AESOB Başkanı Adlıhan Dere:

Başkan Genç
ilçeyi marka
haline getirdi
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği’nin konuğu olan
Başkan Turgay Genç projelerini
anlatırken, meslek odası başkanları
temsil ettikleri meslek gruplarıyla
ilgili sorun ve taleplerini iletti. 10’da

Çığlık’a pazar yeri ve meydan 3’te

Kadın futbol
takımı evde
fırtına gibi
1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor kadın futbol takımı,
Yeşilbayır Stadı’nda oynadığı
2 maçta 13 gol attı. Öte yandan
ekip, Norveç’ten Tatiana Matveeva, Nijeryalı Gift Otuwe, Gaziantep Gazikent’ten Demet Kılınç ve
Ankara Fomget’ten kaleci Zeynep
Erdoğan’ı transfer etti. 11’de
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Son 35 ayda 400 km’nin üzerinde yeni yol açarak rekor kıran
Döşemealtı Belediyesi, önümüzdeki 1.5 yıl içinde merkez mahallelerde
toplam 850 bin metrekare sıcak asfalt kaplaması gerçekleştirecek. 5’te

Mezarlık yolu
yapılıyor

Önce kaldırım
sonra asfalt

Döşemealtı Belediyesi, Şehit Mustafa Gürcan
Caddesi’nin devamı olan Bahçeyaka-Çığlık
Yolu-Yeniköy Mezarlığı’na kadar olan alanda
30’luk yol yapım çalışmasına başladı. 9’da

Döşemealtı Belediyesi, Yeniköy Kazım
Karabekir Caddesi’nin kaldırımlarını yeniledi.
Cadde sıcak asfalt döşenmesinin ardından
hizmete açılacak. 5’te
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DHT
Döşemealtı
Belediyesi Halk
Tiyatrosu’nun
(DHT) “Harikalar
Mutfağı” adlı çocuk
oyunu, 25 Şubat’ta
perdelerini açacak.
2’de

Genç vekil
adaylarına
brifing
Döşemealtı Gençlik Meclisi’nde
(DÖGEM) ikinci dönem kayıtları
tamamlandı. Ön kayıt yaptıran genç vekil
adayları Döşemealtı Belediyesi Meclis
Salonu’nda bir araya gelerek tanışma
toplantısı yaptı. 4’te
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DHT’den ilk
çocuk oyunu:

Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosu
(DHT), bu kez çocuklar için sahneye
çıkacak. Kutsal Kaynak’ın yönettiği
“Harikalar Mutfağı” adlı çocuk oyunu,
25 Şubat’ta perdelerini açacak.

D

öşemealtı Belediyesi
Halk Tiyatrosu’nun,
“Entrikalı Dolap Komedyası” oyunundan sonra ikinci sahne oyunu olan
“Harikalar Mutfağı”, 25 Şubat Cumartesi günü ilk kez
seyirci karşısına çıkacak.
Haluk-Ege Işık’ın yazdıkları
oyunu Kutsal Kaynak yönetiyor. Gürken Çakıcı’nın
müziklerini yaptığı oyunun
dekor ve kostümleri Banu
Bakikuşağı Çabar’a ait.
Danslarını Selin Bezircioğlu
hazırladığı oyunda Ayşe Er-

gül, Banu Bakikuşağı Çabar,
Tuğçe Akat, Pelin Bülbül ve
Hanife Özsoy rol alıyor.
Yan yana iki komşu mutfakta, biri pasaklı ve düzensiz, diğeri temiz ve başarılı
iki aşçının çevresinde geçen
oyunda, bir kedi ve bir fare
ile titiz müşteri Bayan Gülücük yer alıyor. Rengarenk
dekoru, müzikleri ve danslarıyla çocukların çok seveceği
Harikalar Mutfağı, her Cumartesi saat 14.00’te Yeşilbayır’daki Yeşilpark Kültür
Merkezi’nde sahnelenecek.

Ücretsiz oyunla ilgili detaylı
bilgi ve rezervasyon için
443 13 77 nolu telefonu
arayabilecek.

Döşemealtı tiyatroya doyacak

G

eçen yıl Ramazan Şenlikleri
kapsamında
mahallelerde sergilediği orta oyunu ile Döşemealtılılarla buluşan Döşemealtı
Belediyesi Halk Tiyatrosu, 3
yeni oyunu daha sahnelemeye
hazırlanıyor. Sezon boyunca
“Entrikalı Dolap Komedyası”
adlı oyunu sahneye koyan 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 oyunun, diğer taraftan da usta yönetmen
Murat Sarı’nın yönetiminde
Baş Belası ve Dündan Kalan
adlı oyunların hazırlığını sürdürüyor. Üç oyunun da önümüzdeki günlerde sahneleneceği belirtiliyor.

ENTRİKALI DOLAP
KOMEDYASINA YOĞUN İLGİ
26 Ekim tarihinden bu
yana sahnelenen Entrikalı
Dolap Komedyası, tiyatroseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle Nisan sonuna kadar yeni

Döşemealtı Halk Tiyatrosu, bu sezon 3 yeni
oyunu daha sanatseverlerle buluşturmak istiyor.
“Harikalar Mutfağı” adlı müzikli çocuk oyununun
yanı sıra “İnadına Yaşamak”, “Baş Belası” ve
“Dünden Kalan” adlı oyunlar önümüzdeki
günlerde sahnelenecek.
oyunlarla dönüşümlü olarak
sahnelenmeye devam edecek.

Her Cuma saat 20.00’de Yeşilbayır Kültür Merkezi’nde

sahnelenen ücretsiz oyunları
izlemek isteyenler, 443 1 377
no’lu telefondan rezervasyon
yaptırabilecek.

3 AYDA 4 BİN KİŞİ İZLEDİ
DHT Sanat Yönetmeni
Müfit Kayacan, Entrikalı
Dolap Komedyası adlı oyuna
sadece Döşemealtı’ndan değil
Antalya’nın merkez ilçelerinden, hatta Korkuteli ve Burdur gibi uzak merkezlerden
bile izleyici geldiğine dikkat
çekti. Kayacan, oyunun 12
hafta boyunca yaklaşık 4 bin
kişi tarafından izlendiğinin
altını çizdi.

KÜLTÜREL GELİŞİME KATKI
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.

Sahne hayali
gerçek oldu

D

öşemealtı’nda yaşayan 25 yaşındaki engelli Mehmet
Öztürk’ün sahneye çıkma
hayali Belediye Başkanı
Turgay Genç sayesinde
gerçek oldu.
Bir süredir saz eğitimi
alan, ritim tutmasını ve
türkü söylemeyi öğrenen
Öztürk, her cuma Yeşilpark Kültür Merkezinde
sergilenen Entrikalı Dolay Komedyası adlı tiyatro oyunu sırasında hocası
Osman Kocağöz ile birlikte sahneye çıkarak sazıyla
türkü söyleyip ritim tuttu.
Seyircilerden büyük alkış
alan gencin mutluluğu görülmeye değerdi.

Şubat 2017

Nar cennetine yeni
pazar yeri ve meydan
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Döşemealtı Çığlık-Orta Mahalle’de devam
eden Kent Meydanı ve Çok Amaçlı Kapalı Pazar
Yeri inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı.

D

öşemealtı Belediyesi
tarafından toplam 6
bin 472 metrekare alan
üzerine yaptırılan her iki proje
önümüzdeki günlerde hizmet
vermeye başlayacak.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ
YAPILIYOR
Döşemealtı Belediyesi’nin
32 mahalleye yönelik alt ve
üst yapı yatırımları aralıksız
devam ediyor. Son yasa ile
beldeden mahalleye dönüştü-

rülen Çığlık-Orta Mahalle’de
yapımına kısa süre önce başlanan Çok Amaçlı Kapalı Pazar
Yeri ve Kent Meydanı projesi
bitme aşamasına geldi.

ÇIĞLIK’TA BİR İLK
Başta Orta Mahalle olmak
üzere Çığlık’ın tamamına hizmet verecek olan Kapalı Pazar
Yeri, toplam 1.050 metrekare alan üzerine kuruldu. 50
esnafın tezgah kurabileceği
pazar yeri, haftanın diğer günlerinde bölge halkının düğün,
nişan, mevlit ve benzeri organizasyonlarına ev sahipliği
yapabilecek. Pazar yeri içinde
mutfak, idari bölüm ile bay ve
bayan tuvaleti de mevcut.

SOSYAL YAŞAM ALANI
Pazar yerinin yan tarafına yapılan Çığlık Meydanı ise

Döşemealtı Belediyesi’nin bu ayki Olağan Meclis Toplantısı, meclis
üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıyı izleyen çok sayıda genç,
Başkan Turgay Genç’e “Seninle gurur duyuyoruz” sloganı attı.

D

öşemealtı
Belediyesi’nin 2017 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis
Toplantısı, Belediye Meclis
Salonu’nda Belediye Başkanı
Turgay Genç’in başkanlığında
toplandı. Toplam 15 gündem
maddesinin görüşüldüğü toplantıyı izleyen bir grup genç,
bir ağızdan Başkan Turgay
Genç’e “Seninle gurur duyuyoruz” sloganları attı. Başkan
Genç, toplantı bitiminde gençlere teşekkür etti.

GENÇLİK MERKEZİ

Belediye Meclis Toplantısı’nı izleyen çok sayıda
genç, Başkan Turgay Genç’e “Seninle gurur
duyuyoruz” sloganı attı.

Bilindiği gibi Döşemealtı’nın ilk Gençlik Merkezi’nin
yapımına geçtiğimiz günlerde
başlanmıştı. Yaklaşık 6 milyon
liraya mal olacak ve 300 günde tamamlanması hedeflenen
Gençlik Merkezi ile bölgede
yaşayan gençler kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler
düzenleme imkanı bulabilecek.

YAPIYORUZ
SÖZ VERDİK

Mecliste ‘Seninle gurur
duyuyoruz’ sloganları

mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda projelendirildi. İçinde 8 ayrı dükkan,
1 büfe, çocuk oyun alanları,
dinlenme ve gezi alanları ve
spor aletlerinin bulunduğu
meydan, ailelerin özellikle yaz
aylarında bir araya gelip keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal
yaşam noktası olacak.

Gençlik Merkezi

Toplam 5947 metrekare alan üzerine kurulacak
Gençlik Merkezi Kompleksi’nde, açık ve kapalı yarı
olimpik yüzme havuzu; dans ve folklor salonu;
çok amaçlı konferans salonu; sergi salonu; çocuk
havuzu; bay, bayan, öğretmen, engelli giyinme
odası; doktor ve hemşire odaları; bilgisayar
dersliği; idari odalar; 2 adet 30’ar kişilik seminer
odası; plastik sanatlar ve resim işliği; sergi ve
dinlenme holü; gençlik lokali; drama-tiyatro
salonu ve hazırlık odaları ile müzik işliği gibi
çağdaş ve modern bir gençlik merkezinde olması
gereken tüm ayrıntılar yer alıyor.
Yapımına başlanan Gençlik Merkezi, yıl sonuna
kadar hizmete açılacak.
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Genç adaylara brifing
Döşemealtı
Belediyesi’nin ödüllü
projesi Döşemealtı
Gençlik Meclisi’nde
(DÖGEM) ikinci
dönem kayıtları
tamamlandı. Ön kayıt
yaptıran genç vekil
adayları Döşemealtı
Belediyesi Meclis
Salonu’nda bir araya
gelerek tanışma
toplantısı yaptı.

zenlenecek kişisel ve mesleki
eğitim kurslarından, sosyal,
sportif ve kültürel etkinliklerden yararlanmak isteyen
adaylar, brifing öncesi kendilerini tanıttılar. Tanışma toplantısına bazı adayların aileleri de katıldı.

DÖŞEMEALTI’NDA YAŞAMA
ŞARTI
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in çabalarıyla kurulan ve 14-25 yaş
arası gençlerden oluşan Döşemealtı Gençlik Meclisi’nde
yeni dönem heyecanı başladı. Döşemealtı’nda ikamet
eden gençlerin katılabildiği Gençlik Meclisi için
ikinci dönem adayları
Döşemealtı Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya geldi.
Döşemealtı’nın
Genç Vekili olmak, DÖGEM
Akademi bünyesinde
dü-

LİSELİLER ÖN PLANDA
DÖGEM’de aktif görev almak için ön başvuru yapanlar
arasında kızların oranı daha
yüksek. Yaş ortalaması 18.5
olarak belirlenirken adayların
büyük çoğunluğu ilçedeki liselerde okuyor. İkinci sırayı ise
üniversite mezunları ve halen
üniversite eğitimine devam
eden gençler alıyor.
Döşemealtı Belediye Meclis Salonu’nda toplanan genç
vekil adaylarına aileleri de
destek verdi. Belediye Kültür
ve Sosyal İşler Müdürü Cevat
Yanar ve Proje Koordinatörü
Murat Dinç, genç vekil adaylarına DÖGEM’i anlatıp süreçhakkında bilgi verdi.

Döşemealtı Belediyesi EMITT Fuarı’nda

E

MITT 21. Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve
Seyahat Fuarı, İstanbul
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı. Döşemealtı
Belediyesi, ikinci kez katıldığı
fuarda ilçenin tarihi, turistik
ve kültürel değerleri arasında
yer alan Döşemealtı Halısı’nı
tanıtma fırsatı buldu. Stantta
konukları ağırlayan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay
Genç, ilçeyi her platformda
tanıtmak için çalıştıklarını
söyledi.

60 BİN ZİYARETÇİ
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
(EMITT) turizm sektörünü
aynı platformda bir araya getiriyor. Dünyanın en büyük
5 fuarı arasında gösterilen
EMITT, 80 ülkeden 5 bin firma ve markayı aynı adreste
buluşturdu ve 60 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Döşemealtı 2. kez katıldı

Döşemealtı Belediyesi de
ilçenin tanıtımı için bu yıl
ikinci kez EMITT’teki yerini aldı. Bu yıl Batı Antalya
Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) bünyesinde fuara
katılan Döşemealtı Belediyesi, ilçenin tarihi, turistik
alanları ile kültürel değerleri
arasında yer alan Döşemealtı
Halısı’nı tanıttı.

BAŞKAN GENÇ DE FUARDA
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de belediyenin standına gelerek görevli personelle
ve ziyaretçilerle
sohbet etti. Konyaaltı Belediye
Başkanı Muhittin Böcek ile de
görüşen Başkan
Genç, medya kuruluşlarına fuar
değerlendirmesi
yaptı.

İLÇEMİZİ HER
PLATFORMDA
TANITIYORUZ
Fuarı değerlendiren Başkan Turgay Genç, “Tarihi ve
doğal güzellikleriyle dikkat
çeken ilçemizin onlarca değerini, halısını tanıtmak adına
EMITT’teyiz. Geçen yıl ilk
kez katıldığımız bu fuardan
olumlu tepkiler ve sonuçlar
aldık. Bu yıl Antalya Turizm
Koruma ve Gelişim Bölgesi
Altyapı Hizmet Birliği bünyesinde katıldık. İlçemizin
tanıtımına katkısının artarak
süreceğine inanıyorum” dedi.

Döşemealtı’nın
dünyaca ünlü
halısı, EMITT 21.
Doğu Akdeniz
Uluslararası
Turizm ve
Seyahat
Fuarı’nın
gözdelerinden
biri oldi.
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Mahallelere 850 bin
metrekare sıcak asfalt
Son 35 ayda 400 kilometrenin üzerinde yeni yol açarak rekor kıran
Döşemealtı Belediyesi, önümüzdeki 1.5 yıl içinde merkez mahallelerde
toplam 850 bin metrekare sıcak asfalt kaplaması gerçekleştirecek.

Y

eni açılan ana caddeler,
bulvarlar ve sokakların
asfaltlanması amacıyla Döşemealtı Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü, ilçenin en
büyük asfalt ihalesini gerçekleştirdi. Kamu İhale Kanuna
göre yapılan ihalede rekabetçi
ortamın sağlanması sonucunda 6 milyon lira belediye kasasında kalmış oldu.
Belediyenin mahallelerde
yapacağı 850 bin metrekare
asfalt kaplama işi için 19.600
bin liradan ihale açıldı. İhale
Komisyonu huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen
ihale 13 milyon 600 bin TL
teklif veren firmaya verildi.

YENİ AÇILAN SOKAK,
CADDE VE BULVARLARA
100 KM SICAK ASFALT
500 gün sürecek asfalt kaplama çalışmalarında öncelik
Yeniköy, Bahçeyaka, Yığmalar,
Nebiler, Yeşilbayır ve Altınkale Mahallelerinde yeni açılan
ve alt yapısı tamamlanmış
caddeler, bulvar ve sokaklar
olacak. Asfalt dökme makinasının giremeyeceği yerlere ise
kilit taşı döşenecek. Döşemealtı Belediyesi 1.5 yılda 100
kilometrenin üzerinde yolu
asfaltlayarak yeni bir rekora
hazırlanıyor.

PARKE, BORDÜR VE KENT
MOBİLYALARINI BELEDİYE
KENDİ ÜRETİYOR
Döşemealtı Belediyesi’nin
öz kaynaklarıyla kurulan Parke Tesisi ve Atölyeler’de üretim aralıksız devam ediyor.
Demir ve ahşap atölyelerinde
kent mobilyalarının imalatı
yapılırken parke tesisinden çıkan bordür ve parke taşları ile

başta uzaktakiler olmak üzere
32 mahallenin tamamında yol
ve kaldırım yapımında kullanılıyor.

MAHALLELERE 150 BİN
METREKARE KİLİT TAŞI
DÖŞENECEK
Doğa dostu ve çevreci özellikleriyle Avrupa standartlarında hizmet veren Parke Tesisi’nde bugüne kadar üretilen
parke taşları, 80 bin metrekare yol ve kaldırıma dönüştü.
Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri ekipleri önümüzdeki 400
günde, ihtiyaç duyulan mahalle meydanları, mezarlık yolları, okul bahçesi ve ara yollara
150 bin metrekare daha kilit
taşı döşeyecek.
Tüm projelerde olduğu gibi
yol yapımında da nicelikten
çok niteliğe önem verdiğini
söyleyen Döşemealtı Belediye
Başkanı Turgay Genç, Şehit
Mustafa Gürcan Caddesi’nden
sonra şimdi de yeni açılan,
30’luk ve 45’lik bölünmüş yollar da asfaltlama çalışmalarına
başlandığını açıkladı. Başkan
Genç, “Döşemealtı, sürekli büyüyen ve gelişen bir bölge. Son
3-4 senedir hem nüfusumuz
artıyor hem de yapılaşma. Beraberinde vatandaşlarımızın
evlerine, arsalarına ve işyerlerine ulaşabilmeleri için yol
taleplerine yetişmeye çalışıyoruz. Görevde olduğumuz süre
boyunca 400 km’nin üzerinde
yol açtık. Bu yollar içerisinde
önceliğimiz, alt yapısı tamamlanmış, nüfusun ve yapılaşmanın yoğun olduğu merkez mahallelerimiz olacak. Ara yollar
için de kendi üretimimiz olan
parke taşları kullanarak kilit
taşı döşeyeceğiz” dedi.

Önce kaldırım sonra asfalt

D

öşemealtı Belediyesi,
Yeniköy Mahallesi’ndeki Kazım Karabekir
Caddesi’nin 3 kilometrelik
eskiyen ve bozulan asfaltını
kaldırıp geri dönüşüme gönderdi. Cadde, sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar hizmete
açılacak. Yolun her iki tarafına, Belediye’nin tesislerinde
üretilen parke taşlarıyla kaldırım yapıldı.
Döşemealtı
Belediyesi’nin ilçe genelinde başlattığı kaldırım, kilit taşı döşeme
ve yeni yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye
ekipleri, daha önce araçların
geçtiği yolu kullanmak zorunda kalan vatandaşlar için
Yeniköy Mahallesi Kazım
Karabekir Caddesi’nde 2.5
metre genişliğinde kaldırım
yaptı. 3 kilometrelik yolun
her iki tarafına da belediyenin kendi tesislerinde üreti-

len parke ve bordür taşları
kullanılarak kaldırım yapıldı.

1500 TON ASFALT
Yeniköy Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde
kaldırım çalışmalarının ardından bozulan ve eskiyen
asfaltın yenilenmesi içinde
çalışma başlatıldı. Döşemealtı’nda yol çalışmalarında
ilk kez kullanılan ve freze adı
verilen asfalt kazıma makinesiyle, eskiyen asfalt geri
dönüşüme gönderildi. Kazıma çalışmalarının ardından
yol 1500 ton sıcak karışım
asfaltla kaplanarak tekrara
hizmete açılacak.

BAŞKAN GENÇ,
MAHALLELİYLE GÖRÜŞTÜ
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yol yapım
çalışmalarının yapıldığı Ka-

zım Karabekir Caddesi’ne
gelerek görevlilerden bilgi
aldı. Belediye Meclis Üyesi
Ahmet Şimşek ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen
Başkan Turgay Genç, mahalle sakinleriyle bir süre sohbet edip, istek ve sorunları
dinledi.

ESKİYEN ASFALT GERİ
DÖNÜŞÜME
Caddenin kaldırımını tamamlayıp hizmete sunduklarını hatırlatan Genç, “Bu
caddemizin asfaltında da bozulmalar vardı. İlk önce asfaltı freze makinesi ile kazıyoruz. Bu şekilde hem yolun
yükselmesinin önüne geçmiş oluyoruz hem de daha
kaliteli asfaltlama yapılmasına imkan sunuyoruz. Eski
asfaltı da yeniden değerlendirilerek, yol yapım maliyetlerini azaltıyoruz” dedi.
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Memurlardan sonra
işçiler de imzaladı
Döşemealtı
Belediyesi, 140
memur ve sözleşmeli
memuru ilgilendiren
toplu iş sözleşmesinin
ardından, bu kez
de 120 işçi için
DİSK’e bağlı Genel İş
Sendikası’yla masaya
oturdu.

B

elediye fuaye salonunda düzenlenen toplu iş
sözleşmesi imza törenine Belediye Başkanı Turgay
Genç, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ile
Genel İş Antalya Şube Başkanı
ve DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Cemal Aybar katıldı.

SOSYAL HAKLAR ÖN
PLANDA
Memurlarda olduğu gibi
işçileri ilgilendiren toplu iş
sözleşmesinde de yüzde 25 ila
yüzde 40 arasında artış yapılırken, işçilere bayramlarda
ve resmi tatillerde ikramiye,
yakacak yardımı, yazlık ve kışlık olmak üzere iki kez giyecek
yardımı, doğum, cenaze gibi
durumlarda izin ve bir sözleşme tutarı ikramiye, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın personele ücretli
izin, eşine şiddet uygulayan
personelin toplu iş sözleşme
parasını eşinin adına yatırma,
eğitim yardımı ve engelliler
gününe özel engelli personele ve engelli yakını bulunan
personele bir sözleşme tutarı
ikramiye verilmesi kararlaştırıldı.

“MESAİ ARKADAŞLARIMIN
BENDEN FARKI YOK”
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Hiç bir
mesai arkadaşımın kendimden bir farkı yok. Gönül ister

ki Türkiye’nin en üst düzeyinde çalışma imkanı sağlayalım.
En büyük hedefim çalışanın
hakkının son kuruşuna kadar
vermek. Göreve geldiğimiz
günden bu yana maaş ve diğer
hakların düzenli olarak ödenmesini sağlamak oldu. Çünkü
biz hizmet ediyoruz. Birlikte
halkımız için görev yapıyoruz.
İlçemiz sizlerin sayesinde çok
daha modern bir hale geldi.
Çalışanın kafası ne kadar rahat olursa vereceği hizmette o
denli kaliteli ve iyi olur. Sizler
benim mesai arkadaşımsınız.
Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“EMEKÇİ DOSTU GENÇ
BAŞKAN”
Genel İş Sendikası Genel
Başkanı Remzi Çalışkan ise
“Toplu sözleşmede emeği geçen herkese özellikle de emek
dostu Belediye Başkanı Turgay Genç’e çok teşekkür etmek
istiyorum. Zor bir süreçten
geçiyoruz ancak halka hizmet
kutsal bir görevdir. Sizler son
derece kutsal bir görev yapıyorsunuz ve Belediye Başkanınızda sizlerin emeğinin karşılığını almanız için tüm şartları
zorluyor. Dünyaya, hayata bakış açımız farklı olabilir. Ama
alın terimizle emeğimizle demokrasiye emeğimize ve ekmeğimize sahip çıkacağız. Biz
de sendika olarak demokrasi
için sizlerin emeğinin karşılığının alınması için elimizden

geleni yapacağız. Üyelerimize
hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.

TÜRKİYE ŞARTLARININ
ÜZERİNDE
Genel İş Antalya Şube Başkanı Cemal Aybar ise, “Geçmiş
dönemlerden kalan ikramiyeleriniz ve haklarınız vardı.
Belediye Başkanı Turgay Genç
öncelikle bu hakların ödenmesini sağladı. Kıdem ve ihbar
tazminatlarınız yükseltildi.
Türkiye şartlarının üzerinde bir toplu sözleşmeye imza
atan Başkan Turgay Genç’e
sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye
konuştu.
Sözleşme imza töreninin
ardından Genel Başkan Çalışkan, Belediye Başkanı Turgay
Genç’e teşekkür plaketi verdi.
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Döşemealtı Hastanesi
tam gaz ilerliyor
Döşemealtı Belediyesi
tarafından yapımı
devam eden projeler
ilçenin eksikliklerini
bir bir giderecek.

D

öşemealtı Belediyesi
tarafından ilçeye kazandırılmak için projelendirilip inşaatına başlanan
Döşemealtı Termessos Hastanesi’nde ilk aşama olan zemin
açma çalışmaları tamamlandı.
Demir kalıplar döşendikten
sonra temele 2 gün boyunca 3
bin metreküpün üzerinde beton döküldü.

VATANDAŞ GÖRMEYE
GELİYOR
10 ayda tamamlanması hedeflenen hastane inşaatında
çalışmalar planlı bir şekilde
sürdürülüyor. Zemine dökülen beton kuruduktan sonra
bodrum katının perde ve kolonlarına, ardından duvarların
örülmesine başlanacak. Döşe-

Temeli atılan Döşemealtı’nın ilk tam teşekküllü
hastanesinde hizmet verecek branşlar:

mealtı’nın ilk tam teşekküllü
hastanesini görmek isteyen
vatandaşlar, Yeniköy Mahallesi’ndeki inşaat alanına giderek
çalışmaları yerinde inceliyor.

AVRUPA STANDARDINDA
Avrupa standartlarına göre
projelendirilen hastane, 11
bin 715 metrekare alan üzerine inşa ediliyor.

75 YATAK KAPASİTELİ
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
yatak kapasitesi ile Döşemealtı Termessos Hastanesi, yakın
bölgeye de hizmet verebilecek.
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İl Koordinasyon Kurulu’nda

Döşemealtı tanıtıldı
Döşemealtı
Belediye Başkan
Yardımcısı Naci Alın,
İl Koordinasyon
Kurulu toplantısında
ilçeyi ve belediyenin
çalışmalarını anlattı.

2

016 yılı yatırım programında yer alan projelerin
Aralık ayı sonu itibariyle
genel değerlendirilmesinin yapılmasıyla başlayan toplantıya
ilçe kaymakamları, Belediye
Başkan Yardımcıları, kamu
kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri katıldı. Yılın ilk
koordinasyon kurulu toplantısında Döşemealtı ilçesinin
tanıtımının yanı sıra Döşeme-

altı Belediyesi’nin yatırımları
ve hayata geçirilen projeleri
anlatıldı.

BELEDİYENİN YAPTIĞI
ÇALIŞMALARI ANLATTI
İl Koordinasyon Kurulu
toplantısında ilk olarak Döşemealtı ilçesinin tarihi, doğal
ve kültürünün anlatıldığı tanıtım filmi seyredildi. Antalya’nın parlayan yıldızı olan ve
kentin en büyük merkez ilçesi
olma özelliğini taşıyan Döşemealtı ilçesinde Belediye tarafından hayata geçirilen vizyon projeleri anlatan Başkan
Yardımcısı Naci Alın, “İnsanlık
tarihi boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapan ilçemizde tarihimizi modern yatırımlarla gün yüzüne çıkararak
halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi. Döşemealtı
Belediyesinin vizyon projeleri
arasında yer alan Döşemealtı
hastanesi, kent meydanları,
Oto galericiler sitesi, müze

cami, ekolojik kreş, gençlik
merkezi, trafik eğitim parkı,
onlarca temalı park, pazar yerleri, Kırkgöz doğal yaşam alanı
gibi hayata geçirilen ve halen
çalışmaları süren projeleri anlattı.

KENTİN SORUNLARINI DA
ÜSTLENİYORUZ
Alın, bölgenin tarihi dokusu ve bakir doğasının korunarak yapılaşma yapıldığına dikkat çekerek, “Kentin yatırım
yapılabilecek yaşanabilecek
yegane bölgesi Döşemealtı.
Burada iklim şartlarından bölgenin doğal dokusuna kadar
bir çok avantaj söz konusu. İlçemiz Antalya’nın yeni yaşam
ve cazibe merkezi. Turizmden
hiç pay almayan bölgemiz
hayata geçirdiğimiz projeler
sayesinde bu pastadan pay almaya başlayacak. Bunun için
kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmamız
gerekiyor” dedi.

Yeni Emniyet
Müdürü’ne ziyaret
E

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İlçe Emniyet
Müdürlüğüne atanan Hasan Arınç’ı makamında ziyaret etti.

mniyet Müdürü Ali Saydam’ın il dışına tayin olmasının ardından bu göreve getirilen Pasaport Şube
eski Müdürü Hasan Arınç’ı
ziyaret eden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç,
hayırlı olsun temennisinde
bulundu. İlçenin güvenliği
ve huzurunun sağlanması
noktasında emniyet güçlerine önemli görevler
düştüğüne değinen Başkan
Genç, “İlçemiz, güvenlik
ve asayiş bakımından her
zaman gıpta ile bakılan
sakin bir bölge olmuştur.
Bunun da en önemli sebebi biz yerel yöneticilerle
kolluk kuvvetlerimizin koordineli çalışmasıyla olmaktadır. Yeni emniyet müdürümüze ve ekibine başarılar
dilerim” dedi.
Döşemealtı İlçe Emniyet
Müdürü Hasan Arınç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “İlçemizde
yaşayan vatandaşların güven
içerisinde olmaları için elimizden geleni yapacağız. Belediye
Başkanımız Turgay Genç’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Diyarbakırlılar
Gecesi’ne davet

B

aşkan
Turgay
Genç, Antalya
Diyarbakırlılar
Tanıtma, Kültür ve
Yardımlaşma Vakfı yönetimini makamında
ağırladı. İlçede devam
eden yatırımlarla ilgili
ziyaretçilerine bilgi veren Başkan Genç, “Döşemealtı kentin en çok
yatırım alan ve en modern ilçesi olma yolunda ilerliyor. Sivil toplum
örgütleriyle her konuda
fikir alışverişinde bulunuyoruz” dedi.

DİYARBAKIRLILAR
GECESİNE DAVET
Antalya

Diyarba-

kırlılar Tanıtma Kültür ve
Yardımlaşma Vakfı Başkanı
Ragıp Buyurkan ve yönetim kurulu üyeleri, Başkanı
Genç’i, 18 Şubat tarihinde
yapılacak olan ve geliri üniversitelerde okuyan gençlere burs olarak aktarılacak
geceye davet etti. Döşemealtı’nı yakından takip ettiklerini ifade eden Vakıf
Başkanı Ragıp Buyurkan,
“Belediye Başkanı Genç’in
yatırım atağını heyecanla
takip ediyoruz. Ülkenin bulunduğu zor günlerde hızla
ve gelişen bir bölge yaratmak büyük çaba istiyor. Ancak Başkan Genç, iyi bildiği
hizmeti biz vatandaşlara
ulaştırıyor. Kendisine teşekkür ederiz” dedi.
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Yeniköy mezarlık yolu
yapılıyor

Döşemealtı Belediyesi,
ilçede yol yapımı ve kaldırım
çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri,
Şehit Mustafa Gürcan
Caddesi’nin devamı olan
Bahçeyaka Mahallesi-Çığlık
Yolu-Yeniköy Mezarlığı’na kadar
olan alanda 30’luk yol yapım
çalışmasına başladı.

İ

mar planlarında bulunan ve Yeniköy
Mezarlığı’na kadar olan yaklaşık 1
kilometre uzunluğundaki yol için
dolgu çalışmalarını sürdüren ekipler,
serme ve sıkıştırma işleminin ardından
stabilizesini tamamlayıp asfalt dökecek.
Yeni yolla birlikte yayalar için için 2.5
metre genişliğinde kaldırım yapılıyor.

ESKİ KÖPRÜ SİL BAŞTAN
Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Naci Alın, mezarlık yolunun

dolgu işlemlerini yerinde inceledi. Alın,
“İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız için
büyük sorun olan bu yolun yapımına
başladık. Mezarlık ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar yaya yolu olmadığı için bölgeye ulaşmakta güçlük
çekiyordu. Öncelikle yolu genişletmeye
başladık. Yayaların ulaşımı için kaldırım
düzenlemesi yapıyoruz. Diğer taraftan
bugün artık ihtiyaca cevap veremeyen
köprüyü de yenileyerek 6 metre genişliğe çıkartıyoruz” dedi.

Diğer yandan sel
baskınlarının önüne
geçilebilmesi amacıyla
aynı bölgede bulunan
düden, Belediye Fen
işleri ekipleri tarafından
temizleniyor.
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“Başkan Genç,
ilçeyi marka
haline getirdi”
D

öşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB)
Yönetim Kurulu ve birlik üyesi
odaların başkanlarıyla bir araya geldi. Başkan Yardımcısı
Zafer Yörük’ün de katıldığı
toplantıda Gazipaşa’dan Kaş’a
kadar Antalya’daki 75 meslek
odası başkanı da yerini aldı.

“HALKIN VE ESNAFIN
REFAHI İÇİN ÇALIŞIYOR”
AESOB Başkanı Adlıhan
Dere, Başkan Genç’in gerek
meclis üyeliği gerekse Belediye Başkanlığı döneminde
esnafın yanında olduğuna
vurgu yaptı. Dere, “Belediye
Başkanımız Genç bugüne kadar sayısız projeye imza attı
ve bu projelerle Döşemealtı’nı
marka haline getirdi. Başkan
Genç, halkın ve esnafın refahı

Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (AESOB) belediye
başkanlarıyla esnaf temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla
düzenlediği “Belediye Başkanları Buluşması”nın konuğu
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç oldu. Başkan Genç
projelerini anlatırken, meslek odası başkanları, temsil ettikleri
meslek gruplarıyla ilgili sorun ve taleplerini iletti.
için ilk günkü aşkla görevini
yürütüyor” dedi.

KENTİN SORUNLARINA
ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ

BİTEN VE DEVAM EDEN
PROJELERİNİ ANLATTI

Antalya’nın önemli sorunlarından biri haline gelen oto
galericilerle ilgili projede son
aşamaya geldiklerini kaydeden Genç,”Sitenin uygulama
projeleri tamamlandı. Artık
start verme noktasındayız.
Bunun yanında 10 mahalle-

Döşemealtı’nın
kentin
planlı rezerv sahası olduğunu ifade eden Başkan Turgay
Genç, Antalya’ya yapılacak
büyük çaplı yatırımların tek
adresinin Döşemealtı olduğuna dikkat çekti. Açılacak çevre yollarıyla ilçenin stratejik
öneminin artacağını belirten
Genç, Yeni Otogar’ın da gelmesiyle ilçenin gelişiminin
hızlanacağını söyledi.
Genç, “Belediye olarak
planlamalarımızı tamamladık. 100 bin metrekare alanı
Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz tahsis ettik. Modern
kent otogarının ihalesi en kısa
sürede yapılacak” dedi.

mizde 11 kapalı pazar yerini
tamamladık. Parke tesisimiz
ve atölyelerimizi kurduk. İlçeye kent meydanları kazandırıyoruz. Ana kent meydanımız
1 ay içinde tamamlanacak.
İki bin kişilik Müze Cami’mizin kaba inşaatı bitti.
Onu da yaz sonuna tamamlamış olacağız. Hastane için

ilk kazmayı vurduk. Onu
da gelecek yıl tamamlamayı
hedefliyoruz’ dedi.

YATIRIM YAPACAKSANIZ
DÖŞEMEALTI’NA YAPIN
Meslek odası başkanlarına
çağrıda bulunan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Yatırım
yapacaksanız Döşemealtı’na
yapın” dedi. Konuşmaların
ardından oda başkanları, Döşemealtı Belediye Başkanı
Turgay Genç’e sorunları ve
talepleri aktardı. Toplantı sonunda AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e Ahi
Evran heykeli hediye etti.
Başkan Genç konuşmasının sonunda, geçen yıl Mart
ayında hayatını kaybeden AESOB eski Başkanı Abdullah Sevimçok’u da andı.
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Amaç play-off ve Avrupa
1207 Antalya Döşemealtı
Belediyespor Direktörü Hüseyin Türk, “Amacımız ligi ve
play-off maçlarını en iyi yerde tamamlamak. Bunun için
kadromuzu güçlendirdik. Yeni
transferlerle yolumuza emin
adımlarla ilerliyoruz. Taraftarımız bize güvensin ve desteğini sürdürsün” dedi.
Maçları Döşemealtı Beledi-

ye Başkanı ve Kulüp Onursal
Başkanı Turgay Genç, Kulüp
Başkanı Hüseyin Türk, Belediye Başkan Yardımcıları Naci
Alın ve Zafer Yörük, Belediye
Meclis Üyeleri, Ramazan Bahşi, Hüseyin Çetinkaya, mahalle muhtarları, Kırkgöz Döşemealtı Bld. Gençlik ve Spor
Kulüp Başkanı Cihan Sidel ile
çok sayıda vatandaş izledi.

Kadın futbolcular
evde fırtına gibi
1207 Antalya
Döşemealtı
Belediyespor
kadın futbol
takımına Yeşilbayır
Stadı uğurlu geldi.
Takım kendi saha
ve seyircisi önünde
oynadığı 2 maçta
Döşemealtı
seyircisine 13 gol
hediye etti.

S

ahası bakımda olduğu için
maçlarını daha önce Zeytinköy
Stadı’nda oynayan 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor Kadın
Futbol Takımı, Yeşilbayır Şehit Er
Tevfik Cebeci Stadı’ndaki ilk maçını Samsun İlkadım Belediyespor’la
yaptı. Döşemealtılı kadın futbolcular karşılaşmayı 6-0 kazanan taraf
olurken goller Kolombiyalı Orianica

(2), Esra Manya (2), Büşra Demirörs
ve Cansu Altındal’dan geldi.
Kırmızı-beyaz-siyahlı ekip, iki
hafta sonra bu kez Sarıyer temsilcisi Kireçburnu Spor’u bu sahada
ağırladı. Seyircisinin de desteğiyle
rahat bir oyun sergileyen Döşemealtılı kadın futbolcular, sahadan 7-0
galip ayrıldı. Ligin en farklı skoruna
imza atan ekip, puanını 25’e çıkardı.

1

207 Antalya Döşemealtı Belediyespor, Norveç Premier Ligi
takımlarından Medkila’da forma giyen, üstün tekniği ve sert şutlarıyla göze çarpan Tatiana Matveeva (Tata) ile Ukrayna’nın FC Minsk
takımında 5 yıldır kaptan olarak
maçlara çıkan, Nijerya Milli takımının yıldızı ve orta saha oyuncusu
Gift Otuwe’yi renklerine bağlandı.
Öte yandan Merve Odabaşıoğlu,
Gülfidan Göz ve Melisa Keskin ile
yollarını ayıran kırmızı-beyaz-siyahlı ekip, yabancıların yanı sıra
Türkiye Milli Takımı’nda forma giyen Gaziantep Gazikent kadın futbol takımı oyuncusu Demet Kılınç
ile Ankara Fomget kadın futbol takımının kalecisi Zeynep Erdoğan’ı
transfer etti.
Demet Kılınç ve kaleci Zeynep
Erdoğan, Kireçburnu maçında ikinci yarı forma giydi. Yabancı transferler Tatiana Matveeva (Tata) ile
Nijeryalı Gift Otuwe ise maçı tribünden izledi.

11

SAYI
19
ŞUBAT
2017

SAHİBİ
Turgay GENÇ
Döşemealtı Belediye Başkanı

MUHABİRLER
Ali GÜLER • Soner KOCAER
Behiye YARAŞÇI • Ezgi ÇOT

İLETİŞİM
Döşemealtı Belediyesi
ANTALYA

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Bahtiyar SİDEL

GRAFİK TASARIM
Sefa SEYİTOĞLU

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

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Ali KÖSE

BASKI
Döşemealtı Matbaası / ANTALYA

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

Başkan Turgay Genç’den çocuklara müjde

Trafik Eğitim Parkı’nın
yapımına başlandı
Döşemealtı Belediye Başkanı
Turgay Genç, Antalya’nın en
büyük ve en nitelikli Çocuk Trafik
Eğitim Parkı’nı Döşemealtı’na
yaptırıyor. İnşaatına başlanan
Trafik Eğitim Parkı, 1 milyon 350
bin liraya mal olacak ve 180
günde tamamlanacak.

Y

eşilbayır Mahallesi’ndeki Çocuk Trafik Eğitim
Parkı, toplam 8 bin 122
metrekare alan üzerine inşa
edilirken 1.800 metrekaresi
trafik parkuru olarak projelendirildi. 180 günde tamamlanacak park yaklaşık 1 milyon 350
bin liraya mal olacak.

kı’nda basketbol sahası ve tenis
kortu; çok sayıda akülü oyun
ve eğitim aracı, akülü araçların
bakımlarının da yapılabileceği
araç garajı, kafeterya, çocuk
oyun gurupları, süs havuzları
ve yeşil alanlar yer alacak.

TRAFİK KURALLARINI
ÖĞRENECEKLER

ÇOCUKLARA SOSYAL YAŞAM
Parkta çocuklara genel traALANI
fik kuralları, yaya, sürücü ve
Çocuk Trafik Eğitim Par-

bisiklet sürücülerinin sorumlulukları ve uyması gereken
kurallar, trafik işaretleri, trafik
cihazı ve levhalarının önemi ve
öğrenilmesi, trafik düzeni ile
ilgili genel bilgiler de verilecek.

AİLELER DE BİR ARAYA
GELECEK
Döşemealtı Belediyesi olarak hayata geçirilen onlarca
proje arasında çocukları unutmadıklarını belirten Başkan
Turgay Genç, “Döşemealtı’nda
projelendirdiğimiz her çalışma
çok amaçlı olarak planlanmakta. Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklarımız genel trafik kurallarını eğlenerek öğrenecekleri
gibi aileler de sık sık bir araya
gelme ve kaynaşma fırsatı bulacak” dedi.
1 milyon 350 bin liraya mal
olacak Çocuk Trafik Eğitim
Parkı, 180 günde tamamlanacak.

