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 KARESİ GES PROJESİ AÇILIŞI YAPILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurucu Başkanı Ahmet Edip Uğur 
Son yolculuğuna uğurlandı

- KARESİ GES’TE KURDELA KESİLDİ
- KARESİ GES PROJESİ AÇILIŞI YAPILDI
Karesi Belediyesi’nin “Temiz Enerji ve Daha 
Yeşil Karesi” sloganıyla üretime başlayan 
Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin 
açılışı yapıldı.
Karesi Belediyesinin Davutlar Mahallesi’nde 
kurduğu ve üretime başlayan Güneş Enerjisi 
Santrali (GES)’in açılış töreni yapıldı. Temiz 
Enerji ve Daha Yeşil Karesi” için 19 bin 760 
metrekare alanda 3 bin 120 panel ile üretime 
başlayan Güneş Enerjisi Santrali Davutlar 
Mahallesi’nde hizmet veriyor. Karesi Bele-
diye Başkanı Dinçer Orkan’ın projelerinden 
birisi daha hayata geçti. GES’in açılış töre-
nine AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz 
Subaşı ve Adil Çelik, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı 
Metin Arslanbaş, AK Parti İl Başkanı Ekrem 
Başaran, Altıeylül Belediye Başkan Veki-
li Fikrettin Kocaman, AK Parti Karesi İlçe 
Başkanı Yusuf Hocaoğlu, AK Parti Altıeylül 
İlçe Başkanı Ömer Munis, Belediye Başkan 
Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Kadın Kolları 
başkanları, Muhtarlar ve ççok sayıda davetli 
katıldı.

ORKAN: “ GES PROJEMİZ 4 YILDA KENDİ-
SİNİ AMORTİ EDECEK”
Açılış konuşmasını yapan Karesi Belediye 
Başkanı Dinçer Orkan, yeni bir projeyi daha 
hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıkları-
nı söyledi. 
“Çok şükür düşündüğümüz projelerden 
birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz.” Diye Orkan sözlerini şöyle sür-
dürdü:
“Bu önemli bir proje. Belediyenin giderleri-
nin karşılanması için gelirlerinin de olması 
gerekiyordu. 
Bizde bununla ilgili başkan yardımcılarımızla 
yaptığımız çalışmalardan biri de şuan için-
de bulunduğumuz GES projesi idi. Güneş 
Enerjisi Santrali (GES) projesi 1.2 MW enerji 
üretimi sağlıyor. Bununla ilgili de aylık ve 
günlük güzel bir geliri olan proje. Bu proje 
öncesinde Yücel Yılmaz başkanımızın karesi 
Belediye Başkanı olduğu dönemde başla-
mış olmasından ötürü biz burada üretimden 
sağlanan gelirimiz yükseldi.
 Bu gelirin sağlanmasından Allah Yücel baş-
kanımızdan razı olsun. 
Onların başlattığı projeydi bizde hayata ge-

çirdik. Burası 4 yılda kendisini amorti ede-
bilen bir proje oldu. Şuan başlasaydık 6–7 
yılda kendisini amorti edemeyecekti. 
     Bu daha büyük ve güçlü bir Karesi için 
güzel bir aşama oldu.”

Balıkesir Büyükşehir Kurucu Belediye Baş-
kanı Ahmet Edip Uğur’ öğle vakti kılınan 
cenaze namazının ardından toprağa verildi.
      Zağnos Paşa Camisi’nde kılınan cena-
ze namazına, Edip Uğur ile birlikte siyaset 
yapan AK Parti Başkan Vekili Binali Yıldırım, 
AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul 
Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Meclis 
eski Başkanlarından ve Cumhurbaşkanlığı 
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, 
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra ilçe 
belediye başkanları, iş ve siyaset dünyasının 
ileri gelenleri katıldı.
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ALTIEYLÜL’DE FİNAL HEYECANI
 Rahmetli İsmail Berber adına organize edilen futbol turnuvası final maçı ile tamamlandı.Dursunbey Belediyesi

 

Bebek ve Çocuk Kütüphanemiz Hizmete 
Açıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bele-
diyemiz tarafından ilçemize kazandırılan 
Bebek ve Çocuk Kütüphanesi hizmete 
açıldı. İlçe Kaymakamımız Rahmi Bulut, 

Belediye Başkanımız Ramazan Bahça-
van, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Ge-
nel Müdürü Ali Odabaş ve Kütüphaneler 
Daire Başkanı Ahmet Aldemir’in katılımı 
ile gerçekleşen açılış törenine çok sayıda 
çocuk katıldı. 

0-3 Bebekler ile 4-12 çocuklarımıza hiz-
met verecek olan kütüphanemiz, modern 
yapısı ile beğeni topladı...

ALTIEYLÜL’DE FİNAL HEYECANI
Altıeylül Belediyesi tarafından vefatın-
dan önce Temizlik İşleri Müdürlüğü gö-
revini yürüten Rahmetli İsmail Berber 
adına organize edilen futbol turnuvası 
final maçı ile tamamlandı.
FİNAL MAÇI PENALTILARA KALDI

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü’nün girişimle-
riyle gerçekleştirilen turnuvada son 
düdük çalındı. Spora ve sporcuya 
verdiği destekleriyle vatandaşlardan da 
takdir toplayan Altıeylül Belediyesi’nin 
birimler arası düzenlediği futbol turnu-
vasında final maçı kıran kırana geçti. 
Gümüşçeşme Mahallesi’nde Altıeylül 
Belediyesi tarafından hizmete sunulan 
halı sahada berabere tamamlanan final 
karşılaşması penaltılara kaldı. Temizlik 
İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü arasında gerçekleşen final 
maçında kazanan taraf ise penaltıların 
ardından Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
oldu.
DESTEK GÜCÜ KUPAYI KALDIRDI
Gümüşçeşme Mahallesi’ndeki genç-
lerin hizmetine sunulan halı sahada 
gerçekleşen final karşılaşması kıran 
kırana geçerken asıl kazanan sport-
menlik oldu. Rahmetli İsmail Berber 

anısına düzenlenen turnuvada 1’nci 
olan Destek Hizmetleri’ne kupasını da 
İsmail Berberin ağabeyi Mustafa Ber-
ber takdim etti. Kardeşi anısına böyle 
anlamlı bir turnuvanın düzenlenmiş 
olmasından dolayı çok duygulandığını 
ifade eden Berber “Başkanımız Hasan 
Avcı’ya kardeşim anısına düzenlenen 
bu turnuvadan ötürü şükranlarımı su-
nuyorum. Gerçekten bizleri çok duy-
gulandırdı. Bu organizasyonda emeği 
geçen herkese ayrı ayrı teşekkürleri-
mi; kazanan birime de başarılarından 
dolayı tebriklerimi sunuyorum” diyerek 
kazanan takıma kupasını takdim etti. 
Gençlerin spora olan ihtiyacını göz 
önünde bulundurarak Gümüşçeşme 
mahallesine yapılan halı sahayı hiz-
mete sunan Altıeylül Belediye Başkanı 
Hasan Avcı “Öncelikle finalde 1’nci 
olan birimi tebrik ediyorum. Burada 
gençlerimize örnek olacak sportmence 
bir müsabakaya şahit olduk. 

Rahmetli İsmail ağabey anısına dü-
zenlemiş olduğumuz turnuva münase-
betiyle kendisini tekrardan anıyoruz. 
Mevla’m gani gani rahmet eylesin.” 
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DURSUNBEY BELEDİYESİ

Dursunbey Belediyesi
İlçemizin Düşman işgalinden kurtuluşu-
nun 99. yılı etkinlikleri çerçevesinde İlçe 
Müftülüğümüz tarafından Cuma namazı 
öncesi Mevlid-i Şerif programı düzenlen-
di. 

Cuma namazı sonrasında ise Belediye-
miz tarafından Kaymakamımız Rahmi 
Bulut ve Belediye Başkanımız Ramazan 
Bahçavan’ın katılımı ile vatandaşlarımıza 
aşure ikramı yapıldı...

BBB, üreticinin elini güçlendiriyor---

BBB’den 4 ilçeye 8 süt tankı
Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla üreti-
ciye son 2 yılda 10 milyon liralık destekte 
bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
üreticinin elini daha da güçlendirmek için 
Balya, Gönen, İvrindi ve Karesi ilçelerin-
de toplam 8 adet süt soğutma ve toplama 

tankı dağıttı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal 
Hizmetler Daire Başkanlığı; Balya Çakallar 
ve Gönen Gebeçınar kırsal mahallelerinde 
süt toplama tankı dağıtım töreni düzenledi. 
Son 2 yılda üreticilere 10 milyon lira destek 
sağladıkları bilgisini veren Balıkesir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
550 bin büyükbaş hayvan ile yıllık 2 milyon 
litreyi aşkın çiğ süt üreterek Türkiye’de 5. 
sırada olduklarını, 1 buçuk milyon küçük-
baş hayvan ile de Türkiye’nin en lezzetli 
etini ürettiklerini söyledi. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bugün 
düzenlediği törenle; Balya’nın Çakallar, Ko-
cabük Mahallelerine, Gönen Üzümlü, Gebe-
çınar, Killik Mahallelerine, İvrindi Geçmiş, 
Ayaklı Mahallelerine ve Karesi Hisaralan 
Mahallesi’ne ihtiyaç duydukları toplam 8 
adet süt soğutma tankı teslim ederek üreti-
cinin elini güçlendirdi.

FARUK BALCI

Dursunbey Kaymakamlığı
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının 
başlamasıyla Kaymakamımız Rahmi 
BULUT, Belediye Başkanı Ramazan 
BAHÇAVAN,Milli Eğitim Müdürü Ümit 
GÖKDEMİR ile birlikte Delice İlkokulunda 
öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu.

Dursunbey Kaymakamlığı

BBB, üreticinin elini güçlendiriyor

Dursunbey Kaymakamlığı

Kaymakamımız Rahmi BULUT ‘’İlköğre-
tim Haftası Etkinlikleri’’ dolayısıyla dü-
zenlenen programa katıldı.

Kaymakamımız Rahmi BULUT Baş-
kanlığında “Güvenli Okul-Güvenli 
Gelecek” konulu toplantı gerçekleşti-
rilmiştir.

Kaymakamımız Rahmi 
BULUT,Dursunbey Asliye Ceza Hakimi 
Barış İSMAİLOĞULLARI ve  Cumhuriyet 
Başsavcısı Muzaffer Mete TOKLU nez-
dinde tüm hakim, savcı, avukat ve diğer 
yargı çalışanlarına yeni adli yılda başarı 
dileklerinde bulundu ve 2021-2022 adli 
yılının hayırlı olmasını diledi.
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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
De ki: “Kuşkusuz ben, 

kendisine içten bir inanç 
ve bağlılık göstererek 
Allah’a ibadet etmekle 

yükümlü kılındım. 
Ve bana Müslümanların 
ilki olmam emredildi.”

(Zümer, 39/11-12)

Günün Hadisi
Akıllı kişi, nefsine hâkim 

olan ve ölüm sonrası 
için çalışandır. Âciz kişi 
ise nefsini heva hevesi-
ne tâbi kılan, sonrasında 
da Allah’tan dileklerde 
bulunup duran ve bunu 

yeterli görendir.
(Tirmizî, “Kıyâmet”, 25)

GÜNÜN DUASI
Allah’ım! Beni kötü 
ahlaktan ve heva 

hevesime uymaktan 
uzak eyle.

(Hâkim, Müstedrek, 1, 714)

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: “Allah’ın Yardım Ettiğine Mağlubiyet 
Yoktur”

“Allah size yar-
dım ederse artık 
sizi yenecek 
hiçbir kimse 
yoktur; eğer sizi 
yardımsız bırakır-
sa O’ndan sonra 
size kim yardım 
edebilir? Mümin-

ler yalnız Allah’a güvensinler.”

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 
buyuruyor: “Allah size yardım ederse artık sizi yene-
cek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa 
O’ndan sonra size kim yardım edebilir? Müminler 
yalnız Allah’a güvensinler.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s) şöyle buyuruyor:  “Allah’tan başka ilâh yoktur, 
O’nun ortağı da yoktur. Mülk ve hamd O’na aittir. O 
her şeye kâdirdir. Güç ve kuvvete ancak Allah’ın yar-
dımı ile erişilir.”[2]

Henüz Hz. Ömer’in hilafet yıllarıydı. Cenâb-ı Hakk’ın 
yardımı, İyâz b. Ganem komutasındaki sahabe-i kiram 
efendilerimizin cesaret ve fedakârlığıyla Diyarbakır 
fethedilmiş, Anadolu’muzun kapıları İslam’a açılmıştı. 
Yine böyle bir Ağustos günü Malazgirt zaferiyle Ana-
dolu, İslam’ın ve Müslümanların ebedi yurdu oldu. O 
günden bugüne şehit kanlarıyla sulanmış bu mukad-
des topraklar, hak ve hakikatin, güven ve cesaretin, 
huzur ve barışın sembolü, zalimin hasmı, mazlumun 
umudu oldu.
Şanlı tarihimiz şahittir ki ecdadımızın gayesi, kuru 
bir kavga, basit bir cihangirlik davası değildir. 
Cennetmekân ecdadımız “ya muzaffer olur gayeme 
ulaşırım; ya da şehit olur cennete girerim” düşün-
cesiyle sefere çıkmıştır. Allah! Allah! nidalarıyla, bi-
raz sonra öleceğini bile bile ve en ufak bir tereddüt 
göstermeden vatanını müdafaa etmiştir. İ’lâ-yi keli-
metullah yani Allah’ın sözünü yüceltmek, adalet ve 
merhameti bütün cihana hâkim kılmak için zaferden 
zafere koşmuştur. İçinde bulunduğumuz Ağustos 
ayındaki nice zaferlere bizi ulaştıran, işte bu ruhtur. 
Malazgirt’te, Mohaç’ta, Sakarya’da, Büyük Taarruz’da, 
bütün terör örgütleriyle ve şer güçleriyle mücadele-
mizde hep aynı ruh vardır.
Bugün bize düşen, bu ruhu diri tutmak, yaşatmak 
ve yüceltmektir. Birliğimizden, beraberliğimizden ve 
kardeşliğimizden ödün vermemektir. Bizi biz yapan, 
bizi millet yapan değerlerin etrafında sımsıkı kenetlen-
mektir. Unutmayalım ki Allah Teâlâ’nın yardım ettiğine 
galip gelecek hiçbir güç yoktur. 
Bu vesileyle Hz. Âdem (a.s)’dan günümüze kadar 
i’lâ-yi kelimetullah aşkıyla yanıp tutuşan, mukaddesat 
uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve Hakk’a 
yürüyen kahraman gazilerimize Yüce Rabbimden rah-
met diliyorum.
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Dursunbey Belediyesinden Eğitime Destek

AİR PLAY ÖDÜLÜ ALTIEYLÜL’ÜN-
BAŞKAN AVCI ÖDÜLÜ 

TESLİM ALDI

Dursunbey Belediyesinden Eğitime Destek
Dursunbey Belediyesi, okula yeni başlayan 
ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine boyama 
seti, trafik eğitim puzzle ve maske hediye 
etti.
Pandemi sebebi ile uzun süredir okulların-
dan ayrı kalan öğrenciler 6 Eylül Pazartesi 
günü başlayan 2021-2022 Eğitim-Öğretim 
yılı ile okullarına kavuştular. Yeni eğitim-öğ-
retim yılının açılışı tüm Türkiye’de olduğu 
gibi Dursunbey’de de renkli görüntülere 
sahne oldu. 
Okulların açılması ile ilk kez okula giden öğ-
renciler tatlı bir telaş içine girerken velilerde 
çocuklarının heyecanlarına ortak oldular. 
Dursunbey’de yeni eğitim öğretim yılının 
açılışı Delice İlkokulunda gerçekleşti. 
Programa Dursunbey Kaymakamı Rahmi 
Bulut, Belediye Başkanı Ramazan Bahça-
van, Milli Eğitim İlçe Müdürü Ümit Gökde-
mir, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıl-
dı.
Okul bahçesinde İstiklal marşının okunma-
sını ardından sınıflarına geçen öğrencileri 
katılımcılar sınıflarında ziyaret ettiler. He-

diye dağıtımı öncesi öğrencilere hitaben 
konuşan Başkan Bahçavan “Öğrenciye, 
Eğitime, öğretime yapılan yatırım geleceği-
mize yapılan yatırımdır. Bizlerde bir zaman-
lar öğrenci hatta öğrenci velisiydik. 
O dönemlerde okullar başladığında, şu anda 
sizlerin ilk hafta, ilk gün masalarınızın üze-
rinde olduğu kitaplarınızı inanın bir dönem 
hatta bir eğitim yılı arar bulamazdık. 
Devletimiz yaklaşık 15 yıldan bu yana kitap 
konusunda öğrencilerimize yardımcı oluyor. 
Bizde buna bir katkıda bulunmak amacıy-
la, geçen yılda aynını yapmıştık, bu yılda 
özellikle ilk başlayan öğrencilerimize ve 
anaokulu öğrencilerimize kırtasiye yardımı 
yapıyoruz. Sizlere mini bir çanta içerisinde 
de kırtasiye yardımı var. 
Sizlerin tekrar 2020-2021 eğitim öğretim yılı-
nı kutluyor hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Başkan Bahçavan’ın konuşmasının ardın-
dan ise sınıfları ziyaret eden Dursunbey 
Kaymakamı Nurettin Yücel, Belediye Başka-
nı Ramazan Bahçavan ve Milli Eğitim Müdü-
rü Ümit Gökdemir öğrencilere Boyama seti 
Çantalarını ve su mataralarını hediye ettiler.

ALTIEYLÜL’DE ÇOCUK ATLETİZMİ ŞENLİĞİ
-

Yaz Spor Okullarımız 285 mezun verdi
                                        

AİR PLAY ÖDÜLÜ ALTIEYLÜL’ÜN
“İyiye, doğruya, güzele” sloganıyla bu 
sene 39’uncusu organize edilen 2020 
Türkiye Fair Play ödüllerinde şeref dip-
lomasına layık görülen Altıeylül Bele-
diyesi adına Altıeylül Belediye Başkanı 
Hasan Avcı düzenlenen törenle ödülü 
teslim aldı.

BAŞKAN AVCI ÖDÜLÜ TESLİM 
ALDI

Geçtiğimiz aylarda TMOK(Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi) tarafından organize 
edilen ve “İyiye, doğruya, güzele” slo-
ganıyla bu sene 39’uncusu düzenlenen 
Türkiye Fair Play ödülleri sahiplerini 
bulmuş, Altıeylül Belediyesi de Sportif 
Fair Play Kariyer Dalı’nda şeref dip-
lomasına layık görülmüştü. Altıeylül 
Belediyesi’nin kazanmış olduğu ödül, 
katılımın ve ilginin yoğun olduğu Altıey-
lül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında 13. 
İsmail Akçay Yol Koşusu sonrası düzen-
lenen törenle TMOK Fair Play Komis-
yonu Yönetim Kurulu üyesi Avni Erboy 
tarafından Başkan Avcı’ya takdim edildi.
BAŞKAN AVCI “SPORUN VE 
SPORCUNUN DESTEKÇİSİ OLMA-
YI SÜRDÜRECEĞİZ”
Katılımın yoğun olduğu 13. İsmail Akçay 
Yol Koşusu sonrası Altıeylül Belediyesi 
adına ödülü teslim alan Başkan Avcı 
“Bugün burada 13. İsmail Akçay Yol Ko-
şusunda hep birlikte ter döktük. Sporcu-
larımız başta olmak üzere bu organizas-
yonda emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Milli gururumuz İsmail Akçay 
adına düzenlediğimiz yol koşusunun bu 
yıl 13’ncüsünü gerçekleştirdik. Altıeylül 
Belediyesi olarak imkânlar el verdiği 
sürece sporun ve sporcunun destekçi-
si olmayı sürdüreceğiz. Türk Sporu’na 
nacizane katkılarımızdan dolayı bizlere 
layık görülen Sportif Fair Play Dalı’ndaki 
şeref diploması da bugün elimize ulaş-
tı. Bizleri bu ödüle layık gören herkese 
de Altıeylül’ümüz adına şükranlarımızı 
sunuyoruz.” dedi

ALTIEYLÜL’DE ÇOCUK ATLETİZMİ 
ŞENLİĞİ

İsmail Akçay Atletizm Pisti’nde Altı-
eylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamın-
da “Çocuk Atletizmi” müsabakaları 
düzenlendi BAŞKAN AVCI “GELE-

CEĞİN OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI-
NI HEP BİRLİKTE SEYREDECEĞİZ”

Spor ve sağlıklı yaşamın destekçisi 
olan ve her platformda bunu dile 
getiren Altıeylül Belediye Başkanı 
Hasan Avcı’nın da katılımıyla ger-
çekleşen organizasyonda Altıeylül 
Belediyesi’nin ortaya koyduğu çalış-
ma vatandaşlardan da büyük takdir 
topladı..

Yaz Spor Okullarımız 285 mezun verdi
2 Ağustos’ta başlayan yaz spor okullarımız sona erdi . Belediye-
miz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan 
yaz okullarında ♂️Yüzmeden Basketbola, Futboldan Voleybol, 
Tenis, Güreş, Badminton, Dart ve ♀️Bocce gibi 10 farklı spor bran-
şında eğitim verildi. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimize 
katılım belgeleri 3 Eylül’den itibaren verilmeye başlandı...
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3 Eylül zaferinin 99. yıl kutlama programı etkinlikleri 
ALTIEYLÜL’DE HAYATİ İNANÇ RÜZGÂRI

3 Eylül zaferinin 99. yıl kutlama programı etkinlikleri Cumhuriyet alanında 
gerçekleşen resmi törenin arından Kent Meydanında devam etti.
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 kut lama programı etkin-
likleri Cumhuriyet alanında 
gerçekleşen resmi törenin 
ar dından Kent Meydanında 
devam etti. 

Belediye Başkanı Ramazan 
Bahçavan’ın günün anlam 
ve önemini belirten konuş-
masının ardından, Millet-
vekillerimiz ve Balıke sir 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanımızın tebrik mesajları 
okundu. 
Çeşitli okullardan öğrenci-
lerin şiir okuduğu etkinlik-
lerde, Poyrat Halk Dansları 
ekibi gösteri gerçekleştirdi. 
Yaz spor okullarına katılan 
öğrencilere katılım belgele-
rinin dağıtıldığı tören daha 
sonra sona erdi...                                    .Haber.T.Kireç

ALTIEYLÜL’DE HAYATİ İNANÇ RÜZGÂRI 
        Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri’nin son gününde Divan Edebi 
yatı’nın üstatlarından Hayati İnanç ve Balıkesirliler Hasan Can 
Kültür Merkezi’nde bir araya geldiler.

HAYATİ İNANÇ’TAN GENÇLERE HAYAT DERSİ
Altıeylül Belediyesi’nce organize edilen Altı-
eylül kurtuluş Etkinlikleri Hayati İnanç konfe-
ransıyla tamamlandı. Sohbet havasında geçen 
konferansta Balıkesirliler ile bir araya gelen 
İnanç, konferansa katılan genç kitlenin kendi-
sini mutlu ettiğini ifade ederek memnuniyetini 
dile getirdi. Divan Edebiyatı’nın önemli isim-

lerinin şiirlerinden gençler için çok kıymetli hayat derslerine; 
dilimizin, dinimizin ve kültürümüzün korunması hususunda 
hepimizin dikkat etmesi gereken çok önemli konulara kadar 
birçok yerin altını özenle çizdi.
 Kendisini bu özel günde davet ederek Balıkesirliler ile bir 
araya getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya teşek-
kür ettikten sonra bir sonraki buluşmayı heyecan ile bekledi-
ğini dile getirdi.

    HASAN CAN KÜLTÜR MERKEZİ DOLDU TAŞTI
Toplamda 440 kişiyi aynı anda misafir edebilen Hasan Can Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen konferans ile Altıeylül Belediyesi’nin 
yapmış olduğu yatırımın önemi de ortaya çıkmış oldu. Kültür ve 
sanat faaliyetlerinin Balıkesirlilere katacağı değerin altını özenle 
çizen Başkan Avcı, gerçekleştirilen programın önemine dikkat 
çekerek “Hasan Can Kültür Merkezi’mizde gerçekleştirdiğimiz ilk 
programlardan biri olan Hayati hocamızın konferansını hepimiz 
büyük bir keyifle izledik. Allah’ın izniyle Altıeylül’ümüze yapmış 
olduğumuz kıymetli yatırımlar meyvesini vermeye başladı. 


