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ALTIEYLÜL’ÜN MİMARI HASAN AVCI

Geleceğin Altıeylül’ünü oluşturacak, kültür-sanattan, spordan eğitime, yaşlısından gencine her yaştan
bireyin istifade edeceği, sosyal anlamda ilçemize ve şehrimize büyük değer katacak projeleri göz dolduruyor

“10 adet Millet Kıraathanesini
hizmete alacağız”

Sultan Alparslan Kültür evine büyük ilgi var” Başkan Avcı, Abdülhamithan Gelişim Merkezi, Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi, İsmail Akçay Parkı ve Plevne Millet Kıraathanesi’ni inceledi.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilçesinde devam eden
daşların sahip çıktığını söyledi. Hasan Can Kültür Merkezi’nin
ve tamamlanan projelerini yerinde inceleyerek gazetecileri bil- açılışa hazır olduğunu söyleyen Başkan Avcı, Altıeylül’ün
gilendirdi. Projelerin her kesime hitap ettiğini vurgulayan Baş- büyük bir ihtiyacının bu şekilde giderildiğini kaydetti.
kan Avcı, tamamlanan park ve millet kıraathanelerine vatan-

Hasan AVCI; Tarafımızca yapılan çalışmaların halkımıza duyurulması adına çok önemli ve değerli görevler üstlenen yerel ve
ulusal basınımızın çok kıymetli temsilcileri ile bir araya geldik. Geleceğin Altıeylül’ünü oluşturacak, kültür-sanattan, spordan
eğitime, yaşlısından gencine her yaştan bireyin istifade edeceği, sosyal anlamda ilçemize ve şehrimize büyük değer katacak
projelerimizi basın mensuplarımız ile birlikte inceleme fırsatı bulduk. Kendilerine katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.

MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ’NDEN ALTIEYLÜL
BELEDİYESİ’NE ŞEREF DİPLOMASI

TMOK(Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) tarafından organize edilen ve
“İyiye, doğruya, güzele” sloganıyla bu sene 39’uncusu düzenlenen
Türkiye Fair Play ödülleri sahiplerini bulurken, Altıeylül Belediyesi de
Sportif Fair Play Kariyer Dalı’nda şeref diplomasına layık görüldü.
ALDIĞI ÖDÜLÜ HAK ETTİTopluma ve genç nesillere olan yatırımlarıyla
adından söz ettiren Altıeylül Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği değer ile de aldığı ödülü hak ediyor.
Haber:H:Öztürk
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Dursunbey Kaymakamlığı

Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı
Düzenlendi
Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonunda saat 11.15’de başlayan toplantı
ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.İlçe sınırları dahilinde bulunan
Kent Ormanları, Tabiat Parkı ve piknik
alanı dışındaki ormanlık alanlarda ateşli
piknik yapılmasına izin verilmeyeceğini
bildirdi. Özellikle havaların ısınmasıyla
yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde,
olası orman yangınlarının önlenmesine
yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar ve koordinasyonu gerektiren konularla
ilgili vatandaşlarımızın da konu ile ilgili
daha duyarlı ve dikkatli olmaları gerekmektedir.
Toplantı görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. Haber:H.Öztürk

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT sorunları
yerinde incelemek üzere hane ziyareti
gerçekleştirdi.
BALAT GAZETESİ
Fiatı : 1 TL. Abone: 100 Tl. CUMA Günü
Çıkan Siyasi Gazete

SAHİBİ // RAHMİ KİREÇ-

www.Balatgazetesi.com

HABER KORDİNATÖRÜ Tel.: 662 65 55
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ TUĞÇE
KİREÇ Sayfa Editörü Hüseyin ÖZTÜRK
DİZGİ: BALAT GAZETESİ
MUHABİR: Süleyman MERCAN

MUHABİR :Hüseyin HAZAR ADRES:ADNAN MENDERES BULVARI ECZALI SK. No. 9 DURSUNBEY

RAHMİ KİREÇ 0542 204 91 55

BASIM YERİ BALAT GAZETESİ VE MATBAASI

Gazetemiz Gönüllüleri ;-Recep Can YangınNecati Seçal-- 02.07.2021 Sayı:1125)

Sayfa 2

DİRENEN FİLİSTİN SERGİSİNDEKİ FOTOĞRAFLAR YÜREKLERİ DAĞLADI-

TÜRK MEDYASI OLMASA BU ZULMÜ DÜNYA DUYMAYACAKTI!

DİRENEN FİLİSTİN SERGİSİNDEKİ FOTOĞRAFLAR YÜREKLERİ DAĞLADI
-TÜRK MEDYASI OLMASA BU ZULMÜ DÜNYA
DUYMAYACAKTI!
Balıkesir’de Medya-İş Sendikası, Gazeteciler
Cemiyeti ve Kent Konseyi işbirliğiyle açılan
“Direnen Filistin” konulu sergideki fotoğraflar
yürekleri sızlattı. Filistin’in savunmasız ve mazlum halkına yönelik İsrail’in insanlık dışı saldırılarına tepki gösterildi.
.......
Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından
Balıkesir’de, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan “Direnen Filistin” temalı sergi
izlenime sunuldu.
Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Gazeteciler
Cemiyetinin ev sahipliğinde Zağnos Paşa Cami
Meydanı’nda açılan sergide, 94 fotoğraf yer
alıyor.
Serginin açılış kurdelesini, Milletvekilleri Mutlu
Aydemir, Mustafa Canbey, Vali Yardımıcı Şükrü
Kara, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı,
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı
ve Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri
Kolaylı, Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dilek Atçeken, Sivil Toplumla İlişkiler
İl Müdürü Cemalettin Canlı, Basın İlan Kurumu
(BİK) Şube Müdürü Gökhan Eren, Medya-İş
Sendikası Genel Sekreteri Sinan Özer ve diğer
katılımcılar kesti.

DÜNYANIN KALBİNİ ACITIYOR
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey,
açılışta yaptığı konuşmada, Filistin meselesinin
tüm dünyanın kalbini acıtan bir konu olduğunu
söyledi.
Filistin’deki olayları aktarmaya çalışan gazetecilerin büyük sıkıntı yaşadığını anlatan Canbey,
şöyle konuştu:
“Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansının muhabiri de orada yaralandı. Gazetecilerin hedef
olması, oralarda yaralanması da tüm dünyanın
dikkatini çekiyor. Orada bir zulüm var ve bu
zulmün gösterilmesini istemiyorlar. O anlamda
bu sergi çok önemli bir görevi ifa ediyor. Baktığımız zaman orada yaşanan saldırıların, gazetecilere yapılan saldırıların fotoğraf kareleri var.
Önemli bir farkındalığı inşallah hem Balıkesir
hem de Türkiye’de oluşturacak diye düşünüyorum.”
İYİ Kİ İŞİNİ İYİ YAPAN GAZETECİLER VAR
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir de AA’nın sadece Türkiye’nin değil
tüm mazlumların sesini dünyaya duyurduğu-

nu anlatarak, “Gazeteciler olmasaydı İsrail’in
Filistin’de işlediği insanlık suçu belki de dünyanın birçok ülkesinde görülmeyecek ve bilinmeyecekti. Bu fotoğraflar tarihi belge olarak
kalmayacaktı.” ifadelerini kullandı.
Demir, “Kent Konseyi ve Gazeteciler Cemiyeti
olarak; Devletimiz ve Milletimiz ile birlikte özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelelerinde
Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu,
olmaya devam edeceğimizi Kuvayi Milliye şehri
Balıkesir’den bugün bir kez daha yüksek sesle
dile getiriyoruz.
ÇOCUKLAR AĞLAMASIN, ÖLDÜRÜLMESİN

Altıeylül İlçe Belediye Başkanı Hasan Avcı ise
İslam’ın sancaktarlığını Türk milletinin yaptığını belirterek, “Memleketimizle ne kadar gurur
duysak azdır. İnşallah önümüzdeki günlerde bu
zulümler son bulur, çocuklarımız ağlamaz ve
öldürülmez.” diye konuştu.
FİLİSTİN DAVASINI SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

AK Parti Milletvekili Adil Çelik ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da gün
içerisinde sergiyi ziyaret etti.
YOĞUN KATILIM OLDU
Serginin açılışına, Balıkesir Milletvekilleri Adil
Çelik, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir,
Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı
Ekrem Başaran, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı
Mürsel Sabancı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dilek Atçeken,
Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Cemalettin
Canlı, Basın İlan Kurumu (BİK) Şube Müdürü
Gökhan Eren, İl Kültür ve Turizm Müdür V. İlkay
Karaağaç, Medya-İş Sendikası Genel Sekreteri
Sinan Özer, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.
Haber:H.Öztürk
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DÜĞÜNLERİMİZ

DÜĞÜNLERİMİZ

Bu yazıyı defalarca yayınladık. Toplumdaki yanlışlar düzelinceye kadar
da yazmaya devam edeceğiz. Yaz ayı geldiğinde
düğün sezonu da açılmış
FARUK BALCI
olur. İnsanlar erkek çocuklarının sünneti, kız veya erkek çocuklarının evlenmesi için düğün yaparlar.
Evlenen çiftlerin çevreye ilan edilmesi
ve düğün sahiplerini bir hayra vesile olmak için yaptıkları merasimler ne yazık
ki hızla bizim dini ve milli kültürümüzden uzaklaşmaya başladı. Yıllardan beri
düğünlerde yapılan bir yanlış konusunda bu yazıyı defalarca yazdım.
Hatırlatmak için bir kez daha yazacağım. Özellikle hediyeleşme âdetini
bozanların, bundan sonra aynı hataları
yapmaması konusunda inşallah faydası
olur.
Hediye “Geri vermek şartı olmaksızın
alınan şeydir, armağandır.
” “İnsanlar arasında sevgi ve dostluk
nişanesi olarak veya muaşeret kaidesi
gereği karşılıksız verilen nesne demektir.
” Peygamberimiz, hediyeleşmenin
insanlar arasındaki sevgi ve dostluk
bağlarını güçlendirdiğini, cimrilik, kıskançlık ve bencillik gibi kötü duyguları
giderdiğini ve rızkın genişlemesine vesile olduğunu belirterek hediyeleşmeyi
teşvik etmiş, verilen hediyelerin haklı
bir sebep bulunmadıkça geri çevrilmemesini istemiştir.
Hediye verirken, niyetimizin halis olmasına gayret göstermeli, riya, gösteriş ve
karşılık beklentisi içinde bulunma gibi
durumlardan sakınmalıyız.
Hediyemizin imkânlarımız ölçüsünde
olmasına özen göstermeli, bütçemizi
zorlamamalıyız.
Çünkü hediyeleşmede maksat hatırlamak ve hatırlanmaktır.
Bu nedenle sınırlarımızı zorlamaya ve
kendimizi sıkıntıya sokmaya gerek yoktur. Hediye vermek için düğün, bayram
gibi özel günleri vesile kılabiliriz.
Fakat en güzeli gönlümüzden geçtiği
an hayır yapmak ve sevdiklerimizi tatlı
sürprizlerle sevindirmektir.
Günümüzde hayatın birçok alanında
olduğu gibi hediyeleşmek konusunda
da bir yozlaşma meydana geldi.
İnsanlar hediyeleri götürürken bunu bir
dostluk, sevgi göstergesi olarak değil;
“ne çıkar elde edebilirim ve nasıl geri
alabilirim” hesabı içerisinde hareket
etmeye başlamıştır.
Özellikle düğünlerde hediye gelmesini
istememeye başladık. Çünkü hediyenin

anlamını değiştirdik. Verilen hediyeler
bir borç gibi verilmeye başlandı. Herkes götürdüğü altının, paranın, tabağın
hesabını yapmaya başladı.
Düğünlerde takılanları kaçırmamak için
kamera ile yakın çekim, hediye takılırken fotoğraf çektirme, bunlar yetmiyormuş gibi bir deftere kimlerin ne verdiğini yazmaya başladık.
Düğünde bize gelen hediyeleri (Borçları) tam olarak tespit edemezsek, hediyeyi takanın düğünü olduğunda ne
götüreceğimizi de bilemeyiz. Bize altın
taktıysa, biz de altın takacağız.
Bize bardak getirdiyse biz de bardak ya
da kâse takımı götüreceğiz.
Çünkü altın takan, tabak götüren bunu
bir borç olarak verdiğini düşünüyor.
Hatta bazıları utanmadan kendi düğün
davetiyesini götürdüğünde altına not
yazıyor. “Ben sana düğününde altın
getirmiştim…”
Düğünün yarısından çoğunu takı merasimine ayırarak eğlenceleri, düğünleri
zaten mahvediyoruz.
Bazen “bu âdeti çıkaranın gözü kör
olsun”, “âdeti batsın” deriz. Gerçekten
çok güzel bir adet olan yardımlaşmayı,
hediyeleşmeyi mahvettik.
Bu günden itibaren gerçekten hediyeleşelim.
Verdiğiniz hediyeyi bir borç olarak
görüp, bir kâğıda yazmayın. Yaptığınız
iyiliği denize atın.
Türk Milleti nereye giderse gitsin eli
boş gitmez. Düğüne, cenazeye, hasta
ziyaretine, ev yaptırana, çocuğu olana
vb. Maddi durumu çok iyi olan bir kişi
cumhuriyet altını da götürebilir.
Fakat götürdüğü kişi fakir, işsiz bir insan ise aynı hediyeyi geriye götürmesi
mümkün olamayabilir.
Biz hediyemizi karşılık beklemeden
götürelim.
Karşımızdaki insana bir sosyal yardımlaşma vasıtası olduğunu düşünerek
hediyesini verelim.
Bizler hediyelerimizi bir borç olarak vermedik ve vermeyeceğiz. Düğünlerimize
bizleri gerçekten çok seven, gerçek
dostlar gelsin yeter.
Bizler hiç kimseden hediye beklemiyoruz.
İnsanların bir arada bulunmasını istiyoruz. Verdiği veya aldığı hediyeyi bir
borç olarak gören insanları, en başta
Peygamberine sevgisi ve saygısı olmayan kişiler olarak ilân ediyoruz.
Kime ne hediye verdiğini ya da aldığını
yazan, karşılığını bekleyen tüm insanlara lanet olsun.
Lanet okumayı hiç sevmem. Fakat manevi değerlerini kaybedenlere, toplum
değerlerini yıkanlara söyleyecek daha
ağır bir söz bulamıyorum.
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AK PARTİ Milletvekili
Belgin Gökçe Uygur,
Dursunbey esnafımızı
ziyaret etti

AK PARTİ Milletvekili Belgin Gökçe Uygur,
Dursunbey esnafımızı ziyaret ediyoruz.
Pandemi sürecinde zorlu günler geçiren
esnaflarımız ile hasbihal ederek, sorunlarını
dinliyoruz.

İnşallah aşılama ile birlikte önümüzdeki süreçte hem Ülkemiz hem Balıkesir’imiz hem
de ilçemiz için güzel günler bizleri bekliyor...

Belgin Gökçe Uygur,;Dursunbey-Beyel
Mahallemizdeyiz
Beyel mahallemizde hemşehrilerimizle
bir araya geldik. Taleplerini dinleyerek,
mahallemizde gerçekleştireceğimiz hizmetler ile ilgili istişarelerde bulunduk...
dedi
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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
yardımını istemektir.

Cuma Hutbesi:
“Kur’an’ın Manevî İklimiyle Buluşalım”
“Ey insanlar! İşte size
Rabbinizden bir öğüt,
kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet

olan Kur’an geldi.” (Yûnus,10/57)
Muhterem Müslümanlar!
Medine’nin huzur dolu günlerinden biriydi. Peygamber
Efendimiz (s.a.s), Abdullah b. Mesûd’u çağırdı ve ona şöyle
seslendi: “Ey Abdullah! Bana Kur’an oku.” Bir an şaşkınlık yaşayan Abdullah, “Yâ Resûlallah, Kur’an size indirilmişken, ben mi size okuyayım?” diye cevap verdi. Allah
Resûlü, “Evet, ben Kur’an’ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum.” buyurdu. Abdullah b. Mesûd, Nisâ Suresi’nden
okumaya başladı. Nihayet,
“Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların
üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hâli
nice olacak!”[1] ayetine gelince Rahmet Elçisi’nin gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı ve “Bu kadar yeter.” buyurdu.[2]

Sayfa 5
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DİNİMİZ
İSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala seyyidina Mu-

“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 )

Kur’an; Allah’ın kitabı, sözlerin en güzeli ve en doğrusudur.
O, bizi en doğru yola ileten şifa kaynağımız, hidayet rehberimiz ve rahmet vesilemizdir. Nitekim bir ayet-i kerimede
şöyle buyurulmaktadır: “Ey insanlar! İşte size Rabbinizden
bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir
rehber ve rahmet olan Kur’an geldi.”[3]

Günün Ayeti

Rahmân’ın has
kulları yeryüzünde
vakarla yürüyen,
cahiller onlara
laf attığı zaman,
“selâm”deyip geçen kullardır.
(Furkân, 25/63)

Günün Hadisi

Her canlıya yapılan iyilikte bir
sevap vardır.
(Buhârî, “Müsâkât”, 9;
Müslim, “Selâm”, 15

Günün Duası

Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve
Peygamber’e tâbi
olduk; artık bizi
şahitlerle beraber
yaz.(Âl-i İmrân,
3/53)

Evet! Kur’an-ı Kerim, insanları inançsızlığın karanlıklarından hidayetin aydınlığına çıkarmak için Yüce Allah’tan
gelen eşsiz bir hitaptır. Daralan gönüllerimize ferahlık veren Rahmânî bir ses ve nefestir. Sevgili Peygamberimizin
ümmetine bıraktığı en değerli emanettir.
Kur’an-ı Kerim’i okumak, doğru anlamak ve en güzel şekilde yaşamak hayatımızın ana gayesi olmalıdır. Göz aydınlığımız olan yavrularımızı Kur’an’ın manevî iklimiyle buluşturmak, onun mesajlarını, helal ve haramlarını evlatlarımıza
öğretmek en büyük idealimiz olmalıdır. Unutmayalım ki çocuklarımız, Yüce Allah’ın bize birer emanetidir. Bu nadide
emanete sahip çıkmak, onları Kur’an ve sünnetin rehberliğinde büyütmekle mümkündür. Yavrularımızı Allah’a kul,
Resûlüllah’a ümmet olma şuuru kazanmış, güzel ahlaklı,
vatanına, milletine ve insanlığa faydalı nesiller olarak yetiştirmek en önemli görevimizdir. Peygamberimizin buyurduğu gibi “Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha
kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.”[4]

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

Çocuklarımızın Kur’an’la, ibadetle, Sevgili Peygamberimizin örnek hayatıyla buluşup tanışacakları güzel bir fırsat
mevsimi yaklaşıyor. 5 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yavrularımız, hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak
Yaz Kur’an Kurslarımız ile buluşacak inşallah. Bu vesileyle
sizleri bir an önce cami ve Kur’an kurslarımıza başvurarak
ya da Başkanlığımızın web sitesi üzerinden kayıt yaptırmaya davet ediyorum.

Geliniz, göz aydınlığımız ve yarınlarımız olan evlatlarımızı Allah’ın yeryüzündeki manevî sofrası Kur’an’la
nimetlendirelim. Gönüllerinin ve zihinlerinin Kur’an’ın
nuruyla aydınlanmasına öncülük edelim. Masum
yüreklerine Allah ve Resûlü’nün, İslam ve Kur’an’ın
sevgisini nakşetmeye vesile olalım.
Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadisiyle
bitiriyorum: “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve
öğretendir.”[5]

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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Dursunbey Belediyesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi
arasında protokol

Dursunbey Belediyesi ile İzmir
Demokrasi Üniversitesi arasında
protokol

Dijital ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında Demokrasi Üniversitesi ile Dursunbey Belediyesi arasında protokol imzalandı.
Protokol kapsamında akademik ve uzman
eğitimciler tarafından İlçede eğitimler ve çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek.

bağımlılık ile mücadele konusunda Devleti- miz etkin bir mücadele sürdürüyor. Bu mücadele ile ilgili akredite olan yerler tabi üniversiteler. Bizde İzmir Demokrasi Üniversitemiz
ile bu protokolümüzü yaptık.
Ayrıca Üniversitemizin kurucu rektörü ve
yeniden atanan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’e
de hayırlı olsun dileklerimizi ileterek, kendilerini ziyaret etmiş olduk. Göstermiş oldukları
ilgi, alakaya ve yapılacak olan hizmetler için
kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ise; “Dursunbey Belediyesi ile birlikte
ortak bir çalışma yapmanın mutluluğunu
yaşıyoruz.
Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan’ın
yoğun tecrübeleri bizim akademisyen arkadaşlarımızla buluştuğunda, birleştiğinde
Ülkemiz için devam eden yapılan çalışmalara
bizde ek güzel katkılarda bulunacağımıza

İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Hülya Yüksel tarafından projelendirilen ‘Bağımlılıklar ile Mücadele’ çalışması
kapsamında Dursunbey’de çeşitli etkinlikler
gerçekleştirilecek. Üniversite bünyesinde
görevli akademik personel tarafından seminerler, eğitici eğitimleri, sportif ve sanatsal
faaliyetlere yönlendiren çalışmalar yapılacak.
Proje kapsamında İzmir Demokrasi Üniversitesinde imza töreni gerçekleşti.
Törene İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Öğretim
üyesi Prof. Dr. Hülya Yüksel ve diğer öğretim
görevlileri katıldı.
İmzalanan işbirliği protokolünün ardından
açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı
Ramazan Bahçavan; “Ülkemizin sorunu olan,
dolayısıyla Dursunbey’imizin de sorunu olan

inanıyorum. Bu çalışmaları çok daha ile noktalara taşıyarak, Dursunbey ile İzmir Demokrasi Üniversitesi dayanışması yapacağız”
dedi.
İmzalanan protokolün ardından projenin
detayları görüşülürken, saha çalışmalarının
önümüzdeki haftalarda başlaması planlandı.

Sayfa 5

DURSUNBEY HABERLERİ
Dursunbey Belediyesi’

BAYRAM’DA MANGALLAR
ÇINARLIPINAR’DA YANACAK

Dursunbey Belediyesi;

Bayram’da Mangallar
Çınarlıpınar’da Yanacak

Belediyemiz tarafından geçtiğimiz
haftalarda rekreasyon çalışmalarına
başlanan Çınarlıpınar’da çalışmalar
tüm hızıyla sürüyor. 6.000m2 lik piknik
alanında barbekülü oturma alanları,
oyun alanları, kamera güvenlik sistemi ve geniş yeşil alanlar yer alacak...

Kaymakamımız Rahmi BULUT,
Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları hakkında aldı.

Avrupa’da ve Ülkemizdeki okulların birlikte geliştirdikleri eTwinning
toplulukları ilçemizdeki okullarda da oluşturularak hazırlanmış olan
projelerin açılış sergisi

Kaymakamımız Rahmi BULUT, Organize
Sanayi Bölgesi çalışmaları hakkında İdari
Personel Mustafa KARATAŞ ve Harita
Teknikeri Emre ÖZ ‘den brifing aldı..

Dursunbey Kaymakamlığı
Avrupa’da ve Ülkemizdeki okulların birlikte geliştirdikleri eTwinning
toplulukları ilçemizdeki okullarda da oluşturularak hazırlanmış olan
projelerin açılış sergisine Kaymakamımız Rahmi BULUT, Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit
GÖKDEMİR ile beraber katılım gerçekleştirildi.

-
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Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonu üçüncü
olağan genel kurul toplantısı yapıldı

Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonu olağan genel
kurul toplantısı yapıldı Balıkesir yörük Türkmen
federasyonu üçüncü olağan genel kurulu çarşamba
günü dernek binasında yapıldı.
Balıkesir yörük Türkmen federasyonu Başkanı
Sinan Ergüven yapılan kongrede guven tazeliyerek
tekrar Başkan seçildi
Kongreye il ve ilçelerden Bütun Yörük derneklerinden katılım olurken; kongre Kovid-19 salgını

tedbirleri altında oldu.
Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımızın
söylenmesinin ardından faaliyet raporu okundu.
Tek liste ile gidilen genel kurulda Balikesir Yörük
Türkmen Federasyonu Başkanlığına, Sinan Ergüven seçildi.
Baskan Ergüven olağan genel kurulumuza katılan
bütün gönüldaşlarımıza çok teşekkür ederim. Dedi

KEŞKÜL 8 -40 NESİH BESMELE SERGİSİ

Balikesir Birlik Vakfı Başkanı Mustafa Akyan ve Balıkesir Kent Konseyinin organizasyonu ile
Hattat Mustafa Antika 8’inci kişisel sergisini açtı.

KEŞKÜL 8 -40 NESİH BESMELE SERGİSİ
Balikesir Birlik Vakfı Başkanı Mustafa Akyan ve Balıkesir Kent
Konseyinin organizasyonu ile Hattat Mustafa Antika 8’inci kişisel
sergisini açtı.
Açılışa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısı
Sn. Huseyin Deniz. İl Sivil Toplumla ilişkiler Müdürü Sn. Cemalettin
Canlı katıldı.

Hattat Mustafa Antika, son dönemde yaptığı çalışmalarını 8’inci kişisel sergisinde Balikesirli sanatseverlerin beğenisine sundu.
“Keşkül 8” ismini verdiği sergisini Balıkesir Kent Konseyi ve Birlik
Vakfı destekleriyle meydan sanat Merkezi’nde açan Antika, burada
yaptığı konuşmada, hat sanatına farklı bir bakış açısı getirmeye çalıştığını söyledi. Antika, sergide 40 eserinin yer aldığını bildirdi.

