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---Artık patlamıyor
İkizcetepeler Barajı’ndan su sağlayan ve yıllardır
patlayarak maddi manevi şehre zarar veren ana şebeke hattı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ’nin çalışmaları sayesinde Nisan
2021’den bu yana patlamıyor. Artık vatandaşların
mağduriyetleri ve arızaların giderilmesi için her
defasında yapılan yüksek maliyetler tarihe karıştı.
Altıeylül ve Karesi ilçelerinin büyük bir kısmına
İkizcetepeler Barajı’ndan su sağlayan ve yaşanan
arızalar nedeniyle sık sık vatandaşlara mağduriyet

yaşatan 5 bin 604 metrelik su hattı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen yenilendi. Çalışmaların tamamlandığı Nisan 2021’den bu
yana su hattında herhangi bir patlama ya da arıza
yaşanmadı. Artık hem vatandaşların mağduriyetleri hem de sık yaşanan arızaların giderilmesi için
her defasında yapılan yüksek maliyetler tarihe
karıştı.
SUSUZLUK MAZİDE KALDI
2014’ten ve öncesinden bu yana şehir merkezinde çok sık içme suyu arızaları meydana geldiğini
belirten Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi
(BASKİ) Genel Müdürü İzzet Günal, “Büyükşehir

Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz göreve geldiğinde bize sorduğu ilk soru bu oldu. Bu
kapsamda yaklaşık 2 bin 800 metre içme suyu hattı
ile mevcut zarar gören atık su şebekesinde rehabilitasyona gitmek durumunda kaldık. Bin 100
metreye yakın kanalizasyon şebekesini yenileyerek
bir dönem hayatımızdan hiç çıkmayan ama 2021
yılının Nisan ayından bu yana da ‘bir dönemler
su patlağı vardı. Çok susuz kalıyorduk’ sözlerini
maziye bırakan bir yatırımı hayata geçirdik. Suyun
yönettiği değil suyu yöneten kurum anlayışıyla
hizmetlerimize devam edeceğiz” açıklamasında
bulundu.

Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Sektörel Değerlendirme Çalıştayı, Büyükşehir
Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKLI DİNAMİKLERİYLE ELE ALINDI
Program, Prof. Dr. Abdullah Soykan’ın moderatörlüğünde;
kurum ve özel
sektör temsilcilerinin katıldığı
panelle devam
etti. Panelin ardından; ulaşım,
tarım, sanayi,
enerji, su yönetimi, belediyeler
ve kent konseyleri masalarında
iklim değişikliği

konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BASKİ, Balıkesir Kent Konseyi ile Şehir
Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin iş birliğinde
“Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Sektörel Değerlendirme Çalıştayı” düzenlendi. Avlu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen
çalıştay programı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler
adına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunmasıyla
başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı
Vehbi Yörük, dünyada artan doğal afet ve felaketlerle birlikte
iklim değişikliği krizi ile küresel ısınma kavramlarının herkesin gündeminde olduğunu söyleyerek iklim krizinin Covid-19
pandemisi sonrasında dünya gündemini en meşgul eden konu
başlığı olduğunun altını çizdi.
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Dursunbey Belediyesi

Ramazan Bahçavan·
Dursunbey İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine
getirilen Dr. Yeşim Demir’i belediyemizde
konuk ettik. İlçemizde gerçekleşen sağlık
yatırımları ile ilgili istişarede bulunduğumuz
Müdiremize görevinde başarılar dilerim...

Dursunbey Belediyesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi ile Dursunbey Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Yüksel
tarafından projelendirilen ‘Bağımlılıklar ile
Mücadele’ çalışması tamamlandı.
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---25 milyon metreküp çöp gazını enerjiye
dönüştürmeye devam ediyoruz

--25 milyon metreküp çöp gazını enerjiye
dönüştürmeye devam ediyoruz
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık
Düzenli Depolama Sahası’nda günde 1250
ton, yılda ortalama 450 bin ton atık bertaraf
edilerek, 50 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanıyor aynı zamanda 25 milyon metreküp gazın doğa salınımını da engelleyerek
çevreyi koruyoruz.
2030 yılına kadar sera gazı salım azaltımını
yüzde 40 düşürmek ve 2050’ye kadar ise
karbonsuz bir kent oluşturmak amacıyla,
dünyadaki en büyük kentsel iklim ve enerji
inisiyatifi olan ‘İklim ve Enerji İçin Küresel
Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni, Belediye Meclis kararıyla imzalayan Büyükşehir
Belediyesi, çevre ve iklim konusundaki
çalışmalarına devam ediyor. Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli
Depolama Sahası’nda ilçe belediyelerinden
toplanan evsel atıklar aktarma istasyonları
vasıtasıyla düzenli bir şekilde depolanıyor.
Depolanan çöplerden çıkan gaz kullanarak
elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.
Tesise günde 1250 ton, yılda ortalama 450
bin ton atık girişi gerçekleştirildiği bilgisi-

ni veren Çevre Koruma Daire Başkanlığı
Çevre Mühendisi Nebahat Kaya, “Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel
Yılmaz’ın talimatıyla işletmeye aldığımız
çöp gazından enerji üretim tesisimiz kapsamında yılda 25 milyon metreküp metan
gazı yakılarak bertaraf ediyor ve çevreye
salınımını önlüyoruz. u kapsamda 90 bin
megawatt enerji üretimi gerçekleştiriyoruz.
Tesisimizin kurulu gücü 14.14 megawattır
ve 50 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilmektedir.İLÇELERDE VAHŞİ DEPOLAMA ALANLARI
ORTADAN KALDIRILIYOR
Aktarma İstasyonları ve atık transferleri
vasıtasıyla, evsel atıkların vahşi depolanmasının önüne geçip, metan gazı salınımını önleyerek iklim değişikliği ile mücadele eden Büyükşehir Belediyesi, düzenli
depolanan evsel atıklardan elektrik enerjisi
üretiyor. Vahşi depolama alanlarının ortadan kaldırılmasıyla; yangın riski önleniyor,
karbondioksit emisyonları, gürültü, görüntü kirliliği azalıyor. Ayrıca trafik yükü azaltılarak; yakıt, işgücü ve zamandan tasarruf
ediliyor.

MİLLETVEKİLİ MUSTAFA CANBEY’DEN AYVALIK, İVRİNDİ VE SUSURLUK’A TOKİ MÜJDESİ

MİLLETVEKİLİ MUSTAFA
CANBEY’DEN AYVALIK, İVRİNDİ
VE SUSURLUK’A TOKİ MÜJDESİ

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr.
Mustafa Canbey; Ayvalık, İvrindi ve
Susurluk’a Toki müjdesi verdi.
Milletvekili Mustafa Canbey; AK Parti
Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, AK Parti

Susurluk İlçe Başkanı Melih Bağırgan,
İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ve beraberindeki heyet ile birlikte
TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüştü.
Görüşmenin ardından açıklama yapan
Milletvekili Canbey; “Balıkesirimiz için
çalışmaya devam ediyoruz.
Ayvalık, İvrindi ve Susurluk ilçelerimiz
ile şehrimizin toplu konut noktasındaki
konularını görüşmek için TOKİ Başkanımız Ömer Bulut’u ziyaret ettik. Başkanımızdan Ayvalık’a 300, İvrindi’ye
250, daha önce birinci etabını başlattığımız Susurluk’a ikinci etaba 300 konut
için sözümüzü aldık.
Çalışmalar hızla başlayacak ve ilçelerimize yeni TOKİ konutları inşa edilecek.

Dursunbey Kaymakamlığı

Kaymakamımız Rahmi BULUT Dursunbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Kaymakamımız
Rahmi BULUT
Dursunbey Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesini
ziyaret etti.Okul
idaresi ve öğretmenlerle biraraya
gelerek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.
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KARESİ’DE EĞİTİMDE SPOR PROJESİ”
PROTOKOLÜ İMZALANDI
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Dursunbey Kaymakamlığı

KARESİ’DE EĞİTİMDE SPOR PROJESİ” PROTOKOLÜ İMZALANDI

Karesi Belediyesi’ninde destek verdiği Karesi’de Eğitimde Spor Projesi
işbirliği protokol imza töreni Karesi
Kaymakamlığında gerçekleştirildi.
Karesi Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen “Karesi’de Eğitimde
Spor Projesi” tanıtımı ve malzeme
dağıtımı Kurtdereli Mehmet Pehlivan Spor Lisesinde protokol, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile
yapıldı. Proje ile Karesi’de bulunan
anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören kız-erkek öğrencilere (engelli öğrenciler dahil)
yönelik; sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak spor yapma kültürünün
yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliğin arttırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
BAŞKAN ORKAN: “İMKÂNLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ”
Tüm çocukların spor yapması gerektiğini söyleyen Karesi Belediye Başkanı
Dinçer Orkan ise konuşmasında şunları söyledi:
"Geleceğimizin teminatı ve ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın mutlaka
bir branşta spor yapmaları gerektiğine inanıyorum. Eğitim ve spor ayrılmayan,
birbirini tamamlayan iki parçadır. Çocuklarımızın spor bilinciyle yetişmesi için
tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.
Biz belediye olarak projeye gerekli desteği vermeyi, çocuklarımızı mutlu etmeyi, ilçemizi spor kenti olmasını, sporun tabana yayılması ve başarılı sporcular
yetiştirmek için Kaymakamlığımız ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz öncülüğünde, diğer kurumlarımızın katkılarıyla projemizde hedeflerimize ulaşmayı
arzu ediyoruz.
İlçemizde okulları önemsiyoruz özellikle kırsal mahalle okullarına bu sene
açılışlarını yaptığımız 5 halı saha yaparak öğrencilerin ve gençlerin hizmetine
sunduk. Yine proje kapsamında belediyemize ait yüzme havuzunda 6 okuldan
yaklaşık 300 öğrenciye antrenörlerimiz gözetiminde Karesi’de Yüzme Bilmeyen
Kalmasın sloganıyla yüzme öğretiyoruz. Benzer yatırımlarımızı, faaliyetlerimizi
geleceğimiz olan çocuklar ve gençler için yapmaya devam edeceğiz”.

AK PARTİ İL BAŞKANI EKREM BAŞARAN DURSUNBEY

Dursunbey Kaymakamlığı ·
Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlığında İlçemiz de bulunan metruk binalarla ilgili
toplanti gerçekleştirildi.

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT 2021 kurum denetimleri kapsamında İlçe Emniyet
Müdürlüğü’nde denetim gerçekleştirdi.

DELİCE MAHALLESİNDE GENÇLERLE BULUŞTU

AK PARTİ IL BAŞKANI Ekrem Başaran DURSUNBEY Delice mahallesinde
#MahalleBizimGençlikBizim diyerek Gençlik Kollarımız ile birlikte Dursunbey
Delice Mahallemizdeki gençlerimizle bir araya geldik. Genç kardeşlerimizin
enerjilerinin bizlere kattığı güç ile 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.
Harikasınız gençler!

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT, Kurum Amirleri ile birlikte Mıcırlar İlkokulunda incelemelerde bulunarak, daha sonra vatandaşla
buluşma toplantısı gerçekleştirmiş olup
akabinde hane ziyaretinde bulundu.
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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

O tövbekârlar, ibadet edenler, hamdedenler, dünyada yolcu
gibi yaşayanlar, rükûa
varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip
kötülükten alıkoyanlar,
Allah’ın sınırlarını gözetenler; müjdele o müminleri!
(Tevbe, 9/112)

Günün Hadisi
İşlerinizde orta yolu tutunuz, dosdoğru olunuz.
Biliniz ki hiçbirinizi ameli
cennete girdiremez. Şunu
da biliniz ki Allah katında
en değerli amel, az da
olsa devamlı olanıdır.
(Buhârî, “Rikâk”, 18)

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Bize verdiğin
ve vermediğin şeylerin
şerrinden Sana
sığınıyorum.
(Hâkim, Müstedrek, 1, 686)

Cuma Hutbesi: “Mümin Cana Yakındır”
”“Allah’ın rahmeti
sayesinde sen onlara
karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba,
katı yürekli olsaydın,
onlar senin etrafından
dağılıp giderlerdi…”
(Âl-i İmrân, 3/159)
Muhterem Müslümanlar!
Ashâb-ı Kirâm’dan birisi, güzel bir vadiden geçiyordu.
Vadideki suyun tadı çok hoşuna gitmişti. Manzaradan da
oldukça etkilenmişti. “İnsanlardan uzaklaşıp şu vadiye
yerleşsem” diye düşündü. Resûlullah’a giderek niyetini
açıkladı. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), ona böyle bir şey
yapmamasını söyledi. İnsanlarla omuz omuza verip Allah
yolunda mücadele etmenin, evinde tek başına yıllarca ibadet etmekten daha faziletli olduğunu buyurdu.[1]
Aziz Müminler!
İslam’ı hakkıyla yaşamak; hem Allah’a karşı görevlerimizi
yerine getirmek hem de insanlarla ilişkilerimizde dinimizin
hayat yüklü mesajlarını rehber edinmektir. Toplumdan kopmak, yalnızlaşmak, bencil ve bireysel hayatı tercih etmek
asla doğru değildir. Nitekim namaz, oruç, zekât, hac ve
kurban gibi ibadetlerin temelinde, Allah’a karşı sorumluluğumuzun yanında insanlarla tanışma, kaynaşma, paylaşma
ve dayanışma gibi nice hikmetler vardır.
Kıymetli Müslümanlar!
Modern çağda ne yazık ki kendi dünyamıza hapsolduk.
Bireyselleştik ve yalnızlaştık. Bencilleştik ve kendimizden
başkasını düşünemez olduk. Evlerimiz birbirine yaklaşırken gönüllerimiz birbirinden uzaklaştı. Arkadaşlık, dostluk
ve komşuluk ilişkilerimiz azaldı. Allah’ın selamını vermeyi, hal hatır sormayı, gönül alıcı tatlı bir sözü, muhabbet
dolu bir tebessümü birbirimizden esirger hale geldik. Kimi
zaman yanı başımızdaki komşumuzun hastalığından hatta
vefatından dahi haberimiz olmadı.
Dijital dünya bizlere pek çok imkân sundu. Ancak sanal
âlemin cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik. Dijital ortamlarda güzel ahlakı muhafaza edemedik; hakkı, hukuku
gözetemedik. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların esiri
olduk.
Gerçek hayatla bağımız koptukça kalabalıklar içinde yalnızlaştık. Dünyanın diğer ucundaki insanlarla çevrim içi iletişim kurarken aynı evi, aynı ortamı paylaştığımız ailemizle,
çocuklarımızla, komşularımızla hasbihal etmeyi unuttuk.
Değerli Müminler!
Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de Peygamberimize hitaben
şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın rahmeti sayesinde sen
onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli
olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi…”[2]
O halde, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Peygamberimizin ahlakını örnek alalım.
Şefkati ve merhameti, fedakârlığı ve kanaatkârlığı, tatlı
sözü ve güler yüzü şiar edinelim. Ailemizden başlayarak
akrabalarımızla, komşularımızla ve bütün insanlarla iyi ilişkiler kuralım. Huzuru ve mutluluğu; bireysellik ve bencillikte değil, Rabbimizin rızasında ve kardeşlerimizin duasında
arayalım.
Hutbemi Allah Resûlü (s.a.s)’in mümini tarif ettiği şu
hadis-i şerifi ile bitiriyorum: “Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan
kimsede hayır yoktur.”[3]
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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
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GENEL KURUL İLANI
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI:

-

Dursunbey Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın
Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki
gündemle 12 Ocak 2022 Çarşamba günü,
saat 13,00 da Bozyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi no=19 adresinde bulunan
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi salonunda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamaması halinde 19 Ocak
2022 Çarşamba Günü saat 09,30 Da aynı
yerde ve aynı gündemle yapılacaktır.
Bütün üyelere duyurulur.

ALTIEYLÜL’DE ŞEB-İ ARUZ PROGRAMINA
YOĞUN İLGİ
Altıeylül Belediyesi, Hz. Mevlana’nın
748. Vuslat Yıl Dönümü’nde Dursun Ali
Erzincanlı’nın konuğu olduğu Şeb-i Arûs
etkinliklerinde Altıeylül sakinlerine anlamlı
ve eşsiz bir gece yaşattı.

HASAN CAN KÜLTÜR MERKEZİ
DOLDU TAŞTI

Birbirinden değerli organizasyonlara ev
sahipliği yapan Hasan Can Kültür Merkezi, Şeb-i Arûs etkinlikleri kapsamında Hz.
Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü vesilesiyle Dursun Ali Erzincanlı’yı ağırladı.
Toplam kapasitesi 460 kişi olan Hasan Can
Kültür Merkezi, Dursun Ali Erzincanlı’nın
konuğu olduğu Hz. Mevlana’nın 748. Vuslat
Yıl Dönümü programında tamamen dolarak
büyük ilgi gördü.
DURSUN ALİ ERZİNCANLI ALTIEYLÜL’DE
KALPLERE DOKUNDU
Gecenin anlam ve önemi başta olmak
üzere Peygamber Efendimiz Muhammed
Mustafa(SAV) sevgisi hususunda gerçekleştirilen program, herkesin beğenisini
kazandı.
Dursun Ali Erzincanlı’nın sesinden şiirler
ile devam eden gecede duygusal anlar
yaşanırken Altıeylül sakinleri başta olmak
üzere şehir dışından gelen misafirler de
böyle anlamlı gecede düzenlenen bu güzel
program için Altıeylül Belediyesi’ne ve
Başkan Hasan Avcı’ya teşekkürlerini sundular.

Gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini
ifade ederek bu güzel gecede kendilerini kırmayarak misafirleri olan Dursun Ali
Erzincanlı’ya teşekkür eden Başkan Avcı
“Eserler inşa ederken nesilleri ihmal etmeden nesilleri de ihya etmek için gayret
ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Yaptığımız çalışmalarda vatandaşımızın
bu çalışmalara gösterdiği talepler de bizi
gerçekten mutlu ediyor.
İçerisinde bulunduğumuz kültür merkezini
yaparken ne emekler ne çilelerle bu kültür
merkezini tamamlamayı Mevla’m bize nasip
etti ve yaklaşık 5 aylık bir süreç içerisinde
de hamdolsun burada birçok programlar
icra ederek vatandaşlarımızın huzuruna
çıkmayı yine Mevla’m bize nasip etti.
İnşallah bundan sonra daha güzel hizmetlerle vatandaşlarımızı buluşturacak; güzel
kültürel etkinlerde vatandaşlarımızı bir araya getirecek ve milli-manevi değerleri ön
planda tutarak da çocuklarımızı gençlerimizi yetiştirmek için var gücümüzle mücadele
edeceğiz.

DURSUNBEY ESNAF VE
SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞI

GÜNDEM
:
a)Açılış,
b)Başkanlık divanı teşekkülü,
c)Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
d)Başkanlık divanına tutanakları imzalama
yetkisinin verilmesi,
e)Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
f)Denetim kurulu raporunun okunması,
müzakeresi,
g)Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması, müzakeresi,
h)Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi,
i)Yönetim kurulu ve Denetim kurulunun ayrı
ayrı ibrası,
j)Yeni dönem çalışma programı ile bu
program içinde yer alacak eğitim, teorik ve
pratik kurs programları ve tahmini bütçenin
görüşülmesi, kabulü veya reddi,
k)Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk
ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi,
l)Gayrimenkul, her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığı borç para alınmasına yönetim kuruluna yetki verilmesi,
m)Dilek ve temenniler,
n)Seçimler,
s)Kapanış,
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Basın: 1513040

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
-

Bugün güzel ve yağmurlu bir kış akşamında güzel insanlarla güzel konuları burada
değerlendirmek bizleri ayrı mutlu ediyor.
Bu programları yaparken de vatandaşlarımızın talebini görmek; salonun dolu
olduğunu görmek bizleri gerçekten sevindiriyor.
Bu güzel programda bizleri yalnız bırakmayarak göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı
hepinize teşekkür ediyorum. ” dedi.

GÖKÇEDAĞLILAR MİCANOĞLU İLETİŞİM /NİYAZİ MİCANOĞLU
GÖKÇEDAĞLILAR MİCANOĞLU
İLETİŞİM /NİYAZİ MİCANOĞLU
TÜRK TELEKOM YETKİLİ BAYİİ /
CEP: 0544 640 73 23
İŞ: 0534 666 88 44
ADRES: FERAH MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:16/B
DURSUNBEY/ BALIKESİR

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT, Kurum
Amirleri ile birlikte Şabanlar İlkokulunda incelemelerde bulunarak, daha sonra
vatandaşla buluşma toplantısı gerçekleştirmiş olup akabinde hane ziyaretinde
bulundu.

www.balatgazetesi.com
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Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü· İşletme
Pazarlama Eğitimleri Tamamlandı

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü· İşletme Pazarlama Eğitimleri Tamamlandı.
Dursunbey Alaçam Ormanları
2022 Yılı hedeflerine başarı
ile ulaşabilmek için düzenlenen üretim tatbikatları
başarı ile tamamlandı.
Bigadiç, Dursunbey, İvrindi
ve Balıkesir İşletme Müdürlükleri ile başlayan eğitimler Alaçam, Gönen, Sındırgı,
Edremit ve en son Bandırma İşletme Müdürlüğünde
yapılarak tamamlandı.
2021 yılında üretim hedeflerimize başarılı bir şekilde ulaşmamıza katkısı olan tüm İşletme Müdürlüklerimize teşekkür ederiz.

Dursunbey Kaymakamlığından Ziraat Odasını Ziyaret etti

Dursunbey
Kaymakamlığı
Kaymakamımız
Rahmi
BULUT esnaf
ziyaretlerine
devam
ediyor.

BGC ALTIEYLÜL’DE...

BAŞKAN HASAN AVCI’YA TEŞEKKÜR

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti
- BGC ALTIEYLÜL’DE...
BAŞKAN HASAN AVCI’YA TEŞEKKÜR

BALIKESİR Gazeteciler Cemiyeti (BGC), yerel yönetim ziyaretlerini Altıeylül Belediyesi ile sürdürdü.
BGC Başkanı Ramazan Demir, Başkan Vekili Doğan Alparslan
ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Balıkesir Temsilcisi H.
Hilmi Duyar ile birlikte, çeşitli sıkıntılara rağmen ayakta kalmaya çalışan yerel medyaya dikkatleri çekmek amacıyla Altıeylül
Belediyesi’ni ziyaret etti.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avci ile yerel medya üzerine
karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Gazeteciler Cemiyeti heyeti, sosyal paylaşım ağlarındaki bilgi kirliliğiyle çıkar amaçlı yayıncılığa karşı, gerçek sahibi millet olan kamu yayıncılığının desteklenmesi gerektiğini hatırlattı.
Samimi ortamda geçen ziyarette BGC Başkanı Demir, yerel medyaya ilgisi ve basın hayatına katkıları nedeniyle camianın teşekkürlerini ilettiği Başkan Hasan Avcı’ya, cemiyet yayınları arasındaki Balıkesir Manşetler ile Kalkışma kitabını takdim etti.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya misafirperverliği ve samimiyeti nedeniyle teşekkür ederiz.BGC’nin ziyaretleri diğer ilçe
belediyeleriyle devam edecek.

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezinde
genç hafızlarımız ağırlandı

Dursunbey Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bulut Dursunbey
Kaymakamlığı Yazı işleri müdürümüz Ahmet Gice Gice ile personeli Fatih Savran odamıza iadei ziyarette bulundular. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Başkan Avcı Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezimizde genç hafızlarımızı ağırladık. Genç Sada Kur’an’ı Kerim’i Güzel
Okuma Yarışması Balıkesir İl Finalinde dereceye giren, yarışmaya katılan güzel sesli
tüm genç hafızlarımızı tebrik ediyor, emek
veren hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz.
Hepsinden Allah razı olsun.

