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       Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan 
Arslan’ın en önemli seçim vaatlerinden olan Şe-
hit Hamdi Bey Meydanı Kapalı Yeraltı Otoparkı 
ve Meydan Düzenlemesi Projesi hayata geçirili-
yor. 

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 
seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirm-
eye devam ediyor. Başkan Arslan’ın verdiği tali-
mat doğrultusunda, Edremit’in kent içi trafi k 
problemine çare olacak Şehit Hamdi Bey Mey-
danı Kapalı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenle-
mesi için projelendirme çalışmaları tamamlandı. 
Aralık ayı belediye meclis toplantısında projenin 
sunumu yapıldı. 
   2020 yılında başlaması planlanan proje 
kapsamında; toplam 16 bin 500 m2 alan içeris-
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EDREMİT’E MODERN
MEYDAN PROJESİ

ine 614 araçlık yer altı otoparkı, etkinlik ve 
amfi  alanı, kafeteryalar, dinlenme alanları, 
yeşil ve su öğeleriyle entegre edilmiş serbest 
alanlar, engelli oyun ve spor alanları, çocuk 
oyun alanları ve Edremit Kent Belleği Duvarı 
yapılması planlanıyor.

ARSLAN VE İMAMOĞLU ZEYTİN 
FİDANI DAĞITTI

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINDAN 
TEŞEKKÜR

EDREMİT’TEN  ELAZIĞ VE
MALATYA’YA  DOST ELİ

Sevgili Edremitliler,
Değerli hemşehrilerim,

Yeni yıl ile birlikte aydınlık 
bir Edremit ve Türkiye 
dileği ile sizleri sevgi 

 ve saygılarımla 
selamlıyorum.

BAŞKANIN KALEMİNDEN
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Edremit standı en yoğun ilgiyi fuarın 
3.gününde gördü. İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Edremit 
standını ziyaret etti. Ziyarette İmamoğlu, 
Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile 
birlikte Edremit’te yetişen zeytin fidan-
larını vatandaşlara dağıttı. Ziyaretçiler, 
zeytin işçisi performansı gösteren soğuk 

  Bir yılı geride bırakırken acısı ile tatlısı ile 
Edremitimize hizmet edebilmek için mü-
cadele ettik. Öncelikle sorunlarının tespiti, 
çözüm yolları için yol haritamızı belirlemek 

amacıyla hızlı bir şekilde işe koyulduk.
Büyüyen gelişen Edremit’i modern bir kent 
haline getirmek için projelerimizi hayata 

geçirmek için adımlarımızı attık.
Siz Değerli Edremitlilere söz verdiğimiz 
gibi Edremit’in en büyük sorunlarından biri 
olan kent içi trafik ve otopark sorununu 
çözüme kavuşturmak için Şehit Hamdibey 
Meydanı Kapalı Yeraltı Otoparkı ve Meydan 

düzenlemesi projesini hazırladık.
Elazığ ve Malatya illerimizde meydana ge-
len deprem felaketine karşı tüm Edremitli 
hemşerilerimiz yardımlaşma ve dayanışma 
duygularımızın en güzel örneğini göstere-
rek hızlı bir şekilde hazırladığımız yardım-

ları, deprem bölgesine ulaştırdık.
Rutin çalışmalardan, tanıtım hizmetlerine 
kadar birçok çalışmayı yerine getirirken 
kentimizi birlikte yönetme adına tüm yurt-
taşlarımızın görüş ve önerilerini dinliyoruz. 
Normal belediyecilik hizmetlerimizin yanı 
sıra kırsal ve merkez ayrımı gözetmeksizin 

ilçemiz için yeni düzenlemeleri hızlı 
bir şekilde yapıyoruz.

Tüm kurum ve kuruluşlarımızla uyum ve 
işbirliği içerisinde eğitimden, sağlığa ve 
birçok alanda kentimizin gelişimi doğrul-

tusunda çalışmaya devam edeceğiz.
Siz değerli Edremitliler’in desteği ile güçlü, 
mutlu, huzurlu ve daha yaşanabilir modern 

bir Edremit’i hep birlikte oluşturacağız. 
Sevgi ve saygılarımla.

    Edremit Belediyesi, 
Beylikdüzü TÜYAP Fuar 
Merkezi’nde yapılan 24. 
Doğu Akdeniz Turizm ve 
Seyahat Fuarı’na (EMITT) 
katılarak 4 gün boyu-
nca başarılı bir tanıtım 
gerçekleştirdi.
Her yıl 60.000’in üze-
rinde turizm sektörü pro-
fesyonelini, dünyanın dört 

ARSLAN VE İMAMOĞLU ZEYTİN FİDANI DAĞITTI

EDREMİT BELEDİYESİ EMITT’TE
DÜNYAYA TANITILDI

 ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA KARNE HEDİYESİ

Edremit Beledi-
ye Başkanı Selman 
Hasan Arslan, yarıyıl 

tatilinde şehit ve gazi 
çocuklarının karne se-
vincini paylaşarak onlara 
yarıyıl tatili hediye etti.
Kuzey Ege’nin önemli ter-
mal merkezlerinden olan 
Edremit ilçesinde şehit ve 
gazi çocukları tüm termal 
tesislerde yarıyıl tatilinde 
Edremit Belediyesi tarafın-

dan ücretsiz olarak misa-
fir edildi. Türkiye’nin farklı 
şehirlerinden onlarca 
öğrenci Edremit’te ki ter-
mal tesislerden yararlandı. 
Türkiye Harp Malulü Gazil-
er Şehit Dul ve Yetimleri 
Derneği Balıkesir Şube 
Başkanı Haydar, Edremit 
Belediyesi Özel Kalem 
Müdürü Tayfun Canlı’yı zi-
yaret ederek teşekkür etti.

Kadına yönelik şiddet ve kalıplaşmış 
cinsiyet normları gibi toplumsal 

sorunlarla ilgili farkındalık yaratmak 
amacıyla Altınoluk Mahallesi Türkan Say-
lan Kültür Merkezi’nde “Kadına Yöne-
lik Her Türlü Şiddete Karşı Mücadele 
ve Farkındalık Eğitimi” düzenlendi. 
Edremit Belediyesi, kadına yönelik her 
türlü şiddeti önlemek, toplumsal norm  

ve cinsiyet rollerini, kadına yönelik ön-
yargıları, toplumdaki kadın erkek eşitsi-
zliğine dair görüş ve tutumları gözden 
geçirmek; toplumda  kadına şiddete karşı 
farkındalık oluşturmak, kadının insan 
hakları ve şiddetle mücadele kapsamın-
daki yasal çerçeveye yönelik kamuoyu 
yaratmak için seminer düzenledi. 

 EDREMİT BELEDİYESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI EĞİTİM VERDİ

heykellere büyük ilgi göstererek bol bol fo-
toğraf çektirdi. Zeytin ve zeytinyağı, zeytin 
sabunu, zeytin çayı ve 3 bin zeytin fidanı 
dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçil-
ere hediye edildi. Başkan Selman Hasan 
Arslan, “Böylesi büyük organizasyonlarda 
tüm dünyaya Edremit’i tanıtma fırsatını ya-
kalıyoruz. Kentimizin turizm değerini daha 

da yukarı taşıyabilmek 
adına ilgili kurum, firma 
ve ajanslarla görüşmeler-
imizi gerçekleştiriyoruz. 
Edremit’e ve Edremitli-
lere ilgi ve sevgisini her 

zaman gösteren sevgi-
li başkanımız Ekrem 
İmamoğlu’na da zi-
yaretleri için çok teşek-
kür ediyorum” dedi.

bir yanındaki tatil yerler-
inin, seyahat şirketlerinin 
sunduğu seyahat fırsat-
larından yararlanmak ist-
eyen yerli ve yabancı turis-
tleri ağırlayan, dünyanın en 
büyük 4’üncü turizm fuarı 
olarak tanınan EMITT’te  
bu yıl Edremit Belediyesi, 
başarılı bir tanıtıma imza 
attı. 

 ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA KARNE HEDİYESİ

mal merkezlerinden olan 
Edremit ilçesinde şehit ve 
gazi çocukları tüm termal 
tesislerde yarıyıl tatilinde 
Edremit Belediyesi tarafın-

dan ücretsiz olarak misa-
fir edildi. Türkiye’nin farklı 
şehirlerinden onlarca 
öğrenci Edremit’te ki ter-
mal tesislerden yararlandı. 
Türkiye Harp Malulü Gazil-
er Şehit Dul ve Yetimleri 
Derneği Balıkesir Şube 
Başkanı Haydar, Edremit 
Belediyesi Özel Kalem 
Müdürü Tayfun Canlı’yı zi-
yaret ederek teşekkür etti.
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BAŞKAN ARSLAN:
Başkan Selman Hasan Ar-

slan,  2 gün boyunca Ku-
ruçay Mevkii’nde faaliyet 
gösteren Edremit Küçük Or-
ganize Sanayi  Sitesi esna-
flarını ziyaret etti. Yeni kuru-
lan Edremit Belediyesi 
Esnaf Destek Birimi ile 
ilgili vatandaşlara bilgi 
vererek esnafın şikay-
et ve taleplerini tespit 
etti. Vatandaşların 
yoğun ilgisi ve sevgisi-
yle karşılaşan Başkan 
Arslan,  yeni kur-
dukları Esnaf Destek 
Birimi sayesinde 
esnaflarla  koordineli olarak 
çalışmalarını sürdürecekler-
ini ve  yeni kurulan birim 
aracılığıyla ilçe esnafına 
destek olacaklarını ifade etti. 
Arslan sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Vatandaşlarımı-
za  sadece seçim döneminde 
değil, onların her zaman yan-

larında olacağımızın sözünü 
vermiştik. Verdiğimiz sözü tu-
tarak; vatandaşlarımızın istek 
ve şikayetlerini dinlemek için  
iş yerlerinde onları ziyaret 
ediyoruz. Vatandaşlarımızın 

bizlere gelmesini bekle-
meden, vatandaşlarımıza 
hizmet etmek ve yanlarında 
olmak amacıyla haftanın be-
lirli günlerinde ziyaretlerimizi 
sürdüreceğiz. Esnaf ve vatan-
daşlarımızla belediyemizi bir-
likte yönetme yolunda önemli 
bir adım atmış olacağız” dedi. 

    Malatya ve Elazığ’da yaşanan de-
prem sonrasında Edremit Beledi-
yesi tarafından  yardım kampanyası 
başlatıldı. Çok sayıda vatandaş, er-
zak ve 1. el eşya yardımında bulun-
du. Toplanan yardımlar, belediyenin 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, gönüllü vatandaşlar, Edre-
mit Belediyesi Başkanı Selman 
Hasan Arslan ve ailesi, belediye 
başkan yardımcıları ve meclis üyel-
erinin katılımıyla paketlenip Elazığ’a 
gönderildi. Başkan Arslan olayla il-Kırsal Mahalleler İçin Özel

Temizlik Ekibi Kuruldu
  Edremit Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü kırsal mahallerde yaşayan 
vatandaşların şikayetleri ve talepleri 
doğrultusunda kırsal mahallelerin tem-
izliğinden sorumlu olacak yeni bir ekip 
kurdu. Temizlik ekibi;  her gün en az 2 
kırsal mahallenin çöp konteynerlerindeki 
çöplerin alınması, sokakların süpürülme-
si gibi rutin temizlik işlerini eksik-
siz  olarak yerine getirecek. Çamcı ve 
Yaşyer Mahalleleri ile temizlik çalışması-
na başlayan ekip, önümüzdeki günlerde 
diğer mahallelerin temizliğini sağlayacak.

    Edremit Belediye Başkanı Selman 
Hasan Arslan, “Seçim döneminden beri 
vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmel-
er ve araştırmalar doğrultusunda  Edre-
mit’in her noktasına eşit ve yeterli hizmet 
anlayışıyla hareket ederek kırsal mahal-
lelerdeki temizlik sorununu ekibimizle 
en kısa sürede çözüme kavuşturacağız” 
dedi.

EDREMİT BELEDİYESİ’NDEN ELAZIĞ’A YARDIM ELİ

gili yaptığı açıklamada: “Elazığ 
ve Malatya’da meydana gel-
en deprem ülkemizi derinden 
yaraladı. Yaşanan depremden 
yaralı şekilde kurtulan ve ev-
leri yıkılan kardeşlerimizin 
acılarına bir nebze de olsa or-
tak olabilmek için düzenle-
diğimiz yardım kampanyası-
na Edremitli hemşehrilerimiz 
kayıtsız kalmadı. Destek olan 
herkesten Allah razı olsun. 
Hayatını kaybeden tüm yurt-
taşlarımızı tekrar rahme-
tle anıyor, yaralılarımıza acil 

Edremit’in Yardımları Mollakendi’ye Ulaştı

şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Elazığ’da yardımları teslim alan Mollak-
endi Belediye Başkanı Mehmet Doğan 
yaptığı açıklamada: “Bugün burada bizi 
yalnız bırakmayan Edremit Belediyesi ve 
İzmit Belediyesi’ne sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum. Bize yardım elini uzattıkları 
ve bizi unutmadıkları için Allah onlardan 
razı olsun. Bize yardımda emeği geçen 
hayır sahiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Şubat 2020
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   Türkiye Kadınlar Basketbol Li-
gi’nde sezonun ikinci yarısın-
da Edremit Belediyesi Gürespor 
fırtınası esiyor. Geçen hafta evin-
de Bursa BŞB’yi deviren Kör-
fezin Melekleri zorlu Düzce de-
plasmanında farklı kazanarak 
rakiplerine gözdağı verdi.

    Edremit Belediyesi Gürespor 
TKBL’nin 18. haftasında 1881 Düzce 
Belediyespor’u farklı mağlup etti. 
Düzce karşısında maça tutuk 
başlayan Edremit ekibi ilk yarıyı 
37-35 geride kapatırken ikinci 
yarıda rakibinin sadece 28 sayı 

atmasına izin verdi. İkinci devre-
de 51-28  üstünlük kuran Körfezin 
Melekleri maçı 86-65 kazanmasını 
bildi. Play-o�  yolunda zorlu Düzce 
deplasmanından önemli bir galibi-
yetle dönmeyi başaran Gürespor 
üst sıralara tırmanışını sürdürdü. 
Edremit Belediyesi Gürespor’da 
takım kaptanı Tuğçe Murat ted-
bir amaçlı olarak süre almazken 
Jessica Jackson 27 sayı, 13 rib-
aund ve Zilan Gülsüm 26 sayı, 
7 ribaund ile galibiyete önem-
li katkı sağlayan isimler oldular.

EDREMİTSPOR, YOLUNA İDDİALI 
BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

GÜRESPOR DÜZCE’DE FIRTINA GİBİ ESTİ

ALTINOLUKSPOR’DAN 
GALİBİYET SERİSİ

  Balıkesir Süper Amatör Lig A Grubunda mücadele eden 
1966 Edremitspor, yoluna iddialı bir şekilde devam ediyor.

1966 Edre-
m i t s p o r , 
ş a m p i y o n -
luk hedefi  
ile başladığı 
Balıkesir Süper 
Amatör Lig 
A Grubu’nda 
zirve takibi-
ni bırakmıyor. Teknik Direktör 
değişikliğine giderek takımın 
başına deneyimli isim Alaat-
tin Arslan’ı getiren yeşil-sarılı 
ekip yeni antrenörü ile çıktığı ilk 
maçında Dursunbey Belediye-
spor’u deplasmanda mağlup et-
meyi başardı. Haftayı bay takım 
olarak geçirecek olan Edremit 
ekibi, çalışmalarını Şehit Ham-
dibey Stadı’nda ara vermeden 
sürdürecek. 1966 Edremitspor 

Başkanı Hasan 
Peker, “Beledi-
ye Başkanımız 
Selman Hasan 
A r s l a n ’ ı n 
öncülüğünde 
şanlı Edre-
m i t s p o r ’ u 

layık olduğu üst 
liglere taşımak için çalışıyoruz.  
Yeni antrenörümüz ile ligin ka-
lan maçlarında kayıp yaşama-
dan hedefe ulaşacağımıza in-
anıyoruz” dedi. Kulüp Başkanı 
Hasan Peker, taraftar desteğine 
de teşekkür etti, “Edremitspor’a 
gönül vermiş taraftarlarımız en 
büyük gücümüz. Kalan hafta-
larda da Edro’ya gönül vermiş 
tüm Edremitliler’in desteklerini 
sürdürmelerini istiyoruz” dedi. 

Balıkesir Süper 
Amatör Lig 
A Grubu’nda 
zirve takibi-

Başkanı Hasan 
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ye Başkanımız 
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 Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele 
eden Edremit Belediyesi Altınolukspor deplasman-
da İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 3-1 mağlup etti.
Atatürk Vestel Venüs Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Edre-
mit Belediyesi Altınolukspor rakibine karşı ilk seti 25-18 verdi. İkin-
ci seti 23-25 kazanan Edremit ekibi aynı skorla üçüncü seti de aldı. 
Son seti de 20-25 kazanan Altınolukspor rakibini 1-0 geriden ge-
lerek 3-1 yendi. Edremit ekibi üçü deplasman maçı olmak üzere 
son dört maçını kazanarak galibiyet serisine devam ediyor.

GÜRESPOR DÜZCE’DE FIRTINA GİBİ ESTİ

GALİBİYET SERİSİ

 Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele 


