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Edremit Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır 

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI SELMAN HASAN ARSLAN’DAN 

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Kızılkeçili Mahallesi'ndeki 
belediyeye ait zeytin tarlasına giderek son zeytin hasadını işçilerle beraber yaptı.

Edremit Belediyesi'ne ait zeytinliklerde 
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler son zeytin hasadını tamamladı. 

Edremit Belediye Başkanı Selman 
Hasan Arslan da işçilerle birlikte 

son zeytinleri toplayarak 
emeklerinden dolayı 

çalışanlara teşekkür 
etti. Belediyeye ait 
61 bin ağaçtan son 
hasatta toplanan 
zeytinler de 
işlemden 

geçirilecek. 18 bin kilograma yakın 
zeytinyağı bekleyen Edremit Belediyesi, 
işlem sonrası aynı adlı markasıyla 
zeytinyağını internetten satışa sunacak. 
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan 
Arslan, “Dünyanın en kaliteli 
zeytinyağlarının kaynağı Edremit'te, 
belediyemizin zeytinyağının marka 
güvencesiyle ürettiğimiz zeytinyağlarını 
tüketiciye ulaştırıyoruz. Bereketli olmasını 
dilediğimiz bu yılda, tarladan sofraya 
uzanan süreçte alın teri döken zeytin 
emekçilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

.

....... .

GÜRE'DE ALTYAPI 
GÜÇLENDİRİLİYOR

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı güçlendirme çalışmaları 
kapsamında Güre Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışmalara devam ediyor.

Edremit Belediyesi 
kent genelinde 

yağmur suyu hattı 
çalışmalarını 

sürdürüyor. Güre 
Cumhuriyet Mahallesi 
Barbaros Caddesi'nde 

yağmur suyu hattı 
döşeyerek su baskını 
ve taşkınları önlemek 

için çalışıyor.

Kötü hava koşullarında yaşanabilecek 
olumsuzlukları engellemek için mevcut 
hatları yenileyen ekipler, yeni hatları da 
ekleyerek oluşabilecek sıkıntıları ortadan 
kaldırıyor. Güçlü bir altyapı için sahada 
görev başında olduklarını belirten 
yetkililer en kısa sürede mevcut 
çalışmaların tamamlanarak tespit edilen 
noktalarda altyapı güçlendirmesinin 
devam edeceğini ifade ettiler.

Edremit Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil 
alanlarda mevsime uygun çiçek 
ekimi ve çevre düzenleme 
çalışmalarını sürdürüyor.
Edremit Belediyesi kent genelinde 
çalışmalara devam ediyor. Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 
yeşil alanlar, meydanlar, parklar, 
yürüyüş ve bisiklet yollarında bakım ve 
peyzaj düzenlemesi yapıyor. Kent 
estetiğinin korunması için ekipler son 
olarak Güre Mahallesi bisiklet yolunda 
titizlikle çalışıyor.Edremit Belediyesi'nin 
sorumluluk alanı içerisinde olan her 
noktada belirlenen program dahilinde 
çevre düzenlemeleri devam edecek.

“YEŞiL EDREMiT
 iÇiN ÇALIŞIYORUZ”

Vatandaşlarla sohbet ederek kırsaldaki sorunları 
yerinde inceledi. Edremit Belediye Başkanı Selman 
Hasan Arslan, birim müdürleri ve sorumlular ile 
birlikte kırsal mahalleleri ziyaret ederek inceleme 
yaptı. Doyran, Arıtaşı, Kavlaklar, Tahtakuşlar ve 

Çamlıbel Mahallelerini ziyaret eden Başkan Arslan, 
muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. 
Görüş ve önerileri dinleyen Arslan, birim müdürleri 
ve ilgili sorumlulara talimat vererek çözümlerin 
kısa sürede sağlanacağını ifade etti. 

EDREMiT'TE HiZMET 
HER YERE ULAŞIYOR

BAŞKAN ARSLAN: “MERKEZ KIRSAL AYRIMI YOK”

Edremit Belediye Başkanı Selman 
Hasan Arslan Edremit'teki kırsal 

mahalleleri ziyaret etti. 

Edremit Belediye Başkan 
Selman Hasan Arslan, 
“Esnafımızın başımızın üstünde 
yeri olduğunu belirterek 

kendilerine kolaylıklar diledik. 
Yeni yılın huzur, bolluk ve 
bereket getirmesi güzel bir yıl 
olması dileklerimizi ilettik.” dedi.

BAŞKAN ARSLAN 
ALTINOLUK ESNAFINI 
ZiYARET ETTi

Edremit Belediye Başkanı Selman 
Hasan Arslan ilçedeki işletmeleri 
ziyaret ederek yeni yılda bol bereketli 
kazançlar temenni ederek kolaylıklar diledi.

Başkan Arslan, Altınoluk Mahallesi'nde görevli 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelini mesai 
öncesi ziyaret etti. Başarılı bir yıl geçirdiklerini 
belirten Başkan Arslan, 2023'te de daha çok 
çalışarak vatandaşa hizmet edeceklerinin altını 
çizdi. Yoğun tempoda güzel bir çalışma ortaya 
koyan personele emeklerinden dolayı teşekkür 
etti. Başkan Arslan ardından, Altınoluk 
merkezdeki esnafı tek tek ziyaret etti.  
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