Vali Karaloğlu’ndan Döşemealtı yorumu:

Antalya’nın
parlayan
yıldızı...

Antalya Valisi
Münir Karaloğlu,
Döşemealtı’nı ziyaret
ederek bölgedeki yatırımları inceledi:
“Döşemealtı,
Antalya’nın
yeni parlayan
yıldızı.”
4’te

’de
2. dönem başlıyor

Başkana teşekkür!

Antalyaspor Tesisleri açılış
töreninde taraftarlar Başkan Genç’e
sevgi gösterisinde bulundu. 11’de

OCAK 2017

Döşemealtı
kar beyaz
Geçtiğimiz haftalarda etkili
olan kar yağışı ile ilçe adeta
beyaz örtüye büründü. 12’de

Toplu
sözleşme
sevinci

Gençlik Merkezi’nin
yapımına başlandı
Antalya’nın yeni yaşam
merkezi Döşemealtı’nda
yatırımlar hız kesmiyor.
Döşemealtı Belediye
Başkanı Turgay Genç’in
vizyon projeleri arasında yer
alan Gençlik Merkezi’nin
yapımına başlandı. Merkez
yaklaşık 6 milyon liraya mal
olacak ve yıl sonuna kadar
tamamlanacak. 5’te

Döşemealtı Belediyesi ile
Tüm-Bel-Sen arasında,
140 memur ve sözleşmeli
memuru ilgilendiren toplu iş
sözleşmesi, belediye binasında
törenle imzalandı. 8’de

Yeni kimlik
kartları
dağıtılıyor
Yeni çipli kimlik kartlarının
dağıtımına başlandı.
Döşemealtı Kaymakamı
Mehmet Baygül ve Başkan
Turgay Genç birlikte yeni kart
başvurusu yaptı. 2’de

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in vizyon
projeleri arasında yer alan ve
geçtiğimiz yıl Sosyal Demokrat
Belediyeler Birliği tarafından
ödüle layık görülen Döşemealtı
Gençlik Meclisi’nde ikinci dönem kayıtları başladı. 6-7’de

2 yeni
oyun
Üreten belediye
DÖŞEMEALTI

D

öşemealtı Belediyesi’nin bu dönem
hayata geçirdiği parke ve bordür
taşı fabrikası ile demir ve ahşap
atölyeleri, iş verimini iki kat artırdı. Kameriyeden piknik masasına, banklardan idari
bina mobilyalarına kadar birçok başlıkta
üretim bu atölyelerde gerçekleşiyor. 3’te

D

öşemealtı
Belediyesi Halk Tiyatrosu (DHT) Şubat
ayında iki yeni oyunu
daha
sanatseverlerle
buluşturacak. “İnadına Yaşamak” ile “Harikalar Mutfağı” adlı müzikli çocuk
oyunu Şubat ayında DHT
sahnesinde olacak. 2’de

Gençler sordu,
Başkan cevapladı
Başkan Turgay Genç, Döşemealtılı gençlerin
organize ettiği toplantıda bugüne dek yapılan ve
yapımı süren çalışmalar hakkında bilgi verdi. 9’da
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Yeni kimlik kartları Y
için başvuru zamanı
Döşemealtı Kaymakamı Mehmet Baygül ve Başkan
Turgay Genç birlikte çipli kimlik kartı başvurusu yaptı.

eni yılın ilk mesai saatinde
Döşemealtı
Hükümet Konağı içerisinde bulunan İlçe Nüfus
Müdürlüğüne giden Belediye
Başkanı Turgay Genç, Nüfus
Müdürü Mevlüt Şimşek ve
çalışanların yeni yılını kutlayıp işlemlerini başlattı.
Taklit
edilemeyen
nitelikte tasarlanan,
tahrif ve sahteciliğe imkan
vermeyen,
kredi kartı boyutlarındaki tasarlanan yeni
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Kartları için ilk başvuruyu
Kaymakam Mehmet Baygül
ile birlikte yapan Belediye
Başkanı Genç, biyometrik
ölçülerde çekilen fotoğraf ve
eski nüfus cüzdanı ile işlem
yaptırdı.
Parmak ve avuç içi izi veren Başkan Genç ve Kaymakam Baygül, Nüfus Müdürlüğü personelinden kart için
kullanılacak geçici şifrelerin
bulunduğu zarfları teslim

aldı. Başkan Turgay Genç,
“Kredi ve banka kartlarında
olduğu gibi şifre sistemi bulunan yeni kartlar çalınmaya
ve kopyalanmaya karşı korumalı. Bu nedenle dolandırıcılık ve sahteciliğin önüne
geçilecek” dedi.
Kaymakam Mehmet Baygül, 14 Mart 2016 tarihinde
pilot il Kırıkkale’de kullanıma başlanan çipli kimlik
kartları 2 Ocak 2017 itibariyle tüm yurtta kullanılmaya başlandığını hatırlattı.
Nüfus Müdürü Mevlüt Şimşek ise başvuruların alınmaya başlandığına değinerek,
“Vatandaşlarımız eski nüfus
cüzdanı, ehliyet ya da pasaport ile başvuru yapabilirler.
Biyometrik fotoğraf ile başvuru alınacak. Gerekli evrakların tesliminin ardından
imza ve parmak izi alınarak
sisteme yüklenecek. Kayıt
işlemi yapılır yapılmaz eski
nüfus cüzdanları geçerliliğini kaybedecek. Bizde 15 gün
geçerli olacak bir belge vereceğiz. Kimlik kartları posta
ile evlere gönderilecek” diye
konuştu.

DHT’den iki yeni oyun
Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosu
(DHT) Şubat ayında iki yeni oyunu daha
sanatseverlerle buluşturacak. “İnadına
Yaşamak” ile “Harikalar Mutfağı”
adlı müzikli çocuk oyunu
Şubat ayında DHT
sahnesinde
olacak.

G

eçen yıl Ramazan Şenlikleri
kapsamında
mahallelerde sergilediği orta oyunu ile Döşemealtılılarla buluşan
Döşemealtı Belediyesi
Halk Tiyatrosu, iki yeni
oyunu daha sahnelemeye hazırlanıyor.
Sezon boyunca “Entrikalı Dolap Komedyası”
adlı oyunu sahneleyen
tiyatro ekibi, Döşemealtılılar tarafından büyük beğeni topladı.

DÖŞEMEALTI’NIN İLK
ÇOCUK OYUNU
DHT’li oyuncular
bir yandan Metin Balay’ın Türkiye’de birçok
kez sahnelenen “İnadına
Yaşamak” adlı oyununu,
diğer taraftan da Döşemealtı’nın ilk çocuk oyununu hazırlıyor. “Harikalar Mutfağı” adlı oyun,
müzikli bir şölen havasında

çocuklarla buluşmak için gün
sayıyor. Her iki yeni oyun da
Şubat ayından itibaren sahnelenecek.

can, oyunun 12 hafta boyunca
yaklaşık 4 bin kişi tarafından
izlendiğinin altını çizdi.

KÜLTÜREL GELİŞİME KATKI

ENTRİKALI DOLAP
KOMEDYASI’NA YOĞUN
İLGİ
26 Ekim tarihinden bu
yana sahnelenen Entrikalı
Dolap Komedyası, tiyatroseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle
Nisan sonuna kadar DHT sahnesinde olmaya devam edecek. Her Cuma saat 20.00’de
Yeşilbayır Kültür Merkezi’nde
sahnelenen ücretsiz oyunu
izlemek isteyenler, (242) 443
1 377 no’lu telefondan rezervasyon yaptırabilecek.

3 AYDA 4 BİN İZLEYİCİ
DHT Sanat Yönetmeni Müfit Kayacan, Entrikalı Dolap
Komedyası isimli oyuna sadece Döşemealtı’ndan değil Antalya’nın merkez ilçelerinden,
hatta Korkuteli ve Burdur gibi
uzak merkezlerden bile izleyici geldiğine dikkat çekti. Kaya-

Tiyatronun bölgenin kültürel gelişimine katkı sağladığına değinen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay
Genç ise, “DHT’yi kurarken
güzel tepkiler alacağımızı
biliyorduk. İlk kez Ramazan
Şenlikleri’nde sahne alan tiyatromuz daha sonra Entrikalı Dolap Komedyası ile seyirci
karşısına çıktı. Tiyatrocularımız, Şubat ayında biri çocuk
oyunu olmak üzere iki yeni
oyunla daha Döşemealtılılarla
buluşacak” dedi.
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Fabrikası ve
atölyeleriyle
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Üreten belediye
DÖŞEMEALTI
D

öşemealtı
Belediyesi’nin bu dönem hayata
geçirdiği parke ve bordür taşı fabrikası ile demir ve
ahşap atölyeleri, iş verimini
iki kat artırdı. Kameriyeden
piknik masasına, banklardan
idari bina mobilyalarına kadar
birçok başlıkta üretim yapabilen Döşemealtı Belediyesi,

maliyetleri yaklaşık yüzde 80
azaltmayı başardı.

ATÖLYELER TEK ÇATI
ALTINDA
Döşemealtı Belediyesi Parke Tesisleri içinde bulunan demir ve ahşap atölyeleri, yılda
ortalama 600 masa, 300 bank
ve 20 kameriye üretebiliyor.
Yüzde 80’e varan oranlarda tasarruf sağlayan tesislerde ayrıca, belediyenin idari binaları
için mobilya üretiminin yanı
sıra okul, cami, sağlık ocakları ve parklar gibi tüm kamusal
alanlarda bulunan kent mobilyalarının tamir bakım ve onarımı yapılıyor.

KENT MOBİLYALARINDAN
AHŞAP PALETE
İhtiyaç duyulan kent mo-

bilyaları dışarıdan satın almak
yerine kendi ahşap ve metal
atölyelerinde üretim yapan
Döşemealtı Belediyesi, yakında kurulacak olan Nar Masa
birimi içinde birbirinden güzel mobilyalar üretiyor. Parke
ve bordür taşlarının paletleri
de yine ahşap atölyesinden çıkıyor.

ATÖLYELERDE YAPILAN
ÇALIŞMALARA YERİNDE
İNCELEME
Döşemealtı Belediyesi Park
ve Bahçeler Müdürü Sevgi
Türkay, belediyeye ait atölyelerde yapılan çalışmaları
yerinde inceledi. Belediyenin
ahşap atölyesinde 2, kameriye
ve bank yapımında 4 personel
olmak üzere toplam 6 kişi istihdam ediliyor.
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Vali Münir Karaloğlu’nu, Başkan Turgay Genç bina girişinde karşıladı.

Evdirhan’ı gezen Vali Karaloğlu, her türlü desteğin sağlanması talimatını verdi.

Vali Karaloğlu: Döşemealtı,

Antalya’nın parlayan yıldızı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Döşemealtı’nı
ziyaret ederek bölgedeki yatırımları inceledi.
Tarihi Evdirhan Kervansarayı ile yapımı devam
eden 2 bin kişilik merkez Müze Cami’ne
hayran kaldığını dile getiren Vali Karaloğlu,
“Döşemealtı, Antalya’nın yeni parlayan yıldızı.
O gözle bakıyoruz” diye konuştu.

D

öşemealtı ziyaretine
Hükümet Konağı ile
başlayan Münir Karaloğlu’nu İlçe Kaymakamı
Mehmet Baygül, Belediye Başkanı Turgay Genç ve ilçe protokolü karşıladı. Kaymakam
Baygül, mahalle muhtarları ve
esnafların da katıldığı toplantıda Vali Karaloğlu’na ilçenin
tarihi ve yatırımlarıyla ilgili
brifing verdi. İlçe ziyaretlerine
Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak ve kurum amirleri de
katıldı.

KARALOĞLU, DÖŞEMEALTI
BELEDİYESİ’NDE
Brifingin ardından Döşemealtı Belediyesi’ni ziyaret
eden Antalya Valisi Münir
Karaloğlu’nu, Başkan Turgay
Genç, Başkan Yardımcıları
Naci Alın, Zafer Yörük, meclis
üyeleri, belediye birim müdürleri ve personel, bina girişinde çiçeklerle karşıladı. İnşaatı

Vali Karaloğlu, yapımı süren
Ekolojik Kreş’in maketini inceledi.

son aşamaya gelen Kent Meydanı’nı inceleyip bilgi alan Karaloğlu, daha sonra fuaye salonunda hazırlanan projeleri
inceledi. Vali
Karaloğlu,
örnek projelere destek sözü
verdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu,
Türkiye’de bir ilk olan Müze
Cami’yi yerinde inceledi.
Karaloğlu, yapımı devam eden
projeye hayran kaldı.

GEREKLİ DESTEĞİ VERMEYE
HAZIRIZ
Projeleri harita üzerinde
de inceleyen Vali Karaloğlu,
Evdirhan’ın restorasyon projesiyle ilgili her türlü kolaylığın ve desteğin sağlanması
talimatını verdi. Karaloğlu,
belediye ziyaretinin ardından
Antalya’nın içme su kaynağı Kırkgöz Gölü’ne gitti. Vali
Karaloğlu, Belediye Başkanı
Turgay Genç’in Kırkgöz Gölü
Yaşam Vadisi projesini yerinde dinleyip Döşemealtı’nın
tarihi değerlerinden Kırkgözhan’ı gezdi. Vali Karaloğlu, “İlçeyi kalkındıracak
ve çok büyük bir cazibe
merkezi haline getirecek
projeye Kırkgözhan da
dahil edilmeli. Bunun
için gerekli desteği
vermeye hazırız”
dedi.

MÜZE CAMİ’YE yır Mahallesinde yaptırılan
Göç İdaresi Geri Gönderme
TAM NOT
Merkezi’ni gezen Karaloğlu,
Kırkgözhan’ın ardından
Valilik
tarafından
Ye ş i l ba-

oradan Müze Cami’ye geçti.
Cami inşaatını yerinde inceleyen ve Diyanet Vakfı’ndan
destek alınmasını isteyen
Vali Münir Karaloğlu’nun
Döşemealtı’ndaki son durağı
restorasyon aşamasına gelen
Evdirhan Kervansarayı oldu.
Burada incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan
Karaloğlu, kervansarayın bir
an önce turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Döşemealtı ziyaretinde
Antalya’nın içme suyu kaynağı
Kırkgöz’e de uğrayan Vali
Karaloğlu, buranın durumuyla
ilgili Başkan Genç’ten yerinde
bilgi aldı.
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Gençlik Merkezi’nin
yapımına başlandı
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Antalya’nın yeni yaşam merkezi Döşemealtı’nda yatırımlar hız
kesmiyor. Başkan Turgay Genç’in vizyon projeleri arasında yer
alan Gençlik Merkezi’nin yapımına başlandı.
Döşemealtı’nın ilk gençlik merkezi yaklaşık 6 milyon
liraya mal olacak ve yıl sonuna kadar tamamlanacak.

GENÇLİK
MERKEZİ
PROJESİ

D

öşemealtı
Belediyesi’nin ilçeyi modern bir
görünüme kavuşturan
projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Başta gençler olmak
üzere 7’den 77’ye tüm Döşemealtılıların yararlanabileceği
açık ve kapalı yüzme havuzlu
Gençlik Merkezi, Yeşilbayır
Mahallesi’nde bulunan Şehit
Er Tevfik Cebeci Stadı’nın yan
tarafındaki 6 bin metrekarelik
alana inşa ediliyor.

Döşemealtı’na
kış makyajı
D
öşemealtı
Belediyesi’nin cadde, sokak,
park ve kamusal alanlardaki ağaçların budanması,
kuruyan bitkilerin yerine yenilerinin dikilmesi ve bölgenin
yapısına uygun yeşillendirme
çalışmaları aralıksız sürüyor.
Döşemealtı Belediyesi Park
ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 82 park
ve yeşil alanda kent estetiğini
artırmak amacıyla 50 bin menekşe, yayılıcı ardıç, aslanağzı

AÇIK-KAPALI YÜZME
HAVUZLARI VAR
Biri bodrum kat olmak
üzere toplam 3 katlı olarak
projelendirilen
Döşemealtı
Gençlik Merkezi’nin inşaatı 300 günde tamamlanıp
hizmet vermeye başlayacak.
Gençlik Merkezi’nde açık ve
kapalı yarı olimpik yüzme havuzları, çocuklar için mini havuzlar, engelli vatandaşlar için
özel platformlar, dinlenme

ve portakal fidanı dikimi ve
refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarını bitirdi. Ardından
ilçede kış makyajına başlayan
ekipler 103 personel ile kentin
tüm noktalarında bulunan refüjler ile okul, cami ve benzeri
kamusal alanlarda ağaç budamalarına başladı.
İlçe genelindeki tüm park
ve bahçelerde bakım onarım
yapan ekipler bozulan çocuk
oyun parkları ve kent mobilyalarını tamir ediyor.

alanları ve 60 araçlık otopark
yer alacak.

HER KATI ÖZEL OLARAK
PROJELENDİRİLDİ
Gençlik Merkezi’nin bodrum katında; çok amaçlı eğitim ve gösteri salonu, çeşitli
sportif etkinliklerin yapılabileceği oyun alanları, depo ve
sığınak var. Giriş katında; yarı
olimpik yüzme havuzu, hemşire ve doktor odası, eğitmen

odaları, bilgisayar dersliği,
idari ofisler, 100 kişi kapasiteli konferans salonu, 2 ayrı seminer odası, soyunma odaları
ve duş kabinleri bulunacak.
Üst katta ise çok amaçlı plastik sanatlar atölyesi, 2 müzik
odası, drama ve tiyatro salonları, mutfak, sergi alanı ve dinlenme bölümleri yer alıyor.

GENÇLERİMİZE YATIRIM
YAPMAYA DEVAM
EDECEĞİZ
Döşemealtı’nın ilk Gençlik Merkezi tamamlandığında gençler, kültürel, sanatsal
ve sportif aktivitelerini tek
bir çatı altında yapma imkanı bulacak. Gençlere yatırımı,
geleceğe yatırım olarak gördüğünü söyleyen Başkan Turgay
Genç, şunları söyledi:
“Döşemealtı büyüyor ve
gelişiyor, buna paralel olarak
da ihtiyaçlar çeşitleniyor. Bu
sorumluluk duygusuyla yatırımlarımızı planlıyor, projelendiriyor ve çalışıyoruz. İnşaatına başladığımız Gençlik
Merkezi ile gençlerimiz okul
dışındaki zamanlarını burada
kültürel, sanatsal ve sportif
faaliyetlerle
değerlendirme
fırsatı bulacak. En önemlisi de
gençlerimiz artık kent merkezine gitmek zorunda kalmayacak” dedi.
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Genç Vekillerden final
Döşemealtı Belediyesi’nin gençlere yönelik ödüllü projesi Döşemealtı Gençlik Meclisi’nin
(DÖGEM) 11’nci ve son Meclis Toplantısı, Boğazkent Alva Donna Hotel’de gerçekleştirildi.
DÖGEM’in 1. Dönem 50 Kurucu Genç Vekili, Döşemealtı tarihine geçti.

O

cak dönemi Meclis
Başkanı Cafer Uzunoğlu başkanlığında
Hande Yalın ve Mustafa Emre
Gökoğlu Katip Üyeliği’nde
bir araya gelen Genç Vekiller
gündem maddelerini görüşüp
DÖGEM’in 1 yıllık değerlendirmesinde bulundular. Genç
vekiller ayrıca ‘Genç Girişimcilik’ konulu eğitim seminerine de katılarak 1 yıl boyunca
DÖGEM Akademi bünyesinde verilen kişisel, sosyal ve
mesleki gelişim eğitimlerini
de tamamlamış oldular.

DÖŞEMEALTI’NIN
GENÇLERİ FARK YARATTI
Eğitim semineri ve Meclis
Toplantısı’nın ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
tarafından Genç Vekiller için
özel olarak hazırlanan sertifikalar dağıtıldı. Toplantıya
telefonla katılan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay
Genç, Genç Vekillere Döşemealtı’na kattıkları değerler
için teşekkür ederek “Hazırladığınız projeler ve yaptığınız
etkinlikler ile Döşemealtı’nda
fark yarattınız, fırsat verildiğinde gençlerin neler yapabileceğini gösterdiniz. Güzel
işler yaptınız, hepinize ayrı
ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Genç vekillerin sertifikalarını
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Cevat Yanar teslim etti.

DÖŞEMEALTI’NIN
İLK GENÇ VEKİLLERİ
Döşemealtı’nda yaşayan
gençlerden kurulu Döşeme-

DÖGEM Ocak 2017 Meclis
Toplantısı’na Cafer Uzunoğlu
başkanlık ederken, Hande Yalın
ve Mustafa Emre Gökoğlu ise
Katip Üyeliği görevini yürüttü.

altı Gençlik Meclisi’nin (DÖGEM) 1 yılı geride bıraktı.
Gençlerin yerel yönetimlerde
söz sahibi olabilmesi amacıyla engelli gençlere pozitif ayrımcılık ve yüzde 50 cinsiyet
kotası ile kurulan DÖGEM,
kısa sürede adını duyurmuş,
Sosyal Demokrat Belediyeler
Birliği tarafından Katılım ve
Yönetim Ödülü’ne layık görülmüştü.

SİYASİ PARTİLERE ZİYARET
Yıl boyunca çeşitli kültürel etkinliklere katılan genç
vekiller Ankara’ya gidip eski
ve yeni Türkiye Büyük Millet

Meclisi’ni ziyaret etti. Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesine
çiçek bırakıp saygı duruşunda bulunan DÖGEM grubu,
TBMM’de Cumhuriyet Halk
Partisi, Adalet ve Kalkınma
Partisi ve Milliyetçi Hareket
Partisi’nin vekillerine uğradı.
Genç Vekiller, Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ile parti
genel merkezinde görüşüp

DÖGEM’i ve Döşemealtı’nı
anlattılar.

KARARLAR ALDILAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ruhuna uygun
olarak kurulan Döşemealtı
Gençlik Meclisi DÖGEM, 1425 yaş arası gençler arasından
bağımsız bir komite tarafından seçildi. Kendi yürütme
organlarını belirleyen genç
vekiller her ay Döşemealtı
Belediyesi Meclis Salonu’nda
toplanarak gündem maddelerini görüştüler. Aldıkları
kararlar Belediye Meclisi’nde
tavsiye niteliği taşıdı.

SOSYAL, KÜLTÜREL VE
SANATSAL ÇALIŞMALAR
Şehitler için bir “Şehitler
Korusu” oluşturulmasına öncülük eden Döşemealtı’nın
Genç Vekilleri, sosyal projeler
kapsamında engelli bireylerin
sorunlarına dikkat çekmek
için ilçe merkezinde yürüyüş
düzenledi. DÖGEM Akademi
bünyesinde ücretsiz kişisel,
sosyal ve eğitim seminerlerine katılma fırsatı bulan genç
vekiller, AB Erasmus+ projelerinden yararlandırıldı. Doğa
yürüyüşleri ve sportif faaliyetlere de katılan gençlerden
Cafer Uzunoğlu, ‘Yörük Kültürü’nü anlatan bir kara kalem sergisi açtı.

Genç Girişimcilik Semineri
1 yıl boyunca DÖGEM Akademi bünyesinde kişisel, sosyal ve mesleki gelişim eğitimleri alan Genç
Vekiller, son meclis toplantısının ardından ‘Genç Girişimcilik’ konulu eğitim seminerine de katıldı.
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Teröre karşı birlik mesajı
DÖGEM’in Aralık ayı genel kurul
toplantısında siyasi parti temsilcilerinin de katılımıyla teröre karşı
ortak bildiri yayınladı. Genç Vekillerin davetine Cumhuriyet Halk
Partisi İlçe Gençlik Kolları Başkanı
Doğukan Dağlar ve yönetimi, Döşe-

mealtı Ülkü Ocakları AR-GE Başkan
Yardımcısı Eyüphan Kızılkaya ve Yönetimi, Ak Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Katça ve yönetimi
katılarak ortak bildiriye imza attılar.
Gençler “Terör Türkiye’yi teslim alamayacaktır” dedi.

Yörük Kültürü Sergisi

DÖGEM tarafından düzenlenen,
Yörük gelenek-görenekleri ile yaşayış şekillerinin tanıtıldığı Yörük
Kültürü ve Resim Sergisi, belediye

fuaye alanında açıldı. Kara kalem
resim sergisini gezen ve Yörüklerin
kullandığı eşyaları inceleyen ziyaretçiler Yörük türkülerini dinledi.

İkinci dönem başlıyor
Döşemealtı Belediye
Başkanı Turgay
Genç’in vizyon
projeleri arasında yer
alan ve geçtiğimiz
yıl Sosyal Demokrat
Belediyeler Birliği
tarafından ödüle layık
görülen Döşemealtı
Gençlik Meclisi’nde
ikinci dönem kayıtları
başladı.

İ

lçe gençlerinin yerel yönetimlerde söz sahibi olması ve kent yönetimine
katılmaları amacıyla geçen yıl
kurulan Döşemealtı Gençlik
Meclisi’nde (DÖGEM) ikinci
yıl heyecanı yaşanıyor. Kayıtlar 3 Şubat’a kadar devam
edecek.

KADINLARA VE
ENGELLİLERE POZİTİF
AYRIMCILIK
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi
bu yıl da yüzde 50 cinsiyet
kotası ve engellilere pozitif
ayrımcılık uygulanacak örnek
projede, Döşemealtı’nın genç
vekillerini 4 kişiden oluşan
seçici kurul belirleyecek. Antalya’da bulunan üniversiteler ile gençlik çalışmaları ve
projeleri yürüten sivil toplum
örgütü temsilcilerinden oluşacak seçici kurulun belirleyeceği 50 genç, 1 yıl süreyle
Döşemealtı Genç Vekilliği yapacak.

GENÇLERE YENİ UFUKLAR
AÇIYOR
Projeyle gençlerin, Döşemealtı’nın geleceği hakkında
özgür biçimde kararlarını ver-

resel ısınma ve ekoloji eğitim
semineri, girişimcilik ve KOSGEB projeleri eğitim semineri, İngilizce konuşma eğitim
semineri, stresle mücadele
eğitim semineri, boş zaman
yönetimi ve dinlenme semineri.
meleri, kent yönetimine katılımcı ve çözüm ortağı olmaları, kente yönelik çalışmalar
ve projeler üretmeleri hedefleniyor. Girişimci dinamik
kimliklerin ön plana çıkmasını sağlayan DÖGEM’le, genç
vekillerin araştıran, üreten,
topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmaları
desteklenerek evrensel insan
haklarına saygılı, çevreye ve
doğaya duyarlı, barış içinde
ve birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştirmeleri; ortaklık
anlayışı, empati yeteneği ve
hoşgörü kültürü kazanmaları
amaçlanıyor.

KARARLARI MECLİSTE
GÖRÜŞÜLECEK
Türkiye Büyük Millet
Meclisi ruhuna uygun olarak
planlanan, hiçbir siyasi partiye ya da güce endeksli olmayacak Gençlik Meclisi, öz-

gürlükçü ve katılımcı biçimde
bütün gençliği temsil ediyor.
Kendi yönetimini belirleyecek olan genç vekillerin almış
oldukları her karar Belediye
Meclisi’nde tavsiye niteliği
taşıyacak. DÖGEM Akademi
bünyesinde ücretsiz olarak
sosyal ve mesleki eğitimler
alacak olan gençler, Avrupa’da eğitim seminerlerine
katılabilecek.

DÖGEM VEKİLLERİNİN
ALACAĞI EĞİTİMLER
Temel vatandaşlık hakları
eğitim semineri, liderlik eğitim semineri, etkili iletişim
ve beden dili eğitim semineri,
etkili sunum teknikleri eğitim semineri, Türkiye yerel
yönetimler eğitim semineri,
Avrupa Birliği proje döngüsü yönetimi eğitim semineri, Kalkınma Ajansları proje
döngüsü eğitim semineri, kü-

ÖRNEK PROJE
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçede yaşayan gençlere yönelik hazırlanan Döşemealtı Genç
Vekilleri (DÖGEM) projesinin, kısa sürede başta Antalya olmak üzere Türkiye genelinde dikkatleri çektiğini
söyledi. Başkan Genç, “Daha
kuruluşunda Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık görülen
DÖGEM, iç işleyişi, eğitim,
sosyal, kültür, sanat ve sportif faaliyetleriyle fark yaratan
bir proje oldu. Türkiye’nin
birçok noktasında yerel yöneticiler, projeyi kendi bölgelerinde uygulamak için detaylı
bilgi alıyor. Dolayısıyla projemizin başarısından son derece memnunum Gençlerimiz
için fırsat olarak gördüğüm
bu projeyi desteklemeye devam edeceğim” dedi.
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Toplu
sözleşme
sevinci
Döşemealtı Belediyesi ile Tüm-Bel-Sen
arasında, 140 memur ve sözleşmeli memuru
ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, belediye
binasında törenle imzalandı.

Y

eni sözleşmeyle personele, sosyal haklarıyla
birlikte yaklaşık yüzde
40 zam yapılırken kadınlar
ve engelli çalışanlara pozitif
ayrımcılık uygulandı. Başkan
Turgay Genç, “Tüm imkanlarımızı zorlayarak bir önceki yıla oranla yaklaşık
yüzde 30’luk bir artış
yaptık.

leşmemiz; doğum, cenaze gibi
durumlarda izin ve bir sözleşme tutarı ikramiye, yakacak
yardımı,

ŞİDDET UYGULAYAN
PERSONELİN PARASI
EŞİNE
Sözleşmede yer alan sosyal hakları açıklayan Başkan
Turgay Genç, “Toplu iş söz-

B

ugüne kadarki en yüksek maaş promosyonu
anlaşmasına imza atan
Döşemealtı Belediyesi, işçi ve
memuruna adeta yeni yıl hediyesi verdi. Belediyede çalışan işçi ve memurlar için maaş
promosyon ihalesine 10 banka teklif verirken, protokol
süresi 3 yıl olarak belirlendi.
Vakıfbank Döşemealtı Şubesi,
personel başına bin 557 TL vereceğini taahhüt ederek ihaleyi kazandı.

MART AYINDA HESABA
YATIRILACAK
Vakıf Bankası Döşemealtı
Şube Müdürü Ertuğrul Akkılıç ve Müdür Yardımcısı Hilmi
Burunsuz ile Döşemealtı
Belediyesi Başkan Yardımcısı
Naci Alın arasında imzalanan
protokole göre, 266 kadrolu
memur ve işçi 3 yıl boyunca
aynı bankadan maaş alacak.

bayram, yılbaşı ve resmi tatil
ikramiyeleri ile 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın personelimize ücretli izin,
eşine şiddet uygulayan
personelin toplu iş
sözleşme parasını
eşinin
adına
yatırma,
e ğ i t i m
yardımı ve
engelliler
gününe
özel engelli
y a k ı n ı
b u l u n a n
personele
bir
sözleşme
tutarı
ikramiye verilmesini

içeriyor. Çalışanlarımıza ve
belediyemize hayırlı olsun”
diye konuştu.

BU HAKLAR HİÇBİR
BELEDİYEDE YOK
Tüm-Bel-Sen Antalya Şube
Başkanı İlhan Karakurt, Döşemealtı Belediyesi’nin tüm
şartları zorlayarak şu ana kadar Antalya’daki belediyeler
arasında en yüksek rakamı
verdiğini hatırlattı. Başkan
Turgay Genç’e teşekkür eden
Karakurt, “Çalışan personelinin daha huzurlu bir ortamda,
ekonomik olarak daha refah
seviyede olabilmesi için tüm

şartları zorladı. Kendisinin
propagandaya ya da övülmeye
ihtiyacı yok. Ancak biz kendilerine müteşekkiriz. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30’luk
rekor bir artış yaptı. Bu rakam
sosyal haklar ile birlikte yüzde
40’lık bir artışa denk geliyor”
dedi.
Karakurt, Türkiye’de birkaç belediyede uygulanan 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın memurların izinli
sayılması, eşine şiddet uygulayan memura o ayki toplu
sözleşme ücretinin eşine verilmesi gibi sosyal ayrıcalıkların
Antalya’da başka hiçbir belediyede bulunmadığını söyledi.

Çalışanlara
piyango gibi
promosyon
Döşemealtı Belediyesi’nin personel maaş ödemeleriyle ilgili
promosyon ihalesinde en yüksek teklifi Vakıf Bankası verdi. Toplam
266 kadrolu çalışanı kapsayan promosyon anlaşması ile her bir işçi ve
memur, kişi başı 1.557 TL promosyon alacak.
Vakıf Bankası da belirlenen
promosyonun tamamını Mart
ayında personelin hesabına
yatıracak.

PERSONELİN MENFAATLERİ
KORUNDU
İmzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Başkan
Yardımcısı Naci Alın, “Promosyon ihalesini son derece
şeffaf bir ortamda sendika
temsilcilerinin de katılımıyla
gerçekleştirdik. Kapalı zarf
usulü yapılan ihalede en yüksek teklifi veren 3 banka ile
açık artırma usulü yeni bir
ihale yapıldı. İkinci ve üçüncü

en yüksek teklifi veren bankalar artırma yapmayınca 414
bin 162 TL veren Vakıfbank

Döşemealtı Şubesi ihaleyi
kazandı. Ödenecek promosyonun dışında diğer banka iş-

lemlerinde de çeşitli kolaylıklar sağlanacak. Personel diğer
ortak ATM’lerden para çekse
dahi kesinti olmayacak. Tüm
personelimize hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.
Belediyenin personel maaş
ödemeleriyle ilgili promosyon
ihalesine çok sayıda banka
katıldı.
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Gençler sordu, Başkan
Genç cevapladı
Döşemealtı Belediye
Başkanı Turgay
Genç, Döşemealtılı
gençlerin organize
ettiği toplantıya
katılarak bugüne
kadar yapılan ve
halen devam eden
çalışmalar hakkında
bilgi verdi.

PLANLI VE PROGRAMLI
ÇALIŞIYORUZ

“32 AYDA NELER YAPTIK”

İlçe gençleri tarafından
organize edilen toplantıya
katılan Döşemealtı Belediye
Başkanı Turgay Genç, 2014
Nisan ayından bu yana neler
yaptıklarını, hangi projeleri
hazırlayıp uyguladıklarını anlattı. Yatırımlarla birlikte kurumsallaşmaya yönelik çalışmaların aynı anda başladığını
söyleyen Başkan Genç, “İlk 6
ay inanılmaz zor bir süreç yaşadık. Ancak bugün geldiğimiz
noktada ilçemize kazandırdığımız ve kazandıracağımız
tüm eserler planlı ve programlı çalışmamızın neticesinde
ortaya çıkmıştır” dedi.

Başkan Turgay Genç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Arkadaşlar yeni yasa ile birlikte sınırlarımız 224 kilometrekareden 701 kilometrekareye çıktı. Sorumluluğumuz 3
kat arttı. Geride kalan 32 aylık
sürede Döşemealtı tarihine
geçecek ilkleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kent
Meydanı, Müze Cami, Ekolojik Kreş, 400 kilometre yeni
yol, 9 mahallemize 10 adet
çok amaçlı kapalı pazaryeri,
Şehit Mustafa Gürcan Caddesi’nin alt yapısıyla birlikte yenilenmesi, tarihi Evdirhan’ın
temizlik ve kazı çalışmaları,
parke fabrikasının kurulması,
iş makinelerinin yenilenmesi,

halk tiyatrosunun kurulması,
1. Lig’de mücadele eden Antalya’nın tek kadın futbol takımı, halen 3 branşta faaliyet
gösteren spor kulübümüzün
kurulması aklıma ilk gelenlerden bazıları...”

HASTANE 10 AYDA BİTECEK
Döşemealtı’nın en büyük
ihtiyacı olan tam teşekküllü
hastane projesini başlattıklarını hatırlatan Başkan Genç,
“Hepinizin bildiği gibi Döşemealtı’nda hastane yoktu.
Şimdi biz yapıyoruz. 10 ayda
tamamlanacak 75 yataklı hastane ile halkımız kent merkezine gitmekten kurtulacak.
Diğer taraftan Oto Galericiler
Sitesi’ni bölgemize kazandırı-

yoruz. Antalya’nın yeni otogarı da ilçemize gelecek. Açık-kapalı yüzme havuzlu Gençlik
Merkezi’nin ihalesini yaptık.
Güneş enerjisinden yararlanmak için özel bir çalışmaya
başlıyoruz. Kısacası 2017 yılı
bizim yatırım ve kazanım yılı
olacak” diye konuştu.

UYUYAN DEV, UYANDI
Sunumun ardından söz
alan Döşemealtı’nın gençleri, “Belediyemizin her alanda
yaptığı yatırımları yakından
ve ilgi ile takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla uyuyan
dev uyanmış ve her alanda
atağa geçerek çağdaş ve modern bir kent olma yolunda
ilerliyor” dedi.

Sürücü Kurslarından
güzergah talebi

Ö
Kültür ve Sanat Komisyonu
Döşemealtı’nda

A

kdeniz Üniversitesi’nde kültür ve sanatın
geliştirilmesi daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla kurulan Kültür ve Sanat
Komisyonu Başkan Genç’le görüştü. Komisyon
Başkanı aynı zamanda AÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, komisyon hakkında bilgi verdi: “Komisyon olarak yerel
yönetimleri de ziyaret ederek hem komisyonumuzu tanıtıyor hem de işbirliği yapıyoruz.” Başkan Genç ise işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

zel Döşemealtı Motorlu Sürücüleri Kursu
ve Yeni Serhan Motorlu Taşıt Sürücüleri
Kursu Faruk Türker, Mustafa Kaya ve Ahmet Atik ile eğitimciler Başkan Turgay Genç’i ziyaret edip, eğitim ve sınav güzergahı konusunda
destek istediler. Belediye Başkanı Turgay Genç,
ilçe merkezinde tehlike arz eden eğitim güzergahının değişmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyerek, “İlçede alternatif olarak kullanabileceğiniz
bir güzergah için yardıma hazırız” dedi.

Yeni Rektör Yüksek,
Başkan Genç’i ziyaret etti

D

öşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç,
Uluslararası Antalya Üniversitesi’nin yeni
Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’i makamında ağırladı. Rektör Yüksek, üniversitenin
mimarlık öğrencilerine rol model olması için
Başkan Genç’in ayda bir defa sohbet ve seminerlere katılarak deneyimlerini öğrencilerle paylaşmasını istedi. Ayrıca, iletişim, çocuk yetiştirme
gibi belli branşlarda belediye ile ortak seminerler
düzenleyebileceklerini söyledi.
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Kahvaltılı buluşmalar
geleneksel hale geldi!
Başkan Turgay Genç
ve Başkan Yardımcısı
Naci Alın ilçede
faaliyet gösteren
özel ve devlet
banka müdürlerinin
düzenlediği kahvaltı
programına katıldı.

B

anka müdürlerinin ev
sahipliğinde
yapılan
kahvaltıya ilçe Kaymakamı Mehmet Baygül, kamu
kurumlarının ilçe müdürleri,
Kaymakamlık idari amirleri ile
Döşemealtı Sanayici İş adamları Derneği (DÖSİAD) Başkanı Gültekin Gencer katıldı.

GELENEĞİ BAŞKAN GENÇ
BAŞLATTI
İlk olarak Döşemealtı Be-

lediye Başkanı Turgay Genç
kamu kurumlarının ilçe müdürleri, belediye ve Kaymakamlık birim amir ve müdürleri ile banka müdürlerine
kahvaltı daveti düzenlemiş,
ardından da geleneksel hale
getirilmek istenen kahvaltı
etkinliğinde Döşemealtı Kaymakamı Mehmet Baygül ev
sahipliğinde yapılmıştı. Üçüncüsü düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bu kez ev sahipliğini ilçede faaliyet gösteren özel

ve devlet bankalarının müdürleri yaptı.

BÖLGEMİZİN
KALKINMASINDA
BANKALARIMIZA DA
GÖREVLER DÜŞÜYOR
Döşemealtı ilçesinin kalkınması ve daha modern ve
yaşanabilir yer haleni getirilebilmesi için tüm kurumlarla
ortaklaşa çalışıldığına değinen Belediye Başkanı Turgay

Genç, “Banka müdürü dostlarımıza nazik davetlerinden
dolayı teşekkür ederim. İlçemizin çok daha ileri seviyelere
getirilmesi için bankalarımızın desteğine ihtiyacımız var.
Bölgede yatırım yapmak yada
buraya yerleşmek isteyen vatandaşlarımıza gerekli desteğin ve kolaylığın sağlanmasını
istiyoruz” diye konuştu. Kahvaltılı buluşmanın sonunda
tüm katılımcılar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kamu yararına çalışma
protokolü imzaladılar

D

öşemealtı
Belediye
Başkanı Turgay Genç
ile Antalya Cumhuriyet
Başsavcısı Ramazan Solmaz
arasında imzalanan protokol
ile ilçede 2017 yılı içerisinde
100 hükümlü ücretsiz olarak
çalışacak. Yapılan işbirliği protokolü kapsamında hükümlüler, Döşemealtı Belediyesi
bünyesindeki birimlerde bireysel olarak temizlik ve ofis
işlerinde çalışacak. Hükümlüler ayrıca gurup halinde mesire alanlarının temizliği, park
ve bahçe yapım onarım işlerinde de görev alacak.
Antalya Adliye Sarayı’nda
düzenlenen imza protokolü sırasında konuşan Başkan
Turgay Genç, “Denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışma zorunluluğu

Döşemealtı Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında “Denetimli
Serbestlik” kapsamında kamu yararına işlerde çalışma cezası alan
hükümlülerin ücretsiz çalıştırılmasını öngören protokol imzalandı.

verilen hükümlüler hem topluma olan borçlarını ödeyecek
hem de rehabilite olup topluma kazandırılacak. Hükümlülerin eğitimi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler ve
meslek edinmeleri konusunda
hazırlanacak projelere destek veriyoruz” diye konuştu.
Başsavcı Ramazan Solmaz ise
Döşemealtı’nın özel bir yeri
olduğunu söyleyerek, “5 ilçe
belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi ile protokol imzaladık.
Ancak Döşemealtı konumu
itibariyle bizim cezaevimizin
ev sahibi konumunda. Bu nedenle işbirliğinin geliştirilerek
suçun önlenmesinde ve huzurlu bir yaşamın sağlanmasında bu protokolün ve Döşemealtı Belediyesi’nin ayrı bir
önemi var” dedi.
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Taraftarlardan
Başkan Genç’e
teşekkür
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Döşemealtı Belediyesi’nin arsa tahsisinden sonra modern bir tesise kavuşan
Antalyaspor’da tarihi bir gün yaşandı. Açılış töreninde Antalyasporlu taraftarlar
Belediye Başkanı Turgay Genç’e yönelik sevgi gösterisinde bulundu.
TAHSİS SORUNU 2 YIL ÖNCE
ÇÖZÜLDÜ
Antalyaspor’un uzun yıllar hayata geçirilemeyen yeni spor tesisleri, Döşemealtı Belediyesi’nin
tahsis sorununu çözmesinden iki
yıl sonra törenle açıldı. Tesisin
açılışına katılan binlerce taraftar,
tesisin önündeki engelleri kaldıran Döşemealtı Belediye Başkanı
Turgay Genç’e sevgi gösterisinde
bulundu. Kendisini tribünlere çağıran taraftarların isteğini yerine
getiren Başkan Genç, taraftarları
selamladı. “Antalyaspor hepimizin
ortak değeri” diyen Başkan Genç,
“Biz şehrimizin markası olan Antalyaspor için üzerimize düşeni
yaptık. Bilindiği gibi uzun yıllar-

dır tahsis sorunu nedeniyle Antalyaspor tesisleri yapılamıyordu
ancak 2014 seçimlerinden sonra
göreve başlar başlamaz bugünkü
tesisin yapıldığı alanın tahsis sorununu çözdük” dedi.

leteceğini hem de ilçenin tanınırlığını ve gelişimini hızlandıracağını
söyledi.

DÖŞEMEALTI-ANTALYASPOR
EL ELE
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 43 milyon liraya
mal olan Antalyaspor Tesisleri’ne,
kulübün kurucularından Atilla
Vehbi Konuk ismi verildi. Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalyaspor Tesisleri’nin Döşemealtı
için önemli bir yatırım olduğunu,
bölgeye yapılacak yeni yatırımların hem Antalya’nın yükünü hafif-

Başpehlivanlar
kış kampında
Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor Kulübü’nün güreş takımı, 1 ay süreyle kış
kampına girdi. Antrenör Kemal Yıldız yönetimindeki başpehlivanlar salon,
çim saha ve ormanda çalışarak 2017 güreşlerine hazırlanıyor.

B

u yılki kış kampına, aralarında geçen yıl katıldığı
güreşlerde 6 birincilik, 8
ikincilik ve 12 kez üçüncülük
kürsüsüne çıkarak Döşemealtı’nı başarıyla temsil eden Orhan
Okulu’nun yanı sıra başpehli-

vanlar Okan Acar, Serkan
Serttürk, Ali Altun ve
Ali Yanatma katıldı.
Döşemealtı Belediyesi’nin başpehlivanları, 2017 yılı yağlı
pehlivan güreşlerine haftanın 6 günü
kondisyon ağırlıklı
antrenman
yaparak devam edecek.
Kırkgöz Döşemealtı
Belediye Spor Kulübü
tesislerinde 1 ay sürecek
kampın ilk antrenmanı neşe
içinde geçti.
Kulüp Başkanı Cihan Sidel’in
de izlediği antrenmana düz koşu
ve ısınma hareketleriyle başlayan başpehlivanlar, bellerine
bağladıkları ağırlıklarla koştu. 5
kilo ağırlığındaki toplarla çalışan
sporcular, şınav, mekik, halata
tırmanma ve kol kaslarının güç-

lenmesi için halat sallama antrenmanı yaptı.
Antrenör Kemal
Yıldız,
kondisyon ağırlıklı bir
kamp
sürecine
girdiklerini
belirterek, “Geçtiğimiz yıl kulübümüz adına başarılı
bir sezon geçirdik.
Ancak güreşte başarı Kırkpınar Yağlı
Pehlivan Güreşleri’yle
ölçülüyor. 2016 yılında bir
talihsizlik yüzünden kaybettiğimiz kemeri bu yıl Antalya’ya getireceğiz. Sporcularımız son derece istekli ve her zamankinden
daha azimli. Başta Orhan Okulu
olmak üzere tüm başpehlivanlarımız Antalya ve Döşemealtı
ilçemizin adını her yerde duyuracak” dedi.
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Döşemealtı kar beyaz
Döşemealtı, geçtiğimiz
haftalarda etkili olan kar yağışı
ile adeta beyaz örtüye büründü.

Y

urdun tamamın da görülen soğuk ve yağışlı hava, Döşemealtı’na de etkisi altına aldı. Kar
yağışı özellikle Dağbeli, Bademağacı,
Ahırtaş ve Akkoç mahallelerinde etkili

Öğrencilerin
karne heyecanı
D
öşemealtı’nda 2016-2017
eğitim-öğretim yılının ilk
yarısının
tamamlanmasının ardından öğrenciler karne
sevinci yaşadı. İlçedeki 16 bin öğrenci sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldı.
Döşemealtı Kaymakamı Mehmet
Baygül, Osman Ali Cingöz İlk ve
Ortaokulu’nda, Belediye Başkanı
Turgay Genç ise Bahçeşehir Anadolu Lisesi’nde karne törenlerine

katıldı.

BAŞKAN GENÇ BAHÇEŞEHİR’DE

Döşemealtı Belediye Başkanı
Turgay Genç ise Bahçeşehir Anadolu Lisesi’ndeki karne törenine
katıldı. Başkan Genç, oğlu Berke
Genç’in de eğitim gördüğü sınıfa
girerek öğrencilerle sohbet etti.
Genç, öğrencilerin tatili iyi değerlendirmelerini ve bol bol dinlenmelerini istedi.

oldu. İlçenin tamamını beyaz örtüye
çeviren kar yağışı nedeniyle Döşemealtı Belediyesi, Dağbeli ve Bademağacı
Mahallelerinde kepçe ve grayderler ile
yolları açtı. Kar yağışını fırsata çeviren

çocuklar ise belediye parklarında kar
topu oynayıp kardan adam yaptı. Kimi
mahallelerde 30 santime kadar ulaşan
kar kalınlığı, ilçenin her mevsim güzel
olduğunu kanıtladı.

