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Edremit'in Altınkum Mahallesi'nde 
doğal altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan 
ve zamanla yıpranan Atatürk Caddesi ile 
bağlantılı 3012.3013, 3018 ve 3094. 
Sokaklarda alt ve üst yapı düzenleme 
çalışmaları başladı. 

Atatürk Caddesi ile bağlantılı 
sokaklarında yağmur suyu drenaj hatları 
ile birlikte üst yapıda 10 bin metrekare
kilit parke taş, 2500 metre bordür, 
2500 metre yağmur suyu oluğu döşenecek.

Kısa sürede tamamlanması planlanan 
çalışmaların ardından cadde ile bağlantılı 
sokakları alt ve üst yapısıyla yepyeni bir 
hale kavuşacak.
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Edremit Belediyesi tarafından Altınkum Mahallesi'nde 
yoğun olarak kullanılan Atatürk Caddesi ve 

bağlantılı sokakları alt ve üst yapısı ile yenileniyor. 

EDREMiT'TE  TOPLANTISI YAPILDIDOGALGAZ BiLGiLENDiRME

ARSLAN, VATANDASLARI DiNLEDi
Kültür merkezinde yapılan 
bilgilendirme toplantısında, 
katılanlarınmerak ettikleri konular 
dinlenerek soruları cevaplandı. 

Edremit Belediye Başkanı Selman 
Hasan Arslan ve AKSA Doğalgaz 
Balıkesir Bölge Yatırım İzleme Şe 
Samet Demiraslan'ın katıldığı 

toplantıda rma yetkilisi 
yoğunlukla abonelikler, 
doğalgaz kutuları ve 
kazı yapılacak 
mahalleler üzerine olan 
soruları cevapladı. 
Belediye Başkanı 
Arslan da belediyeyi 
ilgilendiren konularla 
ilgili vatandaşlara bilgi 
verdi. 

Edremit Zabıtadan
pazaryeri denetimi

Denetimlerini sıklaştıran zabıta 
ekipleri son olarak bölgenin en 
büyük halk pazarı olan Çarşamba 
Pazarı'nda kurulan tezgahları 
denetleyerek vatandaşların 
mağdur edilmemesi için kurallara 
uyulması yönünde uyarıda 
bulundu. Pazarda genelde yat, 
etiket, ölçü ve ayar kontrolleri 
üzerinde duran ekipler, satışı 
yapılan her ürünün etiketinin 
bulunması konusunda uyarıda 
bulunurken, tartı aletlerini doğru 
çalışıp çalışmadığını denetledi.  

Edremit'te yapılan doğalgaz çalışmaları ile ilgili Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde 
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve doğalgaz rması 

yetkilileri, soruları cevaplamak için vatandaşlar ile bir araya geldi.

Edremit genelindeki parklarda belediye 
ekiplerinin eksikliklerini belirlediği 
alanlarda sorunlar gideriliyor. 
Parklardaki oyun grubu ve 
spor aletlerinin bakımları 
vatandaşların daha rahat 
kullanması adına düzenli 
olarak yapılıyor. Tehlike arz 
eden aletler yenilenerek 
parçaları değiştiriliyor. 

Edremit Belediyesi tarafından eksikleri tespit edilen parklarda bakım çalışmaları devam ediyor.

Güvenli bir şekilde çocukların ve 
vatandaşların kullanıma açılan 
parkların temizliği ve düzeni 
görevliler tarafından sağlanıyor. 

Vatandaşların nefes aldığı yeşil 
alanlarda yapılan bakım, onarım 
ve tamirat çalışmaları ilçe 
genelinde devam edecek.

Tespit edilen noktalarda 
temizlik yapılırken olası 
sorunlara karşı önlemler 
de alınıyor. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü'nün 
uyarılarını dikkate alarak 

çalıştıklarını belirten 
belediye yetkilileri, görevli 
ekiplerin yaşanabilecek 
olumsuzluklara karşı 
7/24 göreve hazır 
beklediğini ifade etti.

EDREMİT BELEDİYESİ'NDEN 

YAĞIŞLARA KARŞI ÖNLEM

Edremit Belediyesi, ilçede etkili 
olan yağışlara karşı sahada 
çalışmalara devam ediyor.

Edremit’in
Altınkum 

Atatürk Caddesi 
yenileniyor

Edremit Belediyesi, 
ilçede etkili olan 
yağışlara karşı 
sahada çalışmalara 
devam ediyor.
Edremit 
Belediyesi'ne bağlı 
ekipler şiddetli 
yağışlar dolayısıyla 
mazgal ve 
ızgaraların 
tıkanmaması için 
kent genelinde 
kontrollerine devam 
ediyor. Tespit edilen 
noktalarda temizlik 
yapılırken olası 
sorunlara karşı 
önlemler de alınıyor. EDREMiT'TEKi PARKLARA

 BAKIM YAPILIYOR

10 bin metrekare
kilit parke taş, 2500 

metre bordür, 
2500 metre yağmur 

suyu oluğu döşenecek
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