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Balıkesir, EMITT’e Damga Vuracak
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- Balıkesir, EMITT’e damga 
vuracak

Büyükşehir Belediyesi, paydaşlarıyla birlikte 
dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri 
olan EMITT’e katılarak doğası, kıyıları ve ter-
mali ile turizmin başkenti olmaya aday olan 
Balıkesir’i tanıtacak. 
Sadece Türk turizm sektörünün değil, dün-
ya turizm sektörünün de en büyük buluşma 
noktalarından birisi olan EMITT’e, Balıkesir 
standı damgasını vuracak.Balıkesir Büyük-
şehir Belediyesi, Türkiye’de pek çok yeni 
tatil ve turizm destinasyonu oluşmasına 
ortam hazırlayan, şehirlerin hatta köylerin 
markalaşmasına ve yerli yabancı turist-
le buluşmasına ev sahipliği yapan turizm 
sektörünün dünyaya açılan en önemli kapısı 
Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı’na 
(EMITT) gitmeye hazırlanıyor. 

ACENTALARLA İŞ BİRLİKLERİ 
SAĞLANACAK

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında 
yer alan EMITT’te, Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi; Valilik, Güney Marmara Kalkın-
ma Ajansı, Ticaret Odası, Sanayi Odası, 
Ticaret Borsası ve Erdek, Havran, İvrindi, 
Sındırgı, Susurluk ilçe belediyeleriyle birlik-
te aynı stantta,Balıkesir’in; turizm potansi-
yelini anlatacak. 9-12 Şubat günleri arasında 
TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde kapı-
larını açmaya hazırlanan EMITT’te; Ayvalık, 
Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Gömeç 
ilçeleri de kendi stantlarında ilçelerini tanı-
tacak. Her yıl 45 bine yakın sektör profes-
yonelini, dünyanın dört bir yanındaki turizm 
destinasyon merkezleriyle bir araya getiren 
EMITT’te, Balıkesir’in potansiyeli en güzel 
şekilde anlatılarak acentalarla iş birlikleri 
geliştirilmesi sağlanacak. 

ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR STANDI ZİYARET 
EDECEK
Coğrafi yapısı, verimli ovaları ve iklimiyle 
birçok ürünün yetiştiği Balıkesir’in gastro-
nomi değerlerinden; peynir çeşitleri, zeytin 
ve zeytinyağı çeşitleri, höşmerim, ayran ile 
daha birçok ürünün de tanıtımı yapılacak. 
Ayrıca, fuarın ilk gününde Gourmand Co-
okbook Awards’ta “Selçuklu Mutfağı” adlı 
eseri “Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı” 
ödülüne layık görülen ünlü şef ve yemek 
kitabı yazarı Ömür Akkor da Balıkesir stan-
dını, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz’ın eşliğinde ziyaret edecek. 
Daha önce Balıkesir’deki yerel işletmeleri 
inceleyen ve paylaşımlarında gastronomi-
sinden oldukça etkilendiğini her fırsatta dile 
getiren Akkor, stantta Balıkesir’in mutfağı 
üzerine bir sohbet gerçekleştirecek. 
devamı sayfa 

DURSUNBEY YOLU 2025 YILINA KALDI
Dursunbey yolu başlama yılı 1976 bitiş yılı 
2025 tam 49 yıl yarım asır dilek ola. 
2022 yılı yatırım 24.675,302 Tl.
Dursunbey yolu neden bitmedi. 
2003 yılında Başbakanımız Recep Tayyip 
Erdoğan Dursunbey’e geldiğinde Ömür Bi-
ter- Yol Bitmez  pankartlarıyla karşılamıştık. 
Üzerinden 19 yıl geçti. (Balıkesir çevre yolu-
nu da  Dursunbey yoluna dahil edilmişti.) 
2022 de hiç olmazsa 2022 vidadük inşaatı 
bitirilsin.
Bakan Karaismailoğlu Dursunbey ziyare-
tinde yaptığı açıklamada; İnşallah Balıke-
sir-Dursunbey 76 kilometrelik yolumuzu 
tamamlayacağız en kısa zamanda. Onunla 

ilgili istişarelerde bulunduk. Gerek yüklenici 
firma gerekse karayolları genel müdürlüğü 
personelimize işin önemini kendilerine izah 
ettik. Önümüzdeki günlerde bu projeyi bir an 
önce bitirip bölgenin ekonomisine kazandı-
racağız. demişti.
Yatırım Programı’nda “Balıkesir” kelimesi 
tam 104 yerde geçiyor.

Bu nedenle toplam 53 yatırım projesinde 
Balıkesir ili ve ilçelerinin adının geçtiğini 
görüyoruz. Bunun 8 adeti Bandırma ile ilgili. 
Kalan 45 adet yatırım projesi de aşağıdaki 
listelerde yer alıyor. 
Bu 45 yatırım projesi kapsamında 2022 
yılında Balıkesir’e (doğrudan ya da pro-
jelere ortak diğer iller ile birlikte) toplam 
1.142.198.731 TL yatırım yapılacağı görülü-
yor. Bu rakama üniversitelerimize ayrılan 
yatırım payları dahil değil. Balıkesir’deki 
toplam yatırımların 2.240.938.629 TL’ye çıktı-
ğını görüyoruz. 
Dolayısıyla siyasetçilerimize, bürokratları-
mıza ilimize daha fazla yatırım çekme nokta-
sında önemli işler düştüğünü değerlendiri-
yorum.
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--Büyükşehir’de işçiyi sevindiren söz-
leşme
--- Büyükşehir’de en düşük yevmiye 
180 lira oldu

En düşük işçi maaşının 5 bin 500 lira 
yapacağı müjdesini daha önce veren 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, sözleşmeyi imzaladı. İşçi ma-
aşlarına ortalama yüzde 63,81 oranında 
zam yapılan sözleşmeyle, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi diğer belediyele-
re örnek oldu. En düşük işçi yevmiyesi; 
130,14’ten 180,42’ye yükseldi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bün-
yesinde çalışan 4 bin 600 işçinin ma-
aşları belli oldu. Başkan Yücel Yılmaz 
ile Hizmet-İş Sendikası Balıkesir Tem-
silcisi Savaş Dal arasında imzalanan 
Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü ile 
işçilerin günlük yevmiyelerine memur 
zammı oranında yüzde 30,95 ve üzerine 
seyyanen 10 lira zam verildi. Böylece 
en düşük günlük yevmiye 130,14’ten 
180,42’ye yükseldi.
ORTALAMA YÜZDE 63,81 ORANINDA-
ZAM
Yemek yardımı da tüm personelin eşit-
lenerek 45 olarak belirlendi. Yakacak 
yardımı 48,80’den seyyanen, yüzde 
719,67 artırılarak 400 liraya çıkarıldı. 
Böylece toplam maaşlarda en az yüzde 
50,92 en çok yüzde 70,21 olmak üzere 
ortalama yüzde 63,81 oranında zam 
yapıldı.
BANKA PROMOSYON GÖRÜŞMELERİ 
HAZİRAN’DA
Eğitim ve çocuk parasının maaşlara 
ayrı olarak yansıyacağını belirten Baş-
kan 
Yücel Yılmaz, işçilerin banka promos-
yon görüşmelerinin de Haziran ayında 

gerçekleştirileceğini söyledi. Kadro-
lu işçilerin maaşları için de Toplu İş 
Sözleşmesi’nde yazılı olan enflasyon 
farkı yüzde 25,47 yerine, memur maaşı 
artış oranı yüzde 30,95 zam yapıldı.
ŞEHRE KARŞI HEPİMİZİN SORUMLU-
LUĞU VAR
Sendika temsilcileriyle şehirdeki eşit 
işe eşit ücret olmayan işi düzeltmek 
için görüşmeler yaptıklarını ifade eden 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz “2020-2021 yılı içerisinde 
maaşlarda yapmış olduğumuz değişik-
likler de buna hizmet etti. 
O arada Büyükşehir’in genel bütçesini 
dengelemekle geçti. Bu yıl gelirimizle 
giderimiz denk oldu. 2022 yılında Bü-
yükşehir Belediyesi tüm organlarıyla 
çalışanlarına imkân sağladığı bir yer 

oldu. 
Biz, Balıkesir’in en büyük tüzel kişili-
ğiyiz. En çok istihdam yapan mekaniz-
masıyız. Bu şehirde her yerde olan ve 
herkesle işi olan yapısıyız. 

Biz, bereketli bir şehir olmak sizler 
vasıtasıyla da herkese dokunmak ve 
şehirdeki tüm ihtiyaçları her ne koşul 
olursa olsun karşılayan bu şehirde 
sizler için varız diyen bir yapıyız. Şeh-
re karşı hepimizin sorumluluğu var. 
Özel sektörde inşallah bu yaptığımız 
işi örnek alır. Sözleşmenin tüm çalışma 
arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyo-
rum.” diye konuştu.

Ramazan Bahçavan
Dursunbey Meslek Yüksek Okulu (DMYO) 
Müdürü Doç. Dr Aslan Deniz Karaoğlan 
İlçemizdeki 3 yıllık görev süresini tamamla-
dı. Belediyemize veda ziyaretinde bulunan 
Doç. Dr Aslan Deniz Karaoğlan'a yapmış 
olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, ba-
şarılar diliyorum.

Ramazan Bahçavan
Dursunbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası 17. 
olağan genel kurulunda Başkanlığa seçilen 
Orhan Turhan ve yönetim kurulu üyeleri 
Belediyemizi ziyaret ettiler. Esnaf Odası ve 
ilçemiz esnafları ile ilgili genel değerlen-
dirme yaptığımız görüşme vesilesi ile oda 
başkanımıza ve yönetim kuruluna bir kez 
daha görevinde başarılar diliyorum..

Dursunbey İlçe Müftülüğü
Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlattığı Kitap 
Oku-Yorum projesi kapsamında Dursunbey Di-
yanet Gençlik bu Merkezimizde Görevlilerimiz ile 
beraber bu ayki kitaplarımızın kritiğini yaptık.



                              
Sayfa 3BalatBalat 04. 02 .2022    

BÜYÜKŞEHİR HAVA KALİTE BÜYÜKŞEHİR HAVA KALİTE 
İSTASYONU KURDUİSTASYONU KURDU

---Büyükşehir, Hava Kalite İstasyonu kurdu 
--- Büyükşehir, Balıkesir’in havasını ölçecek 

--- Balıkesir’de hava kalitesi 
kayıt altına alınacak 

Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi, akıllı şehir uygula-

malarına her geçen gün bir 
yenisini daha ekliyor. Akıllı 

Şehir Şube Müdürlüğü ekip-
leri tarafından geliştirilen 
Hava Kalite İstasyonunun 
demosunu TTM’ye kuran 
Büyükşehir; hava kalitesi, 
rüzgâr durumu, yağış mik-
tarı ve gürültü seviyesini 

izleyerek kayıt altına alacak, 
https://acikveri.balikesir.

bel.tr/ adresinden vatandaş-
larla paylaşacak.  

Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi; kamu ihtiyaçlarını 
çağın gereksinimlerine 

uygun bir şekilde karşılaya-
bilmek adına Başkan Yücel 
Yılmaz’ın talimatıyla, etkin 
bir şehir yönetimi kurmak 

için çalışmalarını gerçekleş-
tiriyor. 

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı 
Şehir Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Veriye Dayalı 
Kent Yönetim Sistemi” projesinin bir parçası olan Hava Kalite 
İstasyonu’nun demosu, Merkez Karesi ilçesi Toplu Taşıma 
Merkezinde (TTM) bulunan Zabıta Dairesi Başkanlığının çatı-
sına kuruldu. Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 
geliştirilen Hava Kalite İstasyonu kurulduğu bölgenin; hava 
kalitesi, rüzgâr durumu, yağış miktarı ve gürültü seviyesini 
izleyerek kayıt altına alacak.

Balıkesir, EMITT’e Damga VuracakÇOCUKLAR ALTIEYLÜL’ÜN YARIYIL ŞENLİĞİ’NDE BULUŞTU

 ÇOCUKLAR ALTIEYLÜL’ÜN YARIYIL ŞENLİĞİ’NDE BULUŞTU
Altıeylül Belediyesi Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenledi-
ği ve tüm Balıkesir’in yoğun ilgi gösterdiği 24-29 Ocak Çocuk 
Tiyatroları Şenlikleri ile çocuklara harika bir yarıyıl tatili yaşat-
tı. ÇOCUK TİYATROLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri-

nin bir tanesi daha çocuklar başta olmak üzere Altıeylül’deki 
vatandaşlardan yoğun ilgi görerek dolu dolu geçti. Çocuklar 
için düzenlenen tiyatro şenliklerinden Şaşkın Orman Masalı, 
Seksen Günde Dünya Gezisi, Mimdo’nun Aradığı(Pantomim), 
Rüya Dede ile Hikâyeler, Kırmızı Başlıklı Kurt, Sihirbaz Burak 
Parlı ve Kuklası Taşkın ile Sihirli Yolculuk isimli oyunlar ser-
gilenirken yetişkinler için de Yüksel Ünal’dan “Bir Muhabbet 
Hâli” isimli Stand-Up ile İlker Kılıçer’den “Kendisizler” adlı 
pantomim gösterisi sahne aldı. Çevre Müfettişleri Eğitici Mü-
zikal Çocuk Tiyatrosu ve Bugün Git Yarın Gel isimli yetişkin 
tiyatrosu ise sanatçılarda görülen Covid-19 vakaları sebebiyle 
ileriki bir tatile ertelendi.
BAŞKAN AVCI “HENÜZ YARIYIL ETKİNLİKLERİMİZ BİTMİŞ 
DEĞİL”
Hasan Can Kültür Merkezi’nde yarıyıl tatili şenlikleri kapsa-
mında düzenlenen tiyatro etkinliklerine katılan ebeveynler 
tarafından Altıeylül Belediyesi’ne tebrik mesajları ve tiyatro 
şenliklerinin devam ettirilmesi adına talepler yağarken Al-
tıeylül sakinleri tarafından büyük ilgiyle karşılanan Çocuk 
Tiyatroları Şenliği, Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
organizasyonlar arasında en çok ilgiyi görenler arasına girdi. 
Daha önce tiyatro ile tanışmamış birçok çocuğunda katıldığı 
ve bir hafta devam eden tiyatro şenliklerinde çocuklar kos-
tümlü masal kahramanları ile karşılanırken, oyunlar esnasın-
da gerek sahneye davet edilerek gerekse birebir iletişime ge-
çilerek oyuna dâhil edildiler. İnteraktif bir şekilde sahne alan 
oyunlardan çok memnun kalan çocuklar Altıeylül Belediyesi 
ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya teşekkür ederek 
mutluluklarını dile getirdiler. Çocuk Tiyatroları Şenliği’nden 
sonra konuşan Başkan Avcı “Hasan Can Kültür Merkezi’mizin 
açılışını yaptığımız günden bu yana birçok değerli organizas-
yona imza attık. 
Bunlardan özellikle çocuklarımız başta olmak üzere vatandaş-
larımızı en çok memnun eden organizasyonlardan bir tanesi 
de Çocuk Tiyatroları Şenliği’miz oldu. Daha önce tiyatro ile ta-
nışmamış birçok çocuğumuzun da misafirimiz olduğu tiyatro 
etkinlikleriyle dolu dolu bir yarıyıl tatili geçiriyoruz. Fakat he-
nüz yarıyıl etkinliklerimiz bitmiş değil. Şimdi de çocuklarımızı 
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’mizde başlayacak 
olan sinema etkinlikleri ile ağırlamaya hazırlanıyoruz. Vatan-
daşlarımız 1-6 Şubat tarihleri arasında devam edecek olan 
sinema etkinliklerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgiye web sitemiz ve 
belediyemizin sosyal medya hesapları üzerinden rahatlıkla 
ulaşabilir. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’mizde 
düzenleyeceğimiz sinema günleri etkinliklerimize tüm çocuk-
larımız davetlidir” dedi.

KENTİN TURİZM POTANSİYELİ ANLATILACAK
4 gün sürecek fuarda, Büyükşehir 
Belediyesi koordinesinde kamu ve 
özel sektörden diğer kurumların ka-
tılımıyla 20 ilçenin tanıtımı yapılarak 
her ilçenin potansiyeli anlatılacak. 
4 mevsim turizm potansiyeli olan 
Balıkesir’in her bir köşesinin; do-
ğası, denizi, termal su kaynakları, 

ovaları, kamp rotaları, otelleri ve gastronomisi hakkında ziyaretçiler 
bilgilendirilerek görsellerle tanıtımları yapılacak.
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Günün Ayeti
Zalimlerin yanında olma-

yın; sonra ateş sizi de 
yakar. Allah’tan başka 
dostlarınız olmadığına 

göre bir yerden yardım da 
göremezsiniz!

(Hûd, 11/113)

Günün Hadisi
İman etmedikçe cennete 
giremezsiniz. Birbirinizi 

sevmedikçe de gerçekten 
iman etmiş olamazsınız.
(Müslim, “Îmân”, 93; 

GÜNÜN DUASI
Hamd, yalnızca Allah’a 

mahsustur. Biz, yardım ve 
bağışlanmayı Ondan dile-
riz. Nefislerimizin şerlerin-

den Ona sığınırız. 
Allah; birini doğruya 

yönlendirdikten sonra onu 
saptıracak, birinin (yaptık-
ları sebebiyle) sapkınlığına 

hükmettikten sonra da 
onu doğruya yöneltecek 

kimse yoktur. 
Ben, Allah’tan başka 
hiçbir ilah olmadığına 

ve Muhammed’in (s.a.s.) 
Onun kulu ve elçisi oldu-

ğuna şahitlik ederim.
(Ebû Dâvud, “Nikâh”, 31, 32)

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.

-

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: “Üç Aylar: 
Rahmet ve Mağfiret Vesi-
lemiz”

“Allah’ım, Receb ve Şaban 
aylarını hakkımızda müba-
rek eyle ve bizi Ramazan’a 
ulaştır.” (Taberânî, el-
Mu’cemü’l-evsat, IV, 189)

Muhterem Müslümanlar!
Rahmet ve mağfiret, mu-
habbet ve bereket vesilesi 
olan üç ayların manevi 
gölgesi üzerimize düştü. 
Önümüzdeki Çarşamba 
günü Receb ayına kavuş-
muş olacağız. Perşembeyi 
Cumaya bağlayan gece 
ise Regaib Gecesini idrak 
edeceğiz inşallah.

Bizleri bu müstesna gün-
lere ulaştıran Yüce Rabbi-
mize sonsuz hamd ü sena, 
mübarek vakitleri nasıl 
değerlendireceğimizi öğ-
reten Peygamberimiz Hz. 
Muhammed Mustafa’ya 
salat ve selam olsun.
Aziz Müminler!

Üç aylar; Allah’ın insanla-
ra olan sonsuz rahmetinin 
bir eseridir. Feyiz ve be-
reketin sağanak sağanak 
üzerimize yağdığı bir mev-
simdir. Sevgili Peygambe-
rimiz (s.a.s), çok kıymetli 
ve faziletli olan bu mev-
sime ulaştığında Cenâb-ı 
Hakk’a şöyle niyaz ederdi: 

“Allah’ım, Receb ve Şaban 
aylarını hakkımızda müba-
rek eyle ve bizi Ramazan’a 
ulaştır.”[1]

Kıymetli Müslümanlar!

Rahmet mevsiminin ilk 
cemresi, Regaib Gecesi-
dir. Regaib Gecesi, bizler 
için büyük bir fırsat... Bu 
gecenin kadir ve kıymetini 
bilip Cenâb-ı Hakka tam 
bir teslimiyetle yönelmek 
için... Gündelik hayatımızı 
sorgulamak, bu gidiş nere-

ye diye kendimize sormak 
için... Ömrümüzü nerede 
ve ne uğrunda tükettiği-
mizi düşünmek, ölmeden 
önce kendimizi hesaba 
çekmek için... Dünya ve 
ahiretimize faydası ol-
mayan şeyleri terk edip 
hak ve hakikat mayasıyla 
yoğrulmak için… Çirkin ve 
kötü huylardan arınıp, gü-
zel ahlakı kuşanmak için… 
Hata ve günahlarımızdan 
pişman olup nasuh tev-
belerle Rabbimizin engin 
merhametine sığınmak 
için... Kişinin kardeşinden, 
anasından, babasından, 
eşinden, çocuğundan bile 
kaçacağı, hiç kimsenin 
kimseye fayda vereme-
yeceği o dehşetli mahşer 
gününe hazırlanmak için…
Değerli Müminler!
Elbette bize düşen Rabbi-
mizin ilâhi lütuf zamanları 
olarak bahşettiği, duaların 
kabulüne ve günahların 
affına vesile kıldığı üç 
ayların manevi ikliminden 
istifade etmektir. Ancak 
biz biliyoruz ki Allah’a kul 
olmak, sadece belli vakit-
lere mahsus değildir. 
Yılın hangi ayı, hangi 
günü ve hangi saati olur-
sa olsun kulluk bilinciyle 
geçirilen her ânımız kıy-
metlidir. 
Nitekim Peygamber Efen-
dimiz (s.a.s), bir kutsî 
hadiste Allah azze ve 
celle’nin şöyle buyurdu-
ğunu bize haber vermek-
tedir: “Ey âdemoğlu! Her 
durumda kendini bana 
kulluğa ada ki, gönlünü 
zenginlikle doldurup ihti-
yacını gidereyim.”[2]
Aziz Müslümanlar!

Dünya ve ahiret saadeti, 
Cenâb-ı Hakk’a iman eden, 
sadece O’nun rızasını 
gözeten ve her ânını salih 
amellerle bereketlendiren-
lerin olacaktır. Hutbemi 
Asr suresiyle bitiriyorum:
“Andolsun zamana ki, in-
san gerçekten ziyan için-
dedir. Ancak, iman edip, 
sâlih ameller işleyenler, 
birbirlerine hakkı tavsiye 
edenler, birbirlerine sabrı 
tavsiye edenler başka, on-
lar ziyanda değillerdir.”[3]

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 )

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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Büyükşehir’den öğrencilere ücretsiz kafeterya hizmeti

 

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

--- Büyükşehir’den öğrencilere ücretsiz kafeterya hizmeti
--- Millet Kütüphanesi’nde yarıyıl boyunca öğrencilere tost çay ikra-
mı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin tatilini verimli bir şekil-
de geçirmesi amacıyla yarıyıl tatili boyunca Çamlık’ta bulunan Millet 
Kütüphanesi’nde ücretsiz kafeterya hizmeti sunacak. Kütüphanede 
ders çalışan öğrenciler, kafeteryaya giderek karınlarını doyurabile-
cek.

Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Rekreasyon Alanı’nda oluşturduğu 
Balıkesir Millet Kütüphanesi’nde yarıyıl tatili boyunca öğrencilere 
ücretsiz kafeterya hizmeti verecek. Öğrencilerin tatillerini verimli bir 
şekilde geçirmelerini teşvik etmek amacıyla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla uygulanmaya başlayan ücretsiz 
kafeterya hizmetinden öğrenciler, kütüphanenin açık olduğu saatler 
içerisinde faydalanabilecekler. 
Sabah 10 ile akşam 9 arasında hizmet veren Millet Kütüphanesi’nde, 
dünyanın dört bir yanından derlenen; bilim, edebiyat, tarih, kültür, 
sanat adına her türlü içeriğin yer aldığı 100 bin kitap, öğrencilerin 
faydalanması için raflarda bekliyor.Büyükşehir Belediyesi iştirakle-
rinden Fırıntaş tarafından işletilen kafeteryada öğrencilere, yarıyıl 
tatili boyunca; tost, çay, kahve, meyve suyu, su, soda, kek, kurabiye, 
kraker ve kuru pasta ikramında bulunulacak.

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan
Şubat ayı Belediye Meclis toplantımızı gerçekleştirdik.
Karesi’mize birlikte hizmet ettiğimiz Meclis üyelerimize değerli 
katkıları için teşekkür ediyor, alınan kararların kentimize hayır-
lı olmasını diliyorum.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
İlçemizdeki görevi bugün sona eren Dursunbey Meslek Yük-
sek Okulu Müdürü Doç. Dr. Aslan Deniz KARAOĞLAN,  Kay-
makamımız Rahmi BULUT 'u makamında ziyaret etti. Görev 
süresince vermiş oluğu emeklerden dolayı teşekkür ederiz.

 Dursunbey Kaymakamlığı
Balıkesir Altıeylül Kaymakamı Sayın Turgay Hakan BİLGİN ve 
Balıkesir Kaymakam Adayı Sayın İbrahim Zahit AHAT, Sayın 
Kaymakamımız Rahmi BULUT 'a ve ilçemizde bulunan babası 
Sayın Rahim BULUT 'a,  iade-i ziyarette bulundular.

. Dursunbey Kaymakamlığı
Dursunbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığını kazanan 
Orhan TURHAN ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kaymakamımız 
Rahmi BULUT 'u makamında ziyaret ettiler. Kaymakamımız 
Rahmi BULUT hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni gö-
revlerinde başarılar diledi.

Dursunbey Kaymakamlığı
İlçemizde faaliyete geçecek olan Karbeyaz Madencilik Yöne-
tim Kurulu Üyesi Talip MERT, Kaymakamımız Rahmi BULUT 'u 
makamında ziyaret etti.
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ALTIEYLÜL’DE YARIYIL ETKİNLİKLERİ
SİNEMA GÜNLERİ

            

KARESİ’ BELEDİYESİ

 BALIKESİR DURSUNBEY DERNEĞİ 

            

            

Öğrencilerimiz yarıyıl tatillerini sosyal anlamda en iyi şekilde geçi-
rebilsinler diye tiyatro haftasının ardından “Sinema Günleri”mizin 
ilk filminde öğrencilerimiz ve aileleri ile bir aradayız.

Karesi Belediye Başkanı 
Dinçer OrkanBalıkesir AK Parti 
Altıeylül İlçe Başkanlığı’nı Kare-
si Millet Bahçesi’nde ağırladık.

AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı-
mız Ömer Munis ve yönetimini 
AK Parti Karesi İlçe Başkanımız 
Yusuf Hocaoğlu ile ağırlamak-

tan mutluluk duyduk.Kendilerine teşekkür ediyorum.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI

AK PARTİ İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Aka, İnsan 
Hakları Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Selvi ve İnsan Hakları Genç-
lik Kolları Başkanı Abdürrahim Kafar’a  Gazetemizi ve Derneğimizi 
ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

Bu Mübarek 
gecenin ve üç 

ayların tüm 
İslam alemine 
birlik, beraber-
lik, sevgi, barış 
ve kardeşliğe 

vesile olmasını 
Yüce Allah’tan 
niyaz ediyorum

BLK Dursunbeyliler Derneği
Hemşerilerimiz  Ramazan Demirbaşoğlu ve Ufuk Örs  Balıke-
sir Dursunbeyliler derneğimizi ziyaret ederek üye oldu. 
Kendilerine bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz.
.Balıkesir Dursunbey'liler Derneği başkanı  Rahmi Kireç.

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı
Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine 
girildiğinin habercisi, Ramazan Ayının da müjdecisi olan bir 
Regaip Kandiline kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde-
yiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Balıkesir’li hemşerilerimiz 
olmak üzere, ülkemiz ve İslam âleminin Regaip Kandil’ini teb-
rik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize 
ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce 
Allah’tan niyaz ediyorum.


