


içindekiler

3. Önsöz

4. Etkinlikler

9. Gündem

11. Eğitim

12. Anma

14. Tarım

15. Sosyal

18. Çevre Düzenlemesi

21. Sosyal Sorumluluk

22. Kültür Sanat

24. Açılış

25. Projeler

Değerli Menemenli Hemşerilerim, 

Bundan yaklaşık 4 ay önce huzurunuza çıkarak, sizlere en iyi hizmeti verebilmek için 
görev istemiştim. Bana güvenerek bu değerli göreve layık gördünüz ve Menemen 
Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet etme yetkisini verdiniz. Öncelikle güveniniz 
için hepinize yeniden teşekkür ediyorum. 

Öncü bir belediye olmayı ilke edinerek, çağdaş ve demokratik yönetim anlayışımızla 
hizmetlerimizi halka en etkin şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Faaliyetlerini halkla 
iç içe yürüterek demokratik ve katılımcı bir yönetim örneği veren Belediyemiz 
bununla da sınırla kalmayarak Halk Meclisi yoluyla halkın yönetime birebir katılımı 
yolunda önemli bir adım attı. Seçim dönemim boyunca söylediğim gibi Menemen’i 
birlikte yönetecek, yepyeni bir Menemen yaratacağız. Bunu yaparken aynı zamanda 
Menemen’in kültürü ve tarihini öne çıkararak kentin gelişimini hedefliyoruz. Kadın 
ve çocuklar her zaman önceliğimiz olacak. Bu yolda hizmete sunduğumuz Kadın 
Danışma Merkezi ve Çocuk Oyun Evi ile hizmete girecek diğer merkezlerimiz, 
Sosyal Belediyecilik anlayışımızın en önemli göstergelerindendir. Köylerimize ve 
köylülerimizin üretiminin değerine her zaman dikkat çektik. Kalkınmanın ancak 
köylü ve üreticimizin kalkınması ile mümkün olacağını biliyoruz. İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in de destekleri ile hayata geçen projelerimiz, 
üzerinde çalıştığımız fikirlerimiz var. Hepsini zaman içinde geliştirecek ve daha güzel 
bir Menemen için hep birlikte çalışacağız.   

Gelişen ve büyüyen Menemen ile birlikte geliştirdiğimiz hizmet anlayışımız, halkın 
ihtiyaç ve taleplerine anında çözüm üretmek ve geliştirdiğimiz yeni projelerle 
modern bir şehir yaratmak üzerine kuruludur. 100 günlük çalışma dönemimizi geride 
bırakırken, sabahın erken saatlerinden gün bitimine kadar ilk günkü heyecanımızla 
enerjimizi kullanarak çok önemli işler başardığımıza inanıyorum. Daha yolun çok 
başındayız. Daha yapacak çok fazla işimiz var, ama yaptıklarımız yapacaklarımızın 
teminatıdır.  

İlk gün söylediğimiz gibi görevde bulunduğumuz süre içerisinde daima “şeffaf, 
dürüst, tarafsız, insan odaklı ve kamu çıkarını esas alan yönetim anlayışımızı” 
sürdüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

100 günlük faaliyet raporumuzu siz halkımızın olur ve görüşlerine sunarken, 
çalışmalarımıza destek veren tüm meclis üyesi ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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R Gölpark Menemen’de Denİz Gezmİş ve Musa Anter Kapıları Açıldı
13 nİsan

Herkesin eşit haklara ve imkanlara sahip olduğu bir Menemen hayaliyle 
yola çıkan Serdar Aksoy’un seçim vaatlerinden biri olan Gölpark’ın 
Asarlık yönündeki kapılarının açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. 
Deniz Gezmiş ve Musa Anter adları verilen kapılar ile, Asarlıklı 
vatandaşlar Gölpark’ı daha rahat bir şekilde kullanabilecekler. Daha 
güzel bir Menemen için çalışmaya devam…

GELENEKSEL 37. ULUKENT YAĞLI GÜREŞLERİ : eGE’NİN KIRKPINAR’I
4 MAYIS

Türk kültürünün önemli spor aktivitelerinden güreş her yıl Menemen’de 
Ulukent Geleneksel Yağlı Güreşleri etkinliği ile destekleniyor. Ulukent 
Geleneksel Yağlı Güreşleri 5 yıl aradan sonra bu yıl 37. kez düzenlendi. 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen Başpehlivanların katıldığı güreşlere, 
özellikle ünlü Başpehlivanlardan Kırkpınar’da 4 kez altın kemer takan 
Recep Kara’nın katılımı büyük heyecan yaşattı. Menemen Belediye 
Başkanı Serdar Aksoy’un desteğiyle düzenlenen etkinliğe, İzmir 
Milletvekili Bedri Serter ve Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Şahvet 
Ertürk de katılarak sporculara destek verdi.

EMİRALEM ÇİLEK FESTİVALİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
27 - 28 NİSAN

Türkiye’nin en iyi çileklerinden biri olan Emiralem çileğini dünyaya 
tanıtmak ve yerel üreticinin gücünü arttırmak amacıyla Menemen 
Belediyesi tarafından bu yıl 2.si düzenlenen Emiralem Çilek Festivali 
halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Yöresel el sanatları, yöresel 
yemekler ve çilek satış tezgahlarının büyük ilgi gördüğü festival 
kapsamında konserler, halk oyunları gösterileri ve söyleşiler yapıldı. 
Eski SHP Genel Başkanı ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Karayalçın da Kubilay Kültür Merkezi’nde “Yerel Yönetimler ve 
Yaşam” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Festival Yeni Türkü konseri ile 
sona erdi. Güçlü ve üreten bir Menemen için köylülerin ve üreticinin 
desteklenmesi gerektiğini savunan Başkan Serdar Aksoy, köylülerle 
ilgili çalışmalarına son hızla devam edecek.

menemen 23 nİSAN’I ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLADI
23 nİsan

Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kapsamında Menemen’in çeşitli yerlerinde çocuklara özel etkinlikler yapıldı. 
Bağcılar Mahallesi’nde yapılan etkinliklerde halkoyunları gösterisi, yemek ve 
sonunda çocuklara kitap dağıtımı vardı. Menemen Şehir Parkı’nda gerçekleşen 
etkinlikte ise, pamuk şeker dağıtımı, yüz boyama, sosis balon, palyaçolar, şişme 
oyun parkuru ve şarkılar eşliğinde çocuklar muhteşem bir gün geçirdiler.
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KADİR GECESİ TOPLU İFTARI
31 MAYIS

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Kadir Gecesi programı ve iftar yemeği 
etkinliği yüzlerce Menemenlinin katılımıyla gerçekleşti. Menemen Şehir Parkı’nda 
gerçekleşen etkinlikte, Sadezen grubunun konseri, Hacivat- Karagöz ve Semazen ekibinin 
gösterileri vardı.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANDI
19 MAYIS

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda 
sabah yapılan resmi törenin ardından akşam da yöresel danslar, şarkılar ve türküler 
eşliğinde kutlandı. Belediye Başkanı Serdar Aksoy etkinlikte yaptığı konuşmayı 
Atatürk’ün gençler için söylediği o önemli sözle bitirdi: “Gençler, cesaretimizi 
güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık 
değerinin, vatan sevgisinin en önemli örneği olacaksınız.”

“FENİLKETONÜRİ’NİN FARKINDAYIZ”
14 HAZİRAN

Menemen Belediyesi ve İzmir Fenilketonüri (PKU) Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
işbirliğinde Gölpark’ta düzenlenen “PKU Yaza Merhaba Karneni Al Gel Partisi” büyük bir 
katılım ile gerçekleşti. “Fenilketonüri’nin farkındayız” sloganıyla hayata geçirilen etkinlikte 
Menemenli öğrenciler ve aileleri hem yılın yorgunluğunu attılar hem de hastalık hakkında 
verilen bilgilerle farkındalık kazandılar.

ÇALTI KÖY’DE HIDRELLEZ VE YÖRÜK ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
5 MAYIS

Menemen’de bu yıl ilki düzenlenen  ‘Hıdırellez ve Yörük Şenliği’ Çaltı 
Köyü’nde 5 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Kendisi de bir Yörük olan 
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un destek ve katkılarıyla 
yapılan etkinlik, Menemen köylüsüne, tarıma, üretime destek yönünde 
yapılan çalışmalardan sadece biri. Menemen Kültür ve Halk Oyunları 
Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin şampiyon efeleri ve Kız Halk 
Oyunları ekibinin gösterileri ile renklenen şenlik, Menemen halkının 
yoğun katılımıyla gerçekleşti. Menemen Yörüklerinin yöresel yemeği 
olan keşkek sunumunun yanı sıra yetişen organik ürünlerin satıldığı 
stantlar da etkinliğe renk kattı.
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halk meclİsİ İle TERZİ FİKRİ RUHU YENİDEN DOĞDU
20 HAZİRAN

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy katılımcı ve halkçı belediyecilik yaklaşımı 
çerçevesinde kurduğu “Menemen Halk Meclisi”nin ilk toplantısı 20 Haziran tarihinde 
Cumhuriyet Meydanı’nda Menemenlilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Bir ezberi 
bozarak, yeni bir yönetim tarzına adım attıklarının vurgusunu yapan Serdar Aksoy, “Farklı 
kimliklerden, inançlardan, kültürlerden insanları bir araya getirerek toplumsal kardeşliği 
pekiştireceğiz. Farklı görüşlerin, bu mecliste bir arada Menemen için çalışmasını istiyoruz” 
dedi. “Söz, yetki, karar artık sende” sloganıyla hayata geçirilen; mahalle temsilcileri, 
muhtarlar, parti ilçe örgütleri ve STK’lardan temsilcilerin yer alacağı meclisin kurulması 
için çalışmalar tüm hızıyla başladı.

AKSOY’DAN EKREM İMAMOĞLU’NA DESTEK
22 nİsan

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 31 Mart seçimlerini 
kazanmasına rağmen mazbatası elinden alınan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla İstanbul’a gitti. 
Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Serdar Aksoy, desteklerini ve iyi 
dileklerini bildirerek “Her şey çok güzel olacak” dedi. G
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“İmamoğlu varsa umut var”
11 - 12 hazİran

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı  Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla İstanbul’a 
gitti. Bağcılar bölgesindeki seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla 
bir araya gelen Başkan Serdar Aksoy, “Bu seçimde İmamoğlu’nun 
kazanması yapılan haksızlığa karşı durmak demek, demokrasinin 
kazanması demek olacak. Biz de bu yolda elimizden gelen desteği 
sağlayacağız” dedi.
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menemen’İN TAŞINMAZLARI MENEMEN’LİNİN OLDU

Menemen Belediyesi’ne ait olan, önce Menemenspor’a ve sonrasında ise üçüncü 
kişilere  hukuksuz olarak kiralanan 176 taşınmaz geri alınarak Menemen halkının 
hizmetine sunuldu. Menemen’in ve Menemen’linin hakkını geri almak için mücadele 
eden Belediye,  aralarında Tepe Sosyal Tesisleri, Menemen Şehir Parkı içerisinde bulunan 
Park Kafe ve Kent 2’de yer alan Kafenin de bulunduğu gayrimenkulleri, cüzi fiyatlarla 
kiralandıkları kişilerden alarak Menemen halkına kazandırdı.

ÇOCUKLAR VE YETİŞKİNLER İÇİN KURSLAR

MEBGEM ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

7 MAYIS

7 MAYIS

Menemen Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından çocuk ve yetişkinler 
için düzenlenen Gitar, Bağlama, Halk Oyunları, Tiyatro, Yaratıcı Drama, 
Resim kursları açıldı. Bu kurslarda toplamda 1.100 öğrenciye kurs 
eğitimi verilemekte olup; Piyano ve Keman kursları da çok yakında 
hizmete girecektir.

Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Kurs Merkezi(MEBGEM), Asarlık 
ve Kubilay Kültür Merkezi şubelerinde hizmet veriyor. Kubilay Kültür 
Merkezi şubesinde Mart ve Nisan ayları içerisinde mezun öğrencilere 
yönelik 6 farklı konuda eğitim semineri verildi. Vatandaşlara daha iyi 
hizmet verebilmek ve eğitim kalitesini daha da arttırmak için Asarlık 
şubesinde geçtiğimiz günlerde tadilatlar yapılmaya başladı.

HEM EĞLENİYOR, HEM ÖĞRENİYORLAR
31 MAYIS

Çocukların yaz tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak, 
becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen yaz spor kursları 2450 
öğrenci katılımı ile bu yıl rekor kırdı. Önceki yıllardaki kurslara bu yıl 
Engelliler Yüzme, Judo, Güreş, Satranç ve Kickbox kursları da eklendi. Yaz 
tatillerini daha verimli bir şekilde geçirmeleri için Menemen Belediyesi 
tarafından her yıl düzenlenen kurslarda çocuklar hem eğleniyor hem 
de öğreniyorlar.
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“denİZLERE SELAM” ANMA ETKİNLİĞİ
5 MAYIS

Türkiye’de devrimci hareketin en önemli isimleri Deniz Gezmiş, Hüseyin 
İnan ve Yusuf Aslan idam edilmelerinin 47. yılında Menemen Belediyesi 
tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı. Adaylık süresi boyunca her 
mitinginde şiirler okuyan Başkan Serdar Aksoy, “Bugün Abdi İpekçilerin, 
Ali İsmail Korkmazların, Vedat Demircioğlu ve Mahirlerin, Denizlerin, 
Yusufların, Sivas’ın, Maraş’ın ve Çorum’un ölüm yıl dönümüdür. Biz bir 
gider bin geliriz” dedi.

KAYMAKAM KEMAL BEY ANILDI
17 HAZİRAN

17 Haziran 1919 yılında şehit edilen Kaymakam Kemal Bey adına, şehit 
edilişinin 100. yılında anıtı önünde gerçekleştirilen anma etkinliği 
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un katılımıyla gerçekleşti. 
Menemen Belediyesi ve Menemen Liseliler Derneği ortaklığında 
düzenlenen anma töreninde konuşan Serdar Aksoy, “100 yıl önce 
emperyalist işgalde şehit edilen Kaymakam Kemal Bey’i şükranla 
anıyoruz. Yaşananları unutmamak ve değerlerimize sahip çıkmak 
hepimizin boynunun borcudur” dedi.

“unUTMADIMAKLIMDA”
2 TEMMUZ

Menemen Madımak’ı unutmadı. 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’taki Pir Sultan Abdal 
Kültür Etkinlikleri’ne gelen sanatçı ve aydınların, konakladıkları Madımak Otel’inde 
katledilmesinin 26. yılında Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda “UnutMADIMAKlımda” 
anması düzenlendi. Menemen’de bulunan Alevi dernekleri, STK’lar ve şehir derneklerinin 
Madımak’la ilgili bir basın açıklaması yapması ile başlayan etkinlik, fotoğraf sergisi, 
semah ekibinin gösterisi, tiyatro gösterileri ve sanatçılar Erkan Demir ve Nilüfer Sarıtaş 
konserleri ile devam etti. Etkinlikte konuşan Başkan Serdar Aksoy, “Bundan 26 yıl önce 
Sivas’ta 33 canımızı kaybettik. 33 can dünyanın gözleri önünde cayır cayır yandı. Bu 
cumhuriyete ve demokrasiye yönelik bir isyandı. Bu olaydan sadece 3 gün sonra ise 
Başbağlar Katliamı yaşandı. Bir daha Sivaslar, Başbağlar olmaması için bu iki katliamı 
unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.
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SOKAK CANLARI KURTARMA ARAÇLARI HİZMETE BAŞLADI

MENEMEN’İN İLK “KÖY PAZARI” AÇILDI

23 MAYIS

15 HAZİRAN

Menemen’de sokak hayvanlarının sağlıklarına kavuşması, 
kısırlaştırılması, aşılanması ve tedavileri tamamlandıktan sonra 
alındıkları ortama geri bırakılmasını sağlamak amacıyla 5 adet “Sokak 
Canları Kurtarma Aracı” hizmete başladı. Bununla birlikte göreve 
başlayan veteriner hekimler her ihtiyaca anında cevap vererek sokak 
hayvanlarının yaşam kalitelerini yükseltmek için çalışacaklar. Göreve 
geldiğimiz günden bu yana, 500 sokak hayvanına el uzatılmış, 30 
hayvan kısırlaştırılmış, 900 muayene kayıtlarımıza geçmiştir. 

Menemen Belediyesi ve Göktepe Mahallesi Muhtarlığı ortaklığı ile 
kurulan “Göktepe Köy Pazarı” 15 Haziran tarihinde açıldı. Çıktığı 
yolda çiftçisine, üreticisine her zaman sahip çıkacağının sözünü veren 
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un teşviki ile Menemen’de 
ilk defa açılan pazar ile köylüler kendi ürettikleri malları, alışveriş için 
gelen Menemenliler, İzmirliler ve diğer alıcılar ile buluşturabilecekler.

TA
R

IM
menemen tarımsal araştırma merkezİ kuruldu

31 MAYIS

Tarımı canlandırmak ve Menemen köylüsüne destek olmak amacıyla 
kurulan Menemen Tarımsal Araştırma Merkezi(METAM), Serdar 
Aksoy’un en nemli projeleri arasında yer alıyor. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Belediye 
Başkanı Serdar Aksoy’un en önemli projeleri arasında yer alan 
Tarım Projeleri kapsamında kurduğu “Tarımsal Araştırma Merkezi”ni 
incelemek ve gerekli desteği vermek için Menemen’deydi. Menemen’de 
160 dönümlük arazide kurulan Tarımsal Araştırma Merkezi, önemli 
bir AR-GE merkezi haline gelerek çiftçiyi ayağa kaldıracak ve doğru 
yönlendirerek üretimi güçlendirecek.
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Kadın, genç ve engellİler İÇİN yapılan özel çalışmalar

Menemen genelinde kadınlara, gençlere ve engelli bireylere yönelik 
birçok çalıştay yapıldı. Bu çalıştaylarda amaçlardan biri dernekleri , Sivil 
Toplum Kuruluşlarını Menemen Belediyesi çatısı altında toparlayıp, 
ortak hedefe yöneltmektir. Gerçekleşen programlarda katılımcıların 
gelişmelerine katkı sunulurken, ortak dil yakalamaları sağlandı. 

Yapılan 4 toplantı sonucunda;

• Engelli bireylere yönelik istihdam alanları oluşturulması, 
engellilerin kent içinde erişilebilirlik ve erişebilirlik sorunlarına 
çözüm bulunması, 

• Kadınların danışma merkezine yönelik destek çalışmaları ile 
kadınlara istihdam alanı (Çilekli yoğurt üretimi) oluşturulması ve 
çocuklara yönelik etkinlik alanları ve aktivite merkezlerinin açılması,

• Gençlerin Menemen Belediyesi çatısı altında açılacak bir merkezin 
yine gençlerin katılımı ile düzenlemesinin sağlanması yönünde fikir 
birliğine varıldı.

ENGELLİLER, KADINLAR VE GENÇLER İÇİN

DAHA YAŞANILIR BİR MENEMEN

YARATACAĞIZ
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İ MENEMEN SOKAKLARI RENKLENİYOR

YEPYENİ BİR MENEMEN

MENEMEN RENKLENİYOR

24 MAYIS

1 HAZİRAN

3 HAZİRAN

Cumhuriyet Meydanı çimleme, çiçeklendirme ve Lise Yolu çiçeklendirme 
çalışmaları ile daha yeşil ve bakımlı bir Menemen için ilk adım atıldı. 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan peyzaj çalışmaları 
ve Kültür Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen trafo boyamaları ile 
sokaklar renkleniyor, güzelleşiyor. Bu yöndeki çalışmalar artarak devam 
edecek.

Çocuklara daha sağlıklı ve güvenli oyun alanları kazandırmak amacıyla 
çalışan Menemen Belediyesi, Asarlık’ta bulunan Yeşilpınar, Irmak ve 
Zeytinlik mahallelerindeki çocuk oyun parklarının yapımını tamamladı. 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan parklar, Menemen 
Belediyesi’nin daha çevreci ve modern parklar yaratma hedefinin ilk 
adımlarından biri.

Eski Merdivenli Pazar Yeri’nin merdivenleri boyanarak yepyeni bir 
görünüme kavuştu. Gökkuşağı renkleriyle boyanan merdivenler 
değişen Menemen’in yeni yüzü oldu.

SEVGİ YOLUNDA DEĞİŞİM BAŞLADI
7 HAZİRAN

Menemen’in yüzü olan mekanlardan Sevgi Yolu, Menemen Belediye 
Başkanı Serdar Aksoy’un esnaf ile istişare içinde hayata geçirdiği yeni 
proje çerçevesinde yeni peyzajı ve oturma alanları ile Menemenlileri 
ağırlayacak.
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TEMİZ BİR MENEMEN İÇİN...
12 TEMMUZ

Menemen Belediyesi temizlik filosuna eklediği 7 çöp kamyonu, 5 çöp 
taksi, 4 süpürge makinesi, 1 vidanjör ve 1 pikap kamyonet ile daha 
temiz bir Menemen için çalışmalarına devam ediyor. Belediye ayrıca 
daha güzel ve temiz bir görünüm için çöp konteynerlerini çim formlu 
kaplama ile giydirerek kötü görünümü ortadan kaldırdı.

SERDAR AKSOY ÇEVRE KATLİAMINA “DUR” DEDİ

FAYTON KULLANIMI YASAKLANDI

31 MAYIS

18 HAZİRAN

Çevre ile ilgili konulara duyarlılığını göreve geldiği günden bugüne 
sürekli dile getiren Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Musabey 
Mahallesi Maltepe yolu üzerinde ruhsatsız işletilen Hurdacılık 
Sanayii’nde yapılan çevre katliamına ‘dur’ dedi. Yığılı halde bulunan 
balık ve balık yemi atıklarının etrafa bıraktığı kötü koku ve kirliliğe 
son vermek adına yasal olmayan ve halk sağlığını tehdit eden bölge 
mühürlendi. Herşey daha temiz ve güzel bir Menemen için…

Sokak hayvanlarının sağlığı ve bakımı konularında birçok proje geliştiren 
Menemen Belediyesi’nin üzerine eğildiği konulardan biri de faytonlarda 
kullanılan atlardı. 18 Haziran itibariyle Menemen genelinde, 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanların rahat yaşamalarını 
ve onlara karşı oluşacak her türlü kötü muameleyi engellemek için 
fayton kullanımı yasaklandı.
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ÖZGECAN ASLAN KADIN KOROSU KONSERİ

NAZIM’DAN AHMED ARİF’E BİR İNCE SIZI

25 MAYIS

2 HAZİRAN

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kurulan “Özgecan Aslan 
Kadın Korosu”, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı 
yararına bir konser verdi. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un 
da katılım sağladığı konser Kubilay Kültür Merkezi’nde kalabalık bir 
grup tarafından dinlendi.

‘Nazım’dan Ahmet Arif’e Bir İnce Sızı’ etkinliği yoğun katılımla ve 
zamana özgü ezgiler eşliğinde geçti. Çocukların mutluluğun resmini 
yaptığı, müzik ve şiir dinletilerinin olduğu etkinliğe katılan Başkan 
Serdar Aksoy, “Menemen Belediyesi olarak sağcı solcu, devrimci 
demeden tüm edebiyatçılarımıza ve şairlerimize kol kanat gereceğiz ve 
sahip çıkacağız. Önümüzdeki süreçte bunların örneklerini hep birlikte 
göreceğiz” dedi.

“NOSTALJİK SİNEMA GÜNLERİ” BAŞLADI
24 HAZİRAN

Menemen Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen “Nostaljik 
Sinema Günleri” başladı. 70’li ve 80’li yılların en yaygın sanatsal 
faaliyetlerinden olan yazlık sinemaların ruhunun yeniden canlanması 
ve halkın hoşça vakit geçirmesi amaçlanan etkinlikte her hafta bir 
mahallede kurulan açık hava sinemasında Türk sinemasının klasik 
sayılan filmleri gösterilecek.
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ASARLIK VE ULUKENT ZABITA BİRİMLERİ AÇILDI

“ÇOCUK OYUN EVİ” ARTIK FAALİYETTE

“KADIN DANIŞMA merkezİ” AÇILDI

25 HAZİRAN

9 TEMMUZ

9 TEMMUZ

Gelen şikayetleri hızlı bir şekilde değerlendirmek ve sonuca ulaştırmak 
amacıyla kurulan Asarlık ve Ulukent zabıta birimleri, Menemenlilerin 
esenlik, huzur, sağlık ve düzeni için gece gündüz hizmete hazır olacak.

Yaşanan toplumsal değişim ve aile yapılarının küçülmesi ile ortaya çıkan çekirdek 
aileler kadını yalnızlaştırmış ve eve bağımlı hale getirmiştir. Belediyemiz sosyal 
belediyecilik gereği eve bağımlı kalan kadınlarımızın sosyalleşmesi ve özgürleşmesi 
için gereken hizmeti verirken, çocuklarımıza da yaş gruplarına uygun eğitim ve 
oyun ortamı düzenledi. Haftada üç gün üç saat bütün okul öncesi çocuklarımız bu 
hizmetimizden faydalanacaktır.

Fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalan kadınlara destek 
sağlama amacıyla faaliyet gösterecek olan ‘Kadın Danışma Merkezi’nin 
açılışı yapıldı. Kadına yönelik şiddetin nedenleriyle birlikte ortadan 
kaldırılması, Menemen’de yaşayan her kesimden kadının korunması, 
desteklenmesi ve güçlendirilmesi hedefiyle hayata geçirilen merkez, 
Menemen Belediyesi’nin açacağı bir çok Kadın Danışma ve Gençlik 
Danışma Merkezi’nin ilk ayağını oluşturuyor.

PR
O

JELER
Kadın Merkezlerİ kuruluyor

Kadınlara; psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti vermek ve dayanışma 
sağlamak yönünde çalışmalar yürütecek olan Merkez, kadına yönelik 
şiddetin ortadan kaldırılması, şiddete maruz kalan kadınlara yardım 
sağlanması ve farkındalık oluşturulması üzerine çalışacak.

KIZ öğrencİ YURDU İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Gençlerin eğitimine, özellikle de kızların eğitimine büyük önem veren 
ve bu yönde destekleyici çalışmalar yürüten Menemen Belediyesi, 
hayata geçireceği Kız Öğrenci Yurdu için çalışmalarına tüm hızıyla 
devam ediyor. Çağdaş, aydınlık, demokratik ve laik bir Türkiye için 
eğitimli ve bilinçli kuşaklar yetiştirmek gerekiyor. Çağdaş bir Türkiye’nin 
eğitimli kadınların ellerinde hayat bulacağının bilincinde olan Başkan 
Serdar Aksoy, eğitime katkı için Menemen Belediyesi olarak daha farklı 
projeler üzerinde de çalıştıklarını açıkladı.
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asarlık parkı yenİlenİyor

ŞEHİR PARKI İÇERİSİNDEKİ KAFE YENİLENİYOR

Asarlık’ta bulunan yetersiz durumdaki mevcut park yeri yenilenerek 
çocukların kullanımına sunulacak. Değişimin gerekliliğine inanan 
Menemen Belediyesi, çocuklar için daha konforlu ve güvenli bir oyun 
alanı yaratmak için parkı yeniden yaratıyor.

Menemen Şehir Parkı içinde bulunan belediyeye ait kafe yıkılarak, 
daha konforlu, tasarım olarak daha kullanışlı yeni bir mekan yapılacak. 
Alt katı kafe, üst katı ise restoran olarak kullanılacak olan yeni mekan, 
Menemen halkının beklentilerine uygun olarak uzman bir ekip 
tarafından tasarlandı.

emİRALEM ENGELSİZ KAFE, KADIN MERKEZİ VE ÇOCUK OYUN EVİ

GÖLPARK MENEMEN KADIN MERKEZİ

GÖLPARK KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ

Emiralem Engelsiz Kafe ve Engelli Hizmet Birimimiz, Kadın ve Çocuk 
Merkezi, etüt merkezi, meslek atölyeleri, sanat kursları, engelli 
çocuklar için eğitim sınıfları, engelliler için spor salonu, engelliler için 
sanat atölyesi ve engelli parkı olan kapsamlı bir proje. Engelli bireylerin 
hayatına kolaylık katmak için çalışmalar yürütecek olan merkez, 
ekonomik olarak katkı sağlayacak faaliyetlere de yer verecek. Merkezde 
bulunan meslek atölyelerine katılanlar reçel ve pasta yaparak satışını 
yapabilecekler. Spor salonunda ise engelli çocuklar için masa tenisi ve 
boccia dersleri bulunacak. Şiddet gören kadınlarımıza da psikolojik ve 
hukuki yardım için yönlendirme yapılacak.

Gölpark Menemen Kadın Merkezi bünyesinde düzenlenecek meslek 
atölyeleri ile kadınların istihdamı sağlanacak ve bu sayede kadının 
ekonomik özgürlüğünü kazanması ve birey olarak toplumda var 
olması sağlanacaktır. Kadınlar burada ürettikleri ürünleri satarak para 
kazanabilecek ve kendi ayakları üzerinde durabilecekler.

Kreş ve gündüz bakımevinde, ekonomik yoksunluğu olan ailelerin 
ve atölyede çalışan annelerin başta olmak üzere 3, 4, 5, 6 yaş grubu 
çocuklar için düzenlenmesi planlanmaktadır. Hizmet biçimi ya tam gün 
yada sabah ve öğleden sonra iki ayrı biçimde olacak merkezde daha 
konforlu, tasarım olarak daha kullanışlı yeni bir mekan yapılacak. Alt 
katı kafe, üst katı ise restoran olarak kullanılacak olan yeni mekan, 
Menemen halkının beklentilerine uygun olarak uzman bir ekip 
tarafından tasarlandı.
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strajİK PLAN ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Belediyelerin hizmet üretme ve sunma yükümlülüklerini etkili ve verimli 
bir biçimde yerine getirmeleri için stratejik planlamanın öneminin 
farkında olan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yönetimi, 
belediyenin önümüzdeki 5 sene boyunca faaliyetlerine ve hizmetlerine 
ışık tutacak Stratejik Plan çalışmalarına başladı. 

Bu çalışma kapsamında kent halkının isteklerini, ihtiyaçlarını ve 
önceliklerini anlamaya yönelik odak grup çalışmaları, yuvarlak masa 
toplantıları ve anket çalışmaları yürütülüyor. Eylül ortasına kadar 
sürecek olan çalışmalar sonucunda Menemen Belediyesi’nin 2024 
yılına kadar öncelik vereceği hizmet alanları, vizyon ve misyonu, 
amaçları, hedefleri, maliyetlendirme ve performans göstergeleri 
ortaya çıkartılacak. Bu çalışmalar ışığında Menemen Belediyesi, Başkan 
Serdar Aksoy liderliğinde kente yakışır hizmetleri halkın görüşlerine ve 
önceliklerine önem veren bir yönetim şekli benimseyerek sunacak.

okuyan menemenlİ İÇİN BİR ADIM : SOKAK KÜTÜPHANELERİ TEPE SOSYAL TESİSLERİ YENİLENİYOR

Menemen’de yapımı tamamlanmak üzere olan Sevgi Yolu yenileme 
projesi içinde bulunan işlevsiz süs havuzu Menemenlilerin okuma 
alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla kütüphaneye çevriliyor. Özel bir 
tasarımla oturma bölümleri de eklenen kütüphane bölümü, gün içinde 
boş zamanları olan herkesi kitap okumaya teşvik etmek amacıyla 
yapıldı. Süs havuzlarının kütüphaneye dönüşmesi projesi Sevgi Yolu 
ile sınırlı kalmayacak, başka mahallelerdeki havuzlarda bu şekilde 
değerlendirilecek. 

Menemen’de uzun zamandır faaliyet gösteren Tepe Sosyal Tesisleri yeni 
yüzü ve modern dekorasyonu ile Menemenlileri ağırlamaya hazırlanıyor. 
Düğün salonu, restoranı, kafesi ve iç-dış oturma alanları uzman bir ekip 
tarafından modernize edilen tesis 8 ay içinde tamamlanacak. Tesiste 
bulunan 500 kişi kapasiteli düğün salonu, modern dekorasyonu ve 
yenilenen ses ve ışık sistemleri ile konuklarına en iyi hizmeti verecek. 
275 kişi kapasiteli restoran, zengin menüsü ve özel tasarım mobilyaları 
ile daha işlevsel hale geldi. Kafe bölümü, iç-dış oturma alanları ve eşsiz 
manzarası ile konuklarına güzel bir sosyalleşme alanı sağlayacak. Şelale 
oturma alanları ise ziyaretçiler için özel hazırlanan dekorasyonu ve 
zengin yiyecek-içecek alternatifleri ile özel bir mekan.
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sokak hayvanları kısırlaştırma ve basİT TEDAVİ MERKEZİ

Seyrek’te kurulacak olan Sokak Hayvanları Kısırlaştırma 
ve Basit Tedavi Merkezi, klinik, kapalı kafes, açık kafes, 
kedi kafesi ve karantina bölümü olmak üzere toplamda 
291 metrekare alanda hizmet verecek.

Beledİye kreşİ yakında hİzmete açılacak

yenİ WEB SİTESİ İLE E-BELEDİYECİLİĞE MERHABA

Menemen’de bulunan eski Öğretmen Evi yenilenerek 
çocuklar için kreşe çevrilecek. Kadınların sosyal hayatın 
içinde olmaları, çalışma hayatına katılabilmelerini sağlama 
yönündeki çalışmalardan biri olan bu kreşte, çocukların 
kişisel gelişimlerine destek sağlayacak her türlü aktivite 
olacak.

Menemen Belediyesi web sitesi yenilenerek belediyemize yakışır bir hale getiriliyor. 
Vatandaş odaklı ergonomik bir planlama yapılacak olan yeni sitede; Menemen ilçesinin 
tanıtımı, başkanın mesajı, projeler, duyurular, kültür ve sanat etkinlikleri, vatandaş 
şikayet ve takibi, hizmetlerimiz, meclis çalışmalarımız ve vatandaşlarımızın belediyeye 
gelmeden işlemlerini web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekleri E-Belediyecilik 
sistemi yer alacak.

seni seviyorummenemen
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