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-SULTAN ABDÜLHAMİD HAN GELİŞİM MERKEZİ 
BİNALİ YILDIRIM’ DEV ESERİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

BİNALİ YILDIRIM DEV ESERİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Son Başbakanı ve Ak Parti Genel Başkanvekili Sayın Binali Yıldırım’ın 
açılış kurdelesini kestiği Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezinin açılışı büyük bir coşku ile 
gerçekleşti. Ayrıca yapımları tamamlanan 20 muhtarlık binasının açılışı ve Altıeylül’ün 4. Millet 
Kıraathanesi olacak Seyyid Ahmet Arvasi Parkı, Altıeylül Belediyesinin ilk kreşi ve Millet Kıraatha-
nesinin temeli canlı uydu bağlantısı yapılarak gerçekleştirildi.
Altıeylül’e sosyal belediyecilikte yapılan en büyük yatırım olan Sultan Abdülhamid Han Gelişim 
Merkezi geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza ve gençlerimize de teknolojik anlamda bü-
yük katkılar sunacak. İçerisinde “Çocuk Üniversitesi” Etüt Salonları” Bilişim Sınıfları” gibi birçok 
donatı bulunan merkez çocuklara ve gençlere çağımızın bir gereksinimi olan teknoloji konusunda 
büyük katkılar sunacak.

BİNALİ YILDIRIM: BURASI TEKNOLOJİ 
ÜSSÜ OLMUŞ

Açılış son
rası il 
protokol 
üyeleri ile 
birlikte bi-
nayı gezen 
Binali Yıldı-
rım meslek 
edindirme 

kurslarının ve çocuk üniversitesinin olduğu 

bölümleri gezerken duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “ Altıeylül Belediye Başkanı-
mız Hasan Avcı’yı burayı bir teknoloji üssü 
haline getirdiği içinde tebrik ediyorum, bu-
radan yararlanan çocuklarımız çağın uzağın-
da kalmayarak, teknolojiden doğru şekilde 
faydalanmayı da öğrenmiş olacaklar”.dedi
Son olarak projenin ev sahibi Altıeylül Be-
lediye Başkanı Hasan Avcı’yı makamında 
ziyaret eden Son Başbakan Binali Yıldırım, 
beraberindekilerle birlikte çay içerek soh-
bet etti. Makam ziyaretinde Binali Yıldırım’a 

Başkan Avcı tarafından yöresel el dokuma-
sı halı ile tespih ve yüzük hediye edildi.

BİNALİ 
YILDIRIM:
 BURASI 

TEKNOLOJİ 
ÜSSÜ OLMUŞ
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 -Bakan Soylu’dan BBB’ye teşekkür-  Kadın Muhtarlar 
Balıkesir’de buluştu- -Güçlü Kadın Güçlü Gelecek

Dursunbey Belediyesi
 

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman 
Soylu’yu, Ak Kadrolarımız, Ak Kadınla-
rımız ve Ak Gençlerimizle İl Başkanlığı-
mızda ağırlamanın mutluluğunu yaşa-
dık. İlk günkü aşkla AK Davamız için 
çıktığımız bu kutlu yolda, #Hedef2023 
diyerek emin adımlarla, aynı şevk ve 
heyecanla yürüyoruz. 
#GüçlüTürkiye hedefimizle #Durmak-
YokYolaDevam

Ramazan Bahçavan
Dursunbey Orman İşletme Müdür Yardım-
cısı Faruk Yeşil ve İşletme Şefi Emre Ünal 
ziyaretimize geldiler. 11.11.2021 Perşembe 
günü Hacıömerler Mahallemiz Yazlık mevki-
inde gerçekleşecek olan Fidan dikme prog-
ramına bizleri davet eden ormancılarımıza 
teşekkür ediyor, emek ve çabaları için te-
şekkür ediyorum...#GeleceğeNefes

---Kadın Muhtarlar Balıkesir’de buluştu--Güçlü Kadın Güçlü Gelecek
--Bakan Soylu’dan BBB’ye teşekkür
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği’nin iş bir-
liğiyle Ayvalık Vilayetler Evi’nde “Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Buluşması” 
gerçekleştirildi. “Güçlü Kadın Güçlü Gelecek” sloganıyla düzenlenen program-
da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne 
ülkenin her yerinde yangın ve sel felaketlerinde yardıma koşmasından dolayı 
teşekkür etti.
Balıkesir; 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçil-
me hakkı tanınmasının 87. yıldönümü dolayısıyla “Güçlü Kadın Güçlü Gelecek” 
sloganıyla düzenlenen Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Buluşması’na ev sahip-
liği yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği iş 
birliğiyle Ayvalık Vilayetler Evi’nde düzenlenen buluşmaya İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu da katıldı.
Buluşmanın açılış konuşmasını yapan Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı 
Serpil Erenoğlu, Balıkesir’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek 
organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.

Dursunbey Belediyesi
Yine hep bera-
beriz☺️
3 Aralık'ta ge-
leneksel olarak 
düzenlediğimiz 
özel progra-
mımızı artan 
vakalar sebebi 
ile bu yıl ger-
çekleştireme-

dik. Ama biz onları yine yalnız bırakmadık. 
İlçemizin 111 mahallesinde ikamet eden 
özel hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret ede-
rek, bu özel günlerine ortak olduk...
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Dursunbey Kaymakamlığı Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rama-
zan Demir, Başkan Vekili Doğan Alparslan, Yö-
netim Kurulu Üyesi ve  Spor Yazarları Derneği 
temsilcisi Hilmi Duya’ı Dursunbey Belediyesini 

ziyaret ettiler

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

Dursunbey Kaymakamlığı
İlçemiz Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Görevli Amir ve personellerine, Mahalle 
muhtarları ve azalarına Balıkesir İl Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğü tarafından 03.12.2021 
tarihinde “Afet Eğitimi” verilmiştir.

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT, Kurum Amir-
leri ile birlikte Mıcırlar  İlkokulunda  incele-
melerde bulunarak, daha sonra vatandaşla 
buluşma toplantısı gerçekleştirmiş olup 
akabinde hane ziyaretinde bulundu.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
İlçe Sağlık Müdürü olarak görevine yeni baş-
layan Dr. Yeşim DEMİR ile Dursunbey Devlet 
Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı 
Necmettin Berkant AKALIN, Kaymakamımız 
Rahmi BULUT ‘u ziyaret ettiler. Kaymakamı-
mız, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, DE-
MİR ‘e yeni görevinde başarılar diledi.

Ramazan Bahçavan· 
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Başkan Vekili Doğan Alpars-
lan, Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Spor Yazarları Derneği temsilcisi Hilmi 
Duya’ı Belediyemizde konuk ettik. Yazılı ve görsel basın üzerine istişarelerde bulun-
duğumuz görüşmede, ilçemizde gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız projeler ile ilgili 
istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için başkanımıza ve yönetimine teşekkür 
ediyorum...
Ramazan Bahçavan Dursunbey Orman İşletme Müdür Yardımcısı Faruk Yeşil 
ve İşletme Şefi Emre Ünal ziyaretimize geldiler. 11.11.2021 Perşembe günü Ha-
cıömerler Mahallemiz Yazlık mevkiinde gerçekleşecek olan Fidan dikme prog-
ramına bizleri davet eden ormancılarımıza teşekkür ediyor, emek ve çabaları 
için teşekkür ediyorum...#GeleceğeNefes

Balıkesir Gazeteciler Cemiye-
ti Başkanı Ramazan Demir ve 

Yönetim Kurulu Kepsut Belediye 
Başkanını ziyaret ettiler

  Kepsut Belediye Başkanı İsmail 
Cankul,  Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti 
Cemiyet Başkanımız sayın Ramazan 
Demir, Başkan Vekili sayın Doğan 
Alparslan ve Spor Yazarları Derneği 
Temsilcisi sayın H. Hilmi Duyar'a nazik 
ziyaretlerinden dolayı kendilerine te-
şekkür ederim.
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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
Göklerde ve yer-
de ne varsa hepsi 
Allah’ındır ve Allah 
her şeyi kuşatmak-

tadır.
(Nisâ, 4/126)

Günün Hadisi
Kim anneyi yavru-
sundan ayırırsa, 
Allah da kıyamet 
günü onu sevdikle-

rinden ayırır.
(Tirmizî, “Buyû”, 52)
GÜNÜN DUASI
Allah’ım! Bildiğin her 

şey için Senden 
bağışlanma diliyo-
rum. Şüphesiz ki 
Sen, bütün gizli 

şeyleri çok iyi bi-
lensin.

(Tirmizî, “Deavât”, 23)

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: “Engelleri Hep Birlikte ve Sevgiyle Aşalım”
”“Allah sizin bedenleri-
nize ve dış görünüşleri-
nize değil, kalplerinize 
bakar.” (Müslim, Birr, 
33)
Okuduğum ayet-i keri-
mede Yüce Rabbimiz 
şöyle buyuruyor: “Şüp-
hesiz biz insanı en güzel 

biçimde yarattık.”[1]
Evet değerli kardeşlerim! İnsan, eşref-i mahlûkattır. Yaratılmış-
ların en şereflisi ve en mükemmelidir. Üstün niteliklerle ve güzel 
vasıflarla donatılmıştır. Bununla birlikte insanın Rabbimiz katın-
daki değeri; renginde, cinsiyetinde, engelli veya engelsiz oluşun-
da değildir. Allah katında en değerli insan, O’na hakkıyla kulluk 
eden ve emirlerine karşı gelmekten en çok sakınandır.
İmtihan için yaratıldığımız bu dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir 
üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik veya kusur 
değildir. Önemli olan, ruh ve gönüllerimizin engelli olmamasıdır. 
Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyur-
maktadır: “Allah sizin bedenlerinize ve dış görünüşlerinize değil, 
kalplerinize bakar.”[2]
Allah Resûlü (s.a.s), engellilere ayrı bir değer vermiş ve onlarla 
bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli bir sahâbi olan Abdullah b. 
Ümmi Mektûm’un oturacağı yere kendi cübbesini serecek kadar 
hassas davranmıştır. Sabır ve sebatla karşılanan engelliliğin cen-
net vesilesi olduğunu haber vermiştir.[3] Engellilere öğretmenlik, 
müezzinlik, Medine dışına çıktığında şehrin idaresine vekil bırak-
mak gibi çok önemli görevler vermiştir. Peygamberimizin inşa 
ettiği İslam medeniyetine baktığımızda da sözü ve sanatı, bilgisi 
ve keşfi, tecrübe ve birikimiyle insanlığa hizmet sunmuş, tarihe 
adını yazdırmış nice engelli kardeşimiz olduğunu görürüz.
Değerli Müminler!
Bugün hepimize düşen, engelli kardeşlerimizi doğru anlamak ve 
onlara saygı göstermektir. Sorunlarına ortak olmak, hayatlarını 
kolaylaştırmaktır. Bütün imkânlardan faydalanabilmeleri için 
seferber olmaktır. Kardeşlerimizi üzecek sözlerden, hayatlarını 
zorlaştıracak davranışlardan kaçınmaktır. Unutmayalım ki hayatı 
birbirimize kolaylaştırdığımız ölçüde kâmil mümin olabiliriz. Hut-
bemi Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in şu nasihatiyle bitiriyorum: 
“Görme engelli bir insana yol göstermen sadakadır. Güçsüz biri-
ne yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin mera-
mını ifade etmen sadakadır.”[4]

FATİHA SÜRESİNİN SIRRI
Resûlullah Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki;
“Cebrâil (a.s) bana dedi ki: Allâhü Teâlâ sana selâm söylüyor ve 
buyuruyor ki:
Kul benim huzurumda namaza durup “Allâhu Ekber” dediğinde 
onunla aramızda bulunan perdeyi kaldırırım.
Kul “elhamdü” dediğinde Allâhü Teâlâ, “Hamd kime mahsustur?” 
diye sorar, o da “lillâhi” diye cevap verir.
Allâhü Teâlâ, “Allah kimdir?” diye sorunca “Rabbilâlemîn” der. 
“Alemlerin Rabb’i kimdir?” buyurunca “Errahmânirrahîm” der.
“Rahman ve Rahim kimdir?” diye sorunca “Mâlikiyevmiddîn” 
der. Bunun üzerine Allâhü Teâlâ,
“Ey kulum, din gününün sahibi benim” der. 
Kul, “İyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn; 
Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz” deyince 
Allâhü Teâlâ, “Ey kulum, mademki yalnız bana kulluk edip yalnız 
benden yardım istiyorsun, o halde istediğini dile ki sana verilsin” 
buyurur.
Kul “İhdinâ; bize hidayet et” deyince Allâhü Teâlâ,
“Hangi hidayeti istiyorsun?” buyurur. Kul “Essırâta’l-müstakîm; 
“Sırât-ı müstekîmi, doğru yolu” deyince Allâhü Teâlâ,
“Hangi yolu istiyorsun?” diye sorar. Kul “Sırâtallezîne en’amte 
aleyhim” “Kendilerine in’âm ettiğin bahtiyarların yoluna” deyince 
Allahü Teâlâ:
“Ey meleklerim, siz de şahit olun ki ben bu kulumu, kendilerine 
nimet verdiğim peygamberler, sıddîklar, şehitler ve salihlerle 
beraber kıldım” buyurur. Kul,
“Ğayri’l-mağdûbi aleyhim veleddâllîn; 
Ne o gadap olunanların, ne de sapkınların” deyince Allâhü Teâlâ 
tekrar meleklere,
 “Şahit olun ki ben bu kulumu nimet verdiğim kimselerden kıl-
dım, gazaba uğramışlardan ve sapkınlardan eylemedim” buyurur.
Kul “Amin” deyince onunla beraber bütün melekler de “Amin” 
derler..(Müslim, Müsâfirin 254; Nesâî, İftihah) 
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  GENEL KURUL İLANIDursunbey’de Vatandaş Kazı Çilesi Çekmedi!

Resmi İlanlar  www.ilan.gov.tr’de    Basın: 1510597

GENEL KURUL İLANI
Odamızın 17 ’nci Olağan Genel Kuru-
lu, 5362  sayılı  Esnaf  ve  Sanatkarlar  
Meslek  Kuruluşları  Kanunu’nun  42’nci  
maddesi gereğince; 13/01/2022 tarihin-
de perşembe günü, Saat:11:00’da Boz-
yokuş mahallesi, Cumhuriyet caddesi, 
Dursunbey Çok Programlı Lise Pansiyo-
nu konferans salonu  adresinde, ço-
ğunluk  sağlanamadığı takdirde toplantı 
20/01/2022 tarihinde Perşembe günü, 
Saat 11,00’da Bozyokuş mahallesi Cum-
huriyet caddesi, Dursunbey Çok Prog-
ramlı Lise pansiyonu konferans salonu 
adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek 
üzere toplanacaktır.                                                              
            İlan  olunur.                                                                                                                                          
                        Yönetim Kurulu
Dursunbey Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası        
GÜNDEM
a)   Açılış
b)   Başkanlık divanının teşekkülü.
c)   Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunması.
d)   Başkanlık divanına tutanakları imza-
lama yetkisi verilmesi.
e)   Yönetim kurulu faaliyet raporunun 
okunması ve müzakeresi.
f)   Denetim kurulu raporunun okunması 
ve müzakeresi.
g)   Bilanço, gelir ve gider hesaplarının 
okunması ve müzakeresi.
h)   Bilanço, gelir ve gider hesaplarının 
kabulü veya reddi.
i)    Yönetim kurulu ve denetim kurulu-
nun ayrı ayrı ibrası.
j)    Yeni dönem çalışma programı ile bu 
program içinde yer alacak olan eğitim, 
teorik ve pratik kurs programları ve tah-
mini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya 
reddi.
k)   Aylık ücretlerin, huzur haklarının, 
yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit 
edilmesi.
l)    Dilek ve temenniler.
m)  Seçimler.
n)   Kapanış.

Dursunbey’de Vatandaş Kazı Çilesi Çekme-
di!

Dursunbey’de gerçekleşen doğalgaz ve 
fiber internet altyapı çalışmalarının ardın-
dan, Dursunbey Belediyesi vatandaşa çile 
çektirmemek amacı ile on gün gibi kısa 
sürede üstyapı çalışmalarını da tamamladı.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan 
Bahçavan’ın girişimleri ile ilçede başlayan 
doğalgaz çalışmalarının ardından, geçti-
ğimiz ay Ferah mahallesi Karıncalı bölge-
sinde doğalgaz kazı çalışmaları başlamıştı. 
Dursunbey Belediyesi öncülüğünde altyapı 
ile ilgili çalışma yapacak olan AKSA Gaz, 
BASKİ, UEDAŞ, Türk Telekom kurumları 
koordineli bir şekilde kazı çalışmalarını 
tamamladı. İlk etapta bin konuta verilen 
doğalgaz çalışmaları sonrası üstyapı çalış-

maları da hızla başladı.
Üstyapı çalışmaları kapsamında ana cad-
deler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Dairesi Dursunbey Şantiyesince kısa 
sürede asfaltlandı. Ara sokaklarda ise 
Dursunbey Belediye Fen İşleri Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen üstyapı çalışma-
ları tamamlanma aşamasına geldi. 
Çalışmalar hakkında açıklama yapan Dur-
sunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahça-
van, AKSA Doğalgaz ve Türk Telekom’un 
gerçekleştirdiği hat çalışmalarının ardın-
dan hemen harekete geçtiklerini ve on gün 
gibi kısa bir sürede üst yapı çalışmalarını 
tamamladıklarını belirtti. 
Başkan Bahçavan; “Doğalgaz ve telekom 
kazı çalışmalarının tamamlandığı Ferah 
mahallemizde, üstyapı çalışmalarımızı hızlı 
bir şekilde tamamlıyoruz. Ana caddeleri-
mizde gerçekleşen sıcak asfalt onarımları 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 
Dairesine bağlı Dursunbey Şantiyesince ta-
mamlanırken, ara sokaklarımızda da parke 
taşı onarım çalışmaları da Belediyemizce 
devam ediyor. 

Vatandaşlarımıza kışın çamur çilesi çektir-
meden bu çalışmaları bitirmenin memnu-
niyetini yaşıyoruz. İnşallah kısa süre sonra 
da doğalgaz sisteme bağlanarak bu önemli 
hizmeti hemşehrilerimize sunmuş olacağız. 
Bunun yanında internet altyapımızda artık 
tamamen fiber olarak hemşehrilerimizin 
hizmetinde olacak” dedi.

-

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı 1. Birleşimi Meclis Toplantısı, Şehrimi-
zin güzel ilçesi Altıeylül’de,  Belediye Başkanı Sayın Hasan Avcı’nın ev sahipliği 
ile Hasan Can Kültür Merkezinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Aralık 
ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.                       Haber:T.Kireç

BBB Meclisi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi

CHP EKONOMİ MASASI

CHP EKONOMİ MASASI, ekonomideki 
gelişmeleri ve buhranın etkilerini takip 
etmek, CHP’nin çözüm önerileri geliştir-
mek ve duyurmak, saha çalışmalarıyla 
vatandaşlarımızın yanında olmak, talep 
ve önerilerini dinlemek amacıyla 10 Aralık 
2021 Cuma günü Balıkesir’de olacaktır. 
CHP Ekonomi Masası 10 Aralık Cuma 
Günü Saat 10.00’da Hasan Can Kültür 
Merkezi’nde basın toplantısı düzenleye-
cektir. 
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Altıeylül Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine baş-
layan  Dr. Mehmet Uslu’yu makamında ziyaret ederek  

yeni görevinin hayırlı olmasını diledik..

            

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU 
KARESİ ATATÜRK EVİ’NDE

 

Balıkesir Orman Bölge Müdürümüz Birol Dündar’ı  Ziyaret ettik
            

- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU KARESİ ATATÜRK EVİ’NDE
Balıkesir’de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu, Karesi Atatürk Evi’ni ziyaret 
ederek Başkan Dinçer Orkan’dan bilgi aldı.
Karesi Atatürk Evi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ağır-
ladı. Balıkesir’de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karesi Atatürk Evi’ni zi-
yaret ederek Başkan Dinçer Orkan’dan bilgi aldı. Soylu’ya 
ziyaretinde Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz’da eşlik etti.
Başkan Orkan, Bakan Soylu’yu Atatürk Evi’ni gezdirerek 
müzedeki bölümler hakkında detaylı bilgiler verdi. Karesi 

Atatürk Evi’ni beğendiğini söyleyen Bakan Soylu, “Konsept 
olarak çok güzel bir yer yapmışsınız. Konsept olarak ta, iş-
leyiş olarak ta, teknolojik olarak ta bence çok güzel olmuş. 
Ellerinize sağlık” dedi.
Bakan Soylu Atatürk Evi’ni ziyarete gelen vatandaşlarla da 
sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çekimi ardından Bakan Soylu 
diğer programları için Atatürk Evi’nden ayrıldı. Ziyarette 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Muhte-
rem İnce, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, AK Parti Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, bele-
diye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş yeraldı

Balıkesir Orman Bölge Müdürümüz Birol Dündar'ı  Balat Gaze-
tesi İmtiyaz sahibi Rahmi Kireç ve Günaydın Gazetesi sahibi 
Mustafa tetik ile beraber makamında ziyaret ettik.
 Ormanlarımız ve çalışmaları hakkında bilgi aldık.  
Yaz sezonunda Orman yangınları ile mücadele büyük özveri 
ve başarı gösteren Bölge müdürümüz Birol Dündar ve ekibine 
başarılarının devamını diliyoruz.

Altıeylül Belediyesi 
Başkan Yardımcılığı 
görevine başlayan  
Dr. Mehmet Uslu’yu 
makamında ziyaret 
ederek  yeni görevi-
nin hayırlı olmasını 
diledik..

 15 Yıl Dursunbey'de 
de görev yapan Dr. 
Mehmet Uslu’ya’ 
Altıeylül ilçemize 

yapacağı güzel hizmetlerde kolaylıklar diliyoruz.

Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan İle birlikte Al-
tıeylül Hasan Avcı ve Karesi merkez mahalle muhtarları-
mızla Sabri Uğur Millet Kıraathanemizde bir araya geldi


