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AYDENİZ ET BİR TÜRKİYE’ MARKASI OLACAK

Balıkesir Tarım ve Canlı Hay-
van fuarı 12. kez Vefalı Yurt 
Kepsutta kapılarını ziyaretçi-
lerine açtı.
Kepsut Belediye Başkanı İsmail 
Cankul;Açılışımıza katılan değerli 
misafirlerimiz; Çevre ve Şehircilik 
eski Bakanı Sayın İdris Güllüce, 
Balıkesir Valisi Sayın Hasan Şıl-
dak, Balıkesir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz, 
Balıkesir İl Emniyet Müdürümüz 
Sayın Hasan Onar, Balıkesir il 
Jandarma Komutanımız Kd. albay 

Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Büyük-
şehir Belediye Başkan Vekilimiz 
Sayın Yasin Sagay, Ev sahibi ilçe 
Kaymakamımız Sayın Altay Kara-
dağ, Karesi Kaymakamımız Sayın 
Metin Arslanbaş, Karesi Belediye 
Başkanımız Sayın Dinçer Orkan, 
Bigadiç Belediye Başkanımız Sa-
yın İsmail Avcu, Dursunbey Bele-
diye Başkanımız Sayın Ramazan 
Bahçavan, İvrindi Belediye Başka-
nımız Sayın Yusuf Cengiz, Havran 
Belediye Başkanımız Sayın Emin 
Ersoy, Savaştepe Belediye Başka-

nımız Sayın Turhan Şimşek, Siyasi 
Partilerimizin İl ve İlçe Başkanla-
rı, Balıkesir Daire Başkanları ve 
Bölge Müdürleri, Kıymetli Balıkesir 
Basın mensubu arkadaşlarımız ve 
Değerli misafirlerimize Vefalı yurt 
kepsut'lu hemşehrilerimiz ile bera-
ber misafir etmekten onur duyduk. 
Katılan tüm misafirlerimize teşek-
kür eder, 10-13 Mart 2022 tarih-
leri arasında ziyaretçilerine açık 
olacak Fuarımızın ilçemize Balıke-
sir'imize ve Çiftçilerimize hayırlı 
olmasını dilerim. dedi.

Balıkesir Tarım ve Canlı Hayvan fuarı 12. kez Vefalı 
YurtKepsutta kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Uzun yıllardır Almanya’da 
iş dünyasında faaliyet gös-
teren Yusuf Yalçın ve Mus-
tafa Yalçın kardeşlerin baba 
ocağı İvrindi’ye 4.5 milyon 
EURO yatırım bedeliyle 
kurduğu Aydeniz Et Enteg-

re Tesisleri, kısa sürede Balıkesir’in en önemli 
markalarından biri haline geldi. Hızlı bir şekil-
de kasap, restoran, döner ve sokak lezzetleri 
formatında bayilikler açarak büyüyen Aydeniz 
Et’in sahibi Yusuf Yalçın ve Mustafa Yalçın ba-

sın 
mensuplarıyla bir araya gelerek hedeflerinden 
bahsetti. Uzun yıllardır Almanya’da büyük bir 
kargo şirketi sahibi olmalarına rağmen asıl 
hedeflerinin doğdukları kent Balıkesir’e hay-
vancılık alanında yatırım yapmak olduğunu 
kaydeden Mustafa Yalçın, “ İvrindi’nin Küçük-
yenice Köyü’ndeyiz. Balıkesir’de 1.Sakarya 
Mahallesi’nde yaşadık. Sonrasında Almanya’ya 
gittik. Uzun yıllar Almanya’da çalıştıktan 
Amazon şirketi adına iş yapan en büyük kargo 
şirketini işletiyoruz. Biz Almanya’da yaşama-

mıza rağmen 
en büyük hayalimiz doğduğumuz şehir olan 
Balıkesir’e dönüp hayvancılık üzerine böyle bir 
tesis kurmaktı. Önce bir çiftlik sonra bir mez-
baha kuralım dedik. 
Biz Aydeniz Et’i bir Türkiye markası haline 
getireceğiz. Bugün birçok sucuk, salam ve 
döner markası var. Balıkesir’den de bu mar-
kalar gibi Türkiye’ye mal olacak bir marka 
çıkaracağız”dedi.- BALIKESİR’de şehrin mar-
ka değerlerinden AYDENİZ ET ENTEGRE’ye 
başarılarının devamını diliyoruz.

22.000 m2 açık 
5.000 m2 kapalı 
alanda AYDENİZ 
ET entegre tesisi 

yüksek sayıda 
küçükbaş ve 

büyükbaş kesim 
ve paketleme 
kapasitesine 

sahip
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İLAN
DURSUNBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENDURSUNBEY BELEDİYESİ

 

. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ümit GÖKDEMİR  ile birlikte, İlçemizde 
bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret 
ederek öğrencilerle bir araya geldi. Okul idarecile-
rinden eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi 
aldı.

  Resmi İlanlar                     www.ilan.gov.tr’de                      Basın:   1572027

-- 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi 
gerçekleştirildi

--- Büyükşehir gençleri girişimci-
lerle buluşturdu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesirs 
Kent Konseyi iş birliğinde “1. Girişimcilik ve 
Kariyer Zirvesi” düzenlendi. Yoğun ilgiyle ger 
çekleşen zirvede; teknolojiden girişimciliğe, 
Metaverse dünyasından yapay zekâya, spor 
dünyasında kariyerden tarım girişimine kadar 
alanında uzman konuşmacılar gençlerle buluştu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; bir yandan 
gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri-
ni sağlıklı bir şekilde sürdürmesi için çalışma-
larını gerçekleştirirken diğer yandan da kariyer 
hayatlarını doğru yönlendirebilmelerini sağla-
mak amacıyla girişimcilik konusunda alanında 
uzman kişilerle bir araya getiriyor. Avlu Kongre 
Merkezi’nde, Balıkesir Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi iş birliğinde “1. Girişimcilik ve Kariyer 
Zirvesi” gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi 
“Ontalks” adı altında; teknolojiden girişimci-
liğe, Metaverse dünyasından yapay zekâya, 
spor dünyasında kariyerden tarım girişimine 
kadar alanında uzman konuşmacıları gençlerle 
buluşturdu.
TECRÜBELERİNİ AKTARDILAR
Zirvede; “Kim milyoner Olmak İster?” prog-
ramının yapımcısı Mehmet Çam “Hayat Bize 
Milyonluk Sorular Soruyor” temalı söyleşisiyle, 
Metaverse Girişimcisi ve CEO Burak Soylu 
“Metaverse Dünyası ve Kariyer Fırsatları” 
temalı söyleşisiyle, Kadın Girişimci ve CEO 
Oya Zingal “Tarım Girişimi” temalı söyleşisiyle, 
Girişimci Yazar Ömer Ekinci “Girişimcilik Ama 
Ne Zaman?” temalı söyleşisiyle, Arge Mühen-
disi Hümeyra Demircioğlu “Yapay Zekâ ve 
Kariyerde Kadın Ruhu” temalı söyleşisiyle, Av-
rupa Birliği Türkiye Spor Elçisi Ozan Karakuş 
“Spor Dünyasında Kariyer” temalı söyleşisiyle, 

Dizayn VIP Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan 
Gençlerle bir arada bulunmaktan her zaman 
keyif aldığını belirten Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gençlerin ileriki 
hayatlarında başarılı bireyler olabilmeleri, sev-
dikleri ve önemsedikleri işlerde fark yaratabil-
meleri için kariyer zirvelerinin oldukça verimli 
etkinlikler olduğunu söyledi.
BAŞKAN YILMAZ: ORİJİNAL OLMAK İÇİN
FARKLILIĞI ARAMANIZ LAZIM
Başarı ve kaderin gayrete âşık olduğunun altını 
çizen Başkan Yücel Yılmaz “Hayatım boyunca 
şunu savundum; emeksiz mükâfat çok zor. 
Yaptığınız işte 3 şeye ihtiyacınız var. Birincisi; 
en iyisini yapmak için bir bakış açısı, enerji ve 
gayret konusunda kesinlikle bencil olmamanız 
gerekiyor. Girişimci dendiği zaman insanlar 
hep bireysel girişimcilikten bahsediyor, öyle 
algılandığını düşünüyorum. Bir şey yapacağım; 
yaptığım şey herkes tarafından takdir görecek 
ve ben bunu başaracağım. Öyle bir altyapı yok. 
Şöyle başlayacaksınız; 20 kişi, aralarından ele-
nenler olacak, düşeceksiniz 10 kişiye. Ama tut-
kulu bir şekilde proje yapmaya devam edecek-
siniz. Orijinal olmak için orijinallik safhalarını 
yakalamanız için en iyisiyle aynı seviyeye gelip 
sonrasında farklılığı aramanız lazım.” dedi.
“STANDARDIN ÜZERİNE ÇIKTIĞINIZDA
HAYAT KAPILARINI SİZİN İÇİN AÇIYOR”

Başkan Yılmaz devamında şöyle konuştu:
“İlk önce bakacaksınız biri doktor, biri zengin 
bir iş adamı, biri iyi bir meslek sahibi olmuş. 
Onlar hangi aşamalardan geçmiş, onları taklit 
etmeniz lazım çünkü sonucu garanti. Yaptığını 
yaparsan başarılı olursun. 
Siz, yaptığınız işi iyi yapma noktasında eliniz-
den gelen gayreti gösterirseniz, alanınızda ben 
bu iş başkalarına göre daha iyi yapıyorum, 
eksiksiz ve olabilecek standartların üzerinde 
yapıyorum diyorsanız emin olun hayat size 
kapılarını açmaya başlıyor.”

Dursunbey Belediyesi
Zabıta Ekiplerimiz
İlçemiz genelinde temel 
gıda ve tüketim ürünleri-
nin satıldığı zincir market-
ler ve diğer işletmelerde 
gramaj, etiket ile kasa 
uyumsuzluğu, stokçu-

luk ve fiyat kontrolleri denetimlerine aralıksız 
devam ediyor...

DURSUNBEY BELEDİYESİ
  Büyükşehir gençleri girişimcilerle buluşturdu

İLAN
DURSUNBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/106 Esas
DAVACI : MEHMET CEYHAN
DAVALI : T.C MALİYE HAZİNESİ
DAHİLİ DAVALI: DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DAHİLİ DAVALI: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı MEHMET CEYHAN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki 
Hukuki Sebeplere Dayalı) davasının yapılan 16/02/2022 tarihli duruşma sonucu verilen ara karar 
uyarınca;
Davacı Mehmet CEYHAN tarafından mülkiyeti kendisine ait Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Küçü-
kakçaalan Mahallesi 123 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ile 123 ada 1 parsel sayılı taşınmaz arasın-
da kalan ve kadastro sırasında tescil harici bırakılan çekişmeli taşınmaz bölümünün kazandırıcı 
zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak adına tapuya tescili istemine ilişkin dava açılmıştır.
Davaya konu taşınmaz hakkında bir hak iddiasında bulunanların mahkememizin 2019/106 esasın-
da kayıtlı ve duruşması 08/06/2022günü saat 11:00’ebırakılan davaya karşı 4721 Sayılı TMK’nun 
713/4 ve 5.maddesi uyarınca “Davanın konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınma-
zın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilan olunur. 
Son ilandan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz 
eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkim tes-
cile karar verir. Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur.” 
denilmekle son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz etmeleri, itiraz edilmemesi ya da itirazın 
yerinde görülmemesi ve davacının iddiasını ispatlaması halinde davacı adına tescile karar verile-
ceği ilan olunur. 22/02/2022
Not: Tebliğ tarihi, gazete yayım tarihidir
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 KARESİ’BELEDİYESİ 
KÜLTÜREL MİRASA 

SAHİP ÇIKIYOR

ALTIEYLÜL BÜYÜK FESTİVAL BAŞLADI

 ALTIEYLÜL’DE BÜYÜK FESTİVAL 
BAŞLIYOR

Altıeylül Belediyesi tarafından organi-
ze edilen Uluslararası Tülütabak Tiyatro 
Festivali, çevre illerden ve ülke dışından 
gelecek tiyatrocularla birlikte 7-12 Mart ta-
rihleri arasında tiyatroseverlerin huzuruna 
çıkıyor.
YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TİYATROCU-
LAR SAHNE ALIYOR

Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro 
Festivali’ne ülke içinden Şanlıurfa, Diyar-
bakır, Bursa, Ankara, İstanbul ve İzmir 
Şehir Tiyatroları’nın oyuncuları ile birlikte 
Ege Tiyatrolar Birliği’ne üye 63 tiyatro tem-
silcisi ve Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin tem-
silcileriyle başkanları da katılım sağlarken, 
ülke dışından ise Azerbaycan, Özbekistan 
ve Dağıstan Cumhuriyeti’nden değerli sa-
natçılar da yer alacak. 
Yetişkin ve çocuk tiyatrolarının tiyatrose-
verler ile buluşacağı Uluslararası Tülüta-
bak Tiyatro Festivali’nde ayrıca atölyeler 
ile “Ülkeler ve Tiyatroları” isimli panel de 
yer alacak.
BAŞKAN AVCI “KÜLTÜR-SANAT BİR 
LÜKS DEĞİL, BİR İHTİYAÇTIR”
Milli Mücadele Dönemi’nin kahramanla-
rından ve kültürümüzün önemli değerle-
rinden biri olan Tülütabaklar’ın isminin 
festivale verilerek yaşatılması Altıeylül 

Belediyesi’nin kültürümüze verdiği değe-
ri ve gelecek nesillerde bilinç oluşturma 
çabası şimdiden takdir toplamaya baş-
ladı. Daha önce de çok değerli sanatsal 
faaliyetlere ev sahipliği yapan Altıeylül 
Belediyesi’nin uluslararası bir etkinliğe 
imza atıyor olması, başarının tesadüf ol-
madığının en büyük kanıtı olarak karşımıza 
çıkıyor. 

Tarihimizde önemli bir yer yer tutan Tülü-
tabakların, sadece bayram törenlerinin bir 
unsuru olmaktan öte daha büyük bir ilgiyi 
hak ettiğini düşündüklerinden, Altıeylül 
Belediyesi olarak 7-12 Mart 2022 tarihleri 
arasında Uluslararası Altıeylül TÜLÜTA-
BAK Tiyatro Festivali’ni düzenlediklerini 
ve bu festival sayesinde de milli mücadele 
döneminde önemli görevler icra etmiş olan 
Tülütabaklar adını verdikleri bu kahraman-
ların daha çok bilinmesini, tanınmasını 
ve gelecek nesillere aktarılmasını amaç-
ladıklarını dile getiren Altıeylül Belediye 
Başkanı Hasan Avcı “Uluslararası Altıeylül 
Tülütabak Tiyatro Festivali gibi büyük bir 
organizasyon ile tiyatrosever vatandaşları-
mızın huzuruna çıkacak olmanın heyecanı-
nı yaşıyoruz. 
Uluslararası bir organizasyon olmasının 
yanı sıra özellikle bizler için çok anlamlı bir 
etkinlik olacak. 
Çünkü Milli Mücadele’nin önemli kahra-
manlarından olan Tülütabaklar, Balıke-
sir’imiz ile özdeşleşen ve Balıkesir’imizin 
kültürü olmuş kahramanlardır. Bizler de 
onların ismini yaşatarak gelecek nesillere 
kültürümüzün ve tarihimizin önemli değer-
lerini bu vesileyle aktarmış olacağız. 
Daha önce birçok farklı ve kapsamlı etkin-
liklere ev sahipliği yapan Hasan Can Kültür 
Merkezi’miz ile Sultan Abdülhamid Han 
Gelişim Merkezi’miz, 
Bizler Altıeylül’ü kültür başkenti yapma 
yolunda emin adımlarla ilerlerken şimdi ise 
uluslararası bir organizasyona ev sahipliği 
yaparak çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. 
Tüm bunlarla birlikte düzenlemiş olduğu-
muz tüm organizasyonlar da ücretsiz ve 
herkese açıktır. Çünkü kültür-sanat bir lüks 
değil, bir ihtiyaçtır. 
Uluslararası Altıeylül TÜLÜTABAK Tiyatro 
Festivalimiz süresince çocuklar ve yetiş-
kinler için çok sayıda tiyatro eseri sahneye 
konacak. Yurt içinden ve yurt dışından 
tiyatro ekiplerinin sahne alacağı bu festi-
valin kültürümüzün ulusal ve uluslararası 
çapta daha da yaygınlaşması ve gelecek 
nesillere aktarılmasına katkıda bulunması-
nı diliyorum.” dedi.

KARESİ BELEDİYESİ KÜLTÜREL MİRASA 
SAHİP ÇIKIYOR

- 

KARESİ’NİN TESCİLLİ ALANI SOSYAL AKTİ-
VİTE MERKEZİ OLACAK
Karesi’nin Toygar Mahallesi’nde bulunan ve 
tescilli alan olan 4250 m2 lik yüzölçümüne 
sahip arazideki semt spor sahası revize edile-
cek, etrafı çocuk oyun alanları, yürüyüş par-
kur ve satranç oyun alanlarıyla donatılacak. 
Karesi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt İmaretha-
nesi ve Karesibey Türbesi’nden sonra yeni 
bir kültürel mirasa daha sahip çıkıyor.

Karesi Belediyesi günümüze kadar ayakta 
kalmayı başarmış kültürel mirasları koruma, 
yaşatma ve gelecek nesillere aktarma ça-
lışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Karesi 
Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Toygar 
Mahallesi 23200 Sokak üzerinde yer alan tes-
cilli alanın korunması ve yaşatılması amacıy-
la çalışmalar başladı. Alanda incelemelerde 
bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer 
Orkan, şehrin hızlı ilerleyişi ile birlikte mahal-
lenin ortasında kalan 4250 m2 lik yüzölçümü-
ne sahip alanın ilçe sakinlerinin kullanımına 
kazandırmak için çalışmalara başladıklarını 
müjdeledi.
SOSYAL ALANLARLA DONATILACAK
Alanda yaptığı inceleme ardından açıklama-
larda bulunan Başkan Orkan, Toygar Mahal-
lesi 23200 sokak üzerinde bulunan söz konu-
su alan; 4250 m2 lik yüzölçümüne sahip olup, 
şehrin hızla ilerleyişi ile birlikte mahallenin 
ortasında kalmıştır. Yüzölçümü itibari ile 
içerisinde birçok çalışmaya uygun olan alan 
mevcut yeşil dokusu ile düzenlemeye ihtiyaç 
duyulmaktadır. Kentimizdeki tescilli alanları 
korurken, geleceğe taşımak adına çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Mahallemizin gelişi-
miyle merkezi konuma gelen tescilli alanda 
yürüteceğimiz çalışmalarla modern bir yaşam 
alanını hemşehrilerimizin hizmetine sunaca-
ğız. İçerisinde mevcut semt spor sahasının 
revizesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş parku-
ru ve satranç oyun alanları, oturma birimleri 
ile çevre halkın kullanımına açılacaktır” dedi
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Günün Ayeti
Ey iman edenler! 

Allah’a, 
Peygamberine, Pey-
gamberine indirdiği 

Kitab’a ve daha önce 
indirdiği Kitab’a 

iman edin. 
Allah’ı, meleklerini, 
kitaplarını, Peygam-
berlerini ve âhiret 

gününü inkâr eden 
kimse iyice sapıtmış-

tır.
(Nisâ, 4/136)

Günün Hadisi
Eşinin senin üzerin-

de hakkı var!
(Müslim, “Sıyâm”, 

182)
GÜNÜN DUASI

Rabbim! Bana iyiler-
den olacak bir evlat 

ver!
(Sâffât, 37/100)

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: “Bağımlılık: İnsan Onuruyla Bağdaşmayan 
Hastalık”
“Kıyamet gününde in-
sanoğlu şu beş şeyden 
hesaba çekilmedikçe 
Rabbinin huzurundan 
bir yere kımıldaya-
maz: Ömrünü nerede 
ve nasıl geçirdiğin-
den, gençliğini nerede 
yıprattığından, malını 
nereden kazandığın-

dan, malını nerede harcadığından, bildiği ile amel edip etmedi-
ğinden.” (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 1)
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: 
“Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik; onları 
karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar ver-
dik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.”[1]
Aziz Müminler!
Yüce Rabbimiz, insanı eşref-i mahlûkat, yani varlık âleminin 
en şerefli üyesi olarak yaratmıştır. Tertemiz fıtratını korumak, 
dünya ve ahiret saadetine ermesini sağlamak için ona bazı 
sınırlar çizmiştir. İnsanoğlunun yaratılış gaye ve hikmetine uy-
gun olan güzellikleri helal kılmış; insanın onur ve haysiyetini 
zedeleyen, ona zarar veren çirkinlikleri ise yasaklamıştır. Yüce 
dinimizin yasaklarından biri de insanın iradesini elinden alan, 
onu bedenen ve ruhen tükenişe sürükleyen bağımlılıktır.
Çağımızda toplumları derinden sarsan önemli bir sorundur 
bağımlılık. Alkol, uyuşturucu, kumar, sigara ve teknoloji gibi 
bağımlılıklar çocuklarımızı, gençlerimizi, gelecek nesillerimizi 
ve bütün insanlığı tehdit etmektedir. Zira bağımlılıkla birçok 
hastalığa kapı aralanıyor. İnsan onuruyla bağdaşmayan şiddet 
körükleniyor. Bin bir emekle kurulan yuvalar dağılıyor, ocaklar 
sönüyor. Haksız kazançla kin ve düşmanlık tohumları ekiliyor. 
Dijital ekranların esareti altında asıl sorumluluklar unutulu-
yor, ihmal ediliyor. Nice insan gerçek hayattan uzak, yalnızlık 
girdabında kayboluyor; hayal dünyasında sahte mutlulukların 
peşinden koşuyor.
Bağımlılık, varoluş gayemizi unutturan bir hastalıktır ve her 
şeyden önce Rabbimizin bizlere bahşettiği akıl, irade, sağlık, 
ömür, servet gibi nimetlere karşı nankörlüktür. Bizim için 
takdir edilen insan olma şerefine gölge düşürmektir. Sadece 
bugünümüzü değil; yarınlarımızı ve ahiretimizi de tehlikeye 
atmaktır.
O halde bize düşen bağımlılıklara karşı uyanık olmaktır. Beden 
ve ruh sağlığımızın en büyük düşmanı olan alkol ve uyuşturu-
cu gibi zararlı maddelerin her türlüsünden sakınmak ve sakın-
dırmaktır. Kumar illetiyle ömrümüzü, mal ve servetimizi heder 
etmemektir.  
Teknolojiyi bilinçli kullanmak, vaktimizi beyhûde tüketme-
mektir. Güzel alışkanlıkların ve ahlakın aile içinde kazanıldı-
ğını; yavrularımızın ancak bizim ilgi ve desteğimizle bağım-
lılıktan uzak kalabileceğini unutmamaktır. Ailemizde ya da 
çevremizde bağımlı olan varsa danışmanlık ve tedavi merkezle-
rine yönlendirmektir.
Hutbemi Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in şu uyarısıyla bitiriyorum: 
“Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilme-
dikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz: Ömrünü 
nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, 
malını nereden kazandığından, malını nerede harcadığından, 
bildiği ile amel edip etmediğinden.”[2]

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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 Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Ümit GÖKDEMİR  ile birlikte, İlçemizde bulunan 
Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğ-
rencilerle bir araya geldi. Okul idarecilerinden eğitim 
ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Dursunbey Kaymakamlığı
" Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" Gerçekleştirildi.
Ülke genelinde tüm okullarımızda 4 Mart 2022 Cuma günü saat 
11.30'da 81 ilimizde Valiliklerimizin koordinasyonunda eş zaman-
lı “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” ilçemizde de Sadullah Özer 
İlkokulunda yapıldı.

        Aynı zamanda 2022 yılı “Afet Tatbikat Yılı” olması nedeniyle 
Kaymakamımız Sayın Rahmi BULUT  Koordinesinde İlçe Emniyet 
Müdür Vekili, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe 
Yazı İşleri Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, İtfaiye, Kızılay, Dursunbey 
Arama Kurtarma Derneği temsilcileri ile tatbikat mahallinde incele-
melerde bulundu.

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

 Dursunbey Kaymakamlığı 
Kaymakamımız Rahmi BULUT İlçemizde görev yapan bayan Ku-
rum Amirleri ile " 8 Mart Dünya Kadınlar Günü " münasebetiyle 
kahvaltı programı gerçekleştirerek bu vesile ile tüm kadınların 8 
Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT Habersiz Denetimler Kapsamında 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü denetledi. İlçe Tarım ve Or-
man Müdürü Rifat KÜLAHLI ile Stokculuk ve aşırı fiyat satışları 
hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlığında İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Ümit GÖKDEMİR ve öğretmenlerimizin katılımıyla BİGEP ve 
Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.
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BALIKESİR DURSUNBEYLİLER DERNEGİ
            

KARESİ’NİN ANNE ADAYLARI MEZUN OLDU
KARESİ’DE ANNE ADAYLARI DAHA BİLİNÇLİ

Mega Yıldız Lokantası sahibi Sinan Ergüven WBO Avru-
pa Şampiyonu Ali Eren Demirezeni Lokantasında ağırlıyarak 

Özel yapım kilime baskılı Hediye taktim etti.

            

BLK Dursunbeyliler Derneği
Hemşerimiz Rıdvan GÜVEN  Balıkesir Dursunbeyliler derne-
ğimizi ziyaret ederek üye oldu. 
Kendilerine bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz.
.Balıkesir Dursunbey’liler Derneği başkanı  Rahmi Kireç

Karesi Belediyesi, Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi 
Sağlık Yüksek Okulu işbirliği ile düzenlenen “Doğuma Hazırlık Kursu” 
eğitimleri sona erdi. Online düzenlenen eğitimleri bitiren anne adayları 
için düzenlenen törende konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 
“Kurslarımızdan mezun olan anne adayları, doğuma farkında olarak ha-
zırlanıyor ve çocuklarını bilinçli bir şekilde büyütüyor” dedi.

BLK Dursunbeyliler 
Derneği Hemşerimiz 
Fuat ÖZER Balıkesir 

Dursunbeyliler derne-
ğimizi ziyaret ederek 
üye oldu. Kendilerine 
bu nazik ziyaretinden 

dolayı teşekkür ederiz.
.Balıkesir Dursunbey’li-

ler Derneği başkanı  
Rahmi Kireç

ULUSLARARASI ALTIEYLÜL TÜLÜTABAK TİYATRO 
FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

Mega Yıldız Lokantası sahibi Sinan Ergüven, Ame-
rikada aldığı galibiyetle  göğsümüzü kabartan aynı 
zamanda WBO Avrupa Şampiyonu Ali Eren Demi-
rezen kardeşim ve ailesini akşam yemeğinde ağır-
ladık.  Kendisine, özel yapım kilime baskılı fotoğraf 
hediyesini takdim ettik. Başarıyla bizi her seferinde 
gururlandıran Ali Eren Demirezen’e ve ailesine te-
şekkürlerimi sunuyorum.dedi

Altıeylül Belediyesi’nin organize ettiği Uluslararası Altıeylül Tülüta-
bak Tiyatro Festivali ‘ne vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi devam 
ediyor. 
BAŞKAN AVCI “ŞEHRİN KÜLTÜR-SANAT HAYATINI CANLANDIR-
MAYA GAYRET EDİYORUZ”
Devam eden Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali 

boyunca Dans Eden Eşek, Kırmızı 
Duvar, By Mıstık Show, Kukla Oyu-
nu ve Sihirli Anahtar isimli tiyatro 
oyunları ile çocuklar; Dikenli Aşk 
Hikâyesi, Bir Delinin Hatıra Defteri, 
Deli, Misafir, 9 Canlı, Sizi Tanıyo-
rum ve Şerefine İnsanoğlu isimli 
tiyatro oyunları ile de yetişkinler 
Hasan Can Kültür Merkezi’nde ülke 
içinden ve ülke dışından tiyatrocu-

ların sahnelediği oyunlarla bir araya gelecekler. Böylesine anlamlı 
ve kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapan Altıeylül Beledi-
yesi, sanat camiasının da takdirini kazanmayı başararak Altıeylül’ü 
kültür-sanat başkenti yapma yolunda ilerlemeye devam ediyor.


