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-- Sağlıkla yaş alacaklar---

Büyükşehir’den yaşlı bireylere sağlık ve psiko-sosyal yönden destek

--- Sağlıkla yaş alacaklar--- Büyükşehir’den yaşlı bireylere sağlık ve
psiko-sosyal yönden destek
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Sındırgı Belediyesi işbirliğinde
“Sağlıkla Yaş Alıyoruz”
projesi hayata geçirilmeye başlandı. Toplamda 150 kişinin faydalanacağı proje kapsamında ilk grupta yer alan yaşlı bireylere,
Sındırgı’da özel bir tesiste 3 gün boyunca sağlık ve psikososyal
yönden destek sağlandı.
Yaşlılıkta ortaya çıkan fizyolojik değişimler sonucunda; bedensel
fonksiyonların yavaşlaması ve yaşam aktivitesinin sınırlanması
nedeniyle gündelik hayata uyumu azalan yaşlılara yönelik,
Balıkesir Büyükşehir Belediye ile Sındırgı Belediyesi; Aile, Çalış-

ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından hibe almaya hak kazanan
“Sağlıkla Yaş Alıyoruz” projesini başlattı. Evde bakım problemleri
ve sosyo-ekonomik etkenler sebebiyle huzurevlerinde yaşayan
yaşlıların her ne kadar gereksinimleri karşılansa da kendi yaşamları
üzerinde denetimlerinin azalması dolayısıyla proje ilk olarak buralarda kalan yaşlılara yönelik gerçekleştiriliyor. Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Firdevs
Saraçoğlu Yaşlı Bakımevi ve Sosyal Destek Merkezi’nde kalan yaşlı
bireyler ile talepte bulunarak hizmet almaya uygun görülen 65 yaş
üstü toplam 150 birey, gruplar halinde pandemi tedbirleri kapsamında projeden yararlanacak.

ENGELLİ BİREYLERE DE REHABİLİTE HİZMETİ SUNULACAK

FİZYOTERAPİSTLER EŞLİĞİNDE
HİDROTERAPİ UYGULANIYOR

Yaşlı bireylere, sağlık ve psiko-sosyal
yönden destekleyici olması amacıyla;
zengin doğal ve termal kaynaklara sahip
Sındırgı’nın termal tesislerinde, fizyoterapistler eşliğinde hidroterapi aldırılıyor.
Yaşlı bireyler, Sındırgı’da özel bir tesiste;
hasta bakıcı, hemşire, diyetisyen, psikolog, sosyolog ve masör eşliğinde hoşça
vakit geçirdiler.
Bölgede kurulan 500 metrekarelik bir serada hortikültürel terapi bahçesi faaliyetle-

ri gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda; yaşlı bireyler toprak ile
birleşiyor, üretime dâhil olarak saksı bitki
ekimi, mevsimlik meyve-sebze üretimi gibi
uygulamaları yapıyorlar.
Ayrıca; psiko-sosyal destek ve diğer çeşitli fiziksel aktiviteler için Akpınar Yaşam
Merkezi ile lavanta bahçesine yönelik
ziyaretler, müzik dinletisi ve diğer sosyal
faaliyetler gerçekleştiriliyor.
Gerçekleştirilen bu program ile sorunların
çözümlenmesine ve sağlıklı yaşlanmanın
gerçekleştirilmesine katkı sunulacak.

ENGELLİ BİREYLERE DE REHABİLİTE HİZMETİ SUNULACAK

Proje süresince 15 günde bir gruplar halinde
yaşlı bireyler programa dâhil edilecek ve yıl
içerisinde bu uygulamalar belirli aralıklarla
tekrar edecek.
Program bitiminde bireylere memnuniyet anketi düzenlenerek geri dönüşlerinin alınması
sağlanacak, devamında ise projenin engelli
bireylere de uygulanabilmesi sağlanarak
rehabilitasyon anlamında yaş sınırına takılan engelli bireylere yaşam boyu rehabilite
hizmeti sunulabilecek.
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BİZLER VATAN NÖBETİMİZİN BAŞINDAYIZ:
HODRİ MEYDAN

İlim Yayma Cemiyeti Dursunbey
Şubesi

BİZLER VATAN NÖBETİMİZİN BAŞINDAYIZ: HODRİ MEYDAN
Bu aziz millet, tarihin en organize ve en
alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut
olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek
istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih
sahnesinin dışına atmak isteyen dâhilî ve
haricî düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır.
15 Temmuz’da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri
yayınlama cür’etine ve hadsizliğine kalkışmışlar!
Millet iradesine karşı hâlâ bu gibi anti
demokratik girişimlerden, darbe imalı
bildirilerden, milletin kendilerine verdiği
rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan
bedhahlardan bir sonuç alabileceğini
düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri
Meydan!
Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı
en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan
kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dâhilî ve haricî bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları
bilmeliler ki, biz gerektiğinde “BİN gider
BİR döneriz ama ZAFERLE döneriz.”
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
İlim Yayma Cemiyeti Dursunbey Şubesi
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BU VATANIN EMANET EDİLDİĞİ GENÇLİĞE
BU VATANIN EMANET EDİLDİĞİ GENÇLİĞE

İlginç bir gençlik yetiştiriyoruz. Okumayan,
bilmeyen, vatan, millet
konusunda hassasiyeti olmayan, köşe dönmeci ve
bencil ilginç bir nesil geldi. Kendinden başka bir
FARUK BALCI şeyi düşünmeyen, önemsemeyen, yetiştiği şehri,
yetiştiği vatanı kendi geleceği için bir
kalemde silebilen ve arkasına dönüp
bakmadan terk edebilen bir nesil.
Vatanı sevmenin, ülkesine âşık olmanın
bedelinin çok ağır olduğu şu günlerde
ülkesine, şehrine kendi ufacık menfaatleri için sırtını kolayca dönebilme
bencilliğini gösteren gençleri gördükçe
geleceğimizden endişe ediyoruz.
Bizim gençliğimizde; Okuyan, bilen,
fikirlerini tartışan, bu topraklar için
dertlenen, bu topraklar için çabalayan
bir gençlik vardı. Yanlış yapıyordu veya
doğru yapıyordu… Fakat menfaati için
değil; vatanı, kendi inandığı doğrular
için yapıyordu.
Bu ülkenin geri kalmasından, fakirliğinden, ekonomisinin düzelememesinden, dün emrinde olan ülkelere bugün
muhtaç olmasından gözyaşı döken kaç
genç var günümüzde. Bugün kaç genç
“benim vatanım” diyebilecek vatan sevgisine sahip.
Kaç genç bu ülkede yaşamak istiyor,
kaç genç bu vatan için canını verebilecek inanca sahip. Bugünün gençliğine
eğitim sisteminin, medyanın ve belki
de bir zamanlar bu ülkeyi yönetenlerin
bilerek ve isteyerek dayattığı fikirsiz,
kitapsız, inançsız gençlik tipi bu topluma uymamakla birlikte ne yazık ki bu
gençliğin üzerine oturmuştur.
Bugün ülkemiz üniversitelerinde, liselerinde okuyanlar ye, iç, eğlen ve sev
gençliği dayatmasına kapılmıştır.
Bu gençlik bu ülkenin kaderinde kendi
üzerine düşen doğru rolü oynayamayacak ve bu ülkenin kayıp yıllarının sembolleri olacaklardır.

Liselerde, üniversitelerde hocalarının
gözü önünde sigara, içki, esrar içebilen; sokaklarda en mahrem davranışları
utanmadan sergileyebilen; ders çalışmak yerine kopya hazırlamayı tercih
eden, hain ve gaddar bir kültürü yaşayan gençlikten bahsediyoruz.
Bu gençlik dostluk yerine düşmanlığı,
dürüstlük yerine sahteciliği, doğruculuk
yerine yalancılığı tercih eden, vatanına,
milletine, şehrine ve ailesine karşı samimi olmayan, sadece ve sadece kendini
düşünen garip bir hale gelmiştir.
Bunun suçlusu da gençlerimiz değil
onları kendi inançlarından, vatan sevgisinden ve duyarlılıklarından bilinçli
uzaklaştıranlardır.
Dini sadece şekilcilikle sınırlandıran,
modernleşmeyi güzelim TÜRKÇE’mizi
bozarak ve kıyafetlerini değiştirerek başardığını sanan bir gençlik. Eğlenmek
başka şeydir, boş vermişlik başkadır.
Gülmek başka şeydir, her şeyle dalga
geçmek başka.
Sloganların silikon gibi enjekte edildiği beyinlerle nereye kadar gidilecektir,
merak ediyorum?
Fikirsizleştirilen, beyni boşaltılan, vatan- millet sevgisinden, inançlarından
bilinçli bir şekilde uzaklaştırdıkları bu
gençliğin hesabını kim nasıl verecek.
Yaptıklarından memnun mudur bilemiyorum, ama böylesi bir hainliği bu
ülkeye yapanları ne bu toplum, ne tarih
ne de Allah affetmeyecektir.
Unutmayınız ki; En yüce değerler vatan,
millet ve Allah sevgisidir. Bütün bunlar
da vatanı, milleti için çalışmayı, çalışmayı ve sadece dürüstçe ve inançla
çalışmayı gerektirir.
Haklı olarak bu yazıyı eleştirenler çıkabilir, fakat bu yazıyı değerlendirirken
ATATÜRK’ün GENÇLİĞE HİTABESİ’Nİ
okuyunuz, sonra da bugünkü gençliği
değerlendiriniz. Gençliğimiz kendilerine
emanet edilen değerlerin farkındalar
mı? Kararı kendiniz verin.
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İlçemizde salgın hastalığın ciddi boyutlara
ulaştığı bu günlerde denetimlerimiz devam
ediyor. Lütfen Devletimizin koyduğu kural-

lara uyalım. Denetliyoruz.-Uyarıyoruz.-Bilgilendiriyoruz.
#HedefTuruncuKategori#DinamikDenetimM
odeli#sağlıkicinhepimizicin
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103 Amiral’in gece yarısı bildirisi ile ilgili Ak Parti
Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran’ın açıklaması:
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“-BALIKESİR

GAZETECİLER
CEMİYETİ

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ:

YERLİ VE MİLLİ MEDYAMIZLA
DEMOKRASİMİZİN BEKÇİSİ, MİLLİ
İRADENİN SAVUNUCUSUYUZ

103 Amiral’in gece yarısı bildirisi ile ilgili Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem
Başaran’ın açıklaması:
EKREM BAŞARAN: HADDİNİZİ BİLİN
ve YERİNİZDE OTURUN.
Kahraman Milletimiz, 15 Temmuz’da
sadece FETÖ’cü darbecileri değil, aynı
kaynaktan beslenen bütün darbe sevdalılarına gereken cevabı verdiğinin
altını çizen Ak Parti Balıkesir İl Başkanı
Ekrem Başaran açıklamasında şu ifadelere yer verdi.
“15 Temmuz hain kalkışmanın yıl dönümüne 103 gün kala 103 hadsizin
verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır
ve yok hükmündedir. Bu topraklarda
son sözü aziz milletimiz söyler. Antidemokratik her girişim ve niyete karşı
aziz milletimiz gerereken cevabı vermeye her zaman muktedirdir. Ak Parti
olarak görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz.
Kendini bilmez 103 emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları
hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri
yayınlaması kabul edilemez. Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları
istismar eden bu kişilerin açıklaması
yok hükmündendir. Yaptıkları hem milli
iradeye hem de bir dönem taşıdıkları
üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet
özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı
olduğunun da kanıtıdır.

O Türkiye artık eskide kaldı! Bu millet
15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl
tepelediğini dosta düşmana gösterdi.
Haddinizi bilin! Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar
veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye’nin
önünü asla kesemeyecek!
Seçilmiş siyasi iradeye yönelik kullanılan bu ilkel dili Balıkesirliler olarak
kınıyoruz. Kaldı ki Mavi Vatanda mücadele veren ordunun başkomutanını
cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı da bellidir.
Bu zihniyetle siyasi ve hukuki mücadelemiz sürecektir.
Bugüne kadar aziz milletimizin karşısında kendisinde bir güç vehmeden
her türlü vesayet odağına gereken ders
verilmiştir, verilmeye de devam edilecektir. Bu vesayet heeveslilerine son
sözümüz haddinizi bilin ve yerinizde
oturun.”
68 yıl önce Dumlupınar Denizaltısı’nda;
son mesajları “VATAN SAĞOLSUN”
olan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet
ve dua ile anıyoruz. Mekanları Cennet,
Ruhları Şad Olsun. Onları unutmadık,
unutmayacağız. Cumhuriyetimize,
demokrasimize ve vatanımıza sonuna kadar sahip çıkacağımıza söz
veriyoruz.”AK PARTİ BASI BÜROSU

Dursunbey Belediyesi#Covid_19 ‘a karşı verilen mücadelede en
önemli silah “Maske” kullanımı.

Dursunbey Belediyesi
#Covid_19 ‘a karşı verilen mücadelede en
önemli silah “Maske” kullanımı.
Fakat kullanılan maskelerin gelişi güzel yere
atılması virüsün yayılma hızını arttırdığı gibi
çevremizi de kirletiyor.
Lütfen Kullanılan Maskeleri Yere Atmayın.
— bir COVID-19 Güncellemesi paylaşıyor.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) emekli amirallerin yayımladığı, ‘darbe çağrışımlı
bildiriye’ tepki gösterdi: “Anadolu gazetecileri
olarak bizler, yerli ve milli medyamızla tıpkı 15
Temmuz’da olduğu gibi bugün de milli iradenin yanındayız.”
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) emekli
amirallerin yayımladığı gece yarısı bildirisini
kınadı.
BGC’den yapılan yazılı açıklama şöyle:
“103 emekli amiralin anti demokratik ve milli iradeyi hedef alan, aynı zamanda vesayet
özleminin dile getirildiği hukuk dışı bildirisini
kınıyoruz.
Türkiye, geçmişte benzeri yaklaşımların bedelini çok ağır ödemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler
seviyesine çıkma hedefine ulaşmamızda yol
kazalarına sebep olmuştur.
Ülkemizin, bunların yaralarını sararak toparlanma sürecine girildiği, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile iç–dış fitne ve fesatlara rağmen
her alanda büyük atılımların gerçekleştiği,
bölgesinde güç olmaya başladığı dönemde
gece yarısı yayımlanan bildiriyi manidar bulmaktayız.
Herkesin düşüncesini açıklama hakkı vardır.
Ancak fikirlerini dile getirirken, demokrasi ve
hukuk kurallarının dışına çıkma, darbe imasında bulunma ve çığırtkanlığı yapma hakkı
yoktur.
Konu vatansa, konu demokrasiyse, konu milli
iradeyse ve açıklanan düşünce bu değerleri
hedef alıyorsa, bu aleni suçtur.
Vatanı, demokrasiyi savunmak, milli iradeye
sahip çıkmak asli görevimizdir.
Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan
herkesi, emekli amirallerin bu hadsiz sözde
bildirisi karşısında amasız ve fakatsız tavır
almaya, her türlü tehdide karşı uyanık olmaya
çağırıyoruz.
Anadolu gazetecileri olarak bizler, yerli ve milli
medyamızla tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi
bugün de demokrasimizin bekçisi, milli iradenin yılmaz savunucusuyuz.”
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Büyükşehir’den 100 bin kitaplık Millet Kütüphanesi

-Millet Kütüphanesi ‘Balıkesir’in
geleceğine ışık tutacak’
---Büyükşehir’den 100 bin kitaplık Millet
Kütüphanesi

Dünyanın dört bir yanından derlenen
100 bin kitap, Çamlık Kütüphanesi’ndeki
raflarda yerini alıyor.
Raflara ilk kitapları özenle yerleştiren
Başkan Yılmaz; bilim, edebiyat, tarih,
kültür, sanat adına her türlü içeriğin yer
aldığı ihtisas kütüphanenin zenginliğiyle; Balıkesir’in ve Türkiye’nin geleceğine ışık tutacağını ifade etti.

lar ve 100 bin kitap ile hem Balıkesir’in
hem de Türkiye’nin geleceğine ışık
tutacağını belirten Başkan Yücel Yılmaz
“Balıkesir’de; bilim, edebiyat, tarih,
kültür, sanat adına herkesin bir araya
gelerek araştırmalar yapabileceği modern ihtisas kütüphanemizin çok faydalı
olacağına inanıyorum.
Burası şehri bütünüyle besleyecek bir
kültür merkezi olacak.

Burada yapılacak olan söyleşiler, atölye
çalışmaları, şehrimizdeki bütün çocuk,
genç, yaşlı herkesi ve 20 ilçeyi kültürel
etkinliklerle şehrimize ve kültürümüze
yakışan çalışmalarla desteklemeye çalışacağız.
Ayrıca Kütüphanemizin envanterine
destek veren Yazar Ahmet Kot ve diğer
hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.”
diye konuştu.

KÜTÜPHANEYE
BÜYÜK DESTEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Rekreasyon Alanı’nda oluşturduğu
Balıkesir Millet Kütüphanesi’ni hizmete
açmaya hazırlanıyor.
Dünyanın dört bir yanından derlene
100 bin kitap, raflarda yerini alacak.
Kitapseverler, 8 Mayıs Kadir Gecesi’nde
hizmete açılacak olan kütüphaneden
faydalanmaya başlayacak.
Kütüphanede incelemede bulunan
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, raflara ilk kitapları özenle
yerleştirdi.
Kütüphanenin; gençler, çocuklar, yazar-

Kütüphaneye büyük desteklerde bulunan Yazar Ahmet Kot “Bu modern bina
benim için bir kütüphaneden daha fazla
anlam taşıyor.
Derelerin ırmağa, ırmakların nehre dönüşmesi kadar benim içi anlamlı.
Çünkü burada 50 yılı aşkın bir süredir,
dünyanın dört bir tarafından, her bulduğum köşe başından derlediğim kitaplar
yer alıyor.
Kitaplarımın bu noktaya gelmesi benim
hayatımda da bir milattır.
Kütüphaneye katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini
kullandı.
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CANBEY’DEN AMİRALLERİN
SÖZDE BİLDİRİSİNE TEPKİ

CANBEY’DEN AMİRALLERİN SÖZDE
BİLDİRİSİNE TEPKİ
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa
Canbey, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, amirallerin hadsiz ve antidemokratik
bildirisine tepki gösterdi.
Milletvekili Mustafa Canbey, “Türkiye’de yetkiyi millet verir, millet alır.” dedi.
Milli iradeye yapılan tüm saldırıların, müdahalelerin; tek tek, fert fert tüm vatandaşlara yapılmış anlamına geleceğini dile getiren Canbey,
bu saldırılara karşı cevabın da topyekün, hep
birlikte verilmesi gerektiğini söyledi.
Canbey, bazı emekli amirallerin açıklamasını
küçümseyerek, tepki veremeyen muhalefete
seslenmek istediğini belirterek, “Bugün, en ufak
darbe imasını bile küçümseyerek yok sayarsanız, yarın millet iradesine kastetmek için fırsat
kollayan vesayet odaklarına alan açmış olursunuz.
Bu tepkisizlik hem milletimiz hem de kendi
geleceğiniz için yanlış bir adım olacaktır. Bir
kere de amasız, fakatsız, eğip bükmeden, konuyu değiştirmeden, açıkça ‘darbenin, cuntanın,
vesayetin, milli iradenin dışında ne varsa onun
karşısındayız’ demelerini beklerdik.
Ancak maalesef açıklamalarda demokratik siyasete sahip çıkan, bildiriyi kınayan net bir tutum
sergilemediklerini, bildirinin küçümsenmeye
ve hafife alınmaya çalışıldığını üzülerek gördük.” diye konuştu.
“Artık, vesayetçi ve darbeci zihniyetler, bu
milletin yakasından elini çekmek zorundadır.”
diyen Canbey, aksi takdirde milletin, o eli kırmasını da çok iyi bildiğini belirtti.
Canbey, Türkiye’nin düşmanlarına maşalık
eden piyonların, güçlü Türkiye’nin önünü
kesemeyeceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Milletimizin karşısında olan ne varsa orada
birleşme iradesi gösterenleri, aziz milletimiz
çok iyi bilmektedir.
Türkiye’de yetkiyi millet verir, millet alır. Hala
darbelerden medet umarak ellerini ovuşturanlar, bu kirli zihniyetlerinden bir an önce vazgeçmeli, milletin gönlüne girmenin yollarını
aramalıdır.
Türkiye gelenekleri olan güçlü bir devlettir. Bu
güçlü devleti bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da her ne pahasına olursa olsun korumak
en temel görevimizdir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliğinde, aziz milletimizin güçlü
desteğiyle, tüm vesayet odaklarını yıkarak;
üretim, yatırım, istihdam ve ihracat temelinde
büyüyen güçlü Türkiye’nin aydınlık yarınlara
yürüyüşünü sürdüreceğiz.
Ülkemizi ve milletimizi her türlü hainlikten
korumak için hiç durmadan çalışacağız.”
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Sayfa 5
-

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve
eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

DİNİMİZ
İSLAM

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki,
Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

Günün Ayeti

Günün Duası

… Kendi ellerinizle ken- O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yedinizi tehlikeye atmayın… diren ve içirendir. Hastalandı(Bakara, 2/195)

Günün Hadisi

İnsanların çoğu, şu iki nime
tin kıymetini bilmez ve onları kullanırken ellerinde oluşuna aldanır: Sağlık ve boş
vakit.(Buhârî, “Rikâk”, 1; Tirmizî, “Zühd”, 1)

BESMELE

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın
adıyla.” [Fatiha, 1/1]
Her güzel ve önemli çalışmaya
Peygamber Efendimiz (s.a.s.)
Cuma Hutbesi: “Birbirimizin Farkında
Olalım”
“Mümin, mümin kardeşi için birbirine
sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan
bir bina gibidir.” (Buhârî, Edeb, 36)
Muhterem Müslümanlar!
Her birimiz bir imtihandayız. Dünya ve
ahiret mutluluğunun peşinde, zorlukları
aşabilmenin gayretindeyiz. Yaratılışımız gereği sevinci ve hüznü, neşeyi
ve kederi birlikte yaşamaktayız. Çeşitli
hastalıklar, sıkıntılar ve engellerle sınanmanın yanında down sendromu
ve otizm gibi gelişim farklılıklarıyla da
karşılaşmaktayız.
Yaşanan her zorluğun, çekilen her zahmetin, öğretici ve insanı geliştirici bir
boyutu vardır. Zorluk ve sıkıntıları göğüslemek, her halimizde Allah Teâlâ’nın
rızasını gözetmek, insanda kemal sıfatlarının açığa çıkmasına vesile olur.
Aziz Müminler!
Gelişim farklılıkları hakkında doğru
bilgilenmemiz, tedavi ve rehabilitasyon
imkanlarını araştırıp ehil ellerden destek almamız gerekir. Bu tür durumlarda
erken tanı ve buna bağlı olarak doğru
tedavilerin ve bilhassa uygun eğitimin
vaktinde başlaması son derece önemlidir.

KURANDA KAÇ SAYFA, CÜZ
VE VARDIR?
Kur’an-ı Kerim’in ilk 4 sayfası
girişten ve süslemelerden oluşmuştur.
Bu sayfalar sayılmazsa Kur’an 600
sayfadan oluşmaktadır. Kur’an-ı

“Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala seyyidina Mu-

ğım zaman bana şifa verendir.

(Şuarâ, 26/78-81)

Allahım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve
üstümden gelecek tehlikelere
karşı beni koru. Ansızın altımdan gelecek tehlikelerden de
sana sığınırım

besmele ile yani Allah’ın adını
anarak başlamamızı tavsiye etmektedir.Besmele çekmek bir anlamda, çalışmalarımızda Allah’ın
yardımını istemektir.

“Allahümme

salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala ali seyyidina
Muhammed

-

Kıymetli Müslümanlar!
Down sendromlu ve otizmli kardeşlerimizin ve ailelerinin, hayatın hiçbir alanında kendilerini yalnız hissetmemeleri
için hepimize sorumluluklar düşmektedir. Kardeşlerimize karşı duyarlı olmak,
gereken desteği göstermek, hayatlarını
kolaylaştırmak dini ve insani görevimizdir.
Değerli Müminler!
Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle
buyurur: “Mümin erkekler ve mümin
kadınlar birbirlerinin velileridir.”[1] O
halde birbirimizin farkında olalım. Kardeşlerimizle insan onuruna yakışır bir
ilişki ve samimi bir yakınlık kuralım.
Sonra da ellerimizi Rabbimize açalım,
tam bir teslimiyet içinde O’na boyun
eğip sabır ve şifa dileyelim.
Bizleri hem bu dünyada hem de ahirette mesut ve bahtiyar kılacak bir kulluk
bilincine eriştirmesini O’ndan niyaz
edelim.
Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in
şu hadisiyle bitiriyorum: “Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina
gibidir.”[2]

Kerim’de oluşan ana bölümlere
ise sure adı verilir.
Sureleri oluşturan her bir cümle ise ayettir. Kur’an-ı Kerim 114
sure, 6666 ayet, 30 cüz’den oluşur.
Kur’an-ı Kerim Fatiha Suresi ile
başlar ve Nas Suresiyle sona erer.

‘’ 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

Oruç ve Kur’ân Ayı Ramazan

Ramazan ayı, insanlara yol göstermek, doğrunun ve hakkı bâtıldan ayırmanın açık delilleri
olmak üzere Kur’ân’ın indirildiği aydır. Öyle ise
sizden kim Ramazan ayına ulaşırsa onda oruç
tutsun.”[1]
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Dursunbey’de STK’lar Darbe
imalı Bildiriyi kınadı

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) de Mescid-i
Nebevî’nin minberine çıkarak ümmetine şöyle
seslendi: “Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz.
Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı.
Bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve azgın şeytanlar bağlanır.”[2]

Başkan Avcı’dan Müjde

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül’e yapacakları 3. kapalı yüzme havuzunun müjdesini verdi.

ALTIEYLÜL’ÜN İLK KÜLTÜR MERKEZİNİN AÇILIŞINI BAKAN ERSOY YAPACAK
Memur-Sen Dursunbey bünyesinde bir araya gelen Dursunbey’de ki
sivil toplum kuruluşları, emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek milletin iradesine uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını istedi... Dursunbey’de STK’lar 104 emekli amiralin
gece yarısı yayımladıkları darbe imalı bildiriye düzenlemiş oldukları
basın açıklamasıyla tepki gösterdi. AK Parti, MHP ve İlçede faaliyetlerini sürdüren STK’ların destek verdiği Basın açıklamasını Memur-Sen
Dursunbey Temsilcisi Mustafa Karaduman okudu.
Memur-Sen Dursunbey bünyesinde bir araya gelen Dursunbey’de ki
sivil toplum kuruluşları, emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek milletin iradesine uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin
ortaya çıkarılmasını istedi.

Hemşerilerimiz Balıkesir Dursunbeyliler
derneğimizi ziyaret ettiler.

Hemşerilerimiz Balıkesir Dursunbeyliler derneğimizi ziyaret ettiler. Eczacı Zühal Yarma Derneğimize üye oldular Kendilerine bu
nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz .

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı; Adil Çelik, Mustafa
Canbey ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Sn.Mustafa CANBEY, Altıeylül Belediye Başkanım Sn.Hasan AVCI ve Başkan Yardımcısı Sn.Kadir UZUN ile birlikte;Kültür ve Turizm
Bakanı Sn.Mehmet Nuri ERSOY’u ziyaret ettik.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bir dizi ziyaretlerde
bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Altıeylül ilçesinde kültür
ve sanat adına yapılan girişimler ve faaliyetlerle tanıdığımız
Başkan Hasan Avcı, geleceğin temellerini atarken tarihin de genç nesillere aktarılmasında önemli rol oynuyor.
Ankara’ya yaptığı ziyaretleri sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ederek Altıeylül’ün geleceği ve projeler hakkında istişarelerde bulundular.

BALIKESİRLİ RESSAM YEMENİCİOĞLU’
NUN İSMİ PARKTA YAŞAYACAK
BALIKESİRLİ RESSAM
YEMENİCİOĞLU’NUN İSMİ
PARKTA YAŞAYACAK
Balıkesirli sanatçı ve
sayısız ressamın yetişmesinde önemli katkıları
olan merhum Özdemir
Yemenicioğlu’nun adı
Karesi’de bir parkta yaşayacak. Özdemir Yemenicioğlu Sanat Atölyesi’ni
ziyaret eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Özdemir Yemenicioğlu adına bir park oluşturmak ve kültürsanat etkinlikleriyle şehrimizin sosyal hayatına katkı sağlamak
için Belediye Meclisimizle birlikte çalışma yapıyoruz” dedi.
Başkan Orkan, “Özdemir Yemenicioğlu adına bir park oluşturmak ve kültür-sanat etkinlikleriyle şehrimizin sosyal hayatına
katkı sağlamak için Belediye Meclisimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Tamamlandığında böyle bir değeri Karesi’mizde yaşatmaktan mutluluk duyacağız.
Karesi Belediyesi olarak sanatsal ve kültürel çalışmalara önem
veriyoruz. Bu tür faaliyetlere özel önem veriyoruz” dedi.

