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Büyükşehir her ilçeye tanıtım filmi çekiyor

DURSUNBEY’ Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 5 bin 6 lira oldu

-- Büyükşehir her ilçeye tanı-
tım filmi çekiyor

--- Büyükşehir’den her ilçeye 
özel tanıtım filmi
Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si, 20 ilçenin her birinin turizm 
potansiyelinin ön plana çıkarıl-
dığı tanıtım filmlerini hazırlıyor. 
İlk aşamada 5 ilçenin filmlerini 
tamamlayan Büyükşehir Beledi-
yesi, yılsonuna kadar 20 ilçenin 
filmlerini tamamlayacak. Pande-
minin etkisiyle evlerden çıkıl-
mayan uzun günlerin ardından 
aşılamaların gerçekleştirilmesiy-

le, yeniden tatil ihtiyacını karşı-
lamaya yönelen kişilerin seyahat 
noktalarından beklentileri de 
değişti. Seyahat tercihlerinde 
kalabalık, kitle turizminin ön 
planda olduğu trendlere dayalı 
turizm yerine; doğala ve kırsala 
yatkın, kolay erişilebilir ve 
kişiselleştirilmiş turizm eğilimi 
gün geçtikçe daha popüler hale 
geldi.
Buradan yola çıkarak şehrin 
turizm dinamiklerinin gün yüzü-
ne çıkarılması amacıyla Balıke-
sir Büyükşehir BelediyeMeclisi 
Turizm Komisyonu öncülüğün-
de, Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı-
na bağlı Turizm ve Tanıtım Şube 
Müdürlüğü tarafından 20 ilçenin 

turizm potansiyellerinin gözler 
önüne serildiği tanıtım filmleri 
çekiliyor.

 
Gömeç, Havran, İvrindi, Savaş-
tepe ve Susurluk’un tanıtım 
filmleri tamamlandı. İlk aşamada 
5 ilçeyle başlayan tanıtım faali-
yetleri, ikinci altı ayda 10 ilçede, 
yılsonuna kadar da 20 ilçede ta-
mamlanacak. Sosyal medya için 
1 dakika ve 3 dakikalık versiyon-
ları sunulan filmler, gösterildiği 
tüm organizasyonlarda büyük 
beğeni topladı.
2019’da Avrupa Komisyonu tara-

fından “Sağlık ve Esenlik Turiz-
mi” temasıyla Avrupalı Seçkin 
Destinasyonlar (European Desti-
nastions Of Excellence) ödülüne 
layık görülen Balıkesir’in; çok 
bilinmeyen, keşfetmeye açık 
alanları tanıtım filmlerinde öne 
çıkarılıyor. 

Bilinirliği daha düşük olan ilçeler 
tanıtım faaliyetinde ön plana 
alınıyor

Dursunbey Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 5 bin 6 lira oldu
Dursunbey Belediyesi Personel A.Ş. ile Hak-İş Konfederasyonuna 
bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 2021 yılı enflasyon farkı iyileştir-
mesi ek protokolü imzalandı. Buna göre Dursunbey Belediyesinde 
en düşük işçi maaşı 5 bin 6 TL olacak.
Dursunbey Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2021 yılı 
enflasyon farkı iyileştirmesi ek protokolü imzalandı. Dursunbey Be-
lediyesi çatısı altında Personel A.Ş.’ye bağlı olarak görev yapan 135 
işçiyi kapsayan 2021 yılı enflasyon farkı iyileştirmesi protokolünde 
en düşük maaş 5 bin 6 lira olarak belirlendi.
Dursunbey Belediyesinde düzenlenen imza törenine; Belediye 
Başkanı Ramazan Bahçavan, Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
Halil Sarıoğlu, Hizmet-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Savaş 

Dal, Dursunbey Belediyesi İşyeri Temsilcileri ve personeli katıldı. 
İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 
“Hizmet-İş Sendikası ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde güncel 
durumları da değerlendirip, ilgili müdürlüklerimizle görüşerek olum-
lu ve güzel bir sonuca vardık. 
Yeni zam oranını açıklayan Başkan Bahçavan, “Dursunbey 
Belediyesi’nde en düşük personel maaşı 5 bin 6 lira olmuştur. 
Hayırlı uğurlu olsun. Ben sizlere kazasız belasız olarak çalışmaları-
nızda kolaylıklar dileyip, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim 
bizlere sizlerin de vesilesi ile en güzelini yapmayı nasip etsin.” diye 
konuştu.
Konuşmaların ardından imzalar atılarak sözleşmenin hayırlı olması 
temennileri işçiler işverenler arasında ifade edildi.
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 - DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞIDURSUNBEY BELEDİYESİ
 

 Dursunbey Kaymakamlığı Kadına Yönelik Şiddet ve Bağımlılıkla Mücadele Konu-
lu Toplantı Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı 
Muzaffer Mete TOKLU ve Daire Amirlerinin Katılımıyla Kaymakamlık Toplantı Salo-
nunda gerçekleştirilmiştir.

Dursunbey Belediyesi
Dursunbey’de Kapalı Köy Yolu Kalmadı
Yetkililer Buzlanma sebebi ile zincirsiz se-
yahat yapılmaması hususunda uyarıyor...
Karla Mücadele Raporu
92 Personel 
5 Grayder
6 Loader
3  Kazıyıcı Kamyon  
1 Tuzlama Robotu  
3  Kazıyıcı Traktör  
3 Mobil Tuzlama Aracı
102 Kırsal Mahalle Yolu Açıldı
 0 Kırsal Mahalle Yolu Kapalı
Buzlanma sebebi ile zincirsiz trafiğe çıkıl-
mamalı
iDursunbey Belediyesi, Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyesi ve Dursunbey Orman İşletme 
Müdürlükleri iş birliği ile sahada çalışmala-
rımız aralıksız devam ediyor. Yollarda tuzla-
ma çalışmaları devam etmektedir...

AHMET AKIN CHP BALIKESİR İL BAŞKANLIĞINDA  GÜNDEMİ 
DEĞERLENDİRDİ.

            

. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN ile 
birlikte deprem bölgelerindeki mahallelerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde 
bulundular.

Ahmet Akın, 
Chp Balıkesir Il 

Başkalığı'da.
#CHP #Balıkesir İl 
Başkanlığımızda 

gündemi değerlen-
dirmek üzere basın 
açıklamamızı ger-

çekleştirdi.

. Dursunbey Kaymakamlığı
Kadına Yönelik Şiddet ve Bağımlılıkla 
Mücadele Konulu Toplantı Kaymaka-
mımız Rahmi BULUT Başkanlığında, 

Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Mete 
TOKLU ve Daire Amirlerinin Katılımıyla 
Kaymakamlık Toplantı Salonunda ger-
çekleştirilmiştir.
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KARESİ’DE KARLA MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYORDURSUNBEY’DE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

 

KARESİ’DE KARLA MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

- KARESİ’DE KAPSAMLI KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI

Yoğun kar yağışı için günler öncesi hazırlıklarını tamamlayan Karesi 
Belediyesi ekipleri yağışın başlaması ile birlikte karla mücadele ça-
lışmalarına başladı. Ekipler sabah saatlerine kadar şehir merkezin-
de tüm yolları açtı, kırsal mahallelerde ise kapalı yol bulunmazken 
kar küreme, tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Türkiye’nin büyük bölümü ve Balıkesir’i etkisi altına alan kar yağışı 
öncesi Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hazırlıklarını 
yaptı. Karla mücadele ekiplerinin kar yağışının ardından başlattı-
ğı çalışmalar sayesinde ulaşıma kapalı yol kalmazken, ekipler 24 
saat boyunca hizmet veriyor. Belediye ekipleri, yağış süresince 
Karesi’de kar ve buzlanma ile mücadele etmeye devam edecek.

EKİPLER 24 SAAT GÖREVDE
Karla mücadele kapsamın-
da kırsal mahalle yolları için 
belirlenen güzergahlarda 4 
greyder, 2 adet loader 24 saat 
hazır bekletiliyor.
 Bunun yanında şehriçi karla 
mücadele çalışmaları kapsa-
mında ise 6 adet kazıcı yük-
leyici, 6 adet açık kasa kam-
yonet ile tuzlama ekibi, 1 adet 
küreme tuzlama kamyonu, 

1 adet traktör ve 1 adet lastikli ekskavatör aktif çalışacak şekilde 
hazır bekletiliyor. 
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü personeli de takviye edilirken, toplamda 
200’e yakın Karesi Belediyesi personeli çalışmalarını kesintisiz 
sürdürüyor.
Bunların yanında kırsal mahalle yollarındaki çalışmalarda Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi ekipman ve ekipleri de destek veriyor. Kırsal 
mahalle yollarında anlık kapanmalar olsa da ekipler yolları yarım 
saat gibi kısa bir sürede açarak yeniden kullanıma sunuyor. Karesi 
Belediyesi ayıca yolda kalan vatandaşlar için kurtarma hizmeti için-
de bir ekibini hazırda tutuyor.
KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Yolların kapanmaması, kayma ve buzlanmanın oluşmaması için 24 
saat görev yapan kar timi, ana arterler başta olmak üzere köy yolla-
rında da gece boyunca çalıştı. 
Yaya güvenliğini sağlayacak tedbirleri de alan ekipler, buzlanmadan 
dolayı oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek, ulaşım ve günlük 
yaşamın aksamaması noktasında yağışın başladığı saatlerden itiba-
ren vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda da kar küreme 
ve tuzlama çalışması yaptı.

Ekipler ayrıca buzlanma ve kaymaya karşı 48 saat ve -24 dereceye 
kadar etkili solüsyon ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı cad-
de ve sokaklarda çalışma yaptı. 
Belediye yetkilileri vatandaşların yağış boyunca yaşanacak olum-
suz durumları Karesi Belediyesi’nin 444 99 10 numaralı Çağrı 
Merkezi’ne iletmelerini istedi. Karesi Belediyesi, vatandaşları kar 
yağışının yoğun olduğu durumlarda toplu taşıma vasıtalarını kul-
lanmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları 
konusunda uyardı.

Dursunbey’de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor
Dursunbey’de geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan yoğun 
kar yağışı İlçe merkezi ve ana yollarda hayatı olumsuz etkile-
di. Yollar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey Beledi-
yesi ekipleri ve Karayolları tarafından kısa sürede temizlene-
rek trafiğe açıldı.

Türkiye’nin birçok ilini etkisi 
altına alan şiddetli kar ya-
ğışı Balıkesir’in Dursunbey 
ilçesinde de hayatı olumsuz 
etkiledi. Dursunbey’de yük-
sek kesimlerde kar kalınlığı 
50 santimetreye ulaştı. Hafta 
sonu ilçe merkezi ve kırsal 
mahallelerde etkili olan kar 
kısa sürede ilçenin tamamını 
beyaza bürüdü.

12 kırsal mahalle yolu kapalı
Kar yağışının başlaması ile birlikte Dursunbey Belediye Baş-
kanı Ramazan Bahçavan başkanlığında koordinasyon mer-
kezi kurulan ilçede öncelikle hastalık, ölüm, acil durum yaşa-
yan kırsal mahallelerin yolları açıldı. Kar yağışının etkisinin 
azalmasının ardından hafta sonu yolları kapalı olan 88 kırsal 
mahallenin büyük kısmının yolları hafta başı itibari ile trafiğe 
açıldı. Toplam 102 mahallesi bulunan ilçenin 90 kırsal mahal-
le yolu trafiğe açılırken, yolu kapalı olan 12 kırsal mahallenin 
yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir ve Dursunbey Belediyesi 7/24 sahada
Balıkesir Büyükşehir, Dursunbey Belediyesi, Dursunbey Or-
man İşletmesi ekiplerinin koordinesi ile devam eden çalışma-
larda toplam 95 personel sahada görev yapıyor. Dursunbey 
Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya 
göre; 5 grayder,6 loader, 3 kazıyıcı kamyon, 1 tuzlama ro-
botu, 3 kazıyıcı traktör, 3 mobil tuzlama aracı ilçe genelin-
de çalışmalara aralıksız devam ediyor. Yapılan açıklamada; 
“Dursunbey Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 
Dursunbey Orman İşletme Müdürlükleri iş birliği ile sahada 
çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kapalı olan mahalle 
yollarımız da çalışmalar devam etmektedir” denildi.
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Günün Ayeti
Bu bir mübarek kitaptır 
ki onu sana, insanlar 

âyetleri üzerinde iyice 
düşünsünler, akıl izan 

sahipleri ondan dersler, 
öğütler alsınlar diye 

indirdik.
(Sâd, 38/29)

Günün Hadisi
Allah, bana şunu vah-
yetti: “Birbirinize karşı 
alçak gönüllü olun. Hiç-
kimse başkasına karşı 
övünmesin. Hiçkimse 

haddini aşıp bir başka-
sına zulmetmesin.”
(Müslim, “Cennet”, 64)

GÜNÜN DUASI
Rabbimiz! Bizi, inkâr 

edenler için bir sınama 
konusu yapma. Bizi ba-
ğışla, Rabbimiz! Çünkü 
kudret ve hikmet sahibi 

olan Sensin.
(Mümtehine, 60/5)

BESMELE
“Rahmân ve Rahîm 

olan Allah’ın 
adıyla.”  

[Fatiha, 1/1]
Her güzel ve önem-

li çalışmaya Pey-
gamber Efendimiz 
(s.a.s.) besmele ile 
yani Allah’ın adını 

anarak başlamamızı 
tavsiye etmektedir.

Besmele çekmek bir 
anlamda, çalışma-
larımızda Allah’ın 

yardımını istemektir.

-

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.

Cuma Hutbesi: “İslam: Al-
lah Katında Yegâne Din”

“Kim İslam’dan başka bir 
din arama çabası içine 
girerse, bilsin ki bu kendi-
sinden asla kabul edilme-
yecek ve o ahirette ziyan 
edenlerden olacaktır.” (Âl-i 
İmrân, 3/85)
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i keri-
mede Cenâb-ı Hak şöyle 
buyuruyor: “Kuşkusuz 
Allah katında yegâne din 
İslam’dır.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte 
Allah Resûlü (s.a.s) şöy-
le buyuruyor: “Kim, Rab 
olarak Allah’tan, din olarak 
İslâm’dan ve peygamber 
olarak Hz. Muhammed’den 
razı olursa ona cennet 
vacip olur.”[2]
Aziz Müminler!
İslam; son Peygamber 
Hz. Muhammed Mustafa 
(s.a.s) tarafından insanlığa 
tebliğ edilen hayat niza-
mıdır. Hz. Âdem’le birlikte 
insanlığa ulaşmaya baş-
layan vahyin son ve en 
mükemmel halidir.
İslam; insanı, dünya ve 
ahirette Allah’ın nimet-
lerine ulaştıran kutlu bir 
davettir. Kurtuluş ve se-
lamete çıkaran dosdoğru 
bir yoldur. O, her ruhun 
istediği, her akl-ı selimin 
aradığı ve kıyamete kadar 
geçerli olan tek hak dindir.

Değerli Müminler!
İslam, hayatın gayesi-
ni ve yaratılış hikmetini 
öğrenmek isteyen insana 
ikna edici cevaplar sunar. 
İnsanın hayatını anlamlı 
kılar. Onu her daim iyiliğe 
ve hayra çağırır. 
Canın, malın, aklın, dinin 
ve neslin korunmasını 
emreder. Daralan kalplere 
kuvvet, bunalan ruhlara 
metanet verir. İnsana ken-
disiyle, Rabbiyle, insanlar-
la ve tüm canlılarla sağlıklı 

bir iletişim kurmasında 
rehberlik eder. İnsanoğ-
luna, aklını ve yüreğini 
kullanarak yaşanabilir bir 
dünya inşa etmenin yolla-
rını öğretir.   

Kıymetli Müslümanlar!

Bütün insanlığa gönderi-
len İslam’ın ruhu, tevhit, 
samimiyet ve istikamettir. 
Evet, yüce dinimizin ruhu, 
Allah’ın birliğine gönülden 
inanmak ve ona hiçbir 
şeyi ortak koşmamaktır. 
O’ndan başkasına kulluk 
ve ibadet etmemektir. 
İşlerinde ve bütün halle-
rinde doğruluk yolundan 
gitmektir. 
Nitekim “Bana İslam ile 
ilgili öyle bir nasihat ver 
ki, bu konuda başka kim-
seye soru sorma ihtiyacım 
kalmasın.” diyen bir sa-
habiye Sevgili Peygambe-
rimiz şöyle buyurmuştur:    
“Allah’a inandım de, onra 
da dosdoğru ol.”[3]

Aziz Müslümanlar!
Yüce dinimiz İslam, güzel 
ahlak dinidir. Hak ve haki-
kat, fıtrat ve hayat dinidir. 
Adalet ve rahmet, şef-
kat ve merhamet dinidir. 
Esenlik ve selamet, huzur 
ve güven dinidir. İlim ve 
hikmet,  itidal ve kolaylık 
dinidir.

Bugün bize düşen, 
İslam’ın eşsiz bir nimet ol-
duğunun farkında olmak-
tır. Bizi Müslümanlardan 
kıldığı için Yüce Rabbi-
mize daima şükretmektir.  
İslam’ın yüce değerlerini 
ve güzelliklerini hayatımı-
za aktarmaktır. İslam’ın 
dosdoğru yolundan ayrıl-
mamak, hayatımızı istika-
met üzere yaşamak için 
gayret sarf etmektir.

Unutulmamalıdır ki, bütün 
insanlığın huzur ve dirilişi 
İslam’dadır, İslam’ın ha-
yat yüklü mesajlarındadır. 
Yine hatırlanmalıdır ki, 
“Kim İslam’dan başka bir 
din arama çabası içine 
girerse, bilsin ki bu kendi-
sinden asla kabul edilme-
yecek ve o ahirette ziyan 
edenlerden olacaktır.”[4]

DİNİMİZDİNİMİZ
İSLAMİSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina Muham-
medin 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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ŞEKER AĞA HASAN CAN KÜLTÜR MERKEZİ’Nİ 
KAHKAHAYA BOĞDU

 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üreticinin elini
 güçlendiriyor

Üreticiye 15 milyon destek
Balıkesir Büyükşehir Be-
lediyesi, şehir ekonomi-
sinin lokomotifi tarım ve 
hayvancılığı önceleyerek 
hayata geçirdiği hizmetler-
le üreticinin elini güçlen-
dirmeye devam ediyor. 
Üretim merkezlerinden 
jeotermal kurutma tesisi-
ne kadar ürünlere katma 
değer sağlayacak birçok 

yatırımı hayata geçiren Büyükşehir, 2021 yılı içerisinde tarım ve 
hayvancılığa 15 milyon destek sağladı.
Balıkesir’in; verimli toprakları, bitki çeşitliliğinin zenginliği, coğ-
rafi konumu ve ekolojik uygunluğundan ötürü kırsalda kalkınmayı 
sağlamak ve şehir ekonomisini canlandırmak üzere tarımsal üre-
tim ile hayvancılık faaliyetlerine önemli destekler veren Büyükşe-
hir Belediyesi, bu alanlarda projeler üretmeye devam ediyor. 
Bin 131 mahallesinin, 960’ı kırsal mahalle statüsünde olan 
Balıkesir’in ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan tarım ve 
hayvancılık, şehirdeki sanayi faaliyetlerinin de yüzde 65’ini kapsı-
yor. 
Üreticiyi koruyarak üründe kaliteyi artırıcı çalışmalara öncelik 
veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, doğru tarım ve hayvancılık 
uygulamalarıyla su kaynaklarının da verimli kullanılması konu-
sunda üreticileri teşvik ediyor. 
Ücretsiz fide ve yem desteklerinden alım garantili ürün projeleri-
ne, küçükbaş hayvan dağıtımından yerli boz ırk sığırlarda verim 
artırma çalışmalarına, Balıkesir Kuzusu Damızlık Üretim Merkez-
lerinin kurulumundan arıcılık faaliyetlerinin teşvikine kadar daha 
birçok konuda çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı 
içerisinde tarım ve hayvancılığa 15 milyon destek sağladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
 üreticinin elini güçlendiriyor

ŞEKER AĞA HASAN CAN KÜLTÜR MERKEZİ’Nİ KAHKAHAYA 
BOĞDU

Altıeylül Belediyesi Yarıyıl Etkinlikleri kapsamında Muhteşem 
Yüzyıl dizisindeki Şeker Ağa karakteriyle tanınan Yüksel Ünal’ı 
Hasan Can Kültür Merkezi’nde 2’nci kez konuk etti.
YÜKSEL ÜNAL “PARTİLER ÜSTÜ BELEDİYE BAŞKANI HASAN 
AVCI’YA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Altıeylül Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu yarıyıl etkinlikleri progra-
mında sahne alan Yüksel Ünal, Hasan Can Kültür Merkezi’nde 2’nci 
kez sahne alarak soğuyan havaya rağmen Balıkesirlilerin içini ısıttı. 
Cana yakın ve içten tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanan Yüksel 
Ünal Altıeylül ailesinin bir ferdi gibi olurken, toplamda 2 perdelik 
stand-up gösterisinin ardından “Gerçekten çok ama çok güzel bir 
gündü. Her ayrıntıyı düşünen, incelikli, uzman ve sıcak ilgisiyle 
insana huzur veren Altıeylül Belediyesi ailesine ve bu aileye önder-
lik eden partiler üstü belediye başkanı Sayın Hasan Avcı’ya teşek-
kür ederiz. Nice buluşmalara” şeklinde konuştu. Hasan Can Kültür 
Merkezi’nde 2’nci kez sahne alarak ailemizin bir ferdi gibi olan 
Yüksel Ünal kardeşim yine hepimizin içini ısıttı ifadelerini kullanan 
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Bu soğuk havalarda bizleri 
kırmayarak Altıeylül’e gelen ve 2‘nci kez konuğumuz olarak bizle-
ri mutlu eden Yüksel Ünal kardeşimize şükranlarımızı sunmayı bir 
borç biliriz. Pozitif enerjisi ve samimi kişiliğiyle hepimizi etkileyen 
saygı değer sanatçımızı nice etkinliklerde aramızda tekrar görmek-
ten dolayı mutluluk duyarız” dedi.

“Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi kapsamında Dursunbey En-
düstri Meslek Lisesi Mobilya Bölümü Okullara Kütüphane yapıyor.

Faruk Balcı 1976 yılında mezun olduğum Balıkesir Altıeylül İlkokulu’nun 
kütüphanesini yapmak nasip oldu. Emeği geçen Dursunbey Endüstri 
Meslek Lisesi Mobilya Bölümü öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime 
teşekkür ederim. “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi kapsamında 
Balıkesir’de yaklaşık 240 okul için kütüphane yaptırıldı

Dursunbey Belediyesi ;Karla mücadele çalışmalarımız de-
vam ediyor.Çalışmalar kapsamında Fen İşleri, Çevre Koruma 
ve Kontrol, Park ve Bahçeler Müdürlüklerine bağlı ekiplerimiz 
kar küreme, tuzlama, kar kütlesi nakil çalışmalarını sürdürü-
yor.
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ALTIEYLÜL’DE KAR İLE MÜCADELE
 DEVAM EDİYOR

            

KARESİ’DE KARLA MÜCADELE 
ARALIKSIZ SÜRÜYOR

 DURSUNBEY ESNAF VE SANATKARLAR  ODASI 
BAŞKANI ORHAN TURAN 

Yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleşti.

            

            

ALTIEYLÜL’DE KAR İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR
Altıeylül Belediyesi beklenen kar yağışı öncesi aldığı önlemler 
sayesinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçerek sahadaki 
personeliyle başarılı bir mücadeleye imza atıyor.

KİMSEYİ MAĞDUR ETMEDİLER
Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce ger-
çekleştirilen kar ile mücadele faaliyetleri kapsamında Altıeylül’de 
meydana gelebilecek ulaşım, altyapı ve üstyapı sorunları önlenerek 
vatandaşların sorunsuz bir kış geçirmesi için mücadele veriliyor. 
Özellikle kırsal mahallelerde meydana gelebilecek olumsuzlukların 
önüne geçen Altıeylül Belediyesi, kötü hava şartları bitene kadar 
7/24 vardiya usulüyle sahadaki personeli ile görev almaya devam 
ediyor. dır, Esenli, Atköy, Paşaköy, Orhanlı, İnkaya ve merkez kırsal 
ayrımı yapmadan Altıeylül’ün her yerinde karla mücadele ekipleri 
görev almaya devam ediyor.

KARESİ’DE KARLA MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR
- KARESİ’DE KAPSAMLI KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
Yoğun kar yağışı için günler öncesi hazırlıklarını tamamlayan 
Karesi Belediyesi ekipleri yağışın başlaması ile birlikte kar-
la mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler sabah saatlerine 
kadar şehir merkezinde tüm yolları açtı, kırsal mahallelerde 
ise kapalı yol bulunmazken kar küreme, tuzlama çalışmaları 
devam ediyor.
Türkiye’nin büyük bölümü ve Balıkesir’i etkisi altına alan kar 
yağışı öncesi Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
hazırlıklarını yaptı. Karla mücadele ekiplerinin kar yağışının 
ardından başlattığı çalışmalar sayesinde ulaşıma kapalı yol 
kalmazken, ekipler 24 saat boyunca hizmet veriyor. Belediye 
ekipleri, yağış süresince Karesi'de kar ve buzlanma ile müca-
dele etmeye devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi 
Ocak ayı 2. birleşimini gerçekleştirdi

Esnaf odası Başkanı Orhan TuranYönetim kurulumuz ile ilk 
toplantımızı gerçekleştirdik. 
Alınan kararların hayırlı ol-
ması dileğiyle .Bizlere gönül 
veren ve güvenen tüm esnaf-
larımıza yönetim kurulumuz 
adına teşekkür ediyorum. 
Hayırlı olsun inşaallah.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Meclisimizin Ocak ayı 2. birleşimini gerçekleştirdik. 
Alınan kararların ilimize hayırlar getirmesi dileği ile...


