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Edremit Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır 

Ünlü heykel sanatçısı Tankut 
Öktem'in kızı heykel sanatçısı 
Pınar Öktem Doğan tarafından 
Güre İskele Mahallesi Cumhuriyet 
Meydanı'nda yapılan “Ufka Bakan 
Atatürk” heykeli pandemi 
kurallarına uygun bir şekilde 
gerçekleştirilen bir tören ile açıldı.
Edremit Belediye Başkanı Selman 
Hasan Arslan,  heykel sanatçısı 
Pınar Öktem Doğan'a teşekkür 
plaketi sunuldu.  

Altınoluk meydan projesi
tamamlanıyor

Edremit Belediyesi'ne Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 
tarafından ilçe genelinde sinekle 
mücadele çalışmalarına aralıksız   
devam ediyor. 
Kış aylarında soğuktan korunmak 
amacıyla yer altına sığınan haşereyle 

mücadele kapsamında alt yapı 
galerilerinde ilaçlama uygulamaları 
gerçekleştiriliyor. Sıcak sisleme 
yöntemlerinin de kullanıldığı 
mücadelede yaz dönemi için ön 
hazırlık yapılarak ve üreme alanlarının 
kontrolü hedeeniyor.

Edrem�t'te yen� nes�l 
çöp toplama dönem�

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri MüdürlüğüEdremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü  
4 adet eski tip konteyner kapasitesine sahip yeni 4 adet eski tip konteyner kapasitesine sahip yeni 
sistem çöp konteynerleri eskimiş konteynerlerin sistem çöp konteynerleri eskimiş konteynerlerin 
yerine yeni yıldan itibaren ilçenin yerine yeni yıldan itibaren ilçenin 
100'e yakın noktasında100'e yakın noktasında yenileriyle  yenileriyle 
değiştirildi. Kullanım ömrü  5 adet değiştirildi. Kullanım ömrü  5 adet 
konteynere eşit olan yeni tip konteynere eşit olan yeni tip 
konteyner sisteminde konteyner sisteminde araç ve yakıt araç ve yakıt 
tasarrufutasarrufu edilmesinin yanı sıra  edilmesinin yanı sıra 
personelden de tasarruf ediliyor. personelden de tasarruf ediliyor. 

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
4 adet eski tip konteyner kapasitesine sahip yeni 
sistem çöp konteynerleri eskimiş konteynerlerin 
yerine yeni yıldan itibaren ilçenin 
100'e yakın noktasında yenileriyle 
değiştirildi. Kullanım ömrü  5 adet 
konteynere eşit olan yeni tip 
konteyner sisteminde araç ve yakıt 
tasarrufu edilmesinin yanı sıra 
personelden de tasarruf ediliyor. 

S�nekle etk�n
mücadele

Levent
Tuncel

Detaylı bir tadilat sonucunda 
25 kişinin aynı anda 
faydalanabildiği; 
7624 kayıtlı kitap, 
5 bilgisayar, 1 
yazıcı, 4 tablet ile 
yepyeni bir hizmet 
merkezi haline 
getirildi. Aynı 
zamanda 
kütüphanenin içinde 
hizmet vermek üzere 
açılan etüt merkezi 

de ilerleyen günlerde gönüllü 
öğretmenler ile aynı anda 

30 öğrenciye ders 
desteği verecek. 
Kütüphanede pandemi 
önlemleri en sıkı 
şekilde alındı. Kitaplar 
UV cihazında 
dezenfekte edilerek 
vatandaşa veriliyor. 
Dezenfekte, sosyal 
mesafe ve hijyen 
kurallarına uyuluyor.

HALK KÜTÜPHANESİ’NİN
AÇILIŞI YAPILDI 
Altınoluk Mahallesi'nde Ayhan Şahenk 
Kültür Merkezi'nin üst katlında yer alan 
daha önce atıl durumda kalan Altınoluk 

Halk Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı. 

Dijital mecradaDijital mecrada  
etkinliğimizietkinliğimizi

Dijital mecrada 
etkinliğimizi
arttırıyoruz!

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye 
Sözcüsü Tayfun Canlı: “Belediye Başkanımız 
Selman Hasan Arslan öncülüğünde şeffaığı ve 
halkımızın bilgilendirilmesini çok önemsiyoruz.
Şeffaf belediyecilik anlayışıyla başlattığımız 
yayınımızın belediyemize ve Edremitli vatandaş-
larımıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

UFKA BAKANUFKA BAKAN
  ATATURKATATURK

HEYKELi AÇILDIHEYKELi AÇILDI

UFKA BAKAN
 ATATURK

HEYKELi AÇILDI

Edremit Belediyesi'nin Altınoluk Mahallesi'nde yaptığı meydan 
düzenlemesi kapsamında cadde ve sokakların  çehresi 

değişiyor. Edremit Belediyesi'nin kent vizyonu anlamında 
önemli projelerinden olan Altınoluk Mahallesi meydan 

düzenlemesi ve bisiklet yolu projesi Belediye Başkanı 
Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla hızla devam ediyor. 
Hızla devam eden çalışmalar Mart ayında bitirilerek 

halkın hizmetine sunulacak.

Altınoluk’un çehresi değişiyor
Edremit Belediye Başkanı aynı zamanda Ege 
ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Selman 
Hasan Arslan, Birlik Müdürü İmam Bakır 
Damar ile Aydın'ın Germencik Belediye 
Başkanı Fuat Öndeş ve Söke Belediye Başkanı 

Levent Tuncel'i ziyaret etti. Türkiye'nin çevre 
alanında kurulmuş ilk ve tek yerel yönetimler 
birliği olan Ege ve Marmara Çevre Belediye 
Belediyeler Birliği'ne Germencik ve Söke 
Belediyeleri'ni davet etti.

Fuat
Öndeş 

yeni katılımlarla yeni katılımlarla 
güçleniyorgüçleniyor

yeni katılımlarla 
güçleniyor

Germencik Belediye Başkanı 
Fuat Öndeş ve Söke Belediye 

Başkanı Levent Tuncel'de birlik 
davetini memnuniyetle karşıladılar. 

EMARCEB EMARCEB EMARCEB 

Selman Hasan Arslan

                      Edremit Belediyesi  
                      Özel Kalem 
Müdürlüğü'ne bağlı Basın Yayın 
Halkla İlişkiler birimi tarafından 
hazırlanan e-Edremit internet 
gazetesi belediyenin web 
sayfasında her Pazar 
okuyucu ile buluşmaya 
devam edecek. E-gazetenin 
erişim linki sms ve belediye 
sosyal medya hesapları 
üzerinden duyurulacak. Tayfun CanlıTayfun CanlıTayfun Canlı

“E-Gazetemiz her pazar yayında!”
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