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SELMAN HASAN ARSLAN, BAYRAMI HALKLA BiRLiKTE GEÇiRDi

Kent merkezinin haricinde Tuzcumurat, Darsofa, 
Çamcı, Hacıarslanlar, Tahtakuşlar, Kavlaklar, 
Kızılkeçili Çamlıbel, Güre, Kızılçukur, Avcılar 
Mahaleleri'ne giderek vatandaşların bayramını kutladı. 
Lokal, kahvehane ve evlere konuk olan Başkan Arslan 
yoğun ilgi ile karşılandı. Vatandaşların tek tek bayramını 
kutlayan Başkan Arslan, “Bayramın mutluluğunu uzaktan 
uzağa değil, yan yana ve gönül gönüle paylaşıyoruz. 
Evlerini, gönüllerini bizlere açan her bir vatandaşımıza 
yürekten teşekkür ediyorum. Birliği, beraberliği, 
paylaşmayı ve bir arada yaşama kültürünü daha da 
büyüttüğümüz; nice sağlıklı bayramlarımız olsun” dedi. 

Edremit Belediye 
Başkanı Selman Hasan 
Arslan, Kurban Bayramı 

süresince vatandaşlarla bir arada
 oldu. Bayramı baba ocağı Mehmet 

Alan Mahallesi'nde karşılayan 
Başkan Arslan, Kaymakamlık, 
belediye ve siyasi partilerde ki 

resmi bayramlaşmalardan 
sonra bayramı 
mahallelerde 

geçirdi. 

Kurban Bayramı 
nedeniyle 9 günlük uzun 
tatil süresinde Edremit 
ilçe genelinde genel 
temizlik hizmetlerinden, 
pazaryerlerine, hayvan 
pazarlarına, kurban 

kesim yelerine, 

kabristanlıklardan kırsal-

merkez-kırsal ayrımı 
yapmadan kent genelinde 
tüm birimler nöbet esasına 
göre 7 gün, 24 saat 
görev yaptı.
444 10 85 numnarralı 
çağrı merkezi ve değişik 
iletişim kanallarından gelen 
şikayetlere hemen müdahale 
edildi. Kent genelinde uzun 
tatil sürecinde önemli 
herhangi bir sorunla 
karşılaşılmadı.
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vatandaşlarla ve belediye 
personeli ile bayramlaştı. 
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Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını 
nedeniyle ara verilen bayramlaşma 
programı salgın tedbirlerine uygun 
olarak Edremit Belediyesi'nin merkez 
hizmet binasında gerçekleştirildi. 
Vatandaşlarla ve belediye personeli 
ile bayramlaşan Edremit Belediye 
Başkanı Selman Hasan Arslan, tüm 
halkın bayramını kutladı. Başkan 
Arslan ile birlikte Belediye Meclis 
Üyeleri, daire müdürleri, personelin 
de ev sahipliği yaptığı 
bayramlaşmada Muhtarlar, 
siyasi parti temsilcileri, sivil 
toplum örgütü temsilcileri, oda ve 
dernek başkanları ile vatandaşlarla 
karşılıklı bayram kutlandı.
Başkan Selman Hasan Arslan, 
“Belediyemizdeki bayramlaşma 
programında,vatandaşlarımızla ve 
personelimizle bir araya 
geldik.Pandemi şartlarında son 
bayram olması temennisiyle tüm 

vatandaşlarımızın mübarek Kurban 
Bayramı'nı tekrar tebrik 
ediyorum.Acıların paylaştıkça 
azalacağı, mutlulukların paylaştıkça 
çoğalacağı bir bayram 
olsun.Herkese iyi bayramlar 
diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Edremit Belediyesi 
tarafından her yıl düzenlenen 
Edremit Kitap Fuarı'nın 4.'sü 
pandemi nedeniyle bir yıllık 

aranın ardından 10-17 
Ağustos tarihleri arasında 
okuyucular ile buluşacak. 

Programın detaylarının önümüzde ki hafta kamuoyuna 
açıklanacağı fuar ile ilgili bilgi veren Edremit Belediye 
Başkanı Arslan, “Herkesin merakla beklediği ve ilgiyle 
takip ettiği; kültür, sanat ve tarihi bir araya getiren 

"Edremit Kitap Fuarı" 10 Ağustos Salı günü başlıyor.
10-17 Ağustos 2021 tarihleri arasında Altınkum 
Belediye Tesisleri'nde 4.'sünü düzenleyeceğimiz 
"Edremit Kitap Fuarı"na herkesi bekliyoruz” dedi.

10 Ağustos Salı günü kapılarını 
açacak olan 4. Edremit Kitap 
Fuarı 17 Ağustos Salı günü 
sona erecek.  Türk 
edebiyatının önemli 
yazarlarını, şairlerini, 
tarihçilerini gazetecilerini  ve 
bir araya getirecek fuara birçok 
belediye başkanı, milletvekili 
ve sendikacı da katılacak. 
Coronavirüs salgını nedeniyle 
bir yıl ara verilen Kitap 
Fuarında  bir hafta boyunca
kültür, sanat ve tarihin ele 
alındığı söyleşiler ve kitap imza 
etkinlikleri gerçekleştirilecek. 

Halkımız icin           görev basındayız. .
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