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B E L E D İ Y E  H A B E R  A J A N S I 

Burhaniye’de 
acil durum 

ToplanTısı yapıldı

lösemili çocukların 
zeyTinyağları 

akhisar’dan

Bodrum Belediyesi 

yerel sanatçıların 

yanında

Sel felaketinin ardından Menderes’te yaralar sarılmaya başlandı. Menderes Belediyesi ekipleri 
tarafından ilçe genelinde zarar gören evlerde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

 DENİZLİ’nin tüm ilçelerinin 
turizm ve kültür potansiyelinin 
digital ortamda tüm dünyaya 
tanıtımı için İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Pamukkale 
Üniversitesi işbirliği ile harekete 
geçti. Digitalizim, yapay zeka ve 

sosyal medyanın oldukça etkili 
olduğu günümüzde, Denizli 
ilçelerinin kültür ve turizm 
tanınırlığını ve digital ortamda 
görünürlüğünü arttırmak için 
yapılan ilk toplantı Çal Belediyesi 
Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Pandemi sürecinde yerli üretimi 
destekleyen tarım politikalarıyla 
farkındalık yaratan çalışmalara imza 
atan Menteşe Belediyesi, zeytinyağı 
üretimine başladı. Belediyeye ait 
tarım arazilerinde ve yol kenarında 
yetişen yaklaşık 200 kilogram 
zeytinden elde edilen soğuk sıkım 
zeytinyağı, aşevinde yemek 
yapımında kullanılarak, ihtiyaç 

sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. 
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin 
Gümüş, pandemi sürecinde üretimin 
ne kadar önemli olduğunun bir kez 
daha anlaşıldığını belirterek, 
“Belediye olarak gelecek yıl daha çok 
ve daha iyi mahsul elde etmek için 
tarım arazilerimizdeki zeytin 
ağaçlarımızın bakımlarını yapmayı 
da ihmal etmiyoruz” dedi.

Soğuk Sıkım Zeytinyağı 
aşevinde değerlendirilecek

digital turiZm için 
çal’dan Start verildi

menderes’te selin
yaraları sarılıyor

75 Sokakta 
kaldırım 
çalışmaSı 
Sürüyor

Hatay’a yılın 
gaStronomi 
şeHri Ödülü

İnegöl Belediyesi, daha 
modern bir İnegöl oluş-

turmak adına sürdürdüğü 
çalışmalar kapsamında; 
Yeni Mahallede 75 ayrı 
sokakta kaldırım yapım 

çalışması gerçekleştiriyor.

UNESCO tarafından Gast-
ronomi Kenti ilan edilen 

Hatay, bu alanda başarı ve 
ödüle doymuyor. Mutfa-

ğında farklı medeniyetlerin 
izlerini taşıyan ve yüzlerce 
lezzetiyle öne çıkan Hatay, 

‘Yılın Gastronomi Şehri’ 
ödülüne layık görüldü.Karadeniz’de ilK: ataKum Kent Konseyi yabancılar Komisyonu Kuruldu

 Geçtiğimiz yıl mayıs 
ayında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından ‘Sıfır 
Atık Belgesi’ almaya hak 
kazanan Çorlu Belediyesi, 
proje ile entegre olacak yeni 
bir çalışma başlattı. Satın 
alınacak yazılım ile sıfır atık 
projesine destek olan 
vatandaşlar ödüllendirilecek. 
Çorlu Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü tarafından 
talep edilerek Çorlu 
Belediyesi Şubat Ayı Olağan 
Meclis Toplantısı’nda meclis 
üyelerinin oluruna sunulan 
ve oy birliği ile kabul edilen 
‘Ambalaj atıklarının 
toplanması için puan-ödül 
sistemi’ kurulması için 
çalışmalara başlandı.

Atıklar Ödüle Dönüşecek

Başkan Büyükakın, ‘’10 Bin 
kamyon Hafriyat çıkardık’’ 

Başkan Büyükakın, 
Kocaeli için konforlu ulaşım 

imkânı ile yakıttan, 
emisyondan ve zamandan 

tasarruf olanağı 
sağlayacak Karamürsel 
Kent Meydanı Köprülü 

Kavşağı’nın geldiği son 
durumu yerinde gördü.

Genç Dağcılar 
Ali Dağı’nda 
Yürüyüşe Çıktı
Talas Belediyesi tarafından 
gençlere yönelik olarak başlatı-
lan “Doğa Yürüyüşü ve Dağcılık 
Eğitimi” programında teorik 
bilgilendirmelerden sonra 
doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünye-
sinde hizmet veren Uzman Klinik 
Psikologlar, Dünya Sigara Bırakma 
Günü’nde sigara bağımlılığından 
kurtulmak isteyen ancak bir türlü 
başarılı olamayanlara çağrı yaptı: 
“Uzmanlara başvurun, destek alın.”

Şimdi 
sigarayı 

Bırakmanın 
tam Zamanı

bilgilendirme toplantısı yapıldı
caniK’te Kadın Kooperatifi

İzmir’de aşırı yağışlar nedeniyle oluşan
sel felaketinde mağdur olan Menderesli

vatandaşların yaraları sarılmaya başlandı.
Menderes Belediyesi ve İZSU ekiplerinin

ortak çalışmasıyla hasar gören su boruları
yenilenirken, evlerini su basan vatandaş-

lara yardım eli uzandı. Zarar gören evlerde
temizlik ve bakım işleri Menderes 

Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.


