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Zabıta göz
açtırmıyor!

Döşemealtı Belediyesi bünyesinde kurulan Nar Masa; çağrı merkezi, gezici ekipler ve sosyal
medya ekipleriyle vatandaşın talep, istek ve önerilerini kısa sürede çözüme kavuşturuyor. 5’te

Döşemealtı Belediyesi Zabıta ekipleri fırın ve pastanelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. 8’de

Döşemealtı Belediyesi’nden

45 bin kişilik
iftar sofrası
D

öşemealtı Belediyesi geleneksel iftar
sofralarını bu yıl 45 bin kişiye ulaştırdı.
Çok amaçlı kapalı pazar yerlerinde
açılan iftar sofralarında Döşemealtılılar,
oruçlarını açtıktan sonra Döşemealtı Halk
Tiyatrosu tarafından sergilenen “İftarlık
Komedya” adlı oyunu keyifle izledi. 6-7’de

1 ton pil
toplayıp
akvaryuma
gittiler!

D

oğanın Pili Bitmesin’ kampanyasında
en fazla pil toplayan öğrenciler akvaryum gezisi ile ödüllendirildi. 2’de

Kırkpınar için
kamp vakti!
15

-16 Temmuz’da yapılacak 656. Tarihi
Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri için
geri sayım başladı. Döşemealtı ve Korkuteli’nde 20 gün süreyle iki ayrı kamp yapan pehlivanlar, 10 günlük son bir kamp için Edirne’ye gitti.
Güreşçilerin hedefi altın kemer... 11’de
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Genç vekillere Termessos gezisi
D
öşemealtı Belediyesi
tarafından TBMM
ruhuna uygun olarak 14-25 yaş arası gençler
arasından kurulan Döşemealtı Gençlik Meclisi’nin
(DÖGEM) genç vekilleri,
tarihi ve kültürel varlıklarını yerinde incelemek
amacıyla Termessos Antik
Kenti’ni gezdiler.
25 genç vekil, kültür ve
tarih gezilerinin ilk durağında Döşemealtı sınırlarında bulunan Termessos
ören yerini gezerek incelemelerde bulundu. Termessos tarihi hakkında yetkililerden bilgi alan genç
vekiller, antik şehrin bölge

ve ülke turizmi açısından
büyük bir öneme sahip olduğunu öğrendiler.
Yurt içi ve yurt dışında
katıldıkları
etkinliklerde
Döşemealtı’nı daha iyi tanıtılabilmek için yaşadıkları bölgenin tarihi, doğal
ve kültürel değerlerini iyi
bilmeleri gerektiğini vurgulayan genç vekiller, “Yaşadığımız bölgenin ne denli
önemli bir yer olduğunu
daha iyi anladık. İlçemize
ve tarihine olan merakımız
arttı. Bundan sonra da yine
başta kendi ilçemiz olmak
üzere Antalya’da bulunan
ören yerlerine gezerek tanıtımını yapacağız” dedi.

1 ton atık pil toplayarak
akvaryum gezisi kazandılar

Döşemealtı Belediyesi tarafından başlatılan
‘Doğanın Pili Bitmesin’ kampanyası ile
yaklaşık 1 ton pil geri dönüşüme kazandırıldı.
Kampanyada en fazla pil toplayan 203 öğrenci
akvaryum gezisi ile ödüllendirildi.

D

öşemealtı Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl
dördüncüsü düzenlenen atık
pillerin toplanması ve taşınması amacıyla yürütülen kampanya yine büyük ilgi gördü.
Neredeyse 1 ton atık pil bu
kampanya sayesinde doğaya
atılmadan toplanarak Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği’ne (TAP) teslim
edildi.

Doğayı korudular
En çok pili toplayarak birinci olan Kömürcüler, Yeniköy ve Yukarı Karaman Perge
Rotary İlk-Orta Okullarından
203 öğrenci akvaryum gezisi
ile ödüllendirildi. Döşemealtı
Kent Meydanı’nda buluşan
öğrencilere Nar Masa tarafından kek ve meyve suyu ikram
edildi. Öğrenciler daha sonra
belediyenin imkanlarıyla akvaryuma götürüldü.

Öğrencilere
akvaryum
gezisi sırasında
öğretmenleri de
eşlik etti.
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Çığlık’a Avrupa
standardında yol

D

öşemealtı
Belediyesi, Şehit Mustafa
Gürcan
Caddesi’nin
devamı olan Çığlık Yolu’nun
bir kısmını iki kat büyüterek
30’luk yola dönüştürüyor. Bu
kapsamda yol üzerindeki eski
köprü yenilenirken bitişiğine
bir yenisi yapılarak hizmete
açıldı. Başkan Turgay Genç,
devam eden çalışmaları yerinde inceleyip görevlilerden bilgi
aldı.
Döşemealtı Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yeni
yollar açarken ihtiyaca cevap
veremeyen yolları da genişleterek hem yayaların hem de

araç sürücülerinin işini kolaylaştırıyor. İlçe merkezini Bahçeyaka Mahallesi üzerinden
Çığlık’a bağlayan eski ve güvenli olmayan yolun bir kısmı
neredeyse iki kat büyütülerek
30’luk bölünmüş yola dönüştürülüyor.

YENİ KALDIRIM VE
BİSİKLET YOLU
Yaklaşık 1 kilometrelik yolun alt yapısı tamamlanarak
sıcak asfalt dökülmeye başlandı. Yeniköy Mezarlığı’na
kadar olan bölümde yer alan
eski köprüye bakım yapıldı ve
ihtiyaca cevap vermesi için de

hemen bitişiğine 8.5 metre genişliğinde, 16.5 metre uzunluğunda, 4.5 metre yüksekliğinde yeni köprü yapıldı. Ayrıca
Yeniköy Mezarlığına yaya olarak gidilebilmesi amacıyla yolun her iki tarafına kaldırım
ile bisiklet yolu yapılıyor.

GÜVENLİ ULAŞIM
Çığlık,
Orta,
Ayanlar
ve Aydınlar Mahallelerine
ulaşımı sağlayan aynı zamanda
Döşemealtı’nı Korkuteli yoluna bağlayan Çığlık yolundaki
çalışmaları inceleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay
Genç, yenilenen yolun güvenli

ulaşım sağlayacağını söyledi.

YAĞMURSUYU DRENAJI
İLE ÇIĞLIK YOLU SULAR
ALTINDA KALMAYACAK
Çığlık yolunda yağmur
suyu drenaj hattı bulunmadığı
için her yağmurda yolun
önemli bir kısmı sular altında
kalıyordu. Bu olumsuzluğu
giderebilmek için sondajlı
yağmursuyu drenajı yapıldı.
Sondaj sırasında tespit edilen
iki düdene drenaj hatları bağlanmak suretiyle yağmur sularının düdenlere gitmesi ile su
baskınlarının yaşanmaması
hedefleniyor.
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Belediye personelinden

örnek davranış
Döşemealtı Belediyesi çalışanları, aralarında para toplayıp ilçede maddi
durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını bayramlık alışverişine götürdü.

Öğrenciler
belediyeyi tanıdı
Hilmi Caner Saraçoğlu İlkokulu’nun öğrencileri
“Yerel Yönetimleri Tanıyalım” projesi kapsamında
Döşemealtı Belediyesi’ni ziyaret etti.

Ç

ığlık Mahallesi Hilmi Caner Saraçoğlu İlkokulu öğrencileri “Yerel Yönetimleri Tanıyalım” projesi kapsamında sınıf öğretmeni İsa Keleş ile birlikte Döşemealtı Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Naci
Alın’a konuk olan minik öğrenciler, belediye birimlerini de
gezdi. Belediyeyle ilgili bilgi alan miniklere çeşitli hediyeler
verildi

Huzurlu
Mahalle
Huzurlu
Toplum

A

ntalya
Cumhuriyet
Başsavcılığı,
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Antalya Emniyet
Müdürlüğü Uyuşturucu ile
Mücadele Şube Müdürlüğü ve Antalya Halk Sağlığı
Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Huzurlu Mahalle Huzurlu Toplum” projesi
kapsamında uyuşturucu ve
uyarıcı maddeyle mücadelede mahalle muhtarlarının
toplumu yönlendirici etkilerinden faydalanmak, uyuşturucu ile mücadelede farkındalıklarının arttırılması
amacı ile başlatılan projenin
toplantısı Döşemealtı Belediyesi’nde yapıldı.

Döşemealtı
Belediyesi
Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Döşemealtı’ndaki 32 mahalle muhtarı
dahil, Belediye Başkan Yardımcısı Naci Alın ve belediye
personeli katıldı. Toplantıda
Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden Sosyal Hizmet Uzmanı
Soner Utku Yüksel “Tütün,
Alkol ve Madde Bağımlılığı”, Emniyet Müdürlüğü’nden polis memuru Coşkun
Taşkoparan, tütütn, alkol ve
madde bağımlılığında polisiye tedbirler, Denetimli
Serbestlik Müdürlüğü’nden
İsmail Hakkı Ergun ise; denetimli serbestlikte bağımlılık konusunda bilgiler verdi.

D

öşemealtı Belediyesi
çalışanları, yaklaşan
Ramazan Bayramı öncesi ilçede maddi durumu iyi
olmayan çocuklara bayramlık
kıyafet almak için aralarında
para topladı. Nar Masa personeli tarafından başlatılan
kampanya ile ilçede maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları evlerinden özel olarak
alınıp alışverişe götürüldü.

HEM EĞLENCE HEM
ALIŞVERIŞ
Farklı mahalleler-

den 30 çocuk Erasta AVM’de
bulunan bir mağazaya götürülerek istedikleri kıyafetler
alındı. Döşemealtı Belediyesi
Başkan Yardımcısı Naci Alın
da miniklere eşlik ederek çocukların kıyafetleri giymelerine yardımcı oldu. Çocuklar
daha sonra
yine aynı
AVM içerisinde
bulunan
bir başka
mağaza-

da ayakkabı satın aldı.

BAŞKAN GENÇ DE
MUTLULUKLARINA ORTAK
OLDU
Nar Masa personeli, bayramlık kıyafet ve ayakkabılarını giyen çocuklara hamburger
ısmarladı. Belediye Başkan
Yardımcısı Naci Alın, minik
çocuklara servis yaptı. Gönüllerince eğlenen ve yüz boyaması yaptıran çocuklara hediyeler dağıtıldı. Minikler daha
sonra Döşemealtı Belediyesi’ne gelerek Başkan Genç’le
hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Döşemealtı Belediyesi’nin Nar Masa’sı halkın hizmetinde...
İnsan odaklı
belediyecilik
anlayışının ürünü
olan Nar Masa;
çağrı merkezi, gezici
ekipler ve sosyal
medya ekipleriyle
vatandaşın talep,
istek ve önerilerini
alarak kısa
sürede çözüme
kavuşturuyor.

ile insan odaklı belediye

D

öşemealtılıların istek
ve taleplerinin belediye yönetimine ve
ilgili birimlere ulaştırılarak
en kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla kurulan
Nar Masa, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in
vizyon projeleri arasında yer
alıyor.

ÖZEL EĞİTİM ALDILAR
Nar Masa’da görev yapacak personel belirlendikten
sonra; etkili iletişim, diksiyon, beden dili, sosyal medya, belediye mevzuatları gibi
konularda 2 ay boyunca eğitimler aldı. Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte Nar
Masa ekibi de göreve başladı.

25 KİŞİLİK EKİP
Vatandaşla belediye arasında köprü görevi gören, sorunlara anında çözüm üretmeyi hedefleyen Nar Masa;
Gezici Ekip, Çağrı Merke-

zi, Sosyal Medya, Kültürel
Etkinlik, İş ve İşçi Çözüm
Merkezi, Karşılama ve Koordinasyon ekiplerinden oluşuyor.

talepler, kayıt altına alınıyor.
Taleple ilgili vatandaşa SMS
ile bilgilendirme yapılıyor.
Gelen talep aynı zamanda
Koordinasyon
Merkezi’ne

iletiliyor. Müdürlüklerle koordineli şekilde çalışan koordinasyon merkezi, taleple
ilgili vatandaşa dönülerek süreçle ilgili açıklama yapılıyor.

SORUNLARA HIZLI ÇÖZÜM

“NAR MASA ÇÖZÜM
ÜRETMEK İÇİN KURULDU”
Nar Masa’nın kurulumu
ile ilgili bilgi veren Başkan
Turgay Genç, “Döşemealtı
hızla büyüyor, gelişiyor bu
doğrultuda yerel yönetimlerden beklentiler de artıyor.
Nar Masa ekibimizi kurmamızdaki en önemli faktör de
bu farklılıkları zamanında
tespit edip gereğini yapmaktır. Bu birim çok önemsediğim bir çalışma oldu. Vatandaşla belediye arasında
köprü vazifesi görecek halkın
istek, sorun ve düşüncelerini
yerinde tespit edip ilgili birimlerimiz aracılığıyla çözüm
üretilmesinde önemli görev
yapacaktır. Temel belediyeciliğin yanında sosyal belediyeciliğinde gereğini yapıyoruz,
yapmaya da devam edeceğiz”
dedi.

Gezici ekip mahalle mahalle, ev ev gezerek vatandaşların istek, talep ve önerilerini dinliyor. Ziyaretler
sırasında gelen talepler dışında, görülen eksikler rapor
edilerek ilgili birime aktarılıyor. Yaşlı, engelli ve bakıma
muhtaç ailelerin ev temizliğinin yanı sıra eşya ve kıyafet
yardımı yapıyor.

TALEPLER
DEĞERLENDİRİLİYOR
Vatandaşlar Nar Masa’ya,
belediye kanalıyla doğrudan,
444 05 07 numaralı çağrı
merkezi üzerinden, gezici
ekipler aracılığıyla veya sosyal medya kanalıyla ulaşabiliyor.
Farklı kanallardan gelen

Belediye İşkur Masası B
çözüm üretiyor
Döşemealtı Belediyesi, firma temsilcilerini iş
arayanlarla bir araya getirdi.

Aynı şekilde sorun çözüldükten sonra da vatandaşlar bilgilendiriliyor.

aşkan Turgay Genç’in
talimatıyla kurulan ve
bugüne kadar yüzlerce
kişiyi iş sahibi yapan İşkur
Masası, iş arayanların umudu
olmaya devam ediyor. İşkur
Masasının işverenler ile iş
arayanlar arasında kurduğu
köprü, her iki tarafı da memnun ediyor.
Kentteki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Döşemealtı Belediyesi Nar Masa bünyesinde
kurulan İşkur Masası büyük
ilgi görüyor. İşkur ekibinin
yaptığı görüşmeler neticesinde Organize Sanayi’de faaliyet
gösteren Ankutsan ve Fipol
Deniz Araçları adlı firmaların
üretim bölümüne 25 personel
alımı yapılacağı belirlendi. Bunun üzerine Döşemealtı Belediyesi, firma temsilcilerini iş

arayanlarla bir araya getirdi.

İKİ FİRMA İLE GÖRÜŞTÜLER
Ankutsan yetkilileri ile iş
arayanlar arasında yapılan ön
görüşme sonucunda şartları
uyanlar fabrikaya davet edildi.
Fipol firması ise firmada çalışmak için başvuru yapanları
önce yazılı sınava, ardından
da mülakata aldı. Görüşme
yapılan ve işe uygun görülen
kişiler işe alındı. Fipol İnsan
Kaynakları Yöneticisi Duygu
Ergün, “Fabrikamızın üretim
bölümü için 10 kişi almayı
planlamıştık. Hazırladığımız
program çerçevesinde iş arayanlarla Döşemealtı Belediyesi’nde bir araya geldik. Önce
algı testi uyguladık, ardından
da mülakat geçekleştirdik.
Uygun olanları işe başlamak
üzere fabrikamıza davet et-

tik. İlgiden çok memnunuz.
Döşemealtı Belediyesine ve
Başkan Turgay Genç’e desteği
için teşekkür ederiz” dedi.

İŞ BULMALARINA KÖPRÜ
OLDUK
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, iş kur masası ile kentteki yüzlerce işsiz
vatandaşın iş sahibi olduğunu
söyledi. Başkan Genç, “Yoğun
iş talepleri üzerine İşkur Masası’nı kurduk ve iş arayanları
işverenlerle buluşturduk” diye
konuştu.
Döşemealtı Belediyesi’ne
bağlı İşkur Masası’nda, kentte
işçi arayan yerler bir havuzda
toplanıyor. İş arayanlar da belediyeye gelerek başvurularını
gerçekleştiriyor. İşkur Masası,
iş ve işçi profiline uygun olarak
başvuruları yönlendiriyor.
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Vatandaşlarla
bayramlaştılar
Ramazan Bayramı nedeniyle ilçe protokolü
Yeniköy Kapalı Pazar Yeri’nde bir araya
gelerek vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramlaşma törenine Vali Yardımcısı ve Döşemealtı
Kaymakam Vekili Hamdi Bolat, Döşemealtı Belediye
Başkanı Turgay Genç, Garnizon Komutanı, İlçe Emniyet
Müdürü, devlet kurumlarının temsilcileri, CHP ve MHP
ilçe yönetimleri, mahalle muhtarları, belediye meclis
üyeleri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Döşemealtı Halk Tiyatrosu’nun “İftarlık Komedya” adlı oyunu keyifle izlendi.

Döşemealtı Belediyesi’nden

Kısa birer konuşma yapan Döşemealtı Belediye Başkanı
Turgay Genç ve Antalya Vali Yardımcısı İlçe Kaymakam
Vekili Hamdi Bolat, birlik ve baraberlik mesajları
vererek vatandaşların ramazan bayramını kutladı.
Bayramlaşmanın ardından sırasıyla Huzurevi, İlçe
Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı ile şehit ve gazi
ailelerini ziyaret edildi.

45 bin kişilik
iftar sofrası
Döşemealtı Belediyesi geleneksel iftar sofralarını bu yıl 45 bin kişiye
ulaştırdı. Çok amaçlı kapalı pazar yerlerinde açılan iftar sofralarında
Döşemealtılılar, oruçlarını açtıktan sonra Döşemealtı Halk Tiyatrosu
tarafından sergilenen “İftarlık Komedya” adlı oyunu keyifle izledi.
8 MAHALLEDE İFTAR
SOFRASI VE TİYATRO

Camiler pırıl pırıl
Döşemealtı Belediyesi tarafından 3 yıl önce
kurulan Cami Temizleme Ekibi, Ramazan ayında
ilçe genelinde 58 cami ve 2 mescitte temizlik
yapıp gül suyu ile yıkadı.

G

ünlük temizliğin yanı
sıra, cami görevlileri
ve cemaatten gelen talepleri de değerlendiren Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı ekiplerin titiz çalışması
takdirle karşılanıyor. İbadethanelerde halıları yıkayan,
kapı, pencere ve ayakkabılık-

ları silen 5 kişilik ekip mihrap, minber, kürsü, camlar,
şadırvan, abdesthane, tuvaletler ve bahçe bölümleri
olmak üzere ilçedeki cami
ve mescitleri baştan aşağıya
temizliyor. Ekipler ayrıca her
temizlik sonrası camilere gül
suyu sıkıyor.

Döşemealtı Belediyesi mahallelerde kurduğu iftar sofralarıyla ilçe halkını kaynaştırmaya devam ediyor. Ramazan
ayı boyunca 45 bin kişiye iftar
veren Döşemealtı Belediyesi,
ilçenin en uzak mahalleleri
de dahil toplam 8 mahalle de
iftar sofrası kurdu. Mahallelere kurulan iftar sofralarına
katılan Döşemealtı Belediye
Başkanı Turgay Genç, vatandaşlarla selamlaşıp Ramazan
ayının hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.

DENİZ BAYKAL
BADEMAĞACI’NDA
Bademağacı Kapalı Pazar-

yerindeki iftar programına,
Döşemealtı Belediye Başkanı
Turgay Genç ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Genel Başkanı ve Antalya
Milletvekili
Deniz Baykal,
CHP Antalya eski milletvekili
Tuncay Ercenk, CHP Döşemealtı İlçe yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları yönetimi
ve üyeleri, Belediye Meclis
Üyeleri, Mahalle Muhtarları,
Kırkgöz Döşemealtı Belediye
Gençlik Spor Kulübü Başkanı
ve sporcuları eşlik etti.

ÖNCE İFTAR SONRA
GELENEKSEL TİYATRO
Ramazan ayı boyunca hep
birlikte iftarını açan mahalle
sakinleri, daha sonra Döşemealtı Halk Tiyatrosu’nun sah-

nelediği “İftarlık Komedya”
isimli oyununu büyük bir
keyifle izledi. Yaklaşık 1 saat
süren tiyatro büyükten küçüğe herkesi kahkahaya boğdu.
Döşemealtı Belediyesi’nin bu
yıl ki iftar sofraları Döşemealtı Kapalı Semt Pazarı’nda
başladı ve Ramazan boyunca
her gün yemek dağıtıldı. Ayrıca; Yeşilbayır, Ilıca, Çıplaklı
(TOKİ), Dağbeli, Bademağacı,
Çığlık ve Nebiler Mahallelerinde iftar sofraları kuruldu.

“HAYIRLI RAMAZANLAR”
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, bolluk ve
bereket ayı olan Ramazan ayının hayırlı olmasını diledi ve
iftar sofralarına katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Temmuz 2017

Döşemealtı Belediyesi
Ramazan 2017 İftar Sofraları

Bademağacı

Çığlık

Dağbeli

Ilıca

Nebiler

Çıplaklı TOKİ

Yeniköy

Yeşilbayır
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Zabıta göz açtırmıyor

Döşemealtı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri Ramazan süresince ilçe merkezi
ve mahallelerde faaliyet gösteren fırın ve
pastanelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Z

abıta
Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler denetimleri sırasında, üretimde
kullanılan ve satışı yapılan gıdaların sağlıklı olup olmadığı,
hijyen kurallarına uygunluğu
ile ticari faaliyet için gerekli
olan belgelerin kontrollerini
yaptı.
Halkın sağlıklı ve güvenli
alışveriş yapması için rutin
kontrollerini Ramazan ayı

süresince yoğunlaştıran Döşemealtı Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekipleri, hijyen,
gramaj ve evrak konusunda
eksiği olan işletmelere göz açtırmıyor.
Zabıta ekiplerinin, yasalar
doğrultusunda gerçekleştirdiği denetimler işletmeleri
olduğu kadar vatandaşları da
memnun ediyor.

Belediyenin acı günü
Aynı gün vefat eden belediye personeli
Mevlüt Aldemir ve Celal Ayçiçek,
Döşemealtı Belediyesi önünde düzenlenen
törenle son yolculuklarına uğurlandı.
Mevlüt Aldemir

Celal Ayçiçek

D

öşemealtı Belediyesi
personeli Mevlüt Aldemir (46), işyerinde kalp krizi geçirdi ve tüm
müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybetti. Yine belediye personeli Celal Ayçiçek (45) ise
bir süredir tedavi gördüğü
hastalığa karşı verdiği yaşam mücadelesini yitirdi.
Döşemealtı Belediyesi
önündeki ilk tören Mevlüt
Aldemir için yapıldı. Törene
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yardımcı-

ları, belediye meclis üyeleri
ile personeller katıldı. Aldemir için helallik alınırken,
dualarla Çıplaklı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Diğer tören, bir süredir
tedavi gördüğü hastalığa
karşı yaşam mücadelesini kaybeden Celal Ayçiçek
için düzenlendi. Yine belediye binası önündeki törene, Başkan Genç, belediye
bürokratları ile Ayçiçek’in
mesai arkadaşları katıldı.
Cenaze Çığlık Ayanlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Temmuz 2017
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Yaz Okulu başlıyor
Döşemealtı Belediyesi’nin çocuklara ve gençlere yönelik desteği Yaz
Okulu’yla sürüyor. Sosyal ve sportif ağırlıklı 24 branşın yer alacağı
Döşemealtı Yaz Okullarında kayıtlar tamamlandı. Kurslara bu yıl
yaklaşık bin öğrencinin katılması ön görülüyor.

D

öşemealtı
Belediyesi’nin 3 yıldan bu yana
düzenlediği Yaz Okulu
için kayıtlar tamamlandı. İstekli veliler, Döşemealtı Belediyesi hizmet binası ile Yeşilbayır Mahallesindeki Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğüne
başvuruda bulunarak çocuklarını kurslara kayıt yaptırdı.

24 BRANŞ VAR
Döşemealtı Yaz Kursları
bu yıl; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, badminton, masa tenisi, güreş,
halter, tekvando, judo, muhai thai, tiyatro, bilgisayar,
halk oyunları, model uçak,
yabancı dil, işaret dili,
Türkçe, satranç, resim, gitar, bağlama ve keman branşlarında açılacak. Yaklaşık Bin
öğrencinin katılması beklenen kurslarda, model uçak ve
işaret dili branşları ilk kez bu
yıl açılıyor.

“EĞİTİMLERİNE KATKI
SAĞLIYORUZ”
Kaymakamlığın öncülüğünde Döşemealtı Belediyesi’nin katkılarıyla, İlçe Halk
Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe
Müdürlüğü ile Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik Spor
Kulübü
organizasyonunda
düzenlenecek
‘Döşemealtı
Yaz Kursları’ yaklaşık 2 ay bo-

yunca devam edecek. Kurslara
7-14 yaş grubunda ki çocuklar
ve gençler katılacak.

KUR’AN KURSLARI DA YAZ
OKULLARI BÜNYESİNDE
Bu yıl Kur’an Kursları da
yaz okulları bünyesinde eğitim verecek. Sportif faaliyetlerle ilgili kurslar ilçedeki spor
komplekslerinde, diğer kurslar ise mahallelere en yakın
eğitim merkezlerinde gerçekleştirilecek. Uzak mahallelerde oturan öğrencilerin ulaşımları da sağlanacak. Kurslar,
tüm branşlarda Temmuz ayının ilk haftası başlayacak.

“ÇOCUKLARIMIZI
ÖNEMSİYORUZ”
Döşemealtı Belediyesi’nin
yönetim anlayışının temelinde çocuklar ve eğitim olduğunu belirten Başkan Turgay
Genç, yaz okullarını önemsediğini söyledi.Belediye Başkanı Turgay Genç, “Çocuklarımızın sosyal, sportif ve zihinsel
olarak gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız yaz
kurslarımız bu yıl 24 branşta
gerçekleştirilecek. Amacımız
gençlerimizi okul dışında biraraya getirmek, onların sosyalleşmesine öncülük etmek ve
bireysel yeteneklerini sergileyebilecekleri ortamlar hazırlamak” dedi.

10

Temmuz 2017

Genç
pehlivanlar
Kırkpınar’da
iddialı

Kent meydanında
resim sergisi

D

öşemealtı Belediyesi
tarafından ilçeye kazandırılan Kent Meydanı’nda ilk resim sergisi
açıldı. Döşemealtı Mustafa
Ayten Aydın Anadolu Lisesi
öğrencilerinin eserlerinden
oluşan yağlı boya ve kara kalem karma resim sergisi vatandaşlar ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.
12 öğrencinin hazırladığı
88 resim için Kent meydanında yapılan açılışa Belediye
Başkanı Turgay Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya,
Halk Eğitim Merkezi Müdürü
Canat Duru, Milli Eğitim Şube
Müdürü İbrahim Traş, TOKİ
İlk ve Orta Okul Müdürü Abdulkerim Günaydın, Döşemealtı Belediyesi Meclis Üyesi
Ramazan Bahşi, Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Bahşi, öğretmen,
öğrenci ve veliler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen Belediye Başkanı Genç ve İlçe protokolü,
öğrencilerin yapmış oldukları
resimleri inceleyip eser sahibi
öğrencilerle
sohbet
etti.
Resim Öğretmeni Onur Aydostu öncülüğünde öğrencilerin bir yıl boyunca hazırlamış
olduğu eserler gün boyunca
ilçe halkının beğenisine su-

nulacak. Kent meydanında
açılan ilk resim sergisinde konuşan Başkan Genç, “Atatürk
anıtı ve çevre düzenlemesiyle
halkımıza
kazandırdığımız
meydanımız ile ilgili vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Öğrencilerimizde sergilerini burada yapmak
isteyince bende mutlu oldum.
Hepsine başarılar diliyorum”
dedi.

HAFTANIN 7 GÜNÜ
İDMAN

Meclis Üyesi Bahşi’ye önemli görev

T

ürkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği
1. Genel Kurul Toplantısı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Döşemealtı Belediyesi
Meclis Üyesi Ramazan Bahşi,

Ata sporu güreşi sevdirmek ve gelecek
nesillerde yeni başpehlivanlar çıkarmak
için alt yapıya büyük önem veren Kırkgöz
Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü, alt boylarda 26 güreşçi ile
Kırkpınar’a hazırlanıyor.

kurul da Encümen üyesi olarak seçildi.
Ata sporu güreşin yaygınlaştırılması, sorunların çözümü ve tanıtımının daha iyi
yapılabilmesi amacıyla kurulan Türkiye Yağlı Güreş Dü-

zenleyen Kentler Birliği’nde
Başkanlık görevine Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı
Ahmet Edip Uğur seçilirken,
Meclis Başkanlığına Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan, Meclis Katip Üyeliklerine
Başer Atikbay ve Turgay Kılıç
seçildi.
Birliğin Encümen Üyeliklerine ise Recep Gürkan, Adnan
Köşger, Ümit Öztekin, Yücel
Yılmaz, Mehmet Çerçi ve Döşemealtı İlçesini temsil eden
Ramazan Bahşi kazandı. Yeni
kurulan birliğin hayırlı olmasını dileyen Bahşi “Yağlı Pehlivan güreşlerinde özellikle son
3 yıldır büyük bir ivme kazanan ilçemizi, birlik içerisinde
en iyi şekilde temsil etmek
için elimden geleni yapacağım” dedi.

Bu yıl katıldıkları 7 ayrı
güreş
organizasyonunda
tam 31 madalya alarak tarih yazan Döşemealtılı güreşçiler, 15-16 Temmuz’da
yapılacak 656’ncı Tarihi
Kırkpınar Yağlı Pehlivan
Güreşleri’ne haftanın 7
günü yaptıkları antrenmanlarla hazırlanıyor. Minik,
teşvik, tozkoparan, deste
ve küçük orta boylarında
mücadele eden Döşemealtı
Belediyesi’nin genç pehlivanları rakiplerine meydan
okuyor. Bu yıl Döşemealtı
Belediyesi güreşlerinde 7,
Kumluca’da 4, Demre’de 4,
Denizli Kale’de 4, Muratpaşa Belediyesi güreşlerinde 4
ve son olarak Manisa Yunus
Emre güreşlerinde 4 olmak
üzere tam 31 madalya kazanan alt boylardaki güreşçi-

ler Kırkpınar güreşlerin de
de katıldıkları her kategoriden madalya alarak dönmeyi hedefliyor.

“GELECEĞİN
BAŞPEHLİVANLARINI
YETİŞTİRİYORUZ”
Antrenör Mustafa Kara,
“3 gün yağlı antrenman,
1 gün minder, diğer 3 gün
de kondisyon ve kros ağırlıklı çalışma yapıyoruz.
Orhan Okulu, İsmail Koç,
Ali Altun, Serkan Serttürk
gibi başpehlivanların Döşemealtı Belediyesi güreş
takımında olması ilçede
yaşayan gençleri heyecanlandırdı. Takıma girebilmek
için gençler bizlere başvuruyor. Kurduğumuz takımda geleceğin başpehlivanları yetişecek. Şu ana kadar
aldıkları başarılar bunun
göstergesi” diye konuştu.
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Takımın neşe
kaynağı
Orhan Okulu
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Kırkpınar öncesi hazırlık kampına giren Kırkgöz Döşemealtı Belediye
Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı’nda antrenmanlar neşe içinde
geçiyor. Başpehlivan Orhan Okulu, antrenman öncesi çim biçme aracına
binerek saha içinde tur attı. Bir ara hocası Kemal Yılmaz’ı da yanına
alan Okulu yaptığı şakalarla takım arkadaşlarının neşe kaynağı oldu.

Kırkpınar için
kamp vakti!
15-16 Temmuz’da yapılacak 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı
Pehlivan Güreşleri için geri sayım başladı. Döşemealtı
ve Korkuteli’nde 20 gün süreyle iki ayrı kamp yapan
pehlivanlar, 10 günlük son bir kamp için Edirne’ye gitti.
KIRKPINAR İÇİN KAMPA
GİRDİLER

Er meydanlarının
ikiz kuleleri!
Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı kadrosuna
sezon başında katılan 1 metre 96 santim boyundaki Başpehlivan İsmail Koç
ile önceki gün 1 yıllık sözleşme yaparak kadroya dahil olan 2 metre boyundaki
Başaltı Pehlivanı Hüseyin Gümüşalan, er meydanlarının en uzun boylu
pehlivanları arasında yer alıyor.

Antrenör Kemal Yıldız yönetimindeki Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor
Kulübü Güreş Takımı’nda,
başpehlivanlar Orhan Okulu,
İsmail Koç, Serkan Serttürk,
Ali Altun, Okan Acar, Mustafa
Okulu ve Bilal Kıvrak’ın yanı
sıra, takımın yeni transferi
Hüseyin Gümüşalan, kampın
ilk yağlı antrenmanını Yeniköy Stadı’nda gerçekleştirdiler.

ANTRENMANLAR MAÇ
HAVASINDA
Kampın ilk yağlı antrenmanı yaklaşık 2 saat sürdü.
Formda oldukları gözlenen
pehlivanlar 1 saate yakın süren güreşti. Orhan Okulu ile
İsmail Koç’un yaptığı ve 55
dakika süren güreşin kazananı Okulu olurken, Serkan
Serttürk yeni takım arkadaşı
başaltı pehlivanı Hüseyin Gümüşalan ile 40 dakika güreş
tuttu. Güreşlerin ardından
taktik ağırlıklı çalışan pehlivanlar aşırı sıcaklar nedeniyle
zaman zaman zor anlar yaşadı. Saha sulamada kullanılan
fıskiyenin altına giren İsmail
Koç burada serinlemeye çalıştı.

GÜREŞ AĞASI,
PEHLİVANLARI YALNIZ
BIRAKMIYOR
Döşemealtı Belediyesi Yağ-

Hüseyin Gümüşalan

Orhan Okulu

İsmail Koç

lı Pehlivan Güreşlerinde 3 yıl
üst üste ağalık ihalesini kazanarak altın kemerin sahibi
olan işadamı Osman Ali Avcı
takımın antrenmanını izledi.
Döşemealtı’nda her zaman
güreşin ve güreşçilerin yanında olduğunu söyleyen Avcı,
“Kırkpınar öncesi son kamp,
Pehlivanların formları çok iyi
durumda. Sporcularımıza her
türlü desteği vermekten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

OKULU: HEDEF ALTIN
KEMER
2015 Kırkpınar birincisi Orhan Okulu, “Kadromuz
yeni transferlerle güçleniyor.
Çok iddialı bir takım olduk.
Başpehlivanlar İsmail Koç,
Serkan Serttürk, Ali Altun, başaltında Hüseyin Gümüşalan,
Mustafa Okulu ve Okan Acar,
antrenörümüz Kemal Yılmaz
nezaretinde yoğun bir antrenman programı uyguluyor. Şu
an tek hedefimiz Edirne’den
altın kemeri Döşemealtı’na
getirmek. İlçemize bu sevinci
yaşatmak istiyoruz ve bunu
başaracak güçteyiz” dedi.
Antrenör Kemal Yılmaz
ise “Takıma yeni katılan Hüseyin Gümüşalan ile birlikte
çok güçlü bir ekip olduk. Başpehlivanlarımızın hepsi altın
kemer için mücadele edecek.
Başaltında ise birincilik alacak
bir kadromuz var. Alt boylarla
birlikte bu yıl Kırkpınar’a Döşemealtı damgasını vuracağız”
diye konuştu.
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SAHİBİ
Turgay GENÇ

Döşemealtı Belediyesi
tarafından geleneksel hale
getirilen Gençlik Haftası
etkinlikleri bu yıl da renkli
görüntülere sahne oldu. Bisiklet
şenliği ve doğa yürüyüşüne
yüzlerce vatandaş katıldı.

D

öşemealtı Kent Meydanı’nda buluşan 7’den
70’e onlarca bisikletsever, 10 kilometrelik parkur için
kayıt yaptırıp şapka, tişörtlerini giydi ve bisikletlerini Türk
bayraklarıyla süsledi. Bu yıl
üçüncüsü düzenlenen bisiklet
şenliğinin startını Döşemealtı
Belediye Başkanı Turgay Genç
verdi.
Katılımcımlar Atatürk Caddesi üzerinden ilçenin ilk ve
tek bisiklet yolu olan Şehit
Mustafa Gürcan Caddesi’ni
boydan boya geçip yeniden ilçe

merkezine döndü. Vatandaşlar
yol boyunca bisikletlilere alkışlarla destek verdi. Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte belediye minibüsünden
10’ncu Yıl Marşı çalınırken,
10 kilometrelik parkur Düzlerçamı Mesire Alanı’nda son
buldu. Burada katılımcılara
yemek ikram edilirken halk
oyunları gösterisi ve akrobatik
bisiklet şovları yapıldı. Daha
sonra çekilişle 15 kişiye bisiklet ve 40 kişiye satranç takımı hediye edildi.

Döşemealtı’ndan

olimpiyatlara
Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
Bisiklet takımı sporcusu Aslıhan Aygün, 23-30 Temmuz
tarihleri arasında Macaristan’da düzenlenecek Avrupa
Gençlik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek. Aygün,
Milli Takım kampı öncesi Başkanı Genç’i ziyaret etti.

T

ürkiye Bisiklet Federasyonu’nun
düzenlemiş
olduğu Yol Bisikleti şampiyonalarında, Yıldız Bayanlar
kategorisinde 2 yıl üst üste
birinci olan Aslıhan Aygün, elde
ettiği derecelerle olimpiyatlara
katılma hakkı kazandı. 16 yaşındaki milli bisikletçi 5 yıldır bisiklet sporuyla uğraşıyor.
Yıl boyunca Antrenör Yusuf

Antik
Döşeme
Yol’da ‘Doğa
Yürüyüşü’

Gençlik haftası etkinlikleri
kapsamında bisiklet şenliğinin ardından bir de doğa yürüyüşü düzenlendi. Döşemealtı’nın yanı sıra
Antalya’dan da doğa tutkunlarının katıldığı yürüyüşte onlarca
kişi bir araya geldi. İlçeye adını veren Antik Döşeme Yol’da yürüyüş
yapan doğaseverler gezi boyunca
fotoğraf çekip, video kaydı yaptı.

Ezirgan nezaretinde çalışmalarını
sürdüren Aslıhan Aygün, olimpiyatlar öncesi Milli takım kampına
katılmak üzere Karaman’a gitti.
Kampa gitmeden önce Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i
ziyaret eden Aygün, kendisine
verdiği destek nedeniyle teşekkür
ederek olimpiyatlarda, Döşemealtı adına Milli takımı en iyi şekilde
temsil etme sözü verdi.
Gençlere imkan verildiğinde
başarının da kendiliğinden geleceğini söyleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Biz
gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Aslıhan Aygün bunun en
güzel örneği olmuştur. Kısıtlı imkanlara rağmen katıldığı her müsabakadan derece ile dönen, bize
olimpiyat gururunu yaşatan genç
kardeşimizi, Antrenörü Yusuf
Ezirgan ve emeği geçen herkesi
tebrik ederim” dedi.

