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BAŞKAN YÜCEL YILMAZ
ÇEVRE DOSTU OTOBÜSLER
YOLLARDA

Çevre dostu otobüsler yollarda
Çevre dostu, doğaya ve insana
saygılı yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Büyükşehir
Belediyesi, kredi kullanmadan
öz kaynaklarıyla satın aldığı sıkıştırılmış doğal gazlı (CNG) 65
otobüsü hizmete sundu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışacak temiz enerjili
(CNG) sıkıştırılmış doğalgazla
çalışan 65 otobüs, düzenlenen
törenle hizmete başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2019 seçim
kampanyasında sözünü verdiği
güvenli, konforlu ve çevreci
toplu taşımayı Balıkesir’e kazandırarak bir seçim vaadini
daha yerine getirdi. Sıkıştırılmış
gaz (CNG) ile çalışan, QR kod,
temassız özelliği olan kredi kartı ve sanal kart ile de binilebilecek olan 65 otobüsün kabulü
geçen hafta Büyükşehir Bele-

diyesi tarafından yapıldı. Çevre
dostu, doğaya ve insana saygılı
yenilenebilir enerji kaynaklarına
yönelen Büyükşehir Belediyesi,
toplu ulaşımda enerji verimliliği
ve emisyon azaltımı sağlamayı
hedefliyor. Otobüslerde engelli bireylerin rahatlıkla ulaşım
sağlayabilmeleri amacıyla
engelli rampaları da bulunacak.
Gar bölgesinde düzenlenen ve
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ev
sahipliği yaptığı CNG’li otobüslerin hizmete alım törenine;
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak,
Balıkesir Milletvekilleri Belgin
Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa
Canbey, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı
Rıza Tekin, BMC Kara Araçları
Genel Müdürü Bülent Santırcıoğlu, ilçe belediye başkanları ile
kaymakamlar, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları
ve vatandaşlar katıldı.
devamı sayfa 5’de

Bismillahirrahmanirrahim

Balıkesir Yörük Türkmen
Federasyonu Vali Hasan
Şıldak’ı ziyaret ettiler.

Balıkesir Valiliği Balıkesir Yörük Türkmen FederasyonuBaşkanı Sinan Ergüven beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikteVali Hasan Şıldak’ı ziyaret ettiler.

Federasyon Başkanı Sinan Ergüven Tüm Yörük ve Türkmen derneklerimizin amacı Yörük yaşam
kültürünün gelecek nesillere özelliğini koruyarak aktarmaktır. Birlik
ve beraberlik duygusunu ve milli
şuuru yaşatmak, hissettirmek ve
unutturmamaktır” dedi.

MÜSİAD’dan Hatıra Ormanı
MÜSİAD’dan Hatıra Ormanı

MÜSİAD Başkanı Erdem Özer Orman Bölge
Müdürü Birol Dündar’ı ziyaret ederek, yangında şehit olan vatandaşların anısına hatıra
ormanı yapacaklarını söyledi. MÜSİAD Balıkesir Şubesi hatıra ormanının yanı sıra 3500
adet fidan bağışında bulundu.
MÜSİAD Şube Başkanı Erdem Özer “Ülkemizin dört bir yanında meydana gelen, ormanlarımızın ve içerisinde yaşayan canlıların yok
olmasına sebep olan yangınlar nedeni ile

büyük üzüntü duyuyoruz.
Bu sebeple daha öncede Ormanlarımızın ve
fidan dikmenin önemini vurgulayarak gerçekleştirdiğimiz MÜSİAD HATIRA ORMANI gibi
bugün de MÜSİAD Balıkesir ve Genç MÜSİAD
Balıkesir üyelerimizle birlikte 3500 adet fidan
bağışında bulunuyoruz.
Bu yangınların bir an önce son bulmasını
umut ediyor, Yangında hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.
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DURSUNBEYBelediyesi 2021 Temmuz Ayı Meclis Kararları

Dursunbey Belediyesi Yaz Okulları
Eğitime Başladı

Dursunbey Belediyesi yaz spor okulları
çocuklarımızın yoğun ilgisi ile başladı.
Bir ay sürecek olan spor okulumuzda
eğitim alan öğrencilerimize Yüzmeden
Basketbola, Futboldan Voleybol, Tenis,
Güreş, Badminton, Dart ve Bocce gibi 10
farklı spor branşta eğitim verilecek.
-Voleybol: Salı günleri Dursunbey kapalı
spor salonu saat 15:00

-Tenis: Sali günleri -Saz tenis kortu-18:00
Dart: Çarşamba günleri Saz mesire alanı -14:00 -Basketbol: Çarşamba günleri
-Kapalı spor salonu - 15:00-Badminton:
Çarşamba günleri -Kapalı spor salonu17:30-♀
Bocce: Perşembe günleri -Saz mesire
alanı -14.00 -️Yüzme: Salı-Perşembe Günleri -Belediye Sosyal Tesisleri

KAYIP İLANI

Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
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Dursunbey Belediyesi 2021 Temmuz Ayı
Meclis Kararları
Belediyemiz Meclisinin 01.07.2021 tarihinde yaptığı olağan toplantının karar
özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.
DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN
TEMMUZ 2021 AYI 1. OTURUM BİRLEŞİMİNE DAİR 01.07.2021 ( 66-76 ) TARİHİNDE
ALDIĞI KARARLAR
(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)
KARAR NO KARAR
66-İlçemiz Cebeci Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 28 ada 34-35-36-37-39-40-41
parseller, 29 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-17
parseller, 30 ada 3-4-5-6-7-10-11-12-13-1920-24-25 parseller ile 31 ada 3-4-5-6-7-89-10-11 parsellerin Suçıktı deresi güzergahında kalan bölümlerinde hazırlanacak
projede yürüyüş yolu alanında kalan kısımları için kamulaştırma ve Kamu Yararı
kararı alınması amacıyla Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oybirliği
ile karar verilmiştir.
67-İlçemizin Çakmak Mahallesi 362 ada 74
ve 102 parseller için ekli krokide gösterildiği şekliyle hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılması ve
Dursunbey 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave
Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri,
3194 sayılı İmar Kanunu, 14.06.2014 tarih
ve 29030 sayılı Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliği ve ilgili mevzuata göre iş ve
işlemlerin yürütülmesi yönünde alınan
İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
68-İlçemizin İstasyon Mahallesi 467 ada 6,
7 ve 9 parseller için ekli krokide gösterildiği şekliyle hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılması ve
Dursunbey 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave
uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri,
3194 sayılı İmar Kanunu, 14.06.2014 tarih
ve 29030 sayılı Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliği ve ilgili mevzuata göre iş ve
işlemlerin yürütülmesi yönünde alınan

İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar
verilmiştir.
69-İlçemizin Bozyokuş Mahallesi 675 ada
için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliğinin yapılması konusunun gerekli çalışmaların ve incelemelerin daha
kapsamlı bir şekilde tamamlanabilmesi için
ertelenmesi yönünde alınan İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabulüne
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
70-İlçemizin Çatalçam Mahallesi 150 ada 1
parselde bulunan taşınmaz için ekli krokide koordinatları verilen kısmından içme
suyu iletim hattının geçirilmesi hususunda
BASKİ Genel Müdürlüğüne gerekli tahsis
izninin verilmesine, ilgili kurum tarafından
talep edilmesi halinde belirtilen koordinatların bulunduğu alanın ifraz işlemlerinin
yapılarak tapu devrinin yapılması yönünde
alınan İmar Komisyonu kararının gediği
şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile
karar verilmiştir.
71-İlçemiz Çakmak ve Cebeci Mahalleleri
sınırlarında ve Dursunbey 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planında “Özel Proje Alanı” lejantında kalan, 121-D-18-B-4-A-1 ve
121-D-18-B-4-A-2 paftaları dahilindeki bölgede İmar Değişikliği yapılması talebinin
ayrıntılı görüşülmesi amacıyla İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile
karar verilmiştir.
72-1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda
“Belediye Hizmet Alanı” lejantında kalan
İlçemiz Bozyokuş Mahallesi 781 ada 1 parselde imar değişikliği yapılması konusunun
ayrıntılı incelenmesi amacıyla İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile
karar verilmiştir.
73-5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.
maddesi gereğince, bir sonraki meclis
toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı
salonunda 02 Ağustos 2021 Pazartesi günü
Saat 17.30 da yapılmasına mevcudun oy
birliği ile karar verilmiştir.

BALIKESİR DURSUNBEYLİLER DERNEĞİMİZ ÜYESİ AHMET BILDIR’IN DÜĞÜN DAVETİ

09 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16.00 GELİN ÇIKARMA VE YEMEK
SAAT 19.00 ‘DA ONUR KIR BAHÇESİNDE EĞLENCE YAPILACAKTIR.
HEMŞERİLERİMİZ DAVETLİDİR. AHMET BILDIR
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AĞAÇLANDIRMA POLİTİKASI DEĞİŞMELİ
AĞAÇLANDIRMA
POLİTİKASI
DEĞİŞMELİ
Yaz ayları geldiğinde her
sene ülkemizin yaşadığı en
büyük felaketlerden birisi
FARUK BALCI Orman yangınlarıdır. Özellikle Temmuz-Eylül ayları döneminde çam ağaçlarının olduğu bölgeler
ağırlıklı olmak üzere çıkan yangınlar, doğaya ve milli ekonomimize büyük zararlar
vermektedir.
Kasıtlı çıkarılan yangınlar son zamanlarda
daha fazla gündeme gelmekte ise de tabii
şartlar yüzünden çıkan orman yangınları
sebebiyle yanan sadece ağaçlar değil, ormanlar içinde yaşayan hayvanlar da büyük
zarar görmektedir.
Çam ağaçlarının Türkiye’de yaygınlaştırılması ile ilgili kurulan tuzak ne yazık ki
başarılı olmuştur. İnternette çok yerde görebileceğiniz bir bilgiyi sizlerle paylaşmak
istiyorum. 1951-1952 yıllarında İspanya
Hükümeti, Türkiye’den çok yüksek miktarda odun kömürü satın almak istiyor.
O güne kadar İspanya’ya yapılan ihracat
kalemleri arasında yer almayan bu talebin
bir de özel şartı vardı:
Kömürler İskenderun’dan Saroz Körfezi’ne
kadar Akdeniz ve Ege sahillerinde doğada
kendiliğinden yetişen ve “delice” adıyla
anılan aşılanmamış zeytin ağacından elde
edilmesi isteniyordu.
Bu istek, dönemin Hükümeti tarafından
yüksek getirisinden dolayı sevinçle karşılanıyor, ülkemizde bol miktarda bulunan delice kömürü ihraç edilmeye başlanıyordu.
Görgü tanıklarının anlattıklarına göre,
limanların üzeri gemi yüklemeleri sebebiyle kara bir bulut ile kaplanıyor, göz gözü
görmüyordu.
O yıllarda Ankara’da görev yapan ABD Ticaret Ataşesi, dönemin Dışişleri Bakanı’na
ihraç edilen kömürün İspanya tarafından
nasıl değerlendirildiği, ya da nerelerde
kullanıldığını araştırıp araştırmadıklarını
soruyor. Aldığı cevap, getirisinin önemli
olduğu, nerede kullanıldığının Türkiye’yi
ilgilendirmediği şeklinde oluyor.
Bunun üzerine ataşe konuyu kendisi
araştırıyor ve otoyollarda dolgu malzemesi
olarak kullanıldığı bilgisine ulaşıyor. Bununla yetinmeyip ABD’de tanıdığı mühendislerden bilgi alıyor ve otoyolda kömür
dolgunun bir yararı olmadığını öğreniyor.
Öğrendiklerini Bakan’a iletiyor, Türkiye’nin
rahatsız olmadığını, gelirden dolayı memnun olduklarını söylüyor, konu kapanıyor.
Aşılanmamış zeytin ağacına “Delice” denir.
Delice ağacının zeytin aşılamak için en
uygun ağaç olduğunu bilenler Türkiye’ye
oyun oynamışlardı. Sonuç olarak, İspanya
dünyanın en büyük zeytinyağı ihracatçısıdır ve ne tesadüf ki aynı yıllarda Türkiye
margarinle tanışmıştır.

Yine Marshal yardımlarıyla Ege ve Akdeniz
bölgemizdeki milyonlarca zeytin ağacımız
kökünden sökülerek gemilerle Avrupa’ya
götürüldü.
ABD bize bu ağaçların yerine milyonlarca
kavak ve çam fidanı verdi. Kavak ağacı
memlekette alerjik hastalıklar başlattı. Çam
ağacı ise bildiğimiz yağlı çıra idi.
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86. Dursunbey Panayırı
10-15 Ağustos’ta
yapılacak

Dağlarımıza ovalarımıza her yere diktiğimiz
çam ağaçları yaz aylarında saatli bombaya
dönüşmektedir.
Bu ağaçlar yandığı zaman kozalakları patlayıp yanar halde 200 metre uzağa fırlamakta
ve oradaki çam ağaçlarını da tutuşturmaktadır.
Ne yazık ki Türkiye’de zeytin ağaçları hâlâ
kesiliyor ve bunun ekonomimize büyük
zararı oluyor.
Sağlıklı zeytinyağı pahalıya mal oluyor ve
bunun yerine ayçiçek yağı ve margarin
kullanmak zorunda kalıyoruz.
Hâlbuki Atatürk döneminde bütün yurttaki
bütün zeytin ağaçları sayılıp kayıt altına
alınmıştır.
Bizim zeytinyağı üretimimizin azalması en
çok İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın işine
yaramıştır.
Mevcut olan orman yapısını bir anda değiştirmemiz mümkün değil.
Fakat en azından bundan sonra kurulacak
ormanlarda ve yapılacak ıslah çalışmalarında ağaç türleri mutlaka değiştirilmelidir.
Bilindiği gibi ülkemizde orman ürünleriyle
geçinen birçok çiftçi ailemiz var.
Devletimiz bu çam ağaçlarının yerine zeytin, ıhlamur, servi, akasya, ahlat, dişbudak,
meşe, kuşburnu, ceviz, badem, incir, sakız
ağacı dikse hem bu ağaçlar kolay kolay
yanmaz, hem de köylümüze bir ek gelir
olur.

Dursunbey Belediyesi·
Panayır Yerlerimiz Satışa Çıktı.

10-15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek olan 86. Dursunbey Panayırında yer
satışları Belediye Encümeniz koordinesinde gerçekleşti. Esnafların yoğun ilgi
gösterdiği ihalemizde 11 adada toplam
530 adet parsel satışa çıkarıldı. İhalemize
ilgi gösteren esnaflarımıza teşekkür eder,
hayırlı işler dileriz...

Dursunbey BALMEK tarafından Kadıneli Sergisi açıldı

Ne yazık ki hâlâ bıkıp usanmadan çam dikiyoruz. Her Ağaç dikme etkinliğinde gördüğümüz tek ağaç çam ağacıdır.
Öğrenciler, öğretmenler ve protokol ile
orman haftasında bir araziye çam ağacı
dikmek genel bir alışkanlık olmuş.
Doğal olarak oluşan çam ormanları arasında ıslah çalışmaları yaparak en az 1-2
kilometre farklı bir ağaç türü dikmeliyiz.
Yıllar önce Türkiye üzerinde kurulan tuzaklar devam etmesin.
Yanan Ormanların yerine yangına dayanıklı, katma değeri yüksek ve verimli ağaçlar
dikelim. Ekonomik alanda sadece kereste
olarak kullanılan çam ağacının yerine tüm
dünyada farklı ağaç türleri
kullanılıyor. Kereste sektörü ile ön planda olan Dursunbey’de çam dışında farklı
ağaçların marangozluk ve inşaat işlerinde
kullanıldığını görüyoruz.
Bundan sonra ne olur bu ülkeye çam ağacı
dikmeyin.

Dursunbey BALMEK tarafından
açılan Kadıneli Sergisi Ada Kahve
yanında bulunan amfi park’ta açıldı. İki gün boyunca açık kalacak
olan sergimiz saat 18.00’da gitar
ve bağlama kursiyerlerimizin konserine ev sahipliği yaptı.
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Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve
eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.
Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki,
Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.
-

BESMELE

“Rahmân ve Rahîm
olan Allah’ın adıyla.” [Fatiha, 1/1]
Her güzel ve önemli çalışmaya Peygamber Efendimiz
(s.a.s.) besmele ile
yani Allah’ın adını
anarak başlamamızı
tavsiye etmektedir.
Besmele çekmek bir
anlamda, çalışmalarımızda Allah’ın

Günün Ayeti

Rabbinden sana
vahyedilene uy.
Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
(Ahzâb, 33/2)

Günün Hadisi

Kendisine bir ikramda
bulunulan kişi, imkân
bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa
(o iyiliği yapana) iltifat
etsin çünkü o böylece
şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği
gizleyen ise nankörlük
etmiş olur.

(Ebû Dâvud, “Edeb”, 12)

GÜNÜN DUASI

Rabbim! Senden,
gerek bu gecenin
gerekse sonraki gecelerin hayrını istiyorum. Gerek bu gece
gerekse diğer gecelerin şerrinden de
Sana sığınıyorum.
(Ebû Dâvud, “Edeb”, 109)

Cuma Hutbesi: “““Afetlere Karşı Sorumluluğumuzun İdrakinde Olalım”

“İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri
yüzünden karada ve
denizde düzen bozuldu.” (Rûm, 30/41)
Bizler, bir çevrenin
içinde ve bir çevreye
muhtaç halde yaratıldık. Çevremiz bizler için hayat demektir; hayatın rengi, ahengi, dirliği ve birliği demektir. Kâinat, Cenâb-ı
Hakk’ın eseri ve insana emanetidir. Bu sebepledir ki
yeryüzünün şerefli halifesi olarak bizler, bütün insanları, canlı cansız bütün mahlûkatı korumakla, onlara
karşı şefkatli ve merhametli olmakla yükümlüyüz. Bu
sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizde çevremizle
birlikte bizler de ihya oluruz. Aksi halde zarar görecek
olan sadece yeryüzü ve gökyüzü değil aynı zamanda
hepimiz ve geleceğimizdir.
Son günlerde yaşadığımız afetler hepimizi derinden
üzdü. Bir yandan sellerin açtığı yaraları sarmaya çalışıyoruz. Diğer yandan ciğerlerimizi dağlayan orman
yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Böylesi zor günlerde
şunu bir kez daha hatırlamalıyız ki sel, heyelan, yangın, deprem, kuraklık ve salgın hastalık gibi afetler
karşısında can ve mal kaybımızı en aza indirmek ancak gerekli tedbirleri almakla mümkündür. Zira tabiat
olayları, sünnetullah yani ilahi düzen ve kanunlar
gereği, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde meydana gelmektedir. Dolayısıyla bir mümin, sorumluluğunu ihmal
edip göz göre göre afetlere kapı aralayamaz. Yeryüzünde dengeleri bozacak adımlar atamaz. Nitekim
afetlerin kötü neticelerinin önemli bir kısmı insanoğlunun kendi hata ve ihmalleri sebebiyledir. Rabbimiz
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “İnsanların
kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.”[1]
Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:
“Kendi kendinizi tehlikeye atmayın.”[2] O halde sel,
heyelan ve deprem riski bulunan bölgelerde tabiatın
dengelerine, bölgenin gerçeklerine uygun, doğru ve
sağlam adımlar atalım. Yangınlara sebebiyet verecek
ihmalden ve sorumsuz davranışlardan uzak duralım.
Ormanlarımızı bilerek yakan, vatanımıza göz diken,
milletimizin canına kast edenlere gelince dünyada
ve ahirette Allah’ın, meleklerin, insanların ve diri diri
yanan bütün canlıların laneti onların üzerinedir. Onlar
her iki âlemde de yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol!”[3] Öyleyse geliniz, üzerimize
düşen sorumlulukların idrakinde olalım. Acı tecrübelerden ders alalım. Güvenli bir hayat için afetlere karşı
hazırlıklı olalım. İçinde bulunduğumuz yaz günlerinde
başta orman yangınları olmak üzere her türlü afet ve
acil durum anlarında duyarlı olalım ve yetkili mercileri
haberdar edelim.
Bu vesileyle afetlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Rabbimizden rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Sayfa 4
-

DİNİMİZ
İSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed

“Allahümme

salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala ali seyyidina
Muhammed
‘’ Şüphesiz, Allah ve melekleri
Peygambere salat ederler. Ey iman
edenler, siz de ona salat edin ve
tam bir teslimiyetle ona selam
verin. ‘’( Ahzâb - 56 )

Peygamberimize Salavat
Getirmek
Ey Allah’ın Resûlü
Elfü elfi salatin ve elfü elfi
selamün aleyke Ya Habiballah
Binlerce salat ü selam
Sana ey Allah’ın Sevgilisi
Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin
aleyke ya Emîne vahyillah

Sana binlerce salat ü selam
olsun ey Allah’ın vahyinin
emîn temsilcisi
“Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala ali seyyidina
Muhammed
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--Çevre dostu otobüsler yollarda
HEM DOĞA DOSTU HEM DE EKONOMİK

Sayfa 5

BAŞKAN YILMAZ: “ÜCRETSİZ YOLCUTAŞIMADA
TÜRKİYE 1.’SİYİZ”
-

-

Çevre dostu otobüsler yollardYÜZDE 100 AVANTAJLI ALINDI

Şu anki (2021 yılı) güncel fiyatı 160 milyon liraya olan otobüsler
2020 yılında projelendirilerek, kredi kullanılmadan belediyenin
öz sermayesi ile Türk Lirası üzerinden 78 milyon liraya satın
alınarak yüzde 100 avantaj sağlandı. Otobüsler, Şehirler Arası
Terminal bölgesine 4 bin m2’lik alana kurtulan CNG istasyonundan yakıt deporlarını dolduracak.
HEM DOĞA DOSTU HEM DE EKONOMİK
Çevre ve doğa dostu ekolojik ve verimli sessiz bir kullanımı

olan diğer yakıtlara göre sıkıştırılmış doğalgaz CNG kullanan
otobüsler yüzde 90 daha az azot, yüzde 15 daha az karbon monoksit içeriyor. Ayrıca CNG’nin mazottan yüzde 30, benzinden
yüzde 70, LPG’den de yüze 40 daha tasarruflu.
SON DERECE GÜVENLİ
Sıkıştırılmış Doğal Gaz CNG, güvenliğinin yüksekliği havadan

hafif olması sızıntılarda parlama ve patlama olasılığının düşük
oluşu bilimsel verilere göre çok düşük. 120 ve 125 oktan değeri
ile tam yanan CNG yağla karışmadığı içinde bakım maliyetleri
ve bakımında son derece uygun.

BAŞKAN YILMAZ: “EKONOMİK,KALİTELİ HİZMET”
Büyükşehir şehrin her yerine tüm hizmetleri ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Hizmetlerimiz
yaparken plan ve bütçe istiyoruz, insan kaynağını doğru
kullanıyoruz. 20 ilçe belediyemizle beraber katılımcı belediyecilik diyerek yola çıkarak temel sorunları belirledik ve
bunlara nasıl çözümler oluştururuzu düşündük. Otobüsleri satın aldığımız yerli fabrikamızı inceledik ve en ekonomik, kaliteli hizmeti çevreyi koruyarak yaptığını gördük”
dedi.
BAŞKAN YILMAZ: “İŞLEREÖNDEN AKIL KOYUYORUZ”
Lider adamın sorunu çözen adam olmadığını vurgulayan
Başkan Yılmaz, sorunlar çıkmadan önce onu planlayıp
sorun olmasını engelleyen insanın lider olduğunu söyledi. Şehrin önüne geçtiklerine dikkat çeken Başkan Yılmaz,
“Sorunlar çıkmasın diye valimizle, milletvekillerimizle,
belediye başkanlarımızla, siyasilerimizle idari mülki amirlerimizle sürekli istişare halindeyiz. Pandemi çıkmadan
önce biz hep beraber akıl koyarak otobüs konusunda bu
noktaya kadar geldik” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “ÜCRETSİZ YOLCUTAŞIMADA
TÜRKİYE 1.’SİYİZ”
Şehirdeki vatandaşların yüzde 35’ini belediye otobüslerinin taşıdığını ve geriye kalan vatandaşları da diğer
esnafların taşıdığını belirten Başkan Yılmaz “Uyumlarından dolayı, halkın memnuniyetini düşündükleri için şoför
esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Balıkesir’de günlük
ortalama 250 bin vatandaş ulaşım araçlarını kullanıyor.
Vatandaşlarımızın konforu için 1000’e yakın yeni durak,
500’e yakın durağı da yeniledik. Nüfusa oranla ücretsiz
yolcu taşımada yüzde 50 ile Türkiye’de birinci sıradayız.
Her iki vatandaştan birisini ücretsiz taşıyoruz. 65 otobüsümüz şehrimize hayırlı olsun. Son günlerde yaşanan
yangınlarla devletimiz tüm imkanlarını kullanarak mücadele ediyoruz. Her yanan ağacın yerine yeni fidanlar
dikeceğiz” dedi.
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Kaymakamımız Rahmi BULUT ilçemizde görev yapan
din görevlileri ile aşı çalışmaları ve orman yangınlarıyla mücadele konuları hakkında bilgilendirme yaptı

Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan’
Cihan Pehlivanımız Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına 61.’si düzenleniyor

Kaymakamımız Rahmi BULUT ilçemizde görev yapan din
görevlileri ve ilçemiz mahalle muhtarları ile aşı çalışmaları
ve orman yangınlarıyla mücadele konuları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Balıkesir Valisi Sayın Hasan ŞILDAK Başkanlığında Orman Yangın
larıyla Mücadele Koordinasyon Toplantısına Kaymakamımız sayın
Rahmi BULUT, İlçe Emniyet Müdürü,Jandarma Komutanı,Dursun
bey ve Alaçam Orman İşletme Müdürleriyle birlikte video konferans yöntemi ile katıldı.

ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI HASAN AVCI;
Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan’a Cihan Pehlivanımız Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına 61.’si düzenlenecek olan
güreşlere daveti için çok teşekkür ediyor, şimdiden kol bağlayacak tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz.dedi.

“Şimdi daha yeni daha güçlüyüz--BBB 35 kamyonu filosuna kattı

DURSUNBEY GÜĞÜ KÖYÜ DERNEĞİ BAŞKANI HALİL
ÖZCAN ÜLKÜ TV’DE KÖYÜNÜ VE KÜLTÜRÜNR TANITTI.

-“Şimdi daha yeni daha güçlüyüz”
---BBB 35 kamyonu filosuna kattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreci 65 otobüsün ardından 35 kamyonu da filosuna dahil ederek gücüne güç
kattı. Başkan Yılmaz, “Hizmete aldığımız otobüslerimize
‘Yakışıklı’ adını verdik, bugün de kamyonlarımıza ‘Pehlivan’
adını veriyoruz. Şimdi daha yeni ve daha güçlüyüz. 20 ilçemizde etkin ve hızlı hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

#güğüköyüderneği Başkanı Halil Özcan

Kendi kültürü ile ilgisi olmayan insan ülkesinin yabancısıdır.
Yöresel yemeklerimiz oyunlarımız sohbetlerimiz kültürümüz çok yakında Harun Şen’in sunumuyla ÜLKE TV. ekranlarında Emeği geçen
bütün üyelerimize teşekkür ederiz. #güğüköyüderneği

