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Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın en önemli 
projelerinden olan  hizmete giren Atatürk Gençlik ve Kültür 9 Eylül'de

Merkezi'i gençlerin ve vatandaşların geliyor. çekim merkezi haline 
Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi'nde 

kültürel ve sanatsal kursların yanı 
sıra vatandaşların sağlığını 
korumak ve dengeli beslenmelerini 
sağlamak amacıyla ücretsiz 
diyetisyen hizmeti başlatıldı. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Güzide 
Deliacı, tarafından kilo vermek için 

başvuran vatandaşların detaylı 
vücut analizleri ve varsa mevcut 
hastalıkları göz önünde 
bulundurarak kişiye özel beslenme 
listeleri hazırlanıyor, İdeal kilosuna 
ulaşana haftalık kadar takipleri 
yapılıyor. 

......

Önceden alınan önlemlere ek olarak 7 gün 24 saat 
görevde taşkın tehlikelerine karşı mazgal ve menfezler 
temizleniyor. Hava şartlarının kötü seyretmesi halinde ani 
su baskınları ve taşkınları engellemek için sahillerde ve 
trağin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda su kanalları 
temizlenerek açılıyor. Edremit Belediye Başkanı Selman 
Hasan Arslan, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan 
bilgiler doğrultusunda ekiplerimizi ve araçlarımızı 
harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın mağduriyet 
yaşamaması gerekli önlemleri alıyoruz. Olum-
suz durumlarda belediyemizin iletişim kanal-
larından 24 saat bize ulaşabilirler” dedi.

Edremit Belediyesi 
yağmur nöbetinde
Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağışlarda 
herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 
belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

VATANDAS VE ESNAF RAHAT EDECEK
Edremit'in Akçay 
Mahallesi'nde ki yaklaşık 
25 önce yapılan kapalı 
pazaryerinin bozulan ve 
esnaarın şikayetlerine 
konu olan çatısında bakım 
ve onarım çalışmalarına 
başlandı. 

Fen İşleri Müdürlüğü 
tarafından yürütülen 
çalışmalarda bin metrekare 
kapalı alanda zamanla 
hava koşulları nedeniyle 
bozulan, kırılan çatı 
kaplamaları ile yenileri ile 
değiştiriliyor. 

10 gün içerisinde bitirilmesi 
planlanan çalışmalar 
sonunda kapalı alan kurak 
ve temiz hale getirilecek. 

AKÇAY PAZARYERi'NE BAKIMEdremit Belediyesi 
 tarafından Akçay

Mahallesi'nde ki kapalı 
pazaryerini çatısı bakıma 

alındı.  Yaklaşık 25 yıl
önce yapılan pazaryerinin 

çatısı Belediye Başkanı 
'ın Selman Hasan Arslan

talimatı ile yenileniyor. 

.

Edremit Belediyesi ekipleri kentin estetik 
görüntüsünü korumak ve ağaçların 

sağlıklı bir şekilde büyümesi için 
çalışmalara devam ediyor.Sonbahar 

döneminde ağaç ömrünün uzaması ve 
hastalık direncinin artırılması için 

budama çalışmaları devam sürüyor. Her 
yıl düzenli olarak yapılan çalışmalar 

ekipler tarafından sabahın erken 
saatlerinde başlıyor. 47 mahallede 

tespit edilen noktalarda raporlar 
doğrultusunda uygulama yapılıyor. 

12 AY DÜZENLi YEŞiL ALANLAR
Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler parklar, yeşil alanlar ve caddelerde bulunan 
ağaçların budama çalışmasını yapmaya devam ediyor.

SORUNSUZ BiR ALT YAPI iÇiN 
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Edremit Belediyesi altyapıya 
yönelik sorunları ortadan 
kaldırmak için çalışmalarına 
ara vermeden devam ediyor. 
Belediye ekipleri kış sezonu 
öncesinde alınan önlemlerin 
yanı sıra oluşabilecek 
sıkıntıları gidermek için 
Soğanyemez Mahallesi 
Azerbaycan Bulvarı'nda yeni 
yağmur suyu hatları döşüyor. 
Kent merkezinde araç ve yaya 
trağinin yoğun olduğu 

Azerbaycan Bulvarı mevcut 
hatların yenilenmesi ve ilave 
yeni hatlarla oluşabilecek 
sıkıntılar meydana gelmeden 
ortadan kaldırılıyor. 

Edremit Belediyesi su baskını ve taşkınları önleme için 
kent genelinde ki altyapı çalışmalarına devam ediyor. 
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