Gönülbirlikteliğimiz

ilekenetlenelim
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bir mesaj
yayınlayarak vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan,
Edremitli Edremit
vatandaşların Kurban Bayramı dolayısıyla bir
vatandaşlarımız kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Arslan, “Bayramlar insanlar arasındaki
huzur
sevgi, dayanışma ve toplumsal hoşgörünün
içerisinde
çoğaldığı; küslük ve dargınlıkların bir kenara
bırakıldığı önemli zamanlardır. Covid-19 salgını
bayram
nedeniyle
normalleşme sürecine girdiğimiz bu
geçirmesi için
günlerde tedbirli olmaya devam edelim. Gönül
ekiplerimiz
birlikteliğimiz ile kenetlenelim, bayram
görev başında coşkusunu yaşayalım. Bu vesile ile Edremitli
hemşehrilerim başta olmak üzere tüm halkımızın
olacak
ve İslam aleminin Kurban
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Bayramı'nı en içten dileklerimle
kutluyorum” dedi.
Başkan Arslan, ayrıca Edremit'te
kurbanlık satış yerleri, kurban kesim
yerleri ve kabristanlıkların bakımına
kadar tüm hazırlıkların eksiksiz
yapıldığını belirtti. Başkan Arslan,
vatandaşların huzur içerisinde
bayram geçirmeleri için nöbetçi
ekiplerin görev başında olacağını da
sözlerine ekledi.

“Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz”

PROJEMiZ KABUL EDiLDi
.

346 proje arasından hibe
EDREMiT’TE
Belediyesi ile Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA)'nın ortağı
KABRiSTANLIKLAR Edremit
olduğu “Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” isimli proje
BAYRAMA HAZIR 346 proje arasından hibe almaya hak kazanan 7 proje arasına girdi.
Kadın Adayları Destekleme Derneği ile Edremit
Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Dış İlişkiler Birimince hazırlanan ve Edremit
Belediyesi ile Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı
(ALDA)'nın ortağı olduğu “Yerel Yönetimlerde
Kadınları Güçlendiriyoruz” isimli proje Sabancı
Vakfı Sosyal Değişim Hibe Programı kapsamında
296.085,58 TL bütçe ile nanse edilmeye hak
kazandı.
Şubat ayında Türkiye'nin 52 farklı ilinden alınan
toplam 346 başvuru arasında yer alan proje;
Öncelikle Sabancı Vakfı ekibi, daha sonra bağımsız
bir değerlendirme kurulu ve en son olarak da
Mütevelli Heyeti'nin onayı ile hibe almaya hak
kazanan 7 proje arasına girdi.
Proje kapsamında Avrupa Belediyeler ve Bölgeler
Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan “Avrupa
Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitliği Şartı”
rehberliğinde Türkiye genelinde seçilen 14 pilot
belediyenin sosyolog ve diğer ilgili personellere
hak temelli eğitici eğitimi ve kapasite geliştirme
eğitimleri verilirken ayrıca eğitici eğitimi almış
belediye personelleri sayesinde mahalle bazlı
yaygınlaştırma eğitimleri verilerek kadınların yerel
yönetim mekanizmalarına katılımını teşvik
edecek ve güçlendirecek. Yerel Eşitlik Eylem

Edremit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde
ilçede ki kabristanlıklarda hazırlıklarını tamamladı.
Kurban Bayramı hazırlıkları
kapsamında ilçe
merkezinde iki şehitlik ve
büyük kabristanlık başta
olmak üzere toplam 25
mezarlıkta Edremit
Belediyesi tarafından
yapılan hazırlıklar
tamamlandı. Belediye
ekiplerince yapılan

Planı oluşturma konusunda da eğitim alacak olan
belediye personelleri ve kadın STK'ları ile projenin
etkisinin güçleneceği gibi proje sonunda
Türkiye'de ilk kez oluşturulacak olan “Uluslararası
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gözeten Belediye – STK
ağı” ile projenin sürdürülebilirliği sağlanacak.

SELMAN
HASAN
ARSLAN

Edremit Belediyesi, Kurban

Çocukların
bayramsevincini
paylaşıyoruz Edremit

Bayramı'nda ihtiyaç sahibi
çocukları unutmadı, bayramlık
giysi ve ayakkabı hediyesiyle
çocukların yüzünü güldürdü.

çalışmada, yabani otlar
biçilerek ağaçlarda budama
yapıldı. Mezar duvarlarının
boyandığı kabristanlıklarda
girişler ve yollar yıkanarak
temizlendi. Vatandaşların
ebediyete intikal eden
yakınlarını kabristanlıklarda
ziyaret edebilmeleri
amacıyla arife günü
Cumhuriyet Meydanı'ndan
önünden ücretsiz otobüs
seferleri düzenlenecek.
Ayrıca kabristanlıkları
ziyaret edecek vatandaşlara
çiçek dağıtılacak. Edremit
Belediye Başkanı Selman
Hasan Arslan, vatandaşların
bayramını kutladı, belediye
olarak bayrama hazır
olduklarını ayrıca, bayram
süresince nöbetçi ekiplerin
görev başında olacağını
söyledi.
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Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
tarafından 300 adet bayramlık giysi
çeki ve 300 adet ayakkabı
hazırlandı. Mahalle muhtarlarıyla
ortaklaşa yapılan araştırma sonucu
tespit edilen bayramlık hediyeleri
teslim edildi. Edremit Belediye
Başkanı Selman Hasan Arslan

Sayı:22
18 Temmuz 2021
Pazar

çocukların ve ailelerin Bayramı'nı
kutladı. Katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür eden Arslan, “Bu
bayramda da çocuklarımızın
mutluluğu bizim mutluluğumuz
oldu. Tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, aileleriyle birlikte
iyi bayramlar diliyorum” dedi.

Belediyesi'nden
bayramlık
hediyesi
Edremit Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü, bu
bayramda her bayram
olduğu gibi ihtiyaç sahibi
çocukları unutmadı.
Hayırsever vatandaşların ve
belediyenin katkılarıyla
ihtiyaç sahibi çocuklar
baştan aşağıya giydirildi.
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