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-SULTAN ABDÜLHAMİD HAN GELİŞİM MERKEZİ 
BİNALİ YILDIRIM’LA AÇILIYOR

Dursunbey
 Kaymakamlığı
Kaymakamımız 
Rahmi BULUT, 
Dursunbey Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi Baş-
kanını ziyaret 
ederek akabinde  
esnaf ziyareti 
gerçekleştirdi.

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN GELİŞİM 
MERKEZİ BİNALİ 

YILDIRIM’LA AÇILIYOR
Altıeylül Belediyesi’nin Altı                         
eylül’e ve şehre kazandırdığı 
Sultan Abdülhamid Han Geli-
şim Merkezi Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti Son Başbakanı ve 
Ak Parti Genel Başkan Vekili 
Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle 3 

Aralık Cuma saat 15:30’da açılıyor.
ALTIEYLÜL’ÜN VİZYON PROJESİ
5700 metrekare kullanım alanı, aile danışma mer-
kezi, sosyal market, kurslar, etütler, çocuk üniver-
sitesi, sinema salonu, belediye hizmet birimleri 

ve daha birçok birimiyle Altıeylül’e ve Balıkesir’e 
hizmet edecek Sultan Abdülhamid Han Gelişim 
Merkezi Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı 
tarafından ilçeye kazandırılan en önemli eserlerin 
başında geliyor.
Çok değerli bir eseri Altıeylül’e ve Balıkesir’e 
kazandırmaktan dolayı çok mutlu olduklarını 
söyleyen Başkan Avcı, “ Heyecanlıyız. Çocukla-
rımız, gençlerimiz, yaşlılarımız kısaca her yaştan 
vatandaşımızın faydalanabileceği, içerisinde aile 
danışma merkezi, çocuk üniversitesi, etüt salon-
ları, bilim atölyeleri, kurslar, 300 kişilik sinema 
salonu, sosyal ve belediye hizmet birimler ile 
vatandaşlarımızın ihtiyaçları noktasında hizmet 
edecek binamızı son Başbakan’ımız Sayın Binali 

Yıldırım’ın teşrifleri ile vatandaşlarımızın hizmeti-
ne sunuyoruz.”
Ankara ziyaretinde Binali Yıldırım’ı açılış için 
Altıeylül’e davet ettiklerini söyleyen Başkan Avcı, 
“Son Başbakan’ınımız ve Genel Başkan Vekilimiz 
Sayın Binali Yıldırım davet ettiğimizde kesinlikle 
geleceklerini söylemişlerdi. 
Bizlerde kendilerinin teşriflerini bekleyerek açılı-
şımızı bekletiyorduk.  

Sağ olsunlar bizi kırmadılar ve Cuma günü ger-
çekleşecek açılışımıza katılacaklar, bizde kendile-
rini Altıeylül’de ağırlayacak olmaktan, böylesine 
değerli bir eserin açılışında kendilerini görmekten 
büyük onur ve mutluluk duyacağız”dedi.
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 Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
 İşletme Pazarlama Şube Müdürlüğü, 2022 Eğitimlerine Hızlı Giriş Yaptı

Dursunbey Belediyesi
 

Dursunbey Belediyesi
Üstyapı Çalışmaları Hızla Sürüyor
Doğalgaz kazı çalışmalarının tamamlandığı 
Ferah mahallemizde, üstyapı çalışmaları-
mız devam ediyor. 

Ana caddelerimizde gerçekleşen sıcak 
asfalt onarımları Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi Fen İşleri Dairesine bağlı Dursunbey 
Şantiyesince tamamlanırken, ara sokakla-
rımızda da parke taşı onarım çalışmaları da 
Belediyemizce devam ediyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
İşletme Pazarlama Şube Müdürlüğü, 
2022 Eğitimlerine Hızlı Giriş Yaptı…

2022 yılında endüstriyel odun hedefine 
ulaşmak, sınıf ve uzun boy oranının 
daha da artırılması ile dikili satış hede-
fine ulaşmak için; Bölge Müdür Yar-

dımcımız İbrahim Metin başkanlığında, 

İşletme Pazarlama Şube Müdürü Gazi 
Çetin ve Şube Mühendisleri, Planlama 
Şube Müdürü Uğur Çelik'in katılım-
larıyla 18.11.2021 tarihinde Bigadiç 
Orman İşletme Müdürlüğü ile başlayan 
uygulamalı tatbikatlarımız bu güne 
kadar sırasıyla Dursunbey, İvrindi ve 
Balıkesir İşletme Müdürlüğünde ya-
pılmış olup, Alaçam, Gönen, Sındırgı, 
Edremit ve 14.12.2021 tarihinde Ban-
dırma İşletme Müdürlüğünde yapılarak 
tamamlanacaktır. 

Tatbikatlar; İşletme Müdürleri, Müdür 
Yardımcıları, İşletme Şefleri, Danışman 
Mühendisler, üretim ve depoda görevli 
Orman Muhafaza Memurları ve İşçilerin 
katılımıyla gerçekleşmektedir.
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Dursunbey Belediyesi Balıkesir’de İmzalar Sosyal Gelişme için Atıldı

DURSUNBEY BELEDİYESİ

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar 
ve Dursunbey Orman İşletme Müdürümüz 
Hasan Kilivar ziyaretimize geldiler. Alaçam 
ve Dursunbey Orman Müdürlüklerinin İlçe-
miz genelinde ki faaliyetleri ile ilgili genel 
değerlendirme yaptığımız görüşmede, ku-
rumlarımızın koordineli çalışmaları ile ilgili 
istişarelerde bulunduk...

Dursunbey Belediyesi
Şair Anneden Masallar
3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri-
miz çerçevesinde, Şair Anne olarak tanınan 
Sultan Serdar Doksöz engelleri aşan çocuk-
larımız ile Zoom üzerinden Bebek ve Çocuk 
Kütüphanemizde buluşuyor...

Ramazan Bahçavan
Dün gerçekleştirdiğimiz ve gece yarısı 
00.40'a kadar devam eden Kasım ayı Balıke-
sir Büyükşehir Belediye Meclisi birleşimleri-
ni tamamladık. Yoğun bir mesainin ardından 
20 İlçemizin 2022 yılı bütçelerini oy birliği ile 
kabul ettik. Balıkesir Büyükşehir Belediyemi-
zin 2022 yılı bütçesi 1 Milyar 800 Milyon TL 
olarak meclisimizden geçti. 
Tüm Balıkesirimize hayırlı olsun..

Balıkesir’de İmzalar Sosyal Gelişme İçin 
Atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma 
Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyo-
nunda 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destek-
leme Programı (SOGEP) kapsamında, Gü-
ney Marmara Kalkınma Ajansı’na (GMKA) 
sunularak Balıkesir’de başarılı bulunan 
projeler için imza töreni gerçekleştirildi.
İmza töreni Balıkesir Valisi ve GMKA 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şıldak’ın 
katılımı ile Balıkesir Valilik binasında; 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, Sındırgı Kaymakamı Zafer 
Oktay, Edremit Kaymakamı Ahmet Oda-
baş, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem 
Yavaş, Edremit Belediye Başkanı Selman 
Hasan Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, Balıkesir 
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Edremit 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, 
GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç ve 
proje yetkililerinin katılımları ile gerçek-
leştirildi.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, 

“Sosyal Uyum İçin Bireysel Gelişim 
Atölyeleri”; Edremit İlçe Eğitim Müdür-
lüğünün, “Anneler ve Çocuklar Eğitime, 
Güvenli Bir Geleceğe ve Sındırgı Beledi-
yesinin, “Sındırgı Doğal Boya ve Tekstil 
İnovasyon Merkezi” isimli başarılı olan 
projeler için gerçekleştirilen imza töre-
ninde, GMKA Kırsal Ekonominin Geliş-
tirilmesi Birimi Başkanı H. Kerem Öner, 
SOGEP hakkında katılımcılara bilgi verdi. 
İmza töreni öncesi proje koordinatörleri 
tarafından projelerle ilgili sunumlar ger-
çekleştirildi.
Proje imzaları sonrası kapanış konuşma-
sını Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yaptı. 
Şıldak, SOGEP kapsamında başarılı olan 
projelerin Bölgeye hayırlı olmasını diler-
ken, ayrıca Balıkesir’e değer katacağını 
da ifade etti. Şıldak, 2022 SOGEP ön baş-
vuru sürecinin de başladığını sözlerine 
ekledi. İmza töreni, toplu fotoğraf çekimi 
sonrası sona erdi.
Balya, Dursunbey, Havran, Kepsut, Sa-
vaştepe, Sındırgı ilçelerinde atölyeler 
oluşturulacak
Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 
proje başvuru sahibi, Balıkesir Aile ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Balıke-
sir Büyükşehir Belediyesinin proje ortağı 

olduğu “Sosyal Uyum İçin Bireysel Geli-
şim Atölyeleri” isimli projede; özel eği-
time ihtiyaç duyan sağlık sebeplerinden 
ötürü evde eğitim gören, özel eğitim uy-
gulama okulu bulunmayan engelli olarak 
tanımlanan bireylerin okul öncesinden 
ortaöğretime kadar eğitim kalitesinin artı-
rılması; sosyal, akademik ve bireysel ge-
lişimlerine destek sağlanması ve engelli 
öğrencilerin psiko-motor, bilişsel, duyuş-
sal ve davranışsal becerilerini geliştirmek 
üzere Balya, Dursunbey, Havran, Kepsut, 
Savaştepe, Sındırgı ilçelerinde atölyeler 
oluşturulması hedefleniyor.
Edremit’te Roman vatandaşlara yönelik 
eğitim ve gelişim merkezi kurulması plan-
lanırken, yaklaşık 1000 kişilik hedef gruba 
sosyal fayda sağlanması öngörülüyor
Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 
proje başvuru sahibi olduğu “Anneler 
ve Çocuklar Eğitime, Güvenli Geleceğe” 
isimli projede ise; dezavantajlı kesim 
olarak Edremit ilçesindeki Roman vatan-
daşlara yönelik eğitim ve gelişim merkezi 
kurulması planlanıyor. Ayrıca SOGEP’in 
istihdam edilebilirliği artırmak ve sosyal 
içerme önceliklerine yönelik kurgulanan 
projede, yaklaşık 1000 kişilik hedef gru-
ba sosyal fayda sağlaması öngörülüyor. 
Proje kapsamında eğitimleri alan bireyle-
rin iş ve meslek kursları yoluyla istihdam 
edilmeleri amaçlanıyor.
Sındırgı’da kurulacak merkez ile düşük 
gelirli çiftçilere doğal kökboyası ürettirile-
cek olup dezavantajlı kadınların istihdamı 
sağlanarak bebek ve çocuklar için; kıya-
fet, bere, atkı ve oyuncak üretimi yapıla-
cak
Sındırgı Belediyesinin proje başvuru sahi-
bi olduğu; Sındırgı Kaymakamlığı, Balı-
kesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir 

Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversite-
sinin proje ortağı olduğu “Sındırgı Doğal 
Boya ve Tekstil İnovasyon Merkezi” isimli 
projede de; İlçede düşük gelirli çiftçilere 
sözleşmeli tarım modeli ile uygun bedelli 
arazi verilerek kökboya bitkisi ürettirilme-
si hedefleniyor. Projede Balıkesir Büyük-
şehir Belediyesi’nin GMKA’ya sunarak 
desteklenen “Jeotermal ile Sağlıklı Gıda” 
isimli projesinde yer alan Jeotermal Seb-
ze Meyve Kurutma Tesisi’nde su buhar 
kazanları kullanılarak kökboyası ve pig-
ment elde etmek amacıyla boya atölyesi 
de kurulacak.
Kök boyayla boyanan iplerle proje kapsa-
mında kurulacak olan tekstil atölyesinde 
dezavantajlı kadınların istihdamı sağla-
narak doğaya saygılı üretim ile ekolojik 
tekstile ve sürdürülebilir modaya katkı 
sunacak 0-6 yaş grubu bebek ve çocuklar 
için kıyafet, bere, atkı ve oyuncakların 
üretimi yapılacak. Üretilen kökboyası ve 
pigment ile üretilen tekstil ürünleri kuru-
lacak kooperatif aracılığıyla proje iştirakçi 
olan firmalar tarafından satış ve pazarla-
ması sağlanacak.
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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
Asra yemin ederim 
ki, İnsan gerçekten 
ziyandadır. Ancak 
iman edip dünya 

ve âhiret için yararı 
işler yapanlar, birbir-
lerine hakkı tavsiye 

edenler ...
(Asr, 103/1-3)

Günün Hadisi
Resûlüllah (s.a.s.) şu 

yedi şeyi emretti: Hasta-
yı ziyaret etmek, cenaze-
yi (kabre kadar) takip et-
mek, aksırana Allah’tan 
rahmet dilemek, zayıfa 
ve mazluma yardım et-
mek, selâmı yaymak ve 
yemin edenin yeminini 

tasdik etmek.
(Buhârî, “İsti’zân”, 8)

GÜNÜN DUASI
Kalpleri yönlendiren 
Allah’ım! Kalplerimizi 

Sana itaate yönelt.
(Müslim, “Kader”, 17)

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.

Faydasız Sözlerden ve Lüzumsuz İşlerden Uzak Durur” başlıklı 
hutbe irad etti ve ar-
dından Cuma namazı 
kıldırdı
Muhterem Müslüman-
lar!
Okuduğum ayet-i 
kerimede Cenâb-ı 
Hak şöyle buyuruyor: 
“Muhakkak ki mü-

minler kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında huşû içinde-
dirler. Faydasız söz ve davranışlardan da uzak dururlar. Zekâtı 
verirler, iffetlerini korurlar.”
Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle 
buyurmaktadır: “Faydasız işleri terk etmesi, bir kişinin iyi Müslü-
man olduğunu gösterir.”
Aziz Kardeşlerim!
Yüce dinimiz İslam, hayatımızın her alanında güzel ve fayda-
lı şeylerle meşgul olmamızı emreder. “İnsanların en hayırlısı, 
insanlara en faydalı olandır” hadis-i şerifi ile Allah Resulü Efendi-
miz (s.a.s.) bu hakikati dile getirir.
Dinimiz bizi yaratılış gayemize uygun olarak imanla birlikte salih 
amel işlemeye teşvik eder. Dünya ve ahiret için faydalı olmayan, 
vakit ve emek israfına yol açan işlerden kaçınmamızı öğütler. 
Nitekim Kur’an-ı Kerim’de kurtuluşa erecek olan müminler şu 
vasıflarla tanıtılır: “Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan 
içindedir. Ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hak-
kı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır.”
Aziz Kardeşlerim!
Demek ki hayatımızın bütün kademelerinde imanımızın gereğini 
ortaya koymamız gerekiyor. Salih amel yani ibadetler, hayır hase-
nat, hayırlı işlerle meşgul olmak, Müslümana yakışır hal ve hare-
ketlerde bulunmak, bizi zarar ve ziyana uğramaktan kurtaracaktır. 
Ancak sadece kendimiz için değil, hakkı başkalarına da tavsiye 
etmek, sabrı başkalarına da tavsiye etmek müminin en önemli 
vazifelerinden birisidir. Sırf bunun için Rabbimiz, Asr Suresini 
indirmiştir. Rabbimiz, müminin, Müslümanın zarara uğramaması 
için hayatında olması gereken dört önemli ilkeyi bu şekilde bütün 
insanlığa emretmiştir.
Aziz Kardeşlerim!
Başta ailemiz ve yakınlarımız olmak üzere bütün insanlığa, ya-
ratılan her bir cana faydası olan söz ve amellerimiz, Rabbimizin 
rızasını kazanmaya vesiledir. Faydasız işlerden Allah’a sığınma-
mızı Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.s.) sık sık hatırlatmaktadır. Ha-
nelerimizin huzuru, ticaretimizin bereketi, birlik ve beraberliğimi-
zin devamı, söz ve eylemlerimizin güzel olmasına bağlıdır. Hakka 
ve hakikate yaraşmayan, sevgi ve muhabbeti gönül dünyamızdan 
uzaklaştıran işlerin sonu ise hüsrandır. Nitekim güveni zedele-
yen, toplumsal huzuru bozan, kardeşi kardeşten, eşleri birbirin-
den, ayıran; ya düşünmeden söylenen bir söz ya da dikkatsizce 
yapılan bir davranıştır.
Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “İyi bilin 
ki, sizi gözetleyen muhafızlar, Kirâmen Kâtibîn melekleri var. 
Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Şüphesiz iyiler cennette, 
günahkârlar ise cehennemde olacaklar.”
Aziz Kardeşlerim!
Öyleyse geliniz, imanımızı hayatımıza yansıtalım. İmanımızı amel-
lerimize yansıtalım. Çünkü yaratılışımızın gayesi budur. Mülk 
suresinde Rabbimiz: “O, hanginizin daha güzel amel yapacağı-
nı sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Sizi imtihan etmek 
için yarattı.” buyurur. Hepimiz bunun için yaratıldık. O yüzden 
amellerimize, davranışlarımıza, hareketlerimize dikkat etmemiz 
lazım. İmanımızı hayatımıza yansıtmamız lazım. Hayatımıza yan-
sımayan, amellere yansımayan, davranışlara yansımayan iman 
makbul bir iman değildir.
Din gününün yegâne sahibi olan Cenâb-ı Allah’ın her birimize, 
“Oku şimdi kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin 
yeter.” buyuracağı mahşer günü için hazırlanalım. Ömür serma-
yemizi hayrın peşinde koşarak, Rabbimizin rızasını arayarak de-
ğerlendirelim. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapmaya gayret 
edelim. Özümüz ve sözümüz bir, tavır ve davranışlarımız güzel, 
âkibetimiz cennet olsun.
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  Büyükşehir’den Altıeylül’e Aile
 Destek Merkezi Büyükşehir, 
ADEM’in ikinci şubesini açtı

Meclis Karar Özetleri Gazeteler Aracılığıyla Kamuoyuna Duyurulacak

-- Büyükşehir’den Altıeylül’e Aile 
Destek Merkezi 
--- Büyükşehir, ADEM’in ikinci şu-
besini açtı 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Aile 
Destek Merkezi’nin (ADEM) ikinci şubesi-
ni, Altıeylül ilçesine açtı. Bireysel psikolo-
jik danışmanlık, aile danışmanlığı, çocuk 
ve ergen terapileri danışmanlığı hizmet-
lerinin verileceği merkezden, Büyükşehir 
Belediyesi İletişim Merkezi’ne başvuru 
yapan tüm vatandaşlar ücretsiz olarak 
yararlanabilecek.  
 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Sağlıklı 
toplumun temeli, sağlıklı aile ile sağla-
nır.” anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. 
Ana hedefi toplumun temel yapısını oluş-
turan ailenin korunması ve aile birliğinin 
güçlendirilmesi olan Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyesi Aile Destek Merkezi, ikinci 
şubesinin açılışını gerçekleştirdi. 
Açılışta misafirlere, kadına şiddetle mü-
cadelenin rengi turuncu çiçekli broşlar 
dağıtıldı. 
Altıeylül ilçesinde hizmet verecek olan 
merkezden, 444 40 10 numaralı hattı 
arayarak Büyükşehir Belediyesi İletişim 
Merkezi’ne başvuru yapan tüm vatandaş-
lar ücretsiz olarak yararlanabilecek. 
SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN  
EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN 
Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal be-
lediyeciliğin en güzel örneklerinden bir 
tanesi olan bir hizmetinin daha açılışında 
bulunmaktan memnuniyet duyduğunu 
belirten AK Parti Balıkesir Milletvekili ve 
MKYK Üyesi Belgin Uygur “Güçlü kadın, 
güçlü aile ve güçlü toplum anlayışından 
hareketle kadını her alanda güçlendirmek 
için dev adımları bir bir atıyoruz.   

Medya kuruluşları kapanmanın eşiğinde

Meclis Karar Özetleri Gazeteler Aracılığıyla 
Kamuoyuna Duyurulacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, karar 
özetlerinin resmi ilan yayınlama hakkı bulu-
nan İstanbul merkezli gazetelerde duyurul-
masına ilişkin teklifi oybirliği ile kabul etti.
İBB Meclisinden gazetelere büyük destek
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ka-
sım Ayı Olağan Toplantısı Beşinci Birleşimi 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayında gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak 
bütçe görüşmelerinin gerçekleştirileceği 
toplantının başında, Hukuk Komisyonu ve 
Plan-Bütçe Komisyonunun Meclis karar 

özetlerinin kamuoyuna duyurulmasına iliş-
kin rapor ele alınarak oylamaya sunuldu.
Komisyon görüşünde, 5393 Sayılı Beledi-
ye Kanununun 14’üncü maddesine göre 
belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en 
yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle su-
nulmasının belediyenin görevleri arasında 
olduğuna dikkat çekilerek, aynı Kanunun 
23’üncü maddesinin de kesinleşen meclis 
kararlarının yedi gün içinde halka duyurul-
ması hükmünü taşıdığı belirtildi. 
Komisyon raporunda, bu gerekçeler ile 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi karar 
özetlerinin resmi ilan yayınlama hakkı 
bulunan İstanbul merkezli yaygın, bölgesel 
ve yerel gazetelerde duyurulmasının uygun 
görüldüğü kaydedildi.
Eylül Ayı Olağan Toplantısında AK Parti ve 
MHP gruplarının teklifi ile Meclis gündemi-
ne alınan ve iki komisyonun olumlu görüşü 
doğrultusunda oylamaya sunulan öneri 
tüm partilerin desteği ile kabul edildi.
Bu karar ile bir taraftan özellikle pandemi 
döneminde zor günler geçiren yazılı bası-
nın nefes alması sağlanırken diğer taraftan 
da Meclis kararlarının şeffaf şekilde halka 
duyurulması öngörülüyor.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Mec-
lisi, benzer bir karara 2019 yılı içinde imza 
atmıştı.

Medya kuruluşları
 kapanmanın eşiğinde 
Koronavirüs salgını, döviz krizi, 
enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki 
artış gibi birbiri ardına yaşanan 
krizler, medya kuruluşlarını 
kapanmanın eşiğine getirdi. 
Türkiye Gazeteciler Konfederas-
yonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı 
tarafından, medya sektörünün 
içinde bulunduğu darboğaza 
dikkat çekmek amacıyla yapılan 
yazılı açıklamada, krizden çıkış 
için alınması gereken önlemler 
bir bir sıralandı. 
Yaşanan krizlerin yüzlerce yerel 
medya kuruluşunun kapanma-
sına, binlerce medya çalışanının 
işsiz kalmasına yol açabilecek 
büyüklükte olduğuna dikkat çe-
kilen açıklamada, gazete okuma 
oranlarının düştüğü, gazete mali-
yetlerini oluşturan kâğıt, kalıp, 
mürekkep başta olmak üzere tüm 
malzeme fiyatlarının döviz cin-
sinden fiyatlarının arttığı, SGK 
ve vergi giderlerinin dayanılmaz 
hal aldığı vurgulandı. 
Bu sorunların üstüne döviz 
kurlarında yaşanan artışın girdi 
maliyetlerini katladığı, aynı 

paralelde akaryakıt ve enerji 
giderlerinin de arttığına dik-
kat çekilen açıklamada, zaman 
geçirilmeden alınması ve belli bir 
eylem planı çerçevesinde yaşama 
geçirilmesi gereken önlemler 
şöyle sıralandı: 
1) Basın İlan Kurumu resmi ilan-
ları yerel gazeteler için yaşamsal 
önem taşıyor. Ancak, Hükümet 
kanadının 12 temsilcisi atanma-
dığından, Basın İlan Kurumu 
Genel Kurulu yaklaşık bir yıldır 
toplanamıyor.
Genel Kurul en kısa sürede 
toplanmalıdır. Genel kurulun 
toplanamaması halinde de, hak 
kaybı yaşanmaması için yeni fiyat 
tarifesini BİK yönetim kurulu 
belirlemeli ve Cumhurbaşkanlı-
ğına sunmalıdır.  
Artış kararı verilirken, dolar 
artışı ve enflasyon oranı dikkate 
alınarak fiyat yükseltilmeli, yeni 
fiyatlar yılbaşı itibariyle uygulan-
malıdır. 
Bu konuda önerimiz, resmi ilan 
fiyat tarifesi sütun santim fiyatı-
nın satış sayısı 50 binin altındaki 
gazeteler için en az 30 TL olması, 
satışı 50 binin üzerinde olan ga-
zeteler için de bunun paralelinde 
fiyat belirlenmelidir. 
2) Acil önlemler kapsamında 
başta gazete kâğıdı olmak üzere 
sektörde kullanılan tüm sarf 
malzemelerinde KDV sıfırlanma-
lı, uzun vadede Türkiye kâğıtta 
dışa bağımlılıktan kurtulmalı 
ve SEKA gibi kâğıt fabrikaları 
yeniden kurulmalı. 
3) Medya sektöründe faaliyet 
gösteren gazete, televizyon, 
radyo ve kurumsal internet haber 
siteleri için kamu bankaların-
ca “kredi” sağlanmalı. Medya 
kuruluşlarına banka sicil duru-
muna bakılmaksızın faizsiz kredi 
verilmelidir. Ayrıca KOSGEB, 

İŞKUR veya Hazine tarafından 
zor durumdaki medya kuruluşla-
rına hibe verilmelidir. 
4) Medya kuruluşlarının birikmiş 
SGK ile diğer vergilerinde indi-
rim yapılmalı, indirim sonrası 
hesaplanacak borç taksitlendiril-
meli.  
5) Gazete, televizyon, radyo ve 
kurumsal internet haber sitele-
rinde görev yapan basın çalı-
şanlarına ve diğer basın kartı 
sahibi gazetecilere faizsiz kredi 
verilmeli. 
6) Yargı Paketi kapsamında 
TBMM’de yapılan değişiklik geri 
alınmalı, icra ve iflas ilanlarının 
eskiden olduğu gibi tam kapsam-
lı yayınlanması ve icra müdürle-
rinin keyfiyetine bırakılmaması 
için Adalet Bakanlığınca genelge 
yayınlanmalı ve ardından yasal 
düzenleme yapılmalı.  
7) Televizyon kuruluşlarından 
alınan uydu bedellerinde indirim 
yapılarak TL’ye çevrilmeli, taksit-
lendirilmeli, RTÜK payları düşü-
rülerek, bir süre alınmamalı. 
Zorunlu yayınlanan kamu spot-
ları ücretlendirilmeli. 
8) Yerel basın kuruluşları, beledi-
yeler ve kamu kurumları tarafın-
dan ilan ve reklamlarla destek-
lenmeli; THY, Vakıfbank, Ziraat 
bankası ve kamu ilanları yerel 
medyaya yönlendirilmeli, ayrıca 
bakanlıklar ücretli Kamu Spotu 
ve zorunlu yayın desteği vermeli. 
Bu kapsamda, yerel yönetimlerin 
meclis tutanaklarının tüm il ve 
ilçelerde yerel gazetelerde yayın-
lanması sağlanmalı. 
9) Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’nde yer alan tasar-
ruf tedbirleri kapsamında kamu 
kurumlarına getirilen yerel bası-
na abone olunmama uygulama-
sına son verilmeli, reklam ve ilan 
verme kısıtlaması kaldırılmalıdır.
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Şehrimizin değerlerinden olan Hasan
 Basri Çantay’ı, 1-3 Aralık 2021 tarihlerinde 

düzenlediğimiz etkinlikler ile anıyoruz.
            

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI; Gaziosman-
paşa mahallemizde yükselecek 2360 konut, 39 dük-
kan, 2 cami, 2 ilkokul, 2 ticaret merkezinden oluşan 

toki projesinde incelemelerde bulundu

 

KARESİ’DE ENGELSİZ SPOR ŞENLİKLERİ YAPILDI

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI ;Gaziosmanpaşa 
mahallemizde yükselecek 2360 konut, 39 dükkan, 2 cami, 2 
ilkokul, 2 ticaret merkezinden oluşan toki projesinde ince-
lemelerde bulunduk. Zemin hazırlama çalışmaları süren ve 
çok yakında yapımına başlanacak yeni yaşam merkezinin 
şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakan Yar-
dımcımız Akif Özkaldı Balıkesir’de
Bir dizi program için İlimizde bulunan Tarım ve Orman Bakan 
Yardımcımız Akif Özkaldı, DSİ Bölge Müdürlüğünde Bakanlık 
Birimlerinden brifing aldığı toplantıda Bölge Müdürümüz Birol 
Dündar sunumunda; Bölge Müdürlüğümüzü tanıtarak yapılan 
faaliyetler hakkında Bakan Yardımcımıza ve katılımcılara bilgiler 
verdi.

            

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde TBMM 1. Dönem 
Balıkesir Milletvekili, Fikir ve Din Adamı, Hasan Basri Çantay’ın anı-

sına birçok etkinlik düzenlendi. Program 
kapsamında gerçekleştirilen panelin 
sonunda Çantay’ın ailesi ile hayatı, eser-
leri, fikirleri ve Milli Mücadeledeki yerine 
ilişkin gerçekleştirdiği çalışmalar dola-
yısıyla Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit’e, Kent 
Şükran Beratı takdim edildi.
HASAN BASRİ ÇANTAY: Alimliği, kişi-
liği ve kaleme aldığı eserleri ile İstiklal 

Madalyası’na layık görülen,  Cumhuriyet Dönemi’nin önde gelen 
ilim ve din adamlarından biri olan Hasan Basri Çantay, 1887’de 
Balıkesir’de dünyaya gelmiştir. Kaleme aldığı üç ciltlik Kur’an-ı Ke-
rim meali, tüm İslam coğrafyasında tanınmaktadır. 1908-1914 yılları 
arasında Nasihat, Balıkesir, Yıldırım ve Karesi gazetelerini, 1.Dünya 
Savaşı’nın sonlarına doğru Ses Gazetesi’ni çıkarmıştır. 
Programda “Hasan Basri ve Milli Mücadelede Balıkesir” adıyla düzen-
lenen şiir ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreni de gerçekleşti-
rilerek dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Programın sonunda 
ise Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit’in “Hasan Basri Çantay” kitabının imza 
töreni gerçekleştirildi.

            

Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Akif Özkaldı Balıkesir’de 

- KARESİ'DE ENGELSİZ SPOR ŞENLİKLERİ YAPILDI
Karesi’de Engelsiz Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen 
etkinlikte Atletizm, Bocce, Masa Tenisi, Geleneksel Türk Okçu-
luğu, Penaltı Yarışması, Parkur yarışması, Badminton, Matrak 
ve Plastik Ok branşlarında özel öğrenciler ve engel tanımayan 
sporcular yarışarak gönüllerince eğlendiler.

2360 kKonutlu Gaziosmanpaşa 
TOKİ Konutları Başlıyor


