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Edremit Belediyesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi Kanlıdere bölgesinde 
yağmur suyu hattı döşeme  hızla devam ediyor.çalışmalarına aralıksız Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 
tarafından gerçekleştirilen 
çalışmalar kapsamında 
ağaçlar budanıp, ot temizliği 
ve çim biçimi yapılıyor. 
Sonbaharı karşılarken açık 
hava spor aletlerinin bakım ve 
tamiratı da devam ediyor. 

Oturma grupları, bankların 
kontrolü de yapılarak yeni 
mevsime hazır hale getiriliyor. 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
yetkilileri nefes alan bir kent 
için çalışmaların ilerlediğini, 
yeşil alanların vatandaşlar 
için hazır hale geleceğini 
ifade ettiler. 
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Fen İşleri Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler doğalgaz ve 
altyapı çalışmaları sonrası 
bozulan yolların 
yenilenmesi için çalışıyor. 
Altyapının yenilendiği 
cadde üzerinde ve 
bağlantılı sokaklarda üst 
yapı çalışmaları devam 
ediyor. Kilitli parke taşı ve 
bağlantılı sokaklara da 
kozak taşı kaplama 
çalışması sonrası cadde 
ve sokaklar hizmete 

sunulacak. Edremit 
Belediyesi sosyal medya 
hesaplarından yayımladığı 
mesajda “Çalışmalarımızı 
en kısa sürede tamam-
layarak alt ve üst yapısıyla 
yepyeni sokakları 
hizmetinize sunacağız. Bu 
süreçte mahalle 
sakinlerine verdiğimiz 
rahatsızlıktan dolayı özür 
diliyor, sabırları için ise 
teşekkür ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.
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İbrahimce Mahallesi'nde yıpranmış ve 
bozulmuş olan yolların yenileme çalışmaları 
devam ediyor. Yıllardır çözülmeyen 
sorunlara el atan Edremit Belediyesi, 378. 
ve 384. sokakları kilitli parke taş ile kaplıyor. 

Belirlenen program dahilinde 47 mahalleye 
eşit olarak hizmet verdiklerini  belirten 
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan 
Arslan, “Eş zamanlı olarak tüm ekiplerimiz 
ilçemizin çeşitli noktalarında çalışıyor. 

Sahada çalışan ekiplerimiz, 
vatandaşımızın ihtiyacına yönelik hareket 
ederek pırıl pırıl sokak ve caddeler için 
bozuk yol kalmayıncaya kadar devam 
edecek.” dedi.
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ekipleri İbrahimce Mahallesi 
sokaklarında taş döşeme 

çalışmalarına devam ediyor.
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Edremit Belediyesi ekipleri, 
Hamidiye Mahallesi Kanlıdere 
bölgesinde yağmur suyu 
hattı döşeme çalışmalarına 
hızla devam ediyor.
Altyapı çalışmalarının devam 
ederek bölgedeki büyük bir 
sorunun ortadan kalkacağını 
belirten Edremit Belediye 
Başkanı Selman Hasan Arslan, 
“Edremit'te altyapıya büyük 
önem veriyoruz. 
Bölgemizdeki yağmur suyu 
hatlarını büyük ölçüde 
yenileyerek önemli adımlar 
atıyoruz. Sorunsuz bir kent 
için altyapı çalışmaları 
aralıksız devam edecek 
bundan kimsenin şüphesi 
olmasın.” dedi.


	Page 1

