
DURSUNBEY'E YENİ BİR KAPALI 
PAZAR YERİ ŞARTMI? ŞART.
YENİ YAPILACAK PAZAR YERİ, ÇARŞI 
MERKEZİNDEN ÇOK UZAK OLMAMALI.
DURSUNBEY HER GEÇEN GÜN 
BÜYÜYEN BİR İLÇE OLSA, PAZAR YERİ 
NEREDE OLURSA OLSUN ÇOK ÖNEMİ 
OLMAZ.
SUÇLU ARAMIYORUZ. KİM NE DERSE 
DESİN HER GÜN KÜÇÜLEN BİR İLÇEYİZ.
BİR ŞEHRİ AYAKTA TUTAN 
ESNAFLARDIR.
YENİ YAPILACAK PAZAR YERİ, ÇARŞI 
MERKEZİNE UZAK OLURSA, ÇARŞI 
ESNAFLARI ÇOK ZARAR GÖRÜR.
YENİ YAPILACAK  PAZAR YERİ İÇİN 

EN UYGUN YER ESKİ KAMYON GARAJI 
OLABİLİR.
DÜĞÜN SALONU YIKILIP, ALTI 
PAZAR YERİNE İLAVE, ÜSTÜDE DÜĞÜN 
SALONU OLARAK YENİDEN YAPILABİLİR 
(Düğün Salonu yıkılmaz diyenlere eski 
Hastanemiz yıkıldı, Üçeylül ilkokulu 
yıkıldı, S.Göndür ilkokulu yıkıldı, 
Belediye yıkılıyor, düğün salonu da 
yıkılıp pazar yerine ilave edilerek 
yeniden yapılabilir)
BURALARI UYGUN DEĞİLSE ÜÇEYLÜL 
İLKOKULU YIKILDI, OKULUN YAPILIP 
YAPILMAYACAĞI BELLİ DEĞİL. 
OKULUN YERİNE KAPALI PAZAR YERİ 
YAPILABİLİR.
VEYA BAŞKA YERLER İSTİMLAK EDİLİP 
ÇARŞIYA YAKIN YERLERE YAPILABİLİR.
DEDİĞİMİZ DEDİK, BİZİM DEDİĞİMİZ 
OLACAK DER, PAZAR YERİNİ SAZ'A 
YAPARSANIZ,
PAZAR YERİ ÇOK GÜZEL 
OLABİLİR, AMA, HEM ÇARŞI 
ESNAFLARINDAN,HEMDE UZAK 
MAHALLELERDE YAŞAYAN 
VATANDAŞLARIMIZDAN ÖMÜR BOYU 
BEDDUA ALIRSINIZ.
DENMEDİ, YAZILMADI, SÖYLENMEDİ 
DEMEYİN.                      Mehmet Yarma
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SALGIN HASTALIK NEDENİYLE SAZ'A GİDEN CUMA PAZARI, 
BU HAFTA GERİ GELDİ.

CUMA PAZARI, ESKİSİ GİBİ ÇARŞI İÇİNE KURULDU.

NOT : DURSUNBEY'DEKİ VE BALIKESİR'DEKİ ESNAF ODALARI - ÇEŞİTLİ ESNAF 
KURULUŞLARI, BELEDİYEMİZİ ZİYARET EDEREK PAZAR YERİNİN YENİDEN 

ÇARŞIYA GERİ GELMESİNİ İSTEDİLER VE CUMA PAZARI ÇARŞIYA GERİ GELDİ.



2014 yılından bu güne altyapı takımına ağırlık ve-
ren Dursunbey Belediyespor Türk futboluna İlçede 
yetişen futbolcuları armağan etmeye devem ediyor. 
Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan ve Baba-
sı İrfan Gündoğan'ın da destek olduğu Dursunbey 

Belediyespor altyapı ta-
kımımında yetişen Onur 
Hüseyin Gevgin Malat-
yaspor'a, Meriç Demir 
ve Muharrem Yılmaz 
Balıkesirspor'a transfer 
oldular. Belediye Başka-
nı Ramazan Bahçavan'ı 
ziyaret eden futbolcular 
ve kendilerine her za-
man destek olan İrfan 
Gündoğan, transferlerin 
ayrıntıları hakkında Baş-
kan Bahçavan'ı bilgilen-
dirdiler. Belediye Başkanı 
Ramazan Bahçavan'da 

başarılı sporculara başarılar dileyerek, Dursunbey'in 
adını gittikleri camialarda başarı ile duyurmalarını 
temenni etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulu-
nan Ünlü Futbolcu İlkay Gündoğan'ın menejeri İrfan 

Gündoğan, Gündoğan ailesi olarak kendilerini spor'a 
adadıklarını belirtti. Gündoğan; "memleketimizden 
böyle pırıl pırıl çocukları görünce bizde verdiğimiz 
emeklerin karşılığını görüyoruz. Bizi sevindiriyor 
bu. İnşallah ileride daha parlak daha iyi yerlere ge-
lecekler. Allah yollarını açık etsin"dedi. Transfer olan 
futbolculara her daim destek olduklarını ifade eden 
Gündoğan; "Futbol camiasında bizim bir çevremiz 
var. Mümkün olduğu kadar çocuklarımız büyük ku-
lüplere gitmeden önce bir kontak kuruyoruz. Onlara 
desteğimizi ve yolarını açmaya çalışıyoruz. Tabi bu 
demek değildirki yanlızca bizim bu yolu açmamızla 
değil, onların kendi çabaları ile yol alacaklardır" dedi. 
Malatyaspor'a transfer olan Onur Hüseyin Gevgin 
dört yıl boyunca Dursunbey Belediyespor altyapı-
da oynadığını ve Bursapor'da 5 yıl oynadıktan sonra 
Malatyapor'a transfer olduğunu söyledi. Balıkesirs-
por'a transfer olan Muharrem Yılmaz ve Meriç Demir 
ise hedeflerinin kendilerini geliştirerek futbol'da ba-
şarılı olmak olduğunu ifade ettiler.
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Hain darbe girişiminin ardından bu yıl dördüncü kez 
gerçekleşecek olan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve 
Anma etkinlikleri Kent meydanında ki etkinlikler-
le icra edilecek. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 

üzerinden dört yıl geçti. Tüm Türkiye'de olduğu gibi 
Dursunbey'de de 15 Temmuz coşku dolu bir prog-
ramla kutlanacak. Kaymakamlık önünden Kortej 
Yürüyüşü ile başlayacak olan program, Kent Meyda-

nındaki etkinlikler ile devam edecek. 10 Temmuz'da 
Şehit kabirleri ziyaretleri ile başlayacak olan etkinlik-
ler 16 Temmuz 00.13'de selaların okunması ve gece 
çorbası ikramı ve demokrasi nöbeti ile son bulacak.

DURSUNBEY'DE 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ KENT 
MEYDANINDA YAPILACAK.

Dursunbey Belediyespor Futbolcu Transferine Devam Ediyor 
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Dursunbey İlçe girişlerinde başlatılan değişim eski Tavşanlı yolunda da 
gerçekleşti. Genişletilerek duble hale getirilen yol asfaltlanarak trafiğe 
açılacak. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın geçtiğimiz 
yıllarda projelendirdiği ve programa aldığı eski Tavşanlı yolunda asfalt ça-
lışmaları başladı. Uzun süredir alt yapı ve genişletme çalışmaları yapılan 
yol standartlara getirilirken, çift yön olarak önümüzdeki günlerde trafiğe 
açılacak.  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesi ekipleri 
tarafından gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Be-
lediye Başkanı Ramazan Bahçavan, yaklaşık bir aydan bu yana bu bölge-
de alt yapı ve üst yapı da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Başkan Bahçavan; “Yatılı Bölge Ortaokulu ile Suçıktı kavşağına kadar olan 
800 metrelik bu yolda iki gün içerisinde asfaltımızı bitirip vatandaşları-
mızın emrine sunacağız. Burada tabi işlerimiz yine bitmedi. Orta refüjün 
aydınlatması, sulama sistemleri ve bordürlerin boyanması ile inşallah Dur-
sunbey’in bu girişi çok güzel olacak. Ben bütün bu hizmetler ve yapılan 
işler için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a, 
ekibine, Dursunbey Şantiyesindeki ekibine ve Dursunbey Belediyemiz ça-
lışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Aydınlatma sistemi ve orta re-
füjlerin çimlendirileceği yolda önümüzdeki günlerde şerit çizim çalışması 
da gerçekleşecek.

DURSUNBEY YİBO KAVŞAĞI 
ASFALTLANDI 

SALGIN TEDBİRLERİ GEVŞEDİ, 
1 HAZİRANDA KISMEN, 

 1 TEMMUZ DA KONTROLLÜ 
HAYATA GEÇTİK.

OKULLAR 31 AĞUSTOSTA 
AÇILIYOR.

 FUTBOL KARŞILAŞMALARI  BAŞLADI.
 DÜĞÜNLER BAŞLADI.

 OTOBÜS TERMİNALLERİ AÇILDI.
 TREN GARLARI AÇILDI.

 HAVA ALANLARI VE DENİZ YOLLARI AÇILDI.
 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇILDI.
 PAZAR YERLERİ GERİ GELDİ. 

 RESTORANLAR, KAHVAHANELER, 
 GAZİNOLAR, İNTERNET KAFELER AÇILDI.
 İNSANLAR DİP DİBE, OMUZ OMUZA, 

 MASKE VE SOSYAL MESAFE YE DİKKAT EDEN 
KADAR, ETMEYEN DE ÇOK.

 SALGININ ŞİDDETİNİN AZALDIĞI SÖYLENİYOR.
 VİRÜS SALGIN TEHLİKESİ ARTARSA, 

 İLLERDEKİ  VAKA DURUMUNA GÖRE, KURBAN, 

BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEBİLİR
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Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü 15 Adet Lojmanın Cam Balkon Yapılması yapım işi 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek 
olup, teklifl er sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/343909

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER 

ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Bozyokus Mah. IsmailDayi Cad. Kat:1 No:68 10800 
DURSUNBEY/BALIKESİR

c) Telefon ve faks numarası : 2666621006 - 2666621847
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği internet 
sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü 

15 Adet Lojmanın Cam Balkon Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 15 Adet Lojmana Cam Balkon Yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü 
Merkezinde

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve 
saati

: 27.07.2020 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-teklifl erin açılacağı adres)

: Dursunbey Or. İşl. Müdürlüğü Bozyokuş Mah. 
İsmail Dayı Cad. No:68 Kat:1 
10800 Dursunbey/BALIKESİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fi yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifl eri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt 
edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:“Yapım İşlerinde İş Deneyiminde 
Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” ‘de yer alan Benzer İş Guruplarından B GRUBU 
III. GRUP İŞLER benzer iş olarak kabul edilecektir’’
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisi veya 
Mimar 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fi yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifl er, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklifl erini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fi yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fi yat şeklinde verilecektir. Devamı 5. Sayfada

DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
15 ADET LOJMANIN CAM BALKON YAPILMASI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ECZANE
ZUHAL 
YARMA

Devlet Cad.
Kent Meydanı

662 62 62 

KAYA 
ECZANESİ

Sipahi Sokak

662 33 00

KORKMAZ 
ECZANESİ

Eminbey Cad.

662 12 88

GÜL
ECZANESİ

Bağlarbaşı 
Cad.

662 44 05

DURSUNBEY
ECZANESİ

Park Karşısı

662 17 54

YÜKSEL 
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 38 67

ÖZDEN
ECZANESİ

Bağlarbaşı 
Cad.

662 11 00

YELLİCE
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 13 07

AVCI
ECZANESİ

Bağlarbaşı 
Cad.

662 18 00

DURBAL
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 15 65

KAYIP
Sürücü belgelerim

Nüfus hüviyet cüzdanım
SRC Belgem

Psikoteknik belgem
Kybolmuştur.
Hükümsüzdür

Salih Aydoğan
Mollaoğlu Mahallesi

Dursunbey / BALIKESİR
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Tel. : 662 19 85 - 662 62 62
Adres: Cebeci Mh. Sipahi Sk. No: 1/A

DURSUNBEY/BALIKESİR
hakimiyetgazetesi@windowslive.com

Gazetemize
gönderilen yazılar
yayınlansın veya 

yayınlanmasın iade
edilmez. İmzalı 

yazıların
sorumluluğu

sahibine aittir.

  Senelik Abone   : 100 TL.

  Tüzük  İlanı              : 200 TL.

  Zayi İlanı              : 10 TL.

  Kongre İlanı        : 300 TL.

  Fiatı                       : 30 Kr.

DURSUNBEY HAKİMİYET MATBAASI
TESİSLERİNDE  DİZİLMİŞ VE BASILMIŞTIR

SAHİBİ : MEHMET YARMA
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

HATİCE YERLİTÜRK
EDİTÖR

İ. HÜSEYİN GÜLER
MUHABİRLER
CEMAL BAKIR

İSMAİL DEMİRHAN
ZUHAL YARMA - TUĞÇE ADAK

10 TEMMUZ 2020       CUMA GÜNLERİ ÇIKAN SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar  www.ilan.gov.tr’de                                                                   Basın : 1185161

Baştarafı 4. Sayfada
İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fi yat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklifl erin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

SAKIN ÇÖPE 
ATMAYIN! 

KİRAZ SAPININ 
9 MUHTEŞEM 

FAYDASI

 Yüksek oranda A, B1 ve C vitamini içeren, yazın 
en güzel meyvelerinden kirazın faydaları saymak-
la bitmiyor. Peki, etli kısımlarını yedikten sonra 
saplarını çöpe attığımız bu meyvenin aslında en 
çok vitamininin sap ve kabuklarında olduğunu 
biliyor musunuz? Uzman Diyetisyen Elif Erkin, bu 
leziz meyvenin saplarını çöpe atmamanız için size 
9 harika neden sıraladı, bir de kiraz sapı çayı tarifi 
verdi!

İşte tükettiğiniz kirazların saplarını evde kurutarak 
hazırlayacağınız kiraz sapının faydaları...

1- SAKİNLEŞTİRİR

Özellikle melatonin ile serotonin gibi biyoritmi 
düzenleyen antioksidanlar bulundurması açısın-
dan son derece nadir bir bitkidir. Gece uyumadan 
önce bir fincan kiraz sapı çayı içmek sakinleşmeni-
zi, stresten uzak bir uyku çekmenizi sağlar.

2- İDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR VE 
ÖDEM ATICIDIR

Kiraz sapları, fitoterapide etkili ve güvenli bir id-
rar söktürücü olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır. 
Bu diüretik etkilerin, öncelikle, kiraz saplarında 
bulunan doğal olarak oluşan biyofl avanoidler ve 
potasyum tuzları nedeniyle olduğu düşünülmek-
tedir. Tuz dengesini bozmadan vücutta ki ödemi 
uzaklaştırır.

3- İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINI 
ENGELLER

Güçlü idrar söktürücü ve iltihap önleyici (anti-inf-
lamatuar) özellikleri nedeniyle kiraz sapı, böbrek-
leri ve idrar yollarını temizlemeye yardımcı olur. 
Kiraz sapının çayı, böbrekler ya da idrar yolların-
daki enfeksiyonlara engel olur. Ayrıca interstisyel 
sistit ve genel olarak glomerüler hastalıklara karşı 
koruyucudur.

4- REGL AĞRILARINI AZALTIR

Regl ağrıları kasların fazlaca kasılması ile birlikte 
atık kanın dışarı atılmamasından kaynaklıdır. Bu 
da kişinin bu süreçte yaşam kalitesini çok olum-
suz etkiler. Kiraz sapı çaı kasların doğru sinyaller ile 
kasılıp gevşemesine yardımcıdır. Bu nedenle regl 
döneminde tüketmek faydalıdır.

5- BÖREK TAŞI OLUŞUMUNU 
ENGELLER.

6- PROSTAT ŞİKAYETLERİNDE 
KULLANILIR.

7- KOLESTROLÜ DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİ 
VARDIR.

8- KABIZLIKLA MÜCADELE EDER.

9- ROMATİZ VE ARTRİYDALIDIR 

VE VÜCUDUN DETOKSİFİKASYON 
ÖZELLİĞİNİ ARTTIRIR.

Sakın Çöpe Atmayın! Kiraz Sapının 9 Muhteşem 
Faydası© Hürriyet tarafından sağlanmıştır Sakın 
Çöpe Atmayın! Kiraz Sapının 9 Muhteşem Faydası
Kiraz sapı nasıl kurutulur?

Sapları kullanmak için önce kurutmalısınız. Yedi-
ğiniz kirazların saplarını atmayın. Nem almayan 
kuru bir odada, güneş almayan bir yerde 4 gün 
ila 1 hafta arasında doğal olarak kurumaya bıra-
kın. Kuruduktan sonra hava geçirmez bir kavanoz 
veya kapta saklayın.

KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL 
HAZIRLANIR?

Tencereye 1 litre su ve bir avuç kiraz sapı koyun.

5 dakika kısık ateşte kaynatın.

Soğuduktan sonra süzün ve bir şişeye doldurun.

Çayı mutlaka buzdolabında koruyun.

Hazırlanan kür buzdolabında 3 gün bekleyebilir 
ama 3 günden sonra atın

Kiraz sapları tozlu ise kaynatmadan önce soğuk 
suyla durulayın. Afiyet olsun!
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Balıkesir’de vatandaşların nefes alabileceği alanları artırmayı amaçlayan Büyük-
şehir Belediyesi; Değirmen Boğazı’ndaki iyileştirme çalışmalarının ardından İkiz-
cetepeler Mesire Alanını da düzenledi.
       
Başkan Yılmaz, alandaki 48 olan piknik masası sayısını 120’ye çıkardıklarını be-
lirterek “Yeşil alanlarda, tabiatını bozmadan doğal dokunuşlar yapma gayretiyle 
çalışıyoruz” dedi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehir merkezine yakın, vatandaşların nefes ala-
bileceği, yeşille, doğayla iç içe vakit geçireceği alanlarda yenileme çalışmalarına 
devam ediyor.

Değirmen Boğazı Tabiat Parkı’nda yapılan çalışmaların ardından şehrin diğer 
ucundaki İkiztepeler Mesire ve Piknik Alanı’nda da çalışmalar başlatan Büyükşe-
hir Belediyesi ekipleri; Değirmen Boğazı’nda olduğu gibi doğal dokusuna uygun 
bir şekilde yeniden düzenledi.

HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ
Ana giriş kapısından tuvaletlerin yer aldığı göbeğe kadar yolda vatandaşların 
daha rahat ulaşım sağlayabilmesi için düzenlemeler yapan Büyükşehir Beledi-
yesi, alandaki 48 olan piknik masası sayısını 120’ye çıkararak daha çok insanın 
faydalanması sağlayacak. Eski piknik masalarının zımpara ve boya işlemlerini 
sürdüren ekipler, kırık olan barbeküleri de onardı.

Kadın ve erkek tuvaletleri tadilattan geçirildiği İkizcetepeler’e gelen vatandaş-
ların ibadetlerini de rahat bir şekilde yapabilmeleri için alana mescit yapılıyor. 
Çalışmalar kapsamında mevcut kum zeminli çocuk oyun grubunun zemini kau-
çuk parkeye dönüştüren ekipler, çocuklara daha sağlıklı bir oyun alanı oluşturdu.
 

DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ
Ağaçların bakımını yapıp yabancı otları da temizleyen ekipler ayrıca vatandaşla-
rın kaybolmasının önüne geçmek için konum belirten yön tabelaları yerleştirdi. 
Piknik alanı çevresindeki deforme olmuş tel örgülerin yenilenmesi ve aydınlatma 
çalışmaları gerçekleştirilmesiyle bölge daha güvenli hale getirildi. Ayrıca mesire 
alanında bakım ve onarım işlemleri rutin hale getirilecek.

VATANDAŞLAR KALİTELİ VE KONFORLU
ZAMAN GEÇİREBİLECEKLER

Balıkesirlilerin aileleriyle birlikte kaliteli ve konforlu bir şekilde piknik yapıp va-
kit geçirebilecekleri alanları koruyarak potansiyeli olan alanlarda bu kapsamda 
çalışmalar yürüteceklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz “Şehrin bir ucundaki Değirmen Boğazı Tabiat Parkı’ndaki düzenleme ça-
lışmalarının ardından diğer ucundaki İkizcetepeler Mesire ve Piknik Alanı’nda 
iyileştirme çalışmalarımızı başlattık. Yeşil alanlarda tabiatını bozmadan, doğal 
dokunuşlar yapma gayretiyle çalışıyoruz. Buradaki iyileştirme çalışmalarımızda 
sona yaklaştık. Bölgeyi vatandaşlarımızın kaliteli, konforlu ve güvenli zaman ge-
çirecekleri bir yer haline getiriyoruz” diye konuştu.

BURAYI ŞİMDİ DAHA ÇOK 
SEVECEKSİNİZ.

BALIKESİR'DEKİ 
OTOBÜSLERDE EL BUTONLARI 

YERİNE AYAK BUTONLARI 
KONULDU.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile 
ilgili normalleşme süreci kapsamında otobüslerde el butonları yerine ayak bu-
tonları yerleştirildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme 
süreci kapsamında toplu taşıma araçlarında virüse karşı önlemler artırıldı.
Virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla otobüslerden el butonları kaldırı-
larak ayak butonları yerleştirildi.
Otogar girişine termal kamera yerleştirildi
Ayrıca Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali girişine de vatandaşların vücut sı-
caklıklarını ölçmek amacıyla termal kameralar yerleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş (BTT) otobüsle-
rinde yoğunluk oluşmaması için araçların sabah ve akşam sefer aralıkları 30 da-
kikaya düşürüldü.
Seferler, gün içinde saatte bir olarak 23.00'a kadar devam edecek. Ayrıca otobüs-
lerin zeminlerine de vatandaşlara fiziki mesafeyi hatırlatmak için etiketler yapış-
tırıldı.

Araçların temizliğinde ultraviyole ışın kullanılıyor
Açıklamada görüşlerine yer verilen BTT AŞ Filo Yönetim ve İşletmeler Müdürü 
Halil Aygün, tedbirler kapsamında araçları dezenfekte ettiklerini belirterek, araç-
ların gece temizlikleri yapıldıktan sonra ultraviyole ışın tutarak vatandaşların 
sağlıklı yolculuk yapmaları için çalıştıklarını ifade etti.
"Önleyici sağlık tedbirlerimiz almaktayız"
Aygün, merkez ve ilçe terminallerin temizliğine çok önem verdiklerini ifade ede-
rek, şunları kaydetti:
"Bunun için personel sayımızı artırdık. Ayrıca terminal girişlerimize vatandaşla-
rımıza fiziki mesafeyi hatırlatıcı levhalar koyduk. Girişe vatandaşlarımızın vücut 
ısılarını ölçmek için termal kameralarımızı yerleştirdik. Bu süreçte vatandaşları-
mızın sağlığını düşünerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın vizyo-
nuyla önleyici sağlık tedbirlerimiz almaktayız."


