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KURBAN BAYRAMINIZ 
MÜBAREK OLSUN

Bayramlar birlik ve beraberlik duygularının yoğun-
laştığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu; 
birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da arttığı; 
sevgi, saygı, paylaşma ve dayanışmanın hakim oldu-
ğu mübarek günlerdir.  
Bayram dolayısıyla ilçemizde güvenlik, trafik, sağ-
lık, kurban satış ve kesim hizmetleri başta olmak 
üzere ilgili birimlerce gerekli tedbirler alınmış olup 
siz Değerli Hemşerilerimizin, Covid-19 vakalarını da 

dikkate alarak kendinizi, sevdiklerinizi ve tüm toplu-
mu korumak için azami derecede tedbirli olacağını-
za, maske ve mesafe kuralına mutlaka uyacağınıza 
inanıyor, sırası gelen tüm hemşerilerimizi aşı sefer-
berliğine davet ediyorum.

 Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyo-
rum.                                            Rahmi BULUT
Selam ve saygılarımla.          Dursunbey Kaymakamı

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI; Bayram namazınından sonra kardeşlerimizle ve büyüklerimizle bayramlaştık. Bu mübarek günün 
ülkemizin tüm musibetlerden ve hastalıklardan kurtulmasına, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyoruz. Rabb’im dua ve ibadetleri-
mizi kabul buyursun inşallah.#KurbanBayramı #HayırlıBayramlar

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI 
#KıbrısBarışHarekatı’nın 47. yıl dönümün-
de Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle, 
Kahraman Gazilerimizi şükranla anıyoruz.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI 
Mübarek kurban bayramınızı kutlar, aileniz 
ve sevdiklerinizle birlikte nice sağlıklı, mutlu 
ve huzurlu bayramlar dileriz.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI  
 ve teşkilat mensupları Bayram nama-
zından sonra Zağnos Paşa’nın türbesi 
ziyaret ederek dua ettiler.
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DURSUNBEY ZİRAAT ODASI KÖY VE TARLA 
ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

 

Dursunbey Belediyesi

Ziraat odası başkanı hüseyin Bulut ve  ziraat odasının ziraat mühendisi Mecit ceyhan Köy ve Tarla 
ziyaretleri atarak devam ediyor... Başkan Bulut Bu gün adören köyü çavuşlar mahallesini çınarkö-
yümüzü ziyaret ettik 

Kavun ,domates ,üzüm bağları ve biçer döver kontrollerini yaptık.Tarla sahibi ile görüşüldü mü-
hendisimiz yetiştirme döneminde  hastalık ve zararlılarla mücadelede üreticilerimize destek olur-
ken istek , dileklerini ve şikayetleri dinlendi .
Ziraat mühendisimiz önümüzdeki günlerde Tarla ziyaretlerine hız kesmeden devam edecek ve zira-
at odasının ziraat mühendisi Mecit ceyhan çiftçilerimizin her zaman yanında ve emrindedir .dedi.
                                                                                                                                

Çınarlıpınar söz verdiğimiz gibi 
Bayrama hazır.

Kurban Bayramında açmayı hedeflediği-
miz ‘Çınarlıpınar Piknik Alanı’ Belediye 
personelimizin yoğun gayretleri ile Kur-
ban Bayramına yetişti. 6.000 m2 büyüklü-
ğünde yeni piknik alanımızda son doku-
nuşlar arife günü yapıldı. 

Çatılı piknik masası ve üstü açık piknik 
masalarının bulunduğu alanda hazır 
barbeküler, oyun alanları, bay-bayan 
lavabolar ve bay-bayan mescit yer alıyor. 
Kamera sistemiyle 7/24 izlem altında olan 
piknik alanımız güvenli bir aktivite alanı 
imkanı sunuyor. 30 araçlık otoparkı ile üç 
farklı girişi bulunan yeni piknik alanımıza, 
onlarca kuş yuvası da yerleştirdik. 
Bayram sonrası çimleme çalışmalarının 
tamamlanacağı Çınarlıpınar’a tüm hem-
şehrilerimizi bekliyoruz...

ZİRAAT ODASI  BAŞKANI 
HÜSEYİN BULUT 
BEYEL MUHTARI

 HASAN İNAN

Dursunbey Ziraat Odası Başkanlığı
Dursunbey Ziraat Odasında memur olarak göreve başlayan Ziraat Mühendisi Mecit 
Ceyhan’a görevinde başarılar diliyoruz. Bundan sonra çiftçilerimiz daha fazla teknik 
destek alabilecekler. Ziraat Odaları ilaç ve gübre satışı yapabilmek için bünyelerinde bir 
ziraat mühendisi çalıştırma zorunluluğu bulunuyor.
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CAMİLER VE ÇOCUKLARIMIZ
CAMİLER VE 

ÇOCUKLARIMIZ
Okulların tatil olmasından 
sonra birçok aile çocuklarını 
temel dini eğitimlerini alması 
için yaz Kur’an kursları için 
camilere göndermektedir. 

Çocuklarımızın dinlerini doğru 
olarak öğrenebilmeleri, camiye ve cemaate 
alışabilmeleri için, camilerimizde verilen 
eğitimin önemi çok büyüktür.

Tarih iyi incelendiği takdirde, Türk milleti-
nin başarılarında dini ve milli duyguların en 
büyük etkileyici sebep olduğu görülmekte-
dir. 
Türk-İslam düşüncesini yaymak, cihanşü-
mul bir devlet olmak uğruna fetihler yapıl-
mış ve şehitler verilmiştir.
 Yüce idealleri olmayan milletlerin başarılı 
olabilmeleri mümkün değildir. 
Özellikle Selçuklular ve Osmanlılardaki ba-
şarılarında, İslamiyet’in bizi zirveye taşıyan 
bir güç olduğunu görürüz.

Ülkemizde dini eğitim sürekli tartışılan ko-
nulardan birisidir. Birçok dünya ülkesinde 
dini eğitim çocuk yaşlarda başlamaktadır. 
Kiliseler bu konuda sistemli çalışmakta ve 
devlet de bunu desteklemektedir. 

Her nedense Türkiye’de azınlıkta bulunan 
bazı aydın geçinen kimselerin, seslerini 
çok çıkartarak ve farklı yerlerden destek 
alarak, çocukların dini eğitimlerini engelle-
meye çalıştığını görmekteyiz. 

Dini bilgi ve manevi duygulardan yoksun 
olarak yetişen bir neslin, bir ülke için ne 
kadar tehlikeli olduğunu görmüyorlar mı?

Halkımızın büyük bir çoğunluğu, evladının 
dini bir eğitim almasını istemektedir. 
Okulların kapanması ile birlikte çocukla-
rımızı yaz Kur’an kurslarına göndermeye 
başlarız. 
Bu kurslarda çocuklarımıza Kur’an-ı 
Kerim’i güzel okuma, kendisine gerekli 
olan süreleri usulüne uygun ezberlettirme, 
inanç, ibadet. Ahlak ve Peygamberimizin 
örnek hayatıyla ilgili bilgiler verilmektedir.
 
Bu kursların başarılı olması için; öğrenci, 
öğretici, veli ve cemaatin uyum içerisinde 
olması önemlidir.

Yaz tatili çocuklarımız için bulunmaz bir 
fırsattır. Camiyi, din görevlisini, cemaati 
yakından tanıma fırsatını yakalarlar. 
Orada, ibadetlerin yapılış şeklini uygula-
malı olarak görür, mihrabı, minberi, kürsü-
yü ve camilerde icra edilen etkinliklerden 
istifade ederler. 
Cemaate iştirak eden büyüklerin hayat tec-
rübelerinden yararlanır, kendilerine gösteri-
len ilgi ve alakadan dolayı, cami cemaatini 
kendilerine model alırlar. 

Cami onlar için; okuma, oynama, koşma, 
kaynaşma, huzur, güven, kardeşlik, hoşgö-
rü, sığınak, duygu ve düşüncelerin rahat-
lıkla ifade edildiği, ruhlarının huzura erdiği 
mekânlardır.

Peygamberimizin çocuklara yönelik uygu-
lamalarını örnek almalıyız. O, camiye gelen 
hiç kimseye kaba davranmadı, camiden 
kovmadı. 
Çocuklara ve gençlere özel ilgi göstermiş, 
onlarla oynamış, selamlaşmış, kalplerini 
kırmayacak güzel şakalarla gönüllerini 
almıştır. 

Camide, cemaate namaz kıldırırken, sırtına 
binen çocukları men etmez, secdede boy-
nuna çıkarlarsa, uzun secde eder, onları 
ürkütmemek için kalkmalarını beklerdi. 
Cuma hutbesini okurken, mihrabın dibin-
den ona bakan çocukları iner kucağına alır, 
öylece hutbesine devam ederdi. 
Bu eylemlerinden ashabı kesinlikle rahat-
sızlık duymaz, sen ne yapıyorsun, çocukla-
rı şımartıyorsun demezdi.

Gençlerimizi bu duygulardan yoksun 
bırakacak eylem ve söylemlerden şiddetle 
kaçınmalıyız.
 Ben konuşacağım siz ise sadece dinleye-
ceksiniz, siz çocuksunuz, siz bilemez ve 
beceremezsiniz anlayışından uzak durma-
lıyız. 
Onların da duygu ve düşünceleri var. O 
halde onlara kendi anlayacakları dilden ko-
nuşmalı, onların düşüncelerine göre cevap 
vermeliyiz. 
Büyüdüklerinde; anılarını anlatırken, ca-
mide kaba, azarlayan, tahammülsüz, bizi 
kovan dedeler vardı dememeli. 
Camiyi görünce gözleri yaşaran, gözleri-
nin önünde kendilerine güzel öğüt veren, 
kendini bağrına basan, kendisine şeker 
ve çikolata veren, sözlerine ve hatalarına 
tahammül eden beyaz sakallı melek yüzlü 
dedeleri hatırlamalı ve özlemelidirler.

Namazlara katılan çocukları arka saflara 
itmeyelim. Ses çıkartıp yaramazlık yapanla-
rı camiden kovmayalım. 
Geleceğin teminatı olan çocukların cami-
ye gelmeleri ve cemaatle namaz kılmaları 
teşvik edelim. 
Büyükler olarak, çocukları sağımıza ve so-
lumuza alarak aralara serpiştirelim. Bizlere 
bakarak namaz kılmayı öğrensinler. 
Yan yana durmayınca da gürültü yapmaları 
azalacaktır. 
Kur’an öğrenen çocukları ziyaret edip, on-
lara çikolata veya küçük hediyeler vermek 
camilere ısınmasını sağlayacaktır.

Bunun yanında bazıları “Camilere neden 
sadece yaşlılar geliyor? 
Gençler ve çocuklar nerede?” sorularını 
sorarken; bu çocukları camiye çekebilmek 
için ne yaptıklarını kendi kendilerine sorgu-
lasınlar

Dursunbey Kaymakamlığı 

Orman Yangınları ile Mücadele 
Toplantısı Düzenlendi        
        Kaymakamımız Rahmi BULUT 
Başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı 
Salonunda saat 11.15’de başlayan top-
lantı ilgili kurum amirlerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.İlçe sınırları dahilinde 
bulunan Kent Ormanları, Tabiat Parkı ve 
piknik alanı dışındaki ormanlık alanlar-
da ateşli piknik yapılmasına izin veril-
meyeceğini bildirdi. Özellikle havaların 
ısınmasıyla yangın riskinin arttığı yaz 
mevsiminde, olası orman yangınlarının 
önlenmesine yönelik yapılması gereken 
ortak çalışmalar ve koordinasyonu ge-
rektiren konularla ilgili vatandaşlarımızın 
da konu ile ilgili daha duyarlı ve dikkatli 
olmaları gerekmektedir.
        Toplantı görüş ve önerilerin alınma-
sının ardından sona erdi.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı 
Kaymakamımız Rahmi BULUT Askerlik 
Şubesi Başkan Vekili Per.Atğm. Resul 
GÜVEN’i ve İlçe Müftüsü Ali ÖZTÜRK’ü 
ziyaret etti.

FARUK BALCI
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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 )

-

Günün Ayeti
İnsanlara hac iba-
detini duyur; gerek 
yaya olarak gerekse 
yorgun argın develer 
üzerinde uzak yol-
lardan gelerek sana 
ulaşsınlar.(Hac, 22/27)

Günün Hadisi
Kim Allah için hac-
ceder, haccında da 
çirkin söz ve gü-

nahlardan sakınırsa, 
annesinden doğduğu 
gündeki gibi günah-
sız olarak geri dö-
ner.(Buhârî, “Hacc”, 4)

GÜNÜN DUASI
Rabbimiz! Bizi Sana 
teslim olmuş kimse-
ler kıl. Soyumuzdan 
da Sana teslim ol-
muş bir ümmet kıl…
(Bakara, 2/128) 10)

-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 

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: “Kurban: Tevhidin Sembolü, 
İslam’ın Şiarı”

“Şüphesiz namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlem 
lerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur.” En’âm, 6/162-163)
Medine’de bir bayram sabahıydı. Mümin gönüller bayram heyeca-
nı ve coşkusuyla dopdoluydu. Mescid-i Nebevî’nin yanı başındaki 
namazgâhta genç-yaşlı, kadın-erkek, çoluk-çocuk hep birlikte 
bayram namazı eda edildi. Peygamberimiz (s.a.s)’in îrâd etti-
ği hutbenin ardından sıra kurbanları kesmeye gelmişti. Resûl-i 
Ekrem Efendimiz, âdeti olduğu üzere iki kurban hazırlamıştı. 
Kendisine getirilen kurbanlık koçları şefkatle kıbleye doğru yatırdı 
ve şu mealdeki âyet-i kerimeleri okudu: “Ben, O’nun birliğine 
inanarak, yönümü gökleri ve yeri yaratan Allah’a çevirdim ve ben 
müşriklerden değilim.[1] “Şüphesiz namazım, kurbanım, hayatım 
ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur.”[2] 
Daha sonra Allah Resûlü (s.a.s), şöylece dua etti ve Allah’ın adını 
anarak kurbanlarını kesti: “Allah’ım! Bu kurbanlar senin nimetin-
dir. Muhammed ve ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuş-
tur…”[3] “Allah’ım! Benim, ailemin ve ümmetimin kurbanlarını 
kabul eyle!”[4]
Aziz Müminler!
Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun ki, bir bayrama 
daha bizleri yaklaştırdı. İslam âlemi olarak önümüzdeki hafta 
salı günü, Kurban Bayramı’nı idrak edeceğiz. Hep birlikte vahdet 
şuuruna, kardeş ve ümmet olma bilincine ereceğiz. Her ne kadar 
haccetme imkânı bulamasak da samimi dualarımızla kutsal belde-
lerde yapılan dualara ortak olacağız. Kurbanlarımızla, Rabbimize 
kulluğumuzu ve itaatimizi bir kez daha izhar edeceğiz.

Değerli Müminler!
Derin hatıraları bünyesinde barındıran kurban ibadeti, Hz. 
Âdem’den bugüne her topluma emredilmiştir. Kurban, tevhi-
din sembolü, din-i mübin-i İslam’ın önemli bir şiarıdır. Kurban, 
Allah’ın rızasına ve takvaya erişme gayretidir. Kurban, Yüce 
Yaratana karşı ihlas ve samimiyet, sadakat ve teslimiyet, şükür ve 
vefa beyanıdır. Sahip olduğumuz her şeyi Allah yolunda tereddüt-
süz feda edebilme iradesidir kurban.

Aziz Müslümanlar!
Kurban ibadeti bizlere, malımızı Allah rızası için harcama ve 
başkalarıyla paylaşma mutluluğunu tattırır. Bizi cimrilik hastalı-
ğından, dünya malının esiri olmaktan kurtarır. Kurbanlarımızla 
hem Rabbimize yaklaşır hem de muhtaç kimselerin hanelerine 
muhabbet ve sevinç taşırız. Coğrafyaları aşan gönül köprüleri inşa 
ederiz. Tanıdığımız, tanımadığımız nice kardeşimizin dertleriyle 
dertlenip, onlar için iyilik ve hayır eli oluruz. Kurban ibadetiyle 
birlik ve beraberliğimizi güçlendirir, yardımlaşma ve dayanışma 
ruhunu diri tutarız.
Hutbemi bitirirken önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. 
Bayram vesilesiyle pek çok kardeşimiz yolculuğa çıkacak. Bu 
noktada trafik kurallarına uyalım, sabırlı ve dikkatli olalım, birbiri-
mizin hak ve hukukunu koruyalım. Trafik kazalarının, bayramların 
huzur ve sevincini acı ve hüzne dönüştürmesine izin vermeyelim.

Yüce Rabbimiz, bizleri her türlü kaza, bela ve musibetten muha-
faza eylesin.  Sağlık, huzur ve afiyet içerisinde bizleri bayrama 
ulaştırsın.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Karesi Belediyesi 
tarafından düzenlenen Fotoğraf Sergisi ve Söyleşi büyük ilgi gördü.

DURSUNBEY HABERLERİ

KAHRAMAN ISI 
DOĞAL GAZ SİSTEMLERİ

KARESİ’DE 15 TEMMUZ’U ANLATTILAR
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
nedeniyle Karesi Belediyesi tarafından düzen-
lenen Fotoğraf Sergisi ve Söyleşi büyük ilgi 
gördü.
KARESİ Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 
bu yıl da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü etkinlikleri düzenledi. 14 Temmuz’da 
TÜİK Meydanı’nda “Türkiye Geçilmez” 
temalı Fotoğraf Sergisi açan Karesi Belediye-
si, akşam ise “Vatan, Demokrasi ve Hürriyet 
Yolunda” konulu söyleşi organize etti. Karesi 
Millet Bahçesi’nde gazeteci yazarlar Zafer 
Şahin ve Dr. Yusuf Alabarda’nın konuk oldu-
ğu söyleşide hain darbe girişiminin öncesi, o 
gece yaşananlar ve sonraki mücadele süreci 

konuları konuşuldu. Gazeteci ve Yazar Semra 
Aman Akyürek’in moderatörlüğünü yaptığı ve 
pandemi kurallarına uygun olarak açık ha-
vada gerçekleşen söyleşiye konuşmacı olarak 
katılan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan 
15 Temmuz 2016 yılında AK Parti Balıkesir İl 
Başkanı iken yaşanan süreci anlattı.

“HÜSRANA UĞRADILAR”
Orkan, konuşmasının başında “5 yıl önce bu 
saatlerde yaşanan ve demokrasi tarihine kara 
bir leke olarak geçen hain darbe girişiminde 
sırasında Ankara Gölbaşı’nda şehit düşen Bur-
haniyeli özel harekat polisimiz Mustafa Serin’i, 
Ovabayındırlı Özel Harekat Polisimiz Tur-
gut Solak’ı ve sivil şehidimiz Mahmut Eren’i 
ve o gece vatan toprağı için şehit düşen tüm 
yurttaşlarımızı en yüce duygularla rahmetle 
anıyorum. Yattıkları yer nur, hatıraları bizler 
için ebedi olsun” ifadelerini kullandı. Orkan 
“O gece hükümetimizin kararlı duruşu ve 
vatansever kolluk kuvvetlerimizin gayretleri-
nin yanı sıra tarihi şan ve şerefle yazılmış aziz 
milletimizin halk iradesine nasıl sahip çıktı-
ğına bizzat şahit olduk. Milletten kopuk bir 
yönetim şeklini hedefleyenler hüsrana uğradı” 
diye konuştu.

“FETÖ BUGÜNÜN KONUSU DEĞİLDİR”
Programa konuşmacı olarak katılan Milliyet 
Gazetesi yazarı Zafer Şahin ise, FETÖ terör ör-
gütünün 1980’li yıllardan itibaren devlete nasıl 
sızdığını ve devlet içinde nasıl yapılandığına 

dair geniş bilgiler verdi. Hain yapılanmanın 
bugünün ve yakın tarihin konusu olmadığını, 
daha eski tarihlere dayandığını dile getiren 
usta gazeteci, Kestane Pazarı’nda başlayan ve 
devletin Eğitim, Emniyet, Yargı ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ni sızarak devleti ele geçirme plan-
larını kronolojik olarak anlattı. Şahin konuş-
masında “FETÖ, AK Parti iktidarı ile büyüdü 
iddiaları haksızlıktır. Bu konu bir partinin 
konusu değil, siyasi hayatın konusudur. Her 
dönem, iktidarlara yakın görünerek sinsi bir 
plan hazırlamışlar. Ancak bir şeyi düşeneme-
mişler. O da ‘Darbeye hayır’ diyen vatan sevda-
lısı insanlar. Halkımız, o gece tankların önüne 
yatarak direnmiş ve darbeye izin vermemiştir” 
ifadelerini kullandı.
“ASKERİ DENETİM MEKANİZMASI KU-
RULMALI”
Söyleşiye katılan ve aynı zamanda Kepsutlu 
olan Emekli Albay Dr. Yusuf Alabarda ise 
konuşmasına “Memleketimde böyle güzel ve 
faydalı organizasyona katılmak beni bir baş-
ka memnun etti. Sayın Belediye Başkanımız 
Dinçer Orkan’a bu davetinden dolayı tekrar 
teşekkür ediyorum” sözleriyle başladı. Alabar-
da 15 Temmuz hain darbe girişiminin özellikle 
askeri yapılanmasına dair geniş bilgiler vere-
rek diğer ülkelerin siyaset ve askeri ilişkilerin-
den bahsetti. Alabarda kolluk kuvvetlerinin 
seçilmiş insanların hizmetinde olduğunu 
unutmamaları gerektiğine dikkat çekerek “Pek 
çok ülkede darbe olmuyor. Onlar bu işi çöz-
müş. Çünkü asker ve polis kendi işine, siya-
setçi kendi işine bakıyor. O ülkelerde orduyu 
denetleyen mekanizmalar kurulmuş. Kimse 
darbe olacak endişesi taşımıyor” dedi.

Karesi Millet Bahçesi’nde geniş bir katılımla 
gerçekleşen söyleşiye Altıeylül Belediye Baş-
kanı Hasan Avcı, Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, AK Parti 
Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, AK Parti 
Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, Ülkü 
Ocakları İl Başkanı Ekrem Çalışkan, MHP Ka-
resi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu, AK Parti 
Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi 
Av. Pırıl Özçelik’in yanı sıra çok sayıda davetli 
topluluğu ve vatandaşlar katıldı.

 AK Parti İl Başkanı 
Ekrem Başaran’ın· 

Dursunbey İlçe ziyareti 

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran· 
Dursunbey İlçe ziyaretimizin ardın-
dan Durabeyler mahalle başkanımız 
Bayram Kuşluk, muhtarımız Mustafa 
Berber ile Mustafa Dündar kardeşimizi 
ve Ak Partili  gönüldaşlarımızı ziyaret 
ettik. Kendilerine misafirperverlikleri 
için teşekkür ederiz.
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DOĞAL GAZ 
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DOĞAL GAZ 
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Dursunbey Kaymakamlığı 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik günü programı vesilesi ile aziz şehitlerimiz 
için Merkez Çarşı Camiinde düzenlenen Mevlid-i Şerif 

KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN
BALIKESİR DURSUNBEYLİLER YARDIM-

LAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ            

            

B A Ş SA Ğ L I Ğ I

Dursunbey eşrafından Salih ve Lütfullah  Şekercioğlu’nun  Babaları, Altı-
eylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın kayınpederi  Hacı Mustafa Şekerci-
oğlu Hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarıına ve dostlarına başsağlığı 
ve sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun.                 BALAT GAZETESİ                    

Rahmi Kireç; Balıkesir Dursunbeyliler derneğimizi Dursunbey’li 
iş adamımız Şeref Eğinli ve oğlu Burak Eğinli derneğimizi ziyaret 
ederek üye oldular. Bu nazik ziyaretinden dolayı değerli arkadaşı-
ma ve oğluna teşekkür ederiz.

Dursunbey Kaymakamlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik günü programı vesilesi ile aziz şehitlerimiz için Mer-
kez Çarşı Camiinde düzenlenen Mevlid-i Şerif Programının 
akabinde şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik. 

Dursunbey 15Temmuz etkinlikleri çerçevesinde Kortej Yü-
rüyüşü ile başlayan Demokrasi Nöbetimiz, gece boyunca 
çeşitli programlarla devam etti. Vatanına ve Demokrasine 
sahip çıkan binler ilk gün olduğu gibi yine meydanlardaydı...
#TürkiyeGeçilmez  

Balıkesir 
Dursunbeyliler 

derneğimizi  
ziyaret ederek 

üye olan değerli 
hemşerimiz 

ibrahim Kuzgun 
hocamıza bu 

nazik ziyaretlerin-
den dolayı teşek-

kür ederiz


