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Edremit Belediye 
Başkanı Selman 
Hasan Arslan 
gece de 
çalışmaya 
devam eden 
Fen İşleri 
Müdürlüğü 
ekiplerini 
denetledi. 
Başkan Arslan, 
Edremitliler için 
gece gündüz 
çalışacaklarını 
ifade etti.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
Hüsnü Elçin Yıldırım Caddesi'nde gece de çalışmaya 
devam ediyor. 

Azerbaycan Bulvarı ve Yılmaz Akpınar Bulvarı'nı 
birbirine bağlayan caddede iş makineleri ile çalışan 
personel kilitli parke taş döşeme çalışmalarını kısa 
sürede tamamlayacak. Belediye Başkanı Selman 
Hasan Arslan çalışmalara hız verilmesi talimatı 

doğrultusunda mesai yapan personeli ziyaret ederek 
kolaylıklar diledi. 

Halkın mağduriyet yaşamaması ve işlerin hızlanması 
adına güzel bir çalışma olduğunu kaydeden Edremit 
Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Öncelikle 
özverili davranarak geç saatlere kadar emek veren, 
adeta seferber olan çalışma arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. 

Vatandaşların ve öğrencilerin sıkça kullandığı bu 
caddeyi oldukça kısa bir sürede hizmete açacağız. 
Edremitliler için gece gündüz çalışarak, Edremit'e 
hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. 

Fen İşleri Müdürü Emrah Erhan Acar ve yüklenici 
rma yetkilisi Hasan Sekmen de ziyaret esnasında 
hazır bulundu.

DÖRT MEVSiM YESiL EDREMiT iCiN
PARK VE YEŞiL ALANLARDA BUDAMA YAPILIYOR

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri ilçe genelinde, mevsim şartlarına göre 
ağaçların budama çalışmalarına devam ediyor.

Edremit'te her yıl düzenli 
olarak yapılan budama 
çalışmaları mevsim 
geçişlerinde de devam 
ediyor. Ağaçların ihtiyaçları 
uzmanlar tarafından 
belirlenerek, tespit edilenlerin 
budaması gerçekleştiriliyor. 
Belediyenin sorumluluk alanı 
içerisindeki park ve yeşil 
alanlarda yapılan 
uygulamada hastalık 
direncinin artırılarak 
ağaçların uzun ömürlü 
olması sağlanıyor.

Caddelerdeki refüjlerde de çalışan 
ekipler yaya ve trak güvenliğini 
sağlamak için çevre düzenlemesi, 
temizlik gibi rutin çalışmalarına da 

devam ediyor. Periyodik olarak 
gerçekleştirilen çalışmalar 
belirlenen program dahilinde kent 
genelinde devam edecek. 

.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
Cennetayağı Mahallesi 710. Sokakta yeni yağmur 
suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı. Belediye 
ekipleri kent genelindeki faaliyetlerini belirlenen 
program dahilinde aralıksız sürdürüyor. E-87 
Karayolu Edremit-Akçay istikameti üzerindeki Oto 
Sanatkarlar Sanayi Sitesi önünde de çalışma 
yapan ekipler, sanayi esnafının sağanak 
yağışlarda ciddi sorunlarla karşılaşmaması için 
yağmur suyu hattı döşüyor. Yağmur suyu 
giderlerinin açık tutulması için düzenli olarak 
kontrolleri ve temizliği de sağlanıyor.

CENNETAYAĞI MAHALLESİ'NİN
ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Edremit Belediyesi 
kent genelinde 

güçlü bir altyapı 
sağlamak için 
çalışmalarına 

devam ediyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe 
genelinde sürdürdüğü yol bakım onarım 
çalışmalarına şehir merkezinde devam ediyor.
Edremit'te, ilçenin en işlek caddelerinden biri 
olan Maşat Caddesi'nde tamirat çalışmaları 
sürüyor. Kötü mevsim koşullarında vatandaşların 
mağduriyet yaşamaması, araç geçişlerinde 
sorun oluşmaması için çalışmalara hız verildi.   

Doğalgaz ve internet altyapı çalışmalarından 
dolayı bozulan, yıpranan yollara müdahale 
ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 
Gazicelal Mahallesi'ndeki Maşat Caddesi ve 
bağlantılı sokaklarda kilitli parke taşlarının bakım 
ve onarımını gerçekleştiriyor. Kent genelindeki 
bozuk yollar tek tek tespit edilerek düzenleme ve 
yenileme çalışmaları devam edecek.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe 
genelinde sürdürdüğü yol bakım onarım 

çalışmalarına şehir merkezinde devam ediyor.
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