
iGA PROJESİYLE
BÖLGE CANLANACAK



Belediye Yönetimleri 
olarak, Kent ve bel-
delerimizin imar ve 
in a  yan nda to -

l m al izmetlerin kar lan-
ma na yönelik  yo n bir 
al ma   dönemini eride  

b rakarak yeni bir y la irmi  
bulunuyoruz.

eride b rakt m z y l bo-
yunca, yönetimlerimiz, yük-
ek tem olu bir al ma i in-

de, beldelerimizim fiziki ve 
in ani kalk nma  dolay yla, 
artan, e itlenerek derinle en 
to lum al izmet i tiya lar -
n n kar lanma  ka am nda 
ok önemli ro elere imza at-

m lard r.

lkenin eli mi lik düzeyi, 
bütün kalk nma dinamikleri-
nin merkezi olan e irlerimi-
zin kalk nma ö ter eleri ile 
öl ülmektedir. i er bir ifade 
ile, kentleri eli memi  bir ül-
kenin kalk nm l ndan öz 
edilemez. Bu bak mdan, dün-
yada ve ülkemizde yerel yöne-
timlerin önemi ittik e da a 
ok artmaktad r.

Bir yandan, kent ve bel-
delerin fiziki ve in ani eli-
imlerinin en temel aktörleri 

olan yerel yönetimlerin rol 
ve orumluluklar  artarken, 
di er yandan ülkemizde, ida-
relerimizin,    areket alanla-
r n n daralt lma na yönelik 
orunlar devam etmektedir. 

Bu ba lamda, ba ta, kent yö-
netimlerinde ok ba l l k,   
kamu kaynaklar n n adil bö-
lü ümü   ibi , ürk Belediye-
cilik dünya n n ana orunlar   
önümüzdeki  y l n   beklentiler  
li te inde a rl kl  yerini alm   
bulunmaktad r.

kdeniz Belediyeler Birli i 
olarak   üyelerimizle, me leki 
dayan ma ve karde lik duy-
ular  i inde al malar m -

z  ürdürmek, böylece böl e 
belediyecili inin  kurum al 
eli imi yan nda,  önündeki 

en ellerin kald r lma , onu -
ta  da a  etkin  izmet üretme  
olanaklar na kavu turulma -
na yönelik   abalar m z  ele-
cek y lda ayni    ekilde   ür-
dürme kararl l   i indeyiz.

Bu dü üncelerle,  ürk Be-
lediyecilik dünya  ve kdeniz 
Belediyeler birli i aile inin, 
tüm okuyucular m z n yeni 
y l n  en iyi dileklerimle kutlar, 
ay  ve ev ilerimi unar m.

Muhittin Böcek



[  2011 ]içindekiler

İşçi ile işvereni buluşturan protokol

Vali Altıparmak: 2012’de 12 milyon 
turist bekliyoruz

ANTALYA AQUARIUM’UN temeli 
atıldı

Başkan Şükrü Sözen çalışmaları 
yerinde inceledi

ATA’yı Anma Kupası 3’ncü defa 
düzenlendi

Elmalı’da çalışmalar aralıksız 
sürüyor

İGA Havzası Projesi

Bahçelievler’e modern pazar

Kuzeyyaka Mahallesi’ne yeni park 
yapılıyor

Kemer’de trafolar renklendi

Tarihi camide temizlik yapıldı

Vali Tapsız, Yeşilova’da 
incelemelerde bulundu

Eğirdir’de kış bakımı 

Şehit isimleri parklara verildi

Görme engellilere sesli deprem 
CD’si

Beldibi’nde adresler daha kolay 
bulunacak

Milaslı bayanlar Başkan Tokat’a 
teşekkür etti

Muğla’da elektronik ödeme devri 
başladı

Turgut Belediyesi’nden örnek 
uygulama
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A
kdeniz belediyele-
ri olarak,   y l n  
u urlarken, yeni y -
l n çal ma tem o u-

na az rlan yoruz.

Birlik olarak, y l boyunca 
böl e to lant lar  ve izmet 
içi e itim ro ramlar  orta-
m nda, Birlik Ba kan m z n 
liderli inde, üyelerimizle k 

k bir araya elerek ortak 
orunlar m z n ele al nma , 

bil i ayla m  ve kurum al 
ka a ite eli imine yönelik 

ro ramlarla yo un bir ça-
l ma dönemi erçekle tirmi  
bulunuyoruz. 

ürkiye Belediyelerinin 
Ba kan ve ü t düzey yöne-
ticilerinden olu an  ki i 
yan nda, yurt d ndan yüzün 
üzerinde kat l mc  ile, -  

i an  ünleri Antalya da 
erçekle tirdi imiz, Belediye 
eknolo ileri uar  ve e  za-

manl  olarak, icra edilen em-
ozyumlar,

cak ay nda et iye 
Belediye i nin ev a i li in-
de, a l kl  kentler konu unu 
ele alan, eni  kat l ml  emi-
ner ro ram , 

ubat ay nda arta da 
arta belediyemizin de te i 

ile  tüm taraflar n kat l m yla 
Böl e Kalk nma A an  - bele-
diye ili kilerini ele alan böl e 
to lant ,

aziran ay nda Burdur da, 

Burdur Belediyemizle i bir-
li i içinde, belediyelerin mali 
i temlerine ve kaynak kulla-

n m kriterlerine yönelik böl e 
to lant , 

ylül ay nda, Antalya da, 
Konyaalt  Belediyemizin ev 
a ibi oldu u,   belediyelerin 

imar mevzuat  ve ya  di i -
linlerine yönelik bil ilendir-
me çal malar ,

Ka m ay nda Kamuda 
tik avran  Kurallar konu-
unun i lendi i  bil ilendirme 

to lant , 

Belediyelerin eçilmi  ve 
atanm  tem ilcilerinin yo un 
kat l mlar  ile erçekle tiri-
len,  izmet içi e itim ro -
ramlar

Y l n önemli aktivitelerini 
olu turmu tur.

zellikle izmet içi e itim 
ro ramlar  için, ürkiye Be-

lediyeler Birli i nin a lad  
katk lar on derece yararl  
olmu tur.

Ülkemizde yeni bir ana-
ya a az rl  ortam nda, ye-
rel yönetimlerle il ili ayati 
konular n tart laca ,  
Yerel eçimlerinin . y l n n 
idrak edilece i  y l  ün-
demlerimiz çok yo un ola-
cakt r. Bu bilinçle, Birlik ola-
rak elecek y l ro ramlar  
için imdiden kollar  vam  
bulunuyoruz. 



A

ÖRNEK OLAYLAR DA KONUŞULDU

Birlikten 
‘Etik 
Davranış 
İlkeleri’ 
Semineri

Akdeniz Be-
lediyeler Bir-

Görevlileri 

zenledi
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ANTALYA MARKA ŞEHİR

TÜRKİYE’DE BİR İLK

2012’de 
Antalya’ya 
12 ly n 

t t 
e l y

Antalya Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, 2012 yılında Antalya’ya 
12 milyon turistin gelmesini beklediklerini söyledi
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PROJE KISA SÜREDE 
HAYATA GEÇTİ

ANTALYA AQUARIUM’UN 

TEMELi ATILDI
A



KENTİN EN CAZİBELİ 
MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK 

12 BİN METREKARE ÖRTÜLÜ 
ALANA SAHİP



 

Antalya A uarium,  bin metrekare ka al  alana a i  olacak. 
 milyon litre u ka a ite iyle Avru a n n en büyük ikinci akvaryum 

tank  bulunacak. ro ede  metre uzunlu uyla Avru a n n en uzun 
akvaryum tüneli yer alacak. Kö ekbal klar  için özel ta arlanm  tank n 
yan  ra Antalya A uarium da, dünya denizleri, okyanu lar, ürkiye 
denizleri, ne irleri, ölleri, ze irli türler ve denizanalar  ibi  farkl  
temada akvaryum bulunacak. Antalya A uarium da ayr ca, bal k do-
kunma avuzlar , dal çl k okulu, re toran, fa tfood, kafeteryalar,  
inema alonu, bin metrekarelik ualt  dünya , kon e tli çocuk oyun 

ve e lence alan , aintball ve er i alanlar  olacak.
 binden fazla bal k ve ualt  canl n n bulunaca  Antalya 

A uarium da, vatoz ve kö ekbal klar yla yüzme imkan  da a lanacak. 
Antalya A uarium da ayr ca, bin  metrekare ka al  alan içeri in-
de, erçek kar ya an ve özel  den eleyici k yafetler iyilerek ziyaret 
edilebilecek kafeterya ve re toranlar da bulunacak. teyenlerin k za-
a binebilece ini ya da kardan adam ya  vakit eçirebilecekleri lo 

Köyü ile oel Baba n n evinin de yer alaca  o uk ünya kon e ti 
yer alacak. Antalya A uarium,  milyon litrelik ana tank yla Avru a n n 
ikinci, dünyan n inci büyük akvaryumu olacak.

 

a A uarium
re u ka a

cak. ro e

Anta
 milyon l

tank  bulu

kleri lo
n e ti

u a n n

t eçirebile
uk ünya k
a tank yla



ENGELSİZ KENT İÇİN

TİCARETE OLUMLU ETKİSİ OLACAK

Alanya’da engelsiz 
turizm atağı

Antalya’nın Alanya ilçesinde herkes için ulaşılabilirliğin 
sağlanması ve engelsiz turizmin geliştirilmesine yönelik 

hazırlanan ‘Engelsiz Turizm Kenti Alanya’ projesinin uygulama 
ve işbirliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı
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A

de a e y n 
a  lan  e l ten e t

MATAB,  TANITIMA 250



A

Başkan Şükrü Sözen 
çalışmaları yerinde inceledi

eksiksiz bir 

verdi
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Beykonak’ta 
Tedaş çalışmaları



l a eled ye ’n n d enled  n e an a at lan al na  

end n le a  l n’



A
kdeniz Belediyeler 
Birli i olarak  
y l nda da  çal ma 

ro ram m z çerçeve-
inde Yerel Yönetimlerimize en 
zl  bil i al veri ini a lamak 

ad na izmetiçi e itimlere de-
vam edece iz.

ünyam z, bil i teknolo ile-
rinin müt i  eli imi ve küre-
elle me kavram n n yay nla -

ma  onucu, merkeze in an n 
konuldu u altya lardaki e-
li me ve dinamizm nedeniyle 
ye yeni ve çok kat l ml  bir yeni 
kültür olu umunu yönetmeye 
tali  yönetici ve eki lerin ortaya 
ç kt  de i en, eli en etkin bir 
üreci ya amaktad r.

üm kurum ve kurallar n bir 
ekilde elden eçirilmek zorun-

da oldu u bu ortama ayak uy-
duran, bu eli im rüz rlar n n 
ritmine ada te olabilmi  yöne-
timler ba ar l  olacakt r.

n anl n bu yeni yol ari-
ta nda iç zaman eçirmeden 
bil i yönetimine eçmek, tüm 
kurallar  kararl l kla ve çekin-
meden yeniden de erlendirmek, 
te it edilen ek ikliklerin üze-
rine yürümek, eçmi i tümden 
yok etmeden, ancak, yeni yürü-
yü ü ülke erçekleri yada milli 
kültür ve de erlerimizle çeli -
meden ünün ko ullar na uyar-
lamak, bu çerçevede radikal ve 
kal c  kararlar alma ere i er 
zamandan da a önemli ale el-
mi tir.

ünümüzde yeniden ya lan-
ma, to lumumuzun bütün kat-
manlar nca kabul örmektedir. 
Ba ta  kamu idare inin izmet 
etme anlay  ve i  örme ka a-
ite i olmak üzere birçok kura-

l n mutlaka de i me i erçe i 
içbir dönemde bu kadar eni  

bir tale  ile ortaya ç kmam t r. 
Bütün to lum kademeleri ve in-

an m z kendilerine unulacak 
de i im aketlerinin inand r c , 
makul ve ça da  olma  alinde 
önülden kat lmaktad r.  

Yeni ya alarla izmet ka a-
ite i artt r lan ve önemli bir 
ekilde yetki eni li i kazanan 

belediyeler, kentlerimizin eko-
nomik, o yal ve kültürel alan-
larda eli me i yeni bir kent 
uy arl  in a nda, örev ve 
orumluluklar m z n bilincinde 

olarak, yeni bir anlay  ve bak  
aç  ile ecelerini ündüzlerine 
katarak, yo un bir çal ma için-
de bulunmaktad rlar.

Kamu izmetleri içinde Ye-
rel Yönetim faaliyetleri ka am  
ve niteli i bak m ndan farkl  bir 
konuma a i tir. Bizler i  örme 
ve izmet üretme bak m ndan 
mazeretlerin arka na nama-
y z. artlar n ve en ellerin e-
tirdi i zorluklara ö ü  ererek, 
kararl  yürüyü ümüzü ürdür-
mek, trate ik yönetim anlay  
ve ilke i ile belirledi imiz edef-
leri yakalamak ve mutlak ba ar -
y  a lamak durumunday z.

Bu çal malar m zda bilimi 
ve bil iyi izmetlerimize re ber 
edinmek, kaynaklar m z  ra yo-
nel kullanmak, özellikle in an 
kaynaklar m z  yani çal anla-
r m z  bil i ile donatarak, er 
türlü teknik ve teknolo iyi kulla-
nacak forma yona ta may  çok 
önemli bulmaktay z.

Bu çerçevede izmet içi e i-
tim ro ramlar n n önemi da a 
belir in bir biçimde ortaya ç k -
yor. ira verilen izmetin kalite-
ini o izmeti yerine etiren ki-
inin bil i, beceri ve orumluluk 

duy u u belirliyor. Bu anlay la 
Yerel Yönetimler Reformunun 
ru u ve edeflerini yakalamak 
için iç dinamiklerimizi eli tir-
mek ad na izmet içi e itim ça-
l malar n  ürdürmekteyiz.



Kumluca’da fırın 
denetimi



 



KUPAYA 22 YAT KATILDI



BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Konyaaltı’nda 

Deniz dibi 
temizliği 

yapıldı



FUARLARA KATILIYORUZ

A  e l  t land



A

Döşemealtı Belediyesi 
ile ÇEVKO elele



A

e ealt ’nda altya  
al ala  de a  ed y



A

l al ’da al ala  
a al  y

Elmalı’nın cadde ve 
sokakları pırıl pırıl



A

A

n e’de e e d enle e al ala  de a  ed y



A

BİR RÜYA GERÇEKLEŞİYOR

iGA HAVZASI PROJESİ
Yörenin kalkınması ve geliştirilmesi 
için İGA (İbradı, Gündoğmuş, 
Akseki) Havzası Projesi’ni 
gerçekleştireceklerini söyleyen 
Akseki Eğitim Derneği Başkanı ve 
İGA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdullah Dündar Uluğkay, “İGA 
havzası kapsamında Organizasyon, 
Turizm, Orman Ürünleri, Emlak, 
İnşaat, Enerji, Üretim, Hayvan, 
Gıda, İçecek, Sanayi ve Ticaret 
A.Ş’yi kurduk” dedi



FAALİYETLERİN BAŞLAMASI İÇİN 
A.Ş. KURULDU

ŞİRKET 240 KİŞİDEN OLUŞUYOR



M



a el e le  
a a ’n n ell le

Toplam 3717 metrekare 



A



HEDEF 1 MİLYON m2 YEŞİL ALAN

Kepez Belediyesi, Kuzeyyaka Mahallesi’ne içerisinde yürüyüş yolunun 
ve basketbol sahasının bulunduğu 4 dönümlük bir park yapıyor

Kuzeyyaka Mahallesi’ne  
yeni park yapılıyor



A

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNDEN 
KURTARIYORUZ

e e ’de t a la  en lend



Başkan Sözen’den 
Başkan Gökce’ye ziyaret
Antalya’nın 
Manavgat ilçe 
Belediye Başkanı 
Şükrü Sözen, 
belediye başkanlığı 
görevi iade edilen 
Korkuteli Belediye 
Başkanı Hasan 
Gökce’yi makamında 
ziyaret etti



A

A

y y’de ya a  y



Belediye 

Belediye başkanları 
Bademağacı’nda toplandı



a an e  en ell le  
ya et ett



A

Tarihi camide 
temizlik yapıldı

Yavuz 
Mahallesi’nde atıl 
durumda bulunan 
tarihi caminin uzun 
süredir ibadete 
kapalı olduğunu 
belirten Ramazan 
İşçi, Vakıflar 
Müdürlüğü’nün 
kararını 
beklediklerini 
söyledi



A
Başkan Erol,  fidan dikti



A

y’de eled yeden 
A  

Küçükköy Beldesi’nde, kazaları önlemek amacıyla traktör 
sahiplerine  bin adet reflektör dağıtılacak



 



A al  en le  a an 
A aya’y  ya et ett



Bucak’ta toplum 
yararına çalışma projesi

Belediyesi 



1980 ihtilali 
nedeni ile 
eğitimi 
yarım kalan 
Burdur’un 
Çavdır Belediye 
Başkanı 
Mustafa Uysal, 
ilçesinin 
eğitimden geri 
kalmaması 
için üniversite 
yaptırdı

a an y al  l e ne  
n e te a and d



a an 
e al  
d ’ n e  

ya n  n an 
e a  da l  
n eley n

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde ‘Kent Planlama ve Kentsel Tasarım’ çalışması yapan Gazi ve 
Süleyman Demirel Üniversitesi şehircilik bölümünden 70 öğrenci incelemelere başladı



BİRLİKTE KORUYACAĞIZ

Eğirdir’de kış bakımı



KENTSEL PLANLAMA ÖNEMLİ

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Isparta’nın şiddetli bir 
depremde binalarının ayakta kalabilmesi için Süleyman Demirel 

Üniversitesi’nin deprem master planı yapma önerisine olumlu yanıt geldi

DEPREME
HAZIRLANIYOR



İVEDİLİKLE HAREKET ETMEK 
GEREKİR

MASTER PLAN İÇİN HAZIRIZ

BİNALAR YIKILSIN YENİDEN 
YAPILSIN



BURDUR GÖLÜ KURTARILABİLİR

BURDUR GÖLÜ 
CAN ÇEKiŞiYOR



İLK MAĞAZA AÇILIYOR

HER ÜRÜNDE FARKLI BİR ISPARTA GÜLÜ

a ta’da a a  nle  
A A A 

2010 yılının Nisan 
ayında, küçük 

bir atölyede 
başlayan Isparta 

Belediyesi’nin 
ağaç oymacılığı 

kursu bir fabrikaya 
dönüştü



Şehit isimleri 
parklara verildi
Isparta’nın 
Yalvaç ilçesinde, 
belediye meclisi 
tarafından 
alınan kararla 
Yalvaçlı 
şehitlerin 
isimleri ilçe 
merkezinde 
bulunan 
parklara verildi



Elma rekoltesi 
memnun etti



KISA ZAMANDA 
TAMAMLANACAK

Tarih Parkı’nın yapım  
çalışmaları devam ediyor



Görme engellilere 
sesli deprem CD’si



T

At   a t a te n n 
2’n  eta na e ld

Bodrum’a 
bağlı 
Konacık 
Belde 
Belediyesi 
Atık Su 
Arıtma 
Tesisi’nin 
2. etabının 
temeli 
törenle atıldı



M

eld ’nde ad e le  
da a lay l na a



A A’ A A  
  



OYLAMA YAPILDI

ÇEŞİTLİ FİGÜRLER VAR

Ortaca 
Belediyesi 
tarafından 
halkın isteği 
doğrultusunda 
yapılan Anıt 
Heykel, ilçenin 
döner kavşağına 
dikildi



M

Milas’lı bayanlar Başkan 
Tokat’a teşekkür etti
Milas’ta bulunan 
bayanlar, aile 
bütçelerine katkı 
sağlamak adına el işi 
ürünlerini sergileyip 
pazarlamalarına 
olanak sağlayan 
Belediye Başkanı 
Muhammet Tokat’a ve 
belediye çalışanlarına 
teşekkürlerini sunarak 
çiçek verdiler



Çiftlik Belde 



Muğla’da BEZ TORBA 
kampanyası başlatıldı

Belediyesi 



M

Muğla’da elektronik 
ödeme devri başladı

Başkan Gürün, “Vatandaşlarımız bu elektronik ödeme noktalarında Belediye sicil numarası ve kimlik 
numarası ile, Belediye’ye ait faturaların barkotlarını okutarak işlemlerini yapabiliyor” dedi



Turgut Belediyesi’nden 
ÖRNEK UYGULAMA


