16 .04. 2021

YIL: 22

SAYI: 1114 Fiyatı 1 Tl.

Bismillahirrahmanirrahim

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ HAYALLERE IŞIK OLUYOR

Son iki yılın Marmara bölgesinin en başarılı büyükşehir ilçe belediye
başkanları” kategorisinin yedinci sırasında yer alan Altıeylül Belediye
Başkanımız Hasan Avcı’yı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ HAYALLERE IŞIK
OLUYOR ;Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği ve Sabri Uğur Millet Kıraathanesinde gerçekleşen organizasyonda çocukların hayalleri
gerçeğe dönüştü.

BAŞKAN AVCI ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ALGEM(Altıeylül
Gelişim Merkezi) “Hayallerime Işık Ol” projesi kapsamında birçok çocuğun
hayallerini gerçekleştirdi. Daha önce de Altıeylül Belediye Başkanı Hasan
Avcı’nın katılımıyla gerçekleşen ve genç Muzafferin hayallerine kavuşmasına
şahit olmuştuk. Başkan Avcı, Sabri Uğur Millet Kıraathanesinde düzenlenen
etkinlikte de çocukların Hasan amcası olarak onları yine yalnız bırakmadı.

CAMİ AVLUSU 3 BİN M2’YE
MEYDAN 6 BİN M2’YE ÇIKTI

BAŞKAN AVCI “ALTIEYLÜL’DE KİMSE KİMSESİZ DEĞİLDİR”

Son olarak Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın katılımı ve hayırseverlerin de destekleriyle Sabri Uğur Milet Kıraathanesi’nde gerçekleşen etkinliğe hayallerinin peşinden koşan çocuklar da misafir oldu. Şimdiye kadar 65
çocuğun hayalini gerçekleştiren ALGEM, 300 çocuğun daha hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sabri Uğur Millet Kıraathanesi’nde düzenlenen etkinlikte 6 ailenin çocukları
hayallerine kavuştu. Bisiklet, gitar, resim tuvali ve malzemeleri, Kuran-ı Kerim öğrenme seti ve İlçe Müftülüğünden kurs, kuaförlük kursu ve muhabbet
kuşu çocukların sahip olmak istedikleri arasında yer aldı. Aralarından müzik
ile elektrik ve elektroniğe ilgisi olan çocuklar da Hasan Avcı’ya sürpriz yaparak hediyelerini takdim etti. Etkinliğe katılan aileler ise Başkan Avcı’ya ilgi ve
alakalarından dolayı şükranlarını sundu.

Zağnos Paşa Camisi eski ihtişamına kavuştu

560 yıllık Zağnos Paşa Cami, Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi’nin hayata geçirdiği meydan projesiyle eski ihtişamına kavuştu. Başkan Yılmaz “Karesi
Türbesi, Paşa Hamamı ve alanda bulunan tescilli yapı
başta olmak üzere tarihi yapıları bütünleştiren projemizi 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlamamızın sevincini yaşıyoruz” dedi.

Balat

16 NİSAN 2021

Dursunbey Belediyesi
Çevrimiçi Spor Kampı
Ödülleri Sahiplerini Buldu

Dursunbey Belediyesi
Çevrimiçi Spor Kampı Ödülleri Sahiplerini
Buldu
Gençlik modellemesi projesi kapsamında
Sultanbeyli, Osmangazi, Sakarya Büyükşehir ve Dursunbey Belediyelerinin ortaklaşa düzenlediği Çevrimiçi Spor kampı
yarışmalarında dereceye giren Tuğba
Kırcalı, Alperen Sarıgöz, Surda İnal ve
Türker Sarıgöz’e ödülleri Belediye Başkan
Yardımcımız Sadettin Aslan tarafından
verildi. Öğrencilerimizi kutluyoruz

Balıkesir Büyükşehir Meclis Başkanvekilliğine seçilen Dursunbey
Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan’ seçildi

BB Başkanı Yücel Yılmaz Belediyemizin Nisan Ayı Meclis Toplantısı 1. Oturumu’nu gerçekleştirdik. Meclis Başkanvekilliğine seçilen
Dursunbey Belediye Başkanımız Ramazan
Bahçavan’ı, encümen ve katip üyeliklerine
seçilen meclis üyelerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. dedi.
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GENÇLİK
GENÇLİK

Gençlik, ömrün baharıdır.
Gençlik aktif, dinamik, heyecanlı olarak doludizgin
yaşanmak ister. Cesaretle
tuttuğunu koparmak ister.
Bir kuş misali özgürlüğe
FARUK BALCI kanat açmak ister.
İnsanoğlunun hayatının
en önemli ve en güzel dönemi olarak
bilinir. Gençlik, güzel olduğu kadar bir o
kadar da tehlikelidir. Gençlik olgunlaşma devresine ulaşmadığı için düşünmeden bazen kararlar alınır, sonunun neye
varacağı kestirilmeden doğru yanlış
ayırt edilmeden hayatı tozpembe görmektir. Birçok değerlerin kıymeti bilinmeden geçirilen bir dönemidir.
Allâh’ın insanoğluna vermiş olduğu
nimetlerden biridir gençlik dönemi.
Ancak ne var ki bu nimette, diğer nimetler gibi geçicidir. Geçici olmayan kalıcı
olan ise insanoğlunun gençliğini başta
Allah’a inanmış bir fert olarak öncelikle
kendi şahsına, dinine, yaşadığı topluma, ailesine iyi, güzel, hayırlı ve faydalı
şeylerle geçirmesidir. 20-60 yaş arasını
kıyasladığımız zaman, arada ne kadar
fark olduğunu göreceğiz. Birisi çabuk
yorulan, unutan, tıkandığı yerde pes
eden, diğeri ise yorgunluk nedir bilmeyen unutkanlıkla, korkuyla daha hiç
tanışmamış olan gençlik. Bazen çevremizdeki yaşlılardan duyarız “Eyvah!
Gençlik elden uçup gitti. Kıymetini bilemedik, heba ettik. Keşke geri gelse de
heba etmeden yaşasak.” Evet, “Eyvah!”
demeden, gençlik elden gitmeden gün
bu gündür diyerek gençliğin kıymetini
bilmek gerekir.

rın cevabını verebilmek için gün bugündür, fırsat bu fırsattır değerlendirmek
lazım. Yaşlandıktan sonra düşüncesiyle
Hayırlı ve Salih amelleri ertelememek
gerekir. Çünkü yaşlılığa erişemeyebiliriz. Değil yaşlılık bugünden yarına
çıkabilecek miyiz?
Uyuşturucu madde, alkol ve sigara...
Bu maddeler günümüz gençliğini tehdit
ediyor. Uyuşturucu batağına saplanmış
ya da aşırı alkol nedeniyle hayatları kararmış gençlerle ilgili haberleri hemen
her gün okuyoruz, izliyoruz. Avrupa’nın
büyük şehirlerinin ücra ve karanlık
köşelerinde ve özellikle gece âleminde
oldukça sık karşılaşıyoruz bu gibi olaylarla. Uyuşturucu ve alkol batağında
günden güne eriyen, biten gençleri
gördükçe yüreğimiz kan ağlıyor, üzülüyoruz.
Çocuklarımız gençlerimiz, hepimizin en
değerli varlıklarıdır. Bir anne, bir baba
ve her şeyden önce bir insan olarak
kendimizi sorgulamamız gerektiğini
düşünüyorum: “Neden bu hale geliyor
bu gençler? Onların sigara, alkol ve
uyuşturucu batağına saplanmasının sebebi nedir?” Sevgili anneler, babalar...
Her şeyin başı sevgidir. Çocuklarınızdan sevginizi, ilginizi asla ihmal etmeyin. Onların huzurlu bir aile ortamında
yetişmesi için gayret sarf edin. Onların
dertlerini, problemlerini dinleyin. Gerektiğinde birer arkadaş olun evlatlarınıza.
Çünkü onlar sizin çocuklarınız; bizim
gençlerimiz, bizim geleceğimizdir.

Düşünün ki bir gençlik İnternet cafelerde, maçlarda, gece gündüz televizyon
başında ihtiyaçtan fazla uykuyla ya da
“vur patlasın çal oynasın” misali gelip geçti. Geriye dönüş yok. O güzelim
yılları bir daha geri getirmek mümkün
mü? Mümkün değil elbette. Bugün
toplumumuzun gençlere ne kadar çok
ihtiyacı var. İlimde, sanatta, teknoloji
de, iyi ve güzel olan her alanda gençliğe
ihtiyaç var.

Gençler, annenizin-babanızın, sizi sevenlerin, yaşadığınız toplumun, yaşadığınız ülkenin ve vatanınızın sizlere
ihtiyacı olduğunu; sizlerinde toplumun
genç fertleri olarak sorumluluklar taşıdığını asla unutmayın. Uyuşturucu ve
alkol batağına düşerek geleceğinizin,
mutluluğunuzun, hayallerinizin karanlıklar içinde kaybolmasına fırsat vermeyin. Kendinizi zehirleyerek yaşamınızı
tüketmeyin... Sevgiyi, mutluluğu, huzuru; bedensel ve ruhsal yapınıza zarar
veren uyuşturucu maddelerde, alkolde
aramayın.

Her şeyin en iyisi en güzeli gençlere
yakışmaktadır. Yeter ki gençlik nereye
doğru gittiğinin farkında olsun, hayatının akışını bir başkasının eline bırakmasın. Rüzgârın önüne katıp savurduğu
kuru bir yaprak gibi olmasın, ideallerini
iyi gözden geçirsin, ideallerini gerçekleştirecek diye doğru olan şeylerle
araya uçurumlar koymasın. Ahirette
Âlemlerin Rabbi olan ALLAH (c.c) bizlere soracak; “Gençliğini nerede tükettin,
zamanını nerede harcadın?” Bu sorula-

Bizler biliyoruz ki dünya hayatı bir oyun
ve oyalanmadan başka bir şey değildir, olumlu olumsuz bütün olayların
bir sonu vardır. Mutluluk, sevinç, mal,
makam, debdebeli bir hayatta olsa bir
sonu var. Hastalık, üzüntü, yoksulluk
zorlu bir hayatta olsa bir sonu var. Sonu
olmayan bir hayat bizleri bekliyor ve
bizleri bekleyen bu sonsuz hayatında
olumlu olumsuz tarafları var. Cennet ve
cehennem gibi… Ebedi bir mutluluğun
sahibi olmayı kim istemez?
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Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran’ın Basın Medya Buluşması

Başaran;Özellikle; öznesi Balıkesir olan her konunun tarafı ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı görevimize
ilk başladığımızda, özellikle “Öznesi Balıkesir” olan her konunun tarafı ve takipçisi
olmaya devam edeceğimizi söylemiştik. Bu
konuda kendimize ve Balıkesirimiz’e söz
verdik. Balıkesir basınımızın güzide temsilcileri olan sizlerle bugünkü buluşmamızın
ana temasını da “ÖZNEMİZ BALIKESİR”
olarak belirledik.
Bizler, Balıkesir’imize hizmet için yola çıktık.
Balıkesir’in her noktasına ulaşmak, sorunları yerinde tespit ederek çözüme kavuşturmak, yapılan yatırımlarımıza yenilerini ilave
etme gayreti içinde olacağız.

Halka hizmet Hakk’a hizmettir anlayışıyla
sizlerin de bizlere yol arkadaşı olmanızı
arzuluyoruz

Balıkesir Basını olarak sizlerin; halkın bilgilendirilmesi noktasında üstlendiği vizyon ve
misyon gereği, hem bizlerin Balıkesirimiz’e
daha iyi hizmet vermesini sağlayacak, hem de
sorunların tespitinde bizlere rehberlik edecek.
Bizlerin göremediği, fark edemediği birçok
konuda sizlerin desteğine ihtiyacımız var.
Balıkesir’in kalkınması, gelişmesi ve hizmet
alabilmesi için hep birlikte çalışmalıyız diye
düşünüyorum.

Milletimiz ve sizlerle birlikte; Balıkesir ve
İlçelerimizde güzel işlere imza atacağımıza
olan inancım tamdır. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz buluşmamızda, pandemi nedeniyle
sadece Balıkesir Merkez basınımızla bir araya
geldik.
İlçelerimizde faaliyet gösteren basın mensuplarımızla, bulundukları bölgelerde dönemsel
olarak bir araya gelmeye devam edeceğiz.
İnşallah, ilerleyen günlerde, pandemiden kurtulup daha coşkulu bir şekilde, tüm Balıkesir
Basınımızla biraya gelmeyi Rabbim bizlere
nasip etsin.

AK PARTİ OLARAK; Balıkesir’de
son 18 yılda 35 MİLYAR 43 MİLYON
TL yatırım yaptık.

AK Parti olarak, Türkiye’nin en
çok üyeye sahip olan siyasi partisiyiz.
Balıkesir AK Parti ailemiz; 20022003 yıllarında 14 bin 510 üyesi
varken, bugün 154 bin 865’e
ulaştı. Sadece 2020 yılının son
4 ayında İl Başkanlığımız 10 bin
yeni üye yaptı.
Ülke genelinde ise tek başımıza
11 milyon üyesi olan çok geniş
bir aileyiz. Sadece Kadın kollarımızın 5 Milyon 500 Bin üyesi bulunmaktadır.
Bugün siyasetin sahibi olan milletimizle, güçlü kadrolarımızla 2023,
2053 ve 2071 hedeflerine yılmadan, yorulmadan yürüyerek çalışmaya devam edeceğiz.
Ak Parti Balıkesir İl ve İlçe Teşkilatlarımızda görev alan arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve milletimizle birlikte kutlu yürüyüşüne devam edecek. Millet Sevdalıları, her
zaman Milletiyle birlikte.
Ak Parti Balıkesir İl ve ilçe Teşkilatlarımızda görev alan Yönetim
Kurulu üyemizle güçlü bir ekibe sahibiz.
Ak Parti Balıkesir’de, 1.848 kişilik Ak Kadrolarla iş başında sahada,

milletimizle birlikte 2023 hedefine güçlü bir şekilde yürümektedir.
Bunun içindir ki; Balıkesir için İnandığımız yolda, Durmak yok, yola
devam diyoruz.
2020 yılının yaşattığı tüm olumsuzluklara rağmen büyük umutlarla
girdiğimiz 2021 yılını yepyeni bir şahlanış yılına dönüştürmenin
gayreti içerisindeyiz.
Tabii ki AK Parti’mizi 2023 seçimlerine, binlerce yıllık tarihin tecrübesini ve ilhamını miras olarak taşıyan kadroları ile hazırlarken,
kadrolarımızı hassas ve geniş istişarelerle oluşturduğumuz bir
süreci geride bıraktık.
Gerek Ocak 2020’de atanan yönetim kurulu için, gerekse şimdi
kongrede seçilecek yönetim kurulu üyeliği için dava arkadaşlarımızın gösterdiği teveccühe, çalışma isteğine ekip arkadaşı olma
gayretlerine çok teşekkür ediyorum.
Şimdi bu kadrolarla hak bildiğimiz yolda Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başta
Balıkesir’imize, milletimize ve ülkemize hizmet etmek gayesiyle
gece gündüz çalışacağız. Tamamen sahaya iniyoruz, sahadayız ve
sahada olacağız. Bizi şuanda tek bağlayan konu pandemi. İnşallah
sahaya ineceğimiz, milletimizle buluşacağımız günü sabırsızlıkla
bekliyoruz.
Özellikle; öznesi Balıkesir olan her konunun tarafı ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.
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T.C. DURSUNBEY İCRA DAİRESİ 2020/473 TAŞINIRIN
AÇIK ARTIRMA İLANI
T.C.
DURSUNBEY
İCRA DAİRESİ 2020/473 ESAS / TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal/lar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymet/ler-i-nin %50 sini
ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı
yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Birinci
artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.
gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar kesin ve süresiz
banka teminat mektubu vermeleri kaydı ile artırmaya iştirak edecekleri, ihaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler nakit teminat bedelini ihaleye katılımdan önce
T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 60 0001 5001 5800 7290 5544 61 iban numaralı hesaba yatırmaları veya yanlarında nakit olarak bulundurmaları gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat
bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Bu menkul
üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 114/4.
Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmayacaktır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Taşınırı satın alanlar, alacağına mahsuben iştirak
etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya İ.İ.K. nun
118. Maddesi gereğince verilen süre içersinde nakten ödemek zorunda olacağına, Damga vergisi, KDV ve Teslim masrafları masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin
de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi ve KDV Vergisini yatırmadığı taktirde resen İ.İ.K nun 118.
Maddesi uyarınca ihale kararı kaldırılacaktır. Satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği;
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.06/04/2021
Harun ÖZTÜRK İcra Müdür Yardımcısı 178405

1.İhale Tarihi
2.İhale Tarihi

KARESİ BELEDİYESİ İFTARLARA KONUK OLUYOR

KARESİ BELEDİYESİ İFTARLARA
KONUK OLUYOR

Karesi Belediyesi, Ramazan ayında yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların
evine, her gün büyük bir özenle hazırlanan sıcak
yemekleri iftar saatine kadar ulaştırıyor. Sosyal
Belediyecilik anlayışıyla Ramazan ayı boyunca 18
bin öğün 4 çeşit yemek ve iftariyelikleri kapı kapı
ulaştıran Karesi Belediyesi, yeni tip Koronavirüs
salgını nedeniyle yaşanılan bu hassas süreçte
ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor.

: 17/05/2021 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
: 14/06/2021 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

İhale Yeri : Çelik Yediemin - Bozyokuş Mah. İsmail Dayı Sok. No:37 Dursunbey/BALIKESİR

No

1

Takdir Edilen
Adedi KDV
Değeri TL.

210.700

1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Polnet kayıtlarında 2016 Model olan, NEW HOLLAND TD 75D

%1 marka traktör üzerinde yapılan incelemede plakasının 10 VZ

084 olduğu, model bilgilerinin bulunduğu şase etiketinden
şase nosu HFD169842 olduğu ve motor etiketindende motor
nosunun TTF804525A313T395321 olduğu tespit edilmiştir. Bu
okunan motor ve şase etiketlerinin ruhsata yazan motor ve
şase etiketleri ile uyuştuğu tespit edilmiştir. NEW HOLLAND
TD 75D traktörün yapılan teknikincelemesine göre; traktörün
tarla tipi olduğu,tam koruma kabinli, 12 ileri 12 geri vitese sahip
şanzımanlı, 75 HP motor gücünde, 4x4 çekiş gücüne sahip, 4
silindirlidizel motora sahip bir araçtır. NEW HOLLAND TD 75D
traktörün yapılan fiziki incelemesinde renginin mavi olduğu, ön
ve arka lastiklerin durumları %85 civarındadır. Boya ve kaporta
üzerinde herhangi bir çürük çizik veya deformasyon mevcut değildir. Boyası yenidir. Traktörün tüm ekipmanı ile çalışırdurumda olduğu aküsünün, lambalarının, koltuk, teyp, gibi her türlü
ekipmanın tam ve eksizsiz olduğu görülmüştür.

(İİK m.114/1, 114/3) : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar

www.ilan.gov.tr’de
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Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlığında İlçemizde Pandemi
Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Kaymakamımız Rahmi BULUT
Başkanlığında İlçemizde Pandemi
Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Kaymakamımız Rahmi BULUT
Başkanlığında Covid-19 Tedbirleri Bilgilendirme Toplantısı
08.04.2021 tarihinde, Daire Amirleri, Merkez Mahalle Muhtarları ve
Oda Başkanlarının katılımıyla Çok
Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu Toplantı salonunda 9.30 ‘da
gerçekleştirildi.
Pandemi dolayısıyla 11.00-11.30
saaatlerinde 102 kırsal mahalle muhtarları ile covid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralları neticesinde 3 grup halinde yapılan toplantılarda pandemi süreci
değerlendirilerek,uyulması gereken kurallar ile ilgili bilgi verildi.

BAŞKAN ORKAN: 18 BİN ÖĞÜN
YEMEK DAĞITACAĞIZ
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, rahmet
ve bereket mevsimi Ramazan ayı münasebetiyle
yapılan hizmetlerin ayrı bir değer ve anlam taşıdığını söyledi. Başkan Orkan, “Dostluğumuzun ve
kardeşliğimizin pekiştiği Ramazan ayını idrak ediyoruz. Paylaşmaya ve komşu hakkına çok büyük
önem veren ve ‘komşusu açken tok yatan bizden
değildir’ diyen bir Peygamberin ümmeti olarak
Karesi’deki tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza
ulaşarak her gün 4 çeşit sıcak yemek yardımında
buluyoruz. 6 araç 12 personelimiz ile birlikte her
sene olduğu gibi bu sene de yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza
yemek yardımımıza devam ediyoruz. Araçlarımızda bir bayan birde erkek personel görev yapıyor.
Ramazan ayı boyunca 18 bin öğün dağıtılmış
olacak. İhtiyaç sahibi ve muhtaçlarımızın yararlanmasını istiyoruz.
Karesi’de hiçbir vatandaşımızın sıkıntı çekmemesini istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan’ı
Şerifini kutlarken, Mevlam bizleri Ramazan Bayramına erişmemizi nasip etmesini diliyoruz” diye
konuştu.ekipmanı ile çalışırdurumda olduğu aküsünün, lambalarının, koltuk, teyp, gibi her türlü
ekipmanın tam ve eksizsiz olduğu görülmüştür.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
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Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve
eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Sayfa 5
-

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

İşte bu (Kur’an), bizim
indirdiğimiz mübarek bir
kitaptır. Buna uyun ve
Allah’tan korkun ki size
merhamet edilsin.
(En’âm, 6/155)

Günün Hadisi

Ben, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.

BESMELE

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın
adıyla.” [Fatiha, 1/1]
Her güzel ve önemli çalışmaya
Peygamber Efendimiz (s.a.s.)

Cuma Hutbesi:
“Ramazan: Kutlu Misafir”

“Ramazan ayı, insanlar için bir hidayet
rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı
birbirinden ayırmanın apaçık delilleri
olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği aydır. Öyle ise içinizden kim bu aya
ulaşırsa onu oruçlu geçirsin.” (Bakara,
2/185)
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ramazan ayı,
insanlar için bir hidayet rehberi, doğru
yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın
kendisinde indirildiği aydır. Öyle ise
içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin.”[1]
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor:
“Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve
şeytanlar bağlanır.”[2]
Aziz Müminler!
Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç
ayların sonuncusu, özlemle beklediğimiz Ramazan ayına yaklaştık. Önümüzdeki Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan
gece ilk teravihimizi kılacağız ve sahura
kalkacağız inşallah.
Kıymetli Müslümanlar!

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, XIV, 513)

Günün Duası

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

“Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala seyyidina Mu-

“Allahümme

salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala ali seyyidina
Muhammed

… Bizi zalimler topluluğundan
kurtaran Allah’a hamdolsun.
(Mü’minûn, 23/28)

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

-

Kutlu misafirimiz Ramazan, Rabbimiz- den bize gelen yüce bir davettir. Hidayet rehberimiz Kur’an-ı Kerim’i daha
çok okumaya, tefekkür edip yaşamaya
çağrıdır.
Tuttuğumuz oruçlarla irademizi güçlendirmek ve nefsimizi terbiye etmek için
en güzel fırsattır. Sahuruyla, iftarıyla
yuvalarımızda huzur ve berekettir. Beş
vakit namazın yanında kıldığımız teravihlerle bedenimize sıhhat, ruhumuza
sükûnettir.
Zekât, fitre ve sadakamızla; yakınlarımız, komşularımız ve bütün kardeşlerimizle aramızda muhabbettir. Bu ayda
müminler olarak bize düşen en büyük
sorumluluk, bu kutlu misafire gönlümüzde yer açmak, bu ilahi davete yürekten icabet etmektir.
Değerli Müminler!
Yorulan ruhlarımızı, Ramazan-ı şerifle
teskin edelim. Bunalan gönüllerimize
Rabbimizden inşirah dileyelim. Özümüze ve fıtratımıza yönelip kulluk şuurumuzu artıralım.
Sabır ve merhamet, kanaat ve şükür
bilincimizi kuşanalım. Elimizi, dilimizi,
gözümüzü, aklımızı, kalbimizi hâsılı ruh
ve bedenimizi günahlardan korumaya
söz verelim.
Aziz Müslümanlar!
Ramazan ayımız şimdiden mübarek olsun. Gönül ve zihin dünyamız Kur’an’la
şifa bulsun. Bu mübarek ay, her türlü
sıkıntı ve hastalıktan bilhassa yaşadığımız salgından kurtulmamıza vesile
olsun inşallah.

‘’ 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

www.balatgazetesi.com
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Hemşerilerimiz Balıkesir Dursunbeyliler derneğimizi ziyaret ettiler.

BLK Dursunbeyliler Derneği ;Hemşerimiz Balıkesir Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Sayın Ramazan DEMİR Balıkesir Dursunbeyliler derneğimizi ziyaret ederek Derneğimize üye oldular Kendilerine bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz .

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Sayın Mücahit Demirtaş’ın ve il
protokolümüzün katılımlarıyla Büyükşehir Belediyemiz tarafından yenilenen Zağnos Paşa Cami Meydanı’nı
hemşehrilerimizin kullanımına açtık.
Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz başta olmak üzere bu güzel
eserde emeği geçen değerli hayırseverlerimize ve tüm çalışanlara teşekkür
ediyorum. dedi.

KURTDERELİ MEHMET PEHLİVAN MEZARI BAŞINDA ANILDI

Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreni
Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın katılımıyla düzenlendi

KURTDERELİ MEHMET PEHLİVAN MEZARI BAŞINDA ANILDI
Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan, vefatının 82. yıl dönümünde mezarı başında dualar ile anıldı.
Dünyanın ve Türkiye’nin önemli değerlerinden biri olan Cihan
Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan, vefatının 82. yıl dönümünde mezarı başında dualar ile anıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreni
Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın katılımıyla düzenlendi. Anma
töreninde Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın mezarına çiçek sunan
Başkan Orkan, ardından Cihan Pehlivanı’nın mezarı başında dua
etti. Pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenen Anma törenine
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, AK Parti Karesi İlçe
Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, mahalle muhtarları, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

BLK Dursunbeyliler Derneği; Hemşerilerimiz Altıeylül Belediye
Meclis üyesi işadamı Sayın Sezer KAPMAZ ve İsmail Işık Balıkesir
Dursunbeyliler derneğimizi ziyaret ederek Derneğimize üye oldular
Kendilerine bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz .

ORKAN: KURTDERELİ MEHMET PEHLİVAN
ÇOK BÜYÜK BİR DEĞER

Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın Dünya ve Türkiye’de Cihan Pehlivanı olarak nam saldığını ve böyle büyük bir değerin anısının şanına yakışır bir şekilde Karesi’de yaşatılıyor olmasının şehir için
büyük bir gurur olduğunu ifade eden Karesi Belediye Başkanı
Dinçer Orkan, “Kurtdereli Mehmet, ‘Son yenilmez Osmanlı pehlivanı’ olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.
Kurtdereli Mehmet Pehlivan, bu başarılarının sırrını öğrenmek
için kendisiyle konuşanlara, baştanbaşa mücadele ve başarılarla
dolu geçmişini anlatırken, büyük zaferlerinin sırrını şöyle açıklamıştı: ‘Güreşirken, bütün Türk milletini arkamda hisseder ve
onun şerefini korumak için her şeyi yapardım. Ve sanki bütün
Türk milletinin kuvvetinin arkamdan dayandığını hissederdim.’

