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

 MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 
ilçe şefliklerinde hizmet vermesiyle 
bünyesine dahil ettiği 6,5 Milyon TL 
değerindeki 11 adet aracın teslim 
töreni, MASKİ Genel Müdürü 
Burak Aslay’ın katılımıyla gerçekleş-

ti. Manisa Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 
Manisa’nın 17 ilçesinde daha hızlı 
ve kaliteli hizmet sunmak için araç 
filosunu genişletmeye hızla devam 
ediyor. Bu kapsamda MASKİ, ilçe 

şefliklerinde kullanılmak üzere 6 
buçuk milyon TL değerindeki 11 
adet iş makinesini Yatırım Teşvik 
Belgesi KDV Muafiyet Uygulaması 
sayesinde KDV ödemeden bünyesi-
ne kazandırdı.

MeMur-Sen 
olarak beklenti 

karşılansın 
kamu personeli 
rahatlasın

Salgının birçok şeyi 
etkilediği gibi çalışma 

hayatını da çok etkilediği-
ni söyleyen Memur-Sen 
Antalya İl Başkanı Ünal 
Hisarkaya, “Enflasyon 

rakamları başta temel gıda 
ve tüketim maddelerini 

yükseltti. Çalışanların alım 
gücü iyice düştü. Memur 

beklenti içerisinde.

Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Meclisi denetiM 
koMisyonunu seçti

Maski Genel Müdürü 
Burak aslay turGutlu’da 
inceleMelerde Bulundu

Darıca’ya yeni 
sahil parkı müjdesi
Darıca Bayramoğlu sahilinde olan 
Balyanoz Koyu’nda, Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından düzenlemesi yapıla-
rak yeni bir sahil parkı inşa yapılacak.

Siverek ilçeSinde 

 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Karaca-
dağ’ın eteklerine kurulan Siverek ilçesinde 
karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Çınarcık Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri ve Çınarcık 
Belediyesi Veteriner Hekimi Nesrin 
Fakirullahoğlu ile birlikte Kovid-19 
ile mücadele kapsamında fırın ve 
pastanelere yönelik denetimler 
gerçekleşti. Çınarcık Belediyesi 
ekipleri, Kovid-19 tedbirler 

kapsamında denetim ve 
kontrollerine ara vermeden tüm 
hızıyla devam ediyor. Çınarcık 
Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe 
genelinde fırın ve pastane 
imalathanelerini ziyaret yaparak 
hijyen kurallarına uyup, 
uyulmadığı kontrol etti.

Menderes Belediyesi tarafından 
ilçede olan piknik yerlerinden 
budama ve temizlik çalışmaları 
işlemleri tüm hızıyla devam ediyor.  
Menderes Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü tarafından 
devam eden çalışmalar kapsamında 

Görece ve Çatalca’da olan piknik 
yerleri pandemi sonrası yasakların 
kalkmasıyla birlikte halkın keyiflice 
vakit geçirmesi için hazır hale 
getiriliyor.  Ekipler tarafından toplam 
10 dönümlük yerde budama ve 
temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Güzelbahçe Belediyesi’ 
tarafından başlatılan ağaçlandırma 

kampanyasının ikinci ayağı olan 
‘Barış, demokrasi ve birliktelik 

Ormanı’ dikimi yapıldı. Güzelbahçe 
Belediyesi’nin ağaç dikim seferberliği 

tüm hızıyla devam ediyor.

Çınarcık belediyesi ekipleri

menderes belediyesi 
tarafından sosyal 
alanlar hazırlanıyor

denetimden geÇirdi

güzelbahÇe belediyesi tarafından 
başlatılan ağaÇlandırma 
kampanyası devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 

 Muğla il genelinde en çok yağış 117.7 kg ile 
Fethiye’de yaşandı.  Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Meteoroloji Genel Müdürlüğün 
tarafından yapılan yoğun yağış ve su baskınla-
rına karşı aldığı önlemler doğrultusunda il 
genelinde meydana gelen su baskınlarına anın-
da müdahale yaptı. Son 24 saat içerisinde en 
çok yağış Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşandı.

Muğla Büyükşehir Belediye-
si ekipleri il genelinde yaşa-
nan yoğun yağış sonucu 53 
olaya anında müdahale ya-

parak vatandaşların mağdur 
olmalarına karşı engel oldu.

fırın ve pastaneleri

karla mücadele 
çalışmaları
devam ediyor

MASKİ ArAç FİloSunu 
Genİşletİyor

MASKİ Genel Müdürlüğü Su KeSİntİSİ İle İlGİlİ AçıKlAMA yAptı

Zamanında 
müdahale eTTi


