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YANINDAYIZ
Edremit Belediyesisokak hayvanlarına
sahip çıkıyor. Doğal beslenme
alanlarında düzenli olarak besleme
yapan Veterinerlik Birimi ekipleri aynı
zamanda sokaktaki canların tedavi ve
bakımını da aksatmadan periyodik
olarak gerçekleştiriyor.

Belirlenen bölgeler yanı sıra gönüllü
vatandaşların bildirdiği her noktaya
uzman ekipler tarafından ulaşılıyor.
Edremit'in 47 mahallesinde sürekli
görevde olan Edremit Belediyesi
veterinerleri yaz aylarında da bu
çalışmaları dikkatle
sürdürecek.Uzman veteriner
hekimler tarafından yürütüldüğü

belirtilen çalışmalar doğrultusunda,
Cennetayağı Mahallesi Eminkuyu
bölgesinde bulunan besleme
odağında sokak hayvanlarının
sağlık taramaları da yapılıyor.
Kontrolleri yapılan ve
rahatsızlığı olan hayvanların da tedavisi
gerçekleştiriliyor.
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700 ESERLİK AHŞAP SERGİSİ AÇILDI

Edremit Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır

Edremit Belediyesi temizlik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.
Çöp konteynerlerini yeni nesil teknolojiyle donatılan yıkama
E aracı Edremit genelinde çalışmaya devam ediyor.
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Çöp konteynerlerinin
artan yaz sıcaklarıyla
birlikte kötü koku
yaymasını ve haşereleri
engellemek için konteyner
yıkama araçları Edremit'te
her sabah çöp
konteynerlerini detaylı bir
şekilde temizliyor. Halk
sağlığını olumsuz
etkilememesi ve sineklerin
üreme merkezi olmasının
önüne geçmek için yeni
nesil çöp konteyner
temizliği sürdürülüyor.

Edremit
Belediyesi'nde
durmak yok

AHŞAP BOYAMA
SERGiSi AÇILDI
Edremit'te “Sevdaca Ahşap
Boyama ve Ev Aksesuarları
Sergisi” Edremit Belediyesi Kültür
Müdür Ahmet Cumhur Dokur,
CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz
Onur Özcan ve sanatseverlerin katılımıyla açıldı.

Tasarruf sağlıyor, verimliliği arttırıyor

Konteynerlerin iç ve dış yüzeyleri 80 derece
sıcaklığında basınçlı su ve solüsyonla temizleniyor.
Pandemi döneminde vatandaşlara kolaylık sağlaması
amacıyla geçilen yeni nesil konteyner sistemi
nüfusun yoğun olduğu alanlarda etkili oluyor. 4
adet standart konteynere eşit kapasitesi olan,
modernize edilmiş çöp toplama, taşıma ve
yıkama sistemi konteynerlerin kullanım
ömrünü arttırıyor. Pek çok konuda
tasarrufu da beraberinde getiren
sistem sayesinde, ilçe genelinde
personelin yetersiz olduğu
mahallelerde eksiklik
hissedilmiyor.

12 kursiyerin yıl boyu hazırladığı toplam
700 eser eğitmen Sevda Uşak'ın
yönetiminde beğeniye sunuldu.
AçılıştaBaşkan Arslan'ın selamlarını ileten
Kültür Müdürü Cumhur Dokur, bu
etkinliklerin Edremit'te daha çok artması
için çalıştıklarını, Belediye Başkanı Selman
Hasan Arslan öncülüğünde kültürel
faaliyetlerin devamlılığının sağlanacağını
söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Ardından katılım sağlayan kursiyerlere
belgeleri takdim edildi.

Temizlik konusunda verimliliği arttıran bu çalışma ilçe
genelindeki dezenfekte işlemlerine de katkı sağlayacak.
Sergi 17 Haziran Cuma tarihine kadar Ayşe Sıdıka
Erke Etnografya Müzesi'nde ziyaretçilere açık olacak.

GÜRE’DE YOLLAR YENiLENiYOR
Edremit ilçesinde Güre Cumhuriyet
Mahallesi'nin Cadde ve sokakları
Edremit Belediyesi ekipleri
tarafından yeniden düzenleniyor.

Berrak Caddesi baştan sona
alt ve üst yapı düzenlemeleri
ile modern bir hale getiriliyor.

Edremit Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır
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Edremit Belediye Başkanı
Selman Hasan Arslan, 47
mahallesi ile büyük bir kent
olan Edremit'te hizmeti
vatandaşın ayağına götürmek
için çalıştıklarını belirterek,
“Ekiplerimiz şehrin her
noktasında çalışmalarını
yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Akçay kordon ve Güre köy
meydanı düzenlemelerinde
sona geldik. Bunun yanında
ekiplerimiz Güre Cumhuriyet
Mahallesi'nde cadde ve
sokakları yeniliyor” dedi.
Yazı İşleri
Müdürü:
Öğüt Çelik
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Mert Atsız, Barış Aslan
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