
   07 . 01.  2022         YIL:  22          SAYI:   07 . 01.  2022         YIL:  22          SAYI:      1152  Fiyatı 1 Tl.1152  Fiyatı 1 Tl.                                      Bismillahirrahmanirrahim  Bismillahirrahmanirrahim  
2022 YILI BİTMEYEN YOLUMUZ VE 
GÖBEKLİTEPE’DEN SONRA TARİHİ 

ÜNVANA KAVUŞAN VİYADÜĞÜMÜZÜN
TAMAMLANMASI DİLEĞİYLE

BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR’İN TARİHİ 
KİMLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR

İlçe Sağlık Müdürlüğüne 
Görevine Yeni Atanan

 Dr. Yeşim Demir’i ziyaret 
ettik

20 Yıldır devam eden Dursunbey yolu-
nun 53 km.si tamamlandı. Geriye kalan 
yolumuzun ve yıllardır yapılmayan 
Dursunbey Balıkesir arasındaki tarihi 
eser olan tek viyadüğümüzün 2022 
yılında yapılması dileğiyle...

Daha önce Marmara ilçe sağlık Müdürü ve 
Marmara ilçe devlet hastanesi Başhekimi 
olarak başarılı hizmet veren ilçemize sağlık 
Müdürü olarak görevine başlayan Dr. Yeşim 
DEMİR ‘i Balat Gazetesi Olarak Ziyaret edip 
yeni görevine başarılar diledik.

Kepsut belediye başkanımız sayın Ismail Cankul’u
makamında ziyaret ettik.

Balat Gazetesi olarak Kepsut belediye başkanımız sayın Ismail Cankul’u ziyaret 
ederek başsağlığı dileklerimizi ilettik.

- Büyükşehir, Balıkesir’in tarihi kimliğini 
ortaya çıkarıyor.Balıkesir Büyükşehir Be-
lediyesi, il genelinde tarihi yapıları restore 
ederek geleceğe kazandırıyor. Şehir mer-
kezi ve ilçelerde bütüncül bir bakış açısıyla 
tarihi kimliği ortaya çıkaran Büyükşehir, 
2019 Nisan ayından bu yana; 49 yapının 
restorasyon veya tadilat işlerini 

tamamladı, 44 yapıda da çalışmalarını sür

dürüyor. Ayrıca, tarihi tescilli 14 çeşmede 
de restorasyon çalışmaları kısa zamanda 
başlatılacak. 
Tarihi yapılara gösterdiği hassasiyet, şehrin 
tarihi ve kültürel kimliğini ortaya çıkarmak 
amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla Metin 
Sözen Büyük Ödülü’nü alan Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi, ilin bütününde uygula-
dığı restorasyon projeleriyle tarihi yapıları 
yeniden hayata döndürüyor. 2019 yılı Nisan 
ayından bu yana; 49 yapının restorasyon 
veya tadilat işlerini tamamlayan Büyükşe-
hir, 44 yapıda da çalışmalarını sürdürüyor. 
Ayrıca, tarihi 
tescilli 14 çeşmede de restorasyon çalış-

maları kısa zamanda başlatılacak. Yaptığı 
çalışmalarla; bir yandan atıl durumda bekle-
yen yapıları turizme kazandıran Büyükşehir, 
diğer yandan da yapıların bulunduğu bölge-
lerin fiziksel ve kültürel özelliklerinin tanıtıl-
masına katkı sağlıyor. 
TARİHİ YAPILAR KENT KİMLİĞİNE KAZAN-
DIRILIYOR

Şehrin bütününde devam eden ya da ta-
mamlanan; restorasyon, restitüsyon, rölöve 
çalışmaları hakkında bilgi veren İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel 
Miras Şube Müdürü Koray Karabulut “Geç-
mişten günümüze gelen tarihin yaşatılması 
için onun belgesi niteliğinde olan eserle-
rin onarımı ve korunması gerektiğine olan 
inancımızla şehrimizin tamamında restoras-
yon çalışmalarını yürütüyoruz.
 Marmara İlçesinde bulunan eski Hükümet 
Konağı’nın restorasyonunu yakın zamanda 
sonlandırıp, yapının müze olarak işlevlen-
dirilmesine dair proje çalışmalarımızı da 
tamamladık.                    devamı sayfa 5’de
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  RAMAZAN BAHÇAVAN 2021 YILINI DEĞERLENDİRDİDursunbey Belediyesi
 

Dursunbey Belediyesi
Başta pandemi olmak üzere Dünya ge-
nelinde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen 
2021 yılının Türkiye ve Dursunbey için 
dolu dolu geçen bir yıl olduğunu söyleyen 
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan 
Bahçavan, “Dursunbey OSB, Doğalgaz, 
enerji yatırımları ve altyapı yatırımları ile 
bu dönemde krizi bir fırsata çevirerek tari-
hinin en büyük yatırımlarını alıyoruz” dedi.
Dursunbey’de gerçekleşen yatırımlar 
ile 2014 yılından bu güne İlçenin adeta 
kaderini değiştiren Dursunbey Belediye 
Başkanı Ramazan Bahçavan 2021 yılını 
değerlendirdi.
‘Yatırımlarımız Tarihe Geçiyor’
2021’in yatırımlar açısından çok verimli bir 
sene olduğunu ifade eden Başkan Bahça-
van; “İlçemizin geçmiş tarihine baktığımız-
da tarihinin toplam yatırımlarından fazla 
yatırımlar elhamdülillah bizim dönemimiz-
de yapılıyor.
 Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde İlçemi-
zin vizyonunu attıracak onlarca projeye 
imza attık.
 Bir taraftan Organize Sanayi Bölgemiz, 
2. Güneş Enerji Santralimiz, Doğalgaz 
yatırımları, Fiber internet altyapı yatırımı, 
Bebek ve Çocuk Kütüphanemiz, Kapalı 
Spor Salonu, şehir girişi refüj ve kavşak 
düzenleme çalışmaları, genel çevre dü-
zenlemeleri, 3. Etap TOKİ, yeni okullar, 
dinlenme ve yeşil alanları, parkların yapıl-
ması, alt yapı, yol çalışmalarının yapımı 
yaparken, bir taraftan da gençlerimiz ve 
çocuklarımıza yönelik projeler ve sosyal 
aktiviteler ile çalışmalarımızı ilk günkü 
aşkla sürdürüyoruz. 

Bu yola çıkarken hayalini kurduğumuz ve 
seçim beyannamemize yazdığımız pro-
jelerimizi bir bir gerçekleştirmek bizim 
İlçemize ve milletimize olan sevdamızı ve 
çalışma azmimizi arttırıyor.
‘Firmalar yatırım için sırada bekliyorlar’
Dursunbey’de yapımı tamamlanan Orga-
nize Sanayi Bölgesinin Dursunbey için bir 
milat olacağını vurgulayan Başkan Bah-
çavan,  2022’den fabrikaların bacasının 
tütmeye başlaması ile İlçenin yıldızının 
parlayacağını belirtti. 
Başkan Bahçavan; “2021 yılında tamam-
ladığımız OSB Altyapı çalışmaları sonrası 
bazı fabrikalar inşaat çalışmalarına baş-

layarak, ilk yatırım hamlelerini gerçek-
leştirdiler. Buda 2021’in Dursunbey tarihi 
açısından not edilecek bir tarih olduğu 
anlamına geliyor. İnşallah önümüzdeki 
yıllarda Dursunbey cazibe merkezi haline 
gelecek, İlçemiz gelişen sanayisi ile büyü-
yecektir. 
Şimdiden 37 fabrikaya tahsis gerçekleş-
tirerek %100 doluluğa ulaşan OSB’mizin 
genişleme çalışmalarını konuşur hale 
geldik. Sırada bekleyen 25 yatırımcıya da 
inşallah genişleme sahamızdan tahsisler 
gerçekleştireceğiz” dedi. 
‘2022 Ocak ayında doğalgaz kullanımı 
başlıyor’
Dursunbeylilerin büyük bir hevesle bekle-
diği temiz enerji olan doğalgaz çalışmala-
rının da 2021 yılı içersinde başladığını ha-
tırlatan Başkan Bahçavan, Doğalgaz boru 
hattının da BOTAŞ tarafından önümüzdeki 
süreçte İlçeye getirileceği bilgisini verdi. 
Başkan Bahçavan; “Büyük bir mücadele 
ile İlçemize kazandırdığımız doğalgaz 2022 
yılı ocak ayı itibari ile altyapısı tamamla-
nan bölgelerde kullanılmaya başlayacak. 
İnşallah önümüzdeki süreçte de hem 
OSB’miz hem de İlçemiz BOTAŞ tarafın-
dan ulusal hatta bağlanmış olacak” dedi.
2022 yılında da hizmetlere ara vermeden 
devam edeceklerini vurgulayan Başkan 
Bahçavan; “2022 yılında aynı şekilde aynı 
hızla daha da hızlı bir ivmeyle, Dursunbey 
insanının hizmetlerle karşılaşması nokta-
sında çalışmalarımız canla başla devam 
edecek. İnşallah 2022’de ilçemiz merke-
zinin en büyük ihtiyacı olan kapalı pazar 
yeri ile ilgili projemizi hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. 
Ayrıca OSB’miz ile birlikte daha da arta-
cak olan konut ihtiyacını karşılayabilmek 
amacı ile 4. Etap TOKİ için çalışmalarımızı 
yeni yılda sürdüreceğiz. Bizlere bu ya-
tırımları yaparken her daim destek olan 
başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Balıke-
sir Milletvekillerimize, Balıkesir Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a 
teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini 
kullandı.
Başkan Bahçavan Dursunbey’in 
Balıkesir’in ve Türkiye’nin parlayan yıldızı 
olması için hedefe kilitlendiklerini ifade 
ederek, 2022 yılının huzur ve barış getir-
mesi temennisinde bulundu.

Dursunbey Belediye BaşkanıRamazan 
BahçavanDursunbey Belediye Meclisimizi 
2022 yılı ilk meclis toplantısını gerçekleştir-
dik. Ocak ayı meclisimizde alınan kararların 
İlçemize hayırlar getirmesi temennisi ile...

Dursunbey Belediyesi Bizim İçin Nöbetteler
  Zabıta ekiplerimiz yeni yılın ilk dakikala-
rında kamu düzeni ve güvenliği için nö-
bette olan Polis, Jandarma, İtfaiye, Sağlık 
Çalışanları, Güvenlik görevlileri ve kamu 
çalışanlarını ziyaret ederek Belediye Baş-
kanımız Ramazan Bahçavan’ın gönderdiği 
paketleri teslim ettiler...#iyikivarsınız
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 DURSUNBEY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

 DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI BAŞARI BELGELERİ TAKTİM EDİYOR

#Dursunbey Müftülüğü.#Diyanet 
Gençlik Merkezi.#2022 yılının ilk ge-
cesini Genç kardeşlerimizle birlikte 
dualarla sohbetlerle bereketlendirdik. 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
başlatılan ‘Gençliğe Değer’ projesi 

kapsamında açmış olduğumuz gençlik 
merkezlerimizde, genç kardeşlerimiz-
le milli ve manevi konuların yanı sıra, 
kültürel ve spor aktiviteleri gerçekleş-
tirerek kendilerini her anlamda geliştir-
melerine yardımcı oluyoruz.

  DURSUNBEY MÜFTÜLÜĞÜ DİYANET GENÇLİK MERKEZİDURSUNBEY MÜFTÜLÜĞÜ DİYANET GENÇLİK MERKEZİ

            

Dursunbey İlçe Müftülüğü
4-6 Yaş Kuran Kurslarımız Dursun-
beyimizde yaklaşık 100 öğrencimizin 
bulunduğu 4-6 Yaş Kuran Kursları-
mızda Temel Dini Bilgiler ve İnsani 
Değerlerin yanında Milli Eğitim Bakan-
lığı’mızın müfredatına uygun şekilde 
çocuklarımızın psiko-motor gelişimle-
rine katkıda bulunan eğitimler veriyo-
ruz.

Dyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali 
Erbaş; “Peygamberimiz (s.a.s) çocuk-
larımıza 7 yaşına kadar sevginin, say-
gının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, 
iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi, 
abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır 
gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi 
istiyor. 4-6 yaş Kur’an kurslarımızda 
bunun eğitimini veriyoruz.” Emaneti-
niz, Emanetimizdir.

 Dursunbey Kaymakamlığı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetim-
li Serbestlik Müdürü Haldun Ecevit ONUR, 
Kaymakamımız Rahmi BULUT 'u makamın-
da ziyaret etti.

Dursunbey Kaymakamlığı 
Kaymakamımız Rahmi BULUT Halk Eğitim 
Merkezi bünyesinde açılan güreş idmanına 
katılarak sporcularla sohbet etti.

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT, Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü Personeline 
Orman Yangınlarıyla mücadelede göstermiş oldukları gayretli ve özverili ça-
lışmalarından dolayı Başarı Belgelerini takdim ederek, başarılarının devamını 
diledi.

. Dursunbey Kaymakamlığı 
Kaymakamımız Rahmi BULUT 2022 Yılı  
Başkanlığında İlçe İdare ve Şube Başkanları 
Toplantısı ve akabinde Emniyet ve  Asayiş 
Toplantısı gerçekleştirildi.

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
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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
Erkek olsun, kadın olsun 
her kim iman etmiş ola-
rak dünya ve âhiret için 
yararlı iyi işler yaparsa 
işte onlar da cennete 

girerler ve zerre kadar 
haksızlığa uğratılmaz-

lar.
(Nisâ, 4/124)

Günün Hadisi
Rahmân, merhamet-
li olanlara rahmetiyle 
muamele eder. Sizler 
yeryüzündekilere mer-
hametli olun ki, semada 
bulunan da size rahme-
tiyle muamele etsin.

(Ebû Dâvud, “Edeb”, 66)

GÜNÜN DUASI
… Ey Rabbimiz! Bize 
dünyada da iyilik ver, 
ahirette de iyilik ver. 
Bizi cehennem azabın-

dan koru!
(Bakara, 2/201)

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: “Geçmişimizi Muhasebe Edelim, Geleceğimize 
Yön Verelim”
 “Hesaba çekilmeden 
önce kendinizi hesaba 
çekin, büyük hesap 
günü için kendinizi ha-
zırlayın! Çünkü kıyamet 
gününde hesap, ancak 
dünyada iken kendisini 

hesaba çekenler için kolay olacaktır.” (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 
25)
Muhterem Müslümanlar!
İslam’ın ikinci halifesi, adaletin timsali Hz. Ömer, bir defasında 
arkadaşlarına şöyle seslenmişti: “Hesaba çekilmeden önce ken-
dinizi hesaba çekin, büyük hesap günü için kendinizi hazırlayın! 
Çünkü kıyamet gününde hesap, ancak dünyada iken kendisini 
hesaba çekenler için kolay olacaktır.”[1]
Aziz Müslümanlar!
Günler ayları, aylar yılları kovalıyor. Zaman süratle akıp gidiyor. 
Ömür sermayemiz her geçen gün tükeniyor. Sayılı nefeslerimiz 
bitiyor. Acısı ve tatlısıyla, hüznü ve sevinciyle miladî bir yılı daha 
geride bırakıyoruz. Geliniz, mübarek Cuma gününün şu icabet 
vaktinde kendimizle yüzleşme kararı verelim. Yapıp ettiklerimi-
zin muhasebesini yapalım. Hesaba çekilmeden önce kendimizi 
hesaba çekelim.
Muhasebenin özü, kişinin kendini bilmesidir. Hakikat aynasına 
bakıp kendine gelmesidir. Nereden geldiğini, niçin geldiğini ve 
nereye gideceğini tefekkür etmesidir.
Muhasebenin başı, her türlü nefsanî ve şehevî arzulara dur 
diyebilmektir. Kötü huy ve davranışları terk edebilmektir. Bütün 
günahlarımıza tevbe etmek, bir daha aynı günahlara dönmemeye 
karar vermektir.
Muhasebe, imanımızı kemale erdirme ve istikametimizi muhafaza 
etme çabasıdır. Allah’ın helal kıldığı söz ve davranışlara sımsıkı 
sarılma, haram kıldıklarından uzak durma gayretidir. Ölüm bize 
gelinceye kadar ibadetten bir an olsun ayrılmama kararlılığıdır. 
Yüce ahlak üzere gönderilen Peygamber Efendimizin ahlakını 
kuşanma azmidir.
Nihayetinde muhasebe, tam bir teslimiyetle Allah’a kul olmak, kul 
hakkına da titizlikle riayet etmektir. Mâsivâyı, yani Rabbimizden 
başka ne varsa hepsini gönlümüzden söküp atmaktır.
Değerli Müminler!
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Ey iman edenler! Allah’a karşı 
gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş 
olduğuna baksın. Evet, Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz 
Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”[2] Bu ayet-i kerime 
bizleri imanımızın gereği olarak nefsimizi muhasebe etmeye ça-
ğırmaktadır. Yaratılış amacımıza uygun bir gelecek planı yapma-
ya davet etmektedir.
Öyleyse, miladî yılın bu son gününde geçmişimizi muhasebe 
edip geleceğe yön vermek adına kendimize şu soruları soralım: 
“Elestü bi Rabbiküm” sorusuna karşılık Rabbimize verdiğimiz 
kulluk ahdine sadık kalabildik mi? Ömrümüzü imanla, ibadetle 
ve güzel ahlakla geçirebildik mi? Rabbimizin haram kıldığı her 
şeyden uzak durabildik mi? Canlı cansız tüm mahlûkata karşı 
sorumluluklarımızı yerine getirebildik mi? Hâsılı her yılımızın, her 
ayımızın, her günümüzün, hatta her saatimizin kıymetini bilebil-
dik mi?
Hutbemi Allah Resûlü (s.a.s)’in şu hadisiyle bitiriyorum: “Akıllı 
kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için hazırlık yapandır. 
Zavallı kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen 
hâlâ Allah’tan iyilik temenni edendir.”[3]
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BAŞKAN YILMAZ
ALDIĞIM ENGÜZEL MEKTUP

---Başkan Yılmaz, “Aldığım en güzel mektup”

---Başkan Yılmaz, miniklerin yeni yılını gö-
rüntülü arayarak kutladı Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kendisine 
yeni yıl kutlama mektubu gönderen Kadriye 
Kemal Gürel İlkokulu 1/A sınıfı öğrencilerini 
görüntülü arayarak yeni yıllarını kutladı

Okuma Yazmayı yeni öğrenen Kadriye Kemal 
Gürel İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a 
yeni yıl kutlama mesajı içeren mektup gön-
derdi.
 Mektubu alan Başkan Yılmaz, sınıf öğret-
meni Asena Kapağan’ı görüntülü arayarak 
öğrencilere seslendi. Çocukların hali hatırını 
soran Başkan Yılmaz, “Beni çok onurlandır-
dınız. Aldığım en güzel mektup bu. Yeni Yılı-
nız kutlu olsun hepinizin. Ailenizle çok mutlu 
bir yıl diliyorum. Dualarımız sizlerle, sizler 
için çalışıyoruz. En kısa sürede okulunuzu da 
ziyarete geleceğim.

ÖĞRENCİLERİN MEKTUBU “Sayın belediye 
başkanı amcamız, biz Kadriye Kemal Gürel 
İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileriyiz. Ülkemizin, 
geleceği ve bizler için çalışan siz büyükleri-
mize çok teşekkür eder, yeni yılınızı kutlarız. 
İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz.”

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nden 10 Ocak Çalı-
şan Gazeteciler Günü Mesajı

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan basın açıklamasında şöyle denildi: 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Dayanışma Günü'nü yine çeşitli zorluklar içinde 
karşılıyoruz. Aydınlık yarınlara ulaşmak istiyorsak basının sorunlarını elbirliği ile 
çözümlemeliyiz. Tüm olumsuzluklara karşın gazetecilik mesleğini aşkla, büyük 
özveriyle yerine getiren, mesleğinden ödün vermeyen arkadaşlarımızın ve üyele-
rimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz.

İvrindi Belediyesi· 
KIYMETLİ GENÇLERİMİZE 
GENÇLİK MERKEZİ MÜJDESİ 
Ak Parti Balıkesir Milletve-
kilimiz Mustafa Canbey ile 
Belediye Başkanımız Yusuf 
Cengiz  Gençlik ve Spor Baka-
nımız Sn. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’nu ziyaret ettiler
An itibari ile çalışmaların başla-
dığı yarı olimpik  yüzme havuzu 
projesi için gereken 2 milyon 
liralık ek ödenek talebimizi 
onaylayan Sayın Bakanımız, 
yanında bir de  İlçemize Genç-
lik Merkezi sözü verdi.
Destekleri sebebiyle Sayın 
Bakanımıza ve Milletvekilimize 
teşekkür ediyoruz

KIYMETLİ GENÇLERİMİZE GENÇLİK MERKEZİ MÜJDESİ 

GÖKÇEDAĞLILAR MİCANOĞLU 
İLETİŞİM /NİYAZİ MİCANOĞLU

TÜRK TELEKOM YETKİLİ BAYİİ  /
CEP: 0544 640 73 23  
İŞ: 0534 666 88 44

ADRES: FERAH MAH. ADNAN MEN-
DERES BULVARI NO:16/B
DURSUNBEY/ BALIKESİR

BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR’İN TARİHİ KİMLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR
BÜTÜNCÜL KENTSEL TASARIM Proje kapsamın-
da Kazım Özalp Sokak’ta bulunan 8 adet yapının 
restorasyonunu
FATMA SULTAN’IN KABRİ RESTORE EDİLECEK
Altıeylül’de Ertuğrul Cami ile Savaştepe’de Çarşı 
Cami’nde restorasyon çalışmalarını sürdüren Balıke-
sir Büyükşehir Belediyesi,  ayrıca Altıeylül İlçesi’ne 
bağlı Ovaköy ve Halalca kırsal mahalleleri yolu üze-
rinde bulunun Fatih Sultan Mehmet Han’ın kardeşi, 
Zağnos Paşa’nın eşi Fatma Sultan’ın kabrinin bulun-
duğu türbenin restorasyonuna da kısa süre içerisin-
de başlayacak.

GÖKÇEDAĞLILAR MİCANOĞLU İLETİŞİM /NİYAZİ MİCANOĞLU
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KARESİ BELEDİYE BAŞKANI DİNÇER ORKAN
SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ TOPLANTISI

            

.BAŞKAN  HASAN AVCI’DAN YILBAŞI 
MESAJI

            

BAŞKAN HASAN AVCI’DAN YILBAŞI MESAJI
“2022’DE YİNE HİZMETLERLE DOLU BİR YIL OLACAK”
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yeni yıl için bir mesaj 
yayımladı. Başkan Avcı mesajında,
Büyük Ailem Altıeylül, zor bir yılı ardımızda bırakıyoruz, 2021 
yılı pandeminin etkilerini hissettiğimiz, çeşitli sıkıntılarla 
mücadele ettiğimiz bir yıl olarak geride kalırken, vatandaş-
larımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyor olmanın, 
şehrimize ve her şeyin en güzeline layık olan aziz milletimize 
hizmet etmiş olmanın mutluluğu ve yeni ümitlerle 2022 yılına 
giriyoruz.
Tüm sıkıntıları geride bırakmanın, birlik ve beraberliğimizin 
güçlenmesi ümidiyle, yeni yılın şehrimiz başta olmak üzere 
ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, yeni yılda 
da yine ilçemiz ve şehrimiz için önemli ve yeni projeleri hal-
kımızın hizmetine sunacağımızı belirtmek istiyorum” ifadele-
rini kullandı.
Başkan Avcı, mesajının devamında “2022 yılında Altıey-
lül’ümüz için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya devam 
edeceğiz” diyen Başkan Avcı, “Altıeylül’ümüzü daha iyi bir 
noktaya taşımak için yerel idareciler olarak üzerimize düşe-
ni yapmaya her zaman hazırız. Vatandaşlarımıza verdiğimiz 
sözleri ve projelerimizi yerine getirmek için plan ve progra-
mımızı yaptık. Atılan ve atılacak her adım ve sunulacak her 
hizmet halkımızın ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda olmuştur 
ve olacaktır.
Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde yeni yılda da, aynı 
heyecan ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. 2022 yılında 
da her geçen gün büyüyen ve gelişen Altıeylül’ümüzde yeni 
hedefler, yeni projeler ve yatırımlarla kentimize en iyi şekilde 
hizmet etmeyi sürdüreceğiz.
Yeni yılın başta şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, 
bereket, huzur ve mutluluk getirmesini diler, hemşerilerimin 
yeni yılını en samimi duygularımla kutlarım” dedi

KARESİ BELEDİYE BAŞKANI DİNÇER ORKAN
Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleşti-
rilen Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısı’na ka-
tıldık.Aldığımız kararların birlik üyesi tüm kentlerimize 
hayırlı olmasını diliyorum..

İlçe Sağlık Müdürlüğüne Görevine Yeni Atanan
 Dr. Yeşim Demir’i ziyaret ettik

Balıkesir Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz 
Bugün Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısı'na ev sahip-
liği yaparak üyelerimizi belediyemizde ağırladık. Çalışmalarımız 
hız kesmeden devam edecek. Aldığımız kararların hayırlı olma-
sını diliyorum.

Başkan Yücel Yılmaz 
"Tarihine sahip çıkma-
yan geleceğine sahip 
olamaz!"Şehrin tarihi ve 
kültürel kimliğini nesilden 
nesile aktarmak amacıy-
la yapıları restore ederek 
geleceğe kazandırıyor; 
Balıkesir'in tarihi kimliği 
ortaya çıkarıyoruz.


