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Edremit Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karayolları 
Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde 
Edremit-Kalkım yolunun Hanlar 
bölgesinde araçların yolda buzlanma 
sonucu vatandaşların mağduriyet 
yaşamaması adına, iş makineleri 
tarafından kar küreme ve tuzlama 
çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Ayrıca yoldan çıkan ve mahsur kalan 
araçlarda belediye ekipleri tarafından 
kurtarılıyor. Ekipler vatandaşları zincirsiz 
veya kış lastiği olmadan yola 
çıkmamaları hususunda uyarıyor. 
Jandarma ekipleri zincirsiz ve çeki halatı 
olmadan yola çıkılmasına izin vermiyor. 
Kar yağışının hafta sonu dahil olmak 
üzere birkaç gün daha bölgede etkisini 
sürdürmesi bekleniyor.

Kazdağları'ndan geçen ve Balıkesir'in Edremit 
ile Çanakkale'nin Yenice ilçelerini birbirine 
bağlayan yolda kar yağışı etkili oluyor.

Edremit Belediyesi'ne bağlı 
Mezarlıklar Birimi'nin 
koordinasyonu ile Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri tarafından kent 
genelinde ki mezarlıkların 
bakımları düzenli olarak 
yapılıyor. Kış mevsiminde 
mezarlıklar içerisinde ki 

ağaların tehlike yaratan 
dalları budanırken, çevre 
düzenlemeleri ve 
temizliğine düzenli olarak 
devam ediliyor. İlçe 
genelinde ki 25 mezarlıkta 
çalışmaların aksatılmadan 
yerine getirildiğini ifade 

eden ekipler, 
vatandaşların 
ebediyete intikal 
eden yakınlarını 
ziyaretlerini ve 
huzur ve güven 
içerisinde yapmaları 
için tüm 
kabristanlıkların 
yılın 12 ayı temiz ve 
düzen içerisinde 
tutulduğunu ifade 
ettiler.

Mezarlıklara
kış bakımı
Edremit Belediyesi 
kent genelindeki 
mezarlıkların 
bakımlarına kış 
mevsiminde de 
devam ediyor.

Edremit Belediyesi'nin, 
altyapı çalışmaları 
Cennetayağı ve 
İkizçay Mahallesi'nde 
devam ediyor. 

Edremit Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır 

...

Öte yandan İkizçay Mahallesi'nde ki Kızılkeçili 
Çayı üzerinde ıslah çalışmalarında betonarme 
menfezler yapılıyor. Yapılan çalışmalar 
ile özellikle şiddetli yağışlarda yağmur 
sularının hiçbir olumsuzluğa neden 
olmadan sağlıklı bir şekilde
 tahliye edilmesi hedeeniyor. 

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 
Cennetayağı Mahallesi'nde yağmur suyu drenaj 
hattı ile İkizçay Mahallesi'nde dere ıslahı 
yapılıyor. Cennetayağı Mahallesi'nde Sulu 

Sokak'ta başlayan mazgal ve menfezleri
 ile yeni yağmur suyu hatları çalışmaları 
kısa sürede tamamlanacak. Yapılan yeni 
hatlar ile kış mevsiminde yaşanan 
sorunlar ortadan kaldırılmış olacak. 

Edremit Belediye Başkanı Selman 
Hasan Arslan, kentin her cadde ve 
sokağının ayrı bir öneme sahip 
olduğunu belirterek, “Doğalgaz 
başta olmak üzere diğer 
kurumların kazıları nedeniyle 

bozulan yolları hızla yapıyoruz. 
Bunun yanında altyapı 
çalışmalarımız da ara vermeden 
devam ediyor. Alt ve üst yapısı ile 
sorunsuz bir kentimiz için 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

KIZILKEÇiLi ÇAYI ISLAH EDiLiYOR

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan 
Arslan basın mensuplarıyla kahvaltılı 
toplantıda buluştu. Toplantıda basının 
sorunlarını çözmek için hazır olduklarını 
kaydeden Başkan Arslan, “Sizler çok önemli 
bir görev yapıyorsunuz ve Edremit çok önemli 
bir ilçe. Yazılı, görsel ve internet medyasının 
değerli mensupları bizleri eleştirin 
yanlışlarımız, eksiklerimiz, hatalarımız varsa 

bunu söyleyin. Bunları sizler söyleyin ki bizler 
düzeltelim. Sizin gününüzde sizlerin yaşadığı 
sıkıntıları ve sorunları konuşmalıyız. Ortak 
akılla hareket ederek bu sorunları çözmeye 
hazırız. Değerli basın mensuplarımızın tekrar 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü 
kutluyorum.” dedi. Arslan daha sonra soruları 
cevapladı. Doğalgaz çalışmaları başta olmak 
üzere belediye faaliyetleri ile ilgili 

değerlendirmede bulundu. Haziran 
ayına kadar ilçe merkezindeki kazı 
çalışmalarından dolayı oluşan 
sorunların ortadan kalkacağını 
vurguladı. Toplantıya Edremit 
Belediyesi Özel Kalem Müdürü 
Tayfun Canlı, Balıkesir Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir 
ve Başkan Yardımcısı Hilmi Duyar, 
ilçede ve bölgede görev yapan 
50'ye yakın basın mensubu katıldı.
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