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Yakın zamanda açılışının yapılması planlanan
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı tarafından basın mensuplarına tanıtıldı.
ALTIEYLÜL’ÜN VİZYON PROJESİ
5700 metrekare kullanım alanı, aile danışma
merkezi, sosyal market, kurslar, etütler, çocuk
üniversitesi, sinema salonu, belediye hizmet
birimleri ve daha birçok birimiyle Altıeylül’e

ve Balıkesir’e hizmet edecek olan Sultan
Abdülhamid Han Gelişim Merkezi Altıeylül
Belediye Başkanı Hasan Avcı tarafından ilçeye kazandırılan en önemli eserlerin başında
geliyor.
Balıkesir basınına merkezi gezdiren Başkan
Avcı, bu büyük eserin temelini atarken bugünlerin hayalini kurduklarını ve büyük gayretlerle binayı tamamladıklarını söyleyerek
“Çok şükür bugünleri gördük ve çok büyük
emekler vererek binamızı tamamladık.

TBMM BAŞKANI BALIKESİR’E GELİYOR
- TBMM BAŞKANI
BALIKESİR’E GELİYOR
- MECLİS BAŞKANI
ŞENTOP, HUKUK
FAKULTESİNİN
AÇILIŞINI YAPACAK,
HASAN BASRİ ÇANTAY
GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ TÖRENİNE
KATILACAK.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, bir dizi program için 5 Kasım Cuma
günü Balıkesir’e geliyor.
AK Parti Milletvekili Av.
Adil Çelik, beraberinde
Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Ramazan Demir
ile TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop’a
ziyarette bulundu. Hukuk
Fakültesi’nin açılışı ve Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödül Töreni’ne şeref
konuğu olarak katılması
için Balıkesir’de davet etti.
TBMM’deki Başkanlık
makamında gerçekleşen
ziyarette Milletvekili Çelik,

Anayasa Hukuku Hocası
olan Sayın Şentop’un Hukuk Fakültesi’nin açılışını
yapmasının ayrı ve değerli
bir anlamı olduğunu belirtti. Demir de, Cemiyetin

onur duyacağını ifade etti.
5 Kasım Cuma günü
Balıkesir’de olması beklenen Başkan Şentop, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN)
bünyesinde yeni kurulan
Hukuk Fakültesi’nin açılışını yapacak, ardından
Gazeteciler Cemiyeti’nin
60.Kuruluş Yılı Etkinlikleri
kapsamında Hasan Basri
Çantay Gazetecilik Ödül
Törenine katılacak.

HASAN BASRİ
ÇANTAY KİTABI, BALIKESİR KOLONYASI ve
ZEYTİNYAĞI

faaliyetleri ve Hasan Basri
Çantay hakkında bilgilendirme yaptı.

KUVA-Yİ MİLLİYE ŞEHRİ
VURGUSU

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TBMM
Başkanı Mustafa Şentop,
Kuva-yi Milliye’nin bayraklaşan kentleri arasındaki
Balıkesir’de bulunmaktan

Bu arada ziyarette
Şentop’a, Balıkesir’in
TBMM 1. Dönem Milletvekili, yazar, şair, gazeteci,
Kuva-yi Milliyeci, İslam
Alimi ve fikir adamı Hasan
Basri Çantay’ın her yönüyle ele alındığı, İlahiyat
Fakütesince hazırlanan ve
Altıeylül Belediyesi’nce
basımı yapılan 2 ciltlik
eser ile Balıkesir Kolonyası ve zeytinyağı takdim
edildi.
Haber:T.Kireç
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Dursunbey Belediyesi
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- Büyükşehir’den, ilçelere modern otogarlar

Ramazan Bahçavan
İlçe Müftülüğümüzün
yeni hizmet binası
bahçesinde gerçekleştirdiğimiz bahçe düzenlemesini Müftümüz Ali
Öztürk ile birlikte yerinde inceledik. Kapalı
ve açık dinlenme alanı, çocuk parkı, otopark,
yeşil alan ve aydınlatması olacak olan bu
bahçeden, kuran kursunda eğitim gören öğrencilerimiz faydalanacak. Hayırlı olsun....

Dursunbey Belediyesi
29Ekim Turnuvasının Galibi Balıkesirspor
Dursunbey Belediyespor altyapı gelişim
takımımız tarafından organize edilen 29 Ekim
Cumhuriyet Turnuvasına, Balıkesirspor,
Altınorduspor, Kepsut Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Dursunbey
Belediyespor altyapı takımları katıldı. Gün
boyunca oynanan 5'li turnuvanın şampiyonu
Balıkesirspor olurken, turnuvanın ikincisi Altınorduspor, üçüncü ise Dursunbey Beledi-

yespor oldu. Turnuvaya katılan takımlara
Dursunbey Belediyespor Başkanı Yusuf
Turhan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz
Fahri Bahçavan, Meclis üyemiz Mustafa
Korkmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü
Bayram Yıldırım tarafından plaketleri takdim edildi.
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- Balıkesir’e güvenli ve konforlu otogarlar
- Büyükşehir’den, ilçelere modern otogarlar
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz’ın talimatıyla ilçelerde atıl
durumda bulunan otogarlar yenileniyor.
Manyas’ta mevcut otogarın işlevini yitirmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir
Belediyesi, kısa sürede baştan aşağıya
yenileyerek Manyas’a daha güvenli, konforlu ve modern bir toplu taşıma merkezi
kazandırdı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde
kullanılmaz halde olan ve işlevini yitirmiş
otogarları yenilemeye devam ediyor. Bu
güne kadar; Susurluk, Edremit, Altınova ile
Erdek’te otogarları yenileyen Büyükşehir
Belediyesi, Manyas’ta atıl durumda bulunan
ve yangından zarar gören mevcut otogarın
yıkımını gerçekleştirerek 2020 yılı sonunda
çalışmalara başladı. Yenilikçi, modern ve
yolcu ihtiyaçlarını karşılayabilecek mobil
bir toplu taşıma merkezi yapımı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 15
Eylül’de hizmete aldı. İlçedeki tüm yolcu
dinamiklerinin düzenli bir yerde olmasına
imkân sağlayan daha güvenli ve konforlu
Manyas Toplu Taşıma Merkezi’nin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR
Hem işletme sahipleri hem de vatandaşlar
için büyük kolaylık sağlayacak Manyas
Toplu Taşıma Merkezi; 7 bin metrekare açık
alan üzerine; 300 metrekare kapalı alanda
8 peron olarak tasarlandı. Açık ve kapalı
alanı bulunan kafeteryası da bulunan toplu
taşıma merkezinde; açık alan minibüs ve
otobüs parkı ile oto yıkama bakım alanı da
bulunuyor.
AYDA 25 BİN VATANDAŞA HİZMET VERİYOR
Günde ortalama 65 ilçeler arası taşıma aracının giriş yaptığı toplu taşıma merkezinde
bir şehirlerarası seyahat eden firma otobüsü de olmak üzere toplam; 8 kooperatif
ve firma günde 800 ayda 25 bin vatandaşa
hizmet veriyor.
ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ RAHATLAYACAK
Yıllardır atıl durumda bırakılan Manyas eski
otobüs terminalinin yenilenmesiyle şehir içi
trafik yükünü önemli ölçüde rahatlayacağını söyleyen Manyas Şoförler Odası Başkanı

Aslan Piyaz “Daha konforlu, daha modern
ve daha güvenli bir otogarın, Büyükşehir
Belediyesi yatırımlarıyla Manyas’ımıza
kazandırılması adına çok mutluyuz. Manyas
Şoförler Odası, dolmuşçular, minibüsçüler
ve şoför esnafı olarak Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz ve emeği geçenlere
teşekkür eder, Manyas’ımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.
MEMLEKETE YAPILAN YATIRIM ÇOK
ÖNEMLİMANYAS’A YAKIŞTI
Yeni terminalin Balıkesir ve Manyas’a

yakıştığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir;
İstanbul’un 3, Kocaeli’nin ise 6 katı büyüklüğe sahip. Gerçekten çok büyük bir şehiriz. O nedenle şehrin ihtiyacı çok oluyor.
Ancak bir o kadar da güçlüyüz çünkü insan
kaynağımız çok değerli. Büyükşehir bir
medeniyet projesi. Büyükşehir Belediyesi
olarak her yerdeyiz. Sorunların çözümü, ihtiyaçların giderilmesi konusunda 20 ilçeyle
uyum içerisinde hızlı aksiyon alabiliyoruz”
açıklamasında bulundu.
TERMİNALLER ARTIK
DAHA GÜVENLİ DAHA KONFORLU
Büyükşehir Belediyesi’nin; projelerdeki
hızı, niteliği, Türkiye ve uluslararası alanlarda aldığı desteklerle Balıkesir’in değerine
değer kattığını ifade eden Başkan Yücel
Yılmaz, Susurluk Terminali’nin açılışını
geçtiğimiz aylarda yaptıklarını, Edremit
Terminali’ndeki çalışmalarda ise sona
yaklaştıklarını belirterek “Toplu taşımadaki standartları arttırmak için şehrimizin
dört bir köşesindeki otogarları yeniliyoruz.
Büyükşehir olarak amacımız şehrimizdeki
terminalleri daha güvenli ve daha konforlu
hale getirmek.” ifadelerini kullandı.
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Birçok alanda ilçemize ve şehrimize uzun
yıllar hizmet edecek Sultan Abdülhamid
Han Gelişim Merkezi’miz öncelikle hayırlı
uğurlu olsun. Artık son hazırlıkları yapıyoruz ve çok yakında güzel bir törenle buranın
açılışını yapmayı planlıyoruz. Öncelikle
böylesine değerli bir eseri ilçemize kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlı-

larımız kısaca her yaştan vatandaşımızın
faydalanabileceği içerisinde aile danışma
merkezi, çocuk üniversitesi, etüt salonları,
bilim atölyeleri, kurslarımız, 300 kişilik sinema salonumuz, sosyal ve belediye hizmet
birimlerimiz ile vatandaşlarımızın ihtiyaçları
noktasında hizmet edecek binamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.” dedi.
“VEREMEYECEĞİMİZ HİÇBİR HESAP YOKTUR”
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi
Tanıtım Toplantısında konuşan Başkan Avcı
“Biz göreve geldiğimizde ne dediysek bugün de onun arkasındayız. Biz o gün vatandaşlarımıza bir söz verdik ve Altıeylül’ümü-

ze ve vatandaşlarımıza hizmet etmek için
var gücümüzle çalışacağımızı, vatandaşlarımıza hiçbir konuda asla yalan söylemeyeceğimizi belirttik. Bizler ne yapıyorsak
güzel ilçemizin gelişmesi, vatandaşlarımızın
ihtiyaçlarının karşılanarak yaşam konforlarının arttırılması için yapıyoruz. Geçen yıl
bütçemiz önemli oranda fazla vermişti. Bu
yıl onca hizmet ve tamamladığımız, yapımı
devam eden projeye rağmen yine artıda
kapatacağımızı ya da çok küçük bir oranda
ekside kapatacağımızı düşünüyorum. Kısaca önce Yaradan’a, sonra da vatandaşlarımıza veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur.
“ dedi.
“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR
BORÇLUYUZ”

Büyükşehir Belediyesi’ne özellikle teşekkürü bir borç bildiklerini söyleyen Başkan
Avcı “Büyükşehir Belediye Başkanımız
Yücel Yılmaz ve ekibine bu değerli esere
sundukları katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar ne rica ettiysek
sağ olsunlar desteklerini esirgemediler.
1-10 Ekim tarihlerinde düzenlediğimiz Altıeylül Kitap Fuarı’nı Büyükşehir Belediyemizin otoparkında düzenledik; orayı bizlere
tahsis ettiler. Yine Konakpınar Gençlik
Merkezi’mizde çevre düzenlemesi olsun,
diğer noktalar olsun desteklerini esirgemediler ve Sultan Abdülhamid Han Gelişim
Merkezi’mizin sinema salonunun yapımını
sağladıklarından dolayı da şükranlarımızı
sunuyorum.” dedi
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Dursunbey Belediye Meclisi Kasım
ayı birleşimini gerçekleştirdi

Ramazan Bahçavan
Belediyemiz Meclisinin Kasım ayı birleşimini gerçekleştirdik. Altı gündem ve iki
gündem dışı madde görüştüğümüz meclis toplantımızda alınan kararların İlçemize hayırlar getirmesini dilerim..

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
İçişleri Bakanlığınca başlatılan, Kadın
Acil Destek İhbar Sistemi Uygulaması
(KADES) hakkında, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz personeli tarafından Dursunbey
Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine bilgi
verildi.

29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası münasebetiyle Dursunbey Kızılay Temsilcileri
Kaymakamımız Rahmi BULUT’u makamında ziyaret ettiler.
T.C. Dursunbey
Kaymakamlığı

29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası münasebetiyle
Dursunbey Kızılay Temsilcileri Kaymakamımız Rahmi
BULUT'u makamında ziyaret ettiler. Kaymakamımız
tarafından göstermiş oldukları özverili çalışmalarından
dolayı kendilerine Teşekkür
Belgesi takdim edildi.
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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.
-

BESMELE

“Rahmân ve Rahîm
olan Allah’ın
adıyla.”
[Fatiha, 1/1]
Her güzel ve önemli çalışmaya Peygamber Efendimiz
(s.a.s.) besmele ile
yani Allah’ın adını
anarak başlamamızı
tavsiye etmektedir.
Besmele çekmek bir
anlamda, çalışmalarımızda Allah’ın
yardımını istemektir.

Günün Ayeti

Ey iman edenler!
Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde malını insanlara
gösteriş yapmak için
harcayan kimse gibi
sadakalarınızı başa
kakmak ve incitmek
suretiyle boşa
gidermeyin…
(Bakara, 2/264)

Günün Hadisi
Geçmiş toplumların
hastalığı size de bulaştı: Haset ve kin
beslemek! İşte bunlar
(imanı) kökten yok
edicidir.
(Tirmizî, “Kıyâmet”, 55)

GÜNÜN DUASI

Ey rabbim! Beni ve
kardeşimi bağışla! Bizi
rahmetinin içine al.
Sen merhametlilerin
en merhametlisisin.
(A’râf, 7/151)

Cuma Hutbesi: Yaşlılarımıza Vefa, Rahmet ve Mağfiret Vesilemizdir
“Andolsun biz
insanoğlunu şerefli
bir varlık olarak yarattık. Onları karada
ve denizde gezdirdik, kendilerine
güzel güzel rızıklar
verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.”
(İsrâ, 17/70)
Muhterem Müslümanlar!
Mekke’nin fethedildiği gündü. Hasret sonra ermiş, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ve güzide ashabı yıllar sonra
Mekke’ye kavuşmuşlardı. Müminler sevinçle birbirine
sarılıyor, böyle bir ânı lütfettiği için Cenâb-ı Allah’a şükrediyorlardı. Peygamberimizin vefakâr arkadaşı Hz. Ebûbekir
ise şehre girer girmez doğruca babası Ebû Kuhâfe’nin
yanına koşmuştu. Can-ı gönülden İslam’ı kabul etmesini
arzuladığı babasını çabucak Resûlüllah’ın huzuruna getirdi. Allah Resûlü (s.a.s), saçı sakalı ağarmış, gözleri görmeyen ihtiyar adamı karşısında görünce büyük bir tevazu ile
hicret arkadaşına şöyle dedi: “Yaşlı baban evinde kalsaydı
da ben ona gitseydim olmaz mıydı?”[1]
Aziz Müminler!
Elleri öpülesi ulu çınarlarımız yaşlılarımız, Yüce Allah’ın,
dualarına icabet ettiği, ihsan ve ikramına mazhar kıldığı
kimselerdir. Geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan
en değerli köprülerimizdir. Bizler, Rabbimize olan sevgimizi, Peygamberimize olan muhabbetimizi onlardan öğrendik.
Milli ve manevi değerlerimizi, örf ve âdetlerimizi onlar bize
aktardı. Yuvalarımızın dayanağı, bereket kaynağımız hep
onlar oldu.
Kıymetli Müslümanlar!
Hayatı boyunca yaşlılara ayrı bir değer veren Resûl-i Ekrem (s.a.s), bizlere şöyle sesleniyor: “Bir genç, bir yaşlıya
yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona, yaşlılığında
hürmet edecek birisini gönderir.”[2] Ümmet-i Muhammed
olarak bize yakışan, rahmet ve bereket vesilesi olan büyüklerimizi, fedâkar ve cefâkâr anne babalarımızı yaşlandıklarında yalnız bırakmamaktır. mürlerinin en hassas döneminde yanı başlarında olmak, ihtiyaçlarına koşmaktır. Onlara
gönül alıcı söz söylemek, “öf!” bile dememektir. Şefkat
ve merhametle muamele etmek, hayır dualarına mazhar
olmaktır. Zira yaşlılara hürmet, Cenâb-ı Hakk’ın rızasına
sebeptir.
Değerli Müminler!
Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Andolsun biz insanoğlunu
şerefli bir varlık olarak yarattık. Onları karada ve denizde
gezdirdik, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları
yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.”[3] Evet, kadınıyla
erkeğiyle her insan değerlidir, saygındır, hürmete layıktır.
Bununla birlikte ağarmış saçları, bükülmüş belleri ile yaşlılarımız rahmet ve mağfiret vesilemiz, dua kapılarımızdır.
Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in beyanı gayet açıktır:
“Allah Teâlâ, istikamet üzere olan, saçları ağarmış ihtiyar
bir Müslüman kendisine dua ettiğinde, duasını kabul etmemekten hayâ eder.”[4]
Öyleyse geliniz, küçükken elimizden tutup bizleri bu günlere ulaştıran büyüklerimize hürmette kusur etmeyelim.
Hal ve hatırlarını soralım, her türlü hizmetlerine seve seve
koşalım.
Yaşlılarımıza hürmetin, hanelerimize huzur, ömrümüze
bereket katacağını unutmayalım.
Aziz Müslümanlar!
Yüce Rabbimiz kıyamete kadar bu mukaddes vatanda birlik
ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eylesin.

Sayfa 4
-

DİNİMİZ
İSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin 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 )

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

Balat

05 11 2021

AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa CANBEY ile birlikte Diyanet
İşleri Başkanı Prof.Dr.Ali ERBAŞ Hoca ziyaret etti.
Milletvekili Adil Çelik; Diyanet İşleri Başkanımız Sn.Prof.
Dr.Ali ERBAŞ Hocamızı;AK Parti Balıkesir Milletvekilimiz
Sn.Mustafa CANBEY ile birlikte ziyaret ettik.Ülkemizin güzide kurumlarından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurumsal
kimliği üzerinden Başkanımızı ve kutsal değerlerimizi aşağılamaya tevessül eden zihniyeti şiddetle kınıyorum.Başkanımıza misafirperverliği ve ilettiğimiz konulardaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum...dedi.

Sayfa 5

Balıkesir Dursunbeyliler Dernek Başkanı Rahmi Kireç.Hemşerilerimizin
Derneğimize ziyaretleri devam ediyor
-

Marmara’dan 5 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı
BLK Dursunbeyliler Derneği
Hemşerilerimiz Ahmet Kapmaz eşi Fatma Kapmaz ve Arif Balat Balıkesir Dursunbeyliler derneğimizi ziyaret ederek
Derneğimize üye oldular Kendilerine bu
nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz.
.Balıkesir Dursunbey’liler Derneği başkanı Rahmi Kireç

Dursunbey Belediyesi
--- Marmara’dan 5 bin metrekare hayalet
ağ çıkarıldı

şitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit
oluşturan ve “hayalet ağ” olarak da tarif
edilen terk edilmiş ağlar ile sürdürdüğü
mücadeleye devam ediyor.
PROJE 3 YIL DEVAM EDECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl
Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülen ’Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi’ kapsamında Bandırma İlçesi
Dutlimanı Mahallesi açıklarında yaklaşık
5 dönümlük alanı kaplayacak büyüklükte
hayalet ağ çıkarıldı.
Deniz ve kıyıların kirlenmesi önlemeyi, kirlilikle mücadeleyi özendirmeyi ve
geliştirmeyi, gelecek nesillere sağlıklı bir
çevre bırakmayı hedefleyen Sıfır Atık Mavi
Projesi’ni imzalayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çevre
dostu belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi’nin, denizlerdeki biyolojik çe-

Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18
Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve
Orman Müdürlüğünün ortaklığıyla yürütülen ’Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi’
kapsamında Bandırma İlçesi Dutlimanı
Mahallesi açıklarında yaklaşık 5 dönümlük alanı kaplayacak büyüklükte hayalet
ağ çıkarıldı.
3 yıl boyunca sürecek projeyle hem Marmara hem de Ege Denizi’nde tespit edilen
tüm hayalet ağlar temizlenecek. Hayalet
ağların temizlenmesinin yanı sıra sualtı
canlılığının artırılması, suni resif oluşturulması, kırmızı mercanların korunması
gibi birçok bilimsel proje takip edilecek.
HAYALET AĞ NEDİR?
Hayalet ağlar olarak bilinen; terk edilmiş,
kaybolmuş ya da atılmış balık ağları;
deniz tabanını kazımakta, denizaltındaki
yabani hayvanların kapana kısılmalarına
ve boğulmalarına neden olmakta, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini tehlikeye
atmaktadır.
Küresel olarak, deniz memelilerinin yüzde
45’i, deniz kuşlarının yüzde 25’i ve tüm
deniz kaplumbağası türleri hayalet ağlar
da dâhil olmak üzere denizel atıklardan
etkilenmiş durumda.

Dursunbey Belediyesi
Belediyemizden hayatı kolaylaştıran bir
dijital hizmet daha
Kıymetli hemşehrilerimizin tapu işlemlerini kolay hale getirmek, hızlandırmak
ve kırtasiye israfını ortadan kaldırmak
amacıyla geçiş yaptığımız yeni uygulama kapsamında; borcu olmayan tüm
vatandaşlarımızın taşınmazlarına ait
rayiç bedellerine dair bilgiler elektronik
ortamda Dursunbey Tapu Müdürlüğü ile
paylaşıldı.
Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan ve İlçe Tapu Müdür yardımcısı Nurcan İzmir Babin tarafından karşılıklı olarak imzalanan protokol ile mesken, arsa
ve arazi satışlarında; beyanı bulunan
ve vadesi geçmiş borcu bulunmayan
vatandaşlarımız artık Belediyemizden
rayiç değeri belgesi almadan, Dursunbey Tapu Müdürlüğü’nden online olarak
rayiç bedeli alabilecekler.

www.balatgazetesi.com
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ANKARA’DA KARESİ RÜZGARI

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ;AK Parti Genel Merkezi
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanımız Hayati Yazıcı, Ar-Ge Başkanımız Mustafa Şen, Genel Sekreterimiz Fatih Şahin ve Ar-Ge
Başkan Yardımcımız Muhammet Doğan’ı Milletvekilimiz Mustafa
Canbey ile ziyaret ederek Karesi Atatürk Evi’nin açılış davetiyesini ilettik.Kendilerine teşekkür ediyorum.

ATATÜRK ANI EVİ’NDE NELER OLACAK?
Kuva-yi Milliye Mahallesi sınırları içerisinde Bölge Trafik Müdürlüğü yanında bulunan yaklaşık 8 dönümlük alanda Kuva-yi
Milliye döneminde düşmana karşı Milli Müdafaa ateşinin ilk
yakıldığı şehrimize, o dönemki adıyla Karesi Vilayeti’ne ait hatıraların sunulduğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te
doğduğu evden ilham alınarak bir müze binası yapılıyor.
Selanik’te bulunan evin birebir projesinin uygulanacağı 115,60
m2 oturumlu ve 3 kattan oluşan 370,35 m2 toplam inşaat
alanına sahip binada Milli Mücadele Döneminde Karesinin,
Balıkesir’in önde gelen isimlerini tanıtıp, bu isimler kimlerdir
neler yapmıştır bunlar aktarılarak, çocukların atalarını tanıması amaçlanıyor.
Bu binada 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi milli bayramlarda
çevre okullardaki öğrencilerin tören yapabilecekleri bir meydanı da olacak. Bu alanda ayrıca alanın yaşaması, insanların
rahatça vakit geçirebilmesi ve cazibe oluşturması amacıyla
bir adet kafeterya, bunun yanında çocuk oyun alanları, fitness
aletleri, yürüyüş parkuru olacak. Kısacası insanların severek
vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı oluşturulacak.

Milletvekilimiz Mustafa Canbey, Ankara Balıkesirliler Derneği
Başkanı Servet Camgöz’ü ziyaret ettik.Kendilerine teşekkür ediyorum

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ;Başkanımız Yücel Yılmaz,
Genel Sekreterimiz Mustafa Küçükkaptan, Başkanvekilimiz Yasin
Sağay ve BASKİ Genel Müdürümüz İzzet Günal’ı ziyaret ederek
Karesi Atatürk Evi açılış davetiyesini ilettik.

