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Edremit Belediyesi Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında Edremit 
Belediyesi'nin kiracısı esnaarındurumu görüşüldü. Edremit 
Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “İlgili genelge dolayısıyla 

kepenk kapatan  Edremitli esnafımızın yanında olmak için kira 
ve işgaliye bedeli almıyoruz. Olumsuz etkilenen esnafımıza da 
kira indirimi yaparak destek olmayı amaçlıyoruz.” dedi

Edremit Belediyesi Tarımsal 
İşler Müdürlüğü tarafından 
yapılan bu yılki zeytin 
hasadından elde edilen  
toplam 57 bin kilogram zeytin, 
Tariş tesislerinde işlenerek    
10 ton naturel sızma 
zeytinyağı elde edildi. Edremit 
Belediye Başkanı Selman 
Hasan Arslan  yeni hasat 
mahsullerinin işlendiği Tariş 
tesislerini ziyaret ederek 
Edremit Tariş Müdürü Aytekin 
Çalışkan'dan bilgi aldı.
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1954 yılında yapılan ve uzun 
yıllar süt katı belediye binası alt 
katı ise taze meyve sebze hali 
olarak hizmet veren ve 10 yıldır  
atıl durumda olan bina, çok 

yakında Edremitli gençlere kültür merkezi 
olarak hizmet verecek .Edremit Belediye Başkanı 
Selman Hasan Arslan, “Seçim projelerimizden 
biri olan Atatürk  Gençlik ve Kültür 
Merkezi'ni 2 yılımız dolmadan 
tamamladık . Bu önemli 
merkezle Edremit 
şehir merkezini 
canlandırmayı, 
şehir merkezimizin  
popülerliğini ve arttırmve 
gençlerimize hizmet verecek çok 
amaçlı bir kültür 
merkezinin 
eksikliğini gidermeyi 
amaçlıyoruz.” dedi.

9 YENi ÇöP 
KAMYONU 
HiZMETTE

Başkan Selman Hasan Arslan, araç kiralamaya son 
vereceklerini belirterek, “Temizlik hizmetlerini kendi 

  araç ve personelimiz ile daha kaliteli ve ekonomik bir 
şekilde yerine getireceğiz. Sağladığımız tasarruar 
halkımıza yatırım olarak geri dönecek” dedi.

Edremit Belediyesi öz kaynakları ile Temizlik İşleri 
Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermek üzere yen, 
alınan7 adet 8 metreküp, 2 adet 13 metreküp çöp 
kamyonu hizmete girdi. 

Edremit Belediyesi kendi özkaynakları ile 9 yeni çöp kamyonu aldı

ŞÜKRÜ TUNAR 
KÜLTÜR MERKEZİ

YENiLENDi
Edremit Belediyesi'ne ait 
Şükrü Tunar Kültür Merkezi  
pandemi sürecinde bakım ve 
onarıma alınarak baştan 
sona yenilendi. Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü 
bünyesinde hizmet veren ve 
ilçe merkezinde yoğun olarak 
kullanılan merkez aşırı 
kullanıma bağlı olarak 
yıpranmıştı. Edremit 
Belediyesi sahne düzenleme-

sinden ses sitemine, 
yalıtımına, koltuklarına kadar 
Şükrü Tunar Kültür Merkezi'ni 
baştan sona yepyeni bir 
görünüme kavuşturdu. 

Edremit Belediyesi ilçenin 
geçmişinde önemli yerleri olan tarihi 
şahsiyetlere sahip çıkıyor. Edremit 
Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 
“Geçmişte ilçemizde yaşamış ve ilçemiz için önem 
taşıyan atalarımızın kabirlerine sahip çıkıyor ve koruyoruz. 
Bu kişiler geçmişin sayılan, sevilen değerli insanları. 
Onların Edremit'e büyük katkıları ve bizde bıraktıkları 
emanetleri var. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

ATATÜRK GENÇLİK VE KÜLTÜR 
MERKEZi TAMAMLANDI

EDREMiT 

BELEDiYESi 

TARiHiNE 

SAHiP 
ÇIKIYOR

EDREMiT BELEDiYESi 
GÖREV BAŞINDA

Tayfun Tayfun 
CanlıCanlı

Tayfun 
Canlı

SelmanSelman
HasanHasan
ArslanArslan

Selman
Hasan
Arslan

Edremit’teki Kazdağları Edremit’teki Kazdağları 
son günlerde etkili olan son günlerde etkili olan 
kar yağışı ile beyaza kar yağışı ile beyaza 
büründü. Edremit büründü. Edremit 
Belediyesi bölgede Belediyesi bölgede 
olumsuz bir durum olumsuz bir durum 
yaşanmaması için 24 yaşanmaması için 24 
saat görevine devam saat görevine devam 
ederken Özel Kalem Müdürü ederken Özel Kalem Müdürü 

ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, 
“Burada yaşayan vatandaşlarımıza hijyen “Burada yaşayan vatandaşlarımıza hijyen 

kurallarına uygun belediyede hazırladığımız   kurallarına uygun belediyede hazırladığımız   
temel ihtiyaç malzemelerini verdik ve temel ihtiyaç malzemelerini verdik ve 

Başkanımızın selamlarını ilettik”dedi.Başkanımızın selamlarını ilettik”dedi.

Edremit’teki Kazdağları 
son günlerde etkili olan 
kar yağışı ile beyaza 
büründü. Edremit 
Belediyesi bölgede 
olumsuz bir durum 
yaşanmaması için 24 
saat görevine devam 
ederken Özel Kalem Müdürü 

ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, 
“Burada yaşayan vatandaşlarımıza hijyen 

kurallarına uygun belediyede hazırladığımız   
temel ihtiyaç malzemelerini verdik ve 

Başkanımızın selamlarını ilettik”dedi.

/ EdremitBelediyesi www.edremit.bel.tr

sunulmaya hazırlanıyor.hazırlanıyor.

Edremit Belediyesi 
zeytinliklerinden 
üretilen 10 ton naturel 
sızma zeytinyağı, 
Edremit Belediyesi 
markası ile satışa 
sunulmaya hazırlanıyor.
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