Edremit
Belediyesi
7/24 sahada
Ekipler tarafından yağmur suyu
hatları, menfez, logarlar, kanallar
ve dere yataklarında zamanında
yapılan bakım ve temizlikle son
iki gündür etkili olan yağışlarda
ciddi bir sorunla karşılaşılmadı.
Yağmur uyarısı ile birlikte 7/24
görev başında olan ekipler
Altınkum Mahallesi'nde
doğalgaz hattı döşenmesi için
kazılan yerlerde yaşanan
sorunlara hemen müdahale etti.

Tayfun Canlı Kimdir?

Balıkesir doğumlu, ilk, orta ve
lise eğitimini memleketi olan
Balıkesir'de tamamladı.
Üniversite eğitimini ise Bilgisayar
Mühendisliği ve Kamu
Yönetimi alanında yüksek
başarıyla tamamladı.
IAE Paris Sorbonne Business
School işbirliğiyle; Kurumsal Risk
Yönetimi & Analizi, Üst Yönetim için
Strateji & Liderlik gibi alanlarda
çeşitli konferans ve eğitimler aldı.
Ulusal ve uluslararası birçok
organizasyonda genel koordinatörlük
görevlerini üstlendi, Birçok STK
ile çeşitli işbirlikleri yürüterek,
başarılı sosyal sorumluluk
projelerine imza attı. İş birliği yaptığı
çoğu dernek ve STK'lar ile gönül
bağı halen devam ederken, bir
dönem Balıkesirspordahil olmak
üzere çeşitli kulüplerde lisanslı
futbolculuk yaptı.

Tayfun Canlı,
Belediye Başkan
Yardımcısı oldu

Tayfun Canlı

Edremit Belediyesi
tarafından altyapıya
yapılan yatırımlar ile
önceden yaşanan
sel, su baskını ve
taşkın gibi tehlikeler
ortadan kaldırıldı.

Edremit Belediyesi'nde Özel Kalem
Müdürü Tayfun Canlı, Başkan Selman
Hasan Arslan tarafından Belediye
Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Edremit Belediye Başkanı Arslan'ın göreve
gelmesinden sonra Özel Kalem
Müdürlüğü'ne getirilen Tayfun Canlı,
kısa süre içerisinde gösterdiği başarılı
performansla büyük bir beğeni kazandı.
Gerek vatandaşlarla gerekse kurum
içerisindeki diyaloğu ve başarılı
çalışmaları ile göz dolduran Canlı,
Belediye Başkanı Arslan'ın görevlendirmesi ile Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

Başarılı bir şekilde sürdürdüğü
Edremit Belediyesi Özel Kalem
Müdürlüğü görevinin ardından
Koordinatör Belediye Başkan
Yardımcılığı görevine geldi.
Edremit Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır

5. Edremit Kitap Fuarı
sona
erdi
..

Bu yıl beşincisi düzenlenen Edremit
Kitap Fuarı coşku ile sona erdi.
13 Ağustos'ta başlayan ve 9 gün
süren 5. Edremit Kitap Fuarı'na
200'e yakın yazar, 40'a yakın
söyleşi, 60'a yakın yayınevi
katılırken, fuarı 100 binin üzerinden
kişi ziyaret etti. Prof. Dr. Emre
Kongar'ın Onur Konuğu olduğu
fuarda Prof. İlber Ortaylı'nın
söyleşisi olağanüstü ilgi
görürken, kapanışa
Metin Uca'nın
tek kişilik gösterisi
damga vurdu.
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başlayan
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Kitap Fuarı
9 gün sürdü

Selman Hasan Arslan
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Kapanış töreninde sahneye çıkan Edremit Belediye Başkanı
Selman Hasan Arslan, fuara katılan Edremitlilere ve
kitapseverlere teşekkür ettikten sonra Fuarın Genel
Koordinatörü Necdet Saraç'ı, Belediye Başkan Yardımcıları
Tayfun Canlı ve Tayfun Gerkuş'u, belediye meclis üyelerini,
fuarın organizasyonunda çalışan, emeği geçen bütün
belediye personelini sahneye davet ederek tek tek teşekkür
ettikten sonra “Seneye daha güzel günlerde, daha da büyük
bir fuarda buluşmak üzere” dileğiyle fuarı kapadı.

18 bin kişilik aşure dağıttık

Edremit Belediyesi her yıl düzenlediği
geleneksel aşure hayırlarında bu yıl 6 ayrı
merkezde toplam 18 bin kişilik aşure dağıttı. Edremit Belediye önünde,

Altınoluk, Güre Zeytinli ve
Kadıköy Mahallesi'nde ayrı ayrı
düzenlenen aşure hayırları

Edremit Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır
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Sayı:76
28 Ağustos 2022
Pazar

Akçay Mahallesi'nde sona erdi.
6 ayrı noktaladı toplam 18 bin
kişilik aşure halka ikram edildi.

Sahibi;
Edremit Belediyesi adına
Selman Hasan Arslan

Genel Yayın
Yönetmeni:
Tayfun Canlı

444 85 10

Yazı İşleri
Müdürü:
Öğüt Çelik

Basın Birimi:
Mert Atsız, Barış Aslan
Ahmet Karakaşlar

SÖYLEŞİLER
5. Edremit Kitap Fuarı'nın son
gününde yazar ÖnerYağcı, 68
Kuşağı ile edebiyat ve siyaset
ilişkisini anlatırken, bir başka
söyleşide CHP İstanbul Milletvekili
Yunus Emre, İkinci Yüzyıl Derneği
Başkanı Metin Işık ve Gazeteci
Necdet Saraç “Cumhuriyetin İkinci
Yüzyılı Nasıl Olacak” sorusuna
cevap aradılar ve “karanlıktan
birlikte çıkacağız, aydınlık yarınlar
çok yakın” vurgusu yaptılar. Prof.
Dr. Barış Doster ve Gazeteci
Gürkan Hacır'ın katıldığı söyleşide
ise Suriye ile ilgili yaşanan son
gelişmeler ve dış politika masaya
yatırıldı.Tarihi ve tarihsel olayları
farklı bir bakış açısıyla ve
kendineözgü üslübuylaanlatan
Metin Uca, “Bunu mu Demek
İstedim” başlıklı “Çok Püsürlü
tarih” oyunuyla binlerce izleyiciye
farklı bir tarihi yolculuk yaptırdı.
Grup Baba Erenler'in konseri
ile fuar sona erdi.

Edremit Belediye Başkanı
Selman Hasan Arslan'da
kazanların başına geçerek aşure
dağıttı. Başkan Arslan, “Yüzyıllar
önce Kerbela çölünde yaşanan
acı olayları andığımız yas ve
matem oruçlarının ardından
aşure hayırlarımızı yaptık. Gelip
katılan hayrımıza ortak olan
hemşehrilerimize
teşekkürlerimizi sunuyorum.
Allah bir daha böyle acılar
yaşatmasın” dedi.
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