaptığı modern pazar
yerleri ile esnafımızı ve Döşemealtı halkını ne denli önemsediği

Antalya Semt Pazarcılar Odası
Başkanlığına seçilen İsmail Öz ve
Yönetim Kurulu Üyeleri Döşemealtı
Belediye Başkanı Turgay Genç’i
ziyaret etti.

alanlarının da çalışmaları sürüyor.
Vizyon projelerimiz hayata geçince
büyüme daha hızlı olacak düşüncesindeyim” dedi.

Kırkgöz Doğal Yaşam Alanı
Projesi en büyük hayalim
Kırkgöz gölü ile ilgili soruyu da
cevaplayan Başkan Genç, Kırkgöz
Projesinin kendisinin en büyük hayali olduğunu belirtti. Başkan Genç,
“Planlama için kurula gönderiyoruz.
Hedefimiz 2017 yılında start vermek. Benim en büyük hayalim bu
projeyi Döşemealtı’na ve Antalya’ya
kazandırmak” dedi. Manavoğlu, bölgede çok dikkatli ve özenli bir çalışma yapılması gerektiğini vurgularken, bu projenin hayata geçirilmesi
durumunda kentin en büyük cazibe
merkezi haline geleceğini söyledi.

ortada. Geçen dönem Antalya
Büyükşehir Belediyesi’nde Plan
Bütçe Komisyonunda bizlere büyük katkı ve destekleri oldu. Aynı
duyarlılığı Döşemealtı Belediye
Başkanı olduktan sonra da sergilemektedir. Bu nedenle yönetim
kurulumuzla birlikte ilk ziyaretimizi Döşemealtı’na yaptık” dedi.

“1 milyon 300 bin lira yatırım
yaparak çok amaçlı kapalı
pazaryerleri yaptık”
Belediye Başkanı Turgay Genç
ise göreve geldiği günden bu yana
3 mahalleye 4 yeni kapalı pazar
yeri kazandırdıklarını 5 pazar yeri
içinde ihalenin yapıldığını açıkladı. Özellikle eskiden köy olan yeni
mahallelerde büyük ihtiyaç olan
kapalı pazar yerleri için kolları
sıvadığını anlatan Başkan Genç,
“Toz toprak içinde hem esnafımız
hem de vatandaşlarımız alışveriş
yapıyordu. Bu görüntü bizlere
yakışmadığı için seçimlerden de
önce söz verdiğim gibi ilk etap
da 3 mahallemize 4 ayrı kapalı
pazaryeri yaptık. Yaklaşık 1 milyon 300 bin liraya inşa ettiğimiz
pazaryerlerinden 5 mahallemize
daha yapacağız” müjdesini verdi.
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Yeni ortaokul
için temel atıldı

D

öşemealtı
Belediye
Başkanı Turgay Genç,
Yalınlı Mahallesinde
Osman Ali Cingöz Ortaokulunun temel atma törenine
katıldı. Hayırsever Osman Ali
Cingöz tarafından yaptırılan
ve 1 milyon 300 bin TL’ye mal
olacak 12 derslikli 3 katlı ortaokulun hafriyat, kazım ve
alan dolgu işleri Döşemealtı
Belediyesi tarafından yapıldı.

Temel atma töreninin ardından okul bahçesinde öğrenci,
öğretmen ve katılımcılara yemek ikram edildi ve dualarla
temel atıldı.

Başkan Turgay Genç,
öğrencilerle
Törene Döşemealtı Kaymakamı Mehmet Baygül, Belediye Başkanı Turgay Genç,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Gül-

tekin Acar, Osman Ali Cingöz
İlköğretim Okulu Müdürü
Erol Kocababa, okul inşaatı
yapımını üstlenen müteahhit
Nadir Doğan, ilkokul öğrenci
ve öğretmenleri ile veliler katıldı.
Belediye Başkanı Turgay
Genç’i sevgi gösterileriyle
karşılayan ilkokul öğrencileri, ayrılırken de el sallayarak
uğurladı.

Büyük Antalyaspor Derneği, Başkan Genç’i ziyaret etti

“Antalyaspor taraftarlığı
kurumsallaştırılmalı”

Ş

ehrin Takımını Destekle
sloganıyla yola çıkan Büyük
Antalyaspor Derneği, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i
ziyaret etti. Dernek yönetimi, spora
ve sporcuya her zaman destek veren
Başkan Genç’e, Antalyaspor için birlikte projeler üretebileceklerini ifade
etti. Genç, Antalyaspor taraftarlığının kurumsallaştırılması gerektiğini
söyleyerek, “Kentimizin takımına
sahip çıkmak bizim en büyük görevimiz” diye konuştu.
Dernek Başkanı Mustafa Türker, Başkan Turgay Genç’e derneğin
ambleminin bulunduğu duvar saati
hediye etti. Dernek Başkanı Mustafa Türker, “Bizler bir taraftar grubu
değiliz. Antalya Kulüp Derneği ve
Antalyaspor Vakfı ile birlikte ortak
projeler üreterek, Antalyaspor’un
kentte yaşayan herkesle iç içe olmasını sağlayıp takıma destek olmayı
hedefliyoruz. En büyük hayalimiz
ise şampiyonluk. Başkanımız Turgay
Genç’te spora ve sporcuya büyük destek veriyor. Kendisine hem teşekkür
etmek hem de birlikte ortak projeler
üretmek istiyoruz.” dedi.

Antalyaspor-Galatasaray
maçına 35 çocuk
Sosyal projelere ağırlık verdiklerini kaydeden dernek yöne-

Kentimizin
takımına
sahip çıkmalıyız

ticileri, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Antalyaspor-Galatasaray
maçını
stadyumda canlı olarak izlemesi için,
hayatında hiç maça gitmemiş 35 Döşemealtılı çocuğu belediyemizin katkılarıyla maça götürmeyi planlıyoruz. Çocuklara, Antalyaspor forması,
atkıları ve şapkaları hediye ederek
Antalyaspor sevgisini aşılamak istiyoruz”

Öğrencilere etiket ve defter kabı
Büyük Antalyaspor Derneği tarafından, önümüzdeki eğitim ve öğretim yılının açılışında, Döşemealtı’nda bulunan okullarda Antalyaspor
etiketi ve defter kabı dağıtılması da
sosyal projeler arasında yer alıyor.
Ayrıca yine Atatürk Caddesi üzerinde

bulunan tüm işyerlerine Antalyaspor
afişleri dağıtılması planlanıyor.

Başkan Genç ise “Kentimizin takımına sahip çıkmak bizim en büyük görevimiz. Bilindiği gibi uzun
zamandır çözülemeyen yer tahsisi
nedeniyle Antalyaspor tesisleri yapılamıyordu, göreve gelir gelmez Döşemealtı Belediyesi olarak bu sorunu
çözdük ve temeli de atıldı. Bizler sorun yaratmak için değil yasaların ön
gördüğü ölçüde çözüm üretmek ve
yaşadığımız kentin değerlerine sahip
çıkmak için varız. Antalyaspor da bizim markamız, değerimizdir” dedi.
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İlçe genelinde ücretsiz
kanser taraması yapılacak
Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü
Kanser Şubesi tarafından
yürütülecek kanser taramaları
kapsamında Döşemealtı
Belediyesi ile işbirliği protokolü
imzalandı. Döşemealtı
Belediyesi’nde yapılan törende
Belediye Başkanı Turgay Genç
ve Antalya Halk Sağlığı İl Müdür
Yardımcısı Dr. Arif Kaplan
KETEM protokolüne imza attı.

Ulaşım hizmeti Döşemealtı
Belediyesi’nden
Protokol gereği Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli aile hekimleri
ilçede bulunan ve ücretsiz kanser
taraması yaptırmak isteyen 40 yaş
üstü kadınların adres tespitlerini yapacak. 40 yaş üstü kadınların
özellikle meme kanseri taramalarında, Kanser Erken Teşhis Tarama Ve
Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından gerçekleştirilirken, kadınların
ulaşımlarını sağlama görevini de
Döşemealtı Belediyesi üstlenecek.
Özellikle kadınlara yönelik kanser taramasında erken teşhis ve

tedavi amaçlanıyor. Kanser Erken
Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri’ne (KETEM) gitmek isteyen kadınlar için imzalanan protokol gereğince Döşemealtı Belediyesi, ilçede
yaşayan kadınların ulaşımlarını karşılayacak. KETEM merkezinde muayene edilen kadınlar aynı şekilde
Döşemealtı Belediyesi’nce evlerine
ulaştırılacak.

Döşemealtı’nda yaşayan
her kadın bu hizmetten
faydalanabilecek
İşbirliği protokolünden duyduğu
memnuniyeti dile getiren Belediye

Başkanı Turgay Genç, “Daha önce
benzer toplantılar belediyemiz personeli için yapılıyordu, oradaki toplantılarda bu konunun çok önemli
olduğunu ve Döşemealtı’nda yaşayan tüm kadınlarında aynı sağlık taramasından faydalanabilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Attığımız
imzanın bu kapsamda olmasından
ayrıca mutluyum. Sonuç itibariyle Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve
Eğitim Merkezi (KETEM) ile yapmış
olduğumuz ortak çalışma protokolünün hayırlı olmasını dilerim” diye
konuştu.
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Güreşçiler tempo arttırdı

D

öşemealtı Belediyesi
Spor Kulübü Güreş takımı yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
Minikler dahil her boyda 30
sporcu ile Kırkpınar güreşlerine hazırlanan Döşemealtı
Belediyesi Spor Kulübü güreş
takımının Yeniköy stadındaki
çalışmalarını izleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay
Genç, bu yıl ki müsabakalarda
önemli başarılar elde edeceklerine inandığını söyledi.

Başkan Turgay Genç,
güreş takımının
çalışmalarını izledi
Geçen yılın Başpehlivanı
Orhan Okulu, Serkan Şentürk, Ramazan Bircan ve Ali
Altun Yeniköy Stadyumu’nda
ilk yağlı güreş antrenmanlarına çıktı. Antrenör Kemal
Yılmaz nezaretinde ilk antrenmanlarına katılan başpehlivanları Belediye Başkanı
Turgay Genç’te yalnız bırakmadı. 3 saat süren antrenmanların bir kısmını izleyen
Genç, şehir stadyumunun
Kırkpınar güreşlerine kadar

sadece güreş antrenmanlarına ayrıldığını söyledi. Güreşçiler için her türlü imkanın
seferber edildiğini söyleyen
Genç, “Başta ata sporumuz
güreş olmak üzere amatör
sporların tamamına destek
veriyoruz” dedi.

Haftada 6 gün antrenman
Döşemealtı
Belediyesi
Spor Kulübü Güreş Takımı
Antrenörü Kemal Yılmaz sezon hazırlıklarına aylar öncesinden başladıklarını ve
haftanın 6 günü idman yaptıklarını bildirdi. Yılmaz, “3
Nisan’da başlayacak güreş
sezonu için güreşçilerimiz
yoğun bir tempo da çalışmalarını sürdürüyor. Haftanın
3 günü salon, 2 günü çayırda
yağlı güreş ve 1 gün de kondisyon amaçlı kros çalışmaları
yürütüyoruz. Bizleri her koşulda destekleyen ve yanımız
da olan Belediye Başkanımız
Turgay Genç’e, Spor Kulübü
Başkanımız Cihan Sidel ve
manevi desteğiyle gücümüze
güç katan Döşemealtı halkına
teşekkür ederiz” dedi.

Kırkpınar’ın en büyük
adayı
Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü
güreşçileri önce İzmir’de ardından Antalya’daki müsabakalarda Döşemealtı ilçesini
temsil edecekler. Döşemealtı
ve Kumluca güreşlerinin ardından yapılacak olan tarihi
Kırkpınar Güreşleri için tekrar kampa girecekler. Geçen
yılın başpehlivanı Orhan
Okulu, bu yıl da Kırkpınar
Güreşleri’nde altın kemer hedeflediğini söyledi.
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