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Canbey’e önemli görev--Türkiye’nin en ucuz pidesi 
Balıkesirlilerin sofrasında

---Türkiye’nin en ucuz pidesi Balıkesirli-
lerin sofrasında Büyükşehir Belediyesi, 
Ramazan ayı boyunca Balıkesirlileri, 

Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesiyle 
buluşturmaya devam ediyor. Vatandaşlar, 
375 gram Fırıntaş Kare Halk Pidesinin 1 
buçuk liradan satışa sunulmasını sağla-
yan Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür etti. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştirakle-
rinden Fırıntaş, 41 yıldır aralıksız olarak 
vatandaşların sofrasına hijyenik, sağlıklı 
ve uygun fiyata ekmeğini ulaştırmayı 
sürdürüyor. 

Fırıntaş’ın, içinde bulunduğumuz Ra-
mazan ayına özel hazırladığı Kare Halk 
Pideleri; 375 gram olarak 1 buçuk liradan 
satışa sunuluyor. Geçtiğimiz yıl 3 lira 
olan pideyi bu yıl 1 buçuk liradan satı-
şa sunarak Türkiye’nin en uygun fiyatlı 
pidesini 8 ilçede 46 satış noktasından 

ve anlaşmalı marketlerden tüketicilerle 
buluşturan Fırıntaş, günlük 50 bin pide 
üretiyor. 

Lezzeti ve uygun fiyatı dolayısıyla olduk-
ça beğeni kazanan Fırıntaş Kare Halk 
Pidelerinin yanında, Ramazan ayı boyun-
ca vatandaşlar tarafından en çok tercih 
edilen; somun ekmek, tam buğday ekme-
ği ve köylü ekmeğinin de üretimi devam 
ediyor.
VATANDAŞLAR MEMNUN

Fırıntaş Halk Pidelerinin fiyatı ve lezzetin-
den oldukça memnun olduklarını belirten 
vatandaşlardan bazıları pideyi 1,5 liraya 
yemenin kendilerini ekonomik olarak 
rahatlattığını ifade ederken bazıları ise 
sosyal belediyecilik açısından önemli bir 
hizmet olduğunu söyledi.
Vatandaşlar bu imkânı kendilerine su-
nan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz’a teşekkürlerini ilettiler

Canbey’e önemli görev
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Nu-
man Kurtulmuş’un talebi, Cumhurbaşkanı 
ve AK Parti Genel Başkanı Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın tensipleriyle genel başkanvekili 
yardımcılığına getirilen Dr. Mustafa Canbey 
dün itibari ile yeni görevine başladı.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa 
Canbey, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. 
Numan Kurtulmuş’un yardımcılığına getirildi. 
AK Parti’yi 2023 yılına hazırlayacak olan ekip-
te önemli bir görev üstlenen Canbey’in yeni 
görevi Balıkesir’de de sevinçle karşılandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Nu-
man Kurtulmuş’un talebi, Cumhurbaşkanı 
ve AK Parti Genel Başkanı Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın tensipleriyle genel başkanvekili yar-
dımcılığına getirilen Dr. Mustafa Canbey dün 
itibari ile yeni görevine başladı. Sosyal medya 
aracılığı ile açıklamalarda bulunan Canbey 
“Şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşka-
nımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve genel başkanvekilimiz Sn. Numan 
Kurtulmuş’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Hedefimiz 2023!
Dur durak bilmeden çalışmalarını sürdüren, 
mesaisini Balıkesir için harcayan Canbey’in 
yeni görevi AK Parti Balıkesir teşkilatında da 
sevinçle karşılandı. Teşkilat ve hemşehrilerinin 
yoğun tebrik mesajları hakkında konuşan Can-
bey: “Hemşehrilerimizin teveccühüne layık 
olabilmek için çalışmaya en yoğun şekilde de-
vam edeceğiz. AK Parti hizmetlerini, vizyonu-
nu başta Balıkesir olmak üzere tüm Türkiye’de 
sürdürmeye, milletimizle buluşturmaya devam 
edeceğiz. Milletimizle el ele, gönül gönüle 
vermeye devam edecek ve 2023 hedeflerimize 
birlikte yürüyeceğiz. Rabbim bizi milletimize 
mahçup etmesin. Bizleri hayırlı hizmetler yap-
maya vesile kılsın.” diye konuştu.
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  81 İl Valiliğine Pazar Yerleri Genelgesi 
Gönderildi

 

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT İlçe Emni-
yet Müdürlüğü personeliyle sahur yaptı.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT Jandarma Ko-
mutanlığında iftara katıldı.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı 
Ekiplerimiz, sağlığımızı korumak  amacıy-
la uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasın-
da denetimlerini titizlikle sürdürüyor. 
Denetliyoruz. Uyarıyoruz.

#TamKapanmaModeli 
#sağlıkicinhepimizicin

     81 İl Valiliğine Pazar 
Yerleri Genelgesi 

Gönderildi
Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine 
Pazar Yerleri Genelgesi gönderildi. 
 
Genelgede, tam kapanma sürecindeki 
sokağa çıkma kısıtlamasında, temel 
gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldı-
ğı yerler (bakkal, market, kasap, manav, 
kuruyemişçi, tatlıcı, fırın ve yeme-içme 
yerleri) ile üretim, imalat, tedarik ve lo-
jistik zincirlerinin aksamaması amacıyla 
muafiyet kapsamında bulunan işyerleri 
dışındaki tüm ticari işletme, işyeri ve/
veya ofislerin kapalı olacağının düzen-
lendiği hatırlatıldı.

Genelgede, mevsimsel etkiler nedeniyle 
ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin 
saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki 
kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üre-
tilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze-mey-
ve) zayi olabileceği yönünde tespitler 
bulunduğu belirtildi.
 
Bu doğrultuda, ilgili Bakanlıklar, kamu 
kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve 
sektör temsilcileri ile yapılan görüşme-
ler sonucunda alınan kararlar şu şekilde 
sıralandı: 
 
Tam kapanma dönemi içerisinde  8 ve 
15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen 
Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri 
arasında sadece yaş sebze/meyve ile 
fide satışı yapan pazar yerleri açık ola-
cak.
 Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide 
ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametleri-
ne en yakın pazar yerine gidip gelebil-
melerine izin verilecek.
 
Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri 
arasında kurulacak pazarlarda sadece 
yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, 
(özellikle köylülerimizin ürünleri olmak 
üzere), temizlik ürünleri, giyim, zücca-
ciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. 
ürünlerin satışına  ise izin verilmeyecek.
 
Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk 
göz önünde tutularak Valilik/Kayma-
kamlıkların koordinasyonunda mahalli 
idareler tarafından gerekli tedbirler 
alınacak.
 Bu amaçla mevcut pazaryerleri genişle-
tilecek veya ilave pazar alanları oluştu-
rulacak. 
Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları 
sağlamak için belirlenen noktalar hari-
cinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve 
benzeri araç-gereç ile kapatılarak kont-
rolsüz giriş/çıkışlar engellenecek.
 
Pazar yerlerinde Sağlık Bakanlığı Salgın 
Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belir-
tildiği üzere sergi ve tezgahlar arasında 
en az 3 metre olacak şekilde mesafe 
bırakılacak.

 

Her bir pazar yerinde gerekli kontrolleri 
yapmak için başta zabıta olmak üzere 
yeterli sayıda personel görevlendirile-
cek, görevlendirilen personel tarafından 
pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk 
oluşmaması için gerekli tedbirler alına-
cak, bu kapsamda içerdeki yoğunluk 
azaltılana kadar yeni müşteri girişine 
geçici olarak izin verilmeyecek. 
 
Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş 
sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas 
edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı ta-
rafından hijyen koşullarına dikkat edile-
rek poşetlenecek ve satışı yapılacak. 
 
İlgili mahalli idare birimlerince pazaryer-
lerinde çöp toplama, hijyen ve dezen-
feksiyon hususunda gerekli tedbirler 
alınacak.
 
Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcı-
lar, ilgili meslek odası tarafından düzen-
lenen mesleki faaliyet belgesi ile ticari 
araç görevlendirme belgesini ibraz 
etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kay-
dıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma 
kısıtlamasından muaf olacak.  
Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıf-
zıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci 
maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıs-
sıhha Kurulları kararları ivedilikle alına-
cak.
Pazar yerlerine yönelik her türlü tedbi-
rin; Vali/Kaymakamlar ile belediye baş-
kanları ve meslek odası temsilcilerinin 
katılımıyla planlancak ve sahada bizzat 
takip edilmesi sağlanacak.  
Başta zabıta görevliler ve kolluk kuvvet-
leri olmak üzere denetim ekiplerince bu 
hususa ilişkin gerekli kontrol faaliyetle-
rinin eksiksiz yerine getirilecek. 
 
Uygulamada herhangi bir aksaklığa 
meydan verilmeyecek ve mağduriyete 
neden olunmayacak.



                              Sayfa 3BalatBalat 07 MAYIS  2021                        

Dursunbey BelediyesiYeşil Alan Çalışmaları 
Devam Ediyor.

BAŞKAN ORKAN, ESNAFIN ZOR GÜN DOSTU OLDU

Sağlıklı yaşam için 
NanoClearAG

Bilgi ve Randevu İçin 
İrtibat 

0542 204 91 55
0 531 317 69 69

Uzun süreli koruma
Nano Gümüş Teknolojisi ile yapı-
lan testlerde gram pozitif, gram 
negatif, zarflı, zarfsız bakterileri 
yok ettiği, etkinliğinin uzun süre 
aktivasyon sağladığı raporlan-
mıştır

Özel FormülÖzel formülü saye-
sinde adeta bir mikro organizma 
mıknatısı etkisi yaratarak civar-
daki ve havada asılıkalan mikro 
organizmaları, küf sporlarını da 
kendine çekip yok eder.
Sağlıklı yaşam için NanoGü-
müşİyonTeknolojisi

Sağlıklı yaşam için NanoClearAG
İnsan sağlığına, hayvanlara, bitkilere 
( çok hücreli canlı lara ) zarar verme-
diği Dünya Sağlık Örgütü 
( WHO ) ta rafından kabul edilmekte-
dir.  

TİP2 Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi
Sağlık Bakanlığı’ndan alınan « TİP2 
Biyosidal ÜrünRuhsatnamesi» olan, 
uzun süreli etki sağlayan antimi 
krobiyal&antiviral koku giderici so-
lüsyondur.

Sterilizasyon
Uzun süreli ve çok etkin sterilizas-
yon için 80 ppm nano gümüş yoğun-
luğunda üretilmektedir

BAŞKAN ORKAN, ESNAFIN ZOR 
GÜN DOSTU OLDU
- İŞYERLERİ ZARAR GÖREN ES-
NAFLARA BAŞKAN ORKAN’DAN 
DESTEK
- BAŞKAN ORKAN: “HER ZAMAN 
ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

Balıkesir Yeni Sanayi Sitesi’nde geçti-
ğimiz günlerde tüp patlaması sonucu 
kullanılmaz hale gelen lokanta ve kah-
vehanenin inşasını Karesi Belediyesi 
yapacak. Bölgede incelemede bulunan 
Başkan Orkan “Biz birlikte oldukça 
aşamayacağımız zorluk yok! Her zaman 
esnafımızın yanındayız” dedi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 
Yeni Sanayi Sitesi’nde geçtiğimiz gün-
lerde meydana gelen patlamada zarar 
gören esnaflarla bir araya geldi. Baş-
kan Orkan’a ziyaretinde KÜÇÜKSAN 
Başkanı Ahmet Sakbaş, Lokantacılar 
Odası Başkanı Hasan Yıldız, Kahveci-
ler, Gazinocular ve Benzeri Esnaf Odası 
Başkanı Bülent Bilir eşlik etti. Patlama-
da kullanılamaz hale gelen lokanta ve 
kahvehane esnafı ile buluşan Başkan 
Orkan esnaflara, Karesi Belediyesi tara-
fından yıkımına başlanan işyerlerinin 
inşasının yapılacağı sözünü verdi.

BETONARME YAPISI KARESİ’DEN
Esnafın yaralarını sarmak için karesi 
Belediyesi olarak harekete geçtiklerini 
söyleyen Başkan Orkan, “Küçük Sana-
yimizde yaşanan patlamadan ötürü 2 
işyerimiz ağır hasar gördü. Bizde Kare-
si Belediyesi olarak ne yapabiliriz diye-
rek oda başkanlarımız ve esnaflarımız 
ile toplantı yaptık. Allah nasip ederse 
işyerlerimizin betonarme yapısını yapa-
rak teslim edeceğiz.
 Bu olayda yaralanma olmaması bizi 
sevindirdi. Biz birlikte oldukça aşama-
yacağımız zorluk yok! Her zaman esna-
fımızın yanındayız” dedi.
Esnaf Odaları Başkanları ile lokanta ve 
kahvehane esnafı da desteklerinden 
ötürü Başkan Orkan’a teşekkür ettiler.

Dursunbey BelediyesiYeşil Alan Çalışmaları Devam Ediyor. Belediyemiz Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü, yeni yeşil alanlar için toprak tesviyesi, ağaç dikimi ve sulama sistemlerinin 
bakımlarını gerçekleştiriyor. Ayrıca yeşil alanların ot temizlikleri de tam kapanma sürecin-
de aralıksız devam ediyor...
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DURSUNBEY’DE SEVMEDİKLERİM KARESİ BELEDİYESİ’NDEN 

İHA UYGULAMALI EĞİTİM VE 
TEKNOLOJİ MERKEZİ

- KARESİ BELEDİYESİ’NDEN İHA UYGULA-
MALI EĞİTİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ
İnsansız Hava Aracı (İHA) teorik ve uygulamalı 
eğitim sınıfları, İniş ve kalkış pistleri, kapalı uçuş 
alanları, yarış alanları ile E-Spor Arena tesisin 
yer alacağı Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı 
Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi kurulması 
çalışmaları devam ediyor.
 Mayıs sonu Haziran başı gibi düzenlenecek 
olan ihale sonrası merkezin inşasına başlanacak. 
Türkiye’de bir ilk olacak merkez ile Karesi, İHA 
Üssü haline gelecek.
İlklere imza atarak farkındalık oluşturmak, tekno-
lojinin yöne 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’de “Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı 
Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi” projesi 
için ihale süreci başlıyor. Mayıs sonu Haziran başı 
gibi düzenlenecek olan ihale sonrası merkezin 
inşasına başlanacak. 
Türkiye’de bir ilk olacak uygulama ile Karesi, 
İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitim Ve Uygulama 
Merkezi haline gelecek.
Tesis, içinde kurulacak Güneş Enerjisi Santrali ile 
elektrik ihtiyacını da kendi kendine karşılayacak.
DENEME UÇUŞLARI YAPILDI
Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı 
Eğitim ve Teknoloji Merkezi’nin 20 bin 797 metre-
kare alana kurulacağı Naipli Mahallesi’ndeki alan-
da model uçak, helikopter ve paramotor deneme 
uçuşları yapıldı. Model uçak, helikopter ve para-
motor meraklıları merkezin kurulacağı bölgede 
yaptıkları deneme uçuşları ile alanı test ettiler. 
Alandan memnun kalan model uçak meraklıla-
rı, yatırım için Karesi Belediye Başkanı Dinçer 
Orkan’a teşekkür ettiler.
GENÇLER PROJELER ÜRETEBİLECEK
Proje hakkında bilgiler veren Karesi Belediye 
Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir ve Karesi’ye değer 
katacaklarını söyledi. Yarış ve E-Spor alanlarının 
da üssün kurulacağı yerleşkede yeralacağını ifade 
eden Başkan Orkan, “Projemiz yerleşkesinde IHA 
teknolojilerine yönelik teorik ve uygulamalı eği-
timler, sertifika programları, IHA model üretimi 
ve Uçuş Yazılımları Geliştirme gibi eğitimler söz 
konusu olduğu gibi, eğlence amaçlı IHA uçuşları, 
IHA yarışları, RC Model Araç yarışları, E-spor 
turnuvaları da gençlerimiz ile buluşacak.
 Yerleşkemiz eğlence imkanı tanırken bir yandan 
da teknoloji üzerine eğitim almış gençlerin aldıkla-
rı eğitimleri katma değerlere dönüştürecek inova-
tif projelerini yapabilmelerine imkan tanıyacak. 
Yerleşkemiz hem yakın hem de uzak çevredeki genç 
ve ilgi duyan herkese hizmet verebilir bir vizyon ile 
hayata geçecek ve ayrıca hem ulusal hem de ulusla-
rarası yarışlara ev sahipliği yapabilir bir anlayış ile 
hizmet verecektir” dedi.

    DURSUNBEY’DE 
  SEVMEDİKLERİM

İnsanların mutlu olma-
sının temel şartlarından 
birisi de yaşadığı yeri 
sevmesidir. 
Ben 17 yıldan beri Dur-
sunbey ilçesinde görev 

yapıyorum ve bu ilçeyi çok 
seviyorum. Dursunbey’e faydamızın 
dokunması için de elimizden geleni 
yapmaya çalışıyoruz.
 Belki yaptığımız işler ve çalışmalar 
seviliyor, belki de sevilmiyordur. Görev 
yaparken veya bazı yazıları sizlerle pay-
laşırken, her insan gibi hata da yapabi-
liriz. Fakat çalışmalarımızın hiçbirinde 
bir art niyet yoktur.
 
Bu güzel ilçenin ve insanlarının güzel-
leşmesi için bizlere göre doğru olan 
bazı tavsiyelerimiz olacaktır.
 Bazen bizlerin hata olarak gördüğü 
davranışlar, sadece bu ilçeye özgü ol-
mayabilir. Belki de ülkemizin genelinde 
aynı hatalı davranışlar yapılıyordur.
 Eleştirdiğimiz hatalar toplumun gene-
linde görülmüyor da olabilir. 
Burada bizim esas hedefimiz, az da 
olsa yapılan hatalı davranışların düzel-
tilmesi için çaba sarf etmek olacaktır. 
 
Yıllardan beri en çok eleştirdiğim ve 
bana göre de birçok kişinin rahatsız 
olduğu olaylardan birisi, havaların 
ısınmasıyla beraber ortaya çıkacak 
olan kaldırım işgalleri sorunudur. Bele-
diyemiz, geçtiğimiz yıllarda önemli bir 
hizmetle, yayalar için kaldırımları ge-
nişletti. 
Çünkü bir zamanlar işyerleri ve kahve-
lerin önünde oturan vatandaşlarımız, 
kaldırımın tamamına yayıldıkları için 
ailelerimiz ile yola inip yürümek zorun-
da kalıyorduk.
 Benim özellikle Eminbey Caddesinde 
daha çok gördüğüm bu işgal, yolda 
yürüyen insanlar ve araç trafiği için 
tehlikeli bir durum ortaya çıkarıyordu. 
Kaldırımlarda sohbet için oturanlar in-
sanları yola inmek zorunda bırakıyorlar. 
Belki o caddede işyeri sahipleri bundan 
memnun olmayacaklardır.
 Birçok kişi aileleriyle o kaldırımlardan 
geçerken, yiyecek gibi bakan işgalciler-
den rahatsız oluyor. 
Mutlaka ceza mı verilmeli. Biraz saygı 
lütfen. 
Araç kullananların en büyük 
şikâyetlerinden birisi de yolda yürüyen 
yayalardır. 
Kaldırım sorunu olmayan cadde ve 
sokaklarımızda bile karşılaştığımız bu 
sorun yüzünden trafik kazası tehlikesi 
ortaya çıkıyor. 
Kaldırımlar boş iken bile yolda yürüme-
yi seven vatandaşlarımız, bu alışkanlık-

larını değiştirmek zorundadır. Burada 
yollara yayılanlar, yan yana 3-4 kişi kol-
kola yürüyenler vatandaşlarımız; aynı 
hareketi Balıkesir Milli Kuvvetler veya 
Anafartalar Caddesinde de yapabilecek 
misiniz? 
Büyük şehirlerde zaten hiç cesaret ede-
meyeceksiniz. 
Bir vasıta size çarptığı zaman suçu 
biraz da kendinizde arayın. 
Akan trafik içerisinde yolda yürürken, 
trafik polisi size ceza yazsa hoşunuza 
gitmez herhalde.
 O zaman kaldırım olan yerlerde kal-
dırımdan yürümeyi alışkanlık haline 
getirelim. 
Özellikle öğrenci kardeşlerimiz bu işi 
çok yapıyorlar ve karşıdan karşıya ge-
çerken dikkatsiz bir şekilde yürüyorlar.
 
Türkiye’nin birçok bölgesinde yapılan 
ve Dursunbey’de ne yazık ki sıkça gö-
rülen kötü bir davranış ise, hediyenin 
borç verilmesidir. 
Birçok kişi eyvah yaz geldi, birçok 
düğüne gideceğiz ve borç ödeyeceğiz 
diye kıvranmaya başladılar bile. 
Peygamberimiz insanlar arasında hedi-
yeleşmeyi sürekli teşvik etmiştir. Bizler 
toplum olarak zaten hediyeleşmeyi 
severiz. 
Hediye getirene, ziyarete gittiğimizde 
eli boş gitmeyiz. 
Fakat bazı vatandaşlarımız, başkasına 
götürdüğü hediyeyi yazıp, sonrada bir 
borç vermiş gibi karşılığında aynısını 
istemektedir. 

Zengin bir işyeri sahibi çalışan işçisine 
Cumhuriyet altını götürebilir.
 Fakat bu işçi, yarın işvereninin bir dü-
ğün davetine gittiği zaman bu hediyeyi 
bir borç olarak görüp, geri ödemeye 
çalışırsa maddi bakımdan çökmektedir. 
Herkes gücünün yettiği kadar hediyesi-
ni götürür. 
Fakat insanlardan, verdiğinizin aynısını 
isteme yüzsüzlüğünü gösteriyorsanız 
hiçbir düğün ve davete katılmayın. 
Ben bugüne kadar götürdüğüm hediye-
lerimi karşılık beklemeden götürdüm. 
Yarın benim de bir davetim olduğu 
zaman, kesinlikle hediye bekleyen bir 
insan değilim. 
Düğün, nişan mevlit gibi hayırlı bir iş 
yapar iken günaha girmeyin. 
Bu konuda özellikle din adamlarımızın 
anlattıkları daha etkileyici olacaktır. 
Toplumu özellikle camilerde bu konu-
da aydınlatırsak, bu hatalı davranışlar 
azalacaktır.      
 
Bu yazdıklarımızda, eminim ki birçok 
kişi doğruluk payının olduğunu kabul 
edecektir. O zaman davranışlarımızı 
düzeltelim ve gelişen bir toplum olarak 
çevremize örnek olalım.

FARUK BALCI
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DİNİMİZDİNİMİZ
İSLAMİSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina 
Muhammedin ve ala seyyidina Mu-

“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 )

-

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.

-

Günün Ayeti
Göklerde ve yerde ne varsa
 O’nundur, itaat da daima ve
 yalnız O’na yapılır. Allah’tan
başkasından mı korkuyorsu-
nuz? (Nahl, 16/52)

Günün Hadisi
Resûlullah (s.a.s.), ‘Kim mi-
rasçısına ait olan malı, kendi 
malından daha çok sever?’ 
diye sordu. ‘Ey Allah’ın 
Resûlü! Hepimiz kendi malı-

mızı daha çok severiz.’ de-
diler. Hz. Peygamber de ‘O 
halde bilin ki kişinin malı, 
Allah yolunda harcadığı, 
mirasçısının malı ise Allah 
yolunda harcamayıp bıraktığı-
dır.’ buyurdu. (Buhârî, “Rikâk”, 12)   
 
          
       Günün Duası
  Rabbim! Bana hikmet ver ve 
beni iyiler arasına kat. 
                           (Şu’arâ, 26/83)

Cuma Hutbesi: “Kadir Gecesi: Kur’ân 
ile Şereflenen Gece”

 

 

“Şüphesiz, biz Kur’ân’ı Kadir gecesinde 
indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen 
bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan daha 
hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gecede, 
Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de 
iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar 
bir esenliktir.” (Kadîr, 97/1-5)
Ramazan-ı şerifin sonuna yaklaştığımız bu 
mübarek Cuma gününde Rabbimizin şu 
ayetlerine dikkat kesilelim: “Şüphesiz, biz 
Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir ge-
cesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir 
gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler 
ve Cebrâil o gecede, Rablerinin izniyle her 
türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin 
ağarmasına kadar bir esenliktir.”[1]
Bu muazzez Cuma vaktinde Resûl-i Ekrem 
(s.a.s)’in müjdesine ümit bağlayalım: “Kim 
inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ka-
dir gecesini ihyâ ederse geçmiş günahları 
affolunur.”[2]
Bu gece inşallah Kadir gecesini idrak ede-
ceğiz. Kadir gecesi, insanı Rahman’ın affıy-
la, insanlığı Kur’an’ın aydınlığıyla buluştu-
ran eşsiz bir gecedir. Bu müstesna zaman 
diliminin kadr ü kıymetini bilen ve onu ihya 
etmek isteyen her mümin, elbette öncelikle 
Kur’an’a yönelmelidir. Kur’an-ı Kerim’i gü-
zel okumanın, en güzel biçimde anlamanın 
ve yaşamanın hayatın ana gayesi olduğunu 
bir defa daha hatırlamalıdır. Ömrümüzü 
Kur’an ile aydınlatmak ve bereketlendirmek 

istiyorsak Kadir Gecesi bunun tam zamanı-
dır.
“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”[4] 
Müslüman, hayatın her alanında Sevgili 
Peygamberi Muhammedü’l-Emîn’i model 
alır ve onun gibi dürüst olur. İstikametten, 
hak ve hakikatten asla ayrılmamaya gayret 
eder. Yalanın, iftiranın ve ihanetin imanla 
asla uyuşmayacağını bilir. Doğruluktan 
ödün vermez.
“Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve 
insanlar arasında hükmettiğiniz zaman ada-
letle hükmetmenizi emreder.”[5] Canımız, 
malımız, ailemiz bize emanettir. Bitkisiyle, 
hayvanıyla, suyuyla, toprağıyla tabiat bize 
emanettir. Yeryüzünün adaletle, barışla, 
iyilikle imarı ve yönetilmesi bize emanettir. 
Erdemli bir Müslüman emanetleri ehline 
verir, adaleti ayakta tutar.
“Ey iman edenler! Akitlerinizin gereğini 
yerine getirin.”[6]    Mümin, adı üstünde 
güvenilen kimsedir. Söz verdiğinde sözün-
de durur. Allah’ın emir ve yasaklarına riayet 
ettiği gibi insanlarla yaptığı sözleşmelerin 
de gereğini îfâ eder. Mümin bilir ki, konuş-
tuğunda yalan söylemek, verdiği sözde dur-
mamak ve emanete hıyanet etmek münafı-
ğın alametleridir.
Kadir gecesini, ancak Kur’an’ın kadrini, 
kıymetini bildiğimiz müddetçe ihyâ etmiş 
oluruz. O halde Kur’an-ı Kerim’in nazil 
olduğu bu geceyi fırsat bilerek zihnimizi ve 
gönlümüzü Kur’an’a bağlayalım. Kur’an’ı 
daha çok okuyalım, anlamak için emek 
verelim, yaşamaya ve yaşatmaya gayret 
edelim. Kadir gecesini kendimizi muha-
sebe edebileceğimiz, günahlarımızdan af 
ve mağfiret dileyeceğimiz bir fırsat olarak 
değerlendirelim. Ömrümüzün tamamını be-
reketlendirmek için her gecenin kadrini, her 
nimetin kıymetini bilelim. 
Böylelikle bin aydan daha hayırlı olan bu 
lütuf ve ikram gecesinin feyzinden istifâde 
etmiş olalım.

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

besmele ile yani Allah’ın adını 
anarak başlamamızı tavsiye et-
mektedir.Besmele çekmek bir an-
lamda, çalışmalarımızda Allah’ın 
yardımını istemektir.

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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Balıkesir Dursunbeyliler Dayanışma ve yardımlaşma derneği 
olarak aynı zamanda derneğimiz yönetim kurulu üyemiz olan 
;Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı İl Sekreterliği görevine getirilen 
Hemşerimiz Abdullah Altıntaş’ı makamında ziyaret ederek yeni 
görevinde başarılar diledik.

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak 
İl Sekreterliği görevini yürüten Mehmet Fatih Beyoğlu, görevi 
Abdullah Altıntaş’a devretti. Ak Parti İl Başkan Vekili Vahdettin 
Çiftçi başkanlığında düzenlenen törende, birlik ve beraberlik 
mesajı verildi.
Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı İl Sekreterliği görevine getirilen 
Abdullah Altıntaş açıklamasında şunları söyledi. “İl Başkanı-
mızın tensipleriyle, Fatih kardeşimizden Başkan Yardımcılığı 
İl Sekreterliği görevini devralmak için toplanmış bulunuyoruz. 
Başkanımızın güzel dileklerine bende katılıyorum. Bu bir bay-
rak yarışı, bizde bayrağı aldığımız noktadan daha ileriye taşıma 
gayreti içerisinde olacağız. İnandığımız davaya hizmet bizim 
için bir aşktır. Bunun için gece gündüz çalışacağız. Fatih
kardeşimizden de zamanı geldiğinden gerekli destekleri isteye-
ceğiz. Bu bir bilgi birikimidir. Biz biriz, beraberiz, sonuna kadar-
da bu davanın takipçisiyiz” dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI-
Altıeylül Tv Facebook sayfasında Sultan Alparslan 
Kültür Evi’mizden canlı olarak yayınlanan Ramazan 

programına konuk oldu 

Balıkesir Dursunbeyliler Daya-
nışma ve yardımlaşma derneği 

“Kadir Gecesi:
“Şüphesiz, biz Kur’ân’ı Kadir ge-
cesinde indirdik. Kadir gecesinin 
ne olduğunu sen bilir misin? Ka-
dir gecesi, bin aydan daha hayırlı-
dır. Melekler ve Cebrâil o gecede, 
Rablerinin izniyle her türlü iş için 
iner de iner. O gece, tan yerinin 
ağarmasına kadar bir esenliktir.”          
                             (Kadîr, 97/1-5)

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI;Altıeylül Tv Facebook 
sayfamızda Sultan Alparslan Kültür Evi’mizden canlı olarak ya-
yınlanan Ramazan programımıza konuk olduk.Şehrimizin değerli 
müzisyenlerine ve yayın ekibimize bu güzel program için çok te-
şekkür ediyor, tüm hemşerilerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz.

Balıkesir Orman  Bölge Müdürümüz, Bi-
rol DÜndar Dursunbey ve Alaçam 

Ormanlarında İncelemelerde Bulundu. 

Balıkesir Orman Bölge Müdürümüz, Dursunbey ve Alaçam 
Ormanlarında İncelemelerde Bulundu.
Bölge Müdürümüz Birol Dündar’a; Dursunbey Orman İşlet-
me Müdürü Hasan Kilivar, Alaçam Orman İşletme Müdürü 
Kemal Yalçın, Çamlık İşletme Şefi Fatih Şentürk’ün eşlik 
ettiği programda ilk önce Dursunbey Orman İşletme Müdür-
lüğü Tarlabaşı Deposunda; yapılan uygulamalar ve tutulan 
kayıtlar hakkında bilgiler alınarak emvaller incelendi. Aka-
binde Kırkoluk Şefliği, Yayla Şefliği, Çamlık Şefliği, Candere 
Şefliği üretim bölmelerine geçilerek buralarda bakım gören 
ormanlardan çıkan emvaller ile ilgili; güvenli ağaç kesim 
teknikleri ve ağaç kesiminde iş sağlığı ve güvenliği husus-
larında, standardizasyon ve boylama ile ilgili uygulama 
teknikleri hususlarında Bölge Müdürümüz bilgiler aktararak 
“ormanların bakımlarının çok önemli olduğunu ve aksatıl-
madan yapılması gerektiğinin altını çizdi.”

Kadir Gecesi

  Kur’ân ile          Şereflenen
      Gece”Mübarek olsun


