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BASIN iLE BULUSTUKBASIN iLE BULUSTUKBASIN iLE BULUSTUK

Edremit Belediyesi’nin Haftalık Resmi Yayın Organıdır 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü 
slayt gösteri eşliğinde kutladı. Ardından 

belediye faaliyetleri ile ilgili sunum 
yapıldı. Gazetecilerden gelen soruları 

da yanıtlayan Başkan Arslan,
 “2023'ün yeni yılın basın camiası 

için bereketli olmasını diliyorum. Basın 
camiamıza, çalışan gazetecilerimize, 
Edremit'imize, ülkemize hayırlı uğurlu 

olmasını diliyorum. Böyle iyi 
temennilerimizle yeni yılınızı 

kutluyoruz.” dedi. Toplantıya Balıkesir 

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan 
Demir, Edremit Belediye Başkan 

Yardımcıları Tümdeniz Çelebi, Tayfun 
Canlı, birim müdürleri, ilçede
 ve bölgede görev yapan 40'a
yakın basın mensubu katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bölgede görev 
yapan yerel gazete ve ulusal basın temsilcileri ile belediye 
meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.
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Edremit Belediyesi'nin yaptığı 
duyuruda; Ölçü ve ölçü aletlerinin 
muayenelerine ilişkin iş ve 
işlemler 3516 sayılı Ölçüler ve 
Ayar Kanunu ve bu kanuna 
dayanılarak çıkarılan yönetmelikler 
çerçevesinde yürütülmektedir. 
Ölçü ve tartı aleti sahiplerinin 
kullanmış oldukları ve periyodik 

muayene zamanı gelen ölçü ve 
tartı aletleri için 28 Şubat 2023 
Salı günü mesai bitimine kadar 
Edremit Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri 
gerekmektedir. Müracaat etmeyen 
ölçü ve tartı aletleri sahiplerine 
3516 sayılı kanun gereğince idari 
para cezası uygulanacaktır.
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PAZAR YERLERiNE PAZAR YERLERiNE 
OLÇU DENETiMiOLÇU DENETiMi
PAZAR YERLERiNE 
OLÇU DENETiMi

Yapılan kontrollerde pazar 
yerlerinde terazilerin doğruluğu, 
düzeni ve hileli satış yapılıp 
yapılmadığı kontrol ediliyor. Huzuru 

ve düzeni sağlamak için denetim-
lerin artacağını ifade eden yetkililer 
ölçü aletlerinin muayenelerine 
ilişkin bir de duyuru yaptı.

Edremit Belediyesi vatandaşların Edremit Belediyesi vatandaşların 
ve esnafın huzuru için pazar ve esnafın huzuru için pazar 
yerlerindeki denetimlerini ve yerlerindeki denetimlerini ve 

uygulamaları sıklaştırdı.uygulamaları sıklaştırdı.

Edremit Belediyesi vatandaşların 
ve esnafın huzuru için pazar 
yerlerindeki denetimlerini ve 

uygulamaları sıklaştırdı.
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Edremit'te doğalgaz ve 
arıza nedeniyle yapılan 

altyapı yenileme çalışmaları 
dolayısıyla bozulan yollar 

belediye ekipleri tarafından 
onarılıyor. Edremit 

Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafından 
yürütülen çalışmada 

tespit edilen bozuk 
yollar tamir ediliyor. 

EDREMiT'TE BOZULAN YOLLARA MÜDAHALE
Edremit Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 
kent genelinde yol tamirat 
çalışmalarına devam ediyor. Son günlerdeki kötü hava 

koşullarından dolayı yolların kötü 
duruma gelmemesi için harekete 
geçen Edremit Belediyesi vatandaşın 
mağduriyetini gideriyor. Kilitli parke 
taş ile yenilenen işlek caddeler ve 
ara sokaklarda çalışmalar tek tek 
tamamlanıyor. Yenileme 
çalışmalarını sürdüren belediye 
yetkilileri tamiratların kent genelinde 
devam edeceğini ifade etti.

Edremit Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki 
mazgal ve menfezlerin kontrolünü 
sağlayarak eksiklikleri tamamlıyor. 
Belediye ekipleri önümüzdeki 
günlerde beklenen şiddetli 
yağışlarda herhangi bir sorun 
yaşanmaması için görev başında. 

Tıkanan menfezlerin temizliğini 
sağlayan ekipler yağışlara karşı 
önlemleri tamamladıktan sonra 
da sahada olacak. Yetkililer 
7/24 esasına göre müdahale 
için hazır olan Edremit 
Belediyesi'ne vatandaşların da 
444 85 10 numaralı çağrı 
merkezinden ulaşabileceğini 
ifade etti. Vatandaşların 
tespitleri ve şikayetleri bu 
numaraya bildirmesiyle ekipler 
doğru zamanda olumsuz-
luklara müdahale edebilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan şiddetli yağış 
uyarılarına karşı ilçede çalışmalar üst seviyeye çıkarılıyor. EDREMiT 

BELEDiYESi 
YAĞIŞLARA 

KARŞI HAZIR
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