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HiZMET HER NOKTAYA ULAŞTIRILIYOR

Kent merkezinden 
turistik Zeytinli, Güre, 

Altınoluk ve Akçay 
Mahallelerine en uzaktaki 

Narlı, Bostancı ve 
Hacıarslanlar gibi kırsal 

mahallelere kadar belediye 
hizmetleri eksiksiz olarak ulaştırılıyor. 

Kırsal mahallelerde yapılan çalışmalar ile 
yağmur suyu hatları yapılıp, dere yatakları 
temizlenirken, parke taş kaplamaları ile 
üst yapısı modern bir hale getiriliyor. Son 
olarak Mehmet Alan Mahallesi ve Güre-

Yassıçalı Mahallesi'nde meydan 
düzenlemesi ve sokakları parka 
taş kaplaması yapıldı. 

Merkez kırsal ayrımı yapmadan 
belediye hizmetlerini her noktaya 
ulaştırdıklarını kaydeden Edremit 
Belediye Başkanı Selman Hasan 
Arslan, “Merkezden en uzaktaki 
köyümüze kadar kentimizin her 
bir noktası bizler için çok 
önemli.Hiçbir ayrım gözetmeden 
160 bin Edremit'li için çalışmaya 
devam ediyoruz” dedi. 
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Toplam 47 mahallesi ile birçok 
ilden daha büyük bir konumda 
olan Edremit'te, merkez kırsal 
ayrımı yapılmadan çalışmalar 
tüm hızı ile devam ediyor. 
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Edremit Belediyesi'nin kent 
genelinde ki altyapı çalışmaları 

Cumhuriyet ve Cennetayağı 
mahallelerinde devam ediyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman 
Hasan Arslan,Edremitliler hizmetin en 
iyisini hakkettiğini belirterek, 
“Kentimize en iyi hizmeti suna-
bilmek için 7/24 çalışmaya devam 

ediyoruz. Sorunsuz bir altyapı 
için Fen İşleri ekiplerimiz belirlenen 
programa göre yeni ilave hatlar 
ekleniyor. Ayrıca sorun yaşanan 
yerlere de müdahale ediliyor” dedi. 

Edremit Belediyesi yaşanan 
sorunları tek tek ortadan 
kaldırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü 
tarafından kent merkezinde 
sorun yaşanan Cumhuriyet ve 

Cennetayağı Mahallesi'nde 
yeni yağmur suyu 

hatları döşeniyor. 
Çalışmaların 
tamamlanması ile 

kış mevsiminde ve 
yağmurlu havalarda 

yaşanan sorunlar 
ortadan 
kaldırılacak. 

Edremit Belediyesi tarafından 
Altınoluk Mahallesi'nde 
yaptırılan Aşık Veysel Parkı, 
park ünlü sanatçının 49. 
Ölüm yıldönümünde hizmete 
açıldı. 2 bin 700 metrekare 
yapılan içerisinde çocuk oyun 
alanları, açık hava spor 
aletleri ve yeşil alanları ile 
vatandaşların yeni bir nefes 
alma yerlerinden olacak.

Açılışa bir konuşma yapan 
Edremit Belediye Başkanı 
Selman Hasan Arslan, Aşık 
Veysel'in Anadolu'nun 
yetiştirdiği en büyük 
değerlerden olduğunu kaydetti.

“Aşık Veysel, ezgileri ve türküleri 
ile hep gönlümüzde var. Büyük 
ozana manevi borcumuzu 
ödemek için bu parka adını 
vererek ilçemizde yaşatacağız. 
49. ölüm yılında bir kez daha 
rahmetle anıyorum. Eserleri 

bizimle yaşa-
maya devam 
edecektir.”

   dedi. Emeği 
geçenlere 
teşekkür etti. 
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Edremit Belediyesi tarafından Anadolu'nun yetiştirdiği 

büyük ozan ve şairlerinden  Aşık Veysel'in ansına
Altınoluk Mahallesi'nde yaptırılan park hizmete açıldı. 

Göreve geldikten sonra yeşil alan 
çalışmalarına çok önem verdiklerini 

ifade eden Edremit Belediye başkanı 
Selman Hasan Arslan, “Kentimiz 
genelinde parklarımız tertemiz ve 

ışıl ışıl olacak. Özellikle yaz 
mevsiminde hemşehrilerimizin bu 

alanlarda huzur ve güven içerisinde 
zaman geçirebilmeleri için 

çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

Edremit Belediyesi, kış aylarının sona 
ermesinin ardından kent genelinde sürdür-
düğü çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarının gelmesiyle 
birlikte başlatılan çalışmalar ile park ve dinlenme 
yerlerinde yeşil alanların bakımından oyun ve 
spor aletlerinin bakımları ve oturma gruplarının 
bakımları yapılıyor. Ayrıca ilçedeki park, yeşil 
alan, kavşak ve orta refüjlerde bulunan ağaçların 
gençleştirme budaması da yapılarak yaz aylarına 
hazırlanması sağlanıyor. 
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Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 
baharın gelmesiyle birlikte ilçedeki park ve yeşil alanlarda 

çevre düzenleme, tadilat ve yenileme çalışmalarına başladı.
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