EDREMiT BELEDiYESi FEN iŞLERi ÇALIŞMALARI DEVAM EDiYOR

AKÇAY KORDON
YAZ SEZONUNA
HAZIRLANIYOR

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne
bağlı ekipler Edremit'teki merkez mahallelerde
ve Akçay kordonda çalışmalara devam ediyor.

Edremit genelinde devam
eden yol yapım çalışmaları
kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi
Gençlik Caddesi ve İbrahimce
Mahallesi sokaklarında yol
düzenleme çalışması
gerçekleştiriyor. Fen İşleri'nin
tamamladığı Baraj Caddesi'nde de
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından
yol çalışmalarının yapıldığı alanın
temizliği sağlanıyor.
Akçay Mahallesi'nde de kordonu ve
meydanı yaz sezonuna hazırlayan
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri
kordonu kozak taşı işe kaplıyor.
Renkli taşlarla kordon düzenleme

500 ESERLiK
EL SANATLARI
çalışmalarını sürdüren ekipler etap etap
devam ederek Akçay'ı nostaljik
görünümü modern yapısıyla, plajı ve yeni
kent meydanıyla halkın kullanımına
hazırlıyor.

Edremit Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır

HURDALAR

EKONOMiYE
KAZANDIRILIYOR

SERGİSİ AÇILDI
Edremit Belediyesi
el sanatları kursları
2 yıllık pandemi
arasından sonra
başlayan yeni
dönem dersleri
meyvesini verdi. Ev
Kadınları El
Sanatları Eğitim
Merkezi'nde açılan
sergi ilgi gördü.
Edremit Belediye Başkan
Yardımcıları Tayfun Gerkuş ve
Metin Tunçer, Kültür Müdürü
Cumhur Dokur'un açılışını yaptığı
sergiye sanatseverlerin ilgisi
büyük oldu. 24 kişilik dersliklerde
12 kursiyer ile başlayan dersler
sonrasında 2 yıllık verilen
pandemi arasının ardından 500'ün
üzerinde eser sergiye açıldı.
Kurs eğitmeni Behiye Burdurlu,
“Eylül ayında kurs kayıtlarımız
başlıyor. Haftanın iki günü kurs
veriyoruz, Haziran ayında

kursumuzu kapatıyoruz. Daha çok
para harcamadan ne yapabiliriz
diye düşünerek, evde atıl
durumda olan eşyalarımızı burada
yeniliyoruz. Aile bütçesine katkı
sağlamak için satmak isteyenler
satabiliyorlar. Herkes kursumuza
dahil olabilir şartımız yok.
Başkanımız Selman Hasan
Arslan'a bize bu imkanı sağladığı
için de ayrıca teşekkür ediyoruz.”
dedi.El sanatları sergisi bir hafta
boyunca açık kalacak.

Edremit Belediyesi ekonomik

Belediye
bütçesine
önemli
tasarruflar
sağlandı

ömrünü tamamlayan 25 adet taşıt
ve iş makinesini hurdaya çıkardı.
Edremit Belediyesi'nde 2014 yılında
Balıkesir'in Büyükşehir olması ile kapatılan
belde belediyelerinden devredilen vesık sık
arızalan, bakım ve onarım giderleri yüksek
olması nedeniyle kullanım dışı bırakılan
19 adet taşıt ve 6 adet iş makinesi
hurdaya çıkarıldı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından yürütülen çalışmalarda
18.01.2007 tarih ve 26407 nolu
Resmi Gazete ile yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili maddelerigereği oluşturulan komisyon
tarafından 25 adet taşıt ve iş
makinesinin ekonomik ömrünü
tamamladığı, teknik ve ziki nedenlerle
kullanılmasında yarar görülmediği yönünde ki
raporu üzerine toplam 145 bin kg hurda Makine
Kimya Endüstri Kurumu'na teslim edildi.

EDREMiTSPOR'DA
TARIK KISA DÖNEMİ

SELMAN
HASAN
ARSLAN

Süper Amatör Lig'de başarılı bir sezon geçirerek
Bal-Lig'ine yükselen şampiyon 1966
Edremitspor'da yeni teknik kadro belli oldu.

Geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulun ardından Kulüp
Başkanlığına seçilen Tümdeniz Çelebi ve yönetimi
yeni teknik kadroyu açıkladı. Şanlı Edro'nun yeni
hedenin 3. Lig olduğunu belirten Başkan Çelebi,
Teknik Direktör Tarık Kısa'yı takımın başına getirdi.
Yeni teknik kadro ise şöyle; Teknik Direktör Tarık Kısa,
Yrd. Antrenör Cihat Bozkurt, Yrd. Antrenör İlke Ege,
Kaleci Antrenörü Barbaros Canbey.
Tarık Kısa

Taşıt ve iş makinelerinin hurdaya
ayrılması ile her yıl ödenen trak
sigortası başta olmak üzere
bakım onarım giderleri ve
akaryakıt saryatı gibi alanlarda
belediye bütçesine önemli
tasarruar sağlandı.

Edremit Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır

/ EdremitBelediyesi

Edremit Belediye Başkanı Selman
Hasan Arslan, vatandaşa hizmeti en
etkili ve hızlı şekilde ulaştırmak için
belediyeye yeni araç ve makine
kazandırırken ömrünü tamamlayan
taşıtların da ilgili yasalar uyarınca
hurdaya çıkarıldığını ifade etti.
Başkan Arslan, “Ekonomik ömrünü
tamamlayan taşıt ve iş makineleri hiç
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Sahibi;
Edremit Belediyesi adına
Selman Hasan Arslan

kullanılmadan beklediği halde bile
ekonomik olarak bütçemize giderek
olarak yansıyor. Bütçemizi en verimli ve
ekonomik olarak kullanabilmek için
gerekli hassasiyeti gösteriyoruz.
Ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtları
hurdaya çıkararak hem giderlerden
tasarruf hem de hurda gelirlerinden
bütçemize katkı sağlamış oluyoruz” dedi.
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