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BBB’den aileye katılma hareketi 

BBB’den aileye katılma hareketi -
“Satın alma sahiplen”  --

-BBB, karış karış gezip hayvanları tedavi 
edecekBalıkesir’de yaralı ve  hasta hayvan 

kalmayacak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim 
Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamın-
da 20 ilçeyi karış karış gezerek sokak hay-
vanları için mobil veterinerlik hizmeti vere-
cek olan VETBÜS’ü devreye aldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ 
ın da katıldığı programda ayrıca Aileye Katıl-
ma Hareketi adıyla düzenlenen sahiplendir-
me kampanyasında sahiplenilen canlar, yeni 
yuvalarına kavuştu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim 
Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamın-
da İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Bakı-
mevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde; 20 
ilçeyi karış karış gezerek sokak hayvanları 
için mobil veterinerlik hizmeti verecek olan 
VETBÜS’ün tanıtımını yaptı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılm’ 
ın da seçim vaatleri arasında yer alan          

VETBÜS’ün tanıtımının yanı sıra Büyükşehir 
Belediye si’nce başlatılan sahiplendirme 
kampanyası neticesinde sahiplendirilen can-

lar, sıcak yuvalarına 
kavuştu. 
     Başkan Yılmaz, 
sahiplenilen kedi-
lerden birinin ismi 
Mırnav, köpeğin ise 
ismini Gece koydu. 
Balıksir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ev sa-
hipliği yaptığı programa; AK Parti Balıkesir 
Milletvekili Mustafa Canbey, İvrindi Kay-
makamı Mevlana Kürkçü, İvrindi Belediye 
Başkanı Yusuf Cengiz, Balıkesir İl Tarım ve 
Orman Müdürü Erkan Alkan, Otoyol İşletme 
ve Bakım A.Ş. şirketinde İşletmeler Müdürü 
Hüseyin Bozkurt ve çok sayıda hayvansever 
katıldı.                              devamı sayfa 2’de

ALTIEYLÜL KİTAP FUARINA YOĞUN İLGİ DEVAM EDİYOR 
ALTIEYLÜL’DE KİTAP 
FESTİVALİ BAŞLADI

  Altıeylül Belediyesi’nin 1-10 Ekim 
tarihleri arsasında düzenlediği ki-
tap fuarı Altıeylül Belediye Başkanı 
Hasan Avcı, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ki-
tap fuarının ilk konuğu olan Prof. Dr. 
Ahmet Şimşirgil’in konuşmalarının 
ardından büyük bir coşkuyla başladı.

ALTIEYLÜL DEĞERLİ İSİM-
LER İLE BİR ARAYA GELİYOR
Altıeylül Belediyesi kültür-sanat ve 
edebiyat alanında festival havasında 
güzel bir organizasyona imza atıyor. 
Altıeylül’de 1-10 Ekim tarihleri ara-
sında çok kıymetli yazarların konuk 
olacağı Altıeylül Kitap Fuarı kitapse-
verler tarafından büyük heyecanla 
karşılandı.          devamı sayfa 6’da
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 DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI     Dursunbey Belediyesi
 

Ramazan Bahçavan 
1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘Cami-
ler ve Din Görevlileri’ haftası vesilesi ile İlçe 
Müftü vekilimiz İlhan Sarıkülçe ve kıymetli 
hocalarımızı Belediyemizde ağırladık. ‘Vefa’ 
temasıyla kutlanan hafta vesilesi ile Müftülü-
ğümüzün programları hakkında hocalarımız 
ile istişarede bulunduk. İlçemizde şu anda 
deneme aşamasında olan merkezi ezan sis-
temi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğu-
muz ziyarette, ihtiyacı duyulan erkek Kur’an 
kursu ile ilgili görüşlerimizi ilettik. Bu vesile 
ile tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din 
Görevlileri haftasını tebrik ediyorum...

 DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI                                                                   
 İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artı-
rım yapılarak Açık Teklif usulü ile Kiralama İhalesi yapılacaktır.
       2-   TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

      3-  İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:
Dursunbey Belediye Başkanlığı  Encümen Toplantı Salonunda 20.10.2021 Çarsamba günü
Saat: 14.00’da  Encümen huzurunda yapılacaktır.
      4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
             İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır ve İstekliler ihale günü saat 
12.30’a kadar ihale   evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir.
A. Kanuni ikametgâh olması; (İhalenin Yapıldığı Yıla ait olacak)
B. Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
C. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi.
a. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline 
kayıtlı olduğunu gösterir belge;
b.Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya 
idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl 
içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ( Türkiye’de şubesi bulunmayan 
yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
c.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)ve 
(b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D. İmza sirküleri vermesi;
a. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunma-
yan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu 
veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
b. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 
(a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;
E. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılını yor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin    
Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi ( Türkiye’de şubesi 
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk Konso-
losluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
F. Bu şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi;
G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyan-
namesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter 
tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleş-
mesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
H. Bu şartnamenin 14.Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.
 5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:
İhale konusu şartnameler İlan metnimizin 2 inci  maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranla-
ra Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. 02666621018
    Adres: Mollaoğlu Mahallesi Kösten Sokak NO:2 Dursunbey/BALIKESİR
   İhaleye girecek İsteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.
6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
7-  İlgililere ilan olunur. 

GAZETECİ AHMET ERDOĞAN 
                 VEFAT ETTİ 
Balıkesir’deki yerel gazetelerde görev yaptıktan 
sonra Dursunbey’de 3 Eylül gazetesini yayımlayan 
Ahmet Erdoğan kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 

Dursunbey’de sahibi 
olduğu 3 Eyül gazete-
sini kapatarak serbest 
gazetecilik yapmaya 
başlayan  63 yaşında-
ki Ahmet Erdoğan, 
evinde geçirdiği kalp 
krizi sonucu hayatını 
kaybetti.  
Erdoğan, 80’li yıllarda 
Balıkesir Yeni Haber 
gazetesinde görev 
yapmıştı.  

Dursunbey’de Hakimiyet gazetesinde bir süre çalış-
tıktan sonra 3 Eylül gazetesini yayımlamaya başla-
yan Ahmet Erdoğan, ekonomik nedenlerle yaklaşık 
25 yıl süren gazetenin yayın hayatını noktalamak 
zorunda kalmıştı. 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ile basın 
topluluğuna başsağlığı dileriz

BAŞSAĞLIĞI

KAYIP İLANI:Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iktisadi ve idari ilimler fakültesi öğrenci
                         kimlik kartımı kaybettim Hükümsüzdür.             Adem Mert Papaker

  Resmi İlanlar                  www.ilan.gov.tr’de                         Basın: 146 42 35

Dursunbey 
Kaymakamlığı
Balıkesir Ticaret 
Odası Başkanı 
Rahmi KULA, 

Meclis Başkanı 
Okan TELAŞE-
Lİ ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri 
Kaymakamımız 
Rahmi BULUT 
‘u makamında 
ziyaret ettiler.
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ŞEHRİ VE HAYATI PAYLAŞIYORUZ’ DURSUNBEY “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 
TARIMA ETKİLERİ” SEMİNERİ

ŞEHRİ VE HAYATI PAYLAŞIYORUZ’
Her canlının birlikte, rahat ve huzur 
içerisinde yaşayabileceği bir şehir inşa 
etmek amacıyla yaklaşık 2,5 yıl önce bu 
yola çıktıklarını kaydeden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bizle 
aynı yaşam alanlarını paylaşan sokak 
hayvanlarımızı korumaya ve sağlıklı bir 
şekilde hayatlarını sürdürmesini sağla-
maya söz verdik. 20 ilçe belediye başka-
nıyla yaptığımız her toplantıda bu konu-
yu gündeme getiriyoruz” dedi.

MOBİL VETERİNERLİK HİZMETLERİ
Sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve 
rehabilitasyonları Büyükşehir olarak 
sürdürdüklerini ifade eden Başkan 
Yücel Yılmaz, “Bir sorunları olduğunda, 
bakım ve tedavileri için bakımevlerimi-
ze ya da rehabilitasyon merkezlerimize 
getiriyorduk. Ama yerinde müdahale 
ekibi ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyaçtan 
kaynaklı bugün çok güzel bir hizmeti 
hayata geçiriyoruz. 20 ilçemize hizmet 
verecek VETBÜS’ü devreye alıyoruz. Bu 
araçla 20 ilçemizin tamamını 
gezecek, en ücra köşedeki can dostları-
mıza dahi tüm klinik imkanları sunaca-
ğız. Aracımızın içerinde yer alan röntgen 
cihazını hibe eden Otoyol Yatırım ve 
İşletme A.Ş’ye bağlı Oksijen Tesisleri 
Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz” 
açıklamasında bulundu.
“SATIN ALMA, SAHİPLEN”
VETBÜS’ün yanı sıra Büyükşehir olarak 
bir de sahiplendirme kampanyası baş-
lattıklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz, 

“Her zaman söylüyoruz; satın alma, 
sahiplen, biz de Büyükşehir olarak ma-
masından aşısına kadar destek olalım. 
Bu kampanyanın şehrimiz için oldukça 
önemli olduğunu düşünüyorum. Bir can 
sahiplendiğinizde artık tasarrufunuz 
bakmaktan yana olmayacaksa biz bu-
radayız. Bizim kontrolümüze verin, biz 
bakalım, sahiplendirelim” dedi.
AİLEYE KATILMA HAREKETİ
Sahiplendirme konusunun sevgi ve 
merhametle yönetilmesi gereken bir 
konu olduğunu söyleyen Başkan Yıl-
maz, “Bu konuda bir farkındalık yarat-
mak için başlattığımız Aileye Katılma 
Hareketine değer katan herkese teşek-
kür ediyorum. Büyükşehir olarak yaşa-
mımızın bir parçası olan can dostları-
mızı bir gün değil her gün korumanın 
bilinciyle var gücümüzle çalışıyoruz, 
çalışmaya da devam edeceğiz” açıkla-
masında bulundu.
“HAVYALARIN YAŞAM 
ALANLARINI KORUMALIYIZ”
4 Ekim’in kendileri için çok önemli bir 
gün olduğuna değinen AK Parti Balıke-
sir Milletvekili Mustafa Canbey, “Dünya, 

dünyanın şartları ve iklimlerimiz sürekli 
değişiyor. Bu yüzden bir çok hayvanın 
yaşam alanları yok oluyor ve nesli tüke-
niyor. Havyaların yaşam alanlarını nasıl 
koruyabilirizi ve hayvanlarla nasıl yaşa-
bilirize kafa yormamız gerekiyor. Büyük-
şehir Belediye Başkanımız hayvan barı-
nağımızla yakından ilgileniyor. Burada 
hayvanlarımıza iyi bakılıyor, tedavileri 
yapılıyor. Bundan sonra da hayvanla-
rımız için elimizden ne geliyorsa yap-
maya devam edeceğiz” açıklamasında 
bulundu.

DURSUNBEY “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 
TARIMA ETKİLERİ” SEMİNERİ

Yönetim Kurulu Başkanımız Rahmi Kula, 
Meclis Başkanımız Okan Telaşeli ve Yönetim 
Kurulumuz, Dursunbey Kaymakamı Sayın 
Rahmi Bulut’u, Dursunbey Belediye Başkanı 
Sayın Ramazan Bahçavan’ı makamlarında 
ziyaret etti. 
Heyet, Dursunbey Belediye Başkanı Sayın 

Ramazan Bahçavan eşliğinde Dursunbey 
Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde 
bulundu.
Ziyaretlerin ardından, Yönetim Kurulu Baş-

kanımız Rahmi Kula’nın açılış konuşmasını 
gerçekleştirdiği ve Balıkesir İli Oda ve Bor-
salar Akademik Danışmanımız ve Bandırma 
Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın konuşmacı 

olduğu “İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri” 
semineri, Dursunbey’de faaliyet gösteren 
üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.                       
                                                           Haber:T.Kireç
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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
Dünya hayatı oyun 

ve eğlenceden 
ibarettir. Siz iman 

eder ve Allah’a itaat-
sizlikten sakınırsanız 

O da hak ettiğiniz 
karşılığı verecek, 

sizden servetinizi de 
istemeyecektir.
(Muhammed, 47/36)

Günün Hadisi
Kim işlediği hayrı 

şöhret kazanmak için 
halka duyurursa, 

Allah da onun gizli iş-
lerini duyurur. Kim de 

işlediği hayrı, 
halkın takdirini kazan-
mak için başkalarına 
gösterirse, Allah da 
onun riyakârlığını 

açığa vurur.
(Buhârî, “Rikâk”, 36; Müslim, 

“Zühd”, 48)

GÜNÜN DUASI
Allah, seni dünya ve 

ahirette mutlu 
eylesin.

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 9, 440

BESMELE
“Rahmân ve Rahîm 

olan Allah’ın 
adıyla.”  

[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: “Mümin Camiye Vefalıdır”
 “Allah’ın mescit-
lerini, camilerini 
ancak Allah’a ve 
âhiret gününe ina-
nan, namazını kı-
lan, zekâtını veren 
ve yalnız Allah’tan 
korkan kimseler 
imar ederler...’’           

 .                                                                 (Tevbe, 9/18)
Muhterem Müslümanlar!
Asr-ı saadette Mescid-i Nebevî’nin bakım ve temizliğiyle 
ilgilenen bir kadın vardı. Allah Resûlü (s.a.s) bu kadını 
göremeyince merak edip sahabeye sordu. Ashâb-ı ki-
ram, kadının vefat ettiğini söyledi. Bunun üzerine Pey-
gamberimiz, “Bana niçin haber vermediniz?” buyurarak 
üzüntüsünü dile getirdi. Ardından o kadının kabrine gitti, 
cenaze namazını kıldı ve ona dua etti.[1]
Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in bu davranışı, Allah’ın mescitle-
rine hizmet edenlere vefa gösterilmesinin ne kadar da 
güzel bir örneğidir.
Aziz Müminler!
Bereket ve hidâyet kaynağı olan ilk mabet, Mekke-i Mü-
kerreme’deki Kâbe’dir. Yeryüzündeki her mescit ve cami 
ise Kâbe’nin birer şubesidir.
Cami ve mescitlerimiz, Beytullah’tır yani Allah’ın evi-
dir. İslam’ın nişanesi, tevhidin merkezi, vahdetin gür 
sadasıdır. Şehirlerimizin kalbi, hayatımızın merkezidir. 
İlim, irfan ve hikmet menbaıdır. Resul-i Ekrem (s.a.s)’in 
ifadesiyle cami ve mescitler, Allah katında beldelerin en 
sevimli olan mekânlarıdır.[2]
Kıymetli Müslümanlar!
Cami ve mescitlerimiz, Kâbe’ye, Mescid-i Nebevî’ye ve 
Mescid-i Aksâ’ya duyduğumuz vefanın göstergesidir. 
Bizler Allah kelamıyla burada tanıştık. Peygamber va-
risleriyle burada buluştuk. Rahmanî ve nebevî terbiyeyi 
burada aldık. Adap ve erkânı burada öğrendik. Birlik ve 
beraberliği, kardeşlik ve vefayı burada kuşandık.
Değerli Müminler!
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Allah’ın mescitlerini, 
camilerini ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, nama-
zını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah’tan korkan kim-
seler imar ederler...’’[3] Evet, cami inşa etmek önemlidir. 
Ancak asıl önemli olan, camilerimizi varlığımızla imar 
etmektir. Zihinlerimizi ve gönüllerimizi caminin huzur 
iklimi ile buluşturmaktır. Kadını, erkeği, çocuğu, genci 
ve yaşlısıyla camilerimizi şenlendirmektir. Rabbimize ve 
birbirimize vefayı irfan mektebi camilerimizde pekiştir-
mektir.
Aziz Müslümanlar!
Her yıl 1-7 Ekim tarihleri “Camiler ve Din Görevlileri Haf-
tası” olarak kutlanmaktadır. Başkanlığımız, bu yılın te-
masını, “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” olarak belirlemiş-
tir. Hafta vesilesiyle camilerimizin hayatımızda ve gönül 
dünyamızdaki yerini yeniden idrak edeceğiz. Ömrünü 
din hizmetine adayan vefa erlerini, fedakâr hocalarımızı, 
hademe-i hayrâtı, camileri imar, inşa ve ihya eden aziz 
milletimizi rahmet ve minnetle yâd edeceğiz.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın hayırlara vesile 
olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Hutbemi, 
Peygamberimiz (s.a.s)’in cami ve cemaate vefanın öne-
mini ifade eden şu hadisi ile bitiriyorum: “Bir kişinin 
sürekli mescide, camiye gittiğini görürseniz onun imanı-
na şahitlik edin.”[4]
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Hayvan Sevgisi Çocuklara Anlatıldı DURSUNBEY 
BELEDİYESİ

 Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğünce 4Ekim Dünya Hayvanla-
rı Koruma Günü çerçevesinde, geçici 
hayvan barınağımızda çeşitli programlar 
düzenlendi.
Kaymakamımız Rahmi Bulut, Beledi-
ye Başkanımız Ramazan Bahçavan ve 

çocuklarımızın eşlik ettiği programda 
hayvan sevgisi çocuklarımıza anlatıldı. 
Barınakta bulunan hayvanlara yem veren 
öğrenciler, hazırladıkları bilmeceleri ka-
tılımcılara sorarken, barınaktan hayvan 
sahiplenen vatandaşlar için hazırlanan 
köşeyi incelediler. 

 Başkan Bahçavan 1 Ekim Dünya Yaşlılar gününü kutladı

Dursunbey Belediyesi
Zincir Marketlerde Fiyat Denetlemesi
İlçemizde bulunan zincir marketler zabıta 
ekiplerimiz tarafından denetlenmeye de-
vam ediyor. Denetimler kapsamında raf 
ile kasa fiyatı uyuşmayan ürünler ekiple-
rimiz tarafından tutanak altına alınırken, 
fahiş fiyatlar ve genel denetim üzerine de 
incelemeler gerçekleştirildi. Fahiş fiyat-
lar ve diğer şikayetleriniz için ALO 175 
yada Ticaret Bakanlığı tarafından hiz-
mete sunulan Haksız Fiyat Artışı Şikâyet 
Bildirimi (HFA-BİLDİRİMİ) uygulaması 
kullanabilirsiniz.☎ALO Zabıta:15

Dursunbey Belediyesi; Başkan Bahçavan 1 Ekim Dünya Yaşlılar gününü kutladı
1 Ekim Dünya Yaşlılar gününde Sevgi evi misafirlerimiz günlerini Suçıktı’da geçirdi. 
Beyaz masa ekiplerimizde İlçemiz pazarında yaşlılarımızın bu özel gününü kutladı-
lar…

Çeşitli ikramlarda devam eden program sonrası katılımcılar hatıra fotoğrafı çekildi...

Ramazan Bahçavan 
Dursunbey MHP’de Yeni Dönem.
Cumhur ittifakı ortağımız MHP Dursunbey 
İlçe Başkanlığına getirilen Murat İnan ve 
Milliyetçi Hareket Partisi Dursunbey İlçe 
teşkilatı ziyaretimize geldiler. Partilerimizin 
ve teşkilatılarımızın çalışmalarını değerlen-
dirdiğimiz görüşme versilesi ile Başkanımızı 
tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum.

Ramazan Bahçavan
İlçe Müftülüğümüz tarafından İlçemize 
kazandırılan Diyanet Gençlik Merkezini 
ziyaret ettik. Gençlerimiz için hazırlanan 
bu özel merkezde emeği geçen hocala-
rımıza teşekkür ediyor, tüm gençlerimizi 
Diyanet Gençlik Merkezine görmeye 
davet ediyorum...
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ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI HASAN AVCI
HASAN CAN KÜLTÜR MERKEZİ DOLDU TAŞTI

            

HASAN CAN KÜLTÜR MERKEZİ DOLDU TAŞTI; Altıeylül Belediyesi, düzenlediği Altıeylül Kitap Fuarı’nın 5’nci gününde eğitim-
ci, yazar ve konuşmacı Alişan Kapaklıkaya’yı ağırladı

BAŞKAN AVCI “ALTIEYLÜL’ÜMÜZ 
KÜLTÜR ŞEHRİ OLMA YOLUNDA 

EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEK”
Kültür-sanat, 
tarih, edebi-
yat, eğitim ve 
bunun gibi 
birçok anlamlı 
etkinliğe ev 
sahipliği yap-
maya başlayan 
Hasan Can 
Kültür Merke-

zi, amacına uygun bir şekilde kullanılma-
ya devam ediyor. Altıeylül Belediyesi’nin 
yerinde yatırımlarından biri olan Hasan 
Can Kültür Merkezi, hizmete girdiği gün-

den bu yana çok değerli konukları ağır-
ladı. 1-10 Ekim tarihleri arasında Kitap 
Fuarı etkinlikleri kapsamında da değerli 
yazarları ağırlamaya devam edecek. Son 
olarak Osmanlı Tarihi alanında kıymetli 
çalışmaları ile bilinen Prof. Dr. Ahmet 
Şimşirgil Hasan Can Kültür Merkezi’nde 
Altıeylül sakinleri ile bir araya gelerek 
güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Tarihe 
ve özellikle de Osmanlı Tarihi’ne meraklı 
olan herkesin heyecanla beklediği söy-
leşinin ardından konuşan Başkan Avcı 
“Bugün Altıeylül Kitap Fuarı vesilesiyle 
vatandaşlarımızı değerli kitaplar ve ya-
zarlar ile buluşturmaya başladık. Sayın 
hocam Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’inde 
böyle bir günün başlangıcında ağırlamak 

bizlere şeref verdi. Hasan Can Kültür 
Merkezi’mizdeki bu güzel tarih söyleşi-
si ile de Altıeylül’deki vatandaşlarımız 
tarihi bir yolculuğa çıktılar. Kendi tarihini 
bilen ve sahip çıkan nesiller yetiştirmek 
adına elimizden gelen yapmayı sürdüre-
ceğiz ve Altıeylül’ümüz kültür şehri olma 
yolunda emin adımlarla ilerleyecek.” 
dedi.
Etkinliklere katılan tüm vatandaşlara 
gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür 
eden Başkan Avcı ise “Kitap fuarımızı 
şereflendiren birbirinden kıymetli yazar 
larımızı ağırlamaktan dolayı şeref duyu-
yoruz. Her yazarımız bir başka hoş anı 
bırakarak Altıeylül’ümüzden ayrılıyor. 
Bütün yazarlarımıza teşekkür ederim.
dedi.

BAŞKAN AVCI “ALTIEYLÜL’Ü-

MÜZ KÜLTÜR ŞEHRİ OLMA 

YOLUNDA EMİN ADIMLARLA 

İLERLEYECEK


