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 KURTDERE BAŞPEHLİVANI 
ALİ GÜRBÜZ OLDU

KURTDERE BAŞPEHLİVA-
NI ALİ GÜRBÜZ OLDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi 
Belediyesi tarafından Cihan Pehlivanı Kurt-

dereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 61.si 
düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri’nde 
başpehlivan Ali Gürbüz oldu.
Karesi’nin kırsal Kurtdere Mahallesi’nde 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi 
Belediyesi tarafından düzenlenen 61. Ge-
leneksel Kurtdereli Güreşleri’nde 71 baş-
pehlivan arasından finale çıkan Yusuf Can 
Zeybek son güreşte Ali Gürbüz’e yenildi. 
71’i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 1000 
pehlivanın kol bağladığı güreşlere Balıkesir 
Valisi Hasan Şıldak, Dünya Etnaspor Kon-
federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, BBP 
Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti 
Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Mil-
letvekili Ahmet Akın,  Yağlı Güreş Birliği ve 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yü-

cel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep 
Gürkan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İlter Kuş, Karesi Belediye Başkanı Din-
çer Orkan, Balya Belediye Başkanı Orhan 
Gaga, Bandırma Belediye Başkanı Tolga To-
sun, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan 
Bahçavan, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf 
Cengiz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan 
Avcı, Savaştepe Belediye Bakanı Turhan 
Şimşek, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem 
Yavaş,   Kırpınar Güreş Ağası Seyfettin 
Selim, Dünya Güreş Şampiyonu İsmail Ba-
laban, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, 
CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, BBP İl 
Başkanı Zeki Uçar, siyasetçiler, il müdürleri, 
yağlı güreş ağaları, efsane güreşçiler, oda 
başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda 
protokol katıldı.

 Altıeylül’ Hasan Can Kültür Merkezi Açıldı.

Altıeylül Beledşiye Başkanı Hasan AVCI;Altıeylül’ümüzün ilk kültür merkezinin açılışını yaparak şehrimize kazandırmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. Başta açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a ve 
tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, kültür merkezimizin şehrimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. dedi.
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KURTDERELİ PAŞPEHLİVANI ALİ GÜRBÜZ OLDUDursunbey Belediyesi
 

Dursunbey Belediyesi· 
Belediyemiz geçici hayvan barınağında 
yaşayan can dostlarımızı, hava sıcaklı-
ğının arttığı bu günlerde bir nebze olsun 
serinletmek için düzenli olarak ortam 
sulaması gerçekleştiriyoruz...

Dursunbey Belediyesi· 
Vatandaşlarımızın girişlerine kapatılan 
ormanlarımızda Zabıta amirliğimizin de-
netimleri devam ediyor. Bölgesel olarak 
bir çok kurum tarafından denetlenen 
ormanlarımıza bu süreçte lütfen giriş 
yapmayalım...

KURTDERE BAŞPEHLİVANI ALİ GÜR-
BÜZ OLDU
“OLİMPİYATLARDA BAŞARI KAZANMA-
YA DEVAM EDECEĞİZ”
Güreşlerde konuşan Dünya Etnaspor 
Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 
konuşmasında Kurtdere Güreşlerinin 
düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti. Erdoğan, “Türkiye’nin her 
yerinde başta güreşler olmak üzere tüm 
geleneksel sporların gelişmesine des-
tek olmaya devam edeceğiz. Bundan 
sonrada özellikle olimpiyatlarda etnik 
sporlarla başarı kazanmaya devam ede-
ceğiz. Bu geleneksel sporlar ile bu ülke 
kimliğini kültürünü koruyup yaymaya 

devam edeceğiz” dedi.
Binlerce güreşseverin ilgiyle takip ettiği 
Kurtdereli Güreşleri’ne Yağlı Güreş 
Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başka-
nı Dinçer Orkan evsahipliğini yaptı. Yılın 
ağalığını, açık arttırmada 561 bin lira 
vermeyi taahhüt eden Abdullah Altıntaş 
kazandı.
BAŞPEHLİVAN ALİ GÜRBÜZ OLDU
Etkinliğin ilk gününde minik, teşvik, toz-
koparan, ayak, deste, küçük orta ve bü-
yük orta boylarda mücadeleler gerçek-

leştirildi. Kule hakemlerinin çağrısıyla 
sahaya gelen güreşçiler, önce peşrev 
çekti, ardından pehlivanlar, rakibinin 
sırtını yere getirmek için kıyasıya mü-
cadele etti. Güreşlerin ikinci gününde 
de mücadeleler kıyasıya sürerken, son 
günde ise başpehlivanlık güreşleri ya-
pıldı. Final mücadelesinde rakibini yere 
seren Ali Gürbüz başpehlivan oldu. 
Musabaka sonrası açıklamalarda bu-
lunan Gürbüz “2019 ve 2021’de de 
Kırkpınar’da Başpehlivan oldum. 
Kurtdere’de de oldu. Allah izin verirse 
altın kemerin sahibi olmak istiyorum. 
Bu organizasyonu düzenleyen Yücel 
Yılmaz ve Dinçer Orkan başkanımıza 

teşekkür ediyorum” dedi.
Başpehlivanlık güreşleri sonrası pro-
tokol üyeleri tarafından dereceye giren 
güreşçilere ödülleri verildi. Başpehlivan 
Ali Gürbüz’e kupasını Dünya Etnaspor 
Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 
verdi. Organizasyon sonrası Karesi Be-
lediye Başkanı Dinçer Orkan, güreşlere 
katılan pehlivanlara, hakemlere, davet-
lilere ve güreş organizasyonunda yera-
lan belediye personeline teşekkür etti. 
Orkan, organizasyonda yeralan beledi-
ye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Dursunbey Kaymakamlığı

 Dursunbey Kaymakamlığı Orman Yan-
gınlarıyla Mücadele Koordinasyon Top-
lantısında alına kararlar doğrultusunda 
Mesire alanlarında ve ormanlarımızda 
denetimlerimiz devam ediyor.

KUTADGU BİLİG
    KUTADGU BİLİG
Kutadgu Bilig; kutluluk 
bilgisi. saadet bilgisi, devlet 
olma bilgisi, devlet idaresi 
bilgisi manalarına gelen eser 
Yusuf Has Hacip tarafından 
Balasagun’da yazılmaya baş-
lanmış; 1069-1070’te Doğu 
Türkistan’daki Kaşgar şeh-

rinde tamamlanmış ve Doğu 
Karahanlı Hükümdarı Tavgaç Uluğ Buğra 
Kara Han Ebu Ali Hasan bin Arslan’a tak-
dim edilmiştir.

İnsanı merkez alan eser, gerek fert olarak 
gerek cemiyet halinde yaşayan insanları 
iyi bir siyasetle idare edilip, dünyada ve 
ahirette mesut olabilmeleri için tutulacak 
yolları gösterir.
 Türk boylarının örfî hukuk uygulamalarının 
büyük Türk hükümdarları tarafından düzen-
lenmesiyle meydana getirilen “törü” (töre) 
ve Tanrı tarafından Türk hükümdarına 
bahşedilen “kut” (baht, devlet, talih) Türk 
devletlerinin ve Türk hâkimiyet anlayışının 
temelini teşkil eder. Türklerin tarihin her 
devrinde büyük devletler kurmaları ve bu 
devletlerin dönemlerindeki dünya siyase-
tine yön vermeleri kuşkusuz iyi bir devlet 
teşkilatlanması dolayısı ile bu teşkilatlan-
maya yol çizen töreleri ile mümkün olmuş-
tur.
Eski yaşantılarına, geleneklerine büyük 
önem veren Türkler. İslam dinini kabul 
ettikten sonra da törelerinden çabucak 
kopamamışlardır. 
Bundan dolayıdır ki Yusuf Has Hacip ese-
rini yazarken yaşadığı dönemin şartlarını, 
havasını çok iyi tahlil etmiş ve o dönemde-
ki Türk toplumunun yeni kabul ettiği din ile 
birlikte hâlâ devam en eski devlet teşkilat-
lanmasındaki önemli yapılanmaları beceriy-
le göstermiştir. 
İşte, devletin oluşmasında, devam etmesin-
de ve “Kut” almaya hak kazanan hakanın 
bunu elinde tutarak devletini payidar kıl-
mak, halkını saadete eriştirmek için izlediği 
yolda gerekli olan prensipleri ortaya koyan 
törenin Karahanlı dönemi Türk-İslam top-
lumu arasındaki önemi Yusuf Has Hacip’in 
eserine de yansımıştır.
Kutadgu Bilig’in “Kut kazanma bilgisi” 
anlamına gelmesi, Kut’un ise töreye bağlı 
kalmak suretiyle kazanılması ve elde tutula-
bilmesi törenin eserdeki önemini arttırmış-
tır. Bundan dolayı söyleyebiliriz ki Kutadgu 
Bilig bir bakıma baştan sona törenin an-
latıldığı, onun hükümlerinin ve dayandığı 
prensiplerinin gösterildiği bir eser mahiye-
tindedir.
Eserde açıklanan güneş=töre benzetmesi-
nin ne kadar yerinde olduğu ortadadır.
· “Güneşe bak, küçülmez, bütünlüğünü 
daima muhafaza eder, parlaklığı hep aynı 
şekilde kuvvetlidir. Benim tabiatım da ona 
benzer, adalet ile doludur ve hiç bir vakit 
eksilmez.”
· “Güneş doğar ve dünyayı aydınlatır, 
aydınlığını bütün halka eriştirir, kendinden 

hiçbir şey eksilmez. Benim de hükmüm 
böyledir, ben ortadan kaybolmam; hareke-
tim ve sözüm bütün halk için aynıdır.”

· “Bu güneş doğunca yere sıcaklık gelir, o 
zaman binlerce renkli çiçekler açılır. Benim 
bu törem hangi memlekete erişirse, o mem-
leket baştanbaşa kayalık dahi olsa, hep 
düzene girer.”
· “Güneş doğar temiz veya kirli demeden 
her şeye aydınlık verir, kendisinden bir şey 
eksilmez. Benim de hareketim tıpkı böyle-
dir, herkes benden nasibini alır”
Töre’nin yalnız toplumu düzeltmek değil 
onun refahını da yükseltmek amacını ise 
“Asıl dilediğim şudur, bana gelen kimse 
zenginleşsin, benim sayemde kudret ve 
nüfüzu artsın.” prensibiyle daha açık bir 
şekilde görebilmekteyiz. 
Kutadgu Bilig’de verilen nasihatlerde 
töre’nin toplumla ilgili diğer prensiplerini 
de görebiliriz;
· “Sen bu halkın yükünü yüklenmiş bulunu-
yorsun; uyanık ol, gafil bakınma. Düşüne-
rek hareket et”

· “Bir sürü aç kurt senin etrafında toplan-
mıştır, ey kahraman hükümdar koyunlarını 
iyi muhafaza et.”

· “Memlekette bir kimse bir gece aç kalırsa, 
onu Tanrı sana soracaktır, gözünü aç.”

Toplum düzenini ve insan mutluluğunu 
amaç edinen törenin ortaya koyduğu bazı 
yasaklar ve kurallar vardır.
· “Benim beğenmediğim şeylerden biri 
yalandır, ondan sonra zulüm edenler gelir. 
Sonra da haris tabiatı ve olgun olmayan 
insanlar ile aceleci olanlar ve gözü doyma-
yanlar”
· “Kut gibi, Tanrı da temizliği sever, temizlik 
ile insan iyi ad kazanır.”
· Kendi menfaatini güden insan olmaz; hal-
kın menfaatini düşünmelidir.”
Töre kavramının Türk toplum hayatında bü-
yük bir öneme sahip olması ve ferdî ilişki-
lerin düzene konmasında büyük işlevlerde 
bulunması, onun doğal olarak bir adalet 
anlayışına sahip olmasına neden olmuştur. 
“Tanrı, seni adalet için bu mevkie getirdi; 
haydi adil ol, adalet içinde yaşa.” ifadesiyle 
törenin adaleti sağlayan bir sistem ve Tanrı 
emri olduğuna temas edilmiştir. Bütün bun-
ların neticesinde; Kutadgu Bilig, “töre”yi 
anlatmaktadır. 
Eski Türk medeniyetinin ve toplum düzeni-
nin şah damarı denilebilecek kadar önemli 
bir mefhum olan törenin fikrî ve ahlakî sis-
temi Kutadgu Bilig’deki şekliyle tatbikatta 
da çoğu kez görülmüştür. 
Zaten buna Türk tarihinin pek çok devri 
şahittir. Sonuç olarak diyebiliriz ki; Yusuf 
as Hacib’in eseri, merkezine töreyi alan, 
törenin hükümleriyle insanı mutluluğa, 
saadete ulaştırmayı hedefleyen bir sistemi, 
yani Türklüğü veya Türk’ün dünya görüşü-
nü anlatır. Bugünkü idarecilerimize duyuru-
lur…

FARUK BALCI

Dursunbey Belediyesi
Dursunbey İlçe Sağlık Müdürlüğü İlçe-
miz panayırında açtığı aşı istasyonu ile 
hemşehrilerimize randevuya gerek kal-
madan Covid-19 aşı uygulaması gerçek-
leştiriyor…

 Dursunbey Belediyesi-
Dursunbey İlçe Sağlık Müdürlüğü İlçe-
miz panayırında açtığı aşı istasyonu 

ile hemşehrilerimize randevuya gerek 
kalmadan Covid-19 aşı uygulaması 

gerçekleştiriyor…
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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
Hamd göklerde ve 

yerde ne varsa hep-
sinin sahibi olan 

Allah’a mahsustur; 
âhirette de hamd 

yalnız O’na özgüdür. 
Hikmetle yöneten, 

her şeyden haberdar 
olan O’dur.

(Sebe’, 34/1)

Günün Hadisi
Kişinin haksız yere 

bir Müslümanın onur 
ve namusuna dil 

uzatması, büyük gü-
nahların en büyükle-

rindendir.

(Ebû Dâvud, “Edeb”, 40)

GÜNÜN DUASI
… (Ey rabbim!) Be-
nim neslimden ge-
lenleri de sâlih kim-

seler kıl...
(Ahkâf, 46/15)

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.

﴾1﴿ Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla...
Sûrelerin başında bulunan besmele cümlelerinin, Kur’an-ı 
Kerîm’in mushaflarda ilk defa toplanmasından itibaren 

yazılageldiği, aynı dö-
nemde Kur’an’a dahil 
olmayan hiçbir şeyin 
mushafa yazılmadığı 
dikkate alınırsa –aksine 
görüşler bulunmakla 
birlikte– her sûrenin 
başındaki besmeleyi, 
sûrenin âyet sayılarına 

dahil olmayan ayrı bir âyet olarak kabul etmek gerekmek-
tedir. Hanefî fıkıhçılarının görüşleri de böyledir (Cessâs, 
Ahkâmü’l-Kur’ân, I, 12). İmam Şâfiî Fâtiha sûresinin başın-
daki besmeleyi bu sûreden bir âyet olarak kabul etmiştir. 
Diğer sûrelerin başlarındaki besmeleler konusunda kendi-
sinden iki farklı görüş nakledilmiş, her sûreye dahil bir âyet 
sayılması görüşü –ona ait olması yönünden– daha sahih 
bir rivayet olarak kaydedilmiştir. Ebû Hanîfe’ye göre bes-
meleler sûrelerin başında ayrı âyetler olduğu için namazda 
yalnızca Fâtiha’dan önce sessiz olarak okunur, Fâtiha’yı 
takip eden ve zamm-ı sûre denilen sûre ve âyetlerden önce 
ise besmele okunmaz. Yukarıda verilen bilgiler istikametin-
de besmele bu sûrenin ilk âyeti olarak tefsir edilmiştir.

Besmele dilimize genellikle “Rahmân ve rahîm olan 
Allah’ın adıyla” şeklinde çevrilmektedir. Bu cümlede zikre-
dilmeyen fakat her besmele okuyanın başlayacağı işe göre 
niyetinde bulunan “... okuyorum, başlıyorum, yapıyorum, 
yiyorum” gibi bir yüklem vardır. “Allah’ın adıyla yemek, 
okumak” ifadesinden Türkçe’de “yenen ve okunanın 
Allah’ın adıyla birlikte yenildiği veya okunduğu” anlaşılır. 
Bu mâna kastedilmediğine göre maksadı doğru anlatabil-
mek için besmeleyi “Rahmân ve rahîm olan Allah adına, ... 
adını anarak, ... Allah’tan yardım dileyerek ...” şekillerinde 
çevirmek de uygun olur.
Kul herhangi bir davranışta bulunurken, önemli bir işe 
teşebbüs ederken önce eûzü çekerek muhtemel olumsuz 
etkileri defetmekte sonra da besmeleyi okuyarak “kendi-
nin tek başına yeterli olmadığını, başarı ve gücün ancak 
Allah’tan gelebileceğini, Allah’ın yeryüzünde halife kıldığı 
bir varlık olarak O’nun mülkünde, O’nun adına tasarrufta 
bulunduğunu, asıl mâlik ve hâkim olan Allah’ın koyduğu 
sınırları aşarsa emanete hıyanet etmiş olacağını...” peşinen 
kabul etmekte ve bundan güç almaktadır. 

Burada tevhid cümlesinin mânası da üstü kapalı olarak 
mevcuttur. Zira nasıl ki tevhid cümlesinde “lâ ilâhe” denile-
rek önce bütün sahte tanrılar zihinlerden siliniyor, sonra da 
“illallah” ifadesiyle hakiki, tek, eşi ve benzeri bulunmayan 
Tanrı (Allah) kalbe ve zihne yerleştiriliyorsa, eûzü besmele 
çekildiğinde de önce kulluk ilişkisine engel olan kirli çevre 
temizleniyor, sonra da bu ilişkinin en uygun anahtarı kulla-
nılmış, doğru kapılar açılmış, sağlıklı bağ kurulmuş oluyor.
Kur’an dilinde rahmân sıfat-ismi de Allah’a mahsustur, 
başka hiçbir varlık için kullanılmamıştır. 

Rahmân “en uzak geçmişe doğru bütün yaratılmışlara son-
suz ve sınırsız lutuf, ihsan, rahmet bahşeden” demektir. 
Rahmân, rahmetiyle muamele ederken buna mazhar olan 
varlığın hak etmesine, lâyık olmasına bakmaz, bu sıfatın 
tecellisi yağmur gibi her şeyin üzerine yağar, güneş gibi 
her şeyi ısıtır ve aydınlatır.

Rahîm “çok merhametli, rahmeti bol” demek olup bu sıfatla 
kullar da nitelenebilir. Allah’ın rahîm sıfat-ismi O’nun, daha 
ziyade kullarının gelecekte elde etmek üzere hak ettikleri, 
lâyık oldukları sınırsız rahmetini, lutuf ve merhametini ifade 
etmektedir. “Esirgemek” ve “bağışlamak” bu sonsuz, en-
gin ve etkisi çeşitli rahmetin ancak bir parçası, etkilerinin 
yalnızca bir çeşididir.
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--ALTIEYLÜL’DE AÇILIŞ COŞKUSU 
ALTIEYLÜL’DEN BİR İLK DAHA

HEM EV HANIMI HEM YAZAR

-

HEM EV HANIMI HEM YAZAR-- Sema Oğuz Bey 
Gazetemizin köşesinde zaman zaman yazılarını eklediğimiz 
Sema Oğuz Bey, yıllardır içinde yaşadığı hayalini gerçeğe 
dönüştürdü. Kendisi bir kalp hastası olmakla birlikte eşi de 
bir kaza sonucu küçücük yaşta engelli olup hayatına protez 
bacakla devam etmektedir. Hem ev hanımı hem  anne hem 
de bir yazar olan Sema, hayatında aksayan  şeyleri geride 
bırakıp kendisine yepyeni bir sayfa açmıştır.  
                          Bu kitabı neden yazdınız? 

“Hayatta başımıza her an herşey gelebi-
lir. Biz her acıya, her imtihana, her türlü 
sıkıntıya adayız. Engelli eşim ve ben, 
hayata umutla bakmayı hiç unutmamı-
şız. İnsanların da unutmaması gerektiği-
ni düşünüyorum. 
Ayrıca Engelli insanlara bakış açınızdan 
ziyade bakışlarınız daha mühim. Bunu 
biraz kurcalamak ve insanların kalbine 
biraz ümit biraz merhamet biraz da yön 
vermek istedim. Her sıkıntıdan sonra 

güzellikler gelir. Siz temin edin ve okuyun. Herkesin içinde 
kalacaklar cümlelerim var. “

ALTIEYLÜL’DE AÇILIŞ COŞKUSU ALTIEYLÜL’DEN BİR İLK DAHA
Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Can Kültür 
Merkezi’nin açılışını Bakan Ersoy yaptı.
Altıeylül’ün ilk kültür merkezi “Hasan Can Kültür Merkezi’nin açılış 
programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2210 
metrekare inşaat alanına, 440 kişilik salonu, 300 metrekarelik gençlik 
merkezi ve sergi salonu bulunan kültür merkezinin açılış kurdelesini 
keserek vatandaşlara ve Altıeylül’e hayırlı olmasını diledi.
Açılış programında konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 
Altıeylül Belediyesinin kurulduğu günden bu yana vatandaşların 
yaşam konforlarını yükseltmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyle-
yerek, “Kırsal mahallelerin merkez mahalleler standardına ulaşması, 
aynı fiziki ortamlara kavuşması, aynı temiz ve sağlıklı çevre içinde 
yaşamalarını temin için çok kapsamlı çalışmalar yaptık. Parklar, 
bahçeler, yürüyüş yolları, spor alanları ve daha birçok hizmetleri bu 
inanç ve azimle kurulduğumuzdan bugüne alın terimizle samimiyeti-
mizi yoğurarak yola revan olduk, oluyoruz” dedi.
Altıeylül ilçesinin bir çok noktasına kütüphaneler, kültür merkezleri, 
spor ve aktivite alanları yaptıklarını söyleyen Başkan  Avcı, “Büyük 
bir mutlulukla da müşahede ediyoruz ki, açılışını yaptığımız her tesis 
vatandaşlarımızın büyük teveccühüne mazhar olmaktadır. Böylece 
ne kadar doğru, ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı görmüş oluyoruz. 
İşte Plevne Millet Kıraathanesi, işte Sultan Alparslan Kültür Evi ve 
Parkı, Sabri Uğur Millet Kıraathanesi ve Parkı. ve işte en son olarak, 
son iki yıl içerisinde açtığımız 4. tesis olan Hasan Can Kültür Merke-
zi. Merkezimiz 2 bin 585 metrekare alan içinde, otopark, sergi salonu 
ve 440 kişilik salonu ile toplam 2 bin 210 metrekarelik bir tesistir. İçe-
risinde okuma salonu, müzik eğitimi odası, zeka oyunları ve görsel 
tasarım odası olan 300 m büyüklüğünde İl Gençlik ve Spor Müdürlü-
ğümüz ile birlite yürüttüğümüz Genç Ofis, sergi salonumuz, mescit-
lerimiz ve otoparkımız bulunmaktadır. Açılışını yaptığımız Hasan Can 
Kültür Merkezimizin yanında önümüzdeki ay Sultan Abdülhamid Han 
Gelişim Merkezi ALGEM’i açacak, yine Seyyid Ahmet Arvasi Parkı 
Millet Kıraathanesi, Kreşinin ve Gaziosmanpaşa Mahallesi Yüzme 
Havuzu ve Millet Kıraathanesi temellerini atıp, Plevne Kapalı Pazar 
Yeri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi yapımını tamam-
layacağız” dedi.

Dursunbey 
Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi Ağustos 
ayı meclis toplantısı 
1. birleşimine ilçemiz 
ev sahipliği yapıyor. 
M. Akif Ersoy Kül-
tür Merkezinde 
gerçekleşen meclis 
toplantısına Balıkesi-
rimizin tüm Belediye 
Başkanları ve Meclis 
üyeleri katılıyor…
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Altıeylül Belediyesinin yapımını tamamladığı Hasan Can 
Kültür Merkezi’nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanımız 

Sn. Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla gerçekleşti. 

Kurtdereli Mehmet Pehlivan  61.’si 
düzenlenen güreşlerde Yılın ağalığını, 
açık arttırmada 561 bin lira vermeyi ta-
ahhüt eden Abdullah Altıntaş kazandı.            

Hicri Yılbaşı; 9 Ağustos Pazartesi, Muhar-
rem ayının ilk günü ve Peygamber Efendi-
mizin Mekke’den Medine’ye hicretinin 1443. 
yıldönümüdür.
Müslümanlar için bir dönüm noktası olan 
hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. 
Ömer’in halifeliği döneminde hicretin ger-
çekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî 
takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden 
itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî 
takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Altıeylül Belediyesinin yapımını tamamladığı Hasan Can Kültür Merkezi’nin 
açılışını Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla 
gerçekleşti. 

Hasan AVCI Altıeylül’ümüzün ilk kültür merkezinin açılışını yaparak şehrimize kazandır-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran Kültür ve 
Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, 
kültür merkezimizin şehrimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

Binlerce güreşseverin ilgiyle takip ettiği 
Kurtdereli Güreşleri’ne Yağlı Güreş Birli-
ği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer 
Orkan evsahipliğini yaptı. Yılın ağalığını, 
açık arttırmada 561 bin lira vermeyi taahhüt 
eden Abdullah Altıntaş kazandı.

Şehrimize değer katan projede desteğini esirgemeyen Bakanlığımıza ve emeği 
geçenlere teşekkür ediyoruz.

 Aziz milletimizın
ve tüm İslam âlemi 
nin hicri yeni yılını
 tebrik ediyoruz


