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SİVAS KATLİAMININ YILDÖNÜMÜNDE 

2 TEMMUZ 2 TEMMUZ 
PARKI ACILDIPARKI ACILDI
2 TEMMUZ 

PARKI ACILDI
ARSLAN, “KARANLIĞA KARŞI RENGARENK CEVABIMIZ”
Sivas Madımak katliamının 
29. Yıldönümünde Edremit 

Belediyesi tarafından 
Altınoluk Mahallesi'nde 

yaptırılan “2 Temmuz Parkı” 
açıldı. Açılışta katliamda 

hayatını kaybedenler anıldı.

2 Temmuz yok edilen 
demokrasiyi, yitirilen 

canları ifade ediyor
Hepimiz için 2 Temmuz yok edilen 

demokrasiyi ifade eder. Oysa Parklar; 
barışı, kardeşliği ve demokrasiyi temsil 

eder. Demokrasi her görüşün var olması, 
kendini ifade etmesidir. Parklarda da; 
çocuk- yaşlı, Alevi-Sünni, Kürt-Türk 

herkes vardır. Kimsenin görüşüne 
bakılmaz. Her kesimden herkes oradadır. 

Biz 2 Temmuz deyince, yitirdiğimiz 
canları hatırlarız. Bakın buradan 

ölümsüzlüğü simgeleyen zeytin ağaçları 
var. Yitirdiklerimiz bu parktaki, Ölümsüz 

ağaç zeytin gibi ölümsüzdür. Asım 
Bezirci'nin yazıları, Asaf Koçak'ın 

karikatürleri bu parkımızdaki Zeytin ağacı 
gibi ölümsüzdür. Edibe Sulari, Muhlis 

Akarsu, Nesimi Çimen, Metin Altıok ve 
diğer canlar ölmez ağaç zeytin gibi 

ölümsüzdür. Onları unutmadık, 
unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi. 

Çocuklarımıza 
armağan ediyoruz
2 Temmuz 1993'de Sivas bu ülkenin 
aydınlık değerlerini kaybettik. Bugün bu 
parkı ise Altınoluk'umuzun, 
Edremit'imizin ve bu ülkenin pırıl pırıl 
çocuklarına armağan ediyoruz. 
Çocuk oyun grupları ile spor sahası, 
tnes aletleri, yeşil alanlar ve zeytin 
ağaçları aydın zihinli, ruhu demokrasiden 

yana olan, kalbi cumhuriyetle atan 
çağdaş Altınoluklulara armağan olsun. 

Aramızla ikilik girmesin
2 Temmuz Parkımızı, 2 Temmuzda ve 
saat 2 de açtık. Dileğimiz; aramıza ikilik 
girmesin. Bu ülkede ikirimcilik olmasın. 
Barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk 
hepimizin olsun. 2 Temmuz Parkımızın 
Hayırlı olmasını diliyor, 33 aydınımızı 
saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

2 Temmuz Sivas Katliamında yitirdiğimiz, 
33 yazar, şair, sanatçı ve aydınımızı 
saygıyla anıyoruz. Işıklar içinde uyusunlar. 
2 Temmuz'da neden bir park açılıyor?”
diye aklınıza gelebilir. 2 Temmuz 
deyince, yakın tarihimizin en karan-
lık gününü hatırlarız. 2 Temmuz 
Parkı ise, ülkemizi karanlığa boğ-
mak isteyenlere karşı rengarenk 
cevabımızdır” 

.

Edremit Belediye 
Başkanı Selman Hasan 
Arslan Kurban Bayramı 
nedeniyle kutlama 
mesajı yayınladı.  
Başkan Arslan 
vatandaşların Kurban 
Bayramı'nı kutlayarak 
şu ifadeleri kullandı: 
“Sevgi ve hoşgörünün 
arttığı, mutluluğun ve 
huzurun pekiştiği 
bayramlar toplumumuz 
için çok değerlidir. Bu 

düşünceyle tüm 
vatandaşlarımızın 
ayrım gözetmeksizin 
bir araya geldiği, 
barışın ve 
kardeşliğin temel 

alındığı mutlu bir 
Kurban Bayramı 
geçirmesini temenni 
ediyorum. Birlik ve 
beraberlik ruhuyla 
bayramın maneviyatını 
anlamak ve daha 
aydınlık günlerde 
bayram heyecanını 
yaşamak dileğiyle başta 
Edremitli hemşehrilerim 
olmak üzere İslam 
aleminin ve tüm insan-
lığın Kurban Bayramı 
kutlu olsun” dedi. İlçe 
genelinde kurbanlık 
satış yerleri, kurban 
kesim yerlerinin belir-
lendiği ve kabristan-
lıkların bakımının 
yapıldığı da belirtilerek 
hazırlıkların tamam-
landığı vurgulandı. 

ARSLAN'DAN, BiRLiK 
BERABERLiK MESAJI

Edremit Belediye 
Başkanı Selman 
Hasan Arslan, 
tebrik mesajı 
yayınlayarak 
vatandaşların 

Kurban 
Bayramı'nı 

kutladı.
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Edremit Belediyesi zabıta ekipleri emniyet güçleri ile birlikte 
sorumluluk alanında ki plajlarda  uyarılara  uyarı ve ikazlara

rağmen  şezlong ve şemsiyeleri topladı. sabit bırakılan

Yaz mevsiminde binlerce kişinin akın ettiği 
Edremit sahillerinde özellikle Kurban 

Bayramı öncesinde oluşacak yoğunlukta 
dikkate alınarak zabıta ekiplerinin 

jandarma güçleri ile Altınoluk 
Mahallesi'nde başladığı operasyonda 

sahilde uyarı ve ikazlara rağmen izinsiz 
olarak zincir ve iplerle bağlanarak sabit 

şekilde bırakılan şemsiye, şezlong, masa, 
sandalye ve koltuklar toplandı. 

Belediye yetkilileri vatandaşları sabit 
şezlong ve şemsiye yerleştirilmemesi 

konusunda daha önce birçok kez 
uyardıklarını ve sahillerin tüm halkın 

kullanımına açık kalması için çalışmaların 
aralıksız devam edeceğini ifade etti.
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Edremit Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü'nün yürüttüğü Güre 
Köy Meydanı düzenlemesinde 
tamamlanırken 5560 m2'lik 
alanda Park ve Bahçeler 
ekipleri tarafından da 
renklendiriliyor. Çevredeki 
dokuyu koruyarak hızla 
çalışmalarını sürdüren 
belediye ekipleri otomatik 

sulama sistemini kurduktan 
sonra danları da toprakla 
buluşturdu. 3 adet çınar ağacı, 
2 adet zeytin ağacı, süs 
bitkileri ve rengarenk yüzlerce 
çiçekle donatılan yeni köy 
meydanı, mahalle sakinleri 
ve misarler için yeni ve 
modern bir yaşam alanı 
haline getirildi. 

RENKLENiYORRENKLENiYORRENKLENiYOR
Edremit Belediyesi'nin 

tamamlayarak 
yepyeni bir görünüme 

kavuşturduğu Güre 
Mahallesi köy 

meydanında peyzaj 
düzenlemesinde de 

sona gelindi. 
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