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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz

BAŞSAĞLIĞI

Kepsut Belediye Başkanımız İsmail Cankul’un babası Adil
Cankul amcamızı son yolculuğuna uğurladık. Merhuma
Allah’tan rahmet; İsmail Cankul başkanımıza ailesine ve
yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet
olsun inşallah.
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-- KARESİ ZABITASI’NDAN SÜPERMARKETLERE
FİYAT DENETİMİ

- KARESİ ZABITASI’NDAN SÜPERMARKETLERE FİYAT DENETİMİ
Yılbaşı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini sıklaştıran Karesi Belediyesi Zabıta
ekipleri, vatandaşlardan gelen “raf fiyatı
ile kasadaki fiyat farklı çıkıyor, indirimli
ürünler bulunmuyor” yönündeki şikâyetler
üzerine harekete geçti. Ürünlerde fiyat etiketi bulunmayan marketleri uyaran Zabıta
ekipleri, marketlerde denetim de yaptı.
Karesi genelinde faaliyet gösteren zincir
marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde Karesi Belediyesi Zabıta ekipleri,
fiyat denetimi ile döviz kuru düşüşünün
ürünlerin fiyatlarına yansıyıp yansımadığını’ kontrol etti.
Fahiş fiyat uygulayan ve indirimli ürünlerin satışında zorluk çıkaran marketlere
uyarılarda bulunan Zabıta ekipleri, satılan
her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye
karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularındada inceleme
yaptı.

DENETİMLER SÜRECEK
İlçe genelinde denetimlerin devam edeceğini belirten Karesi Belediye Başkanı
Dinçer Orkan, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde, ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile kasadaki
ürünler karşılaştırılarak bir artış olup olmadığı inceleniyor. Yılbaşı öncesinde ilçe
genelinde denetimlerini sıklaştıran Zabıta
ekiplerimiz, vatandaşlardan gelen ‘raf fiyatı ile kasadaki fiyat farklı çıkıyor, indirimli
ürünler bulunmuyor’ yönündeki şikayetler üzerine 6502 sayılı Tüketici Koruma
Kanunu kapsamında vatandaşlarımızın
mağdur olmaması için denetimler yapıyor.
Ayrıca ekiplerimiz, ürünlerin gramajı, son
kullanma tarihi ve diğer kurallara uygunluğu konusunda da denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya
yönelik olarak çalışmalarımıza devam
edeceğiz. Fahiş fiyatlarla ürün satışlarının
önüne geçmeye çalışıyoruz” dedi.

Balıkesir AK Parti Milletvekilimiz Mustafa Canbey,Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanımız Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan ile birlikte

Başkan Avcu; Balıkesir AK Parti Milletvekilimiz Mustafa Canbey,Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanımız Dinçer
Orkan ile birlikte ilçe merkezinde Belediyemizin Çanakkale Şehitlerine Vefa Projesi kapsamında oluşturulan,Kadim ilçemiz Bigadiç’imizin evlatlarına manevi
miraslarının nesilden nesile aktarılması için 59 mahallemize yapılan 64 anıtta
ve 100.yıl parkındaki anıtta 320 şehidimizin adının yazılı olduğu anıtımızı ziyaret
ederek dualar okuduk,Şehitliğimize ve Atatürk anıtımıza çiçekler bıraktık.Bu vesile ile tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz.
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BALMEK Kursiyerlerimiz Sındırgı’da

Dursunbey Belediyesi
BALMEK Kursiyerlerimiz Sındırgı’da
Balat işleyen eller Kadın dayanışma
ve girişimcilik kooperatifi adı altında
el emeği göz nuru eserlere imza atan
kursiyerlerimiz, Sındırgı İlçemizde
oluşturulan kadın kooperatifinin misafiri oldu.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem
Yavaş’ın eşi Yaşiye Yavaş rehberli-

ğinde ilçede incelemelerde bulunan
kursiyerlerimize, Belediye Başkanımız
Ramazan Bahçavan’ın eşi Serpil Bahçavan da eşlik etti.
Akpınar Yaşam Merkezi, Antik Osmanlı
Çadırı, Müze Han, Balkuru meyve kurutma tesisini ziyaret eden kursiyerlerimiz, Sındırgı Kadın Kooperatifi üyeleri ile bilgi alışverişinde bulundular.

Sayfa 3
BALIKESIR GAZETECILER CEMIYETI GAZETECİLER CEMİYETİ 60. YILINI KUTLUYOR
Balıkesir ilindeki gazete, radyo, tv ve internet medyasının
sahip, yönetici ve çalışanlarıyla yaygın basın temsilcilerini
çatısı altında buluşturan ilin
en eski basın meslek kuruluşu
Gazeteciler Cemiyeti, 60. yılına
ulaştı.
Balıkesir’de dönemin ildeki
tüm gazetecilerinin bir araya
gelerek kurduğu Gazeteciler
Cemiyeti (BGC), kuruluşunun
60. yıldönümünü kutluyor.
BGC Başkanı Ramazan Demir,
60. yıl nedeniyle yayınladığı mesajda, ilin en eski
meslek kuruluşları arasında yer alan BGC’nin sürekli
geliştiğini ve her yıl güçlenerek bugünlere ulaştığını
kaydetti.
BGC’nin üyeleri başta olmak üzere, toplum yararına faaliyetler gerçekleştirdiğini kaydeden Demir,
“Balıkesir’i ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi
şekilde temsil etmenin çabası içerisindeyiz.
Hedefimiz etkinliklerimizi her yıl arttırarak Türkiye’nin
örnek sivil toplum kuruluşları arasındaki yerimizi
sağlamlaştırmaktır” ifadesini kullandı.

MESLEĞİN İTİBARI İÇİN...

Gazetecilik mesleğinin kaybolan itibarını yeniden kazanması adına çaba göstermeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Demir, manipülatif ve provokatif bilgi merkezlerine dönüşen
sosyal medya mecralarındaki sayfa sahiplerine
“gazeteci muamelesi” yapanlara karşı mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

ZAMANLA KIYMETSİZ OLMAMAK İÇİN..

IŞIĞIM IŞIĞIN OLSUN PROJESI YAYGINLAŞIYOR

- “IŞIĞIM IŞIĞIN OLSUN”
PROJESİ YAYGINLAŞIYOR

Karesi Halk Eğitim Merkezi
tarafından yürütülen “Işığım
Işığın Olsun” projesi tanıtımı
kapsamında kurum öğretmenleri Karesi Belediye Başkan
Yardımcısı Uğur Türkmen’i
ziyaret ederek bilgilendirme-

de bulundular.
31 Aralık 202 tarihinde Karesi
Halk Eğitim Merkezi tarafından başlatılan yürütülen
“Işığım Işığın Olsun” projesi
tanıtım çalışmaları sürüyor.
Tanıtım amacıyla projeyi
yürüten öğretmenler Karesi
Belediye Başkan Yardımcısı
Uğur Türkmen’i ziyaret ettiler.
Proje ile farklı yaş, eğitim,
kültür ve gelir düzeyindeki
öğrencilerden oluşan sınıflarda verilen eğitimin niteliğini, kalitesini yükseltmek
amaçlanıyor. Projede yeralan
Ayşegül Demirelçe Adar
(Moda Tasarım Teknolojileri

öğretmeni), Nuray Kır (Moda
Tasarım Teknolojileri öğretmeni), Fatime Turhan (Çocuk
Gelişimi ve Okul Öncesi
öğretmeni), Yasemin Aslantaş
(Görsel sanatlar öğretmeni),
Cem Bıyık (Bilişim Teknolojileri Öğretmeni) Malaga’da ki
Plus Project Kurs Merkezinde
2021 yılı 13-17 Eylül tarihleri
arasında eğitim gördü.
Başkan Türkmen’i ziyaret
eden öğretmenler, projenin
yaygınlaştırılması için destek
istediler. Başkan Türkmen’de
proje çalışmalarına Karesi
Belediyesi olarak destek vereceklerin söyledi.

Cemiyetimizin geride bıraktığı 59 yılının değerini
ve bugünün kıymetini bilerek, zamanla kıymetsiz olmamak için çok çalışmamız gerektiğine
olan inancımızla BGC’nin 60. yıl gururunu 135
yıllık şanlı bir tarihe sahip Balıkesir basınına
değer ve destek veren halkımızla paylaşıyoruz.
Çalışmalarımıza destek olan üyelerimize, kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına camiamız
adına teşekkür ediyoruz.”

BALIKESİR DURSUNBEYLİLER

DERNEĞİ

Dursunbey Belediyesi; Fahiş Fiyat-Etiket ve Tarih Denetimlerimiz Sürüyor.

Dursunbey Belediyesi Fahiş Fiyat-Etiket
ve Tarih Denetimlerimiz Sürüyor.
İlçemizde bulunan zincir marketler zabıta
ekiplerimiz tarafından sıklıkla denetlenmeye devam ediyor. Denetimler kapsamında
raf ile kasa fiyatı uyuşmayan ürünler ekiplerimiz tarafından tespit edilerek tutanak
tutuldu.

Fiyat artış tarihleri, fahiş fiyatlar ve genel
denetim üzerinede incelemeler gerçekleştirildi.
Fahiş fiyatlar ve diğer şikayetleriniz için
ALO 175 yada Ticaret Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Haksız Fiyat Artışı
Şikâyet Bildirimi (HFA-BİLDİRİMİ) uygulaması kullanabilirsiniz.

BLK Dursunbeyliler Derneği ·
Hemşerimiz Dursunbey CHP İlçe Başkanı
Mehmet Yavaş Balıkesir Dursunbeyliler derneğimizi ziyaret ederek üye oldu. Kendileri ile
derneğimizle ilgili istişarelerde bulunduk.
Kendilerine bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz, Balıkesir Dursunbey'liler
Derneği başkanı Rahmi Kireç.
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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 karşı gelmekten
sakının ve doğrularla
beraber olun.
(Tevbe, 9/119)

Günün Hadisi
Mâlâyânîyi (faydasız
söz ve lüzumsuz işleri) terk etmesi, kişinin
müslümanlığının güzelliğindendir.
(Tirmizî, “Zühd”, 11)

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Ey eksiksiz tevhid davetinin ve
kılınacak olan namazın rabbi! Muhammed’e
(s.a.s.) cennette en
yüksek dereceyi ver.
Onu yaratılmışların
hepsinden üstün eyle.
Onu, kendisine vadettiğin hamdedilmeye layık
olan makamda dirilt.
(Tirmizî, “Salât”, 43)

Aziz ve Muhterem Müslümanlar!

Ayet-i kerimede Yüce
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır; “Siz
insanlar için ortaya
çıkarılmış en hayırlı
ümmetsiniz. İyiliği
emreder, kötülükten
men eder ve Allah’a
iman edersiniz…”

Aziz Kardeşlerim!
En hayırlı ümmet övgüsüne mazhar olan her mümin zihnine ve gönlüne İslam’ın yüce değerlerini nakşeder. Kaynağı
vahiy olmayan her çeşit düşünce uygulama ve alışkanlıklar
karşısında dikkatli davranır, imanına zarar verecek tehlikelerden uzak durur. Söz ve davranışlarına İslam ahlakını
yansıtır. Dünyevi heves ve arzularının peşinden koşmaz.
Alın terinin kıymetini bilir, helal kazancın bereketini unutmaz. Aldığının ve sattığının hesabını vereceğini aklından
hiç çıkarmaz az da olsa helalle yetinir.
Aziz Kardeşlerim!
Geçen yıl İstanbul Ayasofya Camii’nin açılışından sonra
bugün de burada Edirne Enez Ayasofya Camii’nin açılışında bir aradayız. 56 yıl cemaatinden uzak kalmış olan Edirne
Enez Ayasofya Camii yeniden cemaatine kavuştu elhamdülillah. Ezanlarından 56 yıl mahrum kalmış olan Edirne Enez
Ayasofya Camii’nin minareleri ezanlarına kavuştu elhamdülillah.
İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’na
koyduğu şu mısralar ne kadarda önemli. Bugün Edirne
Enez Ayasofya Camii’ni açarken yeniden hatırladığımız
bu mısralarda ne diyordu; “Ruhumun senden ilahi, şudur
ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem
eli, bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun
üstünde benim inlemeli.” İnşallah ebediyen yurdumuzun
üzerinde, bütün minarelerimizden yükselen ezanlar devam
edeceği gibi işte bu güzel Enez Ayasofya Camimizin minarelerinden ezanlar da ebedi olarak devam edecektir inşallah.
Camilerimiz, Müslümanları rahmet ve merhamet sıcaklığı ile içinde topladığı Rabbimizin en güzel mekanlarıdır.
Rabbimizin rızasına uygun olarak zamanımızı geçirdiğimiz
en güzel mekanlarımızdır. Çünkü camilerimizde Rabbimize secde ediyoruz, O’na rükû ediyoruz. Fatiha Suresi’nde,
“Ancak Sana ibadet eder ve ancak Sen’den yardım dileriz.
Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O yol ki nimet verdiğin kimselerin yolu. Gazaba uğramışların yoluna değil, azıp
sapmış kimselerin yoluna da değil. Ya Rabbi bizi peygamberlerin yoluna ilet. Allah dostlarının yoluna ilet.” diye dua
ediyoruz.
İşte bu sırat-ı müstakim yoluna bizi davet eden minarelerimizden yükselen ezanlardır. Çünkü orada Kelime-i
Şekildeehadet’in o ifadeleri yer alıyor. Dolayısıyla ‘haydin
namaza’ dedikten sonra ‘haydin felaha’ diyerek kurtuluşa
davet ediliyor bütün insanlar, bütün Müslümanlar. İşte bu
camide de inşallah kıyamete kadar, Müslümanlar namaza
ve kurtuluşa davet edilecek. Çünkü kurtuluş namazdadır,
ibadettedir. Kurtuluş, camilere gitmektedir. Namaz ve ezan
bize bunu hatırlatıyor.
Nitekim mescitlerle ilgili ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret
gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve
Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder...
Çocuklarımızı sadece yaz Kur’an kurslarında değil, hafta
sonlarında onların ellerinden tutup getirelim. Bilmedikleri temel dini bilgiler hocalarımızdan öğrensinler. Küçük
yaşlarda öğrenirlerse büyüdüklerinde o öğrendiklerinden
istifade ederler. İslami kişiliklerini çok daha güzel bir şekilde yaşamış olurlar. Cenab-ı Hak camimizi hayırlı eylesin,
hayırlara vesile eylesin emeği geçen herkesten Rabbim
razı olsun.

-

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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--Başkan Yılmaz ““dan Üniversitelere Müjde
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DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
-

---Hem şoför esnafının hem de öğrencilerin
yüzü gülecek -- Başkan Yılmaz’dan
üniversitelilere kıyak tarife-- Başkan
Yılmaz’danüniversitelilere müjde
Toplu taşıma araçlarının 2022 yılı fiyat tarifeleri belirlenmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hem
şoför esnafının yüzünü güldürecek hem de
öğrencileri mağdur etmeyecek bir konuyu
meclise taşıyor. Ocak Ayı Meclisi’nde gündeme alınacak madde geçerse; 3,5 TL’den
4,5 TL’ye çıkarılan KYK-Kampüs Hattı tarifesi, Belediye tarafından sübvanse edilerek
3 TL’ye indirilecek.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)
Kurulu, il genelinde toplu taşıma araçlarının yolcu tarifelerini belirlemek amacıyla,
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve aynı zamanda UKOME Kurulu Başkanı
Yasin Sağay’ın başkanlığında toplanarak
1 Şubat 2022’den itibaren geçerli olacak
tarifeleri belirledi. Şoför esnafının artan
maliyetlerini karşılayabilmesi adına fiyatlar
güncellendi. Karar doğrultusunda KYKKampüs Hattı öğrenci ücret tarifesi; 3,5

TL’den 4,5 TL’ye çıkarıldı.

BAŞKAN YILMAZ’DAN
SÜBVANSİYON TALİMATI

Ancak öğrenci dostu bir yönetim anlayışını
benimseyen Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, 28 Ocak Salı günü
gerçekleştirilen 2021 yılının son Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, 2022 yılı toplu taşıma araçlarının tarifesiyle ilgili sübvansiyon yapılması üzerinde çalışma yapılması
talimatını verdiğini ve bir sonraki Meclis’te
gündeme getireceklerini belirtti.
ÖĞRENCİYE ZAM YOK İNDİRİM VAR
Ocak ayında Büyükşehir Belediye
Meclisi’nde gündeme getirilecek madde,
Meclis’ten geçerse öğrenci tarifelerinde
zam uygulanmayacak, aksine indirime
gidilecek. KYK- Kampüs Hattındaki artış ile
beraber 4,5 TL olan öğrenci tarifesi, 3 TL’ye
indirilecek ve ilgili taşımacılara bu indirim karşılığı olarak gerekli olan 1,5 TL’lik
destek, Büyükşehir Belediyesi tarafından
verilecek. Böylelikle hem şoför esnafının
hem de öğrencilerin yüzü gülecek.

Dursunbey Belediyesi Bozyokuş Mahallemize Yeni Bir
Park Kazandırıyoruz.

Dursunbey Belediyesi Bozyokuş Mahallemize Yeni Bir Park Kazandırıyoruz.
İlçe Müftülüğümüzün yeni hizmet binası yanında bulunan alana Belediyemiz
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince
yeni bir park kazandırılıyor.

Kauçuk zeminin yapıldığı parkımız kısa
süre sonra tamamlanacak.
Ayrıca parklarımızda ve çeşitli bölgelerde ağaç bakım ve budama çalışmalarımız da devam ediyor...#İşimizGücümüz
Dursunbey
Haber: T.Kireç

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
Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
Mahmut KEÇECİ beraberinde İlçe Nüfus
Müdürü Sami KÖSE ve Nüfus Personelleri
Kaymakamımız Rahmi BULUT ‘u makamında ziyaret ettiler. Göstermiş oldukları üstün
gayret ve başarılarından dolayı İlçe Nüfus
Müdürlüğü Personeline Kaymakamımız
Rahmi BULUT tarafından Başarı Belgesi ile
ödüllendirdi.

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
-

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT göstermiş
olduğu üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı İlçe Jandarma Komutanı
Jan.Tğm.Ahmet KARAMAN 'a ve İlçe
Jandarma Komutanlığı personellerimize
Başarı Belgesi takdim ederek, başarılarının devamını diledi.

www.balatgazetesi.com
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Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlığında O.S.B.
Müteşebbis heyet toplantısı gerçekleştirildi

Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlığında O.S.B. Müteşebbis heyet toplantısı gerçekleştirildi
Dursunbey Belediyesi Fako İlaçları A.Ş Yatırım İçin Dursunbey
OSB'yi Tercih Etti.
Dursunbey Organize
Sanayi Bölgesinde
20 dönümlük arazinin
tahsisi yapılan Fako
İlaçları A.Ş Ceo'su Tuncer Küçükaydoğmuş,
iş dünyasının yakından
takip ettiği Endüstri
Radyo'da, Bahar'la İş
Dünyası programına
katıldı.
Bitkisel ilaçlar üretecek
olan firma, ilk etapta
100 kişinin üzerinde
istihdam sağlayacak...

Belediyemiz tarafından geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen
'Sizce Burası Neresi' başlıklı
gönderide yer alan görsel, Organize Sanayi Bölgemizde yer alan
Niğde Merkezli Efe Saç San. Tic.
Ltd. Şti. ait fabrika inşaatıdır.
20.000 m² alan üzerinde yer alan,
5200 m² kapalı alana sahip olan
ve yerden yüksekliği 10 metre
olan bu fabrikada ilk etapta 50 kişiye istihdam sağlanacaktır.
Fabrika üretime 2022 yılının ilk çeyreğinde başlamayı
planlamaktadır.
Doğru tahminde bulunarak, 5 arkadaşını yoruma etiketleyen takipçilerimize hediyeleri ile ilgili bilgilendirme
dm'den yapılmıştır.

ALTIEYLÜL’DE..BAŞKAN HASAN AVCI’

İl Başkanımız, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımız ile
omuz Omuza hizmet vermeye devam ediyoruz

İl Başkanımız, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımız
ile birlikte omuz omuza vererek memleketimize, her şeyin
en güzeline layık olan aziz milletimize hizmet etmeye devam
inşallah.

BAŞSAĞLIĞI

Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş’ın babası Şükrü Yavaş amcamızı son yolculuğuna uğurladık. Merhuma Allah’tan rahmet; Ekrem Yavaş
başkanımıza ailesine ve yakınlarına, sevenlerine
sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah.

BALAT GAZETESİ

RAHMİ KİREÇ.

