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Belediye araçlarına hem hızlı hem ekonomik bakım

.

Edremit Belediyesi vatandaşlara daha 
hızlı ve kesintisiz bir şekilde hizmet 
verebilmek için hizmet araçlarının 
bakım ve onarımlarını daha hızlı ve 
ekonomik olarak yapabilmek için 
kendi bünyesinde çalışmalar 
yürütüyor. 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
bünyesinde ki Eminkuyu Bakım, 

Onarım ve İkmal Merkezi'nde 
belediyenin envanterinde ki toplam 
296 araç ile iş makinaları ve 
ekipmanların bakım ve onarımları 
kendi ekipleri tarafından yapılıyor.
Eminkuyu Bakım, Onarım ve İkmal 
Merkezi'nde kamyondan, otomobile, 
iş makinalarından motosikletlere 
kadar belediyenin hizmet araçları, 

motor bakımından kaporta, boya ve 
lastik bakımlarına kadar alanında 
uzman belediyenin kendi personelleri 
tarafından gerçekleştiriliyor. 
Belediye araçlarının bakım ve 
onarımlarının daha hızlı ve güvenli 
bir şekilde yapılması sağlanırken 
        ekonomik olarak da önemli bir 
                         tasarruf sağlanıyor.

Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
bünyesinde ki İkmal Bakım ve Onarım Merkezi'nde 

belediyeye ait tüm araç, iş makinası ve 
ekipmanların bakım ve onarımı kendisi yapıyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan 
Arslan, vatandaşa hızlı ve güvenli bir şekilde 

hizmet edebilmek için hizmet araçlarının bakım 
ve onarımının önemli olduğunu kaydetti, 

“Bünyemizde ki 296 hizmet aracımızın tamir, 
bakım ve onarımlarını kendimiz yaparak hem 

zamandan kazanıyoruz, hem de ekonomik 
olarak tasarruf ediyoruz. Hizmetler 

aksamadan kesintisiz olarak vatandaşla-
rımıza hizmete devam ediyoruz” dedi.
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ÇocuklaraÇocuklaraÇocuklara
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan 
Arslan survivor parkurunun da yer aldığı 

oyun alanının 'nda Faruk Serpil Parkı
hizmete gireceği müjdesini verdi.

Parkurun önümüzdeki Parkurun önümüzdeki haftahafta Parkurun önümüzdeki hafta 
tamamlanarak hizmete açılacağının 
müjdesini veren Edremit Belediye 
Başkanı Hasan Arslan, "Kentimiz 
genelinde çalışmalarımıza devam 
ederken yaklaşan yaz tatili öncesi 
çocuklarımızı da unutmadık. Onlar 
için güzel bir oyun alanı 
hazırlıyoruz. Çocuklarımızın 

ziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal 
gelişimine önemli bir katkı sağla-
yacak olan bu parkurda çocukları-
mız gönüllerince eğlenecekler.

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 
tarafından yürütülen çalışmalar 
önümüzdeki hafta tamamlanarak 
kentlilerimizin hizmetine 
sunacağız." dedi.

 475 m2'lik bir alana kurulacak 
olan parkurun içerisinde 

survivor parkuru geçişleri, 
tırmanma grupları, zıplama 

setinin yanı sıra 3 kaydıraklı 
oyun grubu da yer alacak.

Edremit 
Belediyesi 
tarafından 

çocuklar için özel 
hazırlanacak 

"Survivor Parkuru”
Faruk Serpil 

Parkı'nda hizmete 
girecek.

Ayvalık ilçesinde Uğur Anadolu Lisesi 
Edebiyat Günü ve Kitap Okuma 
etkinlikleri kapsamında Sabahattin Ali 
Buluşması düzenlendi. Edremit 
Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü bünyesinde 
ki Sabahattin Ali Anı Evi'nde 
görevli rehber Alper Ekici, 
edebiyatın ünlü isminin bir 
dönem yaşadığı Edremit'te ki 
ev ve ilçede ki anıları ile ilgili 
bir sunum gerçekleştirdi. 

Sabahattin Ali'nin Edremit 

yıllarını anlatan, ilçede ki anıları 
eserlerine konu olan yerleri öğrencilerle 
paylaştı. Rehber, Ekici, Sabahattin Ali'nin 

ünlü eseri Kuyucaklı Yusuf'ta 
Edremit'in anlatıldığını, 

yazarın yaşadığı mahalle ve 
sokakların halen izlerini 
taşıdığını ifade etti. 

Sabahattin Ali'nin eserlerinin 
gelecek kuşaklara aktarılması 
adına Edremit'te güzel bir anı 
evi kazandırıldığını belirterek 
herkesi ziyarete davet etti. 

EDREMiT BELEDiYESi, 
’Yi SABAHATTiN ALi

ANLATTI
Edremit Belediyesi 

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü,Ayvalık Uğur 
Anadolu Lisesi Edebiyat 

Günü ve Kitap Okuma 
etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen Sabahattin 
Ali Buluşması'nda ünlü 

şair ve yazarın 
Edremit'te ki anılarını 
öğrencilerle paylaştı. 

Şehitlerimize minnet ve saygıyla..

ÇANAKKALE ZAFER�'N�N 
107. GURUR YILI
Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıldönümü ve Şehitleri 

Anma Edremit ilçesinde bir dizi programla kutlandı.

İlk olarak şehitlikte Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 
19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı P.Alb. Ufuk Canbey 

ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan 
tarafından çelenk sunumunu gerçekleştirildi. Saygı 

duruşu, İstiklal Marşının okunması, saygı atışı ve günün 
anlam önemini belirten konuşmaların yapılmasının 

ardından şehitlik saygı 
defteri imzalandı.

Edremit Kaymakamı Odabaş, 
19. Motorlu Piyade Tugay 

Komutanı P.Alb. Canbey ve 
Edremit Belediye Başkanı Arslan, 

Balıkesir Milletvekili Ensar 
Aytekin, Cumhuriyet Başsavcısı 

Çetin Güzel ve Cumhuriyet 
Başsavcısı Çetin Güzel ve 

protokol tarafından şehit 
mezarlarına çiçek bırakıldı. 

Ardından polis şehitliğine geçi-
lerek çiçek bırakılması ve dualar 

eşliğinde programı sona erdi

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. 
yıldönümü ve Şehitleri Anma 
günü Edremit Şükrü Tunar 
Kültür Merkezinde yapılan 
törenlerle devam etti. Şehit 
Aybüke yalçın Anadolu Lisesi 
tarafından hazırlanan 18 Mart 
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 
Anma Programı gerçekleştirildi. 
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 

okunmasının akabinde günün 
anlam ve önemini belirten 
konuşmanın yapıldığı program 
büyük beğeni ile izlendi. 
18 Mart Çanakkale Zaferi ve 
Şehitleri Anma Gününü konulu 
şiir ve resim yarışmalarında 
dereceye giren öğrencilerimize 
hediyeleri protokol tarafından 
takdim edildi.
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