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BAŞKAN BAŞARAN: “REHAVETE KAPILMADAN, 
DOĞRU ADAMLA YOLA DEVAM”

 

 

28 Mayıs’ta Demokrasi şölenini taçlandıracaklarını ifade eden AK 
Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Balıkesir’in “28 Mayıs Büyük 
Türkiye Zaferine Hazır” olduğunu söyledi.
- BAŞKAN BAŞARAN: “REHAVETE KAPILMADAN, DOĞRU ADAM-
LA YOLA DEVAM”
AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı geniş katılımlı “İl Danışma İstişare 
ve Değerlendirme” toplantısını “28 Mayıs’ta Büyük Türkiye Zaferine 

hazırız” diyerek Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. 
Toplantıya; AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri ve 
Milletvekili Adayları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Kadın Kolları ve Gençlik 
Kolları Başkanları, İl 3 Kademe Yönetim Kurulu Üyeleri, 20 İlçe Baş-
kanı ve 3 Kademe Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.       devamı sayfa 3’de
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DURSUNBEY HABERLERİ
Dursunbey Belediyesi

Büyükşehir’den 19 Mayıs’a özel 
Gençlik Festivali

Dursunbey Belediyesi 
Yerli ve Milli gururumuz  #TOGG Dursun 
bey’de.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Ha-
san Avcı “Şehrimizde yaşanan şiddetli sağanak yağmur sonrası tüm ekiplerimiz sahada 

yoğun bir mesai yapıyor.

Büyükşehir, en çok sevdikleri sanatçıları 
gençlerle buluşturuyor
--- Büyükşehir’den, 19 Mayıs’a özel Genç-
lik Festivali
--- Balıkesir’de, Gençlik Festivali rüzgârı 
esecek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’ın, geçtiğimiz yıl 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 
onuruna başlattığı Gençlik Festivali bu yıl 
da gençlerin en çok sevdiği sanatçıların 
konserleriyle büyük bir coşkuyla devam 
edecek.
Türkiye’nin En Genç Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, geçtiğimiz yıl 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı onuruna düzenlediği Gençlik 
Festivali’ni bu yıl da muhteşem konser-

lerle devam ettiriyor. Önceki yıl; Balıkesir 
Merkez, Bandırma ve Edremit’te 6 konserle 
100 binin üzerinde genci ağırlayan Gençlik 
Festivali, bu yıl 8 konserle daha çok genci 
bir araya getirecek.
4 GÜNDE 10 SANATÇI GENÇLERLE BULU-
ŞACAK
Çamlık Dijital Gençlik Merkezi’nde saat: 
20.00’de başlayacak konserlerde; 18 Mayıs 
Perşembe günü Mehmet Erdem, 19 Mayıs 
Cuma günü Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, 
20 Mayıs Cumartesi günü Emir Can İğrek 
ile 21 Mayıs Pazar günü Ceza gençlerle bu-
luşacak. Edremit İlçesi Akçay Meydanı’nda 
da iki gün art arda düzenlenecek konser-
lerde; 19 Mayıs Cuma günü Güneş, 20 
Mayıs Cumartesi günü Çakal ve Reckol 
sevenleriyle buluşacak. Bandırma İlçesi 
Cumhuriyet Meydan’ında; Emre Kaya 20 
Mayıs Cumartesi günü, Gripin ise 21 Ma-
yıs Pazar günü sahne alacak. Edremit ve 
Bandırma’da, Gençlik Festivali kapsamın-
da düzenlenecek konserler saat: 21.00’de 
başlayacak. 
Muhteşem bir atmosferde gençlerin en çok 
takip ettiği ve beğendiği sanatçıların katılı-
mıyla gerçekleşecek Gençlik Festivali, her 
geçen yıl daha kapsamlı hale getirilecek.

TOGG'un Balıkesir turu Dursunbey ile sürdü. 
Kent meydanında meşaleler yakılarak karşı-
lanan Türkiye'nin yerli ve milli otomobiline 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TOGG ile deneyim sürüşü yapma fırsatını yakala-
yan Başkan Ramazan Bahçavan aracı çok beğen-
diğini söyledi.

Balıkesir Büyük-
şehir Belediyesi 
Başkanı Yücel 
Yılmaz: "Şehrimiz-
de yaşanan şiddetli 
sağanak yağmur 
sonrası tüm ekiple-
rimiz sahada yoğun 
bir mesai yapıyor. 
Kentin dört bir 
yanında teyakkuz 
halindeyiz.
Her şey kontrolü-
müz altında. Gece 
boyunca ben de sa-
hada olacağım."
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KARESİ BELEDİYE BAŞKANI 
DİNÇER ORKAN

BAŞKAN BAŞARAN: “REHAVETE KAPILMADAN, 
DOĞRU ADAMLA YOLA DEVAM”

Başkan Dinçer Orkan
Burası Alaca Mescidi ve 41 Bayrak Adamı ile 
Kuva-yi Milliye ateşinin ilk yandığı yer!
Tüm hemşehrilerimizin 16 Mayıs #KuvayiMilli-
yeGünü kutlu olsun!

“Bizim atacağımız her kurşun, şark ve İslam 
aleminin ebedi kurtuluşuna yoksa mazaallah 
ebedi esaretine sebep olacaktır”

Vehbi Bolak Bey, Alaca Mescid, 16 Mayıs 1919
Vatan sevgisiyle bağımsızlığımız için savaşan 
tüm kahramanlarımızın ruhları şâd olsun.
Saygıyla ve rahmetle anıyorum.
#KuvayiMilliyeGünü

                                                baştarafı sayfa 1’de
28 Mayıs’ta Demokrasi şölenini taçlandıracak-
larını ifade eden AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem 
Başaran, Balıkesir’in “28 Mayıs Büyük Türkiye 
Zaferine Hazır” olduğunu söyledi.
EKREM BAŞARAN: “REHAVETE KAPILMADAN 
ÇALIŞACAK, SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ”
AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran Cumhur-
başkanlığı seçimi ikinci tur için rehavet uyarısı 
yaptı. Başaran, "Nasıl ki, 14 Mayıs’ta büyük 
bir zafere imza atıp mecliste Cumhur İttifakını 
güçlü bir şekilde meclise gönderdiysek, na-
sıl ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ı yüzde 49,5 oyla en yakın rakibine 
5-6’lık yüzdeyle birinci seçtiysek şimdi de bu 
meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete mey-
dan vermeden çalışmalarımıza ara vermeden 
devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
tercihini Cumhurbaşkanımızdan yana kullanan 
27 milyon 133 bini aşkın vatandaşımıza ayrıca 
teşekkür ediyorum. Bize oy veren kardeşlerimi-
ze sıkı sıkıya sarılacak, onlara sahip çıkacağız. 
Cumhurbaşkanlığında aldığımız yüzde 49.5 
oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimiz 
olacak.

“DEPREMZEDELERİMİZE SAHİP ÇIKMAK BİZİM 
BOYNUMUZUN BORCUDUR”
Ayrıca; 14 Mayıs’ta diğer adaylara oy vermiş 
insanlarımızdan gönüllerini kazanabileceğimiz 
herkesin evine, iş yerine gidecek ve desteğini 
alacağız. 2’nci turda da hep olduğu gibi sözü-
müzü yine doğrudan milletimize söyleyeceğiz, 
milletimizden destek isteyeceğiz. Doğru adamla 
yola devam edip Balıkesir’imiz de alınan oy-
dan daha fazlasını alacak şekilde çalışıp, 28 
Mayıs’ta Büyük Türkiye Zaferini gerçekleştirip, 
Cumhurbaşkanımızı tarihin en büyük oy oranıy-
la tekrar seçeceğiz. 
Ayrıca 7’li masa ortaklarının türlü hakaretleri-
ne maruz kalan depremzede vatandaşlarımıza 
yalnız olmadıklarını göstermek boynumuzun 
borcudur. 
Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın verdiği 
sözü yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi 
olmasın. CHP'li belediyeler veya başka kuruluş-
ların yardımlarını kestiği depremzedeler varsa 
tespit edip hemen bulundukları yerde valilik 
veya kaymakamlıklara başvurularını sağlayıp, 
depremzedelerimizin yanında olmaya devam 
edeceğiz” dedi.
'28 MAYIS'TA DEMOKRASİYİ ZAFERLE TAÇ-
LANDIRACAĞIZ'
Zaman kısa olmasına rağmen 14 Mayıs seçim-
lerinde yoğun ve etkili bir çalışma gerçekleştir-
diklerini belirten AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem 
Başaran, “Milletvekili adaylarımızı, Belediye 
Başkanlarımızı, İl Teşkilatımızı, İlçe başkanları-
mızı ve yönetimlerini, sandık kurulu üyelerimizi, 
müşahitlerimizi, bizimle birlikte bu süreci büyük 
gayret ve samimiyetle yönetenleri buradan teb-
rik ediyorum. Hepinizden, tüm teşkilatımızdan 
Allah razı olsun.
“CUMHUR İTTİFAKI OLARAK ÇALIŞMALARIMI-
ZA ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ”
İnşallah aynı gayreti daha fazlasıyla 28 Mayıs'ta 

göstererek bu demokrasi şölenini büyük bir 
zaferle taçlandıracağız. 28 Şubat’taki Cumhur-
başkanlığı seçimi için, Seçim koordinasyon 
merkezlerimizle, Cumhur İttifakı ortaklarımız 
Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi, 
Büyük Birlik Partisi İl ve İlçe Yönetimlerimizin 
de katkılarıyla çalışmalarımıza hiç ara verme-
den, rehavete kapılmadan birlik ve beraberlik 
içerisinde yürüteceğiz” dedi.
“KARŞIMIZDAKİ 7’Lİ MASA, MİLLİ İRADENİN 
ÜZERİNE GÖLGE DÜŞÜRMEK İÇİN ÇABALI-
YOR”
Rehavete kapılmadan, kalan 10 günlük süreyi 
tam saha, birebir çalışma yaparak sürdüre-
ceklerinin altını çizen Başkan Başaran, “Gerek 
teşkilatlarımızın programlarıyla, gerek mil-
letvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın 
kendi müstakil programlarıyla sıkı bir çalışma 
gerçekleştireceğiz. Bu meseleyi bitirene kadar 
en küçük rehavete, boşluğa meydan vermeden 
aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdü-
receğiz. Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi 
açık ara geride bitirdikleri halde suyu bulandır-
mak, milli iradenin üzerine gölge düşürmek için 
her şeyi yapıyorlar. Emin olun, 28 Mayıs'a kadar 
da bu tavırlarını devam ettireceklerdir. Şayet biz 
sağlam durmaz faaliyetlerimizi aynı
şekilde yürütmezsek Terör örgütleriyle yata 
kalka, onların da yöntemlerini siyasette de 
uygulayarak, yalandan tiyatrolarla milletimizi 
kandırmaya devam edecekler. Bunların niyeti 14 
Mayıs’ta açık bir şekilde ortaya çıktı.
“GÜVEN ve İSTİKRARA YÖNELİK GİRİŞİMLERE 
DUR DİYECEĞİZ”
28 Mayıs’ta bunların Ülkemizdeki huzur, güven 
ve istikrarı bir türlü bozamaya yönelik girişim-
lerine dur diyeceğiz. Sandıklara tekrar sahip 
çıkacağız. Biz 28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı 
sarılarak ülkemiz, milletimiz ve Cumhur İttifakı 
üzerine oynanan oyunu bozacağız. Bunu yapa-
cak olan da sizlersiniz.
 Her biriniz kendi ilçenizde büyük zaferi ilan 
edeceğimiz 28 Mayıs'a kadar gece gündüz 
çalışacak, Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye 
Yüzyılı'nın inşasına omuz vereceğiz. 
Cumhurbaşkanımızın bize olan güvenini boşa 
çıkarmayacağız. Rabbim bizlere Cumhurbaş-
kanımıza yol arkadaşlığı yapma imkanı verdiği 
için hamdediyorum. 
28 Mayıs’ta zafer Cumhurbaşkanımızın, zafer 
milletimizin olacak. Doğru adamla yolumuza 
devam edeceğiz" dedi.
“28 MAYIS’TA BÜYÜK TÜRKİYE ZAFERİNE 
HAZIRIZ!”
AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, 28 
Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde 
sandıklara sahip çıkmanın önemine değinerek, 
14 Mayıs’ta gösterilen gayretin devam ettirilme-
sini istedi. 
Başaran ayrıca, 28 Mayıs seçimlerinde sandık 
bazlı yapılacak çalışmalar hakkında da tüm 
teşkilat üyelerine bilgilendirmelerde bulunarak, 
yapılması gerekenler hususunda talimatlarda 
bulundu. Kalan 10 günlük sürenin tam saha ve 
birebir çalışmayla devam ettirileceklerini belir-
ten Başkan Başaran, tüm teşkilat mensupları-
nın sandıklara sahip çıkma noktasında teyak-
kuzda olacağını ve 28 Mayıs’ta büyük Türkiye 
zaferine hazır olduklarının altını çizdi. AK Parti İl 
Başkanı Dt. Ekrem Başaran’ın konuşmasının ar-
dından; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti 
Balıkesir Milletvekililleri İsmail Ok, Mustafa 
Canbey ve Ali Taylan Öztaylan ile Milletvekili 
adayları Mehmet Aydemir ve Ahmet Gür birer 
konuşma yaptılar. 
Toplantı birlik, beraberlik ve 28 Mayıs’ta Büyük 
Türkiye Zaferini Türk Milleti ile kazanma mesa-
jıyla sona erdi.
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, 
19 Mayıs mesajı yayınladı:

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
Sivil Afet ve Yangın Gönüllüsü Eğitimlerimiz 
Devam Ediyor…
2021 Yılında Balıkesir Valiliği himayesinde 
Bölge Müdürlüğümüz, Balıkesir İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü (AFAD) ve BBB İtfaiye Dai-
re Başkanlığının paydaşı olduğu “Sivil Afet ve 
Yangın Gönüllüsü” eğitimleri, orman içi veya 
orman kenarında faaliyet gösteren Maden Şir-
ketleri, Fabrika, Hafriyat Ocakları ve benzeri 
kuruluşlardaki çalışanlara verilen eğitimlerle 
devam etmektedir.

Bölge Müdürlüğümüz İvrindi Orman İşletme 
Müdürlüğü Teknik Personelince, İvrindi İlçesi 
sınırlarında faaliyet gösteren TÜMAD Maden-
cilik Şirketi çalışanlarına verilen eğitimde;
Orman yangınlarında kullanılması gereken 
teknik malzemeler,
Yangınlara müdahale eden görevlilere lojistik 
destek,
Müdahale teknikleri gibi konularda bilgiler 
verilmiştir.
#OrmanVatandırVatanCandır
#SivilAfetveOrmanYangınGönüllüsü

Balıkesir Orman Bölge
 Müdürlüğü

“Önleme – Arama” Kontrol-
lerimiz Devam Ediyor…

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 
Orman İşletme Müdürlüklerince, olası Orman 
Suçlarını engelleme amacıyla “Önleme – Ara-
ma” kontrollerimize periyotlar halinde devam 
edilmektedir.

16 MAYIS KUVA-YI MİLLİYE GÜNÜNDE  BALIKESİR TARİHİ 
GÜNLERDEN BİRİNİ YAŞADI

16 MAYIS KUVA-YI MİLLİYE GÜNÜNDE  BALIKESİR 
TARİHİ GÜNLERDEN BİRİNİ YAŞADI
Kuvayi Milliye Günü kutlu olsun. 
Balıkesir'in vatanperver evlatları, bundan 104 yıl önce  16 Mayıs 1919 günü “Okuma Yur-
du” nda toplanarak düşmana karşı mücadele kararı aldılar.
Üç gün sonra 18 Mayıs 1919‘da da Alaca Mescit toplantısını gerçekleştirip “Heyeti 
Merkeziye"yi kurarak düşmana karşı ilk harekatı başlattılar.
Ruhları şad olsun
Bu tarihi olaya ev sahipliği yapan Alacamescit'in de Zağnos Paşa camii projesi gibi etra-
fının açılarak şehrin kimliğine yakışır bir şekle getirilmesi dileğiyle...

“Gençler en önemli değerimizdir”
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa 
Canbey, 19 Mayıs mesajı yayınladı:
“Gençler en önemli değerimizdir”
Milletvekili Canbey, mesajında şu ifadele-
re yer verdi;
"19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk liderliğinde aziz milletimizin 
Samsun’da başlattığı bağımsızlık müca-
delesi, tarihe gömülmek istenen bir mille-
tin küllerinden tekrar doğuşu, özgür ve
müreffeh yarınlara yürüyüşüdür.
19 Mayıs’ta canlanan milli ruh, bizlere 
ilham olmaya, yolumuzu aydınlatmaya 
devam etmektedir.
Türkiye, milletinden aldığı güçle, kaza-
nımlarını arttırmakta, birlik ve beraberlik 
içerisinde Türkiye Yüzyılı yolculuğunu 
sürdürmektedir.

Bu süreçte kuşkusuz, genç nesillerimize 
büyük görev ve sorumluluklar düşmek-
tedir. Çünkü güçlü Türkiye idealini yaşa-
tacak ve geleceğe taşıyacak olan gençle-
rimizdir. Bu sebeple Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
AK Parti olarak en önemli önceliğimiz
gençlerimizin yarınlara en güzel şekilde 
hazırlanmasına imkân sağlamak
ve onlara demokratik ve müreffeh bir ülke 
bırakmaktır.
Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve 
silah arkadaşlarını,şehitlerimizi rahmet, 
minnet ve şükranla yâd ediyor, gençleri-
mizin veaziz milletimizin Atatürk’ü anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten
kutluyorum."
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TÜRK DEVLETLERİ
12-KARLUKLAR 766-1221

Karluklar, VI. yüz-
yılda Doğu Göktürk 
Devleti’ne bağlı, 
Altay Dağları’nın ba-
tısındaki İrtiş Irmağı 
havzasında yaşıyor-
lardı.
Karluklular, Basmil-
ler ve Uygurlularla 
birleşerek, II. Gök-
türk Devletini yıktı-
lar. Çok geçmeden 

760 yılarında, Türgeşlerin hakimiyetine 
girdiler. 766 yılında Türgeşler karşı ayakla-
narak, Karluk devletini kurdular.

Talas savaşında,Arapları destekleyerek 
Orta Asya’da Çin nüfuzunu azatlılar.
İslamiyetin Orta Asya’da yayılmasını kolay-
laştırdılar. İslamiyet ile
ilk karşılaşan Türk boyları ve toplulukları-
dır.
780 yılından itibaren Uygur hakimiyetine 
girdiler.
840 yılında Uygurların yıkılmasıyla tekrar 
bağımsız kaldılar.
1221 yılındaki Moğol saldırısına uğradılar 
ve tarih sahnesinden
çekildiler. KARAHANLI devletinin kurulma-
sında etkili oldular.
13- UYGUR DEVLETİ (745-1207)
Kutluk Bilge Kül etrafında toplanarak, Or-
hun bölgesine yerleştiler.
Başkenti Karabalsagun’du.  Karluk ve 
Basmiller’le birleşerek II. Göktürk Devletini 
yıkarak 745 yılında Uygur Devletini kur-
dular. Karluk ve Basmilleride kendilerine 
bağladılar.
* Uygurlar Yerleşik hayata geçen ilk Türk 
topluluğudur.
* Cengiz Han’ın egemenliğine girmeleri-
ne rağmen medeniyette geliştiklerinden 
Moğollar’ı devlet teşkilatı, ticaret, bilim, 
sanat, alfabe gibi konularda etkilediler.
* Moğolların Türkleşmesinde önemli bir rol 
oynadılar. (Özbek ve Çağatay Türkleri)
* İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar’la 
savaştılar.
Moyençur Dönemi: Kutlug Kül Bilge 747’de 
öldü. Yerine oğlu Mo-yen-çur “kagan” 
oldu. Kuzeyde Kırgızlar’la, batıda Karluklar 
ve onlara yardım eden Türgişler, Basmiller, 
Sekiz-oğuz, Dokuz-Tatar ve Çikler’le savaş-
tı. Çu-Talas ve Kerulen’e kadar yaymışlar. 

Çin üzerindeki tesiri büyük oldu.
Böğü Dönemi: Moyençur’dan sonra başa 
BÖGÜ KAĞAN geçti. Uygur Türkleri
ile Çin arasında iyi ilişkiler kuruldu, ticaret 
gelişti. Bögü Kağan Çine yardım amacıyla 
“Tibet Seferine” çıktı Bögü Kağan tibet 
seferi sırasında iki mani rahibini yanında 
getirdi. Bu rahipler Uygur halkına Mani 
dinin öğretmeye başladı.
Mani Dininin Özelliği: Avlanmayı, et yemeyi 
ve savaşmayı yasaklayan bir dindir.
Mani Dininin Uygurlar üzerindeki Etkileri:
1- Uygurlar Savaşçılıklarını kaybettiler.
2- Yerleşik hayata geçtiler. (Türklerde ilk 
defa yerleşik hayata  Uygurlar geçmiştir.)
3- Yerleşik hayata geçmeleriyle Uygurlar 
ticaret,bilim, sanat ve edebiyat gibi bir çok 
alanda  geliştiler.
Uygur Devletinin Yıkılışı:
840 yılında, Kırgızları saldırısı sonucu 
dağıldılar. Uygurlar, Orhun bölgesinden 
ayrılarak; Kansu ve Turfan bölgelerine göç 
etmek zorunda kaldılar.
1- Turfan(Doğu Türkistan) Uygur Devleti: 
Kırgızlar tarafından kovulan Uygurların bir 
kısmı Turfan Bölgesi’ne gelerek, burada 
yeni bir devletini kurdular. Bu devletleri de 
Moğollar tarafından 1207’de yıkıldı. Uygur-
lar günümüzde Doğu Türkistan diye anılan 
bu bölgede Çin’e bağlı özerk bir devlet 
olarak yaşamaktadır.
2- Kansu(Sarı Uygur) Devleti: Kırgızlardan 
kaçarak Kansu Bölgesi’ne gelen Uygurlar 
tarafından kurulan bu devlete Sarı Uygur 
Devletide denilmektedir. 1209’da Moğolla-
rın hakimiyetine girmiştir.
UYGUR KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
Uygurlar zamanından kalan minyatürler, 
Maniheist kitaplarındaki sayfalardır. Bun-
lar kısmen dinî, kısmen dünyevî sahnele-
ricanlandırırlar. Bunlardan başka büyük 
resimler, sayfalar ve sancaklarkalmıştır ki, 
bunlar Mani mabetlerinde saklanır ve ayin-
lerde kullanılırdı. 

Bu Uygur minyatürleri, daha sonra İslâm 
minyatürlerinin kaynağı olmuştur.
Uygurlar, VII. yy.’da Budizm’i ve Bögü 
Kağan 762′de Mani dinini kabul Uygurlar, 
VII. yy.’da Budizm’i ve Bögü Kağan 762′de 
Mani dinini kabul etmişti. Uygurlar’ın sana-
tı daha çok Budizm olmakla beraber, bu iki
dinin çerçevesinde gelişmiştir.
Manihaî minyatürler Turfan ve Kansu’da, 
Orta İran (Pehlevî) veya Türk dilinde ya da 
iki dil karışık olarak yazılan dinî kitaplarda-
dır. Bunların üslûp özellikleri, uzun zaman 
devam etmiştir. VIII.-IX. yy. lacivert zeminli 
minyatürlerde çizgi ve ışık gölge, aynı za-
manda kullanılmıştır. 
Bu Manihaî yazmalar, Hoça’da hüküm 
süren Uygur kağanlarına ithaf ediliyordu. 
Bögü Kağan’ın himayesiyle Mani dini ya-
şayabilmiş, Hoço, Kansu ve Çin’de ma-
betler yaptırılmış, bu sayede Uygurlar’dan 
Manihaî minyatür ve resimler
kalmıştır.                      Prof.Ahmet Doğan

Balıkesir Orman Bölge
 Müdürlüğü/ Dursunbey

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
Odun Dışı Ürünler ve Ormanlardaki Sosyal 
Etkinlik Alanlarından Faydalandırma Eğitimleri 
Tamamlandı…

Bölge Müdürlüğümüz Ekosistem Hizmetleri 
Şube Müdürü Taner Nişancı ile Şube Müdür-
lüğü Mühendislerinin eğitimci, ilgili İşletme 
Müdürleri ile İşletme Müdürlüklerinde görevli 
teknik ve idari personelin dinleyici olarak katıl-
dığı eğitimlerde;
Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanındaki 
ormanlarımızdan üretilen başta #Reçine olmak 
üzere, #OrmanEmvaliArtıkları, #FıstıkÇamıKo-
zalağı, #KestaneMeyvesi, #Ihlamur, #Defne-
Yaprağı ile ormanlarımızda yetişen yıllık otsu 
bitkilerden #ÇuhaÇiçeği, #Kekik, #Papatya, 
#AdaÇayı, #Yosun vb. #OdunDışıOrmanÜrün-
lerinden ormanın dokusuna zarar vermeden, 
yöre halkının aile bütçesine katkı, Ülke ekono-
misine Döviz girdisi sağlanabilmesinin önemi 

ile, Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında 
bulunan #OrmanParkları, #BalOrmanları ve 
#EkoTurizmAlanlarının da yine orman doku-
suna zarar verilmesine müsaade edilmeden, 
halkımızın ve turizmin hizmetine sunulmasının 
önemi üzerinde durularak bilgiler paylaşıldı.
#OrmandaHayatVar
#OrmanVatandır
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 KARESİ’DE GENÇLERİN 
MERKEZİ YÜKSELİYOR

- KARESİ İHA ÜSSÜ ÇALIŞMALARI 
SÜRÜYOR

Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulama-
lı Eğitim ve Teknoloji Merkezi inşaat çalışmaları 
devam ediyor. Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 
İHA inşaatında incelemelerde bulunarak, mer-
kezin gençlerin projeler üretebileceği teknoloji 
üssü olacağını söyledi.
İlklere imza atarak farkındalık oluşturmak, tekno-
lojinin yön verdiği doğrultuda hizmetler yapmak 
ve en önemlisi ülkenin geleceği gençlere çağın 
anlamını taşıyan bir miras bırakmak adına Karesi 
Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. 
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan merkez 
inşaatında incelemelerde bulundu. Merkezin tek-
noloji üssü olacağını ifade eden Başkan Orkan, 
“İHA Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi’nde 
süren hummalı çalışmaları yerinde inceledik. İlk 
uçuş için artık sayılı zaman kaldı gençler!” açık-
lamasında bulundu.

“Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygula-
malı Eğitim ve Teknoloji Merkezi” inşa çalışma-
larının tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Başkan 
Orkan, “Türkiye’de bir ilk olacak uygulama ile 
Karesi, İnsansız Hava Aracı (İHA)Eğitim e Uygu-
lama Merkezi haline gelecek. Tesis, içinde kuru-
lacak Güneş Enerjisi Santrali ile elektrik ihtiyacı-
nı da kendi kendine karşılayacak” dedi.
GENÇLER PROJELER ÜRETEBİLECEK
Proje yerleşkesinde İHA teknolojilerine yönelik 
teorik ve uygulamalı eğitimler, sertifika prog-
ramları, İHA model üretimi ve Uçuş Yazılımları 
Geliştirme gibi eğitimler söz konusu olduğu gibi, 
eğlence amaçlı İHA uçuşları, İHA yarışları, RC 
Model Araç yarışları, E-spor turnuvaları da genç-
lerimiz ile buluşacak. Yerleşke eğlence imkanı 
tanırken bir yandan da teknoloji üzerine eğitim 
almış gençlerin aldıkları eğitimleri katma değer-
lere dönüştürecek inovatif projelerini yapabilme-
lerine imkan tanıyacak. 
Yerleşke hem yakın hem de uzak çevredeki genç 
ve ilgi duyan herkese hizmet verebilir bir vizyon 
ile hayata geçecek ve ayrıca hem ulusal hem de 
uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilir bir 
anlayış ile hizmet verecek.

19 MAYIS 1919 GENÇLİK
19 MAYIS ve GENÇLİK
Milletimizin tüm onur 
ve asaletiyle Büyük 
Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün rehberliğin-
de tarih sahnesinde 
bir defa daha şaha 
kalkışının başlangıcı 

19 Mayıs 1919 tarihidir. Bütün 
umutların tükenmeye başladığı bir dö-
nemde Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türk 
Milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek 
daha iyidir” diyerek Samsun’a çıkması, 
bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin 
de başlangıcı olmuştur. Bu tarih ile birlikte 
Türk Milleti, kendi makûs talihini tersine 
döndürmeye başlayarak, esaret altında var 
olunamayacağını ve kutsal vatan toprakla-
rımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm 
dünyaya haykırmıştır. 19 Mayıs, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün önderliğinde “Kurtuluş 
Savaşı” adı verilen bir destanın başlangı-
cıdır. 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan yakı-
lan özgürlük ateşi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılmasıyla birlikte kısa sürede 
dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Bugün-
kü mevcudiyetimizi ve hürriyetimizi o 
günlere borçluyuz.
Temelleri yine o günlerde Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından atılan “milli 
egemenlik” ilkesi ile birliğimiz ve bü-
tünlüğümüz sağlanarak, çarenin ancak 
millette olduğu tescillenmiştir. Bugün 
de vazgeçilmez güç kaynağımız millet 
iradesidir.
 Bunun yaşatılması için hepimize ve 
özellikle de Atatürk’ün 19 Mayıs’ı ar-
mağan ettiği gençlere büyük görevler 
düşmektedir.
Atatürk’ün Türk gençliğine duyduğu 
güvenin temelinde, gençlerin Milli 
Mücadele’nin ilk dönemlerinden iti-
baren kendisine verdikleri destek 
bulunmaktadır. Bununla birlikte Cum-
huriyetin kuruluş yıllarında da genç-
ler, Atatürk ilkelerinin korunup ayakta 
tutulmasında önemli roller üstlenmiş-
lerdir. 

Günümüzde ise gerek ülkemizin içinde 
bulunduğu siyasi ve ekonomik şartlar, 
gerekse milletlerarası ilişkilerde yaşa-
nan önemli gelişmeler Türk gençliğinin 
yine önemli sorumluluklar almasını 
gerektirmektedir. Ne var ki gençleri-
mizin bir kısmı bu sorumluluğu yükle-
nebilecek bir birikime sahip değildir, 
bir kısmı da sorumluluğa talip olmakla 
birlikte ne yapması gerektiğini bile-
memektedir. Dolayısıyla gençlerimize 
doğru hedefler belirlemek, bu hedef-
lere ulaşabilmeleri için yol göstermek 
çok büyük önem taşımaktadır. Bu, hem 
gençlerimizin kişisel gelişimleri hem 
de ülkemizin geleceği açısından herke-
sin üstlenmesi gereken bir görevdir.
Bu görevi yerine getirmek için yola 
çıkanların ilk yapması gereken, 
Atatürk’ün yaşamına, gençler için be-

lirlemiş olduğu yola bakmak olmalıdır. 
Atatürk’ün Türk gençliğinin eğitimi, 
gelişimi, sahip olması gereken ahlaki 
özellikleri, karakteri ve sorumlulukla-
rı üzerine yaptığı açıklamalar rehber 
niteliği taşımaktadır. Ancak bunun 
için öncelikli olarak Atatürk’ün doğru 
tanınması ve gösterdiği yolun doğru 
anlaşılması şarttır. Atatürk vatan ve 
millet sevgisini öncelikli tutan, medeni 
toplumlar seviyesine ulaşmayı hedef-
leyen, aynı zamanda da bu toplumları 
taklit etmekten kaçınan, kendi kültü-
rümüze ve tarihimize sahip çıkmamız 
gerektiğini vurgulayan, birleştirici ve 
bütünleştirici bir hayat görüşüne sa-
hipti. Atatürk, Cumhuriyeti emanet et-
tiği gençlerin de hem kendisinin sahip 
olduğu özellikleri taşımalarını, hem de 
hedeflediği gençliğin sahip olması ge-
reken karakteri tam anlamı ile kavrayıp 
uygulamaya geçirmelerini amaçlamıştı.
Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yok-
luklar içinde, büyük özverilerle kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti gençlere ema-
nettir. Bu değerli emaneti yaşatmak 
ve sonsuza kadar korumak, gelecek 
kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en 
başta gelen görev ve sorumluluğumuz-
dur.
Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma or-
tamı içinde üstesinden gelinemeyecek 
bir sorunun bulunmadığını unutmama-
mız gerekir. Birlik ve bütünlüğümüze 
yönelik her türlü saldırı veya tehdit 
karşısında daha fazla kenetlenerek hiç 
bir kimsenin, hangi amaçla ve ne şe-
kilde olursa olsun, huzur ve güvenliği-
mizi bozmasına fırsat vermemeliyiz. Ay 
yıldızlı bayrağımızın altında hepimizin 
bir ve bütün olarak yaşamasına imkân 
sağlayan Türkiye Cumhuriyetidir.
 Tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan 
devletimiz, gelen saldırılara karşı Cum-
huriyetin temel değerlerini korumaya 
sonuna kadar kararlıdır. Bu durumun 
sonsuza kadar devam edeceğinden 
kimsenin şüphesi olmasın.

Atatürk adına gençlere 19 Mayıs’ta son 
sözlerim şunlar olacaktır. “Ey Türk 
gençliği, sözüm sanadır. Bu Cum-
huriyet senin, o senin gerçek sesin. 
Kurşunlar sıkılıyorsa devlete, bayrağa, 
askere, cumhuriyete sen izin verme 
bunlara. Bu devlet bizim onurumuz. Bu 
hain saldırıyı yapanlar korkutmasın

seni. Türk genci, yürüdüğün bu yol 
hep güneşli değil. Bazen karanlık çö-
kebilir üstüne, sen bir adım dahi atma 
geriye. Bu ülke bizim. Her şartta bizle-
re bırakılan bu güzel vatanın emanetçi-
siyiz. Onurun ve şerefin varsa; Bayra-
ğına, Vatanına ve Ülkene sahip çık

Faruk Balcı   
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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 )

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 sela-
min aleyke ya Emîne vahyilla  

 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: “En Büyük Zen-
ginliğimiz Gençlerimiz”

 

 

Allah Resûlü (s.a.s), neşeyi ve huzuru 
Rabbine kullukta bulan gencin ideal bir 
genç olduğunu bildirmiş, iffetini koruyan 
ve gönlü mescitlere bağlı olan gencin ise 
mahşer günü Allah’ın arşının gölgesinde 
gölgeleneceğini müjdelemiştir. (Buhâri, 
Ezân, 36, Zekât, 16; Hudud, 19;Tirmizî, 
Zühd, 53)
Muhterem Müslümanlar!
Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyu-
ruyor: “Hani o gençler mağaraya sığın-
mışlardı da, ‘Ey Rabbimiz! Bize katından 
bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz 
şu durumda bize kurtuluşu ve doğruya 
ulaşmayı kolaylaştır’ demişlerdi.”[1]
Bu ayette anlatılanlar, Ashab-ı Kehf adıyla 
anılan ve Allah’a iman edip hakkı söy-
lemekten çekinmeyen bir avuç gençtir.
[2] Tıpkı genç yaşında tevhidi kuşanan, 
güzel örnekliği ve ibretli sözleriyle halkını 
uyaran Hz. İbrahim gibi.[3]  Canıyla im-
tihana tabi tutulan ve “Babacığım! Sana 
emredileni yap; inşallah beni sabreden-
lerden biri olarak bulacaksın”[4] diyen 
gencecik Hz. İsmail gibi. Kardeşleri tara-
fından kuyuya atılması, ağır imtihanlara 
tabi tutulmasına rağmen Rabbine itaatten 
vazgeçmeyen, “Ben Allah’a sığınırım”[5] 
diyerek nefsiyle mücadele eden iffet abi-
desi Hz. Yusuf gibi. Tıpkı annesi tarafın-
dan mabede adanan, hakaret ve iftiralara 
rağmen imanı ve sadakatiyle tarihe geçen 
Hz. Meryem[6] gibi.
Kıymetli Müminler!
Allah Resûlü (s.a.s), neşeyi ve huzuru 
Rabbine kullukta bulan gencin ideal bir 
genç olduğunu bildirmiş, iffetini koruyan 
ve gönlü mescitlere bağlı olan gencin ise 
mahşer günü Allah’ın arşının gölgesinde 
gölgeleneceğini[7] müjdelemiştir. Zira 
gençlik; hayallerin, heyecanın, merak ve 
arayışın en yoğun olduğu dönemdir. Öm-
rün en verimli ve değerli çağıdır. Dünya 
ve ahiret mutluluğunu kazanmanın, yo-
rulmaksızın çalışarak iyiliği çoğaltmanın 
zamanıdır. Bu sebeple mümin, gençliğini 
nerede ve nasıl harcadığından sorguya 
çekileceği[8] bilinciyle hareket etmeli ve 
bu nimetin kıymetini bilmelidir.
Aziz Müslümanlar!
Her asırda olduğu gibi günümüzde de 
gençlerimizi kuşatan bazı sorunlar bu-
lunmaktadır. Onların ümit ve ideallerini 
çalmak, heyecan ve enerjilerini istismar 
etmek isteyen hain eller vardır. Genç 
yüreklerle iletişim kanallarımızı kapattı-
ğımızda, nice sahte kurtarıcılar ve sanal 
âlemler onlara kapılarını açmaktadır. Ca-
zip ve eğlenceli görünen, geçici menfaat-
ler öneren başıboş bir dünya, gençlerin 
aile ve toplumdan kopmasına, mahremi-
yet sınırlarının çiğnenmesine ve bağımlı-
lık tuzağına düşmesine sebep olacaktır.
Muhterem Müslümanlar!

Gençlerimizi tehdit eden bir diğer prob-
lem, zararlı akımlar ve zehirli ideolojiler-
dir. Ailesinden yeterli ilgi ve sevgiyi gö-
remeyen, sorularına ikna edici cevaplar 
bulamayan, kendisini yalnız ve desteksiz 
hisseden gençlerimiz, İslam’ı temsil ettik-
lerini iddia eden din tacirlerinin, bozgun-
culuk yapan ve kan döken hain şebeke-
lerin hedefi olmaktadır. Bu durumda bize 
düşen, ister sanal âlemde isterse gerçek 
dünyada kurulan bütün tuzakları boşa çı-
karmak için gençlerimize rehberlik etmek,  
onları inanç ve medeniyet değerlerimizle 
buluşturmak olmalıdır. 
Değerli Müminler!
Genç nesillerimiz için en önemli tehlike-
lerden biri de hayatın anlamını, var olu-
şun gayesini kaybetmeleri, beden ve ruh 
sağlığının en büyük düşmanı olan zararlı 
alışkanlıklara ve teknoloji bağımlılığına 
müptela olmalarıdır. Göz aydınlığımız, 
sevincimiz, ümidimiz olan yavrularımız 
genç yaşta elimizden kayıp gitmektedir. 
Yüce dinimiz İslam’a, hidayet rehberi 
Kur’an’a, âlemlere rahmet ve en güzel 
örnek olarak gönderilen Resûl-i Ekrem 
(s.a.s)’in sünnetine sımsıkı sarılmak, 
gençlerimize sahip çıkmak önceliğimiz 
olmalıdır.
Aziz Müminler!
Gençler bir milletin geleceği, en büyük 
imkânı ve zenginliğidir. Gençliğine sahip 
çıkıp onları eğitimli ve güzel ahlaklı bir 
şekilde yetiştiren toplumlar geleceklerini 
inşa etmiş demektir. Peygamber Efendi-
miz (s.a.s), “Allah Teâlâ’nın İslam yolunda 
kendisine itaat eden nice fidanlar yetiştir-
meye devam edeceğini”[9] müjdelemek-
tedir. 
Aziz milletimizin ve ümmet-i 
Muhammed’in bekası için gençlerimizi 
anlamalı, onlara değer vermeliyiz. Dü-
şüncesini,  hayat tarzını, giyim kuşamını 
yargılayarak dışlamak yerine, hepsine ku-
cak açmalıyız. Kendilerini keşfetmelerini 
sağlayacak bir rol model de biz olmalıyız. 
Şuurlu nesiller için gençlerimizi sahih din 
bilgisiyle ve kültürümüzle donatmalıyız. 
Çağımızın gençlerine Resul-i Ekrem gibi 
yaklaşabilir, O’nun metodu ile İslam’ı 
temsil ve tebliğ edebilirsek bu asırda da 
ashabın gençlerine dost olacak yiğitler 
çıkacağını asla unutmamalıyız.

 Günün Ayeti
Her insanın sorumluluğunu omuzuna 
yükledik. Kıyamet gününde insana, 
açılmış vaziyette önüne konulacak 
olan bir kitap çıkaracağız.”Oku şimdi 
kitabını! Bugün kendini yargılamak 
üzere kendi nefsin yeter!”(İsrâ, 17/13-14)

Günün Hadisi
Kim bir kötülük yapmak isteyip sonra 
bundan vazgeçerse Allah, bunu ta-
mamlanmış bir iyilik olarak kaydeder. 
Şayet kötülük yapmak isteyip sonra 
onu yaparsa Allah, o kötülüğü sadece 
bir günah olarak kaydeder.
 (Buhârî, “Rikâk”, 31)

Günün Duası
Allah’ım! Nefsime takvalı olmayı nasip 
eyle ve onu arındır.(Nesâî, “İstiâze”, 13)
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı’nın 104. yılı dönümü etkinlikleri 
çerçevesinde düzenlenecek olan Altıeylül 
Gençlik Haftası 17 Mayıs ve 18 Mayıs tarih-
leri arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
Yaşam Kompleksinde yapılacak. 
Altıeylül Belediyesi Gençlik Haftası içeri-

sinde 17-18 Mayıs tarihleri arasında Genç-
lik Şöleni düzenliyor. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk Yaşam Kompleksinde düzenlenecek 
olan şölen ,17 Mayıs Çarşamba günü saat 
17.30’da 3 atış basketbol etkinliği ile baş-
layacak ve 18 Mayıs Perşembe günü saat 
18:00’de devam edecek. 
17 Mayıs Çarşamba günü yapılacak et-
kinlikler kapsamı içerisinde saat 17:30’da 
başlayıp; saat 21.15’e kadar devam edecek.  
Etkinlikler; saat 17:30’da 3 Atış Basketbol 
etkinliği, saat 18:00’de BALKES Gostake 
Kaykay ve Patenciler gösterisi, 19:00’da 
Gençler çuval etkinliği, 20:00’de Gençler 
Halat Çekme Etkinliği, 20:30’da Askımaska 
Halk Oyunları gösterimi ve 21:15’de Güzel 
Sanatlar Gençlik Konseri gerçekleştirilecek.
18 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’de 3 
Atış Basketbol etkinliği ile başlayacak olan 
Gençlik Şöleni etkinlikleri devamında saat 
18.00’de Goskate Kaykay ve Paten etkinli-
ği, saat 19.00’da Yumurta taşıma etkinliği, 
20.00’de Mimar Sinan Mesleki Teknik Anado-
lu Lisesi Dart Etkinliği, 21.00’de Askımaska 
Halk Oyunları gösterimi, 21.45’de  DJ Gök-

han Canlı Performans ve 22: 45’de ise Dilek 
Feneri Etkinliği yapılacak.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Cum-
huriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün gençlerimize armağan ettiği 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramı öncesi gençlerimizle bir araya gelmek 
istedik. 
Gençlere verdiğimiz önem ve destek doğ-
rultusunda düzenlemiş olduğumuz Gençlik 
Şöleni içerisinde yer alan etkinliklere 7’den 
70’e Altıeylüllü vatandaşlarımızı ve Balıkesir-
lileri bekliyoruz dedi. 
Başkan Avcı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
Yaşam Kompleksi içerisinde yer alan Asuva 
Parkta 17 Mayıs Çarşamba ve 18 Mayıs Per-
şembe günü Gençlik Şöleni gerçekleştirece-
ğiz. Altıeylül’ümüze kazandırdığımız eserle-
rin ve hizmetlerin yanında ilçemizin kültür 
ve sanat anlamında da gelişmesini istiyor, 
Altıeylül’de kültür, sanat, spor etkinlikleri 
düzenlemeye devam ediyoruz. 
Herkesi 17-18 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleştirmiş olduğumuz “GENÇLİK 
ŞÖLENİ”ne bekliyoruz” diye konuştu.


