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Edremit Belediyesi  kurduğu kardeş kentlerle
iyi ilişkileri, ortağı olduğu uluslararası projeleri, 
uluslararası kuruluşlara üyelikleri ve iş birlikleri, 
gençlik çalışmaları, Aeneas Kültür Rotası 
projesi, Avrupa düzeyindeki etkinlikleri ile 
yerelde gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve 
sportif çalışmaları neticesinde bu ödülü 
almaya hak kazandı. 
2021 yılında Türkiye'den bu ödüle layık 
görülen tek bir yerel yönetim olan Edremit 
Belediyesi'ne , Avrupa Avrupa Şeref Plaketi
Parlamenter Meclisi Temsilcisi ve CHP İstanbul 
Milletvekili Yunus Emre tarafından takdim 
edildi. Emre, Avrupa Konseyi'nin işleyişi ve 
ödüllerle ilgili bilgi verdi, Başkan Selman Hasan 
Arslan'a plaketi takdim ederek belediye 
yetkililerine de  teşekkür etti.

ülkelerdeki ülkelerdeki bilgi ağını geliştirerek 

Türkiye'nin ilk Yerel Demokrasi 
Ajansı'nı kurmak için Edremit ALDA 
(Avrupa Yerel Demokrasi Derneği) 

tarafından seçildi. Türkiye'nin ilk yerel 
demokrasi ajansı olan Edremit Yerel 

Demokrasi Ajansı; yerel düzeyde karar 
alma süreçlerinde katılımcı yaklaşımı 

desteklemek, sivil toplumun diyalog 
kurma becerileri ve kapasitelerini 

geliştirmek, mevcut kardeş şehirleri 
güçlendirmek ve Avrupa'da ve diğer 

ülkelerdeki bilgi ağını geliştirerek 
proje imkanlarının 

güçlenmesi 
gibi birçok rolü 

üstlenecek.

Selman
Hasan

ARSLAN

Genel�Sekreter�Tayfun�Canlı:�Temiz�cevre,�temiz�Edremit
Tema Vakfı Balıkesir ve Edremit ilçe temsilcilikleri, Genç 
Tema ve Çocuk Halk Oyunları ekibiyle birlikte Altınkum 
Dalyan sahilini temizlediler. Edremit Belediyesi ve 
Edremit Kent Konseyi'nin destek verdiği etkinliğe Edremit 
Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı, Tema Vakfı 
Balıkesir İl Temsilcisi Metin Kuter ve Edremit İlçe 
Temsilcisi Ebru Tunçel katıldı. Etkinlikte çocuklar “Doğayı 
Kirletme, Geleceğimizi Karartma” mesajını verdiler.
Genel Sekreter Tayfun Canlı, “Edremit ve Balıkesir Tema 
Temsilciliği tarafından yapılan kıyı temizliği gönüllü 
çalışmasına destek veriyoruz. Edremit Tema gönüllü 
çocuklarımızın farkındalık etkinliğine katılıyoruz. 
Temiz çevre, temiz Edremit için hep 
birlikte tam destek diyoruz" dedi.

Edremit Belediyesi yol çalışmala-
rında kullanılmak üzere Fen İşleri 
Müdürlüğü'ne yeni araçlar 
kazandırdı. Edremit Cumhuriyet 
Meydanı'nda sergilenen belediye 
öz kaynakları ile alınan iki silindir 
makinesi halkın hizmetine 
sunuldu. Silindir makineleri 
belediyenin asfalt ve yol yapım 
çalışmaları, yama çalışmaları, 
toprak sıkıştırma, patikalar ve 
onarımları, bahçe ve peyzaj 
üzenlemelerinde de kullanılacak.

Edremit Belediyesi vatandaşa daha iyi ve verimli hizmet 
sunmak amacıyla araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

   GENiŞLiYOR   GENiŞLiYOR   GENiŞLiYOR
ARAÇ FiLOMUZARAÇ FiLOMUZARAÇ FiLOMUZ

BAŞKAN ARSLAN 
MUHTARLARLA 

BULUŞTU

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 
Edremit'in 47 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 
kentin sorunları ve çözüm yollarını masaya yatırdı.

CAMi BAKIMLARI
DEVAM EDiYOR

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı boya 
atölyesi ekipleri ilçedeki camilerin iç ve dış cephelerini 
boyama çalışmalarına Tuzcumurat Mahallesi'ndeki 
Edremit Kızılay Camii'nde devam ediyor. 
Kamu kurum ve 
kuruluşları ile işbirliği içerisinde 
gerçekleşen çalışmalarla 
ibadethaneler yepyeni 
bir görünüme 
kavuştu-
rulacak.

Edremit Belediyesi ilçedeki ibadethanelere destek olmaya 
devam ediyor. Edremit Kızılay Camii bakım onarımını 
yapan ekipler camiyi güzel bir çevreye kavuşturuyor.
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Türkiye'nin ilk Yerel Demokrasi 
Ajansı'nı kurmak için Edremit ALDA 
(Avrupa Yerel Demokrasi Derneği) 
tarafından seçildi. Edremit Belediye 
Başkanı Selman Hasan Arslan 
tarafından imzalanan protokolle 
Avrupa'da 15 tane bulunan Yerel 
Yönetim Ajansı'nın 16'ıncısı Türkiye'de 
ilk olarak Edremit'te açılacak.
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Edremit Belediyesi, Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi tarafından, kıtanın 

en önemli kent ödüllerinden biri sayılan 
 ile onurlandırıldı. 'Avrupa Şeref Plaketi'

Edremit'te Tema Vakfı Dalyan sahilinde çevre temizliği 
etkinliği düzenledi. Kent Konseyi Genel Sekreteri 
Tayfun Canlı da etkinliğe katılarak destek verdi.
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