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Balıkesir’de “Yazılı
 Basında Reklamcılığın 
Geliştirilmesi” Eğitimi 

- KARESİ BELEDİYE MECLİSİ 
Avrupa Dayanışma Programına (European 
Solidarity Corps – ESC) katılımı oybirliği ile 
onayladı.

AVRUPALI GENÇLER KARESİ’YE, 
KARESİLİ GENÇLER AVRUPA’YA

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan progra-
mının amacının “Gençleri daha çok kapsayan 
bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları 
desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap 
vermek için onları bir araya getirmek” olduğu-
nu söyledi ve aldıkları bu karardan ötürü bütün 
meclis üyelerine teşekkürlerini iletti. Projenin 
kabul edilmesi sonrası Avrupalı gençleri Karesi 
Belediyesi’nde görev yapmak üzere ağırlayacak-
larını belirten Başkan Orkan, “Aynı şekilde 18 
-30 yaş arası ilçemiz sınırları içersinde yasayan 

gençlerimiz gönüllük, sivil toplum ve kamu ya-
rarına gözetilen işlerde görev alabileceği şartla-
rı oluşturacağız. İlçemiz gençlerine Avrupa’nın 
kapılarını açıyoruz. 2021 yılı itibariyle TR 22 
düzey 2 bölgesinde Karesi Belediyesi olarak 3 
AB projesi ve 2 yerel projeyi hayata geçirdik. 
Bu açıdan bakıldığında belediyemiz bölgemiz-
de zirveyi temsil etmektedir. Hazırladığımız 
projeler stratejik plan hedeflerimizde yer alan 
istihdam, eğitim ve sosyal politika konularına 
ağırlık veriyoruz. Bugüne kadar kabul edilen 
AB projelerimiz sıfır atık, ekolojik tarım ve 
akıllı şehircilik uygulamalarına yönelik faali-
yetler içermektedir. Avrupa Birliği projeleri-
mizle birlikte uluslar arası alanda ilimizin ve 
ilçemizin tanıtımına da katkıda bulunuyoruz” 
dedi

KARESİ BELEDİYE BAŞKANI 
DİNÇER ORKAN KARESİ’DE 

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

KARESİ’DE YÜZME BİLMEYEN ÇOCUK KAL-
MAYACAK
Balıkesir’in Karesi ilçesinde ‘Yüzme Bilme-
yen Kalmasın’ Projesi kapsamında yüzlerce 
çocuğa yüzme kursu veriliyor. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde baş-
latılan ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ Projesi 
Balıkesir’de Karesi ilçesinde kaymakamlık 
koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğü, Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürlüğü ortaklığında başladı. Proje kap-
samında engelli öğrencilerde unutmayarak 
en özel öğrencilere yüzme eğitimi verilecek. 

3 ay sürecek proje ile 1’er aylık dönemlerde 6-15 yaş arasındaki çocuklar projeden 
yararlanacak. Projenin ilk etabında 450 çocuğa yüzme öğretilecek.

KARESİ BELEDİYE MECLİSİ “AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMINA” KATILIMI
ONAYLADI KARESİ BELEDİYE BAŞKANI DİNÇER ORKAN - 

AVRUPALI GENÇLER KARESİ’YE, KARESİLİ GENÇLER AVRUPA’YA

Balıkesir’de “Yazılı Basında Reklam-
cılığın Geliştirilmesi” Eğitimi 

  Basın İlan Kurumu  
 (BİK) ve Balıkesir  
 Büyükşehir Bele  
  diye Başkanlığı  
  işbirliği ile 8 Tem 
 muz 2021 tarihinde,  
 Balıkesir’de resmi  
 ilan hakkı olan gaze 
 telerin temsilcile  

 rine yönelik ola-
rak “Yazılı Basında 
Reklamcılığın Ge-
liştirilmesi” eğitimi 

ve eğitimin  sertifika 
töreni düzenlendi.

Basın İlan Kurumu, 
basının yapısal ve dijital dönüşüm süreçleri 
kapsamında gerçekleştirdiği program çer-
çevesinde, Balıkesir’de resmi ilan ve reklam 
yayınlama hakkı bulunan gazetelerin reklam 
departmanlarında çalışan personelin reklamcılık 
noktasında bilgi ve becerilerinin güçlendirilme-
si, basın işletmelerinin donanımlı hale getirilme-
si ve gelir artışının sağlanması amacıyla “Yazılı 
Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi” eğitimi 
düzenledi.

Programa BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan 
Eren, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Yasin Sağay, Balıkesir Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı Ramazan Demir ve basın mensup-
ları katıldı.
İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel tarafın-
dan verilen eğitimde; reklam sektöründe yer al-
mak isteyen ve bu alanda mesleki hedefleri olan 
yerel gazetecilere, ihtiyaç duyacakları temel 
donanımı kazandıracak bilgiler, sıklıkla karşı-
laşacakları kavramlar, reklamcılık tarihi konu 
başlıkları anlatıldı.             devamı sayfa 2‘de

İletişim Danışmanı 
Cihat Zafer Demirel
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Balıkesir’de Yazılı Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi” Eğitimi 

AK PARTİ BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI PARTİ İÇİ 
ÇALIŞMASI BAŞLADI

Sertifika töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Yasin Sağay, Basın İlan Kurumu’na sektöre 
verdiği destek ve eğitimler için teşekkür ederek Balıkesir’de 
medyanın gelişmesi için her türlü desteği vermeye devam ede-
ceklerini söyledi.
Basın İlan Kurumu bir süredir yerel basında haber yazma ve 

değerlendirme, okur sayısını, gazete işletmelerinin gelirlerini, 
illerdeki nitelikli personel sayısını artırmaya yönelik paydaş 
kurumlarla yüz yüze ve online eğitimler düzenliyor.
“Yazılı Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi” eğitimine katılan 
Balıkesirli gazetecilere, düzenlenen tören ile sertifikaları tak-
dim edildi.

İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel
BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren sertifika töreninde 
yaptığı konuşmada “Yerel medyanın yapısal ve dijital dönü-
şümüne büyük önem veren, basınımızın gelişmesi için maddi 
desteklerin yanı sıra bu tür eğitim ve gazeteci buluşmalarıy-
la bir vizyon ortaya koyan Genel Müdürümüz Sayın Rıdvan 

Duran’a teşekkür ediyoruz. Eğitimlerimizi projelendiren İnsan 
Kaynakları Müdürlüğümüz, bu eğitimlere devam edecek. Bu-
günkü eğitimi gerçekleştirmekte bize ev sahipliği yapan proje 
ortağımız Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız 
Sayın Yücel Yılmaz’a da BİK ve Balıkesir medyası adına şük-
ranlarımızı sunuyorum.” dedi.             Haber:Recep can Yangın

 

Ak Parti Balıkesir İl Teşkilatı, parti içi eğitim 
çalışmalarının startını verdi.
 - PROF. DR. ZEHİR: “ALGI OPERASYONLARI-
NA KARŞI UYANIK OLMAK ZORUNDAYIZ”
- PROF. DR. ZEHİR: “TÜRKİYE, DÖRT BİR 
YANDAN KUŞATILMAK İSTENİYOR. BUNU 
ANLATAN EN TEK KELİME İSE KAOS’TUR”
- PROF. DR. ZEHİR: AK PARTİ’Yİ İKTİDAR-
DAN İNDİRMEK İÇİN TÜRLÜ OYUNLAR 
OYNADILAR, AMA BAŞARAMADILAR…
AK PARTİ’Yİ İKTİDARDAN İNDİRMEK İÇİN 
TÜRLÜ OYUNLAR OYNADILAR, AMA BAŞA-
RAMADILAR… 

Bu hükümetin Türkiye’yi iyi yönetemediğini söy-
lüyorlar. Ben size bir iki örnek vereyim. Yıl 2007, 
dolar 1.17 tl ye düşmüştü . 
Ne oldu? Ak Parti’yi kapatma davası geldi.
 Tüm demokratik düzenlemeler oldu. yıl 2013 
mayıs ayı... Dolar 1.76’da seyrediyor. Ne oldu gezi 
parkı olayları ile Cumhuriyet tarihinin en çok 
ağaç diken İktidarı ağaçları kesiyor diye sokak ey-
lemleri ile al aşağı edilmeye çalışıldı. O da olmadı 
15 temmuz darbe girişimi ile halkı sindirmeye ik-
tidarı teslim almaya ülkeyi işgal etmeye çalıştılar. 
Yani bu kadar badireye rağmen Türkiye ayakta 
duruyor ise müthiş başarılıdır denebilir.
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CANBEY BALIKESİR 
İÇİN YATIRIMCI 

PEŞİNDE
MASONLUK
(Yahudilerin Dünyayı Ele 
Geçirme Planı)
Yahudiler tarafından 
değiştirilmiş Tevrat’ ta 
Yahudi ırkının Dünya 
milletlerine yapması em-
redilen vahşet ve katliam 

şekilleri ayrıntılı bir şekilde 
belirtilirken; gizli, dikkat çekmeyecek 
yöntemler detaylı olarak anlatılmış çe-
şitli yollar gösterilmiştir. Bu yöntemler 
uygulandığında, milletler içten çöker-
tilecek, ne hedef alınan milletler bunu 
fark edebilecek, ne de olayların arka-
sında bir Yahudi’nin ismi duyulacaktır. 
Masonluk Tevrat’ın telkinlerini aynen 
benimseyen, Yahudiliğin gizli kolların-
dan biridir.
Masonlar Yahudi’lerle olan ilişkilerini 
gizli tutmayı lüzumlu görmektedirler. 
Çünkü Siyonizm ile aynı hedefe yürün-
düğünü anlatarak faaliyet göstermek 
yerine; yardım kuruluşlarını paravan 
yapıp hayırsever kişiler görünümü al-
tında bu amaca hizmet etmek, kendileri 
açısından daha verimli sonuçlar do-
ğurmaktadır. Ülkemizde sayıları 7000’i 
aşan Masonlar, devlet ve toplum üzerin-
de büyük etkiye sahiptirler. Politikada, 
ekonomide, basında, sosyal hayatta 
Yahudiler ve Yahudi dönmeleri ile işbir-
liği içinde çalışan Masonluk, Siyonist 
hedefleri gerçekleştirme yolunda kulla-
nılan gizli ve vurucu bir silahtır.
Türkiye’nin her yanında Mason locala-
rı vardır. Bunların hepsi tek bir büyük 
locaya ve tek bir büyük üstada bağlıdır-
lar. Büyük loca ise yurt dışından gelen 
karar ve emirleri diğer localara ve Ro-
tary, Lions gibi Masonluğun alt kuruluş-
larına iletmekle görevlidir.
Üst dereceli Dünya Masonları her yıl 
Büyük Kurultay’da bir araya gelerek 
dünyanın geleceğini belirlerler. 1989 
yılında Avusturya’da yapılan Büyük 
Kurultay’ın gündeminde Türkiye konu-
su büyük yer tutuyordu. Türkiye hak-
kında kısa ve uzun vadede uygulanacak 
programlar gözden geçirildi ve karara 
bağlandı. Bu kararlar, Türkiye’nin Siyo-
nist hedefler açısından ne derece önem 
taşıdığını ve Masonluğun bu hedefler 
doğrultusunda ülkemizde oynadığı 
oyunları ortaya çıkaran en önemli bel-
gelerden birisidir.
Aşağıda 25 Nisan 1989’da Avusturya’da 
toplanan kurultayda, Grand Orient’a 
bağlı Türkiye hakkında alınan kararlar 
belirtilmiştir. Bunlardan önemli olanları 
şunlardır:
1-Anti-Masonik ve anti-Semitik (Yahu-
di aleyhtarı) bütün gelişmelerin tespit 
edilerek önüne geçilmesi.

2-Masonik ideallerin gerçekleşmesini 
engelleyebilecek hareketlerin yok edil-
mesi.
3-Basındaki biraderlerimiz arasında 
dayanışmanın güçlendirilmesi. Bununla 
birlikte, afişe olmalarını önlemek ama-
cıyla, aralarında suni bir rekabet havası 
yaratılması.
4-Kitle partilerindeki biraderlerin sayıla-
rının arttırılması ve etkilerinin güçlendi-
rilmesi.
5-Medya topluluklarının yardımıyla, 
yavaş yavaş artırarak, Masonik ahlak ve 
düşünüş biçiminin benimsetilmesi.
6- Derhal Masonlar hakkındaki şüphe 
ve önyargı sorununun çözülmesi. Bu 
görev için birleşiğimiz olan kulüplerimi-
zin (Rotary-Lions vs.) görevlendirilme-
si.
7-Büyük derneklerimizin GAP düzenle-
mesinin içine sokulması, bu bölgedeki 
yatırımlar için girişimci biraderlerin bir 
araya getirilmesi.
8-Halkın, dogmatik dini inançların dışın-
da kalması için, eğitiminin sağlanması,
9- Akademik çevrelerde bulunan bira-
derlerimiz vasıtasıyla, üniversite toplu-
mu arasında bu konunun güncelleştiril-
mesi.
10- Orta Asya’da oluşabilecek muh-
temel bir Türk Birliği’ne karşı halkta 
oluşacak ılımlı bakışın, kitle psikolojisi 
yöntemiyle yok edilmesi. Kamuoyunun 
böyle bir birliğin zararları doğrultusun-
da yönlendirilmesi.
11-Premasonik kuruluşlarımız (Lions, 
Rotary, Diners vs.) vasıtasıyla, uygun 
gençlerin gözlem ve seçimlerine devam 
edilmesi. Seçilen gençlerin, Masonik 
idealler doğrultusunda, Avrupa ve Ame-
rika’daki merkezlerimizde eğitimlerine 
başlanması,
12-Dini akımların toplu gücünün deği-
şik odaklara yönlendirilerek, Masonik 
ideallere zarar vermelerinin önlenmesi.
13-Basındaki bütün anti-Masonik ya-
yınların takip edilmesi, Tüm anti-Maso-
nik yayınların toplatılması ve satışının 
engellenmesi,
14- Fiili ve uygun yöntemlerle, anti-Ma-
sonik yazarların ve yayın evlerinin tüm 
faaliyetlerinin durdurulması.
Günümüzde Yahudiler, başta Müslü-
manlar olmak üzere bütün insanlığa 
zulüm etmektedir. Büyük ekonomik 
güçleri ile dünyayı ele geçirme savaşı 
vermektedirler. Büyük Türkiye’ye karşı 
kafa tutmaya cesaret eden bu küstah-
lara Osmanlı Tokatı vuracak yiğitler 
yetişir elbette

 MASONLUK

FARUK BALCI

CANBEY BALIKESİR İÇİN 
YATIRIMCI PEŞİNDE
Eyüp Sabri Tuncer Geliyor
Sıra Yabancı Yatırımcıda

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa 
Canbey, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 
Başkanı Burak Dağlıoğlu’nu ziyaret etti.

Dünyada batarya üretimi yapan en büyük 6 
şirketten birinin Balıkesir’e yatırım yapması 
için BALOSB Başkanvekili Hüseyin Bekki 
ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başka-
nı Burak Dağlıoğlu ile birlikte çalıştıklarını 
söyleyen Canbey; “Bu konuda hazırladı-
ğımız dosyayı, firmaya vermesi için Cum-
hurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak 
Dağlıoğlu’na teslim ettik. Sürecin takipçisi-
yiz. İnşallah bu yatırımı Balıkesir’imize ka-
zandırabilirsek üretimden istihdama birçok 
alana katkı sağlayacak büyük bir başarı elde 
etmiş olacağız.” dedi.

Eyüp Sabri Tuncer 
Balıkesir’e Geliyor

Yakın zamanda Eyüp Sabri Tuncer firması-
nın yetkililerinin Balıkesir OSB’den yer aldı-
ğını söyleyen Milletvekili Canbey; “Balıkesir 
coğrafi konumu itibariyle stratejik bir öne-
me sahip, ticaret yollarına ve ulaşım ağına 
entegre, sanayi altyapısı gelişmiş, sunduğu 
imkanlar ile yatırım için oldukça elverişli bir 
şehir. 
Bu potansiyeli iyi değerlendirerek Balıke-
sir’imizi kalkındırmak için gece gündüz 
demeden çalışıyoruz. 
Kısa bir süre önce Türkiye’nin en büyük 
kolonya markalarından biri olan Eyüp Sabri 
Tuncer firması Balıkesir OSB’ye yatırım yap-
ma kararı almasını çok olumlu buluyoruz.
 İnşallah iletişim halinde olduğumuz batarya 
firmasıyla da olumlu sonuçlar elde ede-
rek yatırım yapmasını sağlamak istiyoruz. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde ‘Güçlü Sanayi Güçlü 
Türkiye’ rotasında çalışmaya devam edece-
ğiz.” ifadelerini kullandı.
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DİNİMİZDİNİMİZ
İSLAMİSLAM

“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 )

-

Günün Ayeti
Şüphesiz Allah, ken-
disine karşı gelmekten 
sakınanlar ve iyilik ya-
panlarla beraberdir.

(Nahl, 16/128)
Günün Hadisi

İyi arkadaş ile kötü 
arkadaşın kişiye etkisi; 
güzel koku satan kim-
se ile demir körükle-

yen kimsenin, yanındaki 
kişiye etkisi gibidir. 

Güzel koku satan kim-
seden güzel koku satın 
alarak ya da yanında 
bulunduğun müddetçe 
güzel koku hisseder-

sin. Demir körükleyenin 
yanında ise, ya elbiseni 
veya bedenini yakarsın 
ya da kötü koku hisse-
dersin.(Buhârî, “Buyû”, 
38;Müslim, “Birr”, 146)

GÜNÜN DUASI
 Allah’ım! Yaptığım 

şeylerin şerrinden Sana 
sığınırım. Bana verdiğin 
nimetlere minnet duyu-

yorum ve günahımı itiraf 
ediyorum. Beni bağışla. 
Zira, günahları Senden 

başka affedecek hiç 
kimse yoktur.

(Buhârî, “Deavât”, 2; Ebu Dâvud, 
“Edeb”, 101)

-BESMELE
“Rahmân ve Rahîm 
olan Allah’ın adıy-
la.”  [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.

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

-

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: “Dü-
ğünlerimizde Nebevî 
Ölçüye Riayet Ede-
lim”
“En bereketli nikâh, 
zorluğu ve külfeti 
en az olanıdır.” (İbn 
Hanbel, VI, 83)

!Muhterem Müslümanlar
Peygamber Efendimiz (s.a.s), sevgili kızı Fâtıma’yla 
amcasının oğlu Hz. Ali’yi evlendirmişti. Hz. Fâtıma’nın 
çeyizi, bir parça kadife, bir su tulumu ve bir yastıktan 
ibaretti. Hz. Fâtıma’nın çeyizi gibi mehri ve düğün 
yemeği de gayet sadeydi. Bu mütevazı düğüne şahit 
olanlar, “Biz, Fâtıma’nın düğününden daha güzel bir 
düğün görmedik.” demişlerdi.[1]
Aziz Müminler!
Evlilik, Allah’ın emri, Resûlüllah’ın sünnetidir. Dün-
yada mutluluğa ve berekete, ahirette ise huzura ve 
cennete ulaştıran kıymetli bir başlangıçtır. Sevgili 
Peygamberimizin buyurduğu gibi evlilik, “dinin yarısı-
nı korumaya” vesiledir.[2]
Evliliğin ilk adımı olan nikâh ve düğünlerimiz ise sev-
diklerimizin şahitliği ve güzel dilekleri eşliğinde ger-
çekleşen törenlerdir.
 Düğünle yeni bir ailenin kurulduğu ilan edilir. Sevinç-
ler paylaşılır; geleceğe dair umutlar güçlenir. Eşler 
arasına muhabbet ve merhamet lütfetmesi, onlara 
sağlıklı ve hayırlı nesiller ihsan etmesi için Allah’a dua 
edilir.
Kıymetli Müslümanlar!
Dinimiz, hem düğün hazırlıklarımızın hem de nikâh ve 
düğün törenlerimizin kolaylaştırılmasını öğütler. Her 
işimizde olduğu gibi düğünlerimizin de gösterişten 
uzak ve sade yapılmasını tavsiye eder. Nitekim Resûl-i 
Ekrem (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: “En bere-
ketli nikâh, zorluğu ve külfeti en az olanıdır.”[3]

Değerli Müminler!
Maalesef günümüzde, evlenmek isteyen birçok genci-
miz, düğün masraflarının makul ölçüleri aşması sebe-
biyle zorlanmakta, hatta evlilikten uzak durmaktadır. 
Gereğinden fazla yapılan düğün harcamaları ile aile-
ler, düğünden sonra uzun süre borç ödemektedir. Bu 
durum genç çiftlerin, evliliklerinin ilk yıllarını maddi 
sıkıntı ve huzursuzlukla geçirmesine neden olmakta-
dır. Hâlbuki Nebevî ölçü açıktır: “Kolaylaştırın, zorlaş-
tırmayın! Müjdeleyin, nefret ettirmeyin!”[4]
Aziz Müslümanlar!

Her işimizde olduğu gibi düğünlerimizde de Allah’ın 
rızasına, Resûlü’nün sünnetine uygun davranalım. 
Evliliklerimizi kolaylaştıralım. Düğünlerimizi israfa ve 
gösterişe dönüştürmeden yapmaya gayret edelim. 
Eğlenirken İslam’ın çizdiği meşruiyet dairesinde hare-
ket edelim; ölçülü ve dengeli olalım, helale ve harama 
riayet edelim. Düğünlerimizi, Kur’an’da “Kendileriyle 
huzur bulmamız için bizlere eşler yarattığını, aramızda 
sevgi ve rahmet bağları var ettiğini”[5] buyuran Rab-
bimize şükretmek için birer vesile kılalım.
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Dursunbey Kaymakamı Kırkpınarda ilçemizi temsil
 edecek Belediye spor güreşcilerini ağırladı DURSUNBEY HABERLERİ

Dursunbey 
Kaymakamlığı

Kaymakamımız Rahmi 
BULUT, Dursunbey 

Belediye Spor Güreş
 Antrenörü Niyazi 

PANDUL’u ve Edirne İlin-
de Yapılacak olan Tarihi 
Kırkpınar güreşlerinde 
ilçemizi temsil edecek 
olan sporcuları maka-

mında ağırlayıp, müsaba-
kalarda sporcularımıza 

başarılar diledi.

 Dursunbey Belediyesi Temmuz ayı olağan 
meclis toplantısını yaptı

Dursunbey Belediyesi 
Yaz Okulları Başlıyor

Ramazan Bahçavan
Belediyemiz Temmuz ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdik. Alınan kararların 
İlçemize hayırlar getirmesini temenni ederim...dedi.

 Dursunbey Belediyesi’
Kültür Varlıkları koruma ve tescilleme 

kurulu Dursunbey’de toplandı. 

Dursunbey Belediyesi
Tarihimize sahip çıkıyoruz
Kültür Varlıkları koruma ve tescille-
me kurulu Dursunbey’de toplandı. 
Dursunbey’in tarihi yerlerinin tescil 
edilmesinin görüşüldüğü toplantıda 
sit alanı olarak belirlenecek olan alan-
lar yerinde incelendi...

Dursunbey Belediyesi Yaz Okulları Başlı-
yor.
Yaz Okulları 2 Ağustos Pazartesi günü 
başlıyor. Belediyemiz Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü bu yaz mevsiminde de 
Dursunbeyli çocuklarımız için dolu dolu 
bir yaz okulu programı hazırladı. Yüzme-
den Basketbola, Futboldan -Voleybol, 
-Tenis, -Güreş, -Badminton, -Dart ve 
-Bocce gibi 10 farklı spor branşında yaz 
okulu düzenlendi. 7-15 yaş arasında öğ-
renci kabul edecek olan Yaz Okullarımıza 
başvurular ise Belediyemiz Beyaz Masa 
biriminden yapılabilecek.
iSon Başvuru:-31 Temmuz 2021
-662 3 662

Kaymakamımız Rahmi BULUT Dursunbey Bebek 
ve Çocuk Kütüphanesini ziyaret etti.

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT Dursunbey 
Bebek ve Çocuk Kütüphanesini ziyaret etti. 
Dursunbey Belediyesinin Hizmete açmış 
olduğu Tematik Çocuk Kütüphanesi, gelişim 
çağındaki çocukların temel eğitimlerine yar-
dımcı olmak, kişisel becerilerini geliştirmek, 
kendi özgüvenlerini kazanmalarına yardımcı 
olmak ve birlikte hareket etme olgusunun 
aşılanmasına yardımcı olmak için kurulmuş 
sosyal bir aktivite alanıdır.
Burada kitap okuma ve çocukların derslerini 
yapma konusunda yardımcı olunması yanın-
da birçok etkinlik sayesinde onların kişisel 
gelişimlerine öğrenerek ve uygulayarak katkı 

sağlanması hedeflenmektedir. Buradaki 
öğrenciler görev yapan personel vasıtasıyla 
çeşitli etkinliklerde bulunurlar. Kütüphanede 
bulunan sinevizyon gösterimi sayesinde öğ-
retici film ve eğitim programlarından yararla-
nırlar.
Emanet kitap uygulaması sayesinde kütüp-
haneden alacakları herhangi bir kitabı evle-
rine belirli bir süre içinde götürüp getirebilir-
ler.
Burada yapılan faaliyetler içinde; Satranç 
eğitimi, Resim yapma, Üç boyutlu kartonlar-
dan proje üretme, Hikaye oluşturma, Kitap 
okuma, Film izleme, Ödünç kitap verme, 
Geleneksel oyunları öğrenme etkinlikleri 
bulunur.
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Dursunbey Mesleki Eğitim Merkezi ilk 
Meslek Lise Diplomaları ve ustalık belge-

leri öğrencilere takdim edildi. 

Balıkesir’in tarihine saygı, 
değerlerine vefa, kültürüne hizmet...
Teşekkürler Altıeylül Belediyesi ve 

Başkan Hasan AVCI

BAŞKAN AVCI BİR HAYALE DAHA ORTAK OLDU
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ALGEM’in “Hayallerime Işık Ol” projesi 
kapsamında bir çocuğun daha hayallerine kavuşmasına vesile oldu.
NECATİ HAYALLERİNE KAVUŞTU
Vatandaşlar ile Altıeylül Belediyesi’nin arasındaki gönül bağının güçlenme-
sinde büyük öneme sahip olan ALGEM(Altıeylül Gelişim Merkezi) Başkan 
Avcı ile bir çocuğu daha hayallerine kavuşturmak için bir araya getirdi. 
Gökköy Mahallesi sakinlerinden Yaman ailesinin evladı 14 yaşındaki Necati 
Yaman, ALGEM’in ev ziyaretleri sırasındaki kendisine yöneltilen soruyu 
içtenlikle cevaplayarak Başkan Avcı’dan bir hayalini gerçekleştirmesini 
istedi. Necati’nin en büyük hayali dalgıç olmaktı ve Başkan Avcı da bu hayali 
gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Daha önce bir çocuğun hayalini gerçekleş-
tirmek için yamaç paraşütü ile gökyüzüne yükselen Başkan Avcı, bu sefer de 
mavi derinliklere doğru yol aldı. Hayallerine kavuşan Necati’nin mutluluğu 
ise görülmeye değerdi.. Bu güzel etkinlikte Ayvalık’tan Yalnız Ada’ya kadar 
süren yolculuğun ardından Necati ile birlikte dalış yapan Başkan Avcı “Bu-
gün güzel Balıkesir’imizin güzel ilçelerinden Ayvalık’ta farklı bir etkinliği bir-
likte gerçekleştirdik. Necati kardeşimizin dalış hayali vardı. Sağ olsun Koray 
hocam ve ekibi bizleri burada ağırladılar. Denizin altında da ne kadar gü-
zelliklerin olduğunu hep birlikte görmüş olduk ve yaklaşık 26 dakika suyun 
altında vakit geçirdik. Buradan hayali olan 14 yaş üzeri bütün çocuklarımıza; 
gençlerimize seslenmek istiyorum. Bizler onlara Altıeylül Belediyesi olarak 
destek verelim ve Koray hocamızın eşliğinde de inşallah dalış hayalini ger-
çekleştirsinler; çocuklarımıza bu konuda eğitim verelim. Bu güzel etkinlikten 
dolayı emeği geçen başta Koray hoca olmak üzere bütün arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI 3. Şubesiyle Akçay’da hizmete 
açılan Deva Diş Polikliniği için Altıeylül kurucu Belediye Başkanımız 
ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu’na 
hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Zekai başkanımıza misafirperver-
liği için çok teşekkür ediyor, hayırlı bereketli kazançlar diliyoruz.dedi

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan 
Avcı Bir Hayale daha ortak oldu

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı  Akçay’da hizmete 
açılan deva diş Polikliniği için Zekai Kafa oğlu’na hayırlı 

olsun ziyaretinde bulundu

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI; Balıkesir’imizin büyük 
değerlerinden Hasan Basri Çantay’ı anlatan ve belediyemiz bün-
yesinde basılan 2 ciltlik eserlerden bir bölümünü Balıkesir Gaze-
teciler Cemiyeti kütüphanesine hediye ettik.
Altıeylül Belediyesi olarak Bu değerli eseri kazandırmaktan onur 
duyuyor, vatandaşlarımızın bu eserden en iyi şekilde yararlanma-
sını diliyoruz.dedi.

            

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Dursunbey Mesleki Eğitim Merkezi ilk Meslek Lise Diplomalarını 
ve ustalık belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belgelerini 
Kaymakamımız Rahmi BULUT, Belediye Başkanı Ramazan BAH-
ÇAVAN ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit GÖKDEMİR ile birlikte 
takdim ettiler.


