Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan,
sorunları yerinde tespit etmek ve ihtiyaçlara hızlı

BAŞKAN ARSLAN
SORUNLARI
DiNLiYOR

çözümler üretilmek için esnaf ve vatandaşlarla bir araya
geliyor. Güne her gün başka bir mahallede başlayan
Arslan, vatandaşların sorun ve önerilerini dinliyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan,
koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme
sürecinin başlaması ile mahalle ve esnaf
ziyaretlerine hız verdi. Mesaiye her sabah başka
bir mahallede vatandaşlarla buluşarak başlayan
Başkan Arslan, sorunların yerinde tespiti ve acil
ihtiyaçların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi için ilgili birimlere hemen talimat veriyor.

Başkan Arslan, 160 bin Edremitli'ye karşı olan
sorumluluğumuz ile esnaarımızın ve
vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyorum.
Pandemi nedeniyle mecburen uzak kaldığımız
hemşehrilerimle bir araya geliyor hem sohbet
ediyoruz hem de sorunları yerinde tespit

ediyoruz. Öneri ve şikâyetleri dinleyip hemen
çözüm yollarına gidiyoruz. Acil ihtiyaçları hemen
gideriyoruz. Taleplere göre programımıza
alıyoruz. Mutlu ve huzurlu bir Edremit için
çalışmaya devam edeceğiz ” dedi.
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Edremit Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürü
Tamer Acar

DORT KOLDAN

DEVAM EDiYOR

Edremit'te kent genelinde 7 gün
24 saat esasına göre çalışan
Temizlik İşleri Müdürlüğü
ekipleri, sıcakların artmasıyla
beraber yıkama ve dezenfekte
işlemlerini sıklaştırdı.
Yaz sezonunun
gelmesiyle birlikte
nüfusu artan
Edremit'te
çalışmalar
hızlandı.
Edremit

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kent genelinde altyapı ve
üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezinde doğalgaz
çalışmaları nedeniyle cadde ve sokaklar hızla yenileniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından
Edremit kent genelinde çalışmalar
dört koldan devam ediyor. İlçe
merkezinden başlayarak sahil
mahalleri ve kırsal mahallelere
kadar altyapı, yağmur suyu drenaj
hatları ile üst yapıda kilit parke taş
döşeme, asfaltlama çalışmaları
yapılıyor. Edremit merkezinde
doğalgaz çalışması nedeniyle
kazılan cadde ve sokaklarda
yenileme çalışmaları başladı.
Yoğun olarak kullanılan Atatürk
Gençlik Merkezi'nin de bulunduğu
İnönü Caddesi ile Ulugaraj ve
Cumhuriyet Caddeleri'nden
baştan sona
yenileme
çalışmaları
başladı.

EDREMiT’TE KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95.yıl
dönümü Edremit Akçay Cumhuriyet
Meydanı'nda yapılan törenle kutlandı.

Edremit Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır
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KARASİNEK VE
SİVRİSİNEKLERE
KARŞI ETKİN
MÜCADELE
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Edremit
Belediyesi Fen İşleri Müdürü Abdullah
Kesici, Başkan Selman Hasan Arslan'ın
talimatları doğrultusunda çalışmaların
hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.
Müdür Kesici; “Edremit şehir merkezinde
doğalgaz çalışmaları devam ederken
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne
bağlı Baski ile yürüttüğümüz alt yapı
yenileme çalışmalarımız da hızla ilerliyor.
İnönü, Ulugaraj ve Cumhuriyet Caddeleri
ile bağlantılı sokaklarında su ve
yağmur suyu drenaj hattı yenileme
çalışmaları devam ederken çalışmaların
bittiği noktalarda da taş döşeme
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Kentlilerimizin mağdur olmaması için
en kısa sürede çalışmalarımızı
tamamlayarak caddelerimizi alt ve
üst yapısı ile yepyeni bir hale
kavuşturacağız. Bu süreçte verdiğimiz
rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” dedi.

Edremit Belediyesi
Fen İşleri Müdürü
Abdullah Kesici

Sayı:20
04 Temmuz 2021
Pazar

Törene; Edremit Kaymakamı Turgay
Ünsal, Edremit Garnizon Komutanı
Albay Fuat Kara, Edremit Belediye
Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit
Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel,
Edremit İlçe Emniyet Müdürü Yasin Özer,
Edremit İlçe Jandarma Komutanı Ömer
Koç, Edremit Liman Başkanı Musa
Uykur, Küçükkuyu Sahil Güvenlik
Komutanı Aytaç Bayırlı ve vatandaşlar
Sahibi;
Edremit Belediyesi adına
Selman Hasan Arslan

Genel Yayın
Yönetmeni:
Tayfun Canlı

444 85 10

Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekipleri sıcakların da
etkisiyle kötü koku, bakteri ve
haşere oluşumunun önüne
geçebilmek için, çöp
konteynerlerinde dezenfekte ve
yıkama çalışması yapıyor.
Yerinde yıkama ve
dezenfekte aracıyla
ilçenin dört bir
yanında belirli
aralıklarla yapılan
temizlik işlemleri
sonrası konteynerler
ilaçlanıyor.

katıldı.İstiklal Marşı ve saygı
duruşuyla başlayan tören, Edremit
Liman Başkanlığı'nın çelenk sunumu ve
Edremit Liman Başkanı Musa Uykur'un
günün anlam ve önemiyle ilgili yaptığı
konuşmayla devam etti. Törenin
ardından protokol üyeleri tüm deniz
şehitlerimizin anısına Akçay
iskelesinden denize çelenk bırakarak
1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Yazı İşleri
Müdürü:
Öğüt Çelik

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne
bağlı ilaçlama ekipleri sağlıklı ve temiz bir çevre için
haşereyle etkin mücadeleye devam ediyor.
İlaçlama ekipleri artan hava sıcaklığında
yoğunlaşan haşereler için kaynak kurutma
çalışması yapıyor. İlçe genelinde ilaçlama yaparak
tüm mahalleler, bahçe ve fosseptik, kuyu, sazlık,
dereler ve benzer noktalarda ilaçlama yapıyor.
Vatandaşların talepleri ve şikayetleri doğrultusunda
tespit edilen yerlerde
toplum sağlığını tehdit
eden bölgelere
müdahale
ediliyor.Sivrisinek
ve karasinek
başta olmak üzere
üreme alanlarına
karşı önlemler
alınıyor.

Basın Birimi:
Bilge Padem Öztoprak, Mert Atsız,
Barış Aslan, Ahmet Karakaşlar

Adres:
Soğanyemez Mah. Yılmaz Akpınar
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