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DURSUNBEY’İN YİRMİ YILDIR 
BİTMEYEN YOLU VE BİR TÜRLÜ 

GELMEYEN DOĞAL GAZI

CANBEY: “AYVALIK VE 
GÖMEÇ’E DOĞALGAZ 

İÇİN SONA YAKLAŞTIK

CANBEY: “AYVALIK VE 
GÖMEÇ’E DOĞALGAZ 

İÇİN SONA YAKLAŞTIK”
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa 
Canbey, Ayvalık ve Gömeç İlçelerine doğal-
gaz boru hattı konusunda sona yaklaşıldı-
ğını söyledi.
1 Eylül 2021 tarihli resmî gazetede konuyla 
alakalı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlan-
dığını söyleyen Milletvekili Canbey, “Her 
adımını sabırla ve istikrarla takip ettiğimiz 
Ayvalık ve Gömeç ilçelerimize doğalgaz 
gelmesi konusunda, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip  Erdoğan mutlu haberi 
verdi. 

Doğalgaz boru hattının gerçekleşmesi 
amacıyla Burhaniye’den başlayıp, Gömeç 
ve Ayvalık’a devam eden güzergaha isabet 
eden taşınmazlar ile söz konusu proje kap-
samında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım 
yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma 
hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla 
ihtiyaç duyulan taşınmazların acele kamu-
laştırılması kararı resmi gazetede yayınlan-
dı. 
Ayvalık ve Gömeç ilçelerimizi doğalgaza 
kavuşturmamıza çok az kaldı.” ifadelerini 
kullandı.

Sürecin başından sonuna takipçisi oldukla-
rının altını çizerek, doğalgazın rahatlığını ve 
konforunu Ayvalık ve Gömeç ile en yakın 
zamanda buluşturacaklarının altını çizdi.

“AK Parti olarak hizmet siyaseti yapıyo-
ruz.” diyen Canbey, “Bizim siyaset anlayışı-
mız millete hizmet siyasetidir.
 İcraat siyasetidir. 
Boş söylemlerle yalan siyasetle siyaset 
yaptıklarını zannedenler AK Partimizin ic-
raatlarını izlemeye devam etsin.” ifadelerini 
kullandı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan 
Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci 

Belediyeleri ziyaret ederek bilgi aldı

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler 
Başkan Yardımcısı ve Adana Milletve-
kili Ahmet Zenbilci’,Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yücel YILMAZ, Altıeylül 
Bele diye Başkanı Hasan AVCI, Karesi 
Belediye Başkanı Dinçer ORKAN  İlçe 
Başkanları Ömer Munis,Yusuf Hocaoğlu 

ve Meclis Üyeler ile birlikte belediye de 
ağırladılar.
Başkanlar Belediyelerde hayata geçir-
dikleri ve geçirecekleri projeler Hakkın-
da yerel yönetimler başkanına bilgi ver-
diler. Başkanlar Nazik ziyaretlerinden 
dolayı hmet Zenbilci’ye teşekkür ettiler..

 Dursunbey Yolu 20 yıldır bitmeyen yol daha kullanılıma açılmadan çöken Yollar; 
Düğün arabalarında ‘‘Dursunbey yolu gibi Aşkımız bitmesin’’ yazılarıya mizah olan 
yolumuz ve altı yıldır bir türlü bitirilemeyen viyadüğümüz tarihi eser oldu.

Milletvekili Dr. Mustafa Canbey; “İlçelerimize yapılacak yatırımları adım adım takip ediyo-
ruz. Sürecin hızlı ilerlemesi ve neticeye ulaşmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.” 
ifadelerini kullandı. Sayın vekilim  Lütfen Dursunbey Yolu ve Doğal gazınıda takibe alın..

SÖZÜN BİTTİĞİ YER
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Vali Şıldak’tan Öğrencilere ZiyaretDursunbey Belediyesi
 

Dursunbey Belediyesi
20 okula ulaştık

2021-2022 eğitim yılının açılış hafta-
sında Belediye Başkanımız Ramazan 
Bahçavan’ın talimatı ile 20 okulumuzda 
eğitime başlayan toplam 710 öğrenciye 
boyama seti, trafik eğitim puzzle ve mas-
ke hediye ettik. 2014 yılından bugüne 
okula başlayan öğrencilerimize olan des-
teğimiz gelecek eğitim-öğretim yıllarında 
da devam edecek...#GelecekNesillerİçin

Vali Şıldak’tan Öğrencilere Ziyaret
Mesaisine okul ziyaretiyle başlayan 
Vali Hasan Şıldak bugünkü programı 
kapsamında General Kemal Balıkesir 
Ortaokulu ve Kadriye Kemal Gürel İlko-
kulunu ziyaret etti.
 

Öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya 
gelen Vali Şıldak’ın ziyaretlerinde Altı-
eylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin 
ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız 
da hazır bulundu. 
 
Sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilerle 

sohbet eden Vali Hasan Şıldak yeni 
eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını 
diledi. Öğrencilere derslerine iyi çalış-
malarını ve salgın kurallarına dikkat 
etmeleri tavsiyelerinde bulundu.  
 

Ziyaretlerinde okul yönetimi ve öğret-
menlerle kısa bir toplantı yapan Vali 
Şıldak kesintisiz yüz yüze eğitim-öğre-
tim yılı için salgın tedbirlerine uymada 
hassasiyet gösterilmeye devam edil-
mesi gerektiğini hatırlattı. Aşılamanın 
önemine de değinen Şıldak ayrıca 
bu yıl okullarda uygulanmaya devam 
edilecek olan Başarıyı İzleme ve Geliş-
tirme Projesiyle Balıkesir’in eğitiminde 
bir canlılık, sinerji ve motivasyon olu-
şacağını söyledi.

Dursunbey Belediyesinden Eğitime 
Destek Dursunbey Belediyesi, okula 
yeni başlayan ana sınıfı ve 1. sınıf öğren-
cilerine boyama seti, trafik eğitim puzzle 
ve maske hediye etti. Pandemi sebebi ile 
uzun süredir okullarından ayrı kalan öğ-
renciler 6 Eylül Pazartesi günü başlayan 
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı ile okulları-
na kavuştular. AHİLİK HAFTASI KUTLANIYOR

Ahilik Haftası Kutlanıyor
Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği’nin düzenlediği program 
çerçevesinde Ahilik Haftası bir 
hafta boyunca çeşitli etkinliklerle 
kutlanıyor.  Program kapsamında 
esnaf teşkilatı mehter takımıyla 
yürüyüş yaptı. Vatandaşlar tara-
fından ilgiyle karşılanan yürüyü-
şün ardından Zağnos Paşa Camii 
Meydanı’nda Ahilik Haftasının kut-
lama programı gerçekleştirildi.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan programda konuşan Vali 
Şıldak, “Bugün Ahilik Haftamızın 
başlangıcı; bir başka deyişle esnafı-
mızın bayram günüdür. Esnafımızın senede bir hafta da olsa daha çok hatırlandığı, sorun-
larının gündeme getirildiği bir yıl dönümü olarak kutlanıyor.
Konuşmaların ardından keçecilik mesleğiyle uğraşan Recep Agen’e Yılın Ahisi ödülü 
verildi. Ayrıca Yılın Kalfası seçilen Kuaför Rümeysa Duran’a ve Yılın Çırağı seçilen Oto 
Elektrikçisi Buğra Ercan’a plaketleri verildi.                   Haber.H.Öztürk
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Kaymakamımız Sayın Rahmi BULUT  ve 
Eşi Hanımefendi Berna BULUT ile birlikte 
Adaören Mahallemizde Üzüm yetiştiricili-
ği ile ilgili faaliyetlerini yerinde inceledi-
ler.

 Dursunbey Kaymakalmığı

 
Kaymakamımız Rahmi BULUT, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mü-
dürü Mesut GÜLTEKİN ile birlikte “Hoş-
geldin Bebek Programında” yenidoğan 
bebek ziyareti gerçekleştirdi.

Dursunbey KaymakamlığıDursunbey Belediyesi 2021 Eylül Ayı Meclis Kararları

Dursunbey Kaymakamlığı

Ankara ELPA Elektrik Üretim A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Başkanı Fatih YILDIRIM Kay-
makamımız Rahmi BULUT’u Makamında 
ziyaret etti.

. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT 3.Doz Aşısını Oldu.
Covid-19 aşısı yapılan Kaymakamımız Rahmi BULUT, “Sağlık Bakanlığımızın be-
lirlemiş olduğu aşı takvimi çerçevesinde 3. Doz Covid-19 hatırlatma aşısını oldu.
 Kaymakamımız Rahmi BULUT, halen devam etmekte olan salgın sürecinin; mas-
ke, mesafe, hijyen kurallarına uymanın yanında, halkın aşılanması ile daha kısa 
sürede atlatılabileceğini belirterek, özellikle ikinci doz aşı sırası gelenlerin beklet-
meden olmaları ve üçüncü doz hatırlatma aşılarının da mutlaka olması gerektiğini 
belirtti. Tüm sağlık çalışanlarına fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür ede-
rek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Dursunbey Belediyesi 2021 Eylül Ayı Meclis Kararları
Belediyemiz Meclisinin 01.09.2021 tarihinde yaptığı olağan toplantının karar özeti 
aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN 
Eylül /  2021 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR
01.09.2021 (84-88 )  TARİHİNDE ALDI-
ĞI KARARLAR
(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu) KA-
RAR NO/ KARAR/84
Dursunbey 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave 

uygulama İmar Planında "Bitişik Nizam 4 Katlı Konut Alanı" ve "Park Alanı" lejan-
tında kalan Bozyokuş Mahallesi 675 ada 9, 26 ve 27 parsellerin yapılaşmaya daha 
uygun olabilmesi amacıyla ekli krokide gösterildiği şekilde park alanında imar 
değişikliği yapılmasına dair İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabulüne 
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
85
İlçemiz Üçeylül Mahallesi 818 ada 1 ve 2 parsel ile Mollaoğlu Mahallesi 170 ada 79 
parsellerin kamulaştırılması amacıyla 12. beş yıllık İmar Programının Kamulaştır-
malar kesimine ilave edilmesi talebinin reddine dair İmar ve Plan-Bütçe Komisyo-
nunun ortak kararının geldiği şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile karar veril-
miştir.  
86
İlçemiz Çiftçi Mahallesi 80 ada 7 parselin kamulaştırılması amacıyla 12. beş yıllık 
İmar Programının Kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesi talebinin kabulüne dair 
Plan-Bütçe Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabulüne mevcudun oy birliği ile 
karar verilmiştir.
87
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis top-
lantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 01 Ekim 2021 Cuma günü Saat 
18.00 da yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
88  Köy Yerleşik Alan ve Civarı Sınırları dışında kalan Şabanlar Mahallesi 202 ada 
1 parselde bulunan taşınmaz için Kamu Yararı Kararı alınması talebinin planda ve 
yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale-
sine oy birliği ile karar verilmiştir. 

Dursunbey 
Kaymakamlığı
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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
Allah yolunda hicret 
ettikten sonra öldü-
rülen yahut ölenlere 
gelince, Allah onları 
pek güzel bir nimet-
le ödüllendirecektir. 
Allah rızık verenlerin 
elbette en hayırlısı-

dır.
(Hac, 22/58)

Günün Hadisi
Müslüman, dilinden ve 
elinden Müslümanların 
emin olduğu kimsedir.
(Buhârî, “Îmân”, 4, “Rikâk”, 

GÜNÜN DUASI
Allah’ım! Bize nimeti-
ni arttır, eksiltme; bizi 
onurlandır, alçaltma; 

bize ihsan et, mahrum 
etme; bizi seçkin kıl 

(düşmanlarımıza karşı) 
zayıf duruma düşürme; 
bizden hoşnut ol ve bizi 

Senden hoşnut kıl!
(Hâkim, Müstedrek, 1, 717)

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: “Cuma Namazı: Haftalık Buluşmamız”
“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığın-

da Allah’ı anmaya 
koşun ve alışve-
rişi bırakın. Eğer 
bilirseniz, bu sizin 
için çok hayırlıdır.” 
(Cum’a, 62/9)
Muhterem 
Müslümanlar
Yine böyle bir 
Cuma günüydü. 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), meşakkatli hicret yolculu-
ğunun sonunda Medine’ye yaklaşmıştı. “Rânûnâ” denilen 
yere vardığında ise öğle vakti girmişti. Allah Resûlü (s.a.s), 
coşkuyla kendisini karşılamaya gelen müminlere orada 
hutbe irad etti ve ilk Cuma namazını kıldırdı.

Hicret esnasında gerçekleşen bu hadiseyle birlikte Cuma 
günü, Müslümanların bir araya geldikleri haftalık bayram 
günü olarak belirlenmiş oldu. 
Bizler de o günden beri her Cuma, büyük bir sevinç ve he-
yecan yaşıyoruz. Zira Cuma, haftalık dirilişimize vesile olan 
müstesna bir gündür. 
Gündelik meşgalelerden, dünyevî kaygılardan sıyrılıp 
Rabbimizin huzuruna duruşumuzun adıdır. Duaların geri 
çevrilmeyeceği bilinciyle Allah’a yakarışın, kulluk ahdimizi 
yenilemenin vaktidir.
Aziz Müminler!
Bugün yerine getirmemiz gereken en önemli sorumluluk, 
Cuma namazını eda etmektir. Hutbemin başında okuduğum 
ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ey 
iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında 
Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, 
bu sizin için çok hayırlıdır.”[1]

Rabbimizin bu ayetine gönülden bağlı müminler, dünyevî 
her türlü meşguliyeti terk ederek Cuma namazına hazırla-
nır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i örnek alarak mümkünse 
gusleder. 
Güzelce abdest alır. Kıyafetinin temiz olmasına özen gös-
terir. Hoş kokular sürünür. Camiye vardığında, ibadetin ru-
huna uygun davranır. Safların düzgün olmasına riayet eder. 
Gürültü yapmaktan, kardeşlerini rahatsız etmekten kaçınır.

Cuma hutbesini, ibadet şuuruyla, sessizce ve can kulağıy-
la dinler. Zira hutbe, Cuma namazının bir şartıdır. Hutbe 
esnasında konuşmak, cep telefonuyla ya da başka şeylerle 
meşgul olmak, hutbenin özünden uzaklaşmaya ve sevabın-
dan mahrum kalmaya neden olur. Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in 
ikazı gayet açıktır: 
“Cuma günü imam hutbe okurken konuşan arkadaşına 
‘Sus!’ bile desen, hatalı bir iş yapmış olursun.”[2]
Kıymetli Müslümanlar!

Dinen geçerli bir mazereti olmadığı halde Cuma namazını 
ihmal etmek büyük bir günahtır. Allah Resûlü (s.a.s), bu ko-
nuda ümmetini şöyle uyarmaktadır: “Her kim önemseme-
diğinden dolayı Cuma namazını üç defa terk ederse kalbi 
mühürlenir.”[3]

Öyleyse, güneşin doğduğu en hayırlı gün[4] olan Cuma’nın 
feyiz ve bereketinden istifade edelim. Bugünü hep birlikte 
Allah’ı anıp O’na ibadet etmeye, kardeşlik bağlarımızı güç-
lendirmeye vesile kılalım. 
Çocuklarımızı sevgiyle Cuma namazına alıştıralım, genç-
lerimizi Cumanın huzuruyla buluşturalım. Asr-ı saadette 
olduğu gibi her Cuma ailece camiye koşalım.
 Hutbemi Sevgili Peygamberimizin şu hadisiyle bitiriyo-
rum: “Kim güzelce abdest alır, Cumaya gelir ve hutbeyi can 
kulağıyla dinlerse, o Cuma ile gelecek Cuma arasındaki 
günahları affolunur.”[5]
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Balıkesir’de duygulandıran anons

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT’ İlçe-
mizdeki görevinin 1. yılını doldurdu

Balıkesir’de duygulandıran anons
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, oto-
büslerine binen şehit yakınları ve gaziler 
BALKART’larını okuttuklarında “Vatan 
size minnettar.” anonsunu duyuyor. Bu 
uygulama için Başkan Yücel Yılmaz’a 
teşekkür eden gaziler, çok duygulandık-

larını ve gururlandıklarını ifade ettiler.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden 
Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş, belediye 
otobüslerinde; şehit yakınları ve gazilere 
yönelik sesli anons uygulaması başlattı. 
Uygulamada şehit yakınları ve gazile-
rin, belediye otobüslerinde kullandığı 
BALKART’ın okuttukları sırada cihazdan 
“Vatan size minnettar” sesi yükseliyor. 
Toplu taşıma araçlarını kullanan gazi-
ler, kartlarını okuttuklarında duydukları 
“Vatan size minnettar” anonsuyla hem 
duygulandı hem de gururlandı.

Konuyla ilgili, Türkiye Muharip Gaziler 
Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali 
Hulusi Karakuz “Otobüse binip kartı 
okuttuğumuzda duyduğumuz ‘Vatan 

size minnettar’ sözü bizi son derece 
memnun, son derece onore ediyor. 
Yücel Başkanımızın bu çalışması bizleri 
ziyadesiyle memnun etti, kendilerine 

çok teşekkür ediyoruz.” açıklamasında 
bulundu.
Gazi Sinan Atkale ve Gazi İsmail Balaz 
da Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 

Canbey üretici ile güçbirliği yaptı. Canbey’den hasat birlikteliği
                                        

. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT’un İlçe-
mizdeki görevinin 1. yılının dolması ne-
deniyle Durabeyler Mahallemizde ikamet 
eden Şehidimizin ailesini ve kabristanını 
ziyarette bulundu. 

Ayrıca geçtiğimiz günlerde babası ve-
fat eden Durabeyler Mahalle Muhtarı-
mız Mustafa BERBER’e taziyeye giden  

Kaymakamımız, Mahallemizde bulunan 
Şehit Faruk Gezen İlk ve Ortaokulunu da 
İlçe Jandarma Komutanı Ahmet KARA-
MAN ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit 
GÖKDEMİR ile ziyaret edip öğretmenler 
ile yeni eğitim öğretim yılı toplantısına 
katıldı.

Canbey üretici ile güçbirliği yaptı. 
Canbey’den hasat birlikteliği
AK Partili Vekil Canbey üretenin, çiftçi-
nin ve vatandaşın daima yanında
PİRİNÇ HASADI YAPTI
Milletvekili Mustafa Canbey pirinci ile 
ünlü Gönen’de üreticinin çeltik hasadı 
mutluluğuna ortak oldu. Tarlada Biçer-

döver koltuğuna oturan Canbey çiftçile-
re bereketli hasat diledi.
YILMAK-YORULMAK YOK
Gönen’de esnaf, vatandaş ve parti 
teşkilatı ile de bir araya gelen  Ak Parti 
Milletvekili Canbey, “Balıkesir için 
yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi.
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Hemşehrilerimiz  Ramazan Güleç, ve Hidayet Gündoğan   Ba-
lıkesir Dursunbey'liler derneğimizi ziyaret ederek üye oldular 
Kendilerine bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz.

Balıkesir Dursunbey'liler Derneği başkanı  Rahmi Kireç mi
safirlerini ağırladı. Hemşehrilerimiz  Avni Özer ,İşadamımız 
Ahmet Bal. Harita mühendisimiz  Alper Kaan UZUN  Balıke-
sir Dursunbey'liler derneğimizi ziyaret ederek üye oldular 
Kendilerine bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz.

Kaymakamımız Rahmi BULUT Diva-Sen’in yeni açılan Dur-
sunbey Temsilciliği Bürosu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun 
dileğinde bulundu.

Balıkesir Dursunbey’liler Derneği başkanı  Rahmi Kireç, Mi-
safirlerini ağırladı. Hemşerilerimiz Hasan Basri Gerboğa (Oku 
Kitapevi)- Ahmet Gerboğa (Öğretmen) *Makbule Sevde  Ger-
boğa /İnşaat Mühendisi) 

Üç nesil   Balıkesir Dursunbey’liler derneğimizi ziyaret ederek 
üye oldular Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşek-
kür ederiz.

            

Diva-Sen Dursunbey temsil-
ciligi bürosu dualarla açıldı.

Diva-Sen Dursunbey temsilciligi bürosu dualarla açıldı.
Büronun acilmasında büyük emek sarfeden ilçe temsilcisi 
Mustafa Uzun ve ekibi bir ilki gerceklestirdi.Bir ilceye ilk 
defa büro acıldi.Acılışa ilçe müftüsü Ali Öztürk Belediye bsk 
vekili Fahri Bahçavan Diva sen Gn. Bşk yardımcisi Abdullah 
Çay şübe yönetimi ve Diva sene gönül vermiş din görevlileri 
katildi.Hizmete devam.Vakit Diva-Sen Vakti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler 
Başkanlığı olarak, “Yerel Yönetimler Böl-
ge Toplantısı” Genel Başkan Yardımcımız 
Sayın Mehmet ÖZHASEKİ’nin başkanlığın-
da; belediyelerimiz arası tecrübe paylaşı-
mı, belediyelerimizin merkezi hükümetten 
beklentileri, Genel Merkezin belediyeleri-
mizden beklentilerinin istişare edileceği 

toplantı Balıkesir ilimizde gerçekleştirilecektir. 
                 Ekrem BAŞARAN  AK Parti Balıkesir İl Başkanı


